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ভূ িমকা
LOS ANGELES কাউি� (কাউি�) হল 4,100 বগর্ মাইল জুেড় বসবাসকারী 5.7 িমিলয়েনরও েবিশ
িনবি�ত েভাটার সহ েদেশর বৃহত্তম েলাকাল েভাটদােনর অিধে��। েরিজ�ার-েরকডর্ার/কাউি� �াকর্
(RR/CC) এই এখিতয়াের েলাকাল, ে�ট এবং েফডােরল িনবর্াচন পিরচালনা করার জনয্ এবং সম�
েভাটারেদর আমােদর গণতাি�ক �ি�য়ায় অংশ�হেণর �ান, অয্াে�স এবং সুেযাগ রেয়েছ তা িনি�ত করার
জনয্ দািয়�শীল RR/CC তার সবর্জনীন মািলকানাধীন এবং সবর্জনীনভােব িডজাইন করা েভািটং িসে�ম,
েভািটং সিলউশন ফর অল িপপল (VSAP) এর মাধয্েম েভাট �দােনর অিভ�তা উ�ত করার জনয্
�মাগত এবং িন�ার সােথ কাজ কের, েযখােন একজন েভাটারেক িনবর্াচেন অংশ�হণ করেত বাধা িদেত
পাের এমন স�াবয্ বাধা বা �িতব�কতাগিল অপসারণ কের। VSAP সমাধান হল একিট আধুিনক,
অয্াে�সেযাগয্ এবং সুরি�ত েভাটদােনর অিভ�তা যা িনি�ত করেত চায় েয কাউি�র েভাটারেদর েভাট
েদওয়ার আরও েবিশ সুেযাগ সুিবধাজনক, অয্াে�সেযাগয্ এবং সুরি�ত উপােয় �সািরত িবক� �দান কের;
যা কয্ািলেফািনর্য়া জুেড় েভাট েদওয়ার িবক�গিল �সািরত করার �েচ�ার সােথ সািরব�।
কয্ািলেফািনর্য়া ে�ট (ে�ট) একিট িনবর্াচেন কীভােব, কখন, এবং েকাথায় েভাটার তােদর বয্ালট িদেত
পাের তা পুনঃসং�ািয়ত কের েভাটদােনর কাযর্েক িব�ৃ ত এবং আধুিনকীকরেণর জনয্ অভূ তপূবর্ পদে�প
িনেয়েছ। েসেনট িবল 450, California েভাটারস চেয়স অয্া� (VCA), এই অয্াে�েসর সুিবধােথর্ ৈতির করা
হেয়িছল।
এই নিথেত, কীভােব RR/CC েভাটারেদর তােদর েভাটদােনর অিধকার এবং িবক�গিল স�েকর্ িশি�ত
করার পিরক�না কের তার িব�ািরত তথয্ রেয়েছ; কীভােব েভাট েক� এবং বয্ালট �প বে�র অব�ানগিল
িবতরণ করা হেব, �াপন করা হেব এবং র�ণােব�ণ করা হেব; েভাট েকে�র েলআউট, েভাটদােনর
সর�াম এবং কম� িনেয়ােগর পিরক�নার িবশদ িববরণ; িনরাপত্তা এবং আকি�ক পিরক�না; এবং পরবত�
পদে�প।

েভাটার’স চেয়স অয্া�
বৃহত্তর নমনীয়তা এবং সুিবধা �দােনর মাধয্েম েভাটারেদর স�সািরত িবক�গিল অফার করার জনয্ VCA
কাউি�গিলর জনয্ েমৗিলক কাঠােমা �দান কের। VCA মেডেলর মূল উপাদানগিলর মেধয্ রেয়েছ:
•

বয্ি�গত েভাট �দােনর নমনীয় িবক�গিল েভাটারেদর 11 িদেনর েময়ােদ তােদর বসবােসর
কাউি�র মেধয্ েযেকােনা েভাট েকে� তােদর বয্ালেট িসল েদওয়ার অনুমিত েদয়।

•

বিধর্ত েভাটার পিরেষবা এবং েভাট েকে� �দত্ত সহায়তা, শতর্ াধীন েভাটার েরিজে�শন সহ।
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•

স�সািরত ডাকেযােগ েভাট (VBM) পিরেষবা, যার মেধয্ রেয়েছ িনবর্াচেনর িদেনর 29 িদন
আেগ েথেক উপল� িনরাপদ এবং সুিবধাজনক বয্ালট �প ব� এবং �প-অফ �ানগিল (ধারা
2-B েদখুন)।

VCA েভািটং মেডেলর সফল বা�বায়েনর জনয্ কাউি�গিলেক তােদর িবদয্মান অব�া এবং �ি�য়াগিলেক
সাবধােন পরী�া করার জনয্ �হণ করেত হেব, যার মেধয্ রেয়েছ েভাটদান �যুি�, বােজেটর �মতা,
েভাটদােনর অব�ান এবং কিমউিনিটর অংশ�হণ।

LOS ANGELES কাউি�েত VCA বা�বায়ন
কাউি�েত VCA বা�বায়েনর জনয্, RR/CC তার িবদয্মান রপা�রমূলক VSAP নীিতর উপর িভিত্ত কের
একিট পিরকাঠােমা ৈতির কেরেছ যা নকশা, অয্াে�সেযাগয্তা, িনরাপত্তা, �যুি�, িনবর্াচন �শাসন, িশ�া িশ�
িবেশষ�েদর উপেদ�া কিমিট এবং ে�কেহা�ার, কিমউিনিট-িভিত্তক সং�া (CBOs) এবং জনসাধারেণর
সদসয্েদর কাছ েথেক সংগৃহীত গণ-মতামেতর মাধয্েম ৈবধকরেণর �ারা ভারসাময্পূণর্ েভাটার চািহদার উপর
েজার িদেয়েছ। উপেদ�া �প, সমী�া, েফাকাস �প, �যুি�গত িবে�ষণ এবং বয্বহারকারী পরী�ার সম�য়
বয্বহার কের, RR/CC একিট নিজর �াপন কেরেছ, একিট নতু ন েভাটদােনর অিভ�তা িবকােশর জিটল
�ি�য়ার েনতৃ � িদে� যা ে�ট এবং েলাকাল �েয়াজনীয়তা পূরণ কের, েভাটারেদর চািহদা পূরণ কের, এবং
জাতীয় েভািটং িসে�ম িনরাপত্তা মান অিত�ম কের।
3 মাচর্, 2020 রা�পিতর �াথিমক িনবর্াচেন, কাউি� VSAP উেদয্াগ বা�বায়ন কেরিছল যা েভাটারেদর
এমন একিট অিভ�তার সােথ পিরচয় কিরেয় েদয় যােত একিট স�ূণর্ অয্াে�সেযাগয্ এবং সুরি�ত বয্ালট
মািকর্ ং িডভাইস (িবএমিড), একিট ইেলক�িনক েপালবুক (ই-েপালবুক), একিট ই�ােরি�ভ নমুনা বয্ালট
(ISB) অ�ভুর্ � িছল। , িরেমাট অয্াকেসিসবল েভাট বাই েমইল (RAVBM), একিট আধুিনক টয্ািল
িসে�ম, 10-িদেনর বয্ি�গত �াথিমক েভােটর সময়কাল, েভাট েক� এবং েমাবাইল/ে�� েভািটং ে�া�াম।
VCA এবং VSAP-এর এই �াথিমক বা�বায়েন, 1.14 িমিলয়ন েভাটার তােদর VBM বয্ালট বয্বহার কের
েভাট িদেয়েছন এবং আরও অেনক িমিলয়ন েভাট েকে� েভাট িদেয়েছন। এই েভাটদান VBM েভাটদােন
আনুমািনক 75% বৃি� এবং জুন 2018-এর আেগর কাউি�জুেড় �াথিমক িনবর্াচন েথেক েমাট েভাটােরর
42% বৃি�র �িতিনিধ� কের, েযখােন েদখা েগেছ �ায় 665,000 েভাটার তােদর ডাকেযােগ েভােটর বয্ালট
বয্বহার কের েভাট িদেয়েছন৷ RR/CC �ারা পিরচািলত একিট সমী�ায়, 70% েভাটার বেলেছন েয
সামি�কভােব তােদর িনরেপ� বা ইিতবাচক অিভ�তা রেয়েছ।
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3 মাচর্, 2020 রা�পিতর �াথিমক িনবর্াচেনর পরপরই, কাউি� েবাডর্ অফ সুপারভাইজার (েবাডর্)
RR/CC-েক VCA-এর িবধানগিল �হণ করার জনয্ িনেদর্ শ েদয় িনবর্াচনী েকাড 4005 এবং 4007(C)
এ বিণর্ত, কাউি�েক সম� িনবি�তেদর েমল করেত হেব েভাটদাতােদর একিট VBM বয্ালট। এই �াথিমক
উেদয্াগগিল েভাটারেদর েকািভড-19 মহামারীর শরেত তােদর �া�য্ এবং তােদর পিরবােরর �াে�য্র ঝুঁ িক না
িনেয় বািড় েথেক িনরাপেদ েভাট েদওয়ার সুেযাগ িদেয়িছল। এর মােন হল 3 মাচর্, 2020 সােলর রা�পিত
�াথিমক িনবর্াচেনর তু লনায় 3 নেভ�র, 2020 সাধারণ িনবর্াচেন �ায় 2.5 িমিলয়ন অিতির� VBM বয্ালট
েমইল করা হেয়িছল।এই িনবর্াচেন, 3.4 িমিলয়েনরও েবিশ েভাটার তােদর ডাকেযােগ েভােটর বয্ালট বয্বহার
কের েভাট িদেয়েছন এবং �ায় 913,000 জন সশরীের উপি�ত হেয় েভাট িদেয়েছন। এেত একিট ঐিতহািসক
সংখয্ক 4.3 িমিলয়ন েভাটােরর উপি�িত েদখা েগেছ এবং 2018 সােলর নেভ�ের আেগর কাউি�ওজুেড়
িনবর্াচেনর সামি�ক েভােটর তু লনায় 58% েথেক 76% বৃি� েপেয়েছ। RR/CC �ারা পিরচািলত একিট
সমী�ায় 94% উত্তরদাতােদর উত্তের তােদর সামি�কভােব একিট িনরেপ� বা ইিতবাচক েভাটদােনর
অিভ�তা থাকার পাশাপািশ েভাটারেদর স�ি� বৃি� েপেয়েছ বেল েদখা েগেছ।

েসকশন 1 - েভাটার িশ�া এবং �চার পিরক�না
RR/CC িনবি�ত এবং েযাগয্ অিনবি�ত েভাটারেদর তােদর েভাট েদওয়ার অিধকার, েভাট েদওয়ার
িবক�, VCA, VSAP েভাট েদওয়ার অিভ�তা এবং েকৗশলগত গণিশ�া এবং �মাগত �চােরর মাধয্েম
েভাটদােনর সং�ানগিল িকভােব অয্াে�স করা যায় েস স�েকর্ জনগণেক িশি�ত করা এবং সেচতনতা বৃি�
করা অবয্াহত রাখেব। VSAP এবং VCA-এর বা�বায়ন ও �হেণর পর েথেক, RR/CC িতনিট বৃহৎ
আকােরর বহভািষক এবং বহসং�ৃ িতর েভাটার িশ�া �চারণা বা�বায়ন কেরেছ যা সম� কাউি� জুেড় ল�
ল� েভাটারেক িনযু� কেরেছ। এই �চারািভযােন িবিভ� কাযর্প�িত এবং েকৗশল বয্বহার করা হেয়েছ, যা
েভাটারেদর এক ডজেনরও েবিশ ভাষায় সমােলাচনামূলক বাতর্ া �দান কেরেছ এবং েভাটারেদর আমােদর
ওেয়বসাইট এবং েটাল-ি� হটলাইেন সবর্জনীনভােব উপল� তথয্ এবং সং�ানগিলেক িনেদর্ শ িদেয়েছ৷ RR/CC
বাজাের উপলভয্ েডটা-চািলত সেবর্াত্তম অনুশীলন, প�া এবং েযাগােযােগর �য্াটফমর্গিল বয্বহার কের
�চারািভযানগিল িবকাশ ও বা�বায়ন চািলেয় যােব।
েসই সােথ, িটিভ, েরিডও, ি��, এবং িডিজটাল িনউজ আউটেলটগিলর মাধয্েম অিজর্ত িমিডয়া সুেযাগ
অজর্েনর জনয্ RR/CC েলাকাল এবং বহভািষক সংবাদ িমিডয়া েনটওয়াকর্ গিলর সােথ তার স�কর্ গিলেক
বয্বহার এবং লাভ করা চািলেয় যােব৷ এই সুেযাগগিলর মেধয্ অ�ভুর্ � থাকেব িক� সা�াতকার, িমিডয়া
রাউ� েটিবল, ে�স ি�িফং, এবং েভাটদান এবং িনবর্াচেনর �ি�য়াগিল স�েকর্ জানার জনয্ িবিভ�
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জনসাধারেণর মুেখামুিখ অপােরশনগিলেত িমিডয়ােক আম�ণ জানােনার মেধয্ই সীমাব� নয়৷ েলাকাল
িমিডয়ার সােথ এই স�ৃ�তা জনসাধারণেক আস� িনবর্াচেনর ঘটনা, গর�পূণর্ সময়সীমা, েভাটার িনব�েনর
সুেযাগ, েভাট েদওয়ার িবক� এবং আরও অেনক িকছু স�েকর্ িব�� তথয্ সরবরাহ করেব।
এর সােথ, RR/CC দীঘর্�ায়ী অংশীদারেদর সােথ সহেযািগতা অবয্াহত রাখেব, যার মেধয্ কিমউিনিট-িভিত্তক
সং�া, কাউি� ে�কেহা�ার, অয্াডেভােকিস কিমিট, িমউিনিসপয্ািলিট, হাই �ু ল, কিমউিনিট কেলজ এবং
ইউিনভািসর্িট সীমাব� নয়। এই অংশীদািরে�র মাধয্েম, RR/CC সহেযািগতা করেব এবং আমােদর িবশাল
বহসং�ৃ িতক কিমউিনিটেক সেচতনতা বাড়ােত এবং িশি�ত করেত একািধক ভাষায় �চার সাম�ী সরবরাহ
করেব িকভােব তারা �াথিমকভােব েভাটদােনর সুেযােগর সুিবধা িনেত পাের, নাগিরক স�ৃ�তা �চার করেত
পাের এবং েভাটারেদর অংশ�হণ করেত পাের।

1-A

িমিডয়া এবং আউটিরচ বােজট

21-22 অথর্বছেরর জনয্ RR/CC-এর িমিডয়া এবং আউটিরচ বােজট হল $6,300,000৷
কাউি�র অথর্বছর জুলাই-জুন পযর্� চেল। অতএব, এই বােজেট 7 জুন, 2022-এর ে�টবয্াপী
�তয্� �াথিমক িনবর্াচন এবং 3 নেভ�র, 2020-এর সাধারণ িনবর্াচেনর জনয্ িশ�া ও �চােরর
সােথ স�িকর্ ত িকছু �াথিমক খরচ অ�ভুর্ � রেয়েছ। এই বােজটিট কাউি�র েভাটার এবং
বািস�ােদর তােদর েভাট েদওয়ার আইিন অিধকার, েভাট েদওয়ার িবক� এবং িনবর্াচনী সং�ান
স�েকর্ িশি�ত করার জনয্ একিট বৃহৎ আকােরর, বহভািষক এবং বহসাং�ৃ িতক েভাটার িশ�া
�চারণা বা�বায়েনর জনয্ বয্বহার করা হেব।
সারিণ 1: আিথর্ক বছেরর জনয্ খরচ তু লনা
িমিডয়া
অথর্ বছর

বােজট

বয্য়

আউটিরচ
পাথর্ কয্

বােজট

বয্য়

পাথর্ কয্

FY 17-18

$850,000

$488,656

$361,344

$25,000

$29,773

$(4,773)

FY 18-19

$1,500,000

$587,216

$912,784

$25,000

$62,216

$(37,216)

FY 19-20

$7,467,000

$360,269

$7,106,731

$25,000

$1,001

$23,999

FY 20-21

$725,000

$290,338

$434,662

$16,376,000

$12,804,721

$3,571,279

FY 21-22

$1,700,000

$970,101

$729,899

$4,600,000

-

$4,600,000

FY 22-23

$700,000

-

$700,000

$2,000,000

-

$2,000,000
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1-B

িমিডয়া আউটিরচ

RR/CC িবিভ� তথয্ উৎস বয্বহার কের েযমন পূবর্বত� েভাটার িশ�া �চারািভযান, পাবিলক েভাটার সােভর্ এবং
জাতীয়ভােব �ীকৃ ত তথয্ সূ� েথেক িরেপাটর্ কাউি�র িবিভ� ধরেণর জনসংখয্ার কােছ কাযর্করভােব েপৗঁছােনার এবং
েযাগােযাগ করার জনয্ সেবর্াত্তম প�িতগিল িনধর্ারণ করার জনয্। অনলাইেন এবং আমােদর েটাল-ি� হটলাইেনর

মাধয্েম তােদর কােছ উপল� িব�� সং�ানগিলর িদেক তােদর িনেদর্ শ েদওয়ার পাশাপািশ তােদর েভাট
েদওয়ার িবক� এবং অিধকার স�েকর্ জনগণেক কীভােব িশি�ত করা যায় তা িনধর্ারণ করেত RR/CC
একিট েডটা-চািলত প�িতর বয্বহার চািলেয় যােব।
িমিডয়া �চারািভযান হেব বহভািষক এবং বহসাং�ৃ িতক। কাউি�র িবিভ� কিমউিনিটর কােছ েপৗঁছােনা
িনি�ত করেত, RR/CC বড় ধরেনর �য্াটফেমর্র পাশাপািশ েছাট �ানীয় আউটেলটগিলর সােথও স�ৃ�
থাকেব। এই বয্াপক প�িতেত িনি�ত করা হেব েয, েভাটাররা সাধারণভােব েয উপােয়ই সংবাদ এবং
তথয্ািদ �হণ করন না েকন তারা RR/CC-এর বাতর্ া েপেয় যােবন।
স�চার িমিডয়া
RR/CC িবিভ� ইংেরিজ এবং অ-ইংেরিজ স�চার েনটওয়াকর্ এবং েটিলিভশন এবং েরিডওেত ে�শনগিলর
সােথ পাবিলক সািভর্ েসর েঘাষণা ৈতির করেত, তথয্মূলক পিরচালনা করেত কাজ করেব। সা�াত্কার, এবং
�দত্ত বয্�তা �াপন. অনয্ানয্ RR/CC আউটিরচ �েচ�ার সােথ পাবিলক সািভর্ েসর েঘাষণায় আস� িনবর্াচন,
িনব�ন তথয্, ভাষা অয্াে�স, এবং েভাট েদওয়ার িবক�গিলর উপর সমােলাচনামূলক বাতর্ া থাকেব। এই
�েচ�া সরাসির ইংেরিজ এবং অ-ইংেরিজ ভাষাভাষী নাগিরকেদর েসবা করেব। পূবর্বত� সহেযাগীরা অ�ভুর্ �,
িক� সীমাব� নয়

•

ABC

•

iHeart Media

•

KPCC

•

CBS

•

POWER 106

•

NPR

•

KTLA

•

Entercom

•

K-ABC

•

FOX

•

Entravision

•

KFI

•

NBC

•

Liberman

•

KJLH

•

Telemundo

•

Univision

Broadcasting
•

KNX
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ি�� িমিডয়া
RR/CC নাগিরক স�ৃ�তা �চার করেত এবং পাঠকেদর কীভােব েভাট িদেত িনব�ন করেত, তােদর েভাট
েদওয়ার অিধকার এবং িবক�গিল পযর্ােলাচনা করেত, িনবর্াচনী সং�ানগিল সনা� করেত এবং �াথিমক
েভাটদােন অংশ�হণেক উত্সািহত করেত িশি�ত করেত েলাকাল এবং আ�িলক ি�� িমিডয়ার সােথ কাজ
করেব৷ এর মেধয্ রেয়েছ সংবাদপ�, ময্াগািজন এবং িনউজেলটার। ি�� িমিডয়া েভৗগিলকভােব িবি�� এবং
অনু�ত কিমউিনিটগিলেত েপৗঁছােনার জনয্ একিট িব�� বাহন িহসােব কাজ কের চেলেছ, েসইসে� বািস�ােদর
সােথ যারা �াথিমকভােব ইংেরিজ ছাড়া অনয্ েকােনা ভাষায় কথা বেল বা পেড়। পূবর্বত� অংশীদাররা িনেচর
িবয়গিলেত অ�ভুর্ �, িক� এেতই সীমাব� নয়:

•

Los Angeles Times

•

San Gabriel Valley Tribune

•

LA Daily News

•

LA Sentinel

•

Daily Breeze

•

La Opinion

•

Pasadena Star News

•

World Journal

•

Long Beach Press-Telegram

•

The Korea Times

•

Whittier Daily News

িডিজটাল িমিডয়া
RR/CC িবিভ� বহভািষক �য্াটফমর্, ওেয়বসাইট এবং ি�িমং পিরেষবাগিলেত ি�র এবং িভিডও িব�াপন
�দােনর জনয্ িডিজটাল �য্াটফেমর্র সুিবধা অবয্াহত রাখেব েযখােন েভাটাররা তােদর সংবাদ বা িবেনাদন
�হণ কের তােদর সােথ েদখা করেত সহায়তা করেব। িডিজটাল িমিডয়া একিট কাযর্করী িমিডয়া এবং
আউটিরচ �য্ােন একিট মূল উপাদােনর ভূ িমকা পালন কের কারণ বািস�ারা তথয্ �হণ করেত এবং
অনলাইন সং�ান বা তথয্ অয্াে�স করেত তােদর েমাবাইল বা িডিজটাল িডভাইেসর উপর বয্াপকভােব িনভর্ র
কের।
েসাশয্াল িমিডয়া
RR/CC কীভােব েভাট েদওয়ার জনয্ িনব�ন করেত হয় এবং েভাটারেদর অংশ�হণেক উত্সািহত করেত
কাউি�র বািস�ােদর সােথ যু� হেত সামািজক িমিডয়া �য্াটফমর্গিল বয্বহার করা চািলেয় যােব৷ েসাশয্াল
িমিডয়া বাতর্ ার মাধয্েম িনিদর্ � ে�াতােদর টােগর্ট করার জনয্ এবং উ� পিরমােণ তথয্ �চার করার জনয্
সেবর্াত্তম সা�য়ী প�িতগিলর মেধয্ একিট িহসােব রেয় েগেছ তাই সমােলাচনামূলক েভাটদান এবং িনবর্াচেনর
তথয্ সবর্াে� থােক৷ েসই সােথ, েসাশয্াল িমিডয়া িবিভ� �য্াটফেমর্ িপয়ার-টু -িপয়ার এনেগজেমে�র জনয্

িনবর্াচন �শাসেনর পিরক�না | 9

একিট অননয্ সুেযাগ �দান কের এবং RR/CC-েক ��, উে�গ, বা িমথয্া বা ভু ল তথয্ দূর করার জনয্
েভাটারেদর সােথ যু� হওয়ার অনুমিত েদয়।
আপিন RR/CC-এ লাইক, অনুসরণ বা সদসয্তা িনেত পােরন:

•

Facebook: facebook.com/LACountyRRCC

•

Instagram: @lacountyrrcc

•

YouTube: lacountyrrcc

•

Twitter: @LACountyRRCC

ইেমইল মােকর্িটং
RR/CC েভাটার িনব�ন ডাটােবেসর সােথ স�ৃ� ইেমল িঠকানাগিলর িব�ৃ ত তািলকার সুিবধা অবয্াহত
রাখেব যােত েভাটারেদর সময়সীমা, েভাট েদওয়ার সুেযাগ এবং কীভােব তারা তােদর েভাটদােনর
অিভ�তােক আরও সহজ করেত অয্াে�সেযাগয্ অনলাইন সর�ামগিল অয্াে�স করেত পাের েসই িবষেয়
েভাটারেদর সময়মত এবং িব�� বাতর্ া পাঠােত পাের।
আউট অফ েহাম
RR/CC বািস�ােদর বাতর্ া েদওয়ার জনয্ বািড়র বাইেরর িবিভ� সুেযাগ মূলয্ায়ন এবং িনধর্ারণ করা চািলেয়
যােব। অতীেত, বসবােসর আ�য়ন এবং হাইওেয়েত িবলেবাডর্ সহ ঐিতহয্বাহী িবলেবাডর্ �ানিজট
িব�াপনগিলেক কােজ লাগােনা হেয়েছ এবং কাউি�র মেধয্ ৈবিচ�য্ময় এবং েভৗগিলকভােব িবি��
কিমউিনিটগিলেত িনবর্াচেনর মূল তথয্ েপৗঁছােনা িনি�ত করার জনয্ এই উপায়িট অবল�ন করা অবয্াহত
থাকেব৷
রাইডেশয়ার/পিরবহন েকা�ািন
RR/CC েভাট েকে� পিরবহন পিরেষবা �দােনর অিভ�ায় সহ েভাটার িনব�ন এবং তথয্ �চােরর জনয্
রাইডেশয়ার েকা�ািন, েমে�াপিলটন �া�েপােটর্শন অথিরিট, কাউি� িডপাটর্েম� অফ পাবিলক ওয়াকর্ স এবং
অনয্ানয্ পিরবহন সং�াগিলর সােথ সহেযািগতা অবয্াহত রাখেব৷
�ভাবশালী এবং িব�� বাতর্াবাহক
RR/CC এবং এর অংশীদারেদর �ারা িবকািশত মূল েমেসিজংেক িশি�ত এবং �সািরত করেত আমােদর
কিমউিনিটর মেধয্ �ভাবশালী এবং িব�� বাতর্ াবাহকেদর সােথ কাজ করা চািলেয় যােব।
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ডাইের� েমইিলং
কাউি� ওয়াইড িনবর্াচেন, RR/CC িনবি�ত েভাটারেদর সরাসির দুিট সরাসির ডাক সরবরাহ করেব।
েভাটারেদর সরাসির সহায়তা করার জনয্, RR/CC েভাট-বাই-েমইল পয্ােকেট িনকটতম বয্ালট �প বে�র
অব�ান �দান করেব। �িতিট িনবি�ত েভাটারেক তােদর বাস�ােনর িনকটতম েভাট েক�গিল েদখােনার
জনয্ একিট পৃথক েভাট েকে�র ডাক জাির করা হেব। RR/CC আস� িনবর্াচেনর েভাটারেদর িশি�ত
করেত এবং িনবর্াচেন সশরীের এবং ডাকেযােগ েভাট েদওয়ার সময়সীমা স�েকর্ িবশদ সরবরাহ করেত,
সয্া�ল বয্ালট এবং েমইল পয্ােকট �ারা েভাট ছাড়াও ডাইের�

েমইিলংগিলেক আউটিরেচর একিট ফমর্

িহসােব বয্বহার করা চািলেয় যােব। �েবশেযাগয্ েভাট েদওয়ার িবক�, বয্ি�গত েভাট েকে�র অব�ান এবং
েযখােন েভাটাররা RR/CC-এর েটাল-ি� হটলাইন বা ওেয়বসাইেটর মাধয্েম িনবর্াচেনর িব�� এবং সুরি�ত
তথয্ েপেত পােরন।

1-C

কিমউিনিট এনেগজেম�

কাযর্করভােব জনসাধারেণর কােছ েপৗঁছােত এবং VSAP স�েকর্ তথয্ �দান করেত, RR/CC কাউি�র মেধয্
অংশীদার সং�া, অনয্ানয্ সরকারী সং�া, িসিট �াকর্ এবং CBO-এর সােথ কাজ করা চািলেয় যােব।
RR/CC উপ�াপনা, কম�েদর ইেভ� পিরচালনা করেব, �িশ�ণ এবং উপকরণ সরবরাহ করেব এবং িনি�ত
করেব েয জনসাধারেণর কােছ একিট ধারাবািহক বাতর্ া �দান করা হে�। এই কাযর্�মগিলেক সমথর্ন করার
জনয্, RR/CC VSAP এবং VCA-েত কিমউিনিটেক আরও িশি�ত ও অবিহত করার জনয্ অসংখয্
তথয্মূলক �ায়ার এবং েপা�ার ৈতির কেরেছ। এই সং�াগিলেক েদওয়া সম� উপকরণ VSAP �য্াে�ড,
জনসাধারণেক িনি�ত কের েয তথয্গিল �াসি�ক, িনভুর্ ল এবং একিট িব�� উত্স েথেক এেসেছ৷
কাউি�ওয়াইড েকালােবােরশন/ে�কেহা�ার
জনসাধারেণর কােছ েপৗঁছােনা এবং তােদরেক জানােনার জনয্ সরকারী কমর্কতর্ ােদর (িনবর্ািচত এবং
অিনবর্ািচত), সরকারী সং�া, কাউি� িবভাগ, শহর, েচ�ার অফ কমাসর্ এবং কিমউিনিটর অনয্ানয্
ে�কেহা�ারেদর প� েথেক সি�িলত অংশীদাির� �েয়াজন। এই সং�াগিল েভাট েদওয়ার িবক� এবং মূল
িনবর্াচনী তথয্ স�েকর্ িশি�ত এবং সেচতনতা বাড়ােত একসে� কাজ কের।
অনয্ানয্ কাউি� িবভােগর সােথ সহেযািগতা জনসাধারেণর কােছ েপৗঁছােনার এবং িশি�ত করার RR/CC এর
�মতা বাড়ায়। িন�িলিখত কাউি� সত্তাগিল পূেবর্ RR/CC-েক সহায়তা কেরেছ এবং েসগিলর একিট নমুনা
যা েভাটার িশ�া এবং �চার �েচ�ায় সহায়তা করেব:
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•

মূলয্ায়নকারী

•

গণ ��াগার

•

িবচ এবং হারবার

•

পাবিলক েসাশয্াল সািভর্ েসস

•

সুপারভাইজার েবাডর্

•

গণপূতর্

•

�ধান িনবর্াহী অিফস

•

েকাষাধয্� এবং টয্া� কােল�র

•

েভা�া ও বয্বসািয়ক িবষয়

•

কমর্শি� উ�য়ন, বাধর্কয্ এবং

•

কাউি�ওয়াইড কিমউিনেকশন

•

পাকর্ ও িবেনাদন

কিমউিনিট পিরেষবা

কিমউিনিট ইেভ�
CBO স�কর্ এবং �দত্ত িমিডয়া অংশীদািরে�র মাধয্েম, কাউি� জুেড় ইেভ�গিল েহা� এবং সহ-��র
করার সুেযাগ RR/CC-এর জনয্ নতু ন েভািটং মেডল স�েকর্ জনসাধারেণর সােথ যু� হওয়ার জনয্ একিট
মূলয্বান উপায় ৈতির করেব। RR/CC-এর অেনক �িত�ান এবং ইেভ� সম�য়কারীর সােথ অেনক দীঘর্�ায়ী
স�কর্ রেয়েছ এবং তারা সা�ািহক ছু িটর িদনগেলা সাংগঠিনক েটিবেল বয্য় করেব এবং জনসাধারণেক
িনবর্াচন-স�িকর্ ত উপাদান সরবরাহ করেব। সারিণ 2 এই বছের RR/CC-এর অংশ�হণকারী �ধান
ইেভ�গিলর একিট িনবর্াচন হাইলাইট কের এবং 2022 সােল অংশ�হেণর পিরক�না করেব। এই ইেভ�গিল
ছাড়াও, RR/CC অনয্ানয্ কেয়ক শতািধক কিমউিনিট ইেভে� েযাগ িদেয়েছ।
সারিণ 2.

�ধান কিমউিনিট ইেভ�
তািরখ

ইেভ�

শহর

Bell 5K Resource Fair

Bell

মাচর্ 4, 2022

Care Harbor Resource Event

Los Angeles

মাচর্ 5, 2022

Care Harbor Resource Event

Los Angeles

মাচর্ 11, 2022

Latina History Day

Los Angeles

মাচর্ 15, 2022

Townhall Voter Registration

Dominguez Hills

মাচর্ 16, 2022

East LA Job and Resource Fair

Los Angeles

মাচর্ 16, 2022

Gabrielino HS College and Career Fair

San Gabriel

মাচর্ 24, 2022

SOS Event

Domingue Hills

েম 5-31, 2022

Pomona FairPlex

Pomona

েফ�য়াির 13, 2022
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1-D

ওেয়বসাইেটর তথয্

LAVOTE.GOV
অিফিসয়াল RR/CC ওেয়বসাইট, LAVOTE.GOV, কাউি�র মেধয্ সম� েভাটদান এবং িনবর্াচনী তেথয্র
�াথিমক সং�ান এবং অব�ান। ওেয়বসাইটিট আস� িনবর্াচেনর সমােলাচনামূলক তথয্, েভাটার িনব�ন তথয্,
েভাট েদওয়ার িবক� এবং েভাটদােনর অিভ�তা বাড়ােত অনলাইন সং�ানগিলর সােথ �মাগত আপেডট
করা হয়।

1-E

ভাষা সহায়তা

Los Angeles কাউি� শধুমা� েদেশর সবেচেয় জনবহল েলাকাল িনবর্াচেনর অিধে�� নয়, এিট তার
সবেচেয় ৈবিচ�য্ময় এলাকাগিলর মেধয্ একিট। সাং�ৃ িতক এবং ভাষাগত ৈবিচ�য্ হল কাউি�র সং�ািয়ত
ৈবিশ�য্গিলর মেধয্ একিট, যা একিট �াণব� এবং গিতশীল েভাটারেদর জনয্ ৈতির কের। আমােদর ভাষা
সংখয্ালঘু কিমউিনিটর জনয্ একিট উ�ু� এবং অ�ভুর্ ি�মূলক �ি�য়ােক সমথর্ন ও উৎসািহত করার জনয্,
RR/CC অনূিদত উপকরণ এবং শি�শালী ভাষা সহায়তা �দান কের। কাউি� বতর্ মােন িন�িলিখত ভাষায়
ইংেরিজ ছাড়াও েভাটারেদর ভাষা সহায়তা �দান কের:

*

•

আেমর্িনয়ান

•

জাপািনজ

•

চাইিনজ

•

থাই

•

কে�ািডয়ান/েখমার

•

রািশয়ান

•

ফািসর্

•

বাংলা*

•

েকািরয়ান

•

বািমর্জ*

•

�য্ািনশ

•

গজরািট*

•

টাগালগ/িফিলিপেনা

•

ইে�ােনিশয়ান*

•

িভেয়তনামী

•

মে�ািলয়ান*

•

িহি�

•

েতেলগ*

7 জুন, 2022 রাজয্বয্াপী সরাসির �াথিমক িনবর্াচেনর মাধয্েম এই ভাষাগিলর জনয্ পিরেষবাগিল বাড়ােনা

হেব। VBM বয্ালেটর েমইিলং এবং বয্ালট মািকর্ ং িডভাইেস এই ভাষাগিল েযাগ করা সহ ।
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কাউি� েফডােরল এবং ে�ট ভাষার �েয়াজনীয়তাগিল েমেন চলার জনয্ এবং সম� েভাটারেদর জনয্ সুগম,
সহজলভয্ এবং �� িনবর্াচনী পিরেষবা �দােনর ে�ে� তার উে�শয্ অজর্েনর জনয্ তার বয্াপক প�িতর
অবয্াহত রাখেত �িত�িতব�।
সীিমত-ইংেরিজ দ�তা (LEP) েভাটারেদর সনা� করা এবং পিরেবশন করা
যখন একজন বয্ি� েভাট েদওয়ার জনয্ িনব�ন কেরন, তখন তারা অনয্ ভাষায় অনুবািদত িনবর্াচনী
সাম�ীর জনয্ অনুেরাধ করেত পােরন। েয েকােনা েভাটার েয এই অনুেরাধ করেব তারা �য়ংি�য়ভােব
একিট অনুবািদত নমুনা বয্ালট এবং তােদর পছে�র ভাষায় সম� িনবর্াচনী সাম�ী পােবন। RR/CC-েত
েভাটারেদর জনয্ একিট বহভািষক সহায়তা হটলাইন রেয়েছ যােত তারা অনুিদত িনবর্াচনী সাম�ী বা েভাট
েকে�র অব�ান, ি�ভািষক েভাটার েরিজে�শন কাডর্, অনূিদত VBM অয্াি�েকশন, এবং নমুনা বয্ালট
বুকেলট স�েকর্ তেথয্র জনয্ অনুেরাধ করেত পাের।
RR/CC একিট বয্াপক টােগর্িটং েডটা িসে�ম ৈতির কেরেছ যা ইউনাইেটড ে�টস েস�াস, আেমিরকান
কিমউিনিট সােভর্ , েভাটার েরিজে�শন অয্াি�েকশন, এবং কিমউিনিট �প েথেক ভাষা সহায়তার অনুেরাধ
সহ একািধক উত্স েথেক জনসংখয্া সং�া� েডটা এবং ভাষা সহায়তার অনুেরাধগিলেক একীভূ ত কের৷ এই
তথয্ েথেক, ভাষা সহায়তার �েয়াজেনর িভিত্তেত েভাট েকে� বহভািষক কম�েদর অ�ািধকার েদওয়ার জনয্
একিট �িতেবদন ৈতির করা হয়। িবদয্মান তেথয্র িভিত্তেত, �িতিট েভাট েকে� �য্ািনশভাষী িনবর্াচনী
কম�েদর রাখা হেব।
েভাট েক� স�েকর্ LEP কিমউিনিটর সােথ িশ�া ও েযাগােযাগ করা
2017 সােল �িতি�ত RR/CC-এর ভাষা অয্াে�িসিবিলিট অয্াডভাইজির কিমিট (LAAC), আস� িনবর্াচন
এবং তােদর েভাট েদওয়ার িবক�গিল স�েকর্ LEP কিমউিনিটেক িশি�ত করেত গর�পূণর্ ভূ িমকা পালন
কের। LAAC সদসয্রা কিমউিনিট ইেভে�র আেয়াজন কের এবং তােদর কিমউিনিটর মেধয্ অনূিদত সাম�ী
িবতরণ কের সহায়তা কের। িকছু LAAC সং�ার মেধয্ রেয়েছ:
•

Asian Americans Advancing Justice (এিশয়ান আেমিরকানরা অয্াডভাি�ং জাি�স)

•

California Common Cause (কয্ািলেফািনর্য়া কমন কজ)

•

Center for Asian Americans United for Self Empowerment (CAUSE) (েস�ার ফর এিশয়ান
আেমিরকান ইউনাইেটড ফর েসলফ এমপাওয়ারেম� (কজ))

•

Korean American Coalition (েকািরয়ান আেমিরকান েকায়ািলশন)
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•

League of Women Voters (LWV), Los Angeles (িলগ অফ উইেমন েভাটারস (LWV), লস
এে�েলস)

•

NALEO Educational Fund (NALEO িশ�াগত তহিবল)

•

National Iranian American Council (জাতীয় ইরানী আেমিরকান কাউি�ল)

•

Pars Equality Center (পাসর্ ইকুয্ইিলিট েস�ার)

•

South Asian Network (SAN) (সাউথ এশীআন েনটওয়াকর্ (SAN))

•

United Cerebral Palsy of Los Angeles (ইউনাইেটড েসির�াল পলিস অফ লস অয্াে�েলস)

RR/CC সমসয্াগিলেত সহেযািগতা অবয্াহত রাখেত, ভাষা পিরেষবাগিল �সািরত করেত এবং উ�ত করেত
এবং LEP স�দায়গিলর সােথ জিড়ত থাকার জনয্ LAAC-এর সােথ ৈ�মািসক ৈবঠক কের। আরও তথয্,
েযমন িকভােব েযাগ িদেত হেব, অংশ�হণ করেত হেব এবং/অথবা কিমিটর িমিটংেয় েযাগ িদেত হেব,
LAVOTE.GOV-এ পাওয়া যােব।

1-F

�েবশেযাগয্তা সহায়তা

RR/CC �িতব�ী বয্ি�েদর জনয্ িনবর্াচেনর স�ূণর্ �েবশেযাগয্তা িনি�ত করার জনয্ িন�ার সােথ কাজ
কের এবং অয্াে�সেযাগয্ েভাট েক�গিল জিরপ, িনেয়াগ, সংেশাধন এবং ধের রাখার ে�ে� যেথ� পদে�প
�হণ অবয্াহত রাখেব।
েভাট েক� মেডলিট সকল েভাটারেদর কােছ অয্াে�সেযাগয্ হওয়ার মেতা কের ৈতির করা হেয়েছ যােত
অয্াে�সেযাগয্ েভাট েক�গিল �িতব�ী েভাটদাতােদর কাছাকািছ থােক তা িনি�ত কের৷ েভাট েকে�র
মূলয্ায়েন, েভাট েক� িহসােব পিরেবশন করার জনয্ িবেবিচত সুিবধাগিল অনয্ানয্ মানদ� ছাড়াও
অয্াে�সেযাগয্ পািকর্ ংেয়র �েয়াজনীয়তাগিল পূরণ করেত হেব। RR/CC তার কিমউিনিট েভাটার আউটিরচ
কিমিট (CVOC) এবং এর েভািটং অয্াে�িসিবিলিট অয্াডভাইজির কিমিট (VAAC) এর মাধয্েম
কিমউিনিটেক িনযু� কেরেছ। কাউি�র VAAC 2006 সােল �িতি�ত হেয়িছল RR/CC েক অিভনব েকৗশল
বা�বায়েন সহায়তা করার জনয্ যা অয্াে�সেযাগয্তা এবং অংশ�হণ উ�ত কের। VAAC �াক-িনবর্াচন এবং
িনবর্াচন-পরবত� উভয় কাযর্�েম RR/CC-েক সহায়তা করার জনয্ গর�পূণর্ ভূ িমকা পালন কেরেছ।
VAAC-এর সােথ অংশীদািরে�, RR/CC একিট িনবর্াচনী কম� �িতব�ী সেচতনতামূলক �িশ�ণ িভিডও
ৈতির কেরেছ যােত িনবর্াচনী কম�েদর িশি�ত করা যায় িকভােব �িতব�ীেদর িভ� বণর্ালীর সােথ েভাটারেদর
সােথ েযাগােযাগ করেত হয়। এই িভিডওিট িনবর্াচনী কম� �িশ�ণ পাঠয্�েমর অ�ভূর্ � করা হেয়েছ এবং
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�িতব�ী েভাটারেদর জনয্ উপল� পিরেষবাগিল স�েকর্ তােদর েভাটারেদর অবিহত করার জনয্ কিমউিনিটর
�পগিলও বয্বহার করেত পাের৷
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অয্াে�িসিবিলিট িবষয়ক পরামশর্ ক সং�াগিলর সােথ সহেযািগতা করা
RR/CC এর েভািটং অয্াকেসিসিবিলিট অয্াডভাইজির কিমিট (VAAC), 2006 সােল �িতি�ত, যারা
েভাটারেদর অয্াে�সেযাগয্তা বাড়ােনার জনয্ িবিভ� ে�া�াম, �ি�য়াকরণ, পিরেষবা এবং সর�াম স�েকর্
েভাটারেদর অবিহত করেত গর�পূণর্ ভূ িমকা পালন কের। VAAC সদসয্রা কিমউিনিট ইেভে�র আেয়াজন
কের, RR/CC-এর সােথ সহেযািগতা কের �িতব�ী েভাটদাতােদর সােথ সংেযাগ �াপন কের এবং তােদর
কিমউিনিটর মেধয্ অনুবাদকৃ ত সাম�ী িবতরণ কের। VAAC-এ অংশ�হণকারী িকছু সং�ার মেধয্ রেয়েছ:
•

অয্ািবিলিট ফা�র্

•

CA কাউি�ল ফর �াই�

•

CALIF ইি�েপে�� িলিভং েস�াসর্

•

িডসঅয্ািবিলিট রাইটস California

•

িরিজওনাল েস�াসর্

•

ইউনাইেটড েসের�াল পলিস Los Angeles

•

USC েস�ার ফর িডসঅয্ািবিলিট �ািডজ অয্া� কিমউিনিট ইন�ু শন

VAAC-এর সােথ সহেযািগতায়, RR/CC েভািটং �ি�য়া জুেড় উপল� অয্াে�িসিবিলিট সহায়তা
িবষেয় কিমউিনিটেক জানােনা অবয্াহত রাখেব। RR/CC সমসয্াগিলর িবষেয় সহেযািগতা চািলেয়
েযেত, অয্াে�িসিবিলিট পিরেষবাগিল উ�ত করেত এবং �িতব�ী েভাটদাতােদর সােথ স�ৃ� থাকার
জনয্ VAAC-এর সােথ ৈ�মািসক ৈবঠক কের। আরও তথয্, েযমন িকভােব েযাগ িদেত হেব,
অংশ�হণ করেত হেব এবং/অথবা কিমিটর িমিটংেয় েযাগ িদেত হেব, LAVOTE.GOV-এ পাওয়া
যােব।
অয্াে�সেযাগয্ পিরেষবা - ISB, RAVBM, VBM, এবং BMD
কাউি�র ISB, RAVBM, VBM, এবং BMD হল এমন একিট িডভাইস যা �িতব�ী েভাটারেদর অিতির�
অয্াে�স এবং সুিবধা �দান কের। এই িডভাইসগিল সকল VSAP সমাধােনর মূল উপাদান িহসােব নকশাকৃ ত
এবং �েয়াগ করা হেয়িছল। িডভাইসগিল সহায়তামূলক, মানব-েকি�ক নকশা �ি�য়া বয্বহার কের িডজাইন
এবং �েয়াগ করা হেয়িছল যা েভাটার, িনবর্াচনী কম� কিমউিনিটর সংগঠন, �ানীয় িনবর্াচন আিধকািরক
এবং �যুি�, অয্াে�সেযাগয্তা ও িনরাপত্তার মেতা িবষয়গিলেত িবেশষ�েদরেক স�ৃ� কেরিছল। েসই
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�ি�য়ার একিট অংশ িহসােব িডভাইসগিল বয্বহােরর সহজতা ও অয্াে�সেযাগয্তা িনি�ত করার জনয্ বয্াপক
বয্বহারকারী-পরী�া স�� করা হেয়েছ। এই িডভাইসগিল 14িট মূলনীিত মাথায় েরেখ িডজাইন করা
হেয়িছল। এই নীিতগিল হল:
1. ��তা

8. বয্য়-সা�য়ী

2. েভােটর িবক� �দান করার �মতা

9. পিরমাপেযাগয্তা

3. েগাপনীয়তা

10. নমনীয়তা

4. বয্বহােরর সহজতা ও অয্াে�সেযাগয্তা

11. সহজ েসটআপ

5. আ�া

12. নূয্নতম শি� খরচ

6. িবশ�তা

13. নূয্নতম ে�া�ািমং

7. িনরাপত্তা

14. বহনেযাগয্তা

RR/CC এর ওেয়বসাইেট অবি�ত একিট ওেয়ব-িভিত্তক অয্াি�েকশেনর মাধয্েম ISB অয্াে�স করা েযেত
পাের। ISB 19িট ভাষায় উপল�, সহায়ক �যুি� বয্বহার কের অয্াে�স করা েযেত পাের এবং এিটেক
বয্বহার ও েবাধগময্তার িদক েথেক সহজ হওয়ার মেতা কের িডজাইন করা হেয়েছ। ISB বয্বহারকারীেক
তােদর সয্া�ল বয্ালট িচি�ত করেত এবং একিট েপাল পাস ৈতির করেত েদয় যা একিট েমাবাইল িডভাইেস
ি�� বা ডাউনেলাড করা যায়। েপাল পাস েভাটারেক তােদর সয্া�ল বয্ালট িনবর্াচনগিল �ত BMD-এ
�ানা�র করেত, তােদর িনবর্াচনগিল িনি�ত করেত বা সংেশাধন করেত এবং তােদর বয্ালট েদওয়ার
�ি�য়ািট েশষ করার অনুমিত িদেয় একিট েভাট েকে� েভাট েদওয়ার অিভ�তােক �রাি�ত কের।
সম� BMD একািধক অয্াে�িসিবিলিট ৈবিশ�য্ অফার কের যা েভাটারেদর তােদর �মতা অনুযায়ী অিভ�তা
কা�মাইজ করেত েদয়। েভাটারেদর হইলেচয়ার বা ওয়াকাের বসােনার জনয্ �িতিট BMD িঘের পযর্া� জায়গা
রেয়েছ। বসা বা দাঁড়ােনা অব�ােন থাকা েভাটারেদর জনয্ টাচি�ন িডসে� সাম�সয্ করা েযেত পাের। যারা
টাচি�ন বয্বহার করেত অ�ম বা অসুিবধা আেছ তােদর জনয্ BMD বয্ালট েনিভেগট করেত এবং িনবর্াচন
করেত েবাতাম সহ একিট �শর্কাতর কীপয্াড অ�ভুর্ � কের। েভাটাররা BMD ি�েনর ফে�র আকার, রঙ
এবং ৈবসাদৃশয্ও েদখার সুিবধার জনয্ সাম�সয্ করেত পােরন। �িতিট BMD-েত একিট অ�িনর্িমর্ত অিডও
েহডেসট থােক যা েভাটারেক বয্ালট �িতেযািগতা এবং পছ�গিল শনেত েদয়। অিডও গিত এবং ভিলউম
েভাটার �ারা সম�য় করা যােব। েসই সােথ, 2022 সাল পযর্�, BMD 20িট ভাষায় অিডও এবং টাচি�ন
উভয় ই�ারেফস উপ�াপন কের।
যিদও কাউি�র VBM বয্ালট এবং খাম বয্বহার করা সহজ করার জনয্ িডজাইন করা হেয়িছল, RR/CC
এছাড়াও RAVBM অফার কের। এই টু েলর সাহােযয্, একজন েভাটার তােদর বয্ালট �ীন-পাঠেযাগয্ িবনয্ােস
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েদখেত RR/CC-এর ওেয়বসাইেট অবি�ত একিট ওেয়ব-িভিত্তক অয্াি�েকশন অয্াে�স করেত পােরন।
েভাটাররা তােদর িনবর্াচনগিল পড়েত এবং িচি�ত করেত সহায়ক �যুি�/িডভাইস বয্বহার করেত পােরন।
তারপর েভাটারেক অবশয্ই তােদর বয্ালট ি�� করেত হেব এবং তা RR/CC-েত েমল করেত হেব অথবা
েভাট েকে� বা বয্ালট �প বে� েফেল িদেত হেব।
বয্ি�গত এবং VBM উভয় িবক�ই সম� েভাটােরর জনয্ একিট �াধীন, বয্ি�গত এবং িনরাপদ েভাটদােনর
অিভ�তার অনুমিত েদয়।

েসকশন 2 – েভাট েক� এবং বয্ালট �প বাে�র অব�ান
VCA এর জনয্ আবশয্কতা হেলা কাউি� জুেড় সুিবধাজনক, িনরাপদ এবং সহেজ অয্াে�সেযাগয্ েভাট েক�
এবং �প ব� �াপন করেত হেব। এিটর অব�ান, িদেনর সংখয্া এবং এই অব�ানগিলর জনয্ অপােরিটং
সময় িনবর্াচেনর জনয্ সবর্িন� মানদ� িনধর্ারণ কের। কাউি� Los Angeles কাউি�র েভাটারেদর জনয্
েসরা অব�ানগিল সনা� করেত বয্াপক গেবষণা এবং িবে�ষণ পিরচালনা কেরেছ এবং েভাটারেদর কােছ
অব�ােনর তথয্ উপল� করার জনয্ বয্াপক �চারণা শর কেরেছ৷ �িতিট িনবর্াচেনর আেগ েভাট েক� এবং
�প বে�র অব�ানগিল LAVOTE.GOV-এ উপল� করা হয়৷ িবিভ� েমইলােরর মাধয্েম েভাটারেদর সােথ
অব�ােনর তথয্ও েশয়ার করা হয়।

2-A

েভাট েক�

েভাট েক� �াপন
সবেচেয় উপযু� েভাট েকে�র অব�ানগিল িনধর্ারেণর জনয্ একিট শি�শালী, েডটা-চািলত �ি�য়া �েয়াজন
যা মানুেষর আচরণ এবং িনদশর্নগিলর পূবর্াভাস েদওয়ার সময় েলাকাল �ািনক এবং আথর্-সামািজক অব�ার
সােথ ে�ট এবং েলাকাল �েয়াজনীয়তাগিলেক একীভূ ত কের৷ RR/CC তার কিমউিনিটর জনয্ আদশর্ েভাট
েকে�র অব�ান িচি�ত করার জনয্ একিট বয্াপক েকৗশল বয্বহার কের যা নূয্নতম VCA মানদে�র উেধর্
যায়।
আদশর্ েভাট েক� �াপন িনধর্ারণ করার সময় RR/CC িন�িলিখত 14িট মানদ� অ�ভুর্ � কের:
1. েভৗগিলকভােব িবি�� কিমউিনিট
2. িন� আেয়র কিমউিনিট
3. সীিমত ইংেরিজ ভাষী এবং ভাষা সংখয্ালঘু কিমউিনিট
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4. কম যানবাহেনর মািলকানা কিমউিনিট
5. েভাটার আবািসক জনসংখয্া েক�
6. কমর্সং�ান েকে�র ৈনকটয্
7. �িতব�ী েভাটার
8. অিনবি�ত েযাগয্ েভাটার
9. কম VBM বয্বহার
10. উ� �বণতা িনবি�ত েভাটার
11. উদীয়মান েভাটার
12. �ানিজট অয্াে�স
13. যানজট এবং পয্াটানর্স
14. সবর্জনীনভােব অয্াে�সেযাগয্ পািকর্ ং
Los Angeles কাউি�র জনয্ সুিবধা মূলয্ায়ন
VCA-এর জনয্ 7 জুন, 2022-এর ে�টবয্াপী সরাসির �াথিমক িনবর্াচেনর জনয্ িনবর্াচেনর িদন েথেক 10
িদন আেগ আনুমািনক 114িট েভাট েক� েখালা থাকেত হেব, তেব RR/CC-এর ল�য্ হল 120িট। েসই
সােথ, িতন িদন আেগ এবং িনবর্াচেনর িদন সহ, VCA-এর জনয্ কাউি�েত নূয্নতম 568িট েভাট েক�
েখালার �েয়াজন, িক� RR/CC-এর ল�য্ হল 640িট৷
েভাট েক�গিল চূ ড়া� এবং িনি�ত করেত, RR/CC অয্াে�সেযাগয্তা এবং উপযু� শি� এবং েনটওয়াকর্
সংেযাগ িনি�ত করেত �িতিট স�াবয্ সাইেটর বয্াপক সমী�া পিরচালনা কের। সমী�ার সমাি�র পের,
RR/CC �িতিট েভাট েকে�র মেধয্ িনিদর্ � তািরখ, সময় এবং রম অয্াসাইনেমে�র রপেরখা সহ �া�িরত
সুিবধা বয্বহার চু ি�র মাধয্েম চূ ড়া�করেণর সােথ এিগেয় যােব।
েভাট েকে�র কাযর্ সময়
েভাট েক�গিল িনবর্াচেনর িদেনর আেগ অিতির� 10 িদেনর জনয্ েখালা থাকেব, েভাটারেদর দুই স�াহাে�
েযেকােনা েভাট েকে�র অব�ােন একিট বয্ালট েদওয়ার অনুমিত েদেব। েভােটর �থম 10 িদেনর মেধয্
�িতিদন কমপে� 9 ঘ�া এবং িনবর্াচেনর িদন সকাল 7:00 a.m. েথেক রাত 8:00 p.m. পযর্� েখালা
থাকেব।
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2-B

বয্ালট �প ব�

বয্ালট �প বে�র অব�ানগিল েভাটারেদর কােছ অয্াে�সেযাগয্তা বাড়ােনার জনয্ গর�পূণর্, িবেশষ কের
যারা �ামীণ �ােন বাস কেরন, যারা ঘন ঘন �মণ কেরন এবং যারা কাউি�র সীমানার বাইের কাজ কেরন
। VCA অনুসাের, বয্ালট �প ব�গিলেক অবশয্ই িনরাপদ, অয্াে�সেযাগয্ এবং �িতি�ত পাবিলক �া�েপাটর্
রটগিলর যতটা স�ব কাছাকািছ লক করা উিচত। বয্ালট �প ব�গিল অবশয্ই িনবর্াচেনর িদন এবং
িনবর্াচেনর িদন সহ 29 িদেনর কম সমেয়র মেধয্ িনয়িমত বয্বসািয়ক সমেয় েখালা থাকেত হেব।
অিতির�ভােব, কমপে� একিট বয্ালট �প ব� থাকেত হেব, যা অয্াে�সেযাগয্, িনরাপদ এবং �িতিদন
নূয্নতম 12 ঘ�ার জনয্ উপল�, িনয়িমত বয্বসার সময় সহ।

বয্ালট �প ব� অব�ানগিলর জনয্ িনেদর্ িশত VCA মানদ� এবং েভৗগিলক ব�েনর উপর িভিত্ত কের
িনধর্ািরত হয়। VCA অনুসাের, 7 জুন, 2022-এর ে�টবয্াপী সরাসির �াথিমক িনবর্াচেনর জনয্ কাউি�র
কমপে� 379িট বয্ালট �প ব� থাকা �েয়াজন৷ RR/CC বতর্ মােন কাউি� জুেড় 380 24-ঘ�া বয্ালট
�প ব� ইন�ল করা আেছ। পূবর্বত� কাউি�ওয়াইড িনবর্াচেনর সােথ সাম�সয্পূণর্ হওয়ার জনয্, 7 জুন,
2022 ে�টবয্াপী সরাসির �াথিমক িনবর্াচেনর আেগ, েমাট 400িট বয্ালট �প বে�র জনয্ একিট অিতির�
20িট বয্ালট �প ব� ইন�ল করা হেব৷ েযাগ করা বয্ালট �প বে�র অব�ানগিল অনুে�দ 2-িব-েত
উে�িখত েভাট েক� �ি�য়ার অনুরপ আরও মূলয্ায়েনর মধয্ িদেয় যাে�। এছাড়াও, সম� েভাট েক�
বয্ালট �প অফ অব�ান িহসােবও কাজ করেব।

েসকশন 3 – েভাট েক� নকশা, উপকরণ, এবং িনবর্ াচন কম�
3-A

লিজি�কস কম� এবং বহভািষক পিরেষবা

Los Angeles কাউি�র েভাট েকে�র মেডলিট কাউি� জুেড় িবিভ� �েরর অংশ�হণেক িমটমাট করার জনয্
িডজাইন করা হেয়েছ। কাউি� িতনিট আনুমািনক আকােরর িভ�তা বয্বহার কের েভাট েক� �াপন করেব:
েছাট, মাঝাির এবং বড় (সারিণ 3 েদখুন)। �িতিট েভাট েকে� 5 েথেক 27 জন িনবর্াচনী কম� থাকেবন
যা আকার এবং েভােটর সময় কত িদন েখালা থাকেব তার উপর িনভর্ র কের। একিট েভাট েকে� বা তার
সংল� এলাকার জনয্ ভাষার �েয়াজনীয়তা পূরেণর জনয্ আট (8) জন পযর্� ি�ভািষক ব�ােদর িনেয়াগ
করা হেত পাের।
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সারিণ 3. েভাট েকে�র আকার ে�শেহা�
েভাট েকে�র আকার

BMDs সমিথর্ ত

�েয়াজনীয় �য়ার ফুেটজ

েছাট

1,775 – 3,274

15 - 20

মধয্ম

3,275 – 4,499

25-30

বড়

>4,500

35-45

একিট েভাট েকে� RR/CC-এর িচি�ত িনবর্াচনী কম�র ভূ িমকা িন�রপ:
•

িলড – েভাট েকে�র সম� ি�য়াকলাপ ত�াবধান কের যার মেধয্ েভাট েক� েখালা এবং ব�
করা, ��/সমসয্া সমাধান করা এবং েচক-ইন েকে� (িসআইিস) �িতিদন বয্ালট সরবরাহ করা।

•

সহকারী িলড – সম� িলেডর দািয়ে� সহায়তা কের এবং িলেডর অনুপি�িতেত িলেডর ভূ িমকা �হণ
কের।

•

লাইন মিনটর – েভাটারেদর শেভ�া জানায়, সাধারণ �ে�র উত্তর েদয় এবং তােদর যথাযথ
ে�শেন িনেদর্ শ কের (েযমন, েচক-ইন-�াকর্ , VBM �াকর্ ইতয্ািদ)।

ISB �ি�য়ায় েভাটারেদর

সহায়তা ও িনেদর্ শনা �দান কের এবং BMD কীভােব বয্বহার করেত হয় তার িনেদর্ শনা �দান কের
লাইনিট পযর্া�ভােব র�ণােব�ণ করা িনি�ত কের। দীঘর্ লাইন বা অেপ�ার সময় থাকেল
কাছাকািছ েভাট েকে�র তািলকাভু � একিট হয্া�আউট েভাটারেদর জনয্ একিট িবক� িহসােব
সহেজই উপল� হেব।
•

�প ে�শন �াকর্ – েভাটারেদর েকািভড-19 িনেদর্ িশকা স�েকর্ িনেদর্ শ েদয় এবং েভাট েকে�
�েবেশর আেগ সম� িনেদর্ িশকা পূরণ হেয়েছ তা িনি�ত কের।

•

েচক-ইন-�াকর্ – েভাটারেদর েচক কেরন, তােদর বয্ালট সরবরাহ কেরন এবং েভােটর এলাকায়
তােদর িনেদর্ শ েদন।

•

েভািটং এিরয়া মিনটর – েভাটারেদর উপল� BMD-এ িনেদর্ শ েদয়, BMD-এর েমৗিলক ��/সমসয্া
সমাধান কের এবং �েয়াজন অনুযায়ী লাইন মিনটরেক সহায়তা কের।

•

িফ� সােপাটর্ েটকিনিশয়ান – েভাট েকে� উপকরেনর সমসয্া সমাধান কের (েযমন BMD, ইেপালবুক, রাউটার, ইতয্ািদ)। সম� িনবর্াচনী উপকরন এবং ওেয়ট টাইম েরকডর্, বয্ালট
ইনেভনটির, এবং RR/CC এর িসে�েম আকি�ক ঘটনাগিলর জনয্ েচইন-অফ-কা�িড িদেয়
সহায়তা কের।
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•

অ�ায়ী/VBM �াকর্ – অ�ায়ী এবং িসিভআর েভাটারেদর সহায়তা কের, েভাটারেদর কাছ েথেক
VBM খাম �হণ কের এবং “আিম েভাট িদেয়িছ” ি�কার (িবেবচনামূলক অব�ান) ইসুয্ কের।

3-B

েভাট েকে� সহায়তা

কাউি�র �িতিট েভাট েকে� BMD থাকেব, যা স�ূণর্ভােব অয্াে�সেযাগয্ েভািটং িডভাইস যা সম�
েভাটারেক �াধীনভােব এবং বয্ি�গতভােব তােদর বয্ালট িচি�ত করেত েদয়। েসই সােথ, সম� িনবর্াচন
কম� েভাটদান �ি�য়ার �িতিট ধােপ �িতব�ী েভাটারেদর সহায়তা করার িবষেয় �িশ�ণ পােবন। এর মেধয্
রেয়েছ BMD-েত উপল� ৈবিশ�য্গিলর উপর েফাকাসড �িশ�ণ যা �িতব�ী েভাটারেদর জনয্ অেনক
উপকারী হেব। সম� েভাট েকে� উপল� অিতির� অয্াে�িসিবিলিট িডভাইসগিলর মেধয্ রেয়েছ ময্াগিনফাইং
�াস, িসগেনচার গাইড, েপন ি�পস, 20/20 কলম এবং কাবর্সাইড েভািটং পিরেষবা।
েভাট েক�গিলও সাইড ওয়াক েভােটর সুিবধা েদয়। এই পিরেষবািট এমন েভাটারেদর জনয্ �েযাজয্ যারা
চয্ােলি�ং সময় েমাকােবলা কের থাকেত পাের বা েভাট েকে� �েবশ করেত অ�ম৷ সাইড ওয়াক েভাট
েভাটারেদর েভাট েকে�র বাইের িনিদর্ � এলাকায় ��ভােব েপা� করা একিট েটিলেফান ন�ের কল কের
এবং একজন িনবর্াচনী কম� �ারা েভাটারেদর গািড়েত কের েভাটদােনর সাম�ী িনেয় যাওয়ার মাধয্েম
েভাটারেদর তােদর গািড়র সুিবধা েথেক েভাট েদওয়ার অনুমিত েদয় যােত তারা �াধীনভােব এবং
বয্ি�গতভােব তােদর বয্ালট িচি�ত করেত পাের। েভাটারেদর জনয্ িবক�গিলর মেধয্ রেয়েছ ISB বা
কাগেজর বয্ালট বয্বহার কের তােদর বয্ালট িচি�ত করা।

3-C

েভাট েকে�র িবনয্াস

েসকশন 3-A-েত উে�খ করা হেয়েছ, িবিভ� েভাট েকে�র আয়তন থাকেব। যাইেহাক, �িতিট েভাট
েকে�র জনয্ কে�র িবনয্াস এবং িবিভ� ৈবিশে�য্র উপর িনভর্ র কের, �িতিট েভাট েকে� BMD-এর
সিঠক সংখয্া পিরবিতর্ ত হেত পাের। �িতিট েভাট েকে� একিট েলআউট ডায়া�াম �দান করা হেব যােত
িনি�ত করা যায় েয BMD এমনভােব �াপন করা হেয়েছ যা একজন েভাটারেক একিট বয্ি�গত এবং
�াধীন বয্ালট েদওয়ার অনুমিত েদয়। েলআউটগিল অবশয্ই েভাটারেদর অয্াে�িসিবিলিট চািহদার �িত
সংেবদনশীল হেত হেব এবং �িতিট অব�ােনর িবিভ� আকার এবং কে�র আকার িমটমাট করার জনয্
সাম�সয্ করা হেব। নীেচ একিট েছাট েভাট েক� েলআউেটর উদাহরণ েদখােনা একিট িচ�।
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একিট েভাট েক� িবনয্ােসর উদাহরণ

েসকশন 4 - িনরাপত্তা এবং আনুষি�ক পিরক�না
4-A

িনরাপত্তা প�িত এবং মান

কাউি�র েভাট েকে� পিরচািলত সম� েভাটদান ে�ট-�িতি�ত িনরাপত্তা মান, RR/CC িনরাপত্তা প�িত,
California িনবর্াচেনর েকাড, এবং California েভািটং িসে�ম বয্বহােরর প�িত অনুসরণ করেব। এর মেধয্
রেয়েছ, িক� সীমাব� নয়, িনি�ত করা েয েভাট েকে� সম� সর�াম িসল করা, িবতরণ করা, সংর�ণ
করা এবং এই িনয়মগিল েমেন বয্বহার করা হেয়েছ এবং েচইন-অফ-কা�িড সম� সর�াম এবং বয্ালট
পিরচালনার জনয্ নিথভু � করা হেয়েছ৷ েসই সােথ, প�িতর জনয্ সাইটিট েখালার সময় কমপে� দুইজন
িনবর্াচনী কম� উপি�ত থাকেত হেব।

4-B

েভাট েক� কািরগির সহায়তা

েভাট েকে� কমর্রত এবং �যুি�গত ও স�িত সহায়তা �দানকারী সহ সম� কম�রা েভাটদােনর সর�াম
পিরচালনা, একিট েভাট েক� �াপন, েভাটারেদর সহায়তা ও �ি�য়াকরণ, সংেবদনশীল সর�ামগিল সুরি�ত
করা এবং যথাযথ প�িতর উপর বয্াপক �িশ�েণ অংশ েনেবন। একিট জররী ে�ে�।
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সম� েভাট েকে�র িলডস এবং িফ� সােপাটর্ েটকিনিশয়ানেদর (FST) �েয়াজেন িনবর্াচনী কম�েদর সােথ
েযাগােযাগ করার জনয্ একিট �াটর্েফান �দান করা হেব। েফানগিল মজবুত, িনভর্ রেযাগয্ এবং কাযর্ত
অিবি�� িডভাইসগিল চরম অব�ার জনয্ িডজাইন করা হেয়েছ। এই িডভাইসগিল িলড এবং FSTগিলেক
�ত েযাগােযাগ করেত স�ম করেব এবং RR/CC েক একই সােথ সম� েভাট েকে� আপেডট এবং বাতর্ া
পাঠােত অনুমিত েদেব৷ RR/CC দূরবত�ভােব িডভাইসগিলেক ব� করেত, েফােনর কনিফগােরশন পিরবতর্ ন
করেত এবং েফানগিল হািরেয় েগেল বা চু ির হেয় েগেল লক করেত পাের তা িনি�ত করার জনয্ িনরাপত্তা
বয্ব�াও রেয়েছ৷
RR/CC-এর একিট �িশি�ত কল েস�ার থাকেব যােদর কম� ��ত থাকেব এবং সমসয্া সমাধােন
কলকারীেদর সাহাযয্ করার জনয্ উপল� থাকেব। সম� িনবর্াচনী কম� এবং যারা �যুি�গত এবং কম�ােয়�
সহায়তা �দান কের তােদর জররী প�িতর িবষেয় �িশ�ণ েদওয়া হেব এবং একিট েভাট েক� পিরচালনার
জনয্ এবং জরির সমেয় েভাটারেদর �ি�য়াকরেণর জনয্ একিট �িশ�ণ ময্ানুয়াল �দান করা হেব।

4-C

সাইবার িনরাপত্তা

সাইবার িনরাপত্তা এবং িনবর্াচেনর অখ�তা বজায় রাখা হল RR/CC-এর গর�পূণর্ অ�ািধকার। RR/CCএর তথয্ �যুি� দল RR/CC পিরপ�তা �েরর উ�িতর পাশাপািশ িশে�র মান এবং সেবর্াত্তম অনুশীলেনর
সােথ সািরব� করার জনয্ একিট গভেনর্�, ির� এবং কম�ােয়� (GRC) কাঠােমা �হণ কেরেছ। RR/CC
েনটওয়াকর্ িনরাপত্তা চালু কেরেছ এবং সে�হজনক বা দূিষত ঘটনার �িত সি�য়ভােব �িতি�য়া জানােত
�মাগত পযর্েব�ণ �দান করেব। উপর�, ePollbooks েক�ীয়ভােব পিরচািলত হয় এবং রাউটারগিলেত
whitelisted হয়, সংেযাগগিল িব�ােম, গিতেত এবং �ানিজেট এনি�পশন �েয়ােগ সহায়তা করার জনয্
এনি�� করা হয় এবং �িতিট িনবর্াচেনর জনয্ ভাগ করা চািব গিল পিরবতর্ ন করা হয়। অবেশেষ,
িনবর্াচেনর জনয্ িনিদর্ � একিট িনরাপত্তা অপােরশন েক� (SOC) �াপন করা হেয়েছ যােত সে�হজনক বা
দূিষত ঘটনার সি�য়ভােব �িতি�য়া জানােনার জনয্ �মাগত পযর্েব�ণ �দান করা হয়।

4-D

অিনি�ত পিরক�না

RR/CC-এর একিট শি�শালী আনুষি�ক পিরক�না রেয়েছ েভাট েকে� েযেকান বাধার সমাধান করার
জনয্। সাধারণত, একিট একক েভাট েক� উে�খেযাগয্ভােব বয্াহত হেল, RR/CC অিবলে� একিট পপ-আপ
েভাট েক� �াপন করেব। এই পপ-আপ েভাট েকে� কম� এবং ইেপালবুক এবং BMD েসট আপ করার
জনয্ �েয়াজনীয় সম� সর�াম রেয়েছ। পপ-আপ েভাট েক� �াপন ও েসট আপ করার সময়, িনবর্াচন
কম�রা েভাটারেদর কাছাকািছ েভাট েকে� পুনঃিনেদর্ িশত করেবন।

িনবর্াচন �শাসেনর পিরক�না | 23

উপযু� হেল RR/CC আইন �েয়াগকারীেক, েসে�টাির অফ ে�েটর অিফসেকও অবিহত করেব এবং
েভাটারেদর অবিহত করা িনি�ত করেত িমিডয়া আপেডট �দান করেব। যিদ েকােনা �াকৃ িতক দুেযর্াগ বা
অনয্ েকােনা ঝােমলা েকােনা েভাট েকে�র বা বয্ালট �প বে�র কাযর্কািরতােক �ভািবত কের, তাহেল
েভাটারেদরেক একিট িবক� �ােন সরাসির পাঠােনার জনয্ অিতির� িব�ি�, সাইনেবাডর্ এবং কম�রা উপল�
থাকেব।
েভােটর সময়কােলর জনয্ একিট েভাট েকে�র সম� কাযর্�ম ব� করা হেল, িনবর্াচন কম�রা অিবলে� েসই
েভাট েকে�র েভাটদান সর�াম এবং California িনবর্াচনী েকাড এবং বয্ালট ৈতির এবং সমাি�র িনেদর্ িশকা
অনুসাের সম� েভাটদান সাম�ীর জনয্ অয্াকাউ� সুরি�ত করেবন। RR/CC একিট �িত�াপন েভাট েক�
েখালার েচ�া করেব এবং পিরবতর্ ন স�েকর্ জনসাধারেণর কােছ বয্াপকভােব তথয্ �চার করেব।

েসকশন 5 - অ�গিতশীল
Los Angeles কাউি�র িনবর্াচকম�লী �মাগত বৃি� পাে� এবং আরও ৈবিচ�য্ময় হেয় উঠেছ। েয
কিমউিনিটগিলেত তারা কাজ কের েসগিলও পিরবতর্ ন হেত থােক, �যুি�র উপর আরও িনভর্ রশীল হেয় ওেঠ
এবং সুিবধার অ�ািধকার েদয়। RR/CC চটপেট, নমনীয়, এবং �িতি�য়াশীল হেত থাকেব, কাউি�র
েভাটারেদর সেবর্াত্তম েসবা েদওয়ার জনয্ �েয়াজন অনুসাের এই পিরক�না সাম�সয্ করেব।
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