
WSIS award এ �ভাট �দয়ার �কৗশলঃ 

ধাপ-১ > এই িলংেক ি�ক ক�নঃ http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2015.aspx । 

এক� �পইজ আসেব 

 

ধাপ-২ > “VOTE” �গাল লাল িচি�ত অংেশ ি�ক ক�ন । অথবা সরাসির িলংক ি�ক ক�নঃ 

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

এক� লগ ইন �পইজ আসেব। 

 



ধাপ-৩ > আপনার যিদ আেগ �থেকই িনব�ন করা থােক তেব এই অংেশ আপনার িনবি�ত ই-�মইল ও পাসওয়াড িদন� , তারপর লগইন ক�ন ।  

 

 

ধাপ-৩ >  যিদ আেগ �থেকই িনব�ন  না করা থােক, এই ��ে� আপনােক িনব�ন কের িনেত হেব। এই জ� “click here” এ ি�ক ক�ণ  

 

 



ধাপ-৪ >  এক� �পইজ আসেব, এই অংেশ ইউজার �নম, পাসওয়াড �, কনফাম পাসওয়াড ও ই� � -�মইল িদেয় “Register” বাটেন ি�ক ক�ণ। 

 

ধাপ-৫ >  এই অংেশ আপনােক জানােনা হেব �য আপনার একাউ� �তির করা হেয়েছ। 

 

অথবা িনেচর ছিবর বাতা �দখােব� , যিদ আপিন িজেমইল িদেয় িনব�ন কের �স ��ে� উপেরর বাতা আসেব� , আর যিদ ইয়া� িদেয় িনব�ন কেরন 
তেব, িনেচর বাতা� পােবন� । 

 



ধাপ-৬ >  এইবার আপিন আপনার ই-�মইেলর ইনবে� এক� কনফারেমশন �মইল পােবন।  

 

 

এই �মইল� ওেপন করেল এক� িলংক পােবন ।  

 

 

ধাপ-৭ >  এই িলংক� ি�ক কের আপনার একাউ� � কনফাম ক�ণ� । এবং সােথ সােথ এক� বাতা পােবন� । 

 

 



ধাপ-৮ > এইবার িলংক� ি�ক ক�নঃ 

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

ng.aspx  

ধাপ ৯> �য �পইজ� আসেব �সখােন আপনার ইেমইল এবং পাসওয়াড িদন এবং � “Log in” বাটন ��স ক�ন। 

 

ধাপ-৯ > আপিন সফল ভােব লগ ইন হেল এক� �পইজ পােবন। 

  

 



ধাপ-১০ > এখােন organization Name হেব “Access to Information Programme” Type হেব 

“Governments” এবং Country হেব “Bangladesh” সবেষশ � “Submit Query” বাটন ি�ক করেত হেব। 

 

ধাপ-১১ > এক� �পইজ আসেব। এই অংেশ আপনােক �ভাট �দােনর িনেদশনা �দান করা হেব� । আপিন এই �পইজ�র VOTE �ম��� ি�ক 

ক�ন । �গাল লাল িচি�ত �ম��। 

 



ধাপ-১২ > এবার এক� �পইজ আসেব �যখােন িসিরয়াল না�ার �দয়া থাকেব ১ �থেক ১৮ পয� � ।  

 

 

ধাপ-১৩ >এই �পইজ �থেক আপিন ৩ ও ৪ নং ক�াটাগির িনবাচন করেবন� । 

৩ নং ক�াটাগিরেত রেয়েছ “Category 3: Access to information and knowledge (C3) (46 entries)” 

 



৪ নং ক�াটাগিরেত রেয়েছ “Category 4: Capacity building (C4) (30 entries)” 

 

ধাপ-১৪ > ৩ নং ক�াটাগির রেয়েছ “Category 3: Access to information and knowledge (C3)। এখােন আপিন 

৩ নং ক�াটাগির িনবাচন করার পর �য পাতা� আসেব �সখােন মাউস িনেচর িদেক �ল করেল আপনার কাি�ত �ভাট �দােন� র িবষয় �েজ ঁ

পােবন। িবষ� হে� “National Portal (Reaching the information-have-nots through National 

Portal)” 

 



ধাপ-১৫ > এবার আপিন “Vote for the project” বাটেন ি�ক কের আপনার ��বান �ভাট� �দান ক�ন । 

 

ধাপ-১৬ > “Vote for the project” বাটেন ি�ক করেল এক� �পইজ আসেব। Confirm বাটন ি�ক কের আপিন �ভাট �দান 

ক�ন ।  

 

ধাপ-১৭ > Confirm বাটন ি�ক করেল �দখেত পােবন My Vote এ 1 চেল আসেছ। এর অথ আপিন স�ক ভােব �ভাট �দান কেরেছন �

। 

 



ধাপ-১৮ > একই ভােব  ৪ নং ক�াটাগির রেয়েছ ““Category 4: Capacity building (C4)। এখােন আপিন ৪ নং ক�াটাগির 

িনবাচন করার পর �য পাতা� আসেব �সখােন মাউস িনেচর িদেক �ল করেল আপনার কাি�ত �ভাট �দােনর িবষয় �েজ পােবন� ঁ । িবষ� হে� 

“Teachers Portal for Empowerment” 

 

 

 

ধাপ-১৯ > এবার আপিন “Vote for the project” বাটেন ি�ক কের আপনার ��বান �ভাট� �দান ক�ন । 

 

 



ধাপ-২০ > “Vote for the project” বাটেন ি�ক করেল এক� �পইজ আসেব। Confirm বাটন ি�ক কের আপিন �ভাট �দান 

ক�ন ।  

 

ধাপ-২১ > Confirm বাটন ি�ক করেল �দখেত পােবন My Vote এ ২ চেল আসেছ। এর অথ আপিন স�ক ভােব �ভাট �দান কেরেছন �  

 

এরই সােথ আপিন িনবািচত � ৩ ও ৪ নং  ক�াটাগিরেত সফল ভােব �ভাট �দান স�� কেরেছন। এইভােব সকল ক�াটাগিরর ১� কের �মাট ১৮ 

� �ভাট  �দােনর মা�েম সফল ভােব �ভাট �দান স�� ধ�বাদ। 


