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ভাটকম েদর িশ ণ

মুখ িনবাচনী আিধকািরেকর কাযালয়, পি মব



িবষয়ব
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3. ভাটেক িলর চারপােশ আইনশৃ লা র ণােব ণ
4. পািলং শেন ভােটর িদেন ি য়াকলাপ4. পািলং শেন ভােটর িদেন ি য়াকলাপ
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িবতরণ কে / িডিসেত
কায ম

1.  িডিসেত ব ব া

2. পিুলশ, ক ােমরাম ান, মাইে াঅবসাভার, 

যানবাহন ট ািগং

3.  পাল উপকরণ সং হ

4.   EVM / VVPAT হণ

5.  িনবাচক তািলকা  চিকং



DC ত এেস ( ভাটকম ) কী করেবন
• থেম Display Board দেখ িনেজর বুথ জেন িনন
• আপিন যিদ ি সাইিডং বা থম পািলং অিফসার হন তেব িনিদ  ন ের 
িনেজর মাবাইল ন র registration কের ফলুন।

• আপনার বুেথর কাউ ার থেক ভােটর সাম ী সং হ কের স িল 
ভােলা কের দেখ িনন।

• আপনার বুেথ মাইে া অবজাভার/িভিডেয়া ক ােমরা থাকেল তার সােথ 
যাগােযাগ কের িননযাগােযাগ কের িনন

• Vehicle Tagging কাউ ার থেক আপনার বুেথর জন  িনিদ  গািড়  
খুেজ িনন

• পুিলশ Tagging কাউ ার থেক আপনার বুেথর পুিলশেদর সােথ িনন
• মেন রাখেবন আপনার স েরর িনরাপ া বািহনী িনেয় তেবই আপিন 
বুেথ যােবন

• ভাট কম েদর চািহদামতন (on demand training) এর ব ব া আেছ
• পা াল ব ালেটর ব ব াপনা ক  বা Facilitation Center আেছ



ভােটর সাম ী নওয়ার সময় ভাটকম  দেখ নেবন
1. আপনার বুেথর EVM এবং VVPAT
2. EDC/PBর তািলকাভু  ভাটার
3. অেমাচনীয় কািল
4. ভাটার তািলকার এক মাকড কিপ এবং দু  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 তািলকা8. ASD/CSV এর তািলকা
9. াথ  ও তার Election Agent এর নমুনা া র
10. Form 17A (Register of Voters), 17C, ি সাইিডং অিফসােরর ডােয়ির, 

ি সাইিডং অিফসােরর ঘাষণাপ , Pro’s Report I,II,III
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  আপনার বেুথর 
িকনা(Address Tag  পরী া ক ন এবং কাউ াের রাখা 
Register এ উি িখত ওই EVM/VVPAT র সােথ স  
িমলেছ িকনা দেখ িনন)

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

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

Special Tag, Strip Seal
• ভাটার তািলকার মাকড কিপর সম  অংশ দেখ িনি ত হন
• দেখ িনন য মাদার রাল এ িবেয়াজন এবং সংেশাধন যথা েম 
আড়াআিড় ভােব DELETED এবং # িচ  িদেয় উে খ করা 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 authenticate করা 
থােক।

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



ভাটার তািলকা

• ভাটার তািলকা  integrated হেব, পূেবর মত িতন  
supplement থাকেব না ।  তেব SRER, 21 এ অ ভু  
নতুন নাম িলর পিরবােরর সদস েদর সােথ কানও 
বাি িলং এবং পুনরায় িসিরয়ালাইেজশন হেব না।

• সবেশষ চূড়া  কােশর তািরখ (15.01.2021) থেক 
মেনানয়ন দওয়ার শষ তািরখ অবিধ continuous

সময় করা সম  সংেযাজন রােলর শষ 
মেনানয়ন দওয়ার শষ তািরখ অবিধ continuous
updation সময় করা সম  সংেযাজন রােলর শষ 
িসিরেয়ল এর পর থেক মা েয় serial দান কের 
েম রাখা হেব। 

• কািশত তািলকায় Deletion/ Correction মাক করা 
থাকেব 

• # মােন SRER, 21এ সংেশাধন হেয়েছ
• ## মােন Continuous updation এ সংেশাধন হেয়েছ



• আড়াআিড় ভােব DELETED কথা  মােন SSRER এ 
িবেয়াজন হেয়েছ।

• দইুবার আড়াআিড় ভােব DELETED DELETED মােন 
Continuous updation এ িবেয়াজন হেয়েছ

• িত  Deletion এর পােশ কারণ িহসােব S / Q/ R / M
উে িখত থাকেব (E = Expired, S = Shifted, R =উে িখত থাকেব (E = Expired, S = Shifted, R =
Repeated, Q = Disqualified, M = Missing).

• CSV/AIS/ASD & ARL তািলকা দেখ িনন
• য সম  ভাটারেদর Election Duty Certificate এবং 

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







E-Roll for Poll
23/2020-ERS dt. 07th August, 2020



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

• EDC ভাটাররা তােদর য বেুথ নাম রেয়েছ স  ছাড়া 
ওই AC র য কােনা বেুথ িগেয় ভাট িদেত পারেব

• মাকড কিপ দেখ িনন য সব অংশ কআেছ
• Auxiliary বুথ হেল টপ িশট, মাট িনবাচক িববরণ ও 
তােদর িসিরয়াল নং এর ভাগ িমিলেয় িননতােদর িসিরয়াল নং এর ভাগ িমিলেয় িনন

• মাকড কিপেত PB/EDCর সংখ া’র সােথ আপনােক দওয়া 
PB/ED ভাটােরর তািলকা িমিলেয় িনন

• মাকড কিপর িতটা entry authenticate করা আেছ িকনা 
দেখ িনন



পািলং শন িলর
চারপােশ আইনশৃ লা

র ণােব ণ
1. াথ েদর বুথ াপন1. াথ েদর বুথ াপন

2. কানও ক ানভ ািসং নই

3. যানবাহন চলাচল

4. সশ কম েদর েবশ

5. ােরর মতা



া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  টিবল, দু  চয়ার, 
3 ফুট*4.5 ফুেটর এক  ব ানার । ীে র কারেন এক   10 ফুট বাই  
10 ফুট মােপর তাব ুথাকেত পাের।

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

• এই বেুথর উেদ া ােদর অবশ ই ROর কােছ তােদর বথু াপেনর িবষয়  
আগাম িলিখত ভােব জািনেয় রাখেত হেব। ানীয় উপযু  কতৃপে র 
অনমুিত েয়াজন। সই অনমুিত দখেত চাইেল সই বেুথ উপি ত যারা 
রেয়েছন তােদর স  দখােত হেব।

• সই বেুথ যারা বসেবন তারা সখানকার ভাটার হেবন এবং তােদর 
িনেজেদর কােছ EPIC থাকেব। স র ম ািজে ট অথবা পুিলশ স  
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 তােদর 
ফান সাইেল  মােড রাখেবন। িতিন বাইের বিরেয় িগেয় 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 ে  আইনানুগ 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
• িবধানসভা কে র অ গত এলাকার জন  াথ িপছু এক  গািড়, াথ র ELECTION• িবধানসভা কে র অ গত এলাকার জন  াথ িপছু এক  গািড়, াথ র ELECTION

এেজে র জন  এক  গািড় এবং দেলর কম েদর জন  এক  গািড় অনেুমািদত
• গািড়র permit এ সই করেবন DEO অথবা RO। স র আসল কিপ গািড়র কাঁেচ 

সা েয় রাখেত হেব
• কােনা গািড়র সাহােয ই কানও ভাটার আনা নওয়া করা যােব না। তেব 

সরকারী কম , রাগী, অসু , বৃ , অশ  মানষুরা 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 অনেুমািদত 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।িনরাপ ার ী অ  সহ বুেথ যেত পারেব না।

• Z+ িনরাপ া া  ব াি র ে  তার িনরাপ ার ী সাধারণ 
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  
অনেুমািদত নয়।



ি সাইিডং অিফসার মেন করেল ার করার িনেদশ িদেত পারেবন

• যিদ ি সাইিডং অিফসার মেন কেরন য বেুথ 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 পুিলশ আিধকািরকেক সই 

ব ি েক ার করার িনেদশ িদেত পােরন এবং সই পুিলশ 

আিধকািরক সই ব ি েক ার করেবন।



ভােটর আেগর িদন বুেথ
1. ি য়াকলাপ1. ি য়াকলাপ

2. বুথ াপন

3.িভিডও ক ােমরা

4.ওেয়ব কাি ং



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

• আপনার বথু  ভােলা কের দেখ িনন এবং সই অনযুায়ী আপনার 
পিরক না ক ন।

• িনি ত ক ন য ভাটারেদর জন  বাইের দাঁড়াবার যেথ  জায়গা 
রেয়েছ এবং মিহলা, পু ষ, PWD ভাটারেদর পৃথক লাইেন দাঁড় করােনা 
যােব।

• ভাটারেদর জন  ঢাকা ও বেরােনার জন  পৃথক পথ রেয়েছ
• সুিনি ত ক ন য লাইেন দাঁড়ােনা থম ভাটােরর থেক বেুথর 
দরজার দরূ  পাঁচ থেক দশ ফুেটর মেধ  আেছ।

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

• বেুথর ভতের রা া করা বা আ ন ালােনা িনিষ ।



ভাট হণ কে র ব ব াপনা
• ভা ং ক াটেম  ঘেরর সবচাইেত দেূরর াে  াপন ক ন তেব খয়াল 

রাখেবন সখােন পযা  আেলার সং ান যন থােক আর কােনাভােব ভাটােরর 
গাপনীয়তা ভ  না হয়।

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

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

• এ  কােনা জানালা বা দরজার কােছ বসােনা যােব না।• এ  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। 
• টিবেলর পােয় এমনভােব টপ করা যেত পাের যােত তােরর বাতােস ঝুেল না যায় যােত

ঝুল তােরর ভার সংেযাগেক ভািবত না কের
• তদনসুাের, অধ ইি ে র এক টপ উি িখত উে েশ ি জাইিডং অিফসারেদর

সরবরাহ করেত হেব। টিপং কবলমা ব বহার কেরই করা হেব " া পাের
অ ােডিসভ টপ“ এমনভােব যােত ট ািপং সংেযাগকারী তার িলর দশৃ মানতার উপর
ভাব ফলেব না এবং ইউিনট িলর িত াপেনর েয়াজন হেল এ সহেজই সরােনা হেব



ভাট ক  াপন 

• িত  বুেথ েয়াজনীয় িবদু েতর ব ব া বাধ তামূলক

• ভা ং ক াটেমে র ক ওপের অথবা সামেন উ  
ভাে েজর কােনা incandescent bulbs/ উবলাইট থাকেব 
না।

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







িভিডও ক ােমরা

• একজন িভিডও াফার এক  িনিদ  বেুথর 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 তুলেবন এবং 
এক  লগ িশট তির কের রাখেবন য  ি সাইিডং অিফসারেক কাউ ার 
সাইন কের িদেত হেব। িতিন িনে া  ঘটনা বা িজিনষ িলর ছিব তুলেবন

• মক পাল এবং সখােন পািলং এেজ েদর উপি িত। এছাড়া ভােটর আেগ 
EVM/VVPAT ত করা (অ ত পে  িতন  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 মুহূেতর ছিব।
• িতন  আলাদা কাণ থেক ভা ং ক াটেমে র ছিব (সােথ 
ব াক াউে র িতন  ছিব)

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



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

• ভাট শষ হওয়ার সমেয় লাইেন দাঁড়ােনা 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 ঢুিকেয় রাখেবন। স  ি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  থেক যেথ  উ তায় াপন করেত হেব
(আনুমািনক 7 থেক 8 ফুট)

• স  হয় এক  াটফেমর উপের াপন করেত হেব নয়েতা দওয়ােলর 
সােথ যু  মজবুত কােনা াে  রাখা হেব। স  যন নড়াচড়া না 
কের অথাৎ স র অব ান যন িনিদ  থােক।

• ক ােমরা র অব ান এমনভােব হেব যন িনে া  ঘটনাবিলর ওপের  
ভােব নজরদাির এবং স সারণ স ব হয়। 

» পািলং অিফসার ারা ভাটােরর শনা করণ 
ভাটােরর আ েুল অেমাচনীয় কািল েয়াগ 
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 ং ক াটেমে  েবশ, িক  গাপনীয়তা র ােথ

 ব ালট ইউিনেটর ওপরটা যন না দখা যায়। 
» পািলং এেজ েদর উপি িত 
» ভােটর শেষ লাইেন দাঁড়ােনা 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 অনসুাের WEBCASTING করা হেয়েছ। সই অনু প 
জলা িনবাচন আিধকািরক রােজ র মুখ  িনবাচনী আিধকািরকেক 
জানােবন। এই িরেপাট’  কিমশেন পাঠােনা হেব।

•  RO 30inch *18inch মােপর সাইেনজ তির করেবন য েত
fluorescent yellow background এ কােলা রেঙ লখা থাকেব 
YOU ARE UNDER WEB CAMERA/CCTV SURVEILLANCE। এই 

 ভাট হণ কে র ভতের এবং বাইেরর একািধক 
YOU ARE UNDER WEB CAMERA/CCTV SURVEILLANCE। এই 
signage  ভাট হণ কে র ভতের এবং বাইেরর একািধক 
জায়গায় সাঁটােনা থাকেব।

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



ভাট হেণর িদন
1. ভাট হণ কে  য িজিনষ িল টাঙােত হেব 

2. াথিমক কাজকম 

3. পািলং এেজ স

4. মক পাল বা মহড়া ভাট 4. মক পাল বা মহড়া ভাট 

5. ি সাইিডং অিফসােরর িতেবদন -1

6. মক পােলর পের িসিলং

7. িরজাভ মিশন ব বহার 

8. কে াল ইউিনেটর ব াটাির পিরবতন



ভাট হণ কে  য িজিনষ িল টাঙােত হেব

1. পািলং শন এলাকা িনধারেণর না শ

2. Form 7A এর অনিুলিপ

3. িকভােব EVM/VVPATএ ভাট দওয়া হেব সই পা ার3. িকভােব EVM/VVPATএ ভাট দওয়া হেব সই পা ার

4. পূণ টিলেফান ন র সমহূ

5. ভাটার তািলকার Working Copy



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 রাখুন যন সখান থেক 

কােনা কািল বাইের না পের যায়
• অন ান  িজিনষ িল ক মতন রেয়েছ যমন ইিভ এম, িনবাচক 
তািলকার কিপ িল, 17A রিজ ার, পািলং এেজ েদর পাশ। তািলকার কিপ িল, 17A রিজ া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 িনযুি  পে  (Form 10) থাকা 
সই িল যাচাই ক ন।



পািলং এেজ  হওয়ার শত সমূহ
• িতিন ওই বুেথরই বা adjacent বুেথর ভাটার হেবন
• তােক াথ  বাঁ 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 দজুন িরিলভার থাকেত পাের। 
গট পাশ দিখেয় তারা ঢুকেত 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।

• দপুুর িতনেটর পের পািলং এেজ  বদলােনা যােব না।
• িতিন বেুথর বাইের কােনা ভাটােরর (িযিন ভাট িদেয়েছন বা 
এখেনা দন িন) Sl No লখা ি প পাঠােত পারেবন না।এখেনা দন িন) 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  অনুেমািদত নয়।



(CHAPTER 9, PARA 9.4.3) 
POLLING AGENTS / RELIEVING AGENTS MOVEMENT SHEET 

S. No. No. and 
Name of 
Parlia- 

mentary 
Constitu- 

ency 

No. and 
Name of 
Assem- 
bly seg- 

ment 

Name of 
Candi- 

date 

Name of 
Political 
Party 

Name of 
Polling 
agents 
/ Re- 

lieving 
agents 

Time of 
Entry 

Signa- 
ture 

Time of 
Exit 

Signa- 
ture 

ency agents 

1.          

2.          

3.          

Signature of the Presiding 
Officer 



মক পাল বা মহড়া ভাট

• ভাট  হওয়ার 1.5 ঘ া আেগ  হেব
• আেগ দেখ িনন য আপনার ভা ং ক াটেমে র ভতের 

VVPAT এবং BU যথা েম রেয়েছ(VVPAT থাকেব BU র বা ঁ
িদেক এবং VVPATএর paper roll knob  উ বা 
vertical থাকেব)। CU থাকেব 3rd Polling Officer এর 
টিবেল।টিবেল।

• পেনেরা িমিনট অেপ া ক ন। যিদ দইু িত ী াথ র 
পািলং এেজ  না আেসন, িকংবা একজন এেজ  আেসন । 
আপিন VVPAT এর কবল’  CU ত, এবং BU র 
কবল’  VVPAT এ জেুড় CU সুইচ অন কের CLEAR
বাতাম েপ দিখেয় িদন য মিশেন েত ক  াথ র 
পে  কােনা ভাট আেগ থেক দওয়া নই। 



• এইবার CU ত অবি ত BALLOT বাতাম েপ উপি ত এেজ েদর 
বলনু সম  াথ রেদর ভাট িদেত। মাট অ ত প াশ  ভাট িদেত 
হেব এবং িত  াথ র বাতােম অ ত 1  ভাট িদেত হেব।

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

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

• ভাট শেষ CLOSE বাতাম  পুন। RESULT বাতাম েপ মহড়া 
ভােটর ফল দিখেয় িদন।



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

• CLEAR বাতাম েপ সবাইেক দিখেয় িদন য মিশেনর 
ভতের কােনা ভাট নই। খািল VVPAT PAPER SLIP

COMPARTMENT সবাইেক দিখেয় স  িসল কের িদন।COMPARTMENT সবাইেক দিখেয় স  িসল কের িদন।

• মক পাল হেয় গেছ এই মেম SMS পা েয় িদন।

• আপনার বুেথ িভিডও াফার থাকেল পুেরা মক পাল 
ঘটনা র ি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  িনিদ  কােলা এবং পু  কাগেজর খােমর ভতের ঢুিকেয় 
রাখুন। খােমর বাইের ি সাইিডং অিফসােরর িসল মা ন। এই খােম 
ি সাইিডং অিফসার এবং এেজ রা সই করেবন। খাম  াি ক বাে রাখেত 
হেব ।

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

• Pr.O’s Report Part 1 (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 ভুলেবন না।



GREEN PAPER SEAL / সবুজ পপার িসল লাগােনা

• CU র সুইচ অফ কের িদন। কবেলর সংেযাগ িবি  ক ন।

• ি সাইিডং অিফসার Green Paper Seal এর সাদা িদেক এবং Sl No কথা র 

নীেচ িনেজর পণূ া র করেবন।

• এেজ েদর সই কিরেয় নেবন

• RESULT SECTION এর Inner Door এর াি ক েমর ভতর িদেয় িসল 
েক এমনভােব ঢুিকেয় িদন যন স র সবজু িদক  বাইের থেক দখা যায় েক এমনভােব ঢুিকেয় িদন যন স র সবজু িদক  বাইের থেক দখা যায় 

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

• এইবার Inner Compartment র door  এমনভােব চেপ ব  ক ন যােত 

িসেলর খালা দইু া  ওপের এবং নীেচ বিরেয় থােক।

• 17C Part I, Item 9 অনসুাের Account of Paper seal তির ক ন। অব ব ত 

বা কােনারকম িত  পপার িসল থাকেল স  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



ইিভএম এবং িভিভপ াট িলর জন ব ব ত ট াগ, িসেলর িবিভ কােরর কার

িব ইউ / িস ইউ / িভিভপ ােটর জন সাধারণ এে স ট াগ



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

• Special Tag এ CUর Serial No  িলখুন।

• Tag র পছেন সই ক ন এবং এেজ েদর সই করান।

• এেজ েদর বলনু Special Tag এর Sl No  টুেক িনেত।এেজ েদর বলনু এর   টুেক িনেত।

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



• Special Address Tag  এমনভােব বসােত হেব RESULT
COMPARTMENT এর Inner Door এর ওপের বসােত হেব 
যােত Tag র মােঝর িছ  িদেয় CLOSE বাতাম  
বিরেয় থােক।

• ি সাইিডং অিফসােরর ডােয়িরর িনিদ  জায়গা িল • ি 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  SEAL করা

• রজা  স ােনর আউটার কভার  একটু চেপ এমনভােব ব  করেত 
হেব যােত পপার িসেলর দইু া  বাইের বিরেয় থােক।

• রজা  স ােনর আউটার কভার  িসল করেত হেব স র বাইেরর বাঁ 
িদেক থাকা দু  িছে র ভতর িদেয় এক  সুেতা ঢুিকেয় এক  িগটঁ 
বঁেধ।বঁেধ।

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

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



• এেজ েদর বলনু Strip Seal এর ন র  টুেক িনেত।
• এই িসল র ভতেরর িদেক আঠা লাগােনা A,B,D অংশ থােক এবং 
বাইেরর িদেক C অংশ থােক।

• এই সবজু িসল র মানসুাের থেম A, তারপর B এবং শেষ C
অংশ  লাগােত হেব। তারপর িসল র অিতির  অংশ  CUর 
চারপােশ পঁিচেয় সবেশেষ D অংশ  সামান  শ  কের লাগােত হেব। 
খয়াল রাখেত হেব যন িসল  িছঁেড় না যায়।

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

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

• এখন আপনার EVM ভাট হেণর জন  তির। BU  ক ভা ং 
ক াটেমে র ভতের রাখুন এবং CU ক রাখুন তৃতীয় পািলং 
অিফসােরর টিবেল।
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মক পাল ব ালট ি পযু াি েকর বা গালাপী কাগজ িসল সহ িসিলং
করা

মক পােলর পের ি জাইিডং অিফসার VVPAT ইউিনেটর প ব থেক সম ব ালট ি প িল সিরেয় তােদর পছেনর
িদেক রবার াে র ারা " মক পাল ি প ' া (3cms x 1.5 cms) মারা হয় এবং কােলা খােম রেখ িসল করা হয়
। খােমর উপর ি সাইিডং অিফসার ও পািলং  এেজ রা  সই করেবন। খােমর উপর বথু নং ও নাম, িবধানসভা কে র 
নাম ও ভাট হেণর  তািরখ িলখেত হেব নাম ও ভাট হেণর  তািরখ িলখেত হেব 

তারপের, খাম সরবরাহ করা িবেশষ াি েকর বাে রাখুন। াি েকর বা এক গালাপী কাগজ সীল
িদেয় িসল ক ন । িসেলর উপর ি সাইিডং অিফসার ও পািলং  এেজ রা  সই করেবন ।



ইিভএম - িসিলং

েমর মেধ  সবুজ পপার িসল 
ঢাকান 

সবজু পপার িসল দপুােশ 
বিরেয় থাকেব সমভােব। 
রজা  সকশন ব  ক ন 



রজা  সকশনএর আভ রীণ
সকশন  িসল  ক ন 

ইিভএম - িসিলং - ি জাইিডং অিফসার

শাল ট াগ  এমন ভােব 
িফ  ক ন যা ত 
বাটন দখা যায়,   িসল 
ক ন 

Close



রজা  সকশেনর 
দরজা এমনভােব
ব ক ন যােত ি ন
পপার িসল বাইের

ইিভএম - িসিলং

পপার িসল বাইের
বিরেয় থােক এবং
দরজা এে স ট াগ 
ারা িসল ক ন



ইিভএম -

দরজা র নীেচর া
থেক সািরত ি ন
পপার িসেলর গাড়ার

A B D

আউটার পপার ি প সীল িফি ং

পপার িসেলর গাড়ার
কােছ ি গামড অংশ
‘A' িদেয় ি প িসল
রাখনু।

‘A' ঢাকা মাম কাগজ সরান এবং ি ন পপার িসেলর নীেচর
র প ক ন।



ইিভএম - িসিলং -

‘B' ক আবৃত মাম কাগজ
সরান এবং এ ি ন পপার
িসেলর উপেরর র র উপের
প ক ন।

‘B' প করার পের, াক-
আঠােলা অংশ ‘C' শীেষ থাকেব।
‘C' এর উপের মােমর কাগজ
সরান



ইিভএম - িসিলং -

উপের থেক ি ন পপার িসেলর
দু র চেপ ধ ন এবং…।

নীেচর র েক 'িস' ত চেপ
প ক ন।



ইিভএম - িসিলং -

াজ বাতােমর উইে ার ক
নীেচ বাম িদক থেক কে াল
ইউিনেটর চারিদেক ি প িসল
ঘিুড়েয় িনেয় আসনু 

ডান িদক থেক ি প িসেলর অন া
উপের আনুন। এখন াক-আঠােলা অংশ
‘D' উপের থাকেব।
‘D' এর উপের মােমর কাগজ সরান এবং
এ ি ন পপার িসেলর উপের প
ক ন।



ইিভএম - িসিলং -

এখন ি প িসল িফ ড হেয়েছ। ল  রাখনু য ি প িসল াজ
বাতােমর াপ কভার কের না।কে ালকে াল ইউিনটইউিনট এখনএখন ভাটভাট হেণরহেণর
জনজন ত।ত।



িভিভপ াট িসিলং
ি জাইিডং অিফসার এবং পািলং এেজ রা মক
পাল শষ হওয়ার পের িভিভপ ােটর িসিলং প
বাে র জন ব ব ত এে স ট ােগ া র
করেবন ।

ব ালট ি প বিগ থেক সম
ব ালট ি প িল সরান এবং কােলা
খাম এবং াি েক রাখুন ব .িসল
িপিপএস সহ



িরজাভ ইিভএম এবং িভিভপ াট িল সনা করণ

• িরজাভ মিশেনর গােয়  RSERVE   লখা গালািপ ি কার 
লাগােনা থাকেব।  

• মহড়া ভাটার সময় মিশন খারাপ হেল স র অিফসােরর থেক 
এই মিশেন িনেত লাগেব। এই মিশেন িনেত লাগেব। 

• স র অিফসার িরজাভ মিশন থেক মিশন িদেয় মক পােলর 
িডেফি ভ িনেয় নেবন ও তার ক ািরং কেসর গােয়  ‘MOCK
POLL REPLACED’     ি কার লাগােবন। 

• িবধানসভা ভাটার ে  ি কার এর রঙ হেব গালািপ এবং এর 
সাইজ হেব - 15 cm x 10 cm









িস.উ এর পাওয়ারপ াক পিরবতন
(51/8/7/2020-EMS dtd 25.08.2020)

কে াল ইউিনেটর পাওয়ার প াক (ব াটাির) স কভােব কাজ না করেল বা low
ব াটাির দিশত হেল ি সাইিডং অিফসারগণ িন িলিখত পদে প হণ করেবন:
i) ি সাইিডং অিফসার তাৎ িণকভােব কে াল ইউিনেটর পাওয়ার প াক িত াপেনর
জন স র অিফসারেক অবিহত করেবন। এই উে েশ , অিতির পাওয়ার প াক িল
সরবরাহ করা হেব।

ii) ি সাইিডং অিফসার ' পািলং এেজ স এবং স র অিফসােরর উপি িতেত কে াল
ইউিনেটর পাওয়ার প াক িত াপন করেবন। ি সাইিডং অিফসার আবার কে াল
ি সাইিডং অিফসার পািলং এেজ স এবং স র অিফসােরর উপি িতেত কে াল

ইউিনেটর পাওয়ার প াক িত াপন করেবন। ি সাইিডং অিফসার আবার কে াল
ইউিনেটর ব াটাির িবভাগ সুেতা এবং এে স ট াগ িদেয় সীল করেব এবং ট াগ েত
পািলং এেজে র া র হণ করেব।

(iii) ি সাইিডং অিফসার কিমশেনর ি সাইিডং অিফসােরর িতেবদেনর অংশ-ত





ভাট হণ  
 ি সাইিডং অিফসার ভাট হেণর গাপনীয়তা র ণােব ণ স েক আরিপ অ া 1951 এর

128 িবধান িল পড়েবন
 ি সাইিডং অিফসার ভাট হণ র িবষেয় Pr.O’s Declararion Part 1 এ উপি ত

পািলং এেজ েদর া র হণ করেবন ও িনেজ সই করেবন
 াথিমক কাজকম শষ না হেল ভাট হণ র জন িনধািরত সমেয় 3 থেক 4 জন

ভাটারেক বেুথ েবশ করান
 ভাট র SMS বাতা পা েয় িদন
 দয়া কের মেন রাখেবন যিদ ভাট হণ হেত দইু ঘ ারও বিশ দির হয়, তেব ECI দয়া কের মেন রাখেবন যিদ ভাট হণ হেত দইু ঘ ারও বিশ দির হয়, তেব ECI

ারা REPOLL ঘাষণা দওয়া হেব
 ভাটদান তািলকায় PB/ED ব তীত অন কানও এি নই বেল পািলং এেজ েদরেক দশন

ক ন;
 Voter Register (ফম -17 এ) কান এি নই, দশন ক ন
 পািলং এেজ েদর সােথ সময় িমিলেয় িনন ।
 51/8/7/2020-EMS dtd 25.08.2020 – Voter Register ( 17A ) এেত থম ভাটারর সই

করার আেগ, পািলং অিফসার -১, ি জাইিডং অিফসােরর সােথ যাচাই কের 17 A এেত
কািলেত িলিপব করেব য "Total in the Control Unit checked and found to be
zero".



ভাট হণ ি য়া 
1. বুেথ েবশ িনয় ণ 

2. বুেথ ক ীয় বািহনীর ভূিমকা

3. সংবাদ মাধ েমর েবশ

4. ভাটকম েদর দািয়  সমূহ 

5. ই িড ভাট



ভাট হেণর িদন
ভাটেকে র িবন াস
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ইিভএম এবং িভিভপ াটস সট ক ন

A. CU- পািলং অিফসার (PO- 3)
B. BU + VVPAT - ভাটকে



ি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  ঢুকেত 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 ঢুকেত পারেবন না। 
ব িত ম ধ ু সই সম  ব ি  যারা Z+ িনরাপ া পেয় থােকন।)

• পুিলশ িকংবা ক ীয় বািহিন বেুথর ভতের ঢুকেত পারেব না। তারা 
তখনই ঢুকেবন যখন ি সাইিডং অিফসার তােদর ভতের আসেত 
বলেবন।



িনবাচেনর িদন বুেথ ক ীয় বািহনীর ভূিমকা

• ভােটর এক িদন আেগই ক ীয় বািহনী বেুথ পৗঁেছ যােব।

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

• কাথাও যিদ একটা মাইেস (premise)একািধক বুথ থােক 
তাহেল জওয়ান িত  বেুথর দরজায় ঘুের ঘুের ভতেরর 
কাযকলােপর িদেক নজর রাখেব।



গণমাধ েমর (Media) উপি িত

• চারমাধ েমর সই সম  িতিনিধরাই বেুথর ভতের ঢুকেত 

পারেবন যােদর কােছ মুখ  িনবাচনী আিধকািরক / জলা িনবাচন 

আিধকািরেকর দওয়া পিরচয়প  আেছ

• তারা কােনাভােবই ভােটর ব াঘাত ঘটােবন না

• তারা ভােটর গাপনীয়তা ল ন করেবন না।

• খুব সংি  সমেয়র জন  বুেথর ভতের ঢুকেত 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 রিজ া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  সমূহ

• ি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  EPIC দওয়া হেয়েছ তারা স র 
সাহােয়ই ভাট দেবন।

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



• EPICএ থাকা সাধারণ  ( যমন ভাটােরর িনেজর/তার 
বাবার/মােয়র/ ামীর নােমর বানােনর ,িলে র, বয়েসর িকংবা 
কানার ভুল)অ াহ  কের তােক ভাট িদেত অনুমিত িদেত 

হেব।

• EPIC এর Serial Number এ কােনা ভুল থাকেল সটাও 
অ াহ  করেত হেব।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. রিজ ার জনােরল অফ ইি য়া কতৃক দ  জাতীয় জনসংখ া পি র 

অ গত াট কাডঅ 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  
ও যাচাই কের নেবন।

• িনবাচক তািলকার মাকড কিপেত ভাটােরর নােমর িনেচ এক  
underline করেবন।

• ভাটার মিহলা হেল তার নােমর বাঁ িদেক Serial No এর বে  এক  
tick িচ  দেবন।

• িনিদ  সময় অ র ি সাইিডং অিফসােরর কােছ মাট কতজন ভাটার 
ভাট িদেয়েছন সই তথ  িদেয় িদেত হেব। এই কাজ র জন  
সচরাচর য  করা হয় তা হল এক  ি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 



ি তীয় পািলং অিফসােরর দািয়

• সুিনি 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 র িববরণ এবং িমক সংখ া উে খ ক ন।দখাে ন স র িববরণ এবং িমক সংখ া উে খ ক ন।

• ভাটার EPIC দিখেয় ভাট িদেত এেল িতন ন র কলােম িলখুন 
EP, আবার  Photo Voter Slip দিখেয় ভাট িদেত এেল VS কথা  
িলখুন। অন ান  নিথর ে  স র িমক সংখ ার শষ চার  
সংখ া িলখেত হেব।

• ভাটারেক এবার ভাটার ি প িদেয় িদন।





অেমাচনীয় কািলর েয়াগ
• ি তীয় পািলং অিফসার ভাটােরর বাঁ হােতর তজনী পরী া কের দেখ নেবন 

সখােন আেগ থেক কােনা কািলর দাগ কাটা নই। স  তলা  থাকেল তার 
কােছ থাকা কােনা কাপড় বা ডা ার িদেয় স  ভােলা কের মেুছ 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 বাঁ হাত না থােক 
তাহেল তার ডান হােতর তজনী থেক  কের ডান হােতর য কােনা আ েুল 
কািল লাগােত হেব।কািল লাগােত হেব।

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



ভাটার ি প দান
• প ােশর িকংবা একেশার বাি ে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।

• ভাটারেদর থেক তৃতীয় পািলং অিফসার সম  ভাটার ি প 
সং হ করেবন এবং এক  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 েপ 

ভাটারেক ভা ং ক াটেমে র ভতের যেত বলেবন।

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

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

• ভাট চলাকালীন িকছু সময় অ র CUর TOTAL বাতাম েপ া  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  

ক ঠাক মানা হে  িকনা।

• ভাটারেদর শনা  করেণর কাজ  িনবাচন কিমশেনর 

িনয়মানুসাের হে  িকনা।



• ASD ভাটারেদর িচি তকরণ এবং তােদর স িকত রিজ ার 
 কঠাক পুরন করা হে  িকনা।

• অেমাচনীয় কািল কভােব লাগােনা হে  িকনা।

• 17A রিজ ার কভােব পুরন করা হে  িকনা।

• ভােটর গাপনীয়তা মানা হে  িকনা।

• পািলং এেজ েদর আচরণ এবং তােদর অি েযাগ যিদ িকছু 
থােক।

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



ED ভােটর প িত
• িযিন EDC দিখেয় ভাট িদেত চাইেছন তােক EDC র (Form

12B) ওপের সই করেত বলনু। শনা করেণর েয়াজেন ওনােক 
EPIC িকংবা কােনা Alternate Document দখােত হেব।

• EDC ত উি িখত নাম এবং ভােটর Part, Sl No মাকড কিপর 
শেষ িলেখ িনেত হেব।শেষ িলেখ িনেত হেব।

• যতজন ED ভাটার ভাট িদেত আসেব শষ Sl No এর পর 
থেক তােদর এক  ম তািলকা বািনেয় ফলেত হেব ।

• EDC  ি সাইিডং অিফসার রেখ দেবন।



• 17A রিজ াে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”

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

• সম  EDC এক  প ােকেট ঢুিকেয় রেখ পের  RC ত 
জমা িদেত হেব।





• কৃত ভাট চলাকালীন িস.ইউ বা িব.ইউ স কভােব কাজ না করার ে
িস.ইউ, িব.ইউ এবং িভিভপ াট সহ পুেরা ইিভএম িত াপন করা েয়াজন।
তেব এ জাতীয় ে নাটাসহ িতেযাগী িত ী াথ র কােছ মা এক
ভাট মক পােল ভাট দওয়া উিচত

• িস.ইউ থেক সম মক পােলর ডটা CRC করেত হেব এবং িভিভপ াট
থেক পপার ি প প বা থেক সিরেয় ফলেত হেব। ি জাইিডং অিফসার,
পািলং এেজ েদর খািল প বা দখােবন

ভােটর সময় ইিভএম-িভিভপ াট িত াপন

পািলং এেজ েদর খািল প বা দখােবন

• মক পাল িভিভপ াট পপার ি প িলর িপছেন রাবার াে র সাহােয
“MOCK POLL SLIPS" া মারেত হেব, তারপের তােদর পু কােলা
কাগেজর এক খােম রাখা উিচত এবং মক পােলর জন িবেশষ াি েকর
বাে রাখেত হেব এবং গালাপী কাগেজর িসল িদেয় িসল করা।

• কৃত ভােটর সময় কবলমা িভিভপ াট িত াপেনর ে , কানও মক
পাল করেত লাগেব না ।



mock poll এর সময়

EVM/VVPAT এর িত াপন

poll এর সময়

ধ ু
 

ধ ু defective

unit মােন হয় 

BU/CU 
defective

VVPAT  
defective

 

ধ ু

unit মােন হয় 
CU নয়েতা BU

িকংবা VVPAT

ই ধ ু
পা ােনা হেব 

 

 
 
 

পেুরা set মােন 
CU, BU VVPAT
পালটােনা হেব 
-NOTA সেমত 

িত াথ েক এক  
কের ভাট দওয়া 
হেব মক পােল।

 
 
 

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





VVPAT িনেয় ভাটােরর অিভেযাগ (Rule 49 MA)

• যিদ কােনা ভাটার অি েযাগ কের য VVPAT ভুল ভাট দশন 
করেছ তাহেল তােক ি সাইিডং অিফসােরর কােছ িবষয়  জানােত 
হেব।

• ি সাইিডং অিফসার তার থেক এক  ঘাষণা প  নেবন য যিদ 
িতিন িমথ া বেল থােকন তাহেল তার িব ে  শাি 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  Test Vote িদেত বলেব। সই 
ভাট  পািলং এেজ  এবং ি সাইিডং অিফসােরর স েুখ ভাটারেক 
িদেত হেব।

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

• যিদ ভাটােরর অি েযাগ স ক হয় তাহেল ি সাইিডং অিফসার ভাট 
ব  কের িবষয়  RO র নজের আনেবন।



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 thousandimprisonment 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



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  ঘাষণাপ  িনেয় িনেত হেব য িতিন ভাটােরর 

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

ভা ং ক াটেম  পয  একজন সহেযাগী/স ী িনেত পারেবন। তেব সই 
সহেযাগী/স ী কােনাভােবই ভা ং ক াটেমে র ভতের যােবন না। 
তেব এই িনেদশ  কবলমা  সই ভাটারেদর ে ই েযাজ  যােদর ধু 
চলােফরার জন ই সহায়তা েয়াজন। এই িবষেয় ি সাইিডং অিফসারেকই 
িস া  িনেত হেব।



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

• ু িনর সময় উপিরউ  FORM 14A ু িনর 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।



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
• কােনা পািলং এেজে র থেক 2টাকা জমা িনেয় তেবই চ ােলে র আেবদন হণ 

করেত হেব।
• িযিন চ ােল  করেছন তােক স র াি ীকার রিসদ িদেত হেব।
• যােক চ ােল  জানােনা হল তােক সতক করেত হেব য অন  কােরার পিরচয় 

ভাঁিড়েয় ভাট দওয়া শাি মূলক অপরাধ। তার নাম, কানা Form 14 (চ ােল  
ভােটর তািলকা)এ িলেখ িনেত হেব এবং তােক সখােন সই করেত বলেত হেব। 
যিদ িতিন স  করেত অ ীকার কেরন তাহেল তােক ভাট িদেত দওয়া যােব 
না।

• এক  Summary inquiry করেত হেব। িযিন চ ােল  করেছন তােক বলেত হেব • এক  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  িতি ত হয় তাহেল যােক চ ােল  করা হল তােক পুিলেশর হােত 
তুেল িদন এবং চ ােল ারেক তার দ ু টাকা িফিরেয় িদন। রিসদ িনেত ভুলেবন 
না। এই রিসদ আেছ Form 14এর 10 ন র কলেম। কাউ ারফেয়েল উে খ 
করেবন।

• চ ােল  িতি ত না হেল চ ােল ােরর টাকা বােজয়া  বা forfeit হেব। Form
14এর 10 ন র কলেম স  িলেখ রাখেত হেব। কাউ ারফেয়েলও স র 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  বুেথ 20( িড়)  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।
সই করার পের সই ভাটারেক এক  ট ার ব ালট পপার এবং Arrow Cross• সই করার পের সই ভাটারেক এক  ট ার ব ালট পপার এবং Arrow Cross
mark িদন। িতিন ভা ং ক াটেমে র ভতের িগেয় সই ব ালট পপাের ভাট 
িদেয় বিরেয় আসেবন। সই ব ালট পপার  িতিন ি সাইিডং অিফসােরর হােত 
দেবন।

• DC থেক া  COVER FOR TENDERED BALLOT PAPER এ সই সম  ব ালট 
পপার এবং Form 17B ঢুিকেয় 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 িনভুল ভােব িলেখ রাখেবন।





ASD তািলকা থেক কােনা ভাটােরর ভাট িদেত আসা

• উপিরউ  তািলকায় থাকা িত  ভাটারেকই িনেজর EPIC
অথবা কিমশন িনধািরত িবক  পিরচয়প িল িনেয় ভাট িদেত 
আসেত হেব।

• ি সাইিডং অিফসার ব ি গত ভােব সই পিরচয়প  যাচাই 
কের দেখ নেবন। Form 17A ত স র উে খ করেবন। ওই কের দেখ নেবন। Form 17A ত স র উে খ করেবন। ওই 
রিজ াের ভাটােরর সই এর পাশাপািশ তার বাঁ হােতর 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  ঘাষণাপ  িনেত হেব।





ি র মাধ েম ভাট (VOTING BY PROXY)

• আপনার (ি সাইিডং অিফসােরর কােছ) এক  CSV(Classified
Service Voter) দর তািলকা থাকেব যারা িনেজেদর ভাট দওয়ার 
জন  ি  িনযু  কেরেছন। আপনার কােছ থাকা িনবাচক 
তািলকার মাকড কিপর শেষ সই CSV তািলকা থাকেব।

• ি  থাগত ভােব EVM এর সাহায  িনেয় ভাট দেবন।
• ি র বাঁ হােতর মধ মায় কািল লাগােবন• ি র বাঁ হােতর মধ মায় কািল লাগােবন
• ি  িনেজর(যিদ িতিন সই বেুথর ভাটার হন) এবং সই CSV 
তািলকভু  ভাটােরর, মােন দজুেনর ভাট দেবন।

• ি র ে  CSV ভাটােরর CSV তািলকার Serial No উে খ 
করেত হেব Form 17A

• বাঝার সুিবধােথ PV কথা  Form 17A ত িলখেত হেব। যমন 
1(PV)



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 তাহেল স  তার 
থেক িনেয় িনেত হেব এবং cancel করেত হেব।থেক িনেয় িনেত হেব এবং cancel করেত হেব।

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

• এই ম েব র সােথ ভাটােরর সই কিরেয় িনেত হেব।



কম বয়স স েক ঘাষণা

• যিদ কানও িনবাচক বয়েসর িনেচ মেন হয় তেব তার পিরচয় অন থায়
িতি ত হয় তেব িনধািরত আকাের তার বয়স স েক তাঁর কাছ থেক
এক ঘাষণা িনন;

• ঘাষণাপ হেণর আেগ তােক িমথ া ঘাষণা দওয়ার জন আইেনর
দি ত িবধান স েক অবিহত ক ন;দি ত িবধান স েক অবিহত ক ন;

• এমন ভাটারেদর তািলকা ত ক ন যার কাছ থেক ঘাষণা গৃহীত
হেয়েছ। এছাড়াও এমন ব ি েদর তািলকা বজায় রাখুন যারা ঘাষণা িদেত
রািজ হনিন এবং ভাট না িদেয় চেল গেছন;

• এ জাতীয় সম ঘাষণা আলাদা কভাের রাখুন।



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…………………………………… 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.     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 



(ইিসর িনেদশনা নং 464 / INST / 2017-EPS 21 তািরখ, ফ য়ারী,
2017) িশ ম স িকত

• কিমশন তার পবূবত িদকিনেদশ িল পনুরায় জািনেয়েছ য
এ সম রাজৈনিতক দল এবং িনবাচন কমকতােদর ারা
িনি ত করা উিচত িশ েদর িনবাচন স িকত কানও ি য়ািনি ত করা উিচত িশ েদর িনবাচন স িকত কানও ি য়া
বা ি য়াকলােপ যন জিড়ত না করা হয় ।



ভাট হণ সমাি েত 
কাযািদ 

1. 17 িস1. 17 িস
2. পািলং এেজ েদর া র
3. ি য়া
4. কাগজপ িসিলং
5. মিশন িসিলং
6. সংিবিধব / িবিধব / তৃতীয় প ােকট

/ চতুথ প ােকট ইত ািদ পরূণ



ি 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 এই • ি সাইিডং অিফসােরর ADDITIONAL REPORT- ষােলা দফার এই 
অিতির  িরেপাট’  ি সাইিডং অিফসার পযেব ক/ RO ক দেবন।

• FORM 17A বা REGISTER OF VOTERS

• পািলং এেজ েদর মুভেম  িশট

• Pr.O’s Report I, II, III



ভােটর শষ (CLOSE OF POLL)

• ভাট শষ হওয়ার িনিদ  সমেয়র পাঁচ িমিনট আেগ বেুথর বাইের 
িগেয় ঘাষণা ক ন য যারা ভাট িদেত এেসেছন তারা যন 
লাইেন দাঁিড়েয় পেড়ন

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

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



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

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

• CU সুইচ অফ কের BU আর CU যাগােযাগ িবি  কের 
ফলুন।

• এক  Form 17A র শষ entry র পের এক  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 িদেয়েছ

• িত  পািলং এেজ েক Form 17Cর এক  attested কিপ িদেয় িদন। • িত  পািলং এেজ েক Form 17Cর এক  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



ভােটর িদন পািলং এেজ েদর া িরত আইেটম িল
• Pr.O. িতেবদন I, II এবং মক পাল খাম িল িপছেন। ( ভাট রআেগ এবং
পের যিদ ইিভএম িত াপন করা হয়)

• Pr.O. িতেবদন III (যিদ CU Battery িত াপন করা হয়)
• সবজু কাগেজর িসল, গালাপী কাগজ সীল, শাল ট াগ- এ মক পােলর পের
িস.ইউ িসল করার সময়

• ি জাইিডং অিফসােরর ঘাষণা
থম অংশ: ভাট রআেগ পাল এরথম অংশ: ভাট রআেগ পাল এর

ি তীয় অংশ: ভাট চালু পরবত ইিভএম এর যিদ িত াপন হয়
তৃতীয় অংশ : ভাট শেষ
চতুথ অংশ: ইিভএম িসল করার পের

• 17 এ ত – সকশন 49MA মেত Test  ভাট দওয়া হয়
• 17 এ ত - ভাট হণ ব হওয়ার পের, Pr.O া র এর নীেচ
• 17 িস Part- I ( ভােটর পের)
• Movement sheet ( যখন েযাজ )



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 poll- 
ing 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. 

Date......................... 
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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 candi- 

dates/polling agents present, to note down the serial number. 
 
 
 
 

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...........) 

Signature........................ 
Presiding Officer 



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. 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 candi- 
dates/polling agents present, to note down the serial number. 

 
 
 
 

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...........) 

Signature........................ 

Presiding Officer 



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.....…......) 
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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…..



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......…........) 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........................ 

 
Presiding Officer 

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



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



ITEMs where 
Following 

information required 
/available

17A 17C     
Pt 1

Pr O Diary PS-
05

16 pt 
Observer’s 
Report by  

Pr. O
Total electors assigned 

in PS
Col 1 Col 10 (i) Col 2

No. of persons who 
voted in PS

Page of 
last 

Col 6 Col 10 (iv) 
and 11

Col 3 Col 6

Some important information available/required in many documents

voted in PS last 
entry

and 11

Tendered votes cast Col 9(b) Col 16 Col 5

No. of voters who voted 
on basis of EPIC

As per 
17A

Col 4

No. of voters who 
refused to vote/ left 

without voting

Col 3 Col 10(v)

Polling agents present Col  9 Col 9



Form িল পরুন করার সময় মেন রাখেত হেব

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

– EVM এর ন র িলখেত হেব 17C pt 1 এবং PrO diary 
র Col 5 এ



SEALING OF ELECTION PAPERS ( ভােটর সাম ী িসল করা)

িন িলিখত সাম ী িলর কভার সমূহ ু িনর জন  আলাদা কের রাখুন

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

কিপ িসল কের িনিদ  কভাের রাখেত হেব)
3. 17A
4. ি সাইিডং অিফসােরর ঘাষণাপ
5. ি সাইিডং অিফসােরর ডােয়ির5. ি সাইিডং অিফসােরর ডােয়ির
6. Visit Sheet
7. পযেব কেক ি সাইিডং অিফসােরর েদয় ADDITIONAL REPORT
8. PRO’s Report part 1, Part 2 (যিদ েযাজ  )
9. আপনার বুেথ িভিডও ক ােমরা থাকেল স র 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 র Carrying Case এ ঢুিকেয় কস’ র দইু 
া  Address Tag এবং ি সাইিডং অিফসােরর িসল লািগেয় িসল কের 
ফলনু।

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

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

• 51/8/7/2019 -EMS dtd 09.04.2019 - ভাট শষ হওয়ার পের, ি জাইিডং
অিফসার পািলং এেজ েদর উপি িতেত িভিভপ াট থেক পাওয়ার প াক
(ব াটাির) সিরেয় ফলেবন। পাওয়ার প াক (ব াটাির) অপসারেণর পেরই
িভিভপ াট ক ািরং কস, পািলং এেজ েদর উপি িতেত িসল করা হেব।



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 খাম
অব ব ত ট ার ব ালেটর( )ি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। To be handed over separately.



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 তািলকা
6) বয়স স িকত ঘাষণাপ  এবং য ভাটাররা সটা 

অ  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/Brochure
• 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  প ােকট ছাড়া • উপিরউ  িতন  প ােকট 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  অত  
 সহকাের দখেব সহকাের দখেব

• ভােটর পেরর িদন ু িনর সময় এ  পযেব েকর যাচাই 
করার এক  অন তম পূণ নিথ।



PRESIDING OFFICER’S DIARY 
1.          Name of the constituency (in block letters): 
2.          Date of poll: 

3. Number and Name of the polling station: 
Whether located in – 

(i)        Government or quasi-government building; 

(ii)       Private Building; 
(iii)      Temporary structure; 

4.          Number of Polling Officers recruited locally, if any: 

5. Appointment polling officer made in the absence of duly appointed polling officer, if any, and 
the reasons of such appointment: 

6.          Electronic Voting Machine – 

(i)        Number of Control Units used: 
(ii)       S. No.(s) of Control Units used: 
(iii)      Number of balloting units used: 
(iv)      S. No.(s) of balloting units used: 
7. (i)        Number of paper seals used: 

(ii) S. Nos. of paper seals used: (ii) S. Nos. of paper seals used: 
7A. (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: 

7B. (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: 
7C.       Applicable in the polling stations where VVPAT system is used 

(i)        No. of Printers used: 
(ii)       S. No.(s) of printer(s): 

8.          Number of candidates who had appointed polling agents at the polling stations: 

9. 

(i)        Number of polling agents present at the commencement of poll: 
(ii)       Number of polling agents who arrived late: 

(iii)      Number of polling agents present at the close of the poll: 



10.  
 
(i)        Total number of voters assigned to the polling station: 
(ii)       Number of electors allowed to vote according to marked copy of the electoral roll: 
(iii)      Total number of electors as entered in the Register of Voters (Form 17A): 

(iv)      Number of votes recorded as per the voting machine: 

(v)       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…………………… 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)       Number of slips issued at the closing hour of the poll to electors standing in the queue: 

(b)       Time at which poll finally closed after the last such elector cast his/her vote: 

21. 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: (5)       Failure of voting machine: 
(6)       Any other cause: 

Please give details of the above. 
 
 

23.       Was the poll vitiated by any voting machine used at the polling station having been – 

(a)       Unlawfully taken out of the custody of the Presiding Officer: 

(b)       Accidently or intentionally lost or destroyed: 

(c)        Damaged or tampered with: 

Please give details. 
24.       Serious complaints, if any, made by the candidate/agents: 

25.       Number of cases of breach of law and order: 

26.       Report of mistakes and irregularities committed, if any, at the polling station: 

27. Whether the declarations have been made before the commencement of the poll and if nec- 
essary 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 



ি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 বথু 
পিরদশন করেত আসেবন, তােদর অবশ ই সখােন রাখা VISIT SHEET 
 পুরন করেবন এবং িনেজেদর সই করেবন। এই িশট’  ি সাইিডং 

অিফসােরর কােছ রাখা থাকেব এবং ভােটর শেষ িতিন স  অিফসােরর কােছ রাখা থাকেব এবং ভােটর শেষ িতিন স  
ি সাইিডং অিফসােরর ডােয়ির সেমত জমা দেবন।

• ভােটর পের ু িনর িদন এই িশট হল এক  অন তম পণূ 
নিথ যটা পযেব ক দখেবন।



িরিসিভং স ারএ  
কাযাবলীকাযাবলী



ভােটর সাম ী জমা নওয়ার ব ব াপনা

• AC বা িবধানসভা িভি ক িনিদ  সংখ ক পািলং শন িপছু 
কাউ ার তির কের ভােটর সাম ী জমা নওয়ার ব ব া হেব। 

• চকিল  অনযুায়ী িবিভ  মালপ  জমা নওয়া হেব।
• যই াফ জমা িনে ন িতিন ভাল কের খুঁ েয় দেখ তেবই জমা 

নেবন।
• ওই পািলং শেনর মালপ  ওই কাউ ােরই জমা নওয়ার কথা িক 
না

• BU/CU/VVPAT িসল করা আেছ।• BU/CU/VVPAT িসল করা আেছ।
• EVM Receipt Register অনসুাের BU/CU/VVPAT এর ন র িমলেছ।
• EVM Receipt Register এ ি সাইিডং অিফসােরর সই রেয়েছ।
• 17C  ত উি িখত ভােটর সংখ ার সােথ 17A ত িমল রেয়েছ।
• ি সাইিডং অিফসােরর ডােয়ির ক ঠাক ভােব পুরন করা হেয়েছ 
এবং সখােন VISIT SHEET জেুড় দওয়া হেয়েছ।

• পািলং এেজ েদর 17C দওয়া হেয়েছ।
• মক পােলর ব ালট ি পযু াি েকর বা



• ি সাইিডং অিফসােরর ADDITIONAL FORMAT REPORT জমা 
হেয়েছ।

• ি সাইিডং অিফসােরর ডােয়ির- 1 কিপ, িসল থাকেব না।
• Form 17C- 2 কিপ, 1  িসল করা অপর  িসল ছাড়া
• ি সাইিডং অিফসােরর ঘাষণাপ  বা DECLARATION-ANNEXURE

VII – 1 কিপ িসল ছাড়া
• VISIT SHEET- 1 কিপ িসল ছাড়া• VISIT SHEET- 1 কিপ িসল ছাড়া
• PS-05A- 1কিপ িসল ছাড়া
• 17A
• 16 PT OBSERVER REPORT
• Pr.O’s Report Part 1 & 2
• LOG SHEET OF CAMERA
• POLLING AGENT MOVEMENT SHEET
• FORM 14A



RC ত SPECIAL COUNTER
এই কাউ ার েলার ওপের িনিদ  পািলং শেনর ন র 

এবং নাম লখা থাকেব
• িকছু িবেশষ কাউ ার থাকেব যখােন সই সব বুেথর মালপ  জমা পড়েব 

যখােন

• কােনা অিভেযাগ জমা পেড়েছ

• পূণ িকছু যমন িহংসা ক কােনা ঘটনা, EVMভাঙচুর ইত ািদ • পূণ িকছু যমন িহংসা ক কােনা ঘটনা, EVMভাঙচুর ইত ািদ 
ঘেটেছ।

• EVM/VVPAT িত াপন করা হেয়েছ।

• এই বুথ িলর জেন  RO এক  পৃথক রিজ ার তির কের রাখেবন এবং 
এখােন EVM/VVPAT সহ অন ান  নিথ জমা িনেয় যাচাই কের RO
পযেব েকর সােথ আেলাচনার পেরই ি সাইিডং অিফসারেক অব াহিত দওয়া 
হেব।



মেন রাখেবন

PS – 05A সখােন 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



•ইিভএেমর িস.ইউেত জিড়ত ং েম
িসল করা 17 C এবং Pr.O’s
Declaration এক কিপ ।

• ানিজট ি প রিজ ার সহ ং েম

Receiving centre

• ানিজট ি প রিজ ার সহ ং েম
িব.ইউ, িস.ইউ এবং িভিভপ াট রণ
ক ন

পািলং শেনর পা িস.ইউ-িব.ইউ-
িভিভপ ােটর স ণূ সট একই ং েম
রাখেত হেব



ভােটর পের ইিভএম এবং িভিভপ াট িলর জমা নওয়ার ব ব াপনা

মিশেনর কার ােরজ Force ম ব

A ও B ক াটাগির িল ং েম
পািলং শন অনুযায়ী

ং েমর ায়ার িলেত, িপএেসর
িব.ইউ, িস.ইউ, িভিভপ াট একসােথ

রাখেত হেব

অনুেমািদত
ং েম

এক াটুন
িসএিপএফ

মক পাল ি প সহ িসলযু াি েকর
বা এ & িব মিশেনর সােথ থাকেব

ং েমরআেশপােশ নয়

1. C ক াটাগির - Unpolled িডেফি ভ
( জলা ওয় ারহাউস এ)

2. D ক াটাগির - িরজাভ অব ব ত 
মিশন - ওয় ারহাউেস অ ােস িল 
পা শন কের
51/8/7/2020-EMS dt। 28.01.20

জলা 
ওয় ারহাউেস ১/২ section

যু িবহীন এবং অব ব ত
মিশন িল একই সমেয় সং হ করেত

হেব।



1. কািভড সং া  উপকরণ

2. ভাটেকে  ব ব াপনা 

কািভড ব ব াপনা 

2. ভাটেকে  ব ব াপনা 

3. ভাট ি য়ায় পিরবতন



কািভড সং া  উপকরণ

• ভাটকম েদর জন  ফস িশ  
• ভাটকম েদর জন  মা  
• ভাটকম েদর জন াভস 
• ভাটকম েদর জন  স ািনটাইসার
• ভাটারেদর জন িডসেপাসাবল াভসভাটারেদর জন িডসেপাসাবল াভস
• স র থেক েয়াজন অনসুাের িপিপই িকট
• া কম ারা বুেথ Thermal Scanner ব বহার ও sanitizer  

দান
• বুেথ ডা িবন ব ব া এবং া দ র ারা বজ িন ি



ভাট হন কে  ব ব াপনা
• 6 ফুট দিহক দরূে র বৃ িল এসও ারা িচি ত করণ িনি ত করা হেব।

• স র অিফসার ভােটর আেগর িদন, ভাট হেনর পূেব, ভাট 
হণ শেষ ভাট ক স ািনটাইেজশন করা সুিনি ত করেবন

• িনবাচকেদর তাপমা া পরী া করা, া কম র ারা ভাটারেদর হাত

   

• িনবাচকেদর তাপমা া পরী া করা, া কম র ারা ভাটারেদর হাত
স ািনটাইিজং করা এবং ভাটারেক িডসেপােজবল াভস সরবরাহ করা।

• ডা িবেনর সহজলভ তা এবং স র অিফসার এর ত াবধােন 
বােয়ােমিডকাল বজ িন ি িনি তকরণ।



• মা  পের ভাটার রা ভাট হন কে  আসেবন
• দিহক দরূ  বজায় রাখার জন  ৬ ফুট দরূ দরূ িচি ত বৃ িলেত 
দাঁড়ােবন

• া কম রা শরীেরর তাপমা া চক করেবন ও হােত sanitiser দেবন
এবং সামেন রাখা পা  থেক এক  াভস িনেয় পরেত বেলন বলেবন

• ১ম পািলং অিফসার ভাটার ক সনা করেণর জন  অ  েণর জন মা  
নামােত বলেবন

সংি  ভাট হণ ি য়া

নামােত বলেবন
• 2য় পািলং অিফসার ভাটার ক াভস পরা হােত ১৭ এ ত সই করেত 
বলেবন ও বাহােত অেমাচনীয় কািল লাগােবন ও ভাটার ি প ইসু 
করেবন. (বাঁহািত হেল ও LTI করেত চাইেল েয়াজন অনুযায়ী সহেযািগতা 
করেত হেব) 

• 3য় পািলং অিফসার ভাটােরর কাছ থেক ি প নেবন ও তােক ভাট 
কে  যেত বলেবন ও াভস পরা হােত ভাট িদেত অনেুরাধ করেবন 

• ভাটার ভাট িদেয় বিরেয় ডা িবেন াভস  ফলেবন



• যিদ িনবাচেকর তাপমা া ১০০.৪°F এর বিশ হয়, ি তীয়বার 
আবার তাপমা া চক করেবন.

• ি তীয়বার একই থাকেল িতিন Pr.O ক জানােবন. Pr.O তােক 
এক  টােকন দেবন শষ ঘ ায় (৫-৬ pm) ভাট দওয়ার 
জন .

• স র অিফসার Pr.O এর অনেুরাধমেতা PPE িকট দেবন ওই 
ভাটারেদর ভাট দােনর জন .

•  
• Pr.O PPE িকট পের িনয়ম মেন (৫-৬ pm) ওই ভাটার 

দর ভাট নওয়ার ব ব া করেবন



ধন বাদধন বাদ


