বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি
আইইবি ভিন, রমনা ঢাকা-১০০০
বাদয়াদিলিক্স টেলিলিদকশি সম্পলকিত সাধািণ লিজ্ঞাসা
১। লসি/লিি লিবন্ধদি বাদয়াদিলিক্স টেলিলিদকশি লক?
উত্তিঃ গ্রাহদকি পলিচয়পত্র (িাতীয় পলিচয়পত্র/পাসদপাে ি/ড্রাইলোং-লাইদসন্স ইতযালে) গ্রহদণি সাদে সাদে আঙ্গুদলি ছাপ
গ্রহণ কদি গ্রাহক পলিচয় াচাই এি িাধ্যদি লসি/লিি লিবন্ধি প্রলিয়া।
২। বাদয়াদিলিক্স টেলিলিদকশি প্রদয়ািি টকি?
উত্তিঃ ইোলিাং লসদিি অববধ/দব-আইিী ব্যবহাি (চাঁোোবী, হুিলক প্রোি, েয়েীলত প্রেশিি, উতযক্তকিণ ইতযালে)
ুঁ
শঙ্কািিক হাদি বৃলি টপদয়দছ। অলিবলন্ধত বা আাংলশক াচাইকৃত লসি/লিি এি টেদত্র দুস্কৃলতকািীদক লিলিতোদব খদি
পাওয়া খবই প্রায়শই দুরূহ।
বাদয়াদিলিক্স টেলিলিদকশি এি িাধ্যদি লিবলন্ধত লসি/লিি-এি টেদত্র ব্যবহািকািীদক সিাক্তকিি লিলিত রূদপ কিা
াদব া লসি/লিি এি অববধ/দব-আইিী ব্যবহাি টিাদধ কা িকি ভূলিকা িাখদত পাদি।
৩। এ প্রলিয়ায় লসি/লিি লিবন্ধি কদব টেদক চালু হদব?
উত্তিঃ ১৬ লিদসম্বি, ২০১৫ হদত সকল গ্রাহকদক বাদয়াদিলিক্স টেলিলিদকশি লসদেি ব্যবহাি কদি টিলিদেশদিি িাধ্যদি
িতুি সাংদ াগ িয় কিদত হদব।
৪। টেলিলিদকশি টকাোয় সম্পন্ন কিব?
উত্তিঃ িাতীয় পলিচয়পদত্রি িাধ্যদি- সাংলিষ্ট অপাদিেদিি কােিাি টকয়াি/লিদেইলাি প িাদয়, িাতীয় পলিচয়পত্র িা
োকদল পাসদপাে ি অেবা ড্রাইলোং লাইদসন্স অেবা িন্ম লিবন্ধি সিদেি িাধ্যদি- শুধুিাত্র সাংলিষ্ট অপাদিেদিি কােিাি
টকয়াদি।
৫। িতুি এ প্রলিয়াি টেদত্র িাতীয় পলিচয় পত্র বাধ্যতামূলক লক?
উত্তিঃ বাদয়াদিলিক্স টেলিলিদকশি লসদেদিি িাধ্যদি গ্রাহকদেি সাংদ াগ টিলিদেশি/দেলিলিদকশি/লি-এলিদেশি/লিটিলিদেশি/লিদেসদিন্ট/লি-এলিদেশি ইতযালে টেদত্র িাতীয় পলিচয়পত্র ব্যবহাি কিা অপলিহা ি। তদব যুলক্তগ্রাহয কািদণ
টকাি গ্রাহক িাতীয় পলিচয়পত্র প্রাপ্ত িা হদয় োকদল তাদক পাসদপাে ি/ড্রাইলোং লাইদসন্স/িন্ম লিবন্ধি সিদেি লবপিীদত
০৬(ছয়) িাদসি িন্য সািলয়কোদব সাংদ াগ প্রোি কিা ট দত পাদি া লিধ িালিত সিদয়ি পি লি-এলিদেে হদয় াদব লে
গ্রাহক উক্ত সিদয়ি িদধ্য তাি িাতীয় পলিচয়পত্র সাংগ্রহ কদি উপস্থাপদি ব্যে ি হয়। তদব এদেদত্র গ্রাহদকি
টিলিদেশি/দেলিলিদকশি/লি-এলিদেশি/লি-টিলিদেশি/ লিদেসদিন্ট/লি-এলিদেশি ইতযালে বাধ্যতামুলকোদব
টকবলিাত্র অপাদিেদিি লিিস্ব লবিয় টকন্দ্র টেদক সম্পন্ন কিদত হদব (লিদেইলাি প িাদয় িয়)।
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৬। িাতীয় পলিচয়পদত্রি িন্য আদবেি কদিলছ লকন্তু এখিও হাদত পাইলি, টসদেদত্র লক কিব?
উত্তিঃ আদবেদিি িশীদেি সূদত্র উদেলখত িিি িম্বদিি সাহাদে লিব িাচি কলিশদিি ওদয়ব সাইে
(https://services.nidw.gov.bd/voter_center) হতে আপনার জােীয় পবরচয় পতের নম্বরটি জজতন
বনন অথিা আপনার জমািাইল অপাতরটতরর কাস্টমার জকয়াতরর সাহায্য বনন ।
৭। প্রবাসী বাাংলাদেশী ও বাাংলাদেদশ বসবাসকািী লবদেশী িাগলিকদেি টেদত্র লসি/লিি লিবন্ধদিি উপায় লক?
উত্তিঃ বতিিাি পিলতি অনুরূপ প্রবাসী বাাংলাদেশীদেি টেদত্র পাসদপাে ি (িাতীয় পলিচয়পত্র িা োকদল) এবাং লবদেশী
িাগলিকদেি টেদত্র তাদেি পাসদপাে ি এবাং ববধোদব কিিিত লবদেশী িাগলিকদেি টেদত্র টবািি অব ইিদেেদিন্ট কর্তিক
প্রেত্ত ওয়াকি পািলিে এি িাধ্যদি টেলিলিদকশি কিদত হদব। এদেদত্র গ্রাহদকি টিলিদেশি/দেলিলিদকশি/লিএলিদেশি/লি-টিলিদেশি/ লিদেসদিন্ট/লি-এলিদেশি ইতযালে বাধ্যতামুলকোদব টকবলিাত্র অপাদিেদিি লিিস্ব লবিয়
টকন্দ্র টেদক সম্পন্ন কিদত হদব (লিদেইলাি প িাদয় িয়)।
৮। অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যবহািকািীদেি টেদত্র লকোদব টেলিলিদকশি কিব?
উত্তিঃ অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যবহািকািীি টেদত্র ব্যবহািকািীি আইলি অলেোবক (সাধািণ টেদত্র লপতা িাতা) এি িাতীয়
পলিচয়পদত্রি িাধ্যদি টেলিলিদকশি সম্পন্ন কিদত হদব। টসদেদত্র উক্ত অলেোেকই গ্রাহক লহদসদব লিবলন্ধত হদবি।
৯। বতিিাি পিলতদতও লক আিাদক িদো লেদত হদব?
উত্তিঃ হযাঁ।
১০। আিাি িাতীয় পলিচয়পত্র এি তথ্য বা আঙুদলি ছাপ িা লিলদল লক কিব?
উত্তিঃ লিকেস্থ লিব িাচি কলিশি/িাতীয় পলিচয়পত্র প্রোিকািী কর্তিপদেি কা িালদয় ট াগাদ াগ করুি।
১১। টেলিলিদকশদিি টেদত্র সিস্যাি সৃলষ্ট হদল সিাধািকািী কর্তিপে টক?
উত্তিঃ প্রােলিকোদব সাংলিষ্ট অপাদিেি এবাং পিবতীদত লবটিআিলস।
১২। পুিাতি গ্রাহকদেিও লক টেলিলিদকশি কিদত হদব?
উত্তিঃ হযাঁ।
১৩। পুিাতি গ্রাহকদেি টেলিলিদকশি কখি কিদত হদব?
উত্তিঃ বাদয়াদিলিক্স টেলিলিদকশি লসদেি এি িাধ্যদি টেলিলিদকশিকৃত সাংদ াগ ব্যতীত অন্যান্য সাংদ াগ সমূদহি
টেদত্র ০১ িানুয়ািী, ২০১৬ হদত ৩০ এলপ্রল, ২০১৬ প িন্ত সিয়কাদলি িদধ্য গ্রাহকদেি টেলিলিদকশি/লি-টিলিদেশি
সম্পন্ন কিদত হদব। এিন্য সাংলিষ্ট অপাদিেদিি কােিাি টকয়াি টসন্টাি এ ট াগাদ াগ করুি।
১৪। লিলে িষ্ট তালিদখি িদধ্য লে টেলিলিদকশি িা কিা হয় টসদেদত্র লক হদব?
উত্তিঃ আপিাি সাংদ াগটি প িায়িদি বন্ধ কদি টেয়া হদব।
১৫। অব্যবহৃত লসি/লিি চালু কিদত চাইদলও লক টেলিলিদকশি কিদত হদব?
উত্তিঃ হযাঁ। ট সকল গ্রাহদকি সাংদ াগ েীর্ িলেি অব্যবহাদিি িদল লিএলিদেদেি অবস্থায় আদছ টস সকল সাংদ াগ
(লিদেধাজ্ঞা আদিালপত সাংদ াগ ব্যতীত) পুিিায় চালু কিদত হদল ০১ িানুয়ািী, ২০১৬ হদত বাদয়াদিলিক্স টেলিলিদকশি
লসদেি ব্যবহাি কিদত হদব।
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১৬। লসি/লিি হালিদয় টগদল বা িষ্ট হদয় টগদল পুিিায় লসি/লিি উদত্তালদিি টেদত্র লক বাদয়াদিলিক্স টেলিলিদকশি কিদত হদব?
উত্তিঃ হযাঁ। আগািী ০১ িানুয়ািী, ২০১৬ হদত ট সকল গ্রাহক তাদেি সাংদ াগ লিদেসদিণ্ট কিদব তাদেি প্রচললত
লিয়িিীলত টিদি সাংদ াগ লিদেসদিণ্ট এি পাশাপালশ বাদয়াদিলিক্স টেলিলিদকশি লসদেি ব্যবহাি কিদত হদব।
১৭। আিাি ব্যবহৃত লসি/লিি লি-এলিদেশি বা বন্ধ কিাি টেদত্রও লক আিাদক টেলিিাই কিদত হদব?
উত্তিঃ হযাঁ, ০১ টি ২০১৬ হদত।
১৮। আিাি ব্যবহৃত লসি/লিি আিাি িাদি টিলিদেশি কিা িা োকদল লক কিব?
উত্তিঃ অপাদিেদিি প্রচললত লিয়িানুসাদি উপযুক্ত প্রিাণালে উপস্থাপি সাদপদে লিদিি িাদি লি-টিলিদেশি কিদত হদব।
১৯। অন্য টকউ লে আিাি ব্যবহৃত লসি/লিি বাদয়াদিলিক্স টেলিলিদকশি লসদেদিি িাধ্যদি টিলিদেশি কদি টিদল টসদেদত্র?
উত্তিঃ আপিাি সাংলিষ্ট অপাদিেদিি কােিাি টকয়াি টসন্টাদি ট াগাদ াগ করুি।
২০। এ সাংিান্ত আিও লবস্তালিত সহায়তাি িন্য টকাোয় ট াগাদ াগ কিব?
উত্তিঃ অপাদিেদিি লিিস্ব টহল্পলাইদি, লিব িাচি কলিশদিি টহল্পলাইদি (১৬১০৩) অেবা লবটিআিলস টহল্পলাইদি
(০১৫৫৫১২১১২১)।
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