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েভাটার িনব�ন 

 আিম কীভােব েভাট েদওয়ার জনয্ িনব�ন করেত পাির? 

েভাট েদওয়ার জনয্ িনব�ন করার সবেচেয় সহজ প�িত হল অনলাইন LAVOTE.GOV এ িগেয়। 

লাইে�ির, DMV অিফস এবং Norwalk েরিজ�ার সদর দফতেরর মেতা েবিশরভাগ সরকাির ভবেনও েভাটার িনব�েনর আেবদনপ� পাওয়া যায় । 
এই িনবর্াচেনর জনয্ ডাকেযােগ বয্ালট েপেত েভাটারেদর অবশয্ই অে�াবর 24 এর মেধয্ েভাট েদওয়ার জনয্ িনব�ন করেত হেব। 

 আিম কীভােব আমার িনব�েনর ি�িত পরী�া করেত পাির ? 

  েভাটাররা তােদর িনব�েনর ি�িত এবং তথয্ অনলাইেন LAVOTE.GOV/VRSTATUS-এ েচক করেত পােরন                                                            
  অথবা কল করন (800) 815-2666, িবক� 2 এ। 

 আিম যিদ  িনব�েনর সময়সীমা  িমস কির তেব িক আিম েভাট িদেত পারেবা ? 

হয্াঁ, েয েকান েযাগয্ েভাটার অে�াবর 24 িনব�েনর সময়সীমা িমস করেলও তারা একিট Conditional Voter Registration এর 
মাধয্েম L.A. কাউি�র েয েকােনা েভাট েকে� সশরীের েভাট িদেত পােরন।(এক-িদেনই িনব�ন)। 

িকভােব এবং কখন আমার েভাটার িনব�ন আপেডট করা উিচত ? 

যিদ েকান েভাটার �ানা�িরত হেয় থােকন, বা তােদর নাম পিরবতর্ ন কেরন বা তােদর রাজৈনিতক দেলর সংেযাজন পিরবতর্ ন করেত চান, 
তাহেল তারা LAVOTE.GOV-এ তােদর িনব�ন আপেডট করেত পােরন। কাউি� বা রােজয্র বাইের চেল যাওয়া েভাটারেদর জনয্, অনু�হ 
কের িনব�েকর অিফেস (800) 201-8999-এ েযাগােযাগ করন, আপনার িনব�ন বািতল করেত িবক� 2, অথবা বািতল িনব�ন ফমর্ 
ডাউনেলাড করেত LAVOTE.GOV-এ যান৷  

 

 েমইল অথবা ডােকর মাধয্েম েভাট িদন 

 আিম কখন ডাক বয্ালেটর মাধয্েম আমার েভাট পাব? 

ডােকর মাধয্েম েভাট বয্ালট অে�াবর 6 েথেক সম� িনবি�ত েভাটারেদর কােছ পাঠােনা হেব ৷ 
 

 আিম িকভােব ডাক বয্ালেটর মাধয্েম আমার েভাট �য্াক করেত পাির? 

california.ballottrax.net এ িগেয় Where's My Ballot-এ  সাব�াইব কের েভাটাররা তােদর বয্ালট �য্াক করেত পােরন। এিট একিট        
িবনামূেলয্র সাবি�পশন যা আপনােক েট�ট েমেসজ, ইেমইল, ভেয়সেমইল �ারা বয্ালেটর ে�টাস বয্া� কের।  

  েকাথায় আিম  বয্ালট �প ব� অব�ােনর একিট তািলকা খঁুেজ েপেত পাির ? 

অনলাইন LAVOTE.GOV এ িগেয় 

েভাটােরর বাস�ােনর কােছ সুিবধাজনক বয্ালট �প ব� অব�ােনর একিট তািলকা েভাট-বাই-েমইল পয্ােকেটর মাধয্েম অ�ভুর্ � করা হেয়েছ। 

 েকন আমােক িরটানর্ খােম �া�র করেত হেব? 

েরিজ�ার েভাটােরর িনব�েনর �া�র সহ িরটানর্ খােম �া�র যাচাই কের েযাগয্তা িনি�ত করার জনয্ েরকডর্  করা হয়। 

 আিম িক আমার জ� তািরখ িট িরটানর্ খােম িলখেবা না েফরত পাঠােনার  তািরখ িট িলখেবা ? 

বয্ালট েফরত েদওয়ার তািরখ িট িলখুন। যিদ েকানও েভাটার পিরবেতর্ তােদর জ� তািরখ �েবশ কেরন, তেব বয্ালটিট তখনও �ি�য়া 

করা হেব এবং একবার যাচাই কের িনি�ত হেল, িনবর্াচেনর রােত গণনা করা হেব।  

  কখন আমার বয্ালট জমা েদওয়ার �েয়াজন হেব ? 

েভাটাররা তােদর বয্ালট হােত পাওয়ার সােথ সােথই েফরত িদেত পারেবন।  

সম� বয্ালট অবশয্ই েপা�মাকর্  কের িনবর্াচেনর িদেনর মেধয্ েফরত িদেত হেব। 

আমােদর অিফস িনবর্াচেনর িদন েপা�মাকর্  করা বয্ালট �হণ করেব এবং িনবর্াচন িদেনর পর েথেক 7 িদেনর মেধয্ �া� হেত হেব।
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 েমইেলর (ডােকর) মাধয্েম েভাট িদন 
 

�আিম যিদ বয্ালট না পাই বা এিট �িত��  হয় তেব কী  হেব? 
েভাটাররা LAVOTE.GOV/REPLACEBALLOT এ পিরবিতর্ ত বয্ালেটর জনয্ অনুেরাধ করেত পােরন। পিরবতর্ েনর অনুেরাধ করার েশষ িদন  

1 লা নেভ�র। 

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

�আিম িকভােব  একিট িভ� ভাষায় েমইল বয্ালেটর মাধয্েম একিট েভাট অনুেরাধ করেত পাির?� 
নমুনা বয্ালট বইেয়র িপছেন ভাষা অনুেরাধ ফমর্িট পূরণ করন এবং েফরত িদন।                                                             

(800) 815-2666, িবক� 3 এ েরিজ�ােরর বহভািষক পিরেষবা িবভােগ কল করন। 

সমিথর্ত ভাষাগেলা: আেমর্িনয়ান, চাইিনজ, েখমার, ফািসর্, েকািরয়ান, �য্ািনশ, তাগালগ, িভেয়তনামী, িহি�, জাপািন, থাই, রািশয়ান, 

বািমর্জ, েতেলগ, গজরািট, ইে�ােনিশয়ান, মে�ািলয়ান এবং বাংলা। 

 
 

সশরীের েভাট দান 

�আিম িক বয্ি�গতভােব  েভাট িদেত পাির? 

 হয্াঁ, েভাটারেদর অে�াবর 29 েথেক শর হওয়া েযেকােনা েভাট েকে� বয্ি�গতভােব েভাট েদওয়ার িবক� থাকেব।.                   

�িতিদন সকাল 10টা েথেক স�য্া 7টা এবং িনবর্াচেনর িদন সকাল 7টা েথেক রাত 8টা পযর্� েভাটেক� েখালা থাকেব। 

�আিম িকভােব  একিট েভাট েক� খঁুেজ েপেত পাির? 
েভাট েক� অয্াপিট েদখেত LOCATOR.LAVOTE.GOV-এ িভিজট করন অথবা বা কল করন (800) 815-2666, িবক� 1 এ। 

অয্াপিট LA কাউি�র সম� েভাট েকে�র অব�ান এবং তােদর আনুমািনক অেপ�ার সময়গিল �দশর্ন কের৷  
�িতিট িনবি�ত েভাটারেক অে�াবেরর মাঝামািঝ একিট পৃথক েমইলার পাঠােনা হেব েযখােন তােদর বািড়র িনকটতম েভাট েকে�র 

অব�ােনর তািলকা থাকেব। 

�কখন আিম বয্ি�গতভােব  েভাট িদেত  পাির?  

অে�াবর 29 েথেক েভাটাররা েযেকােনা েভাট েকে� েযেত পারেবন।                                                                                                                                            
আগাম েভােটর সুেযাগগিল বয্বহার করন এবং তাড়াতািড় েভাট িদন।  
 

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

 সম� েভাট েক� বতর্ মান জন�া�য্ ও িনরাপত্তা িনেদর্ িশকা অনুসরণ কের।  

িনবর্াচন কম�রা মুেখ মা� পরেবন এবং িনয়িমত ভােব সারেফস মুেছ েফলেবন।                                                                

েভাটারেদর মা� পরেত দঢ়ৃভােব উত্সািহত করা হয়। 

েভাট েকে� েভাট েদওয়ার জনয্ িক আমােক সনা�করণ সরবরাহ করেত হেব> 
কয্ািলেফািনর্য়ার আইেন েভাট েদওয়ার সময় িনবি�ত েভাটারেদর পিরচয়প� েদখােনার �েয়াজন েনই। 

যাইেহাক, যিদ একজন েভাটার �থমবার িনব�ন কের থােকন, তাহেল তাহােক অবশয্ই একিট ৈবধ সরকাির ফেটা আইিড বা সামািজক িনরাপত্তা 
ন�েরর েশষ চারিট সংখয্া �দান করেত হেব।. 
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