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অনলাইনে যান

ভোট দিতে নিবন্ধন করুন

gov.uk/register-to-vote
-তে এই ফর্মটি পূরণ করা দ্রত
ু এবং সহজ
ভোট দিতে নিবন্ধন করছেন
আপনি ভোট দিতে নিবন্ধন করতে পারেন যদি
আপনি:
• ইউকে'র বাসিন্দা (সাধারণত বাস করেন) এবং
16 বছর বা তার বেশি বয়সী (কিন্তু আপনার
18 বছর বয়স না হলে আপনি ভোট দিতে
পারবেন না) হতে হবে।

হয় আপনাকে অবশ্যই:

• একজন ব্রিটিশ, আইরিশ বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের নাগরিক হতে হবে,
নতুবা

• একজন কমনওয়েলথ নাগরিক যার ইউকে-তে ঢোকার জন্য বা থাকার

জন্য ছুটি আছে বা যার এমন ছুটির প্রয়োজন নেই।
এটিতে শুধুমাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগবে এবং অনলাইনে এটি দ্রুত ও সহজ।
এই ফর্মটিতে অনুরোধ করা সমস্ত তথ্য প্রদান করা আবশ্যক (অন্যথায় উল্লিখিত না হলে) নইলে আপনার আবেদন
বিলম্বিত হতে পারে।

1

আপনার নাম এবং ঠিকানা
নাম (গুলি)
পদবি
আপনার ঠিকানা
পোস্টকোড
না
হ্যাঁ
আপনি কি অন্য ঠিকানায় বাস করেন?
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে আপনাকে এই ঠিকানা আমাদের এখনই দিতে হবে না কিন্তু আমরা পরে আরও তথ্যের জন্য জিজ্ঞাসা
করতে পারি।
টেলিফন নম্বর (ঐচ্ছিক)
ইমেল (ঐচ্ছিক)
আপনার ইমেল ঠিকানা প্রদান করলে আমরা আবেদন সম্পর্কে আপনার সাথে যোগাযোগ করার একটি দ্রত
ু এবং সহজ উপায় পাব।

ভুল তথ্য
যদি আমরা ভুল তথ্য প্রিন্ট করে থাকি, অনুগ্রহ করে এটিকে কেটে দিন এবং সঠিক তথ্য লিখুন।

2

আপনার জাতীয়তা

আপনার যদি একাধিক জাতীয়তা থাকে তাহলে সবগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন।
(আপনার জাতীয়তা জানেন না? অনুগ্রহ করে অনুচ্ছেদ 7 দেখুন)

3

(আরও তথ্য P4)

গত 12 মাসের মধ্যে বাড়ী বদল করেছেন?
না

হ্যাঁ যদি হ্যাঁ হয় তবে অনুগ্রহ করে পূর্ববর্তী ঠিকানা দিন যেখানে আপনি গত বছর বসবাস করেছেন নইলে
আপনার আবেদন বিলম্বিত হতে পারে।

পোস্টকোড
যদি এই ঠিকানাটি বিদেশের হয়, তবে কি আপনি ইউকে-তে একজন বিদেশী ভোটার হিসাবে নিবন্ধিত?

না

হ্যাঁ

( Barcode goes here )
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4

আপনি কি আপনার বর্তমান ঠিকানাতে বসবাসকারী 16 বছর বা তার বেশি বয়সী একমাত্র ব্যক্তি? (ঐচ্ছিক)
(আরও তথ্য P4)

হ্যাঁ, এই ঠিকানায় বসবাস করা আমি 16 বছর বা তার বেশি বয়সী একমাত্র ব্যক্তি।

5

আপনার জন্মের তারিখ
যদি আপনি আপনার জন্মের তারিখ না জানেন তবে অনুগ্রহ করে এখানে টিক চিহ্ন দিন:
দি দি

6

মা মা

ব ব ব ব

18 এর নিচে

18-75

76 বছর বা তার বেশি বয়সী

(আপনার জন্মের তারিখ জানেন না? অনুচ্ছেদ দেখুন 7)।

(আরও তথ্য P4)

আপনার জাতীয় বীমা নম্বর
আপনি এটি আপনার পেস্লিপ, বা ট্যাক্স, পেনশন বা বেনিফিট এর অফিসিয়াল চিঠি তে পেতে পারেন।
(আপনি আপনার জাতীয় বীমা নাম্বার জানেন না? অনুগর
্ হ করে অনুচছ
্ েদ 7 দেখুন)

7

আপনি আপনার জাতীয়তা, জন্ম তারিখ বা জা্তীয় বীমা নম্বর জানেন না? আমাদের বলুন কেন জানেন না
আপনি যদি এই বিবরণগুলি প্রদান না করতে পারেন তবে আমরা আপনাকে প্রক্রিয়াজাতকরণের আগে অন্য দস্তাবেজী
প্রমাণের জন্য অনুরোধ করতে পারি
আপনার আবেদন।

8

আপনার নাম পরিবর্তন?
অনুগ্রহ করে আপনার সাম্প্রতিকতম আগের নাম আমাদের দিন (ঐচ্ছিক)।

অনুগ্রহ করে আপনার নাম পরিবর্তন করার তারিখটি
আমাদের বলুন (ঐচ্ছিক)।

9

দি দি

মা মা

ব ব ব ব

(আরও তথ্য P4)

ব্যক্তি হিসাবে ভোট দিতে পারেন না
ভোটের দিনে যদি আপনি ভোটকেন্দ্রে যেতে না পারেন, তাহলে আপনি কীভাবে ভোট দিতে চান তা চয়ন করুন এবং আমরা
আপনাকে একটি আবেদনপত্র পাঠাব, অথবা আপনি
yourvotematters.co.uk তে একটি আবেদন ফর্ম ডাউনলোড করতে পারেন।
পোস্ট দ্বারা

প্রক্সি দ্বারা (কেউ আপনার পক্ষে ভোট দেবে)

10 খোলা নিবন্ধন
খোলা নিবন্ধন ভোটার তালিকার একটি প্রকার, কিন্তু নির্বাচনের জন্য ব্যবহার করা হয় না। এটি কেনা যেতে পারে
যেকোনো ব্যক্তি এবং যা বেশিরভাগ নাম এবং ঠিকানার বিবরণ নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়।
আপনি আপনার নাম এবং ঠিকানা খোলাভাবে নিবন্ধন করতে না চাইলে অনুগর
্ হ করে টিক চিহ্ন দিন

(আরও তথ্য P4)

11 ঘোষণা
আমি বর্তমানে এই ঠিকানায় বসবাস করি। আমার শ্রেষ্ঠ জ্ঞান অনুযায়ী, এই ফর্মের সব তথ্য সত্য।
আমি বুঝতে পারি যে এই ফর্মটিতে আমি যে তথ্য দিয়েছি তা নির্বাচনী নিবন্ধনে ব্যবহার করা হবে।
আমি বুঝতে পারি যে আমি নিবন্ধনের জন্য একটি আবেদন না করলে তা করার প্রয়োজন হলে আমাকে £80 র জরিমানা দিতে হতে
পারে। আমি বুঝি যে এই ফর্মে কোন মিথ্যা তথ্য প্রদান করা একটি অপরাধ এবং যদি দোষী সাব্যস্ত হয় তবে আমাকে ছয় মাসের
জন্য কারাদণ্ড এবং/অথবা সীমাহীন জরিমানা প্রদান করতে হতে পারে।
স্বাক্ষর

আজকের তারিখ
দি দি

আপনি যদি এই ফর্ম পূরণ করতে সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে
P1 এ বিস্তারিত বিবরণ ব্যবহার করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
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মা মা

ব ব ব ব

( Barcode goes here )

P3

আপনার জাতীয়তা
আপনার যদি একাধিক জাতীয়তা থাকে তাহলে সবগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন। আপনি শুধুমাত্র ব্রিটিশ, আইরিশ বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের নাগরিক
বা একজন কমনওয়েলথ নাগরিক হন তাহলে আপনি শুধুমাত্র ইউকে-তে ভোট দিতে নিবন্ধন করতে পারেন যাকে ইউকে-তে ঢুকতে বা বাইরে যেতে
বা থাকতে কোন ধরনের ছুটির প্রয়োজন হবে না। আপনার জাতীয়তা সম্পর্কে আমাদের অতিরিক্ত প্রমাণের প্রয়োজন হতে পারে বা আমরা
সরকারি রেকর্ডগুলির বিরুদ্ধে আপনার জাতীয়তা বা অভিবাসন অবস্থা পরীক্ষা করতে পারি।

আপনি কি আপনার ঠিকানাতে বসবাস 16 বছর বা তার বেশি বয়সী একমাত্র ব্যক্তি?
আপনি এই প্রশ্নের উত্তর নাও দিতে পারেন। যাইহোক, প্রতিবছর, আপনার ভোটার নিবন্ধন অফিসটি সঠিক লোকজন কে ভোট দেওয়ার
জন্য নিবন্ধিত করা নিশ্চিত করতে প্রত্যেক পরিবারের কাছে চিঠি পাঠায়। আপনার নির্বাচনী রেজিস্ট্রেশন অফিসে আপনার পরিবারের কাছে
এই চিঠিটি নিকট ভবিষ্যতে পাঠাবে না যদি আপনি তাদের জানান যে আপনার বয়স 16 বছর বা তার বেশি বয়সী এবং আপনি আপনার বর্তমান
ঠিকানায় একা বসবাস করে।

আপনার জন্মের তারিখ
যদি আপনি আপনার জন্মের জন্ম না জানেন তবে অনুগ্রহ করে আপনার অফিসিয়াল নথি (যেমন, আপনার পাসপোর্ট বা ড্রাইভিং লাইসেন্স)
তাহলে তারিখ বা বক্সগুলির মধ্যে একটি টিক চিহ্ন দিন। আপনার জন্ম তারিখ আপনাকে চিহ্নিত করে, ভোট দেওয়ার জন্য আপনার যোগ্যতা
নিশ্চিত করে এবং জুরি পরিষেবার জন্য মানুষকে কল করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আপনার নাম পরিবর্তন?
উদাহরণস্বরূপ, আপনি হয়তো বিয়ে করেছেন এবং আপনার নাম পরিবর্তন করেছেন। আপনাকে আপনার নাম পরিবর্তনের বিবরণ দিতে হবে না
কিন্তু এটা আপনাকে আমাদের সনাক্ত করতে সাহায্য করবে। যদি এই তথ্য দেওয়া না হয় তবে আপনাকে অতিরিক্ত নথিপত্রের প্রমাণ দিতে
হবে।

খোলা নিবন্ধন
এখানে দুটি নিবন্ধন আছে। কেন? জনসাধারণের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে নিবন্ধন অফিস দুটি নিবন্ধন রাখে - নির্বাচনী তালিকা
এবং খোলা নিবন্ধন যা (সম্পাদিত নিবন্ধ হিসাবে পরিচিত) হয়।
ভোটার তালিকা
নির্বাচনী নিবন্ধনে সর্বজনীন নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধিত
প্রত্যেকের নাম এবং ঠিকানাগুলি তালিকাভুকত
্ করা হয়।
নিবন্ধনটি নির্বাচনী উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহার করা হয়, যেমন
শুধম
ু াত্র যোগ্য ব্যক্তির ভোট দেওয়া নিশ্চিত করা। এটি আইনের
ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অন্যান্য সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্যগুলির জন্যও ব্যবহৃত
হয়, যেমন:
• অপরাধ সনাক্তকরণ (যেমন জালিয়াতি)
• জুরি সেবা জন্য মানুষকে ডাকা
• ক্রেডিট আবেদন পরীক্ষা

খোলা নিবন্ধন
খোলা নিবন্ধন ভোটার তালিকার একটি প্রকার, কিন্তু নির্বাচনের
জন্য ব্যবহার করা হয় না। এটি কোন ব্যক্তি, কোম্পানী বা সংস্থা
দ্বারা কেনা যাবে। উদাহরণস্বরূপ, এটি ব্যবসার এবং সেবা প্রতিষ্ঠানের
নাম এবং ঠিকানা নিশ্চিতকরণ বিস্তারিত দ্বারা ব্যবহৃত করা হয়।
আপনার নাম এবং ঠিকানা খোলা নিবন্ধন অন্তর্ভুক্ত করা হবে যদি না
আপনি তাদের মুছে ফেলার জন্য বলেন। খোলা নিবন্ধ থেকে আপনার
বিবরণ সরানো আপনার ভোট দেওয়ার অধিকারকে প্রভাবিত করে না।

যদি আপনি উদ্বিগ্ন হন যে নিবন্ধনে উল্লিখিত আপনার নাম বা ঠিকানা আপনার নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করতে পারে, আপনার জন্য অন্যান্য
বিকল্প উপলব্ধ রয়েছে। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, আপনি আপনার নাম এবং ঠিকানা ছাড়াও নিবন্ধন করতে পারেন। আরো জানতে, আপনার
নির্বাচনী নিবন্ধন দপ্তরে যোগাযোগ করুন। আপনি এই P1 ফর্মে তাদের ঠিকানা খুঁজে পেতে পারেন। আপনি উভয় নিবন্ধনের সম্পর্কে এবং
কিভাবে তা ব্যবহার করা যেতে পারে তার সম্পর্কে আরও তথ্য gov.uk/register-to-vote এ জানতে পারেন

গোপনীয়তা বিবৃতি
আমরা শুধুমাত্র নির্বাচনী উদ্দেশ্যে আপনার দেওয়া তথ্য ব্যবহার করব। আমরা ব্যক্তিগত তথ্য নিরাপদে রাখব এবং আমরা তথ্য সুরক্ষার
আইন অনুসরণ করব। আমরা আপনার কাছে থেকে বা অন্য কোনও ব্যক্তির কাছে থেকে পাওয়া তথ্য বা অন্য যে কোনও ব্যক্তিগত তথ্য অন্য
কোনও ব্যক্তি বা অন্য কোন সংস্থার কাছে সরবরাহ করব না আমরা ব্যক্তিগত তথ্য দিই না, যদি না আইনী প্রয়োজনে আমাদের তা দিতে হয়।
এই ফর্মের মধ্যে তথ্য সংগ্রহের জন্য আইনী ভিত্তি হল জনস্বার্থে জনসাধারণের আগ্রহ এবং কার্যনির্বাহী নিবন্ধন আধিকারিকের নিযুক্ত
সরকারি কর্তৃত্বের প্রয়োগ, যা প্রতিনিধিত্বমূলক হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে এমন কর্মের কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জনগণের
আইন 1983 এবং নিয়মাবলী সংশ্লিষ্ট রয়েছে।
এই ফর্মে সংগ্রহ করা কিছু তথ্য বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিগত তথ্য হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। জনগণের প্রতিনিধিত্ব আইন 1983 এবং
সংশ্লিষ্ট বিধিবিধানের মত সুষ্ঠ জনস্বার্থের কারণেই এই প্রক্রিয়াটি করা হয়। এই ধরনের তথ্য প্রক্রিয়া করার জন্য ডাটা কনট্রোলারের
অবশ্যই একটি প্রাসঙ্গিক নীতি তথ্য় থাকা আবশ্যক যা এই তথ্যটি কিভাবে পরিচালিত হবে তা সেট করে।
নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক হল ডেটা কন্ট্রোলার: <<ERO name>> <<ERO address>> <<ERO telephone>>
ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়াকরণের সাথে সম্পর্কিত আরও তথ্যের জন্য <<web>> আপনার গোপনীয়তা বিজ্ঞপ্তিটির কাছে উল্লেখ করা
উচিত।

ফর্মের সঙ্গে সমস্যা?
আপনার নির্বাচনী নিবন্ধন দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করুন যদি এই ফর্মটি বোঝার বা সম্পন্ন করার কোন সাহায্যের
প্রয়োজন হয় - অথবা যদি আপার এই ফর্মটি বড় মুদর
্ ণ বা অন্য বিন্যাসের জন্য প্রয়োজন হয়। আপনি এই P1 ফর্মে তাদের
ঠিকানা খুজ
ঁ ে পেতে পারেন।

( Barcode goes here )
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