
What law gives me the right to 
language assistance in Bangla?
Section 203 of the Voting Rights Act (VRA) requires 
certain counties to provide in-language voting 
materials for communities with many limited English 
speaking voters.

What type of language assistance is 
available?
You can obtain written voter information, voter 
registration forms, and ballots translated into Bangla. At your voting 
location, you can also find poll workers who can speak Bangla.

How do I get materials in Bangla?

Where can I get a voter registration form?
You can contact your elections o�ce to get a voter registration form, and follow the instructions 
on how to send it to a state or local election o�ce for processing. You can also register online at  
http://www.eac.gov/voter_resources/register_to_vote.aspx.

Can I bring someone into the voting booth to 
help me vote?

1-888-API-VOTE: CALL FOR IN-LANGUAGE HELP ON ELECTION DAY
For more information on voting access for limited English speaking 
voters please visit www.advancingjustice-aajc.org/language-rights.

Contact your elections o�ce and ask them to send you
voting materials in Bangla. Find information on how to
 contact these o�ces at www.advancingjustice-aajc.org/section-203.

Yes. You have the right to bring someone into the voting booth to help you. 
This person can be a friend, relative, or someone else you trust. It only 
cannot be your boss or a representative of your labor union.

You have the right to language assistance 
in Bangla when you vote YOUR VOTING RIGHTS

www.advancingjustice-aajc.org/section-203

Hamtramck City, MI

 Queens County, NY (Queens)

These cities and counties offer
language assistance in Bangla:



বাংলা ভাষায় সহযোগিতা চাইবার অধিকার 
কোন আইনে আছে?
ভোটাধিকার (VRA) অন্নুছেদ ২০৭ ধারায় -কিছু নির্দিষ্ট জেলায় 
সল্প ইংলিশ ভাষী কমিউনিটিতে নিজ ভাষার ভোটের উপকরণ 
থাকতে হবে। 

কি ধরনের সহযোগিতা ভাষার জন্য দেয়া হয়?
আপনি ভোটারের তথ্য, ভোটের রেজিস্ট্রেশন ফর্ম, এবং ব্যালট 
বাংলায় অনুবাদ পাবেন। ভোট কেন্দ্রেও  আপনি বাংলা ভাষী নিবন্ধন 
কর্মচারী পাবেন।

আমি কি করে এইসব ভোটের উপকরণ 
পেতে পারি? 

কোথায় আমি ভোটার রেজিস্ট্রেশন পাবো ?
আপনার নির্বাচন অফিসে যোগাযোগ করে ভোটার রেজিস্ট্রেশন পাবেন। প্রক্রিয়া শুরুর জন্য কি ভাবে স্টেট অথবা 
স্থানীয় নির্বাচন অফিসে পাঠাবেন তার জন্য নিয়বাবলী দেখে নিন।  আপনি রেজিস্ট্রেশনের জন্য অনলাইনেও যেতে 
পারেন-  http://www.eac.gov/voter_resources/register_to_vote.aspx.

আমি কি কাউকে নিয়ে ভোট বুথে গিয়ে তার সাহায্যে 
ভোট দিতে পারি?

১-৮৮৮-API-VOTE : ভোটের দিনে আপনার নিজ ভাষায় সাহায্যের জন্য ফোন করুন

সীমিত ইংলিশ ভাষা ব্যবহারকারীরা ভোটের বিস্তারিত তথ্যের জন্য যান- 
www.advancingjustice-aajc.org/language-rights.

আপনার নির্বাচন অফিসে যোগাযোগ করে তাদের বাংলা ভাষায় 
ভোটের উপকরণ পাঠাতে বলুন। এই খানে তথ্য আছে কি ভাবে এইসব 
অফিসে যোগাযোগ করবেন:
www.advancejustice-aajc.org/section-203

হ্যা পারেন। আপনার অধিকার আছে কাউকে ভোট বুথে সাথে করে নিয়ে তার সাহায্যে ভোট 
প্রদান করার। সে আপনার বন্ধু, আত্বঈয়, অথবা বিশস্ত কেউ হতে পারে। সে আপনার 
মালিক/চাকরিদাতা  অথবা শ্রম ইউনিয়ন'র কেউ হতে পারবে না।  

আপনার ভোটাধিকার 
www.advancingjustice-aajc.org/section-203

এই সব শহর বা 
কাউন্টির(জেলা) বাংলা ভাষার 
জন্য সহযোগিতা দেয়া হয় 

ভোটের সময় বাংলা ভাষায়  সহযোগিতা 
চাইবার অধিকার আপনার আছে ।
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 Queens County, NY (Queens)
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