***ভ োটোর নিবন্ধি***
প্রোথনিক নিববোচনির জিয ভ োটোর নিবন্ধি
১৮ অগোস্ট

১৮ অগোস্ট
২৩ অগোস্ট

েোযোরণ নিববোচনির অযোবনেনি ভ োট

ডোকন োনগ প্রোথনিক নিববোচনির জিয নিবন্ধি: আনবদিপত্র ডোনক
ভেলোর ভেষ নদি এবং আনবদিপত্র ভবোডব অব ইনলকেিনে ২৩
অগোনস্টর িনযয ভপৌছোনে হনব। §5-210(3)

৩১ অনটোবর

স্বয়ং উপনিে হনয় নিবন্ধি: প্রোথনিক নিববোচনি ভ োট ভদয়োর
ভ োগযেো প্রোনির জিয ভবোডব অব ইনলকেিনে আনবদিপত্র অবেযই
এই েোনরনের িনযয ভপৌছোনে হনব। §5-210, 5-211, 5-212
নিকোিো পনরবেবি কনর প্রোথনিক নিববোচনি ভ োট ভদয়োর ভ োগযেো
প্রোনির ভেষ নদি। §5-208(3)

৬ িন ম্বর

৬ িন ম্বর

৭ িন ম্বর

েোযোরণ নিববোচনির জিয ভ োটোর নিবন্ধি
১৩ অনটোবর

১৩ অনটোবর

ডোকন োনগ েোযোরণ নিববোচনির জিয নিবন্ধি: আনবদিপত্র ডোনক
ভেলোর ভেষ নদি এবং আনবদিপত্র ভবোডব অব ইনলকেিনে ১৮
অনটোবনরর িনযয ভপৌছোনে হনব। §5-210(3)
স্বয়ং উপনিে হনয় নিবন্ধি: েোযোরণ নিববোচনি ভ োট ভদয়োর
ভ োগযেো প্রোনির জিয ভবোডব অব ইনলকেিনে স্বয়ং উপনিে হনয়
আনবদি করোর ভেষ নদি। েোিনরক বোনহিী ভথনক েম্মোনির েোনথ
অবের নিনয় থোকনল অথবো ১৪ অনটোবনর িোগনরকত্ব ভপনয় থোকনল
২৮ অনটোবর প বন্ত নিবন্ধি করনে পোরনবি।
§5-210, 5-211, 5-212

১৩ অনটোবর

দল পনরবেবি: দল পনরবেবনির স্বীকৃনে পোবোর ভেষ নদি।
Election Law Title III, §5-304(3)

১৮ অনটোবর

নিকোিো পনরবেবি কনর েোযোরণ নিববোচনি ভ োট ভদয়োর ভ োগয হবোর
ভেষ নদি। §5-208(3)

***অযোবনেনি ভ োট***
প্রোথনিক নিববোচনির অযোবনেনি ভ োট
৫ ভেনেম্বর

প্রোথনিক নিববোচনি ভ োট ভদয়োর ভ োগযেো প্রোনির জিয নিবন্ধনির
আনবদিপত্র ডোনক ভেলোর ভেষ নদি। §8-400(2)(c)

১১ ভেনেম্বর

স্বয়ং উপনিে হনয় প্রোথনিক নিববোচনির বযোলনটর জিয আনবদি
করোর ভেষ নদি। §8-400(2)(c)

১১ ভেনেম্বর

বযোলট ডোনক ভেলোর ভেষ নদি। ভবোডব অব ইনলকেিনে বযোলট
অবেযই ১৯ ভেনেম্বনরর িনযয ভপৌছোনে হনব।
§8-412(1)

১২ ভেনেম্বর

স্বয়ং উপনিে হনয় কোউনি ভবোনডব প্রোথনিক বযোলট জিো ভদয়োর
ভেষ নদি, ভ োটনকন্দ্র বন্ধ হবোর পূ বব প বন্ত। §8-412(1)

েোিনরক বোনহিীর ভ োটোরনদর জিয প্রোথনিক নিববোচি
১১ অগোস্ট
১৮ অগোস্ট
৫ ভেনেম্বর

েোিনরক বোনহিীর ভ োটোরনদর বযোলট ডোনক ভেলোর নদি।
§10-108(1)
পূ নবব নিবনন্ধে িয় এরূপ ভ োটোরনদর জিয প্রোথনিক নিববোচনির
েোিনরক বযোলনটর আনবদিপত্র গ্রহনণর ভেষ নদি। §10-106 (5)
পূ নবব নিবনন্ধে এরূপ ভ োটোরনদর জিয প্রোথনিক নিববোচনির েোিনরক
বযোলনটর আনবদিপত্র জিো ভদয়োর ভেষ নদি। §10-106(5)

পূ নবব নিবনন্ধে এরূপ ভ োটোরনদর জিয স্বয়ং উপনিে হনয়
১১ ভেনেম্বর প্রোথনিক নিববোচনির েোিনরক বযোলনটর আনবদি করোর ভেষ নদি।
§10-106(5)
েোিনরক প্রোথনিক বযোলট ডোনক ভেলোর ভেষ নদি। ভবোডব অব
১১ ভেনেম্বর ইনলকেিনে বযোলট অবেযই ১৯ ভেনেম্বনরর িনযয ভপৌছোনে
হনব। §10-114(1)
***
১২ ভেনেম্বর

নিববোচনির নদিগুনল***

প্রোথনিক নিববোচি। §8-100(1)(a)

েোযোরণ নিববোচনির বযোলনটর আনবদিপত্র ডোনক ভেলোর ভেষ নদি।
§8-400(2)(c)
স্বয়ং উপনিে হনয় েোযোরণ নিববোচনির বযোলনটর জিয আনবদি করোর
ভেষ নদি। §8-400(2)(c)
বযোলট ডোনক ভেলোর ভেষ নদি। ভবোডব অব ইনলকেিনে বযোলট
অবেযই ১৪ িন ম্বনরর িনযয ভপৌছোনে হনব। §8-412(1)
স্বয়ং উপনিে হনয় কোউনি ভবোনডব বযোলট জিো ভদয়োর ভেষ নদি,
ভ োটনকন্দ্র বন্ধ হবোর পূ বব প বন্ত। §8-412(1)

েোিনরক বোনহিীর ভ োটোরনদর জিয েোযোরণ নিববোচি
৬ অনটোবর
২৮ অনটোবর
৩১ অনটোবর

৬ িন ম্বর

৬ িন ম্বর

েোিনরক বোনহিীর ভ োটোরনদর বযোলট ডোনক ভেলোর নদি।
§10-108(1)
পূ নবব নিবনন্ধে িয় এরূপ ভ োটোরনদর জিয েোযোরণ নিববোচনির েোিনরক
বোনহিীর অযোবনেনি আনবদিপত্র গ্রহনণর ভেষ নদি। §10-106(5)
পূ নবব নিবনন্ধে এরূপ ভ োটোরনদর জিয ডোকন োনগ ভপ্ররণ করো
অযোবনেনি আনবদিপত্র ভবোডব অব ইনলকেিনে ভপৌঁছোনিোর
ভেষ নদি। §10-106(5)
পূ নবব নিবনন্ধে এরূপ ভ োটোরনদর জিয স্বয়ং উপনিে হনয় েোযোরণ
নিববোচনির েোিনরক বযোলনটর আনবদিপত্র জিো ভদয়োর ভেষ নদি।
§10-106(5)
পূ নবব নিবনন্ধে ভ োটোরনদর জিয েোযোরণ নিববোচনির েোিনরক বোনহিীর
বযোলট ডোনক ভেলোর ভেষ নদি। ভবোডব অব ইনলকেিনে বযোলট
অবেযই ২০ িন ম্বনরর িনযয ভপৌছোনে হনব।
§10-114(1) §11- 212

ভবোডব অব ইনলকেিে ইি দযো নেনট অব
নিউ ইয়নকব অিু নিেবয নিববোচনির েোনরেঃ

প্রোথনিক নিববোচি
১২ ভেনেম্বর, ২০১৭
েোযোরি নিববোচি
৭ িন ম্বর, ২০১৭

