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নিনিওয়াইড অথর্া কনিউনিনি এডুককশি
কাউনিকলর একনি আিকির জিয নির্বাচি করকে
এনগকয় আিার জিয অনিিন্দি!

িাকে নিকজকির পনরচয় প্রিাকির িু কযাগ কিকর্। কাউনিল কেতবক িিংগনিে,
িকল প্রাথবীর িাি এর্িং নর্র্ত নে, DOE-র ওকয়র্িাইকির একনি নিকর্নিে
নিনিওয়াইড এর্িং কনিউনিনি এডুককশি কাউনিকলর (CCEC) নির্বাচিী র্া
ইকলকশি কপইকজও প্রকাশ করা হকর্। আিরা পযাকরন্ট
অযাকিানিকয়শি/পযাকরন্ট নিচার অযাকিানিকয়শি (PAs/PTAs)-গুনল এর্িং
অিয নশক্ষা-িিংক্রান্ত িিংগিিিিূ হককও উৎিানহে কনর “প্রাথবীকির িাকথ
পনরনচনের” অিু ষ্ঠাি আকয়াজি করকে, যনি িকল প্রাথবীকক আিন্ত্রণ
জািাকিা হয়।
প্রযু নি—ওকয়র্-নিনিক প্ল্যািিিব এর্িং কিাশযাল নিনডয়া কথকক শুরু ককর
ইকলক্ট্রনিক কযাগাকযাগ—এই র্িকরর প্রচারণায় একনি িূ ল িূ নিকা পালি
করকর্। আিরা প্রকেযককক কপশাগে, িাযবািাপূ ণবিাকর্, এর্িং িেোর িাকথ,
িককলর জিয প্রকর্শকযাগযো িিংরক্ষণিহ এই িেুি িাচুবযয়াল পনরকর্শ
র্যর্হার উৎিানহে কনর। প্রিাণকযাগয প্রচারণার নিয়ি-িীনে লঙ্ঘি প্রাইকিি
অথর্া পার্নলকিাকর্ যাচাই করা, এর্িং অকযাগযোর কারণ হকে পাকর।

নর্শ্বর্যাপী িহািারীর িিয় যনিও প্রচারণা চযাকলনজিং হকে পাকর, আিরা
আশা করনি এই “do’s and don’ts" (যা করা যাকর্ ও করা যাকর্ িা)এর োনলকানি নর্জয়ী নির্বাচিী প্রচারণার ককৌশলিিূ হ গকে েুলকে
আপিার জিয িহায়ক হকর্।
এই র্ির, অনিি অি িযানিনল অযান্ড কনিউনিনি এিপাওয়ারকিন্ট (FACE)
এর্িং িযানিনল নলডারনশপ ককাঅনডবকিিরগণ (FLCs) িাচুবযয়াল প্রাথবী র্া
কযানন্ডকডি কিারাি আকয়জি করকে কপ্রনিকডন্টস্ কাউনিলগুনলকক িহায়ো
কিকর্, কযিা প্রনেনি আিকি প্রনেদ্বনিোকারী প্রাথবীকির িরািনর কিািারকির
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কলাককশকি কযখাকি আপনি িম্ভার্য কিািার কপকে পাকরি কিির্ স্থাকি
ফ্লায়ার এর্িং অিয প্রচারণা িািগ্রী নর্নল করুি।

প্রচারণায় যা করা যাকর্

 করা যাকর্ DOE-এর িয় এিি পার্নলক অথর্া প্রাইকিি কিারাকি

 করা যাকর্ নর্েরকণর োনলকািিূ হ তেনর করুি কযি আপনি িহকজ

কযিি কনিউনিনি কর্াডব নিনিিং, কনিউনিনি নপ্রনিিংক্ট নিনিিং, এর্িং অিয
অিু ষ্ঠাকি আপিার প্রাথবীো প্রচার করুি।

ইকিইল, কিাশযাল নিনডয়া এর্িং ডাককযাকগ িম্ভার্য নর্নর্ধ
কিািারগ্রুপকক প্রচারণা িািগ্রী পািাকে পাকরি।

 করা যাকর্ DOE-এর অিু কিানিে প্রচারণা অিু ষ্ঠাকি কযিি প্রাথবী

 করা যাকর্ একনি নর্কশষ ইকিইল নিকািা তেনর করুি যা িহকজ

কিারািিিূ হ প্রচারণা িািগ্রী আিু ি এর্িং প্রিশবি করুি।

আপিার প্রচারণার কযাগাকযাগ র্যর্স্থাকক শিাি ককর (কযিি,
JohnDoe4CECXX@gmail.com)।

 করা যাকর্ আপিার প্রচারণায় আপনি কয অথব র্যয় ককরি োর করকডব
(কযিি, নরনিি অথর্া ইিিকয়ি) রাখুি।

 করা যাকর্ আপিার প্রাথবীো প্রচার করকে র্যনিগে কিাশযাল নিনডয়া
অযাকাউন্ট, ব্লগ অথর্া ওকয়র্িাইি র্যর্হার করুি।

 করা যাকর্ নর্নিন্ন আনিবককল, অপ-এড, ব্লগ কপাস্ট নলখুি, যা আপিার
িোিে এর্িং নশক্ষা িম্পনকবে নর্নিন্ন নর্ষকয় আপিার জ্ঞাকির প্রকাশ
প্রিশবি ককর।

 করা যাকর্ র্ন্ধু-র্ান্ধর্ এর্িং পনরর্ারকক আপিার প্রচারণা র্ত নিকে
আপিাকক িহায়োিাকি কেচ্ছাকিব করা িু কযাগ নিি।

 করা যাকর্ িাচুযব য়াল নিনিিং এর্িং অিু ষ্ঠাকির আকয়াজি এর্িং োকে
অিংশগ্রহণ করুি যা আপিাকক আপিার নচন্তা-িার্িা প্রকাকশর এর্িং
িম্ভার্য কিািারকিরকক আপিাকক প্রশ্ন নজকজ্ঞি করার িু কযাগ কিয়।

 করা যাকর্ আপিার কিইর্ারহুকড, কনিউনিনি নিনিিংকয়, স্কুকলর কাকি
(DOE-এর স্থাকি িয়), নর্নিন্ন পাককব অথর্া অিয ককাকিা পার্নলক
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প্রচারণায় যা করা যাকর্ িা

 করা যাকর্ িা কযককাকিা DOE-িিনথবে নপোিাো িিংগিকির কিাশযাল

এইির্ পথনিকিবশিা িাধারণে চযাকিলকরর প্রনর্ধাি D-130-এ কযির্
র্যর্স্থা কিয়া হকয়কি কিগুনল প্রনেিনলে ককর, যা পি প্রাথবী কেতবক DOEএর নর্নডিং এর্িং অিয নরকিািবিিূ কহর র্যর্হার পনরচালিা ককর। এই
পথনিকিবশিা কয পনরিকর প্রিানরে হয় অথর্া CR D-130-এর নর্ধািগুনলর
পনরর্েবি ককর, োকে পযাকিল ির এডুককশিাল পনলনি দ্বারা প্রনর্ধাকি
কিগুকলার িিংকশাধি অিু কিানিে হকে হকর্।

 করা যাকর্ িা DOE-এর ককাকিা কিবী অথর্া CCEC-এর ককাকিা

নিনডয়া অযাকাউন্ট অথর্া ওকয়র্িাইকি ককাকিা প্রচারণা িািগ্রী কপাস্ট
অথর্া কাউকক কপাস্ট করকে অিু করাধ করা (কযিি, PA/PTA,
কপ্রনিকডন্টস্ কাউনিল, SLT, িাইকিল ওয়াি PAC, DPAC, CPAC এর্িং
CCECs)।
অযাডনিনিকেনিি অযানিিিযান্টকক আপিার পক্ষ হকয় প্রচারণা িািগ্রী
নর্েরণ করকে র্লা।

 করা যাকর্ িা অিয প্রাথবীকির িাকথ িিংগনিে হয় িলর্িিাকর্ এর্িং নিত্রো

 করা যাকর্ িা কযাগাকযাকগর েথয অথর্া োনলকা নর্েরকণর র্যর্হার যা

গকে েুকল প্রনেদ্বনিো করা, এর িকধয আকি কযৌথ অিু ষ্ঠাকির আকয়াজি,
কযৌথিাকর্ ফ্লায়ার তেনর, একজি আকরকজিকক অিু কিািি িাি, অথর্া
কলাগাি, িযাগলাইি, কলাকগা অথর্া প্রেীক কশয়ার করা।

আপনি ককাি DOE কিবীর অথর্া DOE-র নিেকর র্েবিাি অথর্া প্রািি
পযাকরন্ট নলডারনশপ িূ নিকার কাকরা িাধযকি কপকয়কিি।

 করা যাকর্ িা প্রাথবী নহকিকর্ আপিাকক শিািকারী ককাকিা র্যাকগ্রাউন্ড

 করা যাকর্ িা প্রচারণার নরকিািব কশয়ার করা, অথর্া অিয প্রাথবীকিরকক

অথর্া অিয িািগ্রী প্রিশবি, অথর্া DOE-িিনথবে িাচুযব য়াল কেকি
প্রচারণা (কযিি PA/PTA, কপ্রনিকডন্টস্ কাউনিল, SLT, িাইকিল ওয়াি
PAC, DPAC, CPAC এর্িং CCEC নিনিিং) এর র্যনেক্রি DOE-িিনথবে
প্রাথবী কিারাি, একে অন্তিুবি পযাকরন্ট িিংগিকির নিনিিং কযখাকি িকল
প্রাথবীকক আিন্ত্রণ জািাকিা হকয়কি।

অথব অথর্া পনরকষর্া িাি করা।

 করা যাকর্ িা আপিার প্রচারণায় $500 ডলাকরর অনধক র্যয় করা।
 করা যাকর্ িা ককাকিা র্যনি অথর্া িিংগিি কথকক প্রচারণার অিু িাি

অথর্া অিয ককাি উপহার চাওয়া অথর্া গ্রহণ করা - এর অন্তিুবি নর্নিন্ন
পনরকষর্া কযিি কিাি র্যািংনকিং অথর্া অযাডিারিাইনজিং।

 করা যাকর্ িা প্রচারণা উপকরণ তেনর র্া নর্নল করকে স্কুল র্া DOE-এর
যন্ত্রপানে র্া উপকরণ র্যর্হার করা।

 করা যাকর্ িা নির্বানচে অনিনশয়ালকির কাি কথকক অিু কিািি চাওয়া

 করা যাকর্ িা ককাি স্কুল অথর্া DOE নর্নডিংকয় প্রচারণা িািগ্রী কপাস্ট

অথর্া গ্রহণ করা, একে রকয়কি র্েবিাি কনিউনিনি অথর্া নিনিওয়াইড
এডুককশি কাউনিল িিিযগণ; রাজনিনেক, ধিবীয়, অথর্া কনিউনিনিনিনিক িিংগিি; ইউনিয়ি অথর্া নর্কশষ-আগ্রকহর গ্রুপ।

অথর্া নর্েরণ করা, এর অন্তিুবি PA/PTA অথর্া অিয কাকরা কাকি
ডাককযাকগ নর্নিন্ন িািগ্রী পািাকিা।

 করা যাকর্ িা নপোিাো িিংগিিগুকলার অনিনশয়াল DOE ইকিইল
নিকািায় প্রচারণা িািগ্রী পািাকিা।
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