
িনব�াচেকর তথ� যাচাইকরন �ি�য়া (EVP)

ভারেতর িনব�াচন কিমশন �ভাটার তািলকা িনভ�� ল করার লে�� একিট িবেশষ কম�সূিচর  সূচনা ঘিটেয়েছ িবগত
১ �সে��র ২০১৯ তািরখ �থেক। ১ �সে��র �থেক ৩০ �সে��র তািরেখর মেধ� �িতিট িনব�াচক ন�াশনাল
�ভাটার সািভ� স �পাট�াল ( NVSP.in ) এ লগ-ইন কের িনব�াচক তািলকায় িনেজর ও পিরবােরর সকল �ভাটােরর
নাম ও তািলকার সম� এি� যাচাই কের �নেবন। এজন� নীেচর ��িত �িল িনেয় �য �কােনা কি�উটাের বেস
এই যাচাই এর কাজ করা যােব। 

# ��িত : 
১) : পিরবােরর সকল �ভাটােরর তথ� যাচাই এর জন� ১িট �মাবাইল �ফান সে� রাখা । 
২) : পিরবােরর সকল �ভাটােরর এিপক বা সিচ� পিরচয় পে�র (�ভাটার কাড� ) ন�রিট সে� রাখা । 
৩) : যিদ �কােনা সংেশাধেনর �েয়াজন হয় তাহেল �য এি�েত সংেশাধন করেত হেব �সই সং�া� ডকুেম� সে�
রাখা ।
৪) : আধার কাড� , পাসেপাট�, �াইিভং লাইেস�, �রশন কাড� , আইেডি�িট কাড�  এই ধরেণর একিট ডকুেম� এর
ছিব ( 2MB -এর কম মােপর ) �পন�াইেভ বা অন� �কােনা ভােব সফট কিপেত সে� রাখা । 
৫) : ছিব �ত সংেশাধন করার �েয়াজন থাকেল ছিবর সফট কিপ ( 2MB -এর কম মােপর ) সে� রাখা। 
৬) : যিদ পিরবাের নত�ন নাম �তালার �যাগ�.     (০১।০১।২০১৯ তািরেখ ১৮ বছর পূণ� হেয়েছ) সদস� থােক
�সে�ে� তার সম� রকম ডকুেম� সে� রাখা ।  

# কি�উটার এ যা করেত হেব:
১) NVSP.in - এ লগ - ইন করেত হেব ও একিট ক�াপচা িদেত হেব। 
২) �ফান ন�র �দওয়ার জায়গায় �ফান ন�র িদেত হেব এবং ক�াপচা অনুযায়ী িনিদ�� বে� িলখেত হেব। 
৩) এর পর �চক করেত হেব নত�ন �রিজে�শন এর জন�। 
৪) �ফােন একিট OTP আসেব। OTP টা িনিদ�� ঘের িদেত হেব। 
৫) এরপর পাসওয়াড�  বসােত হেব ও �সটােক আেরকবার বিসেয় কনফাম� করেত হেব। এভােব �রিজে�শন হেয়
যােব।

# �রিজ�ার হেয় যাওয়ার পর যা করেত হেব: 
১) আবার NVSP.in  -এ লগ-ইন করেত হেব, 
২) User ID  হেব পূেব� �দ� Mobile no. এবং Password হেব �য Password �দওয়া হেয়েছ �সটাই। 
৩) এর পের EVP ট�ােব �গেল আবার চারিট ট�াব পাওয়া যােব:
a) Verify Self Details 
b) Polling Station feedback
c) Family listing & authentication
d) Unenrolled members
৪) এর মেধ� �থম ট�াব অথ�াৎ  Verify Self Details এ �গেল �ভাটােরর তথ� ও পেশ  view details পাওয়া
যােব।
৫) এখােন �ভাটার িনেজর নাম ও �ভাটার তািলকার িবশদ িববরণ �দখেত পােবন। 
িববরেণর িনেচ দিুট অপসন �দওয়া থাকেব, ক) সব িববরণ িঠক আেছ এবং খ) সব িববরণ িঠক �নই।
ক) যিদ সব িববরণ িঠক থােক, তেব িন�িলিখত নিথপে�র একিটেক scan কের upload (সেব�া� 2MB) করেত
হেব।  
i ) পাসেপাট� ii ) �াইিভং লাইেস� iii ) আধার কাড�  iv ) �রশন কাড�  v ) সরকাির / আধা সরকাির পিরচয়প� vi )
ব�া� এর পাসবই vii ) কৃষক পিরচয়প� viii ) প�ান কাড�  (Pan) ix ) NPR এর  �াট� কাড�  X ) সা�িতক জল /
�টিলেফান / িবদ�ুৎ / গ�াস কােনকশন এর িবল (�যখােন ওই �ভাটােরর িঠকানা �দওয়া আেছ) xi ) ECI �ারা
অনুেমািদত অন�ান� নিথপ�। 
• িক ধরেণর ডকুেম� �সটা পােশর �পডাউন িল� �থেক িসেল� করেত হেব ও সবেশেষ তার ন�র পােশর
বে� িদেত হেব এবং সাবিমট করেত হেব।



খ) যিদ সব িববরণ িঠক না থােক, 
i ) তেব �কান �কান ��ে� �ূিট আেছ, �সই �চকব��েলােক িসেল� করেত হেব। 
ii ) �চকব� অনুযায়ী িনিদ�� িফ��েলােত এি� করা যােব (বাংলা এবং ইংেরিজ উভয় ভাষায়) বাংলায় এি�
করার ��ে� ডানিদেক িক-�বােড� র আর button রেয়েছ। 
iii ) �ূিট সংেশাধেনর িফ� পূরেণর সােথ সােথ �সই সং�া� একিট নিথ upload করেত হেব (সেব�া� 2MB)
এবং �কান নিথ  upload করা হেলা তা ডান িদেকর �পডাউন  িল� �থেক িসেল� করেত হেব। 
iv ) সব �শেষ সাবিমট করেল একিট ফম� ন�র িদেয় ফম� ৮ িনেজ িনেজই �তরী হেব, যা �দেখ িনেয় আবার
সাবিমট করেত হেব।

# পিরবােরর �লাকজেনর নাম যাচাইেয়র জন� যা করেত হেব:-
১)   NVSP �পাট�ােল User ID ও পাসওয়াড�  িদেয় লগইন করেত হেব।
২) এবার EVP ট�ােব িগেয় �সখােন Family Listing & Authentication এবং �সখান �থেক �থম ট�ােব অথ�াৎ
Family Listing ট�ােব �যেত হেব।
৩) এবার িনেজর নাম ও �ভাটার িলে� তার পাট� ও িসিরয়াল ন�র �দখা যােব, পােশর Add Self to Family
অপশেন  ি�ক করেত হেব যােত িনেজেক ওই পিরবােরর �থম সদস� িহেসেব যু� করা যায়। �পডাউন বে�
Relation Type হেব Self এবং Add Member এ ি�ক করেত হেব।
৪) এবার �য ব�ি�েক পিরবাের যু� করেবন তার EPIC No.(�ভাটার কােড� র ন�র) িনিদ�� বে� িদেত হেব এবং
Add to Family  বাটেন ি�ক করেত হেব। এবার �প ডাউন বে� �সই ব�ি�র সােথ িনেজর Relation Type
িসেল� করেত হেব। (বাবা, মা, �ী, �ামী, ইত�ািদ )
৫) এবার িনেচ Staying with you (আপনার সে� থােকন) এবং Not staying with you (আপনার সে� থােকন
না) এর মেধ� �যিট �েযাজ� �সিটেক িসেল� করেত হেব।
Not Staying With you করেল Shifted (�ানা�িরত) ও Deceased (মৃত) দিুট অপসন পাওয়া যােব - এর মেধ�
�যিট �েযাজ� �সিটেক  িসেল� করেত হেব।
৬) এবার িনেচ অ�াড �ম�ার এ িসেল� করেত হেব, তখন ওই ব�ি�র নাম পিরবােরর তািলকায় অ�ভ��� হেব।
৭) পিরবােরর সকেলর নাম িলে� যু� হেয় যাবার পের িনেচ " have you added all family members” এর
"Yes" অপশন িট িসেল� কের Submit করেল পিরবােরর তািলকা লক হেয় যােব, আর �কােনা নাম পিরবাের
যু� করা যােব না।
৮) এবার পিরবােরর অন� সদস�েদর নাম যাচাইেয়র জন� family listing & authentication ট�ােব িগেয় (১ ও ২
ন�র পেয়� �দখুন) তারপর ি�তীয ট�াব অথ�াৎ Family verification িসেল� করেত হেব। 
৯) এখােন পিরবােরর সদস�েদর নাম ও তার পােশ নীলরংেয়র view details এ �গেল ওই সদস�েদর িনব�াচনী
তথ� �দখেত পাওয়া যােব, �যভােব আপিন িনেজর তথ� �দখেত �পেয়িছেলন। 
১০) এরপর �িতিট সদেস�র তথ� যাচাই করেবন (�যভােব িনেজর তথ� যাচাই কেরিছেলন, একই ভােব)।
১১) তথ� যাচাই হেল view details এর বাটেনর রং নীল �থেক সবুজ হেয় যােব।

* EVP এর মেধ� Polling Station Feedback নাম নীল রেঙর ট�ােব �গেল আপনার �ভাটেকে�র স�েক�  ছিট
তথ� Yes বা No িলেখ আপিন  Submit করেত পারেবন। 
** যিদ আপনার পিরবাের �কােনা নিথভ�� না করা ১৬ বছর বা তার �বিশ বয়েসর সদস� থােক তেব Unenrolled
members ট�ােব িসেল� করেল �থেম �সই ব�ি�র জ� তািরখ িদেত হেব, তার পের স�ূণ� তথ� পর পর �দওয়া
যােব। 
ওই ব�ি�র বয়স ১ জানুয়ারী ২০১৯ এ যিদ ১৮ এর �বিশ হয় তেব নাম �লখার পের িনেদ�শ অনুযায়ী পরপর
সকল তথ� িদেল একিট ফম�-৬ �তরী হেয় যােব ও ERO এর কােছ �সই তথ� চেল যােব।
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