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বহুভাষিক সম্পদ:

city  of
camb ridge

এখানে ব্ালট ঢ�াকাে

ব্ালট 
বাক্স

ব্ালট 
বাক্স

ক্েমযরিজ যনবতুাচন েযমশন আপনাে িময়িূচী অন্যায়ী ক্�াট ক্েওয়া 

িহজ এবং ি্যবধাজনে েযে র্লযে। ডােযযাযি বা ব্যযতিির�াযব 

রাডারাযড ক্�াট যেন!

যিটি অফ ক্েমযরিজ ক্বাডতু  অফ ইযলেশন েযমশনােি

51 ইনম্যান য্রিট, ক্েমযরিজ, এমএ 02139 • ক্ফান: 617-349-4361

ফ্যাক্স: 617-349-4366 • ইযমল: Election@cambridgema.gov

কষিশোরগণ:
এযরিজ এ যেং
ল্যাযে ডযলিউ ওয়াডতু
চালতুি ক্জ. মাযেতু ায়াডতু
য�য্াযেয়া এ হ্যাযেি

ষেব্াহী পষরচালক:
রাযনয়া এল. ক্ফাডতু

সহকারী পষরচালক:
ক্লিযল ওয়াক্সম্যান

PRESORTED STD 
মাযেতু ন ডাে 

ক্পড 
ে্যামযরিজ এমএ 

পােযমট নং 58215

আবাযিে গ্াহে
ক্েমযরিজ, এমএ

তাডাতাষড ঢভাট ষদে! ঢিল দ্ারা ঢভাট!

এখানে 
প্ারষভিক 
ঢভাটিং

োযজ্যে যনবতুাচযনে যেন, 8 নয�ম্বে

ব্ষতিগত প্ারষভিক ঢভাটিং-এর সিয়কানল
22 অয্াবে - 4 নয�ম্বে

িময় এবং অবস্াযনে জন্য য�রযে ক্েখ্ন!

ঢভাটার ষেবন্ধে
অেলাইে: www.RegisterToVoteMA.com 
আপনাে যযে ক্মাটে িাযডে আইযডে ক্েযজয্রি না থাযে, রাহযল আপনাযে 
আপনাে যনবন্ধন ফমতু যরিন্ট েেযর হযব এবং 51 Inman St, Cambridge MA, 
02139-এ যনবতুাচন েযমশন অযফযি ক্মল েেযর হযব।

ব্াষতিগতভানব: 
ক্েমযরিজ যনবতুাচন েযমশন, 51 ইনম্যান য্রিট, ক্েমযরিজ, MA 02139 
যনয়যমর�াযব অযফযিে িমযয়। 

শযনবাে, 29 অয্াবে, আপযন িোল 9 টা ক্থযে যবোল 3 টা পযতুন্ত ক্যযোনও 
রিােযভিে ক্�াটোযনে স্াযন যনবন্ধন েেযর পাযেন। অথবা যনবতুাচন েযমশন 
অযফযি িোল 9টা ক্থযে যবোল 5টা পযতুন্ত েেযর পাযেন।

আপোর ঢভাটার ঢচক করুে 
ঢরষিন্রেশে স্্াটাস 

www.RegisterToVoteMA.com
অথবা যনবতুাচন েযমশন অযফযি েল েরুন 617-349-

4361 নম্বযে।  

 আপোর োি, ঠিকাো বা রািনেষতক দল 
ষেবন্ধে বা পষরবত্ে করার ঢশি তাষরখ হল 

শষেবার, 29 অন্াবর

2022-এর প্থি ষদনক ঢভাট ঢদওয়ার ষেনদ্ষশকা
ে্যামযরিজ শহযেে মযধ্য

ক্েমযরিজ যনবতুাচন েযমশন আপনাে িময়িূচী 
অন্যায়ী ক্�াট ক্েওয়া িহজ এবং ি্যবধাজনে 

েযে র্লযে। রাডারাযড ইযমযলে মাধ্যযম 
ক্�াট েরুন বা 

ব্যাযতিির�াযব!

ইনিল করা ব্ালট ঢেরত ঢদওয়ার 
িে্ 6ট ব্ালট ড্রপ বক্স উপলব্ধ

ব্ষতিগত প্াথষিক ঢভানটর 14 ষদে 

3ট ঢকিষরিি িুনড প্াথষিক 
ঢভানটর অবস্াে

সপ্াহানতের ঘন্া উপলব্ধ

(শুধ্মাত্র ক্েমযরিজ ক্�াটােযেে জন্য)

1. ষসট হল: যবয্ডংযয়ে যপেযনে েেজাে োযে7 95 ম্যািাচ্যিটি এয�যনউযর অবযস্র

2. ঢিাস্ সু্ল: �বযনে িামযনে রিযবশপযথে োযে 40 গ্ানাইট য্রিযট অবযস্র

3. ঢকিষরিি পুষলনশর সদর দপ্র: যবয্ডংযয়ে িামযনে 125-এে 6 রম য্রিযটে োযে 

অষেষসয়াল ব্ালট ড্রপ বনক্সর অবস্াে

অবযস্র

4. িাষরয়া এল বাল্ডউইে সু্ল: যবয্ডংযয়ে 
অক্সযফাডতু  য্রিযটে রিযবশপযথে ডানযেযে 85 
অক্সযফাডতু  য্রিযট অবযস্র

5. ও'ষেল লাইনরিষর: যবয্ডংযয়ে রিযবশ যিঁযড িংলযনে  
70 যেঞ্জ এয�যনউযর অবযস্র

6. কেে ষবষল্ডিং: �বযনে িামযনে ডান পাযশ 
অবযস্র 51 ইনম্যান য্রিট

http://www.RegisterToVoteMA.com
http://www.RegisterToVoteMA.com


প্ারষভিক ঢভাটিং বলনত ষক ঢবাঝায়?
রিােযভিে ক্�াট হযছে যনবতুাচযনে যেন আযি ক্�াট ক্েওয়াে ি্যযাি। আপযন 
ব্যযতিির�াযব বা ক্মযল ক্�াট যেযর পাযেন এবং আপনাে ব্যালট যনবতুাচযনে যেযন 
আপনাে জন্য ক্েওয়া হযব। রিাথযমে ক্�াযটে িময়োল ম্যািাচ্যিটি োজ্য আইন দ্াো 
যনধতুাযের হয়। 

ঢক তাডাতাষড ঢভাট ষদনত পানরে?
ক্েমযরিযজ ক্যযোন যনবযন্ধর ক্�াটাে রিােযভিে ক্�াযটে িময় ক্�াট যেযর পাযেন! 
অন্পযস্র ক্�াটোযনে যবপেীযর, আপনাে রাডারাযড ক্�াট ক্েওয়াে জন্য ক্োনও 
অজ্হার বা োেযেে রিযয়াজন ক্নই! 

আষি ঢকাথায় আনগ ঢভাট ষদনত পাষর?
যনবতুাচযনে যেন ক্থযে য�ন্ন, আপনাযে ক্�াটোযনে অবস্াযন যনয্তি েো হয় না। আপযন 
নীযচে যবশে যববেযে ে্যামযরিজ রিােযভিে ক্�াটিং অবস্ানগুযলে মযধ্য ক্য ক্োনওটিযর 
ক্যযর পাযেন৷ 51 ইনম্যান য্রিযট অবযস্র ষেব্াচে কষিশনের কার্ালয় োজ্য 
যনবতুাচযনে জন্য রিাথযমে ক্�াযটে স্ান হযব না।

প্শ্নসিূহ?

আমাযেে রিােযভিে ক্�াটিং ওযয়বিাইট এ যান 

www.CambridgeMA.gov/EarlyVoting 

617-349-4361 নম্বযে যনবতুাচন েযমশন অযফযি েল েরুন

Election@cambridgema.gov-এ আমাযেে ইযমল েরুন.

প্ারষ্িকভানব ঢবাঝার ঢভাটিং

তাডাতাষড ব্ষতিগতভানব ঢভাটিং 

তাডাতাষড ঢিল দ্ারা ঢভাটিং

আষি কখে তাডাতাষড ঢভাট ষদনত পাষর?
রিােযভিে ক্�াযটে িময়োল শযনবাে, 22 অয্াবে ক্থযে শুরেবাে, 4 নয�ম্বে পযতুন্ত। 
িময়গুযল যেযনে যেন পযেবযরতু র হয় রাই নীযচে িময়িূচীটি ক্েখ্ন। 

আষি রষদ এর পষরবনত্ ষেব্াচনের ষদনে ঢভাট ষদনত চাই?
আপযন যযে আযি�াযি ক্�াট না ক্েন, রাহযলও আপযন যনবতুাচযনে যেন আপনাে 
যনধতুাযের ক্�াট ক্েয্রে ক্�াট যেযর পাযেন। 
অেুগ্রহ কনর উপনদশ ষদে ঢর আপোর ঢপাষলিং ঢলানকশে পষরবষত্ত  
হনত পানর। 

আপযন যনবতুাচযনে আযিে যেন আপনাে যনধতুাযের অবস্ান িহ এেটি ক্�াটাে যবজ্ঞযতি 
পাযবন, অথবা আপযন এটি ক্েখযর পাযেন  
www.cambridgema.gov/pollinglocations. 
িোল 7টা ক্থযে োর 8টা পযতুন্ত ক্�াটগ্হে চলযব। মঙ্গলবাে, 8 নয�ম্বে আপযন 
শুধ্মাত্র এেবাে ক্�াট যেযর পাযেন—যযে আপযন এেটি আিাম ক্�াটোন ব্যালট ক্েন, 
রাহযল আপযন যনবতুাচযনে যেযন ক্�াট যেযর পােযবন না। 

িুখ্ লাইনরিষর - 449 রিডওযয়
ঢকিষরিি িল ষবভাগ250 টি পযেষ্াে প্কুযেে পােতু ওযয়
্য়ানলষন্ লাইনরিষর 826 ক্েমযরিজ য্রিট, বােতু শায়াে য্রিযটে পাযশে রিযবশ পথ

51 ইনম্যান য্রিযট অবযস্রষেব্াচে কষিশনের কার্ালয়োজ্য যনবতুাচযনে জন্য রিাথযমে ক্�াযটে স্ান হযব না। ক্�াটােযেে অবশ্যই উপযে রাযলো�্তি 
রিাথযমে ক্�াযটে স্ানগুযলে এেটিযর ক্যযর হযব।

অেলাইনে আপোর ব্ালট ট্্াক করুে!
www.TrackMyBallotMA.com

1.

অ্যাযলিযেশনটি ডাউনযলাড েরুন 
www.MailMyBallotMA.com অথবা আপনাে নাম, 
ক্েমযরিজ ঠিোনা, ক্যখাযন আপযন ব্যালট পাঠাযর চান 
ক্িই ঠিোনা এবং আপনাে স্াক্ষে িহ এেটি ব্যালযটে 
জন্য এেটি যলযখর অন্যোধ পাঠান। তাষলকাভুতি ো 
হওয়া ঢভাটারনদর অবশ্ই ষেনদ্শ করনত হনব ঢর 
তারা ঢকাে দনলর ব্ালট চাইনবে। 

আপযন যযে ক্ডযমাযরেটিে বা যেপাবযলোন পাটিতু যর 
যনবযন্ধর হন, আপযন শুধ্মাত্র ক্িই েযলে ব্যালযট ক্�াট 
যেযর পাযেন। আপযন যযে রাযলো�্তি না হযয় থাযেন 
(িাধােের স্রন্ত্র যহিাযব উযলেখ েো হয়), আপযন 
রিাথযমযে ক্�াট ক্েওয়াে জন্য এেটি েলীয় ব্যালট ক্বযে 
যনযর পাযেন এবং আপনাে নাম নযথ�্তি না থােযর 
পাযেন। 

2.

ইযমল, ফ্যাক্স, বা ক্মল দ্াো আপনাে স্াক্ষযের আযবেন 
পাঠান। আপযন যযে আপনাে আযবেন ইযমল েযে থাযেন, 
রাহযল আপনাযে এটিযে এমন�াযব িাইন েেযর হযব 
যাযর আপনাে হাযর ক্লখা স্াক্ষযেে িাযথ র্লনা েো 
ক্যযর পাযে। ইযলেট্রযনে স্াক্ষে, স্্যান েো অ্যাযলিযেশন, 
এবং অ্যাযলিযেশযনে ফযটা গ্হেযযাি্য। টাইপ েো স্াক্ষে 
গ্হে েো যাযব না। 

ইযমল:elections@cambridgema.gov
ে্াক্স: 617-349-4366
ঢিল:  ক্েমযরিজ যনবতুাচন েযমশন, 51 ইনম্যান য্রিট 
ক্েমযরিজ, এমএ 02139

3.

আপোর ব্ালট ঢেরত ঢদওয়ার ষবকল্পগুষল:
• আপনাে ব্যালযটে িাযথ ক্েওয়া ডাে-রিেত্ত খাম 

ব্যবহাে েযে ক্মযল ব্যালট ক্ফের যেন
• যনধতুাযের রিােযভিে ক্�াটোযনে িমযয়ে মযধ্য এেটি 

যনধতুাযের রিােযভিে ক্�াটোযনে স্াযন এেজন যনবতুাচনী 
েমতুেরতু াে োযে যিল েো ব্যালট খামটি ক্ফের যেন

• ক্েমযরিযজ অবযস্র েয়টি (6) ব্যালট ড্রপ বযক্সে 
ক্যযোযনা এেটিযর আপনাে ব্যালট ক্পৌঁযে যেন। 
ড্রপ বযক্সে অবস্ানগুযল এই িাইযডে যপেযনে পৃষ্ায় 
রাযলো�্তি েো হযয়যে৷ ড্রপ বক্স িোল 7টা ক্থযে 
োর 8টা পযতুন্ত পাওয়া যায়। যনবতুাচযনে যেন পযতুন্ত 
রিযরযেন, 8 নয�ম্বে মঙ্গলবাে োর 8 টায়

একট ব্ালট অেুনরাধ করার সিয়সীিা: মঙ্গলবাে, 1 নয�ম্বে, োর 5টা।
যনবতুাচন েযমশন িময়মযরা ক্ডযল�াযে যনযচির েেযর যর রাডারাযড িভিব আযবেন েোে  
ি্পাযেশ েযে। 

ব্ালট ড্রপবনক্সর িাধ্নি বা ব্ষতিগতভানব পাঠানোর ঢশি তাষরখ: মঙ্গলবাে, 8 নয�ম্বে, োর 8টা।

ডাকরোগন পাঠােো ব্রালটন অবশ্যই নযে্বাচনযে েযন ে্বাো পোি্টমাে্ে েো থােরয হবয এবং এটয 
শনযবাে, 12 ন�যম্বে বযেযল 5টাে মধ্যয নযে্বাচন েমযশনযে অফযিয পৌঁোরয হবয।

গুরুত্বপূণ্ সিয়সীিা 

ব্ষতিগত প্ারষভিক ঢভাটিং অবস্ানে 

শষেবার রষববার ঢসািবার িঙ্গলবার বুধবার বৃহস্পষতবার শুক্রবার
22 অন্াবর 23 অন্াবর 24 অন্াবর 25 অন্াবর 26 অন্াবর 27 অন্াবর 28 অন্াবর 

িোল 9টা - যবযেল 3টা িোল 9টা - যবযেল 3টা িোল 8.30টা - োর 8টা িোল 8.30টা - যবযেল 5টা িোল 8.30টা - যবযেল 5টা িোল 8.30টা - যবযেল 5টা িোল 8.30টা - দুপ্ে 12টা

29 অন্াবর 30 অন্াবর 31 অন্াবর 1 েনভম্বর 2 েনভম্বর 3 েনভম্বর 4 েনভম্বর

িোল 9টা - যবযেল 3টা িোল 9টা - যবযেল 3টা িোল 8.30টা - োর 8টা িোল 8.30টা - যবযেল 5টা িোল 8.30টা - যবযেল 5টা িোল 8.30টা - যবযেল 5টা িোল 8.30টা - দুপ্ে 12টা

http://www.CambridgeMA.gov/EarlyVoting%20
http://www.cambridgema.gov/pollinglocations.
http://www.TrackMyBallotMA.com
http://www.MailMyBallotMA.com
mailto:elections%40cambridgema.gov%20

