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েভাটার িনব�ন 

 আিম কীভােব েভাট  েদওয়ার জন� িনব�ন করেত পাির ? 

েভাট েদওয়ার জন� িনব�ন করার সবেচেয় সহজ প�িত হল LAVOTE.GOV-েত অনলাইন। 

 লাইে�ির, DMV অিফস এবং Norwalk ের�জ�ার সদর দফতেরর মেতা েবিশরভাগ সরকাির ভবেনও েভাটার িনব�েনর আেবদনপ� পাওয়া যায়। 
এই িনব �াচেনর জন� ডাকেযােগ ব�ালট েপেত েভাটারেদর অবশ�ই 23 েম এর মেধ� েভাট েদওয়ার জন� িনব�ন করেত হেব। 

 আিম  েভাট েদওয়ার জন�  িনবি�ত িকনা বা আমার িনব�েনর ি�িত কীভােব  পরী�া করেত পাির?  

 েভাটাররা তােদর িনব�ন ি�িত এবং তথ� অনলাইেন LAVOTE.GOV/VRSTATUS-এ েচক করেত পােরন। 
 

 িনব�েনর সময়সীমা িমস করেলও িক আিম েভাট িদেত পাির ?  

হ�া.ঁ েয েকান েযাগ� েভাটার েয 23 েম সময়সীমা িমস করেলও তারা এখনও শত�াধীন েভাটার িনব�েনর (একই িদেন িনব�ন) মাধ�েম L.A. কাউি�র েযেকােনা েভাট 
েক� সশরীের েভাট িদেত পােরন। 

  কখন আমার েভাটার িনব�েনর তথ� আপেডট করা উিচত? 

 আপিন যিদ �ানা�িরত হেয় থােকন, আপনার নাম পিরবত�ন কের থােকন বা আপনার রাজৈনিতক দেলর সংেযাজন পিরবত�ন করেত চান । 
 

 ডাকেযােগ েভাট িদন 
 

 আিম কখন েমইল ব�ালেটর মাধ�েম আমার েভাট পাব? 

 েমইেলর মাধ�েম েভাট ব�ালট 5 েম েথেক সম� িনবি�ত েভাটারেদর কােছ পাঠােনা হেব । 
 

 আিম িকভােব েমইল ব�ালেটর মাধ�েম আমার েভাট ��াক করেত পাির? 

California.ballottrax.net-এ Where's My Ballot-এ  সাব�াইব কের েভাটাররা তােদর ব�ালট ��াক করেত পােরন। এ�ট এক�ট িবনামূেল�র সাব��পশন যা আপনােক 
েট�ট েমেসজ, ইেমইল, ভেয়সেমইল �ারা ব�ালেটর ে�টাস ব�া� কের।   

 আিম েকাথায় ব�ালট ে�াপ ব� অব�ােনর এক�ট তািলকা খুঁেজ েপেত পাির? 

অনলাইন LAVOTE.GOV েত   
েভাটােরর বাস�ােনর কােছ সুিবধাজনক ব�ালট �প ব� অব�ােনর এক�ট তািলকা েভাট-বাই-েমইল প�ােকেটর মাধ�েম অ�ভ� �� করা হেয়েছ। 

 েকন আমােক িরটান � খােম �া�র করেত হেব? 

ের�জ�ার েযাগ�তা িন��ত করেত েভাটােরর িনব�ন েরকেড� �া�র সহ িরটান � খােম �া�র যাচাই কেরন। 

 আিম িক আমার জ� তািরখ �ট িরটান � খােম িলখেবা না েফরত েদওয়ার তািরখ �ট িলখেবা ? 

ব�ালট েফরত েদওয়ার তািরখ �ট িলখুন। যিদ েকানও েভাটার পিরবেত� তােদর জ� তািরখ �েবশ কের, তেব ব�ালট�ট এখনও ���য়া করা হেব এবং একবার 
যাচাই করা হেল, িনব �াচেনর রােত গণনা করা হেব। 

  কখন আমার ব�ালট জমা েদওয়ার �েয়াজন হেব? 

েভাটাররা তােদর ব�ালট হােত পাওয়ার সােথ সােথই েফরত িদেত পারেবন। 

সম� ব�ালট অবশ�ই েপা�মাক� কের িনব �াচেনর িদেনর মেধ� েফরত িদেত হেব। 

আমােদর অিফস িনব �াচেনর িদন েপা�মাক� করা ব�ালট �হণ করেব এবং িনব �াচেনর িদন পের 7 িদেনর মেধ� �া� হেব। 
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 েমইেলর মাধ�েম েভাট িদন 
 

 যিদ আিম এক�ট ব�ালট না পাই বা এ�ট �িত�� হেয় থােক তেব কী হেব? 

েভাটাররা LAVOTE.GOV/REPLACEBALLOT এ পিরবিত�ত ব�ালেটর জন� অনুেরাধ করেত পােরন। পিরবত�েনর অনুেরাধ করার েশষ িদন 31 েম। 

 কল ক�ন (800) 815-2666, িবক� 2, অথবা আপনার পুেরা নাম, জ�তািরখ এবং �ঠকানা সহ votebymail@rrcc.lacounty.gov ইেমল ক�ন। 

 আিম িকভােব এক�ট িভ� ভাষায় েমইল ব�ালেটর মাধ�েম এক�ট েভােটর অনুেরাধ করেত পাির? 

 স�া�ল ব�ালট বইেয়র িপছেন ভাষার অনুেরাধ ফম ��ট পূরণ ক�ন এবং েফরত িদন।  

(800) 815-2666, িবক� 3-এ ের�জ�ােরর বহ� ভািষক পিরেষবা িবভােগ কল ক�ন। 
 সমিথ �ত ভাষা: আেম �িনয়ান, চাইিনজ, েখমার, ফািস �, েকািরয়ান, ��ািনশ, তাগালগ, িভেয়তনামী, িহ��, জাপািন, থাই, রািশয়ান, বািম �জ, েতেল�, 
�জরা�ট, ইে�ােনিশয়ান, মে�ািলয়ান এবং বাংলা। 

 

সশরীের েভাট দান 
 

 আিম িক ব���গতভােব েভাট িদেত পাির? 

 হ�া.ঁ েভাটারেদর 28 েম েথেক �� হওয়া েযেকােনা েভাট েকে� ব���গতভােব েভাট েদওয়ার িবক� থাকেব। 

�িতিদন সকাল 10টা েথেক স��া 7টা পয �� এবং িনব �াচেনর িদন সকাল 7টা েথেক রাত 8টা পয �� েভাট েক� েখালা থাকেব। 
 

 আিম িকভােব এক�ট েভাট েক� খঁুেজ েপেত পাির? 

 েভাট েক� অ�াপ�ট েদখেত LOCATOR.LAVOTE.GOV-এ যান। 

 অ�াপ�ট LA কাউি�র সম� েভাট েকে�র অব�ান এবং আনুমািনক অেপ�ার সময় �দশ �ন কের। 

 �িত�ট িনবি�ত েভাটারেক েম মােসর মাঝামা�ঝ এক�ট পৃথক েমইলার পাঠােনা হেব যােত তােদর বািড়র িনকটতম েভাট েকে�র অব�ােনর তািলকা 
থাকেব। 

 আিম কখন ব���গতভােব েভাট িদেত পাির? 

 28 েম েথেক েভাটাররা েযেকােনা েভাট েকে� েযেত পারেবন। 

 আগাম েভাট েদওয়ার সুেযােগর স��বহার ক�ন এবং তাড়াতািড় েভাট িদন। 

 েকািভড-19 েথেক েভাট েক��িল কীভােব সুরি�ত  রাখেছন? 

                                  সম� েভাট েক� বত�মান জন�া�� ও িনরাপ�া িনেদ�িশকা অনুসরণ কের। 

িনব �াচনী কম�রা মা� পরেবন এবং িনয়িমতভােব উপিরতল মুেছ েদেবন। 

েভাটারেদর মা� পরেত দৃঢ়ভােব উত্সািহত করা হয়। 

এক�ট েভাট েকে� েভাট েদওয়ার জন� আমােক িক পিরচয়প� �দান করেত হেব? 

ক�ািলেফািন �য়ার আইেন েভাট েদওয়ার সময় িনবি�ত েভাটারেদর পিরচয়প� েদখােনার �েয়াজন েনই। 

 যাইেহাক, যিদ একজন েভাটার �থমবার িনব�ন কের থােকন, তাহেল তােদর অবশ�ই এক�ট ৈবধ সরকাির ফেটা আইিড বা সামা�জক িনরাপ�া ন�েরর 
েশষ চার�ট সংখ�া �দান করেত হেব।  
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	ভোটার নিবন্ধন
	আমি কীভাবে ভোট  দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করতে পারি?
	আমি  ভোট দেওয়ার জন্য  নিবন্ধিত কিনা বা আমার নিবন্ধনের স্থিতি কীভাবে  পরীক্ষা করতে পারি?
	নিবন্ধনের সময়সীমা মিস করলেও কি আমি ভোট দিতে পারি ?
	কখন আমার ভোটার নিবন্ধনের তথ্য আপডেট করা উচিত?

	ডাকযোগে ভোট দিন
	আমি কখন মেইল ব্যালটের মাধ্যমে আমার ভোট পাব?
	আমি কিভাবে মেইল ব্যালটের মাধ্যমে আমার ভোট ট্র্যাক করতে পারি?
	আমি কোথায় ব্যালট ড্রোপ বক্স অবস্থানের একটি তালিকা খুঁজে পেতে পারি?
	কেন আমাকে রিটার্ন খামে স্বাক্ষর করতে হবে?
	আমি কি আমার জন্ম তারিখ টি রিটার্ন খামে লিখবো না ফেরত দেওয়ার তারিখ টি লিখবো ?
	কখন আমার ব্যালট জমা দেওয়ার প্রয়োজন হবে?

	মেইলের মাধ্যমে ভোট দিন
	যদি আমি একটি ব্যালট না পাই বা এটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে তবে কী হবে?
	আমি কিভাবে একটি ভিন্ন ভাষায় মেইল ব্যালটের মাধ্যমে একটি ভোটের অনুরোধ করতে পারি?

	সশরীরে ভোট দান
	আমি কি ব্যক্তিগতভাবে ভোট দিতে পারি?
	প্রতিদিন সকাল 10টা থেকে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত এবং নির্বাচনের দিন সকাল 7টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত ভোট কেন্দ্র খোলা থাকবে।
	আমি কিভাবে একটি ভোট কেন্দ্র খুঁজে পেতে পারি?
	আমি কখন ব্যক্তিগতভাবে ভোট দিতে পারি?
	কোভিড-19 থেকে ভোট কেন্দ্রগুলি কীভাবে সুরক্ষিত  রাখছেন?
	একটি ভোট কেন্দ্রে ভোট দেওয়ার জন্য আমাকে কি পরিচয়পত্র প্রদান করতে হবে?



