পি�মব� িবধানসভা িনবর্ াচন, 2021

�িশ�ণ িশিবর
দি�ণ ২৪ পরগনা

িনবর্ াচন কম�েদর জনয্ গহ
ৃ ীত কেয়কিট পদে�প
• সম� Forms / িনদশর্ গিল একিট Perforated Booklet –এ
একি�ত ।
• Medical Kit এর বয্ব�া ।
• �েতয্কিট িনবর্ াচনেকে�র সে� �ানীয় একিট িচিকৎসা
েকে�র িচি�তকরণ I
• SMS এর মাধয্েম সম� তথয্ �দান করা ।
• �েতয্কিট িনবর্ াচনেকে�র নূনয্তম সুেযাগ সুিবধা �াি�র
সুিনি�তকরণ ।

িকছু নতু ন িনেদর্ িশকা
মকেপাল এর সময় নুয্নতম ৫০ িট েভাট িদেত হেব �েতয্ক �াথ�েক (NOTA সহ)অ�ত
একিট কের েভাট িদেত হেব ।
VVPAT ি�প এর সংখয্ার সােথ CU এর result িমলেত হেব ।
CU েথেক মকেপাল সং�া� তথয্ মুেছ েফলেত হেব, েকােনা অব�ােতই এর বয্িত�ম
হেবনা।
েভাট শরর আেগ VVPAT এর �পব� এে�স টয্াগ িদেয় িসল করেত হেব। এে�স টয্ােগ
Presiding Officer এবং উপি�ত েপািলং এেজ�রা সই করেবন। CU এর result section িটও
িসল কের েফলেত হেব।
েস�র অিফসার স�ূণর্ িবষয়িট ত�াবধান করেবন।
েভাট চলাকালীন যিদ CU এর বয্াটারী িঠক মত কাজ না কের অথবা LOW বয্াটারী
েদখায় তাহেল Presiding Officer তৎ�নাত েসিট পিরবতর্েনর জনয্ েস�র অিফসার েদর
বলেবন।
Presiding Officer CU এর বয্াটারীিট েস�র অিফসার এবং েপািলং এেজ�েদর সামেন
পিরবতর্ন করেবন এবং বয্াটারী section িট পুনরায় এে�স টয্াগ িদেয় িসল করেবন এবং
তােত েপািলং এেজ�েদর সই েনেবনI
স�ূণর্ িবষয়িট Presiding Officer’s Report Part-III েত িলিপব� করেত হেব I

িকছু নতু ন িনেদর্ িশকা
• Presiding Officer’s Format িরেপাটর্ (এিট Receiving Counter এ
Presiding Officer েক জ ম া িদেত হেব )

Part-I :েভাট �ি�য়া শরর আেগ এিট পূরণ করেত হেব। মকেপাল
certificate এিটর মেধয্ সংযু� করা আেছ, আলাদা কের মকেপাল
certificate
ৈতরীর �েয়াজন েনই। অনয্ানয্ েপািলং অিফসাররা মকেপাল
�ি�য়ািট পযর্েব�ণ করেবন এবং মকেপাল তথয্ সং�া� েয CU েথেক মুেছ
েফলা হয়েছ ও VVPAT এর ি�প গিল �পব� েথেক সিরেয় েফলা হয়েছ,
এই িবষয় Certify করেবন। েস�র অিফসার েভাট শর হওয়ার পর �থম
Visit-এ Part-I সং�হ করেবন।
Part-II: েভাট চলাকালীন এবং েভাট েশষ হওয়ার পের (পিরি�িত
অনুযায়ী) এিট পূরণ করেত হেব। েস�র অিফসার BU, CU and VVPAT
স�ূণর্ েসটিট েভাট চলাকালীন যিদ পিরবতর্ ন হয় অথবা শধুমা� VVPAT
পিরবতর্ ন হয় তেব Part-II সংি�� Presiding Officer এর কাছ েথেক সং�হ
করেবন।

িকছু নতু ন িনেদর্ িশকা
• Part-III: েভাট চলাকালীন CU এর বয্াটারী পিরবতর্ ন করেত হেল Part-III েত
িলিপব� করেত হেব।
• �থম েভাটার FORM-17A (েরিজ�ার অফ েভাটারস) এর সই করার আেগ �থম
েপািলং অিফসার Presiding Officer এর সােথ পরী�া কের েরিজ�ারএ কািলেত িলিপব�
করেবন েয কে�াল ইউিনট এর েটাটাল পরী�া করা হেয়েছ এবং তা শনয্ েদিখেয়েছ।
• েভাট শরর িনধর্ািরত সমেয়র েদড় ঘ�া পূেবর্ মকেপাল করেত হেব যিদ দুই অথবা
তার েবিস েপািলং এেজ� উপি�ত থােক। যিদ একজন অথবা েকােনা েপািলং এেজ�
উপি�ত না থােক তােক ১৫ িমিনট অেপ�া করেত হেব।
• BU, CU, এবং VVPAT সংযুি� করেনর পের সংযু�কারী তার গিল Tape িদেয় েটিবল
এর পায়ার সােথ আটেক িদেত হেব যােত েসিট ঝু েল না থােক।
• েভাট েশেষর পের Presiding Officer VVPAT এর বয্াটারীিট েপািলং এেজ�েদর উপি�িতেত
সিরেয় েফলেবন। বয্াটারী সিরেয় েনওয়ার পরই VVPAT িটেক ব� এ েরেখ এে�স টয্াগ
িদেয় িসল করেত হেব।

েভাট �হেনর পূেবর্ র িদন (P-1 DAY)
• েভাট �হেনর পূেবর্ র িদন েবলা ৮ টার মেধয্ িনিদর্ � িডি�িবউশন
কাউ�ার এ উপি�ত হেয় অনুস�ান েকে�র সাহােযয্ Decoding List
েথেক আপনার েপািলং পািটর্র জনয্ েভাট �হন েকে�র ন�র ও নাম
সুিনিদর্ � ভােব েজেন িনন এবং িনিদর্ � কাউ�ার এ িনেজর উপি�িত
নিথভু � করান ।
• আপিন যিদ ি�সাইিডং বা �থম েপািলং অিফসার হন তেব িনিদর্ �
ন�ের িনেজর েমাবাইল ন�র registration কের েফলুন।

েভাট �হেনর পূেবর্ র িদন (P-1 DAY)
• েভাট�হন েকে�র জনয্ িনিদর্ � কাউ�ার েথেক সকল েভাট �হন
সাম�ী সং�হ করন ।

•

কাউ�ার েথেক �দত্ত তািলকার সে� িমিলেয় েদেখ িনন েয,
তািলকায় উি�িখত সকল েভাট�হন সাম�ী যথাযথ সংখয্ায়
েপেয়েছন িকনা ।

• আপনার দেল একজন Presiding Officer এবং িতনজন Polling
Officer থাকেবন, একজন Camera Personnel বা Micro
Observer আপনার দািয়� �া� েভাট �হন েকে�র জনয্ িনিদর্ �
থাকেত পােরন ।

উে�খেযাগয্ েভাট�হন সাম�ী সমূহ
Sl No.

Items

1

আপনার বুেথর EVM এবং VVPAT

2

EDC/PBর তািলকাভু� েভাটার

3

অেমাচনীয় কািল

4

েভাটার তািলকার এক মাকর্ড কিপ এবং দুিট 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 তািলকা

9

11

�াথ� ও তার Election Agent এর নমুনা �া�র
Form 17A (Register of Voters), 17C, ি�সাইিডং অিফসােরর ডােয়ির, ি�সাইিডং অিফসােরর
েঘাষণাপ�
Arrow Cross Mark, ি�সাইিডং অিফসােরর েমটাল িসল, আপনার বুেথর Distinguishing Mark

12

�াি�ক বা� (মহড়া েভােটর কােলা খাম রাখার জনয্)

13

কােলা খাম (মহড়া েভােটর VVPAT েপপার ি�প রাখার জনয্)

14

‘MOCK POLL SLIP ‘রবার �য্া�

15

অনয্ানয্ ে�শনারী

10

িনবর্ াচক তািলকা
• �িতিট বুেথ েভাট�হেনর জনয্ িনবর্ াচক তািলকার একিট Marked Copy ও দু'িট Working Copy
েদওয়া হেব ।
• যাচাই কের েদেখ িনন েয, �দত্ত িনবর্ াচক তািলকাগিল সংি�� েভাট�হন েকে�র িকনা এবং
সবকিট কিপ হবহ অনুরপ িকনা ।
• িনবর্ াচক তািলকার উপের লাগােনা Check Slip অনুযাযী েমাট পৃ�া যথাযথ সংখয্ায়

এবং

সিঠক �েম আেছ িকনা েদেখ িনন ।
• িনবর্ াচক তািলকার মুল অংশ (Mother Roll) ও সংেযািজত সাি�েম� গিলর পাটর্ নং অনুরপ
িকনা ।
• # মােন 1st Supplementএ সংেশাধন হেয়েছ
• #PHOTO AS IN MODIFICATION LIST মােন 1st Supplement এ photo সংেশাধন
হেয়েছ
• ## মােন 2nd Supplement এ সংেশাধন হেয়েছ

িনবর্ াচক তািলকা (Electoral Roll)
• ##PHOTO AS IN MODIFICATION LIST মােন 2nd Supplement এ photo সংেশাধন হেয়েছ
• আড়াআিড় ভােব DELETED কথািট মােন 1st Supplement এ িবেয়াজন হেয়েছ।
• দুইবার আড়াআিড় ভােব DELETED DELETED মােন 2nd Supplementএ িবেয়াজন হেয়েছ
• েয সম� েভাটারেদর Election Duty Certificate এবং Postal Ballot েদওয়া হেয়েছ তােদর নােমর
পােশ যথা�েম ED এবং PB কথািট েলখা থাকেব এবং পােশ ARO র �া�র থাকেব।
• েয সম� েভাটােরর নােমর পােশ PB কথািট থাকেব তারা আপনার বুেথ েভাট েদেব না।
• EDC েভাটাররা তােদর েয বুেথ নাম রেয়েছ েসিট ছাড়া ওই AC র েয েকােনা বুেথ িগেয় েভাট
িদেত পারেব
• মাকর্ ড কিপেত PB/EDCর সংখয্া’র সােথ আপনােক েদওয়া PB/ED েভাটােরর তািলকা িমিলেয়
িনন
• েয সকল েভাটােরর নােম Postal Ballot/ EDC Issue করা হেয়েছ, Returning Officer এর �া�র
স�িলত তােদর নােমর একিট পৃথক তািলকা Additional Information Sheet িহসােব িনবর্াচক তািলকার
েশেষ সংেযািজত থাকেব ।

িনবর্ াচক তািলকা

EVM VVPAT স�িকর্ত D.C. েত করণীয় কাজ

Balloting Units (s) – িন�িলিখত িবষয় গিল েদেখ িনন
• Bu এর Address tag িট আপনার জনয্ িনিদর্ � Polling Station এর জনয্ িকনা|
• BU এর Pink paper Seal িট অ�ত আেছ িকনা|
• Ballot paper িট সিঠক ভােব লাগােনা আেছ িকনা|
• �াথ�র সংখয্া এবং Nota ধের সবকিট Button উ�ু� আেছ িকনা|
• Thumbwheel যথাযথ �ােন আেছ িকনা|
• (একিট BU হেল 01, দুিট BU ব্য়বহৃত হেল 02 এই রকম ভােব)|
Control Unit (s) – িন�িলিখত িবষয় গিল েদেখ িনন
• CU এর Address tag িটেত আপনার জনয্ িনিদর্ � Polling Station এর নাম এবং ন�র সিঠক িকনা|
• CU এর Pink papers এর Seal িট অ�ত আেছ িকনা|
• CU িট BU এবং VVPAT এর সে� সংযু� না কের শধুমা� CU এর সুইচ িট ON কের Battery এবং
�িতেযাগী �াথ�েদর সংখয্া িঠক আেছ িকনা|
• CU এর সুইচ িট ব� কের িদন|
VVPAT (s) – িন�িলিখত িবষয় গিল েদেখ িনন |
• VVPAT এর গােয় লাগােনা Address tag িট আপনার জনয্ িনিদর্ � Polling Station এর জনয্ িকনা|
• VVPAT এ বয্াটাির লাগােনা আেছ িকনা|
• VVPAT এর েবাতাম িট সমা�রাল অব�ােন আেছ িকনা যােত বেয় িনেয় যাওয়ার সময় অসুিবধা না হয় |
• VVPAT BU এবং CU এর সােথ কখেনাই সংযু� করেবন না |
নকল বয্ালট ইউিনট (Dummy Ballot Unit) :বয্ালট ইউিনট এর একিট হবহ �িতরপ, যা িপচ েবােডর্র উপর লািগেয় নকল বয্ালট ইউিনট িহসােব েভাট
�হন েকে� বয্বহৃত হেব ।
িজ�াসু বা অনুসি�ৎসু েভাটারেক বয্ালট ইউিনট এর মাধয্েম েভাট �দােনর প�িত েবাঝােনার জনয্
Presiding Officer এিট বয্বহার করেবন ।

P-1 (েভােটর আেগর িদন) করণীয় কাজ

• কাউ�ার েথেক �া� তািলকা অনুযায়ী েভাট সাম�ী ভােলা কের েচক করার পের Vehicle
Tagging কাউ�ার েথেক আপনার বুেথর জনয্ িনিদর্ � গািড়িট এবং পুিলশ Tagging কাউ�ার
েথেক আপনার বুেথর পুিলশেদর সােথ িনেয় বুেথর উে�েশয্ রওনা িদন ।
• �থেমই েস�র অিফসারেক আপনার িনরাপেদ েপৗছােনার খবর পািঠেয় িদন।
• আপনার বুথিট ভােলা কের েদেখ িনন এবং েসই অনুযায়ী আপনার পিরক�না করন।
• িনি�ত করন েয েভাটারেদর জনয্ বাইের দাঁড়াবার যেথ� জায়গা রেয়েছ এবং মিহলা
এবং পুরষ েভাটারেদর পৃথক লাইেন দাঁড় করােনা যােব।
• েভাটারেদর জনয্ েঢাকা ও েবেরােনার জনয্ পৃথক পথ রেয়েছ
• সুিনি�ত করন েয লাইেন দাঁড়ােনা �থম েভাটােরর েথেক বুেথর দরজার দূর� পাঁচ
েথেক দশ ফু েটর মেধয্ আেছ।
• বুেথর একেশা িমটােরর মেধয্ েকােনা ে�াগান, েদওয়ান িলখন েনই।
• েয সম� সাইেনজ গিল বুেথ টাঙােত হেব েসগিল ৈতির কের রাখুন।
• আেগ েথেক িবিভ� ফমর্ খাম, টয্ািল িশট ইতয্ািদ ৈতির কের পুরন কের রাখুন।
• বুেথর েভতের রা�া করা বা আগন �ালােনা িনিষ�।

েভাট�হণ েকে�র বয্ব�াপনা
• েভািটং ক�াটর্েম�িট ঘেরর সবচাইেত দূেরর �াে� �াপন করন
তেব েখয়াল রাখেবন েসখােন পযর্া� আেলার সং�ান েযন থােক
আর েকােনাভােব েভাটােরর েগাপনীয়তা ভ� না হয়।
• েভািটং ক�াটর্েম�িট corrugated plastic sheet িদেয় ৈতির
হেব যার মাপ 24 inch*24inch*30inch।
• েয েটিবেলর ওপের েভািটং ক�াটর্েম�িট �াপন করা হেব তার
উ�তা 30inch হওয়া বাধয্তামূলক।
• এিট েকােনা জানালা বা দরজার কােছ বসােনা যােব না।
• CU, BU, VVPAT এমনভােব �াপন করেত হেব েযন েসগিলর
েকবল েভাটারেদর চলােফরার পেথ বাধা না হেয় দাঁড়ায়।

Model Layout of Polling Station

েভাট �হন কে�র বাইের িক িক লাগােবন
• েভাট �হন েকে�র এলাকা স�িলত েনািটশ (বয্াগ-এ েদয়া থাকেব।
• �িতদ�ী �াথ�েদর তািলকা
• দরজার পােশ �েবশ (Entry) ও বািহর (Exit) স�িলত পথ িনেদর্ িশকা
• Premises Requisition Order.
• িকভােব EVM/VVPATএ েভাট েদওয়া হেব েসই েপা�ার
• গর�পূণর্ েটিলেফান ন�র সমূহ
• েভাটার তািলকার Working Copy

•

েভাট শর হওয়ার ১ ঘ�া আেগ ( অথর্াৎ িঠক সকল ৬ টায়) েভাট �হণ েকে� ��িত মূলক কাজ গিল শর কের িদেত হেব।

• েপািলং এেজ�েদর িনযুি� পে� থাকা সই গিল যাচাই করন ইেলকশন এেজ�েদর Specimen Signature ধের।
• �াথ� বাঁ তার ELECTION AGENT একমা� Form 10 এর মাধয্েমই িনেয়াগ করেবন।
• েপািলং এেজ�েক ওই বুেথর বা তার সংল� বুেথর েভাটার হেত হেব।
• �েতয্ক এেজে�র দুজন িরিলভার থাকেত পাের। েগট পাশ েদিখেয় তারা ঢু কেত ে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 বয্াজ থাকেল তােত শধু �াথ�র নামই থাকেব।
দুপুর িতনেটর পের েপািলং এেজ� বদলােনা যােব না।
িতিন বুেথর বাইের েকােনা েভাটােরর(িযিন েভাট িদেয়েছন বা এখেনা েদন িন) Sl No েলখা ি�প পাঠােত
পারেবন না।
• িতিন িনেজর কােছ থাকা েভাটার তািলকা (েযখােন িতিন marking করেছন) বুেথর বাইের পাঠােত পারেবন
না।
• েকােনা ম�ী, সাংসদ, িবধায়ক যার িনরাপত্তা র�ী আেছ িতিন েপািলং এেজ� হেত পারেবন না। িতিন িনেজর
িনরাপত্তা পিরতয্াগ কের হেত চাইেলও েসিট অনুেমািদত নয়।

•
•
•
•
•

মক েপাল বা মহড়া েভাট
• েভাট শর হওয়ার েদড় ঘ�া আেগ মক েপাল শর কের িদেত হেব
যিদ দুই বা তার েবশী েপািলং এেজ� উপি�ত থােক। যিদ েকবল মা� একজন
েপািলং এেজ� উপি�ত থােক তাহেল ১৫িমিনট অেপ�া কের মক েপাল শর
কের িদেত হেব।
েভাট�হন েকে� BU, CU এবং VVPAT �াপেনর প�িত :• েভািটং কমপাটর্েম� এর েভতের BU এবং VVPAT িট রাখুন |
• Presiding Officer বা অনয্ েপািলং অিফসার িযিন CU এর দািয়ে� আেছন
তার েটিবেল CU িট রাখুন যােত মকেপােলর পের এগিল আর সরােনা না হয়
|
• BU এর তারিট VVPAT এর সােথ এবং VVPAT এর তারিট CU এর সােথ
সংযু� করন |
• VVPAT এর েবাতাম িট আনলক করন(উ�� অব�ায়)|

মক েপাল বা মহড়া েভাট
•
•
•
•
•
•
•

•
•

VVPAT এর কমপাটর্েম�িট েয খািল আেছ তা েপািলং এেজ�েদর েদখান |
CU এর সুইচ িট ON করন|
TOTAL েবাতাম িট িটপুন এবং েদখান তােত েকােনা েভাট পেড়িন|
নুনয্তম ৫০ িট েভাট িদন এবং তা একিট সাদা কাগেজ �েতয্কিট �াথ� েক
(Nota সহ) কতগিল কের েভাট েদওয়া হে� তা িলেখ রাখুন |
মকেপাল হওয়ার পর CU এর Close েবাতামিট িটপুন|
এবার CU এর result েবাতামিট িটেপ ওেত েদওয়া েভােটর সংখয্ার সােথ
আপনার কাগেজ িলেখ রাখা েভােটর সংখ্য়া িট িমিলেয় িনন |
VVPAT এর কমপাটর্েম� েথেক মকেপােলর ি�প গিল েবর কের িনেয় CU এর
েরজাে�র সােথ িমিলেয় িনন|
CU এর ফলাফল এবং VVPAT িমেল েগেল মকেপােলর প�িতিট স�ূণর্ হল|
মকেপােলর ফলাফল েমাছার জন্য় CU এর Clear েবাতামিট িটপুন এবং
সকলেক েদখান ওেত আর েকােনা েভাট েনই|

মক েপাল বা মহড়া েভাট
• মকেপাল ি�প গিল িনিদর্ � �য্া� িদেয় িচি�ত করন|
• �য্া� করা ি�প গিল কােলা খােম ভের তা িনিদর্ � �াি�ক বাে� েরেখ
িপ� েপপার িসল িদেয় বা�িট িসল কের িদন|
• ি�সাইিডং অিফসােরর িসল মারন। এই খােম ি�সাইিডং অিফসার এবং
এেজ�রা সই করেবন। খামিট �াি�ক বাে� রাখেত হেব ।
এই খামিটর বাইের েলখা থাকেব
• েয বুেথ আপিন েভাট িনেত এেসেছন েসিটর নাম এবং ন�র
• িবধান সভা িনবর্াচন েকে�র নাম এবং ন�র
• িনবর্াচেনর তািরখ

• CU এর সুইচ ব� করন|
• VVPAT এর বা�িট েয খািল আেছ তা িসল কের িদন এবং এে�স টয্ােগ
েপািলং এেজ�েদর সই কিরেয় বা�িটেত লািগেয় িদন|
• মকেপাল সািটর্িফেকট িট পূরণ করন| (Presiding Officer’s report
Part- I) এবং তােত উপি�ত েপািলং অিফসার এবং েপািলং এেজ�েদর সই
িনন|
• মক েপাল হেয় েগেছ এই মেমর্ SMS পািঠেয় িদন।

মক েপাল বা মহড়া েভাট
• মকেপাল এর পর CU অনং VVPAT িসল করার প�িত :• �ীন েপপার িসল, ে�শাল টয্াগ এবং Address tag িদেয় CU িট িসল করন এবং
CU –এর নীেচর বাইেরর িদকটা েপপার ি�প িসল (ABCD িসল) িদেয় িসল করন
এবং তােত উপি�ত েপািলং এেজ�েদর সই িনন|
• VVPAT-এর �প বা�িট এে�স টয্াগ িদেয় িসল করন এবং তােত উপি�ত েপািলং
এেজ�েদর সই িনন|
মকেপাল চলাকালীন BU, CU, VVPAT পিরবতর্েনর প�িত :• BU, CU, এবং VVPAT এর সম� “ ERROR” েমেসজ CU এর িডসে� েবােডর্ েদখােনা হেব |
েকান ইউিনেট ERROR আেছ তা েদেখ িনেয় েসই অনুযায়ী কাজ করন
• মকেপাল চলাকালীন BU, CU বা VVPAT েযিট কাজ করেব না শধুমা� েসিটেক পিরবতর্ন করন|
পুেরা েসটিট পিরবতর্েনর েকােনা �েয়াজন েনই|

EVM – Seals/Tags used
Election To: (Lok Sabha or Legislative Assembly)
From: (No. and Name of)
Constituency

Address tag with
sealing thread

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

Front

Green Paper seal for sealing Result and Print
windows

Rear

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

A

B
C

Pre-gummed portion with wax paper

D

Outer Paper Strip Seal
(23.5” X 1”)

EVM – Sealing – Presiding Officer
Insert the Green Paper seal in the frames
provided for both Result

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

EVM – Sealing – Presiding Officer
Seal the Result Section inner
compartment

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

EVM – Sealing – Presiding Officer

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

EVM – Sealing – Presiding Officer
Fixing the Outer Paper Strip Seal
A

B

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

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

EVM – Sealing – Presiding Officer
Remove wax paper covering ‘B’ and
paste it above the upper layer of the
Green Paper Seal.

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

EVM – Sealing – Presiding Officer
Press both the layers of Green Paper
Seal protruding from the top and….

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

EVM – Sealing – Presiding Officer
Take the Strip Seal round the Control Unit
from left side just below the CLOSE
button window

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

EVM – Sealing – Presiding Officer

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

VVPAT Sealing

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

Now Actual Poll may be started.

EVM Mock Poll Sequence
Ensure
almost
equal
number of
votes are
polled for
each
candidates

CLEAR
BALLOT
CLOSE

Important

RESULT
CLEAR

Switch Off
& Seal

েভােটর সূচনা
• ি�সাইিডং অিফসার 1950 সােলর ভারেতর জন�িতিনিধ� আইেনর
েগাপনীয়তা র�া স�িকর্ ত 128 ন�র ধারািট পাঠ কের েশানােবন।
• ি�সাইিডং অিফসার েভােটর শর স�িকর্ ত েঘাষণাপ�িট (Declaration
about the commencement of Poll)েত সই করেবন এবং উপি�ত
এেজ�েদর সই করেত বলেবন।
• যিদ েভাট শরর �াথিমক কাজগিল না েশষ হেয় থােক তাহেল ি�সাইিডং
অিফসার েভাট শরর িনিদর্ � সমেয় 3 েথেক 4 জন েভাটারেক েভতের
আসেত বলেবন।
• িতিন DC েথেক �দত্ত িবেশষ ন�ের SMS এর মাধয্েম েভাট শর হওয়ার
িবষয়িট জািনেয় েদেবন।
• এেজ�েদর েদিখেয় িদন েয মাকর্ ড কিপ েত ED/PB ছাড়া অনয্ েকােনা দাগ
েদওয়া েনই।
• তােদর েদিখেয় িদন েয েভাটার েরিজ�ার বা Form 17A েত েকােনা িকছু
েলখা েনই।
• েপািলং এেজ�েদর সােথ আপনার সময় িমিলেয় িনন।

িনবর্ াচক 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� ঢু কেত পারেবন)
• পযর্েব�ক, মাইে�া অবজাভর্ ার, ভারেতর িনবর্াচন কিমশেনর দািয়��া� বয্ি� বা
আিধকািরক
• েকােনা েভাটােরর েকােল িশশ
• েকােনা অ� বা অশ� েভাটােরর স�ী
• কতর্ বয্রত সরকারী কমর্চারী (তেব পুিলশ অিফসার এই আওতায় আসেব না। এর
পাশাপািশ �াথ�, তার ইেলকশন এেজ� িকংবা তার েপািলং এেজে�র েকােনা সশ�
িনরাপত্তার�ীও ঢু কেত পারেবন না। বয্িত�ম শধু েসই সম� বয্ি� যারা Z+
িনরাপত্তা েপেয় থােকন।)
• পুিলশ িকংবা েক�ীয় বািহিন বুেথর েভতের ঢু কেত পারেব না। তারা তখনই
ঢু কেবন যখন ি�সাইিডং অিফসার তােদর েভতের আসেত বলেবন।
• �চারমাধয্েমর েসই সম� �িতিনিধরাই বুেথর েভতের ঢু কেত পারেবন যােদর কােছ
মুখয্ িনবর্াচনী আিধকািরক / েজলা িনবর্াচন আিধকািরেকর েদওয়া পিরচয়প� আেছ

েপািলং অিফসারেদর কতর্বয্
• ি�সাইিডং অিফসার ওই েভাট�হণ েকে�র িনবর্াচন পিরচালনার
সািবর্ক দািয়ে� থাকেবন।
• �থম েপািলং অিফসার েভাটারেদর িচি�ত করেবন ।তার কােছ
থাকেব িনবর্াচক তািলকার মাকর্ ড কিপ
• ি�তীয় েপািলং অিফসার অেমাচনীয় কািলর দািয়ে� থাকেবন। তার
কােছ েভাটার েরিজ�ার(বা Form 17A) এবং েভাটার ি�প থাকেব।
• তৃ তীয় ে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 মাকর্ ড কিপর
দািয়� থাকেবন।
• িতিন েভাটােরর নাম েজাের েঘাষণা করেবন যােত েপািলং এেজ�রা
শনেত পান।
EPIC েদওয়া হেয়েছ তারা েসিটর সাহােয়ই েভাট
• সম� েভাটার যােদর
েদেবন।
• যােদর EPIC েনই তারা িবক� নিথ বা Alternate Documents েদিখেয় েভাট
েদেবন।
• যিদ েকােনা েভাটার অনয্ িবধানসভার (AC র) িনবর্াচক ি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 িনবর্াচক তািলকায় থাকেত হেব।

EPIC ছাড়াও িবক� পিরচয় পে�র অনুেমাদন
1. পাসেপাটর্
2. Driving Licence
3. েক� বা রাজয্ সরকার/রা�ায়ত্ত সং�া/পাবিলক িলিমেটড েকা�ািন কতৃর্ ক
তার কমর্চারীেক �দত্ত সিচ� পিরচয় প�
4. বয্া� িকংবা েপা� অিফেসর পাস বই(ছিব সহ)
5. পয্ান কাডর্
6. েরিজ�ার েজনােরল অফ ইি�য়া কতৃর্ ক �দত্ত জাতীয় জনসংখয্া পি�র অ�গর্ত
�াটর্ কাডর্
7. একেশা িদেনর কােজর �কে�র অ�গর্ত জব কাডর্
8. �ম ম�েকর অ�গর্ত HEALTH INSURANCE SMART CARD
9. েপনশােনর নিথ (ছিব সহ)
10. সাংসদ, িবধায়কেদরেক �দত্ত সরকারী পিরচয় প�।
11. আধার কাডর্

েভাটােরর শনা�করণ
• �থম েপািলং অিফসার েভাটােরর নাম এবং িনবর্াচক তািলকায় তার
�িমক সংখয্া েজাের েঘাষণা করেবন। েভাটােরর সিচ� পিরচয়প� িটও
যাচাই কের েনেবন।
• িনবর্াচক তািলকার মাকর্ ড কিপেত েভাটােরর নােমর িনেচ একিট
underline করেবন।
• েভাটার মিহলা হেল তার নােমর বাঁ িদেক Serial No এর বে� একিট
tick িচ� েদেবন।
• িনিদর্ � সময় অ�র ি�সাইিডং অিফসােরর কােছ েমাট কতজন েভাটার
েভাট িদেয়েছন েসই তথয্ িদেয় িদেত হেব। এই কাজিটর জনয্ সচরাচর
েযিট করা হয় তা হল একিট িশট পােশ েরেখ েসখােন পর পর সংখয্া
েলখা থােক এবং এেকর পর এক েভাটার েভাট িদেত এেল েসই
সংখয্াগিলর ওপের দাগ েকেট রাখা হয়

ি�তীয় েপািলং অিফসােরর দািয়�
• সুিনি�ত হন েয েভাটার Form 17A েত তার পুেরা সই করেছন িকংবা বাঁ
হােতর বুেড়া আ�েু লর ছাপ লাগাে�ন।
• Form 17Aর িতন ন�র কলােম েভাটার েয সিচ� পিরচয়প� েদখাে�ন েসিটর
িববরণ এবং �িমক সংখয্া উে�খ করন।
• েভাটার EPIC েদিখেয় েভাট িদেত এেল িতন ন�র কলােম িলখুন EP, আবার
Photo Voter Slip েদিখেয় েভাট িদেত এেল VS কথািট িলখুন। অনয্ানয্ নিথর
ে�ে� েসিটর �িমক সংখয্ার েশষ চারিট সংখয্া িলখেত হেব।
• ি�তীয় েপািলং অিফসার েভাটােরর বাঁ হােতর তজর্নী পরী�া কের েদেখ েনেবন
েসখােন আেগ েথেক েকােনা কািলর দাগ কাটা েনই। েসিট ৈতলা� থাকেল তার
কােছ থাকা েকােনা কাপড় বা ডা�ার িদেয় েসিট ভােলা কের মুেছ েনেবন।
• তারপর তার কােছ থাকা অেমাচনীয় কািল িদেয় বাঁ হােতর তজর্নীেত নেখর
ডগা েথেক �থম হােড়র েজাড় বা জেয়� পযর্� দাগ টানেবন
• েভাটারেক এবার েভাটার ি�প িদেয় িদন।

তৃতীয় েপািলং অিফসার
• তৃ তীয় েপািলং অিফসার সম� েভাটার ি�প সং�হ করেবন এবং একিট খােম েরেখ
েদেবন
• েভাটােরর বাঁ হােতর তজর্নীর অেমাচনীয় কািল তৃ তীয় েপািলং অিফসার আেরকবার
যাচাই করেবন
• তৃ তীয় েপািলং অিফসার কে�াল ইউিনেটর
ক�াটর্েমে�র েভতের েযেত বলেবন।

BALLOT

েবাতাম টীেপ েভাটারেক েভািটং

• েভাটার েভতের িগেয় িনেজর েভাট েদেবন। যিদ িতিন েভািটং প�িত িনেয় িবেশষ
সড়গড় না হন তাহেল, ি�সাইিডং অিফসার তােক একিট dummy কাডর্েবােডর্র EVM এর
সাহােযয্ এবং েপািলং এেজ�েদর সামেন প�িত বুিঝেয় েদেবন। তেব েকউ েভাটােরর
সােথ েভািটং ক�াটর্েমে�র েভতের ঢু কেবন না।
• যিদ ি�সাইিডং অিফসারেক েভাট চলাকালীন েভািটং ক�াটর্েমে�র েভতের েকােনা
কারনবশতঃ িকংবা সবিকছু িঠক চলেছ িকনা েদখার জনয্ েযেত হয়, তাহেল িতিন
এেজ�েদর তার সােথ আসেত বলেবন।
• েভাট চলাকালীন িকছু সময় অ�র CUর TOTAL েবাতাম িটেপ �া� েমাট েভাট সংখয্ার
সােথ Form 17A র েমাট েভাটার সংখয্া িমিলেয় িনন।

িকছু িবেশষ ঘটনা
ASD তািলকা েথেক েকােনা েভাটােরর েভাট িদেত আসা
• উপিরউ� তািলকায় থাকা �িতিট েভাটারেকই িনেজর EPIC অথবা
কিমশন িনধর্ািরত িবক� পিরচয়প�গিল িনেয় েভাট িদেত আসেত
হেব।
• ি�সাইিডং অিফসার বয্ি�গত ভােব েসই পিরচয়প�িট যাচাই কের
েদেখ েনেবন। Form 17A েত েসিটর 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 একিট েঘাষণাপ� িনেত হেব।

Referral Image Sheet (RIS) & Additional Information Sheet (A.I.S.)
• চূ ড়া� িনবর্াচক তািলকা �কািশত হওযার পর EPIC Correction -এর জনয্ ছিব
তু েলেছন এমন েভাটােরর ছিবসহ তািলকােক েরফােরল ইেমজ শীট বলা হয়, এই
তািলকািট িনবর্াচক তািলকার সে� সংেযািজত থাকেতও পাের যিদ এইরকম েভাটার
েকােনা বুেথ থােকন। এই েরফােরল ইেমজ শীেট সংি�� েভাটােরর নাম, বয়স, ছিব,
স�িকর্ ত বয্ি�র নাম এবং তার সে� েভাটােরর স�কর্ ইতয্ািদ তথয্গিল থাকেব।
• েয সকল েভাটােরর নােম Postal Ballot/ EDC Issue করা হেয়েছ, Returning
Officer এর �া�র স�িলত তােদর নােমর একিট পৃথক তািলকা Additional
Information Sheet িহসােব িনবর্াচক তািলকার েশেষ সংেযািজত থাকেব ।

অ� বা অশ� েভাটার
 েকান অ� বা অশ� েভাটােরর infirmity স�েকর্ িনি�ত হেল ি�সাইিডং
অিফসার তার স�ী িহসােব একজনেক েভাট িদেত অনুমিত করেবন, তেব
েসই স�ীেক অবশয্ই ১৮ বছর বয়স হেত হেব এবং িতিন একািধক
বয্ি�র স�ী হেত পারেবন না ।
 অ� বা অশ� েভাটােরর ে�ে� Form-14A পূরণ করেবন, উ� স�ীর
�া�র েনেবন এরং তার কাঠ েথেক Annexure-XII –এ িড�ােরশন েনেবন
।
 অেনাচনীয় কালী েভাটােরর তজর্নীেত লাগােত হেব।
 দৃি�হীন েভাটারেদর সুিবধােথর্ E.V.M-এ ে�ইল সাইেনজ-এর বয্বস্হা রাখা
হেয়েছ।

ED েভাট :
• িযিন EDC েদিখেয় েভাট িদেত চাইেছন তােক EDC র(Form 12B) ওপের সই
করেত বলুন। শনা�করেণর �েয়াজেন ওনােক EPIC িকংবা েকােনা Alternate
Document েদখােত হেব।
• EDC েত উি�িখত নাম এবং েভােটর Part, Sl No মাকর্ ড কিপর েশেষ িলেখ
িনেত হেব।
• যতজন ED েভাটার েভাট িদেত আসেব Supplement 3 েত েশষ Sl No এর পর
েথেক তােদর একিট �ম তািলকা বািনেয় েফলেত হেব।
• EDC িট ি�সাইিডং অিফসার েরেখ েদেবন।
• 17A েরিজ�াের িলখেত হেব ওই েভাটােরর েভােটর তািলকার িবশদ িববরণ
েযমন <Sl No>/<Part No>/<Assembly Segment No>; েযমন ধরন.231/25/237- Binpur
• 17A র ম�বয্ বা Remarks এর জায়গায় িলখেত হেব “EDC Voter”
• সম� EDC একিট পয্ােকেট ঢু িকেয় েরেখ পের RC েত জমা িদেত হেব

CHALLENGED VOTE
• েকােনা েপািলং এেজে�র েথেক 2টাকা জমা িনেয় তেবই চয্ােলে�র আেবদন �হণ করেত হেব।
• িযিন চয্ােল� করেছন তােক েসিটর �াি��ীকার রিসদ িদেত হেব।
• যােক চয্ােল� জানােনা হল তােক সতকর্ করেত হেব েয অনয্ কােরার পিরচয় ভাঁিড়েয় েভাট
েদওয়া শাি�মূলক অপরাধ। তার নাম, িঠকানা Form 14 (চয্ােল� েভােটর তািলকা)এ িলেখ
িনেত হেব এবং তােক েসখােন সই করেত বলেত হেব। যিদ িতিন েসিট করেত অ�ীকার
কেরন তাহেল তােক েভাট িদেত েদওয়া যােব না।
• একিট Summary inquiry করেত হেব। িযিন চয্ােল� করেছন তােক বলেত হেব িনেজর দািবর
�পে� তথয্ �মাণ িদেত। যিদ িতিন পােরন তখন যােক চয্ােল� করা হে� তােক বলেবন
এর পা�া তথয্ �মাণ িদেত।
• যিদ চয্ােল� �িতি�ত হয় তাহেল যােক চয্ােল� করা হল তােক পুিলেশর হােত তু েল িদন এবং
চয্ােল�ারেক তার দু টাকা িফিরেয় িদন। রিসদ িনেত ভু লেবন না। এই রিসদ আেছ Form
14এর 10 ন�র কলেম। কাউ�ারফেয়েল উে�খ করেবন।
• চয্ােল� �িতি�ত না হেল চয্ােল�ােরর টাকা বােজয়া� বা forfeit হেব। Form 14এর 10 ন�র
কলেম েসিট িলেখ রাখেত হেব। কাউ�ারফেয়েলও েসিটর উে�খ থাকেব।

�ি�র মাধয্েম েভাট (VOTING BY PROXY)
• আপনার (ি�সাইিডং অিফসােরর কােছ) একিট CSV(Classified Service
Voter) েদর তািলকা থাকেব যারা িনেজেদর েভাট েদওয়ার জনয্ �ি�
িনযু� কেরেছন। আপনার কােছ থাকা িনবর্াচক তািলকার মাকর্ ড
কিপর েশেষ েসই CSV তািলকা থাকেব।
• �ি� �থাগত ভােব EVM এর সাহাযয্ িনেয় েভাট েদেবন।
• �ি�র বাঁ হােতর মধয্মায় কািল লাগােবন
• �ি� িনেজর(যিদ িতিন েসই বুেথর েভাটার হন) এবং েসই CSV
তািলকভু � েভাটােরর, মােন দুজেনর েভাট েদেবন।
• �ি�র ে�ে� CSV েভাটােরর CSV তািলকার Serial No উে�খ করেত হেব
Form 17A

• েবাঝার সুিবধােথর্

PV

কথািট

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 কতৃর্ ক সতকর্ করা সে�ও িনিদর্ � েভােটর প�িত মানেত
অ�ীকার কের তেব তােক েভাট িদেত িনেষধ করেত হেব।
• যিদ তােক েভাটার ি�প েদওয়া হেয় থােক তাহেল েসিট তার েথেক িনেয় িনেত হেব এবং cancel
করেত হেব।
• একিট ম�বয্ NOT ALLOWED TO VOTE-VOTING PROCEDURE VIOLATED িলখেত হেব 17Aর ম�েবয্র জায়গায়। েসই
ম�েবয্র 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 এইরপ ই�া �কাশ
কেরন তখন তােক েভাট িদেত বাধয্ করা যােব না।
• েসইে�ে� ‘Refused to vote’ িকংবা Left without voting কথাগিল 17A েত িলেখ রাখা হেব।
ি�সাইিডং অিফসার তার িনেজর পুেরা সই েসই ম�েবয্র িনেচ করেবন।
• এই ম�েবয্র সােথ েভাটােরর সই কিরেয় িনেত হেব।

েট�ার েভাট
•

যিদ েকান েভাটােরর নােম পূেবর্ই েকউ েভাট িদেয় িগেয় থােকন এবং পরবত� েভাটােরর Identity িবষেয়
ি�সাইিডং অিফসার িনি�ত হন তেব তােক Tendered Vote-এর জনয্ অনুমিত েদেবন।

•

তার পূেবর্ েভাটার েরিজ�ােরর (17A) েয �িমক সংখয্ায় ঐ নােমর পূবর্বত� েভাটারেক নথীব� করা হেয়িছল
েসই সংখয্ািট সং�হ কের ফমর্ 17B-এর ৪নং কলােম িলখেত হেব এবং ৫নং কলােম েট�ারড েভাটােরর
�া�র িনেত হেব।

•

অতঃপর েভাট�হন েকে�র জনয্ সরবরাহ করা বয্লট েপপারগিলর একদম েশষ বয্ালট েপপােরর িপছেন এবং
কাউ�ার ফেয়েল Tendered Ballot Paper কথািট Pr.O-�া�র করেবন এবং েভাটারেক বয্ালট সহ
Arrow Cross Mark সরবারহ করেবন।

•

েভাটদােনর পর সংি�� েভাটােরর কাছ েথেক বয্ালট েপপারিট সং�হ কের Form-17B- এর সােথ একিট
িনিদর্ � খােমর িভতের েরেখ িদেত হেব।

পদর্ ানসীন মিহলা েভাটার
েকান পদর্ ানসীন মিহলা েভাটার েভাট িদেত এেল যিদ েকান রকম সে�হ হয়, তাহেল Presiding Officer স্হানীয়
েকান মিহলার মাধয্েম তার মুখাবরন খুেল তার পিরিচিত যাচাই করেবন এবং তােক েভাটিদেত অনুমিত েদেবন।

�কৃত েভাট �হেনর সময় BU, CU এবং VVPAT পিরবতর্েনর প�িত
• যিদ CU েত VVPAT পিরবতর্ েনর েমেসজ েদয় তেব CU এর সুইচ
ব� কের শধুমা� VVPAT িট পিরবতর্ ন করন| এে�� েকােনা
মকেপাল করেত হেব না |
• যিদ BU অথবা CU এর েকােনা একিট কাজ না কের তেব VU,
CU এবং VVPAT সহ স�ূণর্ েসট িট পিরবতর্ ন করেত হেব |
এই ে�ে� NOTA সহ �ত্েয়ক �াথ�েক একিট কের েভাট িদেয়
মকেপাল করেত হেব |

েভােটর েশষ (CLOSE OF POLL)
• েভাট েশষ হওয়ার িনিদর্ � সমেয়র পাঁচ িমিনট আেগ বুেথর বাইের িগেয় েঘাষণা
করন েয যারা েভাট িদেত এেসেছন তারা েযন লাইেন দাঁিড়েয় পেড়ন
• যিদ কিমশন িনিদর্ � িনবর্াচন েশেষর সমেয়র পেরও েভাট চলেত থােক তাহেল বাইের
েভাটারেদর একিট লাইেন দাঁড় কিরেয় েসই লাইেনর েশষ েথেক (আেগ েথেকই)
পুরন কের রাখা ি�প িবিল করন। লাইেনর েশষ েভাটারেক 1ন�র ি�প েদেবন।
• 1ন�র ি�প ধাির বয্ি�র েভাট েদওয়া পযর্� েভাট চািলেয় যান। েভাটারেদর েথেক
আপনার িবিল করা সম� ি�প সং�হ কের িছঁেড় েফলুন যােত েসগিল আর বয্বহার
না করা যায়।
• েপািলং এেজ�েদর সামেন CLOSE েবাতাম িটপুন এবং েবাতােমর ওপের কােলা
ঢাকনা বা CAPিট লািগেয় িদন।
• Form 17Cর Part 1 এর Item 5 এ েমাট কত েভাট পেড়েছ েসিট িলেখ েফলুন।
• CU সুইচ অফ কের BU আর CU েযাগােযাগ িবি�� কের েফলুন।
• একিট Form 17A র েশষ entry র পের একিট লাইন টানুন এবং িলখুন ‘The
serial number of the last entry in Form 17A is___________’ নীেচ সই করন।
েপািলং এেজ�েদর সই করান।

েভাট �হন েশষ হওয়ার পর করনীয় কাযর্ াবলী :
• সবর্�থম CU এর CLOSE েবাতাম িট িটপুন |
• CU এর েটাটাল েবাতাম িট িটেপ ওেত কত েভাট েনওয়া হেয়েছ তা িলেখ
রাখুন|
• CU এর সুইচ িট সুইচ িট ব� করন|
• VVPAT েথেক BU এর তার এবং CU েথেক VVPAT এর তারিট িবি��
করন |
• VVPAT েথেক বয্াটারীিট েবর করন(সম� েপািলং এেজ�েদর সামেন |
বয্াটারী েবর করার পরই VVPAT এর বা�িট িসল করা যােব |
• BU, CU এবং VVPAT িনিদর্ � বাে� রাখুন |
• বা� গিলেক Address Tag িদেয় িসল করন |
• এেজ�েদরও বলেত হেব েয তারা চাইেল তােদর িসল লাগােত পােরন।
• েয সম� �াথ� বা তার এেজ� িসল লাগােলন তােদর নাম DECLARATION
AT THE CLOSE OF POLL (েভােটর েশেষ েঘাষণাপে�)িলেখ রাখুন।

ACCOUNT OF VOTES RECORDED
• 17Cর Part 1 ৈতির করন।
• EVMএ েমাট েভােটর সংখয্া = 17A Register এর Column 1 এর েমাট েভাটার
সংখয্া - ে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
• �িতিট েপািলং এেজ�েক Form 17Cর একিট attested কিপ িদেয় িদন। এটা িতিন
না চাইেলও িদেত হেব এবং তােদর েথেক �াি��ীকার সং�হ কের রাখেত হেব।
• দু 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।

েপািলং এেজ�রা েয সম� কাগজপে�র খােম তােদর িসল লাগােবন
1. েভাটার তািলকার মাকর্ ড কিপ
2. Register of Voters/Form 17 A
3. েভাটার ি�প
4. বয্বহৃত েট�ার বয্ালট(USED TENDERED BALLOT PAPERS)
5. Form 17B (েট�ার েভােটর তািলকা)
6. অবয্বহৃত েট�ার বয্ালট(UNUSED TENDER BALLOT PAPERS)
7. চয্ােল� েভােটর তািলকা(LIST OF CHALLENGED VOTES)
8. অবয্বহৃত অথবা েকােনারকম �িত�� েপপার িসল, যিদ থােক।
9. েপািলং এেজ�েদর িনেয়াগপ�
10. RO িনেদর্ িশত অনয্ েযেকােনা নিথ

SEALING OF ELECTION PAPERS (েভােটর সাম�ী িসল করা)
িন�িলিখত সাম�ী গিলর কভার সমূহ �ুিটিনর জনয্ আলাদা কের রাখুন

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

PS-05
Form 17C (একিট কিপ বাইের RC েত পৃথকভােব জমা িদেত হেব এবং
আেরকিট কিপ িসল কের িনিদর্ � কভাের রাখেত হেব)
17A
ি�সাইিডং অিফসােরর েঘাষণাপ�
ি�সাইিডং অিফসােরর ডােয়ির
Visit Sheet
পযর্েব�কেক ি�সাইিডং অিফসােরর �েদয় ADDITIONAL REPORT
MOCK POLL CERTIFICATE
আপনার বুেথ িভিডও কয্ােমরা থাকেল েসিটর লগ িশট আলাদা কের
polled EVM এর সােথ RCেত পাঠােত হেব
মহড়া েভােটর (MOCK POLL)এর বয্ালট ি�প স�িলত �াি�ক বা�।
POLLING AGENT MOVEMENT SHEET
FORM 14A

STATUTORY COVER
েভাটার তািলকার মাকর্ ড কিপ
17A স�িলত িসল করা খাম
েভাটার ি�প স�িলত িসল করা খাম
অবয্বহৃত েট�ার বয্ালেটর(UNUSED TENDER BALLOT PAPERS)িসল করা খাম
বয্বহৃত েট�ার বয্ালট(USED TENDERED BALLOT PAPERS) এবং Form 17B র (েট�ার েভােটর
তািলকা)িসল করা খাম।
• মহড়া েভাট বা MOCK POLL এর �াি�ক বা� যার মেধয্ VVPAT Paper Slip রেয়েছ।

•
•
•
•
•

NON-STATUTORY COVER
• েভাটার তািলকার কিপ
• েপািলং এেজ�েদর িনেয়াগ প�(Form 10)
• EDC (Form 12B)
• Form 14 (চয্ােল� েভােটর তািলকা)এর িসল করা খাম
• Form 14A-অ� এবং অশ� েভাটােরর তািলকা
• বয়স স�িকর্ ত েঘাষণাপ� এবং েয েভাটাররা েসটা িদেয়েছ, তােদর নােমর তািলকা
• রিসদ বই এবং নগদ(চয্ােল� েভাট)
• অবয্বহৃত এবং েকােনাভােব �িত�� েপপার িসল
• অবয্বহৃত েভাটার ি�প
• অবয্বহৃত এবং েকােনাভােব �িত�� ে�শাল টয্াগ
• অবয্বহৃত এবং েকােনাভােব �িত�� ি�প িসল

THIRD PACKET
•
•
•
•
•
•
•

ি�সাইিডং অিফসােরর হয্া�বুক
EVM MANUAL
অেমাচনীয় কািল
Self Inking Pad
ি�সাইিডং অিফসােরর েমটাল িসল
অয্ােরা �শ মাকর্
অেমাচনীয় কািল বসােনার কাপ

FOURTH PACKET
• উপিরউ� িতনিট পয্ােকট ছাড়া অনয্ েয েকােনা ব� এই পয্ােকেট থাকেব।

িভিসট িশট (VISIT SHEET)
• টহলরত ময্ািজে�ট, েস�র অিফসার, েজানাল ময্ািজে�ট, েজলা িনবর্াচন
আিধকািরক, RO,AROরা এবং পযর্েব�ক যখন েকােনা বুথ পিরদশর্ন করেত
আসেবন, তােদর অবশয্ই েসখােন রাখা VISIT SHEET িট পুরন করেবন এবং
িনেজেদর সই করেবন। এই িশট’িট ি�সাইিডং অিফসােরর কােছ রাখা থাকেব
এবং েভােটর েশেষ িতিন েসিট ি�সাইিডং অিফসােরর ডােয়ির সেমত জমা
েদেবন।
• েভােটর পের �ুিটিনর িদন এই িশট হল একিট অনয্তম গর�পূণর্ নিথ েযটা
পযর্েব�ক েদখেবন।

িভিসট িশট
(VISIT SHEET)

• টহলরত ময্ািজে�ট, েস�র অিফসার, েজানাল ময্ািজে�ট, েজলা িনবর্াচন
আিধকািরক, RO,AROরা এবং পযর্েব�ক যখন েকােনা বুথ পিরদশর্ন করেত
আসেবন, তােদর অবশয্ই েসখােন রাখা VISIT SHEET িট পুরন করেবন এবং
িনেজেদর সই করেবন। এই িশট’িট ি�সাইিডং অিফসােরর কােছ রাখা থাকেব এবং
েভােটর েশেষ িতিন েসিট ি�সাইিডং অিফসােরর ডােয়ির সেমত জমা েদেবন।
• েভােটর পের �ুিটিনর িদন এই িশট হল একিট অনয্তম গর�পূণর্ নিথ েযটা
পযর্েব�ক েদখেবন।

VOTER ASSISTANCE BOOTH FACILIATATION DESK
• েয সকল Polling Premises -এ িতন বা তার েবশী েভাট�হণ েক�
আেছ েসখােন েভাটারেদর সুিভধােথর্ Voter Assistant Booth ৈতরী
করেত হেব , যােদর কােছ উ� Premises-এর সকল Polling Station
-এর Voter List Alphabetical Order -এ থাকেব, যােত েকান তর
িনিদর্ � েপািলং ে�শন খুঁেজ িদেয় সাহাযয্ করা যায়।
• েয সকল েভাট�হন েকে� একিট / দুিট েপািলং ে�শন আেছ েসখােন
েকান Voter Assistance Booth গড়ার �েয়াজন েনই , পিরবেতর্
Presiding Officer -এর কােছ তার িনিদর্ � Working Copy-র
পাশাপািশ Alphabetical Order অনুযায়ী িনবর্ াচক তািলকা থাকেব।
• Facilitation Desk েথেক Distribute না হওয়া Voter Slip
েভাটারেক েদওয়া হেব।
• �িতিট েভাট �হন েকে� েভাটার ও েপািলং অিফসারেদর খওয়ার জল
সরবরাহ করার জনয্ Water Carrier িনযু� করা হেব।

