
 

আপিন িক েভাট িদেত ��ত? 
েভােটর িদন: ম�লবার, নেভ�র ৮, ২০২২  

েভাট িদেত, আপনােক 
অবশ�ই হেত হেবঃ 

 আেমিরকা য�ুরাে�র একজন নাগিরক 
 েভােটর িদেন ১৮ বছেরর অিধক বেয়সী 
 েভােটর জন� িনবি�ত 

েভােটর িদেনর পূেব �: 
♦ যাচাই ক�ন েয আপিন েভােটর জন� িনবি�ত হেয়েছন কী না। 
♦ েভােটর িদেন আপিন যিদ ব���গতভােব েভাট িদেত চান, আেগ েথেকই আপনার েভাট �হেনর �ােনর অব�ান ও 

এর কায �ঘ�া েজেন িনন। 
♦ যিদ ��ান কেরন ব���গতভােব “অি�ম েভাট” েদেবন (যিদ আপনার এলাকায় ব�ব�া থােক), তেব “অি�ম েভাট

”এর �ান, এর কায �ঘ�া, এবং েকান েকান িদন এই সুেযাগ পাওয়া যােব তা েজেন িনন। 
♦ আপিন যিদ ডােকর মাধ�েম েভাট িদেত চানঃ 

o স�ঠক সমেয়র মেধ� এক�ট “েমইল-ইন ব�ালট”-এর জন� আেবদন ক�ন 
o আপনার ব�ালটেক ��াক ক�ন (যিদ আপনার ে�ট এই সুেযাগ িদেয় থােক) 
o যিদ আপিন সমেয়র মেধ� আপনার ব�ালট না পান, েসজন� এক�ট িবক�পিরক�না রাখুন। 

 আপনার ে�ট-এ আপিন কীভােব েভাট িদেত ��িত েনেবন তা জানুন এখােনঃ 
https://www.advancingjustice-aajc.org/election2022 

েভাট েদয়ার সময় আপনার অিধকার থাকেবঃ 
♦ আপনার পছ�মত কাউেক আপনার সােথ আপনােক সাহায� করার জন� েভাট েকে� িনেয় আসেত যিদ ইংের�জ 

ভাষায় আপনার েকান অসুিবধা থােক। 
♦ িকছ�  িকছ�  �ােন সরকােরর কাছ েথেক ভাষাগত সহায়তা িনেত পােরন। 
♦ অন� কতৃ�ক ভয় িকংবা ৈবষেম�র িশকার না হেয়ই েভাট �দান ক�ন 

o েভাট েকে� ভয় �দশ �ন িকংবা ৈবষেম�র ধরন হেত পাের েযমন েকউ আপনােক হয়রািন করেছ, িকংবা 
আপনার ভাষার উ�ারেণর কারেণ আপনার েভাটদােনর অিধকার অ�ীকার করেছ, িকংবা আপনার েভাট 
দােনর অিধকারেক চ�ােল� করেছ েকান িচ�াহীনভােব বাধঁাধরা িমথ�া অিভেযােগ আপনার েগা� বা বেণ �র 

কারেণ েয আপিন নাগিরক নন । 

েভাট �দােন আপনার ভাষাগত অিধকার স�ে� অিধকতর জানেত েদখুন আমােদর ওেয়বসাইটঃ 
www.advancingjustice-aajc.org/language-rights 

েভাটদান িবষেয় যিদ আপনার েকান �� থােক, েস�ট কত বড় বা েছাট তােত িকছ�  যায় আেস না, 
সাহােয�র জন� আমােদর কল ক�ন ইংের�জ, ম�া�ািরন, ক�া�িনজ, েকািরয়ান, িভেয়তনািমজ, টাগােলাগ, উদু�, িহ�� এবং বাংলা 

ভাষায় এই ন�ের  
1-888-API-VOTE (1-888-274-8683)   

সহেযািগতার জন� আমােদরেক পােবন িনব �াচেনর আেগর িদন পয ��, িনব �াচেনর িদন, এবং িনব �াচেনর পেরর িদন�েলােত। 

https://www.advancingjustice-aajc.org/election2022

