
 

-প  ৮ 
[১৩(৩) এবং ২৬ িবিধ দখুন] 

ভারতীয় িনবাচন আেয়াগ 
বাস ান বদিলর/বতমা নর ভাটার তািলকার তথ   করার জন  প  

রাল/ই িপ আই িসর পিরবতন িবক /িদব াংেগর িচি তকরণ 
িত, 

িনবাচনী প ীয়ন অিফসার, 

িবধানসবা সমি র নং ও নাম    নং   নাম 

বা সংসদীয় সমি র নং ও নাম   নং   নাম 

(@মা  িবধান সমি  নথকা ক ীয় শািসত অ েলর জন ) 

 
  (I) আেৱদনকারীর নাম 

 

ই িপ আই িস নং  

আধা রৰ িবৱরণ (স ক বাে   িচ  িদন) 

(ক)  আধার নং   এবং 

(খ)  আধার নং না থাকায় আিম আধার নং িদ ত পারেব না 
 

িনেজর মবাইল নং (বা) 
 

িপতা/মাতা/অন  য কােনা আ ীয় (যিদ উপল )র মবাইল নং 
 

িনেজৰ ই- মইল আই িড (বা) 

িপতা/মাতা/অন  .............র ই মইল আই িড 
 

(ii)  আিম আেবদন দািখল করলাম (িনেচর যেকােনা একটায়  িচ  িদন) 

১.  বাস ান বদিল (বা) 

২.  বতমােনর ভাটার তািলকার তেথ র সংেশাধন (বা) 

৩.  সংেশাধন না কের িবক  ই িপ আই িচ জাির 

৪.  িদব াংগ িহচােব িচি তকরেণর জন  অনু ব়াধ 

১. বাস ান বদিলর জন  আেবদন 
আিম আমার বাস ান পিরবতন কেরিছ এবং আিম অনু ব়াধ জানাি  য আমার নাম পূেবব় কানাব় পিরবেত িনেচ উে খ করা বতমা নর 
কনায় পিরবতন কব় বন। আিম অনু ব়াধ জানাই য আমার কানা পিরবতন করেবন আিম অনেুরাধ জনাই য আমার কানা পিরবতন 

হওয়ায় আমার জন  এক  িবক  ই িপ আই িস জাির করেত পারেবন। আিম এর মাধ েম আমার পুরেণা ই িপ আই িস িফিরেয় িদলাম। 

 
যিদ একটাই কানায় ভাটার িহচােব ইিতমেধ  প ীভূ  স ে  আ বদনকারী বা িপতা/মাতার য কােনা একজেনর/ ামী বা ী/ া বয়  স ােনর 

নােম থাকা কানার মােণর িনেজ া িরত িতিলিপ (িনেচ উে খ করা য কােনা এক  নিথ সংল  ক ন)- 

১.  উ  কানার জল/িবদু ৎ/গ াস সংল  করার িবল               ২.   আধার কাড 

৩. রা ীয়কৃত/অিধসূিচত ব াংক/ডাক কায ালয়    ৪. ভারতীয় পাসেপাট 

৫.  িকষাণ বিহ সহ ৰাজ   িবভা গর ভূিম অিধকা রর তথ     

৬. প ীভূ  ভূিম ভাড়ার চুি       ৭. প ীভূ  িব ী চুি  
 

অন ান ঃ- অনু হ কের িনিদি  ভােব জনােবন 

 

                           

             

          

          

বতমা নর 
সাধারণ বাস ান 
(স ূণ 
কানা) 

বািড়/ভবন/অ াপাটেম  
নং 

 

শহর/ াম  

িপন কাড       

জলা  

পথ/অ ল/এলাকা/মহ া/সড়ক  

ডাক কায ালয়  

তফিশল/তালুক/ 
ম ল 

 

রাজ /েক  শািসত অ ল  

-প  নং____________ 
(অিফসােরর ারা পূরেণর জন ) 



২. বতমােনর ভাটার তািলকায় থাকা তেথ র সংেশাধেনর জেন  আেবদন 

ভাটার তািলকা/ই িপ আই িস ত আমার িন িলিখত িববরণ সমহূ অনু হ কের সংেশাধন ক ন: 

(সবািধক ৪ টা তথ /িবেশষ িবষয় সংেশাধন করেত পারা যােব) 
(িনেচর যথাযথ বাে  একটা  িচ  িদন) 
সংল  করার দাবীর সমথেন একটা - মািণত নিথপে র মাণ কিপ িদন 
 

১.  নাম  ২. িলংগ  ৩. জ  তািরখ/বয়স 

৪.  স েকর ধরণ ৫. স েকর নাম ৬. কানা 

৭.  মাবাইল নং ৮. ফেটা 

 

িনে  উে িখত অনসুাের সংেশািধত িবেশষ তথ সমহূ সংেশাধন করা হেব 

                                

                                

 

ওপেব় সংল  কব়া দািবর সমথেন দ  নিথর নাম 

আমার ব ি গত িবৱরণসমহূ পিরবতন করার জন  এক  নতুন ই িপ আই িস দান করার জন  আিম অনেুরাধ জানালাম 

আিম আমার পুরেণা ই িপ আই িস িফিরেয় িদলাম 

৩. সংেশাধন ছাড়া িবক  ই িপ আই িস দান করার জন  আেবদন 

আমার মলূ ই িপ আই িস র মেতা যােত এক  িবক  ই িপ আই িস দান করা হয় সজন  অনেুরাধ জনালাম 

(যথাযথ বা   িচ  িদন) 

হািরেয় গেছ  বন া, আ ন,অন ান  াকৃিতক দেুযাগ ইত ািদর মেতা অিনয়ি ত কারেণ ংস হ য় ছ 

িছেড় গেছ 

আিম এর ারা আমার িছ ড় যাওয়া/পুরেণা ই িপ আই িস িফিরেয় িদেয়িছ (অথবা) আিম হািরেয় যাওয়া ই িপ আই িসর জন  এফ আই 
আর/পুিলেশর িতেবদেনর কিপ সংল  কেরিছ এবং আিম আমায় দ  পূেবর ই িপ আই িস িফিরেয় িদেত িত িত িদি  যিদ পেরর পযােয় সই 
একই ই িপ আই িস দান করা হয়। 
৪. িদব াংগ ব ি  িচি ত করার জন  আেবদন 

িদব াংেগর ণী (িদব াংেগর ণীর জন  যথাযথ বা  ক ক ন) 

লেকাম ভ  দিৃ  স ীয়  কালাও বাবা  যিদ অন  িকছু হয় (বণনা িদন) 
 
িদব াংেগৰ শতাংশ  % মাণপ  সংল  (যথাযথ বাে ত ক ক ন)  হ াঁ      না 

ঘাষণা 

আিম এর ারা ঘাষণা ক ব়িছ য আিম স ণূ াত এবং িব াস অনযুায়ী আিম ভারেতর নাগিরক এবং আিম  াত য যা  িববৃিত বা 

ঘাষণা িমথ া এবং যা আিম িমথ া  বেল জািন বা িব াস কির বা সত  বেল িব াস কির না তা জন িতিনিধ  আইন, ১৯৫০ (১৯৫০ সেনর 

৪৩ র ধারা ৩১ র অধী ন একবছর পয  কাব়াদ  বা জিরমানা বা দেুটাই শাি র যাগ  যা  একবছর অবিধ বাড়ােত পাের বা জিরমানা 

িকংবা দু টাই হেত পা র।  
 

তািরখঃ-___________ 

ানঃ-_____________         আেবদনকারীর া ৰ/আঙুেলর ছাপ 
 

অিভগম তা িনেদশনাঃ- িদব াংগ ব ি র অিধকার আইন, ২০১৬ এবং িদব াংগ ব ি র অিধকার িবিধ, ২০১৭ ব ৱ ায় বাি ক অ মতা থাকা 

ব ি , অ িজম, মি ে ৰ প াঘাত এবং একািধক অ মতা ইত ািদর , া র বা বাঁ হােতর বু ড়া আঙুেলর ছাপ বা তমন অ ম ব ি র 

আইনী অিভভাব কর া র বা বাঁ হােতৰ বেুড়়া আঙুেলর ছা পর েয়াজন হেব 

উে িখত নিথপ সমূ হর - মািণত কিপ দািখল করেল সবাসমহূ ত দান করাটা িনি ত হ ব। 

----- ---------------------------------------------------------------------আেবদন হণ/ াি  ----------------------------------------------------------- 

ীকৃিত ন র…………………………….............................................................................................……………তািরখ…………………………………………………………… 

/ মতী/িমস রপ  ৮ র আেবদেনর াি _________________________________________________________________________________ 

 
 

 
ই আরও/এ ই আরও/িব এল ও-এর নাম/ া র 

 

বগা পটভূিমৰ সেত 

স ূণ মখুাবয়ব দখুওৱা 

া ৰহীন পাছেপাট 

আকাৰৰ নতুন ৰঙীন 

ফেটা (৪.৫ চ.িম. X 

৩.৫ চ.িম.) সংল  

কৰাৰ বােব ঠাই 



 

আেবদন -প  – ৮ পরু ণর জন  িনেদশনা 

১. সাধারন িনেদশনাঃ- 

 (ক) বাস ান ানা র করার জন  বা তেথ র সংেশাধেনর জন  বা িবক  ই িপ আই িস দা নর জন  বা িপ ডি উ িড 
িহচা ব িচি ত করার জন  আেবদন  একজন প ীয়নভু /নামভি  করা ভাটার করেত পারেব। 

 (খ) বাস ান ানা র, তেথ র সংেশাধন এবং সংেশাধন ছাড়া িবক  ই িপ আই িস দা নর জন  ভাটার প ীয়ন অিফসােরক 
আেবদন পে র অনেুমাদ নর , এক  নতুন িবক  ই িপ আই িস আেবদনকারীেক দান করেব, ও তাৎ িণকভােৱ িতিন তাঁর পুর ণা 
ই িপ আই িস ভাটার প ীয়ক অিফসােরক িফিরেয় িদেত হেব 
 

২. িবষয়ব  ন র ১ (আেবদনকারীর নাম)- আেবদনকারী সখােন উে খ থাকা িনেজর বা আ ীেয়র নাম, ই িপ আই িস নং, আধার 
নং, মাবাইল নং এবং ই- মইল আই িড উে খ করেত হেব তেথ ৰ মাণীকরেণর উে েশ  আধার ন র দান করেত হেব। যিদ 
আেবদনকারীর আধার ন র না থােক, তাহেল ১ (খ) িবষয়ব র বা  তা উে খ করেত হেব 
 

৩. িবষয়ব  ন র ২ (আেবদেনর জন  িবক )- 

 আেবদনকারী য় আেবদেনর জন  য কােনা একটা িবকে  ক করেত হেব ও আেবদেনর াসি ক অংেশ সিবেশষ পূরণ করেত 
হেব। বাকী সম  অংশ য ল াসংিগক নয় স েলা াইক অফ কর ত হেব 
 

৪. বাস ান ানা রর জন  আেবদনঃ- 

 (ক) আেবদনকারীর নতুন কানা থাকা সমি ব় িনবাচনী প ীয়ন অিফসাব়ের কােছ আেবদন করেত হেব 
 (খ) আেবদনকারী তাঁর নতুন কানা, যখােন িতিন ানা িরত হ য় ছ ও বতমােন আেছ এবং উে খ কৰা য কােনা একটা 
নিথর - মািণত কিপ কানার মাণ িহচা ব তাঁর িন জর নােম বা তার িপতা-মাতা/ ী র না ম সংল  ক ন। িতিন কানা মাণ 

িহচােব দওয়া উে িখত নিথ েত ক করেত হেব। উে িখত নিথ  সবা েলা ী  সংেশাধন দান কব়াটা িনি ত করেব। যিদ তাঁর 
হােত উে খ কৰা কােনা নিথপ  না থােক, তাঁেক কানা মােনর জেন  অন  নিথৰ নাম শনূ  ােন  উে খ করেত হেব। 
 

৫. বতমােনর তািলকায় তেথ ব় সংেশাধেনর জেন  আেবদনঃ- 

 (ক) যিদ কােনা আেবদনকারী  ভাটার তািলকায় তাঁর সংেগ  জিড়ত বতমােনর কােনা তথ  সংেশাধন করেত চান, তেব 
তাঁেক যথাযথ বা  ক করেত হেব ও তার ঁদািবর সমথেন নিথ  সংল  করেত হেব শনূ  ােন নিথ েত নাম উে খ করেত হেব 
 (খ) যিদ আেবদনকারীতার ফ টা পিরবেত করেব চায়, িতিনসাদা ব াক াউ র সে  সা িতক ভােলা পাছেপাট আকােরর 
া র না করা রঙীন ফেটা (৪.৫ ছ.িম.X৩.৫ ছ.িম.) উে িখত ােনা প  করেত হেব। 

৬. সংেশাধন ছাড়  িবক  ই িপ আই িস এর জন  আেবদনঃ- 

 এখন িবক  ই িপ আই িস চাওয়ার জন  আেবদনকারী যথাযথ বাে  ক করেত হেব। তােক তার িত /পব়ুেণা ই িপ আই 
িস িফিরেয় িদ ত হেব হািরেয যাওয়া ই িপ আই িস এর জেন  এফ আই আর/পুিলেশর িতেবদেনর কিপ দািখল করেত হেব 
৭. ঘাষণাঃ- 

 আেবদনকারীেক একটা ঘাষণা করেতই হেব য আেবদেন উে খ করা তথ  এবং সিবেশষ েলাতাঁর সু  ান এবং িব াস 
অনযুায়ী সত । 
 অনু হ ক ব় মেন রাখেবন য ঘাষণা অংেশ য কােনা ভূয়া িববিৃত দওয়াটা জন িতিনিধ  আইন, ১৯৫০ (১৯৫০ র ৪৩) 
র ধারা ৩১ র অধীেন কারাদে র সে  এক শাি েযাগ  অপরাধ যা একবছর পয  বিৃ  পেত পাির বা জিরমানা বা দেুটাই হেত পাের। 


