�োরো ক�োট দিবত পোরবেন

আপনি ভ�াট নিয়ে পারয়েি েনি আপনি:
 5 ভে 2016 োনরয়ি 18 েের ো োর ভেনশ
েেসী হয়ে োয়েি
 এেজি ন�টিশ, ইইউ ো ভোে্োসম্পন্ন
েেিওয়েিে িােনরে হয়ে োয়েি
 িন্ডয়ি েসোসোরী হয়ে োয়েি
 18 এনপ্রি 2016-এর েয়্্ ভ�াট প্রিাি েরার
জি্ নিেনন্ধে হয়ে োয়েি
আপনি gov.uk/register-to-vote ঠিোিাে ভ�াট
প্রিাি েরার জি্ নিেন্ধি েরয়ে পায়রি অেো
আপিার স্ািীে োউনসিয়ি ভোোয়োে েরুি।

আবরো তথ্য

িন্ডি-এ ভ�াট প্রিাি েরার জি্ নিেনন্ধে প্রয়ে্য়েই
এনপ্রি োয়স এেটি নিে্ডাচিী পুনস্ো পায়েি।
এটায়ে ভেের প্রাে�য়ির নেনি-ে্ানিয়েয়টোসহ িন্ডি
অ্ায়সম্বনির সেি প্রাে�র োনিো োেয়ে এেং
েী�ায়ে ভ�াট নিয়ে হে ভস-নেষয়ে আপিায়ে নেেু
েে্ প্রিাি েরয়ে।
এটা আপিার োসাে আসয়িা নেিা ো ভিোি
রািুি।
আপিার ভোি প্র� োেয়ি অিু�হ েয়র
ভোোয়োে েরুি:
info@londonelects.gov.uk
020 7983 4444

�ী�োবে ক�োট দিবেন

আপিায়ে ভ�াট ভিওোর জি্ 3টি ে্ািট ভপপার
ভিওো হয়ে

Election of the London Assembly
London Member
Vote only once by putting a cross [X] in the box next to your choice

ি�ন-এর কময়র ও ি�ন
অ্যোবস�দি দনের্ োচন

Election of the Mayor of London
Vote once [X] in column A for your first choice, and
Column A
Vote once [X] in column B for your second choice1st
choice

Column B
2nd choice

Column A Column B
1st choice 2nd choice

ি�ন-এর কময়র (কেোিোদপ ে্যোিট কপপোর)
 ভেের-এর জি্ আপিার 2টি পে� রয়েয়ে।
 এেোর ভ�াট প্রিাি েরুি [X] আপিার
প্রেে পেয়�র জি্ েিাে A-ভে।
 এেোর ভ�াট প্রিাি েরুি [X] আপিার
নদ্েীে পেয়�র জি্ েিাে B-ভে।
Election of the London Assembly constituency member
for the constituency of Barnet & Camden
Vote for only one candidate by putting a cross [X] next to your choice

��িটিটউয়্যোদ� ি�ন অ্যোবস�দি কম�োর
(হিুি ে্যোিট কপপোর)
 িন্ডি অ্ায়সম্বনি-ভে আপিার স্ািীে এিাোয়ে
প্রনেনিন্ত্ব েরয়ে আপনি োয়ে চাি পে�
েরয়েি।
 আপিার পেয়�র পায়শ ভেেিোত্র এেজি
প্রাে�য়ে এেটি �স [X] নচ� নিয়ে ভ�াট নিি।

ি�ন-ে্যোপী অ্যোবস�দি কম�োর (�মিো ে্যোিট
কপপোর)
 িন্ডি অ্ায়সম্বনি-ভে পুয়রা িন্ডিয়ে প্রনেনিন্ত্ব
েরয়ে আপনি োয়ে চাি পে� েরয়েি।
 আপিার পেয়�র োয়সির পায়শ ভেেিোত্র
এেোর এেটি �স [X] নচ� নিয়ে ভ�াট নিি।

েৃহ�দতেোর

5

কম

আপনোর ক�োট প্রিোন
�রোর দনবির্ দশ�ো

5 মে 2016, লন্ডন-এ বসবাসকারী ল�োকজন
লন্ডন-এর মেয়র ও লন্ডন অ্যাসেম্বলি’র 25 জন
সদস্য নির্বাচন করার জন্য ভ�োট প্রদান করতে
পারবেন।

ক�োথায় ভ�োট দিবেন

আপনি 3টি উপায়ে ভ�োট দিতে পারবেন।

1

2

3

মেয়রের বার্ষিক £17 বিলিয়ন পরিমাণ অর্থের
বাজেট আছে। পুলিশ-ব্যবস্থা, অগ্নি নির্বাপন
ও পরিবহণ-এর মত�ো গুরুত্বপূর্ণ সার্ভি সসমূহ
চালাতে এটা খরচ করা হয়। এটা সিটি হল-এর
কর্মচারীদের কাজকর্মেও সাহায্য করে।
লন্ডন অ্যাসেম্বলি 25 জন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত
এবং তারা লন্ডনবাসীদের পক্ষ থেকে মেয়রকে
দায়বদ্ধ রাখেন। এটা নিয়মিতভাবে মেয়রের
কাছে জবাবদিহিও চায় এবং লন্ডনের গুরুত্বপূর্ণ
বিষয়গুল�ো তদন্ত করে।

কখন ভ�োট দিবেন

আপনার হাতে অনেক সময় নিয়ে আসার চেষ্টা
করবেন। আইন অনুযায়ী, আপনি যদি রাত 10টার
আগে প�োলিং স্টেশনের ভেতরে বা আপনার ব্যালট
পেপারের জন্য অপেক্ষারত অবস্থায় বাইরের ক�োন
লাইনে দাড়ান�ো না থাকেন, তাহলে আপনি ভ�োট
দিতে পারবেন না।
আপনি যদি ডাকয�োগে ভ�োট প্রদান করেন তাহলে
আপনি নির্বাচনের আগে আপনার ব্যালট পেপার
পাবেন। আপনাকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে
যে আপনি 5 মে রাত 10টার আগে সেটা ফেরত
পাঠাচ্ছেন।

আপনার প�োলিং স্টেশন-এ
 5 মে-র আগে আপনার প�োলিং স্টেশনের
বিস্তারিতসহ আপনাকে একটি ‘প�োল কার্ড’
পাঠান�ো হবে।
 আপনি কেবলমাত্র এই কার্ডে উল্লেখিত প�োলিং
স্টেশনে ভ�োট দিতে পারবেন।
 আপনার প্রয়�োজন হলে প�োলিং স্টেশনের
কর্মচারীগণ আপনাকে আপনার ব্যালট পেপার
বুঝতে সহায়তা করবেন।
 আপনাকে আপনার প�োল কার্ড সাথে করে
প�োলিং স্টেশনে নিয়ে যেতে হবে না, কিন্তু এটা
কর্মচারীগণকে সহায়তা করবে।
আপনি যদি প�োলিং স্টেশনে সশরীরে যেতে না
পারেন তাহলে আপনি ডাকয�োগে বা প্রক্সি দিয়ে
ভ�োট দেওয়ার আবেদন করতে পারেন।

ডাকয�োগে
 আপনার ব্যালট পেপার নির্বাচনের প্রায় এক
সপ্তাহ আগে আপনার নিকট পাঠান�ো হবে।
 আপনার ভ�োট প্রদান করুন এবং সেগুল�ো
ফেরত পাঠান যাতে করে সেগুল�ো 5 মে রাত
10টার আগে প�ৌঁছে যায়।
 আপনার স্বাক্ষর ও জন্ম তারিখসহ নিরাপত্তা
ঘ�োষণাটি পূরণ করার বিষয়টি আপনি অবশ্যই
মনে রাখবেন।
 আপনি যদি সময়ের মধ্যে ভ�োট না দেন, সেগুল�ো
গণনা করা হবে না।
 আপনি যদি সেগুল�ো প�োস্ট করতে ভু লে যান,
আপনি আপনার সম্পন্নকৃ ত ডাক ভ�োটটি
প্রদানকৃ ত খামের ভিতরে করে আপনার প�োলিং
স্টেশনে নিয়ে যেতে পারেন।
আপনার ডাকয�োগে ভ�োট প্রদানের আবেদন আপনি
অবশ্যই 19 এপ্রিল বিকাল 5টার আগে আপনার
স্থানীয় কাউন্সিল-এর ইলেক্টোরাল নিবন্ধন অফিসে
ফেরত পাঠাবেন।

একজন প্রক্সি ব্যবহার
 আপনি যদি প�োলিং স্টেশনে যেতে সক্ষম না হন
তাহলে আপনার বিশ্বস্ত কাউকে আপনার প্রক্সি
হতে বলতে পারেন।
 এর মানে হচ্ছে তারা আপনার হয়ে ভ�োট প্রদান
করতে পারবেন কিন্তু আপনার তাদেরকে বলা
প্রয়�োজন হবে যে আপনি কাকে ভ�োট দিতে
চান।
প্রক্সি দ্বারা ভ�োট প্রদানের আবেদন আপনি অবশ্যই
26 এপ্রিল বিকাল 5টার আগে আপনার স্থানীয়
কাউন্সিল-এর ইলেক্টোরাল নিবন্ধন অফিসে ফেরত
পাঠাবেন।
আরও দেখুন
londonelects.org.uk
@LondonElects
#LondonVotes

