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ববষয়বস্তু
1. ববতরণ ভকদে কার্ক্রম
ব
(বিবস)
2. ভপাবলিং ভেিদন ভভাদটর আদের বেদন
শ্চক্রয়াকলাপ
3. ভভাটদকেগুবলর
রক্ষণাদবক্ষণ

চারপাদি

আইনিৃঙ্খলা

4. ভপাবলিং ভেিদন ভভাদটর বেদন শ্চক্রয়াকলাপ
5. বরবসবভিং ভসন্টাদর শ্চক্রয়াকলাপ (আর. বস)
6. ভকাবভি বযবস্থাপনা
7. মূলযায়ন (প্রশ্নপত্র পৃথকভাদব সিংর্ু্ত)

ববতরণ ভকদে/ বিবসদত
কার্ক্রম
ব
1. বিবসদত বযবস্থা

2. পুবলি, কযাদমরামযান, মাইদক্রাঅবসাভবার,
র্ানবাহন টযাবেিং
3. ভপাল উপকরণ সিংগ্রহ
4. EVM / VVPAT গ্রহণ
5. বনবাচক
ব
তাবলকা ভচবকিং

DC ভত এদস (ভভাটকমী) কী করদবন
• প্রথমে Display Board দেমে নিমের বুথ দেমি নিি
• আপনি যনে নপ্রসাইন িং বা প্রথে দপান িং অনিসার হি তমব নিনেি ষ্ট
িম্বমর নিমের দোবাই িম্বর registration কমর দি ুি।
• আপিার বুমথর কাউন্টার দথমক দ ামের সােগ্রী সিংগ্রহ কমর দসগুন
াম া কমর দেমে নিি।
• আপিার বুমথ োইমরা অবো াি র/ন ন ম া কযামেরা থাকম তার
সামথ দযাগামযাগ কমর নিি
• Vehicle Tagging কাউন্টার দথমক আপিার বুমথর েিয নিনেি ষ্ট গানিটে
েুমে নিি
• পুন শ Tagging কাউন্টার দথমক আপিার বুমথর পুন শমের সামথ নিি
• েমি রােমবি আপিার দসক্টমরর নিরাপত্তা বানহিী নিম তমবই
আপনি বুমথ যামবি
• দ াে কেীমের চানহোেতি (on demand training) এর বযবস্থা আমে
• দপাস্টা বযা মের বযবস্থাপিা দকন্দ্র বা Facilitation Center আমে

ভভাদটর সামগ্রী ভনওয়ার সময় ভভাটকমী ভেদখ্ ভনদবন
1. আপিার বুমথর EVM এবিং VVPAT
2. EDC/PBর তান কা ু ক্ত দ াোর
3. অমোচিী কান
4. দ াোর তান কার এক োকি কনপ এবিং েুটে Working Copy
5. Tendered Ballot Paper
6. Green Paper Seal, Special Tag, Strip Seal, Pink Paper Seal
7. Alphabetical Roll Locator
8. ASD/CSV এর তান কা
9. প্রাথী ও তার Election Agent এর িেুিা স্বাক্ষর
10. Form 17A (Register of Voters), 17C, নপ্রসাইন িং অনিসামরর
াম নর, নপ্রসাইন িং অনিসামরর দ াষণাপত্র, Pro’s Report I,II,III
11. Arrow Cross Mark, নপ্রসাইন িং অনিসামরর দেো নস , আপিার
বুমথর Distinguishing Mark
12. প্লানস্টক বাক্স (েহিা দ ামের কাম া োে রাোর েিয)
13. কাম া োে (েহিা দ ামের VVPAT দপপার নিপ রাোর েিয)
14. ‘MOCK POLL SLIP ‘রবার স্টযাম্প
15. অিযািয দষ্টশিারী

EVM/VVPAT এবিং অনযানয ভভাদটর সরঞ্জাম সিংগ্রহ
• দেমে নিি দয EVM/VVPAT টে আপিার বুমথর
নকিা(Address Tag টে পরীক্ষা করুি এবিং কাউন্টামর রাো
Register এ উনিনেত ওই EVM/VVPAT টের সামথ দসটে
নে মে নকিা দেমে নিি)
• CU র Candidate Set section দযি নস করা থামক।
• BU দত বযা ে দপপার টিকেতি াগামিা হম মে (দেমে
নিি)।
• BU র Thumb Wheel টে 1 িম্বর স্থামি আমে (যনে প্রাথীর
সিংেযা NOTA সমেত 16 র েমযয হ )
• BU দত দো া িী দবাতামের সিংেযা = প্রাথী সিংেযা
+NOTA আমে এবিং অিয িী দবাতাে গুন masking করা
আমে

• BU টে টিক ামব নস করা হম মে
• আপিার কামে থাকা দচকন স্ট অিুসামর নেন ম নিি দয
আপনি সবনকেু দপম মেি।(EVM/VVPAT,অমোচিী কান ,
োকি দ াোর তান কা, দেন্ডার বযা ে দপপার, Green Paper
Seal, Special Tag, Strip Seal
• দ াোর তান কার োকি কনপর সেস্ত অিংশ দেমে নিশ্চিত হি
• দেমে নিি দয োোর দরা এ নবম ােি এবিং সিংমশাযি
যথারমে আিাআনি ামব DELETED এবিং # নচহ্ন নেম উমিে
করা আমে।
• োকি কনপ দত দোে EDC/POSTAL BALLOT দ াোমরর সিংেযা
দেমে নিি। Marking থাকম দযি, দস পাতাটে authenticate
করা থামক।
• DC দত দকামিা VVPAT পরীক্ষা করা নিনষদ্ধ। MOCK POLL এর
আমগ দচক করা যামব িা।

ভভাটার তাবলকা
• দ াোর তান কাটে integrated হমব, পূমবরি েত নতিটে
supplement থাকমব িা ।
তমব SRER, 21 এ
অন্ত ু ক্ত
ি িতু ি িােগুন র পনরবামরর সেসযমের সামথ
দকািও বাশ্চন্ডন িং এবিং পুিরা নসনর া াইমেশি হমব
িা।
• সবমশষ
ি
চূ িান্ত প্রকামশর তানরে (15.01.2021) দথমক
েমিাি ি দেও ার দশষ তানরে অবনয continuous
updation সে করা সেস্ত সিংমযােি দরাম র দশষ
নসনরম
এর পর দথমক রোন্বম serial প্রোি কমর
রমে রাো হমব।
• প্রকানশত তান কা Deletion/ Correction োকি করা
থাকমব
• # োমি SRER, 21এ সিংমশাযি হম মে
• ## োমি Continuous updation এ সিংমশাযি হম মে

• আিাআনি ামব DELETED কথাটে োমি SSRER এ
নবম ােি হম মে।
• েুইবার আিাআনি ামব DELETED DELETED োমি
Continuous updation এ নবম ােি হম মে
• প্রনতটে Deletion এর পামশ কারণ নহসামব S / Q/ R / M
উমিনেত থাকমব (E = Expired, S = Shifted, R =
Repeated, Q = Disqualified, M = Missing).
• CSV/AIS/ASD & ARL তান কা দেমে নিি
• দয সেস্ত দ াোরমের Election Duty Certificate এবিং
Postal Ballot দেও া হম মে তামের িামের পামশ
যথারমে ED এবিং PB কথাটে দ ো থাকমব এবিং পামশ
ARO র স্বাক্ষর থাকমব।
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• দয সেস্ত দ াোমরর িামের পামশ PB কথাটে থাকমব তারা
আপিার বুমথ দ াে দেমব িা।
• EDC দ াোররা তামের দয বুমথ িাে রম মে দসটে োিা ওই
AC র দয দকামিা বুমথ নগম দ াে নেমত পারমব
• োকি কনপ দেমে নিি দয সব অিংশ টিকআমে
• Auxiliary বুথ হম েপ নশে, দোে নিবাচক
ি
নববরণ ও
তামের নসনর া িিং এর াগ নেন ম নিি
• োকি
কনপমত PB/EDCর সিংেযা’র সামথ আপিামক
দেও া PB/ED দ াোমরর তান কা নেন ম নিি
• োকি কনপর প্রনতো entry authenticate করা আমে নকিা
দেমে নিি

ভপাবলিং ভেিনগুবলর
চারপাদি আইনিৃঙ্খলা
রক্ষণাদবক্ষণ
1.

প্রাথীদের বুথ স্থাপন

2.

ভকানও কযানভযাবসিং ভনই

3.

র্ানবাহন চলাচল

4.

সিস্ত্র কমীদের প্রদবি

5.

ভগ্রপ্তাদরর ক্ষমতা

প্রাথীর রাজননবতক বুথ স্থাপন
• দ ােগ্রহণ দকমন্দ্রর 200 নেোমরর েমযয দকামিা রােনিনতক েম র বুথ
থাকমব িা।
• রােনিনতক েম র বুমথ যা থাকমব তা হ ঃ একটে দেনব , েুটে দচ ার,
3 িুে*4.5 িুমের একটে বযািার । গ্রীমের কারমি একটে 10 িুে বাই
10 িুে োমপর তাবু থাকমত পামর।
• এই রােনিনতক েম র বুথ দথমক দ াোরমের শুযু UNOFFICIAL
IDENTITY SLIP নবন করা হমব। এই নিমপ প্রাথীর িাে, প্রনতক অথবা
রােনিনতক েম র িাে দ ো থাকমব িা।
• এই বুমথর উমেযাক্তামের অবশযই ROর কামে তামের বুথ স্থাপমির
নবষ টে আগাে ন নেত ামব োনিম রােমত হমব। স্থািী উপযুক্ত
কততপ
ি মক্ষর অিুেনত প্রম ােি। দসই অিুেনত দেেমত চাইম দসই
বুমথ উপনস্থত যারা রম মেি তামের দসটে দেোমত হমব।
• দসই বুমথ যারা বসমবি তারা দসোিকার দ াোর হমবি এবিং তামের
নিমেমের কামে EPIC থাকমব। দসক্টর েযাশ্চেমেে অথবা পুন শ দসটে
দেেমত চাইম দেোমত হমব।
• দ ােগ্রহণ দকমন্দ্রর আশপামশ দকামিা ন ি বা েে া নিনষদ্ধ।

প্রচার বনবষদ্ধ
• দ ােগ্রহণ দকমন্দ্রর দ তমর নকিংবা তার 100 নেোমরর েমযয
দকািও সরকারী/ দবসরকানর ো গা প্রচার নিনষদ্ধ।
• দ ােগ্রহণ দকমন্দ্রর 100 নেোমরর েমযয দকামিা দোবাই ,
ক মি স দিাি নিনষদ্ধ। বযনতরে শুযু দ ামের কামে নিযুক্ত
আনযকানরকগি।
• দ াে চ াকা ীি নপ্রসাইন িং অনিসার, োইমরা অবসা াি র
তামের দিাি সাইম ন্ট দোম রােমবি। নতনি বাইমর দবনরম
নগম দিাি করমবি। েরকামর অিুমোনেত িম্বমর এসএেএস
পািামত পারমবি।
• প্রাথীর প্রচামরর নিনেিষ্ট সে অনতরান্ত হম যাও ার পর
দকামিা bulk sms পািামিা নিনষদ্ধ।
• দকামিাপ্রকার আপনত্তকর এসএেএস চা াচান হম পুন শ
নিনেি ষ্ট সূত্র যমর বযবস্থা দিমব।

প্রচার এবিং আচরণবববধ সম্পবকবত বনদষধাজ্ঞা
• দ ােগ্রহি দকমন্দ্রর 100 নেোমরর েমযয দকামিাপ্রকার োইক নিনষদ্ধ।
• দ ােগ্রহি দকমন্দ্রর 100 নেোমরর েমযয নচৎকার করা নকিংবা দগা ো করা
নিনষদ্ধ। এই নিমেি শ ঙ্ঘি হম দসই োইক বা ওইপ্রকার বস্তু বামে াপ্ত করা
এবিং নিনেি ষ্ট বযশ্চক্তমের নবরুমদ্ধ আইিািুগ বযবস্থা দিও া হমব।
• নিবাচমির
ি
48 ণ্টা আমগ নিবাচি
ি
দকমন্দ্রর(Constituency)বাইমর দথমক আসা
রােনিনতক বযশ্চক্তত্বরা দকউ থাকমত পারমবি িা।

র্ানবাহন চলাচল সম্পবকবত
• নবযািস া দকমন্দ্রর অন্তগতি এ াকার েিয প্রাথীনপেু একটে গানি, প্রাথীর
ELECTION এমেমন্টর েিয একটে গানি এবিং েম র কেীমের েিয একটে গানি
অিুমোনেত
• গানির permit এ সই করমবি DEO অথবা RO। দসটের আস কনপ গানির কাাঁমচ
সাটেম রােমত হমব
• দকামিা গানির সাহামযযই দকািও দ াোর আিা দিও া করা যামব িা। তমব
সরকারী কেী, দরাগী, অসুস্থ, বতদ্ধ, অশক্ত োিুষরা এর আওতা পিমবি িা।
এোিা েিসাযারমণর যাতা ামতর েিয যািবাহি এই নিমষযাজ্ঞার আওতা
আসমব িা।
• দ াোররা নিমেমের গানি কমর বুমথর 200 নেোর পযন্ত
ি আসমত পারমব।

সিস্ত্র অবস্থায় বুদথর কাদে র্াওয়া বনবষদ্ধ।
• একোত্র নিবাচমির
ি
কামে অথবা অিুমোনেত বযশ্চক্তরাই অস্ত্র
রােমত পারমবি। এোিা অিয দকউ দ ােগ্রহণ দকমন্দ্রর 100
নেোমরর েমযয অস্ত্র নিম দযমত পারমব িা। অস্ত্র প্রেশিও
ি নিনষদ্ধ।
• একোত্র Z+ নিরাপত্তা প্রাপ্ত বযশ্চক্তর নিরাপত্তারক্ষী োিা অিয
দকামিা নিরাপত্তারক্ষী অস্ত্র সহ বুমথ দযমত পারমব িা।
• Z+ নিরাপত্তা প্রাপ্ত বযাশ্চক্তর দক্ষমত্র তার নিরাপত্তারক্ষী সাযারণ
দপাশামক থাকমবি এবিং অস্ত্র দেমক রােমবি।
• দকামিা েন্ত্রী, সািংসে, নবযা ক যার নিরাপত্তা রক্ষী আমে নতনি
ইম ক্সি /দপান িং নকিংবা কাউনন্টিং এমেন্ট হমত পারমবি িা। নতনি
নিমের নিরাপত্তা পনরতযাগ কমর এমেন্ট হমত চাইম ও দসটে
অিুমোনেত ি ।

বপ্রসাইবিিং অবিসার মদন করদল ভগ্রপ্তার করার বনদেবি বেদত
পারদবন

• যনে নপ্রসাইন িং অনিসার েমি কমরি দয বুমথ দকামিা বযশ্চক্ত
নিবাচমির
ি
নিনেিষ্ট নি মণ্ট
ি
তার নিমের আচরণনবনযর োযযমে

অথবা নপ্রসাইন িং অনিসামরর দেও া দকামিা আইিসিংগত
নিমেি শ অোিয করার োযযমে দকামিা অপরায করমেি বা কমর
দিম মেি তাহম

নতনি দসোমি উপনস্থত দয দকামিা পুন শ

আনযকানরকমক দসই বযশ্চক্তমক দগ্রপ্তার করার নিমেি শ নেমত পামরি
এবিং দসই পুন শ আনযকানরক দসই বযশ্চক্তমক দগ্রপ্তার করমবি।

ভভাদটর আদের বেন বুদথ
1. শ্চক্রয়াকলাপ
2. বুথ স্থাপন
3.বভবিও কযাদমরা
4.ওদয়ব কাবেিং

P-1 (ভভাদটর আদের বেন) করণীয় কাজ
• প্রথমেই দসক্টর অনিসারমক আপিার নিরাপমে দপৌোমিার েবর
পাটিম নেি।
• আপিার বুথটে াম া কমর দেমে নিি এবিং দসই অিুযা ী আপিার
পনরকল্পিা করুি।
• নিশ্চিত করুি দয দ াোরমের েিয বাইমর োাঁিাবার যমথষ্ট ো গা
রম মে এবিং েনহ া, পুরুষ, PWD দ াোরমের পতথক াইমি োাঁি
করামিা যামব।
• দ াোরমের েিয দোকা ও দবমরামিার েিয পতথক পথ রম মে
• সুনিশ্চিত করুি দয াইমি োাঁিামিা প্রথে দ াোমরর দথমক বুমথর
েরোর েূরত্ব পাাঁচ দথমক েশ িুমের েমযয আমে।
• বুমথর একমশা নেোমরর েমযয দকামিা দলাগাি, দেও াি ন েি দিই।
• দয সেস্ত সাইমিে গুন বুমথ োঙামত হমব দসগুন ততনর কমর রােুি।
• আমগ দথমক নবন ন্ন িে ি োে, েযান নশে ইতযানে ততনর কমর পুরি
কমর রােুি।
• বুমথর দ তমর রান্না করা বা আগুি জ্বা ামিা নিনষদ্ধ।

ভভাটগ্রহণ ভকদের বযবস্থাপনা
• দ াটেিং কম্পােি মেন্টটে মরর সবচাইমত েূমরর প্রামন্ত স্থাপি করুি তমব
দে া রােমবি দসোমি পযাপ্ত
ি আম ার সিংস্থাি দযি থামক আর দকামিা ামব
দ াোমরর দগাপিী তা ঙ্গ িা হ ।
• দ াটেিং কম্পােি মেন্টটে corrugated plastic sheet নেম ততনর হমব যার োপ 24
inch*24inch*30inch।
• দয দেনবম র ওপমর দ াটেিং কম্পােি মেন্টটে স্থাপি করা হমব তার উচ্চতা
30inch হও া বাযযতােূ ক।
• এটে দকামিা োিা া বা েরোর কামে বসামিা যামব িা।
• CU, BU, VVPAT এেি ামব স্থাপি করমত হমব দযি দসগুন র দকব
দ াোরমের চ ামিরার পমথ বাাঁযা িা হম োাঁিা ।
• দেনবম র পাম এেি ামব দেপ করা দযমত পামর যামত তামরর বাতামস ঝু ম িা
যা যামত ঝু ন্ত তামরর ার সিংমযাগমক প্র ানবত িা কমর
• তেিুসামর, অয ি ইশ্চি প্রমস্থর একটে স্বচ্ছ দেপ উনিনেত উমেমশয নপ্রোইন িং
অনিসারমের সরবরাহ করমত হমব। দেনপিং দকব োত্র বযবহার কমরই করা হমব
"ট্রান্সপাদরন্ট অযাদিবসভ ভটপ“ এেি ামব যামত েযানপিং সিংমযাগকারী
তারগুন র েতশযোিতার উপর প্র াব দি মব িা এবিং ইউনিেগুন র
প্রনতস্থাপমির প্রম ােি হম এটে সহমেই সরামিা হমব

ভভাট কক্ষ স্থাপন
• প্রনতটে বুমথ প্রম ােিী নবেুযমতর বযবস্থা বাযযতােূ ক

• দ াটেিং কম্পােি মেমন্টর টিক ওপমর অথবা সােমি উচ্চ
দ ামেমের দকামিা incandescent bulbs/ টেউব াইে
থাকমব িা।
• দ াটেিং কম্পােি মেন্ট এেি ামব স্থাপি করমত হমব দযি
দসোমি যমথষ্ট আম া দপৌৌঁে (অথচ সরাসনর আম া পিমব
িা), দগাপিী তা ঙ্ঘি িা মে এবিং দ াটেিং কম্পােি মেন্ট
দযি দকামিা োিা া বা েরোর পামশ িা স্থাপি করা হ ।

বভবিও কযাদমরা
• একেি ন ন ওগ্রািার একটে নিনেি ষ্ট বুমথর সামথ (DC দত P-1 day দথমক)
যুক্ত থাকমবি। নতনি দ াে কেীমের সামথ এক সামথই চ ামিরা করমবি।
• নতনি Form 17Aর রে অিুসামর দ াোরমের েনব/ন ন ও তু মবি এবিং
একটে গ নশে ততনর কমর রােমবি দযটে নপ্রসাইন িং অনিসারমক
কাউন্টার সাইি কমর নেমত হমব। নতনি নিমনাক্ত েিা বা শ্চেনিষগুন র
েনব তু মবি
• েক দপা এবিং দসোমি দপান িং এমেন্টমের উপনস্থনত। এোিা দ ামের
আমগ EVM/VVPAT প্রস্তত করা (অন্তত পমক্ষ নতিটে েনব)
• দ াে শুরু হও ার আমগ দপান িং এমেন্টমের উপনস্থনত এবিং তারপর
প্রনত ণ্টা তামের উপনস্থনত
• নিবাচমকর
ি
হামত অমোচিী কান
াগামিার েুহমূ তির েনব।
• নতিটে আ াো দকাণ দথমক দ াটেিং কম্পােি মেমন্টর েনব (সামথ
বযাকগ্রাউমন্ডর নতিটে েনব)
• ASD তান কার দকামিা দ াোর/ চযাম ঞ্জ
দ াে/ দেন্ডার দ াে দ াোমরর দ াে

• দ ােগ্রহণ দকমন্দ্রর বাইমর দ াোরমের াইিদ াে চ াকা ীি এবিং দ ামের দশমষ।
• দ াে দশষ হও ার সেম
াইমি োাঁিামিা দশষ
দ াোমরর েনব
• EVM পনরবতিি নকিংবা দকামিা অপ্রীনতকর েিা
• দ ামের দগাপিী তা ঙ্ঘি কমর ন ন ওগ্রানি
ি ।
• দ াে দশষ হম দগম
নপ্রসাইন িং অনিসার
ন ন ওগ্রািামরর েো দেও া পুরি করা এবিং
স্বাক্ষনরত
গ নশে তার কামে থাকা NON
STATUTORY োমে েুনকম রােমবি। দসটে নতনি
RC দত েো দেমবি।

WEBCASTING সম্পবকবত বনদেববিকা সমূহ
(ECI Inst no 464/INST/2016-EPS dated 30.4.2016)

• ওম ব কযামেরা োটে দথমক যমথষ্ট উচ্চতা স্থাপি করমত হমব
(আিুোনিক 7 দথমক 8 িুে)
• দসটে হ একটে প্লযােিমেরি উপমর স্থাপি করমত হমব ি মতা
দেও াম র সামথ যুক্ত েেবুত দকামিা স্টযামন্ড রাো হমব। দসটে দযি
িিাচিা িা কমর অথাৎ
ি দসটের অবস্থাি দযি নিনেি ষ্ট থামক।
• কযামেরাটের অবস্থাি এেি ামব হমব দযি নিমনাক্ত েিাবন র ওপমর
স্পষ্ট ামব িেরোনর এবিং সম্প্রসারণ সম্ভব হ ।
» দপান িং অনিসার দ্বারা দ াোমরর শিাক্তকরণ
» দ াোমরর আঙ্গু ম অমোচিী কান প্রম াগ
» দ াোমরর নবনযবদ্ধ শিাক্তকরমণর পমর নপ্রসাইন িং অনিসামরর কমরা
ইউনিমের দবাতামে চাপ
» দ াোমরর দ াটেিং কম্পােি মেমন্ট প্রমবশ, নকন্ত দগাপিী তা রক্ষামথ ি
বযা ে ইউনিমের ওপরো দযি িা দেো যা ।
» দপান িং এমেন্টমের উপনস্থনত
» দ ামের দশমষ াইমি োাঁিামিা দ াোরমের নিপ নবন
» দ াে দশমষ EVM/VVPAT এর নসন িং এবিং এমেন্টমের 17C র অিুন নপ
নবন ।

• RO দক Sector Officer এই েমে িশিংসাপত্র দেমবি দয উপনরউক্ত
সেস্ত শতিগুন অিুসামর WEBCASTING করা হম মে। দসই
অিুরূপ দে া নিবাচি
ি
আনযকানরক রামেযর েুেয নিবাচিী
ি
আনযকানরকমক োিামবি। এই নরমপােি ’টে কনেশমি পািামিা
হমব।

•

RO 30inch *18inch োমপর সাইমিে ততনর করমবি দযটেমত
fluorescent yellow background এ কাম া রমঙ দ ো থাকমব
YOU ARE UNDER WEB CAMERA/CCTV SURVEILLANCE। এই
signageটে দ ােগ্রহণ দকমন্দ্রর দ তমর এবিং বাইমরর একানযক
ো গা সাাঁোমিা থাকমব।

• WEBCASTING এর এই বযবস্থাপিা দকামিা নবজ্ঞাপি দযি
প্রেনশতি িা হ দসটে সুনিশ্চিত করমত হমব।

ভভাটগ্রহদণর বেন
1. ভভাটগ্রহণ ভকদে ভর্ শ্চজবনষগুবল টাঙাদত
হদব
2. প্রাথবমক কাজকম ব
3. ভপাবলিং এদজন্টস
4. মক ভপাল বা মহড়া ভভাট
5. বপ্রসাইবিিং অবিসাদরর প্রবতদবেন -1
6. মক ভপাদলর পদর বসবলিং

7. বরজাভব ভমবিন বযবহার
8. কদরাল ইউবনদটর বযাটাবর পবরবতবন

ভভাটগ্রহণ ভকদে ভর্ শ্চজবনষগুবল টাঙাদত হদব
1. দপান িং দস্টশি এ াকা নিযারমণর
ি
দিাটেশ
2. Form 7A এর অিুন নপ
3. নক ামব EVM/VVPATএ দ াে দেও া হমব দসই
দপাষ্টার
4. গুরুত্বপূণ দি েন মিাি িম্বর সেূহ

5. দ াোর তান কার Working Copy

ভভাট শুরু হওয়ার অন্তত 1 ঘণ্টা 30 বমবনট
আদে ভর্ কাজগুবল ভসদর ভিলদত হদব
• নিমের সনচত্র পনরচ পত্র পমর নিি
• অমোচিী কান র দো াতগুন এেি ামব রােুি দযি দসোি
দথমক দকামিা কান বাইমর িা পমর যা
• অিযািয শ্চেনিষগুন টিক েতি রম মে দযেি ইন এে, নিবাচক
ি
তান কার কনপগুন , 17A দরশ্চেস্টার, দপান িং এমেন্টমের পাশ।
আপিার বুমথ Micro-observer, Digital Photographers থাকম তারা
উপনস্থত রম মেি ইতযানে।
• দপান িং এমেন্টমের দ তমর আসমত নেি।
• DC দেও া প্রাথীর / তামের ইম কশি এমেন্টমের Specimen
Signature যমর দপান িং এমেন্টমের নিযুশ্চক্ত পমত্র (Form 10) থাকা
সই গুন যাচাই করুি।

ভপাবলিং এদজন্ট হওয়ার িতব সমূহ
• নতনি ওই বুমথরই বা adjacent বুমথর দ াোর হমবি
• তামক প্রাথী বাাঁ তার ELECTION AGENT একোত্র Form 10 এর
োযযমেই নিম াগ করমবি।
• বুমথ তামের বসার রে হমব এইপ্রকার- প্রথমে োতী স্বীকতত
রােনিনতক ে , তারপর রামেযর স্বীকতত রােনিনতক ে ,
তারপর registered বা নিবন্ধীকতত রােনিনতক ে এবিং দশমষ
নিেি প্রাথীর দপান িং এমেন্ট।
• একইরকে ামব প্রমতযক এমেমন্টর েুেি নরন
ার থাকমত
পামর। দগে পাশ দেনেম তারা েুকমত দবমরামত পারমব।
যাতা ামতর সে Movement Sheet এ তামের সই করমত হমব।
• দপান িং এমেন্টরা দয দ াোর তান কা marking করমবি দসো
তারা বুমথর বাইমর নিম দযমত পারমবি িা।

• বুমথর দ তমর দকামিা এক প্রাথীর একেি োত্র দপান িং
এমেন্টই থাকমত পারমবি।
• দপান িং এমেমন্টর দকামিা বযাে থাকম তামত শুযু প্রাথীর িােই
থাকমব।
• েুপুর নতিমের পমর দপান িং এমেন্ট বে ামিা যামব িা।
• নতনি বুমথর বাইমর দকামিা দ াোমরর (নযনি দ াে নেম মেি বা
এেমিা দেি নি) Sl No দ ো নিপ পািামত পারমবি িা।
• নতনি নিমের কামে থাকা দ াোর তান কা (দযোমি নতনি marking
করমেি) বুমথর বাইমর পািামত পারমবি িা।
• দকামিা েন্ত্রী, সািংসে, নবযা ক যার নিরাপত্তা রক্ষী আমে নতনি
দপান িং এমেন্ট হমত পারমবি িা। নতনি নিমের নিরাপত্তা
পনরতযাগ কমর হমত চাইম ও দসটে অিুমোনেত ি ।

(CHAPTER 9, PARA 9.4.3)

POLLING AGENTS / RELIEVING AGENTS MOVEMENT SHEET
S. No. No. and
Name of
Parliamentary
Constituency

No. and Name of Name of
Name of Candi- Political
Assem- date Party
bly segment

Name of Time of Signa- Time of SignaPolling Entry
ture
Exit
ture
agents
/ Relieving
agents

1.
2.
3.
Signature of the Presiding
Officer

মক ভপাল বা মহড়া ভভাট
• দ াে শুরু হও ার 1.5 ণ্টা আমগ শুরু হমব
• আমগ দেমে নিি দয আপিার দ াটেিং কম্পােি মেমন্টর
দ তমর VVPAT এবিং BU যথারমে রম মে(VVPAT থাকমব
BU র বাাঁ নেমক এবিং VVPATএর paper roll knob টে উিম্ব
বা vertical থাকমব)। CU থাকমব 3rd Polling Officer এর
দেনবম ।
• পমিমরা নেনিে অমপক্ষা করুি। যনে েুই প্রনতদ্বন্দ্বী
প্রাথীর দপান িং এমেন্ট িা আমসি, নকিংবা একেি
এমেন্ট আমসি । আপনি VVPAT এর দকব ’টে CU দত,
এবিং BU র দকব ’টে VVPAT এ েুমি CU সুইচ অি কমর
CLEAR দবাতাে টেমপ দেনেম নেি দয দেনশমি প্রমতযকটে
প্রাথীর স্বপমক্ষ দকামিা দ াে আমগ দথমক দেও া দিই।

• এইবার CU দত অবনস্থত BALLOT দবাতাে টেমপ উপনস্থত
এমেন্টমের ব ি
ু সেস্ত প্রাথীরমের দ াে নেমত। দোে অন্তত
পিাশটে দ াে নেমত হমব এবিং প্রনতটে প্রাথীর দবাতামে অন্তত 1 টে
দ াে নেমত হমব।
• একেি দপান িং অনিসার এমেন্টমের সামথ দ াটেিং
কম্পােি মেমন্ট দথমক VVPAT নক printout নেমচ্ছ দসটে দেমে
দিমবি। নতনি নহমসব রােমবি দকাি এমেন্ট দকাি িী দবাতামে
কো দ াে নে ।

• প্রনতটে প্রাথীর দবাতামে দ াে নেমত হমব এবিং এমেন্ট উপনস্থত িা
থাকম দপান িং অনিসার’রাই দ াে দেমবি।
• দ াে দশমষ CLOSE দবাতাে টে টেপুি। RESULT দবাতাে টেমপ েহিা
দ ামের ি দেনেম নেি।

• VVPAT এর দপপার নলপ গুমি দেনেম নেি দয নলপ
এবিং CU র ি ািম দকামিা তিাৎ দিই এবিং প্রনতটে
প্রাথীর দক্ষমত্রই CU counting এর ি আর তার VVPAT
নিমপর গণিা এক আমে।
• CLEAR দবাতাে টেমপ সবাইমক দেনেম
নেি দয
দেনশমির দ তমর দকামিা দ াে দিই। োন VVPAT
PAPER SLIP COMPARTMENT সবাইমক দেনেম দসটে
নস কমর নেি।
• েক দপা

হম দগমে এই েমে িSMS পাটিম নেি।

• আপিার বুমথ ন ন ওগ্রািার থাকম
েিাটের ন ন ওগ্রানি করমবি।

পুমরা েক দপা

• েক দপা বা েহিা দ ামের নলপ গুন র দপেমি (DC দথমক প্রেত্ত এবিং
3cm*1.5cm োমপর)রবার স্টযাম্প ‘MOCK POLL SLIP’ োরুি।
• নলপগুন একটে নিনেি ষ্ট কাম া এবিং পুরু কাগমের োমের দ তমর েুনকম
রােুি। োমের বাইমর নপ্রসাইন িং অনিসামরর নস োরুি। এই োমে
নপ্রসাইন িং অনিসার এবিং এমেন্টরা সই করমবি। োেটে প্লানস্টক বামক্স
রােমত হমব ।
এই োেটের বাইমর দ ো থাকমব
– দয বুমথ আপনি দ াে নিমত এমসমেি দসটের িাে এবিং িম্বর
– নবযাি স া নিবাচি
ি
দকমন্দ্রর িাে এবিং িম্বর
– নিবাচমির
ি
তানরে

• নপ্রসাইন িং অনিসার এবিং এমেন্টরা প্লানস্টক বামক্সর PINK PAPER SEAL এর
ওপমর তামের সই করমবি।
• Pr.O’s Report Part 1 (2 কনপ)ততনর কমর দপান িং এমেন্টমের সই কনরম
নিি। োইমরা-অবো াি র থাকম তার সই নিি। আপনি সই করুি।
দকামিা দপান িং এমেন্ট িা থাকম দসোও উমিে করমত ু মবি িা।

GREEN PAPER SEAL / সবুজ ভপপার বসল লাোদনা
• CU র সুইচ অি কমর নেি। দকবম র সিংমযাগ নবশ্চচ্ছন্ন করুি।
• নপ্রসাইন িং অনিসার Green Paper Seal এর সাো নেমক এবিং Sl No কথাটের
িীমচ নিমের পূণ স্ব
ি াক্ষর করমবি।
• এমেন্টমের সই কনরম দিমবি

• RESULT SECTION এর Inner Door এর প্লানস্টক দেমের দ তর নেম

নস

টেমক এেি ামব েুনকম নেি দযি দসটের সবুে নেকটে বাইমর দথমক দেো
যা (RESULT SECTION এর Inner Door এর েুই নেমের দথমক দেো যা )

• এইবার Inner Compartmentটের door টে এেি ামব দচমপ বন্ধ করুি যামত
নসম র দো া েুই প্রান্ত ওপমর এবিং িীমচ দবনরম থামক।
• 17C Part I, Item 9 অিুসামর Account of Paper seal ততনর করুি। অবযবহৃত

বা দকামিারকে ক্ষনতগ্রস্থ দপপার নস
হমব। নপ্রসাইন িং অনিসামরর

থাকম

দসটে RO দক নিনরম

াম নরমত তার উমিে রােমত হমব।

নেমত

EVM – Seals/Tags used
Election To: (Lok Sabha or Legislative Assembly)

Address tag
with sealing
thread

From: (No. and Name of)
Constituency
Control Unit/ Balloting Unit No.: (ID number)
Serial No. & Name of
Polling Station Where Used ……..…….… …
Date of Poll:………………………………………

Green Paper seal for sealing
Result and Print windows
Front

Rear

Special tag for sealing Result
section inner compartment
Upper
Side
Lower
Side

A

B
C

Pre-gummed portion with wax paper

D

Outer Paper
Strip Seal
(23.5” X 1”)

ইবভএম এবিং বভবভপযাটগুবলর জনয বযবহৃত টযাে, বসদলর বববভন্ন প্রকাদরর প্রকার

বব ইউ / বস ইউ / বভবভপযাদটর জনয সাধারণ এদেস টযাে

CU CLOSE কদর SEAL করা / SPECIAL TAG বেদয় INNER
COVER টট SEAL করা
• Special Tag এ CUর Serial No টে ন েুি।
• Tag টের দপেমি সই করুি এবিং এমেন্টমের সই করাি।
• এমেন্টমের ব ুি Special Tag এর Sl No টে েুমক নিমত।
• এইবার CUর Inner Door এর েুই নেমের দ তর নেম এবিং
Special Address Tagএর নেমের দ তর নেম একটে Twine
Thread েুনকম Special Address Tag টে আেমক নেি। গা া
নেম নস কমর নেি। Twine Threadটে এতোই তেম রি হমব
দযি Special Address Tagটে EVM এর বাইমর গা া নেম নস
করা যা । (যামত EVM এ দকামিা গা া িা পমি)

• Special Address Tag টে এেি ামব বসামত হমব RESULT
COMPARTMENT এর Inner Door এর ওপমর বসামত হমব
যামত Tag টের োমঝর নেে নেম CLOSE দবাতাে টে

দবনরম থামক।

• নপ্রসাইন িং অনিসামরর
পুরি করুি।

াম নরর নিনেি ষ্ট ো গাগুন

• অবযবহৃত এবিং দকামিারকে ক্ষনতগ্রস্থ েযাগ RO দক
নিনরম নেমত হমব।

CU CLOSE কদর SEAL করা / OUTER COVER টট SEAL করা
• দরোে দসক্সামির আউোর ক ারটে একেু দচমপ এেি ামব বন্ধ
করমত হমব যামত দপপার নসম র েুই প্রান্ত বাইমর দবনরম থামক।
• দরোে দসক্সামির আউোর ক ারটে নস করমত হমব দসটের বাইমরর
বাাঁ নেমক থাকা েুটে নেমের দ তর নেম একটে সুমতা েুনকম একটে নগাঁে
দবাঁময।
• তারপর দসই নগাঁমের সামথ একটে Address Tag দবাঁময নেমত হমব। এই
েযামগর অনতনরক্ত সুমতাটে নপ্রসাইন িং অনিসামরর নস টে গা ার
সাহামযয নস কমর দি মত হমব।
• উপনস্থত এমেন্টমের ব মত হমব দয তারা চাইম
নস
াগামত পারমবি।

Address tag

এ তামের

• এমেন্টমের ব ুি Strip Seal এর িম্বরটে েুমক নিমত।

• এই নস টের দ তমরর নেমক আিা
বাইমরর নেমক C অিংশ থামক।

াগামিা A,B,D অিংশ থামক এবিং

• এই সবুে নস টের রোিুসামর প্রথমে A, তারপর B এবিং দশমষ C
অিংশটে াগামত হমব। তারপর নস টের অনতনরক্ত অিংশটে CUর
চারপামশ দপাঁনচম সবমশমষ D অিংশটে সাোিয শক্ত কমর াগামত
হমব। দে া রােমত হমব দযি নস টে নোঁ মি িা যা ।

• এই নস টে াগামিার সে দে া
CLOSE দবাতােটে দেমক িা যা ।

রােমত হমব দযি এর দ্বারা

• অবযবহৃত এবিং দকামিারকে ক্ষনতগ্রস্থ নস
হমব।

RO দক নিনরম নেমত

• এেি আপিার EVM দ ােগ্রহমণর েিয ততনর। BU টে দক দ াটেিং
কম্পােি মেমন্টর দ তমর রােুি এবিং CU দক রােুি তততী দপান িং
অনিসামরর দেনবম ।

51/8/7/2019ইএেএস dtd
30.09.2019

মক ভপাল বযালট বিপর্ু্ত প্লাবেদকর বাক্স ভোলাপী কােজ বসল
সহ বসবলিং করা

েক দপাম র পমর নপ্রোইন িং অনিসার VVPAT ইউনিমের ড্রপ বক্স দথমক সেস্ত বযা ে নলপগুন সনরম
তামের দপেমির নেমক রবার স্টযামম্পর দ্বারা " মক ভপাল বিপ ' স্টযাম্প (3cms x 1.5 cms) োরা হ এবিং
কাম া োমে দরমে নস করা হ । োমের উপর নপ্রসাইন িং অনিসার ও দপান িং এমেন্টরা সই করমবি।
োমের উপর বুথ িিং ও িাে, নবযািস া দকমন্দ্রর িাে ও দ াে গ্রহমণর তানরে ন েমত হমব

তারপমর, োেটে সরবরাহ করা নবমশষ প্লানস্টমকর বামক্স রােুি। প্লানস্টমকর বাক্সটে একটে ভোলাপী
কােজ সীল নেম নস করুি । নসম র উপর নপ্রসাইন িং অনিসার ও দপান িং এমেন্টরা সই
করমবি ।

ইবভএম - বসবলিং
দেমের েমযয সবুে দপপার
নস দোকাি

সবুে দপপার নস েুপামশ
দবনরম থাকমব সে ামব।
দরোে দসকশি বন্ধ করুি

ইবভএম - বসবলিং - বপ্রজাইবিিং
অবিসার
দরোে দসকশিএর
আ যন্তরীণ দসকশি নস
করুি

দস্পশা েযাগ টে এেি ামব
নিক্স করুি যা Close
দত
বােি দেো যা , নস করুি

ইবভএম - বসবলিং

দরোে দসকশমির
েরোটে এেি ামব
বন্ধ করুি যামত
নগ্রি দপপার নস টে
বাইমর দবনরম থামক
এবিং েরোটে
এমড্রস েযাগ দ্বারা
নস করুি

ইবভএম আউোর দপপার নেপ সী নিশ্চক্সিং
A

B

D
েরোটের িীমচর
প্রান্ত দথমক
প্রসানরত নগ্রি
দপপার নসম র
দগািার কামে
নপ্রগাে অিংশ ‘A'
নেম নেপ নস টে
রােুি।

‘A' োকা দোে কাগেটে সরাি এবিং নগ্রি দপপার নসম র
িীমচর স্তরটে দপস্ট করুি।

ইবভএম - বসবলিং ‘B' দক আবতত দোে কাগে
সরাি এবিং এটে নগ্রি দপপার
নসম র উপমরর স্তরটের
উপমর দপস্ট করুি।

‘B' দপস্ট করার পমর, প্রাকআিাম া অিংশ ‘C' শীমষ ি
থাকমব। ‘C' এর উপমর
দোমের কাগেটে সরাি

ইবভএম - বসবলিং উপমর দথমক নগ্রি দপপার
নসম র েুটে স্তর দচমপ যরুি
এবিং…।

িীমচর স্তরটেমক 'নস' দত
দচমপ দপস্ট করুি।

ইবভএম - বসবলিং দলাে দবাতামের উইমন্ডার
টিক িীমচ বাে নেক দথমক
কমরা ইউনিমের চারনেমক
নেপ নস টে ুনিম নিম
আসুি

াি নেক দথমক নেপ নসম র অিয
প্রান্তটে উপমর আিুি। এেি প্রাকআিাম া অিংশ ‘D' উপমর থাকমব।
‘D' এর উপমর দোমের কাগেটে
সরাি এবিং এটে নগ্রি দপপার নসম র
উপমর দপস্ট করুি।

ইবভএম - বসবলিং -

এেি নেপ নস টে নিক্স হম মে। ক্ষয রােুি দয নেপ নস টে
দলাে দবাতামের ফ্ল্যাপটে ক ার কমর িা।কমরা ইউনিে এেি
দ াে গ্রহমণর েিয প্রস্তুত।

বভবভপযাট বসবলিং

বযা ে নলপ বনগ দথমক সেস্ত
বযা ে নলপগুন সরাি এবিং
কাম া োে এবিং প্লানস্টমক
রােুি বক্স.নস নপনপএস সহ

নপ্রোইন িং অনিসার এবিং দপান িং
এমেন্টরা েক দপা দশষ হও ার পমর
ন ন পযামের নসন িং ড্রপ বামক্সর েিয
বযবহৃত এমড্রস েযামগ স্বাক্ষর করমবি ।

বরজাভব ইবভএম এবিং বভবভপযাটগুবল সনা্তকরণ
•

নরো ি দেনশমির গাম
াগামিা থাকমব।

•

েহিা দ াোর সে দেনশি োরাপ হম
দথমক এই দেনশমি নিমত াগমব।

•

দসক্টর অনিসার নরো ি দেনশি দথমক দেনশি নেম েক
দপাম র ন মিনক্ট নিম দিমবি ও তার কযানরিং দকমসর গাম
‘MOCK POLL REPLACED’ নস্টকার াগামবি।

•

নবযািস া দ াোর দক্ষমত্র নস্টকার এর রঙ হমব দগা ানপ এবিং
এর সাইে হমব - 15 cm x 10 cm

RSERVE

দ ো দগা ানপ নস্টকার

দসক্টর অনিসামরর

বস.উ এর পাওয়ারপযাক পবরবতবন
(51/8/7/2020-EMS dtd 25.08.2020)

কমরা ইউনিমের পাও ার পযাক (বযাোনর) সটিক ামব কাে িা করম বা
low বযাোনর প্রেনশতি হম নপ্রসাইন িং অনিসারগণ নিনন নেত পেমক্ষপ
গ্রহণ করমবি:
i) নপ্রসাইন িং অনিসার তাৎক্ষনণক ামব কমরা ইউনিমের পাও ার পযাক
প্রনতস্থাপমির েিয দসক্টর অনিসারমক অবনহত করমবি। এই উমেমশয,
অনতনরক্ত পাও ার পযাকগুন সরবরাহ করা হমব।
ii) নপ্রসাইন িং অনিসার 'দপান িং এমেন্টস এবিং দসক্টর অনিসামরর
উপনস্থনতমত কমরা ইউনিমের পাও ার পযাকটে প্রনতস্থাপি করমবি।
নপ্রসাইন িং অনিসার আবার কমরা ইউনিমের বযাোনর নব াগটে সুমতা
এবিং এমড্রস েযাগ নেম সী করমব এবিং েযাগটেমত দপান িং এমেমন্টর
স্বাক্ষর গ্রহণ করমব।
(iii) নপ্রসাইন িং অনিসার কনেশমির নপ্রসাইন িং অনিসামরর প্রনতমবেমির
অিংশ-ত

ভভাট গ্রহণ শুরু
 নপ্রসাইন িং অনিসার দ ােগ্রহমণর দগাপিী তা রক্ষণামবক্ষণ সম্পমকি আরনপ
অযাক্ট 1951 এর 128 নবযািগুন পিমবি
 নপ্রসাইন িং অনিসার দ াে গ্রহণ শুরুর নবষম Pr.O’s Declararion Part 1 এ
উপনস্থত দপান িং এমেন্টমের স্বাক্ষর গ্রহণ করমবি ও নিমে সই করমবি
 প্রাথনেক কােকে দি শষ িা হম দ ােগ্রহণ শুরুর েিয নিযানরত
ি
সেম 3 দথমক
4 েি দ াোরমক বুমথ প্রমবশ করাি
 দ াে শুরুর SMS বাতিা পাটিম নেি
 ে া কমর েমি রােমবি যনে দ াে গ্রহণ শুরু হমত েুই ণ্টারও দবনশ দেনর হ ,
তমব ECI দ্বারা REPOLL দ াষণা দেও া হমব
 দ ােোি তান কা PB/ED বযতীত অিয দকািও এনর দিই বম দপান িং
এমেন্টমেরমক প্রেশিি করুি;
 Voter Register (িে -ি 17 এ) দকাি এনর দিই, প্রেশিি করুি
 দপান িং এমেন্টমের সামথ সে নেন ম নিি ।
 51/8/7/2020-EMS dtd 25.08.2020 – Voter Register ( 17A ) এমত প্রথে দ াোরর
সই করার আমগ, দপান িং অনিসার -১, নপ্রোইন িং অনিসামরর সামথ যাচাই কমর
17 A এমত কান মত ন নপবদ্ধ করমব দয "Total in the Control Unit checked and
found to be zero".

ভভাট গ্রহণ প্রশ্চক্রয়া
1.

বুদথ প্রদবি বনয়ন্ত্রণ

2.

বুদথ ভকেীয় বাবহনীর ভূ বমকা

3.

সিংবাে মাধযদমর প্রদবি

4.

ভভাটকমীদের োবয়ত্ব সমূহ

5.

ই বি ভভাট

দ াে গ্রহমণর নেি
ভভাটদকদের ববনযাস

Polling agents

ইবভএম এবিং বভবভপযাটস ভসট করুন

A. CU- ভপাবলিং অবিসার (PO- 3)
B. BU + VVPAT - ভভাটকদক্ষ

বনবাচক
ব
োড়া র্ারা ভভাটগ্রহণ ভকদের ভভতদর আসদত পারদবন
• দপান িং অনিসার
• প্রাথী নকিংবা তার ইম কশি এমেন্ট অথবা তার দপান িং এমেন্ট
(নকন্ত দকামিা এক সেম এমের একেিই োত্র েুকমত পারমবি)
• পযমবক্ষক,
ি
োইমরা অবো াি র,
ারমতর নিবাচি
ি
কনেশমির
োন ত্বপ্রাপ্ত বযশ্চক্ত বা আনযকানরক
• দকামিা দ াোমরর দকাম নশশু
• দকামিা অন্ধ বা অশক্ত দ াোমরর সঙ্গী
• কতিবযরত সরকারী কেচারী
ি
(তমব পুন শ অনিসার এই আওতা
আসমব িা। এর পাশাপানশ প্রাথী, তার ইম কশি এমেন্ট নকিংবা তার
দপান িং এমেমন্টর দকামিা সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষীও েুকমত পারমবি
িা। বযনতরে শুযু দসই সেস্ত বযশ্চক্ত যারা Z+ নিরাপত্তা দপম
থামকি।)
• পুন শ নকিংবা দকন্দ্রী বানহনি বুমথর দ তমর েুকমত পারমব িা। তারা
তেিই েুকমবি যেি নপ্রসাইন িং অনিসার তামের দ তমর আসমত
ব মবি।

বনবাচদনর
ব
বেন বুদথ ভকেীয় বাবহনীর ভূ বমকা
• দ ামের এক নেি আমগই দকন্দ্রী বানহিী বুমথ দপৌৌঁমে যামব।

• তামের প্রাথনেক োন ত্ব বুথটেমক নিরাপত্তা দেও া এবিং
দসটেমত দোকা নকিংবা দবমরামিা নি ন্ত্রণ করা। সুনপ্রে
দকামেি র নিমেিশ অিুসামর একেি েও াি বুমথর েরো
োাঁনিম নকিংবা পা চানর কমর বুমথর দ তমরর কাযক
ি ামপর
প্রনত িের রােমব।
• দকাথাও যনে একো দপ্রোইমস (premise)একানযক বুথ থামক
তাহম েও াি প্রনতটে বুমথর েরো
মু র ুমর দ তমরর
কাযক
ি ামপর নেমক িের রােমব।

েণমাধযদমর (Media) উপবস্থবত
• প্রচারোযযমের দসই সেস্ত প্রনতনিনযরাই বুমথর দ তমর েুকমত
পারমবি যামের কামে েুেয নিবাচিী
ি
আনযকানরক / দে া
নিবাচি
ি
আনযকানরমকর দেও া পনরচ পত্র আমে
• তারা দকামিা ামবই দ ামের বযা াত োমবি িা
• তারা দ ামের দগাপিী তা ঙ্ঘি করমবি িা।
• েুব সিংনক্ষপ্ত সেম র েিয বুমথর দ তমর েুকমত পারমবি।

ভপাবলিং অবিসারদের কতববয
• নপ্রসাইন িং অনিসার ওই দ ােগ্রহণ দকমন্দ্রর নিবাচি
ি
পনরচা িার
সানবক
ি োন মত্ব থাকমবি।
• প্রথে দপান িং অনিসার দ াোরমের নচনহ্নত করমবি ।তার কামে
থাকমব নিবাচক
ি
তান কার োকি কনপ
• নদ্বতী দপান িং অনিসার অমোচিী কান র োন মত্ব থাকমবি।
তার কামে দ াোর দরশ্চেস্টার(বা Form 17A) এবিং দ াোর নিপ
থাকমব।
• তততী দপান িং অনিসার কমরা ইউনিমের সামথ থাকমবি। নতনি
দ াোমরর কামে দথমক দ াোর নিপ সিংগ্রহ কমর রােমবি।

প্রথম ভপাবলিং অবিসাদরর োবয়ত্ব সমূহ
• নতনি দ াোরমক শিাক্ত করমবি। নতনি দ াোর তান কার
োকি কনপর োন ত্ব থাকমবি।
• নতনি দ াোমরর িাে দোমর দ াষণা করমবি যামত দপান িং
এমেন্টরা শুিমত পাি।

• সেস্ত দ াোর যামের
সাহাম ই দ াে দেমবি।

EPIC দেও া হম মে তারা দসটের

• যামের EPIC দিই তারা নবকল্প িনথ বা Alternate Documents
দেনেম দ াে দেমবি।

• EPICএ থাকা সাযারণ ত্রুটে (দযেি দ াোমরর নিমের/তার
বাবার/োম র/স্বােীর িামের বািামির ,ন মঙ্গর, ব মসর নকিংবা
টিকািার ু )অগ্রাহয কমর তামক দ াে নেমত অিুেনত নেমত
হমব।
• EPIC এর Serial Number এ দকামিা
অগ্রাহয করমত হমব।
ু

থাকম

দসোও

• যনে দকামিা দ াোর অিয নবযািস ার (AC র) নিবাচক
ি
নিবন্ধি আনযকানরমকর প্রোি করা EPIC দেোি তমব তামক
দ াে নেমত অিুেনত নেমত হমব। এই দক্ষমত্র দসই দ াোমরর
িাে নতনি দযোমি দ াে নেমত এমসমেি দসই দ ােমকমন্দ্রর
নিবাচক
ি
তান কা থাকমত হমব।

EPIC োড়াও ববকল্প পবরচয় পদত্রর অনুদমােন
(3/4/ID/2019/SDR/ VOL-1 তানরে 28.2.2019)

1. পাসমপােি
2. Driving Licence
3. দকন্দ্র বা রােয সরকার/রাষ্ট্রা ত্ত সিংস্থা/পাবন ক ন নেমে দকাম্পানি
কততক
ি তার কেচারীমক
ি
প্রেত্ত সনচত্র পনরচ পত্র
4. বযাঙ্ক নকিংবা দপাস্ট অনিমসর পাস বই(েনব সহ)
5. পযাি কা ি
6. দরশ্চেোর দেিামর অি ইশ্চন্ড া কততক
ি প্রেত্ত োতী েিসিংেযা
পশ্চঞ্জর অন্তগতি স্মােি কা ি
7. একমশা নেমির কামের প্রকমল্পর অন্তগতি েব কা ি
8. শ্রে েন্ত্রমকর অন্তগতি HEALTH INSURANCE SMART CARD
9. দপিশামির িনথ (েনব সহ)
10. সািংসে, নবযা কমেরমক প্রেত্ত সরকারী পনরচ পত্র।
11. আযার কা ি

নবঃেঃ- িমো দ াোর নলপ দকামিা নবকল্প পনরচ পত্র ি ।

ভভাটাদরর িনা্তকরণ
• প্রথে দপান িং অনিসার দ াোমরর িাে এবিং নিবাচক
ি
তান কা তার
রনেক সিংেযা দোমর দ াষণা করমবি। দ াোমরর সনচত্র
পনরচ পত্র টেও যাচাই কমর দিমবি।
• নিবাচক
ি
তান কার োকি
underline করমবি।
• দ াোর েনহ া হম
tick নচহ্ন দেমবি।

কনপমত দ াোমরর িামের নিমচ একটে

তার িামের বাাঁ নেমক Serial No এর বমক্স একটে

• নিনেিষ্ট সে অন্তর নপ্রসাইন িং অনিসামরর কামে দোে কতেি
দ াোর দ াে নেম মেি দসই তথয নেম নেমত হমব। এই কােটের
েিয সচরাচর দযটে করা হ তা হ একটে নশে পামশ দরমে
দসোমি পর পর সিংেযা দ ো থামক এবিং এমকর পর এক দ াোর
দ াে নেমত এম দসই সিংেযাগুন র ওপমর োগ দকমে রাো হ

বিতীয় ভপাবলিং অবিসাদরর োবয়ত্ব
• সুনিশ্চিত হি দয দ াোর Form 17A দত তার পুমরা সই করমেি
নকিংবা বাাঁ হামতর বুমিা আঙ্গু ম র োপ াগামচ্ছি।
• Form 17Aর নতি িম্বর ক ামে দ াোর দয সনচত্র পনরচ পত্র
দেোমচ্ছি দসটের নববরণ এবিং রনেক সিংেযা উমিে করুি।
• দ াোর EPIC দেনেম দ াে নেমত এম নতি িম্বর ক ামে ন েুি
EP, আবার Photo Voter Slip দেনেম দ াে নেমত এম VS কথাটে
ন েুি। অিযািয িনথর দক্ষমত্র দসটের রনেক সিংেযার দশষ চারটে
সিংেযা ন েমত হমব।
• দ াোরমক এবার দ াোর নলপ নেম নেি।

অদমাচনীয় কাবলর প্রদয়াে

• নদ্বতী দপান িং অনিসার দ াোমরর বাাঁ হামতর তেিিী পরীক্ষা কমর দেমে
দিমবি দসোমি আমগ দথমক দকামিা কান র োগ কাো দিই। দসটে তত াক্ত
থাকম তার কামে থাকা দকামিা কাপি বা াস্টার নেম দসটে াম া কমর
েুমে দিমবি।
• তারপর তার কামে থাকা অমোচিী কান নেম বাাঁ হামতর তেিিীমত িমের
গা দথমক প্রথে হামির দোি বা েম ন্ট পযন্ত
ি োগ োিমবি
• দ াোমরর বাাঁ হামতর তেিিী িা থাকম বাাঁ হামতর তেিিী দথমক শুরু কমর ওই
হামতর অিয আঙ্গু ম কান
াগামবি। যনে দ াোমরর দকামিা বাাঁ হাত িা থামক
তাহম তার াি হামতর তেিিী দথমক শুরু কমর াি হামতর দয দকামিা
আঙ্গু ম কান
াগামত হমব।
• যনে দ াোমরর দকািও হাতই িা থামক তাহম তার হামতর দয দকামিা দশষ
প্রামন্ত কান
াগামত হমব।

ভভাটার বিপ প্রোন
• পিামশর নকিংবা একমশার বাশ্চন্ডম
দেও া হমব।

আপিামক DC

দথমক

• একেি দ াোমরর 17A পুরি করা এবিং তার বাাঁ হামতর
তেিিীমত অমোচিী কান
াগামিার পমর নদ্বতী দপান িং
অনিসার তামক দ াোর নলপ দেমবি।
• দ াোরমের দথমক তততী দপান িং অনিসার সেস্ত দ াোর
নলপ সিংগ্রহ করমবি এবিং একটে োমে দরমে দেমবি
• দ াোমরর বাাঁ হামতর তেিিীর অমোচিী কান
অনিসার আমরকবার যাচাই করমবি

তততী দপান িং

ভভাট প্রোন
• তততী দপান িং অনিসার কমরা ইউনিমের BALLOT দবাতাে েীমপ
দ াোরমক দ াটেিং কম্পােি মেমন্টর দ তমর দযমত ব মবি।
• দ াোর দ তমর নগম নিমের দ াে দেমবি। যনে নতনি দ াটেিং পদ্ধনত
নিম নবমশষ সিগি িা হি তাহম , নপ্রসাইন িং অনিসার তামক একটে
dummy কা ম
ি বাম র
ি EVM এর সাহামযয এবিং দপান িং এমেন্টমের সােমি
পদ্ধনত বুশ্চঝম
দেমবি। তমব দকউ দ াোমরর সামথ দ াটেিং
কম্পােি মেমন্টর দ তমর েুকমবি িা।

• যনে নপ্রসাইন িং অনিসারমক দ াে চ াকা ীি দ াটেিং কম্পােি মেমন্টর
দ তমর দকামিা কারিবশতঃ নকিংবা সবনকেু টিক চ মে নকিা দেোর
েিয দযমত হ , তাহম নতনি এমেন্টমের তার সামথ আসমত ব মবি।
• দ াে চ াকা ীি নকেু সে অন্তর CUর TOTAL দবাতাে টেমপ প্রাপ্ত দোে
দ াে সিংেযার সামথ Form 17A র দোে দ াোর সিংেযা নেন ম নিি।

মাইদক্রা অবজাভবাদরর করনীয় কাজ

• নিবাচি
ি
শানন্তপূণ ি এবিং অবায হমচ্ছ নকিা দসো দেোর েিযই
োইমরা অবো াি রমের কনেশি নিযুক্ত কমর। োইমরা
অবো াি র দেমে দিমবি
• েহিা দ াে বা MOCK POLL
• দপান িং এমেন্টমের উপনস্থনত এবিং দসই বযাপামর নিবাচি
ি
কনেশমির নিমেি নশকা পা ি করা হম মে নকিা।
• বুমথর দ তমর দোকা দবমরামিার েিয পাস দেও ার নি েটে
টিক িাক োিা হমচ্ছ নকিা।

• দ াোরমের শিাক্ত করমণর কােটে নিবাচি
ি
কনেশমির
নি োিুসামর হমচ্ছ নকিা।

• ASD দ াোরমের নচনহ্নতকরণ এবিং তামের সম্পনকিত
দরশ্চেস্টার টে টিকিাক পুরি করা হমচ্ছ নকিা।
• অমোচিী কান টিক ামব

াগামিা হমচ্ছ নকিা।

• 17A দরশ্চেস্টার টিক ামব পুরি করা হমচ্ছ নকিা।
• দ ামের দগাপিী তা োিা হমচ্ছ নকিা।
• দপান িং এমেন্টমের আচরণ এবিং তামের অন ি্মযাগ যনে
নকেু থামক।
• নতনি তার নরমপােি সাযারণ পযমবক্ষমকর
ি
কামে েো
করমবি দযেি তার কামে চাও া হমব।

ED ভভাদটর পদ্ধবত
• নযনি EDC দেনেম দ াে নেমত চাইমেি তামক EDC র (Form
12B) ওপমর সই করমত ব ুি। শিাক্তকরমণর প্রম ােমি
ওিামক EPIC নকিংবা দকামিা Alternate Document দেোমত
হমব।
• EDC দত উনিনেত িাে এবিং দ ামের Part, Sl No োকি
দশমষ ন মে নিমত হমব।

কনপর

• যতেি ED দ াোর দ াে নেমত আসমব দশষ Sl No এর পর
দথমক তামের একটে রে তান কা বানিম দি মত হমব ।

• EDC টে নপ্রসাইন িং অনিসার দরমে দেমবি।

• 17A দরশ্চেস্টামর ন েমত হমব ওই দ াোমরর দ ামের
তান কার নবশে নববরণ দযেি
<Sl No>/<Part No>/<Assembly Segment No>;
দযেি যরুি.- 231/25/237- Binpur
• 17A র েন্তবয বা Remarks এর ো গা ন েমত হমব “EDC
Voter”
• সেস্ত EDC একটে পযামকমে েুনকম
েো নেমত হমব।

দরমে পমর RC দত

ভভাদটর সময় ইবভএম-বভবভপযাট প্রবতস্থাপন
•

প্রকতত দ াে চ াকা ীি নস.ইউ বা নব.ইউ সটিক ামব কাে িা করার
দক্ষমত্র নস.ইউ, নব.ইউ এবিং ন ন পযাে সহ পুমরা ইন এে প্রনতস্থাপি
করা প্রম ােি। তমব এ োতী দক্ষমত্র দিাোসহ প্রনতমযাগী প্রনতদ্বন্দ্বী
প্রাথীর কামে োত্র একটে দ াে েক দপাম দ াে দেও া উনচত

•

নস.ইউ দথমক সেস্ত েক দপাম র দ ো CRC করমত হমব এবিং
ন ন পযাে দথমক দপপার নলপ ড্রপ বাক্স দথমক সনরম দি মত হমব।
নপ্রোইন িং অনিসার, দপান িং এমেন্টমের োন ড্রপ বাক্স দেোমবি

•

েক দপা ন ন পযাে দপপার নলপগুন র নপেমি রাবার স্টযামম্পর
সাহামযয “MOCK POLL SLIPS" স্টযাম্প োরমত হমব, তারপমর তামের
পুরু কাম া কাগমের একটে োমে রাো উনচত এবিং েক দপাম র
েিয নবমশষ প্লানস্টমকর বামক্স রােমত হমব এবিং দগা াপী কাগমের
নস নেম নস করা।

•

প্রকতত দ ামের সে দকব োত্র ন ন পযাে প্রনতস্থাপমির দক্ষমত্র,
দকািও েক দপা করমত াগমব িা ।

EVM/VVPAT এর প্রবতস্থাপন

mock poll এর

শুযু

সময়

defective

োমি হ
CU ি মতা BU
নকিংবা VVPAT
টেই
শুযু
পাোমিা হমব

poll এর সময়
BU/CU
defective

VVPAT
defective

unit

পুদরা set মাদন
CU, BU VVPAT
পালটাদনা হদব
-NOTA
সদমত
প্রবত
প্রাথীদক
একটট কদর ভভাট
ভেওয়া হদব মক
ভপাদল।

শুযু VVPAT োই
পা োমিা হমব।
দকামিা
েক
দপা হমব িা।

VVPAT বনদয় ভভাটাদরর অবভদর্াে (Rule 49 MA)
• যনে দকামিা দ াোর অন ি্মযাগ কমর দয VVPAT ু দ াে প্রেশিি
করমে তাহম তামক নপ্রসাইন িং অনিসামরর কামে নবষ টে োিামত
হমব।
• নপ্রসাইন িং অনিসার তার দথমক একটে দ াষণা পত্র দিমবি দয যনে
নতনি নেথযা বম থামকি তাহম তার নবরুমদ্ধ শাশ্চস্তেূ ক বযবস্থা
দিও া হমত পামর।
• নপ্রসাইন িং অনিসার দসই দ াোমরর তথয আবার 17A দত পুরি
করমব এবিং দসই দ াোরমক একটে Test Vote নেমত ব মব। দসই
দ ােটে দপান িং এমেন্ট এবিং নপ্রসাইন িং অনিসামরর সম্মুমে
দ াোরমক নেমত হমব।
• যনে দ াোমরর অন মযাগ নেথযা হ তাহম নপ্রসাইন িং অনিসার
17A এবিং 17C দত দসটে উমিে করমবি। এই Test Voteটে দগািা হমব
িা।
• যনে দ াোমরর অন ি্মযাগ সটিক হ তাহম নপ্রসাইন িং অনিসার
দ াে বন্ধ কমর নবষ টে RO র িেমর আিমবি।

DECLARATION UNDER RULE 49MA
General/Bye-Election to………………………………………………………………
Sl. No. and Name of Parliamentary/Assembly Constituency………………………… No. and Name of
Polling Station……………………………………………………..
FORM OF DECLARATION BY ELECTOR UNDER RULE 49MA OF CONDUCT OF ELECTIONS RULES,
1961
(1)I hereby solemnly declare and affirm under sub-rule (1) of Rule 49 MA of the Conduct of Elections
Rules 1961 that the paper slip generated by the printer attached to the Balloting Unit has shown the name
and/or symbol of a candidate other than the candidate for whom I voted by pressing the concerned blue
button against the name and symbol of the candidate of my choice on the Balloting Unit. I am ready to
cast a test vote again to show that the allegation made by me is true and bonafide.
(2). I am aware of the penal provisions of Section 177 of the IPC that I shall be liable to be punished with
imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand
rupees, or with both, if the declaration given by me in para 1 above to the Presiding Officer appointed
under Section 26 of the RP Act, 1951 is found to be incorrect.
Signature/Thumb impression of the Elector Name of the Elector…………………………….
Father/Mother/Husband’s Name………………. Part No. of elector roll………………………….
Sl. No. of elector in that Part……………………
Sl. No. in Register of Voters (Form 17A) ……….
Dated……………….
Certified that the above declaration was made and subscribed by the elector above named before me.
Dated…………
Signature of the Presiding Officer

অন্ধ এবিং অি্ত ভভাটাদরর ভভাট ভেওয়া
• Dummy EVM োিাও অন্ধ দ াোর একেি সঙ্গীর সাহামযয দ াে নেমত
•
•
•
•

•
•

পারমবি।
সঙ্গীর ব স আিামরা বেমরর িীমচ হমব িা।
নতনি একই বুমথ একই নেমি একেি োত্র দ াোমররই সঙ্গী হমবি
সঙ্গীর দথমক একটে দ াষণাপত্র নিম নিমত হমব দয নতনি দ াোমরর
দ ােটে দগাপি রােমবি।
Form 14A অন্ধ এবিং অশক্ত দ াোমরর তথয ন নপবদ্ধ হমব।
দকামিা দ ােকেী সঙ্গী হমত পারমবি িা।
অশক্ত দ াোর যারা নিমের একক প্রমচষ্টা দ াে নেমত সক্ষে ি ,
তারা দ াটেিং কম্পােি মেন্ট পযন্ত
ি একেি সহমযাগী/সঙ্গী নিমত
পারমবি।
তমব দসই
সহমযাগী/সঙ্গী
দকামিা ামবই দ াটেিং
কম্পােি মেমন্টর দ তমর যামবি িা। তমব এই নিমেি শটে দকব োত্র দসই
দ াোরমের দক্ষমত্রই প্রমযােয যামের শুযু চ ামিরার েিযই সহা তা
প্রম ােি। এই নবষম নপ্রসাইন িং অনিসারমকই নসদ্ধান্ত নিমত হমব।

• যারা 49N এর উপযারা 2 দোতামবক নপ্রসাইন িং অনিসার FORM 14A দত
দসই সেস্ত নিবাচকমের
ি
নবশে পুরি করমবি যারা দকামিা সঙ্গীমক দ াটেিং
কম্পােি মেন্ট পযন্ত
ি নিম নগম তার সাহামযয দ াে নেম থামকি। তমব সঙ্গী
দ াটেিং কম্পােি মেমন্টর দ তমর িা দগম তার নববরণ 14Aদত দ োর
প্রম ােি দিই।
• সি্রুটেনির সে উপনরউক্ত FORM 14A সি্রুটেনির অিযািয িনথর সামথ
(দযেি Form 17A, Presiding Officer Diary) দেো হমব। এর কারি হ
দকাথাও অমিক দবশী সিংেযা সঙ্গী নিম অন্ধ দ াোর হম নিবাচি
ি
আমেৌ
অবায হম মে নক িা দস নিম প্রশ্ন উিমত পামর।
• যারা 49N এর উপযারা 1 দোতামবক একেি বযশ্চক্ত দকব োত্র একেি
দ াোমররই সঙ্গী হমত পারমবি। সঙ্গীর াি হামতর তেিিীমত অমোচিী
কান
াগামত হমব। প্রথােত দ াোমরর বাাঁ হামতর তেিিীমত কান
াগামত
হমব।
• দকামিা দ াোর তার সামথ কাউমক সঙ্গী নহমসমব নিমত চাইম সঙ্গীর াি
হামতর তেিিী পরীক্ষা কমর দেেমত হমব দয দসোমি দকামিা কান র োগ
আমে নক িা। োগ থাকম দসই বযশ্চক্তমক সঙ্গী নহমসমব দ াোর নিমত
পারমবি িা।
• দ াোর দ াে নেম দবনরম যাও ার সামথ সামথই সঙ্গীমকও দ ােগ্রহণ দকন্দ্র
দথমক দবনরম দযমত হমব।

DECLARATION BY THE COMPANAION
OF BLIND OR INFIRM ELECTOR
...............………………………………………………....................................Assembly

Constituency

(comprised

within. ............................................... Parliamentary Constituency)
Sl. No. and Name of Polling Station ………………………………………….……....
I, ...........................................................son of..........………...aged…...................... resident of*.................................................
..................………. ….. hereby declare that
(a)

I have not acted as companion of any other elector at any polling station today, the........................

.....................................................
(b) I will keep secret the vote recorded by me on behalf of ……………….............
Signature of Companion
*Full address to be given

CHALLENGED VOTE
• দকামিা দপান িং এমেমন্টর দথমক 2োকা েো নিম তমবই চযাম মঞ্জর আমবেি
গ্রহণ করমত হমব।
• নযনি চযাম ঞ্জ করমেি তামক দসটের প্রানপ্তস্বীকার রনসে নেমত হমব।
• যামক চযাম ঞ্জ োিামিা হ তামক সতকি করমত হমব দয অিয কামরার পনরচ
াাঁনিম দ াে দেও া শাশ্চস্তেূ ক অপরায। তার িাে, টিকািা Form 14 (চযাম ঞ্জ
দ ামের তান কা)এ ন মে নিমত হমব এবিং তামক দসোমি সই করমত ব মত
হমব। যনে নতনি দসটে করমত অস্বীকার কমরি তাহম তামক দ াে নেমত দেও া
যামব িা।
• একটে Summary inquiry করমত হমব। নযনি চযাম ঞ্জ করমেি তামক ব মত হমব
নিমের োনবর স্বপমক্ষ তথয প্রোণ নেমত। যনে নতনি পামরি তেি যামক চযাম ঞ্জ
করা হমচ্ছ তামক ব মবি এর পাো তথয প্রোণ নেমত।
• যনে চযাম ঞ্জ প্রনতটিত হ তাহম যামক চযাম ঞ্জ করা হ তামক পুন মশর হামত
তু ম নেি এবিং চযাম ঞ্জারমক তার েু োকা নিনরম নেি। রনসে নিমত ু মবি
িা। এই রনসে আমে Form 14এর 10 িম্বর ক মে। কাউন্টারিম ম উমিে
করমবি।
• চযাম ঞ্জ প্রনতটিত িা হম চযাম ঞ্জামরর োকা বামে াপ্ত বা forfeit হমব। Form
14এর 10 িম্বর ক মে দসটে ন মে রােমত হমব। কাউন্টারিম ম ও দসটের
উমিে থাকমব।

TENDERED VOTE ভটন্ডািব ভভাট
(র্খ্ন এমন ভকাদনা ভভাটার ভভাট বেদত এদসদে র্ার ভভাট

আদেই ভেওয়া হদয় ভেদে বতবন তখ্ন TENDERED VOTE ভেদবন)
• প্রনতটে বুমথ 20(কুনি) টে কমর দেন্ডা ি বযা ে দপপার DC দথমক দেও া হমব।
• Form 17B দত দসই সেস্ত দ াোরমের নবশে ন মে রােমত হমব যারা দেন্ডার
বযা মে দ াে নেম মে।
• Form 17Bর 5িম্বর ক মে তামক নেম সই/LTI কনরম নিমত হমব। ওিার দক্ষমত্র
Form 17A পুরি হমব িা।
• সই করার পমর দসই দ াোরমক একটে দেন্ডার বযা ে দপপার এবিং Arrow Cross
mark নেি। নতনি দ াটেিং কম্পােি মেমন্টর দ তমর নগম দসই বযা ে দপপামর
দ াে নেম দবনরম আসমবি। দসই বযা ে দপপারটে নতনি নপ্রসাইন িং
অনিসামরর হামত দেমবি।
• DC দথমক প্রাপ্ত COVER FOR TENDERED BALLOT PAPER এ দসই সেস্ত বযা ে
দপপার এবিং Form 17B েুনকম রােুি।
• দ ামের দশমষ 17C Part 1 এর 8 িম্বর ক মে কত দেন্ডার বযা ে দপপার
দপম মেি, কতগুন দ াোরমক নেম মেি এবিং কতগুন অবযবহৃত দেন্ডার
বযা ে দপপার রই তার নহমসব নি ু ি
ামব ন মে রােমবি।

ASD তাবলকা ভথদক ভকাদনা ভভাটাদরর ভভাট বেদত
আসা
• উপনরউক্ত তান কা থাকা প্রনতটে দ াোরমকই নিমের EPIC
অথবা কনেশি নিযানরত
ি
নবকল্প পনরচ পত্রগুন নিম দ াে
নেমত আসমত হমব।

• নপ্রসাইন িং অনিসার বযশ্চক্তগত ামব দসই পনরচ পত্রটে যাচাই
কমর দেমে দিমবি। Form 17A দত দসটের উমিে করমবি। ওই
দরশ্চেস্টামর দ াোমরর সই এর পাশাপানশ তার বাাঁ হামতর বুমিা
আঙ্গু ম র োপ নেমত ব মবি।
• প্রথে দপান িং অনিসার এমেন্টমের দশািার উমেমশ দোমর
দসই ASD দ াোমরর িাে দ াষণা করমবি
• ASD দ াোমরর দথমক একটে দ াষণাপত্র নিমত হমব।

প্রশ্চক্সর মাধযদম ভভাট (VOTING BY PROXY)
• আপিার (নপ্রসাইন িং অনিসামরর কামে) একটে CSV(Classified
Service Voter) দের তান কা থাকমব যারা নিমেমের দ াে
দেও ার েিয প্রশ্চক্স নিযুক্ত কমরমেি। আপিার কামে থাকা
নিবাচক
ি
তান কার োকি কনপর দশমষ দসই CSV তান কা
থাকমব।
• প্রশ্চক্স প্রথাগত ামব EVM এর সাহাযয নিম দ াে দেমবি।
• প্রশ্চক্সর বাাঁ হামতর েযযো কান
াগামবি
• প্রশ্চক্স নিমের(যনে নতনি দসই বুমথর দ াোর হি) এবিং দসই CSV
তান ক ু ক্ত দ াোমরর, োমি েুেমির দ াে দেমবি।
• প্রশ্চক্সর দক্ষমত্র CSV দ াোমরর CSV তান কার Serial No উমিে
করমত হমব Form 17A
• দবাঝার সুনবযামথ ি PV কথাটে Form 17A দত ন েমত হমব। দযেি
1(PV)

ভভাদটর পদ্ধবত মানদত অস্বীকার করা
(REFUSAL TO OBSERVE VOTING PROCEDURE)
• যনে দকামিা দ াোর নপ্রসাইন িং অনিসার কততক
ি সতকি করা
সমেও নিনেিষ্ট দ ামের পদ্ধনত োিমত অস্বীকার কমর তমব
তামক দ াে নেমত নিমষয করমত হমব।
• যনে তামক দ াোর নলপ দেও া হম থামক তাহম
দথমক নিম নিমত হমব এবিং cancel করমত হমব।

দসটে তার

• একটে েন্তবয NOT ALLOWED TO VOTE-VOTING PROCEDURE
VIOLATED ন েমত হমব 17Aর েন্তমবযর ো গা । দসই েন্তমবযর
িীমচ নপ্রসাইন িং অনিসার তার পুমরা সই করমবি।

ভভাট বেদত অস্বীকার করা
(ELECTORS DECIDING NOT TO VOTE)
• Form 17A (Register of Voters) পুরি হও ার পমর যনে
দকামিা দ াোর এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ কমরি তেি তামক
দ াে নেমত বাযয করা যামব িা।
• দসইমক্ষমত্র ‘Refused to vote’ নকিংবা Left without voting
কথাগুন 17A দত ন মে রাো হমব। নপ্রসাইন িং অনিসার
তার নিমের পুমরা সই দসই েন্তমবযর নিমচ করমবি।
• এই েন্তমবযর সামথ দ াোমরর সই কনরম নিমত হমব।

কম বয়স সম্পদকব ভঘাষণা
• যনে দকািও নিবাচক
ি
ব মসর নিমচ েমি হ তমব তার পনরচ
অিযথা প্রনতটিত হ তমব নিযানরত
ি
আকামর তার ব স
সম্পমকি তাাঁর কাে দথমক একটে দ াষণা নিি;

• দ াষণাপত্র গ্রহমণর আমগ তামক নেথযা দ াষণা দেও ার েিয
আইমির েশ্চিত নবযাি সম্পমকি অবনহত করুি;
• এেি দ াোরমের তান কা প্রস্তুত করুি যার কাে দথমক
দ াষণাটে গতহীত হম মে। এোিাও এেি বযশ্চক্তমের তান কা
বো রােুি যারা দ াষণা নেমত রাশ্চে হিনি এবিং দ াে িা নেম
চম দগমেি;
• এ োতী সেস্ত দ াষণা আ াো ক ামর রােুি।

CHAPTER 18, PARA 18.10.2)

FORM OF DECLARATION BY ELECTOR ABOUT AGE
I hereby solemnly declare and affirm that my age was more than 18 years on the first date of January,
20 , i.e. the qualifying date with reference to which the existing electoral roll of the constituency was
prepared/revised.
I am aware of the penal provisions of section 31 of the Representation of the People Act, 1950,
for making any false declaration in connection with the inclusion of any name in the electoral roll or
the preparation, revision or correction of the electoral roll.
Signature/ Thumb impression of the Elector……………………………………
Father/Mother/Husband’s Name…………………………………………………
Part number of electoral Roll…………………………………………………….
Serial number of Elector ………………………………………………………..
Dated…………………
Certified that the above declaration was made and subscribed by the elector above named before me.
Signature of the Presiding Officer………………………………….
Number and name of Polling station ……………………………….
Dated ………………..

(CHAPTER 18, PARA 18.10.3)

LIST RELATED TO UNDER-AGED ELECTORS
Election to. ............................................. (name of Constituency)
No. and Name of Polling Station....................................................

PART I
LIST OF VOTERS FROM WHOM DECLARATION
AS TO THEIR AGE HAVE BEEN OBTAINED
Sl. No.

Name of elector

Part No. and Serial
No. in electoral roll

Age as entered in
electoral roll

Age as assessed
by the Presiding
Officer

1

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.

PART II
LIST OF ELECTORS WHO HAVE REFUSED
TO MAKE DECLARATIONS AS TO THEIR
AGE
S. No.

Name of Elector

Part No, and Serial
No. in Electoral roll

Age as entered in
Electoral roll

Age as assessed
by the Presiding
Officer

1

2

3

4

5

1.
2.
3.
Dated:

Signature of Presiding Officer

(ইবসর বনদেবিনা নিং 464 / INST / 2017-EPS 21 তাবরখ্, ভিব্রুয়ারী,
2017) বিশু শ্রম সম্পবকবত

• কবমিন তার পূববতী
ব
বেকবনদেবিগুবল পুনরায়
জাবনদয়দে ভর্ এটট সমস্ত রাজননবতক েল এবিং বনবাচন
ব
কমকতব
ব
াদের িারা বনশ্চিত করা উবচত বিশুদের বনবাচন
ব
সম্পবকবত ভকানও প্রশ্চক্রয়া বা শ্চক্রয়াকলাদপ ভর্ন জবড়ত
না করা হয় ।

ভভাট গ্রহণ সমাবপ্তদত
কার্াবে
ব
1.
2.
3.
4.
5.
6.

17 বস
ভপাবলিং এদজন্টদের স্বাক্ষর
প্রশ্চক্রয়া
কােজপত্র বসবলিং
ভমবিন বসবলিং
সিংবববধবদ্ধ / বববধবদ্ধ / তৃ তীয়
পযাদকট / চতু থ ব পযাদকট ইতযাবে
পূরণ

বপ্রসাইবিিং অবিসাদরর বরদপাটব সমূহ
• বপ্রসাইবিিং অবিসাদরর িাদয়বর- এই াম নরর দ তমর নপ্রসাইন িং
অনিসার বুমথ ো সেস্ত প্রাসনঙ্গক েিার নববরণ ন মে রােমবি।
• বভবসট বিট- দ াে চ াকা ীি নবন ন্ন আনযকানরমকর পনরেশিি করমত
আসা এই নশমে িনথবদ্ধ করমবি। দসই আনযকানরমকর স্বাক্ষর দিমবি।
• বপ্রসাইবিিং অবিসাদরর ADDITIONAL REPORT- দষাম া েিার এই
অনতনরক্ত নরমপােি ’টে নপ্রসাইন িং অনিসার পযমবক্ষক/
ি
RO দক দেমবি।
• FORM 17A বা REGISTER OF VOTERS
• দপান িং এমেন্টমের মুভদমন্ট বিট
• Pr.O’s Report I, II, III

ভভাদটর ভিষ (CLOSE OF POLL)
• দ াে দশষ হও ার নিনেিষ্ট সেম র পাাঁচ নেনিে আমগ বুমথর বাইমর
নগম দ াষণা করুি দয যারা দ াে নেমত এমসমেি তারা দযি
াইমি োাঁনিম পমিি
• যনে কনেশি নিনেিষ্ট নিবাচি
ি
দশমষর সেম র পমরও দ াে চ মত
থামক তাহম বাইমর দ াোরমের একটে াইমি োাঁি কনরম দসই
াইমির দশষ দথমক (আমগ দথমকই) পুরি কমর রাো নলপ নবন
করুি। াইমির দশষ দ াোরমক 1িম্বর নলপ দেমবি।
• 1 িম্বর নলপ যানর বযশ্চক্তর দ াে দেও া পযন্ত
ি দ াে চান ম যাি।
দ াোরমের দথমক আপিার নবন করা সেস্ত নলপ সিংগ্রহ কমর
নোঁ মি দি ুি যামত দসগুন আর বযবহার িা করা যা ।

• দপান িং এমেন্টমের সােমি CLOSE দবাতাে টেপুি এবিং
দবাতামের ওপমর কাম া োকিা বা CAPটে ানগম নেি।
• Form 17Cর Part 1 এর Item 5 এ দোে কত দ াে পমিমে দসটে
ন মে দি ুি।
• CU সুইচ অি কমর BU আর CU দযাগামযাগ নবশ্চচ্ছন্ন কমর
দি ুি।
• একটে Form 17A র দশষ entry র পমর একটে াইি োিুি এবিং
ন েুি ‘The serial number of the last entry in Form 17A
is___________’ িীমচ সই করুি। দপান িং এমেন্টমের সই
করাি।

ACCOUNT OF VOTES RECORDED
• 17Cর Part 1 ততনর করুি।
• EVMএ দোে দ ামের সিংেযা = 17A Register এর Column 1 এর দোে
দ াোর সিংেযা - দয কেি দ াোর দ াে দেমবি িা নসদ্ধান্ত
নিম নেম ি(REFUSED TO VOTE)- দয কেি দ াোরমক দ াে নেমত
দেও া হ নি(VIOLATION OF VOTING PROCEDURE/SECRECY)- দয
কেি দ াোর VVPAT TEST VOTE নেম মে
• প্রনতটে দপান িং এমেন্টমক Form 17Cর একটে attested কনপ নেম
নেি। এো নতনি িা চাইম ও নেমত হমব এবিং তামের দথমক প্রানপ্তস্বীকার
সিংগ্রহ কমর রােমত হমব।
• েু কনপ 17C আপিামক RC(Receiving Counter) এ েো নেমত হমব।
• দ াে দশমষ নপ্রসাইন িং অনিসারমক DECLARATION AT THE CLOSE OF
POLL (দ ামের দশমষ দ াষণাপমত্র)সই করমত হমব এবিং এমেন্টমের
সই কনরম নিমত হমব।

Greater Participation for a Stronger
Democracy

ভভাদটর বেন ভপাবলিং এদজন্টদের স্বাক্ষবরত আইদটমগুবল
• Pr.O.প্রনতমবেি I, II এবিং েক দপা োেগুন নপেমি। (দ াে শুরুর
আমগ এবিং পমর যনে ইন এে প্রনতস্থাপি করা হ )
• Pr.O.প্রনতমবেি III (যনে CU Battery প্রনতস্থাপি করা হ )
• সবুে কাগমের নস , দগা াপী কাগে সী , দস্পশা েযাগ- এ েক
দপাম র পমর নস.ইউ নস করার সে
• নপ্রোইন িং অনিসামরর দ াষণা
প্রথম অিংি: দ াে শুরুর আমগ দপা এর
বিতীয় অিংি: দ াে চা ু পরবতী ইন এে এর যনে প্রনতস্থাপি হ
তৃ তীয় অিংি : দ াে দশমষ
চতু থ অ
ব িংি: ইন এে নস করার পমর
• 17 এ দত – দসকশি 49MA েমত Test দ াে দেও া হ
• 17 এ দত - দ াে গ্রহণ বন্ধ হও ার পমর, Pr.O স্বাক্ষর এর িীমচ
• 17 নস Part- I (দ ামের পমর)
• Movement sheet ( যেি প্রমযােয)

DECLARATION BY PRESIDING OFFICER
PART-I
Declaration by the Presiding Officer before the commencement of the poll
Election from............................................ Parliamentary/Assembly Constituency
Serial No. and name of polling station.................................................
Date of Poll.......................................................
I hereby declare:
(1)
that I have demonstrated to the polling agents and other persons present –
(a) by holding a mock poll that the voting machine is in perfect working order and that no
vote is already recorded therein;
b) that the marked copy of the electoral roll to be used during the poll does not contain any
marks other than those used for issuing postal ballot papers and election duty certificates;
(c) that the Register of Voters (Form 17A) to be used during the poll does not contain any
entry in respect of any elector;
(2)
that I have affixed my own signature on the paper seal(s) used for securing the result section
of Control Unit of the voting machine and obtained thereon the signatures of such of the polling agents as a represent and desirous of affixing the same.
(3)
that I have written the serial number of the Control Unit on the special tag, and I have affixed
my signature on the back side of the special tag and also obtained thereon the signatures of
such of the candidates/polling agents as are present and desirous of affixing their signature.
(4)
that I have affixed my signature on the strip seal and also obtained thereon the signatures of
such of the candidates/polling agents as are present and desirous of affixing their signature.
(5)
that I have read out the pre-printed serial number of the special tag and asked the candidates/polling agents present, to note down the serial number.
Signature........................
Presiding Officer
Signature of polling agents:
1...............(of candidate............)
2...............(of candidate........…........)
3........…... (of candidate.............)
4. ............ (of candidate......…..........)
5...........…. (of candidate........…)
6. ............ (of candidate....................)
7.......….... (of candidate ….......)
8. ............ (of candidate....................)
9............…. (of candidate...........)

Date.........................
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PART II
DECLARATION BY THE PRESIDING OFFICER AT THE TIME OF USE OF SUBSEQUENT VOTING
MACHINE, IF ANY,
Election ....................................................Parliamentary/Assembly Constituency
Serial No. and Name of Polling Station...............................................
Date of poll.........................
I hereby declare:
(1)

that I have demonstrated to the polling agents and other persons present –

(a)
by holding a mock poll that the voting machine is in perfect working order and that no vote
is already recorded therein;
b)
that the marked copy of the electoral roll to be used during the poll does not contain any
marks other than those used for issuing postal ballot papers and election duty certificates;
(c)
that the Register of Voters (Form 17A) to be used during the poll does not contain any entry
in respect of any elector;
(2)
that I have affixed my own signature on the paper seal(s) used for securing the result section
of Control Unit of the voting machine and obtained thereon the signatures of such of the polling
agents as a represent and desirous of affixing the same.
(3)
that I have written the serial number of the Control Unit on the special tag, and I have affixed
my signature on the backside of the special tag and also obtained thereon the signatures of such of
the candidates/polling agents as are present and desirous of affixing their signature.
(4)
that I have affixed my signature on the strip seal and also obtained thereon the signatures of
such of the candidates/polling agents as are present and desirous of affixing their signature.
(5)
that I have read out the pre-printed serial number of the special tag and asked the candidates/polling agents present, to note down the serial number.
Signature........................
Presiding Officer
Signature of polling agents:
1...............(of candidate.............)

2...............(of candidate........…........)

3........…...(of candidate.............)

4. ............ (of candidate......…..........)

5...........….(of candidate........…)

6. ............ (of candidate....................)

7.......….....(of candidate ….......)

8. ............ (of candidate....................)

9............….(of candidate...........)

PART III
DECLARATION AT THE END OF POLL

I have furnished to the polling agents, who were present at the polling station at the close of the poll
and whose signatures are affixed below, an attested copy of each of the entries in ‘Part-I- Account of
Votes Recorded’ of Form17C as required under rule 49-S (2) of the Conduct of Elections Rules, 1961.
Signature....................
Presiding Officer
Date....................
Time....................
Received an attested copy of the entries in the accounts of votes recorded (Part I of Form 17C)
Signature of polling agents:
1. ........….... (of candidate...….......)

2...........(of candidate..........….)

3........…......(of candidate..…........)

4..….....(of candidate...............)

5........…......(of candidate....…......)

6..….... (of candidate ..............)

7. ........….... (of candidate....…......)

8...…....(of candidate...............)

9.........….... (of candidate.....…......)
The following polling agents who were present at the close of the poll declined to receive an attested
copy of Part I of Form 17C and to give a receipt therefor and so an attested copy of that Form was not
supplied to them.
1....................(of candidate..........….....)

2.........(of candidate ................)

3....................(of candidate .........….....)

4........ (of candidate................)

5....................(of candidate ....…..........)

6.........(of candidate.................)

7....................(of candidate ......……....)

8.........(of candidate ................)

9....................(of candidate......….........)

Signature…………
Presiding Officer

Date…..
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PART IV
DECLARATION AFTER THE SEALING OF THE VOTING MACHINE
I have affixed my seals, and I have allowed the polling agents who were present at the polling station
at the close of poll to affix their seals, on the carrying cases of the Control Unit and balloting units of
the voting machine.
Signature………………………..
of Presiding Officer
Date………………
Time………………
The following polling agents have affixed their seals. Signature of polling agents:
1.............. (of candidate............)

4.........(of candidate......…........)

2.............. (of candidate............)

5.........(of candidate.................)

3...............(of candidate............)

6.........(of candidate.................)

The following polling agents refused or did not want to affix their seals.
1.......…….(of candidate............)

3..........(of candidate..............)

2.............. (of candidate ...........)

4..........(of candidate..............)
Signature........................

Date...............................

Presiding Officer

ভপাবলিং এদজন্টরা ভর্ সমস্ত কােজপদত্রর খ্াদম
তাদের বসল লাোদবন
দ াোর তান কার োকি কনপ
Register of Voters/Form 17 A
দ াোর নিপ
বযবহৃত দেন্ডার বযা ে(USED TENDERED BALLOT PAPERS)
Form 17B (দেন্ডার দ ামের তান কা)
অবযবহৃত দেন্ডার বযা ে(UNUSED TENDER BALLOT PAPERS)
চযাম ঞ্জ দ ামের তান কা(LIST OF CHALLENGED VOTES)
অবযবহৃত অথবা দকামিারকে ক্ষনতগ্রস্থ দপপার নস , যনে
থামক।
9. দপান িং এমেন্টমের নিম াগপত্র
10. RO নিমেি নশত অিয দযমকামিা িনথ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Some important information available/required in many documents
ITEMs where
Following
information required
/available

17A

Total electors assigned
in PS
No. of persons who
voted in PS

Page of
last
entry

Tendered votes cast
No. of voters who voted
on basis of EPIC

No. of voters who
refused to vote/ left
without voting
Polling agents present

17C
Pt 1

Pr O Diary

PS05

Col 1

Col 10 (i)

Col 2

Col 6

Col 10 (iv)
and 11

Col 3

Col 9(b)

Col 16

Col 5

As per
17A

16 pt
Observer’s
Report by
Pr. O

Col 6

Col 4

Col 3

Col 10(v)

Col 9

Col 9

Form গুবল পুরন করার সময় মদন রাখ্দত হদব
• EVMএ দোে যত দ াে পমিমে দসটে ন েমত হমব
– 16 pt Additional Report এর Col 6 এ
– 17C pt 1 এর Col 6 এ
– PS 05 এ
– Pr.O Diaryর Col 11 এ
– EVM এর িম্বর ন েমত হমব 17C pt 1 এবিং PrO diary র
Col 5 এ

SEALING OF ELECTION PAPERS (ভভাদটর সামগ্রী বসল
করা)
বনম্নবলবখ্ত সামগ্রী গুবলর কভার সমূহ স্ক্রুটটবনর জনয আলাো কদর রাখ্ুন

1. PS-05
2. Form 17C (একটে কনপ বাইমর RC দত পতথক ামব েো নেমত হমব এবিং
আমরকটে কনপ নস কমর নিনেিষ্ট ক ামর রােমত হমব)
3. 17A
4. নপ্রসাইন িং অনিসামরর দ াষণাপত্র
5. নপ্রসাইন িং অনিসামরর াম নর
6. Visit Sheet
7. পযমবক্ষকমক
ি
নপ্রসাইন িং অনিসামরর প্রমে ADDITIONAL REPORT
8. PRO’s Report part 1, Part 2 (যনে প্রমযােয )
9. আপিার বুমথ ন ন ও কযামেরা থাকম দসটের গ নশে আ াো কমর polled
EVM এর সামথ RCদত পািামত হমব
10.েহিা দ ামের (MOCK POLL)এর বযা ে নিপ সম্বন ত প্লানস্টক বাক্স।
11.POLLING AGENT MOVEMENT SHEET
12.FORM 14A

ভভাদটর ভিদষ EVM এবিং অনযানয ভভাদটর সামগ্রী
বসল করা
• CU সুইচ অি কমর দসটের Carrying Case এ েুনকম দকস’টের েুই
প্রান্ত Address Tag এবিং নপ্রসাইন িং অনিসামরর নস
ানগম নস
কমর দি ুি।
• এমেন্টমেরও ব মত হমব দয তারা চাইম
পামরি।
• দয সেস্ত প্রাথী বা তার এমেন্ট নস
DECLARATION AT THE CLOSE OF
দ াষণাপমত্র)ন মে রােুি।

তামের নস

াগামত

াগাম ি তামের িাে
POLL (দ ামের দশমষ

• 51/8/7/2019 -EMS dtd 09.04.2019 - দ াে দশষ হও ার পমর,
নপ্রোইন িং অনিসার দপান িং এমেন্টমের উপনস্থনতমত ন ন পযাে
দথমক পাও ার পযাক (বযাোনর) সনরম দি মবি। পাও ার পযাক
(বযাোনর) অপসারমণর পমরই ন ন পযাে কযানরিং দকস, দপান িং
এমেন্টমের উপনস্থনতমত নস করা হমব।

STATUTORY COVER

(সবুজ রদঙর পযাদকদট) থাকদব
দ াোর তান কার োকি কনপ
17A সম্বন ত নস করা োে
দ াোর নিপ সম্বন ত নস করা োে
অবযবহৃত দেন্ডার বযা মের(UNUSED TENDER BALLOT PAPERS)নস
করা োে
• বযবহৃত দেন্ডার বযা ে(USED TENDERED BALLOT PAPERS) এবিং
Form 17B র (দেন্ডার দ ামের তান কা)নস করা োে।
• েহিা দ াে বা MOCK POLL এর প্লানস্টক বাক্স যার েমযয VVPAT
Paper Slip রম মে।
•
•
•
•

NON-STATUTORY COVER

(হলুে রদঙর পযাদকদট) থাকদব
দ াোর তান কার কনপ
দপান িং এমেন্টমের নিম াগ পত্র(Form 10)
3)
EDC (Form 12B)
4)
Form 14 (চযাম ঞ্জ দ ামের তান কা)এর নস করা োে
5)
Form 14A-অন্ধ এবিং অশক্ত দ াোমরর তান কা
6) ব স সম্পনকিত দ াষণাপত্র এবিং দয দ াোররা দসো
নেম মে, তামের িামের তান কা
7) রনসে বই এবিং িগে(চযাম ঞ্জ দ াে)
8) অবযবহৃত এবিং দকামিা ামব ক্ষনতগ্রস্থ দপপার নস
9) অবযবহৃত দ াোর নিপ
10) অবযবহৃত এবিং দকামিা ামব ক্ষনতগ্রস্থ দস্পশা েযাগ
11) অবযবহৃত এবিং দকামিা ামব ক্ষনতগ্রস্থ নেপ নস
1)
2)

THIRD PACKET

(বাোবম রদঙর) এ থাকদব
•
•
•
•
•
•
•

নপ্রসাইন িং অনিসামরর হযান্ডবুক
EVM MANUAL/Brochure
অমোচিী কান
Self Inking Pad
নপ্রসাইন িং অনিসামরর দেো নস
অযামরা রশ োকি
অমোচিী কান বসামিার কাপ

FOURTH PACKET (নীল রদঙর) এ থাকদব

• উপনরউক্ত নতিটে পযামকে োিা
অিয দয দকামিা বস্তু এই পযামকমে
থাকমব।

বপ্রসাইবিিং অবিসাদরর িাদয়বর প্রস্তত করা
• নিনেি ষ্ট সে অন্তর বুমথ
াম নরমত ন মে নিমত হমব

মে চ া নবন ন্ন

• এই কামে দকামিা গানি নত হম
গুরুত্ব সহকামর দেেমব

েিা এই

কনেশি নবষ টে অতযন্ত

• দ ামের পমরর নেি সি্রুটেনির সে এটে পযমবক্ষমকর
ি
যাচাই করার একটে অিযতে গুরুত্বপূণ ি
ি নথ।

PRESIDING OFFICER’S DIARY
1.
2.
3.
(i)
(ii)
(iii)
4.
5.
6.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
7.
7A.

7B.

7C.

8.
9.

Name of the constituency (in block letters):
Date of poll:
Number and Name of the polling station:
Whether located in –
Government or quasi-government building;
Private Building;
Temporary structure;
Number of Polling Officers recruited locally, if any:
Appointment polling officer made in the absence of duly appointed polling officer, if any, and
the reasons of such appointment:
Electronic Voting Machine –
Number of Control Units used:
S. No.(s) of Control Units used:
Number of balloting units used:
S. No.(s) of balloting units used:
(i)
Number of paper seals used:
(ii)
S. Nos. of paper seals used:
(i)
Number of special tags supplied:
(ii)
S. No.(s) of special tags supplied:
(iii)
Number of special tags used:
(iv)
S. No.(s) of special tags used:
(v)
S. No.(s) of special tags returned as unused:
(i)
Number of Strip Seals supplied:
(ii)
S. No.(s) of Strip Seals supplied:
(iii)
Number of Strip Seals used:
(iv)
S. No.(s) of Strip Seals used:
(v)
S. No.(s) of Strip Seals returned as unused:
Applicable in the polling stations where VVPAT system is used
(i)
No. of Printers used:
(ii)
S. No.(s) of printer(s):
Number of candidates who had appointed polling agents at the polling stations:
(i)
(ii)
(iii)

Number of polling agents present at the commencement of poll:
Number of polling agents who arrived late:
Number of polling agents present at the close of the poll:

10.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Total number of voters assigned to the polling station:
Number of electors allowed to vote according to marked copy of the electoral roll:
Total number of electors as entered in the Register of Voters (Form 17A):
Number of votes recorded as per the voting machine:
Number of voters deciding not to record vote, if any:

Signature of the first Polling Officer

Signature of Polling Officer
In-charge of Register of Voters

11.
Number of electors who voted –
Men………………………..
Women…………………….
Third Gender………………
Total………………………
12.
Challenged vote –
Number allowed……………………
Number rejected……………………
Amount forfeited Rs……………….
13.
Number of persons who have voted on production of Election Duty Certificate (EDC):
13A.
Number of overseas electors who voted:
14.
Number of electors who voted with the help of companions:
15.
Number of voters cast through proxy:
16.
Number of tendered votes:
17.
No. of electors –
(a)
From whom declarations as to their age obtained……………………..
(b)
Who refused to give such declaration………………………………….
18.
Whether it was necessary to adjourn the poll and if so, the reasons for such adjournment:
19.
Number of votes cast in every two hours –
From 7 a.m. to 9 a.m.
From 9 a.m. to 11 a.m.
From 11 a.m. to 1 p.m.
From 1 p.m. to 3 p.m.
From 3 p.m. to 5 p.m.
(Necessary changes may be made depending on the hours fixed for commencement and close of
poll)

20.
(a)
(b)
21.

Number of slips issued at the closing hour of the poll to electors standing in the queue:
Time at which poll finally closed after the last such elector cast his/her vote:
Electoral offences with details:
Number of cases of –
(a)
Canvassing within one hundred meters of the polling station:
(b)
Impersonation of voters:
(c)
Fraudulent defacing, destroying or removal of the list of notice or other documents at the
polling station:
(d)
Bribing of voters:
(e)
Intimidation of voters and others persons:
(f )
Booth capturing:
22.
Was the poll interrupted or obstructed by –
(1)
Riot:
(2)
Open violence:
(3)
Natural calamity:
(4)
Booth capturing:
(5)
Failure of voting machine:
(6)
Any other cause:
Please give details of the above.
23.
(a)
(b)
(c)
24.
25.
26.
27.

Was the poll vitiated by any voting machine used at the polling station having been –
Unlawfully taken out of the custody of the Presiding Officer:
Accidently or intentionally lost or destroyed:
Damaged or tampered with:
Please give details.
Serious complaints, if any, made by the candidate/agents:
Number of cases of breach of law and order:
Report of mistakes and irregularities committed, if any, at the polling station:
Whether the declarations have been made before the commencement of the poll and if necessary during the course of poll when a new voting machine is used and at the end of the poll
as necessary:

Place:
Date:
Presiding Officer

বভবসট বিট
(VISIT SHEET)
• েহ রত েযাশ্চেমেে, দসক্টর অনিসার, দোিা েযাশ্চেমেে, দে া
নিবাচি
ি
আনযকানরক, RO,AROরা এবিং পযমবক্ষক
ি
যেি দকামিা বুথ
পনরেশিি করমত আসমবি, তামের অবশযই দসোমি রাো VISIT
SHEET টে পুরি করমবি এবিং নিমেমের সই করমবি। এই নশে’টে
নপ্রসাইন িং অনিসামরর কামে রাো থাকমব এবিং দ ামের দশমষ নতনি
দসটে নপ্রসাইন িং অনিসামরর াম নর সমেত েো দেমবি।
• দ ামের পমর সি্রুটেনির নেি এই নশে হ
গুরুত্বপূণ ি
ি নথ দযো পযমবক্ষক
ি
দেেমবি।

একটে অিযতে

বরবসবভিং ভসন্টারএ
কার্াবলী
ব

ভভাদটর সামগ্রী জমা ভনওয়ার বযবস্থাপনা
• AC বা নবযািস া ন নত্তক নিনেি ষ্ট সিংেযক দপান িং দষ্টশি নপেু
কাউন্টার ততনর কমর দ ামের সােগ্রী েো দিও ার বযবস্থা হমব।
• দচকন স্ট অিুযা ী নবন ন্ন ো পত্র েো দিও া হমব।
• দযই স্টাি েো নিমচ্ছি নতনি া কমর েুটাঁ েম দেমে তমবই েো
দিমবি।
• ওই দপান িং দষ্টশমির ো পত্র ওই কাউন্টামরই েো দিও ার কথা
নক িা
• BU/CU/VVPAT নস করা আমে।
• EVM Receipt Register অিুসামর BU/CU/VVPAT এর িম্বর নে মে।
• EVM Receipt Register এ নপ্রসাইন িং অনিসামরর সই রম মে।
• 17C দত উনিনেত দ ামের সিংেযার সামথ 17Aদত নে রম মে।
• নপ্রসাইন িং অনিসামরর াম নর টিক িাক ামব পুরি করা হম মে
এবিং দসোমি VISIT SHEET েুমি দেও া হম মে।
• দপান িং এমেন্টমের 17C দেও া হম মে।
• েক দপাম র বযা ে নলপযুক্ত প্লানস্টমকর বাক্স

• নপ্রসাইন িং অনিসামরর ADDITIONAL FORMAT REPORT েো
হম মে।
• নপ্রসাইন িং অনিসামরর াম নর- 1 কনপ, নস থাকমব িা।
• Form 17C- 2 কনপ, 1 টে নস করা অপরটে নস োিা
• নপ্রসাইন িং অনিসামরর দ াষণাপত্র বা DECLARATIONANNEXURE VII – 1 কনপ নস োিা
• VISIT SHEET- 1 কনপ নস োিা
• PS-05A- 1কনপ নস োিা
• 17A
• 16 PT OBSERVER REPORT
• Pr.O’s Report Part 1 & 2
• LOG SHEET OF CAMERA
• POLLING AGENT MOVEMENT SHEET
• FORM 14A

RC ভত SPECIAL COUNTER
এই কাউন্টার গুদলার ওপদর বনবেবষ্ট ভপাবলিং
ভেিদনর নম্বর এবিং নাম ভলখ্া থাকদব
• নকেু নবমশষ কাউন্টার থাকমব দযোমি দসই সব বুমথর ো পত্র েো
পিমব দযোমি
• দকামিা অন মযাগ েো পমিমে
• গুরুত্বপূণ ি নকেু দযেি নহিংসাত্মক দকামিা
মেমে।

েিা, EVM াঙচুর ইতযানে

• EVM/VVPATপ্রনতস্থাপি করা হম মে।
• এই বুথগুন র েমিয RO একটে পতথক দরশ্চেস্টার ততনর কমর রােমবি
এবিং এোমি EVM/VVPAT সহ অিযািয িনথ েো নিম যাচাই কমর RO
পযমবক্ষমকর
ি
সামথ আম াচিার পমরই নপ্রসাইন িং অনিসারমক অবযাহনত
দেও া হমব।

Receiving
Arrangements

PS – 05 ভসখ্াদন পাঠাদবন
ভর্খ্াদন RO বদলদেন

PrO’s diary, 17C, visit
slip, -- আলাো কদর
ভবেঁ দধ বনবেবষ্ট ট্রাদে
রাখ্দত হদব

মদন রাখ্দবন
Statutory covers গুবল সিংগ্রহ
করুন। ভসখ্াদন থাকদব :
1. Marked copy of E. Roll
2. Voter Register (17A)
3. Voters’ slip
4. Unused tendered ballot papers
5. Used tendered ballot papers

Receiving centre

•ইবভএদমর বস.ইউদত জবড়ত স্ট্রিং
রুদম বসল করা 17 C এবিং Pr.O’s
Declaration একটট কবপ ।
•ট্রানশ্চজট বিপ ভরশ্চজোর সহ স্ট্রিং
রুদম বব.ইউ, বস.ইউ এবিং বভবভপযাট
ভপ্ররণ করুন
ভপাবলিং ভেিদনর ভপাল্ড বস.ইউ-বব.ইউবভবভপযাদটর সম্পূণ ব ভসট একই স্ট্রিং
রুদম রাখ্দত হদব

ভভাদটর পদর ইবভএম এবিং বভবভপযাটগুবলর জমা ভনওয়ার বযবস্থাপনা
ভমবিদনর প্রকার

A ও B কযাটােবরগুবল েিংরুমে
দপান িং দস্টশি অিুযা ী
েিংরুমের দকা ারগুন মত,
নপএমসর নব.ইউ, নস.ইউ, ন ন পযাে
একসামথ রােমত হমব

ভোদরজ

Force

মন্তবয

েক দপা নলপ সহ নস যুক্ত
অিুমোনেত এক প্লােুি
প্লানস্টমকর বাক্স এ & নব দেনশমির
েিংরুমে নসএনপএি
সামথ থাকমব

েিং রুমের আমশপামশ ি

1. C কযাটােবর - Unpolled
ন মিনক্ট (দে া ও যারহাউস এ)

ত্রুটেযুক্ত নবহীি এবিং অবযবহৃত
দে া
১/২ section দেনশিগুন একই সেম সিংগ্রহ
2. D কযাটােবর - নরো ি অবযবহৃত ও যারহাউমস
করমত হমব।
দেনশি - ও যারহাউমস অযামসম্বন
পাটেি শি কমর
51/8/7/2020-EMS dt। 28.01.20

ভকাবভি বযবস্থাপনা
1.

ভকাবভি সিংক্রান্ত উপকরণ

2.

ভভাটদকদে বযবস্থাপনা

3.

ভভাট প্রশ্চক্রয়ায় পবরবতবন

ভকাবভি সিংক্রান্ত উপকরণ
দ ােকেীমের েিয দিস নশল্ড
দ ােকেীমের েিয োক
দ ােকেীমের েিয গ্লা স
দ ােকেীমের েিয সযানিোইসার
দ াোরমের েিয ন সমপাসাব দগ্লা স
দসক্টর দথমক প্রম ােি অিুসামর নপনপই নকে
স্বাস্থয কেী দ্বারা বুমথ Thermal Scanner বযবহার ও sanitizer
প্রোি
• বুমথ াস্টনবি বযবস্থা এবিং স্বাস্থয েপ্তর দ্বারা বেিয নিষ্পনত্ত
•
•
•
•
•
•
•

ভভাট গ্রহন ভকদে বযবস্থাপনা
• 6 িুে তেনহক েূরমত্বর বতত্তগুন
করা হমব।

এসও দ্বারা নচনহ্নত করণ নিশ্চিত

• দসক্টর অনিসার দ ামের আমগর নেি, দ াে গ্রহমির পূমব,ি
দ াে গ্রহণ দশমষ দ াে দকন্দ্র সযানিোইমেশি করা সুনিশ্চিত
করমবি
• নিবাচকমের
ি
তাপোত্রা পরীক্ষা করা,
দ াোরমের হাত সযানিোইশ্চেিং করা
ন সমপামেব দগ্লা স সরবরাহ করা।
•

স্বাস্থযকেীর দ্বারা
এবিং দ াোরমক

াস্টনবমির সহে
যতা এবিং দসক্টর অনিসার এর তোবযামি
বাম ামেন কা বেিয নিষ্পনত্ত নিশ্চিতকরণ।

সিংবক্ষপ্ত ভভাট গ্রহণ প্রশ্চক্রয়া
• োক পমর দ াোর রা দ াে গ্রহি দকমন্দ্র আসমবি
• তেনহক েূরত্ব বো রাোর েিয ৬ িুে েূর েূর নচনহ্নত বতত্তগুন মত
োাঁিামবি
• স্বাস্থযকেীরা শরীমরর তাপোত্রা দচক করমবি ও হামত sanitiser দেমবি
এবিং সােমি রাো পাত্র দথমক একটে গ্লা স নিম পরমত বম ি ব মবি
• ১ে দপান িং অনিসার দ াোর দক সিাক্তকরমণর েিয অল্প ক্ষমণর েিয
োক িাোমত ব মবি
• 2 দপান িং অনিসার দ াোর দক গ্লা স পরা হামত ১৭ এ দত সই করমত
ব মবি ও বাহামত অমোচিী কান
াগামবি ও দ াোর নলপ ইসু
করমবি. (বাাঁহানত হম
ও LTI করমত চাইম
প্রম ােি অিুযা ী
সহমযানগতা করমত হমব)
• 3 দপান িং অনিসার দ াোমরর কাে দথমক নলপ দিমবি ও তামক দ াে
কমক্ষ দযমত ব মবি ও গ্লা স পরা হামত দ াে নেমত অিুমরায করমবি
• দ াোর দ াে নেম দবনরম
াস্টনবমি গ্লা স টে দি মবি

• যনে নিবাচমকর
ি
তাপোত্রা ১০০.৪°F এর দবনশ হ , নদ্বতী বার
আবার তাপোত্রা দচক করমবি.
• নদ্বতী বার একই থাকম নতনি Pr.O দক োিামবি. Pr.O তামক
একটে দোমকি দেমবি দশষ ন্টা (৫-৬ pm) দ াে দেও ার
েিয.
• দসক্টর অনিসার Pr.O এর অিুমরাযেমতা PPE নকে দেমবি ওই
দ াোরমের দ াে োমির েিয.
•

• Pr.O PPE নকে পমর নি ে দেমি (৫-৬ pm) ওই দ াোর দের
দ াে দিও ার বযবস্থা করমবি

যিযবাে

