ভারত িনবাচন কিমশন

িনদশ - ৮

িনদশ নং ……....

বাস ান পিরবতন / বতমান ভাটার তািলকায় তথ সংেশাধন / এিপক
পিরবতন / িতব ী িচিহ করেণর জন িনবাচেকর আেবদন প
( িনবাচক িনব ন িনয়মাবলী ১৯৬০ এর ১৩(৩) এবং ২৬ িনয়ম

(অিফেসর জন )

ব )

িত,

িনবাচক িনব ন আিধকািরক,
িবধানসভা িনবাচন
ে র ন র ও নাম
অথবা, সংসদীয় িনবাচন
ে র ন র ও নাম
( ধুমা

িবধানসভাহীন ক ীয় শািসত অ ল

নং
নং

িলর জন )

নাম _____________________________
নাম _____________________________

(১) আেবদনকারীর নাম

(১) এিপক ন র _____ __________________________________________________
আধার স

িকত তথ :- (অনু হ কের উপযু

িচি ত ক ন)

(ক)

আধার ন র

বা

(খ)

আমার আধার কাড নই তাই তথ িদেত অ

ম।

িনেজর মাবাইল নং বা
িপতা-মাতা আ ীেয়র মাবাইল নং (যিদ থােক)
িনেজর ই- মইল

_______________________________________________________________ (বা)

িপতা / মাতা / আ ীেয়র ইেমইল (যিদ থােক)
(২) আিম িন িলিখত

__________________________________________________

েয়াজেন আেবদন করিছ (উপযু

(ক)

বাস ান পিরবতন (বা)

(খ)

বতমান ভাটার তািলকায় তথ সংেশাধন (বা)

(গ)

এিপক পিরবতন (নতন) সংেশাধন ছাড়া (বা)

(ঘ)

িচি ত ক ন)

িতব ী িহেসেব িচি ত করার জন আেবদন

১) বাস ান পিরবতন স িকত আেবদন
আিম আমার বাস ান পিরবতন কেরিছ । তাই আমার পুরেনা ঠকানায় ভাটার তািলকা থেক নাম বাদ িদেয়
িন িলিখত বতমান ঠকানায় নাম অ ভ করার আেবদন করিছ । ঠকানা পিরবতেনর জন পিরবিতত এিপক
দােনর অনুেরাধ করিছ এবং আিম এত ারা আমার পুরােনা এিপক ফরত িদ
।
হাউজ িব
বতমােন
সাধারণভােব
বসবােসর
ঠকানা
(স ূণ
ঠকানা)

শহর /

াম

িপন কাড
জলা

ং / অ াপাটেম

নং

ি

ট/এলাকা/মহ া/রা া
পা

অিফস

তহশীল
/তালুক /ম ল
রাজ / ক
শািসত অ ল
পৃ া (১)

কতৃক

আেবদনকারী

-মাতা/ ামী/ ী/ া বয়

া

িরত

িকংবা

একই

ঠকানায়

স ােনর ঠকানার

মাণপ

(িন িলিখত নিথর য কানও এক ট জুেড় িদন) :

(১)

জল / িবদু ৎ / গ াস সংেযােগর িবল (কমপে

(৩)

রা ায়

(৫)

িকষান বিহ সহ রাজ

/ িসিডউলড ব াংক / পা
দ েরর

এক বছর পুরেনা)

অিফেসর বতমান পাসবই
দ

তািলকায়

ইিতমেধ

অ ভ

(২)

আধার কাড

(৪)

ভারতীয় পাসেপাট

িপতা

জিমর মািলকানা প

(৬)

রজ

াড ভাড়ােট িলেজর দিলল (ভাড়ােটর

(৭)

রজ

াড সল িডড (িনেজর বািড় হেল)

অন

িনবাচক

ে )

কানও নথী অনু হ কের (বণনা িদন) _____________________________________________________

২) বতমান ভাটার তািলকায় সংেশাধেনর আেবদন :
(অনু হ কের ভাটার তািলকায় / এিপক-এ আমার িন িলিখত িববরণ িল সংেশাধন ক ন :
(সবািধক ৪ ট এি / তথ সংেশাধন করা যেত পাের)
(িনেচর উপযু
ে িচি ত ক ন)
দািবর সমথেন িনেজর া িরত নিথ জুেড় িদন
(১)

নাম

(৪)

স

(৭)

(২)

িল

েকর ধরন

(৫)

স

মাবাইল ন র

(৮)

ছিব

(৩)
েকর নাম

(৬)

জ তািরখ/বয়স
ঠকানা

িনেচ য তথ ট সংেশাধন করেত হেব তার স ঠক িববরণ িল দওয়া হেলা

উপেরর দািবর সমথেন

আিম অনুেরাধ করিছ য, আমার ব
করা হাক ।

দ

নিথর নাম

গত িববরেণর পিরবতেনর কারেণ আমােক এক ট পিরবিতত এিপক

এত ারা আমার পুরােনা এিপক ফরত িদ

দান

।

৩) সংেশাধন ছাড়াই নতন এিপক দান করার জন আেবদন
সংেশাধন ছাড়াই পিরবিতত এিপক দােনর অনুেরাধ করিছ যেহত আমার মূল এিপক ট (িনেচর উপযু
ট িচি ত ক ন)
হািরেয় গেছ

বন া, আ ন, অন ান

াকৃিতক দুেযাগ ইত ািদ কারেণ ন হেয় গেছ

িবকৃত হেয় গেছ
আিম এত ারা আমার িবকৃত / পুরােনা এিপক ফরত িদ
অথবা আিম হারােনা এিপক-এর জন FIR / পুিলশ
িরেপােটর অনুিলিপ সংযু কেরিছ এবং পরবত সমেয় যিদ এ ট পুন
ার হয় তাহেল আেগ য এিপক- ট দান
করা হেয়িছল ফরত দওয়ার িত িত িদ
।
৪)

িতব ী িচি ত করার জন আেবদন

অ

মতার ধরন (অ

মতার ধরেনর জন উপযু

লােকােমা টভ
অন
অ

দৃ

স

িচি ত ক ন)
িকত

মূক ও বিধর

কানও হেল বণনা িদন

মতার হার :

%, শংসাপ

দওয়া হেলা (উপযু

িচি ত ক ন)

হ াঁ

না
পৃ া (২)

ঘাষণা
আিম এত

ারা আমার সেবা ম

ান এবং িব াস অনুসাের ঘাষণা করিছ য আিম ভারেতর একজন নাগিরক

এবং আিম সেচতন য কানও অসত িবকৃিত বা তথ
জন িতিনিধ

দ

তথ সত নয় বেল িব াস হেল তা

আইন, ১৯৫০ (১৯৫০ সােলর ৪৩)-এর ধারা ৩১ অধীেন শা

েযাগ অপরাধ বেল গণ হেব এবং

যার ফেল এক বছর পয

কারাদ

দওয়া হেল বা

বা জিরমানা বা উভেয়ই হেত পাের ।

তািরখ ________________
ান __________________

িকছ সুিবধা স

িকত িনেদশাবলী :

িবিধমালা ২০১৭ অনুযায়ী বু
সমস া থাকেল

আেবদনকারীর া

িতব ী ব

বৃি ক
র া

িতব ী ব

েদর অিধকার আইন ২০১৬ এবং

র / বৃ া ু পেৃ র ছাপ

িতব ী ব

িতব ী, অ টজম, সির াল পালিস এবং একািধক

েদর অিধকার

িতব ী কথা ইত ািদ

র বা বাম হােতর বুেড়া আ ু েলর ছাপ অথবা তার আইিন অিভভাবেকর া

বাম হােতর বুেড়া আ ু েলর ছাপ

েয়াজন হেব ।

উি িখত নিথ িলর - ত ািয়ত

িতিলিপ

দান

ত পিরেষবা িন

✂_____________________________আেবদেনর

র বা

ত করেব ।

ীকৃিত / রিশদ_______________________________✂

রিশেদর ন র __________________________________________________ তািরখ ___________________
/

মিত /

মিত-এর ফম-৮ আেবদন ট গৃহীত হেয়েছ __________________________________________

ই.আর.ও. / এ.ই.আর.ও. / িব.এল.ও-এর নাম / া র
_____________________________________________________________________________________

পৃ া (৩)

িনদশ-৮ পূরেণর িনেদিশকা
১) সাধারণ িনেদশাবলী :ক)

ভাটার তািলকায় অ ভ
স

কান

ভাটার, তার বাস ান পিরবতন স

িকত তথ সংেশাধন বা এিপক পিরবতন বা

নতন পিরবিতত এিপক আেবদনকারীেক

িকত তথ সংেশাধন িকংবা অ ভ

িতব ী িহেসেব িচি ত করার জন আেবদন করেত পারেবন ।

দান করা হেব এবং তােক অিবলে

পুরােনা এিপক িনবাচন িনব ন

আিধকািরেকর কােছ ফরত িদেত হেব ।
খ)

িনবাচন িনব ন আিধকািরক

ারা বাস ান পিরবতেনর জন , তেথ র সংেশাধন, সংেশাধন ছাড়া এিপক পিরবতন,

ইত ািদর জন আেবদন গৃহীত হেল , আেবদনকারীেক নুতন

িত ািপত এিপক

দান করা হেব এবং আেবদনকারী

তার পুরেনা এিপক িনবাচন িনব ন আিধকািরেকর কােছ ফরত দেবন।
২)

আইেটম নং ১ (আেবদনকারীর নাম) :- আেবদনকারীেক তার নাম, এিপক না ার, আধার না ার, মাবাইল না ার
এবং িনেজর বা আ ীেয়র ইেমল আইিড উে খ করেত হেব । এি

িলর

মািণকরেণর উে েশ আধার ন র

দান করা উিচত। যিদ আেবদনকারীর আধার ন র না থােক তেব আইেটম ১খ)-এর
৩) আইেটম নং ২ (আেবদেনর িবক ) :- আেবদনকারী ক আেবদন করার জন
িদেত হেব এবং সংি
৪) বাস ান
ক)

সংি

ে

এ ট উে খ করেত হেব।

যেকােনা এক ট িবক

িবভােগ আেবদেনর িবশদ িববরণ িদেত হেব । অন ান সম

িচি ত কের

অ াসি ক িবষয় কেট িদন ।

ানা েরর আেবদন :এলাকার িনবাচনী িনব ন আিধকািরক-এর কােছ আেবদন করেত হেব অথাৎ যখােন আেবদনকারীর নতন

ঠকানা অবি ত ।
খ)

আেবদনকারী ক তার নতন ঠকানা উে খ করেত হেব, যখােন িতিন

ানা িরত হেয়েছন এবং বতমােন অব ান

করেছন এবং তার িনেজর নােম বা তার িপতা-মাতা/ ীর নােম ঠকানা

মাণ িহেসেব উি িখত নিথ িলর এক ট

ত ািয়ত কিপ সংযু

করেত হেব । তােক উে িখত নিথেত িচি ত কের িদেত হেব যা িতিন ঠকানার

িহেসেব িদেয়েছন । উি িখত নিথ

ত পিরেষবা

দান িন

কােছ না থােক তেব তােক ফাঁকা জায়গায় ঠকানা

মাণ

ত করেব । উি িখত নিথ িলর মেধ যিদ কান ট তার

মােণর জন

দ

অন ান নিথর নাম উে খ করেত হেব ।

৫) বতমান তািলকায় তথ সংেশাধেনর জন আেবদন :ক)

যিদ একজন আেবদনকারী ভাটার তািলকায় তার স
ব

িকত কান তথ সংেশাধন করেত চান, তাহেল তােক উপযু

ট িচি ত কের িদেত হেব এবং তার সমথেন নিথ ট সংযু

করেত হেব । উপযু

ফাঁকা জায়গায় নিথ টর নাম

অবশ ই উে খ করেত হেব ।
খ)

আেবদনকারী যিদ তার ছিব পিরবতন করেত চান, তাহেল তােক এক ট সা
িবহীন রি ন ছিব (৪.৫ সিম X ৩.৫ সিম) সাদা ব াক াউে র সােথ প

৬)

িতককােলর পাসেপাট সাইেজর া
করেত হেব, সংি

র

বে ।

সংেশাধন ছাড়াই এিপক বদেলর জন আেবদন :- আেবদনকারীেক পিরবিতত এিপেকর জন উপযু

ব

ট

িচি ত কের িদেত হেব । তােক তার িবকৃত / পুরােনা এিপক ফরত িদেত হেব অথবা হািরেয় যাওয়া এিপেকর জন
এফ.আই.আর. / পুিলশ িরেপােটর এক ট কিপ জমা িদেত হেব ।
৭)

ঘাষণা :- আেবদনকারী ক অবশ ই এক ট ঘাষণা িদেত হেব য আেবদেন উে িখত তথ ও িববরণ তার সেবা ম
ান এবং িব াস অনুসাের সত । দয়া কের মেন রাখেবন ঘাষণা অংেশ কান িমথ া িববৃিত জন িতিনিধ
১৯৫০ (১৯৫০ সােলর ৪৩)-এর ধারা ৩১ অধীেন শা
কারাদ

আইন,

েযাগ অপরাধ বেল গণ হেব এবং যার ফেল এক বছর পয

বা জিরমানা বা উভেয়ই হেত পাের ।
পৃ া (৪)

