
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

েক েভাট িদেত পারেব তার েযাগ�তা িনধ �ারেণর জন� �িত�ট রােজ� িকছ� টা আলাদা িনয়ম রেয়েছ। সাধারণত, আপনােক হেত হেব: 

মািক�ন যু�রাে�র একজন নাগিরক 

কিমউিন�টর একজন বািস�া েযখান েথেক আপিন েভাট িদেত চান (কখনও কখনও নূ�নতম সমেয়র জন�) 
 

কমপে� ১৮ বছর বয়সী (িকছ�  কিমউিন�টেত ১৮ বছেরর কম বয়সীরা  িনব�ন করেত এবং েভাট িদেত পাের 
িনিদ�� িকছ�  �ানীয় বা �াথিমক িনব �াচেন) 

 

িকছ�  রােজ�, িক� সব�টেত নয়, েকান অপরােধ, িবচািরক রােয়, বা অন�ান� কারেণ  েদাষী সাব�� হেল েসই ব���েক েভাটদােনর অেযাগ� 
েঘাষণা করা হেত পাের। েভাট েদওয়ার েযাগ�তা স�েক� আপনার েকান  �� থাকেল আপনার রাজ� বা �ানীয় িনব �াচন কম �কত�ােদর সােথ 
েযাগােযাগ ক�ন। আপনার �ানীয় িনব �াচন কম �কত�ােদর খুেঁজ েপেত চাইেল আপিন েযেত পােরন www.vote.gov. 

 
 
 
 

েভােটর িনব�ন 
 

েবিশরভাগ রােজ� েভাটারেদর েভাট েদওয়ার আেগ তােদর িনব�ন করেত হেব। েভাটার িনব�েনর সময়সীমা সহ 
আপনার রােজ�র তথ� খুেঁজ পােবন www.eac.gov/vote. 

 অনলাইন - িকছ�  রাজ� অনলাইেন েভাটার িহেসেব িনব�ন করা যায়, অথবা অনলাইেন িনব�েনর বত�মান অব�ান েদখা 
যায়। আপিন এখােন আপনার রােজ�র তথ� েপেত পােরন www.eac.gov/vote. 

-অথবা- 
 সশরীের - �ানীয় িনব �াচনী অিফেস সশরীের েভাট েদওয়ার জন� িনব�ন করেত পােরন।     

     -অথবা- 
ডাক েযােগ – �া�রসহ আপিন ডাকেযােগ এক�ট েভাটার িনব�ন ফম � েফরত পাঠােত পােরন। আপিন এখােন ২১�ট ভাষায় 
অনুিদত িবিভ� রােজ�র িনেদ�শাবলী এবং সংি�� েভাটার িনব�ন ফম � খুেঁজ েপেত পােরন: www.eac.gov/voters/national- 
mail-voter-registration-form. 

 

যা জানেত হেব 
 

রাজ� এবং �ানীয় িনব �াচনী কম �কত�ারা অিফিসয়াল েভা�টং তেথ�র সবেচেয় িব�� উৎস। আপনার �ানীয় 
িনব �াচন কম �কত�ারা আপনার িনব�েনর বত�মান অব�া যাচাই করেত পােরন এবং আপিন কখন এবং 
েকাথায় েভাট িদেত পােরন েস স�েক� তথ� �দান করেত পােরন। আপনার �ানীয় িনব �াচনী কম �কত�া 
আপনােক এক�ট নমুনা ব�ালট বা আপনার ব�ালেট েকান অিফস বা সমস�া�িল থাকেব েস স�েক� 
অন�ান� তথ� �দােন স�ম। 

পৃ�া  ১/২ 

েভাট ১০১ 
নত�ন েভাটারেদর জন� িনব �াচনী তথ� 

েভাট েদওয়ার িবেবচ� ব��� েক? 

 

United States Election Assistance Commission 

 

 

েভােটর ধাপ�েলা ১-২-৩ 

http://www.vote.gov/
http://eac.gov/vote
http://www.vote.gov/
http://eac.gov/vote
http://www.vote.gov/
http://:%20www.eac.gov/voters/national-%20mail-voter-registration-form.
http://:%20www.eac.gov/voters/national-%20mail-voter-registration-form.
http://www.eac.gov/


 
 
 
 
 
 
 
 

েভাটদান! 
 
 

সশরীের েভাট েদওয়া 
• আপনার জন� িনধ �ািরত েভাটেক� খুঁেজ েবর ক�ন। 
• আপনার রােজ� েভাটেক� েখালার সময় স�েক� েজেন িনন। 
• আপনার যা িকছ�  �েয়াজন তা সােথ রাখেবন। 

আপিন যখন আপনার েভাট েকে� েপৗ�ছােবন: 

আপিন যখন েভাট িদেত যােবন, তখন আপনােক একজন েভাটকম�র কােছ হা�জরা িদেয় আপনার ব�ালট পাওয়ার 
েযাগ�তার িবষয়�ট স�েক� িন��ত হেত হেব। িকছ�  রােজ�, আপনােক ব�ালট ইসু� করার আেগ সরকার-�দ� ফেটা 
আইিড েদখােত হেত পাের। 
আপনােক এক�ট ব�ালট েদওয়া হেব েযখােন আপিন আপনার পছ� িনব �াচন করেত পারেবন। আপিন যিদ 
আপনার ব�ালেট ভ� ল কেরন, তাহেল আপিন এক�ট �িত�াপন ব�ালট চাইেত পােরন। আপনার ব�ালেট িচি�ত 
করা েশষ হেল, আপিন আপনার ব�ালট েদেবন। একবার আপনার ব�ালট কা� হেয় েগেল, আপনার েভাট েরকড� 
করা হয়। 

 

ডাকেযােগ েভাটদান 
আপনার রােজ�র উপর িনভ�র কের, আপিন ডাকেযােগ ব�ালট েপেত পােরন। 

আপনার �ানীয় িনব �াচনী কম �কত�ার সােথ েযাগােযাগ কের েদখুন ডাকেযােগ কীভােব ব�ালট েপেত 
পােরন এবং কখন, েকাথায় েসই ব�ালট েফরত িদেবন এবং কীভােব তার ডােকর গিতপথ জানেত 
পারেবন। 

 

�েবশেযাগ�তা 

 
 

েভাট েদওয়ার সময় আপিন চাইেল একজন সাহায�কারী েপেত পােরন। িকছ�  এলাকায় আইনগতভােব ইংের�জ ছাড়া অন� 
ভাষায় ব�ালট এবং অন�ান� েভাটদােনর উপকরণ �দান করেত পাের। 

 
 
 
 

িনব �াচন যােত সষু্ঠ� , িনভ� �ল এবং িনরাপদ হয় তা িন��ত করেত �িত�ট েভাটার সহায়তা করেত পাের। েযভােব আপিন সহায়তা করেত পােরন তার 
িকছ�  উদাহরণ হে�: 

েযাগ�তা অজ�েনর সােথ সােথই আপিন েভাট েদওয়ার জন� িনব�ন ক�ন। 

আপনার েভাটার তথ� বত�মােনর সােথ  সাম�স�পূণ � রাখুন। আপনার নাম, �ঠকানা, বা দেলর অিধভ� �� পিরবত�ন হেল আপনার 
�ানীয় িনব �াচনী কম �কত�ার সােথ েযাগােযাগ ক�ন। 
সেূ�র মাধ�েম েভাট ���য়ার তথ�সমূহ যাচাই ক�ন। 

 
সেব �াপির, একজন েভাটকম� িহেসেব িনেজেক িনেয়া�জত কের আপিন সাহায� করেত পােরন। 
আপনার মেতা হাজার হাজার েলােকর উপর িনভ�র কের এক�ট কিমউিন�টর সু� িনব �াচন স�� হয়। আপনার কিমউিন�টেক সাহায� করার 
সুেযাগ স�েক� জানেত চাইেল  আপনার �ানীয় িনব �াচন কম �কত�ােদর সােথ েযাগােযাগ ক�ন। আপনার রােজ�র তথ� এখােন খুজঁনু: 
https://www.eac.gov/help-america-vote. 

 
 
 
 
 

eac.gov clearinghouse@eac.gov 

 
পৃ�া ২/ ২ 

 
EAC | আেমিরকােক েভাটদােন সহায়তা করা 
 
 

@EACgov @eacgov1 @us.eac 

 
 

           েভাট ১০১◌ঃ নত� ন েভাটারেদর জন� িনব �াচনী তথ� 

িকভােব আপিন সাহায� করেত পােরন? 

https://www.eac.gov/help-america-vote
http://www.eac.gov/
mailto:clearinghouse@eac.gov
https://twitter.com/EACgov
https://www.facebook.com/eacgov1/
https://www.instagram.com/us.eac/?hl=en
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