আমার ভ াটটি কী গণনা করা হয়েয়ে? ভ াট ভেোর পর আপনার কী করণীে!
কখন ো কখন ো আপ োর ব্যোলট গণ ো ো-ও করো হনে থোকনে পোনর। ব্যোলট গণ ো ন ব্বোচ নিন র পর থথনক অন ক নি ধনর চলনে থোনক। সু েরোাং আপ োর হোনে
সমে থোনক থেসব্ সমসযোর কোরনণ আপ োর ব্যোলট গণ োে ধরো হে ো থসগুনলো ঠিক করোর জ য। এখোন আপন জো নে পোরনব্ আপ োর থ োট থে গণ োে ধরো হে
েোর জ য আপ োনক কী করনে হনব্!

ননর্ব াচয়নর নেন হয় া মংগ র্ার, নয় ম্বর ৩, ২০২০
ভমই /অনু পনিনির র্যা টসমূ হ
1. আপ োর থমইল/অ ু পনিনের ব্যোলট ট্র্যোক করু এটি ন নিে করোর জ য থে এটি গণ োে ধরো হে। আপন প্রনেটি থেট-এর ট্র্যোনকাং েথয পোনব্
www.ballotready.org এই ওনেব্সোইনট।
a. আপ োর েনি সোহোনেযর প্রনেোজ হে েোহনল 1-888-API-VOTE (1-888-274-8683) এই হটলোই োম্বোনর কল করু । সহোেেো থিেো
হে ব্োাংলো, কযোন্টন জ, নহনি, থকোনরেো , মযোন্ডোনর , েোগোনলোগ, ন নেে োনমজ, এব্াং উর্দব োষোে।
b. আয়গ ভেয়কই ট্র্যানকং শুরু করুন – সমসযো ঠিক করব্োর জ য প্রোেশই খু ব্ অল্প সমে অব্নশষ্ট থোনক।
2. েনি আপ োর থমইল/অ ু পনিনের ব্যোলট গণ ো করো ো হেঃ
a. থমইল/অ ু পনিনের ব্যোলট গণ ো ো হওেোর নকছু সোধোরণ কোরণঃ
i. েস্তখি না নম য় – থমইল/অ ু পনিনের ব্যোলট-এ আপ োর িস্তখে সরকোরী িনলনল সাংরনিে আপ োর িস্তখে-এর সোনথ ো নমলোর
কোরনণ।
ii. ননয়েব শনাসমূ হ পু য়রাপু নর র্া সঠিক ায়র্ অনু সরয়ণ র্যেব হয় ।
iii. আপনার পনরচেপয়ের কনপ সংযু ক্ত করয়ি র্যেব হয় ।
b. এই হটলোই োম্বোনর কল করু 1-888-API-VOTE (1-888-274-8683) এটি থিখোর জ য থে আপন আপ োর অ ুপনিনের/থমইল
ব্যোলনটর সমসযো ঠিক করনে পোরনব্ কী ো। সহোেেো প্রিো করো হে ইাংনরনজ, ব্োাংলো, কোন্টন জ, নহনি, থকোনরেো , মযোণ্ডোনর , েোগোনলোগ,
ন নেে োনম, এব্াং উর্দব োষোে।
শিব াধীন র্যা ট
1. আপন েনি শেব োধী ব্যোলনট থ োট নিনে থোনক , আপ োর িো ীে অথব্ো থেট গ ব বনমন্ট ইনেোমনধযই হেনেো জোন নে নিনেনছ আপ োর থ োট থিেোর
সমে আপ োর শেব োধী ব্যোলট গণ ো করো হনেনছ কী ো েো কী োনব্ থিখনে পোরনব্ ।
2. েনি আপন শেব োধী ব্যোলনট থ োট নিনে থোনক এব্াং এটি গণ ো করো ো হে, নকছু নকছু থিনে আপন নকছু পিনিপ ন নে পোনর েোনে আপ োর থ োট গণ ো
করো হেঃ
a. শেব োধী ব্যোলট গণ ো ো করোর নকছু সোধোরণ কোরণ রনেনছঃ
i. ভ াটার ভরনিয়েশন – আপন েনি নব্শ্বোস কনর থে আপন থ োট নিনে থরনজনেশ কনরনছ নকন্তু ন নিব ষ্ট থ োট থকনের থ োটোর
েোনলকোে আপ োর োম থিখো েোেন , হনে পোনর নকছু কোরণ রনেনছ েো আপন আপ োর িো ীে ন ব্বোচ অনিসোনরর সোনথ ব্নস সমোধো
করনে পোনর ।
ii. পনরনচনি – েনি আপন আপ োর সঠিক পনরচেপে ন ব্বোচ থকনে আ নে ু নল নগনে থোনক , নকছু নকছু থিনে আপন েো আপ োর
িো ীে ন ব্বোচ অনিসোনরর কোনছ আ নে পোনর ।
iii. েস্তখি একই রকম না হওো – েনি ন ব্বোচ থরকনডব সাংরনিে আপ োর িস্তখনের সোনথ ব্যোলনট থিেো আপ োর িস্তখে ো নমনল,
েোহনল এই অব্িোে ন ব্বোচন র পর আপন আপ োর িো ীে ন ব্বোচ অনিসোনরর সোনথ ব্যোপোরটি মীমোাংসো করোর পিনিপ ন নে পোনর ।
b. এই সমসযোগুনলো সমোধো করোর জ য হেনেো খু ব্ অল্প সমেই ব্োকী আনছ। এই হটলোই োম্বোনর 1-888-API-VOTE (1-888-274-8683)
কল করু কী োনব্ আপন এটি করনে পোরনব্ । সহোেেো প্রিো করো হে ইাংনরনজ, ব্োাংলো, কোন্টন জ, নহনি, থকোনরেো , মযোণ্ডোনর , েোগোনলোগ,
ন নেে োনম, এব্াং উর্দব োষোে।
আনরো জো নে চো ? আমোনির ন ব্বোচ -সম্পনকব ে েথোব্নল থিখু www.advancingjustice-aajc.org/election2020 এখোন ।

