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ELECTIONS GLOSSARY TERMS 
 

ENGLISH Bengali 
accessible to voters with disabilities   �িতব�ী েভাটারেদর �েবশেযাগয্ 

address confidentiality program – 
known as Safe at Home, which 
provides confidential voter registration 

িঠকানা েগাপনীয়তা ে�া�াম – েসফ অয্াট 
েহাম িহসােব পিরিচত, যা েগাপনীয় 
েভাটার িনব�করণ সরবরাহ কের 

address where you live আপিন েযখােন থােকন তার িঠকানা 

address for your mail আপনার েমইেলর জনয্ িঠকানা 

affidavit of registration িনব�েনর হলফনামা 

alternative format – examples include, 
languages other than English, Braille, 
large print, and recorded audio 

িবক� ফরময্াট - উদাহরণগিলর মেধয্ 
রেয়েছ ইংেরজী, ে�ইল, বৃহৎ মু�ণ এবং 
েরকডর্  করা অিডও বয্তীত অনয্ানয্ ভাষা 

amendment  সংেশাধন 

American Independent Party আেমিরকান ইি�েপে�� পািটর্  

Americans with Disabilities Act �িতব�ী আইন এর সােথ আেমিরকান 
জনগণ 

assistance in voting েভাটদােন সহায়তা 

Assistant County Clerk সহকারী কাউি� �াকর্  

Assistant Registrar of Voters সহকারী েভাটার িনব�ক 

audio ballot অিডও বয্ালট 

Ballot বয্ালট 

ballot box বয্ালট বা� 

ballot card বয্ালট কাডর্  

ballot drop box/location বয্ালট �প ব�/অব�ান 

ballot drop off location বয্ালট �প অফ অব�ান 

ballot marking device বয্ালট িচি�তকরণ িডভাইস 

ballot measure বয্ালট পিরমাপ 

ballot stub বয্ালট �াব 

bilingual poll worker ে�াভাষী েপাল কম� 

bond measure ব� পিরমাপ 

California Constitution কয্ািলেফািনর্য়া সংিবধান 
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California Secretary of State’s office কয্ািলেফািনর্য়ার েসে�টাির অফ ে�েটর 
অিফস 

Candidate �াথ� 

cast a vote েভাট িদন 

Conditional Voter Registration শতর্ াধীন েভাটার িনব�ন 

confirm your registration আপনার িনবি�করণ িনি�ত করন 

consolidated precinct একীভূত এখিতয়ার 

constitutional সাংিবধািনক 

county কাউি� 

County Clerk কাউি� �াকর্  

county measure কাউি� পিরমাপ 

County Voter Information Guide কাউি� েভাটার তথয্ গাইড 

curbside voting কাবর্সাইড েভািটং 

decline to state ে�েট �তয্াখয্ান 

Democratic Party গণতাি�ক দল 

district েজলা 

drive-through voting �াইভ-মাধয্েম েভাটদান 

duplicate vote িবক� েভাট 

early voting �থম িদেক েভাট 

elderly voters �বীণ েভাটাররা 

election িনবর্াচন 

Election Administration Plan (EAP) িনবর্াচন �শাসন পিরক�না (EAP) 

Election Day িনবর্াচেনর িদন 

election inspector িনবর্াচন পিরদশর্ক 

election observer িনবর্াচন পযর্েব�ক 

election official িনবর্াচন কমর্কতর্ া 

election worker িনবর্াচন কম� 

Electioneering িনবর্াচনী 

electronic pollbook or e-pollbook ইেলক�িনক েপালবুক বা ই-েপালবুক 

eligible voters েযাগয্ েভাটারগণ 

fiscal impact আিথর্ক �ভাব 

general election সাধারণ িনবর্াচন 

Green Party ি�ন পািটর্  

identification  সনা�করণ 
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initiative measure উেদয্াগ পিরমাপ 

instructions to voters েভাটারেদর িনেদর্শনা 

Language Accessibility Advisory 
Committee (LAAC) 

ভাষা অয্াে�িসিবিলিট উপেদ�া কিমিট 
(LAAC) 

layout guidance িবনয্াস িনেদর্ িশকা 

Libertarian Party িলবােটর্ িরয়ান পািটর্  

local measure �ানীয় পিরমাপ 

mail ballots েমইল বয্ালট 

marking device িচি�তকরণ িডভাইস 

military and overseas voters সামিরক এবং িবেদশী েভাটারগণ 

multilingual services বহভাষা েসবা  

No না 

No Party Preference েকানও পািটর্ র পছ� েনই 

Nonpartisan নন-পািটর্ শন 

Office of the Registrar of Voters েভাটার িনব�েকর কাযর্ালয় 

official ballot সরকারী বয্ালট 

Overvote ওভার েভাট 

paper ballot  কাগেজর বয্ালট 

Peace and Freedom Party িপস অয্া� ি�ডম পািটর্   

please print অনু�হপূবর্ক ছাপুন 

poll worker েপাল কম� 

polling place েভাট েদওয়ার জায়গা 

Precinct এখিতয়ার 

pre-registration – California youth can 
pre-register to vote if they are 16 or 17 
years old and meet the other voter 
registration eligibility requirements and 
their registration will become active 
once they turn 18 years old 

�াক-িনব�করণ - কয্ািলেফািনর্য়ার 16 
বা 17 বছর বয়সী তরণ হেল েভাট 
েদওয়ার জনয্ �াক-িনব�ন করেত 
পারেবন এবং অনয্ানয্ েভাটার িনবে�র 
েযাগয্তার �েয়াজনীয়তা পরূণ করন এবং 
18 বছর বয়েস পিরণত হওয়ার পের 
তােদর িনবি�করণ সি�য় হেব 

primary election  �াথিমক িনবর্াচন 

proposition  ��াব 

provisional ballot অ�ায়ী বয্ালট 

provisional ballot envelope অ�ায়ী বয্ালট খাম 
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public comment period সবর্জনীন ম�েবয্র সময়কাল 

public consultation meeting পাবিলক পরামশর্ সভা 

public hearing �কাশয্ শনািন 

recall election িনবর্াচন �তয্াহার 

register to vote েভাট িনব�ন করন 

registered voters িনবি�ত েভাটারগণ 

registration form িনব�ন ফমর্ 

referendum measure গণেভাট পিরমাপ 

Remote Accessible Vote by Mail 
(RAVBM) 

েমইল �ারা দরূবত� অয্াে�সেযাগয্ েভাট 
(RAVBM) 

replacement ballot �িত�াপন বয্ালট 

Republican Party িরপাবিলকান পািটর্  

re-register পুনরায় িনব�ন 

roster েরা�ার 

runoff election রানআফ িনবর্াচন 

sample ballot নমুনা বয্ালট 

school measure �ুল পিরমাপ 

secrecy sleeve েগাপনীয় হাতা 

Signature �া�র 

special election িবেশষ িনবর্াচন 

spoiled ballot ন� বয্ালট 

state initiative  ে�ট উেদয্াগ 

state measure ে�ট পিরমাপ 

Statewide Special Election ে�টবয্াপী িবেশষ িনবর্াচন 

Stylus �াইলাস 

touch screen টাচ ি�ন 

Vote েভাট 

vote both sides of the ballot বয্ালেটর উভয় পােশ েভাট িদন 

vote center েভাট েক� 

vote for no more than েচেয় েবিশ েভাট নয় 

vote for one একজনেক েভাট িদন 

vote for up to পযর্� েভাট িদন 

Vote by Mail েমইল �ারা েভাট িদন 

Vote by Mail return envelope েমইল েফরত খােম েভাট িদন 
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Voter েভাটার 

Voter Bill of Rights অিধকােরর েভাটার িবল 

voter feedback েভাটারেদর মতামত 

voter information pamphlet  েভাটার স�িকর্ ত তথয্প� 

voter instructions েভাটারেদর িনেদর্শাবলী 

voter outreach েভাটার �চার 

voter outreach plan েভাটারেদর �চার পিরক�না 

voter services েভাটার েসবা 

Voter’s Choice Act েভাটােরর পছ� আইন 

voters with disabilities �িতব�ী েভাটাররা 

Voting েভািটং 

Voting Accessibility Advisory 
Committee (VAAC) 

েভািটং অয্াে�িসিবিলিট উপেদ�া কিমিট 
(VAAC) 

voting booth েভািটং বুথ 

voting equipment েভািটং সর�াম 

Voting Rights Act েভািটং রাইটস অয্া� 

voting station েভািটং ে�শন 

wheelchair accessible হইলেচয়ার �েবশেযাগয্ 

write-in candidate িলিখতভােব �াথ� 

Yes হয্া ঁ
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cleaning supplies পির�ারক সরবরাহ 

commonly used surfaces সাধারণত বয্বহৃত পৃ�তল 

Coronavirus Aid, Relief, and Economic 
Security (CARES) Act 

কেরানা ভাইরাস সহায়তা, �াণ এবং অথর্ৈনিতক 
সুর�া (CARES) আইন 

County Health Guidance  কাউি� �া�য্ গাইেড� 

County Health Officials কাউি� �া�য্ কমর্কতর্ ারা 

coverage of the mouth and nose মুখ এবং নাক কভােরজ 

COVID-19 pandemic েকািভড-19 মহামারী 

COVID-19 prevention plan েকািভড-19 �িতেরাধ পিরক�না 

COVID-19 symptoms – includes fever 
or chills, cough, shortness of breath or 
difficulty breathing, fatigue, muscle or 

েকািভড-19 এর ল�ণগিলর মেধয্ রেয়েছ- 
�র বা ঠা�া, কািশ, �াস িনেত সমসয্া হওয়া 
বা �াসক�, �াি�, েপশী বা শরীেরর বয্থা, 
মাথাবয্থা, �াদ বা গ� না পাওয়া, গলা বয্থা, 
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body aches, headache, new loss of 
taste or smell, sore throat, congestion 
or runny nose, nausea, vomiting, or 
diarrhea, as described by the Centers 
for Disease Control and Prevention 
(CDC) 

সিদর্ বা নাক িদেয় জল যাওয়া, বিম ভাব, 
বিমহওয়া বা ডায়িরয়া, েরাগ িনয়�ণ ও 
�িতেরাধ েক�গিলর জনয্ বিণর্ত (CDC) 

disinfecting tools  জীবাণুনাশক সর�াম 

disinfecting wipes জীবাণুনাশক ওয়াইপ 

Executive Order N-64-20  এি�িকউিটভ অডর্ ার N-64-20 

Executive Order N-67-20 এি�িকউিটভ অডর্ ার N-67-20 

face covering মুখ ঢাকা 

face mask মুেখর মা� 

face shield মুখ র�া বয্ব�া 

Fever �র 

Gloves ে�াভস 

hand hygiene হােতর �া�য্িবিধ 

hand sanitizer হােতর সয্ািনটাইজার 

hand-washing – washing hands with 
soap and water and scrubbing for at 
least 20 seconds, or using hand 
sanitizer where soap or running water 
are unavailable 

হাত েধাওয়া - সাবান এবং জল িদেয় হাত 
েধায়া এবং কমপে� 20 েসেকে�র জনয্ �াব 
করা, বা েযখােন সাবান বা চলমান জল না 
থােক েসখােন হাত সয্ািনটাইজার বয্বহার কের 

health and safety �া�য্ এবং িনরাপত্তা 

high-use areas বহল-বয্বহৃত অ�ল 

illness – reported illness ranges from 
very mild (some people have no 
symptoms) to severe illness 

অসু�তা - অতয্� হালকা অসু�তা েথেক শর 
কের (িকছু েলােকর েকানও ল�ণ থােক না) 
েথেক শর কের গরতর অসু�তার িববরণ 

protective equipment – includes face 
coverings, gloves, and other protective 
gear 

�িতর�ামূলক সর�াম – মুখ ঢাকা, ে�াভস 
এবং অনয্ানয্ �িতর�ামূলক সর�াম অ�ভুর্ � 

physical barrier শারীিরক �িতব�কতা 

physical distancing  শারীিরক দরূ� 

plexiglass  ে�ি��াস 

potentially infectious স�াবয্ সং�ামক 
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proper sneezing and coughing 
etiquette – includes covering coughs 
and sneezes and washing hands to 
assist with infection control, as 
described by the Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) 

সিঠক হািঁচ এবং কািশর িশ�াচার - এর মেধয্ 
রেয়েছ কািশ এবং হাঁিচ েঢেক রাখা এবং 
সং�মণ িনয়�েণ সহায়তার জনয্ হাত েধায়া, 
েযমন েরাগ িনয়�ণ ও �িতেরাধ েকে�র জনয্ 
বিণর্ত (CDC) 

public health guidance জন�াে�য্র িদকিনেদর্শনা 

public health officials  জন�া�য্ কমর্কতর্ াগণ 

risk assessment ঝুিক মূলয্ায়ন 

serious underlying medical conditions 
– includes such conditions as heart or 
lung disease or diabetes 

গরতর অ�িনর্িহত িচিকৎসা অব�া – হৃৎিপ� 
বা ফুসফুেসর েরাগ বা ডায়ােবিটেসর মেতা 
অব�া অ�ভুর্ � কের 

Stay-At-Home Order ে�-এ-েহাম অডর্ ার 

Temperature তাপমা�া 

voter directional signs েভাটার িনেদর্ িশক িচ� 

voting system cleaning  েভািটং িসে�ম পির�ারকরণ 
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Please wear a facial covering over 
your nose and mouth. 

অনু�হ কের আপনার নাক এবং মুেখর উপর 
মুেখর আবরণ পরন। 

Maintain 6 feet of physical distance 
between you and others in the 
building. 

আপনার এবং িবি�ংেয়র অনয্েদর মেধয্ 6 ফুট 
ৈদিহক দরূ� বজায় রাখুন। 

Avoid physical contact. শারীিরক েযাগােযাগ এিড়েয় চলুন। 

Use hand sanitizer at the check-in 
station before and after voting. 

েভাট েদওয়ার আেগ এবং পের েচক-ইন 
ে�শেন হয্া� সয্ািনটাইজার বয্বহার করন। 

Place your own ballot into the tabulator 
or ballot box. 

টয্াবুেলটর বা বয্ালট বাে� আপনার িনজ� 
বয্ালট রাখুন। 

Thanks for wearing your mask. আপনােক মা� পরার জনয্ ধনয্বাদ। 

Remember to use the hand sanitizer. হয্া� সয্ািনটাইজার বয্বহার করেত ভুলেবন 
না। 

Thanks for keeping your distance. দরূ� বজায় রাখার জনয্ আপনােক ধনয্বাদ 
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Make sure your hands are dry before 
touching your paper ballot.   

আপনার কাগেজর বয্ালেট �শর্ করার আেগ 
আপনার হাত শিকেয় েগেছ িকনা তা িনি�ত 
করন। 

Place used items here for cleaning. পির�ার করার জনয্ বয্বহৃত আইেটমগিল 
এখােন রাখুন। 

Health guidelines to use a face 
covering and maintain physical 
distancing are here to protect you and 
others. Please follow them.  

আপনার ও অনয্েদর সুর�ার জনয্ মুেখর 
আবরণ বয্বহার এবং শারীিরক দরূ� বজায় 
রাখার �া�য্ িনেদর্ িশকা এখােন রেয়েছ। এগিল 
অনুসরণ করন। 

A face covering can be provided for 
you to use, if available.   

আপনার বয্বহােরর জনয্, যিদ উপল� থােক 
তেব একিট মুেখর আ�াদন সরবরাহ করা 
েযেত পাের। 

We regret that you’re unwilling to 
follow the guidelines, but we do 
respect your right to vote. Please give 
us a bit of time to organize the area to 
allow additional physical distance 
between you, our fellow election 
workers, observers, and other voters. 

আমরা দঃুিখত েয আপিন গাইডলাইনগিল 
অনুসরণ করেত ই�কু নন, তেব আমরা 
আপনার েভাটািধকারেক স�ান কির। আপনার, 
আমােদর সহকম�, পযর্েব�ক এবং অনয্ানয্ 
েভাটারেদর মেধয্ অিতির� শারীিরক দরূ� 
বজায় েরেখ এিরয়ািট সংগিঠত করার জনয্ 
অনু�হ কের আমােদর িকছুটা সময় িদন। 

Voting by mail is a safe choice to avoid 
exposure to COVID-19 while voting. 

েভাট েদওয়ার সময় েকািভড-19 এর সং�শর্ 
এড়ােনার জনয্ েমইেল েভাট েদওয়া িনরাপদ 
পছ�। 

When entering a voting location, 
please:  

• Wear a face covering. 
• Maintain physical distance of six 

feet from people not from your 
household. 

• Use hand sanitizer stations. 
• Follow any additional guidance 

provided at the voting location. 

েকানও েভােটর �ােন �েবশ করার সময়, 
অনু�হ কের:  

• একিট মুেখর আবরণ পরন। 
• আপনার পিরবার েথেক না অনয্ 

বয্ি�েদর েথেক ছয় ফুট শারীিরক 
দরূ� বজায় রাখুন। 

• হয্া� সয্ািনটাইজার ে�শন বয্বহার 
করন। 

• েভােটর �ােন �দত্ত েয েকানও 
অিতির� িনেদর্ িশকা অনুসরণ করন। 

 


