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েভাট েক�গিল িনবর্াচন িদেনর 10 িদন আেগ েথেক সকাল 10 টা েথেক স�য্া 7 টা পযর্� েখালা থােক। িনবর্াচেনর িদন, েসই সময়গিল 
সকাল 7 টা েথেক রাত 8 টা পযর্� বাড়ােনা হয়। 
         আপিন যিদ েসই সমেয় আপনার কমর্�েল থাকার জনয্ 
         সংকি�ত হন  এবং রাজয্বয্াপী িনবর্াচেন েভাট েদওয়ার জনয্ 
         কােজর সমেয়র বাইের আপনার কােছ পযর্া� সময় না 
         থােক, কয্ািলেফািনর্য়ার আইন আপনােক েকােনা েবতন না 
         হািরেয় েভাট েদওয়ার জনয্ দুই ঘ�া অবিধ ছুিট িনেত েদয়। 
 

আপিন েভাট েদওয়ার জনয্ যতটা সময় �েয়াজন  তা 
িনেত পােরন, তেব  েসই সমেয়র মা� দুই ঘ�া েবতন  
�দান করা হেব।  

 
েভাট েদওয়ার জনয্ আপনার অনুপি�িতিট েকবল 
আপনার িনয়িমত কােজর িশফেটর শরুেত বা েশেষ হেত 
পাের, যা  েভােটর জনয্ সবেচেয় ফাঁকা সময় এবং 
আপনার িনয়িমত কােজর িশ� েথেক  কমপে� সময়  
বয্ািতত করার অনুমিত েদয়, যিদ না আপিন  আপনার 
িনেয়াগকতর্ ার সােথ অনয্ েকানও বয্ব�া না কেরন। 

 
যিদ িনবর্াচেনর িতন কাযর্িদবেসর আেগ আপিন মেন 
কেরন  েয আপনার েভাট েদওয়ার জনয্ অনুপি�িত ছুিট 
দরকার তাহেল িনবর্াচেনর অ�ত দুই কমর্িদবস আেগ 
আপনােক অবশয্ই আপনার িনেয়াগকতর্ ােক জানােত  
হেব।
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 েভাট েদওয়ার জনয্ কমর্চারীর অনুপি�িত ছুিট 
সং�া� িনেয়াগকতর্ ােদর িব�ি� 

 

 
 
ে�েটর  আইন (কয্ািলেফািনর্য়া ইেলকশনস েকাড েসকশন 14001) িনেয়াগকতর্ ােদর 
তােদর কম�েদর রাজয্বয্াপী িনবর্াচেন েভাট েদওয়ার উেদ্দেশয্ েবতনেভাগী ছুিট েনওয়ার 
িবধােনর পরামশর্ িদেয় একিট েনািটশ েপা� করেত হেব। 

 
আপনার সুিবধার জনয্ এই েনািটেশর একিট নমুনা এই পৃ�ার উে�া িদেক ছাপা হেয়েছ। 
 
এই েনািটশিট অবশয্ই কােজর জায়গায় ��ভােব েপা� করেত হেব, যিদ বা�বস�ত হয়, 
বা অনয্ েযখােন - েযখােন েদখা যায় েয কমর্চারীরা তােদর কমর্�েল আেস এবং যায়, 
�িতিট রাজয্বয্াপী িনবর্াচেনর 10 িদেনর এর েচেয় কম নয়। 
 
 এই িব�ি� বা অনয্ানয্ িনবর্াচন স�িকর্ ত তথয্  স�েকর্  আপনার যিদ  েকানও ��  থােক 

তেব অনু�হ কের েসে�টাির অফ ে�েটর  েভাটার হটলাইেনর সােথ (800) 345-VOTE 

(8683) এ েযাগােযাগ করুন। 

কমর্চারীরা েভাট েদওয়ার উেদ্দেশয্ 

েবতনেভাগী ছুিটর অবকাশ পাওয়ার েযাগয্ 

শধুমা� যিদ তােদর েভাট েদওয়ার জনয্ 

কােজর সমেয়র বাইের পযর্া� সময় না থােক। 

 

আইনিটর উেদ্দশয্ হল েসই সম� কমর্চারীেদর 
েভাট েদওয়ার সুেযাগ েদওয়া যারা তােদর চাকিরর 
কারেণ সময় িদেত পােরন না। 

 
�িতিট িনবর্াচেনর িদন সকাল 7:00 টা েথেক 8:00 
টা পযর্� েভাট �হন করা হয়। 

 
কম�েদর েভাট  েদওয়ার জনয্ যতটা 

সময় �েয়াজন, ততটুকু সময় েদওয়া 

েযেত পাের,  িক� মা� সেবর্া� দুই 

ঘ�ার েবতন েদওয়া হয়। 

 
িনেয়াগকতর্ ারা কম�েদর অি�ম েনািটশ িদেত 
পােরন েয তােদর েভাট েদওয়ার জনয্ অিতির� 
সময় �েয়াজন হেত পাের। 

 

িনেয়াগকতর্ ােদর শধুমা� কমর্চারীর িশফেটর 

শরুেত বা েশেষ ছুিট েনওয়ার জনয্ সময় �েয়াজন 

হেত পাের। 
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