
WSIS award এ ভ োট ভেয়োর ভ ৌশলঃ 

ধোপ-১ > এই ললিংক  লি   রুনঃ http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2015.aspx । 

এ টি ভপইজ আসকে 

 

ধোপ-২ > “VOTE” ভ োল লোল লিলিত অিংকশ লি   রুন । অথেো সরোসলর ললিং  লি   রুনঃ 

http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2015/WSISProjectPrizes2015Voti

ng.aspx 

এ টি ল  ইন ভপইজ আসকে। 

 

http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2015.aspx
http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2015/WSISProjectPrizes2015Voting.aspx
http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2015/WSISProjectPrizes2015Voting.aspx


ধোপ-৩ > আপনোর যলে আক  ভথক ই লনেন্ধন  রো থোক  তকে এই অিংকশ আপনোর লনেলন্ধত ই-ভেইল ও পোসওয়োর্ ড লেন, তোরপর ল ইন  রুন ।  

 

 

ধোপ-৩ >  যলে আক  ভথক ই লনেন্ধন  নো  রো থোক , এই ভেকে আপনোক  লনেন্ধন  কর লনকত হকে। এই জন্য “click here” এ লি   রুণ  

 

 



ধোপ-৪ >  এ টি ভপইজ আসকে, এই অিংকশ ইউজোর ভনে, পোসওয়োর্ ড,  নফোে ড পোসওয়োর্ ড ও ই-ভেইল লেকয় “Register” েোটকন লি   রুণ। 

 

ধোপ-৫ >  এই অিংকশ আপনোক  জোনোকনো হকে ভয আপনোর এ োউন্ট ততলর  রো হকয়কে। 

 

অথেো লনকির েলের েোতডো ভেখোকে, যলে আপলন লজকেইল লেকয় লনেন্ধন  কর ভস ভেকে উপকরর েোতডো আসকে, আর যলে ইয়োহু লেকয় লনেন্ধন  করন 

তকে, লনকির েোতডোটি পোকেন। 

 



ধোপ-৬ >  এইেোর আপলন আপনোর ই-ভেইকলর ইনেকে এ টি  নফোরকেশন ভেইল পোকেন।  

 

 

এই ভেইলটি ওকপন  রকল এ টি ললিং  পোকেন ।  

 

 

ধোপ-৭ >  এই ললিং টি লি   কর আপনোর এ োউন্ট টি  নফোে ড  রুণ। এেিং সোকথ সোকথ এ টি েোতডো পোকেন। 

 

 



ধোপ-৮ > এইেোর ললিং টি লি   রুনঃ 

http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2015/WSISProjectPrizes2015Voti

ng.aspx  

ধোপ ৯> ভয ভপইজটি আসকে ভসখোকন আপনোর ইকেইল এেিং পোসওয়োর্ ড লেন এেিং “Log in” েোটন ভেস  রুন। 

 

ধোপ-৯ > আপলন সফল  োকে ল  ইন হকল এ টি ভপইজ পোকেন। 

  

 

http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2015/WSISProjectPrizes2015Voting.aspx
http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2015/WSISProjectPrizes2015Voting.aspx


ধোপ-১০ > এখোকন organization Name হকে “Access to Information Programme” Type হকে 

“Governments” এেিং Country হকে “Bangladesh” সে ডকেশ “Submit Query” েোটন লি   রকত হকে। 

 

ধোপ-১১ > এ টি ভপইজ আসকে। এই অিংকশ আপনোক  ভ োট েেোকনর লনকে ডশনো েেোন  রো হকে। আপলন এই ভপইজটির VOTE ভেন্যুটি লি  

 রুন । ভ োল লোল লিলিত ভেন্যু। 

 



ধোপ-১২ > এেোর এ টি ভপইজ আসকে ভযখোকন লসলরয়োল নোম্বোর ভেয়ো থো কে ১ ভথক  ১৮ পয ডন্ত ।  

 

 

ধোপ-১৩ >এই ভপইজ ভথক  আপলন ৩ ও ৪ নিং  ুোটো লর লনে ডোিন  রকেন। 

৩ নিং  ুোটো লরকত রকয়কে “Category 3: Access to information and knowledge (C3) (46 entries)” 

 



৪ নিং  ুোটো লরকত রকয়কে “Category 4: Capacity building (C4) (30 entries)” 

 

ধোপ-১৪ > ৩ নিং  ুোটো লর রকয়কে “Category 3: Access to information and knowledge (C3)। এখোকন আপলন 

৩ নিং  ুোটো লর লনে ডোিন  রোর পর ভয পোতোটি আসকে ভসখোকন েোউস লনকির লেক  স্ক্রল  রকল আপনোর  োলিত ভ োট েেোকনর লেেয় খ ুঁকজ 

পোকেন। লেেটি হকে “National Portal (Reaching the information-have-nots through National 

Portal)” 

 



ধোপ-১৫ > এেোর আপলন “Vote for the project” েোটকন লি   কর আপনোর মূল্যেোন ভ োটটি েেোন  রুন । 

 

ধোপ-১৬ > “Vote for the project” েোটকন লি   রকল এ টি ভপইজ আসকে। Confirm েোটন লি   কর আপলন ভ োট েেোন 

 রুন ।  

 

ধোপ-১৭ > Confirm েোটন লি   রকল ভেখকত পোকেন My Vote এ 1 িকল আসকে। এর অথ ড আপলন সঠি   োকে ভ োট েেোন  করকেন 

। 

 



ধোপ-১৮ > এ ই  োকে  ৪ নিং  ুোটো লর রকয়কে ““Category 4: Capacity building (C4)। এখোকন আপলন ৪ নিং  ুোটো লর 

লনে ডোিন  রোর পর ভয পোতোটি আসকে ভসখোকন েোউস লনকির লেক  স্ক্রল  রকল আপনোর  োলিত ভ োট েেোকনর লেেয় খ ুঁকজ পোকেন। লেেটি হকে 

“Teachers Portal for Empowerment” 

 

 

 

ধোপ-১৯ > এেোর আপলন “Vote for the project” েোটকন লি   কর আপনোর মূল্যেোন ভ োটটি েেোন  রুন । 

 

 



ধোপ-২০ > “Vote for the project” েোটকন লি   রকল এ টি ভপইজ আসকে। Confirm েোটন লি   কর আপলন ভ োট েেোন 

 রুন ।  

 

ধোপ-২১ > Confirm েোটন লি   রকল ভেখকত পোকেন My Vote এ ২ িকল আসকে। এর অথ ড আপলন সঠি   োকে ভ োট েেোন  করকেন  

 

এরই সোকথ আপলন a2i-এর লনে ডোলিত ৩  ুোটো লরর ন্যোশনোল ভপোট ডোল ও ৪ নিং   ুোটো লরর টিিোস ড ভপোট ডোকল সফল  োকে ভ োট েেোন সম্পন্ন 

 করকেন। এই োকে স ল  ুোটো লরর ১টি  কর ভেোট ১৮ টি ভ োট  েেোকনর েোধ্যকে সফল  োকে ভ োট েেোন সম্পন্ন  রো যোকে। ধন্যেোে। 


