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মনন রাখনেন…
আপনার ব্ালটটির অপর দিকটি দিখুন!
উন্া দেনে দ�াট োননর জন্য প্ার্থীনের নাম এেং/অর্ো ে্যালট প্স্ােসমহূ র্ােনে পানর।

মনন কনর প্রদিটি অদিনের জন্ দ�াট দিনবন এবং ব্ালনটর প্রদিটি প্রননের উত্তর দিনবন।
স্্যানারটি আপনানে জানানে না দে আপদন এেটি ো অদিে পনের ো ে্যালনটর প্ননের উত্তর 
দ�ালাোর স্ানন সঠিে�ানে দ�াল েরনে ে্যর্্থ হন়েনেন। এটিনে েলা হ়ে “Undervoting”। স্্যান 
েরার আন� আপনার ে্যালটটি �ানলা�ানে দেনখ দনন। প্দেটি পে এেং ে্যালট প্স্ােনা়ে আপদন  
দ�াট দেন়েনেন ো দনদচিে েরুন। স্্যানারটি আপনার ে্যালটটি এেোর দনন়ে দননল আপদন আর 
দবিেী়ে সুনো� পানেন না।

দ�ালাকার জায়�াটি েম্পূর্ণ�ানব পপূরর করুন।
“X“ অর্ো “ “ ে্যেহার েরনেন না অর্ো দ�ালাোর জা়ে�াটিনে শুিু দ�াল েনর ো� দেনেন না।

শুধমুাত্র একজন ব্দতিনকই দ�াট দিনবন, যদি না অন্�ানব দননি্ণ শ দিওয়া থানক।
প্র্ম েলানম, ে্যালটটিনে দলখা র্ােনে আপদন ে়েটি পেন্দ েরনে পারনেন। দেদির�া� দষেনরে, 
দলখা র্ােনে, “এেজননে দ�াট দেন” “Vote for ONE”, দেন্তু দোন দোন দষেনরে এটি দলখা র্ােনে 
পানর “দে দোন েজুননে দ�াট দেন” “Vote for any TWO”, “দে দোন দেনজননে দ�াট দেন” 
“Vote for any THREE”, ইে্যাদে। অনুগ্রহ েনর ে্যালটটি �ানলা েনর পন়ে দনন, োনে আপদন 
দেদি ো েম দ�াট না দেন।

আপদন একজন রাইট-ইন প্রাথথীনক দ�াট দিনি পানরন।
েদে আপদন দোন প্ার্থীনে দ�াট দেনে চান োঁর নাম ে্যালনট, েনে আপনানে অেি্যই: 
 (১) রাইট-ইন প্ার্থীনের জনন্য দনদে্থষ্ট জা়ে�াটির দ�ালাোর জা়ে�াটিনে সমূ্র্থ পূরর েরনে হনে এেং
 (২) দসই প্ার্থীর নাম এই েনসে দলখনে হনে অর্ো স্্যাম্ দেনে হনে।

অসুদেিা এেং সমািান সমহূ
আদম দ�াট দিনি �ুল কনর দিনলদি।  
ে্যালনট মনুে দেলার অর্ো েেল েরার দচষ্টা েরনেন না। এেজন দ�াটেমথীনে নেুন এেটি ে্যালট 
দেনে েলনু। প্দেটি দ�াটোো সনে্থাচ্চ দেনটি ে্যালট চাইনে পানরন।

আদম “দবদশ দ�াট দিনয় দিনলদি” (একজন প্রাথথীর জনন্ অননকগুনলা দ�ালাকার স্ান পপূরর কনর 
দিনলদি)।
দোন অদেস অর্ো ে্যালট প্স্ােনা়ে আপদন েদে দেিী দ�াট দেন, েনে ো �র্য হনে না। েদে 
আপদন ে্যালটটি স্্যানানর রাখার আন� েুঝনে পানরন দে আপদন দেদি দ�াট দেন়ে দেনলনেন, েনে 
এেজন দ�াটেমথীনে পূরর েরার জন্য নেুন এেটি ে্যালট দেনে েলনু। েদে আপদন অদেদরক্ত দ�াট 
দেও়োর পনর এেটি ে্যালট স্্যানানর দ�াোন, দসটির পে্থ াটি েটুি উপা়েসহ এেটি �ুল োে্থ া দেখানে 
“জমা েরনেন না – ে্যালটটি দেরে দেন” উপা়েটি োেুন, এেং স্্যানারটি আপনার ে্যালটটি দেরে 
দেন়ে দেনে োনে আপদন এেজন দ�াটেমথীর োে দর্নে পূরর েরার জন্য এেটি নেুন ে্যালট দচন়ে 
দননে পানরন। েদে আপদন “ে্যালটটি জমা েরুন” উপা়েটি োনেন, োহনল স্্যানারটি আপনার 
ে্যালটটি দরনখ দননে েনে দে প্দেবিদ্বিোর জন্য দেিী দ�াট দেন়ে দেন়েনেন ো আর �র্য হনে না, 
দেন্তু আপনার োেী দ�াটগুনলা �রনা েরা হনে।

দলখাগুদল অদিদরতি দিাট; আদম আমার কা�নজর ব্ালট পড়নি পারদিনা।  
ে়ে দলখার ো�জ র্ােনে। আপদন এেটি ে্যালট মাদে্থ ং দি�াইস (BMD)-এ ে্যেহার েরনে পানরন।

োধারর দনব্ণাচন ব্ালনট, ব্ালট প্রস্াবনাগুদল পরীক্া করনি �ুলনবন না!

» প্নে সমহূ অপর পাো়ে র্ােনে পানর।
» দ�াট  হ্াাঁ ো  না প্দেটি প্ননের জন্য সঠিে দ�ালাোর পূরর েনর। 

1 | আপনার ব্ালট েংগ্রহ করুন
» আপনার দনদে্থষ্ট দ�াটোন দেন্রে োন, নাম সই েরুন 
এেং আপনার ো�নজর ে্যালট দ�াট েমথীর োে দর্নে 
সংগ্রহ েরুন। 

» ে্যালটটিনে আপনার দ�াট দেও়ো হন়ে দ�নল আপনার 
দ�াটটি োনে দেউ দেখনে না পান োর জনন্য আপনানে 
এেটি দ�াপনী়েো খাম দেও়ো হনে।

» দ�াপন েষেটিনে োন অর্ো ে্যালট মাদে্থ ং দি�াইস 
(BMD)-এর জনন্য ে্যােহার েরার অননুরাি েরুন।

3 | আপনার ব্ালটটি স্্ান করুন
» আপনার দচদনিে ে্যালটটি দ�াপনী়েো জ্যানেনট �ুদেন়ে 
দনন়ে োন স্্যানার অঞ্চনল।

» আপনার পেনন্দর �াষাটি দস্নন দনদে্থষ্ট দোোমটি স্পি্থ 
েনর দেনে দনন।

» আপনার ো�াননা ে্যালটটি স্্যানানর �ুদেন়ে দেন আপনার 
দ�াটটি প্োন েরুন। স্্যানারটি উ�়ে দেে দেন়ে 
দ�াোননা ে্যালট গ্রহর েনর। স্্যানারটি আপনানে জাদনন়ে 
দেনে আপনার দ�াটটি জমা েরা হন়েনে।
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2 | আপনার ব্ালনট দ�াট দিন
» আপনানে প্েত্ত েলমটি দেন়ে আপনার প্দেটি পেনন্দর 
দ�ালাোর জা়ে�াটিনে সমূ্র্থ�ানে পূরর েনর আপনার 
দ�াটটি দেন। (েটুি দেেই পরীষো েরনে �ূলনেন না)

েঠিক �ুল

J. Doe J. Doe J. Doe J. Doe 

» দোন “ ” অর্ো এেটি “ ” ে্যেহার েরনেন না, 
দ�ালাোর জা়ে�াটিনে শুিু দ�াল েনর ো�ানেন না, 
অর্ো ে্যালটটিনে অপ্ন়োজনী়ে ো� দেনেন না।

» এেজন রাইট-ইন প্ার্থীর জনন্য, প্নোজ্য দ�ালাোর স্ানটি 
পূরর েরুন এেং দসই প্ার্থীর নামটি দলখুন।

» আপনার ে্যালট টি �াঁজ েরনেন না।

ে্যালট মাদে্থ ং 
দি�াইস 
(BMD) 
ে্যেহার েরা 

BMDটি িইু�ানব দ�াটারনির ব্ালটটি ব্বহার 
করনি দিয়:
১। ে্যালটটি প্েদি্থে দ্রিনন দেখুন।
২। ে্যালটটি দহিনোননর মাি্যনম শুননু।

BMDটি চার�ানব দ�াটারনির ব্ালনট দ�াট িান 
করনি দিয়:
১। দ্রিন স্পি্থ েনর
২। দেই প্যাি (দরেইল)
৩। দসপ এন্ড পাে েন্ত্র
৪। রোর প্যানিল

BMD-এনি দনন্াতি ধাপগুদলর মাধ্নম আপনার 
ব্ালটটিি দ�াট দিন:
» আপনার ে্যালটটিনে দেমন েনর ও দে �ানে দ�াটটি দেনেন 
ো ঠিে েনর দনন।

» আপনার ে্যালটটি দ�াট জমা েরার দরেনে �ুদেন়ে দেন।
» আপনার �াষাটি পেন্দ েনর দনন।
» BMDটি আপনার পেন্দ োোই ও ো পে্থানলাচনা েরার পুনরা 
প্েৃ়োটি প্েি্থন েরনে। 

» দোন মে েেল েরার জন্য, দোন প্দেবিদ্বিো ো দেষ়ে 
আপদন েেলানে চান, দসটি আোর দেনঁে দনন়ে সঠিে 
উত্তরটি আোর দনন। সংদষেপ্তসার পে্থ া়ে দেরে োও়োর 
জনন্য “NEXT” চাপ দেন।

» আপনার ে্যালটটি মদু্রনরর জন্য “Mark Ballot”-এ চাপ দেন।
» আপনার মদুদ্রে ে্যালট স্্যান েরার জা়ে�া়ে দনন়ে োন।
» ে্যালটটি স্্যানানরর দ�েনর দ�াোননার জনন্য েদে আপনার 
দোন সাহানে্যর প্ন়োজন হ়ে, েনে এেজন দ�াটেমথী 
আপনানে সাহাে্য েরনেন।

দক�ানব দ�াট দিনবন

গুরুত্বপপূর্ণ দননে্থিনা এেং সািারর সমস্যােলীর সমািান সমূহ! 


