
েযা গয্তা র  �েয়াজনীয়তা  

একিট অপরাধমূলক ইিতহােসর সােথ জিড়ত বয্ি� েয িনব�ন 
এবং েভাট িদেত পােরন: 

একিট অপরাধমূলক ইিতহােসর সােথ জিড়ত বয্ি� েয িনব�ন 
এবং েভাট িদেত পারেবন না: 

লস এে�েলস কাউি� কারাগাের ব�ী কয্ািলেফািনর্য়ার িকছু নাগিরক এখনও েভাট েদওয়ার েযাগয্। 

আপিন েভাট িদেত এবং েভাট েদওয়ার জনয্ িনব�ন করেত পােরন যিদ আপিন : 

• একজন মািকর্ ন নাগিরক এবং কয্ািলেফািনর্য়ার বািস�া,

• িনবর্াচেনর িদন 18 বছর বা তার েবিশ বয়সী ,

• বতর্ মােন একিট গরুতর অপরােধর েদাষী সাবয্� করার জনয্ একিট রাজয্ বা েফডােরল কারাগােরর েময়াদ পিরেবশন করা হয় না, এবং

• বতর্ মােন আদালত �ারা েভাট েদওয়ার জনয্ মানিসকভােব অ�ম বেল মেন করা হয় না

• েজলা কারাগাের:
- একিট খারাপ বাকয্ পিরেবশন করা (একিট অপকমর্

আপনার েভাট েদওয়ার অিধকারেক �ভািবত কের না)
- কারণ কারাগােরর সময় হল �েবশেনর একিট শতর্

(অসদাচরণ বা অপরাধ)
- একিট অপরাধমূলক েজেলর সাজা �দান করা

িবচােরর অেপ�ায়

• �েবশন-এ
• পয্ােরােল

• বাধয্তামূলক ত�াবধােন

• েপা�-িরিলজ স�দােয়র ত�াবধােন

• েফডােরল ত�াবধায়ক িরিলেজ

• একিট িকেশার অিভভাবক� ফয়সালার সােথ একজন বয্ি�

বতর্ মােন কারারু� একিট গরুতর অপরােধর েদাষী সাবয্� করার জনয্ 
একিট রাজয্ বা েফডােরল কারাগােরর েময়াদ পিরেবশন করা হে�: 

• রা�ীয় কারাগার

• েফডােরল কারাগার

• কাউি� েজল বা অনয্ানয্ সংেশাধনাগার *

��বয্: একবার আপিন আপনার েময়াদ পিরেবশন করার পের, আপনার 

েভাট েদয়ার অিধকার পুনরু��ার করা হয় ; যাইেহাক, আপনােক অবশয্ই 

registertovote.ca.gov এ অনলাইেন িনব�ন করেত হেব বা একিট 

কাগেজর েভাটদােন িনবি�ত হেত হেব। 
* কয্ািলেফািনর্য়া েপনাল েকাড ধারা 2910 কয্ািলেফািনর্য়ার িডপাটর্ েম� অফ কােরকশনস অয্া� িরহয্ািবিলেটশন (CDCR) েক �ানীয়

সরকারগিলর সােথ চুি� করার অনুমিত েদয় যােত কাউি� েজল বা অনয্ানয্ সংেশাধনাগাের অপরাধীেদর রাখা যায়। এই পিরি�িতেত �ানীয়

কারাগার বা অনয্ানয্ সুিবধায় রাখা রা�ীয় কারাগােরর সাজা�া� একজন বয্ি�েক িনব�ন এবং েভাট েদওয়ার অনুমিত েদওয়া হয় না। 
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েভািটং েকা-অিডর্ েনটেরর  িনবর্াচেনর িদন েথেক কমপে� 15 িদন আেগ 
েভাট েদওয়ার জনয্ আপনােক অবশয্ই িনব�ন করেত হেব। 

েভাটার িনব�ন কাডর্  এবং েমইল �ারা েভাট অয্াি�েকশন পূরণ করুন।  �িতিটেত আপনার বুিকং # অ�ভুর্ � করুন 
মািকর্ ন যু�রাে�র েমইেলর মাধয্েম 

স�ূণর্ েভাটার িনব�ন ফমর্, েমইল অয্াি�েকশন �ারা েভাট এবং েমইল বয্ালট �ারা েভাট একিট িনরাপদ প�িতেত েডপুিট কম�েদর বা মািকর্ ন েপা�াল সািভর্ স 
�ারা িনব�েকর অিফেস পাঠােনা হেব। 

 একিট েভাট েকে� যান একিট অ�ায়ী বয্ালেটর জনয্ অনুেরাধ করুন। 

একিট অপরাধমূলক ইিতহাস সহ েভাটাররা 

LOS ANGELES কাউি� 

েরিজ�ার-েরকডর্ ার/কাউি� �াকর্   

12400 Imperial Highway, Norwalk, CA 90650 LAVOTE.GOV




