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ব্যক্তিগত নিবন্ধন ফর্ম

ভ�োট দেয়ার জন্য রেজিস্টার করুন
এই ফর্মটি ব্যবহার করে কেবল একজন ব্যক্তি ভ�োট দেয়ার জন্য
রেজিস্টার করতে পারেন।
কাল�ো কালি ব্যবহার করুন এবং বড়�ো অক্ষরে লিখুন কিংবা
www.gov.uk/register-to-vote- এ অনলাইন যান।

আপনার নাম এবং ঠিকানা

অনলাইন যান
আপনি

আপনার জাতীয়তা

যদি আপনার একটা থেকে বেশি জাতীয়তা
থেকে থাকে তাহলে,অনুগ্রহ করে সব কটা
লিখুন। আপনি কেবল তখনই ইউকে তে ভ�োট
দেয়ার জন্য রেজিস্টার করতে পারেন যদি
আপনার কাছে লীভ টু রিমেন থেকে থাকে।
ভ�োটার তালিকায় (নির্বাচনী রেজিস্টার)
আপনার নাম অন্তর্ভু ক্ত করার আগে আমরা হয়ত�ো
হ�োম অফিসের নিকট থেকে আপনার ইমিগ্রেশন
স্ট্যাটাস পরীক্ষা করে দেখতে পারি।

							

www.gov.uk/register-to-vote

–এ এই ফর্মটি পূরণ করতে পারেন।

আপনার ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স নম্বর
যদি আমরা ক�োন ভু ল তথ্য ছেপে থাকি তাহলে
অনুগ্রহ করে সেটা কেটে দিয়ে ঠিক তথ্যটি
লিখুন।

আদ্যনাম 		
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এটা আপনি আপনার বেতনের স্লিপে, অথবা কর সংক্রান্ত সরকারি চিঠি পত্রে,
পেনশনে বা বেনিফিটে পেতে পারেন।

পদবি/কুলনাম

আপনার জন্মতারিখ, জাতীয়তা কিংবা ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স
নম্বর ক�োন�োটাই জানেন না?

আপনার ঠিকানা

যদি আপনি আমাদের নিজের ন্যাশনাল
ইন্স্যুরেন্স নম্বর না বলতে পারেন তাহলে,
আমরা আপনার পরিচয় সিদ্ধ করার জন্য
আপনার কাছ থেকে প্রমাণ চাইতে পারি।
আমরা এই বিষয়ে আপনার সাথে য�োগায�োগ
করব�ো এবং তার ফলে আপনার আবেদনের
জন্য বেশি সময় লাগতে পারে।

অনুগ্রহ করে তার কারণ জানান।
							

							প�োস্টক�োড
আপনি কি অন্য ক�োন�ো ঠিকানায় থাকেন?
না

হ্যাঁ

গত 12 মাসে আপনার নাম পাল্টিয়েছেন?
না

হ্যাঁ

 দি আপনি ক�োন অন্য ঠিকানায় থাকেন
য
তাহলে এখন আমাদের সেই ঠিকানা দেবেন না
কিন্তু আমরা পরে আপনার কাছ থেকে আর�ো
তথ্য চাইতে পারি।
উদাহরণস্বরূপ, আপনার হয়ত�ো বিবাহ হয়ে
গেছে।

য�োগায�োগের বিবরণ
টেলিফ�োন নম্বর(সমূহ)

বড় অক্ষরে ইমেল ঠিকানা (যদি আপনার কাছে থেকে থাকে)

আমাদেরকে আপনার য�োগায�োগের বিবরণ
দেয়া আবশ্যিক নয়, কিন্তু যদি আপনি দেন
তাহলে আপনার নিবন্ধন সংক্রান্ত বিষয়ে যদি
আপনার সঙ্গে য�োগায�োগ করার প্রয়�োজন হয়
তাহলে এতে আমাদের সাহায্য হবে।

যদি হ্যাঁ হয় তাহলে অনুগ্রহ করে আমাদেরকে আপনার আগেকার নাম জানান।

দি ওপেন রেজিস্টার

অনুগ্রহ করে আমাদের জানান যে আপনি ক�োন তারিখে আপনার নাম পাল্টিয়েছেন (দিন মাস বছর)।

		

		

আমি
আমার নাম এবং ঠিকানা ওপেন রেজিস্টারে অন্তর্ভু ক্ত করতে চাই না।


				

নিজে গিয়ে ভ�োট করতে পারবেন না?

গত 12 মাসে ঠিকানা পাল্টিয়েছেন?
না

যদি আপনি ভ�োটের দিনে নিজে ভ�োট দেয়ার স্টেশনে যেতে না পারেন তাহলে অনুগ্রহ করে আপনি কি
ভাবে ভ�োট করতে চান তা বাছাই করুন এবং আমরা আপনাকে একটা ফর্ম পাঠিয়ে দেব।

হ্যাঁ

ডাকের মাধ্যমে

যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে ক�োন�ো আগেকার ঠিকানা দিন যেখানে আপনি
গত বছরে থেকেছেন।

না

হ্যাঁ

আপনার জন্মতারিখ
		

		

(দিন মাস বছর)

				

যদি আপনি নিজের জন্মতারিখ না জানেন তাহলে অনুগ্রহ করে টিক চিহ্ন দিয়ে জানান যে
আপনার বয়স:
18-এর চেয়ে কম
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18–70

আপনি www.aboutmyvote.co.uk
থেকেও একটা আবেদনের ফর্ম ডাউনল�োড
করতে পারেন।

প্রক্সির মাধ্যমে (আপনার তরফ থেকে অন্য কেউ ভ�োট দেবে)

ঘ�োষণা

							প�োস্টক�োড
যদি এই ঠিকানাটি বিদেশে হয় তাহলে আপনি কি ইউকে তে একজন বিদেশী ভ�োটদাতা রূপে
নিবন্ধিত ছিলেন?

এই ফর্মের পৃষ্ঠা 4 –এ ওপেন রেজিস্টারের
বিষয়ে আর�ো তথ্য দেয়া রয়েছে।

নিজের সঠিক জন্মতারিখ জানেন না?
অনুগ্রহ করে সেই জন্মতারিখ লিখুন যেটা
আপনি অন্য সরকারি দলিলে লিখেছেন
(উদাহরণস্বরূপ, আপনার পাসপ�োর্ট অথবা
গাড়ি চালান�োর লাইসেন্স) অথবা একটা বাক্সে
টিক চিহ্ন দিন।

আমার জ্ঞান অনুযায়ী এই ফর্মে দেয়া সকল তথ্য সঠিক।
আমি বুঝি যে এই ফর্মে দেয়া তথ্য কে ভ�োটের তালিকায় (নির্বাচনী রেজিস্টার) ব্যবহার
করা হবে।
আমি বুঝি যে যদি আমি আবশ্যিক সময়ের মধ্যে নিবন্ধনের জন্য আবেদন না করি তাহলে
আমার কাছ থেকে হয়ত�ো £80 জরিমানা নেয়া যেতে পারে।
আমি বুঝি যে এই ফর্মে জেনে শুনে মিথ্যা তথ্য দেয়াটা একটা অপরাধ এবং আমার কাছ থেকে
জরিমানা হিসাবে £5,000 পর্যন্ত নেয়া যেতে পারে এবং/অথবা ছ্য় মাস পর্যন্ত কারাবাস হতে
পারে।
স্বাক্ষর		

তারিখ (দিন মাস বছর)

		

70-এর চেয়ে বেশি
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এখন স্বাক্ষর করে ফর্ম টি
ফেরত পাঠিয়ে দিন
স্বাক্ষর করা ফর্মটি আগাম প্রদত্ত খামে রেখে –
অথবা এই ফর্মের পৃষ্ঠা 1-এ দেয়া ঠিকানায়
ফেরত পাঠিয়ে দিন।
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