
   
 

কে ক োট দিতে পোরতে েোর ক োগ্যেো দির্ ধোরতের জিয 

প্রদেটট রোতজয দেছুটো আলোিো দিয়ম রতয়তছ। সোর্োরেে, 

আপিোতে হতে হতে: 

 
      মোদেধি  ুক্তরোতের এেজি িোগ্দরে 

 
 

 
েদমউদিটটর এেজি েোদসন্দো ক খোি 

কেতে আপদি ক োট দিতে চোি 

(েখিও েখিও িযযিেম সমতয়র 

জিয) 
 

েমপতে ১৮ েছর েয়সী  

(দেছু েদমউদিটটতে ১৮ েছতরর েম 

েয়সীরো  দিেন্ধি েরতে এেং ক োট দিতে 

পোতর দিদিধষ্ট দেছু স্থোিীয় েো প্রোেদমে 

দিে ধোচতি) 

 

দেছু রোতজয, দেন্তু সেটটতে িয়, কেোি অপরোতর্, 

দেচোদরে রোতয়, েো অিযোিয েোরতে  কিোষী সোেযস্ত হতল 

কসই েযক্তক্ততে ক োটিোতির অত োগ্য ক োষেো েরো হতে 

পোতর। ক োট কিওয়োর ক োগ্যেো সম্পতেধ আপিোর 

কেোি  প্রশ্ন েোেতল আপিোর রোজয েো স্থোিীয় দিে ধোচি 

েম ধেেধোতির সোতে ক োগ্োত োগ্ েরুি। আপিোর 

স্থোিীয় দিে ধোচি েম ধেেধোতির খুুঁতজ কপতে চোইতল 

আপদি ক তে পোতরি  www.vote.gov. 
 

 

 
 

কেদির োগ্ রোতজয ক োটোরতির ক োট 

কিওয়োর আতগ্ েোতির দিেন্ধি েরতে 

হতে। ক োটোর দিেন্ধতির সময়সীমো সহ 

আপিোর রোতজযর েেয খুুঁতজ পোতেি 
 www.eac.gov/vote. 
অতিে রোজয ক োটোররো দিেন্ধি েরতে পোতর  

অিলোইতি ক োট কিওয়োর জিয। এছোডোও আপদি 

আপিোর স্থোিীয় দিে ধোচি অদিতস দিতজ দগ্তয় ক োট 

কিওয়োর জিয দিেন্ধি েরতে পোতরি েো স্বোেরসহ ডোে 

ক োতগ্ এেটট ক োটোর দিেন্ধি িম ধ পোঠোতে পোতরি। 

আপদি এখোতি ২১টট  োষোয় অিুদিে দেদ ন্ন রোতজযর 

দিদিধষ্ট দিতিধিোেলী এেং ক োটোর দিেন্ধি িম ধটট খুুঁতজ 

কপতে পোতরি: 

 www.eac.gov/voters/national-mail- 

 voter-registration-form. 

 
ক োটিোি প্রক্তিয়ো সম্পতেধ আপিোর  দি 

কেোি প্রশ্ন েোতে, েোহতল আপদি আপিোর 

স্থোিীয় দিে ধোচিী েম ধেেধোতে ক্তজজ্ঞোসো 

েরুি। 
রোজয এেং স্থোিীয় দিে ধোচিী েম ধেেধোরো অদিদসয়োল 

ক োটটং েতেযর সেতচতয় দেশ্বস্ত উৎস। আপিোর স্থোিীয় 

দিে ধোচি েম ধেেধোরো আপিোর দিেন্ধতির েেধমোি অেস্থো 

 োচোই েরতে পোতরি এেং আপদি েখি এেং কেোেোয় 

ক োট দিতে পোতরি কস সম্পতেধ েেয প্রিোি েরতে 

পোতরি। আপিোর স্থোিীয় দিে ধোচিী েম ধেেধো আপিোতে 

এেটট িমুিো েযোলট েো আপিোর েযোলতট কেোি অদিস 

েো সমসযোগুদল েোেতে কস সম্পতেধ অিযোিয েেয প্রিোতি 

সেম।

সশরীরর ভ োটদোন 

আপদি ক োট দিতে  োওয়োর আতগ্, 

আপিোর দির্ ধোদরে ক োটিোতির 

স্থোিটট খুুঁতজ কের েরতে  ুলতেি 

িো এেং আপিোর রোতজয 

ক োটিোতির স্থোিগুদল েখি কখোলো 

েোেতে েো কজতি দিি। 

আপদি  খি ক োট দিতে  োতেি, েখি আপিোতে 

এেজি ক োটেমীর েোতছ হোক্তজরো দিতয় আপিোর েযোলট 

পোওয়োর ক োগ্যেোর দেষয়টট সম্পতেধ দিক্তিে হতে হতে। 

দেছু রোতজয, আপিোতে েযোলট ইসুয েরোর আতগ্ 

সরেোর-প্রিত্ত িতটো আইদড কিখোতে হতে পোতর। 

ডোকর োরে ভ োটদোন 

আপিোর রোতজযর উপর 

দি ধর েতর, আপদি 

ডোেত োতগ্ েযোলট কপতে 

পোতরি। 

আপিোর স্থোিীয় দিে ধোচিী েম ধেেধোর সোতে ক োগ্োত োগ্ 

েতর কিখুি ডোেত োতগ্ েী োতে েযোলট কপতে পোতরি 

এেং েখি, কেোেোয় কসই েযোলট কিরে দিতেি এেং 

েী োতে েোর ডোতের গ্দেপে জোিতে পোরতেি। 

ক োট কিওয়োর সময় আপদি চোইতল এেজি সোহো যেোরী 

কপতে পোতরি। সমস্ত ক োটোর এেটট সুগ্ম ক োটটং দড োইস 

েযেহোর েতর ক োট দিতে পোতরি, এেং দেছু এলাকায় 

আইনগতভাবে ইংতরক্তজ ছোডো অিয  োষোয় েযোলট এেং 

অিযোিয ক োটিোতির উপেরে প্রিোি েরতে পোতর। 

 
আদম দে ক োট কিওয়োর উপ ুক্ত? 

ক োট দিতে আমোতে দে েরতে 

হতে? 

আদম ক োট দিতে কগ্তল আদম 

েী আিো েরতে পোদর? 

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


 

 

 
 

দিে ধোচি  োতে সুষ্ঠু, দি ুধল এেং দিরোপি হয় েো 

দিক্তিে েরতে প্রদেটট ক োটোর সহোয়েো েরতে 

পোতর। ক  োতে আপদি সহোয়েো েরতে পোতরি েোর 

দেছু উিোহরে হতে: 

ক োগ্যেো অজধতির সোতে সোতেই আপদি 

ক োট কিওয়োর জিয দিেন্ধি েরুি। 

আপিোর ক োটোর েেয েেধমোতির সোতে  

সোমঞ্জসযপযে ধ রোখুি। আপিোর িোম, 

টঠেোিো, েো িতলর অদর্ ুক্তক্ত পদরেেধি 

হতল আপিোর স্থোিীয় দিে ধোচিী েম ধেেধোর 

সোতে ক োগ্োত োগ্ েরুি। 

সযতের মোর্যতম ক োট প্রক্তিয়োর েেযসমযহ 

 োচোই েরুি। 

 

সতে ধোপদর, এেজি ক োটেমী দহতসতে 

দিতজতে দিতয়োক্তজে েতর আপদি 

সোহো য েরতে পোতরি। 

আপিোর মতেো হোজোর হোজোর কলোতের উপর দি ধর েতর 

এেটট েদমউদিটটর সুষ্ঠ দিে ধোচি সম্পন্ন হয়। আপিোর 

েদমউদিটটতে সোহো য েরোর সুত োগ্ সম্পতেধ জোিতে 

চোইতল  আপিোর স্থোিীয় দিে ধোচি েম ধেেধোতির সোতে 

ক োগ্োত োগ্ েরুি। আপিোর রোতজযর েেয এখোতি খুুঁজিু: 

https://www.eac.gov/help-america-vote. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

মোদেধি দিে ধোচি সহোয়েো েদমিি 

দিে ধোচিী েম ধেেধোতির মোর্যতম দিে ধোচি 

প্রিোসতির উন্নদেতে সহোয়েো েতর এেং 

দিে ধোচি এেং আতমদরেোিতির ক োটিোি 

প্রক্তিয়োয় অংিগ্রহে েরতে সোহো য 

েতর/

 
 

 

ভ োট ১০১ 
নতুন ভ োটোরদের জনয ননর্ বোচনী তথ্য
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  আদম দে োতে সোহো য েরতে পোদর? 

https://www.eac.gov/help-america-vote
https://www.eac.gov/help-america-vote
http://www.eac.gov/
http://www.eac.gov/

