
 

আপনার ভোটিং বথুে সয়াহতা চাওয়ার 
অধিকার আছে । 

আমি একা ভোট প্রদানে সচ্ছন্দ বোধ করি না । আমি কি কাউকে নিয়ে ভোট বুথে গিয়ে তার 
সাহায্যে ভোট দিতে পারি? 

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

আমার এই অধিকার কোন আইনে আছে? 

ভোটাধিকার (VRA) অন্নুছেদ ২০৭ ধারায় আপনি ভোট প্রদানে 
সাহায্যের জন্য আপনার পছন্দ মত কাউকে ভোট বুথে সাথে করে 
নিয়া যেতে পারেন। 

আমি কি ভাবে এই আইন দ্বারা উপকৃত হতে পারি? 

আপনার মাতৃ ভাষা যদি ইংলিশ না হয ়এবং আপনার যদি ইংলিশ বুঝতে অসুবিধা হয় তখন আপনি এই আইন প্রয়োগ 
করতে পারেন। এছাড়া আপনি এই আইন ব্যবহার করতে পারেন যদি আপনি অন্ধ বা চোখে ভালো দেখতে পারেন না, 
অসামর্থ্য বা আপনার পড়তে অথবা লিখতে অসুবিধা হয়। 

নির্বাচনের দিনে কারো সাহায্যে ভোট দিতে হলে আমাকে কি করতে হবে? 

যে আপনাকে সাহায্য করবে, তাকে সাথে নিয়ে ভোট কেন্দ্রে যান। গিয়ে নির্বাচন কর্মকর্তাকে বলুন যে আপনি আপনার 
সংগে যিনি আছেন তার সাহায্যে ভোট প্রদানে ইচ্ছুক। আপনাকে হয়তবা একটি ফর্ম পূরণ করে, সাক্ষর করে, বলতে 
হবে যে, আপনার ইংলিশ পড়তে , লিখতে অথবা বুঝতে অসুবিধা হয়। যে আপনাকে সাহায্য করবে তাকেও ফর্ম সাক্ষর 
করে প্রতিজঞ্া করতে হবে যে, সে আপনাকে কি ভাবে ভোট দেয়-তা বলবে না। আমি কি করব যদি ভোট বুথে আমার সংগে 
কাউকে সাথে করে নিয়ে যেতে দেয়া না হয?় নির্বাচনী কর্মকর্তা তার পরেও না দিলে, আপনি নির্বাচন কেন্দ্রের সবচেয়ে 
উচচ্পদস্হ কর্মকর্তার সাথে কথা বলুন অথবা আমাদের হটলাইনে ফোন করুন : ১-৮৮৮-API-VOTE 

আপনি কি জানেন? 

♦ আপনি আপনার পরিবারের সদস্য, প্রতিবেশী 
অথবা কমিউনিটি'র বিশস্ত কাউকে সাথে 
নিয়ে ভোট বুথে গিয়ে তার সাহায্যে ভোট 
প্রদান করতে পারেন। 

1-888-API-VOTE: ভোটের দিনে আপনার নিজ ভাষায ়সাহাযয্ের জনয্ ফোন করনু 
সীমিত ইংলিশ ভাষা ব্যবহারকারীরা ভোটের বিস্তারিত তথ্যের জন্য যান-t: www.advancingjustice-
aajc.org/language-rights. 

http://www.advancingjustice-aajc.org/language-rights
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