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ডায়েরিয়ে রিয়ে িােুন।
আবাি।
লন্ডনের ভ�োট 6ই ভে, 2021। কী�োনে আপনে -অংশগ্রহণ
করনে পোরনেে, েো londonelects.org.uk-এ ভেনে
নেে।
আপনাি েোেে িােুন।

6ই ভে, 2021 এ, লন্ডনে েসেোসকোরী ে্যনতিের্গ লন্ডনের ভেয়র এেং লন্ডে
অ্যোনসম্বনলর (নেধোেস�োর) 25 েে সদস্য নেে্গোচনে ভ�োট নদনে পোরনেে।
র্শ আসো, এখোনে েসেোস করো এেং কে্গরে সেোর েে্য শহরটি আরও
লন্ডে পনরদশনে
�োনলো কনর ভেোলোই ভেয়নরর কোে।
ভুক্ত
এর েনধ্য অন্ত�তি
রনয়নে েীনেসেনহর উন্নয়ে, েোনেট নেধ্গোরণ, েড় কে্গসূনচগুনলর
েদোরনক এেং নেশ্ব েনড়
জুড়ে
লন্ডনের প্রচোরোন�যোে - যোর সেই ভেয়নরর দষ্টি�নগি এেং
থে সোন্ সোয্ে্য েেোয় রোনখ।
লন্ডে ও লন্ডেেোসীর স্োন্র
লন্ডনের অ্যোনসম্বনল 25 েে সদস্য নেনয় রঠিে – যোর েনধ্য 11 েে সেগ্র রোেধোেীর
প্রনেনেনধত্ব কনরে এেং 14 েে লন্ডনের নেে্গোচেী এলোকোগুনল ভ্নক নেে্গোনচে হনয়
আনসে।
এই অ্যোনসম্বনল (নেধোেস�ো), নসটি হনল লন্ডেেোসীর ভচোখ এেং কোে নহসোনে কোে
কনর। ভেয়নরর ভকৌশল, নসদ্োন্ত এেং পদনষেপগুনল েেস্ো্বার্থ রষেো করনে নক েো েো
নেনচিে করনে ভসগুনলো পরীষেো কনর সদস্যরো ভেয়রনক েোর েে্য দোয়েদ্ রোনখে।

কখন ভ�োট ভেবেন

6ই ভে, 2021 েোনরনখ ভ�োটদোে ভকন্দ্রগুনল সকোল 7টো – রোে 10টো পয্গন্ত ভখোলো
্োকনে। ভ�োট ভদওয়োর েে্য আপেোর অনেকটো সেয় হোনে নেনয়ই যোওয়ো উনচে।
আপনে ডোকনযোনর ভ�োট নদনল, আপনে আপেোর ে্যোলট ভপপোর নেে্গোচনের আনর
ভপনয় যোনেে। আপেোনক অেশ্যই ভসটি 6ই ভে, 2021 েোনরখ রোে 10টোর েনধ্য ভেরৎ
পোঠোনে হনে।

কোরো ভ�োট দেবে পোবরন

আপনে ভ�োট ভদনে পোরনেে যনদ আপেোর:
 েয়স 6ই ভে 2021 েোনরনখ 18 েো েোর ভেনশ হয়
 আপনে একেে নরিটিশ, EU েো লন্ডনে েসেোসকোরী ভযোর্য কেেওনয়ল্ভ্র
েোরনরক হে
 19ভশ এনপ্রল, 2021 েোনরনখর েনধ্য ভ�োট ভদওয়োর েে্য নেেন্ধে কনরে
আপনে ভ�োট ভদওয়োর েে্য www.gov.uk/register-to-vote-ভে নেেন্ধে করনে
পোনরে অ্েো আপেোর স্োেীয় কোউনসিনলর সনগি ভযোরোনযোর করনে পোনরে।

ক�

ভ�োট ভদওয়োর 3টি উপোয় আনে।
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আপনোর ভপোদিং ভকব্রে:







6ই ভে-এর আনর আপেোনক আপেোর ভ�োটদোে ভকনন্দ্রর নেশদ নদনয় একটি
'ভপোল কোড'ার্ড পোঠোনেো হনে।
আপনে শুধ্েোত্র ভসই কোনড উনলেনখে ভ�োটদোে ভকনন্দ্রই ভ�োট নদনে পোরনেে।
ার্ডেপ্রনয়োেনে আপেোনক আপেোর ে্যোলটপত্র ে্ঝনে
ভ�োটদোে ভকনন্দ্রর কেীরো
সোহোয্য করনে পোনর।
ভ�োটদোে ভকনন্দ্র যোওয়োর সেয় আপেোর ভপোল কোডটি
ার্ড আপেোর সনগি নেনয়
যোওয়ো েোধ্যেোেূলক েো হনলও, সনগি ্োকনল েো কেীনদর সোহোয্য করনে।

ভ�োটেোন ভকব্রে যো আকোদখিে:
ভ�োটদোে ভকন্দ্রগুনল 6ই ভে ভ�োট ভদওয়োর েে্য নেরোপদ স্োে হনে। অস্স্ ভেোধ
করনল সশরীনর এনস ভ�োট ভদনেে েো। নেনেনক এেং অে্যনদর নেরোপদ রোখনে
সহোয়েোর েে্য আপনে এগুনলো করনে পোনরে:
 আপনে েোড়প্রোপ্ত েো হনল একটি ে্নখর আেরণ পরুে
 হোে পনরস্োর করুে – হ্যোন্ড স্যোনেটোইেোর পোওয়ো যোনে
 পোরস্পনরক দরত্ব
ূ এেং ওয়োে-ওনয় (এক-ে্খী) ে্যেস্ো েেোয় রোখ্ে
 নেনের ভপে েো ভপনসিল সনগি আে্ে
ভকোন�ড-19 এেং নেে্গোচে নেনয় সে্গনশষ েন্্যর েে্য London Elects এর
www.londonelects.org.uk/Covid ওনয়েসোইট ভদখ্ে
আপনে সশরীনর ভপোনলং ভকনন্দ্র ভযনে েো পোরনল, আপনে ডোকনযোনর ভ�োটদোনের
েো প্রনসি ভ�োটদোনের আনেদে করনে পোনরে।
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ডোকবযোবে:









আপেোর ে্যোলটপত্র আপেোনক নেে্গোচনের প্রোয় এক সপ্তোহ আনর পোঠোনেো
হনে।
আপেোর ভ�োট নদনয় ভসগুনলো পোঠিনয় নদে যোনে 6ই ভে 2021 এর রোে
10টোর আনর ভসগুনল ভপৌঁেোয়।
আপেোনক আপেোর স্োষের এেং েন্মেোনরখ নদনয় নেরোপত্ো নেষয়ক
ভ�োষণোপত্র সম্ূণপূর্ণ করোর ক্ো েনে রোখনে হনে।
আপনে সেয়েনেো আপেোর ভ�োট েো নদনল, ভসগুনলো রণেো করো হনে েো।
আপনে ভসগুনলো ভপোস্ট করনে �নল
ভুলে ভরনল, আপনে আপেোর সম্ূণপূর্ণ করো
ভপোস্টোল ভ�োট প্রদত্ খোনে কনর আপেোর ভ�োটদোে ভকন্দ্র নেনয় ভযনে
পোনরে।

েেে
নতুন ভপোস্টোল ভ�োনটর আনেদে এেং উপনস্ে ভপোস্টোল েো প্রনসি ভ�োনটর
পনরেেনের
রিবর্ত
ভশষ েোনরখ 20ভশ এনপ্রল, 2021।
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একজন প্রদসির ে্যেহোর:




আপনে ভ�োটদোে ভকনন্দ্র ভযনে েো পোরনল আপেোর নেশ্বস্ত কোউনক
আপেোর প্রনসি হওয়োর েে্য েলনে পোনরে।
এর অ্র্থ হল নেনে আপেোর হনয় ভ�োট নদনে পোনরে েনে আপনে কোনক
ভ�োট নদনে চোে েো আপেোনক েোনক েনল নদনে হনে।

প্রনসি নদনয় ভ�োট ভদওয়োর (ভপোস্টোল প্রনসি েো আপৎকোলীে প্রনসি েয়) েেে
নতুন
আনেদে পোওয়োর ভশষ সেয়সীেো 27ভশ এনপ্রল, 2021 নেনকল 5টো।
আপৎকোলীে প্রনসির আনেদে পোওয়োর ভশষ েোনরখ 6ই ভে, 2021 নেনকল
5টো।
এখোবন আরও জোনুন londonelects.org.uk
@LondonElects
#LondonVotes

কী�োবে ভ�োট ভেবেন

আপেোনক ভ�োটদোনের েে্য 3টি ে্যোলটপত্র ভদওয়ো হনে:
ল










লন্ডনের ভেয়র পনদর েে্য আপেোর কোনে 2টি পেন্দ
আনে।
কলোে A-এ আপেোর প্র্ে পেন্দটিনক [X] নদনয়
নচননিে করুে।
কলোে B-এ একটি আলোদো নবিেীয় পেন্দনক [X]
নদনয় নচননিে করুে।
আপেোনক একটি প্র্ে পেন্দ নেে্গোচে করনেই হনে
েয়নেো আপেোর ভ�োট রণেো হনে েো।
প্রার্থীকে
প্রনেটি ভ�োট একেে আলোদো প্রো্ীনক
নদনে হনে।
ল






আপেোর স্োেীয় এলোকোর হনয় লন্ডে নেধোেস�োয়
আপনে যোর প্রনেনেনধত্ব চোে েোনকই নেে্গোচে করুে।
প্রার্থীকে
ভকেলেোত্র একেে প্রো্ীনক
ভ�োট নদে।
আপেোর পেনন্দর পোনশ [X] নচনি নদে।
ল






সম্ূণপূর্ণ লন্ডনের হনয় লন্ডে নেধোেস�োয় আপনে যোর
প্রনেনেনধত্ব চোে েোনকই নেে্গোচে করুে।
ভকেলেোত্র একেোর ভ�োট নদে।
আপেোর পেনন্দর পোনশ [X] নচনি নদে।

আবরো েথ্য
2021-এর এনপ্রনল, লন্ডনে ভ�োনটর েে্য নেেনন্ধে সেোই একটি কনর নেে্গোচেী
প্রার্থীদে
প্নস্তকো পোনেে। এটিনে লন্ডে অ্যোনসম্বনলর সেস্ত প্রো্ীনদর
েোনলকো ্োকনে, ভসই
প্রার্থীদে
সনগি ্োকনে ভেয়র পদপ্রো্ীনদর
েনধ্য যোরো একটি রোখনেে েনল ঠিক কনরনেে
ক্ষু
েোনদর েরে ভ্নক একটি ষেদ্র-ইনস্তহোর,
এেং ভকো্োয় এেং কী�োনে ভ�োট নদনে
হনে ভসই নেষনয় গুরুত্বপূণর্ণ ে্্য প্রদোে করনে। এটি আপনে পোনছেে নক েো েোর
উপর েের রোখ্ে।
আপেোর ভকোেও প্রশ্ন ্োকনল অে্গ্রহ কনর এখোনে ভযোরোনযোর করুে:
info@londonelects.org.uk
ভকোন�ড-19 এেং নেে্গোচে নেনয় সে্গনশষ েন্্যর েে্য London Elects এর www.
londonelects.org.uk/Covid ওনয়েসোইট ভদখ্ে

