
 

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। 

ভাটারেদর িতর চকিল  

আপিন িক আেগও ভাট দওয়ার জন  র জ ার কেরেছন? 
হ া ঁ

 আপিন যখােন থােকন সখােন আপিন র জ াড আেছন িকনা তা 
িন ত হেয় িনন (না হেয় থাকেল, আজই পুনরায় র জ ার ক ন) 

 আপিন স ঠক ঠকানায় র জ াড আেছন িকনা তা িন ত হেয় 
িনন (না হেয় থাকেল, আপনার রজে শন আপেডট ক ন) 

না 
 আজই র জ ার ক ন! 
 র জ ার করার জন  আপনার কােছ েয়াজনীয়

ডকুেম  আেছ িকনা তা দেখ িনন 

ডাকেযােগ (by Mail) ভাট দওয়া 
আপিন িক মইল-ইন ব ালেটর জন  অনুেরাধ জািনেয়েছন? 

হ া ঁ
 আপনার ব ালট াক ক ন 
 যিদ আপিন ব ালট না পেয় থােকন বা সময়মত ভাট দওয়ার জন  

তা না পেয় থােকন, তাহেল সে ে  আপনার করণীয় কী তা ঠক 

কের িনন 
 সময়সীমার মেধ  স ট ডাকেযােগ পা ঠেয় িদন 

না 
 যিদ আপিন মইল-ইন ব ালেটর অনুেরাধ 

জানােত চান, হয়ত তা করার জন  এখনও সময় 

বািক রেয়েছ।  

আপনার মইল-ইন ব ালট ফরত পা ঠেয় দওয়া 
 আপিন সব েলা অংশ পূরণ কেরেছন িকনা তা দেখ িনন এবং অিতির  িকছ চাওয়া হেয় থাকেল সটাও অ ভ  ক ন 
 যিদ আপিন আপনার মইল-ইন ব ালট কাথাও প অফ করেত চান, চক কের িনন আপিন তা করেত পারেবন িকনা এবং কান 

কান লােকশেন তা করা যােব স ট জেন িনন 
 আপনার ব ালট ফরত পাঠােনার জন  যিদ আপিন USPS ব বহার করেত চান, তাহেল তা ত পা ঠেয় িদন! 

o িনবাচনী িদেনর কমপে  এক স াহ আেগ তা ফরত পা ঠেয় িদন। 

ইন-পাসন ভা টং (সশরীের উপি ত হেয় ভাট দওয়া): আপিন জােনন কী… 
 আপনার ভাট কে র লােকশন কাথায়?  
 আপনার জন  আগাম ভাট দওয়ার লােকশন অপশন কাথায় রেয়েছ? আপনার ভা টং লােকশন কান িদন ও কান সমেয় 

খালা থােক? 
 আপনার কী কী ডকুেম  লাগেব, যমন কােনা ফেটা আইিড? 
 আপনার জন  প-ব  লােকশন কাথায় রেয়েছ? 
 আপনার এলাকায় ভাষাগত সহায়তা দান করা হয় িকনা এবং করা হেয় থাকেল, তা কান কান ভাষায় করা হেয় থােক? 
 যিদ আপনার ভাষাগত সহায়তার েয়াজন পেড়, তাহেল আপনার জন  ক অনবুাদক হেব? 

 আপিন কীভােব ভাট কে  যােবন? 

 আপনার যসব অিধকার রেয়েছ তা মেন রাখুন: 
 অন  কােরা ভাবমু  হেয় বা কােনা ধরেনর বষম  ছাড়াই ভাট দওয়ার অিধকার 
 আপনার ইংের জ িনেয় কােনা সমস া থাকেল বা কােনা ধরেনর অ মতা থাকেল, আপনার ভাট দােন সহায়তা করার জন  আপনার 

পছে র যেকােনা ব েক ভা টং বুেথ িনেয় আসার অিধকার 
 আপিন যিদ লাইেন থেক থােকন, তাহেল ভাট দওয়ার সময় শষ হেয় এেলও আপনার ভাট দওয়ার অিধকার রেয়েছ 


