েরিজsাডর্ নং িড e- ১

বাংলােদশ

েগেজট

aিতিরk সংখয্া
কতৃপ
র্ k কতৃর্ক pকািশত
বৃহsিতবার, েফbrয়ারী ১৪, ২০০৮
বাংলােদশ িনবর্াচন কিমশন
pjাপন
তািরখ, ২ ফাlুন ১৪১৪ বাং/ ১৪ েফbrয়াির ২০০৮iং

eস আর o নং ৩১- আiন/২০০৮।- েভাটার তািলকা aধয্ােদশ, ২০০৭ ( ২০০৭
সেনর ১৮ নং aধয্ােদশ) eর ১৬ নং ধারায় pদt kমতাবেল িনবর্াচন কিমশন িনmrপ
িবিধমালা pণয়ন কিরেলন, যথা: ১। সংিkp িশেরানাম।- ei িবিধমালা েভাটার তািলকা িবিধমালা, ২০০৮ নােম aিভিহত
হiেব।
২। সংjা।- িবষয় বা pসংেগর পিরপnী িকছু না থািকেল, ei িবিধমালায়( ক) “aিধবাসী” aথর্ aধয্ােদেশর ৮ ধারায় বিণর্ত িনবর্াচনী eলাকা বা েভাটার
eলাকার aিধবাসী;
( খ) “aধয্ােদশ” aথর্ েভাটার তািলকা aধয্ােদশ,
aধয্ােদশ) ;

২০০৭ ( ২০০৭ সেনর ১৮নং

( গ) “uপেজলা” aথর্ uপেজলা পিরষদ আiন, ১৯৯৮- eর ধারা ৩ eর িবধান
anযায়ী েঘািষত uপেজলা;
( ঙ) ‘‘eলাকা’’ বিলেত, েktমত, েভাটার eলাকা বা িনবর্াচনী eলাকা বুঝাiেব;
( চ) ‘‘তািলকাভুk করা’’ aথর্ iহার বয্াকরণগত িবিভnতাসহ, েকান বয্িkেক েকান
েভাটার eলাকার েভাটার িহসােব িনবিnত করা eবং ei িবিধমালা anযায়ী
pণীত চুড়াn েভাটার তািলকায় তাহার নাম anভুর্k করা;
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( ছ) ‘‘িনধর্ািরত’’ aথর্ কিমশন কতৃর্ক িনধর্ািরত aথবা কিমশন কতৃর্ক kমতাpাp বয্িk
কতৃক
র্ িনধর্ািরত;
( জ) ‘‘pকাশ করা’’ aথর্ iহার বয্াকরণগত িবিভnতাসহ, জনসাধারেণর জn umুk
েকান sােন pদশর্ন;
(ঝ) “ফরম” aথর্ ei িবিধমালার েকান ফরম;
(ঞ) “েভাটার তািলকা” aথর্ aধয্ােদেশর ধারা ২( ছ) e বিণর্ত েভাটার তািলকা;
( ট) “সংেশাধনকারী কতৃর্পk” aথর্ eক বা eকািধক েভাটার eলাকার জn েভাটার
তািলকা সংkাn দাবী eবং আপিtসমুহ শুনানীর জn িবিধ ২২ eর aধীন
কিমশন কতৃক
র্ িনযুk েকান বয্িk।
৩। েভাটার েরিজেsTশন o েভাটার তািলকা pণয়ন সংkাn সাংগঠিনক
কিমশন

েভাটার

েরিজেsTশনo েভাটার

তািলকা

pণয়ন,

কাঠােমা।- ( ১)

সংেশাধন,

পুন: পরীkা

হালনাগাদকরণ কাযর্kম পিরচালনার জn, যখন pেয়াজন হiেব, িনmrপ eকিট

o

asায়ী

সাংগঠিনক কাঠােমা p tত o কাযর্কর কিরেবন, যথা : (ক) pিতিট েজলার আoতাধীন eলাকা বা eলাকাসমুেহ uিlিখত কাযর্ািদ সmাদেনর
জn েরিজেsTশন aিফসার;
(খ) েরিজেsTশন aিফসারেক সহায়তা pদােনর জn েপৗর বা িসিট eলাকায় eক বা
eকািধক

oয়ােডর্

eকজন িকংবা,

েktমত,

eক oয়ােডর্

eকািধক

eবং

eকiভােব পlী eলাকায় pিত iuিনয়েনর জn eক বা eকািধক সহকারী
েরিজেsTশন aিফসার;
(গ) oয়াডর্ পযর্ােয় বাড়ী বাড়ী গমনপুবক
র্ েভাটারেদর মেধয্ িনধর্ািরত ফরম িবতরণ o
pেয়াজনীয় তথয্ সংgেহর জn কিমশন কতৃক
র্ িনধর্ািরত হাের তথয্ সংgহকারী;
(ঘ) তথয্ সংgহকারীর কাজ তদারকীর জn sপারভাiজার; eবং
(ঙ) সংগৃহীত তথয্ কিmuটাের eিন্Tর জn ডাটা eিন্T aপােরটর,
aপােরটরেদর

কাজ

তদারকীর

জn

েটকিনকয্াল

ময্ােনজার

টীম লীডার,
o

ভুলtrিট

সংেশাধেনর জn pুফ রীডার।
( ২) uপ- িবিধ ( ১) e যাহা িকছুi থাkক না েকন, েরিজেsTশন aিফসার aধয্ােদেশর
ধারা ৬- eর uপ- ধারা ( ২) eর দফা ( খ) anযায়ী pেয়াজনেবােধ তাহার দািয়t পালেন
সহায়তা কিরবার জn েকান বয্িkেক িনেদর্শ িদেত পািরেবন।
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৪। েভাটার েরিজেsTশন o েভাটার তািলকা pণয়ন সংkাn জনবল িনেয়াগ পdিত ।( ১) কিমশন, সরকারী েগেজট pjাপন dারা, েজলা িনবর্াচন কমর্কতর্ােক সংি
েজলার
েরিজেsTশন aিফসার িহসােব িনেয়াগ দান কিরেবন।
( ২) েরিজেsTশন aিফসার িবিভn uপেজলা o েমেTাপিলটন eলাকার সরকারী,
আধাসরকারী o sায়tশািসত aিফস বা pিত ােন কমর্রত pথম o িdতীয়
ে ণীর কমর্কতর্া eবং সরকারী o সরকারী anদানpাp িশkা pিত ােনর pথম
বা িdতীয় ে ণীর পদমযর্াদাসmn pভাষক, pধান িশkক/ সহকারী pধান
িশkক o িসিনয়র িশkকেদর মধয্ হiেত সহকারী েরিজেsTশন aিফসােরর,
aিধেkt uেlখপুবক
র্ , eকিট তািলকা p tত কিরয়া uপ- িনবর্াচন কিমশনােরর
মাধয্েম কিমশেনর anেমাদেনর জn েpরণ কিরেবন।
( ৩) কিমশন uপ- িবিধ ( ২) eর aধীন বিণর্ত তািলকা anেমাদনপুবক
র্ , সরকারী
েগেজেট pjাপন dারা, সহকারী েরিজেsTশন aিফসারেদর িনেয়াগ দান
কিরেবন।
( ৪) েরিজেTশন aিফসার, সহকারী েরিজেTশন aিফসােরর সহায়তা gহন কিরয়া( ক) িনmবিনর্ত কমর্রত কমর্কতর্া বা কমর্চারী, িশkক
সংgহকারী িহসােব িনেয়াগ কিরেবন, যথা : -

বা

বয্িkেক

তথয্

(a) সরকারী, আধাসরকারী, sায়tশািসত বা আধা- sায়tশািসত aিফস
বা pিত ান বা সংsার কমর্চারী;
(আ) সরকারী বা সরকারী anদানpাp pাথিমক িবদয্ালয় বা মাdাসার
pধান িশkক বা সহকারী pধান িশkক বা সহকারী িশkক বা
কমর্চারী;
( i) সরকারী বা সরকারী anদানpাp uচ্চ িবদয্ালয় বা মাdাসার িশkক
বা সহকারী িশkক বা কমর্চারী;
( ঈ) সরকার কতৃর্ক anেমািদত িকন্ডার গােটর্ন o কিমuিনিট pাথিমক
িবদয্ালেয়র িশkক eবং সরকারী পৃ েপাষকতায় বা সহায়তায়
pিতি ত িবিভn aিফস বা সংsা বা pিত ােনর কমর্চারী aথবা
sীকৃত েকান pিত ান েযমন- েরাভার sাuট, িবeনিসিস বা e
ধরেণর েকান s- শৃংখল pিত ােনর কমর্ী বা সদs aথবা pেয়াজন
anসাের েবসরকারী pিত ােনর েযাগয্ কমর্কতর্া বা কমর্চারী বা
েবসরকারী পযর্ােয়র েয েকান বয্িk ।
বয্াখয্া: - uপিবিধ ( ৪) eর দফা ( ক) - e uিlিখত কমর্কতর্া বিলেত িdতীয় ে ণীর
কমর্কতর্া eবং কমর্চারী বিলেত তৃতীয় ে ণীর কমর্চারী বুঝাiেব।
( খ)
িনmবিনর্ত
কিরেবন, যথাঃ-

কমর্কতর্া

o

িশkকেদর

sপারভাiজার

িহসােব

িনেয়াগ

(a) সরকারী, আধাসরকারী, sায়tশািসত বা আধা- sায়tশািসত aিফস বা
pিত ান বা সংsার কমর্কতর্া;
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(আ) সরকারী বা সরকারী anদানpাp কেলজ বা সমপযর্ােয়র মাdাসার িশkক
o কমর্কতর্া;
(i) সরকারী বা সরকারী anদানpাp pাথিমক িবদয্ালয় বা uচ্চ িবদয্ালয় বা
মাdাসার pধান িশkক বা সহকারী pধান িশkক বা িসিনয়র িশkক o
কমর্কতর্া।
( ৫) তথয্ সংgহকারী eবং sপারভাiজারেদর তািলকা চুড়াn কিরবার পুেবর্ সংি
সহকারী েরিজেTশন aিফসার তাহােদর দkতা যাচাiেয়র জn যথাযথ বয্বsা
gহণ কিরেবন।
( ৬) বয়s, aদk, aপারদশর্ী eবং রাজৈনিতক
পেরাkভােব জিড়ত বয্িkগণেক েকানkেমi
sপারভাiজার পেদ িবেবচনা করা যাiেব না।

দেলর
তথয্

সােথ pতয্k বা
সংgহকারী িকংবা

( ৭) তথয্ সংgহকারী eবং sপারভাiজারেদর চুড়াn তািলকা pjাপন আকাের জারী
করা হiেব eবং uহার anিলিপ সংি
সকেলর aবগিত o পরবতর্ী কাযর্kম
gহেণর জn েpরণ করা হiেব।
( ৮) ডাটা eিন্Taপােরটর, েটকিনকয্াল ময্ােনজার o pুফ রীডার িনেয়ােগর লেkয্
েকndীয়ভােব কিমশন কতৃক
র্
পিtকায় iচ্ছুক pাথর্ীেদর িনজ িনজ েজলার
িনবর্াচন aিফেস তািলকাভুk হiবার জn anেরাধ করা হiেব।
( ৯) কিমশন িনধর্ািরত বাছাi কিমিট কতৃর্ক pিতিট েজলায় বয্বহািরক পরীkা gহণ
েশেষ িবিভn পেদ িনেয়ােগর জn পয্ােনল pstত করা হiেব eবং পয্ােনলভুk
pাথর্ীেদর মধয্ হiেত েমধাkম anসাের েলাকবল িনেয়াগ েদয়া হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, েকান েজলায় uপযুk pাথর্ী পাoয়া না েগেল ঢাকা বা,
েktমত, পাশব্র্বতর্ী েকান েজলা হiেত ডাটা eিন্Tর িবিভn পেদ িনেয়াগ
িবেবচনা করা যাiেব।
৫। েভাটার েরিজেsTশন iতয্ািদ কােজ িনেয়ািজত জনবেলর কােযর্র aিধেkt o দািয়t।
- ( ১) েরিজেsTশন aিফসার তাহার s s aিধেkেtর েভাটার তািলকা pণয়ন সংkাn
কাযর্kেমর শুr হiেত সমািp পযর্n যাবতীয় কােজর দািয়t পালন কিরেবন। তাহার
সািবর্ক িনেদর্শনা,

তদারিক o তttাবধােনর মাধয্েম েভাটার তািলকা pণয়ন সংkাn

যাবতীয় কাযর্ সmািদত হiেব। িতিন েয েকান ধরেনর udুত সমsা,

যতdর সmব,

িনেজi সমnয় কিমিটর মাধয্েম সমাধান কিরবার েচ া কিরেবন। sানীয় পযর্ােয় সমাধান
aসmব হiেল s- uেদয্ােগ uহা aিবলেm কিমশেনর েগাচরীভূত কিরেবন। েরিজেsTশন
aিফসার কিমশন সিচবালেয়র সিহত িনয়িমত েযাগােযাগ রkা কিরেবন eবং কােজর
agগিতর িবষেয় িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ pিতেবদন দািখল কিরেবন।
( ২) সহকারী েরিজেsTশন aিফসােরর দািয়t হiেব(ক)

েরিজেTশন aিফসােরর সািবর্ক িনেদর্শনা o তttাবধােন sপারভাiজার
o তথয্ সংgহকারীর কাজ তদারকী করা, েভাটার তািলকা pণয়ন,
সংেশাধন, পুনঃপরীkা o হালনাগাদকরেণর জn তথয্ সংgহকারী েয
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(৩)

(৪)

সমs ফরম পুরণ কিরয়া থােকন, uহা সিঠকভােব করা হiয়ােছ
িকনা drত পযর্ােলাচনার মাধয্েম তাহা িনরীkা করা eবং যাবতীয়
তথয্ সংি
েরিজsাের িলিপবd করা হiেতেছ িক না তাহা িনি ত
করা;
( খ) তাহার জn িনধর্ািরত iuিনয়ন বা েপৗর eলাকার িনিদর্ oয়ােডর্র েভাটার
তািলকা pণয়ন সংkাn কােজর জn দািয়tpাp থািকেবন। তাহার
eলাকাধীন সীমানা সmেকর্ তাহার sচ্ছ ধারণা থািকেত হiেব, যাহােত
পাশব্র্বতর্ী eলাকার েভাটার তাহার eলাকার েভাটার তািলকাভুk না হয়
িকংবা িনজ eলাকার েভাটার হiবার েযাগয্ েকান বয্িk তািলকা হiেত বাদ
না পেড়ন;
( গ) িতিন uপেজলা বা থানা িনবর্াচন aিফস বা an েকান িনধর্ািরত sান হiেত
pেয়াজনীয় যাবতীয় মালামাল o সামgী সংgহ কিরেবন eবং তাহার aধীন
sপারভাiজার eবং তথয্ সংgহকারীর মেধয্ uহা িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্
বিতরেণর বয্বsা কিরেবন।
sপারভাiজারগণ pিতিদন তথয্ সংgহকারীেদর কাজ তদারিক কিরেবন।
pথেম িতিন পযর্ায়kেম pেতয্ক তথয্ সংgহকারীর eলাকার নমুনা যাচাi
কিরেবন। িdতীয় পযর্ােয় তথয্ সংgহকারী কতৃর্ক তথয্ সংgেহর কেয়কিদন
পর িতিন পুরণকৃত ফরেমর িকছু aংশ ৈদবচয়েনর িভিtেত বাড়ী বাড়ী
গমন কিরয়া শুdতা যাচাi কিরেবন eবং েকান ভুল ধরা পিড়েল তাহা শুd
কিরেবন।
pেতয্ক তথয্ সংgহকারী sপারভাiজােরর িনকট হiেত pেয়াজনীয় ফরম o
anাn মালামাল সংgহ কিরয়া লiেবন, aতঃপর তাহার িনধর্ািরত েভাটার
eলাকায় বাড়ী বাড়ী গমন কিরয়া িনmবিণর্ত দািয়t পালন কিরেবন, যথা: (ক)

(খ)
(গ)

(ঘ)

(ঙ)

েভাটার হiবার েযাগয্ বয্িkেদর সনাkপুবক
র্ সংি
িনবnন ফরম- ২
পূরেণর বয্বsা gহণ কিরেবন। সংি বয্িk যিদ িনেজi ফরম পূরেণ
সkম হন , তেব িতিন ফরম পূরণ কিরেবন eবং ফরম পূরেণ
aপারগ হiেল তথয্ সংgহকারী িনজ হােত ফরম পূরণ কিরয়া
anাn আn ািনকতা সmn কিরেবন;
িনধর্ািরত েরিজsাের পিরদিশর্ত বাড়ী, aিধবাসীেদর তািলকা o
পূরণকৃত ফরেমর সংখয্া িলিপবd কিরেবন;
েরিজেsTশন েকেnd যাiেত aপারগ শারীিরক pিতবnী o grতর
ass বয্িkেদর নাম o িঠকানাসহ eকিট তািলকা pstত কিরেবন
eবং uk তািলকা েরিজ াের িলিপবd রািখেবন;
ছিব েতালা o আঙ্গুেলর ছাপ pদােনর জn িনবnন ফরম পূরণকারী
pেতয্ক aিধবাসীেক েরিজেsTশন েকেnd গমেনর জn ফরম- ৫ পূরণ
কিরয়া েভাটার িsপ pদান কিরেবন যাহােত তাহার িনবnন ফরেমর
নmর, েকেndর নাম o েকnd গমেনর সময় uেlখ থািকেব।
eকi বা পাশাপািশ েভাটার eলাকায় কমর্রত তথয্ সংgহকারীগণ
পরsেরর সিহত সমnয় সাধন কিরেবন যাহােত ঐ eলাকার oয়াডর্
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বা iuিনয়ন বা েকান বাড়ী বা বয্িk েভাটার তািলকা হiেত বাদ না
পেড়।
( ৫) শুd o িনভুর্লভােব িনবnন ফরেমর তথয্ pিতিট aিধবাসীর নােমর িবপরীেত
িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ কিmuটাের eিন্Tকরা aপােরটরেদর pধান কাজ।
সংি
টীম লীডােরর সহেযািগতায় o েটকিনকয্াল ময্ােনজােরর সািবর্ক
তttাবধােন তাহারা ডাটা eিন্Tর কাজ সmাদন কিরেবন। ei কাজিট di
পযর্ােয় eকi িদেন সmn কিরেত হiেব। pথম পযর্ােয় aিধবাসীর
uপিsিতেত ফরেমর সিহত িমলাiয়া তাহার ফরম নmর, নাম, জn তািরখ
o েভাটার eলাকা aপােরটর কতৃক
র্ েমৗিখকভােব িজjাসাবােদর পর িনি ত
হiয়া ঐ তথয্সমূহi শুধু কিmuটাের eিন্T করা হiেব। eকi সােথ তাহার
ছিব,
আঙ্গুেলর ছাপ o sাkর িডিজটাল পdিতেত ধারণ কিরয়া
pাথিমকভােব ডাটা কিmuটাের সংরkণ করা হiেব। aত: পর aপােরটর
কতৃক
র্ সংি
aিধবাসীর di আঙ্গুেলর ছাপ িনবnন ফরেমর িনিদর্ sােন
সংgহ কিরয়া ফরেমর uপের িপন নmর েলখা না থািকেল েসখােন িপন
নmর িলিপবd কিরবার পর ফরেমর pািp রশীদ aংেশ নাম o িপন নmর
িলিপবd কিরয়া তথয্ সংgহকারীর sাkর gহণপূবক
র্ েভাটারেক pদান কিরেবন
eবং ফরমিট পরবতর্ী কাযর্kেমর জn aসmুণর্ ডাটা ফাiেল সংরkণ
কিরেবন। িদন েশেষ aপােরটর িনধর্ািরত sােন pিতিদন ডাটা eিন্Tর
aসমাp কাজ সমাp কিরেবন।
(৬)
টীম লীডার তথয্ সংgহকারী দল o ডাটা eিন্Tদেলর মেধয্ pধান
সমnয়কারীর দািয়t পালন কিরেবন। সমnয় কােজর sিবধার জn তথয্
সংgেহর সমািp o ডাটা eিন্Tকােজর sচনার মেধয্ nয্নপেk ৩ িদেনর
eকিট বয্বধান রািখেত হiেব যাহােত সংগৃহীত ফরমgিল িবিভn পযর্ােয়
যাচাi বাছাiেয়র পর েভাটার eলাকািভিtক ধারাবািহকভােব সাজােনা সmব
হয় । ei pিkয়া েশেষ সহকারী েরিজেsTশন aিফসার বা sপারভাiজার eর
িনকট হiেত টীম লীডার ফরম সংgহ কিরয়া িনেজ uহা যাচাi বাছাi
কিরেবন, েরিজেTশন েকেnd aেপkমান aিধবাসীেদর pদt েভাটার িsেপ
uিlিখত ফরম নmেরর সিহত িমলাiয়া ফরম বািহর কিরয়া aিধবাসী
যাচাiকারীর sাkর েশেষ ফরমসহ তাহােদর িনবnীকরেণর জn ডাটা
eিন্Tকেk বসার বয্বsা কিরেবন। টীম লীডার িদন েশেষ aথবা িনিদর্
সমেয়র মেধয্ সকল aপােরটরেদর সংগৃহীত ডাটা িসিড বা েপন Dাiেভ
সংরkণ কিরেবন। ei পযর্ােয় টীম লীডার aপােরটরেদর িনকট হiেত ফরম
সংgহপুবর্ক uহা েভাটার eলাকািভিtক সংকলন কিরেবন। ei ফরমসমূহ
সংি
িনবর্াচন aিফেস িনধর্ািরত সময়কাল পযর্n সংরkণ কিরেত হiেব।
(৭) ডাটা eিন্T aপােরটর কতৃক
র্ সিঠকভােব o িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ ডাটা
eিন্Tর কাজ সmn করা, eিন্Tকৃত ফাiলসমুহ েপন Dাiেভ বা an
েকানভােব হsাnর o লয্াপটেপর ডাটা uপেজলা সাভর্াের সংরkণ
েটকিনকয্াল ময্ােনজােরর pধান দািয়t । েকাথাo েকান যািntক trিট েদখা
িদেল uহার drত সমাধানo তাহার দািয়t। ডাটা eিন্Tকাযর্kেমর খুঁিটনািট
সকল িবষেয়র তদারিক o সমnয় েশেষ সফলভােব িনভুর্ল তথয্ uপেজলা,
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(৮)

েktমত, থানা সাভর্াের েpরণ করা পযর্n সকল দািয়t েটকিনকয্াল
ময্ােনজােরর uপর ns থািকেব।
pুফ রীডার ফরেম pদt তথয্ কিmuটাের ধারণকৃত ডাটা o ছিবর সিহত
িমলাiয়া নারী- পুrষ যাচাi কিরেবন, বানান শুিdকরণ, ছিব, আংgেলর
ছাপ o sাkেরর gনগত মান যাচাi o trিটপুণর্ ডাটা aবেলাপেনর জn
সংি
কতৃপ
র্ kেক sপািরশ কিরেবন।

৬। েভাটার েরিজেsTশন, iতয্ািদ কােজ িনেয়ািজত জনবেলর pিশkণ। -

িনবnধন

কাযর্kম শুr হiবার পুেবর্ েভাটার তািলকা pণয়ন কােযর্র শুr হiেত সমািp পযর্n
িনেয়ািজত েলাকবলেক িবিভn পযর্ােয় িনেmাkভােব pিশkেণর বয্বsা করা হiেব, যথা : ( ক) pথম পযর্ােয় ঢাকায় aবিsত িনবর্াচনী pিশkণ iনি িটuেট পযর্ায়kেম িনবর্াচন
কিমশন

সিচবালেয়র

সংি

কমর্কতর্া

eবং

েজলা

o

uপেজলা

িনবর্াচন

কমর্কতর্াগণেক সমg েরিজেsTশন pিkয়ার uপর eকিট সািবর্ক ধারণা pদানসহ
েরিজেsTশেনর সমুদয় খুঁিটনািট িবষয়ািদর uপর িনিবড় pিশkণ pদান করা
হiেব,

pিশkণpাp কমর্কতর্াগণ তাহােদর কমর্sেল pতয্াবতর্ন কিরয়া সহকারী

েরিজেsTশন aিফসার,

sপারভাiজার eবং তথয্ সংgহকারীেদর pেয়াজনীয়

pিশkণ pদান কিরেবন;
( খ) িdতীয় পযর্ােয় pেতয্ক েরিজেsTশন aিফসার সংি

সমnয় কিমিটর সহায়তায়

তাহার িনয়ntণাধীন সকল সহকারী েরিজেTশন aিফসােরর সিহত eক pিশkেণ
িমিলত হiেবন eবং েভাটার েরিজেsTশেনর সmুণর্ পdিত িবশদভােব আেলাচনা
কিরেবন;
( গ) তৃতীয় পযর্ােয় েকndীয়ভােব pিশkণpাp েজলা o uপেজলা িনবর্াচন কমর্কতর্াগণ
sপারভাiজার eবং তথয্ সংgহকারীেদর হােত কলেম pিশkণ pদান কিরেবন।
pিশkণকােল pেতয্ক তথয্ সংgহকারী eবং sপারভাiজার িনভুর্লভােব ফরম
পূরেণর pিশkণ gহণ কিরেবন eবং pিশkণ েশেষ pেয়াজেন পরীkা িদেবন;
( ঘ) িনবর্াচনী pিশkণ iনি িটuেট ডাটা eিন্T িবষেয় েটকিনকয্াল ময্ােনজারেদর
pিশkণ েদoয়া হiেব, যাহারা পরবতর্ী সমেয় মাঠ পযর্ােয় েজলা িনবর্াচন
কমর্কতর্া o uপেজলা িনবর্াচন কমর্কতর্ার সহেযািগতায় ডাটা eিন্T aপােরটরেদর
pেয়াজনীয় pিশkণ pদােনর বয্বsা gহণ কিরেবন।
৭। েরিজেsTশন মালামাল o সামgী সরবরাহ। - ( ১) pেতয্ক

েরিজেsTশন aিফসারেক

তাহার জn িনধর্ািরত eলাকার সmাবয্ েভাটার সংখয্া anপােত pেয়াজনীয় সংখয্ক ফরম,
পয্ােকট,

ময্াnেয়ল iতয্ািদ মালামাল তথয্ সংgহ শুrর aনূয্ন ১৫ িদন পূেবর্ িনবর্াচন

কিমশন সিচবালয় হiেত সংgহ কিরেত হiেব বা েkt িবেশেষ িকছু মালামাল কিমশন
সিচবালেয়র িনেদর্শ anযায়ী sানীয়ভােব সংgহ কিরেত হiেব। eকiভােব ডাটা eিন্Tর
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জn pেয়াজনীয় সংখয্ক লয্াপটপ o anাn আnষংিগক যntপািত িনবর্াচন কিমশন
সিচবালয় হiেত সংgহ কিরেত হiেব।
(২)
পূেবর্ সংি

সহকারী েরিজেsTশন aিফসার eকiভােব কাযর্kম শুrর aনূয্ন eক সpাহ
uপেজলা িনবর্াচন কমর্কতর্ার িনকট হiেত সmাবয্ যাবতীয় মালামাল

সংgহ কিরেবন। সহকারী েরিজেsTশন aিফসার তাহােদর aধীন সকল sপারভাiজার
eবং তথয্ সংgহকারীর িনকট তথয্ সংgেহর aনূয্ন িতন িদন পূেবর্ যাবতীয়
মালামাল হsাnর কিরেবন।
৮। pশাসিনক eলাকািভিtক সমnয় কিমিট গঠন । - ( ১) েভাটার েরিজেsTশনo েভাটার
তািলকা pণয়ন,

সংেশাধন,

পুন: পরীkা o হালনাগাদকরণ কাযর্kম s ুভােব সmাদেনর

লেkয্ pশাসিনক িবভাগ, েজলা, uপেজলা, িসিট কেপর্ােরশন, িসিট কেপর্ােরশেনর aঞ্চল
o কয্ান্টনেমন্ট েবাডর্ eলাকায় যথাkেম সংি

িবভাগীয় কিমশনার,

েজলা pশাসক,

uপেজলা িনবর্াহী aিফসার, uপ িনবর্াচন কিমশনার, িসিট কেপর্ােরশেনর আঞ্চিলক িনবর্াহী
কমর্কতর্া eবং কয্ান্টনেমন্ট eিkিকuিটভ aিফসােরর েনতৃেt সমnয় কিমিট গঠন করা
হiেব।
(২)

কিমশন িনবnন কাযর্kম শুrর পুেবর্ বা, েktমত, েকান িবেশষ eলাকায়

কাযর্kরম শুrর পুেবর্, কাযর্পিরিধ িনধর্ারণপুবর্ক uপ- িবিধ (১) e uিlিখত কিমিট গঠন
কিরেবন।
৯। তttবধান o তদারিক টীম গঠন eবং কাযর্পিরিধ।- ( ১) s ুভােব েভাটার েরিজেsTশন
কাযর্kম সmn করার লেkয্ সংি

iuিনয়ন বা, েktমত, েপৗরসভার েচয়ারময্ান o

তাহার িনকটতম di জন pিতdndী pাথর্ী,

পুবর্বতর্ী িনবর্াচেন িবজয়ী েচয়ারময্ান o

িনকটতম di জন pিতdndী pাথর্ী,

সাধারণ বা সংরিkত oয়াডর্ েমmার বা

সংি

কিমশনার o uk পেদ িনকটতম di জন pিতdndী pাথর্ী,

পুবব
র্ তর্ী িনবর্াচেন ঐ সকল

পেদ িবজয়ী pাথর্ী o তাহােদর িনকটতম di জন pিতdndী pাথর্ী eবং aরাজৈনিতক
sানীয় গণয্মাn বয্িk সহেযােগ তttাবধান o তদারিক টীম গঠন করা হiেব।
( ২) uপ- িবিধ ( ১)

eর aধীন গিঠত কিমিট সেtto পাবর্তয্ েজলায় s ুভােব

েভাটার িনবnন কাযর্kম সmn কিরবার জn সংি
েচয়ারময্ােনর মেনানীত সদs,

eলাকার পাবর্তয্ েজলা পিরষেদর

সােকর্ল pধােনর pিতিনিধ,

েহডময্ান বা কারবাির,

গণয্মাn uপজাতীয় বয্িkবগর্ eবং aরাজৈনিতক sানীয় গণয্মাn বা জনপিরিচিতসmn
বয্িkেদরo uk টীেম anভুর্k করা হiেব।
( ৩) তttাবধান o তদারিক টীেমর সদsেদর, সংি
হiেব, যথা : -
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eলাকায়, কাযর্পিরিধ িনmrপ

( ক) তথয্দাতা কতৃর্ক pদt তথয্ যাচাi কিরয়া িনবnন ফরেমর িনধর্ািরত sােন sাkর
করা;
( খ) ফরম পুরণকােল েকান বাড়ীেত সনাkকারী পাoয়া না েগেল সনাkকারী িহসােব
sাkষর করা;
( গ) িনধর্ািরত েভাটার eলাকা বা েরিজেsTশন েকnd বা oয়াডর্ বা iuিনয়ন বা েপৗরসভা
aথবা িসিট কেপর্ােরশেনর েভাটার েরিজেsTশন o েভাটার তািলকা pstত সংkাn
কাযর্kম সmn হiবার পর pতয্য়নপt pদান eবং সংগৃহীত তেথয্র িভিtেত
pstতকৃত খসড়া েভাটার তািলকায় সকল সদsগণ কতৃক
র্ sাkর pদান, তেব
েকান সদs sাkর কিরেত না চািহেল uহার কারণ িলিপবd কিরেত হiেব;
( ঘ) িনবnন কাযর্kম চলাকােল েরিজেsTশন েকেnd সদsগণেক পালাkেম েরিজেsTশন
েকেnd uপিsত থািকয়া তথয্ যাচাi বা সনাkকরণ eবং ছিব েতালার কােজ
সহেযািগতা করা;
( ঙ) েকান েরিজেsTশন েকেnd েকান সদs uপিsত থািকেবন uহা িনধর্ারণ করা;
( চ) পাবর্তয্ eলাকায় দফা (ক) হiেত দফা (ঙ) েত uিlিখত কাযর্াবলী ছাড়াo েকান
েভাটার uপজাতীয় বা auপজাতীয় িকনা aথবা uপজাতীয় হiেল েকান েগােtর
uহা িচিhত করা, pেয়াজেন, েহডময্ান বা কারবারী বা েপৗরসভা েচয়ারময্ান বা
কিমশনার বা iuিনয়ন পিরষদ েচয়ারময্ােনর বা an েকান pধান বা pিতিনিধর
সতয্ায়েনর িভিtেত uহা িনধর্ারণ করা; eবং
( ছ) oয়াডর্ বা েভাটার eলাকার সীমানা িচিhতকরণ, pচার- pচারণা o সমnয়
কিমিটেক সহায়তা pদানসহ েভাটার িনবnন কােজ সহেযািগতার জn িনবর্াচন কিমশন
কতৃক
র্ িনধর্ািরত দািয়t পালন করা।
১০। েভাটার eলাকা চুড়াnকরণ o েকাড নmর pদান।- ( ১) নতুন েভাটার eলাকা গঠন
aথবা েজলা,

uপেজলা,

িসিট কেপর্ােরশন,

েপৗরসভা,

iuিনয়ন বা oয়ােডর্র সীমানা

পিরবতর্ন o পুনিবর্nাস িকংবা eলাকা পুনিবর্nােসর pেয়াজন হiেল, কিমশন কতৃক
র্ নীিতমালা
anসাের, িনবnন কাযর্kম শুr হiবার পুেবর্i uহা সmn কিরেত হiেব eবং pিতিট
েভাটার eলাকার জn িনধর্ািরত পdিতেত েকাড নmর pদান কিরেত হiেব।
১১। েরিজেsTশন েকেndর

তািলকা।-

কিমশন

জাতীয়

সংসদ

o sানীয়

সংsাসমুেহর

িনবর্াচেনর জn তািলকাভুk েভাট েকndসমুহেক েভাটার েরিজেsTশন েকnd িহসােব বয্বহার
কিরেবন :
তেব শতর্ থােক েয, েকান েকnd েরিজেsTশন কােজর জn কিমশন কতৃর্ক anপেযাগী
িবেবিচত হiেল ডাটা eিন্Tর কাজ শুr হiবার anয্ন ১৫ িদন পুেবর্ uহা পিরবতর্ন
কিরয়া nতন েকnd িনধর্ারণ কিরেত হiেব eবং েজলা েরিজেsTশন aিফসার কতৃক
র্
িবjিpর মাধয্েম uহা সকলেক aবিহত কিরেত হiেব :
তেব আরo শতর্ থােক েয, pেয়াজনেবােধ েরিজেsTশন aিফসার sিবধাজনক sােন
আরo েকnd sাপন কিরেত পািরেবন।
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১২। েরিজেsTশন সময়sচী েঘাষণা।- কিমশন েভাটার eলাকািভিtক েভাটার েরিজেsTশেনর
সময়sচী েঘাষণা কিরেবন যাহােত তথয্ সংgহ শুr o সমািp eবং ডাটা eিন্Tর কাজ শুr
o সমািpর sিনিদর্

তািরখ uেlখ থািকেব। তথয্ সংgহ সমািp o ডাটা eিন্T শুrর মেধয্

nয্নপেk িতন িদেনর বয্বধান রািখেত হiেব যাহােত uভয় pিkয়ার কােজর s ু সমnয়
সmব হয় ।
১৩। েভাটার তািলকার ফরম, ভাষা o িবnাস।েভাটার তািলকা ফরম- ১ e হiেব।

( ১)

pেতয্ক eলাকার জn ছিবসহ

( ২) েভাটার তািলকা বাংলায় pণীত হiেব।
( ৩) কিমশেনর িনেদর্শ েমাতােবক pেতয্ক েভাটার eলাকার জn েভাটার তািলকা
sিবধাজনক aংেশ িবভk করা যাiেব eবং িবভkকৃত তািলকাভুk নামgিল
kমাnসাের িচিhত করা হiেব।
১৪। িডিজটাল পdিতেত ছিবসহ েভাটার তািলকা pণয়ন। - েকান eলাকার জn েভাটার
েরিজেsTশন eবং েভাটার তািলকা pণয়েনর uেdেশয্,

েরিজেsTশন aিফসার ধারা ৭( ১)

eর িবধান anযায়ী েভাটার হiবার েযাগয্ pেতয্ক aিধবাসীর িনকট হiেত িনবnন ফরম
র্ তাহার ছিব,
২- e িবিধ- ১৬ েমাতােবক তথয্ সংgহপুবক

আঙ্গুেলর ছাপ o sাkরসহ

সmূণর্ তথয্ িডিজটাল পdিতেত কিmuটাের সংরkণ কিরবার বয্বsা gহণ কিরেবন।
১৫। কিতপয় বয্িkর িববরণী। - ( ১) সরকারী চাkরীরত বা সরকারী পেদ aিধি ত েকান
বয্িk চাkরীরত না থািকেল বা anrপ সরকারী পেদ aিধি ত না থািকেল েয eলাকার aিধবাসী
থািকেতন, িতিন eবং তাহােদর সিহত বসবাসরত sামী বা stী o পুt- কnা aধয্ােদেশর ধারা
৮ (৩) eর িবধান anযায়ী েসi eলাকার েভাটার িহসােব তািলকাভুk হiবার জn ফরম- ৩ e
েরিজেsTশন aিফসােরর িনকট আেবদন কিরেত পািরেবন।
( ২) েরিজেsTশন aিফসার যিদ সnt
aধীন আেবদন কিরবার aিধকারী,
পুরণকৃত

ফরম- ২

হন

েয, আেবদনকারী uপ- িবিধ ( ১)

eর

তাহা হiেল িতিন pেয়াজনীয় বয্বsা gহেণর জn

আেবদেন uিlিখত eলাকার

েরিজেsTশন

aিফসােরর

িনকট

েpরণ

কিরেবন।
১৬। েরিজেsTশেনর পdিত। -

তথয্ সংgহ হiেত শুr কিরয়া খসড়া েভাটার তািলকা

িডিভিড- েত সংরkণ o িপিডeফ ফরেমেট রাiট করা পযর্n সমg pিkয়ািট িনmবিণর্ত
পযর্ায়kিমক ধােপ িন n কিরেত হiেব, যথা :( ক)

লয্াপটেপ তথয্ সংgেহর কমপেk সাত িদন পূেবর্ সহকারী েরিজেsTশন
aিফসার sপারভাiজারেদর মাধয্েম তথয্ সংgহকারীেদর িনকট িনবnন ফরম
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িবতরণ কিরেবন eবং তথয্ সংgহকারীগণ বাড়ী বাড়ী গমন কিরয়া ফরম
িবতরণ, তথয্ সংgহ o ফরম পুরণ কিরয়া িনেmাk কাযর্ািদ সmn কিরেবন( a)

( খ)

তথয্ সংgহকারী ukrপ তথয্ সংgেহর পর সংি
বয্িkেক
েরিজেsTশন েকেnd আসার তািরখ জানাiেবন;
( আ) তথয্ সংgহকারী পুরণকৃত ফরম লয্াপটেপ তথয্ সংgেহর কমপেk
িতন িদন পূেবর্ সহকারী েরিজেTশন aিফসার বা sপারভাiজােরর
কােছ জমা িদেবন;
( i) তথয্ সংgহকারী সংি
eলাকার শারীিরক pিতবnী o grতর ass
বয্িkেদর eকিট তািলকা pstত কিরয়া সহকারী েরিজেsTশন aিফসার
বা sপারভাiজােরর িনকট েpরণ কিরেবন;
সহকারী েরিজেsTশন aিফসার বা sপারভাiজার তথয্ সংgহকারী কতৃর্ক
সংগৃহীত তথয্ যাচাi কিরেবন eবং anrপ যাচাiেয়র পর ফরেমর সকল
ডাটািফl

শুdrেপ

পূরণ

করা

হiয়ােছ

মেমর্

িনি ত

হiয়া

ফরমgিল

েরিজেsTশেনর জn টীম িলডােরর কােছ েpরণ কিরেবন;
(গ) টীম লীডার যাচাiকৃত ফরম িনধর্ািরত েরিজsাের ফরম- ৪ িলিপবd করত: uহা
িনবnেনর জn েরিজেsTশন েকেnd েpরণ কিরেবন;
( ঘ) েরিজেsTশেনর জn আগত aিধবাসীেদর িনকট রিkত েভাটার িsপ ফরম- ৫ eর
নmেরর সিহত িনবnন ফরম নmর িমলাiয়া টীম লীডার ফরম বািহর কিরয়া
যাচাiকারীর দsখত gহণােn ফরমসহ তাহােদর িনবnেনর জn লয্াপটপ
aপােরটেরর িনকট েpরণ কিরেবন eবং aপােরটর িনেmাk কাযর্ািদ সmn
কিরেবন( a) aপােরটর ফরেম িলিপবd তথয্ যাচাi কিরয়া pাথিমক তথয্ািদ যথা ফরম
নmর, নাম, জn তািরখ, েভাটার eলাকা, েভাটােরর ছিব, আঙ্গুেলর
ছাপ o sাkেরর gনগত মান িনি ত কিরয়া তাহা কিmuটাের gহণ
কিরেবন। aত:পর িনবnন ফরেমর িনিদর্ sােন েভাটােরর আঙ্গুেলর ছাপ
gহণ কিরেবন;
(আ) aপােরটর pাথিমক ডাটা o বােয়ােমিTক কিmuটাের eিন্Tেশেষ িনবnন
ফরেম uপেরর aংেশ িপন নmর িলিখেবন eবং ফরেমর নীেচর aংেশ নাম o
িপন নmর েভাটারেক pদান কিরেবন eবং ফরমিট aসmুণর্ ডাটা ফাiেল সংরkণ
কিরেবন;
( i) টীম লীডার িদেনর েশেষ বা িনিদর্ সময় পর সকল aপােরটরেদর
সংগৃহীত ডাটা িসিড o েপন Dাiেভ সংরkণ কিরেবন eবং েরিজেsTশন
েকেnd aবsানকালীন েকান সময় েভাটার uপিsত না থািকেল iিতপুেবর্
aসmুণভ
র্ ােব সংরিkত ডাটা eিন্Tর কাজ সmn কিরেবন;
( ঙ) aপােরটর pিতিদন ফরেমর ডাটা eিন্T সmn কিরেবন eবং টীম লীডার
ডাটাসমুেহর সmুণর্তা যাচাi কিরয়া ডাটাসমুহ েপন Dাiেভ sানাnর কিরেবন।
aত: পর িতিন aপােরটেরর িনকট হiেত ফরম সংgহ কিরেবন eবং
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েটকিনকয্াল ময্ােনজার টীম লীডার pদt ডাটাসmিলত েপন Dাiেভ ভাiরাস
পরীkা কিরেবন o লয্াপটপ sয্ান কিরয়া ফরমসহ লয্াপটেপর ডাটা uপেজলা
বা, েktমত, থানা সাভর্াের সংরkণ কিরেবন;
( চ) pুফ

রীডারগণ

ফরেম

িলিপবd

তেথয্র

সােথ

বানান

o জn

তািরখসহ

কিmuটাের সংরিkত তথয্ eবং uk তেথয্র সিহত ছিব িমলাiয়া নারী- পুrষ
যাচাi কিরেবন। বানান শুিdকরণসহ ছিব,

আঙ্গুেলর ছাপ o sাkেরর gনগত

মান যাচাiপুবর্ক তাহারা eতদসmিকর্ত trিটপুণর্ ডাটা aবেলাপেনর জno
েরিজেsTশন aিফসারেক পরামশর্ িদেত পািরেবন। pেয়াজেন তাহারা trিটপুণর্
ছিব, আঙ্গুেলর ছাপ o sাkর সmিলত eিন্T শুিdকরেণর জn সংি
সংি

ফরমসমুহ

সহকারী েরিজেsTশন aিফসার বা sপারভাiজারেদর িনকট েpরণ কিরয়া

তাহােদর

িনবnেনর

পুন: বয্বsা

িনেত

পােরন।

eকiভােব

তথয্

সmিকর্ত

trিটপুণর্ ফরমসমুহ শুিdকরেণর জn পুেবর্ািlিখত কমর্কতর্ােদর কােছ পাঠাiেত
পােরন। সহকারী েরিজেsTশন aিফসার কতৃর্ক শুdকৃত ফরমসমুহ টীম লীডার
কতৃক
র্ gহণপুবর্ক ডাটােবেজ শুিdকরণ সমাp কিরেত হiেব;
( ছ) িনিদর্

eলাকার িনবnন পবর্ েশেষ ঐ eলাকার eকিট সmুণর্ তািলকা শুdতা

যাচাiেয়র জn সংি
েpরণ

করা

সহকারী েরিজেsTশন aিফসার বা sপারভাiজােরর িনকট

হiেব eবং

তাহারা

sানীয়

pিতিনিধেদর

মাধয্েম

েভাটার

eলাকািভিtক pুফ েভাটার তািলকা যাচাi বা িনরীkা eবং যথাথর্তা uেlখপুবর্ক
sাkর করত: তাহা েটকিনকয্াল ময্ােনজােরর িনকট হsাnর কিরেবন;
( জ) েটকিনকয্াল
aিফসােরর
না eবং
েরিজেsTশন
হiেব;

ময্ােনজার সাভর্াের তথয্ েpরণপুবর্ক সংি
ফরমসমুহ েরিজেsTশন
িনকট হsাnেরর বয্বsা কিরেবন। trিটপুণর্ ডাটা হsাnর করা হiেব
uহােদর trিট িনণর্েয়র পর সংেশাধেনর জn তাহা সহকারী
aিফসার বা sপারভাiজােরর িনকট টীম লীডার কতৃর্ক েpরণ করা

( ঝ) টীম লীডােরর িনকট হiেত pাp ফরমসমুহ সহকারী েরিজেsTশন aিফসার বা
sপারভাiজার কতৃক
র্
পুন: যাচাi o শুিdকরেণর পর তাহা টীম লীডার বা
েটকিনকয্াল ময্ােনজােরর িনকট হsাnর করা হiেব। ছিব, sাkর eবং আঙ্গুেলর
ছাপ সmিকর্ত trিটপুণর্ ফরমসমুহ সংি
তথয্ সংgহকারীর মাধয্েম
পুন: িনবnেনর জn সংি
aিধবাসীেক পুনরায় েরিজেsTশন েকেnd আনার বয্বsা
কিরেত হiেব। েরিজেsTশন েকndবn হoয়ার েkেt সংি
aিধবাসীেক
uপেজলা েktমত থানা েরিজেsTশন েকেnd সংেশাধেনর কাজ সmn কিরেত
হiেব।
১৭। েরিজেsTশনেকেndআগমেন

aপারগ

বয্িkবেগর্র

িনবnন।-

( ১)

তথয্

সংgহকারী

তাহার eলাকাধীন িনবnেনর জn েকেnd আগমেন aপারগ শারীিরক pিতবnী o grতর
ass বয্িkর নাম o িঠকানা পৃথকভােব

সংি
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েরিজsাের তািলকাভুk কিরয়া তাহােদর

িনবnন ফরম পূরণ

কিরেবন eবং িনবnন ফরমসমুহ সংি

সহকারী েরিজেsTশন aিফসার বরাবের েpরণ কিরেব। সংি

sপারভাiজােরর মাধয্েম
eলাকার তথয্ সংgেহর কাজ

সমাp হiবার পর েরিজেsTশন বা সহকারী েরিজেsTশন aিফসার েভাটার eলাকা anযায়ী ঐ
সমs তািলকা eকীভুত কিরয়া তাহার আoতাধীন eলাকার eকিট পুণর্াঙ্গ তািলকা pstত
কিরেবন।
( ২) uপ- িবিধ (১) eর aধীন তািলকাভুk aিধবাসীেদর হাসপাতাল বা বসতবাড়ীর
aবsান িবেবচনাপুবর্ক সংি

বাড়ী বা হাসপাতােল গমন কিরয়া তাহােদর ছিব,

আঙ্গুেলর ছাপ o sাkর সংgেহর জn
গঠন

pেয়াজনীয় সংখয্ক েমাবাiল টীম

করা হiেব eবং িনবnেনর কাজ sসmn করার জn িবিধ ১৬- েত

uেlিখত anাn পদেkপ gহণ করা হiেব।
১৮। েজলখানা বা an েকান আiনগত েহফাজেত আটক বয্িkেদর িনবnন।- ( ১) েকান
বয্িk েজলখানা বা an েকান আiনগত েহফাজেত আটক না থািকেল েয েভাটার eলাকায়
বসবাস কিরেতন িতিন েসi eলাকার aিধবাসী বিলয়া গণয্ হiেবন eবং েসi sােনর
েভাটার তািলকায় তাহার নাম anভুর্k হiেব।
(২) pেতয্ক েরিজেsTশন aিফসার তাহার দািয়tpাp eলাকায় aবিsত েজলখানা বা
an েকান আiনগত েহফাজতsেল আটক বয্িkবেগর্র িনধর্ািরত ছেক িনmিলিখত তথয্ািদ
সংি

েজল কতৃর্পk বা uপযুk আiন pেয়াগকারী কতৃপ
র্ েkর িনকট হiেত সংgহ

কিরেবন eবং eকিট তািলকা pstত কিরেবন :
(ক) আটক বয্িkর নাম;
(খ) কারাগােরর নাম
(গ) েয েভাটার eলাকায় তািলকাভুk হiেত iচ্ছুক েসi sােনর পুণর্াঙ্গ
িঠকানা।
(৩) েরিজেsTশন aিফসার uপ- িবিধ ( ২) eর aধীন pাp তািলকায় আটক বয্িkেদর
iচ্ছাnযায়ী িনবnেনর জn তাহােদর েজলািভিtক তািলকা pstত কিরয়া িনবnন ফরম
eর জn চািহদা সংি

েরিজেsTশনaিফসােরর বরাবর েpরণ কিরেবন।

(৪) েরিজেsTশন aিফসার তাহার দািয়tpাp েজলার েজলখানা eবং anাn েজলার
েজলখানায় আটক বয্িkেদর মধয্ হiেত যাহারা তাহার দািয়tpাp েজলায় িনবিnত
হiেত চােহন তাহােদর eকিট পুণর্াঙ্গ তািলকা pstত কিরেবন।
(৫) েরিজেsTশন aিফসার িনজ েজলার তথয্ সংgেহর কাজ সমাp হiবার পর তাহার
আoতাধীন eলাকায় aবিsত েজলখানার সকল কেয়দী বা an েকান আiনগত
েহফাজেত আটক বয্িkেদর িনবnন ফরম ( েজলা িভিtক)

pািp িনি ত কিরেবন।

aত: পর েজলখানার aবsান বা আiনগত েহফাজতsল anযায়ী সহকারী েরিজেsTশন
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aিফসােরর

দািয়েt

িনেয়ািজত

তথয্

সংgহকারীেদর

dারা

িনবnন

ফরম

পুরণ

করাiেবন।
(৬) েরিজেsTশন aিফসার তাহার আoতাধীন eলাকার সাধারণ aিধবাসীেদর িনবnন
কাযর্ সমাp হiবার পর ঐ eলাকায় aবিsত েজলখানা িকংবা েktমত েহফাজতকারী
কতৃর্পেkর সিহত পরামশর্kেম েমাবাiল টীম েpরণপুবর্ক iিতমেধয্ pstতকৃত তািলকা
anযায়ী বয্িkর ছিব, আঙ্গুেলর ছাপ o sাkর gহণ সmn কিরেবন। েজলখানায় বা
an েকান আiনগত েহফাজেত আটক বয্িkর েরিজেsTশন কাযর্kম সmn কিরবার
লেkয্ িনবnন ফরেম সনাkকারী িহসােব েজলখানার েকান কমর্কতর্া বা কমর্চারী বা
কতৃর্পk কতৃর্ক িনধর্ািরত েকান বয্িk বা হাজতী বা কেয়দীেক sাkর eবং যাচাiকারী
িহসােব কারা aিধদpর বা eর aধীনs দpেরর বা েজলখানার েকান কমর্কতর্ােক
sাkর কিরেত হiেব।
(৭) িনবnন ফরম পূরেণর পর েরিজেsTশন aিফসার িনজ আoতাধীন eলাকায়
aবিsত েজলখানায় aবsানরত িভn েজলার আটক বয্িkেদর sাkরকৃত ফরম o
বােয়ােমিTক ডাটা িডিভিড/ েপন Dাiেভ sানাnর কিরয়া সংি

েরিজেsTশন aিফসােরর

িনকট eবং িনজ েজলার কেয়দীেদর জn েভাটার eলাকা anযায়ী সংি

সহকারী

েরিজেsTশনaিফসােরর িনকট েpরণ কিরেবন। eirেপ pাp বােয়ােমিTক ডাটা o
পুরণকৃত sাkরযুk ফরম সংি

েভাটার eলাকার েভাটারেদর তািলকার সিহত

যথাযথভােব সমnয় কিরেত হiেব।
১৯। pাথিমক pকাশনা।- ( ১) েকান eলাকার জn খসড়া েভাটার তািলকা pstত হiবার
পর, যত শীঘর্ সmব, েরিজেsTশন aিফসার uহা ফরম- ১ anযায়ী সংকলনপুবক
র্ দাবী o
আপিt

আহবান

কিরয়া

eকিট

েনািটশসহ

তাহার

aিফেস

eবং

কিমশেনর

িনেদর্শ

েমাতােবক an েকান sােন বা sানসমুেহ pকাশ কিরেবন eবং uk েনািটেশ ধারা ৭ eর
aধীন anrপ দাবী o আপিt দািখেলর সময়সীমা s ভােব uেlখ থািকেব।
(২) uপ- িবিধ ( ১) - e uিlিখত pেতয্ক েভাটার eলাকার জn খসড়া েভাটার
তািলকা িবিধ ১৬,

১৭ o ১৮ eর aধীন pাp িববরণীসমুেহর িভিtেত pstত

হiেব;
( ৩) িবিধ ১৬, ১৭ o ১৮- েত যাহা িকছুi থাkক না েকন, েযiেkেt কিমশেনর
মেত, েকান েভাটার eলাকার জn েভাটার তািলকা pণয়েন িবিধসমুেহ িলিপবd
পdিত anসরণ করা সmবপর নেহ, েসiেkেt কিমশন aধয্ােদেশর ২১ ধারায়
pদt kমতাবেল ei uেdেশয্ uপযুk িবেবিচত an েকান পdিতেত েভাটার
তািলকা pstেতর িনেদর্শ িদেত পািরেব।
২০। দাবী

eবং

আপিt

দািখেলর

জn

সময়সীমা।-

েভাটার

তািলকায়

েকান

নাম

anভুর্িkর জn pেতয্ক দাবী eবং uহােত েকান anভুর্িkর িবrেd pেতয্ক আপিt বা
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uহা সংেশাধেনর জn pেতয্ক দরখাs িবিধ- ১৯ eর aধীন খসড়া তািলকা pকািশত
হiবার তািরেখর পরবতর্ী পেনর িদেনর মেধয্ দািখল কিরেত হiেব।
২১। দাবী,

আপিt o সংেশাধনী ফরম।- েভাটার তািলকায় েকান নাম anভুর্িkর জn

pেতয্ক দাবী ফরম ৬,

আপিt ফরম ৭ eবং সংেশাধনী আেবদন ফরম ৮ e কিরেত

হiেব।
২২। সংেশাধনকারী কতৃপ
র্ k িনেয়াগ।-

কিমশন েকান eলাকার জn েভাটার তািলকা

সmেকর্ দাবী o আপিtসমুহ িন িt কিরবার uেdেশয্ eকজন সংেশাধনকারী কতৃর্পk
িনযুk

কিরেবন

eবং

eকi বয্িkেক

di

বা

তেতািধক

েভাটার

eলাকার

জn

সংেশাধনকারী কতৃর্পk িনযুk করা যাiেব।
২৩। দাবী, আপিt o সংেশাধনী দািখেলর পdিত।- ( ১) েকান দাবী বা আপিt uপযুk
সংেশাধনকারী কতৃর্পkেক সেmাধন কিরয়া দািখল কিরেত হiেব eবং uহা uk কতৃর্পk
বা েরিজেsTশন aিফসার বা সহকারী েরিজেsTশন aিফসােরর িনকট েপশ কিরেত হiেব
aথবা সংেশাধনকারী কতৃর্পেkর িনকট ডাকেযােগ েpরণ কিরেত হiেব।
(২) দাবী বা আপিt ফরেম দািখলকারী বয্িkর sাkর বা িটপসিহ থািকেত হiেব
eবং তাহা ডাকেযােগ েpিরত না হiেল দাবীকারী বা আপিtকারী কতৃর্ক sয়ং বা
তৎকতৃর্ক িলিখতভােব anেমািদত েকান eেজন্ট dারা েপশ কিরেত হiেব।
(৩) েকান েভাটার eলাকার েভাটার তািলকায় নাম নাi eমন েকান বয্িk uk
েভাটার তািলকায় েকান নাম anভুর্িkর িবrেd আপিt েপশ কিরেত পািরেবন না।
(৪) েকান েভাটার eলাকার েভাটার তািলকায় তািলকাভুk হiেত দাবীকারী বা
েভাটার তািলকায় েকান নাম anভুর্িkর িবrেd আপিtকারী তাহার দাবী বা
আপিtর সমথর্েন েয pমাণ িদেত চােহন তাহা ফরম- ৬ বা,

েktমত,

ফরম- ৭

eর সিহত দািখল কিরেত হiেব।
(৫) েভাটার তািলকায় নাম থাকা েকান বয্িkর তািলকায় anভুর্িkর িবrেd আপিt
দািখল করা হiেল uk বয্িk সmেকর্ তািলকায় পূরণেযাগয্ িবsািরত তথয্ আপিtেত
uেlখ থািকেত হiেব।
(৬) যিদ েভাটার তািলকায় েকান anভুর্িkেত েকান বণর্না শুd না হয় , তাহা হiেল
সংি

র্ েkর
বয্িk ফরম- ৮- e uহা সংেশাধেনর জn uপযুk সংেশাধনকারী কতৃপ

িনকট দরখাs কিরেত পািরেবন।
( ৭) েয েকান কারেণ েকান েভাটার িনবিnত েভাটার eলাকা হiেত an েভাটার
eলাকায় নাম তািলকাভুk কিরেত চািহেল তাহােক ফরম ৯ পুরণ কিরয়া
কাংিখত েভাটার তািলকায় তাহার নাম sানাnর কিরবার জn আেবদন কিরেত
পািরেবন।
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২৪। দাবী,

আপিt o সংেশাধন নাকচকরণ।-

েকান দাবী বা আপিt ei িবিধমালায়

িনধর্ািরত সময়সীমার মেধয্ বা পdিতেত েপশ করা না হiেল বা uহা েপশ কিরবার
aিধকারী নেহন eমন েকান বয্িk কতৃর্ক েপশ করা হiেল uহা সংেশাধনকারী কতৃর্পk
কতৃক
র্ নাকচ করা হiেব।
২৫। েরিজেsTশন aিফসার কতৃক
র্ নাম anভুর্িkর জn দরখাs।-

েরিজেsTশন aিফসার,

িবিধ ২০- e িনধর্ািরত সময় সীমার মেধয্, সংেশাধনকারী কতৃর্পেkর িনকট(ক) খসড়া েভাটার তািলকা pণয়নকালীন সমেয় aসাবধানতাবশত: বা সমেয়ািচত
তেথয্র aভােব বাদ পিড়য়ােছ eমন েকান বয্িkর নাম anভুর্িkর জn, বা
(খ) েকান েভাটার eলাকায় েভাটার তািলকা হiেত েকান নাম বাদ েদoয়ার জn
বা ধারা ৭ eর uপ- ধারা ( ৩) eর aধীন িতিন sয়ং কিরেত kমতাpাp েকান
িলখন বা মুdণ সংkাn বা an েকান trিট সংেশাধেনর জn দরখাs কিরেত
পািরেবন।
২৬। দাবী,

আপিt o সংেশাধনী েরিজsার।-

pেতয্ক সংেশাধনকারী কতৃর্পk দাবী o

আপিtসমুহ ফরম- ১০ anযায়ী েরিজsাের সংরkণ কিরেবন।
২৭। দাবী o আপিtসমুেহর েনািটশ।- িবিধ ২৪ eর aধীন নাকচকৃত বা আপাতদৃি েত
ৈবধ হoয়ায় aিধক তদn ছাড়াi িন িtকৃত েকান দাবী বা আপিtর েkt বয্তীত,
সংেশাধনকারী কতৃর্পk(ক) েকান দাবীর েkেt,

ফরম- ৬ e দাবীদার বা তাহার eেজেন্টর uপর eকিট

েনািটশ;
(খ) েকান আপিtর েkেt,

ফরম- ৭ e আপিtকারীর uপর eকিট েনািটশ,

eবং

ফরম- ৭ e যাহার সmেকর্ আপিt তাহার uপর eকিট েনািটশ; eবং
(গ) েকান anভুির্ k সংেশাধেনর েkেt,

ফরম- ৮ e দরখাsকারীর uপর eকিট

েনািটশ জারী করাiেবন।
২৮। েনািটশ জারী।- িবিধ ২৩ eর uপ- িবিধ ( ৬) বা িবিধ ২৭ eর aধীন েকান বয্িkর
uপর েনািটশ জারী কিরেত হiেল তাহা বয্িkগতভােব বা ডাকেযােগ জারী করা যাiেব।
২৯। দাবী, আপিt o সংেশাধনী তদn।- ( ১) িবিধ ২৭ eর aধীন েয সমsত দাবী বা
আপিt সmেকর্ েনািটশ জারী করা হiয়ােছ,
আপিt সmেকর্ ei uেdেশয্ িনধর্ািরত িদেন,
eতdিবষেয় uহার িসdাn িলিপবd কিরেবন।
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সংেশাধনকারী কতৃপ
র্ k pিতিট দাবী o
eকিট সংিkp তদn কিরেবন eবং

(২)

েকান দাবী বা aিভেযাগ শুনানীকােল সংেশাধনকারী কতৃর্পk, দাবীদার বা

েকান anভুর্িkর িবrেd আপিtকারী বয্িk বয্তীত দাবী বা আপিt সmেকর্ েকান
বkবয্ pদান কিরেত iচ্ছুক বয্িkরo শুনানী gহণ কিরেত পািরেবন।
(৩)

anভুর্িkর িবষেয় দাবীদার বা আপিtকারী বা an েকান বয্িk যাহােদর

uপ- িবিধ ( ২)

eর aধীন শুনানী gহণ করা হiয়ােছ তাহারা েকান মুলতবীর

aিধকারী হiেবন :
তেব শতর্ থােক েয, সংেশাধনকারী কতৃর্পk iচছা কিরেল িবষয়িট an েকান
তািরখ পযর্n মুলতবী কিরেত পািরেবন।
(৪) সংেশাধনকারী কতৃর্পk, েপশকৃত েকান েমৗিখক বা িলিখত আপিt
িবেবচনাkেম িবিধ ২৩ eর uপ- িবিধ ( ৬) eর aধীন দািখলকৃত েকান দরখাs
eবং িবিধ ২৫ eর aধীন েরিজেsTশন aিফসার কতৃর্ক দািখলকৃত েকান দরখাs
িন িt কিরেবন।
(৫) ei িবিধর aধীন সংেশাধনকারী কতৃর্পেkর pেতয্ক িসdাn চুড়াn হiেব eবং
সংি

েরিজেsTশনaিফসারেক জানাiেত হiেব।

(৬) সংেশাধনকারী কতৃর্পk তৎকতৃর্ক েকান eলাকার েভাটার তািলকায় udঘিটত
েকান িলখন,

মুdণ বা an েকান trিট সংেশাধন কিরবার জn েরিজেsTশন

aিফসােরর নজের আিনেবন।
৩০। খসড়া েভাটার তািলকা সংেশাধন।- ( ১) েরিজেsTশন aিফসার িবিধ ২৯ eর aধীন
সংেশাধনকারী কতৃর্পেkর িসdাn েমাতােবক েকান eলাকার জn েভাটার তািলকা সংেশাধন
কিরেবন।
(২) েরিজেsTশন aিফসার

েকান

eলাকার

জn

েভাটার

তািলকায়

পরবতর্ীকােল

udঘিটত িলখন, মুdণ বা an েকান trিটo সংেশাধন কিরেত পািরেবন।
৩১। চুড়াn pকাশনা।-

েরিজেsTশন aিফসার,

ধারা ৭ eর uপ- ধারা ( ৩)

eর aধীন

সংেযাজন, িবেয়াজন, পিরবতর্ন বা সংেশাধন করত: েকান eলাকার জn তাহার aিফেস
eবং কিমশন কতৃর্ক িনেদর্িশত েকান sােন বা sানসমুেহ ফরম- ১ anযায়ী

চুড়াn েভাটার

তািলকা pকাশ কিরেবন।
৩২। েভাটার তািলকা সংেশাধন।uিlিখত েয েকান কারেণ,

( ১)

ধারা ১০ eর দফা ( ক)

হiেত ( ঘ) - েত

িবিভn িনবর্ািচত সংsার িনবর্াচেনর সময়sচী েঘাষণার তািরখ

হiেত িনবর্াচন an ােনর সময়কাল বয্িতেরেক an েয েকান সমেয়,

েভাটার তািলকার

সংেশাধন করা যাiেব। তেব নবম জাতীয় সংসদ িনবর্াচেনর পর ei িবিধর aধীন
সংেশাধেনর িবধান কাযর্কর হiেব :
আরo শতর্ থােক েয, সংি

েভাটার বা সংkুb বয্িkর uেদয্ােগi ei িবিধর aধীন

সংেশাধেনর কাজ pিkয়াকরণ করা হiেব।
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(২)

সংি

বয্িk েভাটার তািলকায় নাম anভুর্িkর দাবী িবেবচনার লেkয্

ফরম- ১১ পুরণ কিরয়া িনেজ aথবা তাহার kমতাpাp pিতিনিধর মাধয্েম সংি
uপেজলা বা থানা িনবর্াচন কমর্কতর্ার িনকট েপশ কিরেবন।
(৩) সংি

uপেজলা বা থানা িনবর্াচন কমর্কতর্া কিmuটার ডাটা েবiেজ সংরিkত

তথয্ পরীkােn,

pেয়াজেন,

aিধকতর তদnকাযর্ drত সmn কিরয়া আেবদেনর

িবষয়িট িবেবচনা কিরেবন। তাহার সmুণর্ সntি

িবধােনর জn সংি

কমর্কতর্া

আেবদনকারীেক শুনানীর জn ডািকেত পােরন িকংবা আরo তথয্ pদােনর জn
িনেদর্শ িদেত পােরন।
(৪) uপ- িবিধ ( ৩) anযায়ী বয্বsা gহেণর পর সংি

কমর্কতর্া দাবীর যথাথর্তা

সmেকর্ সmুণর্ভােব িনি ত হiেল তাহার নাম anভুর্িkর জn িনেদর্শ িদেবন eবং
িনধর্ািরত েকেnd তাহার ছিব,

আঙ্গুেলর ছাপ o sাkরসহ সমুদয় তথয্ িডিজটাল

পdিতেত কিmuটাের সংরkণ করার বয্বsা gহণ কিরেবন।
(৫) েভাটার তািলকায় anভুর্k হiবার সমেয় aেযাগয্ িছেলন বা aেযাগয্ হiয়ােছন
eমন েকান বয্িkর নাম কতর্েনর জn ফরম- ১২- েত আেবদন কিরেত পািরেবন।
eirপ আেবদন িবিধ ২৩- eর uপ- িবিধ ( ২) , ( ৩) , ( ৪) o ( ৫) anসরণ কিরয়া
িন িt কিরেত হiেব।
(৬) মৃত বয্িkর নাম কতর্েনর জn ফরম- ১২ পূরণ কিরেত হiেব eবং uk
ফরেম সংি

oয়াডর্ কিমশনার বা েমmােরর sাkর o uপেজলা িনবর্াহী aিফসােরর

pিতsাkর থািকেত হiেব। iহা বয্িতেরেকo pমানsrপ সংি

sানীয় সরকার

pিত ান হiেত জn মৃতুয্ িনবnন েরিজ ােরর সূt uেlখপুবর্ক মৃতয্ু র সংবােদর
িন য়তা pদান কিরেত হiেব। uপযুk pমাণািদ পাoয়া সােপেk সংি

uপেজলা বা

থানা িনবর্াচন কমর্কতর্া eirপ বয্িkর নাম েভাটার তািলকা হiেত কতর্েনর িনেদর্শ
িদেবন eবং ei িনেদর্শ কিmuটাের রিkত ডাটােবেজ সংেশাধনপুবক
র্ পিরপালন করা
হiেব।
(৭) িযিন বাসsান পিরবতর্েনর কারেণ eকi িনবর্াচনী eলাকায় পুেবর্র েভাটার
eলাকার েভাটার তািলকা হiেত তাহার নাম কতর্নপুবর্ক nতন েভাটার eলাকার
তািলকায় anভুর্k হiেত চােহন তাহােক ফরম ১৩ পুরণ কিরয়া sানাnেরর জn
সংি

uপেজলা বা থানা িনবর্াচন কমর্কতর্ার বরাবর আেবদন কিরেত হiেব।

( ৮) েকান বয্িk eক িনবর্াচনী eলাকার েভাটার তািলকা হiেত an িনবর্াচনী
eলাকার েভাটার তািলকায় নাম sানাnর কিরেত চািহেল তাহােক ফরম- ১৩
পুরণ কিরয়া uপেজলা বা থানা িনবর্াচন কমর্কতর্ার কােছ আেবদন কিরেত হiেব।
uপেজলা বা থানা িনবর্াচন কমর্কতর্া আেবদনকারীেক শুনানীর sেযাগ িদয়া সnt
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হiেল তাহার িনয়ntণাধীন তািলকায় সংি

বয্িkর নাম anভুর্িkর pেয়াজনীয়

বয্বsা gরহণ কিরেবন।
৩৩। েভাটার তািলকা হালনাগাদকরণ। - ( ১) কিmuটার ডাটােবেজ সংরিkত সকল েভাটার
তািলকা,
কিমশন

pিত বৎ সর ২রা জাnয়ারী হiেত ৩১েশ জাnয়ারী পযর্n সময়কােলর মেধয্
েদশবয্াপী

eকেযােগ

কাযর্kম

পিরচালনার

মাধয্েম

িনেmাkভােব

হালনাগাদ

কিরেবন, যথা : (ক)

(২)

(৩)

পুেবর্র বৎ সর ২রা জাnয়ারী হiেত ৩১েশ িডেসmর পযর্n িযিন ১৮
বৎ সর পুণর্ হiবার কারেণ েভাটার হiবার েযাগয্ হiয়ােছন aথবা
েযাগয্ িছেলন, িকnt ধারা ১০ eর aধীন তািলকাভুk হন নাi,
তাহােক েভাটার তািলকাভুk করা;
(খ)
uk সময়কােল িযিন মৃতুয্বরণ কিরয়ােছন িকংবা তািলকাভুkত
হiবার aেযাগয্ িছেলন িকংবা হiয়ােছন, তাহার নাম কতর্ন করা;
eবং
(গ)
িযিন িবদয্মান িনবর্াচনী eলাকা বা েktমত, েভাটার eলাকা হiেত
an িনবর্াচনী eলাকায় বা, েktমত, েভাটার eলাকায় আবাসsল
পিরবতর্ন কিরয়ােছন, তাহার নাম পুেবর্র eলাকার েভাটার তািলকা
হiেত কতর্ন কিরয়া sানাnিরত eলাকার েভাটার eলাকায় anভুk
র্
করা।
uিlিখত হালনাগােদর কাজ কিমশন কতৃর্ক িনধর্ািরত পdিতেত যতdর সmব
িবিধ ১৬ হiেত িবিধ ৩১ anসরণপুবর্ক সmn করা হiেব।
যখন
িবিধ
সমs
হiেব

েদেশর pিতিট েভাটার eলাকার েভাটার তািলকা হালনাগাকরণ েশেষ
৩১- e বিণর্ত পdিত েমাতােবক চুড়াnভােব pকািশত হয় তখন ঐ
eলাকার জn েভাটার তািলকা হালনাগাদকৃত হiয়ােছ বিলয়া গণয্
eবং eirপ চুড়াn pকাশনার পর uহা aিবলেm কাযর্কর হiেব।

( ৪)

uপিবিধ ( ৩) eর aধীন হালনাগাদকৃত েকান েভাটার তািলকা িবিধ ৩১- e
বিণর্ত পdিতেত চুড়াnভােব pকািশত হiবার পর, eirপ pকাশনার
aবয্বিহত পুেবর্ বলবৎ েভাটার তািলকােক pিতsািপত কিরয়ােছ বিলয়া গণয্
হiেব।
৩৪। nতন েভাটার তািলকা pণয়ন। - ( ১) ধারা ৭- eর uপধারা ( ৮) anযায়ী েকান
েভাটার eলাকা বা িনবর্াচনী eলাকার জn nতনভােব েভাটার তািলকা pণয়েনর েkেt
িবিধ ১৬ হiেত িবিধ ৩১ পযর্n বিণর্ত পdিত যতdর সmব anসরণ কিরেত হiেব।
(২) uপ- িবিধ ( ১) anযায়ী nতনভােব pণীত eবং চুড়াnভােব pকািশত েভাটার
তািলকা ঐ eলাকার েভাটার তািলকা িহসােব গণয্ হiেব।
৩৫। েভাটার েরিজsার।- ( ১) িবিধ ১৬,

১৭ o ১৮ eর aধীন িববরণীসমুহ pািpর

পর েরিজেsTশন aিফসার কিমশেনর িনেদর্শ সােপেk, c„ôv t 19

( ক) ফরম- ২ eবং ফরম- ৩ e pদt িববরণীসমুেহর pেতয্কিটর সmুণর্ বা aংশ
সমnেয় eকিট pাথিমক েভাটার েরিজsার pstত কিরেবন; eবং
( খ) েভাটার তািলকা চুড়াn pকাশনার পর চুড়াn েভাটার তািলকা anসাের pাথিমক
েরিজsাের

pেয়াজনীয়

পিরবতর্ন

কিরেবন

eবং

eirপ

পিরবতর্েনর

পর

েরিজsারিট চুড়াn েভাটার েরিজsার বিলয়া গণয্ হiেব।
(২)

েকান বয্িkর নাম চুড়াn েভাটার েরিজsাের uিঠেল িতিন eকজন িনবিnত

েভাটার হiেবন।
(৩) ei িবিধর aধীন pstতকৃত েরিজsারসমুহ কিমশন কতৃক
র্ িনেদর্িশত সমেয় o
পdিতেত eবং সময়কােলর জn সংরিkত থািকেব eবং কিমশেনর িনেদর্শ েমাতােবক
িবিধ ৩৪ eর aধীন nতন েভাটার তািলকা pণয়ন বা, েktমত, িবিধ ৩০ বা ৩২
eর aধীন uহার সংেশাধন anযায়ী eকিট nতন চুড়াn েভাটার েরিজsার pstত করা
যাiেব বা েktমত, িবদয্মান েভাটার েরিজsার সংেশাধন করা যাiেব।
৩৬। েভাটার তািলকার বয্বহার।-

ei িবিধমালায় যাহা িকছুi থাkক না েকন ছিবসহ

েভাটার তািলকার বয্বহার ধারা ৫( ২)

e pদt kমতাবেল কিমশন কতৃক
র্
সংরিkত

থািকেব। শুধুমাt দাpিরক pেয়াজেন কিমশেনর

anেমাদন

সােপেk ছিবসহ েভাটার

তািলকার anিলিপ সরবরাহ করা যাiেব। িনবর্াচন বা anিবধ কারেণ রাজৈনিতক দল বা
েকান বয্িkর আেবদেনর েpিkেত ছিব ছাড়া েভাটার তািলকার anিলিপ সরবরাহ করা
হiেব।
৩৭। েরকেডর্র েহফাজত o সংরkণ।-

( ১)

েভাটার তািলকাসমুহ চুড়াnভােব pকািশত

হiবার পর, িনmবিণর্ত কাগজপtসমুহ েরিজেsTশন aিফসােরর দpের eবং কিমশন কতৃর্ক
িনেদর্িশত an েকান sােন বা sানসমুেহ িনিদর্

সময়কােলর জn সংরিkত থািকেব;

যথা: (ক)
(খ)

(গ)

িবিধ ১৯ eর aধীন pকািশত খসড়া েভাটার তািলকার eকিট কিপ;
খসড়া েভাটার তািলকায় anভুির্ kর দাবী বা iহার িবrেd
আপিtসমুহ eবং তািলকায় েকান িববরেণর সংেশাধেনর জn
দরখাsসমুহ;
সংেশাধনকারী কতৃর্পেkর িসdাnসমুহ।

(২) কিমশন কতৃক
র্ িনেদর্িশত sানসমুেহ িনিদর্

সংখয্ক খসড়া েভাটার েরিজsার o

চুড়াn েভাটার েরিজsােরর কিপসমুহ িনধর্ািরত সমেয়র জn রিkত থািকেব।
(৩) uপ- িবিধ ( ১) o ( ২) e uিlিখত দিললসমুহ িনmিলিখত িফ pদান সােপেk
aিফস চলাকালীন সমেয় pেতয্ক বয্িkর পিরদশর্েনর জn unুk থািকেব eবং
pেতয্ক বয্িkর pতয্িয়ত কিপ পাiবার aিধকার থািকেব, যথা: c„ôv t 20

(ক) pেতয্ক দিলল পিরদশর্েনর জn পঞ্চাশ টাকা; eবং
(খ) pতয্িয়ত কিপ সরবরােহর জn pিত A4 সাiেজর পৃ ার জn eকশত
টাকা eবং pেতয্ক aিতিরk aেধর্ক পৃ া বা eর কম সাiেজর পৃ ার জn
পঞ্চাশ টাকা।
(৪) দিলল পিরদশর্ন বা কিপ সরবরােহর জn pেতয্ক দরখােsর সিহত pেয়াজনীয়
মুেলয্র েকাটর্ িফ সংযুk থািকেত হiেব।
(৫) iহাছাড়াo

চুড়াnভােব

pকািশত

েভাটার

তািলকার

eকিট

িসিড

কিমশেন

সংরিkত থািকেব eবং পঁাচশত টাকা নগদ pদান সােপেk িসিড সংgহ করা
যাiেব।
৩৮। রিহতকরণ o েহফাজত।- ( ১) The Electoral Rolls Rules, 1982 eতddারা
রিহত করা হiল।
(২)

uপ- ধারা ( ১) eর aধীন রিহতকরণ সেto uk িবিধমালার aধীন কৃত

বা গৃহীত েকান কাযর্kম ei িবিধমালার aধীন eমনভােব কৃত বা গৃহীত হiয়ােছ
বিলয়া গণয্ হiেব েযন uk কাযর্kম বা বয্বsা

gহেণর সময় ei িবিধমালা

বলবৎ িছল।

িনবর্াচন কিমশেনর আেদশkেম,
মুহmদ hমায়ুন কিবর
সিচব।

c„ôv t 21

dig-1
[wewa 13, 19 I 31 †`Lyb]
†fvUvi ZvwjKv

Lmov/P‚ovšè †fvUvi ZvwjKv cÖKv‡ki ZvwiL :

............................................

‡Rjv : .......................................Dc‡Rjv/_vbv : ..................................... wmwU K‡c©v‡ikb/†cŠimfv : ....................................BDwbqb/†cŠi IqvW©/K¨vb: †ev: :........................... IqvW© b¤^i (BDwbqb
cwil‡`i Rb¨) : .................. WvKNi : .......................................... ‡cvó †KvW : ...................................... †fvUvi GjvKvi bvg I b¤^i : .....................................................................
‡fvUvi b¤^i
μwgK bs

‡fvUvi b¤^i
bvg

Qwe

wcZv/¯^vgxi bvg
†ckv

μwgK bs

‡fvUvi b¤^i
bvg

wcZv/¯^vgxi bvg
Rb¥ ZvwiL

†ckv

wVKvbv

wVKvbv

Qwe

μwgK bs

bvg

wcZv/¯^vgxi bvg
Rb¥ ZvwiL

†ckv

Rb¥ ZvwiL

wVKvbv

‡iwR‡÷ªkb Awdmvi

c„ôv t 22

Qwe

dig-2

[wewa-14 †`Lyb]
wbeÜb dig
μwgK b¤^i
Rb¥ ermi

†Rjv

Avi.Gg.I.

Dc†Rjv/_vbv

BDt/IqvW/©K¨vt †evt

e¨w³MZ b¤^i

1| e¨w³MZ cwiwPwZ
b¤^i (PIN) :
‡Rjv

†fvUvi GjvKv

†fvUv‡ii μwgK b¤^i

2| †fvUvi b¤^i
(Dc‡ii Ask Awdm KZ…©K ciY Kiv n‡e)

3| bvg

:

4| Name

:

5| wcZvi bvg

:

6| gvZvi bvg

:

10| Qwe

7| ¯^vgx/¯êxi bvg :
8| wj½ (9w`b)

: cyi“l

gwnjv

9| ˆeevwnK Ae¯’v (9 w`b) : weevwnZ/ AweevwnZ/ ZvjvK cÖvß/ weaev/ wecZœxK

11| †ckv (9w`b): miKvix PvKzix/†emiKvix PvKzix/Wv³vi/BwÄwbqvi/wk¶K/AvBbRxex/e¨emv/†¶ZgRyi/kÖwgK/K…lK/QvÎ/M„wnbx/‡eKvi/Ab¨vb¨................

12| Amvg_©¨/cÖwZeÜxi cÖK…wZ (hw` _v‡K) (9w`b) : `„wó cÖwZeÜx/kvixwiK cÖwZeÜx/kÖeY cÖwZeÜx/evK cÖwZeÜx/Ab¨vb¨..........................
w`b

gvm

ermi

13| Rb¥ ZvwiL :

14| eqm

ermi 15| Rb¥ ¯’vb :.................
(†Rjv)

16| eZ©gvb wVKvbv :

wefvM : .............................

†Rjv :.................................

Dc‡Rjv/_vbv:......................................

wmwU K‡cv©‡ikb/†cŠimfv............................................BDwbqb/†cŠi IqvW©/K¨vt †evt....................................
IqvW© b¤^i (BDwbqb cwil‡`i Rb¨): ............................†gŠRv/gnj−v .........................................................
MÖvg/iv¯èvi bvg I b¤^i : ..................................................................................................................
evmv/†nvwìs b¤^i :.......................................................................................................................
WvKNi : .............................................. †cv÷ †KvW : ..........................................
Avi. Gg. I. (9 w`b) : cj−x / †cŠimfv / kni / Ab¨ GjvKv / wmwU K‡c©v‡ikb
17| ¯’vqx wVKvbv :

wefvM : .............................

†Rjv :.................................

Dc‡Rjv/_vbv:......................................

wmwU K‡cv©‡ikb/†cŠimfv............................................BDwbqb/†cŠi IqvW©/K¨vt †evt....................................
IqvW© b¤^i (BDwbqb cwil‡`i Rb¨):.............................†gŠRv/gnj−v .........................................................
MÖvg/iv¯èvi bvg I bs : ......................................................................................................................
evmv/†nvwìs bs :...............................................................................................................................
WvKNi : .............................................. †cv÷ †KvW : ..........................................
Avi. Gg. I. (9 w`b) : cj−x / †cŠimfv / kni / Ab¨ GjvKv / wmwU K‡c©v‡ikb
18| †fvUvi GjvKvi bvg:

b¤^i t

cÖvwß iwk`

μwgK bs:

bvg : ............................................................................................................................................................................

Qwe †Zvjvi †K›`ª :................................... ZvwiL :............................. mgq: ............................
PIN b¤^i

Z_¨ msMÖnKvixi bvg I ¯^v¶i : ....................................................

19| wk¶vMZ †hvM¨Zv (9 w`b) : wbi¶i/5g/GmGmwm/`vwLj/GBPGmwm/Avwjg/wW‡c−vgv/øvZK/dvwRj/m¤§vb/gvóvm©/Kvwgj/Ab¨vb¨..............
20| `„k¨gvb mbv³ KiY wPý :............................................................................................................................................

21| i‡³i MÖ“c (hw` Rvbv _v‡K) (9 w`b) : A+ / A- / B+ / B- / AB+ / AB- / O+ / O22| wU AvB Gb (TIN) (hw` _v‡K):.....................................................................................................................................
23| WªvBwfs jvB‡mÝ b¤^i (hw` _v‡K): ...................................................................................................................................
24| cvm‡cvU© b¤^i (hw` _v‡K) :...........................................................................................................................................
25| IRIS/DNA :.........................................................................................................................................................................

26| †Uwj‡dvb (hw` _v‡K):.............................................................. †gvevBj (hw` _v‡K) :......................................................
27| RvZxqZv.................................................................................................................................................................
28| Z_¨`vZvi Av½y‡ji Qvc :
evg nvZ
AÎ di‡g ewY©Z Z_¨ Avgvi Ávb I wek¦vm g‡Z m¤•ÅY© mZ¨|

Z_¨`vZvi ¯^v¶i/wUcmB:
ZR©bx

e„×v½ywj

Z_¨`vbKvix KZ©©„K cwi‡ewkZ Z_¨vejx mwVK ewjqv cÖZ¨qb Kwijvg :

mbv³Kvixi bvg I ¯^v¶i

Z_¨ msMÖnKvixi bvg : ..............................................................
¯^v¶i I PIN

mycvifvBRv‡ii bvg : ............................................................
¯^v¶i I PIN

cÖZ¨qb Kwi‡ZwQ †h, Dwj−wLZ weeiYmgÅ‡ni mZ¨Zv hvPvB KwiqvwQ:
hvPvBKvixi bvg : ..................................................................
¯^v¶i I PIN

Gw›Uª Acv‡iU‡ii bvg: .................................................................
¯^v¶i I PIN

ZvwiL : ...............................................................................

mnKvix †iwR‡÷ªkb Awdmvi: ..................................................

29| g„Zz¨ ZvwiL (nvjbvMv‡`i †¶‡Î cÖÖ‡hvR¨)

:

w`b

gvm

ermi

Avwg RvZxq cwiPqcÎ eywSqv cvBjvg|

MÖnYKvixi ¯^v¶i : ...............................................

dig-3
[wewa 15(1) †`Lyb]
miKvix c‡` envj e¨w³ †h GjvKvq mPivPi emevmiZ bb †mB GjvKvq †fvUvi nIqvi Av‡e`b|

cÖvcK t
†iwR‡÷ªkb Awdmvi,
..................................
1| miKvix Kg©Pvix nIqvq A_ev miKvix c‡` envj _vwKevi Kvi‡Y Avwg .........................................
GjvKvq mPivPi emevm Kwi bv|

†fvUvi

2| †fvUvi ZvwjKv Aa¨v‡`k, 2007 Gi 8(3) aviv Abyhvqx Avwg/Avgiv ...............................†fvUvi
†fvUvi ZvwjKvq ZvwjKvfz³ nIqvi Rb¨ Av‡e`b Kwi‡ZwQ|

GjvKvi

3| Av‡e`Kvix †hB GjvKvq wbewÜZ nB‡ Pvb †mB GjvKvi cÅY© wVKvbv : ...........................................
..................................................................................................................................
4|

Avwg GZØviv †NvlYv Kwi‡ZwQ †h,
(K)

Avwg evsjv‡`‡ki bvMwiK,

(L)

Avgvi ¯êx/¯^vgx/cyÎ/Kb¨v evsjv‡`‡ki bvMwiK| wZwb/Zvnviv mvaviYZt Avgvi ms‡½ emevm K‡ib
weavq Zvnvi/Zvnv‡`i bvg Dc‡iv³ †fvUvi GjvKvi †fvUvi ZvwjKvq Ašèf©y³ Kwievi Rb¨ Av‡e`b
Kwi‡ZwQ|

5| GB wel‡q cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖn‡Yi wbwgË Avgvi KvswLZ †fvUvi GjvKvi †iwR‡÷ªkb Awdmv‡ii wbKU
2 msMÖn Kwievi Aby‡iva Kiv nBj|

¯’vb :
ZvwiL :

¯^v¶i :

nB‡Z dig-

dig-4
[wewa 16(L) †`Lyb]

wbeÜb dig weZiY I ciY msμvš †iwR÷vi
†Rjv

:

Dc‡Rjv/_vbv

:

BDwbqb/†cŠi GjvKv

:

IqvW©

:

‡fvUvi GjvKv

:

‡iwR‡óªkb/Qwe †Zvjvi †K›`ª :
μwgK
b¤^i

di‡gi
μwgK b¤^i

wbeÜb dig cÖ`vbK…Z e¨w³i bvg
I wVKvbv

wbeÜb dig
weZi‡Yi ZvwiL

Qwe †Zvjvi Rb¨ †iwR‡óªkb †K‡›`ª hvIqvi
wba©vwiZ ZvwiL I mgq
ZvwiL

mgq

Qwe †Zvjv, Av½y‡ji
wWwRUvj Qvc cÖ`vb I
†iwR‡÷ªkb m¤•bœ
Kwievi ZvwiL

gšèe¨

dig-5
[wewa 16(M) †`Lyb]
†fvUvi wúc
1|

bvg :

2|

dig b¤^i :

3| MÖvg/gnj−v/iv¯èvi bvg :
4|

†fvUvi †iwR‡÷ªkb †K‡›`ªi bvg I Ae¯’vb :

5|

Dcw¯’wZi ZvwiL I mgq :

(mKvj/weKvj)

Z_¨ msMÖnKvixi ¯^v¶i :

mKvj

weKvj

ZvwiL :

dig-6
[wewa 21 I 23(4) †`Lyb]
bvg Ašf©yw³i `vex

1g Ask
cÖvcK,
†iwR‡÷ªkb Awdmvi

.........................................
1| `vex`v‡ii bvg
2| wcZvi bvg

:

3| gvZvi bvg

:

4| ¯^vgx/¯êxi bvg

5| †ckv

:

:
c`ex :

:

6| †ckvMZ wVKvbv

:

7| mbv³KiY wPý, hw` _v‡K

:

8| †h wVKvbvq †fvUvi nBevi Rb¨ `vex Kiv nBqv‡Q †mB †fvUvi GjvKvi wVKvbv t
(K) MÖvg/gnj−v/iv¯èvi bvg I b¤^i : .......................................................
(L)

evox b¤^i I †dvb b¤^i (hw` _v‡K) : ..............................................

(M)

WvKNi : .................................................................................

(N)

IqvW© t ..................................................................................

(O)

BDwbqb/†cŠi GjvKv : ..............................................................

(P)

Dc‡Rjv/_vbv : .......................................................................

(Q)

†Rjv : .................................................................................

(R) wefvM : ...........................................................................
9|

Avwg GZØviv wb‡æv³ wee„wZ cÖ`vb Kwi‡ZwQ t
(K) Avwg evsjv‡`‡ki bvMwiK|
(L)

Avwg †Kvb Dchy³ Av`vjZ KZ©„K AcÖK…wZ¯’ ewjqv †NvwlZ nB bvB|

(M)

200

mv‡ji 1jv Rvbyqvix Zvwi‡L Avgvi eqm .................... ermi .......... gvm ........ w`b|

(N)

Avwg mvaviYZt Dc‡iv³ 8 Aby‡”Q‡` D‡j−wLZ wVKvbvq emevm Kwi|

(O)

Avgvi bvg GB †fvUvi GjvKv A_ev Ab¨ †Kvb †fvUvi GjvKvi †fvUvi ZvwjKvq Ašèf©y³ nq bvB|

(P)

Avwg Ab¨ †Kvb †fvUvi GjvKvi †fvUvi ZvwjKvq Avgvi bvg Ašèf©yw³i Rb¨ Av‡e`b Kwi bvB|

10| Avwg Aby‡iva Kwi‡ZwQ †h, Avgvi bvg Dc‡iv³ 8 Aby‡PQ‡` D‡j−wLZ †fvUvi GjvKvi †fvUvi ZvwjKvq wjwce× Kiv
nDK| GB m‡½ dig-2 cÅiY Kwiqv mshy³ Kwijvg|

†NvlYv
Avwg GZØviv †NvlYv Kwi‡ZwQ †h, Avgvi Ávb I wek¦vmg‡Z Dc‡iv³ weeiY mZ¨|
ZvwiL ..............................
.....................................
`vex`v‡ii ¯^v¶i ev wUcmwn
.....................................
WvK wVKvbv :
......................................

¶gZvcÎ
Avwg GZØviv .................................................. wcZv/¯^vgx ..............................................†K Avgvi
c‡¶ GB `vex †ck Kivi ¶gZv cÖ`vb Kwi‡ZwQ|
......................................
`vex`v‡ii ¯^v¶i ev wUcmwn
ZvwiL : ................................

......................................
cÖwZwbwai ¯^v¶i ev wUcmwn
cÖwZwbwai wVKvbv ..........
.......................................

** `ªóe¨ t †Kvb cÖwZwbwa‡K ¶gZv cÖ`vb Kiv bv nB‡j KvwUqv w`‡Z nB‡e|
(ms‡kvabx KZ©„c‡¶i Kvh©vjq KZ©„K cÅiY Kwi‡Z nB‡e)
`vex b¤^i .....................
†c‡ki ZvwiL ................
ïbvbxi ZvwiL .......................
ïbvbxi Zvwi‡Li †bvwUk cvBjvg
............................................
(`vex`vi/cÖwZwbwai ¯^v¶i ev wUcmwn)
.........................................
ms‡kvabKvix KZ©„c‡¶i ¯^v¶i

2q Ask
†bvwUk
[wewa 27(K ) †`Lyb]
(`vex`vi KZ©„K ciY Kwi‡Z nB‡e)
`vex`v‡ii bvg : ....................................................................................................................
wcZv/¯^vgxi bvg : ...................................................................................................................
gvZvi bvg : .......................................................................................................................
`vex`v‡iii cÅY© wVKvbv : .........................................................................................................
........................................................................................................................................
(ms‡kvabKvix KZ©c‡¶i Kvh©vjq KZ©„K ciY Kwi‡Z nB‡e)
myÎ :
`vex b¤^i : .............................................................................................................................
`vex`v‡ii bvg : .......................................................................................................................
wcZv/¯^vgxi bvg : .....................................................................................................................
gvZvi bvg : ...........................................................................................................................
cÅY© wVKvbv t ............................................................................................................................
†fvUvi GjvKvi bvg : ................................................................................................................
GZØviv Rvbv‡bv hvB‡Z‡Q †h, ..................... Zvwi‡L .....................NwUKvq .................. (¯’vb)
...................... Avcbvi `vex ïbvbx nB‡e|
Bnvi mc‡¶ AviI †Kvb ¯^v¶¨ ev cÖgvY _vwK‡j Zvnvmn ïbvbxi Rb¨ Avcbv‡K nvwRi _vwK‡Z Aby‡iva Kiv nB‡Z‡Q|
¯’vb : .................
ZvwiL : ........................

.............................
ms‡kvabKvix KZ©„c¶
†bvwUk Rvixi cÖZ¨qbcÎ

(WvK‡hv‡M Rvix Kiv bv nB‡j †bvwUk cÖ`vbKvix Kg©KZ©v KZ©„K ciY Kwi‡Z nB‡e)
GB g‡g© cÖZ¨qb Kwi‡ZwQ †h, ............... mv‡ji ...................... gv‡mi ..................... Zvwi‡L `vex`v‡ii Dci †bvwUk
Avwg e¨w³MZfv‡e ..................................................... (bvg) Gi Dci h_vixwZ Rvix KwiqvwQ|
¯’vb : ............................
ZvwiL : ........................

....................................
†bvwUk cÖ`vbKvix Kg©KZ©v

dig-7
[wewa 21 I 23(4 ) †`Lyb]
bvg Ašf©yw³i wei“‡× AvcwË

1g Ask
eivei
ms‡kvabKvix KZ©„c¶,
------------------------------------------------------------------------------1| †fvUvi GjvKvi bvg : ....................................................................................
2| AvcwËK…Z Ašèf©yw³i weeiY : ...........................................................................
(1) (K) MÖvg/iv¯èv/gnj−v : ............................................................................
(L) BDwbqb/†cŠi GjvKv : .....................................................................
(M) Ašèf©yw³i μwgK b¤^i : .....................................................................
(2) AvcwËK…Z e¨w³i bvg : .............................................................................
(3) cwiwPwZ b¤^i (PIN) : .......................................................
(4) wcZv/¯^vgxi bvg : .....................................................................................
(5) gvZvi bvg : ............................................................................................
(6) †ckv : ..................................................................................................
(7) eqm : .....................................................................................................
3|

AvcwËKvixi weeiY :
(1) bvg : .........................................................................................
(2) wcZv/¯^vgxi bvg : ..........................................................................
(3) gvZvi bvg : ................................................................................

(4) cwiwPwZ b¤^i (PIN) : .................................................................
(5) †ckv : ........................................................................................
(6) †fvUvi ZvwjKvq AvcwËKvixi bvg m¤•‡K© Ašèf©yw³i we¯èvwiZ weeiY t
(K) MÖvg/iv¯èv/gnj−v : ..................................................................
(L) BDwbqb/†cŠi GjvKv : ..........................................................
(M) Ašèf©yw³i μwgK b¤^i : ..........................................................
Avwg †h Ašèf©yw³i weeiY Dc‡i Aby‡”Q` 2 G D‡j−L KwiqvwQ Zvnvi wei“‡× wbæwjwLZ Kvi‡Y AvcwË Kwi‡ZwQ :
(K)
(L)
(M)

†NvlYv

Avwg GZØviv †NvlYv Kwi‡ZwQ †h, Dc‡i D‡j−wLZ weeiY Avgvi Ávb I wek¦vm g‡Z mZ¨ |
ZvwiL :
wVKvbv -

AvcwËKvixi ¯^v¶i ev wUcmwn

(ms‡kvabKvix KZ©„c‡¶i `dZi KZ©„K ciY Kwi‡Z nB‡e)
AvcwË b¤^i : .................................................................................
†c‡ki ZvwiL : .........................................................................
ïbvbxi ZvwiL : ..........................................................................
ïbvbxi Zvwi‡Li †bvwUk cvBjvg
ZvwiL :
...........................................
AvcwËKvixi ¯^v¶i ev wUcmwn
ms‡kvabKvix KZ©„c‡¶i wm×všè :

.............................................
ms‡kvabKvix KZ©„c‡¶i ¯^v¶i

2q Ask
†bvwUk
[wewa 27(L) †`Lyb]
(AvcwËKvix KZ©„K ciY Kwi‡Z nB‡e)
AvcwËKvixi bvg : ...........................................
wcZv/¯^vgxi bvg : ............................................
gvZvi bvg : ...................................................
AvcwËKvixi cÅY© wVKvbv : ...................................
(ms‡kvabKvix KZ©„c‡¶i `dZi KZ©„K ciY Kwi‡Z nB‡e)
mÅÎ : ....................................................
AvcwË b¤^i : ............................................
hvnvi bvg Ašèf©yw³ m¤•‡K© AvcwË : ..............................................................
wcZv/¯^vgxi bvg : ............................................................................
gvZvi bvg : .................................................................................
†fvUvi GjvKvi bvg : ...................................................
†bvwUk MÖnY Ki“b †h, AvcwËwUi ïbvwb nB‡e ........................................................................G
(¯’vb)
............................... Uvi .............................Bs ZvwiL, Ges Avcbv‡K wb‡`©k †`Iqv hvB‡Z‡Q
(mgq)
(ZvwiL)
†h, Avcwb †ck Kwi‡Z B”QyK GBiƒc AwZwi³ mv¶¨ hw` _v‡K, mn ïbvbx‡Z nvwRi _vwK‡eb|
¯’vb : ............................................
ZvwiL : ........................................
ms‡kvabKvix KZ©„c¶

AvcwË m¤•‡K© †bvwUk Rvixi cÖZ¨qb cÎ
(WvK‡hv‡M Rvix Kiv bv nB‡j †bvwUk RvixKvix Kg©KZ©v KZ©„K cÅiY Kwi‡Z nB‡e)
GB g‡g© cÖZ¨qb Kwi‡ZwQ †h, .......................mv‡ji .................... gv‡mi ............... Zvwi‡L AvcwËKvixi Dci †bvwUkwU
Avwg e¨w³MZfv‡e ........................................................ (bvg)
................................................................................. Gi Dci h_vixwZ Rvix KwiqvwQ|
¯’vb : ...............................
ZvwiL : ..............................
.................................
RvixKvix Kg©KZ©v

3q Ask
†bvwUk
(AvcwËKvix KZ©„K ciY nB‡e)
hvnvi bvg Ašèf©yw³i wel‡q AvcwË Kiv nB‡Z‡Q Zvnvi bvg t ............................................
wcZv/¯^vgxi bvg : ....................................................................................................
gvZvi bvg : ..........................................................................................................
cÅb© wVKvbv : ...........................................................................................................
(ms‡kvabKvix KZ©„c‡¶i `dZi KZ©„K ciY Kwi‡Z nB‡e)
mÅÎ : ............................................
AvcwË b¤^i : ....................................
AvcwËKvixi bvg : ....................................................................................
wcZv/¯^vgxi bvg : .....................................................................................
cwiwPwZ b¤^i (PIN) : .......................................................
gvZvi bvg : ............................................................................................
cÅY© wVKvbv : .............................................................................................
†fvUvi GjvKv : ........................................................................................
†bvwUk MÖnY Ki“b †h, AvcwËwUi ïbvbx nB‡e ----------------------------------------- G
(¯’vb)
---------------- Uvi ------------------ Bs ZvwiL, Ges Avcbv‡K wb‡`©k †`Iqv hvB‡Z‡Q †h,
(mgq)

(ZvwiL)

Avcwb †ck Kwi‡Z BPQyK GBiƒc mv¶¨ mn ïbvbx‡Z nvwRi _vwK‡eb|
AvcwËi KviYmgÅn (ms‡¶‡c) nB‡Z‡Qt
(K)
(L)
(M)
¯’vb : .............................
ZvwiL : ...................................
.....................................
ms‡kvabKvix KZ©„c¶

cÖwZc‡¶i Dci †bvwUk Rvixi cÖZ¨qb cÎ
(WvK‡hv‡M Rvix Kiv bv nB‡j †bvwUk RvixKvix Kg©KZ©v KZ©„K ciY Kwi‡Z nB‡e)
GB g‡g© cÖZ¨qb Kwi‡ZwQ †h, ..................... mv‡ji................ ...gv‡mi ......................... Zvwi‡L
AvcwËKvixi Dci †bvwUkwU Avwg e¨w³MZfv‡e ---------------------------------- (bvg) --------------------------------------------- Gi Dci h_vixwZ Rvix KwiqvwQ|

¯’vb : ....................................
ZvwiL : .....................................
.........................................
RvixKvix Kg©KZ©v

dig-8
[wewa 21 I 23(6) †`Lyb]
†fvUvi ZvwjKvq †Kvb Ašf©yw³i weeiY ms‡kva‡bi Rb¨ `iLv¯

1g Ask
cÖvcK,
ms‡kvabKvix KZ©„c¶
------------------------------------------------------------------------------1| Avwg Av‡e`b Kwi‡ZwQ †h, Avgvi m¤^‡Ü μwgK b¤^i ------------------, MÖvg/iv¯èv/gnj−v----------------------------------- BDwbqb/†cŠi GjvKv -------------------, _vbv/Dc‡Rjv -------------------------------------------/†Rjv -------------------------- Gi †fvUvi GjvKv --------------------------------------------------- Gi †fvUvi ZvwjKvq cÖKvwkZ Ašèf©yw³ ï× b‡n|
2| Bnv wbæwjwLZfv‡e ï× Kwi‡Z nB†e t
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
¯’vb : ..........................................
ZvwiL : .....................................
..........................................
(`iLv¯èKvixi ¯^v¶i ev wUcmwn)
cwiwPwZ b¤^i (PIN) ...............
(ms‡kvabKvix KZ©„c‡¶i `dZi KZ©„K ciY Kwi‡Z nB‡e)
`iLv¯è b¤^i : ...................................
†c‡ki ZvwiL : ...............................
ïbvbxi ZvwiL : .............................
ZvwiL :

(ïbvbxi Zvwi‡Li †bvwUk cvBjvg)
...............................................................
(`iLv¯èKvixi ¯^v¶i ev wUcmwn)

(ms‡kvabKvix KZ©„c‡¶i wm×všè)
.........................................
ms‡kvabKvix KZ©„c‡¶i `¯èLZ

2q Ask
†bvwUk
[wewa 27(M) †`Lyb]
(`iLv¯Kvix KZ©„K ciY Kwi‡Z nB‡e)
`iLv¯èKvixi bvg : ......................................................
wcZv/¯^vgxi wbvg : .......................................................
gvZvi bvg : ..............................................................
`iLv¯èKvixi cÅY© wVKvbv : ..............................................
(ms‡kvabKvix KZ©„c‡¶i `dZi KZ©„K ciY Kwi‡Z nB‡e)
mÅÎ : .............................................
`iLv¯è b¤^i : ....................................
`iLv¯èKvixi bvg : ..............................................................................................
wcZv /¯^vgxi bvg : .................................................................................................
gvZvi bvg : ........................................................................................................
evwm›`v : ............................................................................................................
.................. †fvUvi GjvKvi †fvUvi ZvwjKvq †Kvb Ašèf©yw³‡Z weeiY ms‡kva‡bi Rb¨ | †bvwUk MÖnY Ki“b †h, Avcbvi
m¤•‡K©
Ašèf©yw³‡Z
KwZcq
weeiY
ms‡kva‡bi
Rb¨
Avcbvi
`iLv‡¯èi
ïbvbx
nB‡e
................................................................... G ......................... Bs ..................................Uvi
(¯’vb)

(ZvwiL)

(mgq)

mgq, Ges Avcbv‡K wb‡`©k †`Iqv hvB‡Z‡Q †h, Avcwb †ck Kwi‡Z B”QyK GBiƒc AwZwi³ mv¶¨, hw` _v‡K, mn ïbvbx‡Z
nvwRi _vwK‡eb|
¯’vb : ......................................
ZvwiL : ...............................
...................................................
ms‡kvabKvix KZ©„c¶

‡bvwUk Rvixi cÖZ¨qb cÎ
(WvK‡hv‡M Rvix Kiv bv nB‡j †bvwUk RvixKvix Kg©KZ©v KZ…©K ciY Kwi‡Z nB‡e)
GB g‡g© cÖZ¨qb Kwi‡ZwQ †h, ------------ mv‡ji-------------------gv‡mi-------------Zvwi‡L `iLv¯èKvixi Dci †bvwUkwU Avwg e¨w³MZfv‡e --------------------------- Gi Dci h_vixwZ Rvix
KwiqvwQ|

¯’vb : .......................................
ZvwiL : ............................

.................................
RvixKvix Kg©KZ©v

dig -9
[wewa 23(7) †`Lyb]
cÖv_wgK cÖKvkbvi ci GK †fvUvi GjvKv nB‡Z Ab¨ †fvUvi GjvKvq bvg ¯’vbvš‡ii Av‡e`b
cÖvcK,
ms‡kvabKvix KZ©„c¶
..........................................................
..........................................................
1|

Av‡e`bKvixi bvg : ..................................................................................

2|

cwiwPwZ b¤^i (PIN) : .....................................................

3|

Rb¥ ZvwiL : ..............................................................................................

4|

eZ©gvb ZvwjKvfzw³ msμvšè Z_¨vw`†fvUvi b¤^i : ...................................................................................................................
†Rjv : ......................................................., _vbv/Dc‡Rjv : ...........................................

†h wVKvbvq GLb †fvUvi Av‡Qb : ..............................................................................................
.................................................................................
5| †h GjvKvq †fvUvi nB‡Z B”QyK ‡fvUvi GjvKv : .......................................... †fvUvi GjvKv b¤^i : ..................................................
6|

GjvKv cwieZ©‡bi KviY : .............................................................................................................
...........................................................
..............................................
¯^v¶i ev wUcmwn

[†KejgvÎ Awd‡m e¨env‡ii Rb¨]
........................................... wbe©vPbx GjvKvq ................†fvUvi GjvKvi Rb¨ cÖYxZ †fvUvi ZvwjKv nB‡Z bvg KZ©‡bi Ges
cÖ¯èvweZ GjvKvq Ašèf©yw³i mycvwik Kiv nBj|
.......................................................
†iwR‡÷ªkb Awdmvi/
ms‡kvabKvix KZ©„c‡¶i ¯^v¶i
...................................................................................................................................

cÖvwßm¡xKvi cÎ
Rbve/†eMg ........................................................................... Gi Av‡e`b dig M„nxZ nBj|
Av‡e`b dig b¤^i ..............................................................
..............................................
MÖnYKvixi ¯^v¶i

dig -10
[wewa 26 †`Lyb]
†fvUvi ZvwjKvq bvg Ašf©yw³i Rb¨ `vex/AvcwË/ms‡kvab msμvš Av‡e`‡bi †iwR÷vi
`vex/AvcwË/ms‡kvab
msμvšè Av‡e`b-Gi
μwgK bs

Av‡e`bcÎ `vwL‡ji
ZvwiL

‡fvUvi GjvKvi bvg

`vex/AvcwË/ms‡kvab
msμvšè Av‡e`bKvixGi bvg I wVKvbv

`vex/AvcwË/ms‡kvab
msμvšè Av‡e`b-Gi
msw¶ß weeiY

ms‡kvabKvix KZ©„c‡¶i
wm×všè Ges cÅY© bvg,
¯^v¶i I ZvwiL

gšèe¨

1

2

3

4

5

6

7

ms‡kvabKvix KZ©„c¶

dig-11
[wewa 32(2) †`Lyb]
†fvUvi ZvwjKvq bZzb bvg Ašf©yw³i Av‡e`b
cÖvcK,
†iwR‡÷ªkb Awdmvi
.........................................
1| `vex`v‡ii bvg
2| wcZvi bvg

:

3| gvZvi bvg

:

4| ¯^vgx/¯êxi bvg

5|

:

:

wVKvbv :
MÖvg/gnj−v : ............................................................................................................
(K) iv¯èvi bvg I b¤^i : ..................................................................................................
(L)

evox b¤^i I †dvb (hw` _v‡K) : ..................................................................................

(M)

WvKNi : ...............................................................................................................

(N)

IqvW© : ................................................................................................................

(O)

BDwbqb/†cŠi GjvKv : ............................................................................................

(P)

_vbv : .................................................................................................................

(Q)

†Rjv : ...............................................................................................................

(R) wefvM : ...........................................................................................................
5|

†fvUvi ZvwjKvq bvg Ašèf©y³ bv nIqvi KviY :

6| eZ©gvb wVKvbvq ...............ermi .......................gvm emevm Kwi‡ZwQ Ges Avgvi `vexi mc‡¶
wb‡æv³ cÖgvYvw` `vwLj Kwijvg|
†PŠwK`v‡ii iwk`

†cŠiKi iwk`

evox fvovi iwk`

BDwUwjwU wej

7| Avwg GZØviv †NvlYv Kwi‡ZwQ †h,
(K)

Avwg evsjv‡`‡ki bvMwiK;

(L)

Avwg †Kvb Dchy³ Av`vjZ KZ©„K AcÖK…wZ¯’ †NvwlZ nB bvB;

Ab¨vb¨

(M) 200 ---- mv‡ji 1jv Rvbyqvix Zvwi‡L Avgvi eqm ...............ermi ..............gvm .................w`b
(eqm cÖgv‡Yi wbwgË Gm,Gm,wm mvwU©wd‡KU A_ev mswk−ó wk¶v cÖwZôv‡bi mb`cÎ -Gi mZ¨vwqZ
Abywjwc ev Rb¥ wbeÜb mb`cÎ ev †Pqvig¨vb/Kwgkbv‡ii cÖZ¨qbcÎ mshy³ Kwi‡Z nB‡e)
(N) Avwg Ab¨ †Kvb †fvUvi GjvKvi †fvUvi ZvwjKvq bvg Ašèf©yw³i Rb¨ Av‡e`b Kwi bvB wKsev Avgvi bvg
ZvwjKvfz³ nq bvB|
8| GZGe, 5 b¤^i μwg‡K ewY©Z wVKvbvq cÖ¯‘ZK…Z †fvUvi ZvwjKvq Avgvi bvg Ašèf©yw³i Rb¨ Av‡e`b
Kwi‡ZwQ Ges GBg‡g© cÖZ¨qb Kwi‡ZwQ †h, Avgvi Ávb I wek¦vm g‡Z Dc‡i D‡j−wLZ weeiY mZ¨ |
GZ`ms‡M wba©vwiZ 2 b¤^i dig cÅiY cÅe©K mshy³ Kiv nBj|
ZvwiL ................................
.....................................................
Av‡e`bKvixi/ ¯^v¶i ev wUcmwn

¶gZvcÎ
Avwg Avgvi wcZv/gvZv/¯^vgx/¯êx/fMœx/cyÎ/Kb¨v
.....................................................................................................
wcZv/¯^vgx ................................................. †K Avgvi c‡¶ GB Av‡e`b †ck Kivi ¶gZv cÖ`vb
Kwi‡ZwQ|
ZvwiL t .................................
.................................................
Av‡e`bKvixi ¯^v¶i ev wUcmwn
..................................
cÖwZwbwai ¯^v¶i ev wUcmwn
wVKvbv : .....................................
.......................................
(†iwR‡÷ªkb Awdmv‡ii Kvh©vjq KZ©„K cÅiY Kwi‡Z nB‡e)
Av‡e`b b¤^i .....................
†c‡ki ZvwiL ..............................
ïbvbxi ZvwiL (cÖ‡qvRb‡ev‡a)....................
†iwR‡÷ªkb Awdmv‡ii wm×všè :
ZvwiL :
.......................................
†iwR‡÷ªkb Awdmv‡ii ¯^v¶i

dig -12
[wewa 32(5) (6) †`Lyb]
†fvUvi ZvwjKvq Ašf©y³ bvg KZ©‡bi Av‡e`b
cÖvcK,
†iwR‡÷ªkb Awdmvi
...............................
1|

KZ©b‡hvM¨ bv‡gi weeiY :
(K) KZ©b †hvM¨ e¨w³i bvg : ........................................................................................
(L)

Rb¥ ZvwiL : .......................................................................................................

(M)

cwiwPwZ b¤^i (PIN) (hw` Rvbv _v‡K) : .......................................................................

(N)

†fvUvi b¤^i : ...................................................................................

(O)

wcZv/¯^vgxi bvg : .....................................................................................................

(P)

gvZvi bvg : ............................................................................................................

(Q)

†ckv : ..................................................................................................................

(R) wVKvbv : .................................................................................................................
...............................................................................................................
2|

wZwb g„Zz¨ eiY Kwiqv‡Qb;
g„Zz¨i ZvwiL D‡j−L mn cÖ‡qvRbxq KvMR (hw` _v‡K) mshy³ Kwi‡Z nB‡e
wZwb †Kvb mg‡qi Rb¨I GB GjvKvq emevm Kwi‡Zb bv;
wZwb †fvUvi ZvwjKvq Kvh©μg PjvKvjxb mg‡q GLv‡b emevm Kwi‡Zb wKš‘ GLb emevm
Kwi‡Z‡Qb bv;
wZwb Ab¨ GjvKvi †fvUvi;
cÖ‡qvRbxq Z_¨ ev cÖgvYvw` mshy³ Kwi‡Z nB‡e|
wZwb †fvUvi nIqvi †hvM¨Zv nvivBqv‡Qb|
(Dchy³ cÖgvYvw` mshy³ Kwi‡Z nB‡e)

3| Av‡e`bKvix/Z_¨ mieivnKvix/Z_¨ msMÖnKvixi weeiY :
(K) bvg : .................................................................................................
(L)

Rb¥ ZvwiL : .......................................................................................

(M) cwiwPwZ b¤^i (PIN) : ..........................................................................
(N) †fvUvi b¤^i :.................................................................
(O) wcZv/¯^vgxi bvg : .................................................................................
(P) gvZvi bvg : ........................................................................................
(Q) wVKvbv : .............................................................................................
................................................................................................

†NvlYv
Avwg GZØviv †NvlYv Kwi‡ZwQ †h, Avgvi Ávb I wek¦vmg‡Z Dc‡iv³ weeiY mZ¨|
ZvwiL :
..............................................................
¯^v¶i/wUcmB
bvg .......................................................
c`ex (cÖ‡hvR¨ †¶‡Î) .................................
[Av‡e`bKvix/Z_¨ mieivnKvix/Z_¨ msMÖnKvix]

[†KejgvÎ Awd‡mi e¨env‡ii Rb¨]
.................................................wbe©vPbx GjvKvi ...................................................................
(wbe©vPbx GjvKvi bvg I b¤^i)

(†fvUvi GjvKvi bvg)

†fvUvi GjvKv nB‡Z ......................................... G Kvi‡Y ...........................................................
(KZ©‡bi KviY)

(KZ©b †hvM¨ e¨w³i bvg)

ZvwiL :
†iwR‡÷ªkb Awdmv‡ii ¯^v¶i I mxj

dig-13
[wewa 32(7)(8) †`Lyb]

wbe©vPbx GjvKvmn GK †fvUvi GjvKv nB‡Z Ab¨ †fvUvi GjvKvq bvg ¯’vbvš‡ii Av‡e`b
cÖvcK,
Dc‡Rjv/_vbv wbe©vPb Kg©KZ©v
.........................................
1| Av‡e`bKvixi bvg t ................................................................................................
2| cwiwPwZ b¤^i (PIN) ...............................................................................................
3| Rb¥ ZvwiL t ...........................................................................................................
4| †h GjvKv nB‡Z ¯’vbvšèwiZ nB‡Z B”QyK t
†fvUvi b¤^i .............................................................................................................
†fvUvi GjvKv: ........................................... †fvUvi GjvKv b¤^i ......................................
†Rjv: ..........................................., _vbv/Dc‡Rjv: ......................................................
5| †h GjvKvq †fvUvi nB‡Z B”QyKwefvM : .............................

†Rjv :.................................

Dc‡Rjv/_vbv:......................................

wmwU K‡cv©‡ikb/†cŠimfv..................................BDwbqb/†cŠi IqvW©/K¨vt †evt................................
IqvW© b¤^i (BDwbqb cwil‡`i Rb¨):.............................†gŠRv/gnj−v ..............................................
MÖvg/iv¯èvi bvg I b¤^i : .................................................................................................
evmv/†nvwìs b¤^i :.............................................................................................................
WvKNi : ........................................................

†cv÷ †KvW : ..........................................

6| 5bs μwg‡K ewY©Z wVKvbvq KLb nB‡Z Ae¯’vb Kwi‡Z‡Qb t ........................................................
7| bvg ¯’vbvšè‡ii KviY t ......................................................................................................
8| 5bs μwg‡K ewY©Z wVKvbvq Ae¯’v‡bi mg_©‡b wb‡æi †h †Kvb `wjj mshy³ Ki“b :
K) BDwUwjwU we‡ji Abywjwc
L) evox fvov iwk`/ †PŠwK`vix iwk`/†cŠiKi iwk`/Ab¨vb¨
M) cÖ_g †kÖYxi Kg©KZ©v/ IqvW© Kwgkbvi/BDwbqb cwil` ‡Pqvig¨vb cÖ`Ë cÖZ¨qb cÎ|
..........................................
¯^v¶i ev wUcmwn
Zuvnvi eZ©gvb Ae¯’vbKvjxb weeiY mwVK|

..................................................
†M‡R‡UW Kg©KZ©v/cÖvw_©Z †fvUvi GjvKvi
IqvW© Kwgkbvi/BDwbqb cwil` †Pqvig¨v‡bi
¯^v¶i I mxj
[ †KejgvÎ Awd‡m e¨env‡ii Rb¨ ]

.................................................. wbe©vPbx GjvKvq ....................... †fvUvi GjvKvi Rb¨ cÖYxZ †fvUvi ZvwjKv
nB‡Z bvg KZ©‡bi Ges cÖ¯èvweZ GjvKvq Aš‘fz©w³i mycvwik Kiv nBj| wZwb cÖ‡qvRbxq `wjjvw` cÖ`vb Kwiqv‡Qb|

............................................

Dc‡Rjv/_vbv wbe©vPb Kg©KZ©v
..................................................................................................................................................

cÖvwß¯^xKvi cÎ

Rbve/†eMg ................................................................................................Gi Av‡e`b dig M„nxZ nBj|
Av‡e`b dig bs ..................................................
...............................
MÖnYKvixi ¯^v¶i

dig-14
[wewa 32(8) ‡`Lyb]
GK wbe©vPbx GjvKv nB‡Z Ab¨ wbe©vPbx GjvKvi †fvUvi ZvwjKvq bvg ¯’vbvš‡ii Av‡e`b
cÖvcK,
‡Rjv wbe©vPb Kg©KZ©v
.........................................
1| Av‡e`bKvixi bvg t ..........................................................................................................
2| cwiwPwZ b¤^i (PIN) (hw` Rvbv _v‡K)...................................................................................
3| Rb¥ ZvwiL t ...........................................................................................................
4| eZ©gvb ZvwjKvfzw³ msμvšè Z_¨vw`†fvUvi b¤^i................................... wbe©vPbx GjvKvi bvg .................................................
†fvUvi GjvKv: .................................... †fvUvi GjvKv b¤^i ........................................
†Rjv: ..........................................., _vbv/Dc‡Rjv: ......................................................
†h wVKvbvq GLb †fvUvi Av‡Qb : ....................................................................................
..................................................................
5| †h GjvKvq †fvUvi nB‡Z B”QyKwVKvbv : ....................................................................................................................
†Rjv: ......................................, _vbv/Dc‡Rjv: ..........................................................
wmwUK‡c©v‡ikb/†cŠimfv/BDwbqb/K¨›U: †evW©......................................, IqvW© bs ..................
wbe©vPbx GjvKvi bvg t ..................................................................................................
6| G wVKvbvq KLb nB‡Z Ae¯’vb Kwi‡Z‡Qb : .............................................................................
7| G wVKvbvq Ae¯’v‡bi mg_©‡b wb‡æi †h †Kvb `wjj mshy³ Ki“b :
K) BDwUwjwU we‡ji Abywjwc
L) evox fvov iwk`/ †PŠwK`vix iwk`/†cŠiKi iwk`
M) cÖ_g †kÖYxi Kg©KZ©v/ IqvW© Kwgkbvi/BDwbqb cwil` m`m¨ cÖ`Ë cÖZ¨qb cÎ|
..........................................
¯^v¶i ev wUcmwn
Zuvnvi eZ©gvb Ae¯’vbKvjxb weeiY mwVK|
..................................................
†M‡R‡UW Kg©KZ©v/cÖvw_©Z †fvUvi GjvKvi
IqvW© Kwgkbvi/BDwbqb cwil` †g¤^v‡ii
¯^v¶i I mxj

[ †KejgvÎ Awd‡m e¨env‡ii Rb¨ ]
.................................................. wbe©vPbx GjvKvq ....................... †fvUvi GjvKvi Rb¨ cÖYxZ †fvUvi ZvwjKv
nB‡Z bvg KZ©‡bi Ges cÖ¯èvweZ GjvKvq Aš‘fz©w³i mycvwik Kiv nBj| wZwb cÖ‡qvRbxq `wjjvw` cÖ`vb Kwiqv‡Qb|

............................................

‡Rjv wbe©vPb Kg©KZ©v
..................................................................................................................................................

cÖvwß¯^xKvi cÎ
Rbve/†eMg ................................................................................................Gi Av‡e`b dig M„nxZ nBj|
Av‡e`b dig bs ..................................................
.................................
MÖnYKvixi ¯^v¶i
িনবর্াচন কিমশেনর আেদশkেম,
মুহmদ hমায়ুন কিবর
সিচব।
e, েক, eম রিফkল iসলাম(uপ- সিচব), uপ- িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মুdণালয়, ঢাকা কতৃর্ক মুিdত। েমাঃ আখ্ তার েহােসন (uপসিচব), uপ- িনয়ntক, বাংলােদশ ফরম o pকাশনা aিফস, েতজগঁাo, ঢাকা কতৃর্ক pকািশত।

