!কািভড-19 জ(জ)য়া !ভাটার গাইড:
ডাকেযােগ !ভাট !দওয়ার সাধারণ তথ8, FYIs ও FAQs।
!কািভড-19 ঝুঁিকর কারেণ জ.জ/য়া !1েটর !3িসেডনিশয়াল !3ফাের9 3াইমাির িনবাচন
/
জুন 9th, 2020 পয@
/ িপিছেয় !দওয়া
হেয়েছ। এই ন.জরিবহীন মহামারী আেমিরকার নানা রােজI Jুত ছিড়েয় পেড়েছ যার কারেণ িনবাচন
/
কমকত/
/ ােদরেক !ভাট
!দওয়ার পMিতেত পিরবত/ন আনেত হেN। আমােদর িনবাচন
/
Oঠকই অনুORত হেব তেব এখনও অেনক িকছTই UV নয়।
িনরাপেদ !ভাট !দওয়ার একOট উপায় হেN ডাকেযােগ !ভাট !দওয়া।
I.

মাচ$ 14, 2020 তািরেখ জ+জ$য়ার -াইমাির িনবাচন
$
মাচ$ 24 1থেক জুন 9 তািরেখ িপিছেয় 1দওয়া হয়
a. 3াথিমকভােব জ.জ/য়ােত দুইOট 3াইমাির িনবাচন
/
হওয়ার কথা রেয়েছ – মাচ/ 24-এর !3িসেডনিশয়াল
!3ফাের9 এবং !ম 19-এর !জনােরল 3াইমাির। তেব, !কািভড-19 জিনত অসু[ার ঝুঁিকর মেধI !সে]টাির

b.

অফ !1ট দুইOট 3াইমাির িনবাচনই
/
িপিছেয় িদেয়েছন। দুইOট িনবাচন
/
এখন জুন মােসর 9 তািরেখ অনুORত
হেব।
!কন দুOট িনবাচন
/
3েয়াজন?
i. মাচ$ 24. পূব িনধ
/ ািরত
/
মাচ/ 24-এর িনবাচন
/
িছেলা জ.জ/য়া !3িসেডনিশয়াল !3ফাের9
3াইমাির(“PPP”) িনবাচন।
/
PPP িনবাচেনর
/
মাধIেম নেভ_ের সাধারণ িনবাচেন
/
3িতOট দেলর
!3িসেড` পদ3াথa িনধািরত
/
করা হেব। মাচ/ মােসর 24 তািরেখ অনIানI িনবাচনও
/
হওয়ার কথা
িছেলা যার মেধI রেয়েছ !লাকাল !শিরফ !রস এবং !Uশাল-পারপাস !লাকাল-অপশন !সলস
টIােbস(SPLOSTs)।
ii. 1ম 19. পিরবত/ন হওয়ার আগ পয@
/ !ম 19-এ পিরচািলত 3াইমাির িনবাচেনর
/
মাধIেম নেভ_ের
সাধারণ িনবাচেনর
/
জনI একািধক !লাকাল, !1ট ও !ফডােরল !রেসর জনI 3াথa িনধারণ
/ করা
এবং িকছT [ােন !লাকাল িনদ/ লীয় সাধারণ িনবাচনও
/
হওয়ার কথা িছেলা।
iii. জুন 9. বত/মান পিরি[িতেত cা[I ঝুঁিকর কারেণ দুইOট 3াইমাির িনবাচেনর
/
জনI পিরবিত/ত িদন
Oঠক করা হেয়েছ জুন মােসর 9 তািরেখ।

II.

1যসব 1ভাটার মাচ$ মােস আেগই 1ভাট িদেয়েছ্ ন, তারাও জুন মােসর 9 তািরেখর িনবাচেন
$
1ভাট িদেত
পারেবন
a.

b.

মাচ/ 24-এর 3াইমািরেত যারা আেগ !ভাট িদেয়েছন (ডাকেযােগ বা সশরীের) তােদর !ভাট ঐ িনবাচেনর
/
জনI
গণনা করা হেয়েছ। তারা জুন মােসর 9 তািরেখর 3াইমািরেতও !ভাট িদেত পারেবন। মাচ/ 24-এর িনবাচেন
/
অ@ভTe
/ িছেলা না এমন সাধারণ 3াইমাির িনবাচেনর
/
!রসfেলােত তারা !ভাট িদেত পারেবন। !ভাটাররা
আেগই !ভাট িদেয়েছন এমন িনবাচেন
/
পুনরায় !ভাট িদেত পারেবন না।
যিদ আিম আেগ !ভাট না িদেয় থািক, তাহেল আিম িক মাচ/ 24-এর িনবাচেনর
/
3াথaেদর !ভাট িদেত পারেবা?
i. হAাঁ। !যসব !ভাটার মােচ/ !ভাট !দনিন, তারা একOট কাগেজর বIালট পােবন !যখােন PPP ও
সাধারণ 3াইমাির িনবাচেনর
/
3াথaেদর অপশন !দওয়া থাকেব।

III. জ+জ$য়ােত !কািভড-19 এর সংFমণ এড়া1ত 1ভাটাররা ডাকেযােগ 1ভাট করেত পােরন।
a. অনুপি[িত জিনত !ভাOটং বা ডাকেযােগ !ভাট !দওয়া মােন হেলা মানুেষরা তােদর আনুRািনক !ভাট
ডাকেযােগ িদেত পারেব। এর জনI আপনােক একOট কাগেজর বIালট !পপােরর জনI আেবদন জানােত
হেব। !যসব জ.জ/য়ার বািসhা ডাকেযােগর মাধIেম !ভাট িদেত চান, তারা কাগেজর বIালট ফম পূ
/ রণ কের
তা ডাকেযােগ পাOঠেয় িদেত পােরন বা তােদর কাউি`র িনবাচন
/
অিফেস িগেয় িদেয় আসেত পােরন।
b.

ডাকেযােগ কীভােব !ভাট !দওয়া যােব?
1.

কাগেজর বAালেটর জনA আেবদন কKন ও তা Lহণ কKন। ডাকেযােগ !ভাট
!দওয়া 3থম ধাপ হেলা অনুপি[িতর কারেণ কাগেজর বIালট জনI আেবদন করা।
আেবদন সij কের তা কাউি` !র.জkােরর কােছ পাঠােনার পর আেবদনOট 3েসস
করা হেব। যিদ কাগেজর বIালেটর জনI আেবদেন !কােনা সমসIা না থােক, তাহেল
!ভাটােরর কােছ একOট আনুRািনক কাগেজর বIালট ডাকেযােগ পাOঠেয় !দওয়া হেব।

2.

কাগেজর বIালেটর জনI কীভােব “আেবদন” করেত হেব? অনুপি[িতর কারেণ কাগেজর
বIালেটর আেবদন !লাকাল কাউি` !বাড/ অফ ইেলকশ9 অিফেস ডাকেযােগ, ফIাb বা
ইেমইেলর মাধIেম পাঠােনা যােব। তেব, পূরণকৃত কাগেজর বIালটOট অবশIই ডাকেযােগ
বা সশরীের !ফরত পাঠােত হেব। জ.জ/য়ােত অনুপি[িত জিনত !ভাOটং সiেক/ আরও
তথI পাওয়া যােব এখােন।

3.

কাগেজর বIালেটর জনI আেবদন কীভােব “পাওয়া” যােব? কাউি` কমকত/
/ ারা
ডাকেযােগ কাগেজর বIালেটর জনI আেবদন পাঠােব। সাmিতক সমেয় জ.জ/য়া
!সে]টাির অফ !1ট অিফস !থেক ডাকেযােগ সকল !যাগI !ভাটারেদর কােছ
কাগেজর বIালেটর জনI আেবদন পাঠােনা হেয়েছ – যােত !যাগI !ভাটারেদরেক িনেজ
!থেক !কােনা আেবদন জানােত না হয়।

ii. আপনার আনুMািনক কাগেজর বAালট আসা পযN
$ অেপPা কKন এবং তা 1ফরত
পাRঠেয় িদন।
আনুRািনক কাগেজর বIালট িদেয় !ভাট !দওয়া হয়। কাগেজর বIালেট আসj িনবাচেনর
/
সকল
3াথaেদর তািলকা থাকেব। !ভাটাররা কাগেজর বIালেট থাকা তােদর পছেhর 3াথaেদর িনবাচন
/
কের পূরণকৃত বIালটOট কাউি`র অিফেস !ফরত পাOঠেয় !দেবন। িনবাচেনর
/
!ভাট গণনায়
অ@ভTe
/ হেত চাইেল িনবাচেনর
/
িদন সnIা 7টার মেধI বIালটOট !ফরত পাঠােত হেব।
c.

!ম 19- এর জনI করা অনুপি[িতর কারেণ কাগেজর বIালেটর আেবদন জুন 9-এ কােজ লাগােনা যােব কী?
i. মােচ/র !শেষর িদেক, !লাকাল কাউি` !থেক সকল !যাগI !ভাটারেদরেক অনুপি[িতর কারেণ
কাগেজর বIালেটর আেবদন ফম পাঠােনা
/
হেয়েছ !যই ফমfেলা
/
িছেলা !ম 19-এর িনবাচেনর
/
জনI। তেব, এি3ল 9-এ িনবাচনOট
/
িপিছেয় িদেয় জুন ৯-এ !নওয়া হয়। !সে]টাির অফ !1ট
অিফস িন.pত কেরেছ !য ফেম আেগর
/
তািরখ উেqখ করা থাকেলও !ম 19-এর জনI ডাকেযােগ

d.

পাঠােনা আেবদন জুন 9-এর িনবাচেনর
/
জনI বIবহার করা যােব।
অনুপি[িতর কারেণ বIালট আেবদন অনলাইেন rIাক করা যােব কী?
i. হAাঁ। অনুপি[িতর কারেণ বIালট আেবদন করা এবং তা ডাকেযােগ পাOঠেয় !দওয়ার পর !ভাটাররা
তােদর বIালট rIাক করেত পারেবন এখােন থাকা “মাই !পজ” !থেক। !ভাটাররা তােদর !লাকাল
!বাড/ অফ ইেলকশ9 অিফেস !ফান কের িন.pত করেত পােরন !য তারা কাগেজর বIালট
!পেয়েছন। বIালট আেবদেনর সংখIা বৃ.M পাওয়ার কারেণ !বাড/fেলা !যেকােনা 3েsর উtর

e.

িদেত িবল_ করেত পাের।
uহণ করার সময় যিদ বIালেট !কােনা ভTল !থেক থােক?
i. তৎPণাৎ তা িরেপাট$ কKন। অনুপি[িতর কারেণ পাওয়া কাগেজর বIালেট যিদ !কােনা ভTল
থােক, তাহেল তা Jুত !লাকাল কাউি` !বাড/ অফ ইেলকশ9 অিফেস িরেপাট/ করেত হেব।
আপনার !বাড/ বা !র.জkােরর সােথ !যাগােযাগ করার তথI পাওয়া যােব এখােন।

f.

যিদ আমার বIালেট আিম !কােনা ভTল কের থািক এবং তা ডাকেযােগ !ফরত পাOঠেয় িদই?
i. ডাকেযােগ বা সশরীের 1ফরত পাঠােনার পর আপিন আপনার 1ভাট পিরবত$ন করেত
পারেবন না।
ii. বIালট !ফরত পাঠােনার পর !ভাটাররা তােদর !ভাট পিরবত/ন করেত পারেবন না, এমনিক যিদ
তােত ভTল কের !কােনা জায়গা খািল !রেখ !দওয়া হয়, তবুও না। !যসব !ভাটাররা বুঝেত পারেবন
!য তারা তােদর বIালেটর !কােনা অংশ খািল !রেখ িদেয়েছন বা তােদর পছh পিরবত/ন করেত
চান, তারা তােদর বIালট !বাড/ অফ ইেলকশে9 !ফরত পাঠােনার পর তােত !কােনা ধরেনর
পিরবত/ন করেত পারেবন না।
iii. বAালট 1ফরত পাঠােনার পরও কেয়কRট ভWল সংেশাধন করা যােব। যিদ 1বাড$ অফ
ইেলকশন 1কােনা বAালেট এমন 1কােনা ভWল 1দখেত পান যােত ঐ 1ভাটRটর গণনা বািতল
হেত পাের – 1যমন ZাPেরর মত দরকাির তথA বাদ পেড় যাওয়া – তখন 1বাড$ 1সই
1ভাটােরর সােথ 1ফােন এবং/বা ডাকেযােগ 1যাগােযাগ কের ভWলRট সংেশাধন কের

g.

1নওয়ার সুেযাগ 1দেব।
বIালেট কী পাOট/ িনবাচন
/
করা যােব?

i. হAাঁ। 3িতOট বIালেট পাOট/ !3ফাের9 উিqিখত থাকেব কারণ জুন 9-এর িনবাচেন
/
!3িসেডনিশয়াল
!3ফাের9 3াইমািরর 3াথaরাও অ@ভTe
/ থাকেব।
IV. ডাকেযােগ 1ভাটা 1দওয়ার জনA আপনার একRট আই িড লাগেব।
a.

ডাকেযােগ vধু !র.জ1াড/ !ভাটাররা !ভাট িদেত পারেবন।যিদ আপিন !ভাট !দওয়ার জনI !র.জ1ার কের
থােকন িকw !র.জেkশন আইেডি`িফেকশেনর জনI 3েয়াজনীয় !যেকােনা একOট ফেমর/ কিপ না িদেয়
থােকন, তাহেল আপনার বIালট পIােকেজর সােথ আইিড জমা !দওয়ার একOট !নাOটশ !দওয়া হেব।
uহণেযাগI আই িড’র কিপ অবশIই বাইের !দওয়া খােম আপনার বIালেটর সােথ িদেত হেব। মেন রাখেবন,
িনবাচন
/
!শেষ !কােনা বIালট !ফরত পাঠােল তা গণনা করা হেব না।

V.

অনুপি[িতর কারেণ সকল কাগেজর বAালেটর জনA আেবদন জানােনার 1শষ তািরখ জুন 5।
a. জুন 5-এর মেধI অনুপি[িতর কারেণ সকল কাগেজর বIালেটর আেবদন জানােত হেব। তেব !কািভড-19এর জনI আেবদেনর সংখIা 3তIািশতভােব বৃ.M পাওয়া এবং U.S. ডাক !সবার ধীরগিতর ফেল !ভাটাররা
!যন Jুত অনুপি[িতর কারেণ তােদর কাগেজর বIালেটর আেবদন পূরণ কের পাঠায় এবং তােদর বIালটও
যথাসমেয় !ফরত পাঠায় – !সই বIাপাের ]মাগত পরামশ !দওয়া
/
হেN।

VI. জুন 9-এ একRট -াইমাির িনবাচন
$
অনুRMত হেব 1যখােন পূব $িনধািরত
$
মাচ$ 24 ও 1ম 19-এর িনবাচেনর
$
-াথ^রা
অNভW_
$ থাকেব।
a. িরকIাপ ও FAQ:
i. অনুপি[িতর কারেণ/ডাকেযােগ 1ভাট 1দওয়ার কাগেজর বAালট কীভােব পাওয়া যােব?
জ.জ/য়া !সে]টাির অফ !1েটর মেত সকল !যাগI !ভাটাররা ডাকেযােগ কাগেজর বIালেটর
আেবদন !পেয় যােবন। !সে]টাির অফ !1ট অিফেসর এসব আেবদন মাচ/ 31-এর মেধI পাOঠেয়
!দওয়ার কথা িছেলা। !যেকােনা !র.জ1াড/ !ভাটার আেবদন পূরণ কের তা পাOঠেয় িদেত পােরন
যােত পরবতaকােল তােদরেক কাগেজর বIালট ডাকেযােগ পাOঠেয় !দওয়া যায়। এখােন থাকা “মাই
!পজ” এ লগইন কেরও অনুপি[িতর কারেণ কাগেজর বIালেটর জনI আেবদন করা যােব।
ii. অনুপি[িতর কারেণ কাগেজর বAালট/ডাকেযােগ 1ভাট 1দওয়ার জনA কীভােব আেবদন
করেত হেব? অনুপি[িতর কারেণ কাগেজর বIালেটর আেবদন !লাকাল কাউি` !বাড/ অফ
ইেলকশ9 অিফেস ডাকেযােগ, ফIাb বা ইেমইেলর মাধIেম পাঠােনা যােব। তেব, পূরণকৃত
কাগেজর বIালটOট অবশIই ডাকেযােগ বা সশরীের !ফরত পাঠােত হেব। জ.জ/য়ােত অনুপি[িত
জিনত !ভাOটং সiেক/ আরও তথI পাওয়া যােব এখােন.
iii. যিদ আিম 1যাগA 1ভাটার না হেয় থািক, তাহেলও কী আিম অেটােমRটকিল বAালট
আেবদন পােবা?
iv. !সে]টাির অফ !1ট অিফস vধু !যাগI !ভাটারেদরেকই অনুপি[িতর কারেণ কাগেজর বIালেটর
জনI আেবদন ফম পাঠােব।
/
!ভাটার িহেসেব !কউ !যাগI িকনা তা িনেয় অিনpয়তা থাকেল
এখােন (here) িমিলেয়/পরীxা কের !দখেত পােরন। !র.জ1াড/ !ভাটাররা এখােন থাকা “মাই
!পজ” এ লগ ইন কের বIালেটর আেবদন জানােত পারেবন। !সে]টাির অফ !1ট বIালট
আেবদন না পাঠােলও !যেকােনা !র.জ1াড/ !ভাটার এখােন থাকা “মাই !পজ” এ লগইন কের
বIালেটর আেবদন জানােত পারেবন।
v. যিদ আিম ডাকেযােগ অনুপি[িতর কারেণ আমার বAালেটর আেবদন না 1পেয় থািক? যিদ
আপিন ডাকেযােগ আপনার অনুপি[িতর কারেণ বIালেটর আেবদন না !পেয় থােকন, তাহেল
আপিন এখােন থাকা “মাই !পজ” এ লগইন কের বIালেটর আেবদন জানােত পারেবন বা িনেজ
!থেক আেবদন পূরণ কের তা ডাকেযােগ পাঠােত পােরন। !য আেবদন পাঠােত হেব তার কিপ
পাওয়া যােব এখােন।
vi. ডাকেযােগ 1ভাট 1দওয়া কী িনরাপদ? সশরীের !ভাট !দওয়ার একOট িনরাপদ িবকy হেলা
ডাকেযােগ !ভাট !দওয়া। আপনার বIালেট !দওয়া িনেদ/ শনা !মেন চলুন, 3দt খােমর !ভতের
আপনার বI.eগত তথI িসল কের িদন এবং খামOট !যেকােনা িনধািরত
/
USPS ডাকবােb !রেখ
আসুন বা আপনার !লাকাল কাউি` !র.জkােরর কােছ িদেয় আসুন। আপনার বIালেটর তথI

আপনার !ভাট িহেসেব বIবzত হেব। মেন রাখেবন িনধািরত
/
USPS ডাকবাb ছাড়া অনI !কাথাও
িদেল !সটা হািরেয় যাওয়ার স{াবনা থােক। আপনার বIালট িনরাপদ রাখার সবেচেয় ভােলা উপায়
হেলা খােম !দওয়া িনেদ/ শনা !মেন চলা ও !যেকােনা িনধািরত
/
USPS ডাকবােbর মাধIেম
ডাকেযােগ !ফরত পাঠােনা, অথবা সশরীের তা আপনার কাউি` !র.জkােরর কােছ িদেয় আসা।
vii. আমার আেবদন ও বAালট 1ফরত পাঠােনার সময় আমােক কী 1পাে`জ খরচ িদেত হেব?
হIাঁ। বত/মােন একজন !ভাটারেক তােদর আেবদন বা পূরণকৃত বIালট !ফরত পাঠােনার সময়
(ডাকেযােগ পাঠােনা হেল) !পাে1জ খরচ িদেত হেব। িকছT !লাকাল !বাড/ অফ ইেলকশ9 হয়ত
ি3-!পইড খাম 3দান করেত পাের তেব এই পিরেষবা সব !লােকশেনর জনI নাও হেত পাের। !বশ
িকছT সং[া ডাকেযােগ !ভাট !দওয়া সহজ করেত এই 3.]য়ায় পিরবত/েনর লেxI কাজ কের
যােN।
আিম কী আেগ 1থেকই 1ভাট িদেত পারেবা? হIাঁ। আেগ এেস সশরীের !ভাট !দওয়ার বIব[া
চালু থাকেব, তেব পূববতa
/
িনবাচেনর
/
তT লনায় !লােকশেনর সংখIা সীিমত হেত পাের। !ম 18 !থেক
আেগ এেস !ভাট !দওয়ার কায]ম
/
v| হেব। সশরীের !ভাট !দওয়া আেগ, এখােন থাকা “মাই
!পজ” এ লগইন কের আপনার !ভাটেক} সiেক/ িন.pত হেয় িনন। অনুপি[িতর কারেণ
কাগেজর বIালট জুন 9-এর সময়সীমার আেগই !ফরত পাঠােনা যােব তেব িনবাচেনর
/
িদেনর পের
!ফরত পাঠােনা হেল তা জুন 9-এর িনবাচেনর
/
জনI গণনা করা হেব না।
viii. যিদ আমার 1কােনা িডজAািবিলRট থােক যার ফেল অনুপি[িতর কারেণ কাগেজর বAালট
পূরণ করা বা 1ফরত পাঠােনা আমার জনA কRঠন বা অসaব হেয় যায়? যিদ আপিন cNh
হেয় থােকন ও আপনার ~ারা যিদ স{ব হয়, তাহেল আপনার বIালট আেবদন ও বIালট পূরেণ
আপিন কাউেক সাহাযI করার জনI বলেত পােরন। যিদ !তমনটা না হেয় থােক, তাহেল আপিন !ম
19-এ সশরীের এেস !ভাট িদেত পারেবন।
ix. আিম কী সশরীের 1ভাট িদেত পারেবা? হAাঁ। িনবাচেনর
$
িদন এবং আেগ এেস 1ভাট
1দওয়ার কাযFেমর
$
সময় সশরীের 1ভাট 1দওয়ার উপায় থাকেব। !কািভড-19 জিনত
উে~েগর কারেণ িকছT কাউি`র !বাড/ অফ ইেলকশন !ভাটেক} বn এবং/বা [ানা@র করেত
পাের। সশরীের !ভাট !দওয়া আেগ, এখােন থাকা “মাই !পজ” এ লগইন কের আপনার !ভাটেক}
সiেক/ িন.pত হেয় িনন।
x. যিদ আিম সশরীের 1ভাট িদই, তাহেল আিম কী আেগর একই [ােন 1ভাট িদেত পারেবা?
যিদও অিধকাংশ 1ভাটেকc 1খালা থাকেব, কেয়কRট 1লােকশন – িবেশষ কের িসিনয়র
1কcdেলা – হয়ত [ানাNিরত বা বe করা হেত পাের। সশরীের !ভাট !দওয়া আেগ, এখােন
থাকা “মাই !পজ” এ লগইন কের আপনার !ভাটেক} সiেক/ িন.pত হেয় িনন।
xi. যারা সশরীের 1ভাট 1দেব তােদর 1কািভড-19-এর সংFমেণর ঝঁু িক কমােত পিরgারপিরhiতার জনA কী কী বAব[া 1নওয়া হেয়েছ? !সে]টাির অফ !1ট অিফস সকল
কাউি`েত পির•ারক .জিনসপ€ পাঠােN যােত িনরাপেদ সশরীের !ভাট !দওয়া িন.pত করা
যায়। সশরীের !ভাOটংেয়র আেগ ও সশরীের !ভাOটং চলাকালীন সমেয় !ভাটেক}fেলা পির•ার
করা হেব।

!কািভড-19 জ.জ/য়া !ভাটার গাইড: সবার জনI !ভাটািধকার উপলভI ও সহজ করা িন.pত করেত িনরলসভােব কাজ কের
যাওয়া !ভাOটং অিধকার সং[া ও !জােটর সহেযাগী (!কায়ািলশন পাট/ নারস)-!দর সােথ িমেল ডাকেযােগ !ভাট !দওয়ার সাধারণ
তথI, FYIs ও FAQs 3•ত করা হেয়েছ।

