িনu iয়কর্ েsট aনুপিsত বয্িk বয্ালট আেবদন

BOARD USE ONLY:

aনুgহ কের s ভােব মুdণ করুন৷ িবsািরত িনেদর্ শ েদখুন৷

Town/City/Ward/Dist:



_________________________________

ei আেবদনিট, হয় বয্িkগতভােব আপনার িনবর্াচেনর কাuিn েবােডর্ জমা িদেত হেব, যা িনবর্াচন আেগর িদেনর পরবিতর্ েত নয়,
নতু বা সরকারী ডাক পিরেষবা কতৃর্ ক ডাকঘেরর ছাপ সmিলত হেত হেব, যা িনবর্াচন িদেনর পূেবর্র 7 িদন পের নয়৷
বয্ালটিট িনবর্াচেনর েবােডর্ বয্িkগতভােব জমা করেত হেব, যা িনবর্াচন িদেন েভাটেকnd বেnর পের নয়, নতু বা সরকারী ডাক
পিরেষবা কতৃর্ ক ডাকঘেরর ছাপ সmিলত হেত হেব, যা িনবর্াচেনর আেগর িদেন পের নয় eবং গৃহীত হেত হেব যা িনবর্াচেনর
পেরর 7িদেনর পের নয়৷

Registration No: ____________________

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Party: ____________________________

 voted in office

 sতার সে , আিম eকিট aনুপিsত বয্িk বয্ালট aনুেরাধ করিছ, কারণ (eকিট কারেণ িটক িদন)
িব



aিভj কাযর্িনবর্াহ হাসপাতােল েরাগী aথবা সহ-িনবাসী
েজল/কারাগাের আটক, আদালেতর িবচােরর জনয্ aেপkারত, gয্াn জুির কতৃর্ ক
মামলার pতীkারত, aথবা aপরাধ aথবা িনয়ম ল ন যা গুরত
ু র aপরাধ নয়,
তার জনয্ aপরােধ সাবয্s হেয় কারাগাের আটক

িনবর্াচেনর িদেন কাuিn aথবা িনu iয়কর্ শহের aনুপিsিত
সামিয়ক aসুsতা aথবা শারীিরক akমতা
sায়ী aসুsতা aথবা শারীিরক akমতা
eক aথবা aিধক বয্িkর, যাঁরা aসুs aথবা শারীিরকভােব দুবলর্ ,
তাঁেদর pাথিমক তttাবধান সmিকর্ ত কতর্ বয্

িনmিলিখত িনবর্াচেনর জনয্ aনুপিsত বয্িk বয্ালেটর aনুেরাধ:
 েকবলমাt pাথিমক িনবর্াচন
 েকবলমাt সাধারণ িনবর্াচন
 েকবলমাt িবেশষ িনবর্াচন
 eiসকল তািরখগুেলার মেধয্ েকান িনবর্াচন aনুপিsিত শুর:ু _____/_____/_____ aনুপিsিত সমাp: _____/_____/_____
েশেষর নাম বা পদিব

pথম নাম

জn তািরখ

মধয্ নাম

কাuিn েযখােন আপিন বাস কেরন

pতয্য়

েফান নmর (ঐcক)

______/_____/_____
িঠকানা েযখােন আপিন বাস কেরন (বাসsান) রাsা

শহরতলী

বািড়

েsট

িজপ েকাড

NY
pাথিমক িনবর্াচন বয্ালট aপর্ণ (eকিটেত িটক িদন)
 িনবর্াচেনর েবােডর্ বয্িkগতভােব আমােক aপর্ণ করা হেব
আিম িনবর্াচেনর েবােডর্ আমার বয্ালট তু লেত pািধকার aপর্ণ করিছ (নাম িদন): _________________________________________________________
আমার েমল বয্ালটিট: (েমেলর িঠকানা)
_______________________________________________________________________________________________________
রাsার নং.

7.

রাsার নাম

সাধারন (aথবা িবেশষ) িনবর্াচন বয্ালট aপর্ণ (eকিটেত িটক িদন)
¨ আিম িনবর্াচেনর েবােডর্ আমার বয্ালট তু লেত pািধকার aপর্ণ করিছ (নাম
¨ আমার েমল বয্ালটিট: (েমেলর িঠকানা)

বািড়

িদন):

শহরতলী

েsট

িজপ েকাড

 িনবর্াচেনর েবােডর্ বয্িkগতভােব আমােক aপর্ণ করা হেব
______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
রাsার নং.

রাsার নাম

বািড়

শহরতলী

েsট

িজপ েকাড

আেবদনকারীেক aবশয্i িনেচ সিহ করেত হেব

8.

আিম pতয্ািয়ত করিছ েয আিম eকজন েযাগয্তাসmn eবং িনবnীকৃ ত (eবং pাথিমকভােব তািলকাভু k) েভাটদাতা; eবং ei আেবদেন সকল তথয্ সতয্ eবং সিঠক eবং
ei আেবদন হলফনামার সমতু েলয্র নয্ায় সকল uেdেশয্ gহণেযাগয্ হেব, eবং, যিদ eেত বsগত tিটপূণর্ িববৃিত থােক তেব যিদ আিম শপথ কের থািক েসi aনুযায়ী
জিরমানা িদেত বাধয্ থাকব৷

eখােন সিহ করুন: X________________________________________________________ তািরখ

____/____/____

যিদ আেবদনকারী aসুsতা, শারীিরক দুবলর্ তা aথবা পড়ার েkেt akমতার কারেণ sাkর করেত aসমথর্ হন, তেব িনmিলিখত িববৃিত কাযর্কর করা
আবশয্ক: আমার িচh, iহার িনেচ যথাযথ সাkী dারা আিম eতddারা িববৃত করিছ েয আমার পড়েত না পারার akমতার কারণ aথবা আমার aসুsতা
aথবা শারীিরক দুবলর্ তা কারেণর dারা সাহাযয্কারী ছাড়া aনুপিsত বয্িk বয্ালেটর জনয্ আমার আেবদেন আিম িলখেত aসমথর্৷ আমার sাkেরর পিরবেতর্
আিম আমার িচh psত কেরিছ aথবা psত করার সাহাযয্ িনেয়িছ৷(েকান েমাkারনামা aথবা পূব-র্ মুিdত নােমর sয্াm aনুেমাদন করা হেব না৷
িবsািরত িনেদর্ শ েদখুন)
তািরখ ___/___/___

েভাটাদাতার নাম: ____________________________________

িচh: ___________________

আিম, িনেm-sাkরকারী, eতddারা pতয্ািয়ত করিছ েয uপেরাk নামক েভাটদাতা আমার uপিsিতেত uk আেবদেন তাঁর িচh যুk কেরেছন eবং িযিন
তাঁর িচh uk আেবদেন যুk কেরেছন তাঁেক েসi বয্িk িহসােব িচিন eবং jাত হেয়িছ েয ei আেবদন হলফনামার সমতু েলয্র নয্ায় সকল uেdেশয্
gহণেযাগয্ হেব, eবং, যিদ eেত বsগত tিটপূণর্ িববৃিত থােক তেব আিম েযরূপ শপথ কেরিছ েসi aনুযায়ী জিরমানা িদেত বাধয্ থাকব৷
______________________________________
____________________________________________
(িচিhত করেত sাkীর সিহ)
_____________________________________________
(িচিhত করেত sাkীর িঠকানা)
BOARD USE ONLY
2012 Absentee Application

িনেদর্ শাবলী:
কারা aনুপিsত বয্িk বয্ালেটর জনয্ আেবদন করেত পােরন?
pিতিট বয্িk তাঁেদর িনেজেদর জনয্ আেবদন করেত পােরন৷ aনুপিsত বয্িk বয্ালট আেবদেনর জনয্ াn িববৃিত েদoয়া, eকিট
aৈবধ বয্ালট েভাটদােনর pেচ া করা, aথবা aৈবধ বয্ালট েভাটদােন aপরেক সাহাযয্ করা eকিট গুরত
ু র aপরাধ৷
সামিরক eবং িবেদেশ aবিsত েভাটদাতােদর জনয্ তথয্:
যিদ আপিন aনুপিsত বয্িk বয্ালেটর জনয্ আেবদন কেরন কারণ আপিন aথবা আপনার পিরবার ৈসনয্বািহনীেত আেছন aথবা
বতর্ মােন আপিন িবেদেশ বসবাস করেছন, তেব ei আেবদনিট বয্বহার করেবন না৷ যিদ আপিন েকndীয়(েফডারাল) েপাsকাডর্
আেবদন বয্বহােরর dারা আেবদন কেরন, তাহেল আপিন িবেশষ বয্বsাপনার stািধকারী হেত পােরন৷ েসনা/িবেদেশ aবিsত
েভাটদােনর িবষেয় aিধক তেথয্র জনয্, আপনার িনবর্াচেনর sানীয় েবােডর্ েযাগােযাগ করুন aথবা
http://www.elections.ny.gov/Voting.html -e েসনা eবং েকndীয়(েফডারাল) েভাটদান িবভাগ েদেখ িনন৷
কখন eবং েকাথায় আপনার আেবদন জমা েদেবন:

িনবর্াচেনর সাত িদন আেগ আেবদন েমল করেত হেব aথবা িনবর্াচেনর eকিদন পূেবর্ আপনার িনবর্াচেনর কাuিn েবােডর্
হােত-হােত aপর্ণ করেত হেব৷ যিদ ei পেt আপনার িনবর্াচেনর কাuিn েবােডর্ র িঠকানা pদান না করা হয়, আপনার sানীয়
িনবর্াচন কাযর্ালেয়র েযাগাযােগর তথয্ “িনবর্াচেনর কাuিn েবােডর্ র িনেদর্ িশকার” aধীেন িনu iয়কর্ েsট িনবর্াচন েবােডর্ র
oেয়বসাiেট: http://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html েপেত পােরন।

আপনার যিদ aসুsতা aথবা akমতা েথেক থােক তেব আপনার লভয্ িবকlগুিল হল:
আপিন যিদ আপনার aসুsতা aথবা akমতা সূচক বােk sায়ীেত িটক িদেয় থােকন, eবং আপনার আেবদন aনুেমািদত হেল,
পুনরায় েকান আেবদন বয্িতেরেকi েয েkেt আপিন েভাটদােন েযাগয্ হেবন েসi সকল িনবর্াচেনর জনয্, আপনা‐আপিন eকিট বয্ালট
পােবন৷ আপিন িনেজ aনুপিsত বয্িk বয্ালট আেবদেন sাkর করেত পােরন, aথবা আপনার িচh psত করেত পােরন eবং
আেবদেনর িনেচ pদt sােন আপনার িচেhর সাkী রাখেত পােরন৷ aনুgহকের মেন রাখুন েয েকান েভাটদােনর uেdেশয্ েকান
েমাkারনামা aথবা মুিdত নােমর sয্াm aনুেমাদন করা হেব না৷

আপনার বয্ালট কখন পাঠােনা হেব:
আপনার aনুপিsত বয্িk বয্ালট uপাদান েয েkেt আপিন েভাটদােন েযাগয্ হেবন, েসi সব েকndীয় (েফডারাল), রাজয্, কাuিn,
নগর aথবা শহেরর িনবর্াচেনর কমপেk 32 িদন আেগ আপনােক পাঠােনা হেব৷ আপিন যিদ ei তািরেখর পের আেবদন কেরন
তেব আপনার বয্ালট আপনার সmn করা eবং sাkিরত আেবদন gহেণর পের eবং আপনার sানীয় িনবর্াচন েবােডর্ র
pিkয়াকরেণর aনিতিবলেm আপনােক পাঠােনা হেব৷ েয সময় আপিন আপনার কাuিn aথবা িনuiয়কর্ শহের aনুপিsত থাকেবন
েসi সময় সীমা িচিhত কের আপিন যিদ িবভাগ 2-e তািরখ pদান কেরন, আপনার িনিদর্ করা ei সময়সীমার মধয্ েয েকান
pাথিমক, সাধারন, িবেশষ িনবর্াচন aথবা েpিসেডিnয়াল pাথিমক িনবর্াচন সংঘিটত হয় তেব তার বয্ালট আপনােক পাঠােনা
হেব৷ আপিন যিদ চান তেব িবভাগ 6 eবং/aথবা িবভাগ 7, েযিট uপযুk হেব, pেয়াজনীয় তথয্ সmn করার মাধয্েম আপিন
েকান বয্িkেক আপনার জনয্ আপনার বয্ালট তু লেত মেনানীত করেত পােরন৷ আপিন যিদ আপনার বয্ালট না েপেয় থােকন তেব
আপনার sানীয় িনবর্াচন েবােডর্ েযাগােযাগ করুন৷

