
Frequently Asked Questions for NRC Claim 

 

১৷ এনআৰিচত নাম অহা নাই, িলেগিচ ব ি ৰ লগত স কৰ যাগসূ  াপন 
কৰা নগ’ল বুিল কাৰণ দখুৱাইেছ৷ 

উ ৰঃ পূবেত ব ৱহাৰ কৰা িলংেকজ নিথৰ পিৰৱেত তািলকা B থকা বেলগ নিথ ব ৱহাৰ কিৰব পােৰ৷ 

২৷ এনআৰিচৰ আেবদন কেৰােত নামৰ িমল থকা বােব ভূলবশত িনজৰ 

িলেগিচৰ পিৰৱেত এেক নামৰ বেলগ ব ি ৰ িলেগিচ ব ৱহাৰ কৰা হিছল৷ 

এিতয়া িনজৰ  িলেগিচ ব ৱহাৰ কিৰব পািৰবেন ? 

উ ৰঃ িলেগিচ ব ি ৰ নাম যিদ এেক থােক তিতয়া িনজৰ শু  িলেগিচ ব ৱহাৰ কিৰ দাবী দািখল কিৰব 
পািৰব৷ এইে ত মন কিৰব য পূেব দািখল কৰা িলেগিচৰ িভি বষ সালসলিন কিৰ দািব দািখল কৰা ভাল৷ 

৩৷ িলংেকজকৰ বােব িল  B ৰ পৰা গাওঁ প ায়তৰ মাণ প  ব ৱহাৰ 
কিৰিছেলা, সয়া নাকচ হেছ৷ এিতয়া িলংেকজৰ বােব িক নিথ ব ৱহাৰ কিৰম৷ 

উ ৰঃ গাওঁ প ায়তৰ নিথৰ পিৰৱেত িল  B ৰ পৰা অইন নিথ ব ৱহাৰ কিৰব পােৰ৷ 

৪৷ এনআৰিচৰ খচৰা তািলকাত নাম আিহেছ িক  নামৰ বানান বা উপািধ 
ভূল হেছ৷ এিতয়া নাম ধৰিণ কিৰবৈল িক কিৰম ? 

উ ৰঃ ৰা ীয় নাগিৰক প ী কতপ ই এিতয়াৈল নাম শুধৰণী -প  ৰাজহুৱা কৰা নাই৷ যিতয়াই এই -প  
ৰাজহুৱা কিৰব তিতয়া সই -প  পূৰণ কিৰব েয়াজনীয় নিথৰ সেত জমা িদেলই নাম শু  হ’ব৷ 

৫৷ দাবী -প ৰ শষৰ পৃ া অথাৎ পৃ া D ত দাবী দািখল কৰাৰ কাৰণ িহচােপ 
িক িলিখম ? 

উ ৰঃ ৰা ীয় নাগিৰক প ীৰ চূ া  খচৰা তািলকাৰ পৰা নাম বাদ পৰাৰ কাৰণ জািনব িবচৰাত জািনব 
পািৰেলা য, (িনজৰ কাৰণ িলিখব)৷ সেয়েহ পুনৰাই েয়াজনীয় নিথসহকােৰ বা পূবেত দািখল কৰা নিথৰ 
িভি ত পুনিৰ ণৰ জিৰয়েত আেবদনকাৰীৰ নাম এনআৰিচত অ ভূ  কৰাৰ বােব আেবদন দািখল কিৰেলা৷ 

৬৷ এনআৰিচৰ খচৰা তািলকাত নাম নহাৰ কাৰণ FTR No বুিল জনাইেছ, 

এিতয়া িক কিৰব লািগব ? 

উ ৰঃ পবূেত দািখল কৰা িলেগিচ নিথৰ পিৰৱেত একজন ব ি ৰ অন  িলেগিচ দািখল কিৰব লািগব আৰ ু েয়াজন 

সােপে  যিদ স ৱ হয় CVR (Combine Verification Report) এনএছেক পৰা চাই েয়াজন সােপে    
দািব আেবদন প  দািখল কৰােটা ভাল৷ 



৭৷ দাবী -প  দািখল কৰাৰ সময়ত িলংেকজ নিথ িহচােপ ২০১৫ চনৰ িপছৰ 
নিথ হণেযাগ  হ’বেন ? 

উ ৰঃ িলংেকজ নিথৰ ত িযেহতু মহামান  উ তম ন ায়ালেয় কােনা িভি বষ ধায  কৰা নাই সেয়েহ িল  

B ৰ িযেকােনা বধ নিথ ব ৱহাৰ কিৰব পািৰব৷ িক  িবষয়েটা যেথ  জ লতাপূণ সেয় পাযমােন ২০১৫ চনৰ 
৩১ আগ ৰ পূবৰ সংেযাগী নিথ জমা িদেল ভাল৷    

৮৷ িলেগিচ ব ি ৰ নাম পিৰৱতন কিৰব পৰা যাবেন ? 

উ ৰঃ িলেগিচ ব ি ৰ নাম পিৰৱতন কৰা নাযাব৷ 

৯৷ এনআৰিচৰ খচৰা তািলকাত নাম নহাৰ কাৰণত D voter বুিল জনাইেছ, 
িক  পবূেত D Voter  নাই এিতয়া িক কিৰব লািগব ? 

উ ৰঃ যিদ কৃতেত আেবদনকাৰীৰ নামত ‘িড’ ভাট নাই বা ‘িড’ ভাটাৰ হাৱাৰ কােনা তথ  পাৱা নাযায় 
তে  আেবদনকাৰীেয় DV/DF/PFT -প  খন পূৰণ কিৰব লািগব আৰ ু লগেত তেখতৰ শহতীয়া ভাটাৰ 
তািলকাৰ চা ফাইড কিপ লগত গািথ িদব লািগব৷ সীমা  আৰ ী আৰ ু িজলা িনবাচনী িবভাগৰ কাযালয়ত 
তওঁৰ নাম য সংি  তািলকাত নাই সই িবষেয় উ ৰ িবচািৰ  আেবদন প  দািখল কিৰব, জমা িদয়া প ৰ 
উ ৰ নািহেল দািখল কৰা আেবদনৰ াি  ীকাৰ কৰাৰ তথ  আেবদনৰ সেত সংল  কিৰব৷   

১০৷ D voter আৰু তওঁৰ সিত-স িত সকেল এিতয়া দাবী আেবদন দািখল কিৰব 

পািৰবেন ? 

উ ৰঃ নাৱােৰ, িবেদশী ন াধীকৰণত ‘িড’ ভাটৰ গাচৰ িন ি  হাৱাৰ িপছত আেবদন কিৰব পািৰব৷ 

১১৷ পবূেত ককা বা দউতাৰ িলেগিচ ব ৱহাৰ কিৰিছেলা এিতয়া িকবা ভূল 

হাৱাৰ বােব মাৰ নামৰ বা মাৰ প ৰ িলেগিচ ব ৱহাৰ কিৰব িবচােৰা৷ 
ব ৱহাৰ কিৰব পৰা যাবেন ? 

উ ৰঃ নাৱােৰ৷ 

১২৷ িশ ৰ ত জ ৰ মাণ প  িদয়া হিছল িক  নাম বাদ পিৰেছ৷ 

কাৰণত িলংেকজ নিথ হণেযাগ  নহয় বুিল জনাইেছ৷ বেলগ নিথ নাই এিতয়া 
িক কিৰব ? 

উ ৰঃ যিদ িকবা িবক  নিথ সং হ কিৰব পােৰ তে  সই নিথেৰ দাবী দািখল কিৰব পািৰব আৰ ুযিদ কােনা 
িবক  নিথ নাই তে  দাবী -প ৰ শষৰ পৃ াত সকেলা কথা িববিৰ টাকা িলিখ িপতৃ-মাতৃৰ জিডয়েত নাম 
অ ভূি  কৰাৰ বােব আেবদন কিৰব পােৰ৷  

১৩৷ ২০১৫ চনত আেবদন দািখল কিৰব নাৱাৰা ব ি  বা ২০১৫ চনৰ িপচত 
জ হণ কৰা িশ সকলৰ ত এিতয়া িক কিৰব লািগব ? 



উ ৰঃ দািব দািখল কিৰব নাৱােৰ, িকয়েনা এনআৰিচ কতৃপ ই ঘাষণা কৰা মেত কৱল বধ এআৰএন ন ৰ 
থকা ব ি েয়েহ দাবী দািখল কিৰব পািৰব৷ 

১৪৷ িলেগিচ ব ি ৰ পবূৰ নাম আৰু এিতয়াৰ নামৰ মাজত িকছু অিমল আেছ৷ 
সইে ত িক কিৰব লািগব ? 

উ ৰঃ এইে ত দেুয়া কাৰৰ নােমই িলিখব লািগব আৰ ুদাবী -প ৰ শষৰ পৃ াত িকহৰ বােব িকদেৰ নামৰ 
অিমল হ’ল সই কথা িব ািৰত িলিখব লািগব৷ 

১৫৷ ১৯৫০ চনৰ আগৰ মা ৰ নিথ আেছ সয়া ব ৱহাৰ কিৰব পৰা যাবেন ? 

উ ৰঃ পািৰব, সই মা ৰ পূবৰ মািলকৰ সেত বতমান আেবদনকাৰীৰ স ক  হণেযাগ  হ’ব লািগব৷ 

 

 


