
 

কন আপনার ২০২১   সােল ভাট দওয়া উিচত  ?

আপিন িক জােনন য আপিন িফিনশ নাগিরক না হেলও তকুেত িফিনশ পৗরসভা িনবাচেন আপনােক ভাট 
দওয়ার অনুমিত দওয়া হেত পাের? আপিন ভাট িদেত পােরন যিদ িনবাচেনর িদন আপনার বয়স কমপে       
১৮ বছর হয়  , তকুেত িনবি ত হন, এবং …

১. আপিন ইউেরাপীয় ইউিনয়ন, নরওেয় বা আইসল াে র নাগিরক

২. অথবা আপিন অন  কানও জাতীয়তার হেয় থােকন এবং আপিন দুই বছর বা তার বিশ সময় ধের 
িফনল াে  বাস কেরেছন

এই িনবাচন িল খবু পূণ। তকু শহর ট িবপুল সংখ ক পূণ পিরেষবার জন  দায়ব  যা েত কেক 
ভািবত কের। এর মেধ  রেয়েছ া েসবা, ু ল পিরেষবা, িশ েদর নাসাির, গণপিরবহন, সড়ক নটওয়াক, 

নগর পিরক না, াগার, পাক এবং আরও অেনক িকছ।

িস ট কাউ ল হেলা এমন এক ট সং া যা িস া  নয় তকু শহর কমন এবং কমন হওয়া উিচত। এ ট তকুেত
সম  বড় িস া  নয়। িস া  যমন…

 নতন ু ল কাথায় তির করা উিচত?

 া েসবা িক িবনামূেল  করা উিচত?

 কেরর হার কত বিশ হওয়া উিচত?

 কীভােব উ ততর গণপিরবহন তির করা যায়?

 … এবং আরও অেনক িকছ

কাউ ল ট পৗর িনবাচেন িত চার বছের গণতাি কভােব িনবািচত হয়। পরবত  িনবাচন  হেব জনু ১৬  , ২০২১.

আপিন যিদ ভাট দওয়ার যাগ হন তেব িনবাচেনর ায় একমাস আেগ পাে র মাধ েম এক ট তথ               
প ােকজ (িফিনশ ভাষায়  “äänioikeusilmoitus”) পােবন। আরও  তেথ র জন , এই অিফিসয়াল ওেয়ব পৃ া ট 
দখনু ( কবল ইংের জেত): https://vaalit.fi/en/right-to-vote-and-compilation-of-the-voting-register



কন আপনার সবুজ দলেক ভাট   দওয়া উিচত?

সবজু দল (Vihreät) বতমােন তকু শহেরর ি তীয় বহৃ ম দল। আমরা সমতা, কৃিত, জলবায়,ু িশ া, 
া েসবা, তা এবং অকপটতার জন  দল।

তকুেত আমােদর সবািধক পূণ িবষয় িল হেলা:

 শহর টেক অবশ ই জলবায়েুক র া করেত হেব। এর জন  এক ট খবু শ শালী এবং দ  গণপিরবহন 
ব ব া এবং সাইি ং এবং হাটঁার জন  ব ব া েয়াজন।

 শহর টেক অবশ ই তার াকৃিতক মূল েবাধ র া করেত হেব। েত কেক অবশ ই শহেরর মেধ ই 
কৃিতর েবশািধকার থাকেত হেব।

 শহর ট অবশ ই দ তার সােথ িনিমত হেত হেব, তেব এ ট অবশ ই সবুজ এবং সু র হেত হেব।
 মানস  িশ ায় েত েকর অবশ ই সমান েবশািধকার থাকেত হেব। পযা  িশ ক থাকেত হেব 

এবং ু ল িলেত পযা  তহিবল থাকা েয়াজন।
 তকু শহর টেক অবশ ই িফনল াে র সরা িশ াথ  শহর হেত হেব।
 িবেদশী-বংেশাদ্ভূত বািস া এবং অিনবি ত শরণাথ  সহ সকেলর জন  অবশ ই সামা জক ও া েসবা

উপল  থাকেত হেব।
 শহর ট যােদর সবািধক সাহায  েয়াজন, অবশ ই তােদর সাহায  করেব: বয় , যুবক, মানিসকভােব 

অসু  বা আস  মানষু, িবেদশী বংেশাদ্ভূত বািস ারা যারা এখনও িফিনশ ভাষা সাবলীলভােব বলেত 
িশেখনিন।

 সং ৃ িত এবং ীড়া এক ট ভাল জীবেনর জন  অত াবশ ক, এবং এই েলা সমথন করা আবশ ক।
 অথনীিতেক সু  রাখা যায় জনগণেক সু  রাখার মাধ েম এবং সমস া তী  ও ব য়ব ল হওয়ার আেগই 

সমাধােনর মাধ েম।
 শহর টেক করদাতােদর তহিবল কীভােব ব বহার করা হয় স স েক আরও উ ু  হেত হেব।
 শহর টেক অবশ ই এমন সং া িলেক আকৃ  এবং সহায়তা করেত হেব যা সব বািস ােদর  জন  

কাজ সরবরাহ করেত পাের।


