িনবর্ াচন �শাসন পিরক�না

LAVOTE.GOV

LAVOTE.GOV

• সংি�� িববরণ
•
•
•
•
•
•
•
•

ভূ িমকা
েভাটারস চেয়স অয্া�
LA কাউি�েত VCA বা�বায়ন
েভাটার িশ�া এবং �চার
েভাট েক� এবং বয্ালট �প বে�র জায়গা
েভাট েকে�র নকশা, সর�াম, এবং কমর্চারী
িনরাপত্তা এবং স�াবয্ পিরক�না
এিগেয় যান
LAVOTE.GOV

েভাটারস চেয়স অয্া� (VCA)
VCA কাউি�র জনয্ পিরকাঠােমা �দান কের যােত েভাটারেদর আরও
েবিশ পিরবতর্ নেযাগয্ এবং সুিবধা �দান কের �সািরত িবকে�র সুিবধা
েদওয়া যায়।
VCA মেডেলর মূল িবষেয়র মেধয্ রেয়েছ:
• বয্াি�গত েভাট েদওয়ার িবক�েক সহজ করা
• েভাটার পিরেষবা এবং েভাট েকে� সহায়তা
�দান করােক উ�ত করা
• ডাক �ারা েভাট (VBM) পিরেষবা �সািরত
করা
LAVOTE.GOV

েভাটার িশ�া এবং �চার
েভাট েদওয়ার জনয্ পিরক�না করন

• LA কাউি� একিট “সারাউ�-সাউ�” েভাটার
িশ�া এবং �চারািভযান বা�বায়ন করা
চািলেয় যােব যােত েভাটাররা কীভােব েভাট
েদেবন তার পিরক�না করার জনয্ আ�হ
েদখায়।
• �চারািভযান েভাটারেদর তােদর মাতৃ ভাষায়
এবং �চারণার মাধয্েম যু� রাখেব েযখােন
তারা তােদর সংবাদ বা িবেনাদন �হণ করেব
LAVOTE.GOV

েভাটার িশ�া এবং �চার
�চারািভযােনর বাতর্ া
•

েভাটারেদর তােদর েভাটদােনর অিধকার, েভাটার
িনব�ন, িনরাপেদ েভাট েদওয়ার িবক� এবং িব��
সং�ান েকাথায় রেয়েছ েসই স�েকর্ িশি�ত করা

•

পিরবিতর্ সা�রতা এবং িশ�াগত �রেক সহেজ েবাঝা
এবং �িতি�য়া েদওয়া

•

18িট ভাষায় বাতর্ া অনুবাদ করা হেয়েছ যা
সাং�ৃিতক মূলয্েবাধ, ভাষাগত ৈবিচ�য্ এবং মূল
জনেগা�ীর িনয়েমর �িত সংেবদনশীল
LAVOTE.GOV

েভাটার িশ�া এবং �চার
েযাগােযাগ করার বাহন
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

�ডকা� িমিডয়া
ি�� িমিডয়া
িডিজটাল িমিডয়া
েসাশয্াল িমিডয়া
ইেমইল–মােকর্ িটং
আউট অফ েহাম
রাইডেশয়ার/পিরবহন সং�াগিল
�ভাবশালী এবং িব�� বাতর্ াবাহক
ডাইের� েমইিলং
LAVOTE.GOV
LAVOTE.GOV

েভাটার িশ�া এবং �চার
কিমউিনিট এনেগজেম� এবং �ানীয় সাকারবাদী িমিডয়া
•

LA কাউি� আমােদর স�দােয়র অংশীদাির�, এডেভােকিস কিমিট এবং �ানীয় সরকার
সং�াগিলেক �চারািভযােনর বাতর্ াগিল এবং সৃজনশীল উপকরণগিলেক �চারািভযােনর
সময়েরখা এবং েকৗশেলর সােথ সািরব�ভােব �সািরত এবং �িত�িনত করেত এবং িলভােরজ
করা চািলেয় যােব

•

LA কাউি� েভাটারেদর িশ�া এবং সেচতনতা িনি�ত করেত িবিভ� �ানীয় জািতগত
িমিডয়া েনটওয়াকর্ এবং আউটেলেটর সােথ অংশীদাির� চািলেয় যােব যারা �াথিমকভােব
ইংেরিজ ছাড়া অনয্ েকােনা ভাষায় কথা বেল

•

একিট িডিজটাল টু লিকট �েয়াগ করা অবয্াহত থাকেব এবং তােদর েভাটার এবং স�দায়েক
িশি�ত করেত চাওয়া সম� অংশীদারেদর কােছ (19িট ভাষায়) উপল� থাকেব
LAVOTE.GOV

েভাট েক� এবং বয্ালট �প বে�র অব�ান
েভাট েক�
•

েভাট েকে�র �ান
o আদশর্ েভাট েকে�র �ান িনধর্ারেণর সময় RR/CC
14িট মানদ� অ�ভুর্ � কের

•

Los Angeles কাউি�র জনয্ সুিবধা মূলয্ায়ন
o RR/CC উপলভয্তা, উপযু� �মতা এবং েনটওয়াকর্
সংেযাগ িনি�ত করেত �িতিট স�াবয্ সাইেটর জনয্
িব�ৃত সমী�া পিরচালনা করেব

•

েভাট েকে�র কাযর্�েমর সময়
o িনবর্াচেনর িদন েথেক 10 িদন আেগ েখালা হেব, কমপে�
9 ঘ�া েখালা থাকেব
o িনবর্াচেনর িদন, সকাল 7:00 টা েথেক রাত 8:00 টা
পযর্� েখালা থাকেব

LA কাউি�র

LAVOTE.GOV

েভাট েক� এবং বয্ালট �প বে�র অব�ান
বয্ালট �প ব�
• VCA অনুসাের, বয্ালট �প ব� অবশয্ই হেত
হেব:

o িনরাপদ, সহজলভয্, এবং যতটা স�ব পাবিলক
�া�েপাটর্ রেটর কাছাকািছ থাকেত হেব
o িনবর্াচেনর িদেনর সােথ কমপে� 29 িদন আেগ
এবং কােজর সময় েখালা থাকেব
o কমপে� একিট বয্ালট �প ব� িনয়িমত কােজর
সময় সহ �িতিদন নূয্নতম 12 ঘ�ার জনয্
উপল� থাকেত হেব

এই বয্ালট বাে�র সােথ কারচু িপ
করা হল অপরাধ।
(CA িনবর্ াচন েকাড 5800)
যিদ এই বা�িট ভিতর্ থােক, �িত�� হয়, বা আপনার যিদ েকােনা
�� থােক, তাহেল অনু�হ কের আমােদর সােথ 1-800-815-2666
ন�ের েযাগােযাগ করন, িবক� 2

েকানও ডাকমাসুেলর �েয়াজন েনই

এই বয্ালট বা�িট িনবর্ াচেনর িদন রাত 8:00 টা ব� হেয়
যােব।
িনবর্াচেনর িদন রাত 8:00 টার পর েকােনা বয্ালট �হণ করা হেব
না, যিদ না লাইেন েভাটার থােক বা আদালেতর িনেদর্ েশ েভাট বে�র
সময় বাড়ােনা হয়।

সতকর্তা:
িনবর্ াচনী এবং/অথবা েভাটদান �ি�য়ােক িবকৃত করা
িনিষ�!
ল�ন জিরমানা এবং/অথবা কারাদ� সােপে�।
িনবর্াচনী �চােরর িনেষধা�া স�েকর্ অিতির� তেথয্র জনয্ এবং
েভাটদান �ি�য়ার দুন�িত িক েসই স�েকর্ জানার জনয্, অনু�হ
কের LAVOTE.GOV-এ আমােদর ওেয়বসাইট েদখুন

LAVOTE.GOV

েভাট েকে�র নকশা, উপকরণ, এবং কমর্ চারী
কমর্চারী পিরবহন এবং বহভািষক পিরেষবা
�িতিট েভাট েকে� 5 েথেক 27 জন িনবর্াচনী কম� থাকেব যা িনবর্াচেনর
আকার এবং কত িদন েখালা থাকেব তার উপর িনভর্ র করেব
•

আট (8) জন পযর্� ি�ভািষক ি�কার েভাট েকে�র মেধয্ বা
আেশপােশ থাকেব

•

েভাট েকে� িচি�ত িনবর্াচনী কম�র ভূ িমকা
•

�ধান, সহকারী �ধান, �প ে�শন �াকর্ , েচক-ইন �াকর্ , েভািটং এিরয়ার
পযর্েব�ক, িফ� সােপাটর্ েটকিনিশয়ান, সামিয়ক/VBM �াকর্
LAVOTE.GOV

েভাট েকে�র নকশা, উপকরণ, এবং কমর্ চারী
েভাট েকে� �েবশেযাগয্তা
• �িতিট েভাট েকে� BMD থাকেব,
েযখােন স�ণ
ূ র্ সহজলভয্ েভািটং িডভাইস
থাকেব
• �িতব�ী েভাটারেদর সহায়তা করার জনয্
সকল িনবর্াচনী কম�েদর �িশ�ণ েদওয়া
হেব
• েভাট েকে� সহজলভয্ িডভাইস উপল�
থাকেব
LAVOTE.GOV

েভাট েকে�র নকশা, উপকরণ, এবং কমর্ চারী
েভাট েকে�র নকশা
কাউি� েভাট েকে�র জনয্ িতনিট আকােরর িভ�তা বয্বহার করেব
েছাট

1,775 – 3,274 sq. ft

15 – 20 BMDs

মাঝাির

3,275 – 4,499 sq. ft

25 – 30 BMDs

বড়

>4,500 sq. ft

35 – 45 BMDs

LAVOTE.GOV

িনরাপত্তা এবং আকি�ক পিরক�না
িনরাপত্তা প�িত এবং মানদ�
•

েভাট েকে� পিরচািলত সম� েভাটদান
ে�ট-�িতি�ত িনরাপত্তা মানদ� অনুসরণ
করেব, RR/CC-এর িনরাপত্তা
প�িত,California িনবর্াচনী েকাড, এবং
California েভািটং িসে�ম বয্বহােরর প�িত
অনুসরণ করেব

LAVOTE.GOV

িনরাপত্তা এবং আকি�ক পিরক�না
েভাট েকে� সহায়তা
•

েভাট েকে� কমর্রত এবং �যুি�গত এবং স�িত সহায়তা �দানকারী
সহ সম� কম�, িন�িলিখত িব�ৃত �িশ�েণ েযাগদান করেব:
o
o
o
o
o

েভাট েদওয়া উপকরণগিল পিরচালনা করা
একিট েভাট েক� �াপন
েভাটারেদর সহায়তা ও �ি�য়াকরণ করা
সংেবদনশীল উপকরণগিল সুরি�ত করা
জররী অব�ার ে�ে� সিঠক প�িত
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িনরাপত্তা এবং আকি�ক পিরক�না
সাইবার িনরাপত্তা
•

RR/CC IT িটম একিট গভেনর্�, ির� এবং কম�ােয়�
(GRC) কাঠােমা �হণ কেরেছ

•

RR/CC েনটওয়াকর্ িনরাপত্তা কাযর্কর কেরেছ এবং
�মাগত পযর্েব�ণ �দান করেব

•

ePollbooks েক�ীয়ভােব পিরচািলত এবং
রাউটারগিলেত েহাইটিলে�ড করা হয়

•

িনবর্াচেনর জনয্ িনিদর্ � িনরাপত্তা পিরচালনা েক�
(SOC) �িতি�ত হেয়েছ
LAVOTE.GOV

িনরাপত্তা এবং আকি�ক পিরক�না
আকি�ক পিরক�না
• েভাট েকে� েযেকানও িব� ঘটেল তা সমাধান
করার জনয্ RR/CC-এর একিট দৃঢ় আকি�ক
পিরক�না রেয়েছ

• পপ-আপ েভাট েকে�র �িত�া
o আইন �েয়াগকারী এবং ে�ট অিফেসর সিচবেক
জানান (যখন যথাযথ হেব)
o েভাটারেদর অবগত রাখেত িমিডয়া আপেডট িদেত
থাকেব
o েভাটারেদর িবক� �ােনর িনেদর্ শ েদওয়ার জনয্
সাইনেবাডর্ এবং কম�
LAVOTE.GOV

এিগেয় যান
• Los Angeles কাউি�র িনবর্াচকম�লী
�মাগত বৃি� এবং ৈবিচ�য্ময় হেব
• RR/CC তৎপর, �িতি�য়াশীল, �� থাকেব
এবং কাউি�র েভাটারেদর চািহদা পূরেণর
জনয্ মানব-েকি�ক এবং জনসাধারেণর
জন-মুখী দৃি�ভি� �হণ করা চািলেয় যােব

LAVOTE.GOV

