2021সালের প ৌর নির্াচি
ব
সম্পনকবত তথ্য
ফিনল্যাণ্ডের সংফিধান অনুযায়ী ,দেশটি স্ব-শাফসত দ ৌরসভাগুফল্ণ্ডত ফিভক্ত। প্রণ্ডতযকটি দ ৌরসভা
এর িাফসন্দাণ্ডের সম্পফকিত অণ্ডনক ফসদ্ধাণ্ডের জনয োয়িদ্ধ।
সণ্ডিাচ্চ
ি ফসদ্ধাে গ্রহণকারী দ ৌর সংস্থাটি হণ্ডে দ ৌর ফরষে ,যাণ্ডক এর িাফসন্দারা ফনিাফিত
ি
কণ্ডর।
ফরষের সেসয অথিা কাউন্সিল্ররা দ ৌর ফনিািণ্ডন
ি
িার িছণ্ডরর দেয়াণ্ডের জণ্ডনয ফনিাফিত
ি
হয়।
রিতী দ ৌর ফনিািন
ি
13 জুি2021, রনর্র্ালর অনুটিত হণ্ডি ।
দ ৌর ফনিািণ্ডন,
ি
ফিনল্যাণ্ডের নাগফরকরা এিং ফনফেিষ্ট শতিািল্ী
নাগফরকরা দভাি ফেণ্ডত এিং প্রাথী ফহসাণ্ডি োাঁডাণ্ডত াণ্ডরন।

াল্ন কণ্ডর অনযানয দেণ্ডশর

ফিনল্যাণ্ডে দভািোন হণ্ডে দস্বোেূল্ক।
অযাল্যাে অঞ্চণ্ডল্, 2021 সাণ্ডল্ দকাণ্ডনা দ ৌরসভা ফনিািন
ি
অনুটিত হণ্ডি না।

প াটানিকার -কার প াট পেওযার অনিকার আলে
আ ফন যফে ফিনল্যাণ্ডের নাগফরক ,অনয দকাণ্ডনা ইউণ্ডরা ীয় ইউফনয়ণ্ডনর সেসয রাষ্ট্র ,আইসল্যাে
অথিা নরওণ্ডয়র নাগফরক হন এিং আ ফন ফনম্নফল্ফিত শতিািল্ী ূরণ কণ্ডরন তিন আ ফন
দ ৌরসভা ফনিািণ্ডন
ি
দভাি োন করণ্ডত াণ্ডরন :



ফনিািণ্ডনর
ি
ফেণ্ডন 13 জুন 2021) আ নার িয়স 18িছর হণ্ডয়ণ্ডছ
2 এফপ্রল্, 2023 অিফে আ নার ফিনল্যাণ্ডের দ ৌর আিাফসকতা আণ্ডছ

যফে আ ফন অনয দকাণ্ডনা দেণ্ডশর নাগফরক হন ,আ ফন দ ৌর ফনিািণ্ডন
ি
দভাি ফেণ্ডত



াণ্ডরন যফে:

ফনিািণ্ডনর
ি
ফেণ্ডন 13 জুন, 2023) আ নার িয়স 18িছর হণ্ডয়ণ্ডছ
2 এফপ্রল্ 2023 তাফরণ্ডির আণ্ডগ কে ণ্ডে েুই িছর ধণ্ডর একিানা আ নার ফিনল্যাণ্ডের
দ ৌর আিাফসকতা থাকণ্ডত হণ্ডি

আ নার দ ৌর আিাফসকতা দ ৌরসভা আিাফসক আইণ্ডনর ফভফিণ্ডত ফনধাফরত
ি
হয়। নীফতগতভাণ্ডি, দয
দ ৌরসভায় আ ফন িাস কণ্ডরন দসটিই হণ্ডে দ ৌর আিাফসকতা

2021সাণ্ডল্র দ ৌর ফনিািণ্ডন
ি
,আ নার দ ৌর আিাফসকতা 2 এফপ্রল্ 2023 তাফরণ্ডির 12:00
েধযরাণ্ডে জনসংিযা তথয িযিস্থায় আ নার দ ৌর আিাফসকতা দয ফহসাণ্ডি দরকর্ি করা হণ্ডয়ণ্ডছ দস
অনুযায়ী আ নার দ ৌর আিাফসকতা ফনধাফরত
ি
হণ্ডি।
প্রণ্ডয়াজন সাণ্ড ণ্ডে ,আ ফন ফর্ন্সজিাল্ এিং জনসংিযা দর্িা
দ ৌর আিাফসকতা রীো করণ্ডত াণ্ডরন।

ফরণ্ডষিা সংস্থার কাছ দথণ্ডক আ নার

দ ৌর ফনিািণ্ডন
ি
,আ ফন শুধুোে আ নার দ ৌর আিাফসকতায় ফনিািণ্ডনর
ি
জনয োাঁফডণ্ডয় থাকা
প্রাথীণ্ডক দভাি ফেণ্ডত াণ্ডরন।

প াটানিকার প্রাপ্ত সমস্ত র্যক্তিলক প াটানিকার সম্পলকব একটট
নর্জ্ঞনপ্ত পপ্ররণ করা হয
ফর্ন্সজিাল্ এিং
ুণ্ডল্শন দর্িা সাফভিণ্ডসজ এণ্ডজন্সি সেস্ত দভািাফধকার প্রাপ্তণ্ডের তথয সম্বফল্ত
একটি দভাণ্ডির দরন্সজষ্টার তত্বািধান কণ্ডর। দভাি দরন্সজষ্টার করার জনয আল্াোভাণ্ডি দরন্সজষ্টার করার
েরকার দনই।
ফর্ন্সজিাল্ এিং
ুণ্ডল্শন দর্িা সাফভিণ্ডসজ এণ্ডজন্সি দশষিাণ্ডরর েণ্ডতা 20 পম 2021 এর ূণ্ডি ি
আ নার দভািোণ্ডনর অফধকার সম্পণ্ডকি আ নাণ্ডক অিগত কণ্ডর একটি ফিজ্ঞফপ্ত কার্ি াঠাণ্ডি ।
দভািাফধকার প্রাপ্ত প্রণ্ডতযক িযন্সক্ত এিং যার টঠকানা জ্ঞাত দতেন িযন্সক্তণ্ডক এই কার্িটি াঠাণ্ডনা হয়।
যফে আ ফন ফর্ন্সজিাল্ এিং
ুণ্ডল্শন দর্িা সাফভিণ্ডসজ এণ্ডজন্সির দ্বারা িযিস্থাফ ত Suomi.fi িাতিা
ফরণ্ডষিার জনয সাইন আ কণ্ডরণ্ডছন তিন আ নাণ্ডক আ নার ফিজ্ঞফপ্ত কার্িটি শুধু ফর্ন্সজিাল্
আকাণ্ডর াঠাণ্ডনা হণ্ডি 1 অফধক তণ্ডথযর জনয ,www.suomi.fi/messages দেিুন )।
দভািাফধকার ফিজ্ঞফপ্তণ্ডত দভাটিং প্রন্সিয়া সম্পফকিত ফনণ্ডেিশািল্ী ,আ নার িাসস্থাণ্ডনর ফনকিিতী
আগাে দ াফল্ং দষ্টশনগুফল্র একটি তাফল্কা এিং আ নার দভািোণ্ডনর অফধকার সম্পফকিত তথয
ইতযাফে অেভভক্ত
ি থাণ্ডক। দ াফল্ং দষ্টশণ্ডন আ নাণ্ডক দভািাফধকার ফিজ্ঞফপ্তটি ফনণ্ডয় আসার েরকার
দনই ,তণ্ডি আ নার দভাি দেওয়ার আণ্ডগ আ নাণ্ডক ফনণ্ডজর ফরিয় প্রোণ করণ্ডত হণ্ডি।

প াগ্যতা –প্রাথ্ী নহলসলর্ পক োাঁড়ালত

ালর?

ফনম্নফল্ফিত শতিগুফল্ ূরণ করণ্ডল্ আ ফন আ নার আ নার দ ৌর আিাফসকতায় দ ৌরসভার প্রাথী
ফহসাণ্ডি োাঁডাণ্ডত াণ্ডরন:




আ ফন দয দ ৌরসভার প্রাথী ফহসাণ্ডি োাঁডাণ্ডত িান দসটিই হণ্ডে আ নার দ ৌর আিাফসকতা
ফিনল্যাণ্ডের ফকছভ দ ৌরসভায় আ নার দভাি দেওয়ার অফধকার রণ্ডয়ণ্ডছ
আ নাণ্ডক আইনগতভাণ্ডি অণ্ডযাগয দ াষণা করা হয়ফন।

অনুগ্রহ কণ্ডর েণ্ডন রািণ্ডিন দয স্থানীয় সরকার অফধসূিনার তাফল্কাভভক্ত কণ্ডয়কজন রান্সজযক
কেকতি
ি া ,শীষস্থানীয়
ি
দ ৌর কেকতি
ি া এিং কেিারীরা
ি
দ ৌর ফনিািণ্ডন
ি
প্রাথী ফহণ্ডসণ্ডি োডাণ্ডত ারণ্ডিন
না।

প ৌর নির্াচলির
ব
জলিয প্রাথ্ী মলিািযি
দ ৌর ফনিািণ্ডন
ি
প্রাথীণ্ডের েণ্ডনানয়ন করণ্ডত



ারণ্ডিন

দরন্সজষ্টার্ি েল্সেূণ্ডহর দ্বারা
দযাগয দভািারণ্ডের স্থাফ ত সেটষ্ট সফেফতগুফল্র দ্বারা

প্রণ্ডতযক েল্ ফনণ্ডজর ফনয়োিল্ী এিং ফিফধ অনুযায়ী এর ফনজস্ব প্রাথীণ্ডের জণ্ডনয ফসদ্ধাে ফনণ্ডত
ারণ্ডি। যফে আ ফন দকাণ্ডনা েণ্ডল্র প্রাথী ফহণ্ডসণ্ডি োাঁডাণ্ডত িান তিন আ নাণ্ডক অিশযই আ নার
ছণ্ডন্দর েণ্ডল্র সাণ্ডথ আণ্ডল্ািনা করণ্ডত হণ্ডি।
সেটষ্ট সফেফত প্রফতিা করার জণ্ডনয কে ণ্ডে ওই দ ৌরসভায় িাস করা েশজন দযাগয দভািাণ্ডরর
প্রণ্ডয়াজন হয়। তণ্ডি ,কে জনসংিযার দ ৌরসভাগুফল্র জণ্ডনয শুধুোে ফতন অথিা াাঁি জন
িাফসন্দার প্রণ্ডয়াজন।
েুই অথিা তণ্ডতাফধক েণ্ডল্র ফনিািনী
ি
দজাি গঠন করার অফধকার রণ্ডয়ণ্ডছ। েুই অথিা তণ্ডতাফধক
সেটষ্ট সফেফতর একটি দযৌথ তাফল্কা প্রস্তুত করার অফধকার রণ্ডয়ণ্ডছ।
দকাণ্ডনা দ ৌরসভায় দকাণ্ডনা েণ্ডল্র দ্বারা েণ্ডনাফনত প্রাথী ,ফনিািনী
ি
দজাি অথিা দযৌথ তাফল্কার
েণ্ডনানীত প্রাথীর সংিযা সিাফধক
ি
1.5 গুণোণ্ডনর দ্বারা দোি ফনিাফিত
ি
ফরষেণ্ডরর সংিযা অফতিে
করণ্ডত াণ্ডর। দ ৌরসভার জনসংিযার উ র ফনভির কণ্ডর ,এর ফরষণ্ডের নুযনতে 13-79 কাউন্সিল্র
ফনিাফিত
ি
করা হণ্ডি ফকন্তু দকাণ্ডনা দ ৌরসভা এর দথণ্ডক অফধক সংিযক কাউন্সিল্ ফনিাফিত
ি
করার
ফসদ্ধাে ফনণ্ডত াণ্ডর।
প্রণ্ডতযক প্রাথীণ্ডক একটি নম্বর িরাদ্দ করা হণ্ডি। প্রাথীণ্ডের একটি োষ্টার তাফল্কা প্রস্তুত করা হণ্ডি ,
দযিাণ্ডন সেস্ত প্রাথীণ্ডেরণ্ডক সংিযা অনুসাণ্ডর দেিাণ্ডনা হণ্ডি,2 নম্বর দথণ্ডক শুরু কণ্ডর োষ্টার
তাফল্কায় প্রাথীরা েল্ ও দযৌথ তাফল্কা অনুসাণ্ডর গ্রু করা হণ্ডি। োষ্টার তাফল্কায় প্রণ্ডতযক প্রাথীর
জনয ফনম্নফল্ফিত তথয থাকণ্ডি :তাণ্ডের নাে ,প্রাথীর নম্বর এিং দ শা। এছাডাও ,োষ্টার তাফল্কাটি
ফনণ্ডেিশ করণ্ডি





দকান েল্গুফল্ ফনিািনী
ি
দজাি গঠন কণ্ডরণ্ডছ
দকান ফনিািনী
ি
এল্াকাগুফল্ একটি দযৌথ তাফল্কা প্রস্তুত কণ্ডরণ্ডছ
দকান েল্গুফল্ ফনিািনী
ি
দজাণ্ডির অেভভক্ত
ি নয়
দকান প্রাথীরা দযৌথ তাফল্কার িাইণ্ডর দেৌডাণ্ডেন।

38 োিি 2023 তাফরণ্ডি সেস্ত দ ৌরসভায় প্রাথীণ্ডের োষ্টার তাফল্কা প্রস্তুত করা হণ্ডি। আ নার
দ ৌরসভার োষ্টার তাফল্কাটি উোহরণস্বরূ ,দ াফল্ং িুথ এিং ফিিার েন্ত্রণ্ডকর ফনিািনী
ি
াতায়
1www.vaalit.fi) এ উ ল্ব্ধ। আ ফন যফে আ নার আিাফসক দ ৌরসভা িযতীত অনয দকাণ্ডনা
দ ৌরসভায় আগাে দভাি দেওয়ার ফরকল্পনা কণ্ডরন ,তণ্ডি আ ফন আ নার দ ৌরসভার প্রাথীণ্ডের
তাফল্কার োষ্টার ফনিািণ্ডনর
ি
কেকতি
ি াণ্ডের কাণ্ডছ ন্সজজ্ঞাসা করণ্ডত াণ্ডরন।

প ালটর তানরখ
আগাে দভািগ্রহণ্ডণর সেয়কাণ্ডল্ আ ফন 38 এফপ্রল্ 2023 তাফরি রফিিার ফনিািণ্ডনর
ি
ফেন অথিা
ফনিািণ্ডনর
ি
ফেন আণ্ডগ দভাি ফেণ্ডত াণ্ডরন। আ ফন শুধুোে একিার আ নার দভাি ফেণ্ডত াণ্ডরন।
দিৌজোরী দকাণ্ডর্র অধীণ্ডন েুিার দভাি দেওয়া েেনীয় অ রাধ।
অনিম প াটোি:
র্ুির্ার, 26 পম, 2021 তানরলখ ফিনল্যাণ্ডে অফগ্রে দভািগ্রহণ শুরু হয় এিং দশষ হয় মঙ্গের্ার, 8
জুি, 2021 তানরলখ ।
ফিণ্ডেণ্ডশ অফগ্রে দভািগ্রহণ র্ুির্ার, 2 জুি, 2021 তানরলখ শুরু হণ্ডি এিং মঙ্গের্ার, 5 জুি,
2021 এ দশষ হণ্ডি । ফকছভ অফগ্রে দভািণ্ডকণ্ডে দভািোণ্ডনর সেয়কাল্ কে হয়।
আ ফন ফিনল্যাণ্ডের অথিা ফিণ্ডেণ্ডশর দয দকাণ্ডনা দভািণ্ডকণ্ডে অফগ্রে দভাি ফেণ্ডত
ফনম্নফল্ফিত অফগ্রে দভািণ্ডকে ফহসাণ্ডি কাজ করণ্ডত াণ্ডর:

াণ্ডরন।

 ফিনল্যাণ্ডের অফগ্রে দভািণ্ডকেগুফল্ যা দ ৌরসভা কততক
ি েণ্ডনানীত হণ্ডয়ণ্ডছ ,দযেন দ ৌর
অফিসগুফল্
 ফিণ্ডেণ্ডশ দিশ কণ্ডয়কটি ফিফনশ ফেশন
 প্রফতিান ,দযেন হাস াতাল্ ,সোজকল্যাণ ইউফনি এিং সংণ্ডশাধনেূল্ক প্রফতিান।
যারা দরাগী অথিা এই প্রফতিাণ্ডন িাকয প্রোন করণ্ডছন তারা শুধুোে দসিাণ্ডন দভাি ফেণ্ডত
াণ্ডরন।
 অফগ্রে দভাণ্ডির সেয় ফিণ্ডেণ্ডশ ফিফনশ জাহাজগুফল্। শুধুোে জাহাণ্ডজর কেীরা সেুণ্ডের
সেয় দভাি ফেণ্ডত াণ্ডর ,যােীরা জাহাণ্ডজ দভাি ফেণ্ডত াণ্ডর না।
নির্াচলির
ব
নেি প াটোি:
ফনিািণ্ডনর
ি
ফেন, 13 জুি, 2021 রনর্র্ার সকাে 9টা পথ্লক 8টা

ন্ত
ব দভািগ্রহণ অনুটিত হণ্ডি ।

ফনিািণ্ডনর
ি
ফেন আ ফন শুধুোেোে দভািণ্ডকণ্ডে দভািোণ্ডনর সটঠক দনাটিফিণ্ডকশন যা আ নার
কাণ্ডছ দপ্রফরত হণ্ডয়ণ্ডছ তাণ্ডত দভাি ফেণ্ডত াণ্ডরন।
র্ানড় পথ্লক প াট পেওযা:
অণ্ডযৌন্সক্তক অসুফিধা ছাডাই আ ফন যফে দভািোন দকণ্ডে দ ৌৌঁছাণ্ডত না াণ্ডরন এেন সীোিদ্ধতা যফে
আ নার সরাণ্ডনার অথিা কাজ করার সীোিদ্ধ থাণ্ডক তণ্ডি আ ফন আগাে দভািোণ্ডনর সেয় িাসা
দথণ্ডক দভাি ফেণ্ডত ারণ্ডিন।
ফিকাল্ 4িার আণ্ডগ মঙ্গের্ার, 1 জুি, 2021 তাফরণ্ডি িাফড দথণ্ডক দভাি ফেণ্ডত আ নাণ্ডক ফনিন্ধন
করণ্ডত হণ্ডি ফনিন্ধন করণ্ডত ,আ নার আিাফসক দ ৌরসভার দকেীয় দ ৌর ফনিািন
ি
দিাণ্ডর্ির সাণ্ডথ
দযাগাণ্ডযাগ করুন। দিাণ্ডর্ির দযাগাণ্ডযাণ্ডগর তথযগুফল্ আ নার দভািোণ্ডনর সটঠক ফিজ্ঞফপ্তণ্ডত াওয়া

যাণ্ডি। ফকছভ ফনফেি ষ্ট শণ্ডতি ,একই
দভাি ফেণ্ডত াণ্ডরন।

ফরিাণ্ডর িসিাসরত দকাণ্ডনা

ফরিাণ্ডরর তত্ত্বািধায়ক একই সাণ্ডথ

পমইলে প াটোি:
আ ফন যফে আগাে দভািোণ্ডনর ুণ্ডরা সেয়কাণ্ডল্ এিং ফনিািণ্ডনর
ি
ফেণ্ডন ফিণ্ডেণ্ডশ থাণ্ডকন তণ্ডি ফিণ্ডেশ
দথণ্ডক দেইণ্ডল্ও দভাি ফেণ্ডত ারণ্ডিন।
দেইণ্ডল্ দভাি দেওয়ার জনয ফিিার েন্ত্রণ্ডকর অনল্াইন ফরণ্ডষিা দথণ্ডক ফিণ্ডেণ্ডশ আ নার টঠকানায়
প্রণ্ডয়াজনীয় দভািোণ্ডনর আণ্ডেশ ফেন। ফনিািণ্ডনর
ি
ফেন ফতন োস আণ্ডগ অর্িার দেওয়া দযণ্ডত াণ্ডর
না। দভািাফধকার প্রাপ্ত িযন্সক্ত িযন্সক্ত ফহসাণ্ডি ,আ নার প্রণ্ডয়াজনীয় দভাণ্ডির েফল্ল্গুফল্ যথাসেণ্ডয়
অর্িার করার জনয আ ফন োয়িদ্ধ যাণ্ডত আ নার িযাল্িটি তার প্রেে িাণ্ডে ফনিািণ্ডনর
ি
আইণ্ডন
ফনফেিষ্ট সেণ্ডয়র েণ্ডধয আ নার দ ৌরসভার দকেীয় দ ৌর ফনিািন
ি
দিাণ্ডর্ির কাণ্ডছ ফিফরণ্ডয় ফেণ্ডত াণ্ডর।

কী ালর্ প াট পেওযা

ায

অফগ্রে দভািোণ্ডনর সেয়কাণ্ডল্ অথিা ফনিািণ্ডনর
ি
ফেণ্ডন আ নার দভাি দেওয়ার জনয ,আ নার
স্থানীয় দভািণ্ডকণ্ডে যান। আ ফন শুধুোে আ নার দ ৌরসভায় প্রাথীণ্ডের োষ্টার তাফল্কায়
তাফল্কাভভক্ত প্রাথীণ্ডের একজনণ্ডকই দভাি ফেণ্ডত াণ্ডরন।
1) আ িার াসণ্ড ািি , ফরিয় ে ,ড্রাইফভং ল্াইণ্ডসি অথিা অনযানয অনুরূ নফথ
দেফিণ্ডয় নির্াচি
ব
কমকতব
ব
ালক আ িার নরচয প্রমাণ করুি । ফনিািন
ি
কেকতি
ি া আ নাণ্ডক
িযাল্ি দেণ্ডিন।
2) প ানেিং র্ুলথ্

াি। একিাণ্ডর শুধুোে একজন িযন্সক্ত দভািণ্ডকণ্ডে প্রণ্ডিশ করণ্ডত

াণ্ডরন।

3) আ নি আ িার র্যােলট প প্রাথ্ী প াট নেলেি তার িম্বর নচনিত করুি। আ ফন
শুধুোে একজন প্রাথীণ্ডকই দভাি ফেণ্ডত ারণ্ডিন। িযাল্ণ্ডির িতণ্ডি আ নার প্রাথীর সংিযা ফল্িুন।
আ নার িযাল্ণ্ডি আর ফকছভ ফল্িণ্ডিন না অথিা আাঁকণ্ডিন না। িযাল্িটি ভাাঁজ করুন যাণ্ডত আ নার
দল্িা নম্বরটি ফভতণ্ডর থাণ্ডক এিং অনয কারও কাণ্ডছ েতশযোন না হয়।
4) আ িার
দেণ্ডিন।

াাঁজ করা র্যােট নির্াচি
ব
কমকতব
ব
ার কালে নিলয

াি। তারা িযাল্ণ্ডি স্ট্যাম্প

5a) আ ফন যফে ফনিািণ্ডনর
ি
ফেন দভাি ফেণ্ডেন ,তাহণ্ডল্ আ িার স্ট্যাম্পড র্যােটটট র্যােট
র্ালে পেলে নেি।
5b) আ ফন যফে আণ্ডগ দথণ্ডক দভাি ফেণ্ডেন ,তলর্ নির্াচি
ব
কমকতব
ব
া আ িালক একটট নির্াচিী
ব
খাম পেলর্ি ার উ র আ নি আ িার স্ট্যাম্প করা র্যােট নসে করলর্ি।
িযাল্ণ্ডি প্রাথীর নাে দল্িার েেতা যফে উণ্ডেিণ্ডযাগযভাণ্ডি হ্রাস ায় তণ্ডি আ ফন আ নার ছণ্ডন্দর
দকাণ্ডনা দ াফল্ং সহায়ক অথিা দকাণ্ডনা ফনিািন
ি
কেকতি
ি াণ্ডক আ নার দভাি ফেণ্ডত সহায়তা করার
জনয অনুণ্ডরাধ করণ্ডত াণ্ডরন। আ নার সহকারী প্রাথী অথিা প্রাথীর ফনকিাত্মীয় নাও হণ্ডত াণ্ডরন।
আ নার সহকারী আ নার িযাল্ণ্ডির দগা নীয়তা িজায় রািণ্ডত িাধয হণ্ডি ,অথাত
ি আ নার দভাি
সম্পফকিত দকাণ্ডনা তথয দগা ন রািণ্ডত।

অনতনরি তথ্য
 ফনিািণ্ডনর
ি
ফিষণ্ডয় আরও তণ্ডথযর জনয ,আ নার দ ৌরসভার দকেীয় দ ৌর ফনিািন
ি
দিাণ্ডর্ির
সাণ্ডথ দযাগাণ্ডযাগ করুন।
িযন্সক্তগত দভািাফধকার সম্পফকিত দয দকাণ্ডনা প্রশ্ন ফর্ন্সজিাল্ এিং
ুণ্ডল্শন দর্িা ফরণ্ডষিা
সংস্থায় জো দেওয়া দযণ্ডত াণ্ডর।
আ নার দভািোণ্ডনর সটঠক ফিজ্ঞফপ্তণ্ডত উভণ্ডয়র দযাগাণ্ডযাণ্ডগর ফিশে উ ল্ব্ধ।
 অফগ্রে দ াফল্ং দষ্টশনগুফল্র টঠকানা এিং দিাল্ার সেয় ,দেল্-ইন দভাি দেওয়ার আণ্ডেণ্ডশর
ফনণ্ডেিশািল্ী ,প্রাথীণ্ডের ফিষণ্ডয় তথয এিং অনযানয ফনিািণ্ডনর
ি
তথয www.vaalit.fi দত নযায়
েন্ত্রাল্ণ্ডয় ফনিািনী
ি
ওণ্ডয়িসাইণ্ডি াওয়া যাণ্ডি।
 34 দে 2023 তাফরণ্ডির ণ্ডর দ ৌরসভা ফনিািণ্ডন
ি
প্রাথীণ্ডের ফিষণ্ডয় তথয ফিিার েন্ত্রণ্ডকর
ফনিািনী
ি
াতায় াওয়া যাণ্ডি। অফগ্রে দভািণ্ডকে সম্পফকিত তথয 32 এফপ্রল্ 2023 তাফরণ্ডির
ণ্ডর উ ল্ব্ধ করা হণ্ডি।
 ফর্ণ্ডসম্বর, 2020 সাণ্ডল্ প্রথে প্রাকফশত এই দযাগাণ্ডযাগটি 2023 দ ৌর ফনিািন
ি
স্থফগতকরণ
আইন 126 /2023) দথণ্ডক প্রাপ্ত ফরিতিনগুফল্ দেিাণ্ডত আ ণ্ডর্ি করা হণ্ডয়ণ্ডছ।

ফর্ন্সজিাল্ এিং

ুণ্ডল্শন র্ািা সাফভিণ্ডসজ অযাণ্ডজন্সি , 29 োিি, 2023

