প্রেস বিজ্ঞবি - 2022 কাউন্টি ন্টির্াচি
ব
1 জানুয়ারী 2023 থেকে সমাজ েল্যাণ এবং স্বাস্থ্য পররচর্ায়
য সংক াধন (sote-uudistus) োর্ের
য
হকব। এই সংশ োধশে, সমাজ েল্যাণ এবং স্বাস্থ্য পররচর্া য পররকেবা এবং ত্রাণ পররকেবার আকয়াজন
েরার দারয়ত্ব রমউরনরসপযারল্টি থেকে 21 িা সুস্থ্তা থসবার োউরিকত স্থ্ানান্তররত হকব। তকব, রসটি
অফ থহল্রসঙ্কি সুস্থ্তা থসবার োউরি না বা থোনও সুস্থ্তা থসবার োউরির অং ও না, এবং
রনজেই নেশের সমোে কল্যোণ এবং স্বোস্থ্য পনরচর্ো য পনরশেবো এবং ত্রোণ পনরশেবোর দোনিত্ব
জেশব।
সুস্থ্তো জসবোর কোউনি সবেেীে
য
আইেী সত্তো র্ো নমউনেনসপযোনল্টি এবং রোেয জেশক
আল্োদো এবং তোশদর এল্োকোর স্ব োসে কশর। মূল্ত বতযমোে অঞ্চল্গুনল্র নিনত্তশত
নিেল্যোন্ড সুস্থ্তো জসবোর কোউনিশত নবিক্ত করো হশব। ঊনসমো অঞ্চশল্ চোরশি সুস্থ্তো জসবোর
কোউনি েোকশব।
কোউনি কোউন্সিল্ সশবোচ্চ
য
নসদ্ধোন্ত-গ্রহণোরী সুস্থ্তা থসবার োউরি সংঘ, এর বারসন্দারা একদর
রনবাচন
য
েকর। োউরি রনবাচকন
য
এই োউরি োউঙ্কিকল্র সদসযকদর, র্ো োউঙ্কিল্ারকদর রনবাচে
য
করো হি।
রবিিার 23 জািুয়ারী 2022-এ প্রেম োউরি রনবাচন
য
হকব। জসখোে জেশক নেবোনচত
য
কোউনি
কোউন্সিশল্র কোর্কোশল্র
য
জমিোদ মোচয 2022 -এ শুরু হকব এবং থম 2025-এর থ ে পর্ন্ত
য চল্কব।
2025 থেকে, র্খন রমউরনরসপযাল্ রনবাচন
য
হকব ঐ এেই সময় োউরি রনবাচকনর
য
আকয়াজন েরাো
হশব।
কোউনি নেবোচশে,
য
রফনল্যাকের নাগররে এবং রবক ে পরররস্থ্রতকত অনযানয থদক র নাগররে থ াি
রদকত এবং থ ািপ্রােী হকত পারকবন।
নিেল্যোশন্ড জিোিদোে জস্বচ্ছোকৃত কোে।
নসটি অি জহল্নসন্সি এবং নরেে অি অশল্শন্ড জকোেও কোউনি নেবোচে
য
হশব েো।

প্র াটাবিকার- কক ক াট ন্টিপ্রে পারবি
আপনে র্নদ নিেল্যোন্ড, ইকয়াকরারপয়ান ইউরনয়কনর অনয সদসয থদ , আইসল্যাে বা নরওকয়র
নাগররে হন এবং রনকনাক্ত তয পূরণ েকরন তাহকল্ আপরন োউরি রনবাচকন
য
থ াি রদকত পারকবন:


জিোশির নদশে (23 জানুয়ারী 2022) আপনার বয়স 18 বছর হয়



নিেল্যোশন্ড আপেোর বোসস্থ্োশের নমউনেনসপযোনল্টি এমে একটি নমউনেনসপযোনল্টি হি
র্ো 3 রিকসম্বর 2021-এ এেিা সুস্থ্তা থসবার োউরির এঙ্কক্তয়ার ু ক্ত।

আপনে র্নদ অেয জকোেও জদশ র েোগনরক হে, আপরন োউরি রনবাচকন
য
থ াি রদকত পারকবন
র্রদ:




জিোশির নদশে (23 জানুয়ারী 2022) আপনার বয়স 18 বছর হয়
নিেল্যোশন্ড আপেোর বোসস্থ্োশের নমউনেনসপযোনল্টি এমে একটি নমউনেনসপযোনল্টি হি
র্ো 3 রিকসম্বর 2021-এ এেিা সুস্থ্তা থসবার োউরির এঙ্কক্তয়ার ু ক্ত।
3 রিকসম্বর 2021-এর আকগ েম পকে দুই বছকরর জনয এে িানা রফনল্যাকের একিো
অঞ্চশল্ আপেোর বোসস্থ্োশের নমউনেনসপযোনল্টি েোশক।

নমউনেনসপযোনল্টি অি জরনসশেি অযোক্ট অেুসোশর আপেোর বোসস্থ্োশের নমউনেনসপযোনল্টি
নেণিয করো হি। মূল্ত, আপরন থর্ রমউরনরসপযারল্টিকত বসবাস েকরন থসিাই আপনার
বাসস্থ্াকনর রমউরনরসপযারল্টি।
আপনে জকোে সুস্থ্তো জসবোর কোউনির অন্তগত,
য অোৎ
য োউরি রনবাচকন
য
আপরন থোন সুস্থ্তা
থসবার োউরিকত থ াি রদকত পারকবন তাও আপনার বাসস্থ্াকনর রমউরনরসপযারল্টি রনণয়য েকর।
োউরি রনবাচকন,
য
শুধুমাত্র আপনার সুস্থ্তা থসবার োউরির রনবাচকন
য
থ ািপ্রােীকে আপরন থ াি
রদকত পারকবন।
2022-এর োউনি নেবোচশে,
য
3 রিকসম্বর 2021-এ মধয রাঙ্কত্র 12:00-এ পপুকল্ ন ইনফকম য ন
রসকেকমর আপনার থর্ বাসস্থ্াকনর রমউরনরসপযারল্টি থরেিয েরা হকয়কছ তার র রিকত আপনার
বাসস্থ্াকনর রমউরনরসপযারল্টি রনণয়য েরা হকব।
প্রশিোেে হশল্, আপরন রিঙ্কজিাল্ অযাে পপুকল্ ন থিিা সার কয সস এশেন্সি জেশক আপেোর
বোসস্থ্োশের নমউনেনসপযোনল্টি র্োচোই কশর নেশত পোশরে।

যারা প্র াট বিবে পারবিন োবির সিার কাবে প্র াটাবিকাবরর
বিজ্ঞবি পাঠাবনা হবেবে।
নেন্সেিোল্ অযোন্ড পপুনল্শ ে জেিো সোনিযশসস এশেন্সির কোশে একিো জিোিদোশের জরন্সেস্টোর
আশে র্োশত, র্ারা থ াি রদকত পাকরন তাকদর তেয রোখো হি। আল্োদো কশর জিোিদোশের
জরন্সেস্টোশরর েেয জরন্সেস্টোর করোর প্রশিোেে জেই।
নেন্সেিোল্ অযোন্ড পপুশল্ ে জেিো সোনিযশসস এশেন্সি একিো নবজ্ঞনির কোেয পোঠোশব র্োশত
আপেোশক সবশয ে 30 ন্টিসেম্বর 2021 -এর মকধয আপনার থ ািারধোকরর রবেকয় জানাকনা হকব।
র্ারা থ াি রদকত পাজরে এবং র্োশদর টঠকোেো েোেো আশে তোশদর প্রশতযশকর কোশে এই কোেয
পোঠোশেো হি। আপনে র্নদ Suomi.fi থমকসজ পররকেবায় সাইন আপ েকর োকেন তাহকল্
রিঙ্কজিাল্ ফমযাকি
য
আপনার োকছ আপনার রবজ্ঞরির োিয পাঠাকনা হকব, রিঙ্কজিাল্ অযাে
পপুকল্ ন থিিা সার কয সস একজঙ্কি এর বযবস্থ্া েকর (আরও তকেযর জনয
www.suomi.fi/messages থদখুন)।
জিোিোনধকোশরর নবজ্ঞনি অেোৎ
য জেোটিশস জিোশির নবেশি নেশদয , রনবাচকনর
য
রদন আপনার থ াি
থেকের রবেকয় তেয, োউরি োউঙ্কিকল্র েতযকবযর রবেকয় তেয এবং আপনার বাসস্থ্াকনর
োছাোরছ আগাম থ াি থেকের তারল্ো োকে। থ াি জকশে আপেোর সোশে আপেোর

জিোিোনধকোশরর নবজ্ঞনি নেশি আসশত হশব েো, তকব থ াি থদওয়ার আকগ আপনার পররচকয়র
প্রমাণ থদখাকত হকব।

প্রযাগ্যো - কক ক াটপ্রার্থী হসে পাসর?
আপনে নেশনোক্ত
পোশরে:




তযগুনল্ পূরণ করশল্ আপনে সুস্থ্তো জসবোর কোউনিশত জিোিপ্রোেী হশত

আপনে জর্ সুস্থ্তো জসবোর কোউনির কোউন্সিশল্ জিোিপ্রোেী নহসোশব দোাঁডোশত চোে
আপেোর বোসস্থ্োশের নমউনেনসপযোনল্টি জসই কোউনিিুক্ত।
আপেোর একিো সুস্থ্তো জসবোর কোউনিশত আপেোর জিোিোনধকোর আশে
আদোল্শতর নেণিমত
য
আপেোশক আইেত অশর্োগয জ োেণো করো হিনে।

অেুগ্রহ কশর জেোি করশবে জদশ র কশিকেে পদোনধকোরী, োউরির প্রধান পদারধোরী এবং
“Laki hyvinvointialueesta”(ইংকরঙ্কজকত: ওকয়ল্বীইং সার কয সস োউরির আইন)-এ তারল্ো ু ক্ত
েমচারীরা
য
োউরি রনবাচকন
য
থ ািপ্রােী হকত পারকবন না।

কাউবি বনিাচবন
ব
োর্থী মবনানীে করা
কোউনি নেবোচশে,
য
প্রারােীশদর মশেোেীত করশত পোশর



জরন্সেস্টোর করো রোেনেনতক দল্
জর্োগয জিোিদোতো দ্বোরো সংগটঠত নেবোচেী
য
এল্োকোর সংগঠে

প্রনতটি দল্ নেেস্ব নেিম এবং আইে অেুসোশর নেশেশদর প্রোেী নেণিয করশত পোশর।
আপনে র্নদ জকোেও দশল্র প্রোেী হশি নেবোচশে
য
দোাঁডোশত চোে, আপনার পছকন্দর দকল্র সাকে
আকল্াচনা েকর রনকত হকব।
নেবোচেী
য
এল্োকোর সংগঠে স্থ্োপশের েেয সম্পনকযত সুস্থ্তো জসবোর কোউনিশত বসবোসকোরী
কম পশে 50 জন থর্াগয থ ািদাতা প্রকয়াজন।
দুটি বো তোর জবন দশল্র নেবোচশের
য
েেয জেোি বোাঁধোর অনধকোর আশে। দুটি বো তোর জবন
নেবোচেী
য
এল্োকোর সংগঠশের কোশে জর্ৌে তোনল্কো নস্থ্র করোর অনধকোর আশে।
একিো সুস্থ্তো জসবোর কোউনিশত একিো দল্, রনবাচকনর
য
জনয থজাি বাাঁধা দল্ বা থর্ৌে তারল্ো
দ্বারা মকনানীত প্রােী সংখযা থমাি র্ত েে কোউন্সিল্ নেবোনচত
য
হশবে তোশদর জচশি সবোনধক
য
1.25 গুণ থবর হকত পাকর। সুস্থ্তা থসবার োউরির জনসংখযা অনুসাকর োউঙ্কিকল্ 59 থেকে 79
জন প্ররতরনরধ রনবাচন
য
েরা হয়।
প্রনতটি প্রোেীশক একিো কশর েম্বর জদওিো হি। প্রোেীশদর একিো প্রধোে তোনল্কো ততনর করো
হশব, তাকত প্রধান তারল্োয় নম্বর 2 থেকে শুরু েকর, সংখযাক্রকম সব প্রােীকদর থদখাকনা হকব, দল্
এবং থর্ৌে তারল্ো অনুর্ায়ী প্রােীকদর দল্বদ্ধ েরা হয়। প্রধান তারল্োয় প্ররতটি প্রােীর রবেকয়
রনকনাক্ত তেয োেকব: তার নাম, প্রােী নম্বর এবং থখতাব/থপ া/োজ এবং বাসস্থ্াকনর
নমউনেনসপযোনল্টি। এেোডো, প্রধান তারল্োয় জানাকনা হকব
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জকোে
জকোে
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দল্গুনল্ নেবোচশের
য
েেয জেোি জবাঁশধশে
নেবোচেী
য
এল্োকোর সংগঠে জর্ৌে তোনল্কো নস্থ্র কশরশে
দল্গুনল্ নেবোচশের
য
েেয জকোেও জেোি বোাঁশধনে
প্রোেী জর্ৌে তোনল্কো েোডো নেবোচশে
য
দোাঁনডশিশেে।

23 রিকসম্বর 2021-এ সব েটি সুস্থ্তা থসবার োউরিকত প্রােীকদর প্রধান তারল্ো ততরর েরা হকব।
আপনার সুস্থ্তা থসবার োউরির প্রধান তারল্ো, উদাহরণস্বরূপ, থ াকির বুে বা রমরনরি অফ
জারেকসর (www.vaalit.fi) রনবাচকনর
য
পৃষ্ঠায় পাওয়া র্াকব। আপরন র্রদ আপনার রনকজর সুস্থ্তা
থসবার োউন্টির বোইশরর এল্োকো জেশক আগোম জিোি জদে, আপরন রনবাচন
য
েমেতয
য ার োছ
থেকে প্রােী পুঙ্কিো থচকয় রনকত পাকরন র্াকত সব েটি সুস্থ্তা থসবার োউরির প্রােীকদর রববরণ
তারল্োবদ্ধ েরা োকে।

প্র াট প্রিওোর োবরখ
আপনে হি নেবোচশের
য
নদে রনববোর, 23 জানুয়ারী 2022-এ বা রনর্বোচশের তোনরশখর আশগ
আগোম জিোিদোশের সমিকোশল্ জিোি নদশত পোশরে। আপনে এক বোর মোত্র জিোি নদশত
পোরশবে। ন্সিনমেোল্ জকোে অেোৎ
য অপরোধ সংিোন্ত আইে নবনধশত দুইবোর জিোি জদওিো
োন্সিশর্োগয অপরোধ।
আগ্াম প্র াট প্রিওো:
িুিিার, 12 জািুয়ারী 2022-এ আগাম ক াটিাি শুরু হসর্
নবশদশ আগোম জিোিদোে শবনিার, 15 জািুয়ারী 2022 -এ এবং রফনল্যাকে মঙ্গল্বার, 18
জািুয়ারী 2022-এ থ ে হকব। েকয়েিা আগাম থ াি থেকে, থ ািদাকনর সময়োল্ েম।
নিেল্যোশন্ড বো নবশদশ জর্ জকোেও জিোি জকশে আপনে আগোম জিোি নদশত পোশরে।
নেশনোক্তগুনল্ আগোম জিোি জকে হশত পোশর:
 নিেল্যোশন্ড নমউনেনসপযোনল্টি দ্বোরো নেধোনরত
য
আগোম জিোি জকে, থর্মন রমউরনরসপযাল্
অরফস
 নবশদশ নিেল্যোশন্ডর জব কশিকটি নম ে
 প্রনতষ্ঠোেসমূহ, থর্মন হাসপাতাল্, সমাজ েল্যাণ থেে, এবং োরাগার।
শুধু থরাগী বা এইসব প্ররতষ্ঠাকন দোকদ পাওয়া থল্াকেরা থসখাকন থ াি রদকত পোশরে।
 আগোম জিোিদোশের সমিকোশল্ নিেল্যোশন্ডর জর্সব েোহোে নবশদশ েোকশব।
সমুদ্রপশে শুধু েোহোশের কমীদল্ জিোি নদশত পোরশবে, র্াত্রীরা জাহাকজ োোোল্ীন
থ াি রদকত পারকবন না।
বনিাচবনর
ব
বিন প্র াট প্রিওো:
নেবোচশের
য
নদে, রবিিার, 23 জািুয়ারী 2022, েকাল 9 টা কর্থসক রাে 8 টা পযন্ত.থ
ব
াি থদওয়া
র্াকব।

নেবোচশের
য
নদে, আপনার োকছ থর্ থ ািারধোকরর রবজ্ঞরি পাঠাকনা হকয়কছ শুধুমাত্র তাকত রচরিত
থ াি থেকে আপরন থ াি রদকত পারকবন।
িাব়ি প্রর্থবক প্র াট প্রিওো:
আপেোর চল্োশিরো বো কোে করোর েমতো র্নদ এতিো সীনমত হি জর্ আপেোর পশে
র্ুন্সক্তসঙ্গত অসুনবধো েোডো জিোিশকশে র্োওিো মুনিল্, থসকেকত্র আপরন আগাম থ ািদাকনর
সময়োকল্ বার়ি থেকে থ াি রদকত পাকরন।
আপেোর অব যই মঙ্গলিার, 11 জািুয়ারী 2022 নবকোল্ 4 িার আকগ বার়ি থেকে থ াি
থদওয়ার জনয থরঙ্কজোর েরকত হকব। থরঙ্কজোর েরকত, আপনার বাসস্থ্াকনর রমউরনরসপযারল্টির
জকেীি নমউনেনসপযোল্ নেবোচে
য
জবোশেয জর্োগোশর্োগ করুে। জবোশেয জর্োগোশর্োশগর নববরণ
আপেোর জিোিোনধকোশরর নবজ্ঞনিশত পোওিো র্োশব। কশিকিো পনরনস্থ্নতশত, পররবাকরর
শুশ্রূোোরী র্রদ ঐ সংসাকর বসবাস েকরন রতরনও ঐ সময় থ াি রদকত পারকবন।
ডাকবযাবগ্ প্র াট প্রিওো:
র্নদ আগোম জিোি জদওিোর সমি সমিকোল্ এবং নেবোচশের
য
নদেটিশত আপনে নবশদশ
েোশকে, থসকেকত্র আপরন িাে থর্াকগও থ াি রদকত পাকরন।
েোক জর্োশগ জিোি নদশত, রমরনরি অফ জারেকসর অনল্াইন পররকেবা থেকে আপনার রবকদক র
টঠোনায় থ াি থদওয়ার প্রকয়াজনীয় উপেরণ অিযার েকর রদন। রনবাচকনর
য
নদশের নতে মোস
আশগ অেযোর করো র্োি, তার আকগ না। থ ািারধোর পাওয়া বযঙ্কক্ত রহসাকব, র্ো সমকয় থ াি
থদওয়ার প্রকয়াজনীয় দরল্ল্ পত্র অিযার েরার দারয়ত্ব আপনার, র্াকত ইকল্ক্সন অযাকে বরণতয
সময়সীমার মকধয আপরন আপনার রমউরনরসপযারল্টির থেেীয় রমউরনরসপযাল্ রনবাচন
য
থবাকিযর
কোশে খোমসশমত আপেোর জিোিপত্র জিরত পোঠোশত পোশরে।

বক াবি প্র াট প্রিবিন
আগোম জিোি জদওিোর সমিকোশল্ বো নেবোচশের
য
নদে, আপনার স্থ্ানীয় থ াি থেকে চকল্
র্াকবন। আপনে শুধু আপেোর সুস্থ্তো জসবোর কোউনির প্রোেীশদর প্রধোে তোনল্কোি তোনল্কোবদ্ধ
প্রোেীশদর মশধয একেেশক জিোি নদশত পোরশবে।
1) ন্টির্াচি
ব
কমকেব
ব
াসক আপিার পন্টরচসয়র প্রমাণ নদশত আপেোর পোসশপোিয , পররচয়সূচে
োিয, ড্রাইর ং ল্াইকসি বা অনুরূপ দরল্ল্ থদখাকবন। রনবাচন
য
েমকতয
য ো আপেোশক একিো
জিোিপত্র জদশবে।
2) ক াসটর র্ুসর্থ যাসর্ি। এক বোশর একেে মোত্র বযন্সক্ত জিোশির বুশে প্রশব

করশত পোশরে।

3) আপন্টি কয প্রার্থীর পসে ক াট কিসর্ি োর িম্বর আপিার ক াটপসে জািাসর্ি। আপনে
এক েে মোত্র প্রোেীর পশে জিোি নদশত পোশরে। আপনে জর্ প্রোেীর পশে জিোি জদশবে
তোর েম্বর জিোিপশত্রর বৃশত্ত নল্শখ জদশবে। আপেোর জিোি পশত্র অেয নকেু নল্খশবে েো বো
আাঁকশবে েো। জিোি পত্র িোাঁে কশর জেশবে র্োশত আপেোর জল্খো েম্বর নিতরনদশক েোশক
এবং জকউ জদখশত েো পোি।

4) আপিার াাঁজ করা ক াট পে ন্টির্াচি
ব
কমকেব
ব
ার কাসে ন্টিসয় যাসর্ি। নতনে জিোি পশত্র
স্টযোম্প কশর জদশবে।
5a) আপনে র্নদ নেবোচশের
য
নদে জিোি জদে, আপনার েযাম্প সকমত থ াি পত্র থ াি বাকক্স
ঢুরেকয় থদকবন।
5b) আপনে র্নদ আগোম জিোি জদে, রনবাচন
য
েমেতয
য া আপনাকে এেিা রনবাচকনর
য
খাম থদকবন,
তাকত আপনার েযাম্পসহ থ ািপত্র সীল্বন্ধ েকর থদকবন।
র্নদ জিোি পশত্র প্রোেীর েম্বর জল্খোি আপেোর গুরুতর প্রনতবন্ধকতো েোশক, আপনার থ াি
রদকত সাহাকর্যর জনয আপরন আপনার পছন্দমত থ ািগ্রহণ সহোরী বা রনবাচন
য
েমেতয
য াকে
অনুকরাধ েরকত পাকরন। আপনার সহোরী রনকজ থ াি প্রােী বা প্রােীর ঘরনষ্ঠ আত্মীয় হকত
পারকবন না। আপনার সহকোরী আপেোর জিোি পশত্রর জগোপেীিতো রেো করশত বোধয অেোৎ
য
আপেোর জিোি সম্পনকযত সব তেয একোন্তই জগোপে।

আরও ের্থয
 নেবোচশের
য
নবেশি আরও তশেযর েেয,আপনার রমউরনরসপযারল্টির থেেীয়
রমউরনরসপযাল্ রনবাচন
য
থবাকিয থর্াগাকর্াগ েরুন।
বযঙ্কক্তগত থ ািারধোর সম্পরেযত থর্ জকোেও প্রশ্ন নেন্সেিোল্ অযোন্ড পপুশল্ ে জেিো
সোনিযশসস এশেন্সির কোশে েমো করো র্োি।
আপনার থ ািারধোকরর রবজ্ঞরিকত উ কয়র থর্াগাকর্াকগর রববরণ আকছ।
 আগোম নেবোচে
য
জকশের টঠকোেো এবং জখোল্ো েোকোর সমি, িােকর্াকগ থ াকির
অিযাকরর রনকদয , প্রােীর রবেকয় তেয এবং রনবাচন
য
সম্পরেযত অনযানয তেয রমরনরি অফ
জারেকসর রনবাচকনর
য
ওকয়বসাইিwww.vaalit.fiএ পোওিো র্োশব।
 23 রিকসম্বর 2021-এর পর োউরি রনবাচকন
য
থ ািপ্রোেীশদর তেয নমনেনি অি
েোনস্টশসর নেবোচশের
য
পৃষ্ঠোি পোওিো র্োশব। 5 নক ম্বর 2021-এর পর থেকে আগাম
রনবাচন
য
থেকের রবেকয় তেয জানাকনা হকব।

নেন্সেিোল্ অযোন্ড পপুশল্ ে জেিো সোনিযশসস এশেন্সি, 12.10.2021

