আমার ভাট িক গণনা করা হেয়েছ? ভাট দওয়ার পর কী করেবন!
মােঝ মােঝ আপনার ব ালট হয়ত গণনা করা নাও হেত পাের। িনবাচনী িদেনর পের টানা কেয়কিদন ধেরই ব ালট গণনা করা হেয় থােক,
তাই আপনার ব ালট গণনা না করার যসব কারণ থাকেত পাের, সই সমস া েলা আপিন ঠক কের িনেত পােরন। আপনার ভাট যােত
গণনা করা হয় তা িন

ত করেত আপিন যা করেত পােরন তা এখােন উে খ করা হেলা।

িনবাচনী িদন: ম লবার, নেভ র 8, 2022
মইল (ডাক)/অ াবেসি

(অনুপি ত) ব ালট



আপনার ভাট গণনা করা হেয়েছ িকনা তা দখেত আপনার মইল/অ াবেসি



ািকং তথ পােবন www.ballotready.org এই িলংেক।
o
ত ািকং
ক ন – যেকােনা সমস া ঠক করার জন ায়ই পযা সময় পাওয়া যায় না!
যিদ আপনার মইল/অ াবেসি ব ালট গণনা করা না হেয় থােক – মইল/অ াবেসি ব ালট গণনা না করার কেয়ক ট কারণ:
o



া

র (িসগেনচার) ম ািচং – আপনার মইল/অ াবেসি

ব ালট

ব ালেটর া

াক ক ন। আপিন

িত ট

েটর

র সরকাির রকেড থাকা আপনার া

েরর

সােথ ম াচ না করা।
o স ূণভােব বা স ঠকভােব িনেদশনা মেন না চলা।
o আপনার পিরচয়পে র কিপ না দওয়া।
যিদ আপনার অ াবেসি / মইল ব ালট ািকং িনেয় সাহােয র েয়াজন পেড় বা আপনার অ াবেসি / মইল ব ালট িনেয়
সমস া সমাধান করা যায় িকনা তা জানেত চান, তাহেল হটলাইেনর এই ন ের 1-888-API-VOTE (1-888-274-8683) কল
ক ন।

িভশনাল (সামিয়ক) ব ালট


যিদ আপিন



দান কেরেছ য কীভােব আপিন জানেত পারেবন আপনার দওয়া িভশনাল ব ালেটর ভাট গণনা করা হেয়েছ িকনা।
যিদ আপিন িভশনাল ব ালেটর মাধ েম ভাট িদেয় থােকন এবং তা গণনা করা না হেয় থােক, আপিন িকছ িকছ
ে তা

িভশনাল ব ালেটর মাধ েম ভাট িদেয় থােকন, তাহেল আপনার লাকাল বা

গণনায় নওয়ার জন পদে
o



প্ িনেত পােরন –

ট গভনেম

িন

য়ই আপনােক তথ

িভশনাল ব ালট গণনা না করার কেয়ক ট কারণ:

ভাটার র জে শন –আপিন ভাট দওয়ার জন র জ ার কেরেছন ঠকই িক আপনার ভাট দওয়ার স ঠক
ােনর ভাটার রােল আপনার নাম যিদ না এেস থােক, তাহেল আপনার ভাটার র জে শেন কােনা সমস া থাকেত

o

পাের যা আপিন আপনার লাকাল িনবাচনী কমকতার কােছ িগেয় ঠক কের িনেত পােরন।
পিরচয়প – যিদ আপিন ভাট দওয়ার সময় কােনা উপযু পিরচয়প আনেত ভেল যান, িকছ িকছ

o

আপিন তা আপনার লাকাল িনবাচনী কমকতােদর কােছ িদেয় আসেত পােরন।
া র (িসগেনচার) ম ািচং – যিদ আপনার া র িনবাচেনর রকেড থাকার া

ে

েরর সােথ ম াচ না কের থােক,

তাহেল িনবাচেনর পের আপিন িনবাচনী কমকতােদর কােছ িগেয় িবষয় টর সুরাহা করার পদে প িনেত পােরন।
যিদ আপিন জানেত চান আপনার িভশনাল ব ালট গণনা করা হেয়েছ িকনা বা কােনা সমস া সমাধােনর জন আপনার
সাহােয র েয়াজন পেড়, তাহেল হটলাইেনর এই ন ের 1-888-API-VOTE (1-888-274-8683) কল ক ন কারণ কােনা
িকছ করার জন হােত বিশ সময় নাও থাকেত পাের।

এসব ে র উ র কীভােব পাওয়া যােব সই তথ জানার জন িভ জট ক ন https://www.advancingjustice-aajc.org/election2022 এই িলংেক! ভাট দওয়া সং া
যেকােনা ছাট বা বড়
থাকেল আপিন কল করেত পােরন 1-888-API-VOTE (1-888-274-863) এই ন ের। আমরা িনবাচনী িদেনর আগ পয , িনবাচনী িদেনর
সময় ও পরবত েতও সাহায করার জন থাকেবা।

