WSIS Prizes 2017 এ ভাট দয়ার কৗশল

ধাপ-১ > এই িলংেক ি ক ক ন:

https://www.itu.int/net4/wsis/prizes/2017/

এই পজ আসেব।

ধাপ-২ > VOTE
এই অংেশ ি ক ক ন।

এই পজ আসেব।

গাল লাল িচি ত অংেশ ি ক ক ন।

এই লগ ইন পজ আসেব।

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

যিদ আপনার আেগ থােক িনব ন করা না থােক, সে ে আপনােক িনব ন কের িনেত হেব। এ জ
লাল িচি ত “Click here” - এ ি ক ক ন।

গাল

এক পজ আসেব। সখােন ইউজার নাম, পাসওয়াড, কনফাম পাসওয়াড ও ই- মইল িদেয় “Register”
বাটেন ি ক ক ন।

তারপর আপনােক জানােনা হেব য আপনার একাউ

তরী করা হেয়েছ।

আপিন এখন এই window ব না কের, আেরক window েল সখােন আপনার দয়া িনবি ত ইমইল অ াকাউ
ন। এবার আপিন আপনার ই- মইল একাউ এর ইনবে wsis-stocktaking@it
কানা থেক এক কনফােমশন মইল পােবন।

ওই মইল ওেপন করেল এক িলংক পােবন।

এই িলংক (লাল তীর িচি ত) ি ক কের আপনার একাউ কনফাম ক ন।
তারপর এই বাতা পােবন। এই বাতার window ব কের িদন।

আপিন নরায় িনে র window ত ফরত যান এবং গাল লাল িচি ত “click here”এ ি ক ক ন।

ধাপ-৩ এর েত য পজ দখােনা হেয়িছল, সখােন আপনােক িফিরেয় িনেয় যাওয়া হেব। সখােন িফের
িগেয় আপনার ই- মইল ও পাসওয়াড িদন এবং লগ ইন ক ন।

ধাপ-৪ > আপিন সফলভােব লগ ইন করেল এই পজ
থেক ১৮ পয (লাল ব িচি ত)।

দখেত পােবন যখােন িসিরেয়ল ন র দয়া থাকেব ১

মেন রাখেবন...

আপিন এক ইেমইল কানা িদেয় একবারই িনব ন কের ভাট
দান করেত পারেবন।

েত ক ক ােটগিরেত এক মা ভাট দান করা যােব।
েত ক ভাট দবার সােথ সােথ সই ক াটাগির কি উটার ি ন থেক েছ যােব,
এবং এেত কেরই আপিন েঝ যােবন য আপিন স কভােব ভাট দান কেরেছন।

ভাট দান ি য়া স
হেত হেল আপনােক অব ই
সকল ক াটাগিরেত ভাট িদেত হেব

এ আই

া াম থেক দান করা ক স হ রেয়েছ
১, ৩, ৭ ও ১০ নং ক াটাগিরেত।

ধাপ-৫ > ১ নং ক াটাগির ত রেয়েছ “C1. THE ROLE OF GOVERNMENTS AND ALL
STAKEHOLDERS IN THE PROMOTION OF ICTS FOR DEVELOPMENT (34 projects)”

১ নং ক াটাগির িনবাচন করার পর য পাতা আসেব সখােন মাউস িনেচর িদেক ল করেল আপিন
ঁ পােবন। িবষয় হেলা “a2i’s Social Media in Public
আপনার কাি ত ভাট দােনর িবষয় েজ

Service Innovation Initiative”

এরপর আপিন “Vote for this Project” বাটেন (লাল ব িচি ত) ি ক কের আপনার ভাট দান
ক ন।

ধাপ-৬ > ৩ নং ক ােটগিরেত রেয়েছ “C3. ACCESS TO INFORMATION AND KNOWLEDGE
(18 projects)”

৩ নং ক াটাগির িনবাচন করার পর য পাতা আসেব সখােন মাউস িনেচর িদেক ল করেল আপিন
ঁ পােবন। এখােন ই িবষয় আেছ। স েলা হেলা “DAISYআপনার কাি ত ভাট দােনর িবষয় েজ
standard Accessible Reading Materials for Students with Visual and Print
Disabilities” এবং “a2i’s Unique Empathy Training Toolkit”.

আপনার কােছ েটার যেকােনা এক িবষয় র জ “Vote for this Project” বাটন (লাল ব
িচি ত) ি ক কের েবর মেতা আপনার ভাট দান ক ন।

ধাপ-৭ > ৭ নং ক ােটগিরেত রেয়েছ “C7. ICT APPLICATIONS: E-GOVERNMENT (52
projects)”

৭ নং ক াটাগির িনবাচন করার পর য পাতা আসেব সখােন মাউস িনেচর িদেক ল করেল আপিন
ঁ পােবন। িবষয় হেলা “Nothi: Less Paper Office”
আপনার কাি ত ভাট দােনর িবষয় েজ

েবর মেতা আপিন এখােন “Vote for this Project” বাটেন (লাল ব িচি ত) ি ক কের আপনার
ভাট দান ক ন।

ধাপ-৮ > ১০ নং ক াটাগির ত রেয়েছ “C7. ICT APPLICATIONS: E-HEALTH (31 projects)”

১০ নং ক াটাগির িনবাচন করার পর য পাতা আসেব সখােন মাউস িনেচর িদেক ল করেল আপিন
ঁ পােবন। িবষয় হেলা “Rural Entrepreneurship
আপনার কাি ত ভাট দােনর িবষয় েজ
Model for Telemedicine Services using locally developed PC and Smartphonebased diagnostic equipment and software”

েবর মেতা আপিন এখােন “Vote for this Project” বাটেন (লাল ব িচি ত) ি ক কের আপনার
ভাট দান ক ন।

ধাপ-৯ > বািক সব ক ােটগরীেত একই িনয়েম আপিন আপনার মেতা কের ভাট দান ক ন।

আবার আপনােক মেন কিরেয় িদি ...

আপিন এক ইেমইল কানা িদেয় একবারই িনব ন কের ভাট
দান করেত পারেবন।

েত ক ক ােটগিরেত এক মা ভাট দান করা যােব।
েত ক ভাট দবার সােথ সােথ সই ক াটাগির কি উটার ি ন থেক েছ যােব,
এবং এেত কেরই আপিন েঝ যােবন য আপিন স কভােব ভাট দান কেরেছন।

ভাট দান ি য়া স
হেত হেল আপনােক অব ই সকল
ক াটাগিরেত ভাট িদেত হেব

এ আই

া াম থেক দান করা ক স হ রেয়েছ
মা ১, ৩, ৭ ও ১০ নং ক াটাগিরেত।

ভাট দান ি য়া সফলভােব স

হবার পর এই পজ

দখেত পােবন

