
  
 

-প  ৬ 
(িবিধ ১৩ (১) আৰ ু২৬ চাওঁক) 
ভাৰতীয় িনবাচন আেয়াগ   

নতুন ভাটাৰৰ বােব আেবদন -প  
িত 
িনবাচনী প ীয়ন িবষয়া 
িবধানসভা সমি ৰ নং আৰ ুনাম   নং.   নাম 
বা সংসদীয় সমি ৰ নং আৰ ুনাম   নং  নাম 
(@ িবধানসভা নথকা কৱল ক ীয় শািসত অ লৰ বােব) 
ওপেৰা   সমি ৰ বােব ভাটাৰ তািলকাত মাৰ নাম অ ভূ কৰনৰ বােব মই আেবদন –  দািখল কিৰেলা 
(১)(ক) নাম (ৰাজ ৰ চৰকাৰী ভাষাত) 
থম নামৰ িপছত মধ ৱত  নাম 

 

উপািধ (যিদ আেছ)    

(১)(খ)নাম(ডাঙৰ হাতৰ ইংৰাজী আখৰত) 

থম নামৰ িপছত মধ ৱত  নাম 

উপািধ (যিদ আেছ) 

অ ীকাৰমলূক ঘাষণা  যিদ নাম ইংৰাজীত পূৰণ কৰা হৱা নাই, তিতয়া এইেটা ছফটেৱৰৰ াৰা িলপ ৰ কৰা হব 
*(২)(ক) িযেকােনা এগৰাকী আ ীয়ৰ নাম আৰ ুউপািধ(ৰাজ ৰ চৰকাৰী ভাষাত) 

িপতৃ বা মাতৃ বা ামী বা প ী বা  

মাউৰাৰ ত আইনী অিভভাৱক /তৃতীয় িলংগৰ ত ৰ ু

 

*(২)(খ) ওপৰত উে খ কৰা আ ায়ীৰ নাম আৰ ুউপািধ(ডাঙৰ হাতৰ ইংৰাজী আখৰত) 
 
 

(৩)িনজৰ মাবাইল নং(যিদ আেছ)(বা) 

আইেটম নং-২ত উে িখত আ ীয়ৰ মাবাইল নং 

(৪) িনজৰ ই - মইল আই িড (যিদ আেছ)(বা)   

আইেটম নং -২ত উে িখত আ ীয়ৰ ই- মইল আই িড 
(৫) আধাৰৰ সিবেশষ: - (অনু হ কিৰ উপযু  ানত িচন িদয়ক) 

(ক) আধাৰ নং   

(খ) িযেহতু মাৰ আধাৰ নং নাই সেয়েহ মই আধাৰ ন ৰ িদবৈল অসমথ 

(৬) িলংগ     পুৰষু  মিহলা  তৃতীয় িলংগ 

(৭) (ক) জ ৰ তািৰখ 

(খ) সংল  বয়সৰ মানৰ সমথনত - ত ািয়ত নিথ(িনে া  নিথসমহূৰ িয কােনা এখন) 

(১) জ  তািৰখৰ মানৰ নিথ: - (এই কইখনৰ িযেকােনা এখন) 

১.  উপযু  ানীয় িনকায় / পৗৰ কতৃপ /জ  আৰ ুমতুৃ ৰ প ীয়েক দান কৰা জ ৰ মান   

২. আধাৰ কাড  ৩. পান কাড   ৪. চালকৰ অনু াপ  

৫.     িচ িব এছ ই /আই িচ এছ ই/ৰািজ ক    ৬. ভাৰতীয় পাৰপ  

 িশ া বােড দান কৰা দশম ণী বা াদশ  

ণীৰ মাণ প , যিদ ইয়াত জ ৰ তািৰখ উে খ আেছ 

(২) জ  তািৰখৰ মানৰ আন িযেকােনা নিথ (যিদ ওপেৰা  নিথসমহূৰ এখেনা উপল  নহয়) 
(অনু হ কিৰ িবেশষভােব উে খ কৰক) 
 

(৮) বতমানৰ 
সাধাৰণ বাসগহৃ 
(স নূ কনা) 

গৃহ/ভৱন/এপাটেম  নং পথ/এেলকা /অ ল/মহ া/ৰা া 

নগৰ/গাঁও ডাকঘৰ 

িপন কাড তহিচল/তালকু/ম ল 

িজলা ৰাজ / ক ীয় শািসত অ ল 

 

 
 

       

বগা পৃ ভূিম সহ স ূন 
মখুাৱয়বৰ স খুভাগ 
দখুৱাই এখন শহতীয়া 
অ া িৰত পাছপট 
আকাৰৰ ৰঙীন ফেটা 

(৪.৫X৩.৫ ছ.িম)লেগাৱা
ৰ বােব ঠাই 

-প  নং 
(কায ালেয় পূৰণ কিৰবলগীয়া) 

 



 

 

 

(খ) যিদেহ এেক কনােত এজন ভাটাৰ িহচােব ইিতমেধ  নাম ভিত কিৰেছ তে  আেবদনকাৰীৰ নামত অথবা িপতৃ-মাতৃ/পিত-

পি / া বয়  লৰা- ছাৱালীৰ িযেকােনা এজনৰ নামত কনাৰ মান প ৰ - ত ািয়ত িতিলিপ (েসইেবাৰৰ িযেকােনা এখন গা  িদয়ক) 

(১) বাস ানৰ মানৰ নিথ: -  (এইেবাৰৰ িযেকােনা এখন) 
১. পানী/িবদু ত/ গছ সংেযাগৰ িবল         ২.       আধাৰ কাড 
৩. ৰা ীয়কৃত/সূচীভূ  বংক/ডাকঘৰ    ৪.       ভাৰতীয় পাৰপ  

৫. িকষাণ বিহেক ধিৰ ৰাজহ িবভাগৰ ভূিমৰ মািলকা   নিথ 

৬. প ীয়নকৃত ৰ  লীজ ডীড     ৭. প ীয়নকৃত িবি  দিলল (িনজা ঘৰৰ ত) 

(২)বাস ানৰ মানৰ আন নিথ: - 
(যিদেহ ওপেৰা  নিথসমহূৰ এখেনা উপল  নহয়) 
(৯) অ মতাৰ ণী, যিদেহ আেছ  গমনশি   দিৃ শি   কলা বাবা 

যিদেহ আন িকবা  (বণনা িদয়ক)  

অ মতাৰ শতাংশ: %, মানপ  গা  িদয়া হেছ(উপযু  হানত িচন িদয়ক)হয় নহয় 

(১০) ইিতমেধ  ভাটাৰ তািলকাত অ ভু  মই বাস কিৰ থকা বতমানৰ কনাত মাৰ পিৰয়ালৰ সদস সকলৰ সিবেশষ তলত িদয়া ধৰণৰ 

পিৰয়ালৰ সদস ৰ নাম: ______________________________ আেবদনকাৰীৰ সেত স ক ____________________ 

তওঁৰ/তাইৰই িপ আই িচ নং......_________________________________________ 

ঘাষণা 
(ক) ইয়াৰ াৰা মই মাৰ ান আৰ ুিব াস মেত ঘাষণা কেৰা য-  
(i) মই এজন ভাৰতীয় নাগিৰক আৰু মাৰ জ ান হলঃ- গাঁও/নগৰ 
িজলা    ৰাজ  /েক ীয় শািসত অ ল 
(খ) -প  ৬ৰ িমক নং ৮(ক)ত উে িখত কনাত........................ৰ পৰা মই এজন সাধাৰন নাগিৰক (মাহ আৰ ুবছৰ উে খ 
কৰক) 
(গ) মই পান থমবাৰৰ বােব ভাটাৰ তািলকাত নাম অ ভি ৰ কাৰেন আেবদন কিৰেছা আৰ ু কােনা িবধানসভা সমি  /সংসদীয় 
সমি ত মাৰ নাম অ ভূ  হাৱা নাই। 
(ঘ) জ ৰ তািৰখ/ বয়সৰ মাণৰ বােব ওপৰৰ (৭) (খ) (i)ত উে িখত নিথসমহূৰ এখেনা মাৰ নাই সইবােব মই বয়সৰ মানৰ 
সমথনত _______________ (নিথৰ নাম) গা  িদেছা(যিদ েযাজ  নহয় কা  িদয়ক) 
(ঙ) মই াত য আেবদন-প  স ক য় ওপেৰা  িববৰণ অথবা ঘাষণা, িযেটা িমছা আৰ ুিযেটা িমছা বিুল মই জােনা নাইবা িব াস 
কেৰা নাইবা িযেটা সচঁা বিুল মই িব াস নকেৰা, তেন ত এই িবৱৰণ নাইবা ঘাষণা জন িতিনিধ  আইন, ১৯৫০ ৰ ধাৰা ৩১ ৰ 
অধীনত (১৯৫০ চনৰ ৪৩) শাি েযাগ ৰ অপৰাধ িহচােপ গন  কৰা হব, যাৰ বােব এবছৰ পয  কাৰাবাস নাইবা জিৰমনা নাইবা এই 
দেুয়াটাই হব পােৰ । 
 
তািৰখ ___________ 
ান _____________                                          আেৱদনকাৰীৰ া ৰ /বাওঁ হাতৰ বঢ়ুা আঙুিলৰ ছাপ 

 

সুগমতাৰ িনেদশনাসমহূ: িদব া ৰ অিধকাৰ আইন ,২০১৬ আৰ ুিদব া ৰ অিধকাৰ িবিধ ,২০১৭ৰ ব ব াৱলীৰ আলমত বৗি ক অ মতা, 
িবেভাৰতা, স ীয় প াঘাত ৰাগ আৰ ুিবিভ  ধৰণৰ অ মতাত ভাগা লাকৰ ত িদব াংগৰ া ৰ অথবা বাওঁ হাতৰ বঢ়ুা 

আঙুিলৰ ছাপ বা তওঁৰ/তাইৰ আইনী অিভভাৱকৰ া ৰ বাওঁ হাতৰ বঢ়ুা আঙুিলৰ ছাপ লাৱাৰ আৱশ ক হব। 

াি ীকাৰ/আেবদন –প - াি  

 াি  ীকাৰ ন ৰ ..............................................................................তািৰখ................................................. 

/ মতী/ মাৰী ৰ...................................................................................... -প  ৬ ত আেবদন প খন হণ কৰা হল। 

(আেবদন-প খনৰ ি িত পৰী া কিৰ চাবৈল আেবদনকাৰীেয় াি ীকাৰ ন ৰ উে খ কিৰব পােৰ) 

 

ই আৰ অ/এ ই আৰ অ/িব এল অ – ৰ নাম/ া ৰ 

 

টাকাঃ- 
* এগৰাকী িববািহত মিহলা আ বদনকাৰীৰ ত অ ািধকাৰ িভি ত তওঁৰ ামীৰ নাম উে খ কিৰব লািগব। 
^ উে িখত নিথৰ - ত ািয়ত িতিলিপ দািখলকৰেণ ি  সৱা দান সুিনি ত কিৰব। 
# উে িখত নিথসমহূৰ কােনা এখেনই যিদ উপল  নহয়, তিতয়া ীয় পৰী া কিৰবই লািগব। উদাহৰণ ৰেূপ গৃহহীন ভাৰতীয় নাগিৰক, 

িযগৰাকী আনধৰেণ ভাটাৰ িহচােপ যাগ , িক  যাৰ সাধাৰণ বাসগৃহৰ তথ  মাণ নাই, তেন লাকৰ ত িনবাচনী প ীয়ন িবষয়াই 
ীয় পৰী ণৰ বােব এগৰাকী িবষয়া মেনানীত কিৰব। 



 

 

-প  ৬ ৰ সেত গা  িদব লগীয়া 

(* িচেনেৰ িচি হত কৰা সমুহ বাধ তামূলক) 
আেবদন -প -৬ পৰূণৰ বােব নীিত িনেদশনাসমূহ:  

 
সাধাৰণ িনেদশনাসমূহঃ- (ক) আেবদনকাৰীেয় সাধাৰণেত বাস কৰা িবধানসভা (এিচ)/সংসদীয় সমি  (িপিচ) ৰ িনবাচন 

প ীয়ন িবষয়া (ই আৰ অ) ল আেবদন প  ৰণ কিৰব লািগব। যিদেহ আেবদনকাৰীেয় িবধানসভা সমি /সংসদীয় 
সমি ৰ ন ৰ আৰু নাম স েক নাজােন বা কােনা সে হ আেছ তে  এই ত িনবাচানী প ীয়ন িবষয়াই সহায় কিৰব 
পািৰব আৰু িবধানসভা/সংসদীয় সমি ৰ ন ৰ আৰু নাম উে খ নকৰাৰ িভি ত আেবদন প  নাকচ কিৰব নাৱািৰব। 

 (খ) আেবদনকাৰীেয় আেবদন -প খন ইৰজাৰী বা ৰাজ ৰ চৰকাৰী ভাষাত পূৰণ কিৰব পািৰব আৰু এই আেবদন প  
ত াখ ানৰ িভি  হব নাৱািৰব। 

 (গ) এজন চাকিৰয়ােল তওঁৰ চাকিৰৰ ঠাইত ভাটাৰ তািলকাত সাধাৰণ ভাটাৰ িহচােপ নামভিতৰ বােব আেবদন কেৰােত 
এইেটা সুিনি ত হব লােগ য তওঁ ইিতমেধ  আন কােনা সমি ত সাধাৰণ ভাটাৰ িহচােপ নামভিত কৰা নাই । 

 (ঘ)ফেটা াফঃ- শহতীয়াৈক তালা ভাল মানদ ৰ পাছপট আকাৰৰ া ৰহীন ৰঙীন ফেটা (৪.৫ চ.িম.X৩.৫ চ.িম) বগা 
পৃ পটৰ সেত িনিদ  ঠাইথ প  কিৰব লািগব। ফেটাখনত চ  মিল থািকব লািগব আৰু মুখৰ দেুয়াটা া  ৈক দখা হ 
থািকব লািগব। 

 (ঙ) ভাটাৰৰ ফেটা পিৰচয় প  (ই িপ আই িচ)- নামভিতৰ িপছত িনিদ  ডাক কনাত ইিপআইিচ দান কৰা হʼব । 
স ক াি  ীকাৰৰ িপছত ি ড পা ৰ জিৰয়েত িবনামূলীয়াৈক ইয়াক দান কৰা হব । 

(২) আইেটম (১) (নাম)- স ক নাম আৰু বানান ৰাজ খনৰ চৰকাৰী ভাষা আৰু ইংৰাজী দেুয়াটােত িলিখব লািগব । যিদ মা  
এটা ভাষাত পূৰন কৰা হয়, তে  ব ৱ হােটােৱ য়ংি য়ভােব অন  ভাষাত িলিপব  কিৰব, যাৰ ফলত বানানৰ ভূল হʼব 
পােৰ । 

(৩) আইেটম (২ক) আৰু (২খ) (আ ীয়ৰ নাম আৰু উপািধ)- এগৰাকী িববাহীত মিহলা আেবদনকাৰীৰ ত অ িধকাৰ িভি ত 
ামীৰ নাম উে খ কিৰব লািগব। ( ত থকা অ েয়াজ  িবক সমূহ কা  িদয়ক) 

(৪) আইেটম (৫) আধাৰৰ িবৱৰণঃ-  প  ভি কৰণ মাণীকৰণৰ বােব আধাৰ ন ৰ দান কিৰব লািগব। যিদ আেবদনকাৰীৰ 
আধাৰ ন ৰ নাই, তিতয়া ৫(খ) আইেটমৰ বাকচত এেকিখিন কথা উে খ কিৰব লািগব। 

(৫) আইেটম (৬) (িলংগ): 
 *(ক) পুৰুষ/মিহলা/তৃতীয় িলংগʼৰ বােব দান কৰা উপযু  বাকচত িলংগ ভােৱ ক িদ িচি ত কিৰব লািগব। 
 (খ) তৃতীয় িলংগৰ আেবদনকাৰীেয় িনজৰ আেবদনকাৰীেয় িনজৰ িলংগ পুৰুষ বা মিহলা বা তৃতীয় িলংগ িহচােপ উ খ কিৰব 

পােৰ। 
(৬) আইেটম৭ (ক) (খ) (জ  তািৰখ): 
 *(ক) -প ত উে খ কৰা এখন নিথৰ - ত ািয়ত কিপ বয়সৰ মাণ িহচােপ সংল  কিৰব পািৰব । -প ত উে খ 

কৰা নিথ এখন দািখল কিৰেল ি  প ীয়ন আৰু সৱা দান সুিনি ত হʼব । 
 (খ) যিদ -প ত উে খ কৰা কােনা নিথ-প  উপল  নহয়, তিতয়া আেবদনকাৰীেয় বয়সৰ মাণৰ সমথনত আন কােনা 

নিথ সংল  কিৰব পািৰব আৰ ুউ  নিথখনৰ নাম -প ৰ DECLARATION- ৰ আইেটম ৭(ii) আৰু আইেটম(iv) ত 
উে খ কিৰব লািগব । এেন ত আেবদনকাৰীেয় িনবাচনী প ীয়ন িবষয়া বা তওঁ মেনানীত কৰা অন  কােনা িবষয়াৰ 

স ুখত ব ি গত ভােৱ পৰী ণৰ বােব হািজৰ হʼব লািগব। 
(৭) আইেটম৮ (বতমানৰ সাধাৰণ বাস ান): 
 *(ক) সাধাৰণ বাস ানৰ মাণ িহচােপ আেবদনকাৰী/িপতৃ-মাতৃ/পিত-প ীৰ নামত উে খ থকা িযেকােনা নিথৰ - ত ািয়ত 

কিপৰ সেত িপনেকাডসমহ স ূণ ডাক কনা উে খ কিৰব লািগব । 
 (খ) সাধাৰণ বাস ানৰ কােনা নিথ-প ৰ মান নথকা চািল/ফুটপাথত বাস কৰা গৃহহীন ভাৰতীয় নাগিৰক আৰু 

যৗনকম সকলৰ ত েয়াজনীয়  পৰী ণ স  কৰা হʼব, যিদেহ তওঁেলাক আন ধৰেণ নামভিতৰ বােব যাগ  
িবেবিচত হয়। 

 (গ)নাম ভিতৰ বােব যাগ  ছা -ছা ী সকেল হয় তওঁেলাকৰ অিভভাৱকৰ ঠাইত বা তওঁেলােক সাধাৰণেত বাস কৰা 
হাে ল/ মছত নামভিত কিৰব পািৰব। 

(৮)* ঘাষণাঃ ঘাষণা অংশৰ সকেলা অ ভুি  সকেলা িদশেত স ণূ কিৰব লািগব । অনু হ কিৰ মন কৰক য ঘাষণা অংশত 
িদয়া িযেকােনা ভুৱা তথ  িদয়ােটা জন িতিনিধ  আইন, ১৯৫০ (১৯৫০ চনৰ ৪৩) ধাৰা ৩১ ৰ অধীনত শাি েযাগ  
অপৰাধ িহচােপ গণ  কৰা হʼব, যʼত এবছৰৈলেক কাৰাদ  বা জিৰমনা এই দেুয়াটাই িবহা হʼব পােৰ। 

 


