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BANGLA

থামুন এবং ভেবব ভেখুন
এই ফেডারেল নির্াচরি তর্যেে উৎসটি যাচাই কেুি 

ফেডারেল নির্াচরিে সময় আপিাে ফ�াটরে প্র�ানরত েেরত নরপুল পনেমাণ তথ্য প্রচাে েো হয়। 
আপনি যা ফেখরেি, শুিরেি রা পড়রেি, তা নিরয় ফ�রর ফেখাটা গুেুত্বপূণ্। ফোরিা তথ্য নিরয় যনে 
আপিাে সরদেহ থারে, তাহরল আপনি ফস সম্পরে্ প্রশ্ন েেরত পারেি, যা আপিারে আপিাে মতামত 
গঠি েেরত এরং নসদ্ান্ত নিরত সাহায্য েেরর।   

ভোটার হিবেবব আপনার 
েুহমকা 
সময় নিরয় ফ�রর ফেখুি তথ্যটি:

হনে্ভ রব�াগ্য হক না 
এটি নক নির্েরযাগযে রা জািা ফকাি উৎস ফ্রক এরসরে?  

আপনি নে তরথ্যে উৎস সম্পরে্ জারিি? এটি নে অিুরমানেত 
ফোি নমনডয়াে অনেস ফথরে নেংরা ফোি যাচাইেৃত 
সামানজে মাধ্যরমে অ্যাোউন্ট ফথরে এরসরে? নির্াচিী আইি 
ফযাগারযারগে সত্যাসত্যরে নিয়ন্ত্রণ েরে িা।  

োম্প্রহিক হক না 
এটি করর প্রকানিত হরেনেল? 

আজরে এেটি ফপাস্ট রা নিরন্ধ ফেয়াে েো হরয়রে, তাে মারি 
এই িয় ফয এটি সাম্প্রনতে। সরসময় মূল উৎস এরং প্রোরেে 
তানেখটি যাচাই েরে ফেখুি। 

হনরাপে হক না  
এটি নক প্রতােণা হরত পারে? 

আপনি যনে এে উৎস অথরা সামানজে মাধ্যম নেংরা অি্যাি্য 
ফোি নডনজটাল প্াটেরম্ প্রোনেত তথ্য সম্পরে্ সনদেহাি 
থারেি, তাহরল এগুরলাে সারথ নিরজরে জড়ারিাে আরগ 
সতে্�ারর সারথ নচন্তা েো গুেুত্বপূণ্।  

ফযখারি সম্ভর, আপিাে উনচত হরর তরথ্যে উৎসটিে সারথ 
ফেয়া ফযাগারযারগে নরস্ানেত যাচাই েরে ফেখা।    

AEC এর েুহমকা 
অর্রেনলয়াি ইরলর্াোল েনমেি (AEC) (AEC) এেটি স্বতন্ত্র 
এরজনসি, যাে োজ হল ফেডারেল নির্াচি পনেচালিা েো। 
AECAEC এে োজ হল: 

নির্াচিী প্রনরিো সম্পরক্ নির্েরযাগযে ত্যে ফেো 

েী�ারর প্রাথথী নহরসরর ো াড়ারিা যায়, ফ�াট ফেওয়া রা ফ�াটাে 
তানলো�ূক্ত হওয়া যায় ফস সম্পরে্ AECAEC আমারেে নরজ্াপিী 
প্রচােণা, ওরয়রসাইট, ফযাগারযাগ ফেন্দ্র এরং সামানজে 
ফযাগারযাগ মাধ্যম অ্যাোউরন্টে মাধ্যরম তথ্য সহজল�্য 
েেরর।

যনে এইসর নির্াচিী প্রনরিয়া সম্পরে্ ফোি �ুল তথ্য থারে, 
ফসরষেররে AECAEC ঐ ফেেড্ সংরোধি েোে জি্য োজ েেরর। 
এই নির্াচিী প্রনরিয়াে রাইরে - নির্াচিী ফযাগারযারগে সত্যতা 
যাচাইরয় AECAEC এে ফোরিা �ূনমো ফিই।

নির্াচিী ফযাগারযারগে অিুর�ােি সম্পরক্ অিুসন্াি কেুি 

তরথ্যে উৎস জািরত আপিারে সাহায্য েোে লরষে্য নেেু 
নেেু নির্াচিী ফযাগারযাগ অিুরমানেত হরত হরর। যথাযথ�ারর 
অিুরমানেত িয়, এমি নির্াচিী ফযাগারযাগ সম্পরে্ অন�রযাগ 
পাওয়াে পে, AECAEC তেন্ত েেরর ।
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