
1. আপনি রেজিস্টার ভোটার হলে ভোটদানের অধিকার। যদি আপনি এটি হন তাহলে আপনি 
ভোট দিতে পারবেন:

2.  আপনি রেজিস্টার করা ভোটার হলে, তালিকায় আপনার নাম  
i না থাকলেও ভোটদানের অধিকার।  
আপনি একটি অস্থায়ী ব্যালট ব্যবহার করে ভোট দেবেন। যদি নির্বাচনের কর্মকর্তারা নির্ধারণ 
করেন যে আপনি ভোট দেওয়ার যোগ্য, তাহলে আপনার ভোট গণনা করা হবে।

3. ভোটদান বন্ধ হওয়ার সময় আপনি লাইনে থাকলে আপনার ভোটদানের অধিকার।

4. কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না বা বলবে না কীভাবে ভোট দিতে হয় এমন পরিস্থিতিতে 
গোপন ব্যালটে ভোট দেয়ার অধিকার।

5. আপনি ভুল করলে, আপনার ব্যালটে ভোট না দিয়ে থাকলে নতুন ব্যালট পাবার অধিকার। 
আপনি যা করতে পারেন: 
ভোটদান কেন্দ্রে কোনো নির্বাচনী কর্মকর্তাকে নতুন ব্যালট চাওয়া, 
কোনো নির্বাচন অফিসে বা ভোটদান কেন্দ্রে আপনার ভোট মেল ব্যলটে বদলানো 
অস্থায়ী ব্যালট ব্যবহার করে ভোটদান।

6. আপনার নিয়োগকর্তা বা ইউনিয়ন প্রতিনিধি ছাড়া যে কারও থেকে আপনার ব্যালটে ভোট 
দেয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য পাবার অধিকার।

7. মেল ব্যালটে ভোট দিয়ে তা ক্যালিফোর্নিয়ার যে কোনো ভোটদান কেন্দ্রে দিয়ে আসার 
অধিকার।

8. যদি আপনার ভোটদান অধিক্ষেত্রের অধিকাংশ মানুষ ইংরেজী ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলেন 
তাহলে সেই ভাষায় নির্বাচন সামগ্রী পাবার অধিকার।

9. নির্বাচনী কর্মকর্তাদেরকে ভোটদান প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করার এবং ভোটদান 
প্রক্রিয়া দেখার অধিকার।  যাকে প্রশ্ন করেছেন তিনি উত্তর দিতে না পারলে, তিনি অবশ্যই 
আপনাকে সঠিক ব্যক্তির কাছে পাঠাবেন যিনি উত্তর দিতে পারবেন।  আপনার আচরণ খারাপ হয়, 
তাহলে তারা আপনাকে উত্তর দেয়া বন্ধ করতে পারেন।

10. বেআইনি বা নির্বাচনে জালিয়াতি সম্পর্কে কোনো নির্বাচনী কর্মকর্তা বা স্টেট অফিসের 
সেক্রেটারিকে জানানোর অধিকার।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

• কাউন্টি ভোটার ইনফরমেশন গাইডে 
উল্লিখিত তারিখে সকাল 7টা থেকে রাত্রি 
8টা পর্যন্ত ভোটদান চলবে।   

• কীভাবে অস্থায়ী ব্যালটে ভোট দিতে হয় তা 
সহ কীভাবে ভোট দিতে হয় সেই সম্পর্কিত 
বিশেষ নির্দেশনা ভোট কর্মীর থেকে পাওয়া 
যেতে পারে অথবা আপনার স্থানীয় নির্বাচনী 
কর্মকর্তা আপনাকে যে তথ্য ডাকযোগে 
পাঠিয়েছে তা পড়তে পারেন।   

• যদি আপনি নব্য রেজিস্টার হওয়া ভোটদাতা 
হন, তাহলে আপনার থেকে সঠিক পরিচয়পত্র 
বা কেন্দ্রীয় আইন অনুসারে অন্য নথি চাওয়া 
হতে পারে।  তবে, মনে রাখবেন যে প্রত্যেকের 
অস্থায়ী ব্যালটে ভোট দেয়ার অধিকার 
আছে, এমনকি তিনি নথি প্রদান না করলেও।   

• কেন্দ্রীয় ও স্টেট আইন অনুসারে ভোট 
দেয়ার প্রয়োজনীয়তা পূরণ না করে নিজেকে 
ভোটদানের যোগ্য বলে উপস্থাপন করা 
বেআইনি।   

• ভোটদানের সরঞ্জামে কারচুপি করা 
বেআইনি। 

যদি আপনার মনে হয় এইসব অধিকারের 
কোনো একটি আপনি পাচ্ছেন না তাহলে, 
স্টেটের সেক্রেটারির গোপন টোল-ফ্রি ভোটার 
হটলাইনের (800) 345-VOTE (8683) নম্বরে 
কল করুন।

আপনার নিম্নলিখিত অধিকার আছে

অধিকারের ভোটার বিলঅধিকারের ভোটার বিলঅধিকারের ভোটার বিল

ওয়েবসাইট: www.sos.ca.gov

ফোন: (800) 345-VOTE (8683)

ইমেইল: elections@sos.ca.gov

ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাসরত একজন 
মার্কিন নাগরিক

বয়স অন্তত 18 বছর

আপনি বর্তমানে যেখানে থাকেন সেখানে 
রেজিস্টার করা

কোনো অপরাধের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য 
বর্তমানে স্টেট বা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী নন এবং

ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে মানসিকভাবে অসুস্থ বলে 
আদালতে প্রমাণিত নয়
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