িনদশর্ - ৮ক

[িনয়ম -১৩(৪) ও -২৬

বয্]

িনব চক তািলকায় নােমর ানান্তরকরেণর 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,
উি িখত িবধানসভা িনব চনেক্ষে র িনব চক তািলকায় *আমার / *িনেম্নাক্ত বয্িক্তর নাম এই িনব চনেক্ষে র সংি

অংেশ

ানান্তিরত করা েহাক। ানান্তরকরণেযাগয্ িলখেনর িববরণ নীেচ েদওয়া হল:
নাম

১। যাঁর নাম ানান্তিরত করেত
হেব তাঁর বৃত্তান্ত:

* িপতার/মাতার/ ামীর
নাম

িনব চক তািলকায় েয-অংেশ তাঁর
নাম আেছ তাঁর নং:
নাম

পদিব (থাকেল)

উক্ত অংেশ নােমর
িমক নং:

িনব চেকর সিচ -পিরচয়প থাকেল
তার নং:
পদিব (থাকেল)

২। বতর্ মােন সাধারণ ভােব বসবােসর ােনর িববরণ (পুেরা িঠকানা):
বািড়র নং:
রা া / এলাকা / পাড়া:
শহর / াম:
ডাকঘর:
থানা:
েজলা:
৩। আেবদন জানােনার তািরখ পযর্ন্ত
উপেরর িঠকানায় একটানা বসবােসর সময়

িপন েকাড:

বছর:

মাস:

৪। েয-অংেশ উক্ত নাম ানান্তিরত করেত হেব (জানা থাকেল):
@

৫। আেবদনকারীর বৃত্তান্ত

নাম

পদিব (থাকেল)

িনব চক তািলকায় েয-অংেশ
উক্ত অংেশ নােমর
িনব চেকর সিচ -পিরচয়প েদওয়া হেল
তাঁর নাম আেছ তাঁর নং:
িমক নং:
তার নং:
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 ।
@ েযেক্ষে আেবদনকারী িনেজর নাম ানান্তিরত করেত চান েসেক্ষে অংশ-৫ অ েয়াজনীয়।

৬। েঘাষণা:
আিম এতদব্ারা েঘাষণা করিছ েয, উি িখত তথয্ ও িববরণ আমার

ান ও িব াস মেত সব ংেশ সতয্।

ান:
তািরখ:

আেবদনকারীর সই বা িটপসই

(সংি
িনব চক তািলকায়
জনয্

/

/

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

মতী / কু মারী ................................................................................. -র/এর নাম ানান্তিরত করার

মতী / কু মারী ......................................................-র /এর িনদশর্-৮ক-এ দত্ত আেবদন হণ*/ খািরজ* করা হল।

[২৬(৪)* নমব্র িনয়ম েমাতােবক] * হণ/ *খািরেজর েযসব কারণ দশ েনা হেয়েছ েসসেবর িবশদ িববরণ:

ান:
তািরখ:

িনব চক িনবন্ধন আিধকািরেকর াক্ষর

(িনব চক িনবন্ধন আিধকািরেকর িশলেমাহর)

* অ েয়াজনীয় িবক গুিল েকেট িদন ।

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

[িনদশর্-8ক পরবতর্ী aংশ.......]

আেবদনপে র ািপ্ত ীকার
িনদশর্-৮ক-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-৮ক (ফমর্-৮ক) কী ভােব পূরণ করেত হেব েসই সং ান্ত িনেদর্িশকা
সাধারণ িনেদর্শাবিল

েক িনদশর্-৮ক (ফমর্-৮ক)-এ আেবদন জানােত পােরন
১। েকানও বয্িক্ত যাঁর নাম বতর্ মান েভাটার তািলকায় আেছ িতিন সংি

িবধানসভা িনব চনেক্ষে র মেধয্ িভন্ন জায়গায় নােমর

ানান্তরকরেণর জনয্ আেবদনপ জমা িদেত পােরন।

কখন িনদশর্-৮ক (ফমর্-৮ক)-এ আেবদন জানােনা যােব
১। িবধানসভা িনব চনেক্ষে র খসড়া েভাটার তািলকার

কােশর পের একই িবধানসভা িনব চনেক্ষে র মেধয্ িভন্ন জায়গায়

িনেজর বা অপর কারও নাম ানান্তিরত করেত আেবদন জানােনার জনয্ িন দ কৃ ত িদনগুিলেত আেবদন জানােনা যােব।
২। আেবদনপে র েকবল এক কিপই জমা করেত হেব।
৩। সংেশাধেনর কমর্ ূিচ চালু না-থাকেলও নাম

ানান্তিরত করেত সারা বছর ধেরই আেবদনপ

জমা করা যায়। তেব

েসেক্ষে আেবদনপে র ’কিপ জমা িদেত হেব।

েকাথায় িনদশর্-৮ক (ফমর্-৮ক)-এ আেবদন জানােনা যােব
১। খসড়া েভাটার তািলকা

কােশর পের সংেশাধন চলা কালীন ে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 আিধকািরক (ইআরও)-এর কােছই

আেবদনপ জমা করা যােব।

কী ভােব িনদশর্-৮ক (ফমর্-৮ক) পূরণ করেত হেব
১। েয-িবধানসভা িনব চনেক্ষে র মেধয্ নাম

ানান্তিরত করেত হেব েসই িনব চনেক্ষে র িনব চক িনবন্ধন আিধকািরেকর

সমীেপ আেবদন জানােত হেব। ফাঁকা জায়গািটেত িনব চনেক্ষে র নাম িলখেত হেব।
২। িবধানসভা িনব চনেক্ষে র েভাটার তািলকার েয-অংেশ ও েয- িমক নমব্ের নাম আেছ, আেবদনপে র অংশ-১-এর িন দ
ােন েসই অংশ নং ও

িমক নং পূরণ ক ন। এ ছাড়া, সিচ -েভাটার কােডর্ র নমব্রিট পুেরা িলখুন এবং সম্প কত বয্িক্তর

নামও (েভাটার তািলকায় ছাপা আেছ) িলখুন।
৩। আপিন / সংি

বয্িক্ত িবধানসভা িনব চনেক্ষে র মেধয্ েয-নতু ন জায়গায় সাধারণ ভােব বসবােসর

ান পিরবতর্ ন

কেরেছন, আপিন অনু হ কের আেবদনপে র অংশ-২-এর িন দ ােন ওই নতু ন জায়গার পুেরা িঠকানািট িলখুন। পুেরা
িঠকানা িলখেবন এই কারেণ েয, িঠকানা অসম্পূণর্ হেল নােমর ানান্তরকরেণর েয়াজেন নতু ন িঠকানার সেঙ্গ েভাটার
তািলকার সংি

অংশ েমলােনাটা সম্ভবপর না-ও হেত পাের।

৪। আেবদনপে র অংশ-৩-এ আেবদন জানােনার তািরখ পযর্ন্ত অংশ-২-এ উি িখত িঠকানায় একটানা বদবােসর সময়কাল
উে খ ক ন।
৫। নতু ন েয-জায়গায়

ানান্তিরত হেয়েছন েসখানকার বািসন্দােদর নাম েভাটার তািলকার েয-অংেশ আেছ েসই অংশ-নং

আেবদনপে র অংশ-৪-এ িলখেত হেব। জানা থাকেল িলখুন। আর জানা না-থাকেল জায়গািট ফাঁকা েরেখ িদন।
৬। েযেক্ষে

আেবদনকারী িনেজর নাম ানান্তিরত করেত চান, েসেক্ষে অংশ-৫ পূরণ করাটা অ েয়াজনীয়। আেবদনকারী

অপর েকানও বয্িক্তর নােমর ানান্তরকরেণর জনয্ আেবদন জানােল তেবই এই অংশিট পূরণ করেত হেব।

