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মনন রাখনেন…
আপনার ব্ালটটির অপর দিকটি দিখুন!
পিছননর িাতায় দ�াট দেয়ার জন্য পননেদেশনা এেং/ো ে্যালট প্রস্ােনা থাকনত িানর।

দ�ালাকার জায়�াটি সম্পূর্ণভাবব পপূরর করুন।
“X“ অথো “ “ ে্যেহার করনেন না অথো দ�ালাকার জায়�াটিনক শুধু দ�াল কনর ো� পেনেন না।

শুধমুাত্র একজন ব্দতিবকই দভাট দিববন, যদি না অন্ভাবব দনবি্ণ শ দিওয়া থাবক।
প্রথম কলানম, ে্যালটটিনত দলখা থাকনে আিপন কয়টি িছন্দ করনত িারনেন। দেপশর�া� দষেনরে, 
দলখা থাকনে, “একজননক দ�াট পেন” “Vote for ONE”, পকন্তু দকান দকান দষেনরে এটি দলখা থাকনত 
িানর “দে দকান েজুননক দ�াট পেন” “Vote for any TWO”, “দে দকান পতনজননক দ�াট পেন” 
“Vote for any THREE”, ইত্যাপে। এর মানন হনলা আিপন দেই িপরমাণ প্রাথথীনক দ�াট পেনত 
িারনেন। অনুগ্রহ কনর েত্নেহকানর ে্যালটটি িড়নেন োনত আিপন দেশী দ�াট ো �ুলেশতঃ 
কম ন�াট না দেন। 

আপদন একজন রাইট-ইন প্াথথীবক দভাট দিবে পাবরন।
েপে আিপন দকান প্রাথথীনক দ�াট পেনত চান োঁর নাম ে্যালনট, তনে আিনানক অেশ্যই: 
 (১) রাইট-ইন প্রাথথীনের জনন্য পনপেদেষ্ট জায়�াটির দ�ালাকার জায়�াটিনক েম্পূণদে িপূরণ করনত হনে এেং
 (২) দেই প্রাথথীর নাম এই েনসে পলখনত হনে অথো স্্যাম্ পেনত হনে।

মবন কবর প্দেটি অদিবসর জন্ দভাট দিববন এবং ব্ালবটর প্দেটি প্বনের উত্তর দিববন।
স্্যান করার আন� আিনার ে্যালটনিিার �াল �ানে দেনখ পনন। আিপন েকল িনের এেং েকল ে্যালট 
প্রস্ােনা দ�াট পেনয়ছন পক না তা পনপচিত করুন। আিপন েপে একটি ো তনতাপধক িনের ো ে্যালট 
প্রশ্ন দ�ালাকার করনত ে্যথদে হন তনে স্্যানার আিনানক েতকদে  কনর পেনে (“কম দ�াট পেনয়নছন”) 
ো আিপন েপে অননক গুনলা দ�ালাকার কনরন (“অপতপরক্ত দ�াট পেনয়নছন”), এেং আিনানক ে্যালট 
দেরত দেয়ার িন্া পজজ্াে করনে োনত আিপন ঠিক কনর পননত িানরন (নীনচ দেখুন)। আিপন েপে 
দেমননতমন �ানে দ�াটটি পেনয় পেনত চান তনে পবিতীয় েুনো� আর িানেন না।

অেুপেধা এেং েমাধান েমপূহ
আদম দভাট দিবে ভুল কবর দিবলদি।  
ে্যালনট মনুছ দেলার অথো েেল করার দচষ্টা করনেন না। একজন দ�াটকমথীনক নতুন একটি ে্যালট 
পেনত েলনু। প্রপতটি দ�াটোতা েনেদোচ্চ পতনটি ে্যালট চাইনত িানরন।

আদম “কম দভাট দিবয়দি” (একটি অথবা আরও দবদশ প্দেবযাদ�োর জন্ একটি পিন্দ দিদনিে 
করবে ব্থ্ণ হবয়বি

“কাস্ করনেন না - ে্যালট দেরত পেন” পনেদোচন করুন, এেং আিনার ে্যালট স্্যান করার 
আন� আিনার িছন্দ করা দশষ করুন। 

আদম “দবদশ দভাট দিবয় দিবলদি” (একজন প্াথথীর জবন্ অবনকগুবলা দ�ালাকার স্ান পপূরর কবর 
দিবলদি)।
দকান অপেে অথো ে্যালট প্রস্ােনায় আিপন েপে দেশী দ�াট দেন, তনে তা �ণ্য হনে না। েপে 
আিপন ে্যালটটি স্্যানানর রাখার আন� েুঝনত িানরন দে আিপন দেপশ দ�াট পেনয় দেনলনছন, তনে 
একজন দ�াটকমথীনক িপূরণ করার জন্য নতুন একটি ে্যালট পেনত েলনু। েপে আিপন অপতপরক্ত দ�াট 
দেওয়ার িনর একটি ে্যালট স্্যানানর দ�াকান, দেটির িেদে াটি েটুি উিায়েহ একটি �ুল োতদে া দেখানে 
“জমা করনেন না – ে্যালটটি দেরত পেন” উিায়টি োছুন, এেং স্্যানারটি আিনার ে্যালটটি দেরত 
পেনয় দেনে োনত আিপন একজন দ�াটকমথীর কাছ দথনক িপূরণ করার জন্য একটি নতুন ে্যালট দচনয় 
পননত িানরন। েপে আিপন “ে্যালটটি জমা করুন” উিায়টি োনছন, তাহনল স্্যানারটি আিনার 
ে্যালটটি দরনখ দননে তনে দে প্রপতবিপ্বিতার জন্য দেশী দ�াট পেনয় পেনয়নছন তা আর �ণ্য হনে না, 
পকন্তু আিনার োকী দ�াটগুনলা �ণনা করা হনে।

দলখাগুদল অদেদরতি দিাট; আদম আমার কা�বজর ব্ালট পড়বে পারদিনা।  
েড় দলখার কা�জ থাকনে। আিপন একটি ে্যালট মাপকদে ং পি�াইে (BMD)-এ ে্যেহার করনত িানরন।

1 | আপনার ব্ালট সংগ্রহ করুন
» আিনার পনপেদেষ্ট দ�াট দকন্রে োন এেং আিনার 
েঠিক এনেম্বপল /ইনলকশন পিপ্রিক্ট দটপেল খুনঁজ পনন 
(এই নম্বরগুনলা BOE দনাটিনশ এেংআিনার দ�াটার 
�াইনির দলনেনলর উিনর মপুরিত আনছ)। 

» স্াষের কনর দিাল অপেোনরর পনকট দথনক আিনার 
কা�নজর ে্যালট পনন। ে্যালট পচপনিত করার ির তা 
অনন্যর েপৃষ্ট দ�াচর না হোর জন্য একটি দমাড়ক পেনে।

» দ�ািন কষেটিনত োন অথো ে্যালট মাপকদে ং পি�াইে 
(BMD)-এর জনন্য ে্যােহার করার অননুরাধ করুন।

3 | আপনার ব্ালটটি স্্ান করুন
» আিনার পচপনিত ে্যালটটি দ�ািনীয়তা জ্যানকনট �ুপকনয় 
পননয় োন স্্যানার অঞ্চনল।

» আিনার িছনন্দর �াষাটি পস্নন পনপেদেষ্ট দোতামটি স্পশদে 
কনর দেনছ পনন।

» আিনার ো�াননা ে্যালটটি স্্যানানর �ুপকনয় পেন আিনার 
দ�াটটি প্রোন করুন। স্্যানারটি উ�য় পেক পেনয় 
দ�াকাননা ে্যালট গ্রহণ কনর। স্্যানারটি আিনানক জাপননয় 
দেনে আিনার দ�াটটি জমা করা হনয়নছ।
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2 | আপনার ব্ালবট দভাট দিন
» আিনানক প্রেত্ত কলমটি পেনয় আিনার প্রপতটি িছনন্দর 
দ�ালাকার জায়�াটিনক েম্পূণদে�ানে িপূরণ কনর আিনার 
দ�াটটি পেন। (েটুি পেকই িরীষো করনত �পূ লনেন না)

সঠিক ভুল

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

» দকান “ ” অথো একটি “ ” ে্যেহার করনেন না, 
দ�ালাকার জায়�াটিনক শুধু দ�াল কনর ো�ানেন না, 
অথো ে্যালটটিনত অপ্রনয়াজনীয় ো� দেনেন না।

» একজন রাইট-ইন প্রাথথীর জনন্য, প্রনোজ্য দ�ালাকার স্ানটি 
িপূরণ করুন এেং দেই প্রাথথীর নামটি পলখুন।

» আিনার ে্যালট টি �াঁজ করনেন না। ে্যালনটর উির 
স্াষের ো আিনার নাম পলখনেন না।

ে্যালট মাপকদে ং 
পি�াইে 
(BMD) 
ে্যেহার করা 

BMDটি িইুভাবব দভাটারবির ব্ালটটি ব্বহার 
করবে দিয়:
১। ে্যালটটি প্রেপশদেত প্রিনন দেখুন।
২। ে্যালটটি দহিনোননর মাধ্যনম শুননু।

BMDটি িারভাবব দভাটারবির ব্ালবট দভাট িান 
করবে দিয়:
১। প্রিন স্পশদে কনর
২। পকই ি্যাি (দরেইল)
৩। পেি এন্ড িাে েন্ত্র
৪। রকার ি্যানিল

BMD-এবে দনব্াতি ধাপগুদলর মাধ্বম আপনার 
ব্ালটটিে দভাট দিন:
» আিনার ে্যালটটিনত দকমন কনর ও পক �ানে দ�াটটি দেনেন 
তা ঠিক কনর পনন।

» আিনার ে্যালটটি দ�াট জমা করার দরেনত �ুপকনয় পেন।
» আিনার �াষাটি িছন্দ কনর পনন।
» BMDটি আিনার িছন্দ োছাই ও তা িেদোনলাচনা করার িুনরা 
প্রকৃয়াটি প্রেশদেন করনে। 

» দকান মত েেল করার জন্য, দকান প্রপতবিপ্বিতা ো পেষয় 
আিপন েেলানত চান, দেটি আোর দেনঁছ পননয় েঠিক 
উত্তরটি আোর পনন। েংপষেপ্তোর িেদে ায় দেরত োওয়ার 
জনন্য “NEXT” চাি পেন।

» আিনার ে্যালটটি মরুিনণর জন্য “Mark Ballot”-এ চাি পেন।
» আিনার মপুরিত ে্যালট স্্যান করার জায়�ায় পননয় োন।
» ে্যালটটি স্্যানানরর দ�তনর দ�াকাননার জনন্য েপে আিনার 
দকান োহানে্যর প্রনয়াজন হয়, তনে একজন দ�াটকমথী 
আিনানক োহাে্য করনেন।

দকভাবব দভাট দিববন

গুরুত্বপপূর্ণ পননেদেশনা এেং োধারণ েমে্যােলীর েমাধান েমপূহ! 


