
   
 

 

2022 ওেয়লস েলাকাল গভন �েম� 
ইেলকশেন েভাটদান 

েযাগ� িবেদশী নাগিরকেদর জন� �ায়শই 
�জ�ািসত ��াবলী 

আিম িক 2022 েলাকাল গভন �েম� ইেলকশেন েভাট িদেত পারেবা? 

আপিন যিদ ওেয়লেস বসবাসকারী একজন েযাগ� িবেদশী নাগিরক হন এবং 16 বা তার েবিশ বয়সী হন, তাহেল 
আপিন েলাকাল গভন �েম� িনব �াচেন েভাট িদেত পারেবন। একজন েযাগ� িবেদশী হেলন অন� েদেশর একজন 
নাগিরক যার যু�রােজ� �েবেশর বা থাকার অনুমিত রেয়েছ, অথবা যার এই ধরেনর অনুমিতর �েয়াজন েনই। 

আপনার যিদ েভাট েদওয়ার জন� িনব�ন করা স�েক� �� থােক তেব আপিন আপনার �ানীয় িনব �াচনী িনব�করণ 
�টেমর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন, আপনার েপা�েকাড এখােন �েবশ কিরেয় তােদর সােথ েযাগােযােগর িববরণ 
স�ান ক�ন electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter/your-election-information. 

েলাকাল গভন �েম� এর কাজ কী? 

েলাকাল কাউ��ল�েলা (কখেনা কখেনা েলাকাল গভন �েম� বা েলাকাল অেথাির�ট বলা হয়) েসইসব �ানীয় 
িবষয়�েলার ব�াপাের িস�া� েনয় েয�েলা আপনােক ৈদন��ন িভি�েত �ভািবত কের। েসাশ�াল হাউ�জং, িশ�া, 
লাইে�রী, পাক� ও পাবিলক ে�স, রা�া ও ফুটপাথ এবং েসাশ�াল সািভ�স সহ �ানীয় পিরেষবা�েলার দািয়ে� থােক 
কাউ��ল�েলা৷ 

আপনার েলাকাল কাউ��েল আপনার �িতিনিধ� করার জন� �িত চার বছের েলাকাল কাউ��লররা িনব �ািচত হন। 
আপনার েলাকাল কাউ��েলর অধীেন থাকা এলাকােক েছাট েছাট এলাকায় িবভ� করা হয় েয�েলােক ওয়াড� বলা 
হয়। চারজন পয �� েলাকাল কাউ��লর আপনার ওয়ােড�র �িতিনিধ� করেত পােরন।  

আপনার েলাকাল কাউ��লর �ানীয় পিরেষবা�েলােত কতটা ব�য় করেত হেব তা িহসাব করা এবং আপনার এলাকার 
জন� ভিবষ�ৎ পিরক�না ৈতির করার কােজ স��ৃ থাকেবন। 

আমােক েকন েভাট েদওয়ার জন� িনব�ন করেত হেব? 

আপনার কােছ েয িবষয়�েলা ���পূণ � েস�েলা স�েক� এবং েলাকাল গভন �েমে� েক আপনার �িতিনিধ� ক�ক 
বেল আপিন চান েস স�েক� জানােত চাইেল আপনার েভাট েদওয়ার জন� িনব�ন করেত হেব। 

আিম কীভােব েভাট েদওয়ার জন� িনব�ন করেবা? 
আপিন এখােন অনলাইেন িনব�ন করেত পােরন www.gov.uk/registertovote. এেত েকবল পাচঁ িমিনট সময় লাগেব 
এবং আপনার যা দরকার হেব তা হেলা আপনার ন�াশনাল ইনসু�ের� ন�র এবং জ� তািরখ। 2022 েলাকাল 
গভন �েম� িনব �াচেন েভাট েদওয়ার জন� িনব�েনর সময়সীমা হেলা 14 এি�ল 2022  

https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter/your-election-information
http://www.gov.uk/registertovote


আপিন যিদ অনলাইেন িনব�ন করেত স�ম না হন তাহেল আপিন ডাকেযােগ িনব�ন করেত পােরন। 
https://www.gov.uk/government/collections/register-to-vote-paper-forms  েথেক এক�ট ফম � ডাউনেলাড ক�ন। 

আপনার যিদ েকােনা ন�াশনাল ইনসু�ের� ন�র না থােক, তাহেল আপনার িনব�েনর অ�াি�েকশন�টেত তা উে�খ 
করেত হেব তারপর জমা িদেত হেব। তারপের আপনার ইেলে�ারাল ের�জে�শন অিফসার আপনার পিরচয় �মােণর 
জন� নিথিভি�ক �মাণ সরবরাহ করেত বলার জন� আপনার সােথ েযাগােযাগ করেবন। 

আমােক িক েভাট িদেত হেব? 

ওেয়লেসর সম� িনব �াচেন, আপনার েভােটর অিধকার আপনারই। আপিন েভাট িদেত চান নািক চান না এবং আপিন 
কােক েভাট িদেত চান েসই িস�া� আপিন িনেত পােরন। আপনার ই�ার িব�ে� েকােনা িনিদ�� উপােয় েভাট িদেত 
েকউ আপনােক �ভািবত করেল তা অৈবধ হেব। 

আিম েভাট িদেত েগেল কী হেব? 

আপিন যখন েভাটেকে� েপৗ�ছােবন তখন �াফেদর একজন সদস� আপনার নাম এবং �ঠকানা �জ�াসা করেবন 
এবং তারপর আপনােক আপনার ব�ালট েপপার েদেবন। তারপর আপনােক আপনার ব�ালট েপপার�েলা এক�ট 
েভাট�দােনর বুেথ িনেয় যাওয়ার িনেদ�শনা েদওয়া হেব েযখােন আপিন আপনার ব�ালট েপপার পূরণ করেত পারেবন।  

ব�ালট েপপার 

আপনার ওয়ােড� (আপনার �ানীয় এলাকা) �িতিনিধ� করার জন� একজন �াথ�েক েভাট িদেত এই ব�ালট েপপার�ট 
ব�বহার ক�ন। েভাট িদেত, একজন �াথ�র নােমর িবপরীেত থাকা বাে� এক�ট �স (X) িচ� িদন। সব �ািধক েভাট 
�া� �াথ� আপনার ওয়ােড�র েলাকাল কাউ��লর হেবন। 

 

https://www.gov.uk/government/collections/register-to-vote-paper-forms


কােক েভাট িদেবা েসই িস�া� আিম কীভােব েনেবা? 

আপনার েসই �াথ�েক েবেছ েনওয়া উিচৎ যােক আপনার কােছ আপনার �িতিনিধ� করার জন� েসরা ব��� বেল 
মেন হেব। তােদর দৃ��ভি� হয়েতা আপনার সােথ িমেল অথবা আপিন েযই িবষয়�েলােক ���পূণ � মেন কেরন তারা 
েস�েলােক অ�ািধকার েদন।  

�িত�ট কাউ��ল ওয়াড� এক�ট িনব �াচেন দাড়ঁােনা �াথ�েদর তািলকা সাধারণত িনব �াচেনর কেয়ক স�াহ আেগ 
কাউ��েলর ওেয়বসাইেট পাওয়া যায়।  

আিম েভাট িদেত েকাথায় যােবা? 

আপনার পিরবােরর যারা েভাট েদওয়ার জন� িনবি�ত হেয়েছন তারা িনব �াচেনর আেগ এক�ট েপাল কাড� পােবন। 
আপনার েপাল কােড� েলখা থাকেব েভাট েদওয়ার জন� আপনােক েকাথায় েযেত হেব।  

আমার েভাট িক েগাপন রাখা হেব? 

হ�া।ঁ আপনার েভাট�ট আপনার একার এবং আপিন কােক েভাট িদেয়েছন তা আপনার কাউেক জানােত হেব না। 
একবার আপিন আপনার েভাট ব�ালট বাে� েরেখ িদেল বা ডাকেযােগ তা েফরত পা�ঠেয় িদেল, সম� েভাট গণনা 
করার জন� ��ত না হওয়া পয �� এ�ট িনরাপদ ও সুরি�ত থাকেব।  

সম� ব�ালট েপপার�েলা গণনার সময় একে� িমি�ত হেয় যায়, তাই আপিন কােক েভাট িদেয়েছন তা েকউ বলেত 
স�ম হেব না।  

আিম েকািভড-19 স�েক� িচি�ত, সশরীের েভাট েদওয়া িক িনরাপদ হেব? 

েভাটেক��েলা েভাট েদওয়ার জন� িনরাপদ �ান হেব। আপনােক েভাটদােনর �ােন িনরাপেদ থাকেত সাহায� করার 
জন� �া��িবিধ এবং দরূ� বজায় রাখার ব�ব�া �হণ করা হেত পাের। এর মেধ� হ�া� স�ািনটাইজার, েমেঝেত মাক� 
করা এবং েফস মা� অ�ভ� �� থাকেত পাের। 

আপিন যিদ ডাকেযােগ বা অন� েকউ আপনার হেয় েভাট িদক বেল চান, তাহেল �থেম আপনােক েভাট েদওয়ার 
জন� িনব�ভ�� হেত হেব এবং তারপর আপিন ডাক বা বদিল িদেয় েভাট েদওয়ার জন� আেবদন করেত পােরন। 
আপনার আেবদন�ট ���য়া করেত আপনার িনব �াচেনর �টমেক পয �া� সময় েদওয়ার জন� তাড়াতািড় আেবদন করার 
িবষয়�ট িন��ত ক�ন। আেরা তেথ�র জন� বা এক�ট ডাক-সং�া� বা বদিল অ�াি�েকশন ফম � েপেত 
www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter -এ যান অথবা 0800 3 280 280 ন�ের আমােদর েহ�লাইেন কল 
ক�ন। 

আিম েকাথায় আেরা েবিশ তথ� েপেত পাির? 

আপিন এখান েথেক েভাট েদওয়ার িবষেয় আেরা তথ� েপেত পােরন www.electoralcommission.org.uk/i-am-
a/voter. 
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