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আপনার জন্মতাররখ  (দিন  মঠাস  বছর)

        

যদি আপদন দনজের েন্মতঠাদরখ নঠা েঠাজনন তঠাহজে অনগু্রহ কজর টিক দিহ্ন দিজে েঠানঠান যয 
আপনঠার বেস:

 18-এর যিজে কম    18–70     70-এর যিজে যবদি

আপনার নাম এবং ঠিকানা
আি্যনঠাম   
  

পিদব/কুেনঠাম 
 

আপনঠার ঠিকঠানঠা

       যপঠাস্টজকঠাড 

আপদন দক অন্য যকঠাজনঠা ঠিকঠানঠাে থঠাজকন?

 নঠা     হ্যঠাাঁ

যদি আমরঠা যকঠান ভুে তথ্য যছজপ থঠাদক তঠাহজে 
অনগু্রহ কজর যসটঠা যকজট দিজে ঠিক তথ্যটি 
দেখুন।

 যরি আপরন ককান অন্য ঠিকানায় থাককন 
তঠাহজে এখন আমঠাজির যসই ঠিকঠানঠা যিজবন নঠা 
দকন্তু আমরঠা পজর আপনঠার কঠাছ যথজক আজরঠা 
তথ্য িঠাইজত পঠাদর।

কযাগাকযাকগর রববরণ
যটদেজ�ঠান নম্বর(সমহূ)

বড় অক্ষজর ইজমে ঠিকঠানঠা (যদি আপনঠার কঠাজছ যথজক থঠাজক)

আমঠাজিরজক আপনঠার যযঠাগঠাজযঠাজগর দববরণ 
যিেঠা আবদি্যক নে, দকন্তু যদি আপদন যিন 
তঠাহজে আপনঠার দনবন্ধন সংক্ঠান্ত দবষজে যদি 
আপনঠার সজগে যযঠাগঠাজযঠাগ করঠার প্রজেঠােন হে 
তঠাহজে এজত আমঠাজির সঠাহঠায্য হজব।

আপনার জাতীয়তা 

       

গত 12 মাকে ঠিকানা পারটিকয়কেন?
 নঠা     হ্যঠাাঁ

যদি হ্যঠাাঁ হে, তঠাহজে অনগু্রহ কজর যকঠাজনঠা আজগকঠার ঠিকঠানঠা দিন যযখঠাজন আপদন  
গত বছজর যথজকজছন।

       যপঠাস্টজকঠাড

যদি এই ঠিকঠানঠাটি দবজিজি হে তঠাহজে আপদন দক ইউজক যত একেন দবজিিী যভঠাটিঠাতঠা রূজপ 
দনবদন্ধত দছজেন?

 নঠা     হ্যঠাাঁ

গত 12 মাকে আপনার নাম পারটিকয়কেন?
 নঠা     হ্যঠাাঁ

যদি হ্যঠাাঁ হে তঠাহজে অনগু্রহ কজর আমঠাজিরজক আপনঠার আজগকঠার নঠাম েঠানঠান।

অনগু্রহ কজর আমঠাজির েঠানঠান যয আপদন যকঠান তঠাদরজখ আপনঠার নঠাম পঠাদটিজেজছন (দিন মঠাস বছর)।

        

উিঠাহরণস্বরূপ, আপনঠার হেজতঠা দববঠাহ হজে 
যগজছ।

ক�াষণা
আমঠার জ্ঠান অনযুঠােী এই �জমমে যিেঠা সকে তথ্য সঠিক।
আদম বদুি যয এই �জমমে যিেঠা তথ্য যক যভঠাজটর তঠাদেকঠাে (দনবমেঠািনী যরদেস্টঠার) ব্যবহঠার 
করঠা হজব।
আদম বদুি যয যদি আদম আবদি্যক সমজের মজ্্য দনবন্ধজনর েন্য আজবিন নঠা কদর তঠাহজে 
আমঠার কঠাছ যথজক হেজতঠা £80 েদরমঠানঠা যনেঠা যযজত পঠাজর।
আদম বদুি যয এই �জমমে যেজন শুজন দমথ্যঠা তথ্য যিেঠাটঠা একটঠা অপরঠা্ এবং আমঠার কঠাছ যথজক 
েদরমঠানঠা দহসঠাজব £5,000 পযমেন্ত যনেঠা যযজত পঠাজর এবং/অথবঠা ছে মঠাস পযমেন্ত কঠারঠাবঠাস হজত 
পঠাজর। 
স্াক্ষর  তাররখ (দিন  মঠাস  বছর)

   

এখন স্াক্ষর ককর ফম্মটি 
কফরত পাঠিকয় রিন 
স্বঠাক্ষর করঠা �মমেটি আগঠাম প্রিত্ত খঠাজম যরজখ – 
অথবঠা এই �জমমের পৃষ্ঠা 1-এ যিেঠা ঠিকঠানঠাে 
য�রত পঠাঠিজে দিন।  

রি ওকপন কররজস্ার
  আদম আমঠার নঠাম এবং ঠিকঠানঠা ওজপন যরদেস্টঠাজর অন্তভুমে ক্ত করজত িঠাই নঠা।

এই �জমমের পৃষ্ঠা 4 –এ ওজপন যরদেস্টঠাজরর 
দবষজে আজরঠা তথ্য যিেঠা রজেজছ।
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রনকজ রগকয় ক�াট করকত পারকবন না? 
যদি আপদন যভঠাজটর দিজন দনজে যভঠাট যিেঠার যস্টিজন যযজত নঠা পঠাজরন তঠাহজে অনগু্রহ কজর আপদন দক 
ভঠাজব যভঠাট করজত িঠান তঠা বঠাছঠাই করুন এবং আমরঠা আপনঠাজক একটঠা �মমে পঠাঠিজে যিব।

 ডঠাজকর মঠা্্যজম 

 প্রদসির মঠা্্যজম (আপনঠার তর� যথজক অন্য যকউ যভঠাট যিজব) 

আপদন www.aboutmyvote.co.uk 
যথজকও একটঠা আজবিজনর �মমে ডঠাউনজেঠাড 
করজত পঠাজরন।

আপনার ন্যাশনাল ইন্স্্যকরন্ নম্বর
এটঠা আপদন আপনঠার যবতজনর দলিজপ, অথবঠা কর সংক্ঠান্ত সরকঠাদর দিঠি পজরে,  
যপনিজন বঠা যবদনদ�জট যপজত পঠাজরন।

অনলাইন যান 
আপদন  
www.gov.uk/register-to-vote 
–এ এই �মমেটি পূরণ করজত পঠাজরন।

আপনার জন্মতাররখ, জাতীয়তা রকংবা ন্যাশনাল ইন্স্্যকরন্ 
নম্বর ককাকনাটাই জাকনন না? 
অনগু্রহ কজর তঠার কঠারণ েঠানঠান।

       

ব্যদক্তগত দনবন্ধন �মমে

ক�াট কিয়ার জন্য কররজস্ার করুন
এই �মমেটি ব্যবহঠার কজর যকবে একেন ব্যদক্ত যভঠাট যিেঠার েন্য  
যরদেস্টঠার করজত পঠাজরন। 

কাকলা কারল ব্যবহঠার করুন এবং বজড়ঠা অক্ষজর দেখুন দকংবঠা  
www.gov.uk/register-to-vote- এ অনেঠাইন যঠান।

রনকজর েঠিক জন্মতাররখ জাকনন না? 
 অনগু্রহ কজর যসই েন্মতঠাদরখ দেখুন যযটঠা 
আপদন অন্য সরকঠাদর িদেজে দেজখজছন 
(উিঠাহরণস্বরূপ, আপনঠার পঠাসজপঠাটমে  অথবঠা 
গঠাদড় িঠােঠাজনঠার েঠাইজসন্স) অথবঠা একটঠা বঠাজসি 
টিক দিহ্ন দিন।
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যরি আপরন আমাকির রনকজর ন্যাশনাল 
ইন্স্্যকরন্ নম্বর না বলকত পাকরন তাহকল, 
আমরঠা আপনঠার পদরিে দসদ্ধ করঠার েন্য 
আপনঠার কঠাছ যথজক প্রমঠাণ িঠাইজত পঠাদর। 
আমরঠা এই দবষজে আপনঠার সঠাজথ যযঠাগঠাজযঠাগ 
করজবঠা এবং তঠার �জে আপনঠার আজবিজনর 
েন্য যবদি সমে েঠাগজত পঠাজর।

যরি আপনার একটা কথকক কবরশ জাতীয়তা 
কথকক থাকক তাহকল,অনগু্রহ কজর সব কটঠা 
দেখুন। আপদন যকবে তখনই ইউজক যত যভঠাট 
যিেঠার েন্য যরদেস্টঠার করজত পঠাজরন যদি 
আপনঠার কঠাজছ েীভ টু দরজমন যথজক থঠাজক। 
যভঠাটঠার তঠাদেকঠাে (দনবমেঠািনী যরদেস্টঠার) 
আপনঠার নঠাম অন্তভুমে ক্ত করঠার আজগ আমরঠা হেজতঠা 
যহঠাম অদ�জসর দনকট যথজক আপনঠার ইদমজগ্রিন 
স্ট্যঠাটঠাস পরীক্ষঠা কজর যিখজত পঠাদর।
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