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উে�শ� 

এই শ�েকাষ�টেত মািক�ন যু�রাে�  িনব �াচনী �শাসেন ব�ব�ত ১২৯৯ �ট পদ ও বাক�াংশ রেয়েছ। 

শ�ভা�ােরর মূল উে�শ�  হেলা িনব �াচনী কম �কত�ােদর িনব �াচেনর  �শাসিনক কােজ ব�ব�ত সাধারণ 

শ� ও বাক�াংেশর ব�াপক স�দ �দান করা। িনব �াচন এবং েভােটর িবষেয় জনসাধারেণর সে� 

েযাগােযাগ করার সময় সাম�স�পূণ � িনব �াচেনর পিরভাষা �িত�া উপকারী। যাইেহাক, েযেহত�  িনব �াচেনর 

প�িত এবং পিরভাষা এখিতয়ার অনুসাের পিরবিত�ত হয়, তাই এই শ�েকােষর সং�ার সে� এক�ট শ� 

িভ� হেল সব �দা রাজ� ও �ানীয় িনব �াচন কম �কত�ােদর উে�খ করা  ভােলা। 
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িনব �াচনী পিরভাষার শ�েকাষ 

 

A  (ক ) 

Abandoned Ballot  (পিরত�� ব�ালট ) 

ব�ালট যা েভাটার ব�ালট বাে� রােখিন বা েভােটর �ান েথেক েবর হওয়ার আেগ সরাসির ইেলক�িনক 

েরকিড�ং িডভাইেস ( িডআরই)কা� িহসােব েরকড� কেরিন। 

Absentee Application  (অনুপি�িতর আেবদন ) 

অনুপি�ত ব�ালট �াি�র আেবদন। 

Absentee Ballot  (অনুপি�ত ব�ালট ) 

িনব �াচেনর িদন উপি�ত না হেয় েভাট িদেয়েছন। িকছ�  আইনগত অিধকােরর ব�াি� েমইলড ব�ালেটর 

সমাথ �ক শ��ট ব�বহার কের যখন অন� আইনগত অিধকােরর ব�াি� �াথিমক েভােটর সমাথ �ক শ��ট 

ব�বহার কের। 

Absentee Ballot Request Form  (অনুপি�ত ব�ালট অনুেরাধ ফম � ) 

েভাটার অনুপি�ত ব�ালেটর অনুেরাধ করার জন� এক�ট ফম � ব�বহার কের। 

Absentee Mail Process  (অনুপি�ত েমইল ���য়া ) 

অনুপি�ত ব�ালট ব�বহার কের েভাট েদওয়ার সময় গৃহীত পদে�প বা পদে�পসমূহ। 

Absentee Procedures   (অনুপি�িত প�িত ) 
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অনুপি�ত ব�ালট ���য়াকরেণর জন� একজন িনব �াচনী কম �কত�া কতৃ �ক গৃহীত পদে�েপর 

ধারাবািহকতা। 

Absentee Vote   (অনুপি�ত েভাট ) 

অনুপি�ত ব�ালট ব�বহার কের েভাট  েদওয়া। 

Absentee Voter   (অনুপি�ত েভাটার ) 

েভাটার িযিন অনুপি�ত ব�ালট ব�বহার কের। 

Absentee Voter Status   (অনুপি�ত েভাটােরর ময �াদা  ) 

িনব �াচন কম �কত�ােদর �ারা ব�ব�ত এক�ট শ�, যা অনুপি�ত ব�ালট ব�বহার কের েভাটার হওয়ার েযাগ�, 

আেবদন করা বা েভাট েদওয়া যায় িকনা তা িনধ �ারণ কের।  

Absolute Majority   (পূণ � সংখ�াগির�তা ) 

৫০%-এর েবিশ। 

Acceptance Testing  (�ীকৃিত যাচাইকরণ ) 

�য়কৃত িনব �াচনী এখিতয়ার �ারা এক�ট েভা�টং িসে�ম পরী�া করা যােত িবতরণকৃত যে�র 

কায �কািরতা যাচাই করা যায়, যােত িন��ত করা যায় েয তারা �েয়র �েয়াজনীয়তা পূরণ কের এবং 

িবতরণ ব�ব�া�ট আসেল সা�ট�ফাইড িসে�ম েকনা হয়। এ�ট সাধারণত অনু�প-ব�বহােরর পিরেবেশ 

ঘেট। 

Access Control   (�েবশািধকার িনয়�ণ ) 

তথ� �াি� ও ব�বহার এবং স�িক�ত তথ� ���য়াকরণ পিরেষবা, এবং িনিদ�� েভৗত সুিবধা�িলেত 

�েবেশর জন� িনিদ�� অনুেরাধ �দান বা অ�ীকার করার ���য়া। 

Access Board   (অ�াে�স েবাড� ) 
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�াধীন েফডােরল এেজ�� যার �াথিমক িমশন হে� �িতব�ীেদর জন� �েবশেযাগ�তা এবং �েবশেযাগ� 

িডজাইেনর তেথ�র এক�ট �ধান উৎস। 

Accessibility   (�েবশেযাগ�তা ) 

পিরমাপেযাগ� ৈবিশ�� যা �িতব�ী ব���েদর �ারা এক�ট িসে�েমর জন� উপল� এবং ব�বহারেযাগ�  

িডি� িনেদ�শ কের। সব �ািধক সাধারণ �িতব�ীেদর মেধ� রেয়েছ দৃ��, �বণ এবং গিতশীলতার পাশাপািশ 

�ানগত অ�মতা। 

Accessibility Requirements  (�েবশেযাগ�তার �েয়াজনীয়তা ) 

�িতব�ী ব���েদর জন� েভাট �হণেযাগ� িকনা তা িন��ত করার জন� েভাট ���য়া পিরচালনা কের 

এমন আইন, সংিবধান এবং প�িতর েসট। 

Accessible Facility  (সহজলভ� সুিবধা ) 

এমন এক�ট �ান যা �িতব�ী ব���েদর �ারা লভ� এবং ব�বহারেযাগ� তা িন��ত করার জন� সম� 

আইন এবং সংিবিধ পূরণ কের। 

Accessible Voting Station   (�েবশেযাগ� েভাট েক� ) 

�িতব�ীেদর জন� সুস��ত েভাট েক�। 

Accreditation   (কৃিত ) 

আনু�ািনক �ীকৃিত েয এক�ট পরী�াগার িনিদ�� পরী�া বা �মা�ন করেত স�ম। 

Accreditation Body  (�ীকৃিত সং�া ) 

 (১ ) অনুেমািদত সং�া যা অনুেমাদন কের। (২ ) এক�ট �ত� সং�া যা এক�ট �ীকৃত মানদে�র িবপরীেত 

অন�ান� সং�ার কম ��মতা মূল�ায়েনর জন� দায়ী, এবং আনু�ািনকভােব মান পূরণকারীেদর অব�া 

িন��ত করার জন�। 
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Accuracy   (স�ঠকতা ) 

 (১ ) েয পিরমােপ এক�ট �দ� পিরমাপ েসই পিরমােপর জন� এক�ট গহৃীত মানদে�র সােথ একমত। 

 (২ ) এক�ট পিরমােপর ফলাফেলর মেধ� চ� ��র ঘিন�তা এবং পিরমাপ সােপে� িনিদ�� পিরমােণর �কৃত 

মূল�। িনভ� �লতা এক�ট �ণগত ধারণা এবং িনভ� �লতার সােথ িবিনময়েযাগ� নয়। 

Accuracy For Voting Systems  (েভা�টং িসে�েমর জন� িনভ� �লতা ) 

��ট ছাড়াই �িত�ট ব�ালেটর অব�ােনর জন� েভাটার কতৃ �ক িনধ �ািরত িনব �াচন এবং িনব �াচেনর 

অনুপি�িত দখল, েরকড�, মজদু, এক�ীকরণ এবং িরেপাট� করার িসে�েমর �মতা। �েয়াজনীয় 

িনভ� �লতা এক�ট ��টর হােরর পিরে�ি�েত সং�ািয়ত করা হয় যা পরী�ার উে�েশ� এক�ট িনিদ�� 

ভিলউম ���য়াকরেণর সময় অনুেমািদত সব �ািধক ��টর �িতিনিধ� কের। 

Activation Device  (স��য়করণ িডভাইস ) 

ে�া�ামড িডভাইস যা এক�ট িনিদ�� ব�ালট �াইল ব�বহার কের েভাট েসশন �� করার জন� 

�েয়াজনীয় �মাণপ� ৈতির কের। উদাহরেণর মেধ� রেয়েছ ইেলক�িনক েপাল বই এবং কাড� 

অ�াি�েভটর যােত েভাটােরর জন� উপযু� ব�ালটৈশলী িনধ �ারেণর জন� �েয়াজনীয় �মাণপ�ািদ তথ� 

থােক। 

Active Registered Voter  (স��য় িনবি�ত েভাটার ) 

একজন েভাটার যার েরকড� উপযু� িনব �াচন কতৃ �পে�র কােছ বত�মান এবং েভাট েদওয়ার েযাগ�। 

Active Status   (স��য় অব�া ) 

িনব �াচনী কম �কত�ােদর �ারা ব�ব�ত এক�ট শ� যখন একজন েভাটােরর েরকড� েদখায় েয েভাটার েভাট 

েদওয়ার েযাগ�। একজন েভাটার সব �েশষ তােদর েরকড� আপেডট করার পর েথেক তথ� পিরবিত�ত হেল 

স��য় অব�া স�ঠক নাও হেত পাের। 
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Adjudication  ( িন�ি� ) 

েভাটারেদর অিভ�ায় �িতফিলত করার জন� কা� ব�ালট সমাধােনর ���য়া। ব�ালেটর িন�ি� 

�েয়াজন হয় এমন সাধারণ কারণ�িলর মেধ� রেয়েছ: ব�ালেট তািলকািবহীন েভাট�াথ�র নাম িলেখ েভাট 

কা�   (রাইট-ইন ), ওভারেভাট, �াি�ক েমিশন-পঠনেযাগ� িচ�, স�ূণ � ব�ালেট েকান �িতেযািগতা 

িনব �াচন করা হয়িন, অথবা ��ানার �ারা ব�ালট�ট অপ�ঠত। 

Adjudicated Ballot   ( িন�ি��া� ব�ালট ) 

এক�ট েভােটর ব�ালট যােত �িতেযািগতার িনব �াচন থােক যার জন� িন�ি�র �েয়াজন হয়। 

Advance(d) Ballot  (অি�ম ব�ালট ) 

িনব �াচেনর আেগ েভাট �দান। 

Advisory Board Member  (উপেদ�া েবােড�র সদস� ) 

এক�ট উপেদ�া েবাড� বা প�ােনেলর সদস�। 

Advisory Panel  (উপেদ�া প�ােনল ) 

ব��� এবং সংগঠেনর এক�ট �প যা এক�ট কেপ �ােরশন, সংগঠন বা িভি� পিরচালনার জন� অ-

বাধ�তামূলক েকৗশলগত পরামশ � �দান কের। 

Affidavit  (হলফনামা ) 

এক�ট িলিখত িববিৃত শপথ বা অনুেমাদন �ারা িন��ত। 

Affidavit For Absentee Ballot  (অনুপি�ত ব�ালেটর জন� হলফনামা ) 

েভাটার কতৃ �ক অনুপি�ত ব�ালেটর অনুেরাধ করার জন� ব�ব�ত এক�ট ফম � যা শপথ বা অনুেমাদন �ারা 

িন��ত করা হয়। 
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Affidavit of Circulator  (�চারেকর হলফনামা ) 

এক�ট িপ�টশেন েভাটারেদর �া�র সং�হকারী ব���র শপথ বা অনুেমাদেনর মাধ�েম িন��ত হওয়া 

এক�ট িলিখত িববিৃত। 

Affidavit of Identity  (পিরচেয়র হলফনামা ) 

আপনার পিরচয় বা �া�র যাচাই করেত ব�ব�ত ব���গতভােব  শনা�েযাগ� তথ� স�িলত এক�ট নিথ। 

Affidavit of Registration  ( িনব�েনর হলফনামা ) 

আপনার পিরচয় বা �া�র যাচাই করেত ব�ব�ত ব���গতভােব সনা�েযাগ� তথ� স�িলত এক�ট নিথ।  

Affiliation   (  সংযু��করণ) 

আনু�ািনকভােব এক�ট �িত�ােনর সে� যু�। েভােটর ে�ে�, এ�ট সাধারণত েভাটারেদর েভাট েদওয়ার 

জন� িনবি�ত কের এবং আনু�ািনকভােব এক�ট �ীকৃত রাজৈনিতক দেলর সােথ িনেজেদর যু� কের। 

Air gap   (ক��উটােরর সােথ েযাগােযাগ িব��� ) 

িকছ�  বািহ�ক, ম�ানুয়াল ���য়া �ারা তথ� সরােনার জন� িসে�ম�িলর মেধ� এক�ট শারীিরক িবে�দ যা 

ই�ারেনট বা অন�ান� িড�জটাল েনটওয়ােক�র সােথ েকানও সংেযাগ িব���েক েবাঝায়। 

Alert time  (সতক� সময় ) 

এক�ট সতক�তা জাির করার পের েভাটয�  শনা�েযাগ� েভাটার কায �কলােপর জন� অেপ�া করেব, 

িন��য় অব�ায় যাওয়ার আেগ িনব �াচনী দা�িরক-এর হ�ে�েপর �েয়াজন। 

Alternative Format  ( িবক� িবন�াস ) 

তথ� �েবশ করার এক�ট িভ� উপায় �দান করা, েযমন এক�ট �েবশেযাগ� ব�ালট। 

Americans With Disabilities Act (ADA) (অ�ম আেমিরকানেদর আইন (এিডএ)) 



 9 

এিডএ  হেলা এক�ট নাগিরক অিধকার আইন যা �িতব�ী ব���েদর �িত জনজীবেনর সকল ে�ে� এবং 

সাধারেণর জন� উ�ু� সকল সরকাির ও েবসরকাির �ােন ৈবষম� িনিষ� কের। 

Anonymous Contributions   (েবনামী অবদান ) 

সংগ�ঠত �চারািভযােন আিথ �ক অবদান, যার জন� অবদানকারী ব��� বা �িত�ােনর �কােশর �েয়াজন 

হয় না। 

Appeal   (আেবদন) 

 (১ ) যখন এক�ট কেম �র প��িল অনুেরাধ কের েয এক�ট উ�তর কতৃ �প� এক�ট আনু�ািনক িস�া� 

পয �ােলাচনা কের। (২ ) এক�ট আনু�ািনক ���য়া যার মাধ�েম ইএিস এক�ট এেজ��র িস�া� 

পুনিব �েবচনার জন� আেবদন করা হয়। 

Appeal Authority   (আেবদন কতৃ�প� ) 

 আেবদন করার সময় িনধ �ািরত কতৃ �প� িহেসেব কাজ করার জন� িনযু� ব��� বা ব���বগ �। 

Appeals Process   (  আেবদন ���য়া ) 

েয ���য়ায় িস�াে�র পুনিব �েবচনার জন� এক�ট আেবদেনর পের অনুেরাধ করা হেয়েছ। 

Application for Ballot By Mail (ABBM) (ডাকেযােগ ব�ালেটর জন� আেবদন (এিবিবএম)) 

ডাকেযােগ ব�ালট পাঠােনার অনুেরােধর জন� প�। 

Appointed At Large  (অবাধ িনেয়াগ ) 

এক�ট গভিন �ং বিডর একজন সদস� িযিন েকানও উপদেলর না হেয় এক�ট স�ূণ � সদস� সং�ার বা 

জনসংখ�ার ( িবেশষত এক�ট শহর, কাউি�, রাজ�, �েদশ, জািত, �াব বা সিমিত) �িতিনিধ� করার জন� 

িনযু� হন। 

Appointed Incumbent   (আেরািপত িনেয়াগ ) 
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একজন �াথ� িযিন বত�মােন এক�ট অিফেস দািয়� পালন করেছন তােদর িনযু� করা হেয়িছল এবং তারা 

একই অিফেস িনব �াচেনর �াথ�। 

Appointed Member   ( িনযু� সদস� ) 

কংে�েসর একজন সদস� িযিন এক�ট পেদ অিধ��ত িছেলন তােদর িনযু� করা হেয়িছল এবং তারা 

বত�মােন একই অিফেস িনব �াচেনর �াথ�। 

Appointed To Serve Until Next General Election   (আগামী সাধারণ িনব �াচন পয �� দািয়� পালন ) 

একজন ব��� িযিন একজন সরকাির কতৃ �প� কতৃ �ক এক�ট পাবিলক অিফেস এক�ট শূন�পদ পূরেণর 

জন� িনযু� হেয়েছন, িতিন আগামী সাধারণ িনব �াচেন ব�ালেট থাকেবন। 

Appointee   ( িনেয়াগ�া� ) 

একজন ব��� িযিন একজন িনেয়াগকারী কতৃ �পে�র �ারা  সরকাির পেদ িনযু� হেয়েছন। 

Appointing Authority   ( িনেয়াগকারী কতৃ�প� ) 

সরকাির  চাকিরর পেদ িনেয়ােগর �মতা আেছ এমন েকানও কম �কত�া বা সং�া। 

Apportionment  (ব�ন ) 

সদস�পদ বা েভাটার ভাগ করার ���য়া। 

Appropriation   (উপেযাজন ) 

এক�ট িবেশষ উে�েশ�র জন� গ��ত অথ � বা েমাট স�েদর সম��। 

Approval Voting   (অনুেমাদন েভাট ) 

এক�ট িনব �াচনী ব�ব�া েযখােন �িত�ট েভাটার েয েকানও সংখ�ক �াথ�েক িনব �াচন করেত পাের এবং 

িবজয়ী হয় সবেচেয় েবিশ সংখ�ক েভাটার �ারা অনুেমািদত �াথ�। এ�ট ব�মুখী েভােটর েথেক আলাদা, 
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েযখােন একজন েভাটার েবশ কেয়ক�ট িবকে�র মেধ� এক�ট মা� িবক� েবেছ িনেত পােরন, যার 

মাধ�েম সব �ািধক েভােটর িবক��ট েবেছ েনওয়া হয়।   

Assembly   (সমােবশ ) 

িবিভ� আইনসভা, িবেশষ কের িন�ক� বা রাজ��িলেত পূণ �া� আইনসভায় েদওয়া নাম েফডােরল 

িসে�ম অফ গভন �েমে�। 

Assembly District   ( িবধানসভা েজলা ) 

এক�ট িনিদ�� সংখ�ক েজলার মেধ� এক�ট রাজ� িবভ�, �িত�ট েজলা রাজ� িবধানসভার িন�কে� 

একজন সদস�েক িনব �ািচত কের। 

Assembly Member   ( িবধানসভা সদস� ) 

একজন ব��� রাজ� আইনসভার িন�কে� িনব �ািচত বা িনযু�। 

Assistance to Vote   (েভােট সহায়তা ) 

�িতব�ী েভাটাররা সীিমত ব�িত�ম ছাড়া তােদর পছে�র ব���র কাছ েথেক সহায়তা েপেত পােরন। 

Assistant of Voters   (েভাটারেদর সহকারী ) 

েভাটকম� বা েভাটার কতৃ �ক িনব �ািচত ব��� েভাট ���য়ায় সহায়তা করার জন�। 

Assistive Technology   (সহকারী �যু�� ) 

�িতব�ী ব���েদর কায �করী �মতা ব�ৃ�, র�ণােব�ণ বা উ�ত করেত ব�ব�ত এক�ট আইেটম। 

Asymmetric Cryptography   (সাম�স�হীন ��ে�া�ািফ ) 

 এন��পশন প�িত, যা ��ে�া�ািফক কায �কলােপর জন� এক�ট সব �জনীন এবং ব���গত েজাড়া চািব 

ব�বহার কের।  ব���গত চািব�ট সাধারণত ব�বহারকারীর িড�জটাল সনেদ সংরি�ত থােক এবং সাধারণত 

তথ� পাঠেযাগ� করেত বা িড�জটািল �া�র করেত ব�ব�ত হয়।  সব �জনীন চািব সাধারণত তথ� 
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সাংেকিতক করেত বা তার িড�জটাল �া�র যাচাই করেত ব�ব�ত হয়। �েয়াজন অনুযায়ী চািব�িল 

িবিনময়েযাগ�ভােব ব�বহার করা েযেত পাের, অথ �াৎ এক�ট  সব �জনীন চািব তথ� পাঠেযাগ� করেত 

ব�বহার করা েযেত পাের এবং তথ� সাংেকিতক িচে� �পা�র করার জন� েগাপন চািব ব�বহার করা 

েযেত পাের। 

At Large   ( িবশদভােব ) 

উপদল না কের পুেরা সদস�পদ বা জনসংখ�াসহ  ( িবেশষ কের এক�ট শহর, কাউি�, রাজ�, �েদশ, জািত, 

�াব বা সিমিত)। 

Attest   (সত�ািয়ত ) 

সা�ী হন বা আনু�ািনকভােব �ত�িয়ত হন। 

Audio Ballot   (অিডও ব�ালট ) 

এক�ট ব�ালট যােত অিফেসর এক�ট েসট েভাটারেক কথ� আকাের উপ�াপন করা হয়। 

Audio Format   (অিডও ফরম�াট ) 

এক�ট ব�ালট িডসে� ফরম�াট েযখােন �িতেযািগতার িবক� এবং অন�ান� তথ� শ� এবং বক্তৃতার 

মাধ�েম জানােনা হয়। 

Audio Function with Headset And Earphones   (েহডেসট এবং ইয়ারেফান সহ অিডও ফাংশন ) 

এক�ট ব�ালট িডসে� ফরম�াট েযখােন �িতেযািগতার িবক� এবং অন�ান� তথ� শ� এবং বক্তৃতার 

মাধ�েম জানােনা হয়। 

Audio-Tactile Interface (ATI) (অিডও-�শ �েযাগ� ই�ারেফস (এ�টআই)) 
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েভাটার ই�ারেফস�ট ব�ালেটর চা�ুষ পােঠর �েয়াজন না করার জন� িডজাইন করা হেয়েছ। েভাটারেক 

তথ� জানােনার জন� অিডও ব�বহার করা হয় এবং �শ �কাতর  িনয়�ণ েভাটারেক েভাটদান ব�ব�ায় 

ব�ালট িনব �াচেনর েযাগােযাগ করেত েদয়। 

Audit   ( িনরী�া ) 

 (১ ) িনিদ�� �েয়াজনীয়তা কতট� কু পূরণ করা হেয়েছ তা িনধ �ারেণর জন� প�িতগত, �াধীন, নিথভ� � 

���য়া। (২ ) এক�ট িসে�ম এবং তার িনয়�েণর পয �ােলাচনা , তার কায �করী অব�া এবং এর 

আউটপুট�িলর িনভ� �লতা িনধ �ারণ করেত। 

Audit Device   (অিডট িডভাইস ) 

�ত�ভােব যাচাই বা েভাটদান প�িতর কায �কািরতা মূল�ায়েনর জন� িনেবিদত িডভাইস। 

Audit Trail   (  অিডট ে�ল)  

িনব �াচনী কায ��েমর সময় েরকড� করা তথ� অনুসরণ করা পদে�প�িল পুনগ �ঠন করার জন� অথবা 

পরবত�েত িনব �াচনী প�িত এবং েভা�টং প�িতর ে�ে� গহৃীত পদে�প�িল যাচাই করেত। 

Audit Trail for Direct-Recording Equipment   (সরাসির েরকিড�ং সর�াম�িলর জন� অিডট ে�ল ) 

সরাসির েরকিড�ং ইেলক�িনক ( িডআরই) েভা�টং েমিশন �ারা  উৎপািদত েভােটর কাগেজর ি�� আউট, 

যা িনব �াচনী কম �কত�ারা ৈবদু�িতনভােব ট�াবেলেটড েটাটাল �স-েচক করেত ব�বহার করেত পােরন। 

Auditor   ( িনরী�ক ) 

একজন ব��� িযিন িনব �াচন ���য়ার েকানও অংেশর িনরী�া করেছন। 

Authentication   (�মাণীকরণ ) 
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এক�ট িসে�েমর ব�বহারকারী, ���য়া, িডভাইস বা উপাদান�িলর পিরচয় যাচাই করা, �ায়ই এক�ট তথ� 

ব�ব�ায় স�েদর �েবশািধকার েদওয়ার পূব �শত� িহসােব িক� েভাটার বা ব�ালেটর সত�তা যাচাই করেতও 

উে�খ করেত পাের। 

Authorized Poll Agent   (অনুেমািদত েপাল এেজ� ) 

িনিদ�� িকছ�  রােজ�, এক�ট সংগ�ঠত দলীয় কিম�টর একজন েচয়ারপাস �ন, �াথ� বা সীমানা কিম�ট িযিন 

িনব �াচন পয �েব�েণর জন� িনযু� হন। 

Automated Voter Registration   (�য়ং��য় েভাটার িনব�ন ) 

েভাটার িনব�ন ব�ব�া যার মাধ�েম েযাগ� েভাটাররা যখনই সরকাির সং�ার সােথ েযাগােযাগ করেব তখন 

ইেলক�িনকভােব েভাট েদওয়ার জন� িনব�েনর সুেযাগ েদওয়া হেব। 

Automatic Voter Registration (AVR) (�য়ং��য় েভাটার িনব�ন (এিভআর)) 

এক�ট �য়ং��য় েভাটার িনব�ন ব�ব�ার অধীেন, েযাগ� েভাটাররা যখনই সরকাির সং�ার (েযমন, 

েমাটরযান িবভাগ) সােথ েযাগােযাগ কের তখন েভাট েদওয়ার জন� �য়ং��য়ভােব িনবি�ত হয়। 

Availability   (উপি�িত ) 

শতকরা সময় যার সময় এক�ট িসে�ম স�ঠকভােব কাজ করেছ এবং ব�বহােরর জন� উপল�। 

  

 

B   (খ ) 

Ballot   (ব�ালট ) 



 15 

এক�ট িনিদ�� িনব �াচেন িস�া� েনওয়া সম� �িতেযািগতার আনু�ািনক উপ�াপনা। কাগজ বা 

ইেলক�িনক ফরম�ােট েভাটারেদর তােদর েভাটার পছ� করার ব�ব�া। 

Ballot Access   (ব�ালট অ�াে�স ) 

ব�ালটেক ব���গতভােব ও �াধীনভােব িচি�ত, েভাট  েদওয়া এবং যাচাই করার �মতা। 

Ballot Board   (ব�ালট েবাড� ) 

ব���েদর এক�ট দল, যা সাধারণত �ানীয় কতৃ �প� কতৃ �ক িনযু� করা হয় এবং িনব �াচন ও েভাট�হণ 

প�িতর িনয়�েণর দািয়ে� থােক। 

Ballot Box   (ব�ালট বা� ) 

এক�ট িসল করা কে�ইনার যা েভাটারেদর েদওয়া ব�ালট ধারণ কের। 

Ballot Card   (ব�ালট কাড� ) 

এক�ট কাড� বা েবশ কেয়ক�ট কাড� যার উপর মুি�ত হয়, বা ব�ালেটর েরফাের� �ারা িচি�ত করা হয়, 

এক বা একািধক অিফেস মেনানয়ন বা িনব �াচেনর জন� �াথ�েদর নাম বা এক বা একািধক ব�ব�া 

ব�ালেটর িশেরানাম। 

Ballot Cast   (ব�ালট কা� ) 

একজন েভাটার �িতেযািগতার িবক��িল িনব �াচন করার চূড়া� পদে�প এবং িনব �ািচত িহসােব েভাট 

েদওয়ার তােদর অিভ�ায় িন��ত কের। উদাহরণ�িল অ�ভ� �� কের যখন েভাটার ব�ালট বা�, 

েমইলব�, �প বে� বা ৈবদু�িতনভােব ট�াবুেলশেনর জন� জমা েদওয়া হয়। 

Ballot Configuration   (ব�ালট কনিফগােরশন ) 

এক�ট িনিদ�� িনব �াচনী েজলার জন� ব�ালেট �দিশ �ত �িতেযািগতার িবেশষ েসট, তােদর আেদশ, �িত�ট 

�িতেযািগতার জন� ব�ালট পেদর তািলকা এবং ব�ালট পেদর সােথ �াথ�র নাম বাধঁা। 
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Ballot Counter   (ব�ালট কাউ�ার ) 

এক�ট েভা�টং িডভাইস যা িনব �াচেন েদওয়া েভাট গণনা কের। এ�ট এমন ব���েকও িনেদ�শ করেত পাের 

িযিন হােত েভাট গণনা কেরন। 

Ballot Counting Logic   (ব�ালট গণনার যু�� ) 

স�ওয়�ার যু�� যা �দ� ব�ালেট ৈবধ এবং অৈবধ েভাটার পছে�র সংিম�ণেক সং�ািয়ত কের এবং 

এ�ট এক�ট িনধ �ািরত িনব �াচেন েভােটর পছ��িল কীভােব সম��গত হয় তা িনধ �ারণ কের। 

Ballot Data   (ব�ালট েডটা ) 

এক�ট িনিদ�� িনব �াচেনর জন� ব�ালেট �দিশ �ত হেত পাের এমন �িতেযািগতা এবং সংি�� িবক��িলর 

এক�ট তািলকা। 

Ballot Designation   (ব�ালট উপািধ ) 

ব�ালেট �াথ�র নােমর িনেচ মুি�ত িববরণ, নাম বা আনু�ািনক িশেরানাম। েকােনা �াথ�র রাজৈনিতক দল 

বা বত�মান পদও অ�ভ� �� হেত পাের। 

Ballot Drop Box   (ব�ালট �প বা� ) 

এক�ট লকড কনেটইনার, অভ��রীণ বা উ�ু�, েযখােন েভাটাররা অনুপি�ত ব�ালট সরাসির িনব �াচন 

কম �কত�ার �ারা সং�েহর জন� েফরত িদেত পাের। 

Ballot Envelope   (ব�ালট খাম ) 

অিফিসয়াল অভ��রীণ এবং বাইেরর খাম�িল অনুপি�ত এবং ডাকেযােগ ব�ালট  পিরবহেণ ব�ব�ত 

হয়। 

Ballot Exhaustion   (ব�ালট �াি� ) 
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এক�ট কা� ব�ালেট এক�ট র �া�ড পছে�র েভা�টং �িতেযািগতার �েসিসং েবাঝায়, যখন েসই ব�ালট�ট 

িন��য় হেয় যায় এবং এক�ট �িতেযািগতার জন� সারণীেত অ�সর হেত পাের না কারণ �িতেযািগতায় 

অব�াহত থাকার জন� ব�ালেট আর েকান ৈবধ র �া��ং েনই। 

Ballot Fatigue   (ব�ালট �াি� ) 

এমন ঘটনা েযখােন েভাটাররা েদৗড় বা ইসু�েত েভাট না েদওয়ার িস�া� েনয়। 

Ballot Format   (ব�ালট ফরম�াট ) 

েয িবেশষ েভা�টং �যু�� ব�বহার করা হে� তার জন� উপযু� ব�ালেটর িবষয়ব�র কং��ট উপ�াপনা। 

উপ�াপনার িবিভ� প�িত (দৃশ� বা অিডও), ভাষা বা �ািফ� ব�বহার কের িবষয়ব� ের�ার করা েযেত 

পাের। 

Ballot Harvesting   (ব�ালেটর সংগৃহীত ফল ) 

ব�ালট সং�েহর কাজ, সাধারণত এক�ট রাজৈনিতক দল বা অলাভজনক সং�ার �ারা, একািধক 

েভাটােরর জন� এবং েসই ব�ালট�িল েসই েভাটারেদর পে� এক�ট িনব �াচন অিফেস েফরত েদওয়া। এই 

অনুশীলেনর ৈবধতা রাজ� অনুসাের পিরবিত�ত হয়, িকছ�  রাজ� অনুশীলেনর অনুমিত েদয়, অন�েদর 

পে� কারা ব�ালট িফিরেয় িদেত পাের তা সীমাব� কের বা অনুশীলন�ট স�ূণ �ভােব িনিষ� কের। 

Ballot Image   (ব�ালট ইেমজ ) 

একক েভাটার কতৃ �ক �দ� সকল েভােটর ইেলক�িনকভােব  উৎপািদত েরকড�। এছাড়াও, এক�ট 

েভাটদান প�িত বা ব�ালট ট�াবুেলশন িডভাইস �ারা ক�াপচার করা েভােটর ব�ালেটর িড�জটাল ছিব হেত 

পাের। 

Ballot Instructions   (ব�ালট িনেদ�শাবলী ) 
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েভাটারেক �দ� তথ� যা ব�ালট িচি�ত করার প�িত বণ �না কের। এই তথ� সরাসির কাগেজ বা 

ইেলক�িনক ব�ালেট �দিশ �ত হেত পাের অথবা আলাদাভােব �দান করা েযেত পাের। 

Ballot Label   (ব�ালট েলেবল ) 

েভাটদােনর সর�ােমর েয অংেশ েভাটার, �াথ�, ব�ালট, �িতেযািগতা বা অন�ান� িনব �াচনী তথ� 

স�িক�ত তথ� রেয়েছ। 

Ballot Layout  (ব�ালট নকশা) 

েয িবেশষ েভাটদান �যু�� ব�বহার করা হে� তার জন� উপযু� ব�ালেটর িবষয়ব�র ব�গত 

উপ�াপনা। উপ�াপনার িবিভ� প�িত (দৃশ� বা অিডও), ভাষা বা �ািফ� ব�বহার কের িবষয়ব� েপশ 

করা েযেত পাের। 

Ballot Manifest   (ব�ালট েঘাষণাপ� ) 

িনব �াচনী কম �কত�ােদর �ারা ��ত এক�ট ক�াটালগ �মানুসাের সম� েভৗত কাগেজর ব�ালট এবং তােদর 

অব�ান তািলকাভ� � কের। এ�ট এক�ট ঝঁুিক সীমাব� অিডেটর জন� এক�ট �েয়াজনীয়তা িক� 

ব�ালেটর তািলকা ��াক করেত এবং অন�ান� ধরেনর িনরী�ার জন� এক�ট অিডট েরকড� ৈতির করেত 

ব�বহার করা েযেত পাের। 

Ballot Marking Device   (ব�ালট মািক�ং িডভাইস ) 

এক�ট য� যা ৈবদু�িতন ই�ারেফেস �িতেযািগতার িবক��িল পয �ােলাচনা করার অনুমিত েদয়, এক�ট 

মানবপাঠেযাগ� কাগেজর ব�ালট ৈতির কের এবং েভাটার িনব �াচেনর অন� েকানও �ায়ী েরকড� ৈতির কের 

না। 

Ballot Measure   (ব�ালেটর মান ) 
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 (১) এক�ট �� যা ব�ালেট অনুেমাদন বা �ত�াখ�ােনর জন� �দিশ �ত হয়। (২) এক�ট ব�ালেট  

�িতেযািগতার জন� েযখােন েভাটার হ�া ঁবা না েভাট িদেত পাের। 

Ballot on Demand   (ব�ালেটর চািহদাপ� ) 

এক�ট ���য়া যা েভাটারেদর জন� িনিদ�� �িতেযািগতা এবং �াথ�েদর সােথ �েয়াজনীয় ব�ালট ৈশলীর 

কাগেজর ব�ালট ৈতির কের। এই ���য়ার জন� এক�ট ি��ারসহ এক�ট িসে�েমর �েয়াজন যা 

কাগেজর ব�ালট ৈতির করেত পাের যা এক�ট িনিদ�� েভাটােরর সােথ যু� ব�ালট �াইল মু�েণর জন� 

�েয়াজনীয় সম� েডটাসহ এক�ট েভা�টং িসে�ম এবং িডভাইেস ট�াবেলট করা যায়। ��ব�: "চািহদা 

অনুযায়ী ব�ালট" হল ইএসএ�এস - এর এক�ট িনবি�ত ে�ডমাক�, িক� এ�ট এক�ট শ� যা সাধারণত 

অনু�প িসে�েমর জন� ব�ব�ত হয়। 

Ballot Order   (ব�ালট অড�ার ) 

 (১ ) েয �েম �িতেযািগতা এবং �াথ�রা ব�ালেট উপি�ত হয় ব�ালেট �দিশ �ত অড�ার �াথ� এবং িবষয়�িল 

রাজ� অনুযায়ী পিরবিত�ত হয়। (2) শ��ট ব�ব�ত হয় যখন একজন িনব �াচনী কম �কত�া এক�ট িনিদ�� 

সংখ�ক ব�ালট ি�� করার জন� ব�ালট ি��ােরর অনুেরাধ কেরন। 

Ballot Pamphlet   (ব�ালট পু��কা ) 

িনব �াচন অিফস েথেক জাির করা আপনার ব�ালট স�েক� অিফিসয়াল তথ�, যা �ায়ই েভাটার তথ� 

িনেদ�িশকা িহসােব উে�খ করা হয়। 

Ballot Pickup   (ব�ালট উে�ালন  ) 

অনুপি�ত বা েমইল করা ব�ালট সং�হ করার কাজ�ট েবাঝায়, �প বে�র পিরবেত� েমইল বা েডিলভািরর 

মাধ�েম েফরত েদওয়া হয়।  

Ballot Position   (ব�ালট প�জশন ) 
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ব�ালেট এক�ট িনিদ�� �ান েযখােন িনিদ�� �িতেযািগতার জন� েভাটার িনব �াচন িনেদ�িশত হেত পাের। 

প�জশন�িল এক�ট েভা�টং েমিশন বা ব�ালেটর মুেখ সাির এবং কলাম সংখ�ার সােথ সংযু� হেত পাের, 

ব�ালেটর এক�ট বাইনাির েরকেড� িবেশষ িবট অব�ান (উদাহরণ��প, এক�ট ইেলক�িনক ব�ালট 

ইেমজ), বা অন� েকানও আকাের সমত� ল�। ব�ালট অব�ান�িল িনিদ�� �িতেযািগতা এবং �াথ�েদর নাম 

ব�ালট কনিফগােরশেনর �ারা আব�। 

Ballot Preparation   (ব�ালট ��িত ) 

ব�ালট ফরম�াট এবং সংি�� িনেদ�শাবলীর মেধ� থাকা িনিদ�� �িতেযািগতা এবং �� িনব �াচন করা; এই 

িনব �াচন স�িলত িনব �াচন-িনিদ�� সফটওয়�ার ��ত ও পরী�া করা; সম� স�াব� ব�ালট ফরম�াট ৈতির 

করা; এবং আস� িনব �াচেনর জন� এই িনব �াচন স�িলত ব�ালট উপকরণ এবং সফটওয়�ােরর স�ঠকতা 

যাচাই করা। 

Ballot Production   (ব�ালট উৎপাদন) 

েভাটারেদর কােছ উপ�াপেনর জন� ব�ালট ৈতিরর ���য়া, উদাহরণ��প, কাগেজর ব�ালট ছাপােনা, বা 

ইেল�িনক �দশ �েনর জন� ব�ালট উপ�াপনা কনিফগার করা। 

Ballot Question   (ব�ালট �� ) 

েভাটারেদর অনুেমাদন বা �ত�াখ�ােনর জন� ব�ালেট রাখা নত� ন আইন বা সাংিবধািনক সংেশাধেনর 

��াব। 

Ballot Remake   (ব�ালট পুনিন �ম �াণ ) 

এক�ট �িত�� বা আংিশকভােব অৈবধ ব�ালেটর জন� �িত�ািপত এক�ট ব�ালট - সাধারণত এক�ট 

িনয়ি�ত ���য়া �ারা পুনিন �ম �াণ করা হয় েযখােন �িত�� বা আংিশকভােব অৈবধ ব�ালেটর েভাট�িল 

অন� এক�ট ব�ালেট �িতিলিপ করা হয় যা ��ানার �ারা সারণী করা যায়। 
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Ballot Rotation   (ব�ালট আবত�ন ) 

�দ� �িতেযািগতার মেধ� �াথ�র নােমর �ম পিরবত�েনর ���য়া। এই অনুশীলন রা� অনুযায়ী 

পিরবিত�ত হয়। 

Ballot Scanner   (ব�ালট ��ানার ) 

এক�ট কাগেজর ব�ালট বা ব�ালট কাড� েথেক েভাটার িনব �াচেনর তথ� পড়ার জন� ব�ব�ত িডভাইস। 

Ballot Secrecy   (ব�ালট েগাপনীয়তা ) 

মািক�ন যু�রাে� েভাটারেদর এক�ট েগাপন ব�ালট করার েমৗিলক অিধকার �িত�ার জন� িনয়ম ও 

প�িতর এক�ট েসট। এই প�িত�িল িন��ত কের েয েকানও েভাটারেক েভাটােরর সােথ যু� করা যােব 

না, যার ফেল েভাটাররা তােদর ব�ালট�িল অবােধ এবং �িত��য়া বা �িতেশােধর ভয় ছাড়াই িচি�ত 

করেত পারেবন। 

Ballot Stub   (ব�ালট �াব ) 

এক�ট েছাট ফালা, সাধারণত এক�ট ব�ালেটর শীেষ � অবি�ত, যা ব�ালেটর তথ� েযমন এক�ট �িমক 

সংখ�া, িনব �াচেনর তািরখ, এবং এখিতয়ার েযখােন িনব �াচন অনু��ত হে� েসখােন িছ�যু�। 

Ballot Stuffing   (ব�ালট �ািফং ) 

অৈবধ েভাট েদওয়া বা �িত েভাটার একািধক েভাট জমা েদওয়ার কাজ যখন �িত েভাটার মা� এক�ট 

ব�ালট অনুেমািদত। 

Ballot Style   (ব�ালট �াইল ) 

এক�ট িনিদ�� �াে�র জন� �িতেযািগতার এক�ট িনিদ�� েসট এবং �াথ�েদর এক�ট ব�ালট। েভােটর ৈশলী 

পিরবিত�ত হয় েকানও �িতেযািগতার সংিম�েণ এবং েকানও দেলর অিধভ� �� (�াথিমক িনব �াচেন), 
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েভাটাররা অংশ�হেণর েযাগ�। ব�ালট ৈশলী পিরবিত�ত হয় েসই �িতেযািগতার উপর িভি� কের যা 

েভাটাররা েভাট েদওয়ার েযাগ� এবং �াথিমক িনব �াচেনর সময়, তােদর দলীয় স��ৃতা। 

Ballot Title   (ব�ালট িশেরানাম ) 

 (১ ) এক�ট ব�ালট পিরমােপর সরকারী সংি�� সারাংশ যা এক�ট ব�ালেট �দিশ �ত হয়। (২) ব�ালেটর 

িশেরানােম সাধারণত িনব �াচেনর তািরখ এবং িনব �াচেনর ধরন ( িবেশষ, �াথিমক বা সাধারণ) অ�ভ� �� 

থােক। 

Ballot Types   (ব�ালেটর ধরন ) 

এক�ট িনিদ�� �াে�র জন� �িতেযািগতার এক�ট িনিদ�� েসট এবং �াথ�েদর এক�ট ব�ালট। েকানও 

�িতেযািগতার সংিম�ণ এবং েকানও দেলর সংি��তা (�াথিমক িনব �াচেন), েভাটাররা অংশ�হেণর 

েযাগ�, তার িভি�েত ব�ালট ৈশলী পিরবিত�ত হয়। 

Barcode   (বারেকাড ) 

এক�ট অপ�টক�াল এবং েমিশন-িরেডবল উপ�াপনা যা বার এবং ে�েসর �ম িহসােব �হণেযাগ� 

মান�িলর সােথ সাম�স�পূণ �। এক�ট িকউ আর েকাড এক�ট বারেকােডর উদাহরণ। 

Barcode Reader   (বারেকাড িরডার ) 

বারেকাড ��ান করেত এবং এনেকােডড তথ�েক ব�বহারেযাগ� িবন�ােস �পা�র করেত ব�ব�ত 

িডভাইস। ব�ালট, �াইভার লাইেস�, েভাটার আইিড কাড�, েভাটার তথ� প�ােকট, খাম এবং অন�ান� 

িনব �াচনী নিথসহ িবিভ� িনব �াচনী সাম�ীেত েকাড ��ান করেত বারেকাড িরডার ব�বহার করা হয়। 

Baseline Voting   (েবসলাইন েভাট ) 
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এক�ট েভােটর ৈবিচ� েযখােন সবেচেয় েবিশ েভাট পাওয়া �াথ� জয়ী হয়। একক আসেনর �িতেযািগতায় 

েভাটার �ধুমা� এক�ট �িতেযািগতার িবক� িনব �াচন করেত পােরন। ব� আসেনর �িতেযািগতায়, 

েভাটার ব�ালেট িনিদ�� �িতেযািগতার সংখ�া পয �� িনব �াচন করেত পােরন। 

Batch   (ব�াচ ) 

কাগজ ব�ালেটর এক�ট সং�হ ট�াবুেলশন এবং িনরী�েণর জন� এক�ট দল িহসােব সং�হ করা হেয়িছল। 

Batch-fed scanner   (ব�াচ-েফড ��ানার ) 

• এক�ট ইেলক�িনক েভা�টং িডভাইস যা: 

• হােত িচি�ত বা িবএমিড- উত্পািদত কাগেজর ব�ালেটর ��াক �হণ কের এবং ��াক খািল না 

হওয়া পয �� েস�িল �য়ং��য়ভােব ���য়া কের; 

• সাধারণত এক�ট িনব �াচনী এখিতয়ােরর েক�ীয় �ােন ব�ব�ত হয়; 

• েবিশরভাগই অনুপি�ত ব�ালট ���য়া করার জন� ব�ব�ত হয়; 

• সাধারণত ব�ালেটর জন� ইনপুট এবং আউটপুট হপার থােক; 

• এক�ট ব�ালট ��ান কের এবং অপ�ঠত বা অ���য়ােযাগ� হেল তা �ত�াখ�ান কের; 

• �িতেযািগতা িনব �াচন শনা� কের, ব�াখ�া কের এবং যাচাই কের; 

• শনা� করা বা সাজােনা ( িড�জটাল বা শারীিরকভােব) ব�ালট যা অপঠনেযাগ� বা 

অ���য়ােযাগ�, অথবা   

• যার মেধ� অিনধ �ািরত িনব �াচন রেয়েছ, ব�িত�ম িচি�ত করা হেয়েছ, বা িলখেত হেব; এবং 

• ট�াবেলট এবং �েয়াজন অনুযায়ী �িতেযািগতার ফলাফল িরেপাট�। 

Benchmark   (মাপকা�ঠ ) 

েরফােরে�র পিরমাণগত িব� ু যা এক�ট িসে�ম বা িডভাইেসর পিরমাপ করা কম ��মতা ত� লনা করা 

েযেত পাের। 
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Bicameral   ( ি�মুখী ) 

এক�ট আইনী সং�া যার দু�ট শাখা বা ক� রেয়েছ। 

Biennial   ( ি�বািষ �ক ) 

�িত অন� বছর অনু��ত হে�। েফডােরল িনব �াচন ি�-বািষ �কভােব সমান-সংখ�ক বছর�িলেত হয়। 

Biennium  ( ি�বািষ �ক ) 

দুই বছেরর এক�ট িনিদ�� সময়সীমা। 

Bilingual Requirements   ( ি�ভািষক �েয়াজনীয়তা ) 

আইন ও িবিধমালার তািলকা যা িনধ �ারণ কের েয েকান িনব �াচনী সাম�ী ইংেরজী ছাড়া অন� ভাষায় পাওয়া 

দরকার। 

Blank Ballot   (ফাকঁা ব�ালট ) 

েকােনা িনব �াচন ছাড়াই এক�ট জাির করা ব�ালট। 

Blank Space   (শূন��ান ) 

ব�ালেট এমন এক�ট এলাকা যা সাধারণত েভাটাররা এমন এক�ট নাম িলখেত ব�বহার কেরন যা েসই 

�িতেযািগতায় ব�ালেট অন� �াথ�র নােমর সােথ আেগ েথেক মুি�ত নয়। 

Blanket Primary   (সাব �জনীন পদে�প ) 

�াথিমক িনব �াচন েযখােন েভাটার রাজৈনিতক দেলর সংি��তা িনিব �েশেষ েভাটার বা �াথ�েদর েযেকােনা 

দেলর �াথ�েদর েভাট িদেত পাের। 

Blind   (অ� ) 

খুব সীিমত বা দৃ��শ��র অভাব। 
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Block Voting   (�ক েভা�টং ) 

এমন এক�ট প�িত েযখােন একজন েভাটার উ�ু� আসনসমূেহ যতজন �াথ� িনব �াচন করেত পােরন। 

Board (Election) (েবাড� ( িনব �াচন) ) 

একদল ব��� িনব �াচেনর কাজ স�� করেত একসে� কাজ করেছ। উদাহরণ�িলর মেধ� রেয়েছ 

ি�িস� েবাড�, ক�ানভািসং েবাড�, অিড�টং েবাড�, অন�েদর মেধ�। 

Board of Canvassers   (েবাড� অফ ক�ানভাসাস � ) 

িনব �াচন উপকরণ সংকলন, পয �ােলাচনা এবং যাচাই করার জন� িনিদ�� িনয়ম ও প�িত অনুসরণ কের 

একসে� কাজ করা ব���েদর এক�ট দল। 

Board of Commissioners   (কিমশনার েবাড� ) 

েভাটারেদর �ারা িনব �ািচত সদস�েদর িনেয় গ�ঠত মািক�ন যু�রাে�র অেনক রােজ�র এক�ট কাউি�র 

শাসকেগা��, িবেশষ কের মধ� -প��ম এবং পূব �া�েল। 

Board of Directors   (পিরচালনা পষ �দ ) 

এক�ট েবাড� যা এক�ট �িত�ান বা �ানীয় সরকােরর িবষয়�িল পিরচালনা কের। 

Board of Elections   ( িনব �াচন েবাড� ) 

ব���েদর এক�ট দল, যা সাধারণত �ানীয় কতৃ �প� �ারা িনযু� করা হয়, এবং িনব �াচন এবং েভাট�হণ 

প�িত িনয়�েণর জন� অিভযু� করা হয়। 

Board of Registrars   (ের�জ�ার েবাড� ) 

ব���েদর এক�ট দল, যা সাধারণত �ানীয় কতৃ �প� কতৃ �ক িনযু� করা হয় এবং িনব �াচন ও েভাট িনয়�েণর 

দািয়ে� থােক। 
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Board of Supervisors   (সুপারভাইজার েবাড� ) 

েভাটারেদর �ারা িনব �ািচত সদস�েদর িনেয় গ�ঠত মািক�ন যু�রাে�র অেনক রােজ� এক�ট কাউি�র 

শাসকেগা��, িবেশষ কের প��েম। 

Bond   (ব� ) 

এক�ট ঋণ যােত অনুেমািদত ইসু�কারী ধারকেদর ঋণ�� হয় এবং পরবত� তািরেখ মূল এবং সুদ 

পিরেশাধ করেত বাধ� হয়। এক�ট ব� অনুেমাদন বা অ�ীকার করার জন� �ানীয় ব�ালেট বে�র �� 

রাখা েযেত পাের এবং েভাটারেদর �ারা অনুেমািদত হেল, ব��ট স�ি� কর আদােয়র মাধ�েম পিরেশাধ 

করা েযেত পাের 

িনধ �ািরত এখিতয়ার, �ুল েজলা, বা িবেশষ েজলা। ব�ালট �� রাজ�ব�াপী ব�ালেট রাখা েযেত পাের এবং 

েভাটারেদর �ারা অনুেমািদত হেল, ব� রাজ� কতৃ �ক সংগৃহীত কর বা িফ িদেয় পিরেশাধ করা হয়। 

Bond Election   (ব� িনব �াচন ) 

এমন এক�ট িনব �াচন েযখােন এক�ট রাজ� বা �ানীয় সরকারেক অিতির� ব�েয়র অনুেমাদন েদওয়ার 

��াব েদওয়া হয় যােত েভাটারেদর িস�া� েনওয়ার ব�ালেট সুদসহ ঋণ ও কায �ভার পিরেশাধ করা হয়।  

Bond Issue   (ব� ইসু� ) 

এক�ট রাজ� বা �ানীয় সরকারেক অিতির� ব�েয়র অনুেমাদেনর অনুমিত েদওয়ার ��াব, যােত ঋণ ও 

কায �ভার সুদসহ পিরেশাধ করা হয়। 

Bond Proposition   (ব� ��াব ) 

যখন এক�ট রাজ� বা �ানীয় সরকার ব�ালট পিরমাপ িহসােব েভাটারেদর সামেন এক�ট �� রােখ, তােদর 

এক�ট ব� ব�বহার কের অিতির� ��ািবত ব�য় অনুেমাদন করেত বেল। 
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Bond Referendum  (ব� গণেভাট) 

এক�ট ব� অনুেমাদনকারী এক�ট আইন বািতল করার ��াব যা পূেব � এক�ট িনয়�ক সং�া �ারা �ণীত 

হেয়িছল, এবং এ�ট েভাটারেদর �ারা অনুেমািদত বা �ত�াখ�ান করার জন� ব�ালেট রাখা হেয়িছল। 

Borough  (নগর ) 

এক�ট শহর, �াম বা এক�ট বড় শহেরর অংশ যার িনজ� সরকার আেছ। 

Boundary Line   (  সীমা েরখা) 

েয েরখা�ট এক�ট �া�, শহর বা অন� রাজৈনিতক ইউিনটেক অন� েথেক িবভ� কের। 

Braille Voting Instructions   (ে�ইল েভােটর িনেদ�শাবলী ) 

অ�ের েলখা েভােটর িনেদ�শাবলী যা উ��ত িব�রু িনদশ �ন �ারা উপ�ািপত হয় যা �েশ �র মাধ�েম পড়া 

হয়। 

Butterfly Ballot   (�জাপিত ব�ালট ) 

এক�ট ব�ালট যােত ব�ালেটর উভয় পােশ �াথ�েদর নাম থােক, মাঝখােন নীেচ পছ� িচি�ত করার জন� 

এক�ট একক কলাম থােক। 

 

C   (গ ) 

Call an Election   ( িনব �াচন আ�ান ) 

যখন এক�ট অনুেমািদত সরকারী কতৃ �প� েঘাষণা কের েয এক�ট িনিদ�� সমেয় এক�ট িনব �াচন অনু��ত 

হেব। 
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Campaign  (�চারণা) 

�াথ�েদর বা ব�ালেটর �ে� এক�ট রাজৈনিতক েভাটেক �ভািবত করার জন� এক�ট গণতাি�ক কায ��ম। 

Campaign Contributions   (�চারািভযােনর অবদান ) 

�াথ�েদর পে� বা ব�ালেটর �ে� রাজৈনিতক েভাটেক �ভািবত করার জন� �দ�, ঋণ�া� বা 

অ�ািধকারমূলক িকছ� । 

Campaign Disclosure   (�চারণা �কাশ ) 

�চারণা অবদান িরেপাট� করার কাজ। 

Campaign Expense Report   (�চারণা ব�েয়র �িতেবদন ) 

এক�ট গভিন �ং অথির�ট কতৃ �ক দােয়র করা রাজৈনিতক খরচ�িলর িববরণ। 

Campaign Finance   (�চারািভযােনর অথ � ) 

রাজৈনিতক উে�েশ� তহিবল সং�হ ও ব�য় করার কাজ। 

Campaign Finance Disclosure Statements   (�চারািভযােনর অথ � �কােশর িববৃিত ) 

েয িরেপাট��িল এক�ট রাজৈনিতক কতৃ �পে�র �ারা দােয়র করার জন� �েয়াজনীয় রাজৈনিতক অবদান 

এবং ব�েয়র িববরণ েদয়। 

Campaign Finance Laws   (�চারািভযােনর অথ � আইন ) 

আইনসমূেহর এক�ট েসট যা রাজৈনিতক উে�েশ� তহিবল সং�হ ও অবদান ব�ৃ�র জন� িনয়ম -

কানুেনর িব�ািরত িববরণ েদয়। 

Campaign Finance Report   (ক�াে�ইন ফাইন�া� িরেপাট� )েয িরেপাট��িল এক�ট 

রাজৈনিতক কতৃ�পে�র �ারা দােয়র করার জন� �েয়াজনীয় রাজৈনিতক অবদান এবং ব�েয়র িববরণ 

েদয়। 
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Campaign Finance Reporting Requirements   (ক�াে�ইন ফাইন�া� িরেপা�ট�ং 

�েয়াজনীয়তা ) 

�েয়াজনীয়তার এক�ট েসট যা রাজৈনিতক উে�েশ� তহিবল সং�েহর এবং ব�য় করার িনয়ম ও িবিধমালা 

বণ �না কের। 

Campaign Materials   (�চারািভযােনর উপকরণ ) 

�াথ�েদর পে� বা ব�ালেটর �ে� রাজৈনিতক েভাটেক �ভািবত করেত ব�ব�ত নিথ, স�দ এবং 

অন�ান� উপকরণ। �চারািভযােনর উপকরণ�িলেত �ট-শাট�, েবাতাম, বা�ার ি�কার, ইয়াড� সাইন এবং 

অন�ান� মুি�ত উপকরণ অ�ভ� �� থাকেত পাের। 

Campaign Signs   (�চারণার ল�ণ ) 

এক�ট সুিনিদ�� েভােটর িব�াপন। 

Cancellation Notices   (বািতল িব�ি� ) 

েভাটারেদর কােছ িলিখত বাত�া জািনেয় তােদর েভাটার িনব�ন তািলকা েথেক সিরেয় েদওয়া হেয়েছ। 

Cancellation of Registration   ( িনব�ন বািতল ) 

েভাটার িনব�ন তািলকা েথেক একজন েভাটারেক সরােনার কাজ। 

Cancelled Voter Status   (েভাটােরর অব�া বািতল ) 

িনব �াচনী কম �কত�ারা যখন এক�ট শ� ব�বহার কেরন যখন একজন েভাটােরর েরকড� েদখায় েয 

েভাটারেক েভাটার তািলকা েথেক সরােনা হেয়েছ। 

�ািথ �তা (Candidacy) 

�াথ� হওয়ার অব�া। 

Candidate   (�াথ� ) 
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একজন ব��� িযিন এক�ট িনিদ�� অিফেস মেনানয়ন বা িনব �াচন চাইেছন এবং িযিন ব�ালেট তার নাম 

মুি�ত করার জন� আইনগত �েয়াজনীয়তা পূরণ কেরেছন বা ব�ালেট তার নাম িলখেত এবং েভাটােরর 

পছ� িহসােব গণনা করার েযাগ� �িতেযািগতার জন�। ��ব� - েফডােরল ক�াে�ইন ফাইন�া� এবং 

িকছ�  রােজ� একজন ব���েক �াথ� িহেসেব িবেবচনা করার জন� িপ�টশন দািখল করার �েয়াজন হয় না। 

একা টাকা েজাগাড় করা আপনােক �াথ� করেত পাের। 

Candidate Committee  (�াথ� কিম�ট ) 

জনসাধারেণর পেদ �াথ�েদর সমথ �ন বা িবেরািধতা করার জন� রাজৈনিতক উে�েশ� সংগ�ঠত ব���েদর 

এক�ট দল। 

Candidate Nomination Procedures   (�াথ�েদর মেনানয়ন প�িত ) 

একজন ব���েক পাবিলক অিফেসর জন� িবেবচনা করার ��াব করার  সরকাির প�িত। 

Candidate Petitions   (�াথ�েদর আেবদন ) 

�াথ�েদর নাম িনব �াচেনর ব�ালেট রাখার জন� িনবি�ত েভাটারেদর �া�িরত এক�ট আনু�ািনক িলিখত 

দিলল। 

Candidate Registration   (�াথ� িনব�ন ) 

পাবিলক অিফেসর জন� �ত�িয়ত �াথ� হওয়ার জন� �েয়াজনীয় কাগজপ� স�� করার কাজ। 

Candidate Roster   (�াথ� েরা�ার ) 

�াথ�েদর এক�ট আনু�ািনক তািলকা। 

Candidate Statement   (�াথ�র িববৃিত ) 

েভাটারেদর �ভািবত করার উে�েশ� পাবিলক অিফেসর �াথ�র স�েক� তেথ�র এক�ট িলিখত সারাংশ। 

Candidate Withdrawal   (�াথ� �ত�াহার ) 

যখন একজন ব���  �ািথ �� েঘাষণা কেরন বা িনব �াচেনর জন� দােয়র কেরন িক� পের িস�া� েনন 

তােদর িনেজেদর পছে�- চূড়া� ব�ালেট উপি�ত না হওয়ার জন�। 
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Candidate Withdrawal Periods   (�াথ� �ত�াহােরর সময়সীমা ) 

সময়সীমা যখন একজন ব��� পাবিলক অিফেসর �াথ�েদর তািলকা েথেক তােদর নাম মুেছ েফলেত 

পাের। 

Candidates List   (�াথ�েদর তািলকা ) 

িনব �াচেনর জন� এক�ট পাবিলক অিফেসর জন� সম� েযাগ� �াথ�েদর অিফিসয়াল তািলকা। 

Canvass  (�চারািভযান) 

  (১) �িত�ট ৈবধ ব�ালট বা গণনােক এক��ত বা িন��ত করা, যার মেধ� অনুপি�ত, �াথিমক েভাট, 

িনব �াচেনর িদন, অ�ায়ী, চ�ােল�যু� এবং ইউিনফম �ধারী এবং িবেদশী নাগিরক অ�ভ� ��। (২) েভাট 

চাওয়া। 

Canvass Report   (ক�ানভাস িরেপাট� ) 

িনব �াচেনর ক�ানভাস স�েক� কায ��ম এবং তেথ�র িব�ািরত �িতেবদন। 

Canvassing Board   (ক�ানভািসং েবাড� ) 

িনব �াচন উপকরণ সংকলন, পয �ােলাচনা এবং যাচাই করার জন� িনিদ�� িনয়ম ও প�িত অনুসরণ কের 

একসে� কাজ করা ব���েদর এক�ট দল। 

Carry an Election  (িনব �াচন ক�ন) 

িনব �াচেন জয়ী হওয়ার জন� িনব �াচন ক�ন। 

Cast  (েভাট দান ) 

চূড়া� পদে�েপ একজন েভাটার �িতেযািগতার িবক��িল িনব �াচন কের এবং িনব �ািচত িহসােব েভাট 

েদওয়ার তােদর অিভ�ায় িন��ত কের। 

Cast Ballot   (ব�ালেট েভাট �দান ক�ন ) 
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এক�ট ব�ালট েভাটার কতৃ �ক ব�ালট ব�, েমইলব�, �প বে� বা ইেলক�িনকভােব জমা েদওয়ার জন� 

জমা েদওয়া হেয়েছ। 

Cast Vote Record   (স�িদত েভাট েরকড� ) 

ইেলক�িনক, কাগজ বা অন�ান� ফেম �র মাধ�েম একক েভাটার �ারা  উৎপািদত সকল েভােটর �ায়ী 

েরকড�। ইেলক�িনক ব�ালেটর জন� ব�ব�ত হেল ব�ালট ইেমজ িহেসেবও উে�খ করা হয়। 

Cast Your Ballot (Cast Your Vote) (আপনার ব�ালট িদন (আপনার েভাট িদন) ) 

েভাটার তােদর স�ূণ � কাগেজর ব�ালট এক�ট ব�ালট বাে� রাখার, এক�ট েভােটর �ােন টাচ ��ন েভা�টং 

িডভাইেস তােদর পছ� িন��ত এবং েরকড� করার জন�, েমইল বা �প বে� এক�ট স�ূণ � ব�ালট রাখার 

জন� অথবা এক�ট স�ূণ � পাঠােনার জন� এক�ট িনব �াচন অিফেস ইেলক�িনক �া�িমশেনর মাধ�েম 

ব�ালট। একবার ব�ালট েদওয়া হেল, এ�ট সাধারণত পিরবত�ন করা যায় না। 

Catastrophic System Failure   ( িবপয �য়কর িসে�ম ব�থ �তা ) 

ফাংশন বা ফাংশেনর েমাট �িত, েযমন েভােটর েডটার �িত বা অপূরণীয় দুন�িত বা পিরবত�নশীল 

েমমিরর অন-েবাড� ব�াটািরর ব�থ �তা। 

Caucus   (  রাজৈনিতক দেলর সিমিত) 

 (১ ) একই রাজৈনিতক দল বা উপদেলর েলাকেদর এক�ট দেলর এক�ট ব� সভা সাধারণত �াথ� িনব �াচন 

করেত বা নীিত িনধ �ারেণর জন�। (২ ) একদল েলাক স�ত কারণ �চােরর জন� ঐক�ব�। 

Caucus Election   (  রাজৈনিতক দেলর সিমিত িনব �াচন ) 

এক�ট সভা েযখােন এক�ট রাজৈনিতক দেলর �ানীয় সদস�রা অিফেস িনব �ািচত হওয়ার জন� �াথ�েদর 

মেধ� তােদর পছে�র িনব�ন কেরন অথবা এক�ট সে�লেন েযাগদােনর জন� �িতিনিধ িনব �াচন কেরন। 

Caucus System   (  রাজৈনিতক দেলর সিমিতর প�িত ) 
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এক�ট রাজৈনিতক দেলর �ানীয় সদস�রা অিফেস েদৗড়ােনা �াথ�েদর মেধ� বা পছে�র �িতিনিধেদর 

এক�ট কনেভনশেন অংশ েনওয়ার জন� তােদর পছে�র িনব�ন কের এমন এক�ট সভার ���য়া 

িনধ �ারণ কের এমন িনয়ম ও �িবধান। 

Central Absentee Precinct   (েক�ীয় অনুপি�ত অ�ল) 

এক�ট েক�ীয় অনুপি�িত অ�ল ( িসএিপ) কাউি� বা শহের অনুপি�ত ব�ালট�িল �হণ, গণনা এবং 

েরকিড�ংেয়র জন� এক�ট কাউি� বা শহের আদালত বা অন�ান� পাবিলক িব��ংেয় �িত��ত এক�ট 

এলাকা। 

Central Committee   (েক�ীয় কিম�ট ) 

কাউি�, রাজ� বা অন�ান� রাজৈনিতক মহকুমায় রাজৈনিতক দেলর েক�ীয় বা িনব �াহী কিম�টর সংগঠন। 

Central Count   (েক�ীয় গণনা ) 

এক�ট েক�ীয় �ােন একািধক �া� েথেক ব�ালট েটিবল করার কাজ। 

Central Count Process   (েক�ীয় গণনা ���য়া ) 

এক�ট েক�ীয় �ােন একািধক �া� েথেক ব�ালেটর সারণী করার সময় িনয়ম ও িবিধ অনুসরণ করা হয়। 

Central Count Voting System   (েক�ীয় গণনা েভাট প�িত ) 

এক�ট েভা�টং িসে�ম যা এক�ট েক�ীয় �ােন একািধক �া� েথেক ব�ালট�িল সারিণ কের। েভােটর 

ব�ালট�িল েভাটেকে� িনরাপদ ে�ােরেজ রাখা হয়। সংরি�ত ব�ালট�িল েক�ীয় গণনা �ােন  পিরবহণ 

বা ে�রণ করা হয় যা েভাট গণনার �িতেবদন ৈতির কের। 

Central Counting Station   (েক�ীয় গণনা েক� ) 

এক�ট েক�ীয় েক� িহসােব একািধক �া� েথেক ব�ালট েচক ইন, ���য়া বা ট�াবেলট করার জন� 

ব�ব�ত হয়। 

Central Reporting Device   (েক�ীয় িরেপা�ট�ং িডভাইস ) 
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ইেলক�িনক েভা�টং িডভাইস যা এক�ট েক�ীয় �ােন একািধক �া� েথেক েভােটর সংখ�ােক এক��ত 

কের এবং িরেপাট� কের। 

Central Voter Register List   (েক�ীয় েভাটার িনব�ন তািলকা ) 

িনবি�ত েভাটারেদর একক, ইউিনফম �, অিফিসয়াল, ক��উটারাইজড রাজ�ব�াপী ডাটােবেজ রি�ত 

েভাটারেদর তািলকা। 

Centralized Voter Registration Database (CVR) (েক�ীয় েভাটার িনব�ন েডটােবস 

 ( িসিভআর)) 

িনবি�ত েভাটারেদর একক, অিভ�, অিফিসয়াল, ক��উটারাইজড রাজ�ব�াপী ডাটােবস। 

Certificate   (  �মাণপ�) 

এক�ট িনিদ�� দিলল যা এক�ট িনিদ�� সত�তা �মাণ কের। 

Certificate of Circulator   (  �চারেকর �মাণপ�) 

এক�ট িপ�টশেন েভাটােরর �া�র সং�হকারী ব���র শপথ বা িন��তকরেণর মাধ�েম িলিখত িববিৃত। 

Certificate of Election   ( িনব �াচেনর �মাণপ�) 

একজন �াথ� পাবিলক অিফেস িনব �ািচত হেয়েছন তা িন��ত কের এক�ট িলিখত িববিৃত। 

Certificate of Error   (��টর �মাণপ�) 

এক�ট িনব �াচনী ��টর  িববরেণর িলিখত িববিৃত। 

Certificate of Nomination   (মেনানয়েনর �মাণপ�) 

এক�ট িলিখত িববিৃত িন��ত কের েয একজন �াথ� পাবিলক অিফেসর জন� সেব �া� সংখ�ক েভাট 

েপেয়েছন, সাধারণত ইি�ত েদয় েয তারা এক�ট সাধারণ বা রান-অফ িনব �াচেন এিগেয় যােব। 

Certificate of Permanent Disability   (�ায়ী অ�মতার �মাণপ�) 
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এক�ট লাইেস��া� বা �ত�িয়ত �া�� েপশাজীবী, অথবা একজন ব���র অ�মতা যাচাইকারী মেনানীত 

সং�া �ারা স�� এক�ট ফম �। 

Certificate of Registration  (িনব�ন �মাণপ�) 

একজন অিফসার, এক�ট িনব �াচন অিফস কতৃ �ক শপথ বাক� �মাণ কের েয একজন নাগিরক একজন 

িনবি�ত েভাটার। 

Certificate of Restoration   (পুন��ােরর �মাণপ� ) 

েভাটািধকার পুন��ােরর জন� এক�ট িবচার ব�ব�া �ারা জাির করা এক�ট �মাণপ�। 

Certification  (�মাণপ� দান ) 

েয প�িত �ারা েকানও তৃতীয় প� িলিখত আ�াস েদয় েয এক�ট পণ�, ���য়া বা পিরেষবা িনিদ�� 

�েয়াজনীয়তা েমেন চেল। 

Certification of Election   ( িনব �াচেনর �মাণপ� দান ) 

এক�ট িলিখত িববিৃত যা �মাণ কের েয িনব �াচেনর সারণী এবং �চার স�ূণ � এবং স�ঠক। 

Certification of Official Election Results   (সরকারী িনব �াচেনর ফলাফেলর �মাণপ� দান) 

এক�ট িলিখত িববিৃত যা �মাণ কের েয িনব �াচেনর ফলাফল এক�ট িনিদ�� িনব �াচেন েদওয়া সম� েভােটর 

এক�ট সত� এবং স�ঠক িহসাব। 

Certification of Signatures   (�া�েরর  �মাণপ� দান) 

এক�ট িলিখত িববিৃত যা �মাণ কের েয এক�ট িপ�টশেন �া�েরর সংখ�া যা ৈবধ বা �ত�াখ�াত িহসােব 

গণ� করা হয় তা সেত�র স�ঠক এবং স�ঠক িহসাব। 

Certification Requirements   (�মাণপে�র �েয়াজনীয়তা ) 

আইন বা �িবধান যা িনব �াচন বা েভাট ���য়ার �মাণপে�র জন� �েয়াজনীয় উপাদান�িল িনয়�ণ 

কের। 
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Certification Testing   (সা�ট�িফেকশন েটি�ং ) 

জাতীয় বা রাজ� সা�ট�িফেকশন ���য়ার অধীেন পরী�া করা �েয়াজন যােত েভােটর ব�ব�া 

�েয়াজনীয়তা যাচাই করা যায়। 

Certified Election Results   (  �ত�ািয়ত িনব �াচেনর ফলাফল ) 

চূড়া� েভােটর সংখ�া যা তােদর িনভ� �লতা িন��ত করার জন� দািয়��া� কম �কত�ার �ারা সত� এবং 

িনভ� �ল িহসােব �মািণত হেয়েছ। 

Certify   (  �ত�ািয়ত করা) 

এক�ট তৃতীয় পে�র কাজ যা িলিখত আ�াস েদয় েয এক�ট পণ�, ���য়া বা পিরেষবা িনিদ�� 

�েয়াজনীয়তার সােথ সাম�স�পূণ �। 

Chad   (ট� কেরা কাগজ) 

পা�ড কাড� বা েটেপর এক�ট িছ� েখাচঁা �ারা  উৎপািদত এক�ট েছাট ট�কেরা কাগজ। 

Chain of Custody   (েহফাজত খানার শৃ�ল ) 

এক�ট স�দ পিরচালনা কের এমন �িত�ট ব��� এবং সং�ার দিলল, তািরখ/সময় যা সং�হ করা বা 

�ানা�র করা হেয়িছল এবং হ�া�েরর উে�শ�। 

Challenge   (�ত�া�ান)  

একজন েভাটারেক ব�ালট েদওয়ার েযাগ�তা িনেয় �� করা, অথবা গণনার জন� এক�ট ব�ালট �হণ 

করা। 

Challenged Ballot   (চ�ােল�ড ব�ালট ) 

ব�ালট এমন একজন ব���র �ারা েভাট িদেয়েছন যার েভােটর েযাগ�তা অন� একজন (সাধারণত 

একজন িনব �াচনী কম �কত�া ) �ারা ��িব� হেয়েছ। চ�ােলে�র কারণ সমাধান না হওয়া পয �� ব�ালট 

অনু��ত হয়। 
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Challenged Voter   (  �ত�া�ানপূণ � েভাটদাতা) 

একজন েভাটার যার ব�ালট েদওয়ার েযাগ�তা ��িব� হেয়েছ। 

Challenger   (আ�ানকারী) 

একজন ব��� বা কম �কত�া িযিন েভাটারেক ব�ালট েদওয়ার েযাগ�তা িনেয় �� কেরন, অথবা গণনার 

জন� ব�ালট �হণ কেরন। 

Change in Political Affiliation   (রাজৈনিতক স�ৃ�তায় পিরবত�ন ) 

এক�ট িভ� রাজৈনিতক পছ� বা সিমিত িদেয় েভাটার পুনরায় িনব�েনর কাজ। 

Change of Address   ( �ঠকানা পিরবত�ন ) 

েভাটার তােদর বাস�ান বা েমইিলং �ঠকানা আপেডট করার জন� েভােটর জন� পুনরায় িনব�ন করার 

কাজ। েভাটাররা অনুেমািদত সরকাির সং�া েযমন েমাটরযান িবভাগ এবং মািক�ন যু�রাে�র ডাক 

পিরেষবােত তােদর �ঠকানা আপেডট করেত পােরন। 

Change of Party   (  দল পিরবত�ন ) 

এক�ট িভ� রাজৈনিতক পছ� বা সিমিত িদেয় েভাটার পুনরায় িনব�েনর কাজ। 

Charter   (সনদ ) 

আইনী কতৃ �পে�র এক�ট িলিখত নিথ, েযমন এক�ট শহর বা কাউি�, যা ওই সং�ার আইন ও িবিধমালা 

সং�ািয়ত কের। 

Charter Amendment   (সনদ সংেশাধন ) 

এক�ট িলিখত নিথর এক�ট সংেশাধন যা এক�ট আইনী কতৃ �প� �ারা গহৃীত হেয়েছ, েযমন কাউি� শহর, 

যা তার সাংগঠিনক সনদেক পিরবত�ন কের। 

Check the Box   (বা��ট যাচাইকরন ) 

ব�ালেট েভাট িচি�ত করার কাজ। 
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Chief Election Officer   (�ধান িনব �াচন কম �কত�া ) 

এক�ট এখিতয়াের িনব �াচন পয �েব�েণর জন� দািয়��া� কম �কত�া। 

Chief Inspector   (�ধান পিরদশ �ক ) 

েভাটেকে� বা িনব �াচন ���য়ায় যথাযথ ও সুশ�ৃল েভােটর জন� দািয়��া� কম �কত�া। 

Chief State Election Officer   (মুখ� রাজ� িনব �াচন কম �কত�া ) 

এক�ট রােজ� িনব �াচন পয �েব�েণর জন� দািয়��া� কম �কত�া। 

Circulate   (�চার ) 

উেদ�াগ, গণেভাট বা �াথ�েদর জন� েভাটারেদর �া�র সং�েহর �েচ�া। 

Circulation   (�চার িব�ি� ) 

উেদ�াগ, গণেভাট বা �াথ�েদর জন� �া�র সং�েহর ���য়া। 

Circulator   (  �চারক) 

একজন ব��� িযিন েভাটারেদর কােছ উেদ�াগ, গণেভাট বা �াথ�েদর �া�র সং�েহর জন� আেবদনপ� 

উপ�াপন কেরন। 

Circulator Statement   (সাকু�েলটর ে�টেম� ) 

এক�ট িপ�টশেন েভাটােরর �া�র সং�হকারী ব���র শপথ বা িন��তকরেণর মাধ�েম িলিখত িববিৃত। 

Citizen   (নাগিরক ) 

একজন ব���, িযিন জ��ান অনুসাের, একজন বা উভেয়র িপতা -মাতার জাতীয়তা, বা 

�াকৃিতকীকরণেক এক�ট জািত বা রাজৈনিতক স�দােয়র সদস� িহসােব স�ূণ � অিধকার এবং দািয়� 

�দান কেরন, যার মেধ� অন�থায় অেযাগ� না হেল েভােটর অিধকারও রেয়েছ। 

Citizen Initiatives   (নাগিরক উেদ�াগ ) 

েয প�িত �ারা নাগিরকগণ সরাসির এক�ট পিরচালনা পিরষেদর কােছ আইন ��াব করেত পােরন। 
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City   (শহর ) 

এক�ট রােজ�র মেধ� এক�ট অ�ভ� �� �ানীয় সরকার সং�া। 

City Charter   (নগেরর সনদ ) 

এক�ট িস�টর িলিখত নিথ যা ওই সং�ার আইন ও িবিধিবধান সং�ািয়ত কের। 

City Clerk   (  নগেরর েকরািন ) 

একজন নগর কম �কত�া িযিন এক�ট শহেরর জন� িনব �াচন �শাসেনর দািয়� পালন কেরন। 

City General Municipal Election   (নগেরর সাধারণ েপৗর িনব �াচন ) 

�াথ�েদর িনয়িমত িনব �াচন এবং এক�ট শহেরর মেধ� ব�ব�া। 

City Ordinance   (নগর অধ�ােদশ ) 

এক�ট শহেরর পাস করা এক�ট আইন। 

City Special Municipal Election   (  নগেরর  িবেশষ েপৗরসভা িনব �াচন) 

িনয়িমত িনধ �ািরত �াথিমক বা সাধারণ িনব �াচন ছাড়া এক�ট শহেরর মেধ� অন� এক�ট িনব �াচন আেয়াজন 

করা । 

Claim of Conformance  (সাম�স�তার দািব) 

একজন িবে�তা িববিৃত �ারা েঘাষণা কের েয এক�ট িনিদ�� পণ� এক�ট িনিদ�� মান বা মানদ� 

ে�াফাইেলর সম��র সােথ সাম�স�পূণ �; েভাটদান প�িতর জন�, এনএএসইিড েযাগ�তা বা ইএিস 

�ত�য়নপ� েকােনা এক�ট দািবর �াধীন যাচাইকরণ সহায়তা কের। 

Clerk   (েকরািন ) 

িনব �াচন বা িনব �াচন ���য়া পিরচালনার জন� দায়ী একজন কম �কত�া। 

Clerk of Absentee Voting   (অনুপি�ত েভােটর েকরািন ) 
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অনুপি�ত েভাটদােনর ত�াবধােনর জন� দািয়��া� একজন কম �কত�া বা অনুপি�ত েভাটদান ���য়ার 

এক�ট অংশ। 

Close of Registration   ( িনব�ন ব� করা ) 

িনব �াচেনর আেগ একজন নাগিরক েভাটার িনব�ন বা আপেডট করার জন� েশষ িদন। 

Closed Primary   (�াথিমক েভাট ব� করা ) 

�াথিমক িনব �াচন েযখােন েভাটাররা ব�ালট তািলকা �হণ কের �ধুমা� েসই �াথ�রা রাজৈনিতক দেলর 

দফতেরর জন� েদৗেড় যােঁদর সে� েভাটারেদর সংি��তা রেয়েছ। িকছ�  রােজ�, িনদ�লীয় �িতেযািগতা 

এবং ব�ালট ইসু� অ�ভ� �� করা েযেত পাের। 

Code of Conduct   (আচরণ িবিধ ) 

িনয়ম, িনয়ম, এবং দািয়� বা একজন ব��� বা �িত�ােনর যথাযথ অনুশীলেনর �পেরখার এক�ট েসট। 

Code of Conduct of Elected Officials   ( িনব �ািচত কম �কত�ােদর আচরণিবিধ ) 

িনয়ম, িনয়ম, এবং দািয়� বা িনব �াচন কম �কত�ােদর যথাযথ অনুশীলেনর �পেরখার এক�ট েসট। 

Combined Precinct   (স��িলত অ�ল) 

এক�ট িনিদ�� িনব �াচেনর জন� দুই বা তেতািধক অ�লেক একক �া� িহসােব িবেবচনা করা হয়। 

Commercial Off-The-Shelf (COTS) ( কমািশ �য়াল অফ দ� েশলফ  (িসও�টএস) ) 

স�ওয়�ার, ফাম �ওয়�ার, িডভাইস, বা উপাদান যা যু�রাে� �ত�িয়ত েভা�টং িসে�ম ব�তীত অন� 

অেনক�িল অ�াি�েকশেনর জন� অেনক িভ� ব��� বা সং�ার �ারা ব�ব�ত হয় এবং যা িনম �াতা-বা 

অ�াি�েকশন-িনিদ�� পিরবত�ন ছাড়া েভাট ব�ব�ায় অ�ভ� �� করা হয়। 

Common Data Format   (সাধারণ েডটা ফরম�াট ) 

��া�াড� এবং এক�ট সাধারণ, বিণ �ত িবন�ােস েডটা সংর�ণ এবং ৈতিরর অভ�াস যা অন�ান� িসে�ম 

�ারা পড়েত পাের। 
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Common Industry Format (CIF) (সাধারণ িশ� িবন�াস  ( িসআইএফ)) 

এএনএসআই/আইএনিসআই�টএস ৩৫৪-২০০১ "ব�বহারেযাগ�তা পরী�ার �িতেবদেনর জন� সাধারণ 

িশ� িবন�াস ( িসআইএফ)" -এ বিণ �ত িবন�াসেক িনেদ�শ কের। 

Component  (উপাদান) 

এক�ট বৃহ�র িসে�েমর মেধ� উপাদান; এক�ট উপাদান হাড�ওয়�ার বা স�ওয়�ার হেত পাের। 

হাড�ওয়�ােরর জন�, এ�ট এক�ট সাব -িসে�েমর এক�ট শারীিরক অংশ যা বহৃ�র িসে�ম রচনা করেত 

ব�বহার করা েযেত পাের (েযমন, সািক�ট েবাড�, অভ��রীণ মেডম, 

�েসসর, ক��উটার েমমির)। স�ওয়�ােরর জন�, এ�ট এ��িকউেটবল েকােডর এক�ট মিডউল যা এক�ট 

ভালভােব সং�ািয়ত ফাংশন স�াদন কের এবং অন�ান� উপাদান�িলর সােথ ই�ারঅ�া� কের। 

Computer Judge   (ক��উটার জাজ) 

েভাট েকে�র িনব �াচনী কম� িযিন েভাটােরর আইিড এবং �া�র পরী�া কেরন এবং ইেলক�িনক েপাল 

বইেয় েভাটারেক ���য়া কেরন। 

Conditional Voter Registration   (শত�সােপে� েভাটার িনব�ন ) 

িকছ�  রাজ� এই শ��ট ব�বহার কের সংিবিধব� সময়সীমার পের এক�ট পথৃক িনব�ন এবং এক�ট অ�ায়ী 

ব�ালট েদওয়ার ��য়া সং�ািয়ত করেত, িক� যােদর েযাগ�তা বা িনব�েনর অব�া িন��ত করা যায়িন 

যখন তারা িনেজেদর েভাট েদওয়ার জন� উপ�াপন কের। 

Conduct an Election   (এক�ট িনব �াচন পিরচালনা করা ) 

এক�ট িনব �াচন পিরচালনা, পিরচালনা এবং ত�াবধােনর কাজ। 

Configuration Management   (কনিফগােরশন ব�ব�াপনা ) 

এক�ট কনিফগােরশন আইেটেমর কায �করী এবং শারীিরক ৈবিশ��  শনা�করণ এবং নিথভ� � করার 

জন� �যু��গত এবং �শাসিনক িদকিনেদ�শনা এবং নজরদাির �েয়ােগর শ�ৃলা, এই ৈবিশ���িলর 
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পিরবত�ন িনয়�ণ, েরকড� এবং িরেপাট� পিরবত�ন ���য়াকরণ এবং বা�বায়েনর অব�া এবং িনিদ�� 

�েয়াজনীয়তা�িলর স�িত যাচাই ক�ন। 

Configuration Management Plan   (কনিফগােরশন ম�ােনজেম� ��ান ) 

িবিভ� �কািশত আইেটম (েযমন েকাড, হাড�ওয়�ার এবং ডকুেমে�শন) শনা�করণ, িনয়�ণ এবং 

পিরচালনার জন� ���য়া�টর িবশদ নিথ। 

Configuration Status Accounting   (কনিফগােরশন ��াটাস অ�াকাউি�ং ) 

কনিফগােরশন ম�ােনজেমে�র এক�ট উপাদান, যা এক�ট কনিফগােরশন কায �করীভােব পিরচালনা 

করার জন� �েয়াজনীয় তথ� েরকিড�ং এবং িরেপা�ট�ং িনেয় গ�ঠত। এর মেধ� রেয়েছ অনুেমািদত 

কনিফগােরশন শনা�করণ, কনিফগােরশেন ��ািবত পিরবত�েনর অব�া এবং অনুেমািদত পিরবত�েনর 

বা�বায়েনর অব�া। 

Confirmation Mailing   (কনফােম �শন েমইিলং ) 

েভাটার তািলকায় তােদর তেথ� করা পিরবত�ন িন��ত করেত েভাটারেক এক�ট েনা�টশ পাঠােনা হেয়েছ। 

িব�ি�েত অনুেরাধ করা েযেত পাের েয েভাটার েনা�টেশ থাকা তথ� স�ঠক িকনা তা িন��ত করার জন� 

এক�ট পদে�প িনন। 

Confirmation Notice   ( িন��তকরণ িব�ি� ) 

েভাটার তািলকায় তােদর তেথ� করা পিরবত�ন িন��ত করেত েভাটারেক এক�ট েনা�টশ পাঠােনা হেয়েছ। 

িব�ি�েত অনুেরাধ করা েযেত পাের েয েভাটার েনা�টেশ থাকা তথ� স�ঠক িকনা তা িন��ত করার জন� 

এক�ট পদে�প িনন। 

Conformance   (সাম�স� ) 

এক�ট পণ�, ���য়া বা পিরেষবা �ারা িনিদ�� �েয়াজনীয়তা পূরণ করা। 

Conformance Testing  (কনফরেম� েটি�ং) 
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এক বা একািধক মানদে� িনিদ�� �েয়াজনীয়তার িবপরীেত এক�ট বা�বায়ন পরী�া করার ���য়া। 

এক�ট কনফরেম� পরী�ার ফলাফল সাধারণত এক�ট পাস বা ব�থ � ফলাফল, স�বত কায �কর করার 

সময় স�ুখীন সমস�ার িরেপাট� সহ। সা�ট�িফেকশন েটি�ং নােমও পিরিচত। 

Congressional District   (কংে�েসর েজলা ) 

এক�ট রােজ�র সীমানার মেধ� এলাকা যা মািক�ন �িতিনিধ পিরষেদর সদস� িনব �ািচত হয়। 

Congressional Election   (কংে�েসর িনব �াচন ) 

এক�ট িনব �াচন যখন েভাটাররা তােদর মািক�ন �িতিনিধ পিরষেদর িনব �াচেন অংশ�হণ কের। 

Connect the Arrow   (তীর সংযু� ক�ন ) 

িনিদ�� ব�ালেট েভাটারেদর িনেদ�শ েদওয়া হয় েয তীেরর মাথা এবং েলজেক সংযু� করেত এক�ট লাইন 

আকুঁন যা এক�ট �াথ�েক েভাট িদেত পছ� কের বা পিরমাপ কের, এক�ট বুদ্বুদ ভরা বা এক�ট X িচি�ত 

করার পিরবেত�। 

Consolidated Election   (সংহত িনব �াচন ) 

এক�ট িনব �াচন েযখােন একািধক এখিতয়ার একই িদেন এক�ট িনব �াচন অনু��ত হয় এবং অংশ�হণকারী 

এখিতয়ার�িল একই ব�ালেট িনব �াচন এক��ত করার জন� এক�ট সরকারী পদে�প েনয়। 

Consolidated Precinct   (এক��ত  অ�ল) 

এক�ট িনিদ�� িনব �াচেনর জন� দুই বা তেতািধক অ�লেক একক �া� িহসােব িবেবচনা করা হয়। 

Consolidated Primaries   (এক��ত �াথিমক) 

এক�ট িনব �াচন েযখােন একািধক এখিতয়াের একই িদেন িনব �াচন অনু��ত হয়, যার মেধ� এক�ট িনধ �ািরত 

�াথিমক িনব �াচন, এবং অংশ�হণকারী এখিতয়ার�িল একই ব�ালেট িনব �াচন এক��ত করার জন� 

সরকারী পদে�প েনয়। 

Constituent   (  িনব �াচন-কত�া) 
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একজন ব��� িযিন একজন মেনানীত সরকারী কম �কত�া বা অিফস েহা�ার �ারা রাজৈনিতকভােব 

�িতিনিধ� কেরন, িবেশষ কের যখন েসই ব��� িযিন �িতিনিধ� কেরন েসই ব���র েভােটর মাধ�েম 

িনব �াচেন অংশ েনওয়ার সুেযাগ থােক। 

Constitution   (সংিবধান ) 

এক�ট জািত, রা� বা সামা�জক েগা��র েমৗিলক নীিতমালা এবং আইন যা সরকােরর �মতা ও কত�ব� 

িনধ �ারণ কের এবং এর মেধ� মানুেষর িকছ�  অিধকার িন��ত কের। 

Contest   (�িতেযািগতা ) 

 (1) এক�ট একক িস�া� বা সংি�� িস�াে�র েসট েভাটারেদর সামেন রাখা হে� (উদাহরণ��প, 

�াথ�েদর এক�ট িনিদ�� পাবিলক অিফস পূরণ করার িবক� বা সাংিবধািনক সংেশাধেনর অনুেমাদন বা 

অ�ীকৃিত)। এই শ��ট অন�ান� পদ েযমন "জািত," "��," এবং "সমস�া" অ�ভ� �� কের যা কখনও 

কখনও িনিদ�� ধরেনর �িতেযািগতার জন� ব�ব�ত হয়। (২) িনব �াচনী ফলাফেলর আইিন  �ত�া�ান। 

Contested Races   (�িতেযািগতামূলক েদৗড় ) 

েয িনব �াচেনর জন� শূন�পদ রেয়েছ এমন �াথ�েদর সােথ এক�ট িনব �াচনী �িতেযািগতা। 

Continue Voting   (েভাট চািলেয় যাওয়া ) 

িকছ�  ইেলক�িনক েভা�টং িসে�ম বা ব�ালট মািক�ং িডভাইেস পিরভাষা ব�ব�ত হয় যােত েবাঝা যায় েয 

েভাটারেক আরও েবিশ িনব �াচন করা হেয়েছ অথবা িতিন তােদর েভাট েদনিন। 

Contribution   (অবদান ) 

�াথ�েদর পে� বা ব�ালেটর �ে� রাজৈনিতক েভাটেক �ভািবত করার জন� �দ�, edণ�া� বা 

অ�ািধকারমূলক িকছ� । 

Contribution Limit   (অবদান সীমা ) 

�াথ� বা ব�ালট �ে�র পে� বা িবপে� রাজৈনিতক েভাটেক �ভািবত করার জন� একজন ব��� বা 

সং�া সেব �া� পিরমাণ, ঋণ বা অি�ম িদেত পাের। 
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Contributions and Expenses Reports   (অবদান এবং ব�েয়র িরেপাট� ) 

েয িরেপাট��িল এক�ট রাজৈনিতক কতৃ �পে�র �ারা দােয়র করার জন� �েয়াজনীয় রাজৈনিতক অবদান 

এবং ব�েয়র িববরণ েদয়। 

Contributions and Spending Limits   (অবদান এবং ব�য়সীমা ) 

একজন �াথ� বা কিম�ট এক�ট রাজৈনিতক েভাটেক �ভািবত করেত েয পিরমাণ পিরমাণ ব�য় করেত 

পাের এবং েয েকােনা ব��� বা সং�া �াথ�েদর বা ব�ালট �ে�র পে� বা িবপে� রাজৈনিতক েভাটেক 

�ভািবত করেত পাের,  ঋণ বা অি�ম িদেত পাের এমন িনয়মনীিত। 

Controls   ( িনয়�ণ করা ) 

এক�ট িডভাইস, প�িত বা সাবিসে�ম, যা স�ঠকভােব িডজাইন এবং �েয়াগ করা হেল, এক�ট িসে�েম 

অপােরশেনর স�ঠকতা িন��ত কের। সাধারণ িনয়�ণ�িলর মেধ� রেয়েছ েচক ���য়াকরেণর স�ূণ �তা, 

ব�বহারকারীেদর �মাণীকরণ এবং ���য়াকরেণর ে�ে� িনভ� �লতা। িনয়�ণ�িল �িতেরাধমূলক হেত 

পাের (অস�িত�িল ঘটেত বাধা েদয়) বা েজাড়া, েগােয়�া এবং সংেশাধনমূলক িনয়�ণ। 

Corrective Action   (সংেশাধনমূলক কাজ ) 

পুনরাবিৃ� েরাধ করার জন� এক�ট িবদ�মান ঘাটিত বা অন�ান� অনাকা��ত পিরি�িতর কারণ�িল দরূ 

করার জন� গহৃীত পদে�প। 

Council District   (কাউ��ল েজলা ) 

এক�ট রােজ�র সীমানার মেধ� এলাকা যা এক�ট িস�ট বা টাউন কাউ��েলর সদস� িনব �ািচত হয়। 

Count   (গণনা ) 

েমাট েভােটর ���য়া। 

Counted Ballot   (গণনা ব�ালট ) 

েয ব�ালট ���য়া করা হেয়েছ এবং যার েভাট �াথ�েদর অ�ভ� �� করা হেয়েছ এবং েভােটর পিরমাপ 

পিরমাপ করা হেয়েছ। 
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County   (কাউি� ) 

এক�ট রােজ�র এক�ট রাজৈনিতক ও �শাসিনক িবভাগ, িনিদ�� �ানীয় সরকারী েসবা �দান। 

County Auditor   (কাউি� অিডটর ) 

এক�ট কাউি� কম �কত�া, িকছ�  রােজ�, িযিন এক�ট কাউি�র জন� িনব �াচন �শাসেনর জন� দায়ী। 

County Board of Election   (কাউি� েবাড� অফ ইেলকশন ) 

এক�ট কাউি�র জন� িনব �াচন এবং েভাটদান প�িত িনয়�েণর জন� অিভযু� ব���েদর এক�ট দল। 

County Board of Supervisors   (কাউি� েবাড� অব সুপারভাইজার ) 

েভাটারেদর �ারা িনব �ািচত সদস�েদর িনেয় গ�ঠত মািক�ন যু�রাে�র অেনক রােজ� এক�ট কাউি�র 

শাসকেগা��, িবেশষ কের প��েম। 

County Clerk   (কাউি� েকরািন ) 

একজন কাউি� কম �কত�া িযিন কাউি�র জন� িনব �াচন �শাসেনর দািয়� পালন কেরন। 

County Commission   (কাউি� কিমশন ) 

েভাটারেদর �ারা িনব �ািচত সদস�েদর িনেয় গ�ঠত মািক�ন যু�রাে�র অেনক রােজ�র এক�ট কাউি�র 

শাসকেগা��, িবেশষ কের মধ� -প��ম এবং পূব �া�েল। 

County Election Commission   (কাউি� িনব �াচন কিমশন ) 

ব���েদর এক�ট দল, যা সাধারণত �ানীয় কতৃ �প� কতৃ �ক িনযু� করা হয় এবং িনব �াচন এবং েভাট�হণ 

প�িতর িনয়�েণর জন� অিভযু� করা হয়। 

County Election Officer   (কাউি� িনব �াচন কম �কত�া ) 

একজন কম �কত�া িযিন কাউি�র জন� িনব �াচন �শাসেনর দািয়� পালন কেরন। 

County Election Precinct   (কাউি� িনব �াচনী অ�ল) 



 47 

এক�ট েভৗেগািলক এলাকার সােথ সংি�� িনব �াচনী �শাসিনক িবভাগ যা েসই এলাকায় বসবাসকারী 

েভাটারেদর েকান �িতেযািগতায় েভাট েদওয়ার েযাগ� তা িনধ �ারেণর িভি�। 

County Elections Officials   (কাউি� িনব �াচন কম �কত�াগণ) 

কম �কত�ারা যারা এক�ট কাউি�র জন� িনব �াচন �শাসেনর জন� দায়ী। 

County Measure   (কাউি� পিরমাপ ) 

এক�ট আইন, ইসু� বা �� যা এক�ট কাউি�র েভাটারেদর িস�া� েনওয়ার জন� ব�ালেট উপি�ত হয়। 

County Recorder   (কাউি� েরকড�ার ) 

এক�ট কাউি� কম �কত�া, িকছ�  রােজ�, িযিন এক�ট কাউি�র জন� িনব �াচন �শাসেনর জন� দায়ী। 

County of Residence   (েরিসেড� কাউি� ) 

এক�ট রাজ� বা অ�েলর কাউি� েযখােন েকান ব��� বা েসবা �হেণর সময়, ব����ট বসবাস করেছ এবং 

�ায়ী বা অিনিদ��কােলর জন� চলমান উপি�িতেত �িত��ত হেয়েছ। 

County Special District   (কাউি� িবেশষ েজলা ) 

এক�ট িনিদ�� েভৗেগািলক এলাকার মেধ� এক�ট একক জনেসবা (েযমন জল সরবরাহ বা স�ািনেটশন) 

�দােনর জন� �িত��ত এক�ট কাউি�র এক�ট রাজৈনিতক মহকুমা। 

Competency Order   (েযাগ�তার আেদশ ) 

একজন ব���র মানিসকভােব েভাট েদওয়ার �মতা আেছ িকনা তা িনধ �ারণ কের আদালত কতৃ �ক জাির 

করা আেদশ। 

Critical Infrastructure   (জ�টল পিরকাঠােমা) 

শারীিরক এবং সাইবার িসে�ম এবং স�দ যা মািক�ন যু�রাে�র জন� এতটাই ���পূণ � েয তােদর 

অ�মতা বা �ংস আমােদর শারীিরক বা অথ �ৈনিতক িনরাপ�া বা জন�া�� বা িনরাপ�ার উপর দুব �ল 

�ভাব েফলেব। 
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Cross-Filing   (�স-ফাইিলং ) 

একািধক রাজৈনিতক দল কতৃ �ক একক �াথ� বা �াথ�েদর ে�ট অনুেমাদন। �াথ� বা ে�ট �িত�ট 

অনুেমািদত রাজৈনিতক দেলর �িতিনিধ�কারী ব�ালেট উপি�ত হয়। �স-পা�ট� অনুেমাদন িহসােবও 

উে�খ করা হয়। 

Cross-party endorsement   (�স পা�ট� অনুেমাদন ) 

একািধক রাজৈনিতক দল কতৃ �ক একক �াথ� বা �াথ�েদর ে�ট অনুেমাদন। �াথ� বা ে�ট �িত�ট 

অনুেমািদত রাজৈনিতক দেলর �িতিনিধ�কারী ব�ালেট উপি�ত হয়। 

Crossover Voting   (�সওভার েভাট ) 

েকােনা দেলর প�পাতমূলক �াথিমক িনব �াচেন অংশ�হণকারী েভাটােরর কাজ যা তারা 

আনু�ািনকভােব িনবি�ত বা সংি�� নয়। 

Cryptographic Key   ( ��ে�া�ািফক িক) 

িড��পশন, এন��পশন, �া�র ৈতির বা �া�র যাচাইেয়র মেতা ��ে�া�ািফক ��য়াকলাপ িনয়�ণ 

করেত ব�ব�ত মান। 

Cryptography   ( ��ে�া�ািফ ) 

শ�ৃলা যা তােদর অথ �গত িবষয়ব� আড়াল করেত, তােদর অননুেমািদত ব�বহার েরাধ করেত, তােদর 

সনা� না করা পিরবত�ন েরাধ করেত এবং তােদর সত�তা �িত�ার জন� েডটা �পা�েরর নীিত, উপায় 

এবং প�িত�িলেক অ�ভ� �� কের। 

Cumulative Voting   (�মবধ �মান েভাট ) 

একািধক আসেনর �িতেযািগতায় ব�ব�ত এক�ট েভােটর ৈবিচ� েযখােন একজন েভাটারেক িনিদ�� 

সংখ�ক েভাট এক বা একািধক �িতেযািগতার িবকে� িবতরণ করার অনুমিত েদওয়া হয়। মািক�ন 

িনব �াচেন দু�ট �ধান ৈবিচ� ব�বহার করা হয়, যার মেধ� এক�ট ভ�াংশ েভাট হেত পাের। 

Curbside Voting   (কাব �সাইড েভাট ) 
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যখন েকান েভাটার েভাটেকে� �েবশ করেত পাের না, তখন িকছ�  এখিতয়াের িনব �াচন কম �কত�ারা 

েভাটারেক েভাটদােন সহায়তা করার এবং েভাটেকে�র বাইের ব�ালট েদওয়ার জন� অনুেমািদত। 

Cure   ( িনরাময় ) 

আপনার ব�ালট গণনার জন� মূলত �ত�াখ�াত হেল এক�ট ��ট সংেশাধন বা িনব �াচন অিফেস তথ� 

সরবরাহ করার ���য়া। 

Cured Ballot   (সু� ব�ালট ) 

এক�ট ব�ালট যা মূলত এক�ট ��টর জন� বািতল করা হেয়িছল বা কারণ এেত �েয়াজনীয় তথ� 

অনুপি�ত িছল িক� েশষ পয �� গণনা করা হেয়িছল কারণ েভাটার ��ট সংেশাধন কেরিছেলন বা 

�েয়াজনীয় তথ� সরবরাহ কেরিছেলন। 

Cure Period   ( িনরাময় কাল ) 

আইন বা �িবধান �ারা অনুেমািদত সময়কাল যা একজন েভাটারেক �েয়াজনীয় তথ� �দান করেত হেব 

যােত ব�ালট গণনা করা যায় যা মূলত �ত�াখ�াত হেয়িছল। এই ���য়া�ট �ায়ই অনুেমািদত হয় যখন 

ব�ালট খােম �া�র েভাটার িনব�ন কােড� �া�েরর সােথ ত� লনা কের না, অথবা েভাটার তােদর ব�ালট 

খােম �া�র করেত ভ� েল েগেল। 

Current Resident Address   (বত�মান বািস�ার �ঠকানা ) 

�ঠকানা েযখােন আপিন বত�মান বসবাস করেছন। 

Custodian   ( �জ�াদার ) 

তথ� স�েদর সুর�ার দািয়��া� ব���। 

Cybersecurity   (সাইবার িনরাপ�া ) 

ক��উটার িসে�ম এবং েডটা সংযু� এবং অননুেমািদত অ�াে�স বা ব�বহার েথেক র�া করার জন� 

গহৃীত ব�ব�া। 
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D   (ঘ ) 

Damaged Ballot   (�িত�� ব�ালট ) 

এমন এক�ট ব�ালট যা িছঁেড় েগেছ, বাকঁােনা হেয়েছ, অথবা অন�ভােব িবকৃত করা হেয়েছ বা অপ�ঠত 

করা হেয়েছ যােত ব�ালেটর সােথ ব�বহােরর জন� িডজাইন করা ব�ালট ট�াবুেল�টং সর�াম �ারা এ�ট 

���য়া করা যায় না। 

Data Accuracy  (তথ� িনভ� �লতা) 

 (১ ) েডটা িনভ� �লতা ব�ালট অব�ান ��ট হােরর পিরে�ি�েত সং�ািয়ত করা হয়। এই হার েভাটদান 

ফাংশন এবং সহায়ক সর�াম�িলর জন� �েযাজ� যা িনিদ�� িনব �াচন ক�াপচার, েরকড�, ে�ার, 

এক�ীকরণ এবং িরেপাট� কের, এবং িনব �াচেনর অনুপি�িত, �িত�ট ব�ালট পেদর জন� েভাটার �ারা 

ৈতির। (২ ) িসে�েমর �ারা  উৎপ� অভ��রীণ ��ট অনুপি�ত েভােটর তথ� ���য়া করার িসে�েমর 

�মতা। এ�ট েডটা অখ�তা েথেক আলাদা, যা বাইেরর  উৎস �ারা �বিত�ত ��ট�িল অ�ভ� �� কের। 

Data Integrity   (তথ� অখ�তা ) 

দুঘ �টনা�েম হ�ে�প বা ই�াকৃত, �তারণামূলক কারসা�জর জন� িসে�েমর দুব �লতা যার ফেল েডটা 

���য়াকরেণ ��ট হেব। এ�ট েডটা িনভ� �লতা েথেক আলাদা যা অভ��রীণ, িসে�ম-উত্প� ��ট�িল 

অ�ভ� �� কের। 

Data Security   (তথ� িনরাপ�া ) 

িড�জটাল তথ�েক অননুেমািদত অ�াে�স, দুন�িত বা চ� ির েথেক পুেরা জীবনচ� জেুড় র�া করার 

অভ�াস। 

Deadline for Voting   (েভাট েদওয়ার সময়সীমা ) 

সব �েশষ সময় এবং তািরখ যা একজন নাগিরক েভাট িদেত পাের। 
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Deaf   (বিধর ) 

�বণশ�� এত মারা�ক েয খুব কম বা কায �করী �বণশ�� েনই। 

Decertification   ( িন�ি�করণ ) 

েভা�টং িসে�ম হাড�ওয়�ার এবং সফটওয়�ােরর জাতীয় বা রাজ� সনদ �ত�াহার।  

Declaration of Assistance to Vote   (েভােটর সহায়তার েঘাষণা ) 

�িতব�ী েভাটার কতৃ �ক েভােটর ���য়ার সময় সহায়তার অনুেরাধ বা অ�ীকার করার জন� পূরণ করা 

এক�ট ফম �। 

Declaration of Candidacy   (�ািথ �তার েঘাষণা ) 

পাবিলক অিফেসর �াথ� হওয়ার জন� �েয়াজনীয় কাগজপ� স�� করার কাজ। 

Declaration of Intent   (অিভ�ােয়র েঘাষণা ) 

পাবিলক অিফেসর �াথ� হওয়ার জন� একজন ব���র অিভ�ায় েঘাষণার জন� �েয়াজনীয় কাগজপ� 

স�� করার কাজ। 

Declaration of Intent to Solicit and Receive Contributions   (চাওয়া এবং অবদান 

�হেণর অিভ�ােয়র েঘাষণা ) 

রাজৈনিতক অবদান বাড়ােত এবং ব�য় করার জন� একজন ব���র অিভ�ায় েঘাষণা করার জন� এক�ট 

শাসক কতৃ �পে�র কােছ দ�ােবজ। 

Declaration of Write-in Candidate   ( িলিখত �াথ�র েঘাষণা ) 

এমন এক�ট অিফেস িনব �াচন করার জন� একজন ব���র অিভ�ায় েঘাষণার জন� এক�ট �শাসিনক 

কতৃ �পে�র কােছ দ�ােবজ েযখােন তার নাম ব�ালেট �াক-মুি�ত হেব না িক� েসই �িতেযািগতার জন� 

এক�ট ফাকঁা �ােন �াথ�র নাম িলখেত একজন েভাটােরর �েয়াজন। 

Decryption   ( িড��পশন ) 
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এন��� করা েট�টেক ে�ইন েট�েট পিরবত�ন করার ���য়া। 

Defective Ballot   (��টপূণ � ব�ালট ) 

এক�ট ব�ালট যা িছঁেড় েগেছ, িবকৃত হেয়েছ বা এমনভােব িচি�ত করা হেয়েছ েয এ�ট ��ানার �ারা সারণী 

করা যােব না। 

Defense-In-Depth   (গভীর �িতর�া ) 

একািধক �েরর েযৗ��ক এবং শারীিরক িনরাপ�া ব�ব�া যা এক�ট িসে�েম িনরাপ�া ব�থ �তার একক 

িব�েুক অ�ীকার কের। "ক�াসল" প�িতও বলা হয়। 

Delegate   (�িতিনিধ ) 

একজন অনুেমািদত ব��� অন�েদর �িতিনিধ� করার জন� পাঠােনা হয়, িবেশষ কের এক�ট িনব �াচনী 

�িতিনিধ। 

Democracy   (গণত� ) 

এক�ট সরকার েযখােন সেব �া� �মতা জনগেণর উপর ন�� থােক এবং �িতিনিধ�মূলক প�িতর 

মাধ�েম তােদর �ারা �ত�� বা পেরা�ভােব ব�বহার করা হয় যা সাধারণত পয �ায়�েম অবাধ িনব �াচনেক 

অ�ভ� �� কের। 

Deputy   (সহকারী ) 

একজন ব��� িযিন �মতািয়ত ব���র পে� কাজ করার জন� �মতািয়ত বা অনুেমািদত। িনব �াচন 

কম �কত�ারা নাগিরকেদর কােছ িকছ�  রােজ� তােদর েডপু�ট িহেসেব অিফিসয়াল িনব �াচনী দািয়� পালেনর 

শপথ িনেত পােরন। 

Designation  (উপািধ) 

এক�ট িববরণ, নাম, বা আনু�ািনক িশেরানাম। িকছ�  এখিতয়াের, একজন �াথ� ব�ালেট তােদর নােম 

ছাপার জন� এক�ট বণ �নামূলক উপািধ জমা িদেত পােরন। 

Device   (য� ) 
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কায �করী ইউিনট যা এক�ট সমি�ত সম� িহসােব তার িনধ �ািরত কাজ স�াদন কের। 

Digital Certificate   ( িড�জটাল  �মাণপ�) 

এক�ট �যু�� যার �ারা িসে�ম এবং তােদর ব�বহারকারীরা পাবিলক কী ইন�া�াকচার (PKI) এর 

িনরাপ�া অ�াি�েকশন ব�বহার করেত পাের। PKI হল িড�জটাল সা�ট�িফেকট ৈতির, পিরচালনা, িবতরণ, 

ব�বহার, স�য় এবং �ত�াহার এবং পাবিলক-কী এন��পশন পিরচালনা করার জন� �েয়াজনীয় ভূিমকা, 

নীিত এবং প�িতর এক�ট েসট। 

Digital Signature   ( িড�জটাল �া�র ) 

এক�ট অসমীয় কী অপােরশন েযখােন ব���গত কী িড�জটালভােব এক�ট ৈবদু�িতন নিথেত �া�র করার 

জন� ব�ব�ত হয় এবং পাবিলক কী �া�র যাচাই করেত ব�ব�ত হয়। িড�জটাল �া�র তথ� �মাণীকরণ 

এবং অখ�তা সুর�া �দান কের। 

Digitize   ( িড�জটাইজ )  

ক��উটাের ে�ােরজ এবং ব�বহােরর জন� এনালগ েডটােক িড�জটাল ফরম�ােট �পা�র করা। 

অ�র�টর িড�জটাল ফম � হল বাইট: ০১০০০০০১ (ASCII মান ৬৫ )। ক��উটাের সংরি�ত েযেকান েডটা 

িড�জটাইজড করেত হেব। 

Direct Democracy   (  �ত�� গণত� ) 

গণতে�র এক�ট ফম � েযখােন নাগিরকরা নীিতগত উেদ�ােগর িবষেয় সরাসির িস�া� েনয়, েযমন 

েভাটাররা যখন উেদ�াগ, ��াব এবং গণেভােটর িবষেয় িস�া� েনয়। 

Direct Primary   (  �ত�� �াথিমক ) 

এক�ট �াথিমক িনব �াচন েযখােন এক�ট দেলর সদস�রা �ত�� েভােট তার �াথ�েদর মেনানীত কের। 

Direct Recording Electronic (DRE) (�ত�� েরকিড�ং ইেলক�িনক (িডআরই)) 
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এক�ট েভাট ক�াপচার িডভাইস যা ব�ালেটর ৈবদু�িতক উপ�াপনা, ৈবধ �িতেযািগতার িবক��িলর 

ৈবদু�িতক িনব �াচন এবং ব��� েভাট িহসােব �িতেযািগতার িনব �াচেনর ৈবদু�িতন স�েয়র অনুমিত েদয়। 

এ�ট এই �িতেযািগতার িনব �াচেনর সংি��সারও �দান কের। 

Direct Recording Electronic (DRE) Voting System   (�ত�� েরকিড�ং ইেলক�িনক 

 (িডআরই) েভাট প�িত ) 

এক�ট ইেলক�িনক েভা�টং িসে�ম যা ব�ালট ে�েজে�শন, েভাট ক�াপচার, েভাট েরকিড�ং এবং 

ট�াবুেলশেনর কাজ�িলর জন� ইেলক�িনক উপাদান ব�বহার কের যা েযৗ��ক এবং শারীিরকভােব 

একক ইউিনেট একীভূত হয়। এক�ট িডআরই এক�ট অপসারণেযাগ� েমমির উপাদান এবং মুি�ত 

হাড�কিপেত সংরি�ত েভােটর তথ��িলর এক�ট সারণী ৈতির কের। 

Directly Verifiable   (�ত�� যাচাইেযাগ� ) 

েভাট িসে�েমর ৈবিশ�� যা েভাটারেক তােদর িনজ� ই��য় িদেয় তােদর ব�ালেটর অ�ত এক�ট 

�িতিনিধ� যাচাই করেত েদয়, েকান সফটওয়�ার বা হাড�ওয়�ার মধ��তাকারী ব�বহার না কের। 

উদাহরেণর মেধ� রেয়েছ মাক�েস� েপপার ব�ালট এবং েভাটার যাচাইেযাগ� কাগজ েরকড� ৈবিশ�� সহ 

এক�ট িডআরই। 

Directory   (  িনেদ�শক) 

এক�ট ফাইল ে�ােরজ আিক�েটকচার েযখােন পৃথক ফাইল�িল পথৃক, ে�িণিবন�াস িডের�ির�িলেত 

সংর�ণ করা হয়। িডের�ির হল েসই ম�াপ েযখােন ফাইল সংর�ণ করা হয়। েবিশরভাগ িসে�ম 

ফাইল�িলেক এক�ট িডফ� িডের�িরেত সংর�ণ করেব যিদ না অন�ভােব িনিদ�� করা হয়। 

Disability   (অ�মতা ) 

একজন ব���র ে�ে�: (১ ) এক�ট শারীিরক বা মানিসক �িতব�কতা যা এই ধরেনর ব���র �ধান 

জীবন ��য়াকলাপ�িলেক উে�খেযাগ�ভােব সীমাব� কের; (২ ) এই ধরেনর দুব �লতার এক�ট েরকড�; (৩ ) 

এই ধরেনর দুব �লতা িহসােব িবেবিচত হে� (আেমিরকানেদর �িতব�ী আইন েথেক সং�া)। 
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Disabled   ( িন��য় ) 

একজন �িতব�ী ব���েক এিডএ �ারা এমন ব��� িহেসেব সং�ািয়ত করা হেয়েছ যার শারীিরক বা 

মানিসক �িতব�কতা রেয়েছ যা এক বা একািধক �ধান জীবন ��য়াকলাপেক উে�খেযাগ�ভােব 

সীমাব� কের রােখ, এমন একজন ব��� যার ইিতহাস বা এই ধরেনর �িতব�কতার েরকড� আেছ, অথবা 

এমন একজন ব��� যার �ারা অনুভূত হয় অন�েদর েযমন এক�ট দুব �লতা আেছ। 

Disabled Voters   (�িতব�ী েভাটার ) 

েয সকল েভাটার িনব �াচনী ���য়ার সময় সাব �জনীন নকশা ব�বহার কের িডজাইন করা হয়িন তােদর 

সােথ েযাগােযােগর জন� সহায়তার �েয়াজন হেত পাের।  

Discrimination   (ৈবষম�  ) 

অসম আচরণ। 

Disenfranchise   (অবাধ েভাটািধকার ) 

কাউেক েভােটর অিধকার েথেক ব��ত করা।  

Displaced Voters   (�ানচ� �ত েভাটার ) 

েযসব েভাটারেদর ঘরবািড় েছেড় েযেত হেয়েছ, সাধারণত �াকৃিতক দুেয �ােগর কারেণ।  

Disqualification   (অেযাগ�তা ) 

েকােনা �াথ� বা েভাটারেক িনব �াচনী ���য়ায় অংশ�হেণর অেযাগ� েঘাষণা করা। 

Disqualify  (অেযাগ� ) 

অিফেসর জন� অেযাগ� বা িনব �াচনী ���য়ায় অংশ�হণ করেত অ�ম কাউেক উ�ারণ ক�ন। 

Disqualifying   (অেযাগ� েঘাষণা) 

এক�ট কম � বা অপরাধ যা �াথ� বা েভাটারেক িনব �াচনী ���য়ায় অংশ�হণ করেত অ�ম কের।  

Distribution of Contributions   (অবদান িবতরণ ) 
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রাজৈনিতক �াথ� বা �চারণার িব�ািরত খরচ। 

District   (েজলা ) 

এক�ট িনিদ�� েভৗেগািলক এলাকায় �িত��ত এক�ট রাজৈনিতক মহকুমা। 

District Lines   (েজলা লাইন ) 

েয লাইন�িল েজলা�িলেক এেক অপর েথেক িবভ� কের।  

District Number   (েজলা সংখ�া ) 

এক�ট রাজৈনিতক েজলার জন� িনধ �ািরত ন�র। 

District Office   (েজলা অিফস ) 

েফডােরল বা রাজ� সরকােরর এক�ট অিফস যা রাজ�ব�াপী েভাট েদওয়া হয় না।  

Double Voting   ( ি��ণ েভাট ) 

যখন একজন েভাটার একািধক ব�ালেট েভাট েদন।  

Download   (ডাউনেলাড করন ) 

এক�ট �ান েথেক (েযমন এক�ট বড় ক��উটার) অন� এক�ট িডভাইেসর (েযমন এক�ট েছাট 

ক��উটার) �িৃতেত সাধারণত এক�ট বড় ক��উটার েথেক িকছ�  (েযমন েডটা বা ফাইল) �ানা�র 

করার এক�ট কাজ বা উদাহরণ ক��উটার বা �াউড) অন�েক (েযমন এক�ট েছাট ক��উটার, 

�াট�েফান বা ে�ােরজ িডভাইস)।  

Dox   (ড� ) 

ই�ারেনেট েকােনা ব��� বা �িত�ান স�েক� �িতকর বা মানহািনকর তথ� �কাশ করা।  

Drop Box   (�প ব� ) 

এক�ট লকড কে�ইনার, ইনেডার বা বাইেরর, েযখােন েভাটাররা সরাসির এক�ট িনব �াচনী কম �কত�া কতৃ �ক 

সং�হ করার জন� এক�ট েমইলড ব�ালট েফরত িদেত পােরন। 
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Duplicate Ballot   (ড� ি�েকট ব�ালট ) 

এক�ট �িত�� বা আংিশকভােব অৈবধ ব�ালেটর পিরবেত� এক�ট ব�ালট। ড� ি�েকট ব�ালট�িল 

সাধারণত এক�ট িনয়ি�ত ���য়া �ারা পুনিন �ম �াণ করা হয় েযখােন �িত�� বা আংিশকভােব অৈবধ 

ব�ালেটর েভাট অন� এক�ট ব�ালেট নকল করা হয় যা ��ানার �ারা সারণী করা যায়।  

Duplicate Records   (ড� ি�েকট েরকড� ) 

তথ� বা নিথর অিভ� সাির। 

Duplicate Registrations   (ড� ি�েকট িনব�ন ) 

একই নাম এবং ব���গত তেথ�র অধীেন একই �ঠকানায় েভাট েদওয়ার জন� ইিতমেধ� িনবি�ত ব���র 

কাছ েথেক েভাট েদওয়ার জন� িনব�েনর আেবদন।  

Duty Station   ( িডউ�ট ে�শন ) 

এক�ট িনধ �ািরত কােজর অব�ান।  

Dynamic Password  ( শ��শালী পাসওয়াড�) 

এক�ট পাসওয়াড� যা এক�ট িনধ �ািরত ব�বধােন বা ইেভে� পিরবিত�ত হয়। 

Dynamic Voting System Software   (ডায়নািমক েভা�টং িসে�ম সফটওয়�ার ) 

সফটওয়�ার যা েভােটর সর�াম�িলেত একবার ইন�ল করার পের সমেয়র সােথ পিরবিত�ত হয়। 

  

E   (ঙ ) 

E-pollbook   (ই-েপালবুক ) 

েয িডভাইস�ট েভাটারেদর েচক করার ���য়া�ট আংিশকভােব �য়ং��য় কের, তােদর স�ঠক ব�ালট 

ৈশলী �দান কের, এবং ব�ালট জাির করা েভাটারেদর িচি�ত কের। এক�ট ঐিতহ�গত কাগজ জিরপ 
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বইেয়র জায়গায় ব�বহার করা েযেত পাের। ই-েপালবুক�িল িনব�ন তািলকার এক�ট পথৃক অনুিলিপসহ 

�াে� একা দািঁড়েয় থাকেত পাের অথবা েক�ীয় েভাটার িনব�ন ব�ব�ায় েনটওয়াক� করা েযেত পাের 

েযখােন তারা িরেয়ল টাইেম েভাটার েরকড� যাচাই এবং আপেডট করেত পাের। 

Early Voting   (আগাম েভাট ) 

িনব �াচেনর িদন আেগ েভাটদান েযখােন েভাটার ব���গতভােব িনব �াচনী অিফস বা িনব �াচেনর িদন আেগ 

অন� িনধ �ািরত েভাটেকে� ব�ালট স�� কের। �াথিমক েভােটর মেধ� িনব �াচেনর িদন আেগ এক�ট 

েমইল করা বা অনুপি�ত ব�ালেটর মাধ�েম েভাট েদওয়াও অ�ভ� �� থাকেত পাের। 

Early Voting Ballot Board   (�াথিমক েভাট ব�ালট েবাড� ) 

�ানীয় কতৃ �প� কতৃ �ক অনুেমািদত একদল ব���, যােদর িব�ে� িনব �াচেনর িদেনর আেগ িনব �াচন এবং 

েভাট�হণ প�িতেত অংশ�হণ বা পয �েব�েণর অিভেযাগ আনা হয়।  

Early Voting Clerk   (�াথিমক েভাট েকরািন ) 

আগাম েভােটর তদারিকর দািয়��া� একজন কম �কত�া। 

Elect   ( িনব �ািচত ) 

পাবিলক িনব �াচেনর মাধ�েম পাবিলক অিফেস থাকার জন� একজন ব���েক েবেছ েনওয়ার কাজ। 

Elected   ( িনব �ািচত ) 

েয �াথ�রা পাবিলক অিফেসর জন� িনব �াচেন সেব �া� বা �েয়াজনীয় সংখ�ক েভাট েপেয়েছন।  

Elected Office   ( িনব �ািচত অিফস ) 

এক�ট অিফস যা �াথিমকভােব বা একেচ�টয়াভােব িনব �াচেনর মাধ�েম পূরণ করা হয়।  

Elected Officials   ( িনব �ািচত �িতিনিধগণ) 

েযসব ব��� পাবিলক অিফেস িনব �ািচত হেয়েছন বা পাবিলক অিফেস িনব �ািচত হওয়ার পিরবেত� 

িনেয়াগ�া� �াথ�রা।  
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Elected to Fill Unexpired Term   (অ��ত েময়াদ পূরেণর জন� িনব �ািচত ) 

িনব �ািচত পদ�িল সাধারণত দুই, চার বা ছয় বছেরর েময়াদ িনধ �ারণ কের থােক। যিদ েকােনা েময়ােদর 

মাঝামা�ঝ শূন�পদ থােক, তাহেল একজন �াথ� িনব �ািচত হেবন এবং মূল েময়াদ েশষ না হওয়া পয �� 

�ধুমা� পেদ থাকেবন। উদাহরণ��প, যিদ একজন িনব �ািচত কম �কত�া চার বছেরর েময়ােদ এক বছর 

অবসর েনন, তাহেল পরবত� �াথ� বািক িতন বছর পূরেণর জন� িনব �ািচত হেবন। 

Election   ( িনব �াচন ) 

পাবিলক অিফেসর জন� একজন ব���েক বা েভােটর মাধ�েম এক�ট রাজৈনিতক ��াব �হণ বা 

�ত�াখ�ান করার এক�ট আনু�ািনক ���য়া। 

Election Administration Process   ( িনব �াচন �শাসন ���য়া ) 

এক�ট িনব �াচন পিরচালনা, পিরচালনা এবং ত�াবধােনর কাজ। 

Election Assessment  (িনব �াচেনর মূল�ায়ন) 

েয েকােনা িনব �াচন বা েভাট ���য়ার মূল�ায়ন ও িবে�ষণ।  

Election Assistance Commission   ( িনব �াচন সহায়তা কিমশন ) 

িনব �াচন সহায়তা কিমশন েহ� আেমিরকা েভাট আইন (HAVA) �ারা ৈতির করা হেয়েছ যােত HAVA 

েমেন চলার িবষেয় রাজ��িলেক সহায়তা করা যায় এবং রাজ��িলেত HAVA তহিবল িবতরণ করা যায়। 

EAC- এর িব�ে� েভা�টং িসে�েমর িনেদ�িশকা ৈতির করা এবং েফডােরল সরকােরর �থম েভা�টং 

িসে�ম সা�ট�িফেকশন ে�া�াম পিরচালনারও অিভেযাগ রেয়েছ। EAC জাতীয় েভাটার িনব�ন ফম � 

র�ণােব�ণ, গেবষণা পিরচালনা এবং িনব �াচেনর জন� এক�ট জাতীয় ি�য়ািরংহাউস পিরচালনার জন�ও 

দায়ী, যার মেধ� ভাগ কের েনওয়া অভ�াস, েভাটারেদর জন� তথ� এবং িনব �াচেনর উ�িতর জন� অন�ান� 

স�দ অ�ভ� �� রেয়েছ। 

Election Authority   ( িনব �াচন কতৃ�প� ) 

এক�ট এখিতয়াের িনব �াচন পয �েব�েণর জন� দািয়��া� কম �কত�া। 
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Election Ballot   ( িনব �াচনী ব�ালট ) 

এক�ট িনিদ�� িনব �াচেন িস�া� েনওয়া সম� �িতেযািগতার আনু�ািনক উপ�াপনা। হয় কাগেজ বা 

ইেলক�িনক ফরম�ােট, েভাটারেদর তােদর েভাটার পছ� েদখােনার ���য়া।  

Election Board   ( িনব �াচন েবাড� ) 

ব���েদর এক�ট দল, যা সাধারণত �ানীয় কতৃ �প� �ারা িনযু� করা হয়, এবং িনব �াচন এবং েভাট�হণ 

প�িত িনয়�েণর জন� অিভযু� করা হয়। 

Election Calendar  ( িনব �াচনী ক�ােল�ার ) 

িনব �াচেনর মূল তািরখ এবং েভােটর সময়সীমার আনু�ািনক তািলকা।  

Election Campaign   ( িনব �াচনী �চারণা ) 

�াথ�েদর বা ব�ালেটর �ে� এক�ট রাজৈনিতক েভাটেক �ভািবত করার জন� এক�ট গণতাি�ক কায ��ম। 

Election Certification   ( িনব �াচেনর  �মাণপ� দান) 

এক�ট এখিতয়ার িনব �াচেনর চূড়া� সরকারী ফলাফল িন��ত করার কাজ। ৈবধ ব�ালেটর ফলাফল�িল 

সকল উৎস েথেক ( িনব �াচেনর িদন, অনুপি�ত েভাটদান, আগাম েভাটদান, অ�ায়ী ব�ালট, ইত�ািদ) এবং 

ফলাফল আইনগতভােব দায়ী ব���েদর �ারা যাচাই ও অনুেমাদেনর পর ঘেট। 

Election Clerk   ( িনব �াচন েকরািন ) 

সরকাির কম� এবং অ�ায়ী িনব �াচন কম� সহ েয েকান ব��� িনব �াচন পিরচালনা বা পিরচালনার সােথ 

জিড়ত। এর মেধ� েয েকান কাউি� �াক� এবং েরকড�ার, িনব �াচনী িবচারক, একজন ক�ানভািসং েবােড�র 

সদস�, েক�ীয় িনব �াচনী কম �কত�া, িনব �াচেনর িদন কম�, কাউি� কিমশনার েবােড�র সদস�, পাবিলক 

িনব �াচন পিরচালনার জন� অনুেমািদত েবােড�র সদস� বা সিচব, �িতিনিধ এক�ট িনয়�ক সং�া, অথবা 

িনব �াচনী েকাড �ারা �েয়াজনীয় িনব �াচনী দািয়� পালেন িনযু� অন� ব���। 

Election Code   ( িনব �াচনী েকাড ) 

 সরকাির আইন যা িনব �াচনী ���য়া পিরচালনা কের। 
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Election Commission   ( িনব �াচন কিমশন ) 

ব���েদর এক�ট দল, যা সাধারণত �ানীয় কতৃ �প� �ারা িনযু� করা হয়, এবং িনব �াচন এবং েভাট�হণ 

প�িত তদারিক করার জন� অিভযু� করা হয়। 

Election Contest   ( িনব �াচনী �িতেযািগতা ) 

এক�ট একক িস�া� বা সংি�� িস�াে�র েসট েভাটারেদর সামেন রাখা হে� (উদাহরণ��প, �াথ�েদর 

এক�ট িনিদ�� পাবিলক অিফস পূরেণর িবক� বা সাংিবধািনক সংেশাধেনর অনুেমাদন বা অ�হণ)। এই 

শ��ট অন�ান� পদ েযমন "জািত," "��," এবং "সমস�া" অ�ভ� �� কের যা কখনও কখনও িনিদ�� 

ধরেনর �িতেযািগতার জন� ব�ব�ত হয়। একক ব�ালেট এক বা একািধক �িতেযািগতা থাকেত পাের। 

Election Contribution   ( িনব �াচনী অবদান ) 

�াথ�েদর পে� বা ব�ালেটর �ে� রাজৈনিতক েভাটেক �ভািবত করার জন� �দ�, edণ েদওয়া বা 

অ�সর হওয়া েযেকােনা িকছ� ।  

Election Databases   (  িনব �াচন েডটােবস) 

েডটা ফাইল বা ফাইেলর েসট যােত রাজৈনিতক উপিবভাগ এবং সীমানা স�েক� েভৗেগািলক তথ� থােক, 

সকল �িতেযািগতা এবং এক�ট িনব �াচেন অ�ভ� �� হওয়ার �� এবং �িত�ট �িতেযািগতার �াথ�রা। 

Election Day   ( িনব �াচেনর িদন ) 

েশষ িদন েযখােন েভাটাররা ব�ালট িদেত পােরন। অনুপি�ত ব�ালট এবং আগাম েভােটর ব�ালট 

িনব �াচেনর িদন আেগ েদওয়া েযেত পাের।  

Election Definition   ( িনব �াচেনর সং�া ) 

এক�ট িনিদ�� িনব �াচেনর জন� ব�ালেট �দিশ �ত �িতেযািগতা এবং ���িলর সং�া।  

Election District   ( িনব �াচন েজলা ) 

সংেযা�জত েভৗেগািলক অ�ল জন�িতিনিধ �ারা �িতিনিধ� কের, িযিন েজলা সীমানার মেধ� 

বসবাসকারী েভাটারেদর �ারা িনব �ািচত হন। েজলা এক�ট সম� রাজ� বা রাজৈনিতক মহকুমােক 
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অ�ভ� �� করেত পাের, রাজ� বা রাজৈনিতক মহকুমার এক�ট অংশ হেত পাের, অথবা একািধক 

রাজৈনিতক মহকুমার অংশ অ�ভ� �� করেত পাের।  

Election Division   ( িনব �াচন িবভাগ ) 

সরকাির িবভাগ িনব �াচন পিরচালনার দািয়ে� রেয়েছ। 

Election Equipment   ( িনব �াচনী সর�াম ) 

িনব �াচন এবং েভাট পিরচালনার জন� �েয়াজনীয় সম� �জিনস। এর মেধ� ইেলক�িনক েপাল বুক, 

েভা�টং েমিশন, এবং েভাটেক� এবং েভা�টং সাইন সহ অন�ান� অ-�যু��গত সর�াম অ�ভ� �� থাকেত 

পাের। 

Election Fraud   ( িনব �াচনী �তারণা ) 

িনব �াচেনর �কৃত ফলাফেলর ভ� ল উপ�াপনা বা পিরবত�ন।  

Election Inspector   ( িনব �াচন পিরদশ �ক ) 

েভাটেকে� বা িনব �াচন ���য়ায় যথাযথ ও সুশ�ৃল েভােটর জন� দািয়��া� কম �কত�া।  

Election Integrity   ( িনব �াচেনর সততা ) 

এক�ট িনব �াচন যা িনব �াচনী চ� জেুড় তার ��িত ও �শাসেন েপশাদার, িনরেপ� এবং ��।  

Election Judge   ( িনব �াচন িবচারক ) 

েভাটেকে� বা িনব �াচন ���য়ায় যথাযথ ও সুশ�ৃল েভােটর জন� দািয়��া� কম �কত�া। 

Election Jurisdiction   ( িনব �াচেনর এখিতয়ার ) 

এক�ট েভৗেগািলক এলাকা েযখােন রাজৈনিতক বা �শাসিনক কায �ালেয়র জন� িনব �াচন পিরচালনার জন� 

এক�ট ব�বহািরক কতৃ �� েদওয়া হেয়েছ। এখিতয়ােরর ে���িল �ানীয়, রাজ� এবং েফডােরল �ের 

�েযাজ�। রাজ�, কাউি�, শহর, শহর এবং জনপদ সবই এখিতয়ােরর উদাহরণ। 

Election Kit   (ইেলকশন িকট ) 
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িনব �াচনী কম �কত�ােদর েভাটেকে� েভাটারেদর সহায়তা করার জন� �েয়াজনীয় আইেটম�িলর এক�ট 

েসট। 

Election Law   ( িনব �াচেনর আইন ) 

সরকাির আইন যা িনব �াচনী ���য়া পিরচালনা কের।  

Election Management System   ( িনব �াচন ব�ব�াপনা ব�ব�া ) 

এক�ট েভা�টং িসে�েমর মেধ� ���য়াকরণ ফাংশন এবং ডাটােবেসর েসট যা িনব �াচনী েডটােবস 

সং�ািয়ত কের, িবকাশ কের এবং র�ণােব�ণ কের, িনব �াচনী সং�া এবং েসটআপ ফাংশন স�াদন 

কের, ব�ালট ফরম�াট কের, েভাট গণনা কের, সংহত কের এবং ফলাফল িরেপাট� কের এবং অিডট 

ে�ইল�িল বজায় রােখ। 

Election Materials   ( িনব �াচনী উপকরণ ) 

েভাটারেদর সহায়তা এবং িনব �াচন পিরচালনার জন� �েয়াজনীয় আইেটম। 

Election Night Tabulation   (েভাট পরবত� রােত সারিনব�করণ) 

েভাট স�� হবার পর রােত েভাট সারিনব� করা। 

Election Officer   ( িনব �াচন কম �কত�া ) 

িনব �াচন বা িনব �াচন ���য়া পিরচালনার জন� দািয়��া� একজন কম �কত�া। 

Election Officials   ( িনব �াচন কম �কত�াগণ) 

সরকারী কম� এবং েভাটকম� সহ িনব �াচন পিরচালনা ও পিরচালনার সােথ জিড়ত ব���রা। 

Election Order   ( িনব �াচেনর আেদশ ) 

এক�ট আইিন শ� ব�বহার করা হয় যখন এক�ট অনুেমািদত সরকাির কতৃ �প� েঘাষণা কের েয এক�ট 

িনিদ�� সমেয় এক�ট িনব �াচন অনু��ত হেব। 

Election Precinct   ( িনব �াচনী অ�ল) 
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িনব �াচন �শাসন িবভাগ এক�ট সংল� েভৗেগািলক  অ�েলর সােথ স�িক�ত যা েকান �িতেযািগতা এবং 

েসই অ�েল ৈবধভােব বসবাসকারী েভাটারেদর েভাট েদওয়ার েযাগ�তা িনধ �ারেণর িভি�।  

Election Precinct Officer   ( িনব �াচনীঅ�েলর কম �কত�া ) 

েভাটেকে� বা িনব �াচন ���য়ায় যথাযথ ও সুশ�ৃল েভােটর জন� দািয়��া� কম �কত�া। 

Election Programming   ( িনব �াচন ে�া�ািমং ) 

েয ���য়ার মাধ�েম িনব �াচনী কম �কত�া বা তােদর মেনানীত ব���রা এক�ট িনিদ�� িনব �াচেনর জন� 

ব�ালটেক েযৗ��কভােব সং�ািয়ত করার জন� েভা�টং িসে�ম সফটওয়�ার ব�বহার কেরন। 

Election Registrar   ( িনব �াচন ের�জ�ার ) 

একজন কম �কত�া িযিন িনব �াচন �শাসেনর জন� দায়ী। 

Election Results   ( িনব �াচেনর ফলাফল ) 

েভােটর পের েভােটর জন� েভােটর সংখ�া ব� হেয় েগেছ।  

Election Returns   (ইেলকশন িরটান �স ) 

িনব �াচন স�� হবার পর স�ািদত েভােটর �িতপ� করা। 

Election Seals   ( িনব �াচনী সীলেমাহর ) 

েকৗশলগতভােব িসিরয়ালযু� বা েট�ার�ফ �� সাম�ী ব�বহার কের এক�ট িনরাপ�া ব�ব�া যা 

কম �কত�ােদর সতক� কের েদয় যিদ িনব �াচনী ���য়ায় ব�ব�ত েকােনা য� স�াব�ভােব পিরবিত�ত হয় বা 

অনুেমাদন ছাড়াই অ�াে�স করা হয়।  

Election Supervisor   ( িনব �াচন সুপারভাইজার ) 

িনব �াচন বা িনব �াচন ���য়া পিরচালনার জন� দািয়��া� একজন কম �কত�া।  

Election System   ( িনব �াচন ব�ব�া ) 
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এক�ট �যু�� িভি�ক িসে�ম যা িনব �াচন এবং িনব �াচন �শাসন স�িক�ত তথ� সং�হ, ���য়া এবং 

সংর�েণর জন� ব�ব�ত হয়। েভাটার িনব�ন ব�ব�া এবং পাবিলক ইেলকশন ওেয়বসাইট ছাড়াও, 

িনব �াচনী ব�ব�ার মেধ� রেয়েছ েভা�টং িসে�ম, েভাট ট�াবুেলশন িসে�ম, ইেলক�িনক েপাল বই, 

িনব �াচেনর ফলাফল িরেপা�ট�ং িসে�ম এবং অিড�টং িডভাইস। িনব �াচন পিরচালনার সােথ স��ৃ প�িত, 

মানুষ, স�দ, য�পািত এবং অব�ান সমূেহর জন�ও ব�বহার করা েযেত পাের।  

Electioneer   (ইেলকশনার ) 

এক�ট িনিদ�� �াথ�, পিরমাপ বা রাজৈনিতক দেলর পে� বা িবপে� জনগণেক েভাট িদেত রা�জ করার 

েচ�া। 

Elections Administrator   ( িনব �াচন �শাসক ) 

একজন কম �কত�া িযিন িনব �াচন �শাসেনর জন� দায়ী। 

Elective Office   ( িনব �াচনী অিফস ) 

এক�ট অিফস যা �াথিমকভােব বা একেচ�টয়াভােব িনব �াচেনর মাধ�েম পূরণ করা হয়।  

Elector   ( িনব �াচক ) 

 (১ ) একজন ব��� িনব �াচেন েভাট েদওয়ার েযাগ�। (২ ) মািক�ন যু�রাে� এক�ট রা� কতৃ �ক িনযু� 

একজন ব��� িনব �াচনী কেলেজ রা�পিত এবং ভাইস ে�িসেডে�র জন� েভাট িদেত।  

Elector Candidates   ( িনব �াচক �াথ�গণ) 

ইেলে�ারাল কেলেজ ে�িসেড� ও ভাইস ে�িসেডে�র েভাট েদওয়ার জন� মািক�ন যু�রাে�র এক�ট 

রাজ� কতৃ �ক একজন �াথ�েক িনযু� করা হেব।  

Electoral Board   ( িনব �াচনী েবাড� ) 

ব���েদর এক�ট দল, যা সাধারণত �ানীয় কতৃ �প� �ারা িনযু� করা হয়, এবং িনব �াচন এবং েভাট�হণ 

প�িত িনয়�েণর জন� অিভযু� করা হয়। 

Electoral College   ( িনব �াচনী কেলজ ) 
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মািক�ন যু�রাে�র �িতিনিধ�কারী মানুেষর এক�ট সংগঠন, যারা আনু�ািনকভােব ে�িসেড� এবং ভাইস 

ে�িসেড� িনব �াচেনর জন� েভাট েদয়।  

Electoral Cycle   ( িনব �াচনী চ� ) 

িনব �াচেনর �থম অিফিসয়াল অ�া� েথেক েশষ অিফিশয়াল অ�া� পয �� সময়কাল। িনব �াচনী চ� িতন�ট 

�ধান সমেয় িবভ�: িনব �াচেনর পূব � সময়, িনব �াচনী সময় এবং িনব �াচন পরবত� সময়।  

Electoral Votes   ( িনব �াচনী েভাট ) 

ইেলে�ারাল কেলেজর সদস�েদর েদওয়া েভাট।  

Electorate    ( িনব �াচকম�লী) 

এক�ট রাজৈনিতক এখিতয়ােরর সকল মানুষ যারা িনব �াচেন েভাট েদওয়ার অিধকারী।  

Electronic Ballot Delivery   (ইেলক�িনক ব�ালট েডিলভাির ) 

ইেলক�িনকভােব ব�ালট এবং েভাটার তথ� প�ােকট িবতরণ। মুভ আইেন �িত�ট রাজ�েক �ানীয় িনব �াচন 

অিফস েথেক িনবি�ত ইউিনফম �ড এবং িবেদশী নাগিরক েভাটারেদর ব�ালেটর ইেলক�িনক েডিলভাির 

 (ফ�া�, ইেমইল বা ই�ারেনট সমিথ �ত অ�াি�েকশেনর মাধ�েম) �দান করেত হেব। িকছ�  এখিতয়ার 

এক�ট �িতব�ী েভাটার, বা�চ� �ত েভাটার বা অন�ান� পিরি�িতেত েযখােন িনব �াচনী এখিতয়াের 

বসবাসকারী একজন েভাটার ইেলক�িনকভােব ব�ালট �হণ করার অনুমিত েদয়। 

Electronic Ballot Return   (ইেলক�িনক ব�ালট িরটান � ) 

ইেলক�িনক ব�বহার কের েভাট েদওয়া ব�ালট বা েভাটার তথ� প�ােকট েফরত েদওয়া 

েলক�িনক মাধ�ম ব�বহার কের েভাট েদওয়া ব�ালট বা েভাটার তথ� প�ােকট েফরত েদওয়া। এ�ট ফ�া�, 

ইেমইল বা ই�ারেনট সমিথ �ত অ�াি�েকশন ব�বহােরর মাধ�েম হেত পাের। কখনও কখনও  "ই�ারেনট 

েভা�টং" িহসােব উে�খ করা হয়।  

Electronic Cast Vote Record   (ইেলক�িনক কা� েভাট েরকড� ) 

ইেলক�িনক আকাের একক েভাটার �ারা উত্পািদত সকল েভােটর �ায়ী েরকড�। 



 67 

Electronic Poll Book   (ইেলক�িনক েপাল বুক ) 

েয িডভাইস�ট েভাটারেদর েচক করার ���য়া�ট আংিশকভােব �য়ং��য় কের, তােদর স�ঠক ব�ালট 

ৈশলী �দান কের, এবং ব�ালট জাির করা েভাটারেদর িচি�ত কের। এক�ট ঐিতহ�গত কাগজ জিরপ 

বইেয়র জায়গায় ব�বহার করা েযেত পাের। ই-েপাল বই�িল িনব�ন তািলকার এক�ট পথৃক অনুিলিপ সহ 

একা একা দািঁড়েয় থাকেত পাের অথবা েক�ীয় েভাটার িনব�ন ব�ব�ায় েনটওয়াক� করা েযেত পাের 

েযখােন তারা িরেয়ল টাইেম েভাটার েরকড� যাচাই এবং আপেডট করেত পাের।  

Electronic Record   (ইেলক�িনক েরকড� ) 

এক�ট ক��উটার �ারা েরকড� করা তথ� যা এক�ট এেজ�� বা �ত� কায �কলােপর সূচনা, পিরচালনা বা 

সমাি�েত উত্পািদত বা �া� হয়। ইেলক�িনক েরকেড�র উদাহরণ�িলর মেধ� রেয়েছ: ই-েমইল বাত�া, 

ওয়াড�-�েসসড ডকুেম�স, ইেলক�িনক ে�ডিশট, িড�জটাল ছিব এবং েডটােবস। 

Electronic Reporting And Tracking System (ERTS) (ইেলক�িনক িরেপা�ট�ং অ�া� 

��ািকং িসে�ম (ইআর�টএস)) 

এক�ট ইআর�ট িসে�ম ইেলক�িনকভােব ি�র উৎস নমুনা পরী�ার পিরক�না এবং �িতেবদন ৈতির 

করেত ব�ব�ত হয়। ইআর�ট আমদািন করা বা হােত েলখা তথ� েথেক পরী�ার ফলাফল গণনা কের 

এবং িনয়�ক সং�ায় জমা েদওয়ার জন� এক�ট স�ূণ � ইেলক�িনক িরেপাট� ৈতির করেত সহায়ক 

ডকুেমে�শন অ�ভ� �� কের।একজন ব��� িযিন আইিন ���য়া �েয়াগ, �নািন পিরচালনা, �শাসিনক 

িবেরাধ িন�ি�, িবেরাধী পে�র মেধ� আেলাচনার সুিবধােথ � এবং আইিন িস�া� �দােনর জন� 

অনুেমািদত। 

Electronic Storage   (ইেল�িনক ে�ােরজ ) 

ক��উটার, ক��উটার েনটওয়াক�, বা ক��উটার িসে�েম ইেলক�িনক ব�বহারকারীর েডটার 

েযেকােনা ে�ােরজ িনিব �েশেষ েডটা িরকল, আরও ম�ািনপুেলশন, িডিলট বা �া�িমশন সােপে�। 
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ইেলক�িনক ে�ােরজ ইেলক�িনক কিমউিনেকশন সািভ�স বা িরেমাট ক��উ�টং সািভ�েসর মাধ�েম 

েযেকােনা ে�ােরজ বা ইেলক�িনক েযাগােযাগ অ�ভ� �� কের। 

Electronic Voter Interface   (ইেলক�িনক েভাটার ই�ারেফস ) 

এক�ট েভা�টং িসে�েমর মেধ� সাব -িসে�ম যা েভাটারেক িভিডও, অিডও বা অন�ান� িবক� ফরম�ােট 

ব�ালট তথ� �দান কের যা েভাটারেক ক��র বা শারীিরক ��য়াকলােপর মাধ�েম �াথ� এবং িবষয় 

িনব �াচন করেত েদয়। 

Electronic Voting   (ইেলক�িনক েভা�টং  ) 

েভাট �দান ও গননার সহায়তার জন� েয ইেল�িনক িডভাইস ব�াবহার করা হয়। 

Electronic Voting Accessibility  (ইেলক�িনক েভা�টং অ�াে�িসিবিল�ট) 

টাচ��ন এবং অিডও সহ অ�াে�সেযাগ� ৈবিশ�� সহ ইেলক�িনক েভা�টং িসে�ম, যা �িতব�ী 

েভাটারেদর সহায়তা ছাড়াই েগাপন ব�ালট েদওয়ার �মতা েদয়। 

Electronic Voting Machine (ইেলক�িনক েভা�টং েমিশন) 

েকানও প�িত, যা এক�ট ইেলক�িনক উপাদান ব�বহার কের। এই শ��ট সাধারণত DRE 

েবাঝােত ব�ব�ত হয়।  

Electronic Voting System   (ইেলক�িনক েভা�টং িসে�ম ) 

এক�ট ইেলক�িনক েভা�টং িসে�ম হল এক বা একািধক সমি�ত িডভাইস যা িনেচর এক বা একািধক 

ফাংশেনর জন� এক�ট ইেলক�িনক উপাদান ব�বহার কের: ব�ালট ে�েজে�শন, েভাট ক�াপচার, েভাট 

েরকিড�ং এবং ট�াবুেলশন। এক�ট DRE এক�ট কায �করী এবং শারীিরকভােব সমি�ত ইেলক�িনক েভা�টং 

িসে�ম যা চার�ট ফাংশন ইেলক�িনকভােব এক�ট িডভাইেস �দান কের। এক�ট অপ�টক�াল ��ান 

 (মাক�েস� নােমও পিরিচত) িসে�ম েযখােন েভাটার এক�ট মািক�ং ই�ট্রুেমে�র সাহােয� এক�ট 

কাগেজর ব�ালট িচি�ত কের এবং তারপর এক�ট ট�াবুেলশন িডভাইেস ব�ালট জমা কের আংিশকভােব 

ইেলক�িনক যােত কাগেজর ব�ালট উপ�াপনা, েভাট ক�াপচার এবং েভাট েরকিড�ং ফাংশন �দান কের। 
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ব�ালট মািক�ং িডভাইস ব�বহার কের এক�ট অপ�টক�াল ��ান িসে�ম ব�ালট উপ�াপনা এবং েভাট 

ক�াপচার ফাংশেনর জন� ি�তীয় ইেলক�িনক উপাদান যু� কের। 

Electronically Tabulated Totals   (ইেল�িনকভােব ট�াবুেলেটড েটাটাল ) 

ইেলক�িনক িডভাইেস িনব �াচেনর ফলাফল সারিণযু�। 

Eligibility for Office   (অিফেসর জন� েযাগ�তা ) 

এক�ট পাবিলক অিফেস থাকার জন� সম� আইিন �েয়াজনীয়তা। 

 

 

Eligible Candidates   (েযাগ� �াথ� ) 

েয �াথ�রা �েয়াজনীয় সব কাজ স�� কেরেছন এবং িনব �াচনী ���য়ায় অংশ�হেণর জন� সম� 

আইিন �েয়াজনীয়তা পূরণ কেরেছন। 

Eligible Citizens   (েযাগ� নাগিরক ) 

সম� েভাটারেদর মহািব� যারা, যিদ তারা ব�ালট েদয়, তাহেল েসই ব�ালেট সারণীিভি�ক েযাগ� 

�িতেযািগতা করার আইিন অিধকার থাকেব। এর মেধ� যারা েযাগ� েভাটার তািলকায় উপি�ত হেবন না 

কারণ তারা একই িদেন িনব�ন কেরন অথবা িনব�ন অব�ায় থােকন না এবং সমেয়র আেগ িনব�ন 

কেরনিন বা করেত পােরনিন। 

Eligible to Vote   (েভাট েদওয়ার েযাগ� ) 

একজন ব��� িযিন েভাট িদেত স�ম হওয়ার জন� রাজৈনিতক মহকুমায় িনধ �ািরত �েয়াজনীয়তা পূরণ 

কেরন। 

Eligible Voters   (েযাগ� েভাটার ) 

সম� েভাটারেদর মহািব� যারা, যিদ তারা ব�ালট েদয়, তাহেল েসই ব�ালেট সারণীিভি�ক েযাগ� 

�িতেযািগতা করার আইিন অিধকার থাকেব। এর মেধ� যারা েযাগ� েভাটার তািলকায় উপি�ত হেবন না 
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কারণ তারা একই িদেন িনব�ন কেরন অথবা িনব�ন অব�ায় থােকন না এবং সমেয়র আেগ িনব�ন 

কেরনিন বা করেত পােরনিন। 

Emergency Ballot   (জ�রী ব�ালট ) 

িবেশষ পিরি�িতেত েভাটারেক জাির করা এক�ট ব�ালট, েযমন িনব �াচেনর সময় রােজ�র বাইের থাকা বা 

�াকৃিতক দুেয �ােগর কারেণ বা�চ� �ত হওয়া। 

Enclose   (সংল�করণ) 

েকান িকছ� র িভতের অন� িকছ�  রাখা, েযমন েকানও েগাপন আ�াদেন অনুপি�ত ব�ালট রাখা। 

Encryption   (েজাড়া লাগােনা ) 

সুর�া বা েগাপনীয়তার �েয়াজেন ে�ইন েট�টেক সাইফারেটক্স্েট পিরবত�ন কের তথ� অ�� করার 

���য়া। 

Endorsement   (অনুেমাদন ) 

কারও পাবিলক অনুেমাদন বা কাউেক বা িকছ�  সমথ �ন করার এক�ট কাজ, েযমন পাবিলক অিফেসর 

�াথ� বা ব�ালট পিরমাপ ��। 

Error Correcting Code   (��ট েকাড সংেশাধন ) 

েকািডং িসে�ম যা েডটা পড়া বা ে�রণ করার অনুমিত েদয় ��টর জন� পরী�া করা হয় এবং যখন  

শনা� করা হয়, েসই ��ট�িল সংেশাধন কের। 

Error Rate   (��ট হার ) 

���য়াকৃত েডটা ভিলউেম েয ��টর সংখ�ার অনুপাত। 

Error Rate Standards   (��ট হােরর মানদ� ) 

সব �ািধক অনুেমািদত ��ট যা ���য়াকৃত েডটার পিরমােণ ঘটেত পাের, েযমন�ট এক�ট  সরকাির 

কতৃ �প� �ারা �িত��ত।  
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Exhausted Ballot  (িনঃেশিষত ব�ালট) 

এক�ট কা� ব�ালেট এক�ট র �া�ড পছে�র েভা�টং �িতেযািগতার �েসিসং েবাঝায়, যখন েসই ব�ালট�ট 

িন��য় হেয় যায় এবং এক�ট �িতেযািগতার জন� সারণীেত অ�সর হেত পাের না কারণ �িতেযািগতায় 

অব�াহত থাকার জন� ব�ালেট আর েকান ৈবধ র �া��ং েনই। 

Exit Poll   (এ��ট েপাল ) 

েভােটর অ� সংখ�ক েভাটার যখন েভাট েছেড় চেল যান, তখন িনব �াচেনর ফলাফল পূব �াভাস িদেত বা 

েভােটর িস�াে�র কারণ িনধ �ারণ করেত ব�ব�ত হয়।  

Expected Mark   (�ত�ািশত মাক� ) 

িচি�ত ক�ন েয স�ূণ � বা আংিশকভােব এক�ট �িতেযািগতার িবক� টােগ �ট এলাকার মেধ� পেড়। 

Expense Report   (ব�য় িরেপাট� ) 

িরেপাট� ক�ন েয এক�ট গভিন �ং অথির�ট কতৃ �ক দােয়র করা রাজৈনিতক খরচ�িলর িববরণ। 

Extended Hours   (বিধ �ত ঘ�া ) 

যখন েকান �মতাসীন ব��� আনু�ািনক ��য়াকলােপর মাধ�েম েভাটারেদর �েয়াজনীয় সংখ�ক সময় 

বািড়েয় েদয়, সাধারণত েভােটর িবল� বা সীমাব� অব�ার �িত��য়ায়। 

Extensible Markup Language   (এ�েটনিসবল মাক�আপ ল�া�ুেয়জ ) 

ওয়া�� ওয়াইড ওেয়েব (এ�এমএল) তথ� সংগ�ঠত ও উপ�াপন করেত ব�ব�ত এক�ট েট�ট-িভি�ক 

ভাষা।  

Extension   (স�সারণ ) 

েযমন "েময়াদ বাড়ােনা" বা "েভােটর সময় বাড়ােনা।" 

Extraneous Mark   (বিহরাগত মাক� ) 
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কাগেজর ব�ালেট এক�ট িচ� যা েভাটার িনব �াচনেক িনেদ�শ করার কাজ�টর সােথ স�ক�হীন বেল মেন 

হয়। উদাহরণ�িলর মেধ� রেয়েছ: েভাটার �ারা অিন�াকৃতভােব করা এক�ট িচ� যা ��তই িনব �াচন 

করার সােথ স�িক�ত নয়; এক�ট ি�ধা িচ�, ব�ালেট কলম বা েপ��ল েরেখ িব�ােমর িবক� প�জশেনর 

িভতের বা বাইের এক�ট িব�;ু িলিখত েনাট বা সনা�কারী তথ� েভাটােরর িনব �াচেনর ইি�ত স�িক�ত নয়; 

অথবা মু�ণ ��ট। 

F   (চ ) 

Fail-Safe Ballot   (ব�থ �-িনরাপদ ব�ালট ) 

এমন একজন েভাটার �ারা েভাট েদওয়া হেয়েছ িযিন েযাগ� েভাটারেদর তািলকায় িছেলন না, যার তথ� 

অস�ূণ � বা স�ঠক নয়, অথবা িযিন ইেতামেধ� েমইেল ব�ালট েপেয়িছেলন এবং তােক েভাট েদওয়ার 

অনুমিত েদওয়া হেয়িছল। ব�থ �-িনরাপদ ব�ালট�িল সাধারণত অন�ান� ব�ালট েথেক আলাদা রাখা হয় 

যত�ণ না একজন িনব �াচনী কম �কত�া েভাটার েভাট েদওয়ার েযাগ� িকনা তা িনধ �ারণ করেত পােরন। এই 

ব�ালট�িলেক কখনও কখনও অ�ায়ী ব�ালট বলা হয়। 

Fail-Safe Voter   (ব�থ �-িনরাপদ েভাটার ) 

একজন েভাটার িযিন েযাগ� েভাটারেদর তািলকায় িছেলন না, যার তথ� অস�ূণ � বা স�ঠক নয়, অথবা 

িযিন ইেতামেধ� েমইেল ব�ালট েপেয়িছেলন িক� তােক েভাট েদওয়ার অনুমিত েদওয়া হেয়িছল। ব�থ �-

িনরাপদ ব�ালট�িল সাধারণত অন�ান� ব�ালট েথেক আলাদা রাখা হয় যত�ণ না একজন িনব �াচনী 

কম �কত�া েভাটার েভাট েদওয়ার েযাগ� িকনা তা িনধ �ারণ করেত পােরন। এই ব�ালট�িলেক কখনও 

কখনও অ�ায়ী ব�ালট বলা হয়। 

Fault   (��ট ) 
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নকশা বা বা�বায়েন ��ট যার ফেল েভা�টং িসে�েমর �ণাবলী বা আচরণ �ত�ািশত �ণাবলী বা আচরণ 

েথেক িবচ� �ত হেত পাের, যার মেধ� িভিভএস�জ বা িনম �াতা-�দ� ডকুেমে�শন অ�ভ� �� রেয়েছ। 

Fault-tolerant  (  ��ট-সিহ�ুতা ) 

এক�ট িসে�ম যা ক��উটার বা েনটওয়াক� কে�ােনে�র ব�থ �তার পরও চলেত থােক। 

Federal Election   (েফডােরল িনব �াচন ) 

েয েকােনা �াথিমক, সাধারণ, রানঅফ বা িবেশষ িনব �াচন েযখােন েফডােরল অিফেসর একজন �াথ� 

 (ে�িসেড�, িসেনটর বা �িতিনিধ) ব�ালেট উপি�ত হন। 

Federal Election Campaign Act (FECA) (েফডােরল ইেলকশন ক�াে�ইন অ�া� 

 (এফইিসএ)) 

এক�ট িনিদ�� কেপ �ােরশন, ইউিনয়ন বা ব���গত ব��� এক�ট েফডােরল িনব �াচেন �াথ�েক েয পিরমাণ 

অথ � িদেত পাের তার কেঠার সীমা। �াথ�েদর ও রাজৈনিতক কম � কিম�ট�িলর ( িপএিস) তােদর রিসদ 

�কাশ এবং তােদর অবদানকারীেদর শনা� করারও �েয়াজনীয়তা রেয়েছ। ১৯৭৪ সােলর এক�ট 

সংেশাধনী �াথিমক ও সাধারণ িনব �াচেন �াথ�েদর জন� অিতির� অনুদােনর সীমা এবং আেরািপত 

ব�েয়র সীমা িনিদ�� কের; যাইেহাক, সুি�ম েকাট� পেরর িবধান�টেক অসাংিবধািনক বেল নাকচ কের েদয় 

বাকেল বনাম ভ�ািলও, ৪২৪ ইউএস 1  (১৯৭৬ )। ১৯৭৪ সােলর সংেশাধনী েফডােরল িনব �াচন কিমশন 

গঠন কের এবং রা�পিত িনব �াচেনর জন� পাবিলক ফা��ং �িত�া কের। দু�ট অিতির� সংেশাধন 

 (১৯৭৬, ১৯৭৯ ) এর ল�� িছল িপএিস িনয়�ণ এবং দলীয় অংশ�হেণর মা�া বাড়ােনা। 

Federal Election Commission (FEC) (েফডােরল িনব �াচন কিমশন (এফইিস) ) 

েফডােরল িনব �াচনী �চারণার আওতাভ� � আইন পিরচালনা ও �েয়ােগর জন� দায়ী �াধীন সং�া। FEC 

রা�পিত িনব �াচেনর জনসাধারেণর অথ �ায়ন তদারিক কের, �চারণার অথ � কায ��ম �কাশ কের, 

�চারণার অবদান এবং ব�েয়র উপর নজর রােখ, রাজৈনিতক কম � কিম�টর  ( িপএিসএস) �চারণা 
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কায ��ম িনয়�ণ কের এবং ল�েনর �িতেবদন তদ� কের। এ�ট িসেনেটর পরামশ � ও স�িতেত 

রা�পিত কতৃ �ক িনযু� ছয়জন কিমশনার িনেয় গ�ঠত। 

Federal Election Inspector   (েফডােরল ইেলকশন ই�েপ�র ) 

একজন মািক�ন েফডােরল ই�েপ�র েজনােরল  (আই�জ) একজন �াধীন, িনদ�লীয় সং�ার �ধান, যা 

�িত�ট িনব �াহী শাখা সং�ার মেধ� �িত��ত হয়, যােত অসদাচরণ, অপচয়, জািলয়ািত এবং সরকােরর 

অন�ান� অপব�বহােরর মামলা�িল আিব�ার ও তদে�র জন� এেজ��র কায ��ম পিরচালনার জন� 

িনযু� করা হয়। এেজ��র মেধ� ঘেট যাওয়া প�িত। 

Federal Information Processing Standards (FIPS) (েফডােরল ইনফরেমশন �েসিসং 

��া�াড�স  (এফআইিপএস)) 

এনআইএস�ট �ারা িবকিশত েফডােরল ক��উটার িসে�েমর মান। এই মান�িল ৈতির করা হয় যখন 

িসে�েমর আ�opeঅপািরিবিল�ট, েডটা এবং স�ওয়�ােরর বহনেযাগ�তা এবং ক��উটার সুর�ার জন� 

েফডােরল �েয়াজনীয়তা�িল েমাকােবলার জন� েকানও িবদ�মান িশ� মান েনই। 

Federal Observer   (েফডােরল অবজারভার ) 

েভা�টং রাইটস অ�া� েফডােরল পয �েব�কেদর েভাটেকে� এবং েযসব �ােন েযাগ� রাজৈনিতক 

উপিবভােগ ব�ালট গণনা করা হয় েসখােন প�িত পয �েব�ণ করার অনুমিত েদয়। 

Federal Office   (েফডােরল অিফস ) 

মািক�ন যু�রাে�র রা�পিত, মািক�ন িসেনেটর সদস�, অথবা �িতিনিধ পিরষেদর সদস�। 

Federal Postcard Application (FPCA) (েফডােরল েপা�কাড� অ�াি�েকশন (এফিপিসএ) ) 

সামিরক এবং িবেদশী েভাটারেদর চ�ােল��িলর মেধ� রেয়েছ রাজ� জেুড় িনব�ন এবং েভাট 

পিরচালনার িনয়ম এবং প�িতর ব�াপক পিরবত�নশীলতা। এফিপিসএ সম� মািক�ন রাজ� এবং 

অ�ল�িলেত গৃহীত অিভ� িনব�ন এবং ব�ালট অনুেরােধর আেবদন িহসােব কাজ কের। 

Federal Service Voters   (েফডােরল সািভ�স েভাটার ) 
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স��য় দািয়� পালনকারী সামিরক এবং পিরবােরর সদস� এবং ব���, যারা িবেদেশ থাকাকালীন েভাট 

েদন।  

Federal Services Ballot   (েফডােরল সািভ�স ব�ালট ) 

স��য় দািয়� পালনকারী সামিরক এবং পিরবােরর সদস� এবং ব���েদর ব�ালট, যারা িবেদেশ 

থাকাকালীন েভাট েদন।  

Federal Voting Assistance   (েফডােরল েভাট সহায়তা ) 

েফডােরল েভা�টং অ�ািসসেট� ে�া�াম েথেক সামিরক এবং িবেদশী েবসামিরক নাগিরকেদর েসবা 

�দানকারী েভাটারেদর সহায়তা পাওয়া যায়। 

Federal Voting Assistance Officers   (েফডােরল েভাট সহায়তা অিফসার ) 

সামিরক ও িবেদশী েভাটাররা তােদর েভাটািধকার বুঝেত পাের, অনুপি�তেদর েভাট েদওয়ার জন� 

কীভােব িনব�ন করেত হয় এবং স�ঠক িনদ�লীয় েভােটর তথ� এবং সহায়তার অ�াে�স আেছ তা িন��ত 

করার জন� েভাট সহায়তা অিফসার ( িভএও) কাজ কের। িভএও ইউিনফম �ড সািভ�স, েবসামিরক 

নাগিরক, অথবা িবেদশী মািক�ন নাগিরক সং�ার সদস� হেত পাের। 

Federal Voting Assistance Program   (েফডােরল েভাট সহায়তা ে�া�াম ) 

মািক�ন সশ� বািহনীর সদস�, তােদর েযাগ� পিরবােরর সদস� এবং িবেদেশ থাকা মািক�ন নাগিরকরা 

তােদর েভাটািধকার স�েক� সেচতন এবং তা করার সর�াম আেছ তা িন��ত করার জন� েভাটার 

সহায়তা ও িশ�া কম �সূিচ। 

  

Federal Voting Rights Act   (েফডােরল েভােটর অিধকার আইন ) 

১৯৬৫ সােলর েভাটািধকার অিধকার আইন যু�রাে�র েফডােরল আইেনর এক�ট যুগা�কারী অংশ যা 

েভােট জািতগত ৈবষম� িনিষ� কের।  
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Federal Voting Systems Standards (FVSS) (েফডােরল েভা�টং িসে�ম ��া�াড�স 

 (এফিভএসএস)) 

েফডােরল অিফেসর জন� এক�ট িনব �াচেন ব�ব�ত �িত�ট েফডােরল নূ�নতম মানদ� অবশ�ই পূরণ 

করেত হেব। 

Federal Write-In Absentee Ballot (FWAB) েফডােরল রাইট-ইন অনুপি�ত ব�ালট 

 (এফডাি�উএিব) 

েফডােরল েভা�টং অ�ািসসেট� ে�া�াম কতৃ �ক �দ� এক�ট ফাকঁা ব�ালট যার মাধ�েম সামিরক ও 

িবেদশী েভাটাররা তােদর পছে�র েলখায় েভাট িদেত পােরন এবং ব�ালট�ট তােদর িনব �াচন অিফেস 

েফরত িদেত পােরন। 

Federally Recognized Tribes   (েফডােরল �ীকৃত উপজািত ) 

েযসব আিদবাসী স�া যু�রাে�র সােথ সরকার-েথেক-সরকােরর স�ক� আেছ, েসই দািয়ে�র সােথ 

সংযু� দািয়�, �মতা, সীমাব�তা এবং বাধ�বাধকতা িহেসেব �ীকৃত এবং ভারতীয় িবষয়ক বু�েরা েথেক 

তহিবল ও পিরেষবার জন� েযাগ�। অিধক�, েফডােরলভােব �ীকৃত উপজািতরা �-সরকার (েযমন, 

উপজাতীয় সাব �েভৗম�) এর িকছ�  অ�িন �িহত অিধকােরর অিধকারী িহসােব �ীকৃত এবং মািক�ন 

যু�রাে�র সােথ তােদর িবেশষ স�েক�র কারেণ িকছ�  িনিদ�� েফডােরল সুিবধা, পিরেষবা এবং সুর�া 

পাওয়ার অিধকারী। 

Felony Disenfranchisement   (অপরােধর কারেণ েভাটািধকার হরণ ) 

এক�ট অপরাধ এক�ট অপকেম �র েচেয়ও ��তর বেল িবেবিচত এবং সাধারণত িনিদ�� সমেয়র জন� 

েভাটািধকার হারােত দ�নীয়।  

File for Office   (অিফেসর জন� ফাইল ) 

পাবিলক অিফেসর �াথ� হওয়ার জন� একজন ব���র অিভ�ায় েঘাষণার জন� �েয়াজনীয় কাগজপ� 

স�� করার কাজ। 
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Filing Deadline   (দািখেলর সময়সীমা ) 

এক�ট সুিনিদ�� িনব �াচন এবং ���য়ার জন� িনব �াচন বা েভােটর নিথ জমা েদওয়ার েশষ িদন। 

উদাহরণ�িলর মেধ� রেয়েছ এক�ট িপ�টশন �চােরর জন� কাগজপ�, �াথ� হওয়ার জন� কাগজপ� 

দািখল করা, অথবা �চারণার আিথ �ক �কাশ �কাশ করা। 

Filing Electronically   (ইেল�িনক ফাইিলং ) 

ই�ারেনেটর মাধ�েম িনব �াচনী কাগজপ� জমা েদওয়ার ���য়া।  

Filing Fees   (ফাইিলং িফ ) 

িনব �াচনী কাগজপ� জমা েদওয়ার সময় অেথ �র পিরমাণ, েযমন পাবিলক অিফেসর �াথ� হওয়ার জন� 

জমা েদওয়ার সময়।  

Filing Petitions   ( িপ�টশন দািখল করা ) 

আনু�ািনকভােব শাসক কতৃ �পে�র কােছ এক�ট আেবদন জমা েদওয়া। 

Fill in The Oval   (ওভােল পূরণ ক�ন ) 

িনিদ�� ব�ালেট েভাটারেদর িনেদ�শ েদওয়া হয় েয এক�ট �াথ�েক েভাট েদওয়ার জন� এক�ট িড�াকৃিত 

পূরণ ক�ন অথবা এক�ট X িচ� বা তীর সংযু� করার পিরবেত� পিরমাপ ক�ন। 

Finalize Your Vote   (আপনার েভাট চূড়া� ক�ন ) 

চূড়া� পদে�প একজন েভাটার �িতেযািগতার িবক��িল িনব �াচন কের এবং িনব �ািচত িহসােব েভাট 

েদওয়ার তােদর অিভ�ায় িন��ত কের।  

Financial Disclosure Reports   (আিথ �ক �কাশ �িতেবদন ) 

িরেপাট��িল েয সরকারী কম �কত�ােদর �ারা আেয়র উৎস, �কার, পিরমাণ, বা মূল� স�েক� িব�ািরত 

তথ�, সরকারী কতৃ �পে�র �ারা দােয়র করা �েয়াজন।  

Firmware   (ফাম �ওয়�ার ) 
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ে�া�ামেযাগ� পঠনেযাগ� েমমিরেত সংরি�ত ক��উটার ে�া�ািমং এভােব ক��উ�টং িডভাইেসর 

�ায়ী অংশ হেয় ওেঠ। এ�ট সফটওয়�ােরর মেতা ৈতির এবং পরীি�ত। 

First-Time Federal Voter   (�থমবােরর েফডােরল েভাটার ) 

একজন েভাটার িযিন েফডােরল িনব �াচেন �থমবার েভাট বা েভাট েদওয়ার জন� িনব�ন কেরন। েহ� 

আেমিরকা েভাট অ�া� অনুসাের, এই েভাটারেদর েভাট েদওয়ার আেগ তােদর পিরচয় িদেত হেব।  

First-Time Registrant   (�থমবােরর ের�জ�ার ) 

�থমবােরর মেতা একজন নাগিরক েভাট েদওয়ার জন� িনব�ন কেরন।  

First-Time Voter   (�থমবােরর েভাটার ) 

একজন নাগিরক �থমবার েভাট েদন। 

Fiscal Statement   (  রাজ� িববৃিত ) 

এক�ট �িতেবদন যা এক�ট শাসন কতৃ �প� কতৃ �ক দািখল করার জন� �েয়াজনীয় রাজৈনিতক অবদান 

এবং ব�েয়র িববরণ েদয়।  

Fixed Resident   (  িন��ত বািস�া ) 

যখন একজন ব��� আইনগতভােব এবং অভ�াসগতভােব স�ােহর এক�ট সংখ�াগির� অংশ ব�বহার 

কেরন, তখন এ�ট েভােটর উে�েশ� এক�ট িনিদ�� বাস�ান িহসােব িবেবিচত হয় এবং েভাটারেক এক�ট  

িন��ত বািস�া িহসােব উে�খ করা হয়।  

For Election Day Use Only   (�ধুমা� িনব �াচেনর িদন ব�বহােরর জন� ) 

এক�ট িনব �াচনী প�িত যা �ধুমা� িনব �াচেনর িদন ব�বহার করা েযেত পাের।  

Forms of Identification   (শনা�করেণর ফম � ) 

একজন ব���র পিরচয় �মাণ করার মাধ�ম, িবেশষ কের অিফিসয়াল কাগজপ� আকাের। সাধারণ 

উদাহরণ�িলর মেধ� রেয়েছ �াইভােরর লাইেস�, পাসেপাট� এবং অন�ান�  সরকাির জাির করা নিথ।  
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Fraud   (�তারণা ) 

িনব �াচেনর �কৃত ফলাফেলর ভ� ল উপ�াপনা বা পিরবত�ন। 

Fraud Hotline   (�তারণা হটলাইন ) 

েভােটর সমস�া িরেপাট� করার জন� এক�ট সরাসির েফান লাইন �াপন করা হেয়েছ।  

Fraudulently Registering to Vote   (�তারণা কের েভােটর জন� িনব�ন করা ) 

েভাটার জািলয়ািতর এক�ট ফম � েযখােন েকউ েভাট েদওয়ার জন� িনব�ন কের বা অন� কাউেক েভাট 

েদওয়ার জন� িনব�ন কের কা�িনক তথ� ব�বহার কের, অথবা যখন তারা েভাট েদওয়ার জন� িনব�েনর 

অেযাগ�।  

Free from Coercion Or Intimidation   (জবরদ�� বা ভয় েদখােনা েথেক মু� ) 

সিহংসতা, কারসা�জ, হয়রািন বা ভয় ছাড়া �মিক ছাড়া ব�ালট েদওয়ার অিধকার।  

Functional Configuration Audit (FCA) (কায �করী কনিফগােরশন অিডট (এফিসএ) ) 

িবে�তার ডকুেমে�শেন উি�িখত �িত�ট িসে�ম ফাংশন এবং ফাংশেনর সংিম�েণর �াি�কর 

যাচাইকরণ। এফিসএ িসে�েমর েভাটার ম�ানুয়াল, অপােরশন প�িত, র�ণােব�ণ প�িত এবং 

ডায়াগনি�ক েটি�ং প�িতর িনভ� �লতা এবং স�ূণ �তা যাচাই কের। 

  

Functional Test   (কায �করী পরী�া ) 

এক�ট ফাংশন বা ফাংশেনর এক�ট িসিরেজর যাচাই বা যাচাই করার জন� পরী�া করা হয়।  

Fundraising   (তহিবল সং�হ ) 

িনব �াচনী ফলাফলেক �ভািবত করার উে�েশ� রাজৈনিতক �াথ�, �চারণা বা সং�ার জন� আিথ �ক 

সহায়তা চাওয়া। 
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G   (ছ ) 
 

Grounds for Recall   (�ত�াহােরর িভি� ) 

েয কারেণ নাগিরকরা একজন িনব �ািচত কম �কত�ােক অিফস েথেক অপসারেণর ���য়া �� করেব। 

Group Affidavit   (�প হলফনামা ) 

একদল ব���র �ারা শপথ বা িন��তকরেণর মাধ�েম িলিখত িববিৃত।  

Gubernatorial   (রাজ�পাল সং�া� ) 

রােজ�র গভন �র বা রাজ�পােলর  কায �ালেয়র সােথ স�িক�ত।  

Gubernatorial Election   (  রাজ�পাল িনব �াচন ) 

িনব �াচন েযখােন রাজ� গভন �েরর কায �ালয়ও ব�ালেট। সাধারণত অন�ান� রাজ�ব�াপী অিফস 

�িতেযািগতা�িল অ�ভ� �� থােক এবং রা�পিত �িতেযািগতার ব�ালেট ব�তীত অন� বছের অনু��ত হয়। 

Gubernatorial General Election  ( রাজ�পাল সাধারণ িনব �াচন) 

েয িনব �াচেন সকল েযাগ� েভাটার, দলীয়তা িনিব �েশেষ, �াথ�েদর পাবিলক অিফস পূরণ করেত 

এবং/অথবা ব�ালট প�িতেত েভাট িদেত স�ম, এবং রাজ� গভন �েরর অিফসও ব�ালেট রেয়েছ।  

Gubernatorial Primary Election   (  রাজ�পাল �াথিমক িনব �াচন ) 

সাধারণ িনব �াচেন �দ� কায �ালেয়র জন� েকান �াথ� েকান রাজৈনিতক দেলর �িতিনিধ� করেব তা 

িনধ �ারেণর জন� িনব �াচন অনু��ত হয় এবং রাজ� গভন �েরর কায �ালয়ও ব�ালেট থােক। িকছ�  রােজ�র এক�ট 

েখালা �াথিমক আেছ, অন�েদর এক�ট ব� বা পিরবিত�ত-ব� �াথিমক আেছ। কখনও কখনও িনদ�লীয় 

অিফেসর জন� িনব �াচন এবং ব�ালট ইসু� �াথিমক িনব �াচেনর সােথ এক��ত হয়। 

H   (জ ) 
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Hand Count   (  হােত গণনা ) 

ব�ালট শীট গণনা এবং/অথবা মানুেষর পরী�ার মাধ�েম ব�ালট শীেট িনব �াচন। 

Hand-marked Paper Ballot   (হােত িচি�ত কাগেজর ব�ালট ) 

কাগজ ব�ালট এক�ট েভাটার �ারা এক�ট েলখার পা� ব�বহার কের িচি�ত করা হেয়েছ। কাগেজর ব�ালট 

হল �াধীন েভাটার যাচাইেযাগ� েরকড�। 

Hanging Chads   হ�াি�ং চাদ) 

চাদ বলেত কখনও কখনও ৈতির করা ট�কেরােক েবাঝায় যখন এক�ট কাগজ, কাড� বা অনু�প িসে��টক 

উপকরণ, েযমন েখাচঁা কাড��িলেত িছ� ৈতির করা হয়। এক�ট "ঝুল� চাদ" এক�ট চাদ যা অস�ূণ �ভােব 

সরােনা হয়। 

Hard Money   (হাড� মািন ) 

এক�ট িনিদ�� �াথ�র সরাসির রাজৈনিতক অবদান।  

Hard of Hearing   (�বেণ অসুিবধা ) 

�বণশ�� �াস েবাঝায় েযখােন �বণ য� সাহায� করেত পাের এমন পয �া� অবিশ� �বণ হেত পাের।  

Hardware   (হাড�ওয়�ার ) 

এক�ট িসে�েমর শারীিরক, বা�ব, যাি�ক, বা ইেলে�ােমকািনক�াল উপাদান।  

Hash   (হ�াশ ) 

অ�ালগিরদম যা িনধ �ািরত ৈদেঘ ��র এক�ট িবট ি�ংেক এক�ট িনিদ�� ৈদেঘ ��র িবট ি�ংেয় ম�াপ কের। 

Hash Function   (হ�াশ ফাংশন ) 

এক�ট ফাংশন যা িনধ �ািরত ৈদেঘ ��র এক�ট িবট ি�ংেক এক�ট িনিদ�� ৈদেঘ ��র িবট ি�ংেয় ম�াপ কের। 

অনুেমািদত হ�াশ ফাংশন িন�িলিখত ৈবিশ���িলেক স�� কের: 1. একই আউটপুট েয মানিচ�। 
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Hearing   (  �নািন) 

এক�ট আনু�ািনক �শাসিনক ���য়ার মাধ�েম একজেনর মামলা বলার সুেযাগ। 

Hearing Officer  (�নািন কম �কত�া ) 

একজন ব��� িযিন আইিন ���য়া �েয়াগ, �নািন পিরচালনা, �শাসিনক িবেরাধ িন�ি�, িবেরাধী 

পে�র মেধ� আেলাচনার সুিবধােথ � এবং আইিন িস�া� �দােনর জন� অনুেমািদত। 

Hearing Procedures   (�নািন প�িত ) 

�নািন কীভােব পিরচািলত হয় তা িনয়�ণ কের এমন িনয়ম এবং ��য়াকলাপ। 

Help America Vote Act Of 2002 (HAVA) (েহ� আেমিরকা েভাট ২০০২ এর আইন 

 (এইচএিভএ)) 

২০০২ সােল মািক�ন কংে�স কতৃ �ক জািতর েভাট ���য়ার সং�ােরর জন� পাস করা আইন। এইচএিভএ 

েভােটর ব�ব�ার উ�িত এবং েভাটারেদর �েবশািধকার যা 2000 সােলর িনব �াচেনর পের িচি�ত করা 

হেয়িছল। 

Help America Vote College Program   (েহ� আেমিরকা েভাট কেলজ ে�া�াম ) 

েহ� আেমিরকা েভাট অ�া�  (এইচএিভএ) এর অধীেন অনুেমািদত এক�ট কম �সূচী েভাটকম� বা সহকারী 

িহেসেব ছা�েদর অংশ�হণেক উৎসািহত করেত, িনব �াচন ���য়ায় ছা�েদর আ�হ বাড়ােনার জন� এবং 

রাজ� ও �ানীয় সরকারেক িশ�াথ�েদর েভাটকম� িহেসেব ব�বহার করেত উৎসািহত করার জন�।  

High School District   (উ� িবদ�ালয় েজলা ) 

মাধ�িমক িবদ�ালেয়র �ানীয় �শাসেনর জন� এক�ট েভৗেগািলক ইউিনট। িনব �ািচত েবাড� সদস�েদর িনেয় 

এ�ট এক�ট িবেশষ উে�েশ� সরকারী স�া। 

Hold an Election  (এক�ট িনব �াচন অনু�ান ) 

শ��ট ব�ব�ত হয় যখন এক�ট  সরকাির কতৃ �প� এক�ট িনব �াচন পিরচালনা কের।  
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Hold Elections   ( িনব �াচন অনু�ান ) 

শ��ট ব�বহার করা হয় যখন  সরকাির কতৃ �প� িনব �াচন পিরচালনা কের।  

Hold Hearings   (�নািন অনু�ান ) 

ইি�ত কের েয এক�ট এেজ�� এক�ট ব��� বা �িত�ােনর জন� এক�ট মামলা পিরচালনা করেছ, 

�শাসিনক িবেরাধ িন�ি� কের, িবেরাধী পে�র মেধ� আেলাচনার সুিবধা �দান কের এবং আইিন 

িস�া� জাির কের।  

Hold Office   (অিফেসর দািয়� ) 

এক�ট পদ যা একজন ব���েক বণ �না করেত ব�ব�ত হয় িযিন পাবিলক অিফেস শপথ িনেয়েছন এবং 

বত�মােন এই পেদ দািয়� পালন করেছন। 

Home Rule   (�ায়�শাসন ) 

জনগেণর শহর, �াম, জনপদ বা অন�ান� �ানীয় েজলা�িলর িনজ� সরকারী কাঠােমা �াপন এবং 

পিরবত�ন করার অিধকার। 

Home Rule Charter   (েহাম �ল সনদ ) 

িকছ�  রােজ�, যা েহাম �ল ে�টস নােম পিরিচত, রােজ�র সংিবধান েপৗরসভা এবং/অথবা কাউি��িলেক 

িনেজেদর শাসন করার জন� আইন পাস করার �মতা �দান কের (যত�ণ তারা রাজ� এবং েফডােরল 

সংিবধান েমেন চেল)। সনদ হল েসই িলিখত দিলল যা ওই সং�ার আইন ও িবিধমালা সং�ািয়ত কের।  

Home Rule City   (েহাম �ল িস�ট ) 

এক�ট শহর েয�ট সরকার এবং �ানীয় আইেনর �পেরখার এক�ট সনদ �হণ কেরেছ।   

House of Representatives   (�িতিনিধ পিরষদ ) 

মািক�ন কংে�েসর িন�ক�, েসেনট উ�ক�। তারা একসােথ মািক�ন যু�রাে�র জাতীয় ি� -পিরষদ 

আইনসভা রচনা কের। মািক�ন যু�রাে�র সংিবধােনর এক�ট অনুে�দ �ারা হাউেসর গঠন�ট �িত��ত 

হেয়েছ। 
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House Seat   (হাউেসর আসন ) 

৪৩৫�ট অ�েলর মেধ� েযখান েথেক েভােটর �িতিনিধরা মািক�ন �িতিনিধ পিরষেদ িনব �ািচত হন। 

 

I   (ঝ ) 
  

Internal Audit Log   (অভ��রীণ িনরী�া লগ ) 

এক�ট মানুেষর পঠনেযাগ� েরকড�, েভা�টং েমিশেন বসবাসকারী, েসই েমিশেনর সম� কায ��ম ��াক 

করেত ব�ব�ত হয়। এই লগ�ট েমিশেন বা তার �ারা স�ািদত �িত�ট ��য়াকলাপ েরকড� কের যা 

ইেভ��ট এবং কখন ঘেটিছল তা িনেদ�শ কের।  

Internet Voting   (ই�ারেনট েভা�টং ) 

েভােটর ব�ালট বা েভাটার তথ� প�ােকট েফরত ইেমইল �ারা অথবা ই�ারেনট সমিথ �ত অ�াি�েকশন 

ব�বহােরর মাধ�েম। 

Interoperability   (ই�ােরােপরািবিল�ট ) 

িবিভ� িসে�ম কনিফগােরশনসহ িবিভ� িনম �াতা এবং িডভাইেসর িসে�ম�িল এেক অপেরর সােথ 

েযাগােযাগ করেত পাের। 

Interpreter   (েদাভাষী ) 

িযিন িবিভ� ভাষায় েযাগােযাগকারী মানুেষর জন� অনুবাদ কেরন। 

Interruption of The Voting Process   (েভাট ���য়ায় বাধা ) 

েভা�টং সর�াম ব�থ �তা, অপয �া� সরবরাহ, দুেয �াগ, বা এমন িকছ�  যা েভাটদােন বাধা েদয়। 

Intrusion Detection System (IDS) (অনু�েবশ শনা�করণ িসে�ম (আইিডএস) ) 
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এক�ট হাড�ওয়�ার বা স�ওয়�ার অ�াি�েকশন যা সে�হজনক িনরাপ�া ল�ন, নীিত ল�ন, বা অন�ান� 

আেপাষ যা েনটওয়াক�েক িব�প �ভািবত করেত পাের তা শনা� কের এবং িরেপাট� কের।  

Invalidate Your Vote   (আপনার েভাট বািতল ক�ন ) 

এক�ট ভ� ল, ভ� ল, বা বাদ যা আপনার েভাটেক চূড়া� িনব �াচেনর ফলাফেলর িদেক গণনা কের না।  

Irregularities   (অিনয়ম ) 

এমন িকছ�  যা স�ঠক বা �হণেযাগ� নয়, েযমন যখন িনয়ম, আইন বা কাজ করার সাধারণ উপায় অনুসরণ 

করা হয়িন। 

Issue   (  জাির করা) 

অিফিসয়াল প�িতেত কাউেক িকছ�  েদওয়া। 

Issue (To Issue A Vote) ( জাির করা  (েভাট েদওয়ার জন�) ) 

যখন েকান  সরকাির কতৃ �প�, িনব �াচন েকরািন বা েভাটকম� েভাটারেক েভাট েদওয়ার জন� এক�ট 

ব�ালট েদয়। 

 

J   (ঞ ) 
 

Judge   ( িবচারক ) 

েভাটেকে� বা িনব �াচনী ���য়ায় যথাযথ ও সুশ�ৃল েভােটর জন� দািয়��া� কম �কত�া, যা িনব �াচন জজ 

নােমও পিরিচত। 

Judicial Candidate   ( িবচার িবভাগীয় �াথ� ) 

জিুডিশয়াল অিফেসর একজন �াথ�। 
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Judicial District   ( িবচার িবভাগীয় েজলা) 

এক�ট িনিদ�� সংখ�ক েজলার মেধ� এক�ট রাজ� িবভ�, �িত�ট েজলা  িবচারক �াথ�েদর িনব �াচন কেরন। 

Judicial Offices   ( িবচার িবভাগীয় কায �ালয়) 

এক�ট জনসাধারেণর িবচািরক পদ, একজন কম �কত�ার জন� িযিন আইন পিরচালনা কেরন। 

Judicial Retention Election   (জিুডিশয়াল িরেটনশন িনব �াচন ) 

এক�ট িনব �াচন েযখােন েভাটারেদর �জ�াসা করা হয় েয একজন পদািধকারী (সাধারণত একজন 

িবচারক) অন� েময়ােদর জন� পেদ থাকা উিচত িকনা। একজন অিফসার িযিন �িতপে�র মুেখামুিখ হন 

না, তােক যিদ পদ েথেক কেয়ক শতাংশ েভাটার িনেদ�শ কের েয তােদর পেদ থাকা উিচত নয়, তাহেল 

তােক পদ েথেক সিরেয় েদওয়া হেব। 

K   (ট ) 
  

Key Management   (  মূল ব�ব�াপনা ) 

��ে�া�ািফক কী এবং অন�ান� স�িক�ত িনরাপ�া প�ারািমটার�িল (েযমন, পাসওয়াড�) পিরচালনার 

সােথ জিড়ত ��য়াকলাপ�িল কী�িলর �জ�, ে�ােরজ, �াপনা, এি� এবং আউটপুট এবং শূন�ীকরণ 

সহ কী�িলর পুেরা জীবনচে�র সময়। 

  

L   (ঠ ) 
  

Language Assistance   (ভাষা সহায়তা ) 

েভাটািধকার আইন অ�র�ান- এবং ভাষািভি�ক েভােটর েযাগ�তা বা পূব �শত�েক বিহ�ার কের। ধারা 

২০৩ আলা�ার �ানীয়, আেমিরকান ই��য়ান, এিশয়ান এবং িহ�ািনক ভাষার সংখ�ালঘু নাগিরকেদর 
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িব�ে� ব�াপকভােব েভােটর ৈবষম�েক �ীকৃিত েদয় এবং সংখ�ালঘু ভাষা সর�াম এবং িনব �াচনী ���য়া 

স�িক�ত সহায়তার �েয়াজনীয়তা �ারা এ�ট দরূ করার েচ�া কের — েমৗিখক এবং/অথবা িলিখত ভাষা 

সংখ�ালঘুেদর দল ৪ (ই) এবং ২০৮ সহ অন�ান� িভআরএ িবভাগ�িলও ভাষা অিধগত করার জন� 

�াসি�ক। সা�িতককােল পুনঃঅনুেমাদনকৃত ২০০৬ সােলর েভাটািধকার আইন ধারা ২০৩ েথেক 

২০৩২পয �� বিধ �ত করা হেয়িছল, এবং িনণ �য়�িল ১০ এর পিরবেত� �িত ৫ বছের সংেযাজন করা 

হেয়িছল। 

Language Minority Citizens   (  ভািষক সংখ�ালঘু নাগিরক ) 

েভােটর অিধকার আইেনর  ভািষক সংখ�ালঘু িবধান�িলর জন� �েয়াজন েয যখন এক�ট আ�ািদত 

রাজ� বা রাজৈনিতক মহকুমা িনব�ন বা েভােটর িব�ি�, ফম �, িনেদ�শনা, সহায়তা, বা ব�ালট সহ িনব �াচনী 

���য়া স�িক�ত অন�ান� উপকরণ বা তথ� �দান কের, তখন েস�িল �দান করেব �েযাজ� সংখ�ালঘু 

েগা��র পাশাপািশ ইংের�জ ভাষায়। আ�ািদত ভাষা সংখ�ালঘু আেমিরকান ভারতীয়, এিশয়ান 

আেমিরকান, আলা�ান আিদবাসী এবং ��ািনশ -ঐিতহ� নাগিরকেদর মেধ� সীমাব� - েয দল�িল 

কংে�সেক রাজৈনিতক ���য়ায় বাধার মুেখামুিখ হেত হেয়িছল।  

Lawful Permanent Resident   (ৈবধ �ায়ী বািস�া ) 

অ-নাগিরক যারা আইনত মািক�ন যু�রাে� �ায়ীভােব বসবােসর জন� অনুেমািদত।  

Legal Holiday   (ৈবধ ছ� �ট ) 

আইন �ারা �িত��ত এক�ট ছ� �টর িদন এবং সাধারণত বছেরর এক�ট কম �হীন িদন।  

Legislative Initiative Amendment   (আইনী উেদ�াগ সংেশাধন ) 

এক�ট ব�ালট পিরমাপ যা এক�ট আইন সংেশাধন করার ��াব েদয়।  

Legislative Ratification   (আইনী অনুেমাদন ) 

এক�ট আইেনর আনু�ািনক িন��তকরেণর কাজ বা ���য়া।  

Lever Voting Machine   ( িলভার েভা�টং েমিশন ) 
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যাি�ক িলভার-অ�াকচ� েয়েটড কে�ােলর মাধ�েম েভাটােরর পছ��িল সরাসির গণনা করার প�িতেত 

েরকড� কের এমন এক�ট েমিশন যা েভৗত ব�ালট ব�বহার না কের েভাটেক ল�া কের।  

Lieutenant Governor   (েলফেটন�া� গভন �র ) 

আলা�া এবং উটাহ রােজ�র শীষ � িনব �াচনী কম �কত�া।  

Life Cycle   (জীবনচ� ) 

িসে�ম ই��িনয়ািরং ধারণা যা ধারনা েথেক অবসর পয �� েকান িসে�েমর মধ� িদেয় যাওয়া 

পয �ায়�িলেক িচি�ত কের। জীবনচে�র �িত�ট পয �ােয়র সােথ িবিভ� উে�গ এবং ��য়াকলাপ জিড়ত। 

  

Limited Ballot   (সীিমত ব�ালট ) 

কারও কারও সােথ এক�ট ব�ালট, িক� অন�ান� �িতেযাগীরা েয িনব �াচেন েভাট েদওয়ার অিধকারী েস সব 

�িতেযািগতা নয়।  

List of Registered Voters   ( িনবি�ত েভাটারেদর তািলকা )েভাটার অিধকারী হওয়ার পূব �শত� 

িহেসেব েভাটার তািলকায় িনবি�ত ব���েদর তািলকা।  

Local (Local Government) (�ানীয় (�ানীয় সরকার) ) 

রােজ�র �েরর নীেচ সরকাির এখিতয়ার�িল - কাউি�, শহর, েজলা, বেরা এবং প�ািরশ সহ।  

Local Measures   (�ানীয় ব�ব�া ) 

েভাটারেদর অনুেমাদন বা �ত�াখ�ােনর জন� ব�ালেট রাখা �ানীয় সরকার পয �ােয় এক�ট নত� ন আইন, 

অধ�ােদশ বা সনদ �ণয়ন, সংেশাধন বা বািতল করার ��াব।  

Logic and Accuracy (L&A) Testing   (যু�� এবং িনভ� �লতা (এল অ�া� এ) পরী�া ) 

য�পািত এবং িসে�ম ��িত পরী�া যার উে�শ� হল এক�ট য�পািত বা িসে�ম ব�বহার করার আেগ 

��টপূণ � িডভাইস এবং অনুপযু� িনব �াচন-িনিদ�� েসটআপ শনা� করা। �িত�ট ব�ালট �াইেলর যথাথ �তা 

যাচাই করার জন� এবং �িত�ট স�াব� ৈবধ এবং অৈবধ েভাটার পছ�েক েটকেনাল�জক�ািল এবং 
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আইনগতভােব েভাটদান প�িত �ারা ধরা বা পিরচালনা করা েযেত পাের তা িনধ �ারণ করার জন� 

এখিতয়ার �েয়াজন। িনব �াচনী কম �কত�ারা িনব �াচেনর ��র আেগ এল এ�এ পরী�া পিরচালনা কেরন 

এবং এখিতয়ার প�িত অনুযায়ী িনব �াচেনর জন� িসে�ম এবং িডভাইস�িল েসট আপ করার ���য়া 

এবং েয েকানও রা��য় আইন অনুসাের। 

Logical Correctness   (েযৗ��ক স�ঠকতা ) 

শত��ট ইি�ত কের েয, �দ� ইনপুেটর জন�, এক�ট ক��উটার ে�া�াম ে�া�ােমর ে�িসিফেকশন 

পূরণ করেব এবং �েয়াজনীয় আউটপুট েদেব। 

Look at Both Side of Your Ballot   (আপনার ব�ালেটর উভয় িদক েদখুন ) 

েভােটর িনেদ�শাবলী েভাটারেদর মেন কিরেয় েদয় েয িনব �াচনী �িতেযািগতা ব�ালেটর সামেন এবং িপছেন 

উভয় িদেক �দিশ �ত হেত পাের। 

Low/No Dexterity Mode   ( িন�/ দ�তা প�িত না থাকা ) 

এক বা উভয় হাত ব�বহার না কের বা কম দ�তার সােথ েভাটারেদর জন� অ�াে�সেযাগ�তা ৈবিশ�� সহ 

এক�ট িমথ��য়া েমাড। 

M  (ড ) 

Machine-Readable Mark   (েমিশন-িরেডবল মাক� ) 

এক�ট ��ানার �ারা শনা�করেণর �েয়াজনীয়তা পূরণ কের এমন এক�ট কাগেজর ব�ালেটর এক�ট 

�িতেযািগতা িনব �াচন অব�ােন িচি�ত ক�ন। 

Machine-Unreadable Mark   (েমিশন-অপঠনেযাগ� মাক� ) 

এক�ট কাগজ ব�ালেটর এক�ট �িতেযািগতা িনব �াচন অব�ােন িচি�ত ক�ন যা ��ানার �ারা পঠনেযাগ� 

বা �াি�ক িহসােব শনা� করা যায় না এবং মানুেষর িবচােরর �েয়াজন হয়। 
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Magisterial District   (শাসক-সং�া� েজলা ) 

এক�ট িনিদ�� সংখ�ক েজলায় এক�ট রাজ� িবভ�, �িত�ট েজলা  শাসক-সং�া� �াথ�েদর িনব �াচন কের।  

Magisterial District Judge   (শাসক-সং�া� েজলা িবচারক) 

একজন িসিভল অিফসার বা আইন িবচারক িযিন আইন পিরচালনা কেরন, িবেশষ কের িযিন এমন এক�ট 

আদালত পিরচালনা কেরন যা েছাটখােটা অপরােধর সােথ স�িক�ত এবং আরও ��তরেদর জন� 

�াথিমক �নািন কের। 

Mail Ballots (Noun) (েমইল ব�ালট  ( িবেশষ�) ) 

একজন েভাটার  ব��� ব�তীত অন� েকানও েভাটারেক েভােটর �ােন েভাট েদন। েমইলড ব�ালট 

সাধারণত েভাটারেদর কােছ পাঠােনা হয় িক� িনব �াচেনর কায �ালয় েথেক কাউ�াের জাির করা যায়। 

এখিতয়ােরর উপর িনভ�র কের, ে�িরত ব�ালট�িল েমইল, �প বে� বা ব���গতভােব েফরত েদওয়া 

েযেত পাের। েমল করা ব�ালট�িল েভাট-বাই-েমইল এবং অনুপি�ত ব�ালেটর সমাথ �ক। 

Mail Ballots (Verb) (েমইল ব�ালট (��য়া) ) 

মািক�ন ডাক পিরেষবা ব�বহার কের েভাটারেদর কােছ ব�ালট পাঠােনার ���য়া। 

Mail-In Voter Registration Form   (েমইল-ইন েভাটার িনব�ন ফম � ) 

একজন েভাটার তােদর কােছ এক�ট ব�ালট পাঠােনার অনুেরাধ করার জন� ব�ব�ত এক�ট ফম �।  

Mailed Ballot Election   (ে�িরত ব�ালট িনব �াচন ) 

এক�ট িনব �াচন যা স�ূণ ��েপ েমইলড ব�ালট ব�বহার কের পিরচািলত হয় এবং হয় ব���গতভােব েভাট 

েদওয়ার িবক� �দান কের না অথবা ব���গতভােব েভাট েদওয়ার সীিমত িবক� রেয়েছ। 

Mailed Ballot Precinct   (েমলড ব�ালট ি�িস� ) 

এক�ট েভাটেক� যা ব���গতভােব েভাট েদওয়ার িবক��িল সরবরাহ কের না।  

Mailing Address   ( িচ�ঠ পাঠােনার �ঠকানা ) 
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েয �ঠকানা�ট একজন ব��� েমইল েপেত পাের, েয �ঠকানা�ট একজন ব���র বসবােসর �ঠকানা েথেক 

িভ� হেত পাের।  

Majority   (সংখ�াগির� ) 

অেধ �েকর েবশী 

Majority of The Votes   (েভােটর িসংহভাগ ) 

অেধ �েকর েবিশ েভাট পেড়েছ।  

Majority of Voters   (েভাটার সংখ�াগির� ) 

েভাটারেদর অেধ �েকরও েবিশ।  

Majority Party   (সংখ�াগির� দল ) 

এক�ট রাজৈনিতক দল েয এক�ট এখিতয়াের েমাট েভােটর নূ�নতম শতাংশ পায় বা সরকােরর িনয়�ণ 

েজতার জন� যেথ� �মতা রােখ বা িবজয়ী দেলর �ধান িবেরাধী দল গঠন কের। 

Majority Voting   (সংখ�াগির� েভাট ) 

এক�ট েভােটর ৈবিচ� যার জন� িবজয়ী �াথ�েক অেধ �েকর েবিশ েভাট েপেত হেব। যিদ েকান �াথ� 

স�ূণ � সংখ�াগির�তা অজ�ন না কের, তেব শীষ � দুই েভাট �হণকারীর মেধ� এক�ট পুনিন �ব �াচন অনু��ত 

হেত পাের।  

Make Void   (  অকায �কর করা) 

এক�ট ভ� ল,  বাদ েদওয়া বা ই�াকৃত কাজ যার ফেল েভাট চূড়া� িনব �াচেনর ফলাফেলর িদেক গণনা কের 

না।  

Malware   (ম�ালওয়�ার ) 

স�ওয়�ার বা ফাম �ওয়�ার এক�ট অননুেমািদত ���য়া স�াদন করার উে�েশ� করা হেয়েছ যা এক�ট 

িসে�েমর েগাপনীয়তা, অখ�তা বা �াপ�তার উপর িব�প �ভাব েফলেব। উদাহরণ��প, এক�ট 



 92 

ভাইরাস, কৃিম, ে�াজান হস �, বা অন�ান� েকাড-িভি�ক স�া যা েহা�েক সং�িমত কের। �াইওয়�ার 

এবং অ�াডওয়�ােরর িকছ�  �পও ম�ালওয়�ােরর উদাহরণ। 

Mandate   (আেদশ ) 

এক�ট  সরকাির বা �ামািণক আেদশ, সাধারণত আইনী আইন বা িনব �াহী আেদশ �ারা। 

Manual Tabulation of Ballots   (ব�ালেটর ম�ানুয়াল েটবুেলশন ) 

ব�ালট শীট গণনা এবং/অথবা মানুেষর পরী�ার মাধ�েম ব�ালট শীেট িনব �াচন। 

Manually-Marked Paper Ballot   (ম�ানুয়ািল মাক� করা েপপার ব�ালট ) 

কাগেজর ব�ালট েভাটার �ারা েলখা এক�ট পাে� ব�বহার করা হয়। কাগেজর ব�ালট হল �াধীন েভাটার 

যাচাইেযাগ� েরকড�। 

Mark   (মাক� ) 

�া�রকারীর �ারা ৈতির করা েকান �তীক যা এক�ট নিথর কায � স�াদেনর �িতিনিধ� কের বা েভাট 

িনব �াচনেক িনেদ�শ কের। 

Marked Ballot   (মাক� করা ব�ালট ) 

ব�ালট যােত েভাটার িনব �াচন রেয়েছ। 

Marking Device   ( িডভাইস িচি�ত করা ) 

এক�ট য� যা ৈবদু�িতন ই�ারেফেস �িতেযািগতার িবক��িল িনব �াচন এবং পয �ােলাচনা করার অনুমিত 

েদয় এবং েভাটার িনব �াচেনর অন� েকানও �ায়ী েরকড� ৈতির কের না। 

Marksense   (মাক�েস� ) 

ব�ালট কাড� বা িসিরেজর কােড�র এক বা উভয় মুেখ িনধ �ািরত েভাট �িত��য়া ে���িলেত করা িচে�র 

মাধ�েম েভাট েরকড� করা হয় এমন িসে�ম। মাক�েস� িসে�ম ব�ালট পড়ার জন� অপ�টক�াল ��ানার 

বা অনু�প েস�র ব�বহার করেত পাের। অপ�টক�াল ��ান নােমও পিরিচত।  
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Master Voter Registration List   (মা�ার েভাটার িনব�ন তািলকা ) 

িনবি�ত েভাটারেদর একক, অিভ�, অিফিসয়াল, ক��উটারাইজড রাজ�ব�াপী বা �ানীয় িনব�ন 

ডাটােবেজ রি�ত েভাটারেদর তািলকা।  

Measure   (পিরমাপ) 

েভাটারেদর অনুেমাদন বা �ত�াখ�ােনর জন� ব�ালেট রাখা এক�ট নত� ন আইন বা সাংিবধািনক সংেশাধন 

করার ��াব।  

Measure Information (তথ� পিরমাপ) 

েভােটর উপকরেণর েয অংেশ নত� ন আইন বা সাংিবধািনক সংেশাধনী স�েক� তথ� রেয়েছ যা 

েভাটারেদর অনুেমাদন বা �ত�াখ�ােনর জন� ব�ালেট রাখা হেয়েছ। 

Measure Register   (পিরমাপ িনব�ন) 

েরকড� যা এক�ট িনিদ�� ব�ালট ইসু�র পে� এবং িবপে� েমাট েভােটর �িতফলন ঘটায়।  

Mechanical Lever Voting Machine   (যাি�ক িলভার েভাট েমিশন ) 

যাি�ক িলভার-অ�াকচ� েয়েটড কে�ােলর মাধ�েম েভাটােরর পছ��িল সরাসির গণনা করার প�িতেত 

েরকড� কের এমন এক�ট েমিশন যা েভৗত ব�ালট ব�বহার না কের েভাটেক ল�া কের।  

Memory Card   (েমমির কাড� ) 

িড�জটাল তথ� সংর�েণর জন� ব�ব�ত এক�ট ইেলক�িনক েডটা ে�ােরজ িডভাইস, সাধারণত ��াশ 

েমমির ব�বহার কের।  

Method of Application   (আেবদেনর প�িত ) 

আেবদেনর িবিভ� প�িত জনসাধারেণর জন� উপল� তাই তারা েভাট িদেত িনব�ন করেত পাের। 

Midterm Election  (মধ�বত� িনব �াচন ) 

রা�পিত িনব �াচেনর মেধ� েয িনব �াচন হয়।  
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Military Voting   (সামিরক েভাট ) 

েসনাবািহনী, েনৗবািহনী, িবমান বািহনী, সামুি�ক বািহনী, উপকূলর�ী, এবং বিণক সামুি�ক, এবং তােদর 

প�ী এবং িনভ�রশীল সহ স��য় পিরেষবােত ইউিনফম �ড পিরেষবার সদস�। 

Military Voting Assistance Officer   (সামিরক েভাট সহায়তা কম �কত�া ) 

সামিরক ও িবেদশী েভাটাররা তােদর েভাটািধকার বুঝেত পাের, অনুপি�তেদর েভাট েদওয়ার জন� 

কীভােব িনব�ন করেত হয় এবং স�ঠক িনদ�লীয় েভােটর তথ� এবং সহায়তার অ�াে�স আেছ তা িন��ত 

করার জন� েভাট সহায়তা অিফসার ( িভএও) কাজ কের। িভএও ইউিনফম �ড সািভ�স, েবসামিরক 

নাগিরক, অথবা িবেদশী মািক�ন নাগিরক সং�ার সদস� হেত পাের।  

Minimum Standards   ( নূ�নতম মান ) 

মান বা অজ�েনর সব �িন� �র যা �হণেযাগ�। 

Minimum Voting Age   ( নূ�নতম েভােটর বয়স ) 

আইন �ারা িনধ �ািরত বয়স যা একজন ব���েক পাবিলক িনব �াচেন েভাট েদওয়ার েযাগ� হওয়ার আেগ 

অজ�ন করেত হেব। 

Minor Party   (েগৗণদল  ) 

এক�ট রাজৈনিতক দল যা এক�ট �ধান দল িহসােব �ীকৃত হওয়ার �েয়াজনীয়তা পূরণ কের না, িক� 

অন�থায় সাধারণত �ীকৃত হয় কারণ তার �াথ�রা েভােটর এক�ট িনিদ�� শতাংশ বা এক�ট আেবদন 

���য়ার মাধ�েম েপেয়েছ।  

Mismarked   (ভ� ল িচি�ত ) 

এক�ট ��ট, ভ� ল, বাদ েদওয়া বা ই�াকৃত কাজ যার ফেল েভাটােরর উে�শ� চূড়া� িনব �াচেনর 

ফলাফেলর িদেক গণনা কের না।  

Mixed Ticket   ( িম� �টিকট ) 
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এক�ট ব�ালট েযখােন েভাটাররা তােদর পছে�র �াথ�েদর িনব �াচন করেত পাের িনিব �েশেষ দলীয় স�ক� 

িনিব �েশেষ �িত�ট েদৗেড়র জন� সেব �া� অনুেমািদত।  

Mock Election   (নকল িনব �াচন ) 

এক�ট িনদ�লীয় িশ�ামূলক অনু�ান যা �াথিমকভােব ত�ণেদর েশখায় িকভােব েভাট িদেত হয়।  

Modified Closed Primary   (সংেশািধত ব� �াথিমক ) 

এক�ট �াথিমক িনব �াচন যা রাজ� দল�িলেক িস�া� িনেত েদয় েয তারা েকান রাজৈনিতক দেলর 

সহেযাগী ছাড়া িনবি�ত েভাটারেদর [তােদর �াথিমক িনব �াচেন অংশ�হণ করার অনুমিত েদয় িকনা।  

Modified Open Primary   (পিরবিত�ত েখালা �াথিমক ) 

এক�ট �াথিমক িনব �াচন যা রাজ� দল�িলেক িস�া� িনেত েদয় েয তারা েকান রাজৈনিতক দেলর 

সহেযাগী ছাড়া িনবি�ত েভাটারেদর [তােদর �াথিমক িনব �াচেন অংশ�হণ করার অনুমিত েদয় িকনা।  

Monitor and Device Controller   (মিনটর এবং িডভাইস কে�ালার ) 

এক�ট অিডও-�শ �েযাগ� ই�ারেফস যা ব�বহারকারীেদর িনব �াচন করেত েদয়। 

Motor Voter   (েমাটর েভাটার ) 

এই আইন, যা সাধারণত "েমাটর েভাটার আইন" নােম পিরিচত, রাজ��িলেক তােদর েমাটর গািড়র 

লাইেস��ং অিফেস (অেনক রােজ� িডএমিভ নােম পিরিচত) েভাট েদওয়ার জন� িনব�ন করার সুেযাগ 

েদওয়া �েয়াজন। এই আইেন রাজ��িলেক এমন অিফস�িলেত েভাটার িনব�েনর ��াব করেত বলা 

হেয়েছ েয�িল জনসাধারেণর সহায়তা �দান কের বা রা��য় অথ �ায়েন পিরচািলত কম �সূিচ �দান কের যা 

মূলত �িতব�ী ব���েদর েসবা �দােন িনেয়া�জত এবং সশ� পিরেষবা িনেয়াগ অিফস। এনিভআরএ 

িনব�ন তািলকা র�ণােব�েণর জন� িনেদ�িশকা �দান কের এবং েভাটারেদর তািলকা েথেক কীভােব 

সরােনা যায় তার সীমা িনধ �ারণ কের। 

Multi-Member District   (ব� সদেস�র েজলা ) 
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এক�ট িনব �াচনী েজলা বা িনব �াচনী এলাকা েযখােন একজেনর পিরবেত� আইনী সং�ায় দুই বা তেতািধক 

�িতিনিধ থােক।  

Multi-Seat Contest   (ব� আসেনর �িতেযািগতা ) 

এক�ট িনিদ�� সংখ�ক আসন পয �� একািধক �াথ�রা �িতেযািগতা করেত পারেবন। েভাটাররা িনিদ�� 

সংখ�ক �াথ�র েচেয় েবিশ েভাট িদেত পােরন।  

Municipal   (েপৗরসভা ) 

িনউ ইংল�া� রাজ�, িনউইয়ক� এবং উইসকনিসন বােদ শহর, বেরা, �াম বা শহেরর সােথ স�িক�ত, 

েযখােন নাম শহর এলাকা �ারা কাউি� বা রােজ�র এক�ট মহকুমােক িনেদ�শ কের।  

Municipal Ballot  (েপৗর  ব�ালট) 

�াথ�েদর জন� এক�ট ব�ালট বা েপৗরসভা পিরচালনা কিম�ট স�িক�ত ব�ব�া। 

Municipal Bond Election   (েপৗর ব� িনব �াচন ) 

এক�ট িনব �াচন েযখােন এক�ট েপৗর সরকারেক অিতির� ব�য় অনুেমাদেনর অনুমিত েদওয়ার ��াব 

েদওয়া হয় েযখােন ঋণ এবং বাধ�বাধকতা সুদসহ পিরেশাধ করা হয় ব�ালেট অনুেমাদন বা �ত�াখ�ােনর 

জন� �দিশ �ত হয়। 

Municipal Elections   (েপৗর িনব �াচন ) 

�াথ�েদর িনয়িমত িনব �াচন এবং েপৗরসভা পিরচালনা কিম�টর মেধ� ব�ব�া।  

Municipal School District   (েপৗর �ুল েজলা ) 

�াথিমক বা মাধ�িমক িবদ�ালেয়র �ানীয় �শাসেনর জন� এক�ট েভৗগিলক একক। 

Municipal Water District   (েপৗর জল েজলা ) 

�ানীয় সরকােরর এক�ট েভৗেগািলক ইউিনট এক�ট স�দায়েক জল ও নদ�মা সরবরােহর কাজ �দান 

কের। 
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Municipality   (েপৗরসভা ) 

িনউ ইংল�া� রাজ�, িনউইয়ক� এবং উইসকনিসন বােদ শহর, বেরা, �াম বা শহেরর সােথ স�িক�ত, 

েযখােন নাম শহর এলাকা �ারা কাউি� বা রােজ�র এক�ট মহকুমােক িনেদ�শ কের। 

N   (ঢ ) 

National   (জাতীয় ) 

েফডােরল সরকােরর অ�গ �ত বা র�ণােব�ণ। 

National Association Of Secretaries Of State (NASS) (রােজ�র সিচবেদর জাতীয় সিমিত 

 (এনএএসএস)) 

মািক�ন রাজ� এবং অ�ল�িলর রােজ�র সিচবেদর িনেয় গ�ঠত সরকাির কম �কত�ােদর এক�ট িনদ�লীয় 

েপশাদার সংগঠন। 

National Association Of State Election Directors (NASED) (ন�াশনাল অ�ােসািসেয়শন 

অফ ে�ট ইেলকশন িডের�রস (  এনএএসইিড ) ) 

মািক�ন রাজ� এবং অ�ল�িলর রাজ� িনব �াচন পিরচালক এবং �শাসকেদর এক�ট িনদ�লীয় েপশাদার 

সিমিত।  

National Certification Test Report   (ন�াশনাল সা�ট�িফেকশন েট� িরেপাট� ) 

এক�ট �ীকৃত পরী�া ল�াব �ারা এক�ট েভা�টং িসে�েমর �াধীন পরী�ার ফলাফেলর িরেপাট� এক�ট 

সা�ট�িফেকশন ন�র �দােনর িবষেয় সুপািরশ সহ মািক�ন িনব �াচন সহায়তা কিমশেনর কােছ িবতরণ করা 

হেয়েছ।  

National Certification Testing   (জাতীয় �মাণপ� পরী�া ) 
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জাতীয় সা�ট�িফেকশন ��া�ােড�র পারফরম�া� এবং অন�ান� �েয়াজনীয়তা এবং তার িনজ� 

ে�িসিফেকশেনর সােথ িসে�ম�ট স�িতপূণ � িকনা তা িনধ �ারণ করেত এক�ট েভা�টং িসে�েমর পরী�া 

এবং পরী�া।  

National Change of Address Program (NCOA) (ন�াশনাল েচ� অফ অ�াে�স ে�া�াম 

 (এনিসওএ)) 

�ায় ১৬০িমিলয়ন �ায়ী পিরবত�েনর �ঠকানা ( িসওএ) েরকেড�র এক�ট িনরাপদ েডটােসট যার মেধ� 

ইউএসিপএস-এ �ঠকানা পিরবত�েনর জন� দােয়র করা ব���, পিরবার এবং ব�বসার নাম এবং �ঠকানা 

রেয়েছ। িনব �াচন কম �কত�ারা তােদর েভাটার িনব�ন উপা��িলেত েরকড� আপেডট করেত NCOA 

ব�বহার কেরন। 

National Convention   (জাতীয় সে�লন ) 

এক�ট সভা েযখােন রা�পিতর মেনানীত �াথ� িনব �াচন করার জন� রাজ� এবং অ�লিভি�ক দল�িল 

ডাকা হয়। 

National Institute of Standards and Technology (NIST)   (ন�াশনাল ইনি��টউট অব 

��া�াড�স অ�া� েটকনেলা�জ  (এনআইএস�ট)) 

েফডােরল সং�া েভা�টং প�িতর মান উ�য়েন সহায়তা করার দািয়� েপেয়েছ। এনআইএস�ট িবকাশ 

কের এবং িবস্তৃত �যু��র মান বজায় রােখ। এনআইএস�ট িব�ানীরা মািক�ন যু�রাে�র িনব �াচন 

সহায়তা কিমশনেক েভা�টং প�িতর জন� পরী�ামূলক মানদ� ৈতিরেত সহায়তা কেরন।  

National Party Convention   (জাতীয় দেলর কনেভনশন ) 

এক�ট সভা েযখােন রা�পিতর মেনানীত �াথ� িনব �াচন করার জন� রাজ� এবং অ�লিভি�ক দল�িল 

ডাকা হয়।  

National Presidential Nominating Convention   (জাতীয় রা�পিত মেনানীত সে�লন ) 
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আস� মািক�ন ে�িসেড� িনব �াচেন মেনানয়ন �ত�াশীেদর জন� �িত চার বছর অ�র মািক�ন যু�রাে� 

রাজ� এবং অ�লিভি�ক দল�িলর এক�ট সভা অনু��ত হয়। এ�ট জাতীয় সে�লন েখালার আেগ 

মেনানীতেদর িস�া� েনওয়ার অনুমিত েদয়। 

National Voluntary Laboratory Accreditation Program (NVLAP) (জাতীয় ে��ােসবী 

পরী�াগার �ীকৃিত কম �সূিচ  (এনিভএলএিপ))  

ন�াশনাল ইনি��টউট অব ��া�াড�স অ�া� েটকেনাল�জ  (এনআইএস�ট) �ারা পিরচািলত 

জাতীয় ে��ােসবী পরী�াগার �ীকৃিত কম �সূিচ। 

National Voter Registration Act Of 1993 (NVRA)[Also Known As The “Motor Voter 

Act"] (ন�াশনাল েভাটার ের�জে�শন অ�া� অফ ১৯৯৩(এনিভআরএ) [এছাড়াও "েমাটর েভাটার 

আইন" নােমও পিরিচত] ) এই আইন, যা সাধারণত "েমাটর েভাটার আইন" নােম পিরিচত, রাজ��িলেক 

তােদর েমাটর গািড়র লাইেস��ং অিফেস েভাট েদওয়ার জন� ের�জে�শন করার সুেযাগ েদওয়া 

�েয়াজন (  অেনক রােজ� িডএমিভ নােম পিরিচত)। আইেন রাজ��িলেক এমন অিফস�িলেত েভাটার 

িনব�েনর ��াব করেত বলা হয় যা জনসাধারেণর সহায়তা �দান কের বা �াথিমকভােব �িতব�ী 

ব���েদর পিরেষবা �দােন িনেয়া�জত রা��য় অথ �ািয়ত ে�া�াম এবং সশ� পিরেষবা িনেয়াগ অিফস। 

এনিভআরএ িনেদ�িশকাও �দান কের িনব�ন তািলকা র�ণােব�ণ এবং েভাটারেদর তািলকা েথেক 

কীভােব সরােনা যায় তার সীমা িনধ �ারণ কের। 

No Excuse Absentee Voting   (েকান অজুহাত না থাকা অনুপি�ত েভাট ) 

এক�ট শ� ব�বহার করা হয় যখন েকান িনবি�ত েভাটার অনুপি�ত ব�ালেটর জন� অনুেরাধ করেত 

পােরন, েকান সীমাব�তা ছাড়াই। 

Nominate   (মেনানীতকরণ) 

একজন ব���েক পাবিলক অিফেসর জন� িবেবচনা করার ��াব েদওয়া। 

Nominated Officials   (মেনানীত কম �কত�া ) 
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েযসব ব��� পাবিলক অিফেস িনেয়ােগর জন� িবেবচনার জন� ��াব করা হেয়েছ অথবা যারা এক�ট 

�াথিমক িনব �াচেন পয �া� েভাট েপেয়েছন এক�ট সাধারণ বা রান-অফ িনব �াচেন যাওয়ার জন�। এই শ��ট 

মািক�ন রা�পিতর �াথ� িহেসেব দলেক �িতিনিধ� করার জন� জাতীয় পা�ট� কনেভনশেন রাজ� এবং 

অ�লিভি�ক দল�িলর �ারা িনব �ািচত ব���েদরও উে�খ করেত পাের। 

Nominating Petition   (নিমেনশন িপ�টশন ) 

�াথ�েদর নাম িনব �াচনী ব�ালেট রাখার অনুেরাধ করার জন� িনবি�ত েভাটারেদর �া�িরত এক�ট 

আনু�ািনক িলিখত দিলল। 

Nomination   (মেনানয়ন ) 

পাবিলক অিফেস িবেবচনার জন� ��ািবত হওয়ার ���য়া। 

Nomination Paper   (মেনানয়নপ� ) 

এক�ট �াথ�র নাম িনব �াচনী ব�ালেট রাখার জন� অনুেরাধ করার জন� এক�ট িনব �াচন অিফস �ারা জাির 

করা এক�ট আনু�ািনক িলিখত নিথ।  

Nominee   (মেনানীত ব���) 

একজন ব��� িযিন পাবিলক অিফেস িবেবচনার জন� ��ািবত হেয়েছন।  

Non-Accepted Ballots   (অ-�হণেযাগ� ব�ালট ) 

এক�ট��ট, ভ� ল, বাদ েদওয়া বা ই�াকৃত কাজ যার ফেল েভাট চূড়া� িনব �াচেনর ফলাফেলর জন� গণনা 

করা হয় না। 

Non-Paper Media   (কাগজিবহীন িমিডয়া ) 

েয েকানও ধরেনর িমিডয়া যার উপর তথ� সংর�ণ করা হয়, িক� যা কাগজ বা মুি�ত িমিডয়া িহসােব 

েযাগ�তা অজ�ন কের না, েযমন মাইে�া িমিডয়া (মাইে�া িফচ এবং মাইে�ািফ�) বা ক��উটার হাড� 

�াইভ।  

Non-Partisan   ( িনদ�লীয় ) 
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েকােনা রাজৈনিতক দেলর সে� যু� নয়। 

Nonpartisan Primary   ( িনদ�লীয় �াথিমক ) 

িনদ�লীয় �িতেযািগতায় �াথ�েদর ে�� সংকুিচত করার জন� �াথিমক িনব �াচন অনু��ত হয়। 

Non-Party-Specific Contest   ( িনদ�লীয়-িনিদ�� �িতেযািগতা ) 

�িতেযািগতা েযখােন েসই �িতেযািগতায় েভাট েদওয়ার েযাগ�তা রাজৈনিতক দলভ� ��র েথেক �াধীন।  

Noncompliance   (অস�িত) 

িকছ�  েমেন চলেত ব�থ �তা বা অ�ীকার (েযমন এক�ট িনয়ম বা �িবধান)।  

Nondiscriminatory   (ৈবষম�হীন) 

 ন�ায়স�ত ও যথাথ �। 

None of The Above   (উপেরর েকউ নয় ) 

িকছ�  এখিতয়ার বা সং�ায় এক�ট ব�ালট িবক�, যা েভাটারেক এক�ট েভােটর �িতেযািগতায় সকল �াথ�র 

অস�িত িনেদ�শ করার অনুমিত েদয়। 

Nonpartisan Canvas Board   ( িনরেপ� ক�ানভাস েবাড� ) 

িনব �াচনী সাম�ী সংকলন, পয �ােলাচনা এবং যাচাইকরেণর জন� িনিদ�� িনয়ম ও প�িত অনুসরণ কের 

একসােথ কাজ করা, যােদর েকান দলীয় স�ক� বা অ�কািশত দলীয় স��ৃতা েনই।  

Nonpartisan Election   ( িনদ�লীয় িনব �াচন ) 

িনদ�লীয় �িতেযািগতায় �াথ�েদর িনেয় িনব �াচন অনু��ত হয়।  

Nonpartisan Office   ( িনরেপ� অিফস ) 

িনব �ািচত কায �ালয় যার জন� �াথ�রা রাজৈনিতক দলভ� �� ছাড়াই চেল।  

Nonpartisan Office Declaration of Candidacy   (�াথ�র ননপা�ট�জান অিফস েঘাষণা ) 

িনদ�লীয় পাবিলক অিফেসর �াথ� হওয়ার জন� �েয়াজনীয় কাগজপ� স�� করার কাজ।  
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Nonvolatile Memory  (অপিরবত�নশীল েমমির ) 

েমেমাির েযখােন েকান �মতা �েয়াগ না কের তথ� অিনিদ��কােলর জন� সংর�ণ করা যায়। রম এবং 

ে�াম�িল অি�র েমমিরর উদাহরণ।  

Not Contested   (�িতেযািগতামূলক নয় ) 

যখন িনব �াচেনর জন� উ�ু� আসেনর েচেয় েবিশ ব��� �াথ� হওয়ার জন� আেবদন কেরন না।  

Notarized Statement   (েনাটারাইজড ে�টেম� ) 

এক�ট নিথ যা এক�ট েনাটাির পাবিলক �ারা �ত�িয়ত হেয়েছ, িযিন একজন কম �কত�া িযিন নিথেত 

�া�রকারী �েত�েকর পিরচয় যাচাই কেরন এবং দিলল�ট ��া� িদেয় �ত�িয়ত কেরন। 

Notice   ( িব�ি� ) 

এক�ট �িত�ােনর উে�শ�, কম � বা অনু�ারক েঘাষণা।  

Notice of Clarification   (���করেণর িব�ি� ) 

িনব �াচন সহায়তা কিমশেনর (EAC) েভা�টং িসে�ম সা�ট�িফেকশন বা েভা�টং িসে�ম েটি�ং ল�াব (VSTL) 

ে�া�ােমর �েয়াজনীয়তা এবং প�িত স�েক� আরও িনেদ�শনা এবং ব�াখ�া �দানকারী নিথ। েভাট 

িসে�ম েট� ল�াব বা EAC িনবি�ত ��তকারেকর কাছ েথেক ���করেণর অনুেরােধর জবােব NOC 

জাির করা েযেত পাের। ইএিস ���করেণর েনা�টশ জাির করেত পাের যখন এ�ট িনধ �ারণ কের েয 

সাধারণ ব�াখ�া �েয়াজন।  

Notice of Disposition   ( িডসেপা�জশেনর েনা�টশ ) 

এক�ট িবষয় চূড়া� িন�ি�, এবং এক�ট এেজ�� েথেক েঘািষত িস�াে�র েরফাের� সহ।  

Notice of Election   ( িনব �াচেনর িব�ি� ) 

এক�ট অনুেমািদত সরকাির কতৃ �প� যখন এক�ট িনিদ�� সমেয় এবং িবেশষ িনয়ম এবং িবিধমালার 

অধীেন এক�ট িনব �াচন অনু��ত হেব এমন জনসাধারেণর েনা�টশ �দান করেল আইনী শ��ট ব�বহার 

করা হয়। 
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Notice to Voters   (েভাটারেদর েনা�টশ ) 

িনব �াচন, েভাটার িনব�ন, বা িনব �াচন ���য়া স�েক� িনব �াচন অিফস েথেক অিফিসয়াল েযাগােযাগ। 

Notices of Noncompliance   (পালন না করার িব�ি� ) 

এক�ট সং�ার আনু�ািনক েযাগােযাগ েয এক�ট সংিবধান এবং িনয়ম ল�ন করা হেয়েছ। 

  

O   (ণ ) 

Oath   (শপথ ) 

একজন যা বেল তার সেত�র এক�ট সিত�কােরর সত�ায়ন বা েয েকউ যা বেল তা করার জন� 

আ�িরকভােব ই�া কের। 

Oath of Office   (অিফেসর শপথ ) 

একজন ব��� পাবিলক পেদ অিধ��ত থাকার সােথ স�িক�ত দািয়�, দািয়� এবং বাধ�বাধকতার �িত 

জনসাধারেণর �িত�িতব� হওয়ার জন� এক�ট শপথ বা �ত�য় �হণ কের। 

Observational Test   (পয �েব�ণমূলক পরী�া ) 

েভাটার িডভাইেসর উপর পিরচািলত পরী�া�ট �কৃত েভাটারেদর �ারা িনব �াচেনর সময় িব�াসেযাগ�তা 

িন��ত করার জন� েয েভাটার যাচাইেযাগ� কাগজ েরকড� স�ঠকভােব উৎপািদত হয় যখন সহায়ক 

�যু�� ব�বহার করা হয়। পয �েব�ণমূলক পরী�ার অধীন িডভাইস�িল সাধারণ েভাট সং�েহর জন� 

ব�বহার করা হয়; সংগৃহীত েভাট িনব �াচন তািলকায় অ�ভ� �� করা হয়।  

Observers   (পয �েব�ক ) 

েয ব���রা েভােটর �ান েখালা এবং ব� করা, েভাটদান, গণনা এবং ফলাফল�িলর সারণী, বা িনব �াচেনর 

অন� েকােনা অংশ পয �েব�ণ কের। 
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Office   (দ�র ) 

েকান েফডােরল, ে�ট, কাউি�, টাউন, প�ািরশ, বেরা, িমউিনিসপ�াল, �ুল, িডি�� বা অন�ান� সরকাির 

পদ।  

Office Holder   (অিফস েহা�ার ) 

এক�ট পদ যা একজন ব���েক বণ �না করেত ব�ব�ত হয় িযিন পাবিলক অিফেস শপথ িনেয়েছন এবং 

বত�মােন এই পেদ দািয়� পালন করেছন।  

Office of The Registrar Of Voters   (েভাটার িনব�েকর কায �ালয় ) 

িনব �াচন বা িনব �াচন ���য়া পিরচালনার জন� দায়ী একজন কম �কত�া।  

Officer   (অিফসার ) 

এক�ট পদ যা একজন ব���েক বণ �না করেত ব�ব�ত হয় িযিন পাবিলক অিফেস শপথ িনেয়েছন এবং 

বত�মােন এই পেদ দািয়� পালন করেছন।  

Official   (দা�িরক ) 

 (১ ) এক�ট অিফস, পদ, বা �া� এর সােথ স�িক�ত (২ ) এক�ট অিফস রাখা: কতৃ �� থাকা 

Official Ballot  (দা�িরক েভাটপ�) 

এক�ট িনিদ�� িনব �াচেন িস�া� েনওয়া সম� �িতেযািগতার আনু�ািনক উপ�াপনা। হয় কাগেজ অথবা 

ৈবদু�িতক িবন�ােস, েভাটারেদর তােদর েভাটার পছ� েদখােনার ���য়া।  

Official Ballot Card  (দা�িরক েভাটদান কাড�) 

এক�ট দা�িরক কাড� বা েবশ কেয়ক�ট কাড� যার উপর মুি�ত হয়, অথবা েভাটপে�র েরফাের� �ারা 

িচি�ত করা হয়, এক বা একািধক দ�ের মেনানয়ন বা িনব �াচেনর জন� �াথ�েদর নাম বা এক বা একািধক 

েভাট পে�র িশেরানাম ব�ব�া। 

Official Ballot Card Secrecy Sleeve  (দা�িরক েভাটদােনর  েগাপনীয়তার আ�াদন) 
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এক�ট কাগজ, খাম, বা েফা�ার যা একজন েভাটার তার েভাট পে� িকভােব িচি�ত কেরেছন তার 

েগাপনীয়তা বজায় রাখার তা পিরেব�ন কের রােখ। 

Official Envelope  (দা�িরক খাম) 

সরকাির অভ��রীণ, বািহ�ক এবং েগাপনীয় খাম যা েভাট প� পিরবহণ বা পিরেব�ন কের রাখার জন� 

ব�ব�ত হয়। 

Official Party Affiliation List  (দা�িরক দেলর অ�ভ� ��� তািলকা) 

েভাটার তািলকায় এক�ট দলীয় সংি��তার সােথ িনবি�ত ব���েদর এক�ট তািলকা েভাট েদওয়ার 

অিধকার বা অনুমিত পাওয়ার জন� যা এক�ট পূব �শত�। 

Official Roster of Voters  (েভাটারেদর দা�িরক সম�য়) 

েভাটদােনর অিধকারী হওয়ার জন� পূব �শত� িহেসেব, েভাটার তািলকাভ� � ব���েদর এক�ট তািলকা 

েযখােন েভাটার থােকন।  

Official Sample Ballot  (দা�িরক নমুনা েভাট প�  ) 

িনিদ�� তথ� স�িলত এক�ট নমুনা েভাট প� েভাটারেদর �দান করা হয়। নমুনা েভাট প� পু��কা 

সাধারণত অিতির� িনব �াচনী তথ� �দান কের েযমন েভাটােরর েভােটর �ান এবং ঘ�া, তথ� �াথ�েদর 

স�েক�, ��, এবং েভােটর জন� িনেদ�শাবলী। 

Online Registration  (অনলাইন িনব�ন) 

অনলাইন েভাটার িনব�ন মূলত এক�ট ঐিতহ�গত কাগজ-িভি�ক ���য়ার মেতা একই ���য়া 

অনুসরণ কের েকান নত� ন েভাটার এক�ট কাগেজর ফম � পূরণ কেরন যা িনব �াচন কম �কত�ােদর কােছ 

জমা েদওয়া হয়, িক� এক�ট কাগেজ আেবদন করার পিরবেত�, েভাটার এক�ট ই�ারেনট সাইেটর 

মাধ�েম এক�ট ফম � পূরণ কের এবং েসই কাগজিবহীন ফম � জমা েদওয়া হয় ৈবদু�িতকভােব িনব �াচন 

কম �কত�ােদর কােছ। েবিশরভাগ রােজ� আেবদন�ট ৈবদু�িতকভােব পয �ােলাচনা করা হয়। যিদ অনুেরাধ 

ৈবধ বেল িন��ত করা হয়, নত� ন িনব�ন রােজ�র েভাটার িনব�ন তািলকায় যু� করা হয়। 
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Open Primary  (�াথিমকভােব �কাশ�) 

�াথিমক িনব �াচন যােত েকান েভাটার অংশ�হণ করেত পাের, তােদর রাজৈনিতক সংি��তা িনিব �েশেষ। 

িকছ�  রাজ� েভাটারেদর েভাটেকে� �কােশ� তােদর পছে�র দেলর েভাট পে�র েঘাষণা িদেত হেব, তার 

পর েভাটকম� উপযু� েভাট প� �দান বা স��য় করেবন। অন�ান� রাজ� েভাটারেদর তােদর পছ� 

অনুযায়ী েগাপনীয়তার মাধ�েম পছে�র দেলর েভাট পে� েভাট �দােনর অনুমিত েদয় েভাটেকে� 

তােদর পছ� অনুযায়ী েগাপনীয়তার মাধ�েম পছে�র দেলর েভাট পে� েভাট �দােনর অনুমিত েদয়। 

Open Records  (উ�ু� নিথ) 

নিথ বা আংিশক তথ� যা েগাপনীয় বেল িবেবিচত হয় না এবং সাধারণত এর সােথ সরকাির পিরচালনা 

স�িক�ত । 

Open Source  (মু� উৎস) 

ক��উটার সফটওয়�ার যার েসাস � েকাড (মানব পাঠেযাগ� েকাড) এক�ট অনুমিত সহ উপল� করা হয় 

েযখােন ���� �ারা সংরি�ত সফটওয়�ার�ট অধ�য়ন, পিরবত�ন এবং িবতরণ করার অিধকার েয 

কাউেক এবং েযেকােনা কম � স�াদেনর জন� �দান কের । মু� উৎস সফটওয়�ার এক�ট 

সহেযািগতামূলক সব �জনীন প�িতেত িবকিশত হেত পাের। েভাট �দান এবং িনব �াচন প�িতেত েয মু� 

উৎস সফটওয়�ার ব�বহার করা হয় তা একািধক েপশাদার ও অেপশাদার ে�া�ামার �ারা পয �ােলাচনা করা 

হয়। মু� উৎস প�িত সাধারণত িবনামূেল� নয় এবং সাধারণত অন�ান� সফটওয়�ােরর মত অনুমিত 

�া�। প�িত �েলা স�ূণ ��েপ মু� উৎস হেত পাের অথবা সফটওয়�ার�টর এক�ট অংশ মু� উৎস 

হেত পাের। 

Operating System  (পিরচালনা প�িত) 

ে�া�াম�িলর এক�ট সম�� যা এক�ট ক��উটার িসে�েমর হাড�ওয়�ার িনয়�ণ কের এবং যে� �াপন 

করা অ�াি�েকশন স�ওয়�ারেক উপেযািগতা এবং পিরেষবা �দান কের। েকান সং�রণ�ট �াপন করা 

আেছ এবং িনরাপ�া এবং কায �কািরতা বজায় রাখার জন� ঘন ঘন প�াচ বা আপেডট �েয়াজন তা িনেদ�শ 
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করার জন� পিরচালনা প�িত�েলা জ�টল িরিলজ সং�রণ ন�র ব�বহার কের। এক�ট িনব �াচন দ�ের 

সফটওয়�ার সংেশাধন পিরচালনার জন� পিরচালনা প�িতর পাশাপািশ অ�াি�েকশন সফটওয়�ােরর হাল 

নাগাদ করার জন� সতক�তার সম�য় �েয়াজন । 

 

 

 

Operation Manual  (পিরচালনা সার��) 

দিললািদ যার �ারা এক�ট সংগঠন সদস� এবং কম �চারীেদর জন� িনেদ�িশকা �দান কের তােদর কাজ�িল 

স�ঠকভােব এবং যু��স�তভােব দ�তার সােথ স�াদন করার জন�। এ�ট পণ� উৎপাদন এবং েসবা 

�দােনর জন� িনরাপেদ পিরচালনা করার জন� অনুেমািদত মানস�ত প�িত নিথভ� � কের। 

Operational Environment  (পিরচালনা পিরেবশ) 

সম� স�ওয়�ার, হাড�ওয়�ার (সুেযাগ সুিবধা, আসবাবপ� এবং যাবতীয় স�া সহ), সর�াম, দিললািদ 

এবং িনব �াচনী কম�, র�ণােব�ণ পিরচালনাকারী, েভাট কম� এবং েভাটার �ারা ব�ব�ত ই�ারেফস, 

েভাট সর�াম পিরচালনার জন� �েয়াজন। 

Opponent  (�িতপ�) 

দ�েরর িনব �াচেনর জন� অন� �াথ�রা যারা এক�ট িভ� দেলর অ�গ �ত বা যােদর িভ� ল�� অথবা নীিত 

রেয়েছ । 

Oppose  (িবেরাধ) 

অ�ীকৃিত �াপন অথবা অস�িত �দান। 

Optical Scan  (অি�ক�াল ��ান )  

এক�ট েভাটদান প�িত যা কাগেজর েভাটপ� িনণ �য় করেত পাের এবং েভাট গণনা করেত পাের। 

েভাটপ� স�ঠকভােব িনণ �য় করেত েবিশরভাগ পুরেনা আেলািকক িনণ �য় প�িত অবেলািহত ব�বহার কের 
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(IR) িনণ �য় �যু�� এবং েভাটপ� িনধ �ািরত সময় সীমা সহ। নত� ন ( িড�জটাল) আেলািকক িনণ �য় 

প�িত�েলা েভাট পে�র ছিব ধারণ করেত পাের কারণ েস�িল সারণীযু�। 

Optical Scan Ballots  (অি�ক�াল ��ান ব�ালট)  

এক�ট কাড� বা এমন কেয়ক�ট কাড� যার উপর মুি�ত হয়, বা েভাট পে�র সূ� �ারা িচি�ত করা হয়, 

মেনানয়ন অথবা িনব �াচেনর জন� �াথ�েদর নাম এক বা একািধক দ�ের অথবা এক বা একািধক ব�ব�ার 

েভাট পে�র িশেরানােম, যা আেলািকক িনণ �েয় সারিণ আকাের �কািশত হয়। 

Optical Scan System  (অি�ক�াল ��ান প�িত)  

েয প�িতেত েভােটর লে�� িনধ �ািরত িচে�র মাধ�েম েভাট নিথ করা হয় েভাট প� কাড� বা �ম কােড�র 

উভয় পােশ। এক�ট আেলািকক িনণ �য় প�িত সাধারণত েভাট প� পেড় এবং সারিণ কের সাধারণত 

কাগজ েভাট প�, েভাট প� িনণ �য় এবং িবষয়ব� ব�াখ�া কের। 

Order  (িনেদ�শ) 

এক�ট �ামািণক আেদশ, পিরচালনা বা িনেদ�শনা। 

Order on The Ballot  (েভাট পে� িনেদ�শনা) 

েয �েম �িতেযািগতা এবং �াথ�রা েভাটদােন উপি�ত হয়। 

Ordinance  (অধ�ােদশ) 

�ানীয় কতৃ �প� কতৃ �ক �ণীত এক�ট আইন। 

Original Petition  (মলূ আেবদন) 

ব�ব�া, উেদ�াগ, গণেভাট, বা িনবি�ত েভাটারেদর �া�র সং�হ করেত ব�ব�ত �াথ�েদর তথ� সহ 

এক�ট �ধান দিলল। 

Out-Of-State  (রাজ�সীমার বািহের) 

এক�ট িনিদ�� রােজ�র �াকৃিতক সীমার বািহের থাকেত হেব। 
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Outer Envelope  (বািহ�ক খাম) 

এক�ট আনু�ািনক খাম অনুপি�ত এবং ে�িরত েভাটপ� পিরবহেনর জন� ব�ব�ত হয় এবং েভাটােরর 

েগাপনীয়তা র�া কের। 

Overseas Ballot  (রাে�র বািহের  ব�ালট) 

িবেদেশ স��য় পিরেষবােত সরকাির েপাশাকধারী একজন সদেস�র �ারা বা িবেদেশ বসবাসকারী 

েবসামিরক নাগিরকেদর �ারা এক�ট েভাট প�। 

Overseas Citizen  (িবেদেশ অব�ানরত নাগিরক) 

মািক�ন যু�রাে�র একজন নাগিরক িযিন মািক�ন যু�রাে�র বাইের অন� েদেশ বসবাস করেছন বা 

অব�ান করেছন। 

Overseas Military Voter  (িবেদেশ অব�ানরত সামিরক েভাটার) 

েসনাবািহনী, েনৗবািহনী, িবমান বািহনী, সামুি�ক বািহনী, উপকূলর�ী, এবং বিণক সামুি�ক, এবং 

তােদর প�ী এবং িনভ�রশীল সহ স��য় পিরেষবােত এক�ট সরকাির েপাশাক পিরিহত েসবার সদস�। 

সরকাির েপাশাক পিরিহত েসবার সদস�রা স��য় চাকিরেত থাকাকালীন যারা রােজ�র �ায়ী বািস�া এবং 

সামিয়কভােব মািক�ন যু�রা� এবং কলি�য়া েজলার আ�িলক সীমার বাইের বসবাস করেছ ; বিণেকর 

সদস�রা মািক�ন যু�রাে�র েমিরন যারা রােজ�র �ায়ী বািস�া এবং অ�ায়ীভােব বসবাস করেছ মািক�ন 

যু�রা� এবং কলি�য়া েজলার আ�িলক সীমার বাইের; এবং/অথবা এর অন�ান� মািক�ন যু�রাে�র 

নাগিরক যারা রােজ�র �ায়ী বািস�া এবং সামিয়কভােব যু�রাে�র আ�িলক সীমা এবং কলি�য়া েজলার 

বাইের বসবাস করেছ - যারা েযাগ� এবং িনবি�ত আইন �ারা েভাট �দােন স�ম। 

Overseas Voter  (িবেদেশ অব�ানরত েভাটার) 

একজন মািক�ন নাগিরক িযিন মািক�ন যু�রাে�র বাইের বসবাস করেছন এবং যু�রাে� তােদর বসবােসর 

েশষ �ােন েভাট �দােনর জন� েযাগ�। 

Overvote  (অিতির� েভাট) 
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যখন েকান �িতেযািগতায় েভাটার কতৃ �ক বাছাইেয়র সংখ�া অনুেমািদত সেব �া� সংখ�ার েচেয় েবিশ হয়। 

Overvoting  (অিতির� েভাট �দান) 

এক�ট �িতেযািগতায় অনুেমািদত সেব �া� সংখ�ক বাছাইেয়র েচেয় েবিশ েভাট �দান। 

P  (ত) 

Paper Ballot  (কাগেজরব�ালট ) 

এক ট�কেরা কাগজ, কাগেজর সম�� বা একািধক কােড�র মজদু, যার উপর সম� েভাটার িনব �াচন হােতর 

ছােপ বা মুি�ত হয়, যা িবেশষ েভাট প�িতর উপর িনভ�র কের। 

Paper Printout  (মুি�ত কাগজ) 

এক�ট কাগেজর ট�কেরা যার উপর ক��উটার, পিরস�ান য� বা অনু�প য� েথেক তথ� মুি�ত হেয়েছ। 

Paper Record  (কাগেজর নিথকরণ) 

কাগেজ সংঘ�টত েভাট এর নিথকরণ যা একজন েভাটার �ারা সরাসির যাচাই করা যায়। 

Paper Ballot Sheet  (কাগেজর ব�ালট িশট) 

কাগেজর এক�ট িশট যা এক�ট কাগেজর েভাট পে�র অংশ। কাগেজর েভাটপে� একািধক  িশট থাকেত 

পাের। 

Paper Trail  (কাগজ িনরী�া) 

এক�ট ধারাবািহক দিলল যা ঘটনা বা এক�ট ব��� বা �িত�ােনর ��য়াকলােপর ধারাবািহকতার িলিখত 

�মাণ �দান কের। 

Paper-Based Voting System  (কাগজ িভি�ক েভাট প�িত) 

এক বা একািধক েভাট প� কাগজ বা কাগেজর েভাটপ� ব�বহার কের েভাট �দােনর প�িত যা 

েভাট�েলা ও েভােটর  গণনা কের নিথভ� � কের এবং েভাট গণনার সারিণ ৈতরী কের। 
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Parallel Monitoring  ( সমা�রাল পয �েব�ণ) 

শত� অনুযায়ী যেথ�ভােব িনব �ািচত কেয়ক�ট েভাট েকে�র পরী�া করা হয় যা �কৃত িনব �াচেনর িদনেক 

যথাস�ব িনিবড়ভােব অনুকরণ কের, যিদ না 'পরী�ামূলক েভাটারেদর' �ারা েদখা �কৃত েভাট প� 

এবং ‘পরী�ামূলক েভাটারেদর' েভােটর আচরণ পরী�কেদর কােছ পিরিচত হেয় থােক এবং এই েভাট 

েক��েলার সারিণ ও �িতেবদেনর ফলাফল�েলা ত� লনা করা যায়। 

Parish  (যাজিনক িবভাগিবেশষ) 

লুইিসয়ানা রােজ�র মেতা অন�ান� রােজ�র �েদেশর সােথ স�িক�ত এক�ট েছাট �শাসিনক েজলা। 

Partisan  (প�াবল�ী) 

এক�ট রাজৈনিতক দেলর �িত�িতব� সদস� িযিন তােদর দেলর নীিত�িলেক দৃঢ়ভােব সমথ �ন কেরন। 

Partisan Election  ( দলীয় িনব �াচন) 

এক�ট িনব �াচন েযখােন �াথ�রা এক�ট রাজৈনিতক দেলর �িতিনিধ িহেসেব দ�ের �িত���তা কেরন, 

েযখােন �ায়ই তােদর দেলর সংি��তা েভাট পে� ছাপা হয়। 

Partisan Office  (দলীয়কায �ালয়) 

এক�ট িনব �ািচত দ�র যার জন� �াথ�রা এক�ট রাজৈনিতক দেলর �িতিনিধ িহেসেব কাজ কের। 

Partisan Office Declaration of Candidacy  ( �াথ�র দলীয় কায �ালয় েঘাষণা) 

সরকাির কায �ালেয়র সপ� �াথ� হওয়ার জন� �েয়াজনীয় কাগজপ� স�� করার কাজ। 

Partisan Primary  (�াথিমক প�ভ� ��) 

িনব �াচন েযখােন রাজৈনিতক দল�িল তােদর সাধারণ বা িনব �ািচত িনব �াচেনর জন� মেনানীত �াথ�েদর 

িনব �াচন কের। 

Party  (দল) 
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এক�ট সংগঠন যা এক�ট েদেশর িনব �াচেন �িত���তা করার জন� �াথ�েদর সম�য় কের। এক�ট 

রাজৈনিতক দেলর সদস�েদর রাজনীিত স�েক� অনু�প ধারণা থাকা সাধারণ, এবং দল�িল িনিদ�� 

আদশ �গত বা নীিতগত ল���িল �চার করেত পাের। 

Party Affiliation  (দলীয় স��ন) 

এক�ট িনিদ�� দেলর সােথ একজন �াথ� বা িনব �ািচত কম �কত�ার স�ক�েক েবাঝায়, অগত�া দাশ �িনক 

িব�ােসর এক�ট িনিদ�� সম��েক নয়। েভােটর ে�ে� , এ�ট সাধারণত এক�ট �ীকৃত রাজৈনিতক দেলর 

সােথ িনবি�ত েভাটারেদর েবাঝায়। 

Party Candidate  (দলীয় �াথ�) 

একজন �াথ� িযিন এক�ট িনব �ািচত দ�েরর জন� এক�ট রাজৈনিতক দেলর �িতিনিধ িহেসেব কাজ 

করেছন। 

Party Convention  (দলীয় সভা) 

এক�ট সভা েযখােন রা�পিতর মেনানীত �াথ� িনব �াচন করার জন� রাজ� এবং অ�ল প��িল ডাকা 

হয়। 

Party Designation  (দলীয় পদময �াদা) 

রাজৈনিতক দেলর সােথ একজন �াথ�র নাম সহ েভাট পে� বা িনব �াচনী উপকরেণ ছাপা হয়। 

Party Enrollment  (দলীয় তািলকাভ� ��) 

েভােটর জন� িনব�ন এবং এক�ট রাজৈনিতক দেলর সংি��তা িনব �াচন করার কাজ। ��ব�, িকছ�  রাজ� 

দলীয় পছে�র সােথ িনব�ন করার কথা উে�খ কের, এবং আনু�ািনক তািলকাভ� �� বা অিধভ� � নয়। 

Party Label  (দলীয় মাক�া) 

রাজৈনিতক দেলর সােথ একজন �াথ�র নাম সহ েভাটপে� বা িনব �াচনী উপকরেণ ছাপা হয়। 

Party Preference  (দলীয় অ�ািধকার) 
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েভােটর জন� িনব�ন এবং এক�ট রাজৈনিতক দেলর পছ� িনব �াচন করার কাজ। ��ব�, িকছ�  রাজ� 

এক�ট দলেক দলীয় িনব�ন বা অিধভ� �� িহসােব িনব�ন কের। 

Pattern Voting  (নমুনা েভাট �দান) 

অন� কােরা কােছ িনেজর পিরচয় সংেকত করার উে�েশ� পূব �িনধ �ািরত নমুনােত একািধক �িতেযািগতা 

জেুড় �িতেযািগতার িবক� িনব �াচন করা। নমুনা েভাট �দান েভাট �দােনর নিথ ( িসিভআর) �কােশর 

জন� এক�ট সমস�া হেত পাের কারণ েভাটােরর েগাপনীয়তােক �িত�� করেত পাের যিদ �িত�ট 

�কািশত িস িভ আর-এ পয �া� িনব �াচেনর সুেযাগ থােক তাহেল এ�ট এক�ট অনন� িনব �াচেনর নমুনা হেত 

পাের।   

Penetration Testing  (অনু�েবশ যাচাইকরণ) 

এক�ট মূল�ায়ন প�িত যা গেবষকেদর এক�ট প�িতেত দুব �লতা অনুস�ান করেত স�ম কের। েভাটার 

িনব�ন প�িতর মেতা িনব �াচন ব�ব�া, সাইবার হামলার �িত তােদর দুব �লতা িনধ �ারেণর জন� পয �ায়�েম 

অনু�েবশ পরী�ায় জমা েদওয়া হয়। েপন েটি�ং নােমও পিরিচত। 

People’s Veto Referenda  (গণেভােট নাগিরক কতৃ�ক অ�াহ�) 

পূেব � এক�ট িনয়�ক সং�ার �ারা �ণীত আইন অনুেমাদনকারী এক�ট আইন বািতল করার ��াব, এবং 

এ�ট নাগিরেকর আেবদেনর মাধ�েম েভাটপে� রাখা হেয়েছ। 

Permanent Absentee Application  (�ায়ী অনুপি�িতর আেবদন) 

ভিবষ�েত সকল িনব �াচেনর জন� ডাকেযােগ অনুপি�ত েভাটপ� �য়ং��য়ভােব পাওয়ার আেবদন। 

Permanent Absentee Voter  (�ায়ী অনুপি�ত েভাটার) 

একজন েভাটার িযিন সম� িনব �াচেন েভাট েদওয়ার জন� অনুপি�ত েভাটপ� ব�বহার করার জন� 

আেবদন কেরেছন এবং তােদর এখিতয়াের �ায়ীভােব অনুপি�ত েভাটার হওয়ার েযাগ�তা পূরণ 

কেরেছন। 

Permanent Absentee Voter Status  (�ায়ী অনুপি�ত েভাটােরর অব�া) 
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িনব �াচনী কম �কত�ারা এক�ট শ� ব�বহার কেরন যখন একজন েভাটার আেবদন কেরন এবং সব িনব �াচেন 

অনুপি�ত েভাটপ� ব�বহার করার েযাগ� হন। 

Permanent Advance Voter  (�ায়ী আগাম েভাটার) 

�ায়ী অনুপি�ত েভাটােরর সমাথ �ক। 

Personal Assistive Device  (ব���গত সহায়ক য�) 

এমন এক�ট য� যা েকােনা শারীিরক �িতব�ী ব���র �ারা বহন বা পিরধান করা হয় যার �াথিমক 

উে�শ� েসই �িতব�কতার �িতপূরণ িদেত সাহায� করা। 

Persons with Disabilities  (�িতব�ী ব���) 

�িতব�ী স�দায় ব���-�থম ভাষার পিরবেত� পিরচয়-�থম ভাষা ব�বহার করার জন� �ত িবকিশত 

হে�। এর কারণ হল এ�ট �িতব�ীতােক পিরচেয়র মূল উপাদান িহেসেব েদেখ, েযমন জািত এবং িল�। 

স�দােয়র িকছ�  সদস�, েযমন বু��বিৃ�ক এবং িবকাশগত অ�মতা, ব���-�থম ভাষা পছ� কের। এই 

কলােম, পদ�িল িবিনময়েযাগ�ভােব ব�ব�ত হয়। 

Petition  (আেবদন) 

ব�ব�া, উেদ�াগ, গণেভাট, বা িনবি�ত েভাটারেদর �া�র সং�হ করেত ব�ব�ত �াথ�েদর তথ� স�িলত 

এক�ট দিলল। 

Petition Drive  (আেবদন পিরচালনা) 

এক�ট উেদ�াগ, �াথ�, পিরমাপ, বা গণেভাট সমথ �ন করার জন� পয �া� ৈবধ �া�র সং�েহর এক�ট 

সংগ�ঠত �েচ�া। 

Petition Fund  (আেবদন তহিবল) 

এক�ট আেবদন স�িক�ত উে�েশ� তহিবল সং�হ এবং ব�য় করার কাজ। 

Petition Signature Gathering  (আেবদন �া�র সং�হ) 

উেদ�াগ, গণেভাট বা �াথ�েদর জন� েভাটারেদর �া�র সং�েহর �েচ�া। 
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Petition Verification  (আেবদন যাচাইকরণ) 

িনব �াচনী কম �কত�ারা জমা েদওয়া আেবদনপ� পরী�া কের এবং স�ঠক আকাের আেছ িকনা তা িনধ �ারণ 

কের, েভাটারেদর �া�র ৈবধ হেল এবং তার উে�শ� পূরণ করেত �েয়াজনীয় সংখ�ক ৈবধ �া�র দািখল 

করা হেল শ��ট ব�বহার করা হয়। 

Physical Configuration Audit (PCA) (সশরীের কনিফগােরশন িনরী�া (িপিসএ)) 

এক�ট �ীকৃত পরী�া পরী�াগার �ারা পিরদশ �ন যা �ত�য়নপ� পরী�ার জন� জমা েদওয়া েভাট �দান 

প�িতর উপাদান�িলেক ব�বসায়ীর �যু��গত দিললািদর সােথ ত� লনা কের এবং িন��ত কের েয জমা 

েদওয়া দিললািদ জাতীয় �মাণপ� দােনর  �েয়াজনীয়তা পূরণ কের। পরীি�ত উপাদান েথেক �ত�িয়ত 

উে�াচন ৈতির করা হেয়েছ তা িন��ত করার জন� স�াদন করার প�িত ৈতিরর সা�� অ�ভ� ��। 

PII  (িপ আই আই) 

েয তথ� একজন ব���র পিরচয় �া� হেত অনুমিত েদয় এবং এেজ�� �ারা রি�ত ব���র স�েক� েয 

েকানও তথ�, যার মেধ� রেয়েছ: তথ�, যা ব���র পিরচয়েক আলাদা করেত বা সনা� করেত ব�বহার করা 

েযেত পাের, েযমন নাম, সামা�জক িনরাপ�া ন�র, জ� তািরখ এবং জ��ান, মােয়র �থম নাম, বা 

বােয়ােম��ক নিথ; অন� েকানও তথ� যা একজন ব���র সােথ যু� হেত পাের, েযমন িচিকৎসা, 

িশ�াগত, আিথ �ক এবং কম �সং�ােনর তথ�। 

Platform (রাজৈনিতক দেলর কম �সূিচ) 

এক�ট রাজৈনিতক দল, �াথ� বা েগা��র েঘািষত নীিত। 

Plebiscite  (গণেভাট) 

এক�ট আইন বািতল করার ��াব যা পূেব � এক�ট িনয়�ক সং�া �ারা �ণীত হেয়িছল, এবং এ�ট এক�ট 

নাগিরক আেবদেনর মাধ�েম েভাট পে� রাখা হেয়িছল। 

Plurality  (ব��) 
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একজন �াথ�র েভােটর সংখ�া যা অন�েদর েচেয় েবিশ পায় িক� িনরঙ্কুশ সংখ�াগির�তা পায় না (৫০ 

%এর েবিশ)। 

Pointer  (িনেদ�শক) 

সীিমতভােব হাত ব�বহারকারীেদর জন� য�পািত ব�বহােরর িবক� প�িত �দান করা হয়, কীেবাড� 

সহায়ক বা েপ��ল ধারক িহসােব পাতা উ�ােনা, অ�ন সহ কায ��েমর জন�। 

Pointing to The Candidate or Question on the Ballot  (েভাটপে� �াথ� বা �ে�র িদেক 

ইি�ত করা) 

িনিদ�� েভাটপে� েভাটারেদর িনেদ�শ েদওয়া হয় েয তীেরর মাথা এবং েলজেক সংযু� করেত এক�ট েরখা 

অ�ন করার জন� যা এক�ট �াথ�েক েভাট িদেত পছ� কের বা পিরমাপ কের, এক�ট �ন�গভ� ব� পূরণ 

বা এক�ট X িচি�ত করার পিরবেত�। 

Political  (রাজৈনিতক) 

 (১) এক�ট েদেশর সরকার বা জনসাধারেণর িবষয় স�িক�ত। (২) রাজনীিতেত এক�ট িনিদ�� দল বা 

েগা��র ধারণা বা েকৗশল স�িক�ত। 

Political Action Committee (PAC) (রাজৈনিতক কম � পিরষদ ((িপএিস)) 

এফইিসর শ�েকাষ েথেক: এক�ট রাজৈনিতক পিরষেদর জন� জনি�য় শ� যা না দেলর পিরষদ না 

�াথ�র অনুেমািদত পিরষদ। এক�ট �িত�ান বা �িমক সংগঠন �ারা সরাসির বা পেরা�ভােব �িত��ত, 

পিরচািলত বা আিথ �কভােব সমিথ �ত িপএিসেক পথৃক পথৃক তহিবল  (এসএসএফ) বলা হয়। এই ধরেনর 

কেপ �ােরট বা �ম �নসর ছাড়া িপএিস�িলেক অ -সংযু� িপএিস বলা হয়। 

Political Appointee  (রাজৈনিতক িনেয়াগকারী) 

েয েকােনা কম �চারী িযিন রা�পিত, উপরা�পিত বা সং�া �ধান �ারা িনযু� হন। 

Political Caucus  (রাজৈনিতক সমােবশ) 
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এক�ট সভা েযখােন এক�ট রাজৈনিতক দেলর �ানীয় সদস�রা অিফেস যাতায়াতকারী �াথ�েদর মেধ� 

তােদর পছে�র িনব�ন কেরন অথবা এক�ট অিধেবশেন অংশ িনেত �িতিনিধ িনব �াচন কেরন। 

Political Disclaimer  (রাজৈনিতক অ�ীকৃিত) 

েয েকােনা রাজৈনিতক িব�াপেনর সােথ অবশ�ই �েয়াজনীয় তথ� যা একজন �াথ�, কিম�ট, বা ব��� 

কতৃ �ক �দ� হয়, যা িনব �াচনেক �ভািবত করার উে�েশ� �কািশত, �দিশ �ত বা �চািরত হয়। 

Political Organizations  (রাজৈনিতক সংগঠন) 

রাজৈনিতক দল, েবসরকাির সং�া, ওকালিতর দল এবং িবেশষ �াথ � েগা�� সহ েয েকানও সংগঠন যা 

রাজৈনিতক ���য়ায় িনেজেক জিড়ত কের। 

Political Party  (রাজৈনিতক দল) 

এক�ট সংগঠন যা এক�ট েদেশর িনব �াচেন �িত���তা করার জন� �াথ�েদর সম�য় কের। এক�ট 

রাজৈনিতক দেলর সদস�েদর রাজনীিত স�েক� অনু�প ধারণা থাকা সাধারণ, এবং দল�িল িনিদ�� 

আদশ �গত বা নীিতগত ল���িল �চার করেত পাের। 

Political Party Affiliation  (রাজৈনিতক দেলর স�ৃ�তা) 

এক�ট িনিদ�� দেলর সােথ একজন �াথ� বা িনব �ািচত কম �কত�ার স�ক�েক েবাঝায়, অগত�া দাশ �িনক 

িব�ােসর এক�ট িনিদ�� সম��েক নয়। েভােটর ে�ে�, এ�ট সাধারণত এক�ট অনুেমািদত রাজৈনিতক 

দেলর সােথ িনবি�ত েভাটারেদর েবাঝায়। 

Political Party Statements of Purpose  (রাজৈনিতক দেলর উে�শ�মূলক িববৃিত) 

এক�ট রাজৈনিতক দল বা েগা��র েঘািষত নীিত। 

Political Subdivision  (রাজৈনিতক পুনিব �ভাজন) 

 সরকাির েকানও বািহনী, েযমন �েদশ এবং শহর, �ুল েজলা, এবং জল ও সংর�ণ েজলা যার সরকাির 

কায �ালয় বা েভাট প� ইসু�েত িনব �াচন করার �মতা আেছ। 

Politician  (রাজনীিতিবদ) 
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একজন ব��� িযিন েপশাগতভােব রাজনীিতর সােথ জিড়ত, িবেশষত একজন িনব �ািচত দ�েরর ধারক বা 

�াথ� িহসােব। 

Poll  (েভাট) 

 (১) একজন েভাটােরর মতামেতর অব�া পরী�া করা বা নিথভ� � করা। (২) এক�ট িনব �াচেন েভাট 

েদওয়ার ���য়া। 

Poll Book  (িনব �াচেন েভাট দান িনব���) 

এক�ট িনব �াচেন েভাট েদওয়ার অিধকারী েভাটারেদর এক�ট দা�িরক িনব���, যা েভাট প� জাির 

করার আেগ েভাটারেদর যাচাই -বাছাই করেত ব�ব�ত হয়। 

Poll Book Station  (েভাট�হণ েক�) 

এক�ট েক�ীয় েক� িহসােব একািধক �া� েথেক েভাট প� হা�জরা, ���য়া বা সারিণ করার জন� 

ব�ব�ত এক�ট সাইট। 

Poll Hours  (েভােটর সময়) 

েভাটেকে� েভাট েদওয়ার জন� েখালা এবং ব� হওয়ার সময়। 

Poll List  (েভােটর তািলকা) 

এক�ট িনব �াচেন েভাট েদওয়ার অিধকারী েভাটারেদর এক�ট দা�িরক িনব���, যা েভাট প� জাির 

করার আেগ েভাটারেদর যাচাই -বাছাই করেত ব�ব�ত হয়। 

Poll Officer  (েভাট�হণ কম �কত�া) 

েভাটেকে� বা িনব �াচনী ���য়ায় যথাযথ ও সুশ�ৃল েভােটর জন� দািয়��া� কম �কত�া। 

Poll Watcher  (েভাট �হরী) 

েয ব���রা েভােটর �ান েখালা এবং ব� করা এবং েভাট�হণ ���য়া পয �েব�ণ কের। 

Poll Worker  (েভাট �হণ কম�) 
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েভাটেকে� বা িনব �াচনী ���য়ায় যথাযথ ও সুশ�ৃল েভােটর জন� দািয়��া� কম �কত�া। 

Polling Location  (েভােটর অব�ান) 

েভাটেকে�র �কৃত �ঠকানা। 

Polling Place (েভােটর �ান) 

েভাটারেদর ব���গত েভাট প� েদওয়ার জন� েয সুিবধা েদওয়া হেয়েছ। 

Polling Place Assignment  (েভােটর �ান িনধ �ারণ) 

েভাটেকে� েভাট �দােনর জন� অনুেমািদত েভাটারেদর আনু�ািনক তািলকায় একজন েভাটার 

থাকেবন। েভােটর �ান�িল েভাটােরর আবািসক �ঠকানার উপর িভি� কের এবং �ান�ট এক িনব �াচন 

েথেক পেরর িনব �াচেন পিরবিত�ত হেত পাের। 

Polling Place Officer  (েভাট েকে�র কম �কত�া) 

েভাটেকে� বা িনব �াচনী ���য়ায় যথাযথ ও সুশ�ৃল েভােটর জন� দািয়��া� কম �কত�া। 

Popular Vote  (জনি�য় েভাট) 

িনব �ািচত �িতিনিধেদর করা েভােটর িবপরীেত েযাগ� েভাটারেদর �ারা করা �াথ�র জন� েভাট বা ইসু�। 

Portable Document Format (PDF) (বহনীয় দিলল িবন�াস (িপিডএফ)) 

এক�ট মানস�ত এবং সাধারণভােব ব�ব�ত নিথপ� িবন�াস, যা দিলল, ফম � এবং �িতেবদন ৈতির, 

অংশ�হণ এবং পড়ার জন� ব�ব�ত হয়। িপিডএফ নিথপ� �ধুমা� এক�ট পাঠক �ারা েখালা এবং পড়া 

েযেত পাের, েযমন অ�ােডাব অ�াে�াব�াট। 

Position  (অব�ান) 

 (১) যথাযথ, উপযু�, বা �াভািবক �ান; েযমন এক�ট �িতেযািগতায় বা �াথ� েভাটদােন উপি�ত হেব। 

 (২) এক�ট রাজৈনিতক �াথ�, ইসু� বা নীিত স�েক� একজন ব���র মতামত বা মতামত। 

Post-Election  (িনব �াচন পরবত�) 
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িনব �াচেনর পের সমেয়র সােথ স�িক�ত বা ঘটেছ। 

Post-Election Procedures  (িনব �াচন পরবত� ���য়া) 

িনব �াচেনর পের পিরচািলত আইন, নীিত এবং �শাসিনক প�িত, যা �ায়ই িনব �াচনী ফলাফেলর �চার, 

িনরী�া এবং �ত�য়ন স�িক�ত। 

Post-Election Tabulation Audit  (িনব �াচন পরবত� সারিণ িনরী�া) 

এক�ট িনব �াচন-পরবত� িনরী�া যােত কাগেজর নিথভ� � েভােটর নমুনা হােত গণনা করা হয়, তারপর 

েসই গণনা�িলেক সংি�� েভােটর সংখ�ার সােথ ত� লনা করা হয় যা মূলত িনব �াচেনর ফলাফেলর যথাথ �তা 

যাচাই করার জন� িরেপাট� করা হয় এবং স�ঠক হােত গণনা ব�বহার কের অস�িত সনা� করা হয় এবং 

মানদ� িহেসেব নিথভ� � কাগজ ব�বহার করা হয়। 

Postage  (ডাক) 

ডাক পিরেষবা ব�বহােরর  মাসুল। 

Postage Paid  (ডাকমাসুল পিরেশাধ) 

এক�ট খােমর উপর িচ�যু� এক�ট ফম � যা পাঠােনার খরচ ডাক  �টিকট বা ��া��ং য� ব�বহার করার 

েচেয় অন� উপােয় �দান করা হেয়িছল। ইি�ত�ট সাধারণত এক�ট খােমর সামেনর িদেকর উপেরর ডান 

েকােণ রাখা হয়, েযখােন অন�থায় ডাক  �টিকট আটেক থাকত। 

Postage Stamp  ( ডাক�টিকট) 

ডাকঘর, ডাক �শাসন, বা অন�ান� অনুেমািদত িবে�তােদর �ারা জাির করা এক�ট েছাট কাগেজর 

অংশ, েয সকল ে�তারা ডাক �দান কেরন, তারপের ডােকর েয েকানও আইেটেমর মুখ বা �ঠকানার 

পােশ  ডাক�টিকট লাগােনা-এক�ট খাম বা অন� ডাক কভার- যা তারা পাঠােত চায়। 

Postal Registration  (ডাক িনব�ন) 
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অেনক েদেশ ডাক পিরেষবা �ারা েদওয়া এক�ট েমইল পিরেষবা, যা ে�রকেক এক�ট ডােক পাঠােনা 

িচ�ঠর রিসেদর মাধ�েম ডাক ে�রেণর �মাণ এবং অনুেরােধর িভি�েত ৈবদু�িতকভােব যাচাই করার 

অনুমিত েদয় েয এক�ট িনব� িবতরণ করা হেয়িছল বা িবতরেণর েচ�া করা হেয়িছল। 

Postmark  (ডাক-েমাহর) 

এক�ট খাম, েমাড়ক, েপা�কাড� বা অনু�প এক�ট ডাক িচ�, যা �ান, তািরখ এবং সময় িনেদ�শ কের েয 

ব��ট এক�ট ডাক পিরেষবার ত�াবধােন িবতরণ করা হেয়িছল, অথবা কখনও কখনও েকাথায় এবং 

কখন �া� বা পিরবহেন িনেদ�শ কের। 

Pre-Clearance  (�াক-ছাড়প�) 

১৯৬৫ সােলর রা��য় েভাটািধকার আইেনর অধীেন, িনিদ�� রাজ� বা রাজৈনিতক িবভােগ েভাট �দােনর 

প�িতেত িনিদ�� পিরবত�ন এক�ট িনিদ�� রা��য় কতৃ �প� কতৃ �ক পিরবত�ন অনুেমািদত না হওয়া পয �� 

এক�ট রাজ� বা রাজৈনিতক পুনিব �ভাজন কায �কর হেত পাের না। ১৯৬৫ সােলর রা��য় েভাটািধকার 

আইেনর অধীেন েভাট �দান প�িতেত িনিদ�� পিরবত�ন আনার জন� িনিদ�� রাজ� বা রাজৈনিতক 

িবভাগেক েয ���য়া অনুসরণ করেত হেব। 

Pre-Election Procedures  (িনব �াচন পূব � ���য়া) 

িনব �াচেনর পূেব � পিরচািলত আইন, নীিত এবং �শাসিনক প�িত, যা �ায়শই �ািথ �তা দািখল, েভাট দান 

��িত, েভাট �দােনর েমিশেনর যু�� ও িনভ� �লতা পরী�া, েভাটকম�েদর �িশ�ণ এবং িনব �াচেন েভােটর 

��িতর জন� �েয়াজনীয় অন�ান� সম� কায ��ম স�িক�ত। 

Precandidacy  (পূব �-�ািথ �তা) 

েয সময়কাল, একজন ব��� , অন�থায় েকান সরকাির কায �ালয় বা পাবিলক িনব �াচেনর �ারা িনধ �ািরত 

পেদ �াথ� হওয়ার েযাগ�তা অজ�ন কেরন, �াথ� হওয়ার জন� ��ত হন এবং ব���গতভােব বা অন� 

েকানও ব���র �ারা অবদান েপেত বা ব�য় করেত পােরন। 

Precinct  (িনব �াচন-েকে�র এ��য়ার) 
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িনব �াচন �শাসন িবভাগ এক�ট সংল� েভৗেগািলক এলাকার সােথ সংি�� যা েকানও �িতেযািগতা এবং 

েসই এলাকায় ৈবধভােব বসবাসকারী েভাটারেদর েভাট েদওয়ার েযাগ�তা িনধ �ারেণর িভি�। 

Precinct Board  (িনব �াচন-েকে�র এ��য়ারভ� � দল) 

িনিদ�� িনয়ম ও প�িত অনুসরণ কের একসে� কাজ করা ব���েদর এক�ট দল, এক�ট েভাটেকে� বা 

িনব �াচনী ���য়ায় স�ঠক ও সুশ�ৃলভােব েভাট েদওয়ার জন� দায়ী। 

Precinct Board Member  (িনব �াচন েকে�র এ��য়ারভ� � দেলর সদস�) 

েভাটেকে� বা িনব �াচনী ���য়ায় যথাযথ ও সুশ�ৃল েভােটর জন� দািয়��া� কম �কত�া। 

Precinct Captain  (িনব �াচন েকে�র এ��য়ারভ� � দেলর দলপিত) 

এক�ট দলীয় েনতা িযিন এক�ট িনিদ�� েভৗেগািলক এলাকায় রাজৈনিতক কম �কা� সংগ�ঠত কেরন। 

Precinct Count  (সীমানািভি�ক গণনা) 

একই �াে� েভাট প� গণনা করা হেয়েছ েযখােন েসই েভাটপ��িল েদওয়া হেয়েছ। 

Precinct Count Optical Scan System (PCO) (সীমানািভি�ক গণনার অি�ক�াল ��ান প�িত 

 (িপিসও)) 

েভাটদােনর কাড� বা �ম কােড�র এক বা উভয় পােশ িনধ �ািরত েভাট �দােনর লে�� িচি�ত িচে�র 

মাধ�েম েভােটর �ােন েভাট নিথভ� � করা হয়। এক�ট  অি�ক�াল ��ান প�িতেত েভাট প�  অি�ক�াল 

��ান কের এবং িবষয়ব� ব�াখ�া কের েভাট প��েলা, সাধারণত কাগেজর েভাট প��িল পেড় এবং 

সারিণ কের। 

Precinct Count Voting System  (সীমানািভি�ক গণনা েভাট প�িত) 

এক�ট েভাটদান ব�ব�া যা েভাটেকে� েভাট পে�র তািলকা ৈতির কের। এই প�িত�েলা সাধারণত েভাট 

প��েলা সারণী কের এবং েভাট েশষ হওয়ার পের ফলাফল মু�ণ কের। এক�ট আেলািকক িনণ �য় 

প�িতেত মাধ�েম, েভাট প��েলা হােত বা েভাট প� িচি�তকরণ যে�র �ারা িচি�ত করার পের, যখন 

এক�ট েভাট প� আেলািকক িনণ �য় যে� রাখা হয় তখন েস�িল সারিণ করা হয়। সরাসির নিথকৃত 
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ৈবদু�িতক েভা�টং েমিশন ( িডআরই ) , এবং িকছ�  কাগজ-িভি�ক প�িতর জন�, এই প�িত�েলা েভাট 

গণনার ৈবদু�িতক সংর�ণাগার �দান কের এবং ফলাফল�িল পের এক�ট েক�ীয় েভাটদান প�িতেত 

আপেলাড করা হয়।   

Precinct Official  (সীমানািভি�ক কম �কত�া) 

েভাটেকে� বা িনব �াচনী ���য়ায় যথাযথ ও সুশ�ৃল েভােটর জন� দািয়��া� কম �কত�া। 

Precinct Register  (সীমানািভি�ক িনব�ন) 

এক�ট িনব �াচেন েভাট েদওয়ার অিধকারী েভাটারেদর এক�ট দা�িরক িনব���, যা েভাটপ� জাির করার 

আেগ েভাটারেদর যাচাই -বাছাই করেত ব�ব�ত হয়। 

Precinct Split  (সীমানা িবভ��) 

এক�ট সীমানার এক�ট িবভাজক যা উদ্ভূত হয় যখন এক�ট �া�েক দুই বা তেতািধক িনব �াচনী েজলা 

�ারা িবভ� করা হয় যার জন� িবিভ� েভাটপে�র ধরণ �েয়াজন হেত পাের। 

Precinct Technician  (সীমানািভি�ক �যু��িবদ) 

েভাটেকে� ব�ব�ত �যু��র যথাযথ ও সুশ�ৃল েভােটর জন� দািয়��া� কম �কত�া।  

Precinct Voting  (সীমানািভি�ক েভাট) 

িনব �াচেনর িদন বা তার আেগ েভাটদান েযখােন েভাটার এক�ট িনিদ�� েভাটেকে� ব���গতভােব েভাটদান 

স�� কেরন যা িনব �াচন কম �কত�া বা েভাটকম�েদর ত�াবধােন থােক। 

Precision   (যথাথ �তা) 

 (১) েয পিরমােণ একই নমুনার পিরমােপর এক�ট িনিদ�� সম�� তােদর গেড়র সােথ একমত। এইভােব, 

��তা সাধারণত পুনরাবিৃ�েযাগ�তার শেত� ৈতির নকল পিরমােপর সম�� েথেক আনুমািনক মান িবচ� �িত 

িহসােব িবেবিচত হয়, অথ �াৎ একই পরী�াগার বা একই পরী�াগাের একই প�িতেত �া� �াধীন 

পরী�ার ফলাফল পিরচালক অ� সমেয়র ব�বধােন একই সর�াম ব�বহার কের। (২) পিরমাপ বা 

সিব�ার িববরণী পিরেশাধেনর মান, িবেশষ কের �দ� সংখ�ার সংখ�া �ারা �িতিনিধ� করা হয়। 
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Presentable Ballot Style  (উপ�াপনেযাগ� েভাটপে�র ধরণ) 

েভাটপে�র ধরণ যােত েভাটপ� ৈতিরর জন� �েয়াজনীয় সকল উপ�াপনেযাগ� িববরণ অ�ভ� �� থােক। 

এর মেধ� ভাষা, �িতেযািগতা এবং �াথ�েদর �ম এবং িশেরানােমর মেতা কাঠােমাগত সাম�ী অ�ভ� �� 

থাকেত পাের। 

Presidential Candidate  (রা�পিত কতৃ�ক মেনানীত �াথ�) 

একজন �াথ� িযিন মািক�ন রা�পিতর কায �ালেয় মেনানয়ন বা িনব �াচন চাইেছন এবং িযিন েভাটপে� 

তােদর নাম মুি�ত করার জন� আইনগত �েয়াজনীয়তা পূরণ কেরেছন বা েভাটপে� তােদর নাম েলখা 

আেছ এবং �িতেযািগতায় েভাটারেদর পছ� িহসােব গণনা করার েযাগ�। 

Presidential Delegates  (রা�পিতর �িতিনিধগণ) 

মািক�ন রা�পিতর জন� �াথ�েক মেনানীত করার উে�েশ� জাতীয় দলীয় সে�লেন েয ব���রা তােদর 

রােজ�র �িতিনিধ� কের। েয �াথ� দেলর �িতিনিধেদর সংখ�াগির�তা পান িতিন মেনানয়ন �জেত েনন। 

Presidential Elector  (রা�পিতর িনব �াচক) 

িনব �াচনী কেলেজর একজন সদস�, িযিন মািক�ন রা�পিতর জন� তােদর রাজ� বা কলি�য়া েজলার 

েভাটারেদর পে� েভাট েদওয়ার জন� অনুেমািদত। 

Presidential Primary Election  (রা�পিত �াথিমক িনব �াচন) 

�াথিমক িনব �াচন েযখােন েভাটাররা জাতীয় দেলর কিম�ট কতৃ �ক তােদর রােজ� বরা�কৃত রা�পিত 

মেনানীত অিধেবশেনর �িতিনিধেদর েবেছ েনয়। 

Prevailing Party  (িবরাজমান দল) 

সফল বা িবজয়ী ব��� বা �িত�ান। 

Primary  (মুখ� িবষয়) 

সাধারণ িনব �াচেন েকান �াথ� েকান রাজৈনিতক দেলর �িতিনিধ� করেব তা িনধ �ারেণর জন� িনব �াচন 

অনু��ত হয়। িকছ�  রােজ�র এক�ট উ�ু� মুখ� িবষয় আেছ, অন�েদর এক�ট ব� বা পিরবিত�ত-ব� মুখ� 
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িবষয় আেছ। কখনও কখনও িনদ�লীয় অিফেসর জন� িনব �াচন এবং েভাটদান ইসু� �াথিমক িনব �াচেনর 

সােথ এক��ত হয়। 

Primary Calendar  (�াথিমক তািলকা ) 

�াথিমক িনব �াচেনর মূল তািরখ এবং েভােটর সময়সীমার দা�িরক তািলকা। 

Primary Election  (�াথিমক িনব �াচন) 

সাধারণ িনব �াচেন েকান �াথ� েকান রাজৈনিতক দেলর �িতিনিধ� করেব তা িনধ �ারেণর জন� িনব �াচন 

অনু��ত হয়। িকছ�  রােজ�র এক�ট উ�ু� মুখ� িবষয় আেছ, অন�েদর এক�ট ব� বা পিরবিত�ত-ব� মুখ� 

িবষয় আেছ।  কখনও কখনও িনদ�লীয় অিফেসর জন� িনব �াচন এবং �াথিমক িনব �াচেনর সময় ব�ালট 

সমস�া হয়। 

Primary Presidential Delegation Nomination  (�াথিমক রা�পিতর �িতিনিধ দল) 

মেনানয়ন �াথিমক িনব �াচন েযখােন েভাটাররা জাতীয় দেলর কিম�ট কতৃ �ক তােদর রােজ� বরা�কৃত 

রা�পিত মেনানীত অিধেবশেনর �িতিনিধেদর িনব �াচন কেরন। 

Primary Results (�াথিমক ফলাফল) 

পূব �বত� িনব�ন ব� হওয়ার পের �াথিমক িনব �াচেন �া� েভােটর গণনা। 

Prior Registration  (েভাটদান কায ��ম) 

যখন একজন েভাটার একই বা িভ� এখিতয়াের তােদর িনব�ন হালনাগাদ কেরন, তখন সরকাির েভাটার 

তািলকায় তােদর পূব �বত� েভাটার িনব�ন তােদর পূব � িনব�ন নােম পিরিচত। 

Prior To An Election (িনব �াচেনর পূেব �) 

িনব �াচেনর সােথ স�িক�ত �থম দা�িরক আইেনর আেগ সমেয়র সােথ স�িক�ত বা ঘটেছ। 

Prior To Election Day  (িনব �াচন পূব �বত� িদন) 

িনব �াচেনর পূব �বত� িদেনর সমেয়র সােথ স�িক�ত বা ঘটেছ। 
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Privacy  (েগাপনীয়তা) 

একজন ব��� কীভােব েভাট িদেয়েছন তা িনধ �ারণ করেত অন�েদর বাধা েদওয়ার �মতা। 

Private Key  (েগাপন চািব) 

এক�ট সাম�স�হীন চািবর েজাড়ার েগাপন অংশ যা সাধারণত িড�জটালভােব �া�র বা তথ� িড��� 

করার জন� ব�ব�ত হয়। 

Process the Application  (আেবদেনর ���য়াকরণ) 

েযাগ�তা যাচাই করার কাজ, এক�ট তথ�শালায় তথ� েযাগ করা এবং িনব �াচেনর আেবদন পাওয়ার পর 

এক�ট নত� ন বা হালনাগাদ েভাটার নিথ ৈতির করা, েযমন েভাটার িনব�ন কাড� বা অনুপি�ত েভাটদান 

অনুেরাধ। 

Product Standard  (পেণ�র মান) 

যথাযথ মান যা এক�ট পণ� বা পেণ�র এক�ট সম��র �ারা পূরণ করার �েয়াজনীয়তা িনিদ�� কের, এক�ট 

ল�� সাধেন তার উপযু�তা �িত�া কের। 

Programmed Device  (কায �সূচী য�) 

ৈবদু�িতক য� যার মেধ� সফটওয়�ার রেয়েছ। েবিশরভাগ ৈবদু�িতক েভাটদান সং�া� যে�র মেধ� 

রেয়েছ অ�াি�েকশন ল�জক (সফটওয়�ার) এবং েসজন� ে�া�াম করা য�। 

Proof of Residence  (বসবােসর �মাণ) 

েভাটার েকাথায় থােকন তা িন��ত করার দিলল।  

Proponent  (�ব�া) 

েয েকউ েকানও িকছ� র ��াব েদয়, অথবা অ�ত পে� কথা বলার এবং েলখার পে� সমথ �ন কের। 

Proportional Representation  (আনুপািতক উপ�াপন) 

এক�ট িনব �াচনী ব�ব�া েযখােন দল�িল তােদর জন� েভােটর সংখ�ার অনুপােত আসন লাভ কের। 
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Proportional Voting  (আনুপািতক েভাট) 

ব�-আসন �িতেযািগতায় ব�ব�ত এক�ট েভােটর  ৈবিচ�� েযখােন �িতেযািগতায় অনুেমািদত েভাট�িল 

িনব �াচেনর সংখ�ার উপর িনভ�র কের িনব �ািচত �াথ�েদর মেধ� আনুপািতকভােব িবতরণ করা হয়। এর 

ফেল �াথ�রা ভ�াংশ েভাট েপেত পাের। 

Proposition  (��াব) 

েভাটারেদর অনুেমাদন বা �ত�াখ�ােনর জন� েভাটপে� রাখা এক�ট নত� ন আইন বা সাংিবধািনক 

সংেশাধন করার ��াব। 

Protest Petitions  (�িতবােদর জন� আেবদন) 

এক�ট �শাসিনক পদে�েপর িস�াে�র িব�ে� চ�ােল� বা আপি� জানােত এক�ট আেবদন বা 

���য়া। 

Provisional Ballot  (অ�ায়ী েভাটদান) 

এমন একজন েভাটার �ারা েভাট েদওয়া হেয়েছ িযিন েযাগ� েভাটারেদর তািলকায় িছেলন না, যার তথ� 

অস�ূণ � বা স�ঠক নয়, অথবা িযিন ইেতামেধ� ডাকেযােগ েভাটপ� েপেয়িছেলন এবং তােক েভাট 

েদওয়ার অনুমিত েদওয়া হেয়িছল। ব�থ �-িনরাপদ েভাটপ��েলা সাধারণত অন�ান� েভাটপ� েথেক 

আলাদা রাখা হয় যত�ণ না একজন িনব �াচনী কম �কত�া িনধ �ারণ করেত পােরন েয েভাটার েভাট েদওয়ার 

েযাগ� িকনা। এই েভাটপ��েলােক কখনও কখনও ব�থ �-িনরাপদ েভাটপ� বলা হয়। 

Provisional Ballot Envelope  ( অ�ায়ী েভাটপে�র খাম) 

েভাটারেদর েযাগ�তা িনণ �য় না হওয়া পয �� শত�পূরণ েভাটপ��েলা অন�ান� উপােয় সংঘ�টত 

েভাটপ��েলা েথেক পৃথক করার জন� এক�ট ব�ালট সংেযাজন করার জন� এক�ট সরকাির খাম 

ব�বহার করা হয়। 

Provisional Vote  (অ�ায়ী েভাট)  
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এমন একজন েভাটার �ারা েভাট েদওয়া হেয়েছ িযিন েযাগ� েভাটারেদর তািলকায় িছেলন না, যার তথ� 

অস�ূণ � বা স�ঠক নয়, অথবা িযিন ইেতামেধ� ডাকেযােগ েভাটপ� েপেয়িছেলন এবং তােক েভাট 

েদওয়ার অনুমিত েদওয়া হেয়িছল। ব�থ �-িনরাপদ েভাটপ��েলা সাধারণত অন�ান� েভাটপ� েথেক 

আলাদা রাখা হয় যত�ণ না একজন িনব �াচনী কম �কত�া িনধ �ারণ করেত পােরন েয েভাটার েভাট েদওয়ার 

েযাগ� িকনা। এই েভাটপ��েলােক কখনও কখনও ব�থ �-িনরাপদ েভাটপ� বলা হয়। 

Provisional Vote  (অ�ায়ী েভাটদান) 

এমন একজন েভাটার �ারা েভাট েদওয়া হেয়েছ িযিন েযাগ� েভাটারেদর তািলকায় িছেলন না , যার তথ� 

অস�ূণ � বা স�ঠক নয়, অথবা িযিন ইেতামেধ� ডাকেযােগ েভাটপ� েপেয়িছেলন এবং তােক েভাট 

েদওয়ার অনুমিত েদওয়া হেয়িছল। ব�থ �-িনরাপদ েভাটপ��েলা সাধারণত অন�ান� েভাটপ� েথেক 

আলাদা রাখা হয় যত�ণ না একজন িনব �াচনী কম �কত�া িনধ �ারণ করেত পােরন েয েভাটার েভাট েদওয়ার 

েযাগ� িকনা। এই েভাটপ��েলােক কখনও কখনও ব�থ �-িনরাপদ েভাটপ� বলা হয়। 

Provisional Voter Instructions  (অ�ায়ী েভাটার িনেদ�শাবলী) 

িনব �াচন পিরচালনা করার জন� দায়ী  সরকাির কতৃ �প� কতৃ �ক �কািশত অ�ায়ীভােব েভাট �দােনর 

িনয়ম ও প�িতর এক�ট �পেরখা। 

Proxy Absentee Ballot  (অনুপি�ত ব���র বদিল েভাটদান) 

েভােটর এক�ট ফম � যার মাধ�েম িস�া� �হণকারী সং�ার সদস� তার েভােটর �মতা �িতিনিধেক অপ �ণ 

করেত পাের, যােত অনুপি�িতেত েভাট �দান করা যায়। 

Public Jurisdiction  ( সব �জনীন এখিতয়ার) 

শাসন বা আইন �ণয়েনর সাব �েভৗম �মতার কতৃ ��। 

Public Key  (সব �জনীন চািব) 

িড�জটাল �া�র যাচাই বা তথ� সংেকেত �পা�র করার জন� সাধারণত এক�ট সাম�স�হীন চািব�য় এর 

সব �জনীন অংশ ব�বহার করা হয়।  
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Public Measure  (সব �জনীন ব�ব�া) 

েভাটারেদর অনুেমাদন বা �ত�াখ�ােনর জন� ব�ালেট রাখা এক�ট নত� ন আইন বা সাংিবধািনক সংেশাধন 

করার ��াব। 

Public Network Direct-Recording Electronic (DRE) Voting System (জন-সংেযাগকারী 

সরাসির ৈবদ�ুিতক নিথকরণ (িড.আর.ই) েভাট�হণ প�িত)   

এক�ট ( িড.আর.ই) যা েভাট গণনােক এক�ট  সব �জনীন েটিলেযাগােযাগ সংেযােগর মাধ�েম এক�ট 

েক�ীয় �ােন পাঠায়। 

Public Notice  (জনিব�ি�) 

এক�ট সরকাির সং�া বা আইনী সং�া কতৃ �ক জাির করা এক�ট িব�ি� যােত জনসাধারণেক িবিভ� 

সরকাির কায ��ম, �নািন, িনলাম বা অন�ান� কাজ স�েক� সেচতন করা যায়। 

Public Office  (সরকাির কায �ালয়) 

েকানও েক�ীয় সরকাির, রাজ�, �েদশ, েপৗরসভা, শহর, যাজিনক িবভাগিবেশষ, েপৗর-নগর বা 

অন�ান� েজলা দ�র বা  সরকাির অব�ান। 

Public Officer  (সরকাির কম �কত�া) 

এক�ট েক�ীয় সরকাির, রাজ�, �েদশ, েপৗরসভা, শহর, যাজিনক িবভাগিবেশষ, েপৗর-নগর বা অন�ান� 

েজলা দ�র বা  সরকাির অব�ান দখলকারী ব���েক বণ �না করার জন� ব�ব�ত এক�ট শ�। 

Public Records Request  (সরকাির দিলেলর আেবদন) 

জনসাধারেণর একজন সদস� কতৃ �ক দ�ােবজ বা তেথ�র জন� করা এক�ট আনু�ািনক অনুেরাধ যা 

েগাপনীয় বেল িবেবিচত হয় না এবং সাধারণত সরকােরর আচরেণর সােথ স�িক�ত। 

Punch Card Ballot  (পা� কাড� ব�ালট) 

এক�ট েভাটদান কাড� যােত েভােটর অব�ান থােক তা ল�� কের েয এক�ট িচি�তকরণ য� িছ� করেত 

হেব যােত এক�ট �াথ� বা পিরমােপর জন� েভাটােরর পছ� েরকড� করেত পাের। 
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Punch Card Voting System  (পা� কােড�র মাধ�েম েভাটদান প�িত) 

এক�ট েভাটদান প�িত েযখােন েভাটাররা তােদর িনব �াচন িচি�ত করার জন� েভাটপ� িচি�তকরণ য� 

িদেয় েভাটদান কােড� িছ� কের। েভাট েদওয়ার পের, েভাটার েভাটপ��ট এক�ট েভাট বাে� রাখেত 

পােরন, অথবা েভাটপ��ট ক��উটাের েভাট গণনাকারী যে�র �াে� েদওয়া েযেত পাের। 

Punching Device  (পা��ং য�) 

এক�ট েভাটপ� িচি�তকরণ য� যা েভাটাররা ব�বহার কের তােদর িনব �াচন িচি�ত করার জন� েভাটদান 

কােড� িছ� কের। 

Punching Tool  (পা��ং  সর�াম) 

এক�ট েভাটপ� িচি�তকরণ য� যা েভাটাররা ব�বহার কের তােদর িনব �াচন িচি�ত করার জন� েভাটদান 

কােড� িছ� কের। 

Purge (েশাধন করা) 

পিরভাষা কখনও কখনও এমন ���য়া বণ �না করেত ব�ব�ত হয় যা রাজ� এবং �েদশ েভাটার তািলকা 

এবং তথ� র�ণােব�ণ এবং হালনাগাদ করেত ব�বহার কের েভাটারেদর িনব�ন বািতল কের যারা আর 

েযাগ� নয়। 

Q  (থ) 

QR Code  (িকউ.আর েকাড) 

এক�ট য� �ারা পাঠেযাগ� েকাড যা কােলা এবং সাদা বগ ��িলর এক�ট িবন�াস িনেয় গ�ঠত, যা সাধারণত 

�াট�েফােন আেলাকিচ��হণ য� �ারা পড়ার জন� ইউআরএল বা অন�ান� তথ� সংর�েণর জন� 

ব�ব�ত হয় যা সাধারণত িচি�তকরণ য� েথেক মুি�ত েভাটপ��েলােত েভােটর তথ� সংর�েণর জন� 

ব�ব�ত হয় এবং এক�ট েভাটপ� পিরস�ান য� �ারা সারণীযু�। 
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Qualification  (েযাগ�তা) 

এক�ট �েয়াজনীয়তা, েযমন এক�ট িনবি�ত েভাটার হওয়া, যা একজন েভাটার, �াথ� বা িনব �াচনী 

���য়ার জন� এক�ট িনিদ�� উে�েশ� �হণেযাগ� হওয়ার জন� �েয়াজনীয়। 

Qualification Number  (েযাগ�তা ন�র) 

নােসড (ন�াশনাল অ�ােসািসেয়শন অফ ে�ট ইেলকশন িডের�রস) �ারা �দ� এক�ট সংখ�া যা এক�ট 

�ীকৃত �ত� পরী�া কতৃ �প� কতৃ �ক েভাট প�িতর মান েমেন চলার জন� পরী�া করা হেয়েছ। এক�ট 

েযাগ�তা ন�র �দান ইি�ত েদয় েয প�িত�ট জাতীয় মান�িলর সােথ সাম�স�পূণ �। 

Qualification Test Report  (েযাগ�তা যাচাইেয়র �িতেবদন) 

পরীি�ত িনিদ�� প�িতর কনিফগােরশন, পিরচািলত পরী�ার সুেযাগ এবং পরী�া স�� হওয়ার সময় 

নিথভ� � এক�ট �াধীন পরী�া কতৃ �প� �ারা এক�ট েভাটদান প�িতর �াধীন পরী�ার ফলাফেলর 

�িতেবদন। 

Qualification Testing  (েযাগ�তা যাচাই) 

ন�ােসড-�ীকৃত �ত� পরী�া কতৃ �প� কতৃ �ক এক�ট েভাট �দান প�িতর পরী�া এবং পরী�া করা হয় 

েয প�িত�ট জাতীয় �শংসাপে�র মান এবং িবে�তার িনজ� ৈবিশে��র কম ��মতা এবং অন�ান� 

�েয়াজনীয়তার সােথ সাম�স�পূণ � িকনা তা িনধ �ারণ করেত। 

Qualification to Register  (িনব�েনর েযাগ�তা) 

একজন ব���র েভােটর জন� িনব�েনর জন� �েয়াজনীয় শত�াবলী, েযমন মািক�ন যু�রাে�র নাগিরক 

এবং ১৮ বছেরর েবিশ বয়সী। 

Qualification to Vote  (েভাটদােনর েযাগ�তা) 

েভাটারেক েভাট েদওয়ার জন� �েয়াজনীয় শত�, েযমন এক�ট িনিদ�� সময়সীমার মেধ� েভাট েদওয়ার 

জন� িনব�ন করা। 

Qualified  (েযাগ�তাস��) 
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�েয়াজনীয়তা পূরণ কের  সরকািরভােব �ীকৃত; �ত�িয়ত। 

Qualified Candidate  (েযাগ� �াথ�) 

একজন ব��� , িযিন যথাযথ সময়সীমার আেগ  উপযু� িনব �াচন কতৃ �পে�র সােথ �াথ� হওয়ার জন� 

�েয়াজনীয় সম� ফম � জমা েদয়। েভাটপে� �াথ�র নাম ছাপা হেব। 

Qualified Elector  (েযাগ� িনব �াচক) 

একজন ব��� িযিন যথাযথ িনব �াচন কতৃ �পে�র সােথ েভাটার তািলকায় িনব�ন কেরেছন এবং েভাট 

েদওয়ার অিধকারী। 

Qualified Voter  (েযাগ� েভাটার ) 

একজন ব��� িযিন যথাযথ িনব �াচন কতৃ �পে�র সােথ েভাটার তািলকায় িনব�ন কেরেছন এবং েভাট 

েদওয়ার অিধকারী। 

Qualified Voting Systems  (েযাগ� েভাটদান প�িত) 

েভাটদােনর ব�ব�া যা এক�ট এখিতয়াের ব�বহােরর জন� �ত�িয়ত হওয়ার মানদ� পূরণ কেরেছ। 

Qualified Write-in Candidate  (েযাগ� িলিখত �াথ�) 

েয েকউ িনব �াচন চাইেছ, িক� যার নাম েভাটপে� ছাপা হেব না। এই েভাট�িল গণনা এবং �ত�িয়ত 

হওয়ার জন�, �াথ�েক অবশ�ই েযাগ�তার সময় িনব �াচন কম �কত�ার কােছ ফম � জমা িদেত হেব। 

েভাটারেদর �াথ�র নােম েলখার জন� েভাটপে� এক�ট জায়গা েদওয়া হেব। �াথ�েক �দ� �ােন �াথ�র 

নাম িলখেত েভাটারেদর অবগত করেত হেব। 

Qualify  (েযাগ�তা) 

আনু�ািনকভােব �ত�িয়ত িহসােব �ীকৃত হওয়ার সম� �েয়াজনীয়তা পূরেণর ���য়া। 

Qualifying Period  (েযাগ� হওয়ার সময়কাল) 



 133 

সরকাির কায �ালেয় �াথ� হওয়ার েযাগ�তা অজ�েনর জন� বা েভাটারেদর সরকাির িনব �াচেন েভাট েদওয়ার 

জন� েভাটপ� পিরমােপর জন� উপযু� িনব �াচন কতৃ �পে�র কােছ �েয়াজনীয় সম� ফম � জমা েদওয়ার 

জন�  সরকাির সময়কাল। 

Question Petitions  (��মূলক আেবদন) 

েভাটারেদর �ারা �া�িরত এক�ট আনু�ািনক িলিখত অনুেরাধ, এক�ট রা��য় আইন বা সাংিবধািনক 

িবধান ৈতির, সংেশাধন বা বািতল করার ��াব। 

Questions on The Ballot  (��মূলক েভাটপ�) 

েভাটারেদর অনুেমাদন বা �ত�াখ�ােনর জন� েভাটপে� রাখা নত� ন আইন বা সাংিবধািনক সংেশাধেনর 

��াব। 

 

 

R  (দ) 

Random Audit  (যেথ� িনরী�া) 

িনব �াচেনর আিধকািরক কতৃ �ক যেথ�ভােব িনব �ািচত েভােটর শতাংশ হােত কের গণনা করার এক�ট 

সব �জনীন ���য়া এবং সাধারণত এক�ট সং�ািয়ত নূ�নতম সংখ�ক অ�ল অথবা জািত জিড়ত থােক। 

এই প�িত�ট এক�ট �য়ং��য় গণনার িনভ� �লতা যাচাই করার জন� পিরচািলত হয়। 

Ranked Choice Voting  (পছ� অনুসাের েভাটদােনর ময �াদা�ম) 

এক�ট েভােটর  ৈবিচ��যা �িত�ট েভাটারেক েভাটােরর পছে�র �ম অনুসাের �িতেযািগতার 

িবক��িলর ময �াদা�ম করার অনুমিত েদয়, েযখােন কেয়ক�ট েভােটর সােথ �িতেযািগতার িবক��িল 

পরা�জত করার জন� সারিণ �বাহ ব�বহার কের রাউে� েভাট গণনা করা হয়, যা চূড়া� পয �ােয় 
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সংখ�াগির�তার সােথ িবজয়ী িনব �াচন কের একক িবজয়ী �িতেযািগতায় েভাট েদয় এবং ব� িবজয়ী 

�িতেযািগতায় আনুপািতক �িতিনিধ� �দান কের। 

Ranked Order Voting  (ময �াদা�ম অনুসাের েভাটদান) 

এক�ট েভােটর  ৈবিচ��যা �িত�ট েভাটারেক েভাটােরর পছে�র �ম অনুসাের �িতেযািগতার 

িবক��িলর ময �াদা�ম করার অনুমিত েদয়, েযখােন কেয়ক�ট েভােটর সােথ �িতেযািগতার িবক��িল 

পরা�জত করার জন� সারিণ �বাহ ব�বহার কের রাউে� েভাট গণনা করা হয়, যা চূড়া� রাউে�র 

সংখ�াগির�তার সােথ িবজয়ী িনব �াচন কের একক িবজয়ী �িতেযািগতায় েভাট েদয় এবং ব� িবজয়ী 

�িতেযািগতায় আনুপািতক �িতিনিধ� �দান কের। 

Ransomeware  (�েবশািধকাের বাধাদানকারী সফটওয়�ার ) 

�েবশািধকাের বাধাদানকারী সফটওয়�ার যা ভ� �েভাগীর য�সমূহ (ক��উটার, েফান ইত�ািদ) এবং 

মু��র জন� তথ� (অেথ �র পিরমাণ বা অন�ান� অথ � �দােনর) ধারণ কের, যে� নিথপ��েলা সংেকেত 

�পা�র করার মাধ�েম বা যে� �েবশািধকার েরাধ কের। 

Re-Elect  (পুনঃিনব �াচন) 

একই সরকাির কায �ালেয় অন� েময়ােদর জন� িনব �াচন করা। 

Read Ballot  (েভাটপ� পাঠ) 

স��কৃত েভাটপ� যা সফলভােব �হণ করা হেয়েছ এবং �াথিমকভােব ���য়া করা হেয়েছ। 

Reappointment  (পুনঃিনেয়াগ) 

একই সরকাির কায �ালেয় অন� েময়ােদর জন� িনেয়াগ করা। 

Reapportion  (পুনিব �ন�াস) 

জনসংখ�ার পিরবত�েনর উপর িভি� কের এক�ট আইনী সং�ায় আলাদাভােব আসন বরা� বা িবতরণ 

করা। 

Reapportionment  (পুনঃিবতরণ) 
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েয ���য়ার মাধ�েম জনসংখ�ার পিরবত�েনর উপর িভি� কের আইনী সং�ার আসন�িল �শাসিনক 

িবভােগর মেধ� িবতরণ করা হয়। 

Recall  (পুনঃআ�ান ) 

এমন ���য়া যা েভাটারেদর তােদর েময়ােদর েময়াদ েশষ হওয়ার আেগ িনব �ািচত �িতিনিধেদর দ�র 

েথেক অপসারণ করেত েদয়। 

Recall Election  (িনব �াচেনর পুনঃআ�ান) 

এক�ট িনব �াচন েযখােন িনব �ািচত কম �কত�ােক তােদর েময়াদ েশষ হওয়ার আেগ পদ েথেক সিরেয় েদওয়া 

হেব িকনা েস ���ট েভাটপে� অনুেমাদন বা �ত�াখ�ােনর জন� উপি�ত হয়। 

Recall Grounds  (পুনঃআ�ােনর কারণ) 

রাজৈনিতক �ত�াহাের একজন িনব �ািচত কম �কত�ােক পদ েথেক অপসারেণর ���য়া নাগিরকরা �� 

করেব এমন কারণ�িল উে�খ কের। 

Recall Issue with Options  (িবক� সহ পুনঃআ�ােনর সমস�া ) 

এমন ���য়া যা েভাটারেদর তােদর েময়াদ েশষ হওয়ার আেগ িনব �ািচত �িতিনিধেদর দ�র েথেক 

অপসারণ করেত েদয়। �ত�াহােরর ে�ে� েকবল একজন িনিদ�� কম �কত�ােক সিরেয় েদওয়া উিচত িকনা 

েস ���টই জিড়ত নয়, যিদ �ত�াহােরর জন� এক�ট ইিতবাচক েভাট থােক তেব একজন উ�রািধকারীর 

নাম েদওয়ার ��ও অ�ভ� �� হেত পাের। 

Recall of Public Officer  (সরকাির কম �কত�ার পুনঃআ�ান) 

এমন ���য়া যা েভাটারেদর তােদর েময়াদ েশষ হওয়ার আেগ িনব �ািচত �িতিনিধেদর দ�র েথেক 

অপসারণ করেত েদয়।  

Recall Petition (পুনঃআ�ােনর আেবদন) 

েয প�িতেত নাগিরকরা েভাটারেদর কাছ েথেক �া�র সং�হ করেত পােরন, এক�ট সরকারী ফম � 

ব�বহার কের, সরাসির এক�ট শাসকেগা��র কােছ �ত�াহার িনব �াচেনর ��াব িদেত। 
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Recall Process (পুনঃআ�ােনর ���য়া) 

এমন ���য়া যা েভাটারেদর তােদর েময়াদ েশষ হওয়ার আেগ িনব �ািচত �িতিনিধেদর দ�র েথেক 

অপসারণ করেত েদয়। 

Recall Statement  (পুনঃআ�ােনর িলিখত িববৃিত) 

�ত�াহােরর িনব �াচেনর জন� েভাটারেদর �া�র সং�েহর েচ�া করার সময় এক�ট আেবদেন অ�ভ� �� 

সাধারণ িববিৃত, যা �ত�াহােরর িনব �াচন চাওয়ার কারণ বণ �না কের। 

Recall Vote  (েভাটদােনর পুনঃআ�ান ) 

�ত�াহােরর িনব �াচেন েভাট �দান। 

Recallable Ballot  (পুনঃআ�ানকৃত েভাটপ�) 

নিথভ� � ব�ালট যা �ত�ভােব পুন��ার করা যায় এবং আরও ���য়াকরণ েথেক অ�ভ� �� বা বাদ 

েদওয়া যায়।  

Receiving Boards  (�হণকারী দল ) 

ব���েদর এক�ট দল, যা সাধারণত �ানীয় কতৃ �প� �ারা িনযু� করা হয়, এবং এক�ট িনব �াচনী প�িতর 

িনয়�েণর জন� অিভযু� করা হয়, েযমন েভােটর েভাটপ� �হণ, েভােটর উপাদান বা েভােটর 

সর�াম�িল েভাট ব� হওয়ার পের েভাটকম�েদর কাছ েথেক। 

Recertification  (পুনঃঅনুেমাদন) 

পুনরায় পরী�া, এবং স�বত এক�ট েভাটদান প�িতর পুনরায় পরী�া যা জাতীয় এবং/অথবা রা��য় 

অনুেমাদন পাওয়ার পের সংেশাধন করা হেয়িছল। এ�টর উে�শ�  হেলা এ�ট সংেশাধন করা প�িত 

এখনও �েয়াজনীয়তার সােথ সাম�স�পূণ � িকনা তা িনধ �ারণ করা। 

Reconcile  (পুনিম �লন) 

এক�ট িহসাবর�ণ বা িনরী�া ���য়া যা পিরসংখ�ান�িল সাম�স�পূণ �, িনভ� �ল এবং স�ূণ � িকনা তা 

পরী�া করার জন� নিথভ� � দু�ট অংেশর ত� লনা কের। 
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Record (noun) (নিথভ� �� (িবেশষ�) ) 

স�ািলত ��য়াকলাপ বা �া� ফলাফেলর সংরি�ত �মাণ (উদাহরণ��প, ফম �, �িতেবদন, পরী�ার 

ফলাফল)। 

Record (verb) (নিথভ� �� (��য়া) ) 

এক�ট কােয �র দিলল অথবা নিথ ৈতরী করা 

Recorded Ballot  (নিথভ� � েভাটপ�) 

এক�ট েভাটপ� যার জন� সংি�� েভােটর নিথভ� �� রেয়েছ। 

Recount  (পুনঃগণনা ) 

এক�ট িনব �াচেনর েভােটর অিতির� গণনা, সাধারণত রা��য় আইন, �াথ�র অনুেরাধ বা আদালেতর 

আেদেশর কারেণ �েয়াজন, যা িনব �াচেনর িরেপাট� করা ফলাফেলর িনভ� �লতা িনধ �ারণ করেত ব�ব�ত হয়। 

�ানীয় আইন এবং প�িতর উপর িনভ�র কের েভাটপে�র সারিণকরণ য�পািত বা হােত হােত এই 

���য়া পিরচািলত হয়। 

Redistrict  (পুনঃিবভাজন) 

েয ���য়ার মাধ�েম জনসংখ�ার পিরবত�েনর উপর িভি� কের আইনী সং�ার আসন�িল �শাসিনক 

িবভােগর মেধ� িবতরণ করা হয়। 

Referenda (গণেভাট) 

গণেভােটর ব�বচন, যা এক�ট ���য়া যার মাধ�েম এক�ট রাজ� আইন বা সাংিবধািনক সংেশাধন 

কায �কর হওয়ার আেগ েভাটারেদর কােছ উে�খ করা েযেত পাের। 

Referendum  (গণেভাট সং�হ) 

এক�ট ���য়া যার মাধ�েম এক�ট রাজ� আইন বা সাংিবধািনক সংেশাধন কায �কর হওয়ার আেগ 

েভাটারেদর কােছ উে�খ করা েযেত পাের।  
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Referendum Petitions  ( গণেভাট সং�েহর আেবদন) 

েভাটারেদর �ারা �া�িরত এক�ট আনু�ািনক িলিখত অনুেরাধ, এ�ট কায �কর হওয়ার আেগ েভাটারেদর 

কােছ এক�ট রাজ� আইন বা সাংিবধািনক সংেশাধনী উে�খ করার জন�। 

Referendum Question  ( গণেভাট সং�েহর ��) 

েভাটারেদর অনুেমাদন বা �ত�াখ�ােনর জন� েভাটপে� রাখা নত� ন আইন বা সাংিবধািনক সংেশাধেনর 

��াব। 

Referendum Vote  ( গণেভাট সং�েহর েভাটসমূহ) 

গণেভােটর িনব �াচেন েভাট। 

Register  (িনব�ন) 

েভােটর অিধকারী হওয়ার পূব �শত� িহেসেব েভাটার তািলকায় যু� করার জন� তথ� সহ এক�ট ফম � পূরণ 

করা। 

Register by Mail  (ডাকেযােগ িনব�ন) 

েভােটর অিধকারী হওয়ার পূব �শত� িহেসেব ডাকেযােগ পাঠােনা েভাটার তািলকায় তথ� েযাগ করার জন� 

এক�ট ফম � পূরণ করেত হেব। 

Register to Vote  (েভাটদােনর জন� িনব�ন) 

েভােটর অিধকারী হওয়ার পূব �শত� িহেসেব েভাটার তািলকায় েভাটার তািলকায় যু� করার জন� তথ� সহ 

এক�ট ফম � পূরণ করা। 

Registered  (িনবি�ত) 

একজন েভাটার িযিন েভাটার তািলকায় তািলকাভ� � হন এখিতয়ােরর জন� েযখােন একজন েভাটার 

থােকন। 

Registered Voter  (িনবি�ত েভাটার) 



 139 

একজন েভাটার িযিন েভাটার তািলকায় তািলকাভ� � হন এখিতয়ােরর জন� েযখােন একজন েভাটার 

থােকন। 

Registrar  (িনব�নকারী কম �কত�া) 

একজন কম �কত�া িযিন িনব �াচন �শাসেনর জন� দািয়��া�। 

Registrar of Records  (নিথভ� � পে�র িনব�ক) 

একজন কম �কত�া িযিন িনব �াচন �শাসেনর জন� দািয়��া�। 

Registrar of Voters  (েভােটর িনব�ক) 

একজন কম �কত�া িযিন িনব �াচন �শাসেনর জন� দািয়��া�। 

Registration  (িনব�ীকরণ) 

েভাটােরর নিথপ� উে�খ করার সময় িনব �াচনী কম �কত�ারা ব�ব�ত এক�ট শ�। 

Registration Affidavit  (িনব�েনর হলফনামা) 

েভাটারেদর �ারা েভাট িদেত িনব�েনর জন� ব�ব�ত তেথ�র এক�ট সরকাির শপথ িববিৃত। এ�ট কখনও 

কখনও েভাটার িনব�ন কাড� িহসােব উে�খ করা হয়। 

Registration Application  (িনব�েনর আেবদন) 

েভাটারেদর �ারা েভাট িদেত িনব�েনর জন� ব�ব�ত তেথ�র এক�ট  সরকাির শপথ িববিৃত। এ�ট কখনও 

কখনও েভাটার িনব�ন কাড� িহসােব উে�খ করা হয়। 

Registration Book  (িনব�ন বই) 

েভাটার িহেসেব তািলকাভ� � ব���েদর এক�ট তািলকা েযখােন েভাটার থােকন, েভােটর অিধকারী হওয়ার 

পূব �শত� িহেসেব। 

Registration by Mail Form  (ডাকেযােগ ফেম �র মাধ�েম িনব�ন) 
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েভাটার তািলকাভ� � করার জন� এক�ট ফম � েভাটার ব�বহার কের েভাটার তািলকায় েযাগ করার জন� 

তথ�, ডাকেযােগ পাঠােনা, এখিতয়াের েযখােন েভাটার থােকন, েভাট েদওয়ার অিধকার পাওয়ার পূব �শত� 

িহেসেব। 

Registration Card  (িনব�ন কাড�) 

েভাটারেদর �ারা েভাট িদেত িনব�েনর জন� ব�ব�ত তেথ�র এক�ট  সরকাির শপথ িববিৃত। 

Registration Certificate  (িনব�ন �মাণপ�) 

িনব�েনর �মাণ �দানকারী এক�ট  সরকাির দিলল। 

Registration Certificate Number  (িনব�ন �মাণপ� ন�র) 

এক�ট েভাটার তািলকায় েভাটার িনব�েনর সােথ যু� �িমক ন�র।  

Registration Database  (িনব�ন তথ�শালা) 

েভাটার িহেসেব তািলকাভ� � ব���েদর এক�ট তািলকা েযখােন েভাটার থােকন, েভােটর অিধকারী হওয়ার 

পূব �শত� িহেসেব। 

Registration Deadline  (িনব�ন সময়সীমা) 

সুিনিদ�� িনব �াচন বা িনব �াচনী ���য়ায় অংশ�হেণর জন� িনবি�ত েভাটার হওয়ার দিললপ� েশষ করার 

েশষ িদন। 

Registration Form  (িনব�ন ফম �) 

েভাটারেদর �ারা েভাট িদেত িনব�েনর জন� ব�ব�ত তেথ�র এক�ট  সরকাির শপথ িববিৃত। এ�ট কখনও 

কখনও েভাটার িনব�ন কাড� িহসােব উে�খ করা হয়। 

Registration Official  (িনব�ন কম �কত�া) 

একজন কম �কত�া িযিন িনব �াচন �শাসেনর জন� দািয়��া�।   

Registration Status  (িনব�েনর অব�া) 
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েভাটারেদর নিথ েদখায় েয েভাটার েভাট েদওয়ার েযাগ� িকনা তা বণ �না করার জন� িনব �াচন কম �কত�ােদর 

�ারা ব�ব�ত এক�ট শ�। ি�িতর শত��িলর মেধ� রেয়েছ: স��য়, িন��য়, বািতল এবং অন�ান�। 

Registration-By-Mail  (ডাকেযােগ িনব�ন) 

েভােটর অিধকারী হওয়ার পূব �শত� িহেসেব ডাকেযােগ পাঠােনা েভাটার তািলকায় তথ� েযাগ করার জন� 

এক�ট ফম � পূরণ করেত হেব।  

Rejected Ballot  (�ত�াখ�াত েভাটপ�) 

এক�ট েভাটপ� যা েভাট েদওয়া হেয়েছ িক� েভাটােরর ��ট বা অেযাগ�তার কারেণ গণনা করা যােব না।  

Removal (Of A Candidate) (অপসারণ (একজন �াথ�র)  ) 

যখন েকানও �াথ� �ত�াহার কের িনেয়েছন, অেযাগ� হেয়েছন, বা মারা েগেছন, অথবা যখন েকান 

�াথ�েক েভাটদান েথেক বা সরকাির কায �ালয় েথেক অপসারেণর আনু�ািনক ���য়া আেছ। 

Repeal  (বািতল) 

এক�ট আইেনর অপসারণ বা �ত�াবত�ন। 

Report of Election Results  (িনব �াচন ফলাফেলর �িতেবদন) 

েভাটদান কায ��ম ব� হওয়ার পের িনব �াচেন গণনাকৃত েভাটসমূেহর �িতেবদন। 

Represent  (�িতিনিধ�) 

এক�ট ব�ব�া যার �ারা একজন অেন�র পে� কতৃ �ে�র সােথ কথা বলেত এবং কাজ করেত স�ম হয়। 

Representation System  (�িতিনিধ�করণ প�িত) 

সরাসির গণতে�র িবেরািধতা কের িনব �ািচত ব���েদর এক�ট েগা��র �িতিনিধে�র নীিতর উপর �িত��ত 

এক ধরেনর গণত�। �িতিনিধ গণত� জনগেণর �ারা িনব �ািচত �িতিনিধেদর হােত �মতা রােখ। 

Representative (noun) (�িতিনিধ (িবেশষ�)) 
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 (১) একজন ব��� িযিন অন� কাউেক বা এক�ট েগা��র পে� কথা বলেত বা েভাট েদওয়ার জন� 

িনব �ািচত হেয়েছন। (২) �িতিনিধ পিরষেদর সদস�, কংে�েসর িন�ক�। 

Representative (Adj.) (�িতিনিধ (িবেশষণ)) 

মানুেষর এক�ট িনিদ�� েগা��র ৈবিশ��। 

Representative Districts  (�িতিনিধ েজলা) 

�শাসিনক এলাকা েযখােন েভাটাররা েসই এলাকার জন� িনিদ�� �িতেযািগতায় েভাট েদওয়ার অিধকারী। 

Reproducibility  (পুনঃউৎপাদন �মতা) 

িবিভ� য�পািত ব�বহার কের িবিভ� পিরচালনাকারী সহ িবিভ� পরী�ার পরী�াগাের অিভ� 

পরী�ামূলক ব� একই পরী�া প�িত ব�বহার কের একই পরী�ার ফলাফল পাওয়ার �মতা। 

Requirement  (�েয়াজনীয়তা) 

এমন িবধান যা পূরণ করার জন� মানদ� �দান কের। 

Requirements for Elected Offices  (িনব �ািচত দ�েরর জন� �েয়াজনীয়তা) 

িনব �ািচত দ�ের থাকার জন� সম� আইিন �েয়াজনীয়তা। 

Reregister  (পুনঃিনব�ন) 

েভাটার হওয়ার অিধকার পাওয়ার পূব �শত� িহেসেব েভাটার তািলকাভ� � েভাটার তািলকায় আপনার তথ� 

আপেডট করার জন� এক�ট ফম � পূরণ করা। 

Residence for Voting  (েভােটর জন� বাস�ান ) 

েয �ােন একজন েভাটােরর বাস�ান ি�র করা হেয়েছ, েযখােন ব���র থাকার ই�া আেছ এবং েযখােনই 

তারা অনুপি�ত থােক, েসই ব���র িফের আসার ই�া থােক। গহৃহীনতার স�ুখীন ব���রা িনব�ন 

করেত এবং েভাট িদেত পােরন, যত�ণ না তারা শারীিরক অব�ােনর বণ �না িদেত পাের েযখােন তারা 

রা��যাপন কের। এক�ট িনিদ�� সমেয়, একজন ব���র �ধুমা� এক�ট েভােটর বাস�ান থাকেত পাের। 
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Residency Requirement  (আবােসর �েয়াজনীয়তা) 

েকানও ব��� যিদ �াথ� হন বা েভাট েদওয়ার অিধকারী হন, তাহেল তারা েকাথায় থােকন এবং কতিদন 

েসখােন বসবাস কেরেছন তার উপর িভি� কের িনয়ম। 

Residual Vote  (অবিশ� েভাট) 

এক�ট কম েভাট বা অিতির� েভােটর কারেণ এক�ট িনিদ�� �িতেযািগতার িবকে�র জন� বরা� করা 

যায়িন এমন েভাট। 

Resilience  (�াভািবক অব�ায় �ত�াবত�ন) 

��ট পিরি�িত এবং অ�ত�ািশত পিরি�িত েথেক সু�রভােব পুন��ার করার �মতা। উদাহরণ��প, 

হােত কের িচি�ত কাগজ�ট ব�িত�েমর �মাণ সংর�ণ কের যা মূল েভাটােরর অিভ�ােয়র ভােলা ব�াখ�া 

অজ�েনর জন� িবচার এবং িনরী�া উভয়েকই পরামশ � িদেত পাের। 

Resolution  (িবে�ষণ) 

পিরচালকবেগ �র নীিতমালার িববিৃত বা পিরচালকবেগ �র এক�ট আেদশ েয এক�ট িনিদ�� পদে�প েনওয়া 

হেব। 

Restoration of Voting Rights  (েভাটািধকার পুন��ার) 

যারা েভাটািধকার েভােগর অিধকার হািরেয়েছ তােদর েভাটািধকার পুন��ােরর ���য়া বা অন� েকান 

কারেণ যা তােদর েভাটািধকার েথেক অেযাগ� েঘাষণা করেত পাের। 

Results  (ফলাফল) 

েভাটদান কায ��ম ব� হওয়ার পের িনব �াচেন গণনাকৃত েভাটসমূেহর �িতেবদন। 

Retention Vote  (সংরি�ত েভাট) 

এক�ট পয �ায়�িমক ���য়া যার মাধ�েম েভাটারেদর �জ�াসা করা হয় েয একজন পদািধকারী 

 (সাধারণত একজন িবচারক) অন� েময়ােদর জন� পেদ থাকা উিচত িকনা। একজন কম �কত�া িযিন 
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�িতপে�র মুেখামুিখ হন না, তােক যিদ পদ েথেক কেয়ক শতাংশ েভাটার িনেদ�শ কের েয তােদর পেদ 

থাকা উিচত নয়, তাহেল তােক পদ েথেক সিরেয় েদওয়া হেব। 

Retractable Ballot  (�ত�াহারেযাগ� ব�ালট) 

নিথভ� � ব�ালট যা �ত�ভােব পুন��ার করা যায় এবং আরও ���য়াকরণ েথেক অ�ভ� �� বা বাদ 

েদওয়া যায়। 

Return Envelope  (িফরিত খাম ) 

এক�ট দা�িরক খাম অনুপি�ত এবং ডাকেযােগ েভাটপ�  পিরবহেণর জন� ব�ব�ত হয় এবং েভাটােরর 

েগাপনীয়তা র�া কের। 

Returns  (িববরণী) 

েভাটদান কায ��ম ব� হওয়ার পের িনব �াচেন গণনাকৃত েভাটসমূেহর �িতেবদন। 

Reverse Side  (িবপরীত িদক) 

এক�ট সমতল ব�র সামেন বা িপছেন যার দু�ট িদক আেছ, েযমন এক�ট েভাটদান কাড�। 

Right to Vote  (েভাটািধকার) 

অবাধ ও সুষ্ঠ�  িনব �াচেন েভাট েদওয়ার সুেযাগ িন��ত করার জন� পিরকি�ত আইিন এবং সাংিবধািনক 

সুর�ার এক�ট সম��। 

Rights Restoration  (অিধকার পুন��ার) 

যারা েভাটািধকার েভােগর অিধকার হািরেয়েছ তােদর েভাটািধকার পুন��ােরর ���য়া বা অন� েকান 

কারেণ যা তােদর েভাটািধকার েথেক অেযাগ� েঘাষণা করেত পাের। 

Risk Assessment  (ঝঁুিক মূল�ায়ন) 

প�িত�েলার সুর�ার ঝঁুিক িচি�ত করার ���য়া এবং ঘটনার স�াব�তা, ফল��প �ভাব এবং 

সুর�া�িল যা এই �ভাবেক �শিমত করেব। 



 145 

Risk-Limiting Tabulation Audit  (ঝঁুিক সীমাব�করণ সারিণ) 

েভাটপে�র নমুনা (বা েভাটার যাচাইেযাগ� নিথ) যাচাই করার জন� িনব �াচন-পরবত� সারিণ িনরী�া 

প�িত যা �িতেবদন করা ফলাফল ভ� ল হেল িনব �াচেনর �িতেবদন করা ফলাফল সংেশাধন করার 

পূব �িনধ �ািরত পিরসংখ�ানগত সুেযাগ �দান কের (অথ �াৎ, যিদ স�ূণ � হাত- গণনা �িতেবদন করা 

ফলাফল েথেক িভ� এক�ট ফলাফল �কাশ করেব)। 

Roster  (তািলকা) 

এক�ট িনব �াচেন েভাট েদওয়ার অিধকারী েভাটারেদর এক�ট দা�িরক তথ�তািলকা��, যা েভাটারেদর 

েভাটপ� জাির করার আেগ যাচাই -বাছাই করেত ব�ব�ত হয়। 

Run-Off  (রান-অফ) 

এক�ট �াথিমক বা সাধারণ িনব �াচেনর পর িবজয়ী িনব �াচন করা েযখােন �িতেযািগতায় েকান �াথ� 

েভােটর �েয়াজনীয় নূ�নতম শতাংশ পায়িন। �িতেযািগতায় সবেচেয় েবিশ েভাট পাওয়া দুই �াথ� রান-

অফ িনব �াচেন এিগেয় যান। 

Run-Off Election  (রান-অফ িনব �াচন) 

এক�ট �াথিমক বা সাধারণ িনব �াচেনর পর িবজয়ী িনব �াচন করা েযখােন �িতেযািগতায় েকান �াথ� 

েভােটর �েয়াজনীয় নূ�নতম শতাংশ পায়িন। �িতেযািগতায় সবেচেয় েবিশ েভাট পাওয়া দুই �াথ� রান-

অফ িনব �াচেন এিগেয় যান। 

Run-Off Primary  (রান-অেফর মুখ� িবষয়) 

এক�ট �াথিমক িনব �াচেন িবজয়ী িনব �াচন করার জন� িনব �াচন, েযখােন �িতেযািগতায় েকান �াথ� যিদ 

েভােটর �েয়াজনীয় নূ�নতম শতাংশ না পায় তাহেল েসই দুই �াথ�েক �িতেযািগতায় সবেচেয় েবিশ েভাট 

েদওয়া হেব, যা রান-অফ িনব �াচেন এিগেয় যােব। 

Run-Off Results  (রান-অফ ফলাফল) 

েভাট�হণ কায ��ম ব� হওয়ার পর রান-অফ িনব �াচেন �া� েভােটর গণনা করা 
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Running for Office  (দ�েরর জন� �িত���তা ) 

দ�েরর জন� �িতেযািগতায় �িত��ী ব���। একজন �াথ�েক েভাটপে� পছে�র িহসােব ��ভােব 

উপ�াপন করা েযেত পাের অথবা িলিখত �াথ� হেত পাের। 

Running Mate   (িনব �াচেন েগৗণ পেদর �াথ�) 

একজন ব��� অন� ব���র সােথ একসে� িনব �াচেন দু�ট ঘিন�ভােব স�িক�ত রাজৈনিতক কায �ালেয় 

�িত���তা কের। উদাহরণ��প, রা�পিত এবং উপ-রা�পিত, এবং ( িকছ�  রােজ�) গভন �র এবং 

েলফেটন�া� গভন �র। 

Rural Route  (�ামীণ গ�ব��ল) 

এক�ট �ামীণ এলাকায় এক�ট ডাকপ� িবতরেণর রা�া েযখােন ডাকপ� সাধারণত এক�ট বা� ন�ের 

রা�ার �ঠকানা ছাড়াই গ�েব�র জন� িবতরণ করা হয়, েযমন ডাকবাে�র িবপরীেত বা�। 

S  (ধ) 

Sample Ballot  (নমুনা েভাটপ�) 

েভাটারেক িনিদ�� তথ� িদেয় েভাটারেদর েদওয়া এক�ট নমুনা েভাটপ�। 

Sample Ballot Pamphlet  (নমুনা েভাটপে�র পু��কা) 

নমুনা েভাটপে�র পু��কা সাধারণত েভাটারেদর েভােটর �ান এবং ঘ�া, �াথ�েদর তথ�, �� এবং 

েভােটর জন� িনেদ�শাবলীর মেতা অিতির� িনব �াচনী তথ� �দান কের, েভাটােরর জন� িনিদ�� এক�ট 

নমুনা েভাটপ� ছাড়াও। 

Sample Official Ballot  (সরকাির নমুনা েভাটপ�) 

েভাটারেক িনিদ�� তথ� িদেয় েভাটারেদর েদওয়া এক�ট সরকাির নমুনা েভাটপ�। 

Satellite Location  (স�ােটলাইেটর অব�ান) 
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এক�ট দ�র যা �ধান িনব �াচন দ�র েথেক অব�ানগত পথৃক এবং সীিমত েসবা �দান করেত পাের। 

েভাটাররা সাধারণত এই দ�র�িল েথেক েভাট িদেত বা অনুপি�ত েভাটপ� েপেত িনব�ন করেত 

পােরন। স�ােটলাইট দ�র�িল শাখা অিফস িহসােবও পিরিচত। 

Satellite Voting Stations  (স�ােটলাইট েভাট েক�) 

েভােটর উে�েশ� এক�ট িনব �াচন দ�র �ারা �ািপত অ�ায়ী �ান। 

Scan-Line (��ান-লাইন)  

এক�ট িবদু�িতন র�� �ারা এক�ট ঋণা�ক �া� র�� �টউব জেুড় এক�ট অনুভূিমক েরখা এক�ট িচে�র 

অংশ গঠন কের। সাধারণত, এই সমস�া�ট েভজা কািল বা কাগেজর ট�কেরা েথেক �ানা�িরত অন� িকছ�  

পদােথ �র কারেণ হয় কারণ এ�ট পিরস�ান যে�র মধ� িদেয় যায়। কাগজ�ট চলার সােথ সােথ কািল বা 

অন�ান� পদাথ � �ােস �েবশ কের এবং ভিবষ�েতর কিপ�িলর জন� েসই এলাকায় পিরস�ান যে�র 

আেলােক �ক কের। 

Scanner  (��ানার) 

এক�ট য� যা নিথপ�, ছিব, মুি�ত পাঠ�, হােতর েলখা বা েকােনা ব� ��ান কের এবং েস�েলােক 

িড�জটাল তেথ� �পা�র কের। েভাটপ� পিরস�ান য� হল এক�ট য� যা কাগেজর েভাটপ� বা েভাট 

কাড� েথেক েভাটার িনব �াচেনর তথ� পড়েত ব�ব�ত হয়। 

Scanning  (��ািনং) 

কাগেজর নিথেক িড�জটাল ছিবেত �পা�র করেত পিরস�ান য� ব�বহার করার অভ�াস। কাগেজর 

েভাটার িনব�ন কাড�, এবং অন�ান� িনব �াচনী িচ�ঠপ� এবং েভাটপে�র সারণী করার সময় এ�ট করা হয়। 

Scheduled Elections  (িনধ �ািরত িনব �াচন) 

িবদ�মান আইন যার জন� েয েকান েক�ীয় সরকার, রাজ�, �েদশ, েপৗরসভা, েজলা বা অন�ান� েজলা 

িনব �াচন িনিদ�� তািরেখ, সাধারণত পুনরাবিৃ� িভি�েত অনু��ত হেত হেব। 

School District  (�ুল েজলা)  
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�াথিমক বা মাধ�িমক িবদ�ালেয়র �ানীয় �শাসেনর জন� এক�ট েভৗগিলক একক। 

Score Voting  (েভাট লাভ ) 

একক িবজয়ী েভাটদান প�িত েযখােন েভাটাররা এক�ট মাপকা�ঠেত �াথ�েদর মূল�ায়ন কের। সেব �া� 

ের�টং �া� �াথ� িবজয়ী হন। 

Seal  (সীলেমাহর) 

েকৗশলগতভােব �মানুসাের ধারাবািহক বা ছ�েবশী উপকরণ ব�বহার কের এক�ট িনরাপ�া ব�ব�া যা 

কম �কত�ােদর সতক� কের েদয় যিদ িনব �াচনী ���য়ায় ব�ব�ত েকােনা য� অনুেমাদন ছাড়াই পিরবত�ন বা 

অিধগত করা হয়। 

Sealed Container  (সীলকৃত বা�) 

ব�ালেটর মেতা িনব �াচনী সাম�ী ধারণ বা পিরবহেনর জন� ব�ব�ত এক�ট পাে�, েযখােন েকৗশলগতভােব 

ধারাবািহক বা তাপ িনেরাধক সু�� সীল ব�বহার করা হেয়েছ কম �কত�ােদর সতক� করার জন� যিদ এ�ট 

অনুেমাদন ছাড়াই পিরবত�ন বা অিধগত করা হয়। 

Seat  (আসন) 

এক�ট িনব �ািচত দা�িরক পদ যা একক পদময �াদাস�� কম �কত�া এক�ট িনিদ�� েময়ােদর জন� দখল 

করেত পাের দ�র। 

Second-Chance Voting  (েভােটর ি�তীয় সুেযাগ) 

েভােটর অিভমুখী পিরস�ান যে�র ৈবিশ�� যা স�াব� িচি�তকরণ ভ� েলর জন� েভাটপ� পয �ােলাচনা 

কের, েভাটারেক অবিহত কের, এবং েভাটপ� িহসােব েভাট েদওয়ার বা েফরত েদওয়ার সুেযাগ �দান 

কের। 

Secrecy Cover  (েগাপনীয়তার আ�াদন) 

এক�ট কাগজ, খাম, বা েফা�ার যা এক�ট েভাটপ�েক িঘের রােখ যােত একজন েভাটার কীভােব তােদর 

েভাটপ� িচি�ত কের তার েগাপনীয়তা বজায় রােখ। 
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Secrecy Envelope  (েগাপনীয়তার খাম) 

এক�ট খাম যা এক�ট েভাটপ�েক িঘের রােখ যােত একজন েভাটার কীভােব তােদর েভাটপ� িচি�ত 

কের তার েগাপনীয়তা বজায় রােখ। 

Secrecy of The Ballot  (েগাপনীয়তার সােথ েভাটদান) 

মািক�ন যু�রাে� েভাটারেদর এক�ট েগাপন েভাটদান করার েমৗিলক অিধকার �িত�ার জন� িনয়ম ও 

প�িতর এক�ট ��। এই প�িত�িল িন��ত কের েয েভাটােরর সােথ েকানও েভাটপ� যু� করা যােব 

না, যার ফেল েভাটাররা তােদর েভাটপ� অবােধ এবং �িত��য়া বা �িতেশােধর ভয় ছাড়াই িচি�ত 

করেত পারেবন। 

Secrecy Sleeve  (েগাপনীয়তার আ��ন) 

এক�ট কাগজ, খাম, বা েফা�ার যা এক�ট েভাটপ�েক িঘের রােখ যােত একজন েভাটার কীভােব তােদর 

েভাটপ� িচি�ত কের তার েগাপনীয়তা বজায় রােখ। 

Secret Ballot  (েগাপন ব�ালট) 

মািক�ন যু�রাে� েভাটারেদর এক�ট েগাপন েভাটদান করার েমৗিলক অিধকার �িত�ার জন� িনয়ম ও 

প�িতর এক�ট ��। এই প�িত�িল িন��ত কের েয েভাটােরর সােথ েকান েভাটপ� যু� করা যােব 

না, যার ফেল েভাটাররা তােদর েভাটপ� অবােধ এবং �িত��য়া বা �িতেশােধর ভয় ছাড়াই িচি�ত 

করেত পারেবন। 

Secret Ballot Envelope  (েগাপন েভাটপে�র খাম) 

এক�ট খাম যা এক�ট েভাটপ�েক িঘের রােখ যােত একজন েভাটার কীভােব তােদর েভাটপ� িচি�ত 

কের তার েগাপনীয়তা বজায় রােখ। 

Secretary of State  (রাজ�-সিচব) 

একজন রাজ� পয �ােয়র কম �কত�া িযিন িবিভ� িবভাগ এবং কায �াবলীর জন� দায়ী। রােজ�র সিচবরা 

সাধারণত তােদর রােজ� �ধান িনব �াচন কম �কত�া, িক� সবসময় নয়। 
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Secure Receptacle  (িনরাপ�ার পা�) 

িনব �াচনী সাম�ী সংর�ণ ও সুর�ার জন� ব�ব�ত ব�। 

Security Analysis  (িনরাপ�া িবে�ষণ ) 

এক�ট েভাটদান প�িতর িনরাপ�া ��টর স�াব� অ��� স�েক� অনুস�ান। প�িত�টর সফটওয়�ার, 

ফাম �ওয়�ার এবং হাড�ওয়�ােরর িবে�ষণ, েসইসােথ প�িত�টর উ�য়ন, �াপনা, পিরচালনা এবং 

ব�ব�াপনার সােথ স�িক�ত প�িত অ�ভ� �� কের। 

Security Controls  (িনরাপ�া িনয়�ণ) 

প�িত�টর েগাপনীয়তা, অখ�তা এবং �াপ�তা এবং এর তেথ�র �াপ�তা র�ার জন� এক�ট তথ� 

ব�ব�ার জন� িনধ �ািরত ব�ব�াপনা, পিরচালনা এবং �যু��গত িনয়�ণ (েযমন, সুর�া বা পা�া ব�ব�া)। 

Semi-Static Voting System Software  (আংিশক ি�িতশীল েভাটদান প�িতর সফটওয়�ার) 

স�ওয়�ার যা েভােটর সর�াম�িলর উপর বা এ�ট িনব �াচেনর িনিদ�� ে�া�ািমংেয়র �িত��য়ায় পিরবিত�ত 

হেত পাের। 

Senate  (সংসেদর উ�তর সভা) 

এক�ট ই�াকৃত সমােবশ, �ায়শই উ�ক� বা ি�মুখী আইনসভার েচ�ার। 

Senate District  (সংসেদর উ�তর সভার েজলা) 

এক�ট িনিদ�� সংখ�ক েজলার মেধ� এক�ট রাজ� িবভ�, �িত�ট েজলা রাজ� িবধানসভার উ� কে� 

একজন সদস� িনব �াচন কের। 

Serial Number  (�িমক ন�র) 

এক�ট ধারাবািহকতায় এক�ট দফার অব�ান েদখাে� এমন এক�ট সংখ�া, েযমন এক�ট অনন� েভাটার 

িনব�ন কাড� ন�র বা সনা�করেণর উে�েশ� ৈতির এক�ট িনবে�। 

Sign-In Book  (সাইন-ইন বুক)  
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এক�ট িনব �াচেন েভাট েদওয়ার অিধকারী েভাটারেদর এক�ট দা�িরক িনব���, যা েভাটারেদর েভাটপ� 

জাির করার আেগ যাচাই -বাছাই করেত ব�ব�ত হয়। 

Signature  (�া�র) 

অনুেমাদেনর ে�ে� এক�ট ব���র নাম এক�ট �ত� উপােয় িচি�ত করা। এ�ট এক�ট িচ� �ারাও ৈতির 

করা েযেত পাের। 

Signature Roster  (�া�র তািলকা) 

এক�ট িনব �াচেন েভাট েদওয়ার অিধকারী েভাটারেদর এক�ট দা�িরক িনব���, যা েভাটারেদর েভাটপ� 

জাির করার আেগ যাচাই -বাছাই করেত ব�ব�ত হয়। 

Simple Majority  (সাধারণ সংখ�াগির�তা) 

এমন এক�ট সংখ�াগির�তা েযখােন েকান এক �াথ�র জন� সেব �া� সংখ�ক েভাট, ইসু� বা তািলকাভ� � 

িবষয় ি�তীয় সেব �া� ন�র ছািড়েয় যায়, িক� ৫০% এর কম। 

Single-Member District  (একক সদেস�র েজলা) 

এক�ট িনব �াচনী েজলা বা িনব �াচনী এলাকা েযখােন দুই বা তেতািধক িবধানসভায় একক �িতিনিধ থােক। 

Sip and Puff  (িসপ এবং পাফ) 

এক�ট ই�ারেফস যা েভাটারেদর এক�ট খেড়র উপর তােদর মুখ ব�বহার করার অনুমিত েদয় এক�ট 

িনব �াচনী েভাটদান যে� ইনপুট পাঠােনার জন�। 

Slate  (ে�ট) 

�াথ�েদর এক�ট দল যারা এক�ট সাধারণ ��াটফেম � ব� আসন বা ব� অব�ােনর িনব �াচেন অংশ েনয়। 

সাধারণ ��াটফম � হেত পাের কারণ �াথ�রা সবাই এক�ট রাজৈনিতক দেলর সদস�, তােদর একই বা 

অনু�প নীিত আেছ, অথবা অন� েকান কারণ রেয়েছ। 

Slate Mailer  (ে�ট েমইলার) 

এক�ট গণ ডাকেযাগ যা একািধক �াথ� বা েভাট ব�ব�া সমথ �ন বা িবেরািধতা কের। 
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Software  (সফটওয়�ার) 

ে�া�াম�িলেক সং�হ কের যা ক��উটারেক িনয়�ণ কের এবং এক�ট িনিদ�� কাজ স�াদন কের। 

সফটওয়�ােরর সং�রণ ন�র রেয়েছ এবং েশষ ব�বহারকারীর কােছ অনুমিত�া� ( িব�� হয় না)। 

ক��উটােরর কায �কািরতা পিরবত�েনর জন� সফটওয়�ার পিরবত�ন করা যায়। 

Software Independence  (সফটওয়�ােরর �াত��) 

এক�ট েভাটদান প�িত বা েভাটদান যে�র �ণগত মান েযখােন সফটওয়�াের পূেব � শনা� করা যায়িন 

এমন েকােনা পিরবত�ন বা ��ট িনব �াচেনর ফলাফেল শনা� করা যায় না এমন েকােনা পিরবত�ন বা ��ট 

স�ৃ� করেত পাের না। 

Software Patches  (সফটওয়�ােরর প�াচ) 

�চিলত ে�া�াম�িলর সংেশাধন, ��ত�াগ এর বড় পিরবত�ন ছাড়াই ে�া�াম�িলর সােথ একীভূত 

হওয়ার জন� নকশা করা হেয়েছ। এছাড়াও সংেশাধন বা ��ট সংেশাধন বলা হয়। 

Source Code  (েসাস � েকাড) 

মানুেষর পঠনেযাগ� ক��উটার িনেদ�শাবলী যা সংকিলত বা ব�াখ�া করা হেল, এক�ট অ�াি�েকশন হেয় 

ওেঠ। েসাস � েকাড মানুষ বা ক��উটার �ারা িলিখত হেত পাের। 

Spear Phishing  (��য়ার িফিশং) 

ভ� য়া ইেমইেলর মাধ�েম হ�াকারেদর ল��ব� আ�মণ, যার মাধ�েম হ�াকাররা ভ� �ভ� গীর সাহােয� লগইন 

তথ� বা ব���গত তথ� েপেত েচ�া কের। ��য়ার িফিশং �েচ�া�িল ৈবধ পিরিচত উৎস েথেক উদ্ভূত 

হেত পাের, েযমন সাংগঠিনক তথ� �যু�� বা পিরিচত িবে�তােদর মাধ�েম। 

Special District  (িবেশষ েজলা) 

সরকাির �িত�ান�েলা এক�ট স�দায়েক এক বা একািধক িনিদ�� পিরেষবা �দান করার জন� ৈতির 

করা হেয়েছ, েযমন জল পিরেষবা, নদ�মা পিরেষবা, উদ�ান, অি� সুর�া এবং অন�ান�। 

Special Election  (িবেশষ িনব �াচন) 
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�াথিমক, সাধারণ, েপৗর, ��ািবত, রান অফ, পুনঃআ�ানকৃত িনব �াচন যা সংিবিধর মাধ�েম িনয়িমত 

িনধ �ািরত তািরখ এবং সমেয় অনু��ত হয় না। এক�ট িবেশষ িনব �াচন এক�ট িনধ �ািরত িনব �াচেনর সােথ 

িমিলত হেত পাের। 

Special Interest Group  (িবেশষে�ে� আ�হী দল) 

একদল েলাক যােদর িবেশষ অনুেরাধ আেছ এবং যারা তােদর সােথ জিড়ত রাজৈনিতক িস�া�েক 

�ভািবত করার েচ�া কের। 

Split Precinct  (িবভ� সীমানা) 

এক�ট সীমানা েযখােন এক�ট িনব �াচনী েজলা মহকুমা রেয়েছ, েযমন, সীমানার অংশ�িল িবিভ� 

রাজৈনিতক এখিতয়াের রেয়েছ েযমন এক�ট জল েজলা বা �ুল েবাড� েজলা, েসখােন এক�ট অিতির� 

েভাট �পেরখা �েয়াজন। 

Split Ticket  (িবভ�  �টিকট) 

িবিভ� �িতেযািগতার জন� িবিভ� দল েথেক �াথ� িনব �াচন করার কাজ। সরাসির �টেকট েভাটদান সহ 

রােজ�, এই পদে�প�ট সরাসির �টিকট েভাটেক অিত�ম কের এবং েভাটারেদর তােদর পছে�র 

�াথ�েদর িনব �াচন করেত েদয়। িনদ�লীয় েদৗড় এবং ��ােবর জন�, েভাটারেক অবশ�ই এই েদৗড়�িলেত 

আলাদাভােব িনব �াচন করেত হেব। (��ব�: িকছ�  এখিতয়াের �াথিমক িনব �াচেনর সময় �ায়ই িবভ� 

�টিকট েভাট েদওয়া হয় না।) 

Spoil  (অেকেজা) 

েভাটপ� িচি�ত করা বা অন�থায় পিরবত�ন করা যােত এ�ট মানুেষর পাঠেযাগ� প�িতেত ইি�ত েদয় েয 

েভাটপ��টেত েভাট েদওয়া হেব না। 

Spoiled Ballot  (অেকেজা েভাটপ�) 
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ন� েভাটপ� এক�ট েভাটপ� যা ভ� লভােব েভাটার �ারা িচি�ত বা পিরবত�ন করা হেয়েছ। এক�ট ন� 

েভাটপে� েভাট েদওয়া হয় না, এবং েভাটার স�ঠকভােব িচি�ত করার জন� এক�ট নত� ন েভাটপে�র 

অনুেরাধ করেত পােরন। 

Spoiled Ballot Affidavit  (অেকেজা েভাটপে�র হলফনামা) 

এক�ট িলিখত িববিৃত শপথ বা িন��তকরেণর মাধ�েম িন��ত করা হেয়েছ েয, একজন েভাটার 

েভাটপে� ভ� ল কেরেছন এবং নত� েনর অনুেরাধ করেছন। 

Standards Board  (মান পষ �দ) 

এইচএিভএ এক�ট ১১০ সদেস�র মান পষ �দ মেনানীত কের যােত ইএিস আইেনর অধীেন তার িনেদ�শ বহন 

করেত সহায়তা কের। েবােড� ৫৫ �ট রাজ� িনব �াচন কম �কত�া তােদর িনজ িনজ মুখ� রাজ� িনব �াচন 

কম �কত�ার �ারা িনব �ািচত এবং ৫৫ জন �ানীয় িনব �াচন কম �কত�া �ধান রাজ� িনব �াচন কম �কত�ার 

ত�াবধােন এক�ট ���য়ার মাধ�েম িনব �ািচত। 

State  (রাজ�) 

এক�ট বহৃ�র েদেশর মেধ� তার িনজ� সরকার এবং সীমানা সহ এক�ট অ�ল। মািক�ন যু�রাে�র ৫০ �ট 

রাজ� রেয়েছ। 

State Assembly  (রাজ� সভা) 

িবিভ� আইনসভা, িবেশষ কের িন�ক� বা রােজ�র পূণ �া� িবধানসভায় েদওয়া নাম। 

State Central Committee  (রাজ� েক�ীয় কিম�ট ) 

েবশ কেয়ক�ট রােজ�র রাজৈনিতক দেলর েক�ীয় বা িনব �াহী কিম�টর সংগঠন।  

State Certification  (রাজ� কতৃ�ক �শংসাপ�দান) 

রাজ� পরী�া এবং স�বত এক�ট েভাটদান প�িতর পরী�া যা েভাটদান প�িতর জন� রা��য় 

�েয়াজনীয়তার সােথ তার স�িত িনধ �ারণ কের। 

State Election Commission  (রাজ� িনব �াচন কিমশন) 
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এক�ট রােজ� িনব �াচন এবং েভাট�হণ প�িত তদারিক করার জন� িনযু� এবং অিভযু� ব���েদর এক�ট 

দল। 

State Election Fund  (রাজ� িনব �াচন তহিবল) 

এক�ট রাজ� েকাষাগাের ৈতির িবেশষ রাজ� িহসাব, েযখােন েসই িহসাব েথেক িনব �াচন পিরচালর খরচ 

বহন করা হয়। 

State Elections  (রাজ� িনব �াচন) 

গভন �র, েলফেটন�া� গভন �র, রাজ� সিচব, িনয়�ক, েকাষাধ��, অ�াটিন � েজনােরল, বীমা কিমশনার, 

সরকাির িনেদ�শনা ত�াবধায়ক এবং রাজ� আইনী কায �ালয় সহ অন�ান� রাজ� দ�ের সদস�েদর িনব �াচন। 

State Measures  (রাজ� ব�ব�া) 

েভাটারেদর অনুেমাদন বা �ত�াখ�ােনর জন� েভাটপে� রাখা নত� ন আইন বা সাংিবধািনক সংেশাধেনর 

��াব। 

Statement of Contest  (�িতেযািগতার িববৃিত) 

িনব �াচেনর ফলাফল �িত���তা করার জন� আদালেত দােয়র করা এবং সাধারণ �েয়াজনীয়তা। 

Statewide  (রাজ�ব�াপী) 

এক�ট িনিদ�� মািক�ন রাজ� জেুড় �সািরত। 

Statewide Election Results  (রাজ�ব�াপী িনব �াচেনর ফলাফল) 

এক�ট িনব �াচেন েভােটর সংখ�া, যা েভােটর এখিতয়ার েথেক রাজ� জেুড় সংকলন করা হেয়েছ, েভােটর 

জন� েভাট �হণ ব� করার পের। 

Statewide Office  (রাজ�ব�াপী দ�র) 

এক�ট রােজ� েয েকানও  সরকাির পদ। রাজ� িনব �ািচত দ�র�েলার মেধ� রেয়েছ গভন �র, েলফেটন�া� 

গভন �র, রাজ� সিচব, িনয়�ক, েকাষাধ��, অ�াটিন � েজনােরল, বীমা কিমশনার, এবং সরকাির িনেদ�শনা 

ত�াবধায়ক। 
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Statewide Uniform Registry Of Electors (SURE) (িনব �াচকেদর রাজ�ব�াপী অিভ� 

িনব���  (এস ইউ আর ই)) 

এক�ট মাধ�ম যা েভাটার িনব�ন, েভাটার তািলকা র�ণােব�ণ, �াি�ক তথ�, এবং েভােটর বই উৎপাদন 

সহ িনব �াচনী ব�ব�ার কাজ�িলেক সমথ �ন কের। 

Static Voting System Software  (আনুপািতক েভাটদান প�িতর সফটওয়�ার) 

েয সফটওয়�ার�ট িনব �াচন পিরচািলত হে� বা েয েয েভাটদােনর সর�াম�েলার মেধ� এ�ট �াপন করা 

হেয়েছ তার উপর িভি� কের পিরবত�ন হয় না, েযমন, স�াদনকারী েকাড। 

Statute  (সংিবিধ) 

এক�ট িলিখত আইন যা এক�ট শহর, কাউি�, রাজ�, �েদশ, বা অন�ান� রাজৈনিতক দেলর আইনী 

সং�ার �ারা পাশ। 

Statutory Initiative Petitions  (সংিবিধব� উেদ�ােগর আেবদন) 

এক�ট নাগিরক-�বিত�ত েভাট ব�ব�া যা সংিবধান সংেশাধন কের। 

Statutory Provisions  (সংিবিধব� িবধান) 

িবধান, বা আইেনর িবষয়ব�র উপর িবস্তৃত িবধান, আইন�ট কার ে�ে� �েযাজ�, কখন �েযাজ�, এবং 

এ�ট ল�েনর জন� কী শা�� রেয়েছ েস স�েক� আরও তথ� �দান কের। 

Statutory Violations  (সংিবিধব� ল�ন) 

আইন ভ� করা বা আইেনর িব�ে� কাজ করা। 

Straight Party Ballot  (সরাসির দেলর েভাটপ�) 

এক�ট রাজৈনিতক দেলর সকল �াথ� যু� এক�ট েভাটপ�। 

Straight Party Override  (সরাসির দল অ�ািধকার) 
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সু�� েভাটার িনব �াচন যা সরাসির দলীয় েভাটদান িবক� �ারা ৈতির েভাট িনব �াচনেক অ�ািধকার েদয় বা 

পিরপূরক কের। সরাসির দল অ�ািধকার�িল কীভােব কাজ কের বা তােদর অনুমিত েদওয়া হয় তার 

জন� রাজ� িনব �াচেনর িবিধ সােপে� হেত পাের। 

Straight Party Voting  (সরাসির দেলর েভাটদান প�িত) 

েয প�িত�ট েভাটারেদর এক�ট রাজৈনিতক দল েথেক েভাটপে� সকল �াথ�েক িনব �াচন করার জন� 

একক েভাট েদওয়ার অনুমিত েদয়। 

Straight Ticket  (সরাসির  �টিকট) 

এক�ট রাজৈনিতক দেলর �েত�ক �াথ�র জন� েভাট েদওয়ার জন� েভাটপে�র শীেষ � এক�ট দেলর 

নােমর পােশ এক�ট িড�াকৃিত বা বাে� েভাট েদওয়ার ��য়া। িনব �ািচত দেলর �াথ� না থাকা �ত� 

�িতেযািগতায় েকােনা েভাট েদওয়া হেব না। েভাটার যিদ েকােনা িনদ�লীয় �িতেযািগতায় এবং ��ােব 

েভাট িদেত চান, তাহেল েভাটারেক অবশ�ই এই �িতেযািগতা�েলােত আলাদাভােব িনব �াচন করেত হেব। 

Straight Vote  (সরাসির েভাট) 

যখন একজন েভাটার একক রাজৈনিতক দেলর �িত�ট �াথ�েক েভাটপে� িচি�ত কেরন। 

Straw Ballot  (িবেশষ েভাটদান) 

এক�ট িবেশষ বা অনানু�ািনক েভাট। এ�ট এক�ট িনিদ�� িবষেয় জনি�য় মতামত েদখােনার জন� ব�ব�ত 

হয়। 

Straw Poll  (িবেশষ িনব �াচন) 

এক�ট িবেশষ বা অনানু�ািনক েভাট। এ�ট এক�ট িনিদ�� িবষেয় জনি�য় মতামত েদখােনার জন� ব�ব�ত 

হয়। 

Stray Mark  (িনধ �ারণ িচ�) 

েভাটার কতৃ �ক �িত�ট �াথ� বা ব�ব�া সংল� েভাটপে�র িনিদ�� সীমার বািহের �দ� িচ� বা েসই 

েভাটপে�র ে�� িবেশষভােব েসই �িতেযািগতায় েভাটােরর পছ� নিথভ� � করার জন� মেনানীত। 
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Street Segment Data  (পথ িবভ�ীকরণ তথ� ) 

পরপর দু�ট আড়াআিড়  পেথর মেধ� এক�ট  পেথর অংশ যা এক�ট �াে� বরা� করা েযেত পাের।  

Strike Out  (িন��� করা) 

এক�ট দিলল বা েভাটপে� এক�ট িচ� মুেছ েফলার উে�েশ� এক�ট েরখা আকঁেত বা অপসারেণর েচ�া 

করা।  

Stylus  (েলখনী) 

অিভেযা�জত য� যা ব���েদর পদ�া , েবাড� এবং অন�ান� যে� �েবশািধকার েদয়। 

Substitute Candidate  (িবক� �াথ�) 

সাধারণ স�াদক িনব �াচেনর পচঁা�র িদন আেগ েয েকােনা সমেয় দেলর অনুেমাদন বা মেনানয়েনর 

আেবদেন যার নাম েদখা যায় তার েথেক উপ-রা�পিতর জন� আলাদা �াথ�, রাজ� সিচব িহসােব 

পিরবত�েনর অনুমিত�েম। 

Successor  (উ�রািধকারী) 

েয েকউ অনুসরণ কের এবং েসই দ�র বা পদ �হণ কের যা অেন�র হােত িছল। 

Suffrage  (েভাটািধকার) 

রাজৈনিতক িনব �াচেন েভাটািধকার। 

Supervisor of Elections  (িনব �াচেনর ত�াবধায়ক) 

একজন কম �কত�া িযিন িনব �াচন �শাসেনর জন�  দায়ব�। 

Supplemental Ballot Pamphlet  (পিরপূরক েভাটপে�র পু��কা) 

আপনার েভাটপ� স�েক� দা�িরক তথ� এক�ট িনব �াচনী দ�র েথেক জাির করা হয়, �াথিমক 

েভাটপে�র পু��কা পাঠােনার পের। 

Supplemental Petition  (পিরপূরক আেবদন) 
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পদে�প, উেদ�াগ, গণেভাট, বা িনবি�ত েভাটারেদর েথেক �া�র সং�হ করেত ব�ব�ত �াথ�েদর তথ� 

সহ এক�ট �ধান দিলল জাির হওয়ার পের অিতির� আেবদন িবভাগ। 

Supplemental Roster  (পিরপূরক তািলকা) 

িনব �াচেন েভাট েদওয়ার অিধকারী েভাটারেদর দা�িরক িনব��ে� অিতির� প�ৃা েযাগ করা হয়, যা 

েভাটপ� জাির করার আেগ েভাটারেদর যাচাই -বাছাই করেত ব�ব�ত হয়। 

Support Software  (সহায়ক সফটওয়�ার) 

স�ওয়�ার যা অন�ান� স�ওয়�ােরর উ�য়ন, র�ণােব�ণ বা ব�বহাের সহায়তা কের, উদাহরণ��প, 

সংকলনকারী, েলাডার এবং অন�ান� উপেযাগী ব�। 

Suspend Voting Rights  (�িগত েভাটািধকার) 

েকােনা ব���েক েভাটািধকার েথেক ব��ত করা। 

Suspended Status  (�িগত অব�া) 

িনব �াচনী কম �কত�ােদর �ারা ব�ব�ত এক�ট শ� যখন একজন েভাটােরর নিথপ� েদখায় েয েভাটার েভাট 

েদওয়ার অেযাগ�। 

Swear  (শপথ) 

একজন যা বেল তার সেত�র এক�ট সিত�কােরর সত�ায়ন বা েয েকউ যা বেল তা করার জন� 

আ�িরকভােব ই�া েপাষণ কের। 

Swing Voter  (অিন��ত েভাটার) 

েয ব��� েকানও রাজৈনিতক দেলর দৃঢ় সমথ �ক নন, এবং যার িনব �াচেন এক�ট েভােটর পূব �াভাস েদওয়া 

ক�ঠন। 

Switch  (সুইচ) 

সুইচ ক��উটার�িলেক অ�জ�ােলর সােথ সংযু� কের। এক�ট সুইচ িনয়ামক িহেসেব কাজ কের। 

রাউটার িবিভ� অ�জ�ােলর মেধ� �ািফক সংেযাগ এবং পিরচালনা কের। 
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Sworn  (শপথ) 

একজন যা বেল তার সেত�র এক�ট সিত�কােরর সত�ায়ন �হণ করা বা েয েকউ যা বেল তা করার জন� 

আ�িরকভােব ই�া েপাষণ কের। 

Sworn and Subscribed To  (শপথ এবং স�িতদান) 

েকউ যা বেল তার সেত�র এক�ট সিত�কােরর সত�ায়ন �হণ করা বা েয েকউ যা বেল তা করার জন� 

আ�িরকভােব ই�া েপাষণ কের এবং সত�তার �মাণ �দােনর জন� দিললািদেত �া�র করা। 

Symmetric Cryptography  (�িতসম সংেকতিলিপ রচনা) 

সংেকতিলিপ রচনা প�িতেত সংেকতিলিপ রচনা এবং েস�টেক পুনরায় পাঠেযাগ� কের েতালার জন� 

একই চািব ব�বহার কের। এই চািব�ট অবশ�ই েগাপন রাখেত হেব। 

Symmetric (Secret) Encryption Algorithm  (�িতসম (েগাপন) সংযু� এলেগািরদম) 

সংেকতিলিপ রচনার এলেগািরদম সংেকতিলিপ রচনা এবং েস�টেক পুনরায় পাঠেযাগ� কের েতালার 

জন� একই চািব ব�বহার কের।   

System  (প�িত) 

সমি�ত উপাদান�েলার এক�ট সং�হ যা ইনপুট�িলেক আউটপুেট �পা�র কের। প�িত�েলা সমি�ত 

উপ প�িত�েলা িনেয় গ�ঠত। প�িত�েলা সাধারণত জ�টল এবং অত�� আ�ঃসংযু�। তথ� ব�ব�ায় 

রেয়েছ হাড�ওয়�ার, সফটওয়�ার, তথ�, মানুষ এবং প�িত। 

System Audit  (প�িত িনরী�ণ) 

��য়াকলাপ এবং সংি�� ফলাফল�েলা পিরকি�ত ব�ব�া�েলার সােথ স�িতপূণ � িকনা এবং এই 

ব�ব�া�েলা কায �করভােব �েয়াগ করা হেয়েছ এবং উে�শ��েলা অজ�েনর জন� উপযু� িকনা তা 

িনধ �ারেণর জন� এক�ট প�িতগত এবং �াধীন পরী�া। িনরী�ার �মাণ �হণ এবং িনরী�ার মানদ� 

কতট� কু পূরণ হয় তা িনরেপ�ভােব মূল�ায়ন করার জন� এক�ট প�িতগত, �াধীন এবং নিথভ� � ���য়া 

িহসােব সং�ািয়ত কের। 
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Systematic List Maintenance Program  (প�িতগত তািলকা র�ণােব�ণ ে�া�াম) 

পিরভাষা এক�ট ���য়া বণ �না করেত ব�ব�ত হয় যা রাজ� এবং �েদশ পয �ায়�িমক িভি�েত এবং 

েভাটার তািলকা র�ণােব�ণ এবং হাল নাগাদ করার জন� ব�বহার কের এবং েভাটারেদর িনব�ন বািতল 

কের যারা আর েযাগ� নয়। 

System Extent  (প�িত �সারণ) 

�শাসিনক ইউিনট যা স�ূণ � সুেযাগ যার মেধ� েভাট প�িত ব�বহার করা হয় (উদাহরণ��প, এক�ট 

�েদশ)। প�িতর ব�াি� শীষ � �েরর �িতেবদন ে��াপেটর সােথ িমেল যায় যার জন� প�িত �িতেবদন 

ৈতির কের। 

T  (ন) 

T-Coil  (�ট-কেয়ল) 

অিডও ব�া� েচৗ�ক ে�ে�র সংেকত �হেণর অনুমিত েদওয়ার জন� শা� সংেকেতর পিরবেত� িকছ�  

�বণযে� ব�ব�ত �েরািচত কু�লী। অভ�থ �নার চ��কীয় বা �বত�ক েমাড সাধারণত েটিলেফান, 

িমলনায়তেনর �বণ ব�ব�া এবং অন�ান� প�িতর সােথ ব�ব�ত হয় যা �েয়াজনীয় েচৗ�ক ে�ে�র 

আউটপুট �দান কের। 

Tabletop Exercise  (েটিবল অনুশীলন) 

এক�ট আেলাচনা-িভি�ক সমােবশ েযখােন েযাগ� কম�রা পিরক�না এবং প�িত�েলা যাচাই করার জন� 

পিরি�িত এবং �িত��য়া িনেয় আেলাচনা কের। এ�টেক ঘটনার �িত��য়া পিরক�না বা �ট�টএ� বলা 

হয়। 

Tabulate  (সারিণ ) 

েমাট েভােটর ���য়া। 
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Tabulating Equipment  (সারিণ সর�াম) 

েভােটর হার গণনা করেত ব�ব�ত হাড�ওয়�ার, সফটওয়�ার বা অন�ান� সরবরাহকৃত ব�। 

Tabulating Equipment Memory Card  (সারিণ সর�াম তথ� সংর�ণ কাড�) 

এক�ট ৈবদু�িতক তথ� সংর�ণ য� যা িড�জটাল েমাট েভােটর তথ� সংর�েণর জন� ব�ব�ত হয়, 

সাধারণত ��াশ েমমির ব�বহার কের। 

Tabulation  (সারিণকরণ) 

েমাট েভােটর ���য়া। 

Tabulation Audit  (সারিণ িনরী�ণ) 

এক�ট িনব �াচন-পরবত� িনরী�া যােত কাগেজর নিথেত েভােটর নমুনা হােত গণনা করা হয়, তারপর েসই 

গণনা�েলােক সংি�� েভােটর েমােটর সােথ ত� লনা করা হয় যা মূলত িনব �াচেনর ফলাফেলর যথাথ �তা 

যাচাই করার জন� �িতেবদন ৈতরী করা হয় এবং স�ঠক হােত গণনা ব�বহার কের অস�িত সনা� করা 

হয়। মানদ� িহেসেব কাগেজর নিথ ব�বহার করা হয়। 

Tabulation Report  (সারিণ �িতেবদন) 

এক�ট �দ� িনব �াচনী েজলার জন� তািলকাভ� � েভাটপে�র সােথ গণনা স�িলত এক�ট �িতেবদন। 

Tabulator  (সারিণ ৈতিরকারী) 

েয ব��� বা য� েভাট গণনা কের। 

Tactile Controls  (�শ �কাতর িনয়�ণ) 

হাত, পা বা শরীেরর অন�ান� অংশ ব�বহার কের �েশ �র মাধ�েম েয�েলা িনয়�ণেযাগ� বা 

উপলি�েযাগ�। (�শ � পদ�া অ�ভ� �� নয়।) ৈ�ত সুইচ�েলা �শ �কাতর িনয়�েণর এক �কার যা 

েভাটাররা তােদর হােত নূ�নতম ব�বহার কের করেত পাের। 

Tally  (িহসাব) 
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েমাট েভােটর ���য়া। 

Tally Sheet (িহসােবর �িতপ�) 

কাগজ বা ৈবদু�িতক নিথ যা েভাট গণনার ���য়ায় তথ� সং�হ করেত ব�ব�ত হয়। 

Tape  (েটপ) 

�িত �াথ� বা ইসু�েত েমাট েভােটর সংখ�া েদখােনার জন� এক�ট েভাট সারিণকরণ য� েথেক চািলত 

�িতেবদন। 

Technical Data Package  (�যু��গত তথ�ভা�ার) 

অনুেমাদন পরী�ার পূব �শত� িহসােব প�িতর সােথ জমা েদওয়ার জন� �েয়াজনীয় েভাটদান প�িত 

স�িক�ত িবে�তার দিললািদ। 

Telecommunications  (েটিলেযাগােযাগ) 

পাঠােনা এবং �া� তেথ�র ধরণ বা িবষয়ব�েত পিরবত�ন ছাড়াই, ব�বহারকারীর �ারা িনধ �ািরত মাধ�েম 

ে�রণ। 

Term Limits  (সময়সীমা) 

এক�ট আইনী িনেষধা�া যা একজন দ�র পদময �াদাস�� ব��� এক�ট িনিদ�� িনব �ািচত দ�ের 

পিরেবশন করেত পাের এমন েমাট শেত�র সংখ�া সীমাব� কের। 

Term of Office  (দ�েরর েময়াদ) 

েয সময়কােলর জন� একজন ব��� িনব �ািচত হন বা এক�ট সরকারী পেদ থাকার জন� িনযু� হন। 

িনব �ািচত দ�েরর শত�াবলী সাধারণত ২, ৪, বা ৬ বছর। 

Test  (পরী�া) 

সাম�স� মূল�ায়েনর জন� এক�ট িনিদ�� প�িত অনুসাের �দ� পণ�, ���য়া বা েসবার এক বা একািধক 

ৈবিশ�� িনধ �ারেণর জন� ব�ব�ত প�িত। এক�ট পরী�া এক�ট �েয়াগসং�া� পরী�া বা এক�ট 

পিরচালনা পরী�া হেত পাের (উদাহরণ��প, এক�ট পিরদশ �ন)। 
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Test Campaign  (পরী�া অিভযান) 

পরী�া পিরক�নার মাধ�েম চ� �� েথেক এক�ট একক পণ� বা িসে�েম এক�ট েভাটদান প�িত 

পরী�াগার �ারা কােজর সম��, �িত�ট �েয়াজনীয়তার জন� পরী�া পিরচালনা (হাড�ওয়�ার, স�ওয়�ার 

এবং প�িত সহ), �িতেবদন করা, সংর�ণাগার করা এবং পের সমস�ার উ�র েদওয়া। 

Test Deck  ( েট� েডক) 

পূব �িনধ �ািরত ফলাফল সহ িচি�ত েভাটপে�র এক�ট েসট। এক�ট েভাটদান প�িতর যু�� এবং িনভ� �লতা 

পরী�ার জন� ব�ব�ত হয়। 

Test Method  (পরী�া প�িত) 

এক�ট পরী�া করার জন� িনিদ�� �যু��গত প�িত, েয প�িত�েলা �ারা পরী�া�েলা উৎপ� করা হয়, 

অথবা এর সম�য়। 

Test Plan  (পরী�া পিরক�না) 

পরী�ার আেগ ৈতির করা দিলল যা পরী�ার সুেযাগ এবং �কৃিতর �পেরখা, পরী�া করার িবষয়ব�, 

পরী�ার প�িত, পরী�ার জন� �েয়াজনীয় স�দ, পরী�ার কাজ, ঝঁুিক এবং সময়সূচী। 

Test Suite  (পরী�া ে��) 

এক�ট িনিদ�� ব�র (েযমন এক�ট িনিদ�� েভাটদান প�িত) বা ব�র ে�ণীর (েযমন সম� েভাটদান 

প�িত েয ভাষায় পরী�ার তথ� �কাশ করা হয় তা ব�াখ�া করেত পাের) জন� কায �করী পরী�ার এক�ট 

�� বা�বায়ন। 

Testing Laboratories  (পরী�াগার) 

িনয়ি�ত পিরেবেশ পিরচািলত েয েকান পরী�া বা প�িত স�াদেনর ���য়া েযখােন উপযু� সর�াম, 

সরবরাহ এবং �ত�িয়ত দ�তা পাওয়া যায়। পরী�াগাের পরী�া করােক ল�াবেরটির পরী�া বা ল�াব 

পরী�াও বলা েযেত পাের। 

Testing Standard  (পরী�ার মান) 
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মান যা পরী�া প�িতর সােথ স�িক�ত, কখনও কখনও পরী�ার সােথ স�িক�ত অন�ান� িবধান 

েযমন- নমুনা, পিরসংখ�ান প�িত ব�বহার বা পরী�ার �ম। 

Third Party  (তৃতীয় প�) 

একজন ব�া�� বা েগা�� দু�ট ছাড়াও �াথিমকভােব এক�ট পিরি�িতেত জিড়ত। 

Third Party Auditor  (িনরী�ণকারী তৃতীয় প�) 

একজন অনুেমাদন�া� বা অন�ভােব শংসাপ��া� ব��� বা েগা��, একজন িনব �াচনী কম �কত�া ছাড়া, 

যােক িনব �াচন সাম�ী পয �ােলাচনা করার দািয়� েদওয়া হয়। 

Third Party Candidate  (তৃতীয় পে�র �াথ�) 

দুই সংখ�াগির� রাজৈনিতক দল (�জাতাি�ক এবং গণতাি�ক) ব�তীত অন� েকােনা রাজৈনিতক দেলর 

সে� সংি�� পেদ মেনানয়ন চাওয়া একজন �াথ�। 

Third Party Logic  (তৃতীয় পে�র যু��) 

সফটওয়�ার, ফাম �ওয়�ার বা হাড�ওয়�ােরর যু�� যা না হয় অ�াি�েকশন যু�� বা িসও�টএস। এর মেধ� 

রেয়েছ, উদাহরণ��প, তৃতীয় পে�র �ারা ৈতির সাধারণ উে�শ� স�ওয়�ার যা পিরবত�ন করা হয় 

 (উদাহরণ��প, এক�ট নত� ন ��াটফেম � েপাট� করা হয়, েযমন উইে�াজ এমেবেডড ক��া�), 

ব�াপকভােব ব�ব�ত হয় না, অথবা এক�ট িসও�টএস প�ােকজ �ারা উত্পািদত েসাস �-েকাড। 

Third Party Notification  (তৃতীয় পে�র িব�ি�) 

এক�ট েলনেদেন �াথিমকভােব জিড়ত দু�ট ছাড়াও একজন ব��� বা েগা�� েথেক এক�ট িব�ি�। মািক�ন 

ডাক পিরেষবা েথেক এক�ট িনব �াচনী দ�ের পাঠােনা �ঠকানা িব�ি�র পিরবত�ন এক�ট উদাহরণ। 

Ticket  (�টিকট)  

এক�ট েভাটপে�র ওপর নাম। 

Tie Vote  (সমান সংখক েভাটলাভ) 

একািধক �াথ�র সমান সংখ�ক েভাট বা একই �িতেযািগতার ইসু�। 
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Time Limit  (সময়সীমা) 

এমন এক�ট সময় যা িকছ�  করেত বা স�� করেত হেব। 

Time of Recall  (�ত�াহােরর সময়) 

েয ���য়ার মাধ�েম নাগিরকরা িনব �ািচত কম �কত�ােদর তােদর েময়াদ েশষ হওয়ার আেগ দ�র েথেক 

অপসারণ করেত পাের তার জন� আইিন সময়সীমা। 

Time Off for Voting  (েভাটদােনর অবকাশ ) 

�ায় �িত�ট রাজ� িনেয়াগকত�ােদর এমন কম �চারীেক শ�ৃলাব� বা চাকিরচ� �ত করেত িনেষধ কের যারা 

েভােটর সময় কােজ ছ� �ট েনয়। িকছ�  রাজ� আইেন িনেয়াগকত�ারা তােদর কম �চারীেদর তােদর েভাট 

েদওয়ার জন� িনিদ�� সময় অবকাশ িদেত চান। িকছ�  রােজ�, এই সময় ব� িদেত হেব; অন�েদর ে�ে�, 

এ�ট অৈবতিনক হেত পাের। 

Touch Screen   (টাচ ��ন) 

এক�ট �দশ �নী য� যা ব�বহারকারীেক পদ�ায় �শ � কের এক�ট ক��উটােরর সােথ েযাগােযাগ করেত 

েদয়। 

Touchscreen Voting  (টাচ��নেভাটদান) 

েভাটপ� �দশ �েনর জন� এক�ট ক��উটার পদ�া ব�বহার কের এমন এক�ট য� ব�বহার কের েভাটদান 

এবং েভাটারেক পদ�ায় িনধ �ািরত �ান�েলা �শ � কের তার িনব �াচন�েলা িনেদ�শ করেত েদয়। 

Touchscreen Voting Machine  (টাচ��ন েভা�টং েমিশন)  

এক�ট েভাটদান য� যা েভাটপ� �দশ �েনর জন� এক�ট ক��উটার পদ�া ব�বহার কের এবং েভাটারেক 

পদ�ায় িনধ �ািরত �ান�েলা �শ � কের তার িনব �াচন�েলা িনেদ�শ করেত েদয়। 

Touchscreen Voting System  (টাচ��ন েভা�টং  প�িত) 

এক�ট েভাটদান প�িত যা েভাটপ� �দশ �েনর জন� ক��উটার পদ�া সহ য� ব�বহার কের এবং ��েন 

িনধ �ািরত �ান �শ � কের েভাটারেক তার িনব �াচন�িল িনেদ�শ করেত েদয়। 
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Town  (শহর) 

এক�ট রােজ�র এক�ট নাগিরক ও রাজৈনিতক মহকুমা, যা �ান অনুযায়ী আকার এবং তাৎপেয � 

পিরবিত�ত হয় িক� সাধারণত এক�ট �েদেশর এক�ট িবভাগ। এক�ট শহের �ানীয় সরকার থাকেত পাের 

বা নাও থাকেত পাের। 

Town Clerk  (শহেরর নিথপ�র�ক কম �চারী) 

একজন শহেরর কম �কত�া িযিন এক�ট শহেরর জন� িনব �াচন �শাসেনর দািয়� পালন কেরন। 

Town Council  (নগর পিরষদ) 

েভাটারেদর �ারা িনব �ািচত সদস�েদর িনেয় গ�ঠত মািক�ন যু�রাে�র অেনক রােজ�র এক�ট শহেরর 

শাসকেগা��। 

Township  (েপৗরসভা) 

মািক�ন যু�রাে� �ানীয় সরকােরর এক�ট ব�ল ব�ব�ত ইউিনট, এক�ট �েদেশর অধীন�, �ানীয় 

সরকােরর িকছ�  �প যার জন� এ�ট সাধারণত িনব �াচন পিরচালনা কের। 

Township Clerk  (েপৗরসভার েকরািন) 

একজন েপৗরসভা কম �কত�া িযিন এক�ট েপৗরসভার জন� িনব �াচন শাসেনর জন� দায়ী। 

Translate  (অনুবাদ করা) 

অন� ভাষায় (শ� বা পাঠ�) অনুভূিত �কাশ ক�ন। 

Translation (অনুবাদ) 

এক ভাষা েথেক অন� ভাষায় শ� বা পাঠ� অনুবাদ করার ���য়া। 

Translator  (অনুবাদক) 

এক�ট ব��� বা ে�া�াম যা এক ভাষা েথেক অন� ভাষায় অনুবাদ কের। 

Transmitted Electronically  (ৈবদ�ুিতকভােব ে�িরত) 
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যু��গত য�পািতর মাধ�েম পাঠােনা বা �া� এক�ট েযাগােযাগ, যার মেধ� ক��উটার টািম �নাল বা 

অন�ান� য�পািত বা েটিলেফান বা েবতারতর� িরেল সংযু� য�পািত, অথবা ৈবদু�িতক, িড�জটাল, 

েচৗ�কীয়, েবতার, আেলািকক তিড়ৎচ��কীয়, বা অনু�প �মতা স�� েযেকােনা য�পািত। 

Tribal Lands  (উপজাতীয় ভূিম) 

এক�ট রা� �ীকৃত ভারতীয় উপজািতর আওতাভ� � ভূিম যার জন� মািক�ন যু�রাে�র এক�ট আিদ 

আেমিরকান উপজািত বা আিদ আেমিরকান েগাে�র সদেস�র �িত িব�� দািয়� রেয়েছ। এর মেধ� 

রেয়েছ সংরি�ত জায়গা, পুেয়ে�া জিম অনুদান, উপজাতীয় �া� জিম এবং ব���গত �া� বরা�। 

Trusted Build  (িব��তা �াপন) 

এক�ট �ত�� সফটওয়�ার ৈতির েযখােন উৎস েকাড�ট য� পাঠ করেত পাের দুই সংখ�া িবিশ� 

িনেদ�শাবলীেত (স�াদনকারী েকাড) �পা�িরত হয় যােত িনরাপ�া ব�ব�া �দান করা হয় যা 

স�াদনকারী েকাড েসাস � েকােডর যাচাইেযাগ� এবং িব�� �িতিনিধ� িন��ত করেত সহায়তা কের। 

Turnout  (েভাটদােন আগত) 

েকান অনু�ােন অংশ�হণকারী বা অংশ�হনকারীর সংখ�া, িবেশষ কের এক�ট িনব �াচেন েভাটদানকারী 

মানুেষর সংখ�া। এই সংখ�া�ট সাধারণত এক�ট িনব �াচেনর েমাট েভাটােরর সংখ�ার শতকরা িহসােব 

িরেপাট� করা হয় যা এক�ট িনিদ�� এলাকা বা এখিতয়াের িনবি�ত েভাটারেদর েমাট সংখ�া �ারা ভাগ করা 

হয়। 

 

U  (প) 

 

U.S. Election Assistance Commission (EAC) (মািক�ন িনব �াচন সহায়তা কিমশন (ইএিস)) 
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িনব �াচন সহায়তা কিমশন েহ� আেমিরকা েভাট আইন (এইচএিভএ) �ারা ৈতির করা হেয়েছ যােত 

এইচএিভএ েমেন চলার িবষেয় রাজ��িলেক সহায়তা করা যায় এবং রাজ��িলেত এইচএিভএ তহিবল 

িবতরণ করা যায়। ই এ িস- এর িব�ে� েভাটদান প�িতর িনেদ�িশকা ৈতির করা এবং সরকােরর �থম 

েভাটদান প�িতর �ত�য়ন ে�া�াম পিরচালনারও অিভেযাগ রেয়েছ। ই এ িস জাতীয় েভাটার িনব�ন 

ফম � র�ণােব�ণ, গেবষণা পিরচালনা এবং িনব �াচেনর জন� এক�ট জাতীয় িনকাশ-ঘর পিরচালনার 

জন�ও দায়ী, যার মেধ� ভাগ কের েনওয়ার অভ�াস, েভাটারেদর জন� তথ� এবং িনব �াচেনর উ�িতর জন� 

অন�ান� স�দ অ�ভ� �� রেয়েছ। 

Unauthorized Use  (অননুেমািদত ব�বহার) 

অননুেমািদত বা অৈবধ ��য়াকলােপর জন� �যু�� বা তেথ�র ব�বহার। 

Unconstitutional  (অসাংিবধািনক) 

রাজৈনিতক সংিবধান, িবেশষ কের মািক�ন সংিবধান, বা প�িতগত িনয়ম অনুসাের নয়। 

Under Oath  (শপথ) 

সত� কথা বলার শপথ েনওয়া। 

Undervote  (কম েভাট) 

যখন েকান �িতেযািগতায় েভাটার কতৃ �ক িনব �ািচত পছে�র সংখ�া েসই �িতেযািগতার জন� অনুেমািদত 

সব �ািধক সংখ�ার েচেয় কম হয় বা যখন একক পছ� �িতেযািগতার জন� েকান িনব �াচন করা হয় না। 

Undervoting (কম েভাটার িনব �াচন) 

েভাটার �িতেযািগতার জন� অনুেমািদত সব �ািধক সংখ�ার েচেয় কম েভাটার িনব �াচন বা যখন একক 

পছ� �িতেযািগতার জন� েকান িনব �াচন করা হয় না। 

Unenrolled  (অতািলকাভ� �) 

একজন ব��� িযিন রাজৈনিতক দেলর সােথ যু� নন। 

Unenrolled Candidate  (অতািলকাভ� � �াথ�) 
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সরকাির দ�েরর �াথ� িযিন রাজৈনিতক দেলর সােথ যু� নন। 

Unexpired Term  (অিনঃেশিষত েময়াদ) 

এক�ট সরকাির দ�েরর শূন�তা এবং েময়াদ�ট িনয়িমতভােব েশষ হওয়ার তািরেখর মেধ� ক�ােল�ার 

িদেনর সংখ�া বািক। েময়ােদা�ীণ � শত� পূরণ বা িবেশষ িনব �াচেনর মাধ�েম পূরণ করা েযেত পাের। 

Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act (UOCAVA) (অিভ� এবং 

িবেদশী নাগিরক অনুপি�ত েভাট আইন (ইউওিসএিভএ) ) 

ইউওিসএিভএ নাগিরকরা হেলন মািক�ন নাগিরক যারা সরকাির েপাশাক পিরিহত পিরেষবা, সামুি�ক 

বিণক, এবং সরকাির �া�� ব�ব�া এবং জাতীয় মহাসাগরীয় ও বায়ুম�লীয় �শাসন, তােদর েযাগ� 

পিরবােরর সদস� এবং মািক�ন যু�রাে�র বাইের বসবাসকারী মািক�ন নাগিরকেদর স��য় সদস�। এই 

আইন রা��য় অিফস�িলর জন� এই নাগিরকেদর অনুপি�ত েভােটর �েয়াজনীয়তার আইিন িভি� 

�দান কের। 

Uniformed Services Voter  (সরকাির েপাশাক পিরিহত েসবাদানকারী েভাটার) 

মািক�ন নাগিরক যারা সরকাির েপাশাক পিরিহত পিরেষবা, সামুি�ক বিণক, এবং সরকাির �া�� ব�ব�া 

এবং জাতীয় মহাসাগরীয় ও বায়ুম�লীয় �শাসন, তােদর েযাগ� পিরবােরর সদস�েদর স��য় সদস�। 

Uninterruptable Power Supply (UPS) (িনরব��� িবদ�ুৎ সরবরাহ (ইউিপএস)) 

এক�ট ব�াটাির চািলত সহায়তাকারী প�িত যা ক��উটার প�িতেত ৈবদু�িতক ে�াত ব�াহত হেল �ত 

ব�াটাির শ��েত সু�ইচ কের (�ীিত, সংেকাচন এবং ব�থ �তা)। 

United States Citizen  (মািক�ন নাগিরক) 

আইনী ময �াদার একজন ব��� যা তােদর মািক�ন যু�রাে�র মেধ� িনিদ�� অিধকার �দান কের। নাগিরক� 

জ��ান, ৈপতৃক নাগিরক� বা �াকৃিতকীকরণ েথেক �া� হেত পাের। 

Unmarked Ballot  (অিচি�ত েভাটপ�) 

েকােনা িচি�তকরণ ছাড়াই এক�ট জাির করা ব�ালট। 
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Unregistered  (অিনবি�ত) 

আনু�ািনক েভাট তািলকায় কােরা নাম েলখা েনই। 

Upload  (আপেলাড) 

এক�ট েছাট ক��উটার বা য� েথেক এক�ট বড় ক��উটাের তথ� �ানা�র ক�ন। 

Usability  (ব�বহারেযাগ�তা) 

কায �কািরতা, দ�তা এবং স��� যার সাহােয� ব�বহারকারীেদর এক�ট িনিদ�� ব� সমূহ এক�ট িনিদ�� 

পিরেবেশ এক�ট িনিদ�� কাজ অজ�ন করেত পাের। েভােটর ে��াপেট ব�বহারেযাগ�তা বলেত েবাঝায় েয 

েভাটাররা �ত, ভ� ল ছাড়াই, এবং তােদর েভাটপে� পছ��িল স�ঠকভােব িলিপব� করা হেয়েছ বেল 

তােদর ই�া অনুযায়ী ৈবধ েভাট িদেত স�ম হে�। এ�ট েভাটেকে� �াপন ও পিরচালনার 

ব�বহারেযাগ�তােকও িনেদ�শ কের। 

Usability Testing  (ব�বহারেযাগ�তা পরী�া) 

ব�বহারেযাগ�তা পিরদশ �েনর মেতা িবে�ষণা�ক েকৗশল�িলর িবপরীেত, ল��যু� ে�াতােদর 

ব�বহারকারীরা আসেল এক�ট প�িতর সােথ কীভােব সাম�স� কের তা পরী�া কের এমন এক�ট প�িত 

অ�ভ� �� কের। 

V  (ফ) 

Vacancy  (শূন�পদ) 

এক�ট েময়াদ েশষ হওয়ার আেগ যখন এক�ট সরকাির দ�র খািল হেয় যায়। মৃত� �, পদত�াগ, আবােসর 

�েয়াজন হেল এখিতয়ােরর বাইের চেল যাওয়া, দ�র েথেক অপসারণ, অন�ান� কারেণ এ�ট হেত পাের। 

Valid  (ৈবধ) 

আইন েমেন চলার কারেণ আইনত বাধ�তামূলক। 
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Valid Identification (ID) (ৈবধ শনা�করণ (আইিড)) 

এখিতয়ােরর আইন অনুযায়ী ব���র পিরচয় �মােণর এক�ট মাধ�ম।  শনা�করেণর সাধারণ ধরন  হেলা 

�াইভােরর লাইেস� এবং পাসেপাট�। 

Valid Registered Voter  (ৈবধ িনবি�ত েভাটার) 

একজন েভাটার যার নিথ উপযু� িনব �াচন কতৃ �পে�র কােছ বত�মান এবং েভাট েদওয়ার েযাগ�। 

Valid Vote  (ৈবধ েভাট) 

এক�ট েভাটপ� বা েভাটপ� �িতিব� েথেক েভাট যা রাজ� আইন অনুযায়ী আইনত �হণেযাগ�। 

Validation  (ৈবধতা) 

এক�ট প�িত বা উপাদান মূল�ায়েনর ���য়া উ�য়ন ���য়া চলাকালীন বা েশেষ এ�ট িনিদ�� 

�েয়াজনীয়তা পূরণ কের িকনা তা িনধ �ারণ করার জন�। 

Verification  (সত�তা যাচাইকরণ) 

�দ� উ�য়ন পেব �র পণ��িল পেব �র ��েত আেরািপত শত�াবলী (েযমন িনিদ��করণ) পূরণ কের িকনা 

তা িনধ �ারণ করার জন� এক�ট প�িত বা উপাদান মূল�ায়েনর ���য়া। 

Verify Status  (যাচাইকরণ অব�া) 

িকছ�  রােজ�, এক�ট েভাটার নিথর মেধ� এক�ট পতাকা যা বেল েয েভাটারেক তােদর নিথেত এক�ট িনিদ�� 

তথ� েযমন এক�ট �ঠকানা বা জ� তািরখ িন��ত করেত হেব, তােদর ব�ালট জাির করার আেগ। 

Verify Your Voter Registration  (আপনার েভাটার িনব�ন যাচাই ক�ন) 

িন��ত ক�ন েয আপনার সম� েভাটার িনব�ন তথ� স�ঠক এবং হালনাগাদ আেছ যােত আপিন 

পরবত� িনব �াচেন েভাট িদেত স�ম হন। 

Video Ballot  (িভিডও েভাটপ�) 



 173 

ৈবদু�িতক েভাটার ই�ারেফস যা িভিডও িচ� িহসােব েভাটপে�র তথ� এবং েভােটর িনেদ�শনা উপ�াপন 

কের। 

Violate  (ল�ন করা) 

এক�ট িনয়ম বা সংিবধান েমেন চলেত ব�থ �। 

Violation  (ল�ন) 

এক�ট িনয়ম বা সংিবধান েমেন চলেত ব�থ � হওয়ার ��য়া। 

Virus  (ভাইরাস) 

এক�ট দিূষত ক��উটার ে�া�াম যা এক�ট ক��উটার েনটওয়ােক� িনেজর �িতিলিপ ৈতির করেত 

পাের, ক��উটার ে�া�ােম িনেজর অনুিলিপ �াপন বা সংযু� করেত পাের, এবং তথ� বা 

�েবশািধকারেক দিূষত, চ� ির বা সংেশাধন কের ক��উটার বা িসে�েমর �িত করেত পাের। 

Visual Format  (চা�ুষ িবন�াস) 

এক�ট চা�ুষ িবন�াস েযখােন �িতেযািগতার িবক� এবং অন�ান� তথ� দৃ��ভি� ব�বহার কের উপলি�র 

জন� পদ�ায় বা কাগেজ �দিশ �ত হয়। 

Visually Impaired  (দৃ��শ��হীন) 

েয েকানও ধরেনর দৃ��শ�� �াস। 

Visually Inspected  (চা�ুষভােব পিরদশ �ন) 

��ট�েলা স�ােনর জন� খািল েচােখ ব�বহার কের এক�ট য�পািত, বা এক�ট ব�ালট খাম েদেখ �ণমান 

িনয়�ণ, তথ� অিধ�হণ এবং তথ� িবে�ষেণর এক�ট সাধারণ প�িত। 

Void Ballot  (বািতল েভাটপ�) 

এক�ট েভাটপ� যা জাির করা হেয়েছ িক� েভাটার �ারা েভাট েদওয়া যােব না। এ�ট হেত পাের কারণ 

এক�ট েভাটপ� েমইেল হািরেয় েগেছ, ন� হেয় েগেছ, অথবা েভাটার আর েসই েভাটপ� ব�বহার কের 

েভাট েদওয়ার েযাগ� নয়, অন�ান� কারেণ। 
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Voluntary Voting System Guidelines (VVSG) (ে��ােসবী েভাট প�িত িনেদ�িশকা 

 ( িভিভএস�জ)) 

ে�িসিফেকশন এবং �েয়াজনীয়তার এক�ট েসট যার িব�ে� েভাটদান প�িত পরী�া করা েযেত পাের 

তা িনধ �ারণ করার জন� েয প�িত�েলা �েয়াজনীয় মান পূরণ কের িকনা। এইচএিভএ-এর অধীেন, 

ইএিস এই মান�িল িবকাশ, র�ণােব�ণ এবং অনুেমাদেনর জন� দায়ী। এই পরী�ার অধীেন পরী�া 

করা িকছ�  িবষয়�িলর মেধ� রেয়েছ েমৗিলক কায �কািরতা, অ�াে�সেযাগ�তা এবং িনরাপ�া �মতা। 

Vote  (েভাট) 

দা�িরক েভাটপে� এক�ট ৈবধ িচ� যা িনিদ�� �াথ� বা েভাটপে� �ে� েভাটােরর পছ� িনেদ�শ কের। 

Vote A Provisional Ballot  (এক�ট অ�ায়ী েভাটপে� েভাটদান ) 

েযাগ� েভাটারেদর তািলকায় েনই এমন একজন েভাটার, যার তথ� অস�ূণ � বা স�ঠক নয়, অথবা িযিন 

ইেতামেধ� ডাকেযােগ েভাটপ� েপেয়িছেলন এবং েভাট েদওয়ার অনুমিত েপেয়িছেলন, তার �ারা েভাট 

েদওয়ার কাজ। অ�ায়ী েভাটপ��েলা সাধারণত অন�ান� েভাটপ� েথেক আলাদা রাখা হয় যত�ণ না 

একজন িনব �াচনী কম �কত�া েভাটার েভাট েদওয়ার েযাগ� িকনা তা িনধ �ারণ করেত পােরন। এই 

েভাটপ��েলােক কখনও কখনও ব�থ �-িনরাপদ েভাট বলা হয়। 

Vote Absentee in Person  (অনুপি�ত েভাটােরর সশরীের েভাটদান ) 

িনব �াচেনর িদন আেগ েভাটদান, েযখােন েভাটার ব���গতভােব িনব �াচনী দ�র বা িনব �াচেনর িদন আেগ 

িনধ �ািরত েভাটেকে� অনুপি�ত েভাটদান স�� কেরন। 

Vote Against  (িবপে� েভাটদান ) 

এক�ট রাজৈনিতক �াথ� বা ��ােবর িবেরািধতায় েভাট �দান করা। 

Vote by Emergency Paper Ballot  (জ�রী িভি�েত েভাটদান) 

েভাটপ� ব�বহার কের কাগেজর মাধ�েম েভাটদান প�িত, যখন �াথিমক েভাটদান প�িত বা েভাটপ� 

িচি�তকরণ য� পাওয়া যায় না বা কাজ কের না। 
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Vote by Mail  (ডাকেযােগ েভাটদান) 

েভাটদান করার প�িত যার মাধ�েম েযাগ� েভাটারেদর �ানীয় এখিতয়ার অনুযায়ী েভাটপ� এবং তথ� 

েমাড়ক পাঠােনা হয়। এখিতয়ােরর উপর িনভ�র কের েভাটাররা তােদর িচি�ত েভাটপ��েলা ডাকেযােগ, 

েভােটর �ােন অথবা ডাকবাে� েফরত িদেত পােরন। 

Vote by Mail Ballot  (ডাক েভাটপে� েভাটদান) 

একজন েভাটার ব�া�� ব�তীত অন� েকান েভাটারেক েভােটর �ােন েভাট েদন। ডাক েভাটপে�র মাধ�েম 

েভাট সাধারণত েভাটারেদর কােছ পাঠােনা হয় িক� িনব �াচেনর কায �ালয় েথেক কাউ�াের জাির করা 

যায়। এখিতয়ােরর উপর িনভ�র কের, ডাক েভাটপে�র মাধ�েম েভাট ডাকেযােগ, ডাকবাে� অথবা 

ব���গতভােব েফরত েদওয়া যােব। 

Vote by Mail Ballot Application  (ডাক েভাটপে�র আেবদেনর মাধ�েম েভাটদান) 

েভাটার কতৃ �ক এক�ট পে�র মাধ�েম আেবদন করা েযন েভাটারেক ডাকেযােগ এক�ট েভাটপ� পাঠােনা 

হয় । 

Vote Capture Device  (েভাট�হণ য�) 

এক�ট ৈবদু�িতক েভাটদান য� যা একজন েভাটার সরাসির েভাটপে� িনব �াচন করার জন� ব�বহার 

কেরন। 

Vote Center  (েভাট েক�) 

এক�ট েভাট েক� এক�ট িনব �াচনী এখিতয়ােরর একািধক েভাটেকে�র এক�ট েযখােন েভাটাররা ��ািবত 

েযেকােনা এক�ট �ােন েভাট িদেত েবেছ িনেত পােরন (েযমন তােদর এক�ট �ােন বরা� করা হয় না)। 

েভাট েক��িল সাধারণত একািধক িদেনর জন� েখালা থােক এবং িবিভ� ধরেনর িনব �াচনী েসবা �দান 

কের। 

Vote Counting System  (েভাট গণনা প�িত) 
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যাি�ক, ৈবদু�িতক য�, বা ৈবদু�িতক য�পািতর েমাট সম�য় (সফটওয়�ার, ফাম �ওয়�ার, এবং নিথকরণ 

সহ ে�া�াম, িনয়�ণ, এবং সর�াম সমথ �ন) যা েভাট গণনার জন� ব�ব�ত হয়; িনব �াচেনর ফলাফল 

�িতেবদন বা �দশ �ন করেত; এবং েকানও িনরী�া তথ� বজায় রাখা এবং উৎপাদন করা। 

Vote For  (যার জন� েভাট) 

এক�ট রাজৈনিতক �াথ� বা ��ােবর পে� েভাট িদন। 

Vote for N Of M   (এন অফ এম- এর জন� েভাটদান) 

এক�ট েভাটপে�র পছ� েযখােন েভাটারেদর এক�ট ব�মুখী ( "এম" ) �িতেযািগতায় �াথ�েদর এক�ট 

িনিদ�� সংখ�ার ( "এন" ) েভাট েদওয়ার অনুমিত েদওয়া হয়। 

Vote for No More Than  (িনিদ�� সংখ�ার েবিশ েভাটদান নয় ) 

এক�ট �িতেযািগতায় সেব �া� সংখ�ক িনব �াচেনর অনুেমাদন । 

Vote for Up To  (িনিদ�� সংখ�া পয �� েভাটদান) 

এক�ট �িতেযািগতায় সেব �া� সংখ�ক িনব �াচন অনুেমািদত। 

Vote Illegally  (অৈবধভােব েভাটদান) 

িনব �াচেন েভাট েদওয়ার জন� যখন ব��� আইন �ারা অংশ�হেণর জন� অনুেমািদত নয়। 

Vote in Honor of a Veteran Program  (একজন �বীণ ে�া�ােমর স�ােন েভাটদান) 

এক�ট কম �সূচী যা নাগিরকেদর ��া জানােত এবং তােদর েভাট একজন অিভ� বা স��য় দািয়� 

পালনকারী সদস�েক উৎসগ � করার সুেযাগ �দান কের। 

Vote in Person  (সশরীের েভাটদান) 

িনব �াচেনর িদন বা তার আেগ েভাটদান েযখােন েভাটার এক�ট িনিদ�� েভাটেক�, িনব �াচন দ�র বা েভাট 

েকে� ব���গতভােব েভাটদান স�� কেরন যা িনব �াচন কম �কত�া বা েভাটকম�েদর ত�াবধােন থােক। 

Vote Independently  (�াধীনভােব েভাটদান) 
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েভাটারেদর এক�ট �েবশািধকারেযাগ� েভাটদান প�িতর অিধকার রেয়েছ যা অবশ�ই �াধীনতা সহ 

�েবশািধকার এবং অংশ�হেণর জন� একই সুেযাগ �দান করেব। 

Vote Recorder  (েভাট নিথকরণ য�) 

এক�ট য� যা ৈবদু�িতন ই�ারেফেস �িতেযািগতার িবক��িল পয �ােলাচনা করার অনুমিত েদয়, এক�ট 

মানব পাঠেযাগ� কাগেজর েভাটপ� ৈতির কের এবং েভাটার িনব �াচেনর অন� েকান �ায়ী নিথ ৈতির কের 

না। 

Vote Rigging  (েভাট কারচ� িপ) 

এক�ট িনব �াচেনর ���য়ায় অৈবধ হ�ে�প, হয় পছে�র �াথ�র েভাট ভাগ বািড়েয়, �িত��ী �াথ�েদর 

েভাট ভাগেক হতাশ কের, অথবা উভয়ই। 

Vote Tabulating Device  (েভাট গণনাকারী য�  ) 

েভােটর হার গণনা করেত ব�ব�ত হাড�ওয়�ার, সফটওয়�ার বা সরবরাহ। 

Vote Tabulating Program  (েভাট সারিণকরণ ে�া�াম) 

যাি�ক, ৈবদু�িতক য�, বা ৈবদু�িতক য�পািতর েমাট সম�য় (সফটওয়�ার, ফাম �ওয়�ার, এবং নিথকরণ 

সহ ে�া�াম, িনয়�ণ, এবং সর�াম সমথ �ন) যা েভাট গণনার জন� ব�ব�ত হয়; িনব �াচেনর ফলাফল 

�িতেবদন বা �দশ �ন করেত; এবং েকান িনরী�া তথ� বজায় রাখা এবং উৎপাদন করা। 

Vote Tabulation District (VTD) (েভাট সারিণকরণ েজলা (িভ�টিড)) 

েয েজলােত েভাটস�� হেয়েছ েসই েজলােতই েভাটপ� গণনা করা হয়। 

Vote Total  (েমাট েভাট) 

েভাট �হণ বে�র পর �া� েভােটর গণনা। 

 

Vote Variation  (েভােটর ৈবিচ��) 
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েভাটদান রীিত বা ৈবিশ��, যার মেধ� রেয়েছ িক� িন�িলিখত�িলর মেধ� সীমাব� নয়: অনুেমাদন 

েভাটদান, েবসলাইন েভাটদান, �মবধ �মান েভাট, এন-অফ-এম েভাটদান, আনুপািতক েভাটদান, 

পছ�সই �ােনর েভাটদান, ে�ার েভাটদান এবং অিত সংখ�াগির� েভাট। 

Vote Without Assistance  (েকােনা�প সাহায� ছাড়াই েভাটদান) 

েভাটপ�েক ব���গতভােব এবং �াধীনভােব িচি�ত, �দান এবং যাচাই করার �মতা। 

Voted Ballot  (েভাট �দ� েভাটপ�) 

েভাটপ� যােত েভাটােরর সম� বাছাই থােক এবং েভাট েদওয়া হয়। 

Voter  (েভাটার ) 

একজন ব��� িযিন েভাটদােন অনুমিত�া�। 

Voter Access Card  (েভাটার �েবশািধকার কাড�) 

�িত�ট েভাটােরর জন� ে�া�াম করা িকছ�  ৈবদু�িতক েভাটদান যে�র সােথ ব�বহার করা য� যােত 

েভাটারেদর সীমানার জন� স�ঠক েভাটপ� ৈশলী �দশ �ন করা যায়। 

Voter Aid Card  (েভাটার সহায় কাড�) 

এক�ট কাড� যা িচি�ত কের েয একজন েভাটােরর েভাটদান ���য়ায় সহায়তা �েয়াজন, এবং িকছ�  িকছ�  

ে�ে� সাহােয�র �কার �েয়াজন। 

Voter Approval  (েভাটার অনুেমাদন) 

যখন েভাটপে� এক�ট �� পাস করার জন� যেথ� েভাট েপেয়েছ। 

Voter Assistance Card  (েভাটার সহায়তা কাড�) 

এক�ট কাড� যা িচি�ত কের েয একজন েভাটােরর েভাটদান ���য়ায় সহায়তা �েয়াজন, এবং িকছ�  িকছ�  

ে�ে� সাহােয�র �কার �েয়াজন। 

Voter Checklist  (েভাটার নজর তািলকা ) 
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েভাটারেদর িনব �াচেনর ���য়া সফলভােব েনিভেগট করেত সাহায� করার জন� ৈতির করা এক�ট 

তািলকা, েভােটর জন� িনব�ন করা েথেক িনব �াচেনর িদন েভাট েদওয়া পয ��। 

Voter Complaint  (েভাটােরর অিভেযাগ) 

যখন একজন েভাটার েভাটািধকার ল�েনর আনু�ািনক অিভেযাগ দািখল কেরন, েযমন ভয় েদখােনা বা 

িনব �াচনী আইন বহাল রাখেত  অ�ীকার কেরন। 

Voter Concern Form  (েভাটার উে�গ ফম �) 

েভােটর অিধকার ল�েনর অিভেযাগ বা অিভেযাগ দােয়র করেত ব�ব�ত এক�ট ফম �। 

Voter-Facing Scanner  (েভাটার-েফিসং ��ানার) েভাটপ� কাড� বা কােড�র �েমর এক বা 

উভয় পােশ িনধ �ািরত েভাটদান উে�েশ� িচি�ত িচে�র মাধ�েম েভােটর �ােন েভাট নিথভ� � করা হয়। 

এক�ট আেলািকক িনণ �য় যে�র মাধ�েম েভাটপ� িনণ �য় কের এবং িবষয়ব� ব�াখ�া কের েভাটপ�, 

সাধারণত কাগেজর েভাটপ��িল পেড় এবং সারিণ কের। 

Voter Files  (েভাটারফাইল) 

কােক েভাট েদওয়ার জন� িনবি�ত করা হেয়েছ এবং েক িবগত িনব �াচেন েভাটপ� িদেয়েছ তার 

সব �জনীনভােব উপল� নিথভ� ��র িড�জটাল তথ�শালা। েভাটার ফাইল নিথভ� �� িনেদ�শ কের েয েকউ 

�দ� িনব �াচেন েভাট িদেয়েছ িক না, িক� তারা কােক েভাট িদেয়েছ তা িনেদ�শ কের না। 

Voter Fraud  (েভাটার জািলয়ািত) 

এক�ট িনব �াচেনর ���য়ায় অৈবধ হ�ে�প, হয় পছে�র �াথ�র েভাট ভাগ বািড়েয়, �িত��ী �াথ�েদর 

েভাট ভাগেক হতাশ কের, অথবা উভয়ই। 

Voter Fraud Hotline  (েভাটার জািলয়ািতর হটলাইন) 

েফান ন�র েযখােন েয েকােনা ব��� েভােটর অিধকার ল�েনর অিভেযাগ বা অিভেযাগ জানােত পাের। 

Voter Guide  (েভাটার িনেদ�িশকা) 
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এক�ট িনেদ�িশকা যা অিতির� িনব �াচনী তথ� �দান কের েযমন েভাটােরর েভােটর �ান এবং ঘ�া, 

�াথ�েদর তথ�, �� এবং েভােটর জন� িনেদ�শাবলী। 

Voter Identification (ID) (েভাটার শনা�করণ (আইিড)) 

এখিতয়ােরর আইন অনুযায়ী েভােটর উে�েশ� ব���র পিরচয় �মােণর এক�ট মাধ�ম।  শনা�করেণর 

সাধারণ ধরন  হেলা �াইভােরর লাইেস� এবং পাসেপাট�। 

Voter Information Card  (েভাটার তথ� কাড�) 

এক�ট িনব �াচন দ�র কতৃ �ক িনবি�ত েভাটারেদর জন� স��ত কাড� যােত েভাটার িনব�ন নিথ স�িক�ত 

তথ� থােক, েযমন িনব�ন ন�র, িনব�েনর তািরখ, নাম, দলীয় স��ৃতা, জ� তািরখ, বাস�ান 

�ঠকানা, সীমানা ন�র, েভােটর �ান �ঠকানা ইত�ািদ িনব �াচন দ�র হেত পাের কােড� অিতির� তথ� 

অ�ভ� �� ক�ন যিদ তারা �েয়াজন মেন কের। 

Voter Information Guide  (েভাটার তথ� িনেদ�িশকা) 

এক�ট িনেদ�িশকা যা অিতির� িনব �াচনী তথ� �দান কের েযমন েভাটােরর েভােটর �ান এবং ঘ�া, 

�াথ�েদর তথ�, �� এবং েভােটর জন� িনেদ�শাবলী। 

Voter Information Pamphlet  (েভাটার তথ�প�) 

এক�ট িনেদ�িশকা যা অিতির� িনব �াচনী তথ� �দান কের েযমন েভাটােরর েভােটর �ান এবং ঘ�া, 

�াথ�েদর তথ�, �� এবং েভােটর জন� িনেদ�শাবলী। 

Voter Intent  (েভাটােরর অিভ�ায়) 

েযভােব েভাটার এক�ট জাির করা ব�ালট িচি�ত, যাচাই এবং েভাট েদওয়ার জন� গহৃীত পদে�েপর 

মাধ�েম তােদর েভােটর পছ� �কাশ করার েচ�া কের। 

Voter Intent Standard  (েভাটার অিভ�ায় মান) 
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েভাটপ�গণনার জন� এক�ট মান যা ল�� কের েয েভাটারেদর ল�� অনুযায়ী েভাটপ� গণনা করা হয়, 

মানিবক ���য়া এবং য� অ�ালগিরদম উভেয়র জন� িলিখত িনয়ম ব�বহার কের িন��ত করা েয 

একইভােব িচি�ত সম� েভাটপ� একই ভােব গণনা করা হয়। 

Voter Initiative  (েভাটারেদর উেদ�াগ) 

এমন এক�ট মাধ�ম যার মাধ�েম েভাটাররা নত� ন আইন ��াব করেত পাের অথবা িনবি�ত েভাটারেদর 

েথেক �া�র সং�হ কের িবদ�মান আইন সংেশাধন করেত পাের হয় এক�ট আইন �ণয়ন করেত পাের 

বা জনসাধারেণর েভােটর জন� েভাটপে� িবষয়�ট রাখেত পাের। 

Voter Intimidation  (েভাটারেদর �মিক) 

একজন ব��� কীভােব েভাট েদয় তা �ভািবত করার উে�েশ� সিহংসতা, েহরেফর, হয়রািন বা ভয় 

পাওয়ার �মিক। 

Voter List  (েভাটার তািলকা) 

েভাটার অিধকারী হওয়ার পূব �শত� িহেসেব েভাটার তািলকায় িনবি�ত ব���েদর তািলকা। 

Voter Notification Card  (েভাটার িব�ি� কাড�) 

এক�ট িনব �াচন দ�র কতৃ �ক িনবি�ত েভাটারেদর জন� স��ত কাড� যােত েভাটার িনব�ন নিথভ� �� 

স�িক�ত তথ� থােক, েযমন িনব�ন ন�র, িনব�েনর তািরখ, নাম, দলীয় স��ৃতা, জ� তািরখ, 

বাস�ান �ঠকানা, সীমানা ন�র, েভােটর �ান �ঠকানা ইত�ািদ িনব �াচন দ�র হেত পাের কােড� অিতির� 

তথ� অ�ভ� �� ক�ন যিদ তারা �েয়াজন মেন কের। 

Voter Qualifications  (েভাটােরর েযাগ�তা) 

একজন ব���েক িনব �াচেন েভাট িদেত স�ম হওয়ার জন� �েয়াজনীয় সবিকছ� । 

Voter Registrar  (েভাটার িনব�র�ক) 

একজন কম �কত�া িযিন িনব �াচন �শাসেনর জন� দায়ী। 

Voter Registration  (েভাটার িনব�ন) 
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েভাটার নিথভ� ��র উে�খ করার সময় িনব �াচনী কম �কত�ারা ব�ব�ত এক�ট শ�। েভাটার িনব�ন এক�ট 

িনিদ�� িনব �াচেনর জন�  সরকাির েভাটপ� �হেণর েযাগ� হওয়ার জন� এবং এক�ট িনিদ�� িনব �াচন-

সং�া� ��য়াকলােপ অংশ�হেণর জন� নাগিরকেদর এক�ট রাজ� বা �ানীয় িনব �াচন দ�ের িনব�ন 

করার �েয়াজনীয়তাও উে�খ কের েভাটকম� িহেসেব কাজ করা, এবং অিফেস েদৗড়ােনা)। 

Voter Registration Application  (েভাটার িনব�েনর আেবদন) 

েভাটারেদর �ারা েভাট িদেত িনব�েনর জন� ব�ব�ত তেথ�র এক�ট  সরকাির শপথ িববিৃত। এ�ট কখনও 

কখনও েভাটার িনব�ন কাড� িহসােব উে�খ করা হয়। 

Voter Registration Card  (েভাটার িনব�ন কাড�) 

েভােটর জন� িনব�েনর জন� ব���েদর �ারা ব�ব�ত তেথ�র এক�ট  সরকাির শপথ িববিৃত। 

Voter Registration Certificate  (েভাটার িনব�ন  �মাণপ�) 

এক�ট িনব �াচন দ�র �ারা এক�ট  সরকাির শপথ িববিৃত �মাণ কের েয একজন নাগিরক একজন 

িনবি�ত েভাটার। 

Voter Registration Drive  (েভাটার িনব�ন চালনা) 

অন� েকান েভােটর অিধকারী ব���েদর েভাট েদওয়ার জন� িনব�ন করার জন� এক�ট সরকারী 

কতৃ �প�, রাজৈনিতক দল বা অন� স�া �ারা এক�ট �েচ�া। েভাটার িনব�ন অিভযােন অংশ�হণকারীরা 

েভাটার িনব�ন ফরম িবতরণ কের, েস�িল পূরেণ সহায়তা �দান কের এবং িনব �াচন অিফেস  ফম � 

েফরত েদয়। 

Voter Registration List  (েভাটার িনব�ন সূিচ) 

েভাটার অিধকারী হওয়ার পূব �শত� িহেসেব েভাটার তািলকায় িনবি�ত ব���েদর তািলকা। 

Voter Registration Rolls  (েভাটার িনব�ন তািলকা) 

েভাটার অিধকারী হওয়ার পূব �শত� িহেসেব েভাটার তািলকায় িনবি�ত ব���েদর তািলকা। 

Voter Registration System  (েভাটার িনব�ন ব�ব�া) 
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এক�ট িবতরণ বা েক�ীভূত ব�ব�া যা েভাটার নিথ সং�হ, স�য়, স�াদনা, মুেছ েফলার এবং 

�িতেবদন করার অনুমিত েদয়। েহ� আেমিরকা েভাট অ�া� ( (এইচএিভএ) এর জন� �িত�ট রােজ�র 

এক�ট েক�ীয়, রাজ�ব�াপী েভাটার িনব�ন ব�ব�া ( িভআরএস) থাকা �েয়াজন। িভআরএেসর একািধক 

ই�ারেফস রেয়েছ এবং এ�ট েমাটরযান িবভাগ ( িডএমিভ) িসে�ম, িনব �াচন কম �কত�া, েভাটার এবং 

অন�ান� ে�কেহা�ারেদর সােথ েযাগােযাগ করেত পাের। িভআরএস িবে�তা-�দ� বা "�েদশীয়" হেত 

পাের। তারা �ােয়�-সাভ�ার আিক�েটকচার বা েমইনে�ম িভি�ক হেত পাের। 

Voter Statistics  (েভাটার পিরসংখ�ান) 

েভাটদান এবং বয়েসর মেতা িবষয়�িল সহ �িতেবদন করা েভাট এবং িনব�ন কায ��েমর তথ�। 

Voter Turnout  (েভাটার উপি�িত) 

এক�ট িনব �াচেন েভাটারেদর সংখ�া। এই সংখ�া�ট সাধারণত এক�ট িনব �াচেনর েমাট েভাটােরর সংখ�ার 

শতকরা িহসােব �িতেবদন করা হয় যা এক�ট িনিদ�� এলাকা বা এখিতয়াের িনবি�ত েভাটারেদর েমাট 

সংখ�া �ারা ভাগ করা হয়। 

Voter's Bill of Rights  (েভাটারেদর অিধকার সং�া� িবল) 

অবাধ ও সুষ্ঠ�  িনব �াচেন েভাট েদওয়ার সুেযাগ িন��ত করার জন� পিরকি�ত আইিন এবং সাংিবধািনক 

সুর�ার এক�ট েসট। 

Voter's Declaration  (েভাটােরর েঘাষণা) 

এক�ট িলিখত িববিৃত শপথ বা িন��তকরণ �ারা িন��ত, এক�ট সত� বা সেত�র েসট েঘাষণা। 

Voter-Verifiable  (েভাটার যাচাইেযাগ�) 

এক�ট েভাটদান ব�ব�ার ৈবিশ�� যা েভাটারেক েভাটপ� েদওয়ার আেগ তার েভােটর িনব �াচন স�ঠকভােব 

নিথভ� � করা হে� িকনা তা যাচাই করার সুেযাগ �দান কের।  

Voter-Verifiable Audit Record  (েভাটার যাচাইেযাগ� অিডট েরকড�) 
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স�ঠকভােব েদখেত এবং যাচাই করার জন� েভাটারেক উপ�াপন করা একজন েভাটােরর বাছাইেয়র 

সম� মানুেষর পাঠেযাগ� মুি�ত নিথ। 

Voter-Verified Paper Audit Trail (VVPAT) (েভাটার-যাচাইকৃত কাগজ িনরী�া অনুসরণ 

 ( িভিভিপএ�ট)) 

িডআরই প�িতেত, এক�ট কাগেজর নিথেত েভাটােরর �িতেযািগতা িনব �াচেনর �মাণ রেয়েছ যা তারা 

আনু�ািনকভােব েভাট েদওয়ার আেগ পরী�া করেত পাের। 

Voter-Verified Paper Record System (VVPRS) (েভাটার-যাচাইকৃত কাগজ নিথভ� �� 

প�িত  ( িভিভিপআরএস)) 

েভাটার েভাটপে�র েভৗত কাগজ নিথভ� �� েযমন েভাটাররা তােদর েভাটদান প�িতেত েভাট িদেয়েছন। 

যিদ িনব �াচেনর পুনঃগণনা বা িনরী�ার জন� বলা হয়, িভিভিপআরএস েভাটপে�র দা�িরক নিথ �দান 

কের। 

Voter-Verified Paper Trail (VVPT) (েভাটার যাচাইকৃত কাগজ (িভিভিপ�ট)) 

ৈবদু�িতক েভাটদান প�িতেত েভাটারেদর েভাটপে�র েভৗত কাগজ নিথভ� ��। যিদ িনব �াচেনর পুনঃগণনা 

বা িনরী�ার জন� বলা হয়, ( িভিভিপ�ট) এক�ট সহায়ক নিথ �দান কের। িভিভিপ�ট'র 'েভাটার 

যাচাইকৃত' অংশ�ট এই সত�েক েবাঝায় েয েভাটারেক যাচাই করার সুেযাগ েদওয়া হেয়েছ েয কাগজ 

নিথেত িনেদ�িশত পছ��িল েভাটার েভাট েদওয়ার ে�ে� েভাটার েয পছ��িল কেরেছ তার সােথ িমেল 

যায়। সুতরাং, এক�ট িনব �াচেনর ফলাফল  হেলা েভােটর ৈবদু�িতক িহসাব এবং েয পথৃক েভাট েদওয়া 

হেয়েছ তার এক�ট কাগেজর নিথ। 

Voters with Disabilities  (�িতব�ী েভাটার) 

এমন একজন েভাটার যােক  সব �জনীনভােব সাজােনা  হয়িন এমন ���য়া�িল মূল�ায়েনর জন� 

সহায়তা বা সহায়ক �যু��র �েয়াজন। 

Votes Cast  (েভাট দান) 
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�া� েভাটপে�র সংখ�া যার মেধ� রেয়েছ এমন েভাটপ� যা গণনার জন� এখেনা �হণ করা হয়িন। 

Voting Booth  (েভাটদােনর বুথ) 

এক�ট েঘরা এলাকা েযখােন একজন ব��� েগাপনীয়তার মেধ� দািঁড়েয় েভাট �দান কের। 

Voting Device  (েভােটর য�) 

এক�ট য� যা েভাটদান ব�ব�ার অংশ। 

Voting Equipment  (েভাট সর�াম) 

েভাটপ� �দশ �ন, েভাটার িনব �াচন �হণ, েভাটার বাছাই নিথকরণ এবং েভাট সারণী করার জন� েভােটর 

য� সহ সকল য� ব�বহার করা হয়। 

Voting Indicator  (েভাট িনেদ�শক) 

�িত�ট �াথ�র নােমর পােশ �দ� �ান এবং েভাটপে�র �� পছ�, েভাট িচি�ত করার জন� ব�বহার 

করা হেব। 

Voting Instructions  (েভােটর িনেদ�শাবলী) 

েভাটারেক �দ� তথ� যা েভাট েদওয়ার প�িত বণ �না কের। এই তথ� সরাসির কাগেজ বা ৈবদু�িতক 

েভাটপে� �দিশ �ত হেত পাের অথবা আলাদাভােব �দান করা েযেত পাের। 

Voting Lever  (েভা�টং িলভার)  

যাি�ক িলভার- স��য় িনয়�েণর মাধ�েম েয প�িত�ট সরাসির েভাটােরর পছ� নিথ কের তা গণনা 

ব�ব�ায় �পা�িরত কের যা সরাসির েভাটপ�েক ব�বহার কের না। 

Voting Location  (েভােটর �ান) 

এক�ট অব�ান েযখােন েভাটাররা সশরীের তােদর েভাট িদেত পােরন। 

Voting Machine  (েভা�টং েমিশন)  
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েভাটদান ব�ব�ারয� , ৈবদু�িতন য� এবং ৈবদু�িতক উপাদান যা েভাটার েভাটপ� েদখার জন� ব�বহার 

কের, তার িনব �াচন�িল িনেদ�শ কের এবং েসই িনব �াচন�িল যাচাই কের। িকছ�  ে�ে�, েভাটদান য� 

গণনা কের এবং সারিণ ৈতরী কের। 

Voting Official  (েভাট কম �কত�া) 

িনব �াচনী কম�, েভাটকম�, েভাটপে�র নকশা ��তকারী এবং েভাটদান ব�ব�ার �াপন, চালনা এবং 

র�ণােব�েণর জন� দায়ী ব���েদর সােথ িনব �াচেনর সােথ জিড়তেদর �পেক মেনানীত করার জন� 

ব�ব�ত শ��ট। 

Voting Position  (েভােটর অব�ান) 

এক�ট েভাটপে� িনিদ�� �িত��য়া ে�� েযখােন েভাটার �াথ� বা েভাটপ� ��ােবর �িত��য়া িনব �াচন 

িনেদ�শ কের। 

Voting Position Target  (েভােটর অব�ােনর ল��) 

েভােটর অব�ােনর ল�� বলেত �িত�ট �াথ� বা ব�ব�ার সংল� েভাটপে�র েসই এলাকা বা েসই 

�িতেযািগতার জন� েভাটােরর পছ� নিথ করার জন� িবেশষভােব মেনানীত েভাটপে�র এলাকা েবাঝায়। 

আয়াত, িড�াকৃিত, ব�ৃ, বগ �ে��, গত� মু��াঘাত, �স পা�, ে�া�টং, এবং েখালা তীর সহ, িক� তারা 

সীমাব� নয়, েভাটপে� সব ধরেনর েভােটর অব�ান ল��মা�ার ে�ে� �েযাজ�। 

Voting Precinct  (েভােটর সীমানা) 

িনব �াচন �শাসন িবভাগ এক�ট সংল� েভৗেগািলক এলাকার সােথ স�িক�ত যা িনধ �ারণ কের েয েকানও 

�িতেযািগতা এবং ে�ে� েসই এলাকায় বসবাসকারী েভাটাররা েভাট েদওয়ার েযাগ�। 

Voting Process  (েভাটদান প�িত) 

িনব �াচন পিরচালনার সােথ স��ৃ প�িত, মানুষ, স�দ, সর�াম এবং অব�ােনর স�ূণ � সাির। 

Voting Punch  (ট পা�) 
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এক�ট েভাটপ� িচি�তকরণ য� যা েভাটাররা তােদর িনব �াচন িচি�ত করার জন� েভাটদান কােড� িছ� 

কের।  

Voting Restrictions  (েভাট সীমাব�তা) 

এমন এক�ট আইন বা আইেনর সম�� যা মানুেষর েভাট েদওয়া আরও ক�ঠন কের েতােল। 

Voting Right  (েভাটািধকার) 

আইেনর সম�� যা জাতীয় িনব �াচেন অংশ�হেণর জন� একজন নাগিরেকর �মতা র�া কের। 

Voting Rolls  (েভাট তািলকা) 

েভাটািধকারী হওয়ার পূব �শত� িহেসেব েভাটার তািলকায় িনবি�ত ব���েদর তািলকা। 

Voting Session  (েভাট অিধেবশন) 

েভাটপ� ইসু�, েভাটােরর সােথ েভাট �হণ যে�র সম�য়, েভাটদান, যাচাইকরণ এবং গণনা সহ 

কায ��েমর এক�ট সং�হ। 

Voting Station  (েভাট েক�) 

েভাট েকে�র মেধ� অব�ান েযখােন েভাটাররা তােদর েভাট নিথভ� � করেত পাের। এক�ট েভাট েকে�র 

মেধ� রেয়েছ এলাকা, অব�ান, বুথ বা েঘর েযখােন েভাট �হণ হয় েসইসােথ েভাট েদওয়ার য�। 

Voting Status  (েভােটর অব�া) 

েভাটারেদর নিথ েদখায় েয েভাটার েভাট েদওয়ার েযাগ� এবং/অথবা যিদ তারা েভাট িদেয়েছ তা িনব �াচন 

কম �কত�ােদর �ারা ব�ব�ত এক�ট শ�। 

Voting Stylus  (েভাট শনা�করণ য� ) 

এক�ট য� যা এক�ট এনালগ েভাটপ� বা সরাসির নিথভ� � ৈবদু�িতক য� িচি�ত করেত ব�ব�ত হয়। 

Voting System  (েভাটদান প�িত) 
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েভাটপ� সং�ািয়ত করেত ব�ব�ত যাি�ক, ৈবদু�িতক য� বা ৈবদু�িতক য�পািত (সফটওয়�ার, 

ফাম �ওয়�ার, এবং নিথকরণ সহ ে�া�াম, িনয়�ণ এবং সমথ �ন করার জন� �েয়াজনীয়) এর েমাট সম�য়; 

েভাট েদওয়া এবং গণনা করা; িনব �াচেনর ফলাফল �িতেবদন বা �দশ �ন করেত; এবং েকান িনরী�া তথ� 

বজায় রাখা এবং উৎপাদন ; এবং এই ধরেনর উপাদান�িলর প�িত উপাদান এবং সং�রণ�িল  শনা� 

করেত ব�ব�ত অনুশীলন এবং সংি�� নিথকরণ; প�িতর উ�য়ন এবং র�ণােব�েণর সময় পরী�া 

করা; প�িতর ��ট এবং ��ট�িলর নিথ বজায় রাখা; প�িতর �াথিমক েযাগ�তার পের এক�ট প�িতেত 

িনিদ�� প�িত পিরবত�ন�িল িনধ �ারণ করেত; এবং েভাটারেক েকান উপকরণ (েযমন িব�ি�, িনেদ�শনা, 

ফম � বা কাগেজর েভাটপ�) উপল� করা। 

Voting System Certification  (েভাটদান প�িতর  �মাণপ�) 

এক�ট �ীকৃত েভাটদান প�িত পরী�াগার �ারা পিরচািলত পরী�া এবং মূল�ায়েনর মাধ�েম েয ���য়া 

�ারা ইএিস যাচাই কের েয এক�ট েভাটদান প�িত িবদ�মান েভাটদান প�িত পরী�ার মান 

 ( িভিভএস�জ) এ িনধ �ািরত �েয়াজনীয়তা পূরণ কের এবং প�িতর জন� িনম �াতার িবশদ  িববরণ অনুযায়ী 

কাজ কের।  

Voting System Procedures  (েভাটদান প�িতর ���য়া) 

ইএিস এক�ট েভাটদান প�িত পরী�া এবং �ত�য়ন ে�া�াম পিরচালনা কের। এই ে�া�াম�ট হাড�ওয়�ার 

এবং স�ওয়�ার পরী�া কের এবং �ত�িয়ত কের এবং েসই প�িত�িলেক অ�ত�িয়ত করেত পাের। এই 

ে�া�াম�ট ইএিসএর জন� এই পরী�া�ট করার জন� পরী�াগার�িলেক �ীকৃিত েদয়। যিদও রাজ��িলেক 

কম �সূিচেত অংশ েনওয়ার �েয়াজন হয় না, িকছ�  িকছ�  আইন �ণয়ন কেরেছ বা এমন িবিধ আেছ যার 

জন� অংশ�হেণর এক�ট �র �েয়াজন। 

Voting System Software  (েভাটদান প�িতর সফটওয়�ার) 
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েভাটদােনর স�ঠক ব�ব�াপনার জন� �েয়াজনীয় সকল স�াদনকারী েকাড এবং সংি�� কনিফগােরশন 

ফাইল। এর মেধ� রেয়েছ তৃতীয় প� সফটওয়�ার েযমন অপাের�টং িসে�ম, �াইভার এবং তথ�শালা 

ব�ব�াপনার সর�াম। 

Voting System Standards (VSS) (েভাটদান প�িতর মান (িভএসএস)) 

ইএিস �ারা �ত�িয়ত েভাটদান প�িত�িল ে��ােসবী মানদে�র এক�ট পরী�ায় পরী�া করা হয় যা 

েভাটার প�িত�িলেক রা�ায়� �ত�য়ন পাওয়ার জন� পূরণ করেত হেব। এই মান�িল ে��ােসবী েভাট 

প�িত িনেদ�িশকা ( িভিভএস�জ) িহসােব উে�খ করা হয়। 

Voting System Test Laboratory (VSTLs) (েভাটদান প�িতর পরী�াগার) 

িভএস�টএল�িল ব���গত মািলকানাধীন পরী�াগার যা ে��ােসবী েভাটদান প�িত িনেদ�িশকা 

 ( িভিভএস�জ) বা পথৃক রা��য় �েয়াজনীয়তা সহ অন�ান� �েয়াজনীয়তার সােথ সাম�েস�র জন� 

েভাটদান প�িত (এবং অন�ান� িনব �াচন ব�ব�া) পরী�া কের। ন�াশনাল ইনি��টউট ফর ��া�াড�স 

অ�া� েটকেনাল�জ �ারা পিরচািলত ন�াশনাল ে��ােসবী ল�াবেরটির অ�াে�িডেটশন ে�া�ােমর 

 (এনিভএলএিপ) সােথ সাম�েস�র জন� িভএস�টএল�িল পয �ায়�েম পয �ােলাচনা করা হয়। 

Voting System Testing  (েভাটদান প�িতর পরী�া) 

ক��উটার প�িতিভি�ক েভাটদান প�িতর পরী�া এবং পরী�া  প�িত ব�বহার কের ে��ােসবী 

েভাটদান প�িত িনেদ�িশকা�িলর �েয়াজনীয়তা এবং তার িনজ� ৈবিশে��র সােথ স�িতপূণ � িকনা তা 

িনধ �ারণ করেত। 

W  (ব) 

Waive (The Right To) (ছাড় (অিধকার)) 

এক�ট িনয়ম বা �িবধান েথেক অব�াহিতর অনুেরাধ করার আইিন �মতা। 
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Waiver  (অিধকার পিরত�ােগর েঘাষণা) 

িকছ�  পিরিচত অিধকার বা িবেশষািধকার ে��ায় পিরত�াগ বা আ�সমপ �ণ। রাজ� িবভাগ বা সরকােরর 

িনয়�ক সং�া�িল েকা�ািনেক িনিদ�� িবিধিবধান েথেক অব�াহিত িদেত ছাড় িদেত পাের। 

Ward  (ওয়াড�) 

এক�ট শহর বা নগর এক�ট �শাসিনক িবভাগ যা সাধারণত উপেদ�া বা উপেদ�াম�লী �ারা িনব �ািচত হয় 

এবং �িতিনিধ� কের। 

Water District  (জল েজলা) 

�ানীয় সরকােরর এক�ট েভৗেগািলক অংশ যা এক�ট স�দায়েক জল ও নদ�মা সরবরােহর কাজ �দান 

কের। 

Wheelchair Accessible  (�ইলেচয়ার �েবশািধকার) 

�ইলেচয়ার ব�বহার করা ব���েদর অবাধ চলােফরার অনুমিত েদয় এমন ৈবিশ�� রাখা হয়। �েবশেযাগ� 

দরজা অ�ত ৩২ ই�� �� �� �দান করা উিচত। দরজার কাঠােমা অবশ�ই ৫ পাউে�র েবিশ 

�েয়াজন হেব না। চালােনার জন� শ��। এ�ট অবশ�ই এক হােত এবং শ�ভােব আকঁেড় ধরা, িচম�ট 

েদওয়া, বা কি�র েমাচড় ছাড়া চলেত হেব। িপছলােনা দরজা সহ �েবশেযাগ� দরজায় েচৗকাঠ ১/২ 

ই��র েবিশ হেত পাের না। দরজা�িলর চারপােশ এক�ট িনিদ�� পিরমাণ পির�ার �ান �েয়াজন, সব 

ে�ে�, �ান�টেত এক�ট সমতল প�ৃ থাকা উিচত, অথ �াৎ সেব �া� ঢাল ১:৪৮। 

White Box Testing  (সাদা বা� পরী�া) 

উপাদান বা প�িতর অভ��রীণ কাঠােমার িবে�ষেণর িভি�েত পরী�া। 

Wi-Fi (ওয়াই-ফাই) 

এক�ট েবতার েনটওয়ািক�ং �যু�� যা েবতার তর� ব�বহার কের উ� গিতর ই�ারেনট এবং েনটওয়াক� 

সংেযাগ �দান কের। ওয়াই-ফাই  হেলা আই ইইই ৮০২.১১এ� মােনর জন� এক�ট ে�ডমাক� করা 

বাক�াংশ। 
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Wide Area Network  (িবস্তৃত এলাকা জুেড় েনটওয়াক�) 

এক�ট েনটওয়াক� যা মহানগর, আ�িলক এবং জাতীয় সীমানা জেুড় ক��উটার�িলেক সংযু� কের। 

Wireless  (েবতার) 

তােরর সংেযােগর পিরবেত� েরিডও তর� ব�বহার কের েনটওয়াক� সংেযাগ। েবতার সংেকত�িল 

আটকােনা েযেত পাের এবং, যিদ েগাপন সংেকেত �পা�র না করা হয়, তাহেল পােঠা�ার করা যায়। 

Withdrawal of Candidacy  ( �ািথ �� �ত�াহার) 

যখন একজন ব���  �ািথ �� েঘাষণা কেরন বা িনব �াচেনর জন� দােয়র কেরন িক� পরবত�েত িস�া� 

েনন, িনেজর পছে�র �ারা, চূড়া� েভােট উপি�ত না হওয়ার জন�। 

Withdrawal of Nominating Petition  ( মেনানয়েনর আেবদন �ত�াহার) 

 যখন একজন ব��� সরকাির কায �ালেয় মেনানয়েন িবেবিচত হওয়ার জন� কাগজপ� ফাইল কেরন, 

িক� পের িনেজর পছে� মেনানয়ন না চাওয়ার িস�া� েনন। 

Withdrawn Candidates (�ত�াহার করা �াথ�রা) 

েয �াথ�রা �ািথ �ে�র েঘাষণা কেরিছেলন অথবা িনব �াচেনর জন� �ািথ �� দািখল কেরিছেলন, িক� পের 

িনেজর পছে� চূড়া� ব�ালেট উপি�ত না হওয়ার িস�া� �হণ কেরন। 

Writ of Election  (িনব �াচেনর আেদশপ�) 

এক�ট অনুেমািদত সরকাির কতৃ �প� যখন এক�ট িনিদ�� সমেয় িনব �াচন হেব েঘাষণা কের তখন 

আইিন শ��ট ব�ব�ত হয়।  

Write-In (রাইট-ইন) 

েভাটপে� তািলকাভ� � নয় এমন �াথ�র েভাট। িকছ�  এখিতয়াের, েভাটাররা কাগেজর েভাটপে� �দ� 

এক�ট িলিখত �ান পূরণ কের এ�ট করেত পােরন, অথবা তারা এক�ট ৈবদু�িতক েভাটদান যে� নাম 

িলখেত কীপ�াড, টাচ ��ন বা অন�ান� ৈবদু�িতক মাধ�ম ব�বহার করেত পােরন। 
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Write-In Campaign  (িলিখত �চারণা) 

েয েকউ িনব �াচেন অংশ িনেত চাইেছ, িক� যার নাম েভাটপে� ছাপা হেব না। েভাটপে� �দ� �ােন 

�াথ�র নাম িলখেত �াথ�েক েভাটারেদর অবগত করেত হেব। 

Write-In Candidate  (িলিখত �াথ�) 

েয েকউ িনব �াচেন অংশ িনেত চাইেছ, িক� যার নাম েভাটপে� ছাপা হেব না। এই েভাট�িল গণনা এবং 

�ত�িয়ত হওয়ার জন�, �াথ�েক অবশ�ই েযাগ�তার সময় িনব �াচন কম �কত�ার কােছ ফম � জমা িদেত হেব। 

েভাটারেদর �াথ�র নােম েলখার জন� েভাটপে� এক�ট জায়গা েদওয়া হেব। েভাটপে� �দ� �ােন 

�াথ�র নাম িলখেত �াথ�েক েভাটারেদর অবগত করেত হেব।  

Write-In Candidate Requirements  (িলিখত �াথ�র �েয়াজনীয়তা) 

েয েকউ িনব �াচেন অংশ িনেত চাইেছ, িক� যার নাম েভাটপে� মুি�ত হেব না, েস�িল এখনও পূরণ 

করেত হেব এবং েযাগ�তা অজ�েনর সময় িনব �াচন কম �কত�ার কােছ ফম � জমা িদেত হেব, যােত এই 

েভাট�িল গণনা করা হয় এবং �ত�িয়ত হয়। 

Write-In Space  (েলখার �ান) 

েভাটপে� েভাটারেদর �াথ�র নাম েলখার জন� এক�ট �ান েদওয়া হেয়েছ যা েভাটপে� �াক-মুি�ত নয়। 

Write-In Vote  (িলিখত েভাট) 

েভাটপে� তািলকাভ� � নয় এমন �াথ�েক েভােট েদয়া। িকছ�  এখিতয়াের, েভাটাররা েভাটপে� সশরীের 

তােদর পছ� েলখার জন� এক�ট িচি�তকরণ য� ব�বহার কের এ�ট করেত পােরন অথবা তারা নাম 

িলখেত কীপ�াড,  টাচ��ন বা অন�ান� ৈবদু�িতক মাধ�ম ব�বহার করেত পােরন। 

Write-In Voting  (িলিখত েভাটদান) 

েভাটপে� তািলকাভ� � নয় এমন �াথ� বাছাই করা। িকছ�  এখিতয়াের, েভাটাররা েভাটপে� সশরীের 

তােদর পছ� েলখার জন� এক�ট িচি�তকরণ য� ব�বহার কের এ�ট করেত পােরন অথবা তারা নাম 

িলখেত কীপ�াড,  টাচ��ন বা অন�ান� ৈবদু�িতক মাধ�ম ব�বহার করেত পােরন। 
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X  (ভ) 

X of Y  (এ� অব ওয়াই ) 

সারণী এবং �িতেবদন করা হেয়েছ এমন েভােটর পিরসেরর সংখ�া েবাঝায়। উদাহরণ: ১০ �ট েভাট 

েকে�র মেধ� ৮ �ট সারণীযু� এবং �িতেবদন করা হেয়েছ। 

XML Extensible Markup Language  (এ�এমএল �সারনীয় ভাষা) 

এ�এমএল এক�ট পাঠ-িভি�ক ভাষা যা ওয়া�� ওয়াইড ওেয়েব তথ� সংগ�ঠত এবং উপ�াপন করেত 

ব�ব�ত হয়। 

Y  (ম) 

Yard Sign  ( ইয়াড� সাইন) 

এক�ট সুিনিদ�� েভােটর িব�াপন। 

Z  (য) 

Zero Report  (শূন� �িতেবদন) 

েকানও সংরি�ত েভাট আেছ িকনা তা পরী�া করার জন� সারিণ ৈতিরর পূেব � �িতেবদন ৈতির করা 

হেয়েছ। 
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