িনবাচন
�
পিরচালনা ও েভাট
সমী�া ২০২০
সামি�ক �িতেবদন
১১৭তম কংে�েস মািক�ন যু�রাে�র িনবাচন
�
সহায়তা কিমশেনর এক�ট �িতেবদন

ii | িনবাহী
� সারসংে�প

িনবাহী
� সারসংে�প
২০০৪ সাল েথেক �িত�ট েফডােরল সাধারণ িনবাচেনর
�
পর মািক�ন িনবাচন
�
সহায়তা কিমশন (ইেলকশন
অ�ািসে�� কিমশন বা ইএিস) 'িনবাচন
�
পিরচালনা ও েভাট সমী�া' (ইেলকশন অ�াডিমিনে�শন অ�া� েভা�টং
সােভ� বা ইএিভএস) কের আসেছ। আেমিরকানেদর েভাটদােনর প�িত এবং কীভােব েভাট পিরচালনা করা হয়, েস
স�েক� মািক�ন যু�রাে�র ৫০�ট অ�রাজ�, িডি�� অফ কলি�য়া এবং যু�রাে�র অধীন� ৫�ট অ�ল -আেমিরকান সােমায়া, �য়াম, নদ� ান মািরয়ানা
�
�ীপপু�, পুেয়রেতা িরেকা এবং যু�রাে�র ভা�জ�ন �ীপ�িলেক তথ�
েপশ করেত বেল ইএিভএস। ২০০৮ সাল েথেক িনবাচন
�
পিরচালন নীিত সমী�া (ইেলকশন অ�াডিমিনে�শন
পিলিস সােভ�) নােম এই �কে� এক�ট পৃথক সমী�া অ�ভ��
� করা হেয়েছ, েযখােন রাজ�িভি�ক রাছ িনবাচনী
�
আইন, নীিত এবং �েয়াগ স�েক� তথ� েজাগােড়র কথা বলা হেয়েছ।
আেমিরকায় রাজ� ও �ানীয় �ের িনবাচন
�
পিরচালনা স�েক� পিরসংখ�ান সং�েহর সবেচেয় বড় উৎস হল
ইএিভএস। এই তথ� বা িপরসংখ�ান�িল িনবাচনী
�
কমকত�
� া, নীিত িনধারক
�
এবং েভােটর সে� যু� অন�ান�
অংশীদারেদর �বণতা িচি�ত করেত, অনুমান করেত ও েভাটারেদর �েয়াজন অনুযায়ী পিরবত�ন করেত েভাট
পিরচালনার উ�িতসাধন এবং েভাটারেদর অিভ�তা ও আরও সুরি�ত িনবাচনী
�
পিরকাঠােমা গেড় ত� লেত সহায়তা
কের থােক। ইএিভএস পিরসংখ�ান েথেক আেমিরকার েভােটর পিরকাঠােমা স�েক� পরী�া-িনরী�া করা স�ব
হয়। এবং সাধারণভােব েবাধগম� িনবাচনী
�
���য়ার মূল িদক�িল ৈতির করেত এবং িনবাচনী
�
আিধকািরকরা কী
ধরেনর চ�ােলে�র মুেখ পেড়ন, তা বুঝেত সাহায� কের এই পিরসংখ�ান। �িত ২ বছর অ�র েয েফডােরল িনবাচন
�
হয়, েস স�েক� এই সমী�া নীিতিনধারক
�
ও সাধারণ মানুষেক জ�টল তথ� জানেত সাহায� কের। েভাট পিরচালনায়
পিরসংখ�ান ওপর যাঁরা িনভ�র কেরন, েসইসব িনবাচনী
�
আিধকািরকেদর কােছ ইএিভএস অত�� মূল�বান। এেত
িবিভ� ইসু� ব�াখ�া করেত ও েকৗশলী পিরক�না �হণ এবং �িশ�ণ েদওয়া ও �চােরর কােজ সুিবধা হয়। এছাড়া
স�দ ৈতিরর মাধ�েম এেজ��র ল��েক এিগেয় িনেয় েযেত, িনবাচনী
�
আিধকািরক, েভাটার ও আইন�েণতােদর
ভােলাভােব সহায়তা �দান, জাতীয় �েরর অংশীদারেদর মেধ� েফডােরল েভা�টং আইেনর �ভাব বুঝেত মািক�ন
েভােটর ব�াপক পিরবত�ন স�েক� জানেত ইএিভএস তেথ�র ওপর িনভ�র কের ইএিস।
২০২০ সােলর সাধারণ িনবাচেন
�
েকািভড-১৯ অিতমারীর ব�াপক �ভাব পেড়। অিতমারী ও তার পরবত� জন�া��
স�িক�ত জ�ির �েয়াজেন �চিলত িনবাচনী
�
���য়ায় অেনক রকেমর পিরবত�ন আনেত হেয়িছল। সামা�জক
দূর� বজায় রাখা, েভাটার, েভাটকম�, িনবাচনী
�
আিধকািরক ও কম�েদর মেধ� যােত ভাইরাস �ত না ছড়ােত পাের,
েসিদেক ল�� রাখা। এরই ফল�িত িহেসেব অেনক রাজ� েভােটর আেগর িদন ব���গত ও েমল েভা�টং বাড়ােনার
িদেক নজর িদেয়িছল। আেমিরকায় েভাট পিরচালনায় পু�ানুপু� সমী�ার কারেণ, ২০২০-র ইএিভএস অসাধারণ
কমতৎপরতার
�
েরকড� গেড়েছ। এবং ২০২০-র সাধারণ িনবাচন
�
েভাটকম�রা িনরাপেদ ও িনিবে�
� স�� করেত
েপেরেছন। ইএিস অত�� আনে�র সে� ১১৭তম কংে�েস ইএিভএস-২০২০ িরেপাট� েপশ করেছ।
২০২০-র েফডােরল সাধারণ িনবাচেন
�
কীভােব পিরচালনা করা হেয়েছ এবং েভাটাররা কীভােব ব�ালেট েভাট
িদেয়েছন, তা এই িরেপােট� িব�ািরত ত� েল ধরা হেয়েছ। িনবাচনী
�
���য়ায় �িত�ট িদক খিতেয় েদখার জন� ইএিভএস
এবং েসইসে� িনবাচন
�
পিরচালন নীিত সমী�া (নীিত সমী�া) েথেক �া� পিরসংখ�ােনর সাহায� েনওয়া হেয়েছ :
•

েভাটারেদর উপি�িত, েভাটদােনর প�িত, েভােটর �ান, েভাট কম�, ও িনবাচনী
�
�যু�� �থম অধ�ােয়
রেয়েছ, "িনবাচন
�
পিরচালনা পযােলাচনা
�
ও ২০২০-র সাধারণ িনবাচেন
�
েভাট�হণ";
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• মািক�ন িনবাচেনর
�
মূল আইন, িনয়মিবিধ, নীিত ও প�িতসমূহ রেয়েছ ি�তীয় অধ�ােয়, "িনবাচনী
�
আইন
ও প�িত : নীিত সমী�া";

• েভাটার নিথভ���করণ ও তািলকা র�ণােব�ণ রেয়েছ তৃতীয় অধ�ােয়, "েভাটার নিথভ���করণ, এনিভআরএ
এবং তারপর" (েভাটার ের�জে�শন : দ� এনিভআরএ অ�া� িবয়�);

• িবেদেশ বসবাসরত অনুপি�ত েভা�টং আইেনর (আনইউিনফমড� অ�া� ওভারিসজ িস�টেজনস েভা�টং
অ�া� বা ইউওিসএিভএ) অধীন ব���গত েভাটদান রেয়েছ চত� থ অধ�ােয়।
�
এবং

• সবেশেষ, ইএিভএস-এর প�িত এবং সমী�ায় থাকা িবিভ� �� রেয়েছ প�ম অধ�ােয়, "সমী�ার প�িত ও
���য়া।"

েভা�টং ও িনবাচন
�
পিরচালনার �াি�সমূহ
ইএিভএস ২০২০ অনুযায়ী, এ পয�
� ইএিভএস তেথ� যা নিথভ�� হেয়েছ, তােত ২০২০-র সাধারণ িনবাচেন
�
েয

েকানও েফডােরল সাধারণ িনবাচেনর
�
েচেয় েবিশ েভাট পেড়েছ। ৬৭.৭-শতাংশ নাগিরক (িসিভএিপ) ব�ালেট েভাট
িদেয়েছন, যা ২০১৬-র ত� লনায় ৬.৭ শতাংশ েবিশ। ২০১৬-র ইএিভএেসর ত� লনায় �ায় �িত�ট রােজ� েভাটারেদর
উপি�িত েবেড়েছ। এছাড়া, ২০২০-র সাধারণ িনবাচেন
�
২০৯ িমিলয়েনর েবিশ মানুষ স��য় নিথভ�� করা েভাটার
িছেলন, যা সবকালীন
�
েরকড� এবং ১৬১ িমিলয়েনর েবিশ েভাটার ব�ালেট েভাটদান কেরেছন।

এই িনবাচেন
�
েদখা েগেছ, েভাটারেদর মত পিরবত�ন কত �ত ঘেটেছ। ২০১৬-র ইএিভএেস ৫৪.৫% েভাটার িনবাচেনর
�
িদন ব���গতভােব এেস ব�ালেট েভাট িদেয়েছন এবং ২০১৮-র ইএিভএেস এই হার িছল ৫৪.৫%। ২০২০েত ৩০.৫
শতাংশ েভাটার িনবাচেনর
�
িদন ব���গতভােব এেস ব�ালেট েভাট িদেয়েছন। েমেল ব�ালেট েভাটদান েবেড় হেয়েছ
৪৩.১ শতাংশ, যা ২০১৬-র ত� লনায় ২০% েবিশ। এলাকািভি�ক িবে�ষেণ েদখা েগেছ, েমল েভা�টং েসই রাজ��িলেত
েবিশ পেড়েছ, েযখােন নত� নভােব সব েভাট েমেল েনওয়ার প�িত চালু করা হেয়িছল এবং েযখােন েমল করা ব�ালেট
েভাট েনওয়ার অনুেরাধ বািতল হেয়িছল। তবুও ২০১৬-র ত� লনায় ২০২০েত েমল করা ব�ালেট ি��ণ েভাট পেড়েছ।
েমল করা ব�ালট েফরেতর হার এবং েয সব ব�ালট বািতল হেয়িছল, তা গণনা কের এই তথ� িমেলেছ।
রাজ��িল জািনেয়েছ, ১৩২,৫৫৬�ট েভাট েকে� ৭৭৫, ১০১ জন েভাটকম� ব���গতভােব িনবাচেনর
�
আেগ ও
িনবাচেনর
�
িদন েভাটদােন সহায়তা কেরেছন। পিরসংখ�ােন েভাটকম�েদর বয়েসর তারতম� ধরা পেড়েছ। ১৮ েথেক
২৫ এবং ২৬ েথেক ৪০ বছর বয়সী েভাটকম�েদর হার যথা�েম ৬.২% ও ১৫% েবেড়েছ। ৬১ েথেক ৭০ ও ৭১-এর
েবিশ বয়সী েভাটকম�েদর সংখ�া যথা�েম ২৭.৩% এবং ২০.১% হাের কেমেছ। এলাকািভি�ক তথ� েথেক জানা েগেছ,
২০১৬-র ত� লনায় ২০২০েত েভাটকম� িনেয়ােগ অেনক কম সমস�া হেয়িছল। সমী�ায় বলা হেয়েছ, িনেয়াগ ���য়ায়
অেনক এলাকা �স-কা�টং �ভােবর কথা উে�খ কেরেছ। অেনক এলাকা েথেক িরেপাট� এেসেছ, েকািভড-১৯
অিতমারীর কারেণ বয়� েভাটকম�েদর দীঘ�ণ
�
আটেক রাখা ক�ঠন হেয় পেড়িছল। এর ফেল েশষ মূহেূ ত� েভাটকম�র
ঘাটিত েদখা েদয়। িক� ইএিস-র �েচ�া, রাজ� িনবাচনী
�
কাযালয়
�
এবং অন�ান� সংগঠন�িল দ� ব���েদর উৎসািহত
কের েভােটর কােজ লািগেয়েছন। এেত েবশ িকছ� জায়গায় অিতির� েভাটকম� পাওয়া েগেছ।
রাজ��িল জািনেয়েছ, ২০১৮-র ইএিভএস েথেক ইেলক�িনক েভাট পু��কার (বা ই-েপাল বুক) ব�বহার েবেড়েছ এবং
১৭�ট রাজ� সবক�ট এলাকায় 'ই-েপাল বুক' ব�বহার কেরেছ। েভা�টং ���য়ায় ��ানার ও ব�ালট মািক�ং প�িতর
(িবএমিড) মত �চিলত প�া ব�ব�ত হেয়েছ। সরাসির েরকিডংেয়র ইেলক�িনক (িডআরই) য�, যা েভাটদান
যাচাইেয়র েপপার অিডট ব�ব�ার (ডব্লিু পএ�ট ছাড়া িডআরই) সে� সাম�স�পূণ িছল
�
না, তা �মাগত বািতল হেয়
যা��ল। ২০২০েত েদেশর ৩২�ট এলাকায় েকানওরকম েপপােরর ব�ব�া ছাড়াই পুেরাপুির েভাটযে� েভাট েনওয়া
হেয়িছল।
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িনবাচন
� পিরচালন নীিত সমী�ার �াি�সমূহ
পিরসংখ�ান েপশ করেত িগেয় রাজ��িল ইএিভএেস জািনেয়েছ, ইএিস রাজ��িলর িনবাচনী
�
নীিত
স�েক� তথ� েজাগাড় কের। দুই-তৃতীয়াংশ রাজ� জািনেয়েছ, িবিভ� এলাকা েথেক পাওয়া ওপর-নীচ
িনব�ন ব�ব�া বা নিথভ���করণ সং�া� তথ� এককভােব, েক�ীয়ভােব বা এক�ট মূল কাঠােমায় রাখা
হ��ল; বািক এক-তৃতীয়াংশ রাজ� নীচ েথেক ওপর বা িম� (হাইি�ড) তথ�ভা�ােরর কথা জািনেয়েছ।
েভাটারেদর নিথভ���করণ স�ঠক এবং আপ ট� েডট রাখার জন� েমাটর েভিহক�াল এেজ��, মৃত��র

িহেসব রাখা সরকাির সং�া এবং েজলব��েদর িহেসব রাখা এেজ��র সে� তথ� েলনেদেনর কথা
জািনেয়েছ অিধকাংশ রাজ�। েয সব রাজ� একই িদেন নিথভ���করণ (৫১.৮%) এবং অনলাইন

ের�জে�শন (৮০.৪%), দুধরেনর সুেযাগ িদে�, েসখােন ২০১৮-র নীিত সমী�ার সময় েথেকই এই হার
েবেড়েছ।
নীিত সমী�ায় েদখা েগেছ, ব�ালেট িনরাপেদ েভাটদান, বা েভাটেকে� লাইেনর িভড় কমােনার ব�াপাের
উৎসািহত করা রােজ�র সংখ�া েবেড়েছ। ২০২০েত ১৪�ট রাজ� পুেরা েমেল িনবাচনী
�
ব�ব�া িছল। েসখােন
নিথভ�� হওয়া েভাটার িকংবা সম� স��য় নিথভ�� হওয়া েভাটার, সবার কােছই েমল করা ব�ালট
পাঠােনা হেয়িছল। িক� এর মেধ� ১০�ট রাজ� সব েভাট েমল প�িতেত সংগ�ঠত কেরিছল। বািক ৪�ট
রাজ� �ধুমা� বাছাই করা িকছ� এলাকায় এটা করেত েপেরিছল। ২০১৮-র নীিত সমী�ার ত� লনায় এ�ট
েবেড়েছ। েযখােন েদখা যাে�, ৩�ট রাজ� পুেরাপুির েমল ব�ব�ায় িনবাচন
�
কেরেছ, ৪�ট রাজ� বাছাই করা
িকছ� এলাকায় পুেরাপুির েমেল েভাট করেত েপেরেছ। ৬৯.৬% রােজ�র এটা বলার �েয়াজন হয়িন েয,
তারা েমল ব�ালেট েভাট িনেত পাের (৭�ট রাজ� ২০১৮-র নীিত সমী�ার সময় েথেকই এটা বািতল
কেরেছ)। ৫১.৮% রাজ� জািনেয়েছ, িকছ� পিরি�িতেত েভাটারেদর েমল-ব�ালট েদওয়া েযেত পাের। যিদও
২০২০-র সাধারণ িনবাচেন
�
নীিতেত েযসব পিরবত�ন ঘটােনা হেয়িছল, েসটা �ায়ী নািক সামিয়ক, িকংবা
েকািভড১৯ অিতমারীর কারেণ পিরবত�ন ঘটােনা হেয়িছল, নীিত সমী�ায় তা জানা যায়িন।
�ায় সব রাজ�ই জািনেয়েছ, অনুেমাদেনর আেগ েভা�টং ব�ব�া অবশ�ই পরী�া ও শংসাপ� �দান করা
উিচত। েভা�টং ব�ব�া পরী�ার জন� ইএিস �ীকৃত ল�াবেরটির (িভএস�টএল), ইএিস-অনুেমািদত
ে��া�েণািদত বা ভলা�াির েভা�টং িসে�ম গাইডলাইন এবং রাজ� ও েফডােরল দুই পে�র স�িত েমেনই
শংসাপ� েদওয়া উিচত। ২০২০েত ৪০�ট রাজ� ই-েপাল বুক ব�বহার কেরেছ। ই-েপাল বই েকনার আেগ ৫৫
শতাংেশর ে�ে� পরী�া এবং িনিদ� �করেণর �েয়াজন হেয়িছল।
েভাট-পরবত� পেব ৭৮.৬
�
শতাংশ রাজ� জািনেয়েছ, ব�ালট গণনায় ব�ব�ত েভাট য� �ঠকভােব কাজ
কেরেছ িকনা, তা জানেত তােদর অিডেটর �েয়াজন হেয়িছল। এই রাজ��িলর মেধ� িতন-চত� থাংশ
�
রােজ�র �চিলত ট�াবুেলশন অিডেটর (এই প�িতেত েভা�টং িডি�� বা েভাট য� েথেক িনিদ� � সংখ�ক
ব�ালট নমুনা িহেসেব ত� েল েনওয়া হয়) �েয়াজন হেয়িছল। এক-প�মাংশ রাজ� ির�-িলিম�টং ট�াবুেলশন
অিডেটর (এই ���য়ায় নমুনা বাছাইেয় ��া�টি�ক�াল প�িত ব�ব�ত হয়) কথা জািনেয়েছ। যিদও
পিরি�িত অনুযায়ী, অেনক রােজ� েফর েভাট গণনা করেত হেয়েছ।
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জাতীয় েভাটার িনব�ন আইেনর (এনিভআরএ) �াি�সমূহ
২০২০-র ইএিভ পিরসংখ�ান অনুযায়ী, ২০২০র সাধারণ িনবাচেন
�
স��য় েভাটার নিথভ���করেণর হার িছল িসিভএিপ-র
৮৮.২%। ২০১৬-র ইএিভএেসর ত� লনায় এই বৃ�� ৩.৫%। ২০১৮-র সাধারণ িনবাচন
�
এবং ২০২০-র সাধারণ িনবাচেনর
�
িনব�ন
ব� হওয়ার আেগ পয�,
� এই সমেয়র মেধ� ১০৩ িমিলয়ন েভাটার নিথভ���করেণর জন� আেবদন জািনেয়েছন। ২০১৬-র

সাধারণ িনবাচেনর
�
ত� লনায় িনব�েনর জন� আেবদনকারীর হার েবেড়েছ ৩৩.৮%। নিথভ���করেণর জন� েয সব আেবদন
জমা পেড়েছ, তােত এক�ট সাধারণ িমল পাওয়া েগেছ। তা হল, েভাটারেদর বত�মান ের�জে�শেনর েরকড� এলাকার �ঠকানা
বদেলর ে�ে� আপেডট করা হয়িন। এই ধরেনর আপেডট না হওয়া নাগিরেকর সংখ�া নিথভ���র জন� জমা পড়া েমাট

আেবদনপে�র �ায় অেধক।
� নত� ন এবং ৈবধ েভাটার িহেসেব যাঁেদর নাম নিথভ�� হেয়েছ, েসই সংখ�াটা হল, জমা পড়া

আেবদনপে�র এক-তৃতীয়াংশ।

ইএিভএেসর আেগর িহেসব অনুযায়ী, রােজ�র েমাটর েভিহক�াল দফতর সবেচেয় েবিশ আেবদনপ� (৩৯.৩%) েশয়ার
কেরেছ। ি�তীয় �ােন রেয়েছ অনলাইেন ের�জে�শেনর আেবদন, যা েমাট আেবদন পে�র ২৮.২%। অনলাইেন
ের�জে�শন ���য়া অেনক �তগিতেত এিগেয়েছ।
২৯�ট রাজ� এবং অ�ল, েয�িল একই িদেন েভাটার ের�জে�শেন (এসিডআর) সায় িদেয়িছল, ২০২০-র সাধারণ
িনবাচেনর
�
জন� ১.৬ িমিলয়েনর েবিশ এসিডআর �হণ কেরিছল। এ�ট ২০১৮-র ইএিভএেসর ত� লনায় �ায় ি��ণ।
এসিডআেরর মাধ�েম েভাটাররা েযিদন েভাট েদন, েসই িদেনই েভােটর জন� নাম নিথভ�� করেত পােরন। েগাটা েদেশ

ত� লনামূলকভােব েভােটর িদেনই েবিশ এসিডআর গৃহীত হেয়েছ।

এনিভআরএ-র �েয়াজন অনুযায়ী, রাজ��িল জািনেয়েছ, ২০১৮-র সাধারণ িনবাচেনর
�
ের�জে�শন ব� হওয়া এবং
২০২০-র সাধারণ িনবাচেনর
�
ের�জে�শন ব� হওয়া, এই সমেয়র মেধ� ২৮ িমিলয়েনর েবিশ েভাটারেক নিথভ���করেণর

েনা�টশ পাঠােনা হেয়েছ। ১৮ িমিলয়েনর েবিশ েভাটােরর নাম বাদ েদওয়া হেয়েছ। েভাটার ের�জে�শন েরকড� েথেক
েভাটারেদর নাম বাদ েদওয়ার মূল কারণ�িল হল, েনা�টশ �াি�র কথা জানােনার ে�ে� ব�থতা,
� দু�ট সা�িতক
েফডােরল সাধারণ িনবাচেন
�
েভাট না েদওয়া, এলাকা পিরবত�ন করার ের�জে�শন না করােনা এবং েভাটােরর মৃত��।

উিদ�ধারী ও িবেদিশ নাগিরকেদর অনুপি�িত েভা�টং আইেনর (ইউওিসএিভএ) �াি�সমূহ
রাজ��িল জািনেয়েছ, ১.২ িমিলয়েনর েবিশ ব�ালট ইউওিসএিভএ েভাটারেদর েদওয়া হেয়েছ। এঁরা হেলন, বািড়েত
না থাকা উিদ� ধারী (পুিলশ, েসনাকম� �ভৃ িত) কম�, তাঁেদর পিরবােরর সদস�, মািক�ন নাগিরক, েফডােরল
ইউওিসএিভএ আইেন যাঁরা িবেদেশ রেয়েছন। এই ব�ালেট ৯০০,০০০ েবিশ েভাটাররা েফরত পা�ঠেয়েছন।
৮৯০,০০০�ট িনবাচেন
�
গণনা হেয়েছ।
২০১৬-র ইএিভ �বণতা অনুযায়ী, ২০২০েত উিদ� ধারীেদর ত� লনায় ইউওিসএিভএ েভাটারেদর েবিশরভাগ িবেদিশ
নাগিরক এবং তাঁেদর পিরবােরর সদস�রা। ২০২০েত নিথভ�� ইউওিসএিভএ েভাটারেদর মেধ� ৫৭.৪ শতাংশ িবেদিশ
নাগিরক। উিদ�ধারী েভাটার হেলন ৪২.৩%। ক�ািলেফািনয়া,
� ে�ািরডা এবং ওয়ািশংটন, এই িতন�ট রােজ� ৪০

শতাংেশর েবিশ নিথভ�� হওয়া ইউওিসএিভএ েভাটার।
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উিদ� ধারী েভাটারেদর মেধ� েপা�াল েমল �া�িমশন অত�� �চিলত প�িত (�ায় অেধক
� ব�ালট পাঠােনা
হেয়েছ উিদ� ধারী েভাটারেদর জন�)। অন�িদেক, িবেদিশ নাগিরকেদর কােছ ই-েমেল ব�ালট পাঠােনা হেয়েছ
(িবেদিশ নাগিরকেদর কােছ পাঠােনা ব�ালেটর ৭০.৯%)।
ইউওিসএিভএ েভাটারেদর �ায় ৯৮% ব�ালট েফরত পা�ঠেয়েছন। েফরত আসা ব�ালেটর ২% বািতল
হেয়েছ। েদেশ ৩৩ হাজােরর েবিশ েফডােরল রাইট-ইন অনুপি�ত ব�ালট (এফডব্লুএিব) পাওয়া েগেছ। এই
ফম ইউওিসএিভএ
�
েভাটাররা জ�ির ে�ে� েপশ করেত পােরন, যিদ েদখা যায়, তাঁেদর অিফিশয়াল ব�ালট
গণনার সময় �ানীয় িনবাচন
�
আিধকািরকরা পাে�ন না। ২০২০-র সাধারণ িনবাচেন
�
�ায় ২৪,০০০
ইউওিসএিভএ েভাটার এফডব্লুএিব ফম েদওয়া
�
হেয়েছ।

িনবাহী
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২০২০-র িনবাচন
�
পিরচালনা ও েভা�টং সমী�ার জন� তথ� সং�হ ও িবে�ষণ চ���র ফল�িত হল মািক�ন
িনবাচন
�
সহায়তা আেয়ােগর এই �িতেবদন। এই চ��� স�াদন কেরেছ ভা�জ�িনয়ার আরিলংটেনর গেবষণা
সং�া ফস মাশ
�
�প,
�
এলএলিস
�কািশত অগা� ২০২১
মািক�ন িনবাচন
�
সহায়তা আেয়াগ
৬৩৩ থাড� ি�ট
এনডব্লু, সু�ট ২০০
ওয়ািশংটন, িডিস ২০০০১
www.eac.gov
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