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ভ োটকর্মী হিসোবে আপনোর দোহিত্ব ও কর্মেযবক ভর্োট ৭ টি  োবে 
 োে করো ভেবর্ পোবরেঃ-

ভ োটকর্মী হিসোবে হনেকু্ত িবি আপনোর করণীি কোজ

১) Appointment Letter  প্রোহি এেং প্রহিক্ষণগুহিবর্ অংিগ্রিণ
২) হনেমোচবনর আবের হদন Dispersal Centre এ করণীি কোজ
৩) হনেমোচন ভকবে ভপ ৌঁবে হনেমোচবনর আবের হদন করণীি কোজ 
৪) হনেমোচবনর হদন ভ োটগ্রিবণর পবূেম করণীি কোজ
৫) হনেমোচবনর হদন ভ োট চিোকোিীন করণীি কোজ
৬) হনেমোচবনর হদন ভ োবটর ভিবে ভ োটগ্রিণ ভকবে করণীি কোজ
৭) Receiving Centre-এ করণীি কোজ
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সর্গ্র ভ োট পেম সষু্ঠ  োবে পহরচোিনো করবর্ িবি আপনোবক ভে ভে
হেহি / হনবদমিোেিীগুহি ভদখবর্ িবেেঃ-
Handbook for Presiding Officer
কহর্িবনর সেমবিে হনবদমিোেিী
আপনোবক ভে Appointment Letter ভদওিো িবিবে ভসখোবন Polling
Party No. ভদওিো আবে। ২ি প্রহিক্ষবণর হদন আপনোরো সকি সিকর্মীরো
পরস্পর পরস্পবরর সোবে পহরহচহর্ পেম ভসবর হনন এেং ভেোেোবেোবের
প্রোেহর্ক পেম হিবসবে ভর্োেোইি নং হনবি রোখনু । ভসই প্রহিক্ষবণর হদন
আপনোর দবির সকি সদসযবক েবি রোখনু সেোই ভেন “P–1” হদবন D.C
ভর্ হনহদমষ্ট স্থোবন অবপক্ষো কবরন েোহক সদসযবদর সবে হর্হির্ িওিোর
জনয।
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Dispersal Centre (D.C) -এ হেবি করণীি কোজেঃ

ক) D.C ভর্ হেবি Decoding হিস্ট ভেবক
প্রেবর্ ভজবন হনন আপহন ভকোন ভ োটগ্রিণ 
ভকবের দোহিত্ব ভপবিবেন।
খ) হনহদমষ্ট কোউন্টোবর অযোবটবেন্স হদন এেং 
হপ্রসোইহ ং ও ফোস্টম ভপোহিং অহফসোর র্োবদর 
ভর্োেোইি নং ভরহজবেিোন করোন ।

ে) আপনোর ভ োটগ্রিণ  ভকে অনেুোিী হনহদমষ্ট Counter-এ হেবি 
Polling Materials সংগ্রি করুন এেং ভসগুহি Check List- এর সোবে 
হর্হিবি হনন
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১)EVM(হনিমোহরর্ ভ োটগ্রিণ ভকবের জনয হচহির্ হকনো ভদবখ হনন) 

২) হ হস্টংগুইহসং র্োকম আপনোর হনহদমষ্ট ভ োটগ্রিণ ভকবের জনয 
হকনো ভসটো ভদবখ হনন (উপবর হর্উহনহসপযোহিটির নোর্ নীবচ প্রেবর্
ওিো ম নং – ভপোহিং ভস্টিবনর নং) 

৩) ভ োটোর র্োহিকোর- ১ টি র্োকম  কহপ ও ২/৩ টি ওিোহকমং কহপ 
(আপনোর হনহদমষ্ট ভ োটগ্রিণ ভকবের)
৪) Tendered  Ballot Paper (সোিোরণর্ ২০ টি ভদওিো িি; ক্রহর্ক
সংখযোগুহি উক্ত েবুের জনয হনিমোহরর্ হকনো ভদবখ হনন)
৫) ব্ল ু-ভপপোর সীি (আপনোর েবুের জনয সহুনহদমষ্ট)
হেপ সীি (আপনোর েবুের জনয সহুনহদমষ্ট)
৭) ভস্পিযোি টযোে (আপনোর েবুের জনয সহুনহদমষ্ট)
৮)অযোবেস টযোে (আপনোর েবুের জনয সহুনহদমষ্ট) 
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৯) ASD List (আপনোর েবুের জনয সহুনহদমষ্ট )
১০) অবর্োচনীি কোহি (েবেষ্ট পহরর্োবন আবে হকনো)
১১) 16-A ভরহজস্টোর-১ টি
১২)হপ্রসোইহ ং অহফসোবরর ভস্পিযোি ভর্টোি হসি 
১৩) অযোবরো ক্রস র্োকম
১৪) ভ োটোর হিপ  
১৫) হপ্রসোইহ ং অহফসোবরর হ বেিোবরিন 
১৬) হপ্রসোইহ ং অহফসোবরর  োবিরী 
১৭) প্রোেমী ও র্োর ইবিকিন এবজন্টবদর স্বোক্ষবরর নর্নুো 
১৮) সর্স্ত রকর্ স্টযোটুটোহর ও নন- স্টযোটুটোহর  ফর্ম
১৯) ইঙ্ক পযো 
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এেোর আপনোবদর কোবজর সহুেিোবেম অর্যন্ত প্রবিোজনীি ফর্মগুহিবক 
েইবির আকোবর একসোবে ভদওিো েোকবে েোবর্ সিবজই পোওিো 
েোি।

হকেু সর্কমর্োেঃ - োবিো োবে ভদবখ হনন-

ক) CU  এর কযোে ভসট ভসকিন ও েযোটোরী ভসকিবনর পোবি 
একটি অযোবেস টযোে েোকবে।
খ) BU এর  দ-ুপোবি দটুি অযোবেস টযোে েোকবে।
ে)  এর িোই সইুচ ১ নং পহসিবন
ঘ) ের্গুহি প্রোেমী র্র্গুহি ভেোর্োর্ আন্ র্োস্ক েোকী গুহি র্োস্ক 
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ে)কব্রোি ইউহনবটর Battery Section  েেোেে  োবে হসি করো আবে 
হকনো, পরীক্ষো কবর হনন। 

(ঙ) েযোিট ইউহনবটর Screen-এ েযোিট ভপপোরটি েেোেে োবে িোেোবনো 
আবে হকনো ভদবখ হনন। 

(চ) প্রহর্দ্বন্দ্বী প্রোেমীর সংখযো ১৬ েো র্োর কর্ িবি েযোিট ইউহনবট 
েযোিট ইউহনট এর িোই  সইুচ  টি 01 নং অেস্থোি আবে হকনো 
ভদবখ হনন। 

(ে)েযোিট ইউহনবট প্রহর্দ্বন্দ্বী প্রোেমীর সর্োন সংখযক নীি ভেোর্োর্ ভখোিো 
েোকবে এেং েযোিট ইউহনটটি েেোেে  োবে হসি করো আবে হকনো 
ভদবখ হনবর্ িবে।
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র্োকম  কহপবর্ হক হক র্োহকমং েোকবর্ পোবর

 ভ োটোবরর হসহরিোি নং এর পোবি # হচি 

ওই ভ োটোর র্োহিকোি  র্োর র্বেয ভকোবনো সংবিোিন  েো Correction 
আবে

• ভকোবনো ভ োটোবরর নোবর্র ঘরটিবর্ ভকোনোকুহন  োবে “DELETED” িব্দটি 
হপ্র-হপ্রবন্ট  েো েোপোবনো েোকবি 

এর অেম ওই ভ োটোবরর নোর্  হ হিবট  েো হেবিোহজর্

• ভ োটোবরর হসহরিোি নং এর পোবি ED হচি

এর অেম ওই ভ োটোর ED (Election Duty) ইসযু করো িবিবে (উহন ঐ 
েবুে ভ োট হদবর্ পোরবেন নো)
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Polling Materials পরীক্ষোর পর হপ্রসোইহ ং অহফসোর ভসক্টর অহফসোবরর সোবে 
পহরচি পেম ভসবর ভফিনু এরপর ভসক্টর অহফসোবরর হনবদমি র্র্ ভ োটগ্রিণ 
ভকবের জনয হনহদমষ্ট করো েোড়ীবর্ ভ োটগ্রিণ ভকবে েোন।

ভ োবটর আবের হদন(P-1)করণীি কোজেঃ

ভ োটগ্রিণ ভকবে ভপ ৌঁবে ভসক্টর অহফসোরবক Safe Arrival Report-SMS 
এর র্োিযবর্ও জোহনবি হদন। 
Voting Compartment স্থোপন -েোবর্ ভ োবটর ভেোপনীির্ো েজোি েোবক। 
ভখোিো জোনোিোর িোবর কখবনোই নি। 
EVM-এর সবে কব্রোি ইউহনট ও েযোিট ইউহনট এর্ন োবে রোখবর্ িবে, 
েোবর্  েযোিট ইউহনট এর ভকেিটি ভ োটদোর্োবদর েোর্োিোবর্র পবে ভকোন 
েোিোর সহৃষ্ট নো কবর



ভপোহিং অহফসোরবদর েসোর জোিেো এেং ভপোহিং এবজন্টবদর েসোর 
জোিেো হনহদমষ্ট কবর হনন
ভ োটগ্রিণ ভকবের প্রবেি ও প্রস্থোন পে হন্রূপন কবর ভসইর্বর্ো হস্টকোর 
িোেোন।
ভ োটগ্রিণ ভকবের ১০০ হর্টোবরর র্বিয ভকোন রোজননহর্ক দবির 
ভদওিোি হিখন/ ভপোস্টোর েো ২০০ হর্টোবরর র্বিয রোজননহর্ক দবির 
কযোম্প েোকবি র্ো ভসক্টর অহফসোবরর নজবর আননু।
সকি অহফসোর একবে েবস ভ োবট ভে সকি Statutory Form েো
Non-Statutory Form েযেহৃর্ িবে ভসগুবিোর প্রবিোজনীি অংি পরূণ 
কবর হনহদমষ্ট খোবর্ রোখনু। (ভের্ন   হনেমোচন ভক্ষে অেমোৎ ওিো ম নং  
,েবুের নং ও নোর্, ভর্োট ভ োটোবরর সংখযো  ইর্যোহদ)
প্রহর্টিForm ও খোবর্ Distinguishing Mark হদবি রোখনু।
প্রবিোজবন একেোর র্কবপোি কবর সড়েড় িবি হনন। CU এর পোওিোর 
সইুচ অফ করুন 





ভ োবটর হদন 5টোর পর িোইবন দোৌঁড়োবনো ভ োটোরবদর জনয হিপ েোহনবি
রোখনু রোহনং হসহরিোবি ১ভেবক ১০০েো ২০০ পেমন্ত এবর্ কোবজর
সর্বির েযস্তর্ো এড়োবনো েোবে।

হনেমোচবনর হদন ভ োটগ্রিবণর পবূেম করণীি কোজ

ভ োটগ্রিণ ভকবের েোইবর েো েো িোেোবেন েো টোহঙবি রোখবেন। 
a) Notice Specifying Polling Area 
b) Form – 7A (List of Contesting Candidates)
c) গুরুত্বপণূম ভফোন নং  
d) প্রবেি –েোহির হস্টকোর 
e) Electoral Roll এর একটি  Working Copy 
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ভপোহিং এবজন্টেঃ-

প্রবর্যক প্রোেমী একজন ভপোহিং এবজন্ট ও দইু জন হরহিফ এবজন্ট হনবিোে 
করবর্ পোবরন। ভপোহিং এবজন্টবদর অেিযই সংহিষ্ট েবুের েো প্রহর্বেিী 
েবুের(েো ঐ premises এর অন্তেমর্।) ভ োটোর িবর্ িবে ও র্োর সহচে 
ভ োটোর পহরচি পে /ফবটো আইব হন্টটি সবে  রোখবর্ িবে

ভপোহিং এবজবন্টর হনবিোে পবে প্রোেমী েো ইবিকিন এবজবন্টর সহি আবে 
হকনো র্ো হর্হিবি হনন (Form-11)।(প্রোেমী ও ইবিকিন এবজবন্টর নর্নুো 
স্বোক্ষর আপনোর েযোবে ভদওিো েোকবে)।

হপ্রসোইহ ং অহফসোর সন্তুষ্ট িবি উপহস্থর্ ভপোহিং এবজন্ট ভক ঐ 11  নং 
ফবর্মর র্িোি স্বোক্ষর করবর্ েিবেন এেং স্বোক্ষর িবি ভেবি 11 নং ফর্ম 
গুহি হনহদমষ্ট খোবর্ ঢুহকবি রোখবেন ও উক্ত ভপোহিং এবজন্ট ভক একটি 
এহ্র পোস ইসযু করবেন 



একজন প্রোেমীর সেমবর্োট হর্নজন ভপোহিং এবজন্ট েোকবিও একই সর্বি 
একজবনর ভেিী ভপোহিং এবজন্ট েবুে েোকবেন নো। এহ্র পোবস হরহিফ 
এবজন্ট ভদর নোর্ উবেখ করবর্ িবে এেং ঐ পোি হনবি ভে ভকোবনো 
একজন েবুে েোকবর্ পোরবেন।

ভপোহিংএবজন্টবদর েহর্হেহির উপর হেহিহনবেি :

ভ োট চিোকোিীন ভকোন ভপোহিং এবজন্ট / Relief Agent হনেমোচক 
র্োহিকোর Working Copy (েোবর্ হর্হন র্োহকমং কবরহেবিন) হনবি 
েোইবর ভেবর্ পোরবেন নো েো েোকী েোকো ভ োটোরবদর ক্রহর্ক সংখযো 
হিবপর র্োিযবর্ েোইবর পোঠোবর্ পোরবেন নো।

ভ োটগ্রিবনর ভিে দইু ঘণ্টোি ভকোন ভপোহিং এবজন্ট পহরের্মন করো েোবে 
নো। 



ভকোন ভপোহিং এবজন্ট ভর্োেোইি ভফোন হনবি ভ োটগ্রিণ ভকবে প্রবেি 
করবর্ পোরবেন নো। র্োবদর েযোবজর র্বিয শুি ুর্োে প্রোেমীর নোর্ েোড়ো 
ভকোবনো  োবেই ভকোন রোজননহর্ক দবির নোর্ েো প্রর্ীক েোকো চিবে নো

এেোড়োও এবজন্টরো হনম্নহিহখর্খোবর্ইচ্ছোকরবি র্বদর স্বোক্ষর / সীি র্োরবর্ পোবরন

ব্ল ুভপপোরসীবি
ভস্পিযোি টযোবে 
হেপ সীবি 
BU/CU এর অযোবেস টযোে 

1. Marked copy of roll    2. 16 A Register   3. voters' slips
4. List of challenged votes  5. Used tendered ballots and list in 16 B 
6. Unused tendered ballot papers 7. Unused & damaged paper seal 
(if any)   8.  Appointment letter of polling agents 

Polling agent ভকোেোি ভকোেোি সীি র্োরবর্ পোবরন েো স্বোক্ষর করবর্ পোবরন?
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MOCK POLL েো র্িড়ো ভ োট 

ভ োবটর হদন সকোি ৬টোর সর্ি আপনোবক র্ক ভপোি শুরু করবর্ িবে। 
নযুনর্র্ ২ জন  প্রোেমীর এবজন্্ট রো উপহস্থর্ নো িবি হর্হন সবেমোচ্চ ১৫ 
হর্হনট অবপক্ষো করবর্ পোবরন।সকোি  ৬-১৫ এর সর্ি ভকোবনো প্রোেমীর 
এবজবন্টর জনয আর অবপক্ষো নো কবর Presiding Officer  র্ক ভপোি 
শুরু করবেন। 
Mock Poll  শুরু করোর সর্ি BU টিবক  Voting Compartment এর 
ভ র্বর রোখবর্ িবে ও CU টিবক  Presiding/ Polling Officer এর 
ভটেবি রোখবর্ িবে। নযুনর্র্ দইুজন Polling Officer র্ক ভপোি চিো 
কোিীন ভপোহিং এবজন্টবদর সোবে  Voting Compartment এর ভ র্বর 
উপহস্থর্ েোকবেন। এই দইুজন Polling Officer  ভপোহিং এবজন্টবদর 
ভদওিো ভ োবটর হিবসে রোখবেন। 
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Mock Poll শুরু িওযোর পবর ভকোন ভপোহিং এবজন্ট উপহস্থর্ িবি
র্োবক Allow করো িবে এেং হর্হন েোহক প্রহক্রযোয অংিগ্রিণ করবর্
পোরবেন।(র্বে কখনই পনুরোয শুরু করো েোবেনো )

MOCK POLL step by step 

BU এর সবে CU ভক েকু্ত করুন
CU এর পোওিোর সইুচ অন করুন
পোওিোর সইুচ অন করবি হ সবে ভসকিবনর সেজু িোইটটি জ্ববি 
উবঠবে।
আবে C-R-C করো েোকবি  োবিো ,নো েোকবি প্রেবর্ CLEAR কবর
হনন।
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হেিোর ভেোর্োর্ টিপবিই হ সবে পযোবনবি হনম্ন হিহখর্ হসবকোবিবন্স 
হ সবে ভদখোবনো শুরু িবে 'CD 4' ;   'TO:  0' ; '1 : 0', '2 : 
0', '3: 0', '4 : 0' 'End' (িবর ভনওিো িবিবে  ৪ জন প্রোেমী
আবেন)। 

(েহদ হেিোর ভেোর্োর্ টিবপ হ সবে নো আবস র্খন এই হসবকোবিবন্স 
টিপনু প্রেবর্ ভেোস , ভরজোল্ট ও হেিোর   Close > Result > 
Clear

এর পর আপহন েযোিট ইযস ুকরবর্ পোরবেন।হ সবে ভসকিবনর 'Busy' 
েোহর্ টি িোি িবি জ্বিবে একই সোবে েযোিট ইউহনবটর 'ready' 
েোহর্টি  সেজু িবি জ্বিবে। 
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ভেবকোবনো ভপোহিং এবজন্টবক র্োবদর হনবজবদর পেন্দ র্র্ েিনু 
েযোিট ইউহনবটর ভেবকোবনো নীি ভেোর্োর্ টিবপ ভ োট হদবর্।

ভেোর্োর্ টিবপ ভ োট ভদওিোর সবে সবে BU এর Candidates  এর 
পোবির র্ীর হচহ্ণ েকু্ত েোহর্টি িোি িবি জ্বিবে। একটি ৬ 
ভসবকবের হেপ ধ্বহন ভিোনো েোবে।  সবে সবে BU এর 'ready' 
েোহর্ এেং CU এর 'Busy' েোহর্ টি হনব  েোবে । র্খনই েঝুবর্ 
িবে ভে ভর্হিনটি  আেোর ভ োট ভনওিোর জনয প্রস্তুর্।

এই প্রহক্রিোটি আপহন হরহপট  কবর  র্ক ভপোি হনবর্ েোকুন । 

র্ক ভপোবি নযুনর্র্ কর্গুহি ভ োট হদবর্ িবে ?

সর্োিোনেুোিী  কর্গুহি ভ োট ভদওিো িবে র্ো হনবজরো ঠিক কবর 
ভনবেন।র্বে,  প্রহর্টি ভেোর্োবর্ অন্তর্ ১টি কবর ভ োট হদবর্ ই িবে।



Mock Poll ভিে িবি ভেোস ভেোর্োর্ টিপনু। 

র্োরপর ভরজোল্ট ভেোর্োর্ টিপনু।হ সবে পযোবনবি ভদখোবে 'Cd : 4;     
'to : 12;         '01 : 4;   02 : 4',     '03 : 4',      
'04 : 4' , 'End' (উদোিরণ হিসোবে এখোবন ভর্োট 12 টি ভ োট হদবি 
র্ক ভপোি করো িবিবে)।

এেোর  'clear' ভেোর্োর্ টিপনু। একটোনো ১৪ ভসবকবের হেপ শুনবর্ 
পোবেন। EVM ভেবক র্ক ভপোবির সকি র্েয র্বুে ভেি। এখন হ সবে 
পযোবনবি ভকোনও ভ োট ভদখোবে নো। 'to : 0 ' ভদখোবে।

র্ক ভপোি প্রহক্রিো সম্পন্ন িওিো র্োে presiding Officer Mock Poll 
Certificate তর্রী করবেন । ও এবজন্টবদর স্বোক্ষর ভনবেন। ভকোবনো এবজন্ট 
উপহস্থর্ নো েোকবি র্ো উবেখ করবেন 









র্কবপোবির পর ভর্হিনটিবক ভ োবটর জনয প্রস্তুর্ / সীি করো

র্কবপোবির পর আপনোবক
(i) ব্ল ু-ভপপোর সীি
(ii) ভস্পিযোি টযোে, 
(iii) অযোবেস টযোে ও সেবিবে 
(iv) হেপ হসি 
এই চোরটি িোবপ পর পর সীি করবর্ িবে । সীহিং এর সর্ি CU-
এর পোওিোর সইুচ অফ রোখনু।
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ব্ল-ুভপপোর সীি

blue-ভপপোর হসবির নীি  হদবকর হেপরীবর্ অেমোৎ সোদো হদবক ভেখোবন নম্বরটি ভিখো 
আবে র্োর নীবচ Presiding Officer পণূম স্বোক্ষর করুন। ইচু্ছক ভপোহিং এবজন্টরো 
এবর্ স্বোক্ষর করবর্ পোবরন। নম্বরটি আপহন হনবজ ভনোট রোখনু ও ভপোহিং এবজন্টবদর 
ভপপোর হসবির হসহরিোি নোম্বোরটি হিবখ হনবর্ হদন। Result Section– এর হ র্বরর 
কবক্ষ ভপপোর হসিটি এর্ন  োবে িোেোবর্ িবে েোবর্ র্হুড়বি ভদওিোর পর  উপবরর 
হদবক  নম্বরটি েোইবর ভেবক ভদখো েোি। ভপপোর হসবির দইুপ্রোন্ত ভেন সর্োন  োবে 
েোইবর ভেহরবি েোবক।বপপোর হসবির ভপেবনর হদবক একটি িক্ত কো ম ভেো ম হদবি 
হফক্স কবরহদন। উপহস্থর্ এবজন্টবদরও এবর্ সীি/স্বোক্ষর করবর্ েিনু।

ভস্পিযোি টযোে -

কব্রোি ইউহনবটর ভরজোল্ট কম্পোটমবর্ন্টটি েন্ধ করোর জনয ভস্পিোি টযোে হদবি েোিো 
হসি করুন। এই টযোেটিবর্ অেিযই CU এর হসহরিোি নোম্বোর হিখবেন। ভস্পিোি 
টযোবের ভপেবন আপহন স্বোক্ষর করুন, র্বন রোখবেন এখোবন ভপোহিং এবজন্টরোও স্বোক্ষর 
করবর্ পোবরন। ভপোহিং এবজন্টবদর েিনু হসহরিোি নোম্বোরটি হিবখ হনবর্। এরপর 
ভস্পিোি টযোেটি এর্ন োবে রোখবর্ িবে েোবর্ Close ভেোর্োর্টি  োি োবে ভদখবর্ 
পোওিো েোি। 



অযোবেস টযোে

ভরজোল্ট ভসকিন েোিো হসি করোর সর্ি অযোবেস টযোে পরূন কবর হপ্রসোইহ ং 
অহফসোর অেিযই র্োৌঁর ভর্টোি হসি েযেিোর করবেন। এবক্ষবে ভপোহিং এবজন্টরোও 
র্োবদর  হসি/ স্বোক্ষর  েযেিোর করবেন।

হেপ সীি

হেপ হসি (A B C D আঠো িোেোবনো ভে হসি)-এর ভেখোবন হসহরিোি নোম্বোর ভিখো 
আবে র্োর ঠিক হনবচ আপনোর পণূম স্বোক্ষর করো প্রবিোজন। উপহস্থর্ ভপোহিং 
এবজন্টবদরও এবর্  স্বোক্ষর করবর্ েিনু।

BLU E  PA PER  SEAL 

SPECIA L TAG  

A D D RESS TAG   

STRIP SEA L  
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Sealing of Control Unit

Front Rear

Special tag for sealing Result 
section inner compartment

Outer Paper 
Strip Seal
(23.5” X 1”)

A B D
Upper 

Side

CLower 

Side

Pre-gummed portion with wax paper
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Sealing of Control Unit

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

30



Sealing of Control Unit

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

31
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Sealing of Control Unit

Close the Result 
Section door such 
that the  blue 
paper seal 
protrudes outside 
and Seal the door 
along with the 
Address tags

32
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Sealing of Control Unit

Keep the Strip Seal with pre-
gummed portion ‘A’ near 
the base of the blue Paper 
Seal protruding from the 
lower end of the door.

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

A B D

33
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Sealing of Control Unit

Remove wax paper 
covering ‘B’ and paste it 
above  the upper layer of 

the blue Paper Seal.

34
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Sealing of Control Unit

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

35
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Sealing of Control Unit

Press both the layers of 
blue Paper Seal 
protruding from the top 
and paste the upper layer 
by pressing it on ‘C’

36



Sealing of Control Unit

Wrap the Strip Seal 
round the Control Unit 
from left side just 
(anti-clockwise) below 
the CLOSE button 
window

37
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Control Unit ready for poll

Now the Strip Seal is 
finally fixed.  
Note that the Strip seal 
does not cover CLOSE 
button Flap. 

38



হনেমোচবনর হদন ভ োট চিোকোিীন করনীি কোজ -

ভ োট শুরুর পবূেম  Presiding Officer এর হ বেিোবরিন )-এর Part–Iপরূন কবর হনন 
।এর পর ভ োবটর ভেোপনীির্ো েজোি রোখোর জনয Representation of the People
Act, 1951 এর Section 128 পোঠ কবর ভিোনোবেন। 
সঠিক সর্বি ভ োট শুরু করুন ও ভ োট শুরুর হরবপোটম SMS কবর জোনোন। র্বন 
রোখবেন সঠিক সর্বি আপনোবক ভ োট শুরু করবর্ই িবে। েহদ প্রোেহর্ক কোজকর্ম 
ভিে নো করো েোি, ভ োট শুরুর হনহদমষ্ট সর্বি ৩-৪ জন হনেমোচকবক হ র্বর ঢুহকবি 
হনন এেং েোকী েোকো কোজগুহি দ্রুর্ ভিে করুন।

হনেমোচক র্োহিকোর Marked Copy ও Working Copy ভপোহিং এবজন্টবদর ভদহখবি হদন 
ভ োটোর ভরহজস্টোর ভদহখবি হদন

POLL START ভ োট শুরু
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প্রের্ ভপোহিং অহফসোবরর দোহিত্ব

ভ োটোর প্রেবর্ই ফোস্টম ভপোহিং অহফসোবরর কোবে েোবেন, 
ফোস্টম ভপোহিং অহফসোবরর কোবে ভ োটোর র্োহিকোর র্োকম কহপ েোকবে। ফোস্টম ভপোহিং
অহফসোর উচ্চস্ববর আের্ ভ োটোবরর নোর্ েিবেন এেং র্োর সহচে পহরচি পে ভদবখ
র্োবক সনোক্ত করবেন। EPIC েো ইবিকিন কহর্িন দ্বোরো হনিমোহরর্ অনয ভকোনও সহচে
পহরচিপে দ্বোরো ভ োটোরবদর সনোক্ত করো ভেবর্ পোবর। হর্হন সন্তুষ্ট িবি ভ োটোরবক
ভ োট ভদওিোর অনরু্হর্ ভদবেন।
এর পর প্রের্ ভপোহিং অহফসোর ঐ ভ োটোবরর নোবর্র র্িোি একটি দোে ভদবেন।
র্হিিো িবি দোবের সোবে সোবে হসহরিোি নং-এর েোৌঁহদবক একটি “টিক” হচি হদবর্
িবে। ভ োটোবরর নোর্ ভজোবর পড়ুন েোবর্ সকি ভপোহিং এবজন্ট ঐ ভ োটোবরর নোর্
শুনবর্ পোন। আপনোবক ভদওিো টযোহি িীবট পরুুে ও র্হিিো ভ োটদোর্োবদর জনয
আিোদো আিোদো র্োকম করবর্ েোকুন।

AZMAL HOSSAIN, SDO KGP



হদ্বর্ীি ভপোহিং অহফসোবরর দোহিত্ব

এর পর ভ োটোর ভসবকে ভপোহিং অহফসোবরর কোবে েোবেন। 
হদ্বর্ীি ভপোহিং অহফসোর এরপর 16-A ভরহজস্টোর েো ভ োটোর ভরহজস্টোবরর  হদ্বর্ীি 
কিোবর্ ভ োটোবরর (ভ োটোর র্োহিকোর) হসহরিোি নোম্বোর হিখবেন। রৃ্র্ীি কিোবর্ হর্হন 
এহপক হদবি ভ োট হদবি EP হিখনু। এেোড়ো হর্হন েহদ কহর্িন হনবদমহির্ অনযোনয 
ভকোবনো  কুবর্ন্ট ভদহখবি ভ োট ভদন র্োিবি ভসই সহচে পহরচি পেটি হক ও র্োর 
ভিে চোরটি সংখযো হিখনু। চরু্েম কিোবর্ র্োর পণূমস্বোক্ষর েো টিপ সই সংগ্রি করুন।
হদ্বর্ীি ভপোহিং অহফসোর এেোর ভ োটোরবক Voter's Slip ই্সযু করবেন। ভ োটোরবক 
রৃ্র্ীি ভপোহিং অহফসোবরর কোবে ভেবর্ েিবেন। 
ভ োটোবরর েোর্ িোবর্র র্জমনীবর্ অবর্োচনীি কোহি িোেোবেন। 

[েোর্ িোবর্র র্জমনী নো েোকবি েোর্ িোবর্র পবরর আেবুি অেমোৎ র্িযর্োি কোহি িোেোবর্ িবে। েোর্ 
িোবর্ েহদ ভকোন আেিু নো েোবক র্বে  োন িোবর্র র্জমনীবর্ কোহি িোেোবর্ িবে। র্জমনী নো েোকবি 
র্োরপর ভেবক শুরু কবর ভে ভকোন একটি আঙুবি কোহি হদবর্ িবে। দইু িোবর্র ভকোন আেিু নো 
েোকবি েোর্ িোর্ অেেো  োন িোবর্র ভিে প্রোবন্ত কোহি হদবর্ িবে।] 



রৃ্র্ীি ভপোহিং অহফসোবরর দোহিত্ব

এরপর ভ োটোর রৃ্র্ীি ভপোহিং অহফসোবরর কোবে েোবেন। রৃ্র্ীি ভপোহিং অহফসোর 
ভ োটোবরর েোর্ িোবর্র র্জমনীবর্ অবর্োচনীি কোহির হচি পরীক্ষো কবর 
র্োর কোে ভেবক ভ োটোর হিপ সংগ্রি করবেন এেং CU এর েযোিট ভেোর্োর্ টিবপ 
েযোিট ই্সযু করবেন। এরপর ভ োটোর ভ োটদোন কবক্ষ েোবেন।
ও র্োৌঁর ভ োট প্রদোন করবেন। 
একটি হেপ িব্দ শুনবর্ পোওিো েোবে এেং CUএর Busy িোইটটি হনব েোবে। 
রৃ্র্ীি ভপোহিং অহফসোর আেোর ভচক করবেন ভে ভ োটোবরর িোবর্র আেবুি িোেোবনো 
কোহি শুহকবিবে হকনো, এর পর ভ োটোর ভ োট গ্রিণ ভকে পহরর্যোে করবেন। এই 
 োবে ভ োটদোন প্রহক্রিো চিবর্ েোকবে।

একটি হেেি সহুনহির্ করবর্ িবে 16-A Register-এ ভে  োবে পর পর ভ োটোররো 
নহেেদ্ধ িবচ্ছন ভসই ক্রবর্ই ভ োটোর হিপ ইসযু িবে এেং ভসই একই ক্রবর্ই র্োরো 
ভ োট হদবর্ েোবেন ।
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হপ্রসোইহ ং অহফসোবরর দোহিত্ব

সর্গ্র ভ োট পবেমর পহরচোিন পদ্ধহর্র সোর্হগ্রক ভদখ োি করবেন হপ্রসোইহ ং অহফসোর। 

র্োবক হেহ ন্ন গুরুত্বপণূম ফর্ম ও নহে পর পর সর্িোনকু্রবর্ সোহজবি হনবর্ িবে ও 
হনহদমষ্ট সর্বি সর্বি ভসগুহি পরূন কবর রোখবর্ িবে। 

ভ োট শুরুর আবে TOTAL ভেোর্োর্ টিবপ অেিযই ভদবখ ভনবেন ভে “Total: 0”
হনহদমষ্ট সর্ি অন্তর হপ্রসোইহ ং অহফসোর CU-এর ভটোটোি ভেোর্োর্ টিবপ ভদবখ ভসই সর্ি 
পেমন্ত ভর্োট প্রদত্ত ভ োবটর সংখযো ভদখবেন এেং 16-A ভরহজস্টোবরর সোবে হর্হিবি 
ভনবেন। র্বন রোখবর্ িবে প্রহর্ ২ ঘণ্টোি এই হরবপোটম আপনোবক SMS কবর পোঠোবর্ 
িবে। 

প্রবিোজন সোবপবক্ষ ভ োটোর নো েোকো অেস্থোি র্োবঝ র্োবঝ ভপোহিং এবজন্টবদর সবে হনবি 
ভ োটদোন কবক্ষ প্রবেি কবর েযোিট ইউহনটটিবক পরীক্ষো করবেন।
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ভসক্টর অহফসোর, ভজোনোি র্যোহজবেট, MRO/ AMRO েো প্রোহিকোর প্রোি অনযোনয 
আহিকোহরবকরো েবুে পহরদিমবন আসবি র্োবদর হদবি হ হসট সীবট র্ন্তেয হিহখবি 
রোখবেন। 

Replacement of E.V.M 

র্ক ভপোবির সর্ি পেমন্ত েহদ ভকোন ভর্হিন ভচঞ্জ করবর্ িি- CU, BU,  -এর 
ভেটি খোরোপ শুিরু্োে ভসটিই ভচঞ্জ করবর্ িবে । 

ভ োট চিোকোিীন ভকোবনো কব্রোি ইউহনট েো েযোিট ইউহনট খোরোপ িবি কব্রোি 
ইউহনট ও েযোিট ইউহনট দটুি-ই পহরের্মন করবর্ িবে। ভসক্টর অহফবসর হরজো ম 
ভেবক নরূ্ন কব্রোি ইউহনট ও েযোিট ইউহনট ভ োটগ্রিণ  ভকবে পোঠোবর্ িবে, 

ভসবক্ষবে পরুবনো কব্রোি ইউহনটবক Close কবর সীি কবর রোখবর্ িবে এেং নরূ্ন 
কব্রোি ইউহনট ও নরূ্ন েযোিট ইউহনট এেং  সংেকু্ত কবর এবজবন্টবদর উপহস্থহর্বর্ 
র্কবপোি কবর নরু্ন কবর Mock Poll Certificate তর্হর করবর্ িবে। এবক্ষবে
র্কবপোবির জনয একটি কবর ভ োট হদবিই চিবে। 
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র্ক ভপোি িবি ভেি , ভরজোল্ট ভেোর্োর্ টিবপ ভরজোল্ট ভদখোবনো িবি হেবিবে 
এরপর  হেিোর ভেোর্োর্ টিবপ র্ক ভপোবির ভ োবটর সকি র্েয র্বুে হদবর্ 
িবে।
এরপর ব্ল ুভপপোর সীি , ভস্পিোি টযোে ,অযোবেস টযোে ও েীপ সীি হদবি চোর 
পেমোবির ভর্হিন সীহিং । আবের র্বর্োই Pr. O হনবজ স্বোক্ষর করবেন ও ভপোহিং 
এবজন্টবদর আেোর স্বোক্ষর করোবেন।

ভটোটোি ভেোর্োর্ টিবপ  “0” ভদখোবর্ িবে- র্োরপর ভ োট শুরু ।   
নরু্ন ভর্হিন েযেিোর করোর পবূেম Presiding Officer-এর Declaration (Part-II) 
স্বোক্ষর করবর্ িবে। এটির উপবরও ভপোহিং এবজন্টবদর স্বোক্ষর কহরবি হনবর্ িবে।

কব্রোি ইউহনবটর েযোটোরী পহরের্মন

নরু্ন হনির্ অনসুোবর- ভ োট চিোকোিীন েহদ েযোটোরী খোরোপ িি েো কব্রোি 
ইউহনবটর “BATTERY LOW”  ভদখোি সবে সবে হেেিটি ভসক্টর অহফসোবরর নজবর 
আননু।এবক্ষবে ভসক্টর অহফসোর ও উপহস্থর্ ভপোহিং এবজন্টবদর উপহস্থহর্বর্ নরু্ন 
েযোটোরী পহরের্মন কবর আেোর একটি অযোবেস টযোে িোহেবিহদন । এবজন্টবদর স্বোক্ষর 
হনন। Annexure- XII পরূন করুন।

AZMAL HOSSAIN, SDO KGP



হনেমোচবনর হদন ভ োবটর ভিবে ভ োটগ্রিণ ভকবে করনীি কোজ

হপ্রসোইহ ং অহফসোর ভ োট ভিে িওিোর হনহদমষ্ট সর্বির অন্তর্ ১৫ 
হর্হনট আবে (হেকোি ৪ টো ৪৫ হর্ এর সর্ি) েোইবর ভেহরবি
ইর্স্তর্েঃ দোৌঁহড়বি েোকো ভ োটোরবদর িোইবন দোৌঁড়োবর্ েিনু। এর পর 
ঠিক  হেকোি ৫ টোি িোইবন েোকো একদর্ ভিবে দোৌঁড়োবনো ভ োটোবরর 
হপেবন ভ োটগ্রিণ ভকবের দোহিবত্ব েোকো একজন পহুিিকর্মী দোৌঁড় করোন 
এেং িোইবন েোরো পহরচিপে হনবি দোহড়বি আবেন র্োবদর র্বিয ভিে 
েযহক্তবক ১ নং হিপ হদবি প্রের্ েযহক্ত পেমন্ত পরপর হিপ সরেরোি 
করুন। 
আপনোর েযোবে এই হিপ হপ্রন্ট কবর ভদওিো েোকবে।র্োবর্ ওই েবুের 
হ হস্টংগুইহসং র্োকম ভর্বর হপ্রসোইহ ং অহফসোর স্বোক্ষর কবর রোখবেন।   
িোইবন দোৌঁড়োবনো ভকোনও েযহক্তবক িোইবনর েোইবর ভেবর্ ভদওিো েোবে 
নো। পরুুে ও র্হিিোবদর জনয পেৃক িোইন েোকবি ভস দটুিবক 
একেী ূর্ কবর র্োরপর হিপ হেহি শুরু করবর্ িবে।বিের্র্ ভ োটোর 
ভ োট ভদওিোর পর হপ্রসোইহ ং অহফসোর ভপোহিং এবজন্টবদর উপহস্থহর্বর্ 
কব্রোি ইউহনবটর Close ভেোর্োর্ টিবপ ভ োটিং ভর্হিন েন্ধ করবেন।

5:00 P.M
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Total ভেোর্োর্টি টিবপ ভর্োট ভ োবটর সংখযো ভপোহিং এবজন্টবদর হিবখ হনবর্ ভদবেন 
এেং Form-16C এর হনহদমষ্ট Column-এ হিহপেদ্ধ করবেন। অর্েঃপর ভর্হিনএর ভেোজ 
ভেোর্োবর্র কযোপ খবুি ভর্হসন টি ভেোজ  করুন ,সইুচ েন্ধ করুন ও কব্রোি 
ইউহনটটি হেহচ্ছন্ন করবেন

এরপর হপ্রসোইহ ং অহফসোর 16-A ফবর্মর সেমবিে এহ্রর হনবচ একটি িোি কোহির 
িোইন টোনবেন এেং ভসখোবন একটি সোটিমহফবকট হদবর্ িবে এই র্বর্ম “The Serial 
Number of Last Entry in Form 16A is ………” 
Time of Close of Poll : 
ভসখোবন হপ্রসোইহ ং স্বোক্ষর করবেন, ভপোহিং এবজন্টবদর ও ভসখোবন স্বোক্ষর করবর্ 
েিনু।  
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এরপর End of Poll Report (Presiding Officer's Declaration, Part-III) পরূণ 
করুন। ভ োট ভিবের হরবপোটম Sector Officer এর কোবে পোঠোন, একটি SMS 
অেিযই পোঠোন।

এেোর Form 16 C (Account of votes recorded) পরূণ করুন। এবজন্টবদর এই 
16C-এর কহপ হদন ও হরহস  কহরবি হনন (হপ্রসোইহ ং অহফসোবরর হ বেবরিবনর 
Part-III টিই প্রকৃর্ অবেম  16C এর হরহস  কহপ। )

CU, BU  েন্ত্র  োি োবে েোক্সেন্দী (ভকহসং) করুন ও হনির্ অনেুোিী অযোবেস টযোে 
গুহিবক ভর্টোি হসি হদবি েোিো  হসি করুন। এবজন্টবদরও হসি/সই িোেোবর্ েিনু। 
ভ োট ভিে িবি Presiding Officer's Declaration Part-IV টি পরূন করুন।
ভপোহিং এবজন্ট অযোবেস টযোবে সীি হদবিন র্োবদর স্বোক্ষর কহরবি হনন। েোরো সীি 
হদবিন নো, র্োবদরও নোর্ ওই ফবর্মর হনহদমষ্ট অংবি ভনোট রোখনু।  
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ভ োট গ্রিণ পেম সর্োহির পর করণীি কোজ 

1. ভিের্র্ ভ োটোর ভ োট ভদওিোর পর হপ্রসোইহ ং অহফসোর ভপোহিং এবজন্টবদর

উপহস্থহর্বর্ কব্রোি ইউহনট এর Close ভেোর্োর্ এর উপর কোবিো ঢোকনো খবুি

Close  ভেোর্োর্ টিপনু ও ঢোকনো েন্ধ করুন।

2. Total  ভেোর্োর্টি টিবপ ভর্োট ভ োবটর সংখযো ভপোহিং এবজন্টবদর হিবখ হনবর্

ভদবেন এেং 16C Form- এর হনহদমষ্ট Column-এ হিহপেদ্ধ করবেন। অর্েঃপর

সইুচ েন্ধ কবর কব্রোি ইউহনটটি েযোিট ইউহনট ভেবক হেহচ্ছন্ন করবেন।

3. 16Aভরহজস্টোবর ভিের্র্ ভ োটোবরর হিখবনর হনবচ একটি দোে হদবি হিখবেন The 

serial number of last entry in Form 16A is…….এেং র্োর হনবচ স্বোক্ষর

করবেন ও ভপোহিং এবজন্টবদর স্বোক্ষর ভনবেন।
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Form16C (Accounts of Votes Recorded)প্রস্তুর্করণ

1. ভ োট ভিে িওিোর পর Form 16C -এর প্রের্  োবে েিৃীর্ ভ োবটর সংখযো (Accounts of

Votes) নহেেদ্ধ করবর্ িবে।

2. 16-A Register-এর ১ নং কিবর্র ভিে Serial No. ভেবক ের্জন ভ োটোর Vote ভদওিো

ভেবক হেরর্ ভেবকবেন (16-A Remarks Column অনেুোিী ) এেং ের্জন ভ োটোরবক ভ োটোর

ভেোপনীির্ো  বের জনয ভ োট প্রদোন করো ভেবক হেরর্ করো িবিবে (16-A Remarks Column

অনেুোিী ) এই সংখযো দটুি হেবিোজন করবি EVM Machine -এ প্রদত্ত Total Vote হর্বি

েোওিো উহচর্ (২-৩-৪=৫)

3. ভর্োট প্রোেমীর এবজন্ট এর অহর্হরক্ত 2 কহপ 16C প্রস্তুর্ করবর্ িবে।

4. উপহস্থর্ ভপোহিং এবজন্টবদর প্রবর্যকবক এক কহপ 16C সরেরোি করবর্ িবে।

5. ভ োট ভিে িওিোর পর হপ্রসোইহ ং অহফসোবরর হ েোবরিন এর (Annexure-V) পরূণ কবর

হপ্রসোইহ ং অহফসোর হনবজ স্বোক্ষর করবেন এেং উপহস্থর্ ভপোহিং এবজন্টবদর স্বোক্ষর ভনবেন।
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ভ োটিং ভর্হিন সীি করো

CU and BU হনহদমষ্ট েবক্স ভঢোকোন এেং এবেস টযোে িোহেবি েোক্সগুহি সীি করুন

এেং ভপোহিং এবজন্টবদর সীি করবর্ হদন এেোড়ো এবেস র্যোবের হপেবনর সোদো

অংবি স্বোক্ষর করুন এেং উপহস্থর্ ভপোহিং এবজন্টবদর স্বোক্ষর হনন।

ভ োটটিং ভর্হিন সীি করোর পর হপ্রসোইহ ং অহফসোবরর হ েোবরিন এর

(Annexure-V) Part-II এ ভঘোেণো পবে স্বোক্ষর করুন এেং ভে সর্স্ত এবজন্ট

র্োবদর সীি হদবিবেন র্োবদর নোর্ হিখনু ও স্বোক্ষর হনন।

একটি 16C ও হপ্রসোইহ ং অহফসোবরর হ েোবরিন খোবর্ ঢুহকবি RC ভর্ কোউন্টোবর

ভদহখবি হনহির্ িবি সীি কবর কব্রোি ইউহনট -এর িোর্বি েোৌঁিো অেস্থোি RC

ভর্ জর্ো হদবর্ িবে।



হনম্নহিহখর্ ফর্ম গুহি আিোদো আিোদো কবর হনজ হনজ এনব িোবপ  বর সেগুহিবক 
একটি েড় সোদো স্বচ্ছ পযোবকবট( র্োই হেিোর েযোে)  ভঢোকোন। 
১) ফর্ম 16-C(অযোকোউন্ট অফ ভ োট)–২কহপ(১ কহপ Sealed ও ১কহপ Unsealed) 
২) হপ্রসোইহ ং অহফসোবরর হ বেিোবরিন–২কহপ ১কহপ Sealed ও ১কহপ Unsealed) 
৩) হপ্রসোইহ ং অহফসোবরর  োবিরী – ১কহপ
(৪) র্ক ভপোি সোটিমহফবকট–১ কহপ 
(৫) ভ োটোসম টোনম আউট হরবপোটম (Ps05)– ১ কহপ [ েহদ ভদওিো িি ]

হরহসহ ং কোউন্টোবর ভে গুহি িোবর্ িোবর্ জর্ো ভনওিো িবে। 
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ওই পোৌঁচটি পযোবকট আিোদো আিোদো কবর সীি করো েোকবিও র্িু েড় 
Statutory পযোবকটটি হসি কবর আনবেন নো। হরহসহ ং ভসন্টোবর পযোবকবটর 
হ র্বর সে ক োর আবে হকনো ভদবখ ভনওিোর পর হসি করো িবে। 

STATUTORY COVER : 

Statutory পযোবকবটর র্বিয পোৌঁচটি পেৃক হসি করো খোবর্ েোকবেেঃ-
১) ভ োটোর র্োহিকোর র্োকম কহপ (সনোক্ত করবণর কোবজ েযেহৃর্) 
২) ভরহজস্টোর অফ ভ োটোর (16A)
৩) ভ োটোর হিপ
৪) অেযেহৃর্ ভটেোর েযিট ভপপোর
৫) েযেহৃর্ ভটেোর েযোিট ভপপোর এেং 16-B ফবর্ম পরূণ করো র্োহিকো

Statutory Form এেং ক োবরর রঙ সেজু িবে
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NON-STATUTORY COVER: 

Non-Statutory Form এেং ক োবরর রঙ িিদু িবে-এই ক োবর েোকবে 
১) র্োকম  কহপ েোড়ো অনয ভ োটোর র্োহিকোর কহপগুহি, 
২) চযোবিঞ্জ  ভ োবটর র্োহিকো (Form -14)   (sealed করো)  
৩) ভপোহিং এবজন্ট ভদর হনবিোে পে (Form -11)  
৪) ১৫ নং ফবর্ম অন্ধ ও অিক্ত  ভ োটোরবদর র্োহিকো  ও র্োবদর কম্পযোহনিন ভদর 

ভঘোেণো (Annexure XVII)
৫)েিবসর ভঘোেণোপে হদবিবেন এর্ন ভ োটোবরর র্োহিকো ওবঘোেণোপে গুহি(Annex-XVI) 
৬)চযোবিঞ্জ হফর টোকো ও জর্ো ভনওিোর হরহসপ্ট েকু(Annexure XVIII)
৭) অেযেহৃর্ ভ োটোর হিপ
৮) অেযেহৃর্ ও নষ্ট িবি েোওিো ব্ল-ুভপপোর হসি
৯)অেযেহৃর্ ও নষ্ট িবি েোওিো ভস্পিোি টযোে
১০) অেযেহৃর্ ও নষ্ট িবি েোওিো হেপ হসি 



3RD PACKET:

রৃ্র্ীি পযোবকবটর রঙ খবিরী (Brown) এই পযোবকবট েোকবে-

১) হপ্রসোইহ ং অহফসোবরর িযোে েকু 
২) অবর্োচনীি কোহির ভসট – এটি  োবিো কবর একটি েোহস্টক পযোবকবট র্বুড় 

রোখনু েোবর্ অেহিষ্ট কোহি পবড় নো েোি । 
৩) ভ োবটর কোহি রোখোর পোে 
৪) ইঙ্ক পযো  
৫) হপ্রসোইহ ং অহফসোবরর ভর্টোি সীি 
৬) অযোবরো ক্রস র্োকম

4th  PACKET:

চোর নম্বর পযোবকবটর রঙ নীি িবে
অনযোনয সোর্গ্রী চোর নম্বর পযোবকবট রোখবর্ িবে।
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এহপক েোড়ো কহর্িন হনিমোহরর্ ১৬ টিঅিটোরবনটি  ফবটো  কুবর্ন্ট

I. Aadhar Card
2. MGNREGA Job Card
3. Passbook with Photograph (Bank / Post Office)
4. Health Insurance Smart Card issued by Government Authority
5. Driving License
6. PAN Card
7. Smart Card issued by RGI under National Population Register
8. Indian Passport
9. Pension Document with Photograph
10. Service Identity Card with Photograph of employee (Central / Stale / 
Undertaking)
11. Govt. Identity Card issued to the MPs / MLAs
12. SC/ST/OBC Certificate with photograph issued by Competent Authority
13. Freedom fighter Identity Card
14. Arms License with Photograph
15. Disability Certificate issued by Competent Authority
16. ESI Card





ভ োটোর েোডো হনম্নহিহখর্ েযহক্তরো ভ োট চিোকোিীন ভ োটগ্রিণ ভকবের ভ র্বর প্রবেি করবর্ পোবরন

• ভপোহিং অহফসোরেণ ।

• প্রবর্যক প্রোেমী, হনেমোচনী এবজন্ট এেং একই সর্বি প্রবর্যক প্রোেমীর একজন ভপোহিং এবজন্ট ।

• কহর্িন করৃ্মক প্রোহিকোরপ্রোি েযহক্তেেম ।

• হনেমোচন সংক্রোন্ত কর্মেয হনেকু্ত সরকোহর কর্মচোরী (ভকোন ভকেীয েো রোজয সরকোবরর র্ন্ত্রী েযর্ীর্) ।

• কহর্িন করৃ্মক হনেকু্ত পেমবেক্ষকেণ ।

• ভকোন হনেমোচবনর সবে আসো ভকোবির হিশু ।

• অন্ধ ও অিক্ত ভ োটোবরর সেী ।

• অনযোনয েযহক্ত েোবদর ভ োট দোর্োবদর িনোক্তকরবণর উবেবিয Pr.Oভ বক পোঠোবেন ।

• সোিোরণর্ কর্মেযরর্ পহুিি কর্মীরো ভ োটগ্রিণ ভকবের েোইবর অেস্থোন করবেন ।

• Pr.O প্রবযোজন িবি র্োবদর ভ োটগ্রিণ ভকবের হ র্বর ভ বক পোঠোবেন

 ভ োটগ্রহণ ভেন্দ্রেরপ্রন্দ্রেন্দ্রেরঅধিেোর
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• ২) সোংেোহদক েো ফবটোগ্রোফোররো েোইবরর েহে রু্িবর্ পোবরন,  

হকন্তু ভকোবনো োবে কহর্িবনর অনরু্হর্ েযর্ীর্ ভ োটগ্রিণ ভকবের

অনরু্হর্ পোবেন নো । S.EC এর হেবিে অনরু্হর্ পে েোডো সংেোদ

র্োিযবর্ ভকোবনো প্রহর্হনহি ভ োটগ্রিণ কবক্ষর েহে রু্িবর্ পোরবেন নো

হকন্তু অনরু্হর্ পে েোকবিও ভ োটদোনরর্ অেস্থোর ভকোন ভ োটোবরর

েহে রু্িবর্ পোরবেন নো

• ৩)পরুুে ও র্হিিোবদর জনয পেৃক িোইন েোকো েোঞ্চনীি। পেু েো

অিক্ত েযহক্তবদর ভক্ষবে েো ভকোবির হিশু হনবয আসো র্োবযবদর ভ োট

দোবনর ভক্ষবে হেবিে অগ্রোহিকোর হদবর্ িবে।



হকেু হেবিে হেবিে ভক্ষে (Some Special Cases):-

অন্ধ েো অিক্ত ভ োটোরেঃ

• ভকোন ভ োটোর অন্ধ েো ভ োটদোবন অসর্েম িবি (িোরীহরক প্রহর্েন্ধকর্োর দরুন), ভসবক্ষবে ভ োটদোর্োর 

পেন্দ অনেুোিী একজন ভক র্োৌঁর সেী হিসোবে ভ োটদোন করবর্ অনরু্হর্ ভদবেন। র্বে ভসই সেীর েিস 

অেিযই ১৮ েের িবর্ িবে । ভ োটোর  ভরহজস্টোবর (16A) ভর্ উক্ত ভ োটোবরর সই কহরবি / টিপেোপ 

হনবি র্ন্তবেযর ঘবর আপনোর র্ন্তেয হিবখ রোখনু।  কোহি িোেোবর্ িবে ভসই অন্ধ েো অিক্ত ভ োটোবরর 

েোর্িোবর্র র্জমনীবর্।

• (২)এেোড়োও আপনোবক অহর্হরক্ত ভেটি করবর্ িবে ভসটি িি -অন্ধ েো অিক্ত ভ োটোবরর ভক্ষবে ফর্ম -15  

পরূন করবেন, উক্ত সেীর স্বোক্ষর ভনবেন হর্হন আর অনয ভকোবনো ভ োটোবরর সেী িবর্ নো পোরবেন নো। 

ভ োট ভদওিোর পবূেম ভ োটদোর্োর সেীবক Annexure XVII [Declaration By The Companion Of Blind 

Or Infirm Elector]  * (  Pr.O's Hand Book এর 162  পষৃ্ঠো ভদখনু ) এ ভঘোেনো হদবর্  িবে। 

ভ োট ভদওিোর পর অন্ধ ভ োটোবরর র্েয Annexure-XVII এেং ফর্ম-15  একই খোবর্ ঢুহকবি রোখবর্ িবে 

েোিো Non Statutory পযোবকবট জর্ো িবে । 

• ভকোনও ভপোহিং অহফসোর অন্ধ েো অিক্ত ভ োটোবরর সেী িবর্ পোরবেন নো। AZMAL HOSSAIN, SDO KGP



ভকোন ভ োটোর ১র্ ভপোহিং অহফসোবরর কোবে ভপ ৌঁেোবি েহদ ভকোন ভপোহিং এবজন্ট র্োর 
পহরচি হনবি আপহত্ত কবরন র্োিবি হপ্রসোইহ ং অহফসোর ভসই এবজবন্টর কোে ভেবক ২ 
টোকো Challenge fee হিসোবে হনবি রহসদ ভদবেন (Annexure-XVIII) (See Page No. 
163  of Pr.O's Hand Book)। েোর হেরুবদ্ধ চযোবিঞ্জ করো িবিবে র্োবক সর্কম করুন 
ভে, এর জনয র্োর ভজি িবর্ পোবর। এর পর ফর্ম 14 ভর্  নোর্, ঠিকোনো ইর্যোহদ 
হিবখ রোখনু। ভ োটোরবক ফর্ম 14 ভর্ স্বোক্ষর করবর্ েিনু েো টিপ সহি সংগ্রি করুন, 
েহদ ভস স্বোক্ষর করবর্ েো টিপ হদবর্ অস্বীকোর কবর র্বে র্োবক ভ োট হদবর্ ভদওিো 
েোবে নো। এেোর ভে এবজন্ট চযোবিঞ্জ কবরবেন র্োবক র্োৌঁর চযোবিবঞ্জর স্বপবক্ষ প্রর্োন 
ভদখোবর্ েিনু, েহদ হর্হন প্রোেহর্ক হকেু প্রর্োন হদবর্ পোবরন র্োিবি ভ োটোরবক েিনু 
ভসটি খেন করবর্। র্োরপর েহদ হপ্রসোইহ ং অহফসোর সন্তুষ্ট নো িন, র্বে হর্হন 
Summary Enquiry করবেন। টোকো হদবর্ অস্বীকোর করবি আপহত্ত গ্রোিয িবেনো। েহদ 
আপহত্ত প্রর্োহণর্ িি অেমোৎ েহদ প্রর্োহণর্ িি ভে ওই েযহক্তর পহরচি সঠিক নি, র্বে 
র্োবক েবুের দোহিবত্ব েোকো পহুিবির িোবর্ রু্বি হদবর্ িবে। এইবক্ষবে আপহত্তকোরীর 
কোে ভেবক পোওিো ২ টোকো ভফরর্ হদবর্ িবে এেং Form-14 ভর্ স্বোক্ষর করোবর্ 
িবে। েহদ চযোবিঞ্জ টি হ হত্তিীন প্রর্োহনর্ িি র্োিবি চযোবিঞ্জ হফ েোবজিোি িবে এেং 
র্োবক ভ োট হদবর্ অনরু্হর্ ভদবেন। 

Challenged Vote:



১) েহদ ভকোন ভ োটোবরর নোর্ ভনই পবূেমই ভকউ ভ োট হদবয হেবয েোবকন এেং

পরের্মী ভ োটোবরর আইব হন্টটি হেেবয হপ্রসোইহ ং অহফসোর হনহির্ িন র্বে র্োবক

Tender Ballot Paper-এর র্োিযবর্ Vote-এর অনরু্হর্ ভদবেন (ইহ এবর্র র্োিযবর্ নয

২) র্োর পবূেমই ভরহজস্টোর-এর(16A)  ভে ক্রহর্ক সংখযোয ঐ নোবর্র পেূমের্মী

ভ োটোরবক নহেেদ্ধ করো িবযহেি ভসই সংখযোটি সংগ্রি কবর ফর্ম (16B) –এর ৪ নম্বর

কিোবর্ হিখবর্ িবে এেং ৫ নম্বর কিোবর্ ভটেোর ভ োটোবরর স্বোক্ষর হনবর্ িবে

৩) Ballot paper—এর হপেন হদবক Counter foil ও Ballot অংবির top right 

hand corner-এ distinguishing mark িোেোবেন । এটি এর্ন  োবে করবেন েোবর্

প্রোেমী েো symbol ভেখোবন েোকবে,  র্োর ওপর চোপ ফুবট নো ওবঠ।

Tendered Vote:
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৪) অর্েঃপর ভ োটগ্রিণ ভকবের জনয সরেরোি করো েযোিট ভপপোরগুহির একদর্

ভিে েযোিট ভপপোবরর হপেবন এেং Counter foil-এ Tender Ballot Paper

কেোটি হিবখ Ballot Paper-এর হপেবন Pr.O পণূম স্বোক্ষর করবেন এেং েযোিট

ভপপোর টি প্রেবর্ একেোর vertically এেং র্োরপর ১েোর প্রবযোজবন ২েোর

Horizontally  োৌঁজ কবর Arrow Cross Mark -এর দইু হদবক stam Pad- এর

কোহি িোহেবয ভ োটোবরর িোবর্ ভদবে ।

৫)ভ োট দোবনর পর সংহিষ্ট ভ োটোবরর কোে ভেবক েযোিট ভপপোর টি সংগ্রি

কবর। Form-16B-এর সোবে একটি হনহদমষ্ট খোবর্র হ র্র ভরবখ হদবর্ িবে।
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16A ভরহজস্টোর-এ স্বোক্ষবরর পর ভ োটোর ভ োট দোবন অস্বীকৃর্। 16A 

ভরহজস্টোবরর Remarks Column- এ Refused to Vote or Left without 

Voting কেোটি হিবখ হপ্রসোইহ ং অহফসোর স্বোক্ষর করবেন এেং ভসবক্ষবে

ভ োটোবরর স্বোক্ষর েোিযর্োর্িূক।

Ballot issue িওযোর পর েহদ ভকোন ভ োটোর ভ োট হদবর্ অস্বীকোর কবরন

র্বে পরের্মী ভ োটোরবক ভ োট হদবর্ ভেবর্ হদন ।

ভিের্র্ েযহক্ত েহদ নো ভদন র্োিবি ভর্হিনটি একেোর েন্ধ কবর চোিোবর্ িবে।

Electors Deciding not to Vote
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Voting Procedure নো র্োনবি / ভ োবটর ভেোপনীির্ো  ে করবি

(Rule -39L of the West Bengal Municipalities (CE)Rules, 1995)

েহদ ভকোন ভ োটোরবক সর্কম করোর পবরও ভেোপনীযর্ো  ে কবরন র্বে

হপ্রসোইহ ং অহফসোর র্োবক ভ োট হদবর্ অনরু্হর্ ভদবেনো।

েহদ ভ োটোরবক ভ োটোর হিপ ভদওিো িবি হেবি েোবক র্োিবি হিপ ভফরর্ হনবর্

িবে ও েোহর্ি করবর্ িবে। এবক্ষবে 16A Register-এ র্ন্তেয কিোবর্ Not 

allowed to vote-Voting procedure violated হিবখ হপ্রসোইহ ং অহফসোর স্বোক্ষর

করবেন।
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