
  

    

প ম মিদনীপরু



Poll Date & Time

PC/AC Poll Date Poll Time

232 Chandrakona AC 06/05/2019 7AM to 6PM

32 Ghatal PC & 34 
Midnapur PC 

[i.e. All Acs other than 
232- Chandrakona AC of 

our District]

12/05/2019
7AM to 6PM



DC- ত এেস আপিন িক করেবন
1. আপনােক দওয়া ি তীয় িনেয়াগপ  থেক আপিন জানেত পারেবন,

(ক) আপনার িডিস কাথায় (খ) আপনার টেমর অন  সহকম রা ক 
ক আেছন (গ) িডিস- ত সকােল ক’টার মেধ  িরেপাট করেত হেব।

িপ-১ ড সকাল ৮টায় আপনার িনধািরত িডিসেত পৗছান।

2. ভােটর আেগর িদন ভারেবলায় SMS এর মাধ েম জানেত পারেবন 
আপনার কান Polling Station-এ Duty পেড়েছ এবং কত নং 
কাউ ার থেক মালপ  সং হ করেবন। যিদ SMS না পান, িডিসেত কাউ ার থেক মালপ  সং হ করেবন। যিদ SMS না পান, িডিসেত 
পৗেছ িডিসর মুেখই Decoding Chart থেক আপনার পািলং পা টর 
নােম কান PS পািলং শন পেড়েছ দেখ িনন। তৃতীয় িনং-এ 
আপনার টেমর সদস েদর সােথ পিরিচিত ও ফান িবিনময় কের 
নেবন।

3. িনবাচন সাম ী সং হ ও হা জরা একই কাউ াের হেব। কাউ াের 
পৗেছই হা জরা খাতায় সিহ ক ন এবং জেন িনন আপনার সােথ 

MO/CCTV/WEB CASTING/CAMERA কান ট যােব। MO গেল ঐ 
কাউ ার থেকই MO ট াগ হেব। MO’র ফান নং ও নাম এবং আপনার 
ফান নং ও নাম দজুনেকই ঐ িদন ভারেবলায় SMS কের দওয়া হেব।



DC- ত এেস আপিন িক করেবন
4. িশ েণ জানা প িত অনুসরন কের আপনার (Presiding Officer ও P1)

মাবাইল র জে শন ক ন। কােনা অসুিবধা হেল মাবাইল র জে শন 
কাউ ােরর সহেযাগীতা িনন। িক  িনবাচনী সাম ী সং হ করার পূেবই 
মাবাইল র জে শন কের িনন।

5. সবাই এেস গেল কাউ ার থেক মালপ  সং হ ক ন। যিদ বলা ১১ টার 
মেধ  সকল সদস  না আেসন তাহেল Reserve Polling Personnel Counter
থেক সং ী  Polling Personnel Tag কের িনন। আপনার পািলং শেনর 
জন  MO বরা  হেল ঐ কাউ ার থেক MO- ক সংেগ িনন।

6. আপনার বুেথর জন  MO না থাকেল Web Casting/Camera/CC TV য ট 
বরা  তা িনধািরত কাউ ার থেক সং হ ক ন।বরা  তা িনধািরত কাউ ার থেক সং হ ক ন।

7. তারপর সম  কাগজপ  ইিভএম ভিরিফেকশেনর পর পুিলশ ট ািগং কিরেয় 
িনন, েয়াজেন তা আেগও কের িনেত পােরন।

8. আপনার িবধান সভার জন  িন  গাড়ী রাখার জায়গা থেক গাড়ী ধ ন 
এবং স র অিফসােরর সােথ পািলং শেন মুভ ক ন। ঐ িদন 
ভারেবলায় আপনােক স র অিফসােরর নং SMS এর মাধ েম জানােনা হেব।

9. িবেশষ ভােব উে খ , িত ট িবধানসভার সকল কাউ ার যমন, িনবাচনী 
সাম ী সং েহর কাউ ার, Web Casting/CC TV/Camera Counter, Police
Counter, গাড়ীর জায়গা ও অন ান  কাউ ার একই রেঙর হেব।

কানও অসুিবধা হেল আপনার িনেয়াগপে  দওয়া ওেয়লেফয়ার 
অিফসােরর সংেগ যাগােযাগ কের িনেত পােরন।



ভােটর সাম ী নওয়ার সময় ভাটকম  দেখ নেবন
1. আপনার বুেথর EVM এবং VVPAT
2. EDC/PBর তািলকাভ  ভাটার
3. অেমাচনীয় কািল
4. ভাটার তািলকার এক মাকড কিপ এবং দু ট Working Copy
5. Tendered Ballot Paper
6. Green Paper Seal, Special Tag, Strip Seal, Pink Paper Seal
7. Alphabetical Roll Locator
8. ASD এর তািলকা8. ASD এর তািলকা
9. াথ  ও তার Election Agent এর নমুনা া র
10. Form 17A (Register of Voters), 17C, ি সাইিডং অিফসােরর 
ডােয়ির, ি সাইিডং অিফসােরর ঘাষণাপ

11. Arrow Cross Mark, ি সাইিডং অিফসােরর মটাল িসল, আপনার 
বুেথর Distinguishing Mark

12. াি ক বা  (মহড়া ভােটর কােলা খাম রাখার জন )
13. কােলা খাম (মহড়া ভােটর VVPAT পপার ি প রাখার জন )
14. ‘MOCK POLL SLIP ‘রবার া  
15. অন ান  শনারী 



EVM/VVPAT এবং অন ান  ভােটর সর াম সং হ
 দেখ িনন য EVM/VVPAT ট আপনার বুেথর 
িকনা(Address Tag ট পরী া ক ন এবং কাউ াের 
রাখা Register এ উি িখত ওই EVM/VVPAT টর সােথ 
স ট িমলেছ িকনা দেখ িনন)

 CU র Candidate Set section যন িসল করা থােক।
 BU ত ব ালট পপার ঠকমতন লাগােনা হেয়েছ ( দেখ  BU ত ব ালট পপার ঠকমতন লাগােনা হেয়েছ ( দেখ 
িনন)।

 BU র Thumb Wheel ট 1 ন র ােন আেছ(যিদ াথ র 
সংখ া NOTA সেমত 16 র মেধ  হয়)

 BU ত খালা নীল বাতােমর সংখ া = াথ  সংখ া 
+NOTA আেছ এবং অন  নীল বাতাম িল masking
করা আেছ



 BU ট ঠকভােব িসল করা হেয়েছ
 আপনার কােছ থাকা চকিল  অনুসাের িমিলেয় িনন য আপিন 
সবিকছ পেয়েছন।(EVM/VVPAT,অেমাচনীয় কািল, মাকড 
ভাটার তািলকা, ট ার ব ালট পপার, Green Paper Seal, 

Special Tag, Strip Seal

 ভাটার তািলকার মাকড কিপ দেখ িন ত হন য সখােন 
থম, ি তীয়, তৃতীয় সাি েম  রেয়েছ

 দেখ িনন য মাদার রাল এ িবেয়াজন এবং সংেশাধন যথা েম  দেখ িনন য মাদার রাল এ িবেয়াজন এবং সংেশাধন যথা েম 
আড়াআিড় ভােব DELETED এবং # িচ  িদেয় উে খ করা আেছ।

 মাকড কিপ ত মাট EDC/POSTAL BALLOT ভাটােরর সংখ া 
দেখ িনন। Marking থাকেল যন, স পাতা ট authenticate
করা থােক।

 DC ত কােনা VVPAT পরী া করা িনিষ । MOCK POLL এর 
আেগ চক করা যােব না। 



ভাটার তািলকা

 মাদার রাল (অথাৎ Summary Revision এর 
সময়কালীন সংেশাধন এবং িবেয়াজন স িলত এবং 
তারপর Continuous Updation এর পিরবতন সংযু  
ভাটার তািলকা) এর িতন ট ভাগ দেখ িনন

 1st Supplement হল Summary Revision
স িকত 14/1/19 এ কািশত

 1 Supplement হল Summary Revision
স িকত(14/1/19 এ কািশত)

 2nd Supplement এ সম  িবেয়াজন এবং সংেশাধন 
আেছ

 3rd Supplement এ 14/1/19 এর পর সম  
সংেযাজন থাকেব

 AIS(Additional Information Sheet)/ASD (Absentee
Shifted Dead) তািলকা দেখ িনন



ভাটার তািলকার িবিভ  Mark বা দাগ িল 
িচেন িনন

 # মােন 1st Supplementএ সংেশাধন হেয়েছ
 #PHOTO AS IN MODIFICATION LIST মােন 1st Supplement এ 

photo সংেশাধন হেয়েছ
 ## মােন 2nd Supplement এ সংেশাধন হেয়েছ 

 ##PHOTO AS IN MODIFICATION LIST মােন 2nd Supplement এ  ##PHOTO AS IN MODIFICATION LIST মােন 2 Supplement এ 
photo সংেশাধন হেয়েছ

 আড়াআিড় ভােব DELETED কথা ট মােন 1st Supplement এ 
িবেয়াজন হেয়েছ।

 দুইবার আড়াআিড় ভােব DELETED DELETED মােন 2nd

Supplementএ িবেয়াজন হেয়েছ
 য সম  ভাটারেদর Election Duty Certificate এবং Postal

Ballot দওয়া হেয়েছ তােদর নােমর পােশ যথা েম ED এবং PB 
কথা ট লখা থাকেব এবং পােশ ARO র া র থাকেব।



 য সম  ভাটােরর নােমর পােশ PB কথা ট থাকেব 
তারা আপনার বেুথ ভাট দেব না।

 EDC ভাটাররা তােদর য বুেথ নাম রেয়েছ স ট ছাড়া 
ওই PC র য কােনা বুেথ িগেয় ভাট িদেত পারেব

 মাকড কিপ দেখ িনন য সব Supplement আেছ
 মাকড কিপেত PB/EDCর সংখ া’র সােথ আপনােক 
দওয়া PB/ED ভাটােরর তািলকা িমিলেয় িননদওয়া PB/ED ভাটােরর তািলকা িমিলেয় িনন

 মাকড কিপর িতটা entry authenticate করা 
আেছ িকনা দেখ িনন



P-1 ( ভােটর আেগর িদন) করণীয় কাজ
 থেমই স র অিফসারেক আপনার িনরাপেদ পৗছােনার খবর পা ঠেয় 
িদন।

 আপনার বুথ ট ভােলা কের দেখ িনন এবং সই অনুযািয় আপনার 
পিরক না ক ন।

 িন ত ক ন য ভাটারেদর জন  বাইের দাড়ঁাবার যেথ  জায়গা রেয়েছ 
এবং মিহলা এবং পু ষ ভাটারেদর পৃথক লাইেন দাড়ঁ করােনা যােব।

 ভাটারেদর জন  ঢাকা ও বেরােনার জন  পথৃক পথ রেয়েছ
 সুিন ত ক ন য লাইেন দাড়ঁােনা থম ভাটােরর থেক বুেথর দরজার 
দরূ  পাচঁ থেক দশ ফুেটর মেধ  আেছ।

 বুেথর একেশা িমটােরর মেধ  কােনা াগান, দওয়ান িলখন নই।
 য সম  সাইেনজ িল বুেথ টাঙােত হেব স িল তির কের রাখুন।
 আেগ থেক িবিভ  ফম খাম, ট ািল িশট ইত ািদ তির কের পুরন কের 
রাখুন।

 বুেথর ভতের রা া করা বা আ ন ালােনা িনিষ ।



ভাট হণ কে র ব ব াপনা
 ভা টং ক াটেম ট ঘেরর সবচাইেত দেূরর াে  াপন 
ক ন তেব খয়াল রাখেবন সখােন পযা  আেলার সং ান 
যন থােক আর কােনাভােব ভাটােরর গাপনীয়তা ভ  না 
হয়।

 ভা টং ক াটেম ট corrugated plastic sheet িদেয় তির 
হেব যার মাপ 24 inch*24inch*30inch।হেব যার মাপ 24 inch*24inch*30inch।

 য টিবেলর ওপের ভা টং ক াটেম ট াপন করা হেব 
তার উ তা 30inch হওয়া বাধ তামূলক। 

 এ ট কােনা জানালা বা দরজার কােছ বসােনা যােব না।
 CU, BU, VVPAT এমনভােব াপন করেত হেব যন স িলর 

কবল ভাটারেদর চলােফরার পেথ বাধঁা না হেয় দাড়ঁায়। 







ভাট হণ কে র আশপােশ আইন শৃ লা র ােথ 
েয়াজনীয় িনেদশ
াথ র রাজৈনিতক বুথ াপন

 ভাট হণ কে র 200 িমটােরর মেধ  কােনা রাজৈনিতক দেলর বুথ থাকেব 
না।

 রাজৈনিতক দেলর বেুথ যা থাকেব তা হলঃ এক ট টিবল, দু ট চয়ার, 3
ফুট*4.5 ফুেটর এক ট ব ানার । ীে র কারেন এক ট  10 ফুট বাই  10 ফুট 
মােপর তাবু থাকেত পাের।

 এই রাজৈনিতক দেলর বুথ থেক ভাটারেদর ধ ুUNOFFICIAL IDENTITY SLIP এই রাজৈনিতক দেলর বুথ থেক ভাটারেদর ধ ুUNOFFICIAL IDENTITY SLIP
িবিল করা হেব। এই ি েপ াথ র নাম, িতক অথবা রাজৈনিতক দেলর নাম 
লখা থাকেব না।

 সই বুেথ যারা বসেবন তারা সখানকার ভাটার হেবন এবং তােদর িনেজেদর 
কােছ EPIC থাকেব। স র ম া জে ট অথবা পুিলশ স ট দখেত চাইেল 
দখােত হেব।

 ভাট হণ কে র আশপােশ কােনা িভড় বা জটলা িনিষ ।



চার িনিষ

 ভাট হণ কে র ভতের িকংবা তার 100 িমটােরর মেধ  
কানও সরকারী/ বসরকাির জায়গায় চার িনিষ ।

 ভাট হণ কে র 100 িমটােরর মেধ  কােনা মাবাইল, 
কডেলস ফান িনিষ । ব িত ম ধ ু ভােটর কােজ িনযু  
আিধকািরকগন।

 ভাট চলাকালীন ি সাইিডং অিফসার, মাইে া অবসাভার  ভাট চলাকালীন ি সাইিডং অিফসার, মাইে া অবসাভার 
তােদর ফান সাইেল  মােড রাখেবন। িতিন বাইের বিরেয় 
িগেয় ফান করেবন। দরকাের অনেুমািদত ন ের  এসএমএস 
পাঠােত পারেবন।

 াথ র চােরর িনিদ  সময় অিত া  হেয় যাওয়ার পর কােনা 
bulk sms পাঠােনা িনিষ ।

 কােনা কার আপি কর এসএমএস চালাচািল হেল পুিলশ 
িনিদ  সূ  ধের ব ব া নেব।



চার এবং আচরণিবিধ স িকত িনেষধা া
 ভাট হন কে র 100 িমটােরর মেধ  কােনা কার মাইক িনিষ ।

 ভাট হন কে র 100 িমটােরর মেধ  িচৎকার করা িকংবা গালমাল করা 
িনিষ । এই িনেদশ ল ন হেল সই মাইক বা ওই কার ব  বােজয়া  করা 
এবং িনিদ  ব েদর িব ে  আইনানগু ব ব া নওয়া হেব।

 িনবাচেনর 48 ঘ া আেগ িনবাচন কে র(Constituency)বাইের থেক আসা 
রাজৈনিতক ব রা কউ থাকেত পারেবন না।

যানবাহন চলাচল স িকত
লাকসভা কে র অ গত এলাকার জন াথ িপছ এক ট গািড় াথ র লাকসভা কে র অ গত এলাকার জন  াথ িপছ এক ট গািড়, াথ র 

ELECTION এেজে র জন  এক ট গািড় এবং দেলর কম েদর জন  এক ট গািড় 
অনুেমািদত

 গািড়র permit এ সই করেবন DEO অথবা RO। স টর আসল কিপ গািড়র কােঁচ 
সা টেয় রাখেত হেব

 কােনা গািড়র সাহােয ই কানও ভাটার আনা নওয়া করা যােব না। তেব 
সরকারী কম , রাগী, অসুসথ্্ , বৃ , অশ  মানুষরা এর আওতায় পড়েবন না। 
এছাড়া জনসাধারেণর যাতায়ােতর জন  যানবাহন এই িনেষধা ার আওতায় 
আসেব না।

 ভাটাররা িনেজেদর গািড় কের বেুথর 200 িমটার পয  আসেত পারেব।



সশ  অব ায় বুেথর কােছ যাওয়া িনিষ ।

 একমা  িনবাচেনর কােজ অথবা অনুেমািদত ব রাই অ  
রাখেত পারেবন। এছাড়া অন  কউ ভাট হণ কে র 100 
িমটােরর মেধ  অ  িনেয় যেত পারেব না। অ  দশনও িনিষ ।

 একমা  Z+ িনরাপ া া  ব র িনরাপ ার ী ছাড়া অন  
কােনা িনরাপ ার ী অ  সহ বুেথ যেত পারেব না।

 Z+ িনরাপ া া  ব া র ে  তার িনরাপ ার ী সাধারণ 
পাশােক থাকেবন এবং অ  ঢেক রাখেবন।পাশােক থাকেবন এবং অ  ঢেক রাখেবন।

 কােনা ম ী, সাংসদ, িবধায়ক যার িনরাপ া র ী আেছ িতিন 
ইেল ন / পািলং িকংবা কাউি ং এেজ  হেত পারেবন না। িতিন 
িনেজর িনরাপ া পিরত াগ কের এেজ  হেত চাইেলও স ট 
অনুেমািদত নয়।



ি সাইিডং অিফসার মেন করেল ার করার িনেদশ 
িদেত পারেবন

 যিদ ি সাইিডং অিফসার মেন কেরন য বুেথ কােনা ব  িনবাচেনর িনিদ  

িনঘে  তার িনেজর আচরণিবিধর মাধ েম অথবা ি সাইিডং অিফসােরর দওয়া 

কােনা আইনসংগত িনেদশ অমান  করার মাধ েম কােনা অপরাধ করেছন বা 

কের ফেলেছন তাহেল িতিন সখােন উপি ত য কােনা পিুলশ আিধকািরকেক 

সই ব েক ার করার িনেদশ িদেত পােরন এবং সই পুিলশ আিধকািরক 

সই ব েক ার করেবন।



ভাট পিরচালনা বা Conduct of Poll স িকত ECI এর িকছ সা িতক 
িনেদশাবলী 

(51/8/7/2017-EMS(Vol-II) dated 3/8/2017)

 িত ট বুেথ েয়াজনীয় িবদু েতর ব ব া বাধ তামূলক

 ভা টং ক াটেমে র ঠক ওপের অথবা সামেন উ  
ভাে েজর কােনা incandescent bulbs/ টউবলাইট ভাে েজর কােনা incandescent bulbs/ টউবলাইট 
থাকেব না।

 ভা টং ক াটেম  এমন ভােব াপন করেত হেব যন 
সখােন যেথ  আেলা পৗছয় (অথচ সরাসির আেলা পড়েব 
না), গাপনীয়তা ল ন না ঘেট এবং ভা টং ক াটেম  
যন কােনা জানালা বা দরজার পােশ না াপন করা হয়।



ভােটর িদন ভাট হণ কে  য জিনষ িল টাঙােত 
হেব

1. পািলং শন এলাকা িনধারেণর না টশ
2. Form 7A এর অনুিলিপ
3. িকভােব EVM/VVPATএ ভাট দওয়া হেব সই 

পা ারপা ার
4. ভাটার তািলকার Working Copy

5. PWD facility poster 

6. CCTV সং া  বাতা ( যখােন েযাজ )



ভাট  হওয়ার অ ত 1 ঘ া 30 িমিনট 
আেগ য কাজ িল সের ফলেত হেব

 িনেজর সিচ  পিরচয়প  পের িনন
 অেমাচনীয় কািলর দায়াত িল এমনভােব রাখনু যন সখান 

থেক কােনা কািল বাইের না পের যায়
 অন ান  জিনষ িল ঠক মতন রেয়েছ যমন ইিভ এম, 
িনবাচক তািলকার কিপ িল, 17A র জ ার, পািলং িনবাচক তািলকার কিপ িল, 17A র জ ার, পািলং 
এেজ েদর পাশ। আপনার বুেথ Micro-observer, Digital
Photographers থাকেল তারা উপি ত রেয়েছন ইত ািদ।

 পািলং এেজ েদর ভতের আসেত িদন। 
 DC দওয়া াথ র / তােদর ইেলকশন এেজ েদর Specimen

Signature ধের পািলং এেজ েদর িনযু  পে  (Form 10) 
থাকা সই িল যাচাই ক ন।



পািলং এেজ  হওয়ার শত সমহূ
 িতিন ওই বুেথর/পা বত  এলাকার ভাটার হেবন
 তােক াথ  বা ঁতার ELECTION AGENT একমা  Form 10 এর 
মাধ েমই িনেয়াগ করেবন।

 বুেথ তােদর বসার ম হেব এই কার- থেম জাতীয় ীকৃত 
রাজৈনিতক দল, তারপর রােজ র ীকৃত রাজৈনিতক দল, 
তারপর registered বা িনব ীকৃত রাজৈনিতক দল এবং শেষ 
িনদল াথ র পািলং এেজ ।িনদল াথ র পািলং এেজ ।

 একইরকম ভােব েত ক এেজে র দুজন িরিলভার থাকেত 
পাের। গট পাশ দিখেয় তারা ঢকেত বেরােত পারেব। 
যাতায়ােতর সময় Movement Sheet এ তােদর সই করেত হেব।

 পািলং এেজ রা য ভাটার তািলকায় marking করেবন সটা 
তারা বুেথর বাইের িনেয় যেত পারেবন না।



 বুেথর ভতের কােনা এক াথ র একজন মা  পািলং 
এেজ ই থাকেত পারেবন।

 পািলং এেজে র কােনা ব াজ থাকেল তােত ধ ু াথ র 
নামই থাকেব।

 দুপুর িতনেটর পের পািলং এেজ  বদলােনা যােব না।
 িতিন বুেথর বাইের কােনা ভাটােরর(িযিন ভাট িদেয়েছন বা 
এখেনা দন িন) Sl No লখা ি প পাঠােত পারেবন না।এখেনা দন িন) Sl No লখা ি প পাঠােত পারেবন না।

 িতিন িনেজর কােছ থাকা ভাটার তািলকা ( যখােন িতিন 
marking করেছন) বুেথর বাইের পাঠােত পারেবন না।

 কােনা ম ী, সাংসদ, িবধায়ক যার িনরাপ া র ী আেছ িতিন 
পািলং এেজ  হেত পারেবন না। িতিন িনেজর িনরাপ া 
পিরত াগ কের হেত চাইেলও স ট অনুেমািদত নয়।



মক পাল বা মহড়া ভাট

 ভাট  হওয়ার এক ঘ া আেগ  হেব
আেগ দেখ িনন য আপনার ভা টং ক াটেমে র 
ভতের VVPAT এবং BU যথা েম রেয়েছ(VVPAT থাকেব 

BU র বা ঁিদেক এবং VVPATএর paper roll knob ট উ
বা vertical থাকেব)। CU থাকেব 3rd Polling Officer এর 
টিবেল।টিবেল।

 পেনেরা িমিনট অেপ া ক ন। যিদ দুই িত ী 
াথ র পািলং এেজ  না আেসন, িকংবা একজন 

এেজ  আেসন, তাহেল আপিন VVPAT এর কবল’ ট 
CU ত, এবং BU র কবল’ ট VVPAT এ জেুড় CU সুইচ 
অন কের CLEAR বাতাম টেপ দিখেয় িদন য মিশেন 
েত ক ট াথ র পে  কােনা ভাট আেগ থেক 
দওয়া নই। 



 এইবার CU ত অবি ত BALLOT বাতাম টেপ উপি ত 
এেজ েদর বলুন সম  াথ রেদর ভাট িদেত। মাট অ ত 
প াশ ট ভাট িদেত হেব এবং িত ট াথ র বাতােম অ ত 
িতন ট ভাট িদেত হেব।

 একজন পািলং অিফসার এেজ েদর সােথ ভা টং 
ক াটেমে  থেক VVPAT িক printout িদে  স ট দেখ 
নেবন। িতিন িহেসব রাখেবন কান এেজ  কান নীল 
বাতােম কটা ভাট িদল।বাতােম কটা ভাট িদল।

 িত ট াথ র বাতােম ভাট িদেত হেব এবং এেজ  উপি ত 
না থাকেল পািলং অিফসার’রাই ভাট দেবন।

 ভাট শেষ CLOSE বাতাম ট টপুন। RESULT বাতাম টেপ 
মহড়া ভােটর ফল দিখেয় িদন।







 VVPAT এর পপার ি প েন দিখেয় িদন য ি প এবং CU র ফলাফেল কােনা 
তফাৎ নই এবং িত ট াথ র ে ই CU counting এর ফল আর তার VVPAT 
ি েপর গণনা এক আেছ।

 CLEAR বাতাম টেপ সবাইেক দিখেয় িদন য মিশেনর ভতের কােনা 
ভাট নই। 

 VVPAT PAPER SLIP COMPARTMENT ট খািল কের সবাইেক দিখেয় স ট  VVPAT PAPER SLIP COMPARTMENT ট খািল কের সবাইেক দিখেয় স ট 
িসল কের িদন।

 মক পাল হেয় গেছ এই মেম SMS পা ঠেয় িদন।

 আপনার বুেথ িভিডও াফার থাকেল পুেরা মক পাল ঘটনা টর িভিডও ািফ 
করেবন।



 মক পাল বা মহড়া ভােটর ি প িলর পছেন (DC থেক 
দ  এবং 3cm*1.5cm মােপর)রবার া  ‘MOCK POLL

SLIP’ মা ন। 
 ি প িল এক ট িনিদ  কােলা এবং পু  কাগেজর খােমর 

ভতের ঢিকেয় রাখুন। খােমর বাইের ি সাইিডং অিফসােরর িসল 
মা ন। এই খােম ি সাইিডং অিফসার এবং এেজ রা সই 
করেবন। খাম ট াি ক বাে রাখেত হেব ।

এই খাম টর বাইের লখা থাকেব
 য বুেথ আপিন ভাট িনেত এেসেছন স টর নাম এবং ন র
 িবধান সভা িনবাচন কে র নাম এবং ন র
 িনবাচেনর তািরখ

 ি সাইিডং অিফসার এবং এেজ রা াি ক বাে র PINK
PAPER SEAL এর ওপের তােদর সই করেবন। 

 MOCK POLL CERTIFICATE (2 কিপ) তির কের পািলং 
এেজ েদর সই কিরেয় িনন। মাইে া-অবজাভার থাকেল 
তার সই িনন। আপিন সই ক ন। কােনা পািলং এেজ  
না থাকেল সটাও উে খ করেত ভলেবন না।



GREEN PAPER SEAL / সবুজ পপার িসল লাগােনা

 CU র সুইচ অফ কের িদন। কবেলর সংেযাগ িব  ক ন।

 ি সাইিডং অিফসার Green Paper Seal এর সাদা িদেক এবং Sl No 
কথা টর নীেচ িনেজর পূণ া র করেবন।

 এেজ েদর সই কিরেয় নেবন

 RESULT SECTION এর Inner Door এর াি ক েমর ভতর 
িদেয় িসল টেক এমনভােব ঢিকেয় িদন যন স টর সবুজ িদক ট বাইের থেক 

দখা যায় RESULT SECTION এর Inner Door এর দুই িছে র থেকদখা যায় (RESULT SECTION এর Inner Door এর দুই িছে র থেক 
দখা যায়)

 এইবার Inner Compartment টর door ট এমনভােব চেপ ব  ক ন যােত িসেলর 
খালা দুই া  ওপের এবং নীেচ বিরেয় থােক।

 17C Part I, Item 9 অনুসাের Account of Paper seal তির ক ন। অব ব ত বা 
কােনারকম িত  পপার িসল থাকেল স ট RO ক িফিরেয় িদেত হেব। 
ি সাইিডং অিফসােরর ডােয়িরেত তার উে খ রাখেত হেব।



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

From: (No. and Name of)
Constituency

Control Unit/ Balloting Unit No.: (ID number)

Serial No. & Name of
Polling Station Where Used  ……..…….… …

Date of Poll:………………………………………

Front Rear

Green Paper seal for sealing 
Result and Print windows

Address tag 
with sealing 
thread

Front Rear

Special tag for sealing Result 
section inner compartment

Outer Paper 
Strip Seal
(23.5” X 1”)

A B DUpper 
Side

CLower 
Side

Pre-gummed portion with wax paper



CU CLOSE কের SEAL করা/SPECIAL TAG িদেয় INNER 
COVER ট SEAL করা

 Special Tag এ CUর Serial No ট িলখুন।
 Tag টর পছেন সই ক ন এবং এেজ েদর সই 
করান।

 এেজ েদর বলুন Special Tag এর Sl No ট টেক 
িনেত।িনেত।

 এইবার CUর Inner Door এর দুই িছে র ভতর িদেয় 
এবং Special Address Tagএর িছে র ভতর িদেয় 
এক ট Twine Thread ঢিকেয় Special Address Tag ট 
আটেক িদন। গালা িদেয় িসল কের িদন। Twine
Thread ট এতটাই দেঘর হেব যন Special Address
Tag ট EVM এর বাইের গালা িদেয় িসল করা যায়। (যােত 
EVM এ কােনা গালা না পেড়)



 Special Address Tag ট এমনভােব বসােত হেব RESULT
COMPARTMENT এর Inner Door এর ওপের বসােত হেব 

যােত Tag টর মােঝর িছ  িদেয় CLOSE বাতাম ট বিরেয় থােক।

 ি সাইিডং অিফসােরর ডােয়িরর িনিদ  জায়গা িল পুরন ক ন।

 অব ব ত এবং  কােনারকম িত  ট াগ RO ক িফিরেয় িদেত 
হেব।



CU CLOSE কের SEAL করা / OUTER COVER ট SEAL 
করা

 রজা  স ােনর আউটার কভার ট একট চেপ এমনভােব ব  করেত হেব যােত 
পপার িসেলর দুই া  বাইের বিরেয় থােক।

 রজা  স ােনর আউটার কভার ট িসল করেত হেব স টর বাইেরর বা ঁিদেক থাকা দু ট 
িছে র ভতর িদেয় এক ট সুেতা ঢিকেয় এক ট িগটঁ বঁেধ।

 তারপর সই িগেঁটর সােথ এক ট Address Tag বঁেধ িদেত হেব। এই ট ােগর 
অিতির সুেতা ট ি সাইিডং অিফসােরর িসল ট গালার সাহােয িসল কের ফলেত হেব।

Address Tag
অিতির  সুেতা ট ি সাইিডং অিফসােরর িসল ট গালার সাহােয  িসল কের ফলেত হেব।

 উপি ত এেজ েদর বলেত হেব য তারা চাইেল Address tag  এ তােদর িসল 
লাগােত পারেবন।



 এেজ েদর বলুন Strip Seal এর ন র ট টেক িনেত।

 এই িসল টর ভতেরর িদেক আঠা লাগােনা A,B,D অংশ থােক এবং বাইেরর িদেক C 
অংশ থােক।

 এই সবুজ িসল টর মানুসাের থেম A, তারপর B এবং শেষ C অংশ ট লাগােত 
হেব। তারপর িসল টর অিতির  অংশ ট CUর চারপােশ পিঁচেয় সবেশেষ D অংশ ট 
সামান  শ  কের লাগােত হেব। খয়াল রাখেত হেব যন িসল ট িছঁেড় না যায়।

 এই িসল ট লাগােনার সময় খয়াল রাখেত হেব যন এর ারা CLOSE বাতাম ট ঢেক 
না যায়।না যায়।

 অব ব ত এবং  কােনারকম িত  িসল RO ক িফিরেয় িদেত হেব।

 এখন আপনার EVM ভাট হেণর জন  তির। BU ট ক ভা টং ক াটেমে র 
ভতের রাখুন এবং CU ক রাখুন তৃতীয় পািলং অিফসােরর টিবেল।



EVM – Sealing – Presiding Officer

Insert the Green Paper seal 
in the frames provided for 
both Result

Close the Result Section 
inner compartment door 
with the Green paper seal 
protruding outside



Seal the Result Section 
inner compartment

EVM – Sealing – Presiding Officer

Fix the Special tag such 
that the               button is 
visible and seal the tag

Close



Close the Result 
Section door 
such that the 
Green paper seal 
protrudes 

EVM – Sealing – Presiding Officer

protrudes 
outside and Seal 
the door along 
with the Address 
tag



EVM – Sealing – Presiding Officer

Keep the Strip 
Seal with pre-
gummed portion 
‘A’ near the base 
of the Green 

A B D

Fixing the Outer Paper Strip Seal

of the Green 
Paper Seal 
protruding from 
the lower end of 
the door.

Remove the wax paper covering ‘A’ and paste 
the lower layer of Green Paper Seal.



EVM – Sealing – Presiding Officer

Remove wax paper 
covering ‘B’ and paste it 
above  the upper layer of 
the Green Paper Seal.

After pasting ‘B’, the pre-
gummed portion ‘C’ will 
be on top.  Remove wax 
paper over ‘C’ 



EVM – Sealing – Presiding Officer

Press both the layers of 
Green Paper Seal 
protruding from the top 
and….

Paste the lower layer by 
pressing it on ‘C’.



EVM – Sealing – Presiding Officer

Take the Strip Seal round 
the Control Unit from left 
side just below the CLOSE 
button window

Bring the other end of the Strip 
Seal from  right side to the top.  
Now the pre-gummed  portion ‘D’ 
will be on top.
Remove the wax paper over ‘D’ 
and  paste it on top of Green 
Paper Seal.  



EVM – Sealing – Presiding Officer

Now the Strip Seal is finally fixed.  Note that the 
Strip seal does not cover CLOSE button Flap. 
Control Unit is now ready to take real poll.Control Unit is now ready to take real poll.



VVPAT Sealing

Remove all Ballot Slips from Ballot 
Slip compartment and Keep in 
Black Envelope and Plastic 
Box.Seal with PPS.

Now Actual Poll may be started.



িসল করার পর এবার CUর সােথ VVPAT 

সংযু ক ন। ট সুইচ অন ক ন।
িসল করার পর এবার CUর সােথ VVPAT

সংযু  ক ন। CU ট সুইচ অন ক ন।



ভােটর সূচনা

 ি সাইিডং অিফসার 1950 সােলর ভারেতর 
জন িতিনিধ  আইেনর গাপনীয়তা র া স িকত 
128 ন র ধারা ট পাঠ কের শানােবন।

 ি সাইিডং অিফসার ভােটর  স িকত 
ঘাষণাপ ট (Declaration about the

commencement of Poll) ত সই করেবন এবং commencement of Poll) ত সই করেবন এবং 
উপি ত এেজ েদর সই করেত বলেবন।

 যিদ ভাট র াথিমক কাজ িল না শষ হেয় 
থােক তাহেল ি সাইিডং অিফসার ভাট র িনিদ  
সমেয় 3 থেক 4 জন ভাটারেক ভতের আসেত 
বলেবন।

 িতিন DC থেক দ  িবেশষ ন ের SMS এর মাধ েম 
ভাট  হওয়ার িবষয় ট জািনেয় দেবন।



 স র অিফসারেক এস এম এস পা ঠেয় ভােটর সূচনার 
িবষয় ট জািনেয় িদন।

 মেন রাখেত হেব যিদ ভাট  হেত িনিদ  সমেয়র থেক 
দুঘ া বশী দরী হয় তাহেল সখােন িনবাচন কিমশেনর 
িনেদশ মািফক সই বুেথ repoll বা পুনঃিনবাচন হেত পাের।

 এেজ েদর দিখেয় িদন য মাকড কিপ ত ED/PB ছাড়া 
অন  কােনা দাগ দওয়া নই।

 তােদর দিখেয় িদন য ভাটার র জ ার বা Form 17A ত 
কােনা িকছ লখা নই।

 পািলং এেজ েদর সােথ আপনার সময় িমিলেয় িনন।



িনবাচক ছাড়া যারা ভাট হণ কে র ভতের আসেত পারেবন 

 পািলং অিফসার
 াথ  িকংবা তার ইেলকশন এেজ  অথবা তার পািলং এেজ  

(িক  কােনা এক সমেয় এেদর একজনই মা  ঢকেত পারেবন)

 পযেব ক, মাইে া অবজাভার, ভারেতর িনবাচন কিমশেনর 
দািয় া  ব  বা আিধকািরক

 কােনা ভাটােরর কােল িশ
কােনা অ বা অশ ভাটােরর স ী কােনা অ  বা অশ  ভাটােরর স ী

 কতব রত সরকারী কমচারী (তেব পুিলশ অিফসার এই আওতায় 
আসেব না। এর পাশাপািশ াথ , তার ইেলকশন এেজ  িকংবা তার 
পািলং এেজে র কােনা সশ  িনরাপ ার ীও ঢকেত পারেবন 
না। ব িত ম ধু সই সম  ব  যারা Z+ িনরাপ া পেয় 
থােকন।)

 পুিলশ িকংবা ক ীয় বািহিন বুেথর ভতের ঢকেত পারেব না। তারা 
তখনই ঢকেবন যখন ি সাইিডং অিফসার তােদর ভতের আসেত 
বলেবন।



িনবাচেনর িদন বুেথ ক ীয় বািহনীর ভূিমকা
 ভােটর এক িদন আেগই ক ীয় বািহনী বুেথ 
পৗেছ যােব।

তােদর াথিমক দািয়  বুথ টেক িনরাপ া 
দওয়া এবং স টেত ঢাকা িকংবা বেরােনা 
িনয় ণ করা। সুি ম কােটর িনেদশ 
অনুসাের একজন জওয়ান বুেথর দরজায় 
দািঁড়েয় িকংবা পায়চাির কের বুেথর ভতেরর 
অনুসাের একজন জওয়ান বুেথর দরজায়
দািঁড়েয় িকংবা পায়চাির কের বুেথর ভতেরর 
কাযকলােপর িত নজর রাখেব।

 কাথাও যিদ একটা মাইেস 
(premise)একািধক বুথ থােক তাহেল জওয়ান 
িত ট বুেথর দরজায় ঘুের ঘুের ভতেরর 

কাযকলােপর িদেক নজর রাখেব।



গণমাধ েমর(media)উপি িত
 চারমাধ েমর সই সম  িতিনিধরাই 
বুেথর ভতের ঢকেত পারেবন যােদর কােছ 
মুখ  িনবাচনী আিধকািরক / জলা িনবাচন 
আিধকািরেকর দওয়া পিরচয়প  আেছ

তারা কােনাভােবই ভােটর ব াঘাত ঘটােবন তারা কােনাভােবই ভােটর ব াঘাত ঘটােবন 
না

তারা ভােটর গাপনীয়তা ল ন করেবন 
না।

খুব সংি  সমেয়র জন  বুেথর ভতের 
ঢকেত পারেবন।



পািলং অিফসারেদর কতব
 ি সাইিডং অিফসার ওই ভাট হণ কে র িনবাচন 
পিরচালনার সািবক দািয়ে  থাকেবন।

 থম পািলং অিফসার ভাটারেদর িচি ত করেবন ।তার 
কােছ থাকেব িনবাচক তািলকার মাকড কিপ

 ি তীয় পািলং অিফসার অেমাচনীয় কািলর দািয়ে  
থাকেবন। তার কােছ ভাটার র জ ার(বা Form 17A) এবং 
ভাটার ি প থাকেব।

 তৃতীয় পািলং অিফসার কে াল ইউিনেটর সােথ থাকেবন। 
িতিন ভাটােরর কােছ থেক ভাটার ি প সং হ কের 
রাখেবন।



থম পািলং অিফসােরর দািয়  সমহূ

 িতিন ভাটারেক শনা  করেবন। িতিন ভাটার 
তািলকার মাকড কিপর দািয়  থাকেবন।

 িতিন ভাটােরর নাম জাের ঘাষণা করেবন যােত 
পািলং এেজ রা নেত পান।
সম ভাটার যােদর দওয়া হেয়েছ তারাসম  ভাটার যােদর  EPIC দওয়া হেয়েছ তারা 
স টর সাহােয়ই ভাট দেবন।

যােদর EPIC নই তারা িবক  ১১ ট নিথ বা Alternate
Documents দিখেয় ভাট দেবন।

 ধুমা  Photo Voter slip দিখেয় ভাট 
দওয়া যােব না।



 EPICএ থাকা সাধারণ ত্ ট ( যমন ভাটােরর 
িনেজর/তার বাবার/মােয়র/ ামীর নােমর 
বানােনর ,িলে র, বয়েসর িকংবা ঠকানার 
ভল)অ াহ  কের তােক ভাট িদেত অনুমিত 
িদেত হেব।

 EPIC এর Serial Number এ কােনা ভল থাকেল  EPIC এর Serial Number এ কােনা ভল থাকেল 
সটাও অ াহ  করেত হেব।

যিদ কােনা ভাটার অন  িবধানসভার (AC র) 
িনবাচক িনব ন আিধকািরেকর দান করা EPIC 
দখান তেব তােক ভাট িদেত অনুমিত িদেত 
হেব। এই ে  সই ভাটােরর নাম িতিন 
যখােন ভাট িদেত এেসেছন সই ভাটেকে র 
িনবাচক তািলকায় থাকেত হেব।



EPIC ছাড়াও িবক  পিরচয় পে র অনুেমাদন
(3/4/ID/2019/SDR/ VOL-1 তািরখ 28.2.2019)

1. পাসেপাট
2. Driving Licence
3. ক  বা রাজ  সরকার/রা ায়  সং া/পাবিলক িলিমেটড 

কা ািন কতৃক তার কমচারীেক দ  সিচ  পিরচয় প  
4. ব া  িকংবা পা  অিফেসর পাস বই(ছিব সহ)
5. প ান কাড
6. র জ ার জনােরল অফ ই য়া কতৃক দ  জাতীয় 
জনসংখ া প র অ গত াট কাডজনসংখ া প র অ গত াট কাড

7. একেশা িদেনর কােজর কে র অ গত জব কাড
8. ম ম েকর অ গত HEALTH INSURANCE SMART CARD
9. পনশােনর নিথ (ছিব সহ)
10. সাংসদ, িবধায়কেদরেক দ  সরকারী পিরচয় প ।
11.আধার কাড

িবঃ ঃ- ফেটা ভাটার ি প কােনা িবক  পিরচয় প  
নয়।



ভাটােরর শনা করণ
 থম পািলং অিফসার ভাটােরর নাম এবং িনবাচক তািলকায় তার 

িমক সংখ া জাের ঘাষণা করেবন। ভাটােরর সিচ  
পিরচয়প  টও যাচাই কের নেবন।

 ভাটােরর শনা করণ িন ত হেল িনবাচক তািলকার মাকড 
কিপেত ভাটােরর নােমর Box-এ Cross (X) করেবন।

 ভাটার মিহলা হেল Box-এ Cross (X) – এর সােথ সােথ তার নােমর 
বা ঁিদেক Serial No. ট গাল কের দেবন।বা ঁিদেক Serial No. ট গাল কের দেবন।

 িনিদ  সময় অ র ি সাইিডং অিফসােরর কােছ মাট কতজন 
ভাটার ভাট িদেয়েছন সই তথ  িদেয় িদেত হেব। এই কাজ টর 
জন  সচরাচর য ট করা হয় তা হল এক ট িশট পােশ রেখ 
সখােন পর পর সংখ া লখা থােক এবং এেকর পর এক ভাটার 
ভাট িদেত এেল সই সংখ া িলর ওপের দাগ কেট রাখা হয় 

 আলাদা ভােব 3rd gender voter –এর িহসাব রাখনু কারন PS05 –এর 
2 no. column –এ িলিপব  করেত হেব।



ি তীয় পািলং অিফসােরর দািয়

 সুিন ত হন য ভাটার Form 17A ত তার পুেরা সই করেছন 
িকংবা বা ঁহােতর বুেড়া আ ুেলর ছাপ লাগাে ন।

 Form 17Aর িতন ন র কলােম ভাটার য সিচ  পিরচয়প  
দখাে ন স টর িববরণ এবং িমক সংখ া উে খ ক ন।
ভাটার EPIC দিখেয় ভাট িদেত এেল িতন ন র কলােম িলখুন  ভাটার EPIC দিখেয় ভাট িদেত এেল িতন ন র কলােম িলখুন 

EP। অন ান  নিথর ে  স টর িমক সংখ ার শষ চার ট 
সংখ া িলখেত হেব।

 ভাটারেক এবার ভাটার ি প িদেয় িদন।





অেমাচনীয় কািলর েয়াগ
 ি তীয় পািলং অিফসার ভাটােরর বা ঁহােতর তজনী পরী া কের দেখ নেবন সখােন 
আেগ থেক কােনা কািলর দাগ কাটা নই। স ট তলা  থাকেল তার কােছ থাকা 
কােনা কাপড় বা ডা ার িদেয় স ট ভােলা কের মুেছ নেবন।

 তারপর তার কােছ থাকা অেমাচনীয় কািল িদেয় বা ঁহােতর তজনীেত নেখর ডগা থেক 
থম হােড়র জাড় বা জেয়  পয  দাগ টানেবন

 ভাটােরর বা ঁহােতর তজনী না থাকেল বা ঁহােতর তজনী থেক  কের ওই হােতর 
অন  আ ুেল কািল লাগােবন। যিদ ভাটােরর কােনা বা ঁহাত না থােক তাহেল তার ডান 
হােতর তজনী থেক  কের ডান হােতর য কােনা আ ুেল কািল লাগােত হেব।

 যিদ ভাটােরর কানও হাতই না থােক তাহেল তার হােতর য কােনা শষ াে  কািল  যিদ ভাটােরর কানও হাতই না থােক তাহেল তার হােতর য কােনা শষ াে  কািল 
লাগােত হেব।



ভাটার ি প দান
প ােশর িকংবা একেশার বা েল আপনােক DC
থেক দওয়া হেব।

একজন ভাটােরর 17A পুরন করা এবং তার বা ঁ
হােতর তজনীেত অেমাচনীয় কািল লাগােনার 
পের ি তীয় পািলং অিফসার তােক ভাটার 
ি প দেবন।ি প দেবন।

 ভাটারেদর থেক তৃতীয় পািলং অিফসার 
সম  ভাটার ি প সং হ করেবন এবং এক ট 
খােম রেখ দেবন

 ভাটােরর বা ঁহােতর তজনীর অেমাচনীয় কািল 
তৃতীয় পািলং অিফসার আেরকবার যাচাই 
করেবন



ভাট দান
 তৃতীয় পািলং অিফসার কে াল ইউিনেটর BALLOT বাতাম ট েপ 

ভাটারেক ভা টং ক াটেমে র ভতের যেত বলেবন।

 ভাটার ভতের িগেয় িনেজর ভাট দেবন। যিদ িতিন ভা টং প িত 
িনেয় িবেশষ সড়গড় না হন তাহেল, ি সাইিডং অিফসার তােক 
এক ট dummyকাডেবােডর EVM এর সাহােয  এবং পািলং এেজ েদর 
সামেন প িত বু ঝেয় দেবন। তেব কউ ভাটােরর সােথ ভা টং 
ক াটেমে র ভতের ঢকেবন না।

 যিদ ি সাইিডং অিফসারেক ভাট চলাকালীন ভা টং ক াটেমে র 
ভতের কােনা কারনবশতঃ িকংবা সবিকছ ঠক চলেছ িকনা দখার 
জন  যেত হয়, তাহেল িতিন এেজ েদর তার সােথ আসেত বলেবন।

 ভাট চলাকালীন িকছ সময় অ র CUর TOTAL বাতাম টেপ া  
মাট ভাট সংখ ার সােথ Form 17A র মাট ভাটার সংখ া িমিলেয় 
িনন।



মাইে া অবজাভােরর করনীয় কাজ

 িনবাচন শাি পূণ এবং অবাধ হে  িকনা সটা দখার 
জন ই মাইে া অবজাভারেদর কিমশন িনযু  কের। 
মাইে া অবজাভার দেখ নেবন

 মহড়া ভাট বা MOCK POLL 

পািলং এেজ েদর উপি িত এবং সই ব াপাের িনবাচন  পািলং এেজ েদর উপি িত এবং সই ব াপাের িনবাচন 
কিমশেনর িনেদিশকা পালন করা হেয়েছ িকনা।

 বুেথর ভতের ঢাকা বেরােনার জন  পাস দওয়ার িনয়ম ট 
ঠক ঠাক মানা হে  িকনা।

 ভাটারেদর শনা  করেণর কাজ ট িনবাচন কিমশেনর 
িনয়মানুসাের হে  িকনা।



 ASD ভাটারেদর িচি তকরণ এবং তােদর স িকত 
র জ ার ট ঠকঠাক পুরন করা হে  িকনা।

 অেমাচনীয় কািল ঠকভােব লাগােনা হে  িকনা।
 17A র জ ার ঠকভােব পুরন করা হে  িকনা।
 ভােটর গাপনীয়তা মানা হে  িকনা।
 পািলং এেজ েদর আচরণ এবং তােদর অিভ্েযাগ যিদ  পািলং এেজ েদর আচরণ এবং তােদর অিভ্েযাগ যিদ 
িকছ থােক।

 িতিন তার িরেপাট সাধারণ পযেব েকর কােছ জমা 
করেবন যমন তার কােছ চাওয়া হেব।



িভিডও ক ােমরা ( যখােন েযাজ )

 একজন িভিডও াফার এক ট িনিদ  বুেথর সােথ (DC ত P-1 day থেক) 
যু  থাকেবন। িতিন ভাট কম েদর সােথ এক সােথই চলােফরা করেবন।

 িতিন Form 17Aর ম অনুসাের ভাটারেদর ছিব/িভিডও তলেবন এবং 
এক ট লগ িশট তির কের রাখেবন য ট ি সাইিডং অিফসারেক কাউ ার 
সাইন কের িদেত হেব। িতিন িনে া  ঘটনা বা জিনষ িলর ছিব তলেবন

 মক পাল এবং সখােন পািলং এেজ েদর উপি িত। এছাড়া ভােটর 
আেগ EVM/VVPAT ত করা (অ ত পে  িতন ট ছিব)

ভাট  হওয়ার আেগ পািলং এেজ েদর উপি িত এবং তারপর িত  ভাট  হওয়ার আেগ পািলং এেজ েদর উপি িত এবং তারপর িত 
ঘ ায় তােদর উপি িত

 িনবাচেকর হােত অেমাচনীয় কািল লাগােনার মুহেূতর ছিব।

 িতন ট আলাদা কাণ থেক ভা টং ক াটেমে র ছিব (সােথ 
ব াক াউে র িতন ট ছিব)

 ASD তািলকার কােনা ভাটার/ চ ােল ড ভাট/ ট ার ভাট/িমিসং 
ভাটােরর ভাট



• ভাট হণ কে র বাইের ভাটারেদর লাইন- ভাট 
চলাকালীন এবং ভােটর শেষ।

• ভাট শষ হওয়ার সমেয় লাইেন দাড়ঁােনা শষ 
ভাটােরর ছিব

• EVM পিরবতন িকংবা কােনা অ ীিতকর ঘটনা
• ভােটর গাপনীয়তা ল ন কের িভিডও ািফ নয়।
• ভাট শষ হেয় গেল ি সাইিডং অিফসার • ভাট শষ হেয় গেল ি সাইিডং অিফসার 
িভিডও াফােরর জমা দওয়া পুরন করা এবং 
া িরত লগ িশট তার কােছ থাকা NON STATUTORY 
খােম ঢিকেয় রাখেবন। স ট িতিন RC ত জমা 
দেবন।



WEBCASTING স িকত িনেদিশকা সমূহ 
(ECI Inst no 464/INST/2016-EPS dated 30.4.2016)

 ওেয়ব ক ােমরা মা ট থেক যেথ  উ তায় াপন করেত হেব
 (আনুমািনক 7 থেক 8 ফুট)
 স ট হয় এক ট াটফেমর উপের াপন করেত হেব নয়েতা 
দওয়ােলর সােথ যু  মজবতু কােনা াে  রাখা হেব। স ট যন 
নড়াচড়া না কের অথাৎ স টর অব ান যন িনিদ  থােক।
 ক ােমরা টর অব ান এমনভােব হেব যন িনে া  ঘটনাবিলর ওপের

  ভােব নজরদাির এবং স সারণ স ব হয়। 
 পািলং অিফসার ারা ভাটােরর শনা করণ  পািলং অিফসার ারা ভাটােরর শনা করণ 
 ভাটােরর আ ুেল অেমাচনীয় কািল েয়াগ 
 ভাটােরর িবিধব  শনা করেণর পের ি সাইিডং অিফসােরর কে াল

 ইউিনেটর বাতােম চাপ 
 ভাটােরর ভা টং ক াটেমে  েবশ, িক  গাপনীয়তা র ােথ

 ব ালট ইউিনেটর ওপরটা যন না দখা যায়। 
 পািলং এেজ েদর উপি িত 
 ভােটর শেষ লাইেন দাড়ঁােনা ভাটারেদর ি প িবিল 
 ভাট শেষ EVM/VVPAT এর িসিলং এবং এেজ েদর 17C র অনুিলিপ
িবিল।



 RO ক Sector Officer এই মেম শংসাপ  দেবন য 
উপিরউ  সম  শত িল অনুসাের WEBCASTING করা 
হেয়েছ। সই অনু প জলা িনবাচন আিধকািরক রােজ র মুখ  
িনবাচনী আিধকািরকেক জানােবন। এই িরেপাট’ ট কিমশেন 
পাঠােনা হেব।

  RO 30inch *18inch মােপর সাইেনজ তির করেবন য টেত
fluorescent yellow background এ কােলা রেঙ লখা থাকেব fluorescent yellow background এ কােলা রেঙ লখা থাকেব 
YOU ARE UNDER WEB CAMERA/CCTV SURVEILLANCE। এই 
signage ট ভাট হণ কে র ভতের এবং বাইেরর একািধক 
জায়গায় সাটঁােনা থাকেব।

 WEBCASTING এর এই ব ব াপনায় কােনা িব াপন যন 
দিশত না হয় স ট সুিন ত করেত হেব।



ED ভােটর প িত
 িযিন EDC দিখেয় ভাট িদেত চাইেছন তােক EDC

র(Form 12B) ওপের সই করেত বলুন।
শনা করেণর েয়াজেন ওনােক EPIC িকংবা 
কােনা Alternate Document দখােত হেব।

 EDC ত উি িখত নাম এবং ভােটর Part, Sl No EDC ত উি িখত নাম এবং ভােটর Part, Sl No

মাকড কিপর শেষ িলেখ িনেত হেব।
যতজন ED ভাটার ভাট িদেত আসেব 

Supplement 3 ত শষ Sl No এর পর থেক তােদর 
এক ট ম তািলকা বািনেয় ফলেত হেব ।

 EDC ট ি সাইিডং অিফসার রেখ দেবন।



 17A র জ াের িলখেত হেব ওই ভাটােরর ভােটর 
তািলকার িবশদ িববরণ যমন <Sl No>/<Part
No>/<Assembly Segment No>; যমন ধ ন.-
231/25/237- Binpur

 17A র ম ব  বা Remarks এর জায়গায় িলখেত 
হেব “EDC Voter”

 সম  EDC এক ট প ােকেট ঢিকেয় রেখ পের  RC সম  EDC এক ট প ােকেট ঢিকেয় রেখ পের  RC
ত জমা িদেত হেব।



  /  



VVPAT িনেয় ভাটােরর অিভেযাগ (Rule 49 MA)

 যিদ কােনা ভাটার অিভ্েযাগ কের য VVPAT ভল ভাট দশন 
করেছ তাহেল তােক ি সাইিডং অিফসােরর কােছ িবষয় ট জানােত 
হেব।

 ি সাইিডং অিফসার তার থেক এক ট ঘাষণা প  নেবন য যিদ 
িতিন িমথ া বেল থােকন তাহেল তার িব ে  শা মূলক ব ব া 
নওয়া হেত পাের।

 ি সাইিডং অিফসার সই ভাটােরর তথ  আবার 17A ত পুরন  ি সাইিডং অিফসার সই ভাটােরর তথ  আবার 17A ত পুরন 
করেব এবং সই ভাটারেক এক ট Test Vote িদেত বলেব। সই 
ভাট ট পািলং এেজ  এবং ি সাইিডং অিফসােরর স ুেখ 
ভাটারেক িদেত হেব।

 যিদ ভাটােরর অিভেযাগ িমথ া হয় তাহেল ি সাইিডং অিফসার 
17A এবং 17C ত স ট উে খ করেবন। এই Test Vote ট গানা 
হেব না।

 যিদ ভাটােরর অিভ্েযাগ স ঠক হয় তাহেল ি সাইিডং অিফসার 
ভাট ব  কের িবষয় ট RO র নজের আনেবন।



mock poll এর সময়

EVM/VVPAT এর িত াপন

poll এর সময়

 
ধ ু defective

unit মােন হয় 

BU/CU 
defective

VVPAT  
defective

 

 

unit মােন হয় 
CU নয়েতা BU

িকংবা VVPAT

টই ধ ু
পা ােনা হেব 

পুেরা set মােন 
CU, BU VVPAT
পালটােনা হেব 
-NOTA সেমত 
িত াথ েক 

এক ট কের ভাট 
দওয়া হেব মক 
পােল।

 
 
 

ধু VVPAT টাই 
পালটােনা হেব। 
কােনা মক 
পাল হেব না।



অ  এবং অশ  ভাটােরর ভাট দওয়া

 Dummy EVM ছাড়াও অ  ভাটার একজন স ীর সাহােয  ভাট িদেত 
পারেবন।

 স ীর বয়স আঠােরা বছেরর নীেচ হেব না।
 িতিন একই বেুথ একই িদেন একজন মা  ভাটােররই স ী হেবন
 স ীর থেক এক ট ঘাষণাপ  িনেয় িনেত হেব য িতিন ভাটােরর ভাট ট 

গাপন রাখেবন।
 Form 14A অ  এবং অশ  ভাটােরর তথ  িলিপব  হেব।
 কােনা ভাটকম  স ী হেত পারেবন না। কােনা ভাটকম  স ী হেত পারেবন না।
 অ  বা অশ  ভাটার যারা িনেজর একক েচ ায় ভাট িদেত স ম নয়, তারা 

ভা টং ক াটেম  পয  একজন সহেযাগী/স ী িনেত পারেবন। তেব সই 
সহেযাগী/স ী কােনাভােবই ভা টং ক াটেমে র ভতের যােবন না এবং 
সে ে  তােদর তথ  ফম Form 14A – ত িলিপব  করবার েয়াজন নই। য 
সহেযাগী/স ীেক ি সাইিডং অিফসার ভা টং ক াটেমে র ভতের যাওয়ার 
অনুমিত দেবন ধুমা  সে ে ই 14A Form এেত সংি  তথ  িলিপব  
করেত হেব এবং যথাযথভােব স ীর ঘাষণা প  Annexure - 10 এেত িনেয় 
িনেত হেব।

 Braille Ballot Sheet ব বহার কের য সম  অ  ভাটার ভাট দেবন তােদর 
তথ  িনধািরত proforma ত িলিপব  করেত হেব।



 ধারা 49N এর উপধারা 2 মাতােবক ি সাইিডং অিফসার FORM 14A ত সই 
সম  িনবাচকেদর িবশদ পুরন করেবন যারা কােনা স ীেক ভা টং 
ক াটেম  পয  িনেয় িগেয় তার সাহােয  ভাট িদেয় থােকন। তেব স ী 
ভা টং ক াটেমে র ভতের না গেল তার িববরণ 14A ত লখার েয়াজন 
নই।

 স্ ু টিনর সময় উপিরউ  FORM14A স্ ু টিনর অন ান  নিথর সােথ 
( যমন Form 17A, Presiding Officer Diary) দখা হেব। এর কারন হল 
কাথাও অেনক বশী সংখ ায় স ী িনেয় অ  ভাটার হেল িনবাচন আেদৗ 
অবাধ হেয়েছ িক না স িনেয়  উঠেত পাের।

 ধারা 49N এর উপধারা 1 মাতােবক একজন ব  কবলমা  একজন  ধারা 49N এর উপধারা 1 মাতােবক একজন ব  কবলমা  একজন 
ভাটােররই স ী হেত পারেবন। স ীর ডান হােতর তজনীেত অেমাচনীয় কািল 
লাগােত হেব। থামত ভাটােরর বা ঁহােতর তজনীেত কািল লাগােত হেব।

 কােনা ভাটার তার সােথ কাউেক স ী িহেসেব িনেত চাইেল স ীর ডান হােতর 
তজনী পরী া কের দখেত হেব য সখােন কােনা কািলর দাগ আেছ িক না। 
দাগ থাকেল সই ব েক স ী িহেসেব ভাটার িনেত পারেবন না।

 ভাটার ভাট িদেয় বিরেয় যাওয়ার সােথ সােথই স ীেকও ভাট হণ ক  
থেক বিরেয় যেত হেব।



CHALLENGED VOTE
 কােনা পািলং এেজে র থেক 2টাকা জমা িনেয় তেবই চ ােলে র আেবদন 

হণ করেত হেব।

 িযিন চ ােল  করেছন তােক স টর াি ীকার রিসদ িদেত হেব।

 যােক চ ােল  জানােনা হল তােক সতক করেত হেব য অন  কােরার পিরচয় 
ভািঁড়েয় ভাট দওয়া শা মূলক অপরাধ। তার নাম, ঠকানা Form 14
(চ ােল  ভােটর তািলকা)এ িলেখ িনেত হেব এবং তােক সখােন সই করেত 
বলেত হেব। যিদ িতিন স ট করেত অ ীকার কেরন তাহেল তােক ভাট িদেত 
দওয়া যােব না।

এক ট Summary inquiry করেত হেব। িযিন চ ােল করেছন তােক বলেত এক ট Summary inquiry করেত হেব। িযিন চ ােল  করেছন তােক বলেত 
হেব িনেজর দািবর পে  তথ  মাণ িদেত। যিদ িতিন পােরন তখন যােক 
চ ােল  করা হে  তােক বলেবন এর পা া তথ  মাণ িদেত।

 যিদ চ ােল  িত ত হয় তাহেল যােক চ ােল  করা হল তােক পুিলেশর হােত 
তেল িদন এবং চ ােল ারেক তার দ ুটাকা িফিরেয় িদন। রিসদ িনেত ভলেবন 
না। এই রিসদ আেছ Form 14এর 10 ন র কলেম। কাউ ারফেয়েল উে খ 
করেবন।

 চ ােল  িত ত না হেল চ ােল ােরর টাকা বােজয়া  বা forfeit হেব। Form
14এর 10 ন র কলেম স ট িলেখ রাখেত হেব। কাউ ারফেয়েলও স টর 
উে খ থাকেব।



TENDERED VOTE ট াড ভাট
(যখন এমন কােনা ভাটার ভাট িদেত এেসেছ যার ভাট আেগই 

দওয়া হেয় গেছ িতিন তখন TENDERED VOTE দেবন)

 িত ট বুেথ 20(কুিড়) ট কের ট াড ব ালট পপার DC থেক দওয়া হেব।

 Form 17B ত সই সম  ভাটারেদর িবশদ িলেখ রাখেত হেব যারা ট ার 
ব ালেট ভাট িদেয়েছ।

 Form 17Bর 5ন র কলেম তােক িদেয় সই/LTI কিরেয় িনেত হেব। ওনার ে  
Form 17A পুরন হেব না।Form 17A পুরন হেব না।

 সই করার পের সই ভাটারেক এক ট ট ার ব ালট পপার এবং Arrow Cross
mark িদন। িতিন ভা টং ক াটেমে র ভতের িগেয় সই ব ালট পপাের ভাট 
িদেয় বিরেয় আসেবন। সই ব ালট পপার ট িতিন ি সাইিডং অিফসােরর হােত 
দেবন।

 DC থেক া  COVER FOR TENDERED BALLOT PAPER এ সই সম  ব ালট 
পপার এবং Form 17B ঢিকেয় রাখুন।

 ভােটর শেষ 17C Part 1 এর 8 ন র কলেম কত ট ার ব ালট পপার 
পেয়েছন, কত িল ভাটারেক িদেয়েছন এবং কত িল অব ব ত ট ার 
ব ালট পপার রইল তার িহেসব িনভল ভােব িলেখ রাখেবন।





ASD তািলকা থেক কােনা ভাটােরর ভাট িদেত 
আসা উপিরউ  তািলকায় থাকা িত ট ভাটারেকই িনেজর EPIC
অথবা কিমশন িনধািরত িবক  পিরচয়প িল িনেয় ভাট 
িদেত আসেত হেব।

 ি সাইিডং অিফসার ব গত ভােব সই পিরচয়প ট যাচাই 
কের দেখ নেবন। Form 17A ত স টর উে খ করেবন। 
ওই র জ াের ভাটােরর সই এর পাশাপািশ তার বা ঁহােতর 
বুেড়া আ ুেলর ছাপ িদেত বলেবন।বুেড়া আ ুেলর ছাপ িদেত বলেবন।

 থম পািলং অিফসার এেজ েদর শানার উে েশ জাের 
সই ASD ভাটােরর নাম ঘাষণা করেবন

 ASD ভাটােরর থেক এক ট ঘাষণাপ  িনেত হেব।





র মাধ েম ভাট (VOTING BY PROXY)

 এই জলার জন  েযাজ  নয়।



ভােটর প িত মানেত অ ীকার করা
(REFUSAL TO OBSERVE VOTING PROCEDURE)

যিদ কােনা ভাটার ি সাইিডং অিফসার কতৃক 
সতক করা সে ও িনিদ  ভােটর প িত 
মানেত অ ীকার কের তেব তােক ভাট িদেত 
িনেষধ করেত হেব।

যিদ তােক ভাটার ি প দওয়া হেয় থােক যিদ তােক ভাটার ি প দওয়া হেয় থােক 
তাহেল স ট তার থেক িনেয় িনেত হেব এবং 
cancel করেত হেব।

এক ট ম ব  NOT ALLOWED TO VOTE-VOTING
PROCEDURE VIOLATED িলখেত হেব 17Aর ম েব র 
জায়গায়। সই ম েব র নীেচ ি সাইিডং 
অিফসার তার পুেরা সই করেবন।



ভাট িদেত অ ীকার করা
 (ELECTORS DECIDING NOT TO VOTE)

 Form 17A (Register of Voters) পুরন হওয়ার পের যিদ 
কােনা ভাটার এই প ই া কাশ কেরন তখন তােক 
ভাট িদেত বাধ  করা যােব না।

 সইে ে  ‘Refused to vote’ িকংবা Left without সইে ে  ‘Refused to vote’ িকংবা Left without
voting কথা িল 17A ত িলেখ রাখা হেব। ি সাইিডং 
অিফসার তার িনেজর পুেরা সই সই ম েব র িনেচ 
করেবন।

 এই ম েব র সােথ ভাটােরর সই কিরেয় িনেত হেব।



ি সাইিডং অিফসােরর িরেপাট সমূহ

 ি সাইিডং অিফসােরর ডােয়ির- এই ডােয়িরর ভতের 
ি সাইিডং অিফসার বুেথ ঘটা সম  াসি ক ঘটনার িববরণ 
িলেখ রাখেবন।

 িভিসট িশট- ভাট চলাকালীন িবিভ  আিধকািরেকর পিরদশন 
করেত আসা এই িশেট নিথব  করেবন। সই আিধকািরেকর 
া র নেবন।
ি সাইিডং অিফসােরর ADDITIONAL REPORT- ষােলা দফার  ি সাইিডং অিফসােরর ADDITIONAL REPORT- ষােলা দফার 
এই অিতির  িরেপাট’ ট ি সাইিডং অিফসার পযেব ক/ RO ক 
দেবন।

 FORM 17A বা REGISTER OF VOTERS

 পািলং এেজ েদর মুভেম  িশট



ভােটর শষ (CLOSE OF POLL)

 ভাট শষ হওয়ার িনিদ  সমেয়র পাচঁ িমিনট আেগ বুেথর 
বাইের িগেয় ঘাষণা ক ন য যারা ভাট িদেত এেসেছন তারা 
যন লাইেন দািঁড়েয় পেড়ন

 যিদ কিমশন িনিদ  িনবাচন শেষর সমেয়র পেরও ভাট 
চলেত থােক তাহেল বাইের ভাটারেদর এক ট লাইেন দাড়ঁ 
কিরেয় সই লাইেনর শষ থেক (আেগ থেকই) পুরন কের 
রাখা ি প িবিল ক ন। লাইেনর শষ ভাটারেক 1ন র ি পরাখা ি প িবিল ক ন। লাইেনর শষ ভাটারেক 1ন র ি প 
দেবন।

 1ন র ি প ধাির ব র ভাট দওয়া পয  ভাট চািলেয় 
যান। ভাটারেদর থেক আপনার িবিল করা সম  ি প 
সং হ কের িছঁেড় ফলুন যােত স িল আর ব বহার না করা 
যায়।



 পািলং এেজ েদর সামেন CLOSE বাতাম টপনু এবং 
বাতােমর ওপের কােলা ঢাকনা বা CAP ট লািগেয় িদন।

 Form 17Cর Part 1 এর Item 5 এ মাট কত ভাট পেড়েছ 
স ট িলেখ ফলুন।

 CU সুইচ অফ কের BU আর CU যাগােযাগ িব  কের 
ফলুন।

 এক ট Form 17A র শষ entry র পের এক ট লাইন টানুন 
এবং িলখুন ‘The serial number of the last entry in Form
17A is___________’ নীেচ সই ক ন। পািলং এেজ েদর 
সই করান।



ACCOUNT OF VOTES RECORDED
 17Cর Part 1 তির ক ন।
 EVMএ মাট ভােটর সংখ া = 17A Register এর Column 1 এর 

মাট ভাটার সংখ া - য কজন ভাটার ভাট দেবন না িস া  
িনেয়িছেলন(REFUSED TO VOTE)- য কজন ভাটারেক ভাট 
িদেত দওয়া হয় িন(VIOLATION OF VOTING
PROCEDURE/SECRECY)- য কজন ভাটার VVPAT TEST VOTE 
িদেয়েছিদেয়েছ

 িত ট পািলং এেজ েক Form 17Cর এক ট attested কিপ 
িদেয় িদন। এটা িতিন না চাইেলও িদেত হেব এবং তােদর থেক 
াি ীকার সং হ কের রাখেত হেব।

 দ ুকিপ 17C আপনােক RC(Receiving Counter) এ জমা িদেত 
হেব।

 ভাট শেষ ি সাইিডং অিফসারেক DECLARATION AT THE
CLOSE OF POLL ( ভােটর শেষ ঘাষণাপে )সই করেত হেব এবং 
এেজ েদর সই কিরেয় িনেত হেব।







Greater Participation for a Stronger Democracy



পািলং এেজ রা য সম  কাগজপে র খােম 
তােদর িসল লাগােবন

1. ভাটার তািলকার মাকড কিপ
2. Register of Voters/Form 17 A

3. ভাটার ি প
4. ব ব ত ট ার ব ালট(USED TENDERED BALLOT PAPERS)

5. Form 17B ( ট ার ভােটর তািলকা)5. Form 17B ( ট ার ভােটর তািলকা)
6. অব ব ত ট ার ব ালট(UNUSED TENDER BALLOT

PAPERS)

7. চ ােল  ভােটর তািলকা(LIST OF CHALLENGED VOTES)

8. অব ব ত অথবা কােনারকম িত  পপার িসল, যিদ 
থােক।

9. পািলং এেজ েদর িনেয়াগপ
10. RO িনেদিশত অন  যেকােনা নিথ



ITEM 17A 17C Pt 
1

PrO
Diary

PS-05
16 pt 

Observer’s 
Report by  

PrO

Total electors 
assigned in PS

Col 1 Col 10 (i) Col 5

No. of persons 
who voted in PS

Page of 
last entry

Col 6 Col 10(iv) 
and 11

Col 2 Col 6

Tendered votes 
cast

Col 9(b) Col 16 Col 4
cast

No. of voters 
who voted on 
basis of EPIC

As per 
17A

Col 3

No. of voters 
who refused to 

vote/ left 
without voting

Col 3 Col 10(v)

Polling agents
present

Col  9 Col 9



Form িল পুরন করার সময় মেন রাখেত হেব

 EVMএ মাট যত ভাট পেড়েছ স ট িলখেত হেব
 16 pt Additional Report এর Col 6 এ
 17C pt 1 এর Col 6 এ
PS 05 এPS 05 এ
Pr.O Diaryর Col 11 এ

 EVM এর ন র িলখেত হেব 17C pt 1 এবং PrO diary 
র Col 6 এ



SEALING OF ELECTION PAPERS ( ভােটর সাম ী িসল করা)
িন িলিখত সাম ী িলর কভার সমূহ স্ ু টিনর জন  আলাদা কের রাখুন

1. PS-05
2. Form 17C (এক ট কিপ বাইের RC ত পৃথকভােব জমা িদেত হেব এবং 

আেরক ট কিপ িসল কের িনিদ  কভাের রাখেত হেব)

3. 17A
4. ি সাইিডং অিফসােরর ঘাষণাপ
5. ি সাইিডং অিফসােরর ডােয়ির
6. Visit Sheet6. Visit Sheet
7. পযেব কেক ি সাইিডং অিফসােরর েদয় ADDITIONAL REPORT
8. MOCK POLL CERTIFICATE
9. আপনার বুেথ িভিডও ক ােমরা থাকেল স টর লগ িশট আলাদা কের 

polled EVM এর সােথ RC ত পাঠােত হেব
10. মহড়া ভােটর (MOCK POLL)এর ব ালট ি প স িলত াি ক বা ।
11. POLLING AGENT MOVEMENT SHEET
12. FORM 14A



ভােটর শেষ EVM এবং অন ান  ভােটর সাম ী িসল 
করা
 CU সুইচ অফ কের স টর Carrying Case এ ঢিকেয় 
কস’ টর দুই া  Address Tag এবং ি সাইিডং 
অিফসােরর িসল লািগেয় িসল কের ফলুন।

 এেজ েদরও বলেত হেব য তারা চাইেল তােদর িসল 
লাগােত পােরন।লাগােত পােরন।

 য সম  াথ  বা তার এেজ  িসল লাগােলন তােদর নাম 
DECLARATION AT THE CLOSE OF POLL ( ভােটর শেষ 
ঘাষণাপে )িলেখ রাখুন।



STATUTORY COVER 

(সবুজ রেঙর প ােকেট) থাকেব
 ভাটার তািলকার মাকড কিপ
 17A স িলত িসল করা খাম
 ভাটার ি প স িলত িসল করা খাম
 অব ব ত ট ার ব ালেটর(UNUSED TENDER BALLOT

PAPERS)িসল করা খামPAPERS)িসল করা খাম
 ব ব ত ট ার ব ালট(USED TENDERED BALLOT PAPERS) এবং 

Form 17B র ( ট ার ভােটর তািলকা)িসল করা খাম।
 মহড়া ভাট বা MOCK POLL এর াি ক বা  যার মেধ  VVPAT

Paper Slip রেয়েছ।
িবঃ ঃ - উপিরউ  ৬ ট নিথ যথাযথভােব আলাদা আলাদা সীল কের সবুজ 

প ােকেট রাখুন। এই মূল সবুজ প ােকট ট সীল করেবন না। এই 
প ােকট ট RC- ত যথাযথভােব পরী ার পর সীল করেত হেব।



NON-STATUTORY COVER 
(হলুদ রেঙর প ােকেট) থাকেব

1) ভাটার তািলকার কিপ
2) পািলং এেজ েদর িনেয়াগ প (Form 10)
3) EDC (Form 12B)
4) Form 14 (চ ােল  ভােটর তািলকা)এর িসল করা খাম
5) Form 14A-অ  এবং অশ  ভাটােরর তািলকাঅ এবং অশ ভাটােরর তািলকা
6) বয়স স িকত ঘাষণাপ  এবং য ভাটাররা সটা 

িদেয়েছ, তােদর নােমর তািলকা
7) রিসদ বই এবং নগদ(চ ােল  ভাট)
8) অব ব ত এবং কােনাভােব িত  পপার িসল
9) অব ব ত ভাটার ি প
10) অব ব ত এবং কােনাভােব িত  শাল ট াগ
11) অব ব ত এবং কােনাভােব িত  ি প িসল



THIRD PACKET
(বাদািম রেঙর) এ থাকেব

 ি সাইিডং অিফসােরর হ া বুক
 EVM MANUAL

 অেমাচনীয় কািল
 Self Inking Pad Self Inking Pad

 ি সাইিডং অিফসােরর মটাল িসল
 অ ােরা শ মাক
 অেমাচনীয় কািল বসােনার কাপ



FOURTH PACKET (নীল রেঙর) এ থাকেব

উপিরউ  িতন ট প ােকট 
ছাড়া অন  য কােনা ব  ছাড়া অন  য কােনা ব  
এই প ােকেট থাকেব।



ি সাইিডং অিফসােরর ডােয়ির ত করা

 িনিদ  সময় অ র বুেথ ঘেট চলা িবিভ  ঘটনা এই 
ডােয়িরেত িলেখ িনেত হেব

 এই কােজ কােনা গািফলিত হেল কিমশন িবষয় ট  এই কােজ কােনা গািফলিত হেল কিমশন িবষয় ট 
অত   সহকাের দখেব

 ভােটর পেরর িদন স্ ু টিনর সময় এ ট 
পযেব েকর যাচাই করার এক ট অন তম পূণ 
নিথ।



িভিসট িশট
(VISIT SHEET)

 টহলরত ম া জে ট, স র অিফসার, জানাল ম া জে ট, জলা 
িনবাচন আিধকািরক, RO,AROরা এবং পযেব ক যখন কােনা বুথ 
পিরদশন করেত আসেবন, তােদর অবশ ই সখােন রাখা VISIT
SHEET ট পুরন করেবন এবং িনেজেদর সই করেবন। এই িশট’ ট 
ি সাইিডং অিফসােরর কােছ রাখা থাকেব এবং ভােটর শেষ িতিন ি সাইিডং অিফসােরর কােছ রাখা থাকেব এবং ভােটর শেষ িতিন 
স ট ি সাইিডং অিফসােরর ডােয়ির সেমত জমা দেবন।

 ভােটর পের স্ ু টিনর িদন এই িশট হল এক ট অন তম 
পূণ নিথ যটা পযেব ক দখেবন।



িনবাচনী সাম ী জমা দবার িনেদশাবলী

Receiving Center – এ পৗেছ য কাউ ার থেক আপিন িনবাচনী সাম ী 
সং হ কেরেছন সই কাউ ােরই ইিভএম এবং সাম ী জমা িদেত হেব। 
সাম ী িল িন িলিখত অডাের জমা িদেত হেব।

(১) আপনােক য নয় ট ফেমর ফা ার দওয়া হেয়িছল স ট থেম 
কাউ ার-ইন-চাজ জমা নেবন। িতিন দেখ নেবন  সম   ফম স ঠক 
ভােব পূরণ করা হেয়েছ এবং আপনার া র করা আেছ িক না। কানও 
ভল থাকেল তা সংেশাধন কিরেয় নেবন।

ফা ার টেত য নয় ট ফম আেছ স িল হলঃ

1. PS – 051. PS – 05

2. 17C (ACCOUNT OF VOTES)

3. PRESIDING OFFICER’S DIARY

4. PRESIDING OFFICER’S DECLARATION

5. VISIT SHEET

6. ADDITIONAL REPORT FOR OBSERVER

7. MOCK POLL CERTIFICATE

8. FORM-14A (LIST OF BLIND AND INFIRM VOTERS)

9. ADDITIONAL REPORT FOR SCRUTINY



িনবাচনী সাম ী জমা দবার িনেদশাবলী

2. ফা ার ট পরী া কের জমা নবার পর CU/BU/এবং VVPAT নেবন 
তার সে   i) এক কিপ ১৭ C (Sealed Cover) ii) Presiding Officer এর 
declaration (Sealed Cover)

3. এরপর আপনার ীন কালােরর Statutory কভার নেবন এবং দেখ 
নেবন িভতেরর সব কভার িল (Sealed envelopes) আেছ িকনা। 
কভার িল থেক ১৭Aকভার ট বর কের নেবন এবং বািক কভার িল 
সেমত Green কভার ট  আপনােক Sealed করেত বলেব। আপনার 
Metal Seal িদেয় পুনরায় Seal কের জমা দেবন। 

4. এরপর হলুদ রেঙর Non- Statutory কভার ট নেবন (সীেলর েয়াজন 
নই)।

5. এরপের আপনার তৃতীয় ও চতথ কভার বা অন ান  সাম ী নওয়া হেব।

6. অবেশেষ আপনার িনেয়াগপে  Released Seal িদেয় কাউ ার-ইন-চাজ 
সই কের আপনােক release কের দেবন।

7. MO থাকেল, িতিন ঐ  কাউ াের তারঁ িরেপাট ট জমা দেবন। 

8. Web Casting/CC TV Camera Man তারঁা তােদর জন  িনধািরত 
কাউ াের Video/Photo ক উটাের download কের দেব। অবশ  
আপনার যাওয়ার েয়াজন নই।



মেন রাখেবন

PS – 05 সখােনই 
পাঠােবন যখােন RO 
বেলেছন

PrO’s diary, 17C,
visit slip, -- আলাদা 
কের বঁেধ িনিদ  
াে  রাখেত হেব

Receiving Arrangements

Statutory covers িল সং হ 
ক ন। সখােন থাকেব :
1. Marked copy of E. Roll
2. Voter Register (17A)
3. Voters’ slip
4. Unused tendered ballot

papers
5. Used tendered ballot

papers



আপনার ভাট িকভােব দেবন (EDC/PB)

১.  আপনার কান্  লাকসভায় Duty পড়েব তা এখনই বলা স ব নয়। সই জন  
আপনােক Form 12 ও Form 12A দু টই দওয়া হেয়েছ। আশাকির হা জরা 
দওয়ার সময় আপিন িন িলিখত কাগজ িল জমা কেরেছন।

(i) িনেয়াগ পে র Duplicate Copy ( কােনা তেথ র সংেশাধন েয়াজন হেল 
তা কের) 

(ii) Form 12 ও 12A ত যাগােযােগর স ঠক ঠকানা িলেখ এবং ভাটার সং া  
তেথ র কােনা সংেশাধন করার থাকেল তা কের, তেথ র কােনা সংেশাধন করার থাকেল তা কের, 

(iii) ভাটার কােডর ফেটা কিপ, 

(iv) ব ে র পাশবই এর Front Page এর Photo Copy

িবঃ ঃ  

য সম   ভাট কম র বাড়ী কািঁথ, তমলুক, ঝাড় াম, পু িলয়া, বাকুঁড়া, 
িব ু পুর, মিদনীপুর ও ঘাটাল লাকসভার মেধ  নয়, তােদর Form 12 ও 
Form 12A এবং ভাটার কােডর ফেটাকিপ দওয়ার দরকার নাই িক  
িনেয়াগপে  duplicate copy ও ব াংক পাশবইেয়র ফেটাকিপ লাগেব।



 

২. যােদর বাড়ী কািঁথ, তমলুক, ঝাড় াম, পু িলয়া, বাকুঁড়া ও িব ু পুর 
লাকসভার মেধ  তােঁদর ফম িল আমরা ঐ সম  জলার 
জলাশাসকেদর কােছ পা ঠেয় দব। তারঁা বাই পাে  বাড়ীেত পা াল 
ব ালট পেয় যােবন।

৩. যােদর বাড়ী আমােদর জলার চ েকানা িবধান সভার মেধ  তােদর 
কানও EDC/POSTAL BALLOT হেবনা কারণ তােদর ভাট ৬ই ম।

৪. যােদর ভাট ১২ই ম নয় তােদর কানও EDC/POSTAL BALLOT হেব 
না।

৫. যােদর বাড়ী ঘাটাল ও মিদনীপুর কে র মেধ  তােদর মেধ  ৯০%-এর ৫. যােদর বাড়ী ঘাটাল ও মিদনীপুর কে র মেধ  তােদর মেধ  ৯০%-এর 
উে  EDC Certificate পােবন যােত তারা য বুেথ ভাট িনেত যাে ন 
সই বুেথই ভাট িদেত পােরন। বািকরা POSTAL BALLOT পােবন। 

৬. POSTAL BALLOT এবং EDC তৃতীয় িশ েণর িদেন (৪ ও ৫ ম) আপনার 
িশ ণ ক  থেক িবিল করা হেব। আপনার িশ ণ ক  এই 
জলার িত ট িবধান সভার জন ই (চ েকানা ব তীত) এক ট কের 
কাউ ার থাকেব। সই কাউ াের িগেয় আপনার নাম বলেলই এবং 
িনেয়াগপে র কিপ এবং পিরচয়প  দখােলই আপনার EDC বা POSTAL
BALLOT, য ট েযাজ  দওয়া হেব।



৭. EDC হেল ভােটর িদন আপনার য বুেথ িডউ ট পড়েব সখােন ভাট 
দেবন।

৮.  POSTAL BALLOT হেল ঐ িশ ণ কে ই (কাউ ােরর পােশ) আপনার 
Declaration ত িয়ত করার জন  গেজেটড আিধকািরক থাকেবন এবং 
ভাট Compartment সহ গালা সীল ইত ািদ থাকেব।

আপিন Declaration এরমেধ  গেজেটড আিধকািরেকর সই কিরেয় 
িনন। িভতেরর কভার থেক Ballot paper বর কের তার Serial
Number ট Declaration (Form-13A) এবং Cover-A (Form-13B)
স ঠকভােব লখা আেছ িকনা দেখ িনন, নইেল সংেশাধন ক ন।

এবার ভা টং Compartment এ িগেয় ভাট িদন এবং যভােব কভার িল এবার ভা টং Compartment এ িগেয় ভাট িদন এবং যভােব কভার িল 
সাজােনা িছেলা সইভােব BALLOT PAPER ঢিকেয় গালা সীল ক ন এবং 
ওখােন রাখা DROP BOX-এ জমা ক ন। 

যভােব কভার িল থাকা উচিত ------ 

থেম Cover–A (ফম ১৩B মেধ ) BALLOT PAPER রেখ আঠা িদেয় সীল 
করেত হেব। তারপর উ  খাম ট (Cover–A) এবং DECLARATION (IN
FORM-13A) এই দু টেক Cover – B (Form-13C) মেধ  পুের মখু আঠা 
িদেয় ব  কের গালা সীল করেত হেব।



ভােটর আেগর িদন DC ত পৗছােনার 
জন  পিরবহন ব ব া

১. আজ িশ ণ কে  এই মহকুমার িবিভ  া  থেক মহকুমা শহের 
আসার জন  কত েলা েটর াব করা হেয়েছ। এর বাইের কানও 
ট যখান থেক কানও পািলং পা ট আসেবন তা কভার করা না হেল 

আপিন িনং ভনুেত দওয়া DROP BOX এ আপনার াব ট জমা 
িদন।

২.  তৃতীয়/চডা  িনং  এর িদন কখন কাথায় বাস ছাড়েব বা যােব সটা 
িন  কের আবার আপনােদর অবগিতর জন  িনং  ভনুেত  িন  কের আবার আপনােদর অবগিতর জন  িনং  ভনুেত  
টাঙােনা হেব এবং District Website –এ Upload করা হেব। 

৩. কানও গাড়ী ত  অ ল থেক সরাসির আপনার DC/RC ত নাও 
যেত পাের তারজন  িন  জায়গায় নামেত হেব এবং সখান থেক 

DC/RC ত যাওয়ার জন  সােটল বাস থাকেব যা আপনােক গ েব  
পৗেছ দেব।

গাড়ী থেক নামা এবং DC/RC যাওয়া এ েলা আমােদর 
আিধকািরকরা থেক পিরচালনা করেবন যােত আপনার 
কান প অসুিবধা না হয়।




