িনদশর্ - ৬

[িনয়ম -১৩(১) ও -২৬

বয্]

িনব চক তািলকায় নাম-অন্তভুর্ িক্তর জনয্ আেবদনপ
..................................................... িবধানসভা িনব চনেক্ষে র

স িত েতালা সম্পুণর্
মুখমণ্ডেলর পাসেপাটর্ সাইজ (৩.৫ েস.িম. X
৩.৫ েস.িম.) েফােটা াফ
লাগােনার জায়গা

িনব চক িনবন্ধন আিধকািরক সমীেপ
মহাশয়/ মহাশয়া,

আিম অনুেরাধ করিছ েয, আমার নাম উি িখত িবধানসভা িনব চনেক্ষে র িনব চক তািলকায় অন্তভুর্ ক্ত করা েহাক। িনব চক
তািলকায় নাম অন্তভুর্ িক্তর জনয্ আমার দািবর সমথর্েন েয়াজনীয় তথয্ািদ নীেচ েদওয়া হল:
১। আেবদনকারীর
বৃত্তান্ত
বয়স: ১ জানুয়াির ........................# েত
জন্মতািরখ (জানা থাকেল)
াম/শহর:
েজলা :
* িপতার/মাতার/ ামীর
নাম

নাম

পদিব (থাকেল)

বছর:

মাস:

িলঙ্গ (পুং/ ী):

তািরখ:

মাস:

সাল:

জন্ম ান

রাজয্:

নাম

পদিব (থাকেল)

২। বতর্ মােন সাধারণ ভােব বসবােসর ােনর িববরণ (পুেরা িঠকানা):
বািড়র নং:
রা া / এলাকা / পাড়া:
শহর / াম:
ডাকঘর:

িপন েকাড:

থানা:
েজলা:
৩। আেবদনকারীর পিরবােরর অনয্ানয্ সদে র নাম ইিতমেধয্ই বতর্ মান িনব চক তািলকায় অন্তভুর্ ক্ত হেল তাঁেদর বৃত্তান্ত:
নাম
আেবদনকারীর সেঙ্গ
িনব চনেক্ষে র িনব চক
উক্ত অংেশ
িনব চেকর
সম্পকর্
তািলকার অংশ নং
নােমর িমক নং
সিচ -পিরচয়পে র নং
১।
২।
# সালিট িলখুন, েযমন-২০০৭, ২০০৮, ইতয্ািদ।
* অ েয়াজনীয় িবক গুিল েকেট িদন।

৪। েঘাষণা
আিম আমার পূণর্

ান ও িব াস মেত এতদ্দব্ারা েঘাষণা করিছ েয :-

(ক) আিম ভারেতর নাগিরক;
(খ) _________________ (তািরখ, মাস ও বছর) হেত অংশ-২-এ দত্ত িঠকানায় আিম সাধারণ ভােব বসবাস কির;
(গ) অনয্ েকানও িনব চনেক্ষে র িনব চক তািলকায় আমার নাম অন্তভুর্ ক্ত করার জনয্ আিম আেবদন কিরিন;
(ঘ) * এই বা অনয্ েকানও িনব চনেক্ষে র িনব চক তািলকায় আমার নাম ইিতমেধয্ অন্তভুর্ ক্ত হয়িন।
অথবা
*_________________ রােজয্ িনেম্নাক্ত িঠকানায়, আিম পূেবর্ সাধারণ ভােব বসবাস করতাম বেল উক্ত রােজয্র
_______________________________ িবধানসভা িনব চনেক্ষে র িনব চক তািলকায় আমার নাম অন্তভুর্ ক্ত হেয়
থাকেত পাের এবং েসেক্ষে

উক্ত িনব চকতািলকা েথেক আমার নাম বাদ েদওয়ার জনয্ অনুেরাধ করিছ।

পুেরা িঠকানা (পূেবর্ সাধারণ ভােব বসবােসর ােনর িববরণ)

িনব চেকর সিচ -পিরচয়প ইিতমেধয্ েদওয়া হেয়
থাকেল তার নমব্র ______________________
দােনর তািরখ ________________________

ান:
তািরখ:

আেবদনকারীর সই বা িটপসই

বয্: েকানও বয্িক্ত যিদ এমন েকানও িববৃিত েদন বা েঘাষণা কেরন যা িমথয্া, বা যা িতিন িমথয্া বেল জােনন বা িব াস কেরন, অথবা সতয্ বেল
িব াস কেরন না, তা হেল িতিন ১৯৫০ সােলর জন িতিনিধতব্ আইেনর ধারা-৩১ মেত দণ্ডনীয় হেবন (১৯৫০ সােলর ৪৩ নমব্র)।

* অ েয়াজনীয় িবক গুিল েকেট িদন ।

গৃহীত বয্ব া সম্পেকর্ িববরণ
িনব চক িনবন্ধন আিধকািরকেক পূরণ করেত হেব)

(সংি
িনব চক তািলকায় নাম অন্তভু িক্তর জনয্

/

মতী / কু মারী _________________________ -র ৬-নং িনদেশর্

হণ*/ খািরজ* করা হল।[18* /২০*/২৬(৪) নমব্র িনয়ম েমাতােবক]
খািরেজর েযসব কারণ দশ েনা হেয়েছ েসসেবর িবশদ িববরণ:
£

দত্ত আেবদনপ িট

হণ অথবা [১৭*/২০*/২৬(৪) নমব্র িনয়ম েমাতােবক]
£

ান:

তািরখ:
£

িনব চক িনবন্ধন আিধকািরেকর াক্ষর

(িনব চক িনবন্ধন আিধকািরেকর িশলেমাহর)

িনব চক তািলকার চূ ড়ান্ত কােশর পের ধারাবািহক সংেশাধেনর সমেয় েযাজয্।

* অ েয়াজনীয় িবক গুিল েকেট িদন ।

িফ েলেভল অিফসার (েযমন - িবএলও, েডিজগেনেটড অিফসার, প
ু ারভাইজির অিফসার)-এর মন্তবয্

[িনদশর্-6 পরবতর্ী aংশ.......]

আেবদনপে র ািপ্ত ীকার
িনদশর্-৬-এ দত্ত **

/ মতী/কু মারী ...................................................................................................-র/এর

আেবদনপ িটর ািপ্ত ীকার করা হল।
* * িঠকানা .............................................................................................................................................................

িনব চক িনবন্ধন আিধকািরেকর পেক্ষ
আেবদনপ - হণকারী আিধকািরেকর াক্ষর
(িঠকানা).................................................

তািরখ ...........................
* * আেবদনকারীেক পূরণ করেত হেব।

আেবদন জানােনার জনয্ িনদশর্-৬ (ফমর্-৬) কী ভােব পূরণ করেত হেব েসই সং ান্ত িনেদর্িশকা
সাধারণ িনেদর্শাবিল

েক িনদশর্-৬ (ফমর্-৬)-এ আেবদন জানােত পােরন
১। েয-বছেরর ১ জানুয়ািরেক িভিত্ত-তািরখ ধের েভাটার তািলকার সংেশাধন হেচ্ছ, েকানও বয্িক্ত িযিন এই

থমবােরর জনয্

আেবদন জানােচ্ছন তাঁর বয়স উক্ত তািরেখ ১৮ বছর বা তার েবিশ হেত হেব।
২। েকানও েভাটার িযিন তাঁর বতর্ মান িবধানসভা িনব চনেক্ষ েথেক অনয্ িবধানসভা িনব চনেক্ষে সাধারণ ভােব বসবােসর
ান পিরবতর্ ন কেরেছন।

কখন িনদশর্-৬ (ফমর্-৬)-এ আেবদন জানােনা যােব
১। িবধানসভা িনব চনেক্ষে র খসড়া েভাটার

তািলকা

কােশর পর আেবদন জানােনার জনয্ িন দ কৃ ত িদনগুিলেত

আেবদন জানােনা যােব। সংেশাধেনর কমর্ িূ চ েঘািষত হেল আেবদনপ

জমা েনওয়ার িদন-তািরখ জািনেয়

চার

চালােনা হয়।
২। আেবদনপে র েকবল এক কিপই জমা িদেত হেব।
৩। সংেশাধেনর কমর্ ূিচ চালু না-থাকেলও সারা বছর ধেরই নাম েতালার জনয্ আেবদনপ জমা করা যায়। তেব েসেক্ষে
আেবদনপে র ’কিপ জমা িদেত হেব।

েকাথায় িনদশর্-৬ (ফমর্-৬)-এ আেবদন জানােনা যােব
১। খসড়া েভাটার তািলকা কােশর পের সংেশাধন চলাকালীন েয-িবিন দ
ান (েডিজগেনেটড েলােকশন)-এ খসড়া
েভাটার তািলকা কািশত হেয়েছ, েসই ােন (েবিশর ভাগ েক্ষে ই যা হল একিট েভাট হণেক ) আেবদনপ জমা
করা যােব। এ ছাড়াও, সংি

িনব চনেক্ষে র িনব চক িনবন্ধন আিধকািরক (ইআরও) এবং সহকারী িনব চক িনবন্ধন

আিধকািরক (এইআরও)-এর কােছ তা জমা করা যােব।
২। বছেরর েয-সমেয় সংেশাধেনর কমর্ ূিচ থােক না, তখন েকবল সংি

িনব চক িনবন্ধন আিধকািরেকর কােছই

আেবদনপ জমা করা যােব।

কী ভােব িনদশর্-৬ (ফমর্-৬) পূরণ করেত হেব
১। েয-িবধানসভা িনব চনেক্ষে

নাম িনবন্ধ করেত চাইেছন, েসই িনব চনেক্ষে র িনব চক িনবন্ধন আিধকািরেকর সমীেপ

আেবদন জানােত হেব। ফাঁকা জায়গািটেত িনব চনেক্ষে র নাম িলখেত হেব।
২। নাম (তথয্িভিত্তক মাণ-সহ)
েভাটার তািলকা এবং সিচ -েভাটার কাডর্ (এিপক)-এ েয-ভােব িনেজর নামিট ছাপা হওয়া দরকার েসই ভােবই নামিট
িলখেত হেব। পদিব ছাড়া পুেরা নামিট

থম ঘের এবং পদিব িদব্তীয় ঘের িলখেত হেব। পদিব না-থাকেল েকবল নামই

িলখুন। নাম বা পদিবর অঙ্গ িহসােব বেণর্র উে েখর

চলন না-থাকেল বেণর্র উে খ করেবন না।

,

মতী, কু মারী,

খান, েবগম, পিণ্ডত, ইতয্ািদ উপািধর উে েখর েকানও েয়াজন েনই।
৩। বয়স (তথয্িভিত্তক মাণ-সহ)
েয-বছেরর ১ জানুয়ািরেক িভিত্ত-তািরখ ধের েভাটার তািলকার সংেশাধন হেচ্ছ, আেবদনকারীর বয়স উক্ত তািরেখ ১৮
বছর বা তার েবিশ হেত হেব। বছর ও মােস েভেঙ বয়েসর উে খ করেত হেব। উদাহরণ প, ১৯৯০-এর ১
জানুয়াির বা তার পূেবর্ জন্ম হণ কেরেছন এমন বয্িক্তই ২০০৯-এর ১ জানুয়ািরেক িভিত্ত-তািরখ ধের েভাটার তািলকার
সংেশাধেনর সময় তাঁর নাম েতালার জনয্ েযাগয্ বেল িবেবিচত হেবন। িকন্তু , ১৯৯০-এর ২ জানুয়াির এবং ১৯৯১-এর ১

জানুয়ািরর মেধয্ জন্ম হণ করেল ২০১০-এর ১ জানুয়ািরেক িভিত্ত-তািরখ ধের পরবতর্ ী সংেশাধেনর সময় িতিন তাঁর
নাম েতালার জনয্ েযাগয্ বেল িবেবিচত হেবন।
৪। িলঙ্গ
সংি

ঘের আপনার িলঙ্গ, েযমন - পু ষ / নারী, পুেরা িলখুন। িহজড়া হেল পছন্দমেতা পু ষ বা নারী িলখেত হেব।

৫। জন্মতািরখ (তথয্িভিত্তক মাণ-সহ)
তািরখ-মাস-সােলর ঘের জন্মতািরখ সংখয্ায় িলখুন।
জন্মতািরেখর মাণ প েয-সকল মাণ জুড়েত হেব েসসব িনম্ন প:
ক) পুর-কতৃর্ পক্ষ কতৃর্ ক বা জন্ম-মৃতুয্ িনবন্ধেকর েজলা কায লয় েথেক দত্ত জেন্মর শংসাপ , অথবা
বয্াি টজম সা টিফেকট, বা
খ) আেবদনকারী সবর্েশষ েয-িবদয্ালেয় পড়া না কেরিছেলন েসিট সরকাির- ীকৃ িত াপ্ত হেল েসই িবদয্ালয়
অথবা অনয্ েকানও ীকৃ ত িশক্ষা িত ান কতৃর্ ক দত্ত জেন্মর শংসাপ , বা
গ) অিশিক্ষত বা অধর্িশিক্ষত এমন আেবদনকারী যাঁর উপেরাক্ত েকানও নিথ েনই, তাঁেক তাঁর বয়েসর
সমথর্েন ে স াইবড ফরময্ােট িপতা বা মাতার একিট েঘাষণাপ

জুেড় িদেত হেব। উে খয্, সংি

িনব চনেক্ষে র েভাটার তািলকায় েঘাষণাকারী িপতা বা মাতার নাম থাকাটা আব ক। আেবদনকারী
চাইেল তাঁেক ে স াইবড ফরময্ােটর িতিলিপ েদওয়া হেব।
লক্ষণীয়: ১৯৮৯-এর ২৬ জানুয়াির বা তার পের আেবদনকারী জন্ম হণ কের থাকেল তাঁর েক্ষে পুর-কতৃর্ পক্ষ কতৃর্ ক বা জন্ম-মৃতুয্ িনবন্ধেকর
েজলা কায লয় েথেক দত্ত জেন্মর শংসাপ ই েকবল া হেব।

৬। জন্ম ান
ভারেত জন্ম হণ কের থাকেল অনু হ কের াম/শহর, েজলা ও রােজয্র নাম উে খ করেবন।
৭। সম্প কত বয্িক্তর নাম
আেবদনকারী একজন অিববািহত নারী হেল, িপতার/মাতার নাম উে খ করেত হেব। আর িববািহত নারী হেল ামীর
নাম উে খ করেত হেব। অ েয়াজনীয় িবক গুিল েকেট িদন।
৮। সাধারণ ভােব বসবােসর ান
আপিন েয-িঠকানায় সাধারণ ভােব বসবাস কেরন, সংি

েভাটার তািলকায় েসই িঠকানা-সহ িনেজর নাম েতালার জনয্

িপনেকাড-সহ িঠকানািট পুেরা িলখুন।
সাধারণ ভােব বসবােসর ােনর মাণ প েয-সকল নিথর িতিলিপ জুড়েত হেব েসসব িনম্ন প:
ক) বয্াঙ্ক / িকষাণ / েপা অিফেসর কাের ট পাসবুক, বা
খ) আেবদনকারীর েরশন কাডর্ /পাসেপাটর্/ াইিভং লাইেসন্স/ইনকাম টয্াক্স অয্ােসসেম ট অড র, বা
গ) ওই িঠকানায় আেবদনকারী বা তাঁর িনকটতম সম্পেকর্ র েকানও বয্িক্ত, েযমন-িপতা/মাতা-এর নােম
পাঠােনা জেলর / েটিলেফােনর / িব য্েতর / গয্াস কােনকশেনর িবল, বা
ঘ) ওই িঠকানায় আেবদনকারীেক পাঠােনা অথবা তাঁর পাওয়া ডাক িবভােগর িচিঠপ ।
লক্ষণীয়: িঠকানার মাণ

প েরশন কােডর্ র

িতিলিপ িদেত চাইেল তার সেঙ্গ উপেরাক্ত ধরেনর আেরকিট মাণ জুেড় িদেত হেব।

৯। আেবদনকারীর পিরবােরর অনয্ানয্ সদে র নাম ইিতমেধয্ই েভাটার তািলকায় অন্তভুর্ ক্ত হেল তাঁেদর বৃত্তান্ত
িনকটতম সম্পেকর্ র েকানও বয্িক্ত, েযমন-িপতা/মাতা/সেহাদর ভাই/সেহাদর েবান/ ামী/ ী-র নাম বতর্ মান েভাটার

তািলকায় অন্তভুর্ ক্ত হেল তাঁর নাম ও অনয্ানয্ বৃত্তান্ত িলখুন। অনয্ সম্পেকর্ র েকানও বয্িক্ত, েযমন - জয্াঠাতু েতা/ খুড়তু েতা

ভাই/েবান-এর নাম-বৃত্তান্ত িলখেবন না।
১০। েঘাষণা
েয-তািরখ েথেক আপিন বতর্ মান িঠকানায় বসবাস করেছন েসই তািরখিট উে খ ক ন। সিঠক তািরখ জানা না-থাকেল,
বছর ও মােস েভেঙ বসবােসর সময়কাল উে খ ক ন ।
আপনার নাম ইিতমেধয্ই অনয্ েকানও িবধানসভা িনব চনেক্ষে র েভাটার তািলকায় অন্তভুর্ ক্ত হেল, িপন েকাড-সহ পূেবর্র
েসই িঠকানািট এমন ভােব িলখুন যােত তার পােঠাদ্ধার সহজসাধয্ হয়।
যিদ ইিতমেধয্ই িনব চন কিমশন কতৃর্ ক আপনােক সিচ -েভাটার কাডর্ েদওয়া হেয় থােক, তা হেল কােডর্ র (সম্মুখ ভােগ ছাপা)
নমব্র এবং (প ত্ ভােগ ছাপা)

দােনর তািরখিট িন দ

ােন উে খ ক ন। উপরন্তু , অনু হ কের কােডর্ র উভয় ভােগর

- তয্িয়ত

েফােটাকিপ সেঙ্গ জুেড় িদন।

িবিবধ
অেনক জায়গােতই েভাটার তািলকায় েভাটােরর ছিব ছাপা হয়। আপিন চাইেল ফেমর্র সেঙ্গ স
পাসেপাটর্সাইজ ছিব জুেড় িদেত পােরন। েভাটার তািলকায় আপনার ছিব ছাপােনা এবং
ছিবিট কােজ লাগােনা হেব।

িত েতালা আপনার একিট রিঙন

েয়াজেন সিচ -েভাটার কাডর্ ৈতির করার জনয্ এই

