ভ োটকর্মী ভের
প্রশিক্ষণ

DC ভে এসে (ভ োটকর্মী) কী করসেন


প্রথমে Display Board দেমে নিমের বুথ দেমি নিি



আপনি যনে নপ্রসাইন িং বা প্রথে দপান িং অনিসার হি তমব নিনেিষ্ট
িম্বমর নিমের দোবাই িম্বর registration কমর দি ুি।



আপিার বুমথর কাউন্টার দথমক দ ামের সােগ্রী সিংগ্রহ কমর দসগুন
াম া কমর দেমে নিি।



আপিার বুমথ োইমরা অবো াি র/ন ন ম া কযামেরা থাকম
সামথ দযাগামযাগ কমর নিি



Vehicle Tagging কাউন্টার দথমক আপিার বুমথর েিয নিনেিষ্ট গানিটে
েুমে নিি



পুন শ Tagging কাউন্টার দথমক আপিার বুমথর পুন শমের সামথ নিি



েমি রােমবি আপিার দসক্টমরর নিরাপত্তা বানহিী নিম তমবই আপনি
বুমথ যামবি



দ াে কেীমের চানহোেতি (on demand training) এর বযবস্থা আমে



দপাস্টা বযা মের বযবস্থাপিা দকন্দ্র বা Facilitation Centre আমে

তার

ভ োসটর েোর্মগ্রী ভনওয়োর ের্ময় ভ োটকর্মী ভেসে ভনসেন
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

আপিার বুমথর EVM এবিং VVPAT
EDC/PBর তান কা ু ক্ত দ াোর
অমোচিী কান
দ াোর তান কার এক োকি কনপ এবিং েুটে Working Copy
Tendered Ballot Paper
Green Paper Seal, Special Tag, Strip Seal, Pink Paper Seal
Alphabetical Roll Locator
ASD/CSV এর তান কা
প্রাথী ও তার Election Agent এর িেুিা স্বাক্ষর
Form 17A (Register of Voters), 17C, নপ্রসাইন িং অনিসামরর
াম নর, নপ্রসাইন িং অনিসামরর দ াষণাপত্র
Arrow Cross Mark, নপ্রসাইন িং অনিসামরর দেো নস , আপিার
বুমথর Distinguishing Mark
প্লানস্টক বাক্স (েহিা দ ামের কাম া োে রাোর েিয)
কাম া োে (েহিা দ ামের VVPAT দপপার নিপ রাোর েিয)
‘MOCK POLL SLIP ‘রবার স্টযাম্প
অিযািয দষ্টশিারী

EVM/VVPAT এেং অনযোনয ভ োসটর েরঞ্জোর্ম েংগ্রহ


দেমে নিি দয EVM/VVPAT টে আপিার বুমথর
নকিা(Address Tag টে পরীক্ষা করুি এবিং কাউন্টামর
রাো Register এ উনিনেত ওই EVM/VVPAT টের সামথ
দসটে নে মে নকিা দেমে নিি)



CU র Candidate Set section দযি নস করা থামক।



BU দত বযা ে দপপার টিকেতি
নিি)।



BU র Thumb Wheel টে 1 িম্বর স্থামি আমে(যনে প্রাথীর
সিংেযা NOTA সমেত 16 র েমযয হ )



BU দত দো া িী দবাতামের সিংেযা = প্রাথী সিংেযা
+NOTA আমে এবিং অিয িী দবাতাে গুন masking
করা আমে

াগামিা হম মে (দেমে



BU টে টিক ামব নস করা হম মে



আপিার কামে থাকা দচকন স্ট অিুসামর নেন ম নিি দয আপনি
সবনকেু দপম মেি।(EVM/VVPAT,অমোচিী
কান , োকি
দ াোর তান কা, দেন্ডার বযা ে দপপার, Green Paper Seal,
Special Tag, Strip Seal



দ াোর তান কার োকি কনপ দেমে নিশ্চিত হি দয দসোমি
প্রথে , নিতী , তৃতী সানপ্লমেন্ট রম মে



দেমে নিি দয োোর দরা এ নবম ােি এবিং সিংমশাযি যথারমে
আিাআনি ামব DELETED এবিং # নচহ্ন নেম উমিে করা আমে।



োকি কনপ দত দোে EDC/POSTAL BALLOT দ াোমরর সিংেযা
দেমে নিি। Marking থাকম দযি, দস পাতাটে authenticate
করা থামক।



DC দত দকামিা VVPAT পরীক্ষা করা নিনষদ্ধ। MOCK POLL এর
আমগ দচক করা যামব িা।

ভ োটোর েোশিকো
োোর দরা
(অথাৎ
ি
Summary Revision এর
সে কা ীি সিংমশাযি এবিং নবম ােি সম্বন ত এবিং
তারপর Continuous Updation এর পনরবতিি সিংযুক্ত
দ াোর তান কা) এর নতিটে াগ দেমে নিি
 1st
Supplement
হ
Summary
Revision
সম্পনকিত(14/1/19 এ প্রকানশত)
 2nd Supplement এ সেস্ত নবম ােি এবিং সিংমশাযি
আমে
 3rd Supplement এ 14/1/19 এর পর সেস্ত
সিংমযােি থাকমব
 CSV/AIS/ASD & ARL তান কা দেমে নিি


ভ োটোর েোশিকোর শেশ ন্ন Mark েো েোগ গুশি
শিসন শনন
# োমি 1st Supplementএ সিংমশাযি হম মে
 #PHOTO AS IN MODIFICATION LIST োমি 1st Supplement এ
photo সিংমশাযি হম মে
 ## োমি 2nd Supplement এ সিংমশাযি হম মে
 ##PHOTO AS IN MODIFICATION LIST োমি 2nd Supplement এ
photo সিংমশাযি হম মে
 আিাআনি
ামব DELETED কথাটে োমি 1st Supplement এ
নবম ােি হম মে।
 েুইবার আিাআনি
ামব DELETED DELETED োমি 2nd
Supplementএ নবম ােি হম মে
 দয সেস্ত দ াোরমের Election Duty Certificate এবিং Postal
Ballot দেও া হম মে তামের িামের পামশ যথারমে ED এবিং PB
কথাটে দ ো থাকমব এবিং পামশ ARO র স্বাক্ষর থাকমব।




দয সেস্ত দ াোমরর িামের পামশ PB কথাটে থাকমব
তারা আপিার বুমথ দ াে দেমব িা।



EDC দ াোররা তামের দয বুমথ িাে রম মে দসটে োিা
ওই PC র দয দকামিা বুমথ নগম দ াে নেমত পারমব



োকি



োকি কনপমত PB/EDCর সিংেযা’র সামথ আপিামক
দেও া PB/ED দ াোমরর তান কা নেন ম নিি



োকি
কনপর প্রনতো entry authenticate করা
আমে নকিা দেমে নিি

কনপ দেমে নিি দয সব Supplement আমে

P-1 (ভ োসটর আসগর শেন) করণীয় কোজ


প্রথমেই দসক্টর অনিসারমক আপিার নিরাপমে দপৌোমিার েবর পাটিম
নেি।



আপিার বুথটে াম া কমর দেমে নিি এবিং দসই অিুযান
পনরকল্পিা করুি।



নিশ্চিত করুি দয দ াোরমের েিয বাইমর োাঁিাবার যমথষ্ট ো গা রম মে
এবিং েনহ া এবিং পুরুষ দ াোরমের পৃথক াইমি োাঁি করামিা যামব।



দ াোরমের েিয দ াকা ও দবমরামিার েিয পৃথক পথ রম মে



সুনিশ্চিত করুি দয াইমি োাঁিামিা প্রথে দ াোমরর দথমক বুমথর েরোর
েূরত্ব পাাঁচ দথমক েশ িুমের েমযয আমে।



বুমথর একমশা নেোমরর েমযয দকামিা দলাগাি, দেও াি ন েি দিই।



দয সেস্ত সাইমিে গুন বুমথ োঙামত হমব দসগুন ততনর কমর রােুি।



আমগ দথমক নবন ন্ন িে ি োে, েযান
রােুি।



বুমথর দ তমর রান্না করা বা আগুি জ্বা ামিা নিনষদ্ধ।

আপিার

নশে ইতযানে ততনর কমর পুরি কমর

ভ োটগ্রহণ ভকসের েযেস্থোপনো


দ াটেিং কম্পােি মেন্টটে মরর সবচাইমত েূমরর প্রামে স্থাপি
করুি তমব দে া রােমবি দসোমি পযাপ্ত
ি আম ার সিংস্থাি
দযি থামক আর দকামিা ামব দ াোমরর দগাপিী তা ঙ্গ িা
হ ।



দ াটেিং কম্পােি মেন্টটে corrugated plastic sheet নেম ততনর
হমব যার োপ 24 inch*24inch*30inch।



দয দেনবম র ওপমর দ াটেিং কম্পােি মেন্টটে স্থাপি করা হমব
তার উচ্চতা 30inch হও া বাযযতােূ ক।



এটে দকামিা োিা া বা েরোর কামে বসামিা যামব িা।



CU, BU, VVPAT এেি ামব স্থাপি করমত হমব দযি দসগুন র
দকব দ াোরমের চ ামিরার পমথ বাাঁযা িা হম োাঁিা ।

ভ োটগ্রহণ ভকসের আিপোসি আইন িৃঙ্খিো রক্ষোসথ ে
প্রসয়োজনীয় শনসেেি
প্রোথীর রোজননশেক েুথ স্থোপন


দ ােগ্রহণ দকমন্দ্রর 200 নেোমরর েমযয দকামিা রােনিনতক েম র বুথ থাকমব
িা।



রােনিনতক েম র বুমথ যা থাকমব তা হ ঃ একটে দেনব , েুটে দচ ার, 3
িুে*4.5 িুমের একটে বযািার । গ্রীমের কারমি একটে 10 িুে বাই 10 িুে
োমপর তাবু থাকমত পামর।



এই রােনিনতক েম র বুথ দথমক দ াোরমের শুযু UNOFFICIAL IDENTITY SLIP
নবন করা হমব। এই নিমপ প্রাথীর িাে, প্রনতক অথবা রােনিনতক েম র িাে
দ ো থাকমব িা।



এই বুমথর উমেযাক্তামের অবশযই ROর কামে তামের বুথ স্থাপমির নবষ টে
আগাে ন নেত ামব োনিম রােমত হমব। স্থািী উপযুক্ত কতৃপ
ি মক্ষর অিুেনত
প্রম ােি। দসই অিুেনত দেেমত চাইম দসই বুমথ উপনস্থত যারা রম মেি তামের
দসটে দেোমত হমব।



দসই বুমথ যারা বসমবি তারা দসোিকার দ াোর হমবি এবিং তামের নিমেমের
কামে EPIC থাকমব। দসক্টর েযাশ্চেমেে অথবা পুন শ দসটে দেেমত চাইম
দেোমত হমব।

প্রিোর শনশিদ্ধ


দ ােগ্রহণ দকমন্দ্রর দ তমর নকিংবা তার 100 নেোমরর েমযয
দকািও সরকারী/ দবসরকানর ো গা প্রচার নিনষদ্ধ।



দ ােগ্রহণ দকমন্দ্রর 100 নেোমরর েমযয দকামিা দোবাই ,
ক মি স দিাি নিনষদ্ধ। বযনতরে শুযু দ ামের কামে নিযুক্ত
আনযকানরকগি।



দ াে চ াকা ীি নপ্রসাইন িং অনিসার, োইমরা অবসা াি র
তামের দিাি সাইম ন্ট দোম রােমবি। নতনি বাইমর দবনরম
নগম দিাি করমবি। েরকামর অিুমোনেত িম্বমর এেএর্মএে
পািামত পারমবি।



প্রাথীর প্রচামরর নিনেিষ্ট সে অনতরাে হম যাও ার পর দকামিা
bulk sms পািামিা নিনষদ্ধ।



দকামিাপ্রকার আপনত্তকর এেএর্মএে চা াচান
নিনেিষ্ট সূত্র যমর বযবস্থা দিমব।

হম

পুন শ

প্রিোর এেং আিরণশেশি েম্পশকেে শনসিিোজ্ঞো


দ ােগ্রহি দকমন্দ্রর 100 নেোমরর েমযয দকামিাপ্রকার োইক নিনষদ্ধ।



দ ােগ্রহি দকমন্দ্রর 100 নেোমরর েমযয নচৎকার করা নকিংবা দগা ো করা
নিনষদ্ধ। এই নিমেিশ ঙ্ঘি হম দসই োইক বা ওইপ্রকার বস্তু বামে াপ্ত করা
এবিং নিনেিষ্ট বযশ্চক্তমের নবরুমদ্ধ আইিািুগ বযবস্থা দিও া হমব।



নিবাচমির
ি
48 ণ্টা আমগ নিবাচি
ি
দকমন্দ্রর(Constituency)বাইমর দথমক আসা
রােনিনতক বযশ্চক্তত্বরা দকউ থাকমত পারমবি িা।

যোনেোহন িিোিি েম্পশকেে


দ াকস া দকমন্দ্রর অেগতি এ াকার েিয প্রাথীনপেু একটে গানি, প্রাথীর
ELECTION এমেমন্টর েিয একটে গানি এবিং েম র কেীমের েিয একটে গানি
অিুমোনেত



গানির permit এ সই করমবি DEO অথবা RO। দসটের আস
সাটেম রােমত হমব



দকামিা গানির সাহামযযই দকািও দ াোর আিা দিও া করা যামব িা। তমব
সরকারী কেী, দরাগী, অসুস্থ্, বৃদ্ধ, অশক্ত োিুষরা এর আওতা পিমবি িা।
এোিা েিসাযারমণর যাতা ামতর েিয যািবাহি এই নিমষযাজ্ঞার আওতা
আসমব িা।



দ াোররা নিমেমের গানি কমর বুমথর 200 নেোর পযে
ি আসমত পারমব।

কনপ গানির কাাঁমচ

েিস্ত্র অেস্থোয় েুসথর কোসে যোওয়ো শনশিদ্ধ।


একোত্র নিবাচমির
ি
কামে অথবা অিুমোনেত বযশ্চক্তরাই অস্ত্র
রােমত পারমবি। এোিা অিয দকউ দ ােগ্রহণ দকমন্দ্রর 100
নেোমরর েমযয অস্ত্র নিম দযমত পারমব িা। অস্ত্র প্রেশিও
ি নিনষদ্ধ।



একোত্র Z+ নিরাপত্তা প্রাপ্ত বযশ্চক্তর নিরাপত্তারক্ষী োিা অিয
দকামিা নিরাপত্তারক্ষী অস্ত্র সহ বুমথ দযমত পারমব িা।



Z+ নিরাপত্তা প্রাপ্ত বযাশ্চক্তর দক্ষমত্র তার নিরাপত্তারক্ষী সাযারণ
দপাশামক থাকমবি এবিং অস্ত্র দ মক রােমবি।



দকামিা েন্ত্রী, সািংসে, নবযা ক যার নিরাপত্তা রক্ষী আমে নতনি
ইম ক্সি /দপান িং নকিংবা কাউনন্টিং এমেন্ট হমত পারমবি িা। নতনি
নিমের নিরাপত্তা পনরতযাগ কমর এমেন্ট হমত চাইম ও দসটে
অিুমোনেত ি ।

শপ্রেোইশ ং অশিেোর র্মসন করসি ভগ্রপ্তোর করোর শনসেেি
শেসে পোরসেন



যনে নপ্রসাইন িং অনিসার েমি কমরি দয বুমথ দকামিা বযশ্চক্ত নিবাচমির
ি
নিনেিষ্ট
নি মণ্ট
ি তার নিমের আচরণনবনযর োযযমে অথবা নপ্রসাইন িং অনিসামরর দেও া
দকামিা আইিসিংগত নিমেিশ অোিয করার োযযমে দকামিা অপরায করমেি বা

কমর দিম মেি তাহম

নতনি দসোমি উপনস্থত দয দকামিা পুন শ আনযকানরকমক

দসই বযশ্চক্তমক দগ্রপ্তার করার নিমেিশ নেমত পামরি এবিং দসই পুন শ আনযকানরক
দসই বযশ্চক্তমক দগ্রপ্তার করমবি।

ভ োট পশরিোিনো েো Conduct of Poll েম্পশকেে ECI এর শকেু েোম্প্রশেক
শনসেেিোেিী
(51/8/7/2017-EMS(Vol-II) dated 3/8/2017)


প্রনতটে বুমথ প্রম ােিী নবেুযমতর বযবস্থা বাযযতােূ ক



দ াটেিং কম্পােি মেমন্টর টিক ওপমর অথবা সােমি উচ্চ
দ ামেমের দকামিা incandescent bulbs/টেউব াইে
থাকমব িা।



দ াটেিং কম্পােি মেন্ট এেি ামব স্থাপি করমত হমব দযি
দসোমি যমথষ্ট আম া দপৌৌঁে (অথচ সরাসনর আম া পিমব
িা), দগাপিী তা ঙ্ঘি িা মে এবিং দ াটেিং কম্পােি মেন্ট
দযি দকামিা োিা া বা েরোর পামশ িা স্থাপি করা হ ।

ভ োসটর শেন ভ োটগ্রহণ ভকসে ভয জজশনিগুশি টোঙোসে
হসে
1. দপান িং দস্টশি এ াকা নিযারমণর
ি
দিাটেশ
2.

Form 7A এর অিুন নপ

3.

নক ামব EVM/VVPATএ দ াে দেও া হমব দসই
দপাষ্টার

4.

গুরুত্বপূণ দি েন মিাি িম্বর সেূহ

5.

দ াোর তান কার Working Copy

ভ োট শুরু হওয়োর অন্তে 1 ঘণ্টো 30 শর্মশনট
আসগ ভয কোজগুশি ভেসর ভিিসে হসে


নিমের সনচত্র পনরচ পত্র পমর নিি



অমোচিী কান র দো াতগুন এেি ামব রােুি দযি দসোি
দথমক দকামিা কান বাইমর িা পমর যা



অিযািয শ্চেনিষগুন টিক েতি রম মে দযেি ইন এে,
নিবাচক
ি
তান কার কনপগুন , 17A দরশ্চেস্টার, দপান িং
এমেন্টমের পাশ। আপিার বুমথ Micro-observer, Digital
Photographers থাকম তারা উপনস্থত রম মেি ইতযানে।



দপান িং এমেন্টমের দ তমর আসমত নেি।



DC দেও া প্রাথীর / তামের ইম কশি এমেন্টমের Specimen
Signature যমর দপান িং এমেন্টমের নিযুশ্চক্ত পমত্র (Form 10)
থাকা সই গুন যাচাই করুি।

ভপোশিং এসজন্ট হওয়োর িেে ের্মূহ


নতনি ওই বুমথরই দ াোর হমবি



তামক প্রাথী বাাঁ তার ELECTION AGENT একোত্র Form 10 এর
োযযমেই নিম াগ করমবি।



বুমথ তামের বসার রে হমব এইপ্রকার- প্রথমে োতী স্বীকৃত
রােনিনতক ে , তারপর রামেযর স্বীকৃত রােনিনতক ে ,
তারপর registered বা নিবন্ধীকৃত রােনিনতক ে এবিং দশমষ
নিেি প্রাথীর দপান িং এমেন্ট।



একইরকে ামব প্রমতযক এমেমন্টর েুেি নরন
ার থাকমত
পামর। দগে পাশ দেনেম তারা ু কমত দবমরামত পারমব।
যাতা ামতর সে Movement Sheet এ তামের সই করমত হমব।



দপান িং এমেন্টরা দয দ াোর তান কা marking করমবি দসো
তারা বুমথর বাইমর নিম দযমত পারমবি িা।



বুমথর দ তমর দকামিা এক প্রাথীর একেি োত্র দপান িং
এমেন্টই থাকমত পারমবি।



দপান িং এমেমন্টর দকামিা বযাে থাকম
িােই থাকমব।



েুপুর নতিমের পমর দপান িং এমেন্ট বে ামিা যামব িা।



নতনি বুমথর বাইমর দকামিা দ াোমরর(নযনি দ াে নেম মেি বা
এেমিা দেি নি) Sl. No দ ো নিপ পািামত পারমবি িা।



নতনি নিমের কামে থাকা দ াোর তান কা (দযোমি নতনি
marking করমেি) বুমথর বাইমর পািামত পারমবি িা।



দকামিা েন্ত্রী, সািংসে, নবযা ক যার নিরাপত্তা রক্ষী আমে নতনি
দপান িং এমেন্ট হমত পারমবি িা। নতনি নিমের নিরাপত্তা
পনরতযাগ কমর হমত চাইম ও দসটে অিুমোনেত ি ।

তামত শুযু প্রাথীর

র্মক ভপোি েো র্মহড়ো ভ োট


দ াে শুরু হও ার এক ণ্টা আমগ শুরু হমব



আমগ দেমে নিি দয আপিার দ াটেিং কম্পােি মেমন্টর
দ তমর VVPAT এবিং BU যথারমে রম মে(VVPAT থাকমব
BU র বাাঁ নেমক এবিং VVPATএর paper roll knob টে উিম্ব
বা vertical থাকমব)। CU থাকমব 3rd Polling Officer এর
দেনবম ।



পমিমরা নেনিে অমপক্ষা করুি। যনে েুই প্রনতিন্দ্বী
প্রাথীর দপান িং এমেন্ট িা আমসি, নকিংবা একেি
এমেন্ট আমসি, তাহম আপনি VVPAT এর দকব ’টে
CU দত, এবিং BU র দকব ’টে VVPAT এ েুমি CU সুইচ
অি কমর CLEAR দবাতাে টেমপ দেনেম নেি দয দেনশমি
প্রমতযকটে প্রাথীর স্বপমক্ষ দকামিা দ াে আমগ দথমক
দেও া দিই।



এইবার CU দত অবনস্থত BALLOT দবাতাে টেমপ উপনস্থত
এমেন্টমের ব ুি সেস্ত প্রাথীরমের দ াে নেমত। দোে অেত
পঞ্চাশটে দ াে নেমত হমব এবিং প্রনতটে প্রাথীর দবাতামে অেত
নতিটে দ াে নেমত হমব।

একেি দপান িং অনিসার এমেন্টমের সামথ দ াটেিং
কম্পােি মেমন্ট দথমক VVPAT নক printout নেমে দসটে দেমে
দিমবি। নতনি নহমসব রােমবি দকাি এমেন্ট দকাি িী
দবাতামে কো দ াে নে ।
 প্রনতটে প্রাথীর দবাতামে দ াে নেমত হমব এবিং এমেন্ট উপনস্থত
িা থাকম দপান িং অনিসার’রাই দ াে দেমবি।




দ াে দশমষ CLOSE দবাতাে টে টেপুি। RESULT দবাতাে টেমপ
েহিা দ ামের ি দেনেম নেি।



VVPAT এর দপপার নিপ গুমি দেনেম নেি দয নিপ এবিং CU র ি ািম দকামিা
তিাৎ দিই এবিং প্রনতটে প্রাথীর দক্ষমত্রই CU counting এর ি আর তার VVPAT
নিমপর গণিা এক আমে।



CLEAR ভেোেোর্ম টটসপ েেোইসক ভেশেসয় শেন ভয ভর্মশিসনর ভ েসর ভকোসনো
ভ োট ভনই। োন VVPAT PAPER SLIP COMPARTMENT সবাইমক দেনেম দসটে নস
কমর নেি।



েক দপা হম দগমে এই েমে Sি MS পাটিম নেি।



আপিার বুমথ ন ন ওগ্রািার থাকম
করমবি।

পুমরা েক দপা

েিাটের ন ন ওগ্রানি

েক দপা বা েহিা দ ামের নিপ গুন র দপেমি (DC দথমক
প্রেত্ত এবিং 3cm*1.5cm োমপর)রবার স্টযাম্প ‘MOCK POLL
SLIP’ োরুি।
 নিপগুন
একটে নিনেিষ্ট কাম া এবিং পুরু কাগমের োমের
দ তমর ু নকম রােুি। োমের বাইমর নপ্রসাইন িং অনিসামরর নস
োরুি। এই োমে নপ্রসাইন িং অনিসার এবিং এমেন্টরা সই
করমবি। োেটে প্লানস্টক বামক্স রােমত হমব ।


এই োেটের বাইমর দ ো থাকমব


দয বুমথ আপনি দ াে নিমত এমসমেি দসটের িাে এবিং িম্বর



নবযাি স া নিবাচি
ি দকমন্দ্রর িাে এবিং িম্বর



নিবাচমির
ি
তানরে

নপ্রসাইন িং অনিসার এবিং এমেন্টরা প্লানস্টক বামক্সর PINK
PAPER SEAL এর ওপমর তামের সই করমবি।
 MOCK POLL CERTIFICATE (2 কনপ)ততনর কমর দপান িং
এমেন্টমের সই কনরম নিি। োইমরা-অবো াি র থাকম
তার সই নিি। আপনি সই করুি। দকামিা দপান িং এমেন্ট
িা থাকম দসোও উমিে করমত ু মবি িা।


GREEN PAPER SEAL / েেুজ ভপপোর শেি িোগোসনো


CU র সুইচ অি কমর নেি। দকবম



নপ্রসাইন িং অনিসার Green Paper
কথাটের িীমচ নিমের পূণ স্ব
ি াক্ষর করমবি।



এমেন্টমের সই কনরম দিমবি



RESULT SECTION
নেম

নস

র সিংমযাগ নবশ্চেন্ন করুি।

Seal

এর সাো নেমক এবিং

Sl No

এর Inner Door এর প্লানস্টক দেমের দ তর
টেমক এেি ামব ু নকম নেি দযি দসটের সবুে নেকটে বাইমর দথমক

দেো যা (RESULT
দেো যা )

SECTION

এর

Inner Door

এর েুই নেমের দথমক



এইবার Inner Compartmentটের door টে এেি ামব দচমপ বন্ধ করুি যামত নসম র
দো া েুই প্রাে ওপমর এবিং িীমচ দবনরম থামক।



17C Part I, Item 9 অিুসামর Account of Paper seal ততনর করুি। অবযবহৃত বা
দকামিারকে ক্ষনতগ্রস্থ দপপার নস থাকম দসটে RO দক নিনরম নেমত হমব।
নপ্রসাইন িং অনিসামরর াম নরমত তার উমিে রােমত হমব।

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

Address tag
with sealing
thread

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
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”)

CU CLOSE কসর SEAL করো/SPECIAL TAG শেসয় INNER
COVER টট SEAL করো


Special Tag এ CUর Serial No টে ন েুি।



Tag টের দপেমি সই করুি এবিং এমেন্টমের সই
করাি।



এমেন্টমের ব ুি Special Tag
নিমত।



এইবার CUর Inner Door এর েুই নেমের দ তর নেম
এবিং Special Address Tagএর নেমের দ তর নেম
একটে Twine Thread ু নকম Special Address Tag টে
আেমক নেি। গা া নেম নস কমর নেি। Twine
Threadটে এতোই তেম রি হমব দযি Special Address
Tagটে EVM এর বাইমর গা া নেম নস করা যা । (যামত
EVM এ দকামিা গা া িা পমি)

এর Sl No টে েুমক



Special Address Tag টে এেি ামব বসামত হমব RESULT
COMPARTMENT এর Inner Door এর ওপমর বসামত হমব
যামত Tag টের োমের নেে নেম CLOSE দবাতাে টে দবনরম থামক।



নপ্রসাইন িং অনিসামরর



অবযবহৃত এবিং
হমব।

াম নরর নিনেিষ্ট ো গাগুন পুরি করুি।

দকামিারকে ক্ষনতগ্রস্থ েযাগ

RO

দক নিনরম

নেমত

CU CLOSE কসর SEAL করো / OUTER COVER টট SEAL
করো


দরোে দসক্সামির আউোর ক ারটে একেু দচমপ এেি ামব বন্ধ করমত হমব যামত
দপপার নসম র েুই প্রাে বাইমর দবনরম থামক।



দরোে দসক্সামির আউোর ক ারটে নস করমত হমব দসটের বাইমরর বাাঁ নেমক থাকা েুটে
নেমের দ তর নেম একটে সুমতা ু নকম একটে নগাঁে দবাঁময।





তারপর দসই নগাঁমের সামথ একটে Address Tag দবাঁময নেমত হমব। এই েযামগর
অনতনরক্ত সুমতাটে নপ্রসাইন িং অনিসামরর নস টে গা ার সাহামযয নস কমর দি মত হমব।

উপনস্থত এমেন্টমের ব মত হমব দয তারা চাইম
াগামত পারমবি।

Address tag

এ তামের নস



এমেন্টমের ব ুি Strip Seal এর িম্বরটে েুমক নিমত।



এই নস টের দ তমরর নেমক আিা াগামিা A,B,D অিংশ থামক এবিং বাইমরর নেমক C
অিংশ থামক।



এই সবুে নস টের রোিুসামর প্রথমে A, তারপর B এবিং দশমষ C অিংশটে াগামত
হমব। তারপর নস টের অনতনরক্ত অিংশটে CUর চারপামশ দপাঁনচম সবমশমষ D অিংশটে
সাোিয শক্ত কমর াগামত হমব। দে া রােমত হমব দযি নস টে নোঁ মি িা যা ।



এই নস টে াগামিার সে দে া রােমত হমব দযি এর িারা CLOSE দবাতােটে দ মক
িা যা ।



অবযবহৃত এবিং দকামিারকে ক্ষনতগ্রস্থ নস



এেি আপিার EVM দ ােগ্রহমণর েিয ততনর। BU টে দক দ াটেিং কম্পােি মেমন্টর
দ তমর রােুি এবিং CU দক রােুি তৃতী দপান িং অনিসামরর দেনবম ।

RO দক নিনরম নেমত হমব।

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 Close
button is
visible and seal the tag

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 pregummed 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 pregummed 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.

নস

করার পর এবার CU র সামথ VVPAT
সিংযুক্ত করুি। CU টে সুইচ অি করুি।

ভ োসটর েূিনো


নপ্রসাইন িং অনিসার 1950 সাম র
ারমতর
েিপ্রনতনিনযত্ব আইমির দগাপিী তা রক্ষা সম্পনকিত
128 িম্বর যারাটে পাি কমর দশািামবি।



নপ্রসাইন িং অনিসার দ ামের শুরু সম্পনকিত
দ াষণাপত্রটে
(Declaration
about
the
commencement of Poll)দত সই করমবি এবিং
উপনস্থত এমেন্টমের সই করমত ব মবি।



যনে দ াে শুরুর প্রাথনেক কােগুন িা দশষ হম
থামক তাহম নপ্রসাইন িং অনিসার দ াে শুরুর নিনেি ষ্ট
সেম 3 দথমক 4 েি দ াোরমক দ তমর আসমত
ব মবি।



নতনি DC দথমক প্রেত্ত নবমশষ িম্বমর SMS এর োযযমে



দসক্টর অনিসারমক এস এে এস পাটিম
নবষ টে োনিম নেি।

দ ামের সূচিার



েমি রােমত হমব যনে দ াে শুরু হমত নিনেিষ্ট সেম র দথমক
েু ণ্টা দবশী দেরী হ তাহম দসোমি নিবাচি
ি
কনেশমির
নিমেিশ োনিক দসই বুমথ repoll বা পুিঃনিবাচি
ি
হমব।



এমেন্টমের দেনেম নেি দয োকি
অিয দকামিা োগ দেও া দিই।



তামের দেনেম নেি দয দ াোর দরশ্চেস্টার বা Form 17A দত
দকামিা নকেু দ ো দিই।



দপান িং এমেন্টমের সামথ আপিার সে নেন ম নিি।

কনপ দত ED/PB োিা

শনেোিক
ে
েোড়ো যোরো ভ োটগ্রহণ ভকসের ভ েসর আেসে পোরসেন


দপান িং অনিসার



প্রাথী নকিংবা তার ইম কশি এমেন্ট অথবা তার দপান িং এমেন্ট
(নকে দকামিা এক সেম এমের একেিই োত্র ু কমত পারমবি)



পযমবক্ষক,
ি
োইমরা অবো াি র,
োন ত্বপ্রাপ্ত বযশ্চক্ত বা আনযকানরক



দকামিা দ াোমরর দকাম নশশু



দকামিা অন্ধ বা অশক্ত দ াোমরর সঙ্গী



কতিবযরত সরকারী কেচারী
ি
(তমব পুন শ অনিসার এই আওতা
আসমব িা। এর পাশাপানশ প্রাথী, তার ইম কশি এমেন্ট নকিংবা তার
দপান িং এমেমন্টর দকামিা সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষীও ু কমত পারমবি
িা। বযনতরে শুযু দসই সেস্ত বযশ্চক্ত যারা Z+ নিরাপত্তা দপম
থামকি।)



পুন শ নকিংবা দকন্দ্রী বানহনি বুমথর দ তমর ু কমত পারমব িা। তারা
তেিই ু কমবি যেি নপ্রসাইন িং অনিসার তামের দ তমর আসমত

ারমতর নিবাচি
ি
কনেশমির

শনেোিসনর
ে
শেন েুসথ ভকেীয় েোশহনীর ূ শর্মকো
দ

ামের এক নেি আমগই দকন্দ্রী বানহিী বুমথ
দপৌৌঁমে যামব।
 তামের প্রাথনেক োন ত্ব বুথটেমক নিরাপত্তা
দেও া এবিং দসটেমত দ াকা নকিংবা দবমরামিা
নি ন্ত্রণ করা। সুনপ্রে দকামেি র নিমেি শ
অিুসামর একেি েও াি বুমথর েরো
োাঁনিম নকিংবা পা চানর কমর বুমথর দ তমরর
কাযক
ি ামপর প্রনত িের রােমব।
 দকাথাও
যনে
একো
দপ্রোইমস
(premise)একানযক বুথ থামক তাহম েও াি
প্রনতটে বুমথর েরো
মু র ুমর দ তমরর
কাযক
ি ামপর নেমক িের রােমব।

গণর্মোিযসর্মর(media)উপশস্থশে
 প্রচারোযযমের

দসই সেস্ত প্রনতনিনযরাই
বুমথর দ তমর ু কমত পারমবি যামের কামে
েুেয নিবাচিী
ি
আনযকানরক / দে া নিবাচি
ি
আনযকানরমকর দেও া পনরচ পত্র আমে
 তারা দকামিা ামবই দ ামের বযা াত োমবি
িা
 তারা দ ামের দগাপিী তা
ঙ্ঘি করমবি
িা।
 েুব সিংনক্ষপ্ত সেম র েিয বুমথর দ তমর
ু কমত পারমবি।

ভপোশিং অশিেোরসের কেেেয


নপ্রসাইন িং অনিসার ওই দ ােগ্রহণ দকমন্দ্রর নিবাচি
ি
পনরচা িার সানবক
ি োন মত্ব থাকমবি।



প্রথে দপান িং অনিসার দ াোরমের নচনহ্নত করমবি ।তার
কামে থাকমব নিবাচক
ি
তান কার োকি কনপ



নিতী দপান িং অনিসার অমোচিী কান র োন মত্ব
থাকমবি। তার কামে দ াোর দরশ্চেস্টার(বা Form 17A) এবিং
দ াোর নিপ থাকমব।



তৃতী দপান িং অনিসার কমরা ইউনিমের সামথ থাকমবি।
নতনি দ াোমরর কামে দথমক দ াোর নিপ সিংগ্রহ কমর

প্রথর্ম ভপোশিং অশিেোসরর েোশয়ত্ব ের্মূহ
 নতনি

দ াোরমক শিাক্ত করমবি। নতনি
দ াোর তান কার োকি
কনপর োন ত্ব
থাকমবি।
 নতনি দ াোমরর িাে দোমর দ াষণা করমবি
যামত দপান িং এমেন্টরা শুিমত পাি।
 সেস্ত দ াোর যামের EPIC দেও া হম মে
তারা দসটের সাহাম ই দ াে দেমবি।
 যামের EPIC দিই তারা নবকল্প িনথ বা Alternate
Documents দেনেম দ াে দেমবি।



EPICএ থাকা সাযারণ ত্রুটে (দযেি দ াোমরর

নিমের/তার
বাবার/োম র/স্বােীর
িামের
বািামির ,ন মঙ্গর, ব মসর নকিংবা টিকািার
ু )অগ্রাহয কমর তামক দ াে নেমত অিুেনত
নেমত হমব।
 EPIC এর Serial Number এ দকামিা
ু থাকম
দসোও অগ্রাহয করমত হমব।
 যনে দকামিা দ াোর অিয নবযািস ার (AC র)
নিবাচক
ি
নিবন্ধি আনযকানরমকর প্রোি করা EPIC
দেোি তমব তামক দ াে নেমত অিুেনত নেমত
হমব। এই দক্ষমত্র দসই দ াোমরর িাে নতনি
দযোমি দ াে নেমত এমসমেি দসই দ ােমকমন্দ্রর

EPIC োিাও নবকল্প পনরচ পমত্রর অিুমোেি
(3/4/ID/2019/SDR/ VOL-1 তানরে 28.2.2019)

পোেসপোটে
Driving Licence
ভকে েো রোজয েরকোর/রোষ্ট্রোয়ত্ত েংস্থো/পোেশিক শিশর্মসট
ভকোম্পোশন কেৃ ক
ে েোর কর্মিোরীসক
ে
প্রেত্ত েশিত্র পশরিয় পত্র
4. েযোঙ্ক শকংেো ভপোস্ট অশিসের পোে েই(েশে েহ)
5. পযোন কো ে
6. ভরজজস্ট্রোর ভজনোসরি অি ইজিয়ো কেৃ ক
ে
প্রেত্ত জোেীয়
জনেংেযো পজঞ্জর অন্তগে
ে স্মোটে কো ে
7. একসিো শেসনর কোসজর প্রকসের অন্তগে
ে জে কো ে
8. শ্রর্ম র্মন্ত্রসকর অন্তগে
ে HEALTH INSURANCE SMART CARD
9. ভপনিোসনর নশথ (েশে েহ)
10. েোংেে, শেিোয়কসেরসক প্রেত্ত েরকোরী পশরিয় পত্র।
11.আিোর কো ে
1.
2.
3.

শেিঃদ্রিঃ- িসটো ভ োটোর শিপ ভকোসনো শেকে পশরিয় পত্র
নয়।

ভ োটোসরর িনোক্তকরণ


প্রথে দপান িং অনিসার দ াোমরর িাে এবিং নিবাচক
ি
তান কা তার
রনেক সিংেযা দোমর দ াষণা করমবি। দ াোমরর সনচত্র
পনরচ পত্র টেও যাচাই কমর দিমবি।



নিবাচক
ি
তান কার োকি
underline করমবি।



দ াোর েনহ া হম
tick নচহ্ন দেমবি।



নিনেিষ্ট সে অের নপ্রসাইন িং অনিসামরর কামে দোে কতেি
দ াোর দ াে নেম মেি দসই তথয নেম নেমত হমব। এই কােটের
েিয সচরাচর দযটে করা হ তা হ একটে নশে পামশ দরমে
দসোমি পর পর সিংেযা দ ো থামক এবিং এমকর পর এক দ াোর
দ াে নেমত এম দসই সিংেযাগুন র ওপমর োগ দকমে রাো হ

কনপমত দ াোমরর িামের নিমচ একটে

তার িামের বাাঁ নেমক Serial No এর বমক্স একটে

শিেীয় ভপোশিং অশিেোসরর েোশয়ত্ব


সুনিশ্চিত হি দয দ াোর Form 17A দত তার পুমরা সই করমেি
নকিংবা বাাঁ হামতর বুমিা আঙ্গু ম র োপ াগামেি।



Form 17Aর নতি িম্বর ক ামে দ াোর দয সনচত্র পনরচ পত্র
দেোমেি দসটের নববরণ এবিং রনেক সিংেযা উমিে করুি।



দ াোর EPIC দেনেম দ াে নেমত এম নতি িম্বর ক ামে ন েুি
EP, আবার Photo Voter Slip দেনেম দ াে নেমত এম VS কথাটে
ন েুি। অিযািয িনথর দক্ষমত্র দসটের রনেক সিংেযার দশষ চারটে
সিংেযা ন েমত হমব।



দ াোরমক এবার দ াোর নলপ নেম নেি।

অসর্মোিনীয় কোশির প্রসয়োগ


নিতী দপান িং অনিসার দ াোমরর বাাঁ হামতর তেিিী পরীক্ষা কমর দেমে দিমবি দসোমি
আমগ দথমক দকামিা কান র োগ কাো দিই। দসটে তত াক্ত থাকম তার কামে থাকা
দকামিা কাপি বা াস্টার নেম দসটে াম া কমর েুমে দিমবি।



তারপর তার কামে থাকা অমোচিী কান নেম বাাঁ হামতর তেিিীমত িমের
প্রথে হামির দোি বা েম ন্ট পযে
ি োগ োিমবি



দ াোমরর বাাঁ হামতর তেিিী িা থাকম বাাঁ হামতর তেিিী দথমক শুরু কমর ওই হামতর
অিয আঙ্গু ম কান
াগামবি। যনে দ াোমরর দকামিা বাাঁ হাত িা থামক তাহম তার াি
হামতর তেিিী দথমক শুরু কমর াি হামতর দয দকামিা আঙ্গু ম কান
াগামত হমব।



যনে দ াোমরর দকািও হাতই িা থামক তাহম
াগামত হমব।

গা দথমক

তার হামতর দয দকামিা দশষ প্রামে কান

ভ োটোর শিপ প্রেোন

 পঞ্চামশর

নকিংবা একমশার বাশ্চন্ডম আপিামক DC
দথমক দেও া হমব।
 একেি দ াোমরর 17A পুরি করা এবিং তার বাাঁ
হামতর তেিিীমত অমোচিী কান
াগামিার
পমর নিতী দপান িং অনিসার তামক দ াোর
নলপ দেমবি।
 দ াোরমের দথমক তৃতী
দপান িং অনিসার
সেস্ত দ াোর নলপ সিংগ্রহ করমবি এবিং একটে
োমে দরমে দেমবি
 দ াোমরর বাাঁ হামতর তেিিীর অমোচিী কান
তৃতী
দপান িং অনিসার আমরকবার যাচাই
করমবি

ভ োট প্রেোন


তৃতী দপান িং অনিসার কমরা ইউনিমের BALLOT দবাতাে েীমপ
দ াোরমক দ াটেিং কম্পােি মেমন্টর দ তমর দযমত ব মবি।



দ াোর দ তমর নগম নিমের দ াে দেমবি। যনে নতনি দ াটেিং পদ্ধনত
নিম নবমশষ সিগি িা হি তাহম , নপ্রসাইন িং অনিসার তামক
একটে dummy কা মি বাম র
ি EVM এর সাহামযয এবিং দপান িং এমেন্টমের
সােমি পদ্ধনত বুশ্চেম দেমবি। তমব দকউ দ াোমরর সামথ দ াটেিং
কম্পােি মেমন্টর দ তমর ু কমবি িা।



যনে নপ্রসাইন িং অনিসারমক দ াে চ াকা ীি দ াটেিং কম্পােি মেমন্টর
দ তমর দকামিা কারিবশতঃ নকিংবা সবনকেু টিক চ মে নকিা দেোর
েিয দযমত হ , তাহম নতনি এমেন্টমের তার সামথ আসমত ব মবি।



দ াে চ াকা ীি নকেু সে অের CUর TOTAL দবাতাে টেমপ প্রাপ্ত
দোে দ াে সিংেযার সামথ Form 17A র দোে দ াোর সিংেযা নেন ম
নিি।

র্মোইসরো অেজো োে সরর করনীয় কোজ


নিবাচি
ি
শানেপূণ এ
ি বিং অবায হমে নকিা দসো দেোর
েিযই োইমরা অবো াি রমের কনেশি নিযুক্ত কমর।
োইমরা অবো াি র দেমে দিমবি



েহিা দ াে বা MOCK POLL



দপান িং এমেন্টমের উপনস্থনত এবিং দসই বযাপামর নিবাচি
ি
কনেশমির নিমেি নশকা পা ি করা হম মে নকিা।



বুমথর দ তমর দ াকা দবমরামিার েিয পাস দেও ার নি েটে
টিক িাক োিা হমে নকিা।



দ াোরমের শিাক্ত করমণর কােটে নিবাচি
ি
কনেশমির
নি োিুসামর হমে নকিা।



ASD দ াোরমের নচনহ্নতকরণ এবিং তামের সম্পনকিত
দরশ্চেস্টার টে টিকিাক পুরি করা হমে নকিা।



অমোচিী কান টিক ামব াগামিা হমে নকিা।



17A দরশ্চেস্টার টিক ামব পুরি করা হমে নকিা।



দ ামের দগাপিী তা োিা হমে নকিা।



দপান িং এমেন্টমের আচরণ এবিং তামের অন ্মযাগ যনে
নকেু থামক।



নতনি তার নরমপােি সাযারণ পযমবক্ষমকর
ি
কামে েো
করমবি দযেি তার কামে চাও া হমব।

শ শ ও কযোসর্মরো


একেি ন ন ওগ্রািার একটে নিনেিষ্ট বুমথর সামথ (DC দত P-1 day দথমক)
যুক্ত থাকমবি। নতনি দ াে কেীমের সামথ এক সামথই চ ামিরা করমবি।



নতনি Form 17Aর রে অিুসামর দ াোরমের েনব/ন ন ও তু মবি এবিং
একটে গ নশে ততনর কমর রােমবি দযটে নপ্রসাইন িং অনিসারমক কাউন্টার
সাইি কমর নেমত হমব। নতনি নিমনাক্ত েিা বা শ্চেনিষগুন র েনব তু মবি



েক দপা এবিং দসোমি দপান িং এমেন্টমের উপনস্থনত। এোিা দ ামের
আমগ EVM/VVPAT প্রস্তত করা (অেত পমক্ষ নতিটে েনব)



দ াে শুরু হও ার আমগ দপান িং এমেন্টমের উপনস্থনত এবিং তারপর প্রনত
ণ্টা তামের উপনস্থনত



নিবাচমকর
ি
হামত অমোচিী কান



নতিটে আ াো দকাণ দথমক দ াটেিং কম্পােি মেমন্টর েনব (সামথ
বযাকগ্রাউমন্ডর নতিটে েনব)



ASD তান কার দকামিা দ াোর/ চযাম ঞ্জ
দ াোমরর দ াে

াগামিার েুহমূ তির েনব।

দ াে/ দেন্ডার দ াে/নেনসিং

• দ ােগ্রহণ দকমন্দ্রর বাইমর দ াোরমের াইি- দ াে
চ াকা ীি এবিং দ ামের দশমষ।
• দ াে দশষ হও ার সেম
াইমি োাঁিামিা দশষ
দ াোমরর েনব
• EVM পনরবতিি নকিংবা দকামিা অপ্রীনতকর েিা
• দ ামের দগাপিী তা ঙ্ঘি কমর ন ন ওগ্রানি ি ।
• দ াে দশষ হম
দগম
নপ্রসাইন িং অনিসার
ন ন ওগ্রািামরর েো দেও া পুরি করা এবিং
স্বাক্ষনরত গ নশে তার কামে থাকা NON STATUTORY
োমে ু নকম রােমবি। দসটে নতনি RC দত েো
দেমবি।

WEBCASTING েম্পশকেে শনসেেশিকো ের্মূহ
(ECI Inst no 464/INST/2016-EPS dated 30.4.2016)

ওম ব কযামেরা োটে দথমক যমথষ্ট উচ্চতা স্থাপি করমত হমব
(আিুোনিক 7 দথমক 8 িুে)
 দসটে হ
একটে প্লযােিমেরি উপমর স্থাপি করমত হমব ি মতা
দেও াম র সামথ যুক্ত েেবুত দকামিা স্টযামন্ড রাো হমব। দসটে দযি
িিাচিা িা কমর অথাৎ
ি দসটের অবস্থাি দযি নিনেিষ্ট থামক।
 কযামেরাটের অবস্থাি এেি ামব হমব দযি নিমনাক্ত েিাবন র ওপমর
স্পষ্ট ামব িেরোনর এবিং সম্প্রসারণ সম্ভব হ ।
 দপান িং অনিসার িারা দ াোমরর শিাক্তকরণ
 দ াোমরর আঙ্গু ম অমোচিী কান প্রম াগ
 দ াোমরর নবনযবদ্ধ শিাক্তকরমণর পমর নপ্রসাইন িং অনিসামরর কমরা
ইউনিমের দবাতামে চাপ
 দ াোমরর দ াটেিং কম্পােি মেমন্ট প্রমবশ, নকে দগাপিী তা রক্ষামথ ি
বযা ে ইউনিমের ওপরো দযি িা দেো যা ।
 দপান িং এমেন্টমের উপনস্থনত
 দ ামের দশমষ াইমি োাঁিামিা দ াোরমের নিপ নবন
 দ াে দশমষ EVM/VVPAT এর নসন িং এবিং এমেন্টমের 17C র অিুন নপ
 নবন ।




RO দক Sector Officer এই েমে ি শিংসাপত্র দেমবি দয
উপনরউক্ত সেস্ত শতিগুন
অিুসামর WEBCASTING করা
হম মে। দসই অিুরূপ দে া নিবাচি
ি
আনযকানরক রামেযর েুেয
নিবাচিী
ি
আনযকানরকমক োিামবি। এই নরমপােি ’টে কনেশমি
পািামিা হমব।



RO 30inch *18inch োমপর সাইমিে ততনর করমবি দযটেমত
fluorescent yellow background এ কাম া রমঙ দ ো থাকমব
YOU ARE UNDER WEB CAMERA/CCTV SURVEILLANCE। এই
signageটে দ ােগ্রহণ দকমন্দ্রর দ তমর এবিং বাইমরর একানযক
ো গা সাাঁোমিা থাকমব।



WEBCASTING এর এই বযবস্থাপিা দকামিা নবজ্ঞাপি দযি
প্রেনশতি িা হ দসটে সুনিশ্চিত করমত হমব।

ED ভ োসটর পদ্ধশে
 নযনি EDC দেনেম
র(Form 12B)

দ াে নেমত চাইমেি তামক EDC
ওপমর সই করমত ব ুি।
শিাক্তকরমণর প্রম ােমি ওিামক EPIC নকিংবা
দকামিা Alternate Document দেোমত হমব।
 EDC দত উনিনেত িাে এবিং দ ামের Part, Sl No
োকি কনপর দশমষ ন মে নিমত হমব।
 যতেি ED দ াোর দ াে নেমত আসমব
Supplement 3 দত দশষ Sl No এর পর দথমক তামের
একটে রে তান কা বানিম দি মত হমব ।
 EDC টে নপ্রসাইন িং অনিসার দরমে দেমবি।



17A দরশ্চেস্টামর ন েমত হমব ওই দ াোমরর দ ামের
তান কার নবশে নববরণ দযেি <Sl No>/<Part
No>/<Assembly Segment No>; দযেি যরুি.231/25/237- Binpur



17A র েেবয বা Remarks এর ো গা
হমব “EDC Voter”



সেস্ত EDC একটে পযামকমে ু নকম দরমে পমর RC
দত েো নেমত হমব।

ন েমত

শকেু

েযশেরর্মী / শেসিি
পশরশস্থশে

VVPAT শনসয় ভ োটোসরর অশ সযোগ (Rule 49 MA)


যনে দকামিা দ াোর অন ্মযাগ কমর দয VVPAT ু দ াে প্রেশিি
করমে তাহম তামক নপ্রসাইন িং অনিসামরর কামে নবষ টে োিামত
হমব।



নপ্রসাইন িং অনিসার তার দথমক একটে দ াষণা পত্র দিমবি দয যনে
নতনি নেথযা বম থামকি তাহম তার নবরুমদ্ধ শাশ্চস্তেূ ক বযবস্থা
দিও া হমত পামর।



নপ্রসাইন িং অনিসার দসই দ াোমরর তথয আবার 17A দত পুরি
করমব এবিং দসই দ াোরমক একটে Test Vote নেমত ব মব। দসই
দ ােটে দপান িং এমেন্ট এবিং নপ্রসাইন িং অনিসামরর সম্মুমে
দ াোরমক নেমত হমব।



যনে দ াোমরর অন মযাগ নেথযা হ তাহম নপ্রসাইন িং অনিসার
17A এবিং 17C দত দসটে উমিে করমবি। এই Test Voteটে দগািা
হমব িা।



যনে দ াোমরর অন ্মযাগ সটিক হ তাহম নপ্রসাইন িং অনিসার
দ াে বন্ধ কমর নবষ টে RO র িেমর আিমবি।

EVM/VVPAT এর

mock poll এর

শুযু

ের্ময়

defective

োমি হ
CU ি মতা BU
নকিংবা
VVPAT
টেই
শুযু
পাোমিা হমব

প্রশেস্থোপন

poll এর ের্ময়
BU/CU
defective

VVPAT
defective

unit

পুসরো set র্মোসন
CU, BU VVPAT
পোিটোসনো হসে
-NOTA
েসর্মে
প্রশে
প্রোথীসক
একটট কসর ভ োট
ভেওয়ো হসে র্মক
ভপোসি।

শুযু VVPAT োই
পা োমিা হমব।
দকামিা
েক
দপা হমব িা।

অন্ধ এেং অিক্ত ভ োটোসরর ভ োট ভেওয়ো










Dummy EVM োিাও অন্ধ দ াোর একেি সঙ্গীর সাহামযয

দ াে নেমত পারমবি।
সঙ্গীর ব স আিামরা বেমরর িীমচ হমব িা।
নতনি একই বুমথ একই নেমি একেি োত্র দ াোমররই সঙ্গী
হমবি
সঙ্গীর দথমক একটে দ াষণাপত্র নিম নিমত হমব দয নতনি
দ াোমরর দ ােটে দগাপি রােমবি।
Form 14A অন্ধ এবিং অশক্ত দ াোমরর তথয ন নপবদ্ধ হমব।
দকামিা দ ােকেী সঙ্গী হমত পারমবি িা।
অশক্ত দ াোর যারা নিমের একক প্রমচষ্টা দ াে নেমত সক্ষে
ি , তারা দ াটেিং কম্পােি মেন্ট পযে
ি একেি সহমযাগী/সঙ্গী
নিমত পারমবি। তমব দসই সহমযাগী/সঙ্গী দকামিা ামবই দ াটেিং
কম্পােি মেমন্টর দ তমর যামবি িা। তমব এই নিমেি শটে
দকব োত্র দসই দ াোরমের দক্ষমত্রই প্রমযােয যামের শুযু
চ ামিরার েিযই সহা তা প্রম ােি। এই নবষম নপ্রসাইন িং



যারা 49N এর উপযারা 2 দোতামবক নপ্রসাইন িং অনিসার FORM 14A দত দসই
সেস্ত নিবাচকমের
ি
নবশে পুরি করমবি যারা দকামিা সঙ্গীমক দ াটেিং
কম্পােি মেন্ট পযে
ি নিম নগম তার সাহামযয দ াে নেম থামকি। তমব সঙ্গী
দ াটেিং কম্পােি মেমন্টর দ তমর িা দগম তার নববরণ 14Aদত দ োর প্রম ােি
দিই।



স্রুটেনির সে উপনরউক্ত FORM14A স্রুটেনির অিযািয িনথর সামথ (দযেি
Form 17A, Presiding Officer Diary) দেো হমব। এর কারি হ দকাথাও
অমিক দবশী সিংেযা সঙ্গী নিম অন্ধ দ াোর হম নিবাচি
ি
আমেৌ অবায হম মে
নক িা দস নিম প্রশ্ন উিমত পামর।



যারা 49N এর উপযারা 1 দোতামবক একেি বযশ্চক্ত দকব োত্র একেি
দ াোমররই সঙ্গী হমত পারমবি। সঙ্গীর াি হামতর তেিিীমত অমোচিী কান
াগামত হমব। প্রথােত দ াোমরর বাাঁ হামতর তেিিীমত কান
াগামত হমব।



দকামিা দ াোর তার সামথ কাউমক সঙ্গী নহমসমব নিমত চাইম সঙ্গীর াি হামতর
তেিিী পরীক্ষা কমর দেেমত হমব দয দসোমি দকামিা কান র োগ আমে নক িা।
োগ থাকম দসই বযশ্চক্তমক সঙ্গী নহমসমব দ াোর নিমত পারমবি িা।



দ াোর দ াে নেম দবনরম
দথমক দবনরম দযমত হমব।

যাও ার সামথ সামথই সঙ্গীমকও দ ােগ্রহণ দকন্দ্র

CHALLENGED VOTE



দকামিা দপান িং এমেমন্টর দথমক 2োকা েো নিম তমবই চযাম মঞ্জর আমবেি
গ্রহণ করমত হমব।



নযনি চযাম ঞ্জ করমেি তামক দসটের প্রানপ্তস্বীকার রনসে নেমত হমব।



যামক চযাম ঞ্জ োিামিা হ তামক সতকি করমত হমব দয অিয কামরার পনরচ
াাঁনিম দ াে দেও া শাশ্চস্তেূ ক অপরায। তার িাে, টিকািা Form 14
(চযাম ঞ্জ দ ামের তান কা)এ ন মে নিমত হমব এবিং তামক দসোমি সই করমত
ব মত হমব। যনে নতনি দসটে করমত অস্বীকার কমরি তাহম তামক দ াে নেমত
দেও া যামব িা।



একটে Summary inquiry করমত হমব। নযনি চযাম ঞ্জ করমেি তামক ব মত
হমব নিমের োনবর স্বপমক্ষ তথয প্রোণ নেমত। যনে নতনি পামরি তেি যামক
চযাম ঞ্জ করা হমে তামক ব মবি এর পাো তথয প্রোণ নেমত।



যনে চযাম ঞ্জ প্রনতটিত হ তাহম যামক চযাম ঞ্জ করা হ তামক পুন মশর হামত
তু ম নেি এবিং চযাম ঞ্জারমক তার েু োকা নিনরম নেি। রনসে নিমত ু মবি
িা। এই রনসে আমে Form 14এর 10 িম্বর ক মে। কাউন্টারিম ম উমিে
করমবি।



চযাম ঞ্জ প্রনতটিত িা হম চযাম ঞ্জামরর োকা বামে াপ্ত বা forfeit হমব। Form
14এর 10 িম্বর ক মে দসটে ন মে রােমত হমব। কাউন্টারিম ম ও দসটের
উমিে থাকমব।

TENDERED VOTE

ভটিো ে ভ োট

(যেন এর্মন ভকোসনো ভ

োটোর ভ োট শেসে এসেসে যোর ভ োট আসগই
ভেওয়ো হসয় ভগসে শেশন েেন TENDERED VOTE ভেসেন)



প্রনতটে বুমথ 20(কুনি) টে কমর দেন্ডা ি বযা ে দপপার DC দথমক দেও া হমব।



Form 17B দত দসই সেস্ত দ াোরমের নবশে ন মে রােমত হমব যারা দেন্ডার
বযা মে দ াে নেম মে।



Form 17Bর 5িম্বর ক মে তামক নেম
Form 17A পুরি হমব িা।



সই করার পমর দসই দ াোরমক একটে দেন্ডার বযা ে দপপার এবিং Arrow Cross
mark নেি। নতনি দ াটেিং কম্পােি মেমন্টর দ তমর নগম দসই বযা ে দপপামর দ াে
নেম দবনরম আসমবি। দসই বযা ে দপপারটে নতনি নপ্রসাইন িং অনিসামরর হামত
দেমবি।



DC দথমক প্রাপ্ত COVER FOR TENDERED BALLOT PAPER এ দসই সেস্ত বযা ে
দপপার এবিং Form 17B ু নকম রােুি।



দ ামের দশমষ 17C Part 1 এর 8 িম্বর ক মে কত দেন্ডার বযা ে দপপার
দপম মেি, কতগুন দ াোরমক নেম মেি এবিং কতগুন অবযবহৃত দেন্ডার
বযা ে দপপার রই তার নহমসব নি ু ি
ামব ন মে রােমবি।

সই/LTI কনরম

নিমত হমব। ওিার দক্ষমত্র

ASD েোশিকো ভথসক ভকোসনো ভ োটোসরর ভ োট শেসে
আেো
 উপনরউক্ত তান কা থাকা প্রনতটে দ াোরমকই নিমের EPIC
অথবা কনেশি নিযানরত
ি
নবকল্প পনরচ পত্রগুন
নেমত আসমত হমব।

নিম

দ াে



নপ্রসাইন িং অনিসার বযশ্চক্তগত ামব দসই পনরচ পত্রটে যাচাই
কমর দেমে দিমবি। Form 17A দত দসটের উমিে করমবি।
ওই দরশ্চেস্টামর দ াোমরর সই এর পাশাপানশ তার বাাঁ হামতর
বুমিা আঙ্গু ম র োপ নেমত ব মবি।



প্রথে দপান িং অনিসার এমেন্টমের দশািার উমেমশ দোমর
দসই ASD দ াোমরর িাে দ াষণা করমবি



ASD দ াোমরর দথমক একটে দ াষণাপত্র নিমত হমব।

প্রজির র্মোিযসর্ম ভ োট (VOTING BY PROXY)
অনিসামরর কামে) একটে
CSV(Classified Service Voter) দের তান কা থাকমব যারা
নিমেমের দ াে দেও ার েিয প্রশ্চক্স নিযুক্ত কমরমেি।
আপিার কামে থাকা নিবাচক
ি
তান কার োকি কনপর
দশমষ দসই CSV তান কা থাকমব।
 প্রশ্চক্স প্রথাগত ামব EVM এর সাহাযয নিম দ াে দেমবি।
 প্রশ্চক্সর বাাঁ হামতর েযযো কান
াগামবি
 প্রশ্চক্স নিমের(যনে নতনি দসই বুমথর দ াোর হি) এবিং দসই
CSV তান ক ু ক্ত দ াোমরর, োমি েুেমির দ াে দেমবি।
 প্রশ্চক্সর দক্ষমত্র CSV দ াোমরর CSV তান কার Serial No
উমিে করমত হমব Form 17A
 দবাোর সুনবযামথ ি PV কথাটে Form 17A দত ন েমত হমব।
দযেি 1(PV)


আপিার

(নপ্রসাইন িং

ভ োসটর পদ্ধশে র্মোনসে অস্বীকোর করো
(REFUSAL TO OBSERVE VOTING PROCEDURE)

দকামিা দ াোর নপ্রসাইন িং অনিসার কতৃক
ি
সতকি করা সমেও নিনেি ষ্ট দ ামের পদ্ধনত
োিমত অস্বীকার কমর তমব তামক দ াে নেমত
নিমষয করমত হমব।
 যনে তামক দ াোর নলপ দেও া হম
থামক
তাহম দসটে তার দথমক নিম নিমত হমব এবিং
cancel করমত হমব।
 একটে েেবয NOT ALLOWED TO VOTE-VOTING
PROCEDURE VIOLATED ন েমত হমব 17Aর েেমবযর
ো গা । দসই েেমবযর িীমচ নপ্রসাইন িং
অনিসার তার পুমরা সই করমবি।
 যনে

ভ োট শেসে অস্বীকোর করো
(ELECTORS DECIDING NOT TO VOTE)


Form 17A (Register of Voters) পুরি হও ার পমর যনে
দকামিা দ াোর এইরূপ ইো প্রকাশ কমরি তেি তামক
দ াে নেমত বাযয করা যামব িা।



দসইমক্ষমত্র ‘Refused to vote’ নকিংবা Left without
voting কথাগুন 17A দত ন মে রাো হমব। নপ্রসাইন িং
অনিসার তার নিমের পুমরা সই দসই েেমবযর নিমচ
করমবি।



এই েেমবযর সামথ দ াোমরর সই কনরম নিমত হমব।

শপ্রেোইশ ং অশিেোসরর শরসপোটে ের্মূহ


শপ্রেোইশ ং অশিেোসরর
োসয়শর- এই
াম নরর দ তমর
নপ্রসাইন িং অনিসার বুমথ ো সেস্ত প্রাসনঙ্গক েিার নববরণ
ন মে রােমবি।



শ শেট শিট- দ াে চ াকা ীি নবন ন্ন আনযকানরমকর পনরেশিি
করমত আসা এই নশমে িনথবদ্ধ করমবি। দসই আনযকানরমকর
স্বাক্ষর দিমবি।



শপ্রেোইশ ং অশিেোসরর ADDITIONAL REPORT- দষাম া েিার
এই অনতনরক্ত নরমপােি ’টে নপ্রসাইন িং অনিসার পযমবক্ষক/
ি
RO দক
দেমবি।



FORM 17A বা REGISTER OF VOTERS



দপান িং এমেন্টমের র্মু সর্মন্ট শিট

ভ োসটর ভিি (CLOSE OF POLL)


দ াে দশষ হও ার নিনেি ষ্ট সেম র পাাঁচ নেনিে আমগ বুমথর
বাইমর নগম দ াষণা করুি দয যারা দ াে নেমত এমসমেি তারা
দযি াইমি োাঁনিম পমিি



যনে কনেশি নিনেি ষ্ট নিবাচি
ি
দশমষর সেম র পমরও দ াে
চ মত থামক তাহম বাইমর দ াোরমের একটে াইমি োাঁি
কনরম দসই াইমির দশষ দথমক (আমগ দথমকই) পুরি কমর
রাো নলপ নবন করুি। াইমির দশষ দ াোরমক 1িম্বর নলপ
দেমবি।



1িম্বর নলপ যানর বযশ্চক্তর দ াে দেও া পযে
ি দ াে চান ম
যাি। দ াোরমের দথমক আপিার নবন করা সেস্ত নলপ
সিংগ্রহ কমর নোঁ মি দি ি
ু যামত দসগুন আর বযবহার িা করা
যা ।



দপান িং এমেন্টমের সােমি CLOSE দবাতাে টেপুি এবিং
দবাতামের ওপমর কাম া াকিা বা CAPটে ানগম নেি।



Form 17Cর Part 1 এর Item 5 এ দোে কত দ াে পমিমে
দসটে ন মে দি ুি।



CU সুইচ অি কমর BU আর CU দযাগামযাগ নবশ্চেন্ন কমর
দি ুি।



একটে Form 17A র দশষ entry র পমর একটে াইি োিুি
এবিং ন েুি ‘The serial number of the last entry in Form
17A is___________’ িীমচ সই করুি। দপান িং এমেন্টমের
সই করাি।

ACCOUNT OF VOTES RECORDED


17Cর Part 1 ততনর করুি।



EVMএ দোে দ ামের সিংেযা = 17A Register এর Column 1 এর
দোে দ াোর সিংেযা - দয কেি দ াোর দ াে দেমবি িা নসদ্ধাে
নিম নেম ি(REFUSED TO VOTE)- দয কেি দ াোরমক দ াে
নেমত
দেও া
হ
নি(VIOLATION
OF
VOTING
PROCEDURE/SECRECY)- দয কেি দ াোর VVPAT TEST VOTE
নেম মে



প্রনতটে দপান িং এমেন্টমক Form 17Cর একটে attested কনপ
নেম নেি। এো নতনি িা চাইম ও নেমত হমব এবিং তামের দথমক
প্রানপ্তস্বীকার সিংগ্রহ কমর রােমত হমব।



েু কনপ 17C আপিামক RC(Receiving Counter) এ েো নেমত
হমব।



দ াে দশমষ নপ্রসাইন িং অনিসারমক DECLARATION AT THE
CLOSE OF POLL (দ ামের দশমষ দ াষণাপমত্র)সই করমত হমব এবিং
এমেন্টমের সই কনরম নিমত হমব।

Greater Participation for a Stronger Democracy

ভপোশিং এসজন্টরো ভয ের্মস্ত কোগজপসত্রর েোসর্ম
েোসের শেি িোগোসেন
1.

দ াোর তান কার োকি

2.

Register of Voters/Form 17 A

3.

দ াোর নিপ

4.

বযবহৃত দেন্ডার বযা ে(USED TENDERED BALLOT PAPERS)

5.

Form 17B (দেন্ডার দ ামের তান কা)

6.

অবযবহৃত
PAPERS)

7.

চযাম ঞ্জ দ ামের তান কা(LIST OF CHALLENGED VOTES)

8.

অবযবহৃত অথবা দকামিারকে ক্ষনতগ্রস্থ দপপার নস , যনে
থামক।

9.

দপান িং এমেন্টমের নিম াগপত্র

10.

RO নিমেি নশত অিয দযমকামিা িনথ

দেন্ডার

কনপ

বযা ে(UNUSED

TENDER

BALLOT

16 pt
PS-05 Observer’s
Report by
PrO

ITEM

17A

17C Pt
1

PrO
Diary

Total electors
assigned in PS

Page of
last entry

Col 1

Col 10 (i)

Col 2

No. of persons
who voted in PS

Col 6

Col 10(iv)
and 11

Col 3

Tendered votes
cast

Col 9(b)

Col 16

Col 5

No. of voters
who voted on
basis of EPIC
No. of voters
who refused to
vote/ left
without voting
Polling agents
present

As per
17A

Col 6

Col 4

Col 3

Col 10(v)

Col 9

Col 9

Form গুশি পুরন করোর ের্ময় র্মসন রোেসে হসে


EVMএ দোে যত দ াে পমিমে দসটে ন েমত হমব
 16

pt Additional Report এর Col 6 এ

 17C
 PS

pt 1 এর Col 6 এ

05 এ

 PrO

Diaryর Col 11 এ

এর িম্বর ন েমত হমব 17C pt 1 এবিং PrO diary
র Col 5 এ

 EVM

SEALING OF ELECTION PAPERS (ভ োসটর েোর্মগ্রী শেি করো)
শনম্নশিশেে েোর্মগ্রী গুশির ক োর ের্মূহ ে্রুটটশনর জনয আিোেো কসর রোেুন

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

PS-05
Form 17C (একটে কনপ বাইমর RC দত পৃথক ামব েো নেমত হমব এবিং
আমরকটে কনপ নস কমর নিনেি ষ্ট ক ামর রােমত হমব)
17A
নপ্রসাইন িং অনিসামরর দ াষণাপত্র
নপ্রসাইন িং অনিসামরর াম নর
Visit Sheet
পযমবক্ষকমক
ি
নপ্রসাইন িং অনিসামরর প্রমে ADDITIONAL REPORT
MOCK POLL CERTIFICATE
আপিার বুমথ ন ন ও কযামেরা থাকম দসটের গ নশে আ াো কমর
polled EVM এর সামথ RCদত পািামত হমব
েহিা দ ামের (MOCK POLL)এর বযা ে নিপ সম্বন ত প্লানস্টক বাক্স।
POLLING AGENT MOVEMENT SHEET
FORM 14A

ভ োসটর ভিসি EVM এেং অনযোনয ভ োসটর েোর্মগ্রী শেি
করো


CU সুইচ অি কমর দসটের Carrying Case এ ু নকম
দকস’টের েুই প্রাে Address Tag এবিং নপ্রসাইন িং
অনিসামরর নস
ানগম নস কমর দি ুি।



এমেন্টমেরও ব মত হমব দয তারা চাইম
াগামত পামরি।



দয সেস্ত প্রাথী বা তার এমেন্ট নস
াগাম ি তামের িাে
DECLARATION AT THE CLOSE OF POLL (দ ামের দশমষ
দ াষণাপমত্র)ন মে রােুি।

তামের নস

STATUTORY COVER

(েেুজ রসঙর পযোসকসট) থোকসে


দ াোর তান কার োকি

কনপ



17A সম্বন ত নস



দ াোর নিপ সম্বন ত নস করা োে



অবযবহৃত দেন্ডার বযা মের(UNUSED
PAPERS)নস করা োে



বযবহৃত দেন্ডার বযা ে(USED TENDERED BALLOT PAPERS) এবিং
Form 17B র (দেন্ডার দ ামের তান কা)নস করা োে।



েহিা দ াে বা MOCK POLL এর প্লানস্টক বাক্স যার েমযয VVPAT
Paper Slip রম মে।

করা োে
TENDER

BALLOT

NON-STATUTORY COVER

(হিুে রসঙর পযোসকসট) থোকসে
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)
9)
10)

11)

দ াোর তান কার কনপ
দপান িং এমেন্টমের নিম াগ পত্র(Form 10)
EDC (Form 12B)
Form 14 (চযাম ঞ্জ দ ামের তান কা)এর নস করা োে
Form 14A-অন্ধ এবিং অশক্ত দ াোমরর তান কা
ব স সম্পনকিত দ াষণাপত্র এবিং দয দ াোররা দসো
নেম মে, তামের িামের তান কা
রনসে বই এবিং িগে(চযাম ঞ্জ দ াে)
অবযবহৃত এবিং দকামিা ামব ক্ষনতগ্রস্থ দপপার নস
অবযবহৃত দ াোর নিপ
অবযবহৃত এবিং দকামিা ামব ক্ষনতগ্রস্থ দস্পশা েযাগ
অবযবহৃত এবিং দকামিা ামব ক্ষনতগ্রস্থ নেপ নস

THIRD PACKET

(েোেোশর্ম রসঙর) এ থোকসে


নপ্রসাইন িং অনিসামরর হযান্ডবুক



EVM MANUAL



অমোচিী কান



Self Inking Pad



নপ্রসাইন িং অনিসামরর দেো নস



অযামরা রশ োকি



অমোচিী কান

বসামিার কাপ

FOURTH PACKET (নীি রসঙর) এ থোকসে

উপনরউক্ত

নতিটে পযামকে
োিা অিয দয দকামিা বস্তু
এই পযামকমে থাকমব।

শপ্রেোইশ ং অশিেোসরর

োসয়শর প্রস্তে করো



নিনেি ষ্ট সে অের বুমথ মে চ া নবন ন্ন
াম নরমত ন মে নিমত হমব

েিা এই



এই কামে দকামিা গানি নত হম
অতযে গুরুত্ব সহকামর দেেমব



দ ামের পমরর নেি স্রুটেনির সে
এটে
পযমবক্ষমকর
ি
যাচাই করার একটে অিযতে গুরুত্বপূণ ি
িনথ।

কনেশি নবষ টে

শ শেট শিট

(VISIT SHEET)


েহ রত েযাশ্চেমেে, দসক্টর অনিসার, দোিা েযাশ্চেমেে, দে া
নিবাচি
ি
আনযকানরক, RO,AROরা এবিং পযমবক্ষক
ি
যেি দকামিা বুথ
পনরেশিি করমত আসমবি, তামের অবশযই দসোমি রাো VISIT
SHEET টে পুরি করমবি এবিং নিমেমের সই করমবি। এই নশে’টে
নপ্রসাইন িং অনিসামরর কামে রাো থাকমব এবিং দ ামের দশমষ নতনি
দসটে নপ্রসাইন িং অনিসামরর াম নর সমেত েো দেমবি।



দ ামের পমর স্রুটেনির নেি এই নশে হ
গুরুত্বপূণ ি
ি নথ দযো পযমবক্ষক
ি
দেেমবি।

একটে অিযতে

ভ োসটর েোর্মগ্রী জর্মো ভনওয়োর েযেস্থোপনো
AC বা নবযািস া ন নত্তক নিনেিষ্ট সিংেযক দপান িং দষ্টশি নপেু
কাউন্টার ততনর কমর দ ামের সােগ্রী েো দিও ার বযবস্থা হমব।
 দচকন স্ট অিুযা ী নবন ন্ন ো পত্র েো দিও া হমব।
 দযই স্টাি েো নিমেি নতনি া কমর েুটাঁ েম দেমে তমবই েো
দিমবি।
 ওই দপান িং দষ্টশমির ো পত্র ওই কাউন্টামরই েো দিও ার কথা
নক িা
 BU/CU/VVPAT নস করা আমে।
 EVM Receipt Register অিুসামর BU/CU/VVPAT এর িম্বর
নে মে।
 EVM Receipt Register এ নপ্রসাইন িং অনিসামরর সই রম মে।
 17C দত উনিনেত দ ামের সিংেযার সামথ 17Aদত নে রম মে।
 নপ্রসাইন িং অনিসামরর াম নর টিক িাক ামব পুরি করা হম মে
এবিং দসোমি VISIT SHEET েুমি দেও া হম মে।
 দপান িং এমেন্টমের 17C দেও া হম মে।




নপ্রসাইন িং অনিসামরর ADDITIONAL FORMAT REPORT েো
হম মে।



নপ্রসাইন িং অনিসামরর



Form 17C- 2 কনপ, 1 টে নস



নপ্রসাইন িং অনিসামরর দ াষণাপত্র বা DECLARATION-ANNEXURE
VII – 1 কনপ নস োিা



VISIT SHEET- 1 কনপ নস



PS-05A- 1কনপ নস োিা



17A



16 PT OBSERVER REPORT



MOCK POLL CERTIFICATE



LOG SHEET OF CAMERA



POLLING AGENT MOVEMENT SHEET



FORM 14A

াম নর- 1 কনপ, নস থাকমব িা।
করা অপরটে নস

োিা

োিা

RC দত SPECIAL COUNTER
এই কোউন্টোর গুসিোর ওপসর শনশেেষ্ট ভপোশিং
ভস্টিসনর নম্বর এেং নোর্ম ভিেো থোকসে
নকেু নবমশষ কাউন্টার থাকমব দযোমি দসই সব বুমথর ো পত্র েো
পিমব দযোমি


দকামিা অন মযাগ েো পমিমে



গুরুত্বপূণ নি কেু দযেি নহিংসাত্মক দকামিা েিা, EVM াঙচুর
ইতযানে মেমে।



EVM/VVPATপ্রনতস্থাপি করা হম মে।



এই বুথগুন র েমিয RO একটে পৃথক দরশ্চেস্টার ততনর কমর
রােমবি এবিং এোমি EVM/VVPAT সহ অিযািয িনথ েো নিম
যাচাই কমর RO পযমবক্ষমকর
ি
সামথ আম াচিার পমরই
নপ্রসাইন িং অনিসারমক অবযাহনত দেও া হমব।

Receiving Arrangements

PS
–
05
ভেেোসনই
পোঠোসেন ভযেোসন RO
েসিসেন
PrO’s diary, 17C,
visit slip, -- আিোেো
কসর ভেেঁ সি শনশেেষ্ট
ট্রোসঙ্ক রোেসে হসে

র্মসন রোেসেন
Statutory covers গুশি েংগ্রহ
করুন। ভেেোসন থোকসে :
1. Marked copy of E. Roll
2. Voter Register (17A)
3. Voters’ slip
4. Unused tendered ballot
papers
5. Used
tendered
ballot
papers

Election Duty Certificate


কারা পামবি- ওই দ াকস া নিবাচি
ি
দকমন্দ্রর অেগতি দয দকামিা নবযাি স া নিবাচি
ি
দক্ষমত্রর নিবাচক
ি
তান কা ু ক্ত দ াোর।



Form 12 A পুরি করমত হমব



দসটেমত অবশযই নিমের িাে, Part এবিং Serial No উমিে করমত হমব।



Part এবিং Serial No োিমত আপিামের প্রনশক্ষণ দকন্দ্রগুন মত সাচি ইশ্চঞ্জি থাকমব।
তাোিা আপিারা WB<>EC<>আপিার EPIC িম্বর নেম 51969 এ sms করমত পামরি।



12A পুরি করার সে ন েমত ু মবি িা PIN NO,EPIC NO, MOBILE NO



12A েো নেমত হমব দপাস্টা বযা মের েিয নিনেিষ্ট drop box এ। দসটে আপিার
প্রনশক্ষণ দকমন্দ্রর POSTAL BALLOT COUNTER এ থাকমব।



12A দত দকামিা ু



নিতী প্রনশক্ষমণর সে নিমের পনরচ পত্র দেনেম ED সাটেি নিমকে নিমের োন মত্ব
সিংগ্রহ কমর নিি।



P-1 day দত DC দথমকও ED সাটেি নিমকে পামবি ।



EDC একবার নেম নেম

তথয থাকম দসটে বানত হমব।

আর নিনরম দিও া যামব িা।

যিযবাে

