
 

Covid-19 Safety - Bangla 

 েকািভড১৯ ও েভাট �দানঃ িনরাপৎতার সেবর্াৎতম অনুশীলন 
(CDC-র পরামশর্ অনুযায়ী, “িনবর্াচেন েভাট �হণ �ান ও েভাটারগেণর িবষেয় িবেবচনা” @ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/community/election-polling-locations.html) 
 

আপনার বুঝেত ও িবেবচনা করেত হেব আপনার এলাকায় সহজলভয্ কী কী িবক� বয্ব�া রেয়েছ যােত কের জনসং�শর্ কমােনা যায়, েযমন রেয়েছ েমইেলর মাধয্েম 

েভাট �দান। চূড়া�ভােব, আপনার িস�া� েনয়ার অিধকার রেয়েছ েভাট �দােন আপনার পছে�র েকান প�িতিট আপনার জনয্ েবিশ কাযর্কর। আপিন যিদ 
বয্ি�গতভােব েভাট িদেত মন� কেরন, েহাক অি�ম েভাট অথবা িনবর্াচেনর িদেনর েভাট, িনেচ বিণর্ত সেবর্াৎতম প�িতগেলা আপনােক েভাট �দােনর সময় িনরাপদ 

রাখেত সাহাযয্ করেত পাের। 

িভড় এিড়েয় চলুন 
• আপনার িনবর্াচিন এলাকায় যিদ সহজলভয্ হয়, তাহেল অি�ম েভাট �দান করুন। [এখােন েচক করুনঃ  

https://www.usvotefoundation.org/vote/state-elections/state-voting-laws-requirements.htm] 
• স�ব হেল, অফ্ -িপক সমেয় েভাট িদন, েযমন- মধয্সকােল। 
• আপিন যিদ �াইভ কের েভাট েকে� যান এবং আপনার সময় আপনােক সুেযাগ েদয়, আপনার গািড়েত বেসই েভাটার লাইন িনরী�া করুন এবং যখন লাইন অেপ�াকৃত 

েছাট থােক, তখন িগেয় লাইেন দাঁড়ান। 

িনবর্াচন-েকে� ��িত িনেয় আসুন 
• আেগ েথেকই আপনার েভাট েকে�র �ান ও �েয়াজনীয় িদকগেলা েচক করুন, কারণ েকািভড-১৯ এর কারেণ তা ইেতামেধয্ পিরবতর্ ন হেয় িগেয় থাকেত পাের। 
• েভাট েকে� যাবার আেগই যাচাই কের িনন আপনার েভাটার েরিজে�শন তথয্ িঠক আেছ কী না। যিদ আপিন এমন েকান ে�ট-এ বাস কেরন েযখােন অি�ম েভাট 

�দােনর সমেয় িকংবা িনবর্াচেনর িদেন েরিজি� করা স�ব, েভাট েকে�র �ােন েপৗঁছার আেগই েভাটার েরিজে�শন ফরম পূরণ কের িনন যিদ স�ব হয়। 
• িনি�ত করুন েয আপনার ে�ট-এ েযসব কাগজপে�র �েয়াজন হয় তার সবগেলা আপনার হােত মজুদ আেছ, েযমন একিট �হণেযাগয্ ফেটা-আইিড, িনবর্াচন েকে� 

যােত সময়ে�পন না করেত হয়। 
• িনবর্াচেনর �ােন েযন েভাট �দােনর প�িত �ত েশষ হয় তা িবেবচনা করুন িকংবা ঘের বেসই একিট নমুনা বয্ালট েপপার পূরণ করুন। [আপনার নমুনা বয্ালেটর জনয্ 

েচক করুনঃ https://ballotpedia.org/Sample_Ballot_Lookup েনাট, েভাটীং রাইট্ স এ�-এর েসকশন ২০৩ আওতায় েয িদকগেলা রেয়েছ, েসিট 
অবশয্ই এর আওতাধীন ভাষােত অনূিদত নমুনা বয্ালট �দান করেব। 

• আপিন িনেজই আপনার একিট কােলা কািলর কলম সােথ আনুন। 
• আপনার �াইলাস অথবা এমন েকান িকছু িনেয় আসুন েযন েভাট �দােনর টাচ-ি�ন েমিশেন বয্বহার করেত পােরন। তেব বয্বহােরর পূেবর্ িনবর্াচন কম�েদর সােথ তা 

যাচাই কিরেয় িনন। 

সু� আচরেণর অেভয্স করুন 
• েভাট �দান �ােন �েবেশর পূেবর্ এবং েস �ান তয্াগ করার পের আপনার হাতগেলা ধূেয় িনন। 
• একটু মা� পিরধান করুন। 
• যখন আপিন েভাট �দান �ােন থাকেবন, ঘন ঘন এলেকাহল-িনভর্ র হয্া� সািনটাইজার যােত কমপে� ৬০% এলেকাহল রেয়েছ, িবেশষভােব েযসব �ান �শর্ করার পর 

েযগেলা অেনক মানুষ বার বার �শর্ কের থােক, েযমন দরজার হাতল, িকংবা েভাট েদয়ার েমিশন। 
• অনয্েদর েথেক কমপে� ৬ ফুট (�ায় দুই বাহুর ৈদঘর্) দূর� বজায় রাখুন, এমনিক যিদ আপিন এবং অনয্ানয্রাও মা� পের থােকন। 
• আপিন িনেজ িনেজই েভািটং েমিশনেক জীবানুমু� বা পির�ার করেত যােবন না। ইেল�িনক েভািটং েমিশন ি�নার ও জীবানুমু�কারক বয্বহাের ন� হেয় েযেত পাের। 

আপিন যিদ েভাটীং েমিশন �শর্ করার আেগ সয্ািনটাইজার বয্বহার কের থােকন, তাহেল িনি�ত করুন েয আপনার হাত স�ূণর্ শিকেয় েগেছ েযন য�িট ন� করা েথেক 
র�া করেত পােরন। েভািটং য�পািত বয্বহােরর পের আপনার হাত ধূেয় িনন িকংবা এলেকাহল-িনভর্ র হয্া� সয্ািনটাইজার বয্বহার করুন। 
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