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েবােডর্র ভূিমকা
দা েবাডর্ অব ইেলকশনস ইন দা িসিট অব িনউ ইয়কর্, দশজন কিমশনারেক িনেয় গিঠত একিট পৰ্শাসিনক
সংস্থা। পৰ্ধান দু ইিট দেলর সু পািরশ অনু যায়ী িসিট কাউিন্সল পৰ্িতিট বেরা েথেক দু ইজন কের কিমশনারেক চার
বছর েময়ােদর জন িনেয়াগ কেরk কিমশনারগণ েবােডর্র িনবর্াহী এবং পাঁচিট বেরা অিফেসর ৈদনিন্দন কাজকমর্
েদখােশানার জন উভয় দল সমিথর্ত কমর্চারীেদর িনেয়াগ কেরন। িনউ ইয়কর্ শহেরর িনেম্ন উেল্লিখত কাজগুেলা
করার জন িনউ ইয়কর্ েস্টেটর িনবর্াচনী আইনানু যায়ী এই েবাডর্ দায়বদ্ধ:
•

েভাটার িনবন্ধেনর আেবদনপতৰ্গুেলা পৰ্িকৰ্য়াকরণ করা

•

েভাটার িনবন্ধন েরকডর্গুেলা সংরক্ষণ এবং হালনাগাদ রাখা

•

পৰ্াথর্ীর আেবদনপতৰ্/কাগজপতৰ্গুেলা পৰ্িকৰ্য়াকরণ এবং যাচাই করা

•

িনবর্ািচত পৰ্াথর্ী এবং পৰ্চারণা কিমিটর কােম্পইন ফাইনান্স িডস-েক্লাজার িববৃ িত নিথভুক্ত করা

•

িনবর্াচন পিরচালনার জন িনবর্াচনী কমর্ীেদর িনেয়াগ, পৰ্িশক্ষণ এবং দািয়তব্ বণ্টন করা

•

েভাটেকন্দৰ্গুেলা পিরচালনা করা

•

িনবর্াচনগুেলােত েভাটেকেন্দৰ্ অথবা অাবেসিন্ট বালেট েভাট েদয়ার অনু মিত পৰ্দােনর মাধেম পৰ্েতক
েভাটােরর অিধকার িনিশ্চত করা

•

পৰ্িতিট িনবর্াচেনর েভাটগুেলা গণনা করা এবং েভাট গণনা সিঠক হেয়েছ তা িনিশ্চত করা

•

িনবর্াচন সম্পিকর্ত তথ িবতরণ করার মাধেম েভাটারেদর জন িশক্ষামূ লক কাযর্কৰ্ম পিরচালনা করা

•

িবিভন্ন রাজৈনিতক উপিবভােগর জন মানিচতৰ্ ৈতির করা
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েবাডর্ অব ইেলকশনেসর
ইেলকশনেসর অিফসগুেলার িঠকানা এবং েফান নমব্র
কুইন্স
118-35 Queens Boulevard-11th floor
Forest Hills, Queens, NY 11415
(718) 730-6730

মানহাটান
200 Varick Street, 10th Floor
New York, NY 10014
(212) 886-2100
বৰ্নক্স
1780 Grand Concourse-5th floor
Bronx, NY 10457
(718) 299-9017
বৰ্ুকিলন
345 Adams Street, 4th Floor
Brooklyn, New York 11201
(718) 797-8800

কাযর্িনবর্
িনবর্াহী অিফস
32 Broadway, 7th floor
New York, NY 10004
(212) 487-5300

স্টােটন আইলান্ড
আইলান্ড
1 Edgewater Plaza, 4t Floor
Staten Island, NY 10305
(718) 876-0079
েফান বাংক
1-212-VOTE-NYC (868-3692)
1-866-VOTE-NYC
TDD (212) 487-5496

েফান বাংক
েফান বাংক একিট েফান কল িবতরণ ববস্থার সােথ সংযু ক্ত যার মাধেম েবােডর্র কমর্চারীবৃ ন্দ একসােথ ৭০িট েফান কল
পিরচালনা করেত পােরনk েফান বাংক েসামবার েথেক শুকৰ্বার সকাল ৯টা েথেক িবকাল ৫টা পযর্ন্ত পিরচািলত হয়। েফান
কল কারীরা েযসব িবষেয় তথ সংগৰ্হ করেত পােরনঃ েভাটেকন্দৰ্; েভাটােরর মযর্াদা; িনবন্ধেনর সবর্েশষ সময়সীমা; এবং
েভাট পৰ্দােনর সরঞ্জামগুেলা ববহার সম্পিকর্ত িনেদর্শনা। এছাড়াও েয িবষয়গুেলার জন অনু েরাধ জানােত পােরনঃ েভাটার
িনবন্ধন, অাবেসিন্ট বালট এবং েভাট কমর্ীর আেবদন পতৰ্k িনবর্াচেনর সময় ঘিনেয় আসেল এই সময়সূ চী সম্পৰ্সারণ করা
হয়। েফান বাংেক একিট ‘আইিভআর (ইন্টােরিক্টভ ভেয়স েরসপন্স)
েরসপন্স) িসেস্টম’ আেছ যা আমােদর ২৪ ঘণ্টা সকলেক েসবা
পৰ্দােন সহায়তা কের। ইংেরিজ, স্পািনশ, চাইিনজ, েকািরয়ান এবং বাংলা ভাষায় েরকিডর্ং এই িসেস্টেমর ৈবিশষ্ট। িনয়িমত
কাযর্িদবেসর বাইের এই ‘সব্য়ংিকৰ্য় অপােরটর’ আেবদন পেতৰ্র জন অনু েরাধ কারীেদর নাম এবং িঠকানা েরকডর্ কের রােখ।
*২০২০ সােলর আদমশুমািরর ফলাফেলর উপর িভিত্ত কের ভিবষেত আরও ভাষা েযাগ করার সম্ভাবনা রেয়েছ৷

ইন্টারেনট
দা েবাডর্ অব ইেলকশনস ইন দা িসিট অব িনউ ইয়েকর্র ওেয়বসাইেট েবােডর্র যাবতীয় তথ হালনাগাদ করা হয় এবং
ওেয়বসাইেটর মাধেম িনবর্াচেনর তািরখ, েভাটার িনবন্ধেনর আেবদন পতৰ্ েকাথায় পাওয়া যােব, মুদৰ্ণ েযাগ িনবন্ধেনর
আেবদন পতৰ্, যা পূ রণ কের ডাক েযােগ েবাডর্ অব ইেলকশনেসর কােছ পাঠােনা যােব; েবাডর্ অব ইেলকশনেসর বেরা
অিফসগুেলার িঠকানা এবং েফান নমব্র; েভাটেকন্দৰ্গুেলার অবস্থান এবং পৰ্িতিট িনবর্াচেনর নমুনা বালট; রাজৈনিতক
উপিবভাগগুিলর মানিচতৰ্ এবং িনবর্াচেনর িদন েভাটেকেন্দৰ্ যাবার িদক িনেদর্শনা পাওয়া যােব; আমােদর ওেয়বসাইেটর িঠকানা
হেচ্ছ http://vote.nyc.ny.us
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েভােটর জন িনবন্ধন করা
েযাগতা সমূ হ
িনউ ইয়কর্ শহের েভাট েদয়ার জন িনবন্ধন করেত হেল, আপনােক অবশই:
১) মািকর্ন যু ক্তরােষ্টৰ্র একজন নাগিরক হেত হেব (পুেয়েটর্া িরেকা, গুয়াম এবং ইউ এস ভািজর্ন আইলােন্ড জন্মগৰ্হণকারীরাও
অন্তভুর্ক্ত।)
২) িনবর্াচেনর কমপেক্ষ ৩০ িদন আেগ েথেক িনউ ইয়কর্ শহের বসবাসরত নাগিরক হেত হেব। (দৰ্ষ্টবঃ আপিন সামিরক
বািহনীেত চাকির করেল বা েকােনা িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠােন ভিতর্ হেল আপনার িঠকানা অিনচ্ছাকৃত ভােব হারােবন না/পােবন না।)
৩) আপিন েয বছর িনবন্ধন পতৰ্ জমা িদেবন েসই বছেরর ৩১েশ িডেসমব্েরর মেধ আপনার বয়স ১৮ বছর হেত হেব৷
(দৰ্ষ্টবঃ আপিন সাধারণ, পৰ্াথিমক, বা অন েযেকান িনবর্াচেন েভাট িদেত চাইেল েসই িনবর্াচেনর তািরেখর মেধ আপনার
বয়স অবশই কমপেক্ষ ১৮ বছর হেত হেব।)
৪) গুরুতর অপরােধর জন কারারুদ্ধ হওয়া যােব না, িকংবা গুরুতর অপরােধর কারেণ পােরােল থাকা যােব না।
৫) েকােনা আদালেত মানিসকভােব েযাগ নয় বেল িবেবিচত হওয়া যােব না।
৬) অন েকাথাও (িনউ ইয়কর্ শহেরর বাইের) েভাটািধকার দাবী করা যােব না।
যিদও বছেরর েযেকান সমেয় িনবন্ধন করেত পােরন, তবুও পরবতর্ী িনবর্াচেন কাযর্করী হেত আপনার আেবদন পতৰ্ অবশই
পরবতর্ী িনবর্াচেনর কমপেক্ষ ২৫ িদন আেগ জমা িদেত হেব অথবা ২৫ িদন আেগর ডাকেমাহর যু ক্ত হেত হেব৷
িবেশষ িনবর্াচেনর েক্ষেতৰ্ েভাটােরর আেবদন পতৰ্ অবশই েসই িনবর্াচেনর তািরেখর কমপেক্ষ ১০ িদন আেগ জমা িদেত হেব
বা ১০ িদন আেগর ডাকেমাহর যু ক্ত হেত হেব৷ (েভাটারেক অবশই িবেশষ িনবর্াচন অনু িষ্ঠতব েজলায় বসবাস করেত হেব।)

িকভােব
িকভােব িনবন্ধন করেবন
করেবন - িনবন্ধন ফরম – বাংলা
েভাট েদয়ার জন িনবন্ধন করেত আপনােক অবশই েভাটার িনবন্ধেনর একিট আেবদন পএ নীল বা কােলা কািল িদেয় পূ রণ
কের েবাডর্ অব ইেলকশনেসর কােছ পাঠােত হেব অথবা সশরীের আমােদর েযেকান একিট অিফেস জমা িদেত হেব৷
িনবন্ধেনর আেবদন পেতৰ্ অবশই মূ ল সব্াক্ষর থাকেত হেব। ফােক্সর মাধেম েপৰ্রণ করা আেবদন পতৰ্ গৰ্হনেযাগ নয়।
২০০২ সােল, মািকর্ন যু ক্তরােষ্টৰ্র সরকার “েহল্প আেমিরকা েভাট অাক্ট”
অাক্ট” (হাভা)
হাভা) আইন পাশ কেরেছ, এই আইনানু যায়ী
পৰ্থমবার েভােটর জন িনবন্ধন কারী েভাটারেক পিরচয় সনাক্ত করার জন অবশই িকছু বাড়িত পৰ্মাণ িদেত হেব৷ এই
আইনানু যায়ী েভাটারেক ডৰ্াইভাসর্ লাইেসন্স বা নন-ডৰ্াইভাসর্ পিরচয়পেতৰ্র নমব্র, েসাশাল িসিকউিরিট নমব্েরর েশষ চার সংখা,
বা বাংক েস্টটেমন্ট, ইউিটিলিট িবল, ইতািদ িদেত হেব৷ যা েকবলমাতৰ্ নতুন েভাটারেদর েক্ষেতৰ্ পৰ্েযাজ যারা ২০০৩
সােলর পর পৰ্থমবােরর মত িনবন্ধন করেছন৷
পিরচয় সনাক্ত করার এই তেথর অনু েরাধ করার জন েভাটার িনবন্ধেনর আেবদন পেতৰ্ পিরবতর্ন করা হেয়েছ৷ তেব, যিদ
েকান বিক্ত েভােটর জন িনবন্ধন করার সময় েকােনা ধরেনর পিরচয়পতৰ্ জমা না েদন, তাহেল েবাডর্ নতুন েভাটারেক
পিরচয় পৰ্মােণর জন দরকার এরূপ তথ জমা েদয়ার অনু েরাধ জািনেয় একিট িচিঠ পাঠােব৷
যিদ ডাকেযােগ একিট আেবদন পতৰ্ েপেত চান, তাহেল 212212-VOTEVOTE-NYC (868(868- 3692) অথবা 1-866866-VOTEVOTE-NYC নমব্ের
েফান করুন৷
িডপাটর্েমন্ট অব মটর েভিহকােলর সবগুেলা অিফেস, পাবিলক লাইেবৰ্রীেত, েপাষ্ট অিফস/ডাকঘর এবং আরও অেনক
সরকাির সংস্থােতও আেবদন পতৰ্ পাওয়া যায়৷
িনউ ইয়কর্ শহের েভাটার িনবন্ধন স্থায়ী৷ তেব, আপনার িনবন্ধন ৈবধ আেছ তা িনিশ্চত করার জন যখনই বাসা বদলােবন
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তখন অবশই দা েবাডর্ অব ইেলকশনস ইন দা িনউ ইয়কর্ িসিটেক আপনার নতুন িঠকানা জানােত হেব, অথবা আপিন
আপনার নাম পিরবতর্ন করেলও জানােত হেব৷ হালনাগাদ তথসহ একিট নতুন েভাটার িনবন্ধন ফরম পূ রণ কের এবং তা
দা েবাডর্ অব ইেলকশনস ইন দা িসিট অব িনউ ইয়কর্েক জমা েদয়ার মাধেম এটা করা যায়৷

দেল েযাগদান করা
িনউ ইয়কর্ েস্টেট দেল তািলকাভুক্ত হওয়া
েভাটার িনবন্ধেনর আেবদন পেতৰ্ একিট অংশ আেছ েযখােন দেল তািলকাভুক্ত হওয়ার েক্ষেতৰ্ আপনার পছন্দ উেল্লখ করেত
পােরন৷ যিদ েকান দলেক মেনানীত না কেরই িনবন্ধন করেত চান, তাহেল শুধু েসই জায়গািটেত িচহ্ন িদন েযখােন েলখা
আেছ “আিম েকান দেল তািলকাভুক্ত হেত ইচ্ছুক নই৷”
২০১৫ সাল েথেক িনবন্ধেনর আেবদন পেতৰ্ েযসব দলগুেলােক বালেট মযর্াদাসহ তািলকাবদ্ধ করা হেয়েছ েসগুেলা হেলা:
•

েডেমােকৰ্িটক পািটর্

•

িরপাবিলকান পািটর্

•

কনজারেভিটভ পািটর্

•

িগৰ্ন পািটর্

•

ওয়ািকর্ং ফািমিলজ পািটর্

•

ইিন্ডেপেন্ডন্স পািটর্

•

ওেমন’স ইকুয়ািলিট পািটর্

•

িরফমর্ পািটর্

•

অন __________

আিম েকান রাজৈনিতক দেল নাম েলখােত চাই না
•

েকান পািটর্েত নয়

অনান/িলেখ িদন েশৰ্ণীেত িভন্ন েকান দেলর নাম েলখা যােব এবং আমরা েসই নােমর পৰ্থম ১৫ অক্ষর িনবন্ধন ববস্থায়
পৰ্েবশ করােবা।
উেল্লখ, েযসব বিক্ত “অনান” বা “েকান পািটর্েত নয়” েবেছ েনন তারা পৰ্াথিমক িনবর্াচেন েভাট িদেত পারেবন না৷

দেল অন্তভু ির্ ক্ত/
ক্ত/েযাগদান ও পৰ্াথিমক
পৰ্াথিমক পদ্ধিত
েবিশরভাগ পৰ্াথিমক িনবর্াচেন, েযসব দল িনউ ইয়কর্ শহের পৰ্াথিমক িনবর্াচেন েযাগ শুধু মাতৰ্ েসই সব দেল অন্তভুর্ক্ত িনবিন্ধত
েভাটাররাই সাধারণ িনবর্াচেন পৰ্িতেযািগতা করার জন তােদর দেলর পৰ্াথর্ী মেনানয়েন েভাট িদেত পােরনk
তারপর পৰ্িতিট পেদর জন দলগুেলার মেনানীত পৰ্াথর্ীেদর নাম সাধারণ িনবর্াচেনর বালেট েদখা যােব, েসইসােথ সব্তন্তৰ্
পৰ্াথর্ীেদর নামও সাধারণ িনবর্াচেনর বালেট থাকেব যারা দেলর পৰ্াথিমেক অংশগৰ্হণ ছাড়াই সাধারণ িনবর্াচন পৰ্িতেযািগতায়
এেসেছনk

দেলর
দেলর পৰ্াথিমক
পৰ্াথিমক িনবর্াচেন েভাট েদয়া
েযেহতু পৰ্াথিমক হেলা কেঠারভােব একিট দলীয় িনবর্াচন, তাই পৰ্াথিমক পিরচালনাকারী দেল তািলকাভুক্ত েভাটাররাই েকবল
েসই দেলর পৰ্াথিমেক অংশ িনেত পারেব, যিদ না দেলর িনয়ম-কানু েন অন িকছু উেল্লখ করা হয়৷ সকল িনবিন্ধত
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েভাটাররাই সাধারণ এবং িবেশষ িনবর্াচেন েভাট েদয়ার েযাগতা রােখ৷

আপনার দল অন্তভু ির্ ক্তেত
ক্তেত পিরবতর্ন করেত
েভাটার িনবন্ধেনর আেবদন পেতৰ্ পিরবতর্েনর িবষয়িট উেল্লখ কের এবং তা দা েবাডর্ অব ইেলকশনস ইন দা িসিট অব িনউ
ইয়কর্েক জমা েদয়ার মাধেম আপিন দল অন্তভুর্িক্তেত পিরবতর্ন করেত পােরন৷ আমরা এই পিরবতর্ন পৰ্িকৰ্য়াকরণ করেবা
এবং দল পিরবতর্েনর িবষয়িট উেল্লখ কের আপনােক একিট নতুন েভাটার কাডর্ পাঠােবা৷ আপিন দল অন্তভুর্িক্তেত পিরবতর্ন
করেত পারেবন; তেব, েসই বছেরই আপনার পছন্দ করা নতুন পািটর্র পৰ্াথিমক িনবর্াচেন েভাট িদেত পারেবন না৷
মেন রাখেবন:: পরবতর্ী নেভমব্েরর সাধারণ িনবর্াচেনর ১ সপ্তাহ পের দেল তািলকা ভুিক্তর পিরবতর্ন কাযর্কর হেব৷ আপনার
দল পিরবতর্েনর েশষ িদন এবং সাধারণ িনবর্াচেনর জন িনবন্ধেনর সবর্েশষ িদন একই (সাধারণ িনবর্াচন অনু িষ্ঠত হবার ২৫
িদন পূ েবর্)৷

আপনার িনবন্ধন হালনাগাদ রাখা
আইন িক বেল
বািড়র িঠকানা িনধর্ারণ করেব েয আপিন েকান িনবর্াচনী পৰ্িতেযািগতায় েভাট েদয়ার েযাগতা রােখন৷ িনবর্াচনী ববস্থায় বািড়র
িঠকানা েয ভূ িমকা পালন কের তার কারেণ, িনউ ইয়কর্ েস্টেটর আইনানু
আইনানু যায়ী েভাটারেদরেক েভাট েদয়ার অিধকার সংরক্ষণ
করার জন িঠকানা পিরবতর্েনর পরবতর্ী ২৫ িদেনর মেধ েসই সম্পেকর্ েবাডর্ অব ইেলকশনসেক জানােত হেব৷

আপনার িনবন্ধেন পিরবতর্ন করা
িনবন্ধেন েকান পিরবতর্ন করার জন, আপনােক অবশই দা েবাডর্ অব ইেলকশনস ইন দা িসিট অব িনউ ইয়কর্েক
িলিখতভােব জানােত হেব৷ আপিন এই পিরবতর্ন উেল্লখ কের একিট পূ রণ করা েভাটার িনবন্ধেনর আেবদন পতৰ্ দা েবাডর্
অব ইেলকশনস ইন দা িসিট অব িনউ ইয়কর্েক পািঠেয় িদেত পােরন৷

িনবন্ধন হালনাগাদ রাখার জন িনয়মাবলী
িনবিন্ধত েভাটারেদর তািলকা হালনাগাদ রাখার জন দা েবাডর্ অব ইেলকশনস ইন দা িসিট অব িনউ ইয়েকর্র িনয়মাবলী
আেছ৷ এনিসওএ (নাশনাল েচঞ্জ অব অােডৰ্স)
অােডৰ্স) ববস্থার সােথ সমিনব্ত ভােব, েবাডর্ অব ইেলকশনস তার িনবিন্ধত
েভাটারেদর তািলকা মািকর্ন যু ক্তরােষ্টৰ্র ডাক িবভােগর বাড়ী বদলােনা বিক্তেদর তািলকার সােথ িমিলেয় েদেখ৷ এই কমর্সূচী
িনয়িমত দা েবাডর্ অব ইেলকশনস ইন দা িসিট অব িনউ ইয়কর্ সম্পন্ন কের থােক৷ ডাক িবভােগর েদয়া এই তথ েবাডর্েক
জানায় েয িনবিন্ধত েভাটারেদর মেধ কারা েস্টেটর মেধ বাসা বদল কেরেছন অথবা েস্টট েছেড় চেল েগেছন৷ েসই
েভাটারেদর বাসা বদেলর িবষেয় িনিশ্চত হেত েবাডর্ েসইসব েভাটারেদর কােছ েনািটশ পাঠায় এবং েসই অনু যায়ী তািলকািট
হালনাগাদ কের৷
পৰ্িত বছর অগােস্ট েকান এক সমেয়, িনউ ইয়কর্ শহেরর সকল সিকৰ্য় িনবিন্ধত েভাটােরর কােছ একিট তথ েনািটশ পািঠেয়
েভাটারেক আসন্ন িনবর্াচেনর তািরখ, তার ইিড/এিড, েভাটেকন্দৰ্, এবং িনবর্াচেনর সময়সূ চী সম্পেকর্ জানােনা হয়৷ দা েবাডর্
অব ইেলকশনস ইন দা িসিট অব িনউ ইয়েকর্র কােছ িবিলর অেযাগ েনািটশগুেলা েফরত আেস, তখন েভাটােরর কােছ
একিট িনিশ্চতকরণ েনািটশ পাঠােনা হয় যার মাধেম তারা েযেকান একিট যাচাই করেত পােরনঃ
ক) িনিশ্চত করেত পােরন েয তারা বাসা বদল কেরেছন; অথবা
খ) একিট এািফেডিভট (হলফ নামা) সব্াক্ষর কের জানােত পােরন েয তারা বাসা বদল কেরনিন৷
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তারা িনউ ইয়কর্ শহেরর মেধ বাসা বদল করেল, অবশই দা েবাডর্ অব ইেলকশনস ইন দা িসিট অব িনউ ইয়কর্েক
জানােত হেব৷ একিট েভাটার িনবন্ধন ফরম পূ রণ কের উেল্লখ করেত পােরন েয এটা িঠকানা পিরবতর্ন করার জন৷

অনু পিস্থত েথেক েভাট েদয়া
অনু পিস্থত েথেক েভাট েদয়ার েযাগ:
•

িনবিন্ধত েভাটার িকন্তু িনবর্াচেনর িদন িনউ ইয়কর্ শহেরর বাইের থাকার কারেণ িনধর্ািরত েভাটেকেন্দৰ্ িগেয় েভাট েদয়া

সম্ভব নয় (েযমন, পৰ্াথিমক/সাধারণ/িবেশষ)।
•

যিদ েকান রােয়র অেপক্ষায় থােকন, িকংবা েছাটখােটা অপরােধর কারেণ কারাগাের থােকন তাহেল অাবেসিন্ট বালেটর
মাধেম েভাট িদেত পােরন৷ তেব, বড় ধরেনর অপরােধ েদাষী সাবস্ত হেয় থাকেল েভাট েদবার অিধকার হারােবন এবং

আপিন ১৯ নমব্র পৃ ষ্ঠায় উেল্লখ করা কিতপয় সেতর্র অধীেন েথেক পুনরায় িনবন্ধন করেত পােরনk
•

যিদ অসু স্থ বা পৰ্িতবন্ধী হন, িকংবা হাসপাতােল বা দীঘর্-েময়াদী িরহাব িক্লিনেক থােকন, তাহেল অাবেসিন্ট বালেটর
মাধেম েভাট িদেত পােরন৷

অাবেসিন্ট বালেটর মাধেম েভাট িদেত ইচ্ছুক িনউ ইয়কর্ শহেরর েভাটারেদর জন দু ইিট িবকল্প রেয়েছঃ
১) িনবর্াচেনর িনধর্ািরত িদেনর আেগ আপনার েবােডর্র বেরা অিফেস সশরীের িগেয় েভাট েদয়া৷
২) ডাক মাধেম েভাট েদয়া৷

সশরীের অাবেসিন্ট েভাটদান
অাবেসিন্ট বালট পৰ্তিয়ত হওয়ার সােথ সােথ এবং েসগুেলা বেরা অিফেস আসার পর পরই সশরীের অাবেসিন্ট েভাটদান
শুরু হয়৷ সশরীের উপিস্থত হেয় অাবেসিন্ট েভাটদান িনবর্াচেনর আেগর িদন েশষ হয়৷
সশরীের অাবেসিন্ট েভাটদান উপের উেল্লিখত সমেয় েবাডর্ অব ইেলকশনেসর বেরা অিফসগুেলােত অনু িষ্ঠত হয়৷ সময়সূ চী
হেলা সকাল ৯টা েথেক িবকাল ৫টা পযর্ন্ত৷ সাপ্তািহক কমর্ িদবেস এবং িনবর্াচন পূ বর্বতর্ী েশষ সাপ্তািহক ছু িটর িদনগুেলােত৷
পৰ্িতিট িনবর্াচেনর িনধর্ািরত তািরেখর তািলকার জন িনউ ইয়কর্ িসিটর েবাডর্ অব ইেলকশনেসর ওেয়বসাইট েদখুন৷

ডাকেযােগ অাবেসিন্ট েভাটদান
ডাকেযােগ পাঠােনা অাবেসিন্ট বালেটর জন িলিখত অনু েরাধ অবশই িনউ ইয়কর্ িসিটর েবাডর্ অব ইেলকশনেসর অিফেস
িনবর্াচন অনু ষ্ঠােনর কমপেক্ষ সাত িদন আেগ েপৗছােত হেব। িনউ ইয়কর্ িসিটর েবাডর্ অব ইেলকশনেসর ওেয়বসাইট েথেকও
অাবেসিন্ট বালট আেবদন পতৰ্ সংগৰ্হ করা যােব৷ অাবেসিন্ট বালট আেবদন পেতৰ্ অবশই িনম্নিলিখত তথগুেলা উেল্লখ
থাকেত হেব:
•

নাম

•

েভাটার িনবন্ধেনর আেবদন পেতৰ্ েদয়া িঠকানা

•

িচিঠ পাঠােনার িঠকানা (যিদ িভন্ন হয়)

•

অাবেসিন্ট বালেটর জন অনু েরাধ করার কারণ

•

িনবর্াচেনর ধরন (পৰ্াথিমক, সাধারণ, িবেশষ) এবং িনবর্াচেনর তািরখ

•

সব্াক্ষর
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গণনায় আসার জন, অাবেসিন্ট বালেটর (এবং পূ রণ করা আেবদন পতৰ্) খােমর উপর অবশই িনবর্াচেনর আেগর িদেনর বা
পূ েবর্র ডাক েমাহর থাকেত হেব এবং িনবর্াচেনর পর সাত (৭) িদেনর মেধ দা েবাডর্ অব ইেলকশনস ইন দা িসিট অব িনউ
ইয়েকর্র কােছ েপৗছােত হেব৷

অাবেসিন্ট বালট পূ রণ করা
অাবেসিন্ট বালট পাবার পর, উপের মুিদৰ্ত িনেদর্শনাগুেলা পড়ুন। লক্ষ করেবন েয বালট িচিহ্নত করার সিঠক উপায় হেচ্ছ
পছেন্দর উপেরর অথবা পােশর বৃ ত্তগুেলা পূ রণ করা। বালেটর উপর অন িকছু িলখেবন না বা েকান পৰ্কার দাগ িদেবন না।
শুধু মাতৰ্ তখিন বালেট িকছু িলখেত পােরন যখন এমন েকান বিক্তেক েভাট িদেত চান যার নাম বালেট েনই, তখন িনধর্ািরত
ঘের তার নাম িলেখ এবং েসই ঘেরর বৃ ত্তিট পূ রণ করেত পােরন। যিদ েকান পৰ্েশ্নর উপর েভাট থােক, পৰ্শ্নগুেলা বালেটর
েপছেন খুেঁ জ পােবন। ‘হাঁ’ বা ‘না’ এর উপেরর অথবা পােশর বৃ ত্তিট পূ রণ কের পছন্দ িচিহ্নত করুন। কাগেজর বালটগুেলা
স্কানাের স্কান কের েভাট গণনা করা হয়, সু তরাং িনেদর্শনা অনু সরণ কের সিঠকভােব িচহ্ন িদেত ভুলেবন না।
বালেট আপনার পছেন্দর পােশর বৃ ত্তগুেলা পূ রণ করার পর, বালটিট ভাঁজ কের েছাট খােম ভের খামিটর িপছেন সব্াক্ষর
করুন এবং তািরখ বসান। বন্ধ খামিট দা েবাডর্ অব ইেলকশনস ইন দা িসিট অব িনউ ইয়েকর্র িঠকানা েলখা বড় খামিটেত
ভরুন। পযর্াপ্ত ডাকমাশুলসহ খামিট ডােক েফলু ন অথবা অনান অংেশ বিণর্ত িনেদর্শনা অনু সরণ কের বালট জমা িদন।

েভাট েকাথায় িদেবন
েভাটেকন্দৰ্গুেলা শহেরর িবিভন্ন জায়গায় অবিস্থতk েভাটার শুধু মাতৰ্ িনধর্ািরত েভাটেকেন্দৰ্ই েভাট িদেত পারেবন। িঠকানা
অনু যায়ী সিঠক ইেলকশন িডসিটৰ্ক্ট/অােসমব্িল িডসিটৰ্ক্ট (ইিড//এিড)) েভাটেকেন্দৰ্ উপিস্থত হবার িবষেয় িনিশ্চত হেয় েনেবন।
েভাটেকন্দৰ্গুেলা েভাট গৰ্হেণর জন সকাল ৬টা েথেক রাত ৯টা পযর্ন্ত েখালা থােকk
সিঠক েভাটেকেন্দৰ্র অবস্থান খুঁেজ েপেত:

•

অনলাইন
অনলাইন েভাটেকেন্দৰ্র
েভাটেকেন্দৰ্র িঠকানা অনু সন্ধান ওেয়বসাইট http://nyc.pollsitelocator.com/Search.aspx এর সাহায
িনন।

•

1.866.VOTE.NYC নমব্ের েফান বাংেক কল করুন।

•

vote@boe.nyc.ny.us এই িঠকানায় আমােদর কােছ আপনার সম্পূ ণর্ িঠকানা ইেমইল করুন এবং আমরা আপনার
েভাটেকেন্দৰ্র অবস্থান জািনেয় ইেমইল করেবা (িবষেয়র েক্ষেতৰ্ েপৗরসভার/বেরার নাম উেল্লখ করুন)।

েভাটেকেন্দৰ্ পৰ্েবশ সহজ করা
েবাডর্ িমিলত পৰ্েচষ্টায় সকল বাধা সিরেয় বয়স্ক এবং পৰ্িতবন্ধী েভাটারেদর জন িনউ ইয়কর্ শহেরর েভাটেকন্দৰ্গুেলােত সহেজ
পৰ্েবশেযাগ পথ কের িদেয়েছk

এই পদেক্ষপগুেলার মেধ রেয়েছ:
রেয়েছ:
•

চলাচেলর েক্ষেতৰ্ সমসা আেছ এমন েভাটারেদর পৰ্েবেশর সু িবধার জন ঢালু পথ িনমর্াণ অথবা অস্থায়ী ঢালু পথ
স্থাপন।

•

দরজা, হাতল, আেলাক সরঞ্জাম ও হাটার রাস্তা ইতািদ েমরামত করা। িকছু েক্ষেতৰ্, েভাটেকন্দৰ্গুেলােক আরও
সহেজ পৰ্েবশেযাগ ভবেন স্থানান্তর করা হেয়েছ৷

যিদ েকান েভাটেকন্দৰ্ পৰ্েবেশর অেযাগ মেন হয়, তাহেল েসই িবেশষ েভাটেকন্দৰ্ ববহারকারী সব েভাটারেদর কােছ একিট
িচিঠ পাঠােনা হয়৷ িচিঠর িবষয়বস্তু হেচ্ছ েভাটারেক তােদর বেরা অিফেসর সােথ েযাগােযাগ কের একই েভাটপেতৰ্র মাধেম
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েভাটদােনর জন নিথপতৰ্সহ সহেজ পৰ্েবশেযাগ েভাটেকেন্দৰ্ স্থানান্তর করার অনু েরাধ করা৷ েভাটার তার পূ েবর্র েভাটেকেন্দৰ্ই
েভাট িদেত পােরন িকংবা অাবেসিন্ট বালেটর মাধেম েভাট িদেত পােরন৷

িটিডিড সািভর্স
েফান বাংেক বিধরেদর জন একিট েটিলেযাগােযাগ যন্তৰ্ (িটিডিড)
িটিডিড) স্থাপন করা হেয়েছ যা কােন শুনেত পােরন না এবং
িটিডিড ববহার করেত পােরন এমন েভাটারেদর েযেকােনা পৰ্েশ্নর উত্তর িদেব৷ (212)487
(212)487487-5496 হেচ্ছ িটিডিড নমব্র।

স্থায়ী অাবেসিন্ট বালট
বািড় েথেক েবর হেত অক্ষম িকংবা দীঘর্-েময়াদী িক্লিনেকর বািসন্দা েভাটাররা িনিদর্ষ্ট িঠকানায় স্থায়ীভােব অাবেসিন্ট বালট
পাওয়ার জন িলিখতভােব আেবদন করেত পােরন৷ পৰ্িতিট িনবর্াচেনর জন েভাটােরর কােছ একিট বালট সব্য়ংিকৰ্য়ভােব
ডাকেযােগ পািঠেয় েদয়া হেব৷ বালেটর খামিটর উপর িনবর্াচেনর আেগর িদেনর বা পূ েবর্র ডাক েমাহর থাকেত হেব এবং
িনবর্াচেনর পরবতর্ী সাত (৭) িদেনর মেধ তা েবাডর্ অব ইেলকশনেস েপৗছােত হেব৷

িনউ ইয়কর্ শহেরর িনবর্াচনগুেলার জন েভাটার িনেদর্িশকা
িনবর্াচেনর
চেনর জন িনউ ইয়কর্ শহেরর বালেট িনম্নিলিখত সরকাির অিফসগুেলার উেল্লখ থাকেত পাের
•

মািকর্ন যু ক্তরােষ্টৰ্র েপৰ্িসেডন্ট ও ভাইস েপৰ্িসেডেন্টর জন িনবর্াচকমণ্ডলী

•

যু ক্তরােষ্টৰ্র িসেনটর

•

ইউ.এস.হাউস অব িরেপৰ্েজনেটিটভস এর সদস

•

িনউ ইয়কর্ েস্টেটর গভনর্র

•

িনউ ইয়কর্ েস্টেটর েলফেটনান্ট গভনর্র

•

িনউ ইয়কর্ েস্টট অাটিনর্ েজনােরল

•

িনউ ইয়কর্ েস্টট কম্পেটৰ্ালার

•

িনউ ইয়কর্ েস্টট িসেনটর

•

িনউ ইয়কর্ েস্টট অােসমব্িল সদস

•

িনউ ইয়কর্ িসিট েময়র

•

িনউ ইয়কর্ িসিট পাবিলক অাডেভােকট

•

িনউ ইয়কর্ িসিট কম্পেটৰ্ালার

•

বেরা েপৰ্িসেডন্ট

•

িনউ ইয়কর্ িসিট কাউিন্সল সদস

•

িডসিটৰ্ক্ট অাটিনর্

•

সােরােগট জাজ

•

েস্টট সু িপৰ্ম েকাটর্ জািস্টস

•

িনউ ইয়কর্ িসিট িসিভল েকাটর্ জাজ
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িনবর্াচন/
চন/পৰ্স্তাবনা
পৰ্স্তাবনা/
না/গণেভাট এর মেধ পাথর্ক
িনবর্াচেনর সময়সূ চী
দলীয় মেনানয়েনর জন িনবর্ািচত অিফসগুেলােত পৰ্াথিমকগুেলার জন বতর্মােন েসেপ্টমব্ের সময়সূ চী িনধর্ারণ করা হেয়েছ,
সাধারণ িনবর্াচেনর জন সময় হেচ্ছ নেভমব্ের৷ েপৰ্িসেডন্ট পেদ িনবর্াচেনর বছরগুেলােত, েপৰ্িসেডিন্সয়াল পৰ্াথিমক িনবর্াচন
বছেরর শুরুর িদেক অনু িষ্ঠত হয়৷ সকল িনবর্াচন সম্পিকর্ত তেথর জন দা েবাডর্ অব ইেলকশনস ইন দা িসিট অব িনউ
ইয়কর্ ওেয়বসাইট www.vote.nyc.ny.us েদখুনk

পৰ্াথিমক
পৰ্াথিমক,
থিমক, িবেশষ,
িবেশষ, সাধারণ িনবর্াচন
পৰ্াথিমক িনবর্াচেনর আেয়াজন করা হয় যােত েযাগ রাজৈনিতক দলগুেলার তািলকাভুক্ত েভাটাররা তােদর দেলর মেনানীত
বিক্তেদরেক সরকাির অিফেসর পৰ্াথর্ী িহেসেব সাধারণ িনবর্াচেন পৰ্িতদব্িন্দব্তা করার জন েবেছ িনেত এবং দলীয়
কমর্কতর্ােদরেক সিঠকভােব িনবর্ািচত করেত পাের৷ েযেহতু পৰ্াথিমক হেলা একিট দলীয় িনবর্াচন, তাই পৰ্াথিমক
পিরচালনাকারী দেলর তািলকাভুক্ত েভাটাররাই েকবল েসই দেলর পৰ্াথিমেক অংশ িনেত পাের, যিদ না দেলর িনয়ম
কানু েন অনভােব অনু মিত েদয়া হেয় থােক৷ যখন েময়াদ েশষ হওয়ার আেগ পদ শূ ন হেল িবেশষ িনবর্াচন অনু িষ্ঠত হয়।
•

কংেগৰ্স সদস, িনউ ইয়কর্ েস্টট িসেনটর এবং িনউ ইয়কর্ েস্টট অােসমব্িল সদেসর েকান শূ ন পদ পূ রেণর জন
িবেশষ িনবর্াচেনর কথা জািনেয় িনউ ইয়কর্ েস্টেটর গভনর্র একিট েঘাষণা েদন৷

•

েময়র, কম্পেটৰ্ালার, পাবিলক অাডেভােকট, বেরা েপৰ্িসেডন্ট বা িনউ ইয়কর্ িসিট কাউিন্সেলর েকান সদেসর শূ ন পদ
পূ রেণর জন িবেশষ িনবর্াচেনর কথা জািনেয় িনউ ইয়কর্ িসিট েময়র একিট েঘাষণা েদন৷

সরকাির অিফসগুেলােত পৰ্াথর্ী িনবর্াচেনর জন একিট সাধারণ িনবর্াচন অনু িষ্ঠত হয়৷ সব্তন্তৰ্ পৰ্াথর্ীেদর নােমর পাশাপািশ, দেলর
পৰ্াথিমক িনবর্াচেন িনবর্ািচত পৰ্াথর্ীেদর নাম বালেট েদখা যায়৷
িবেশষ বা সাধারণ িনবর্াচেন েভাট েদয়ার জন েকান দেল তািলকাভুক্ত হওয়ার পৰ্েয়াজন েনই৷

পৰ্স্তাবনা
পৰ্স্তাবনা,
না, বালট পৰ্শ্ন এবং গণেভাট সমূ হ পিরমাপ
রােষ্টৰ্র সংিবধােন বা িনউ ইয়কর্ িসিট চাটর্াের েকান পিরবতর্ন করার জন, অথবা িকছু িনিদর্ষ্ট তহিবেলর খরচ অনু েমাদেনর
জন েস্টেটর আইন পৰ্ণয়নকারী সংস্থা, েময়র, এবং/অথবা িসিট কাউিন্সেলর িকছু িনিদর্ষ্ট পৰ্স্তাবনা, পৰ্শ্ন ও সংেশাধনী িনউ
ইয়কর্ শহেরর েভাটারেদর জন বালেট উেল্লখ করেত হয়৷ েসইসােথ, িসিট চাটর্ােরর েকান সংেশাধনী বালেট উেল্লখ করা
েযেত পাের যিদ তা আইিন শতর্াবলী পূ রণ কের এবং পৰ্স্তাবকরা শহেরর িনবিন্ধত েভাটারেদর মেধ কমপেক্ষ ৫% েভাটােরর
সব্াক্ষর সংগৰ্হ করার মাধেম গণ সমথর্েনর িবষয়িট েদখােত পােরন৷

িনবর্াচেনর িদন েভাট েদয়া
ধাপ ১ – “েভাট েকাথায় িদেবন”
িদেবন”
বতর্মান িঠকানা অনু যায়ী সিঠক েভাটেকন্দৰ্ ও ইেলকশন িডসিটৰ্েক্ট (ই.িড) উপিস্থত হবার বাপাের িনিশ্চত হেয় িনেবন৷
েভাটেকন্দৰ্গুেলা েভােটর িদন সকাল ৬টা েথেক রাত ৯টা পযর্ন্ত েখালা থােক৷
ওেয়বসাইেট ‘খুেঁ জ িনন
িনন’’ েচেপ আপনার েভাটেকন্দৰ্ েকানিট তা িনিশ্চত করুন
http://nyc.pollsitelocator.com/Search.aspx
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ধাপ ২ - েভাটেকেন্দৰ্ “একজন অবিহত েভাটার েহান”
েহান”
লাইেন দাঁড়ােনার আেগ পৰ্িতিট েভাটেকেন্দৰ্র েদয়ােল নমুনা বালট এবং েভাট েদয়ার িনেদর্শনাগুেলা েদখেত ভুলেবন না৷ দা
েবাডর্ অব ইেলকশনস ইন দা িসিট অব িনউ ইয়েকর্র ওেয়বসাইেট www.vote.nyc.ny.us একিট নমুনা বালট আেছ৷

ধাপ ৩ - “সাইনসাইন-ইন”
ইন” করা
েভাট েদয়ার জন, অবশই আপনার জন িনধর্ািরত ইেলকশন িডসিটৰ্েক্টর েভাটেকেন্দৰ্ েযেত হেব যা েভাটার িনবন্ধন কাডর্
অথবা বািষর্ক তথ িবজ্ঞিপ্তেত (এই িবজ্ঞিপ্তিট পৰ্িত বছেরর অগােস্ট সকল িনবিন্ধত সিকৰ্য় েভাটােরর কােছ পাঠােনা হয়)
উেল্লখ আেছ অথবা সিঠক েভাটেকেন্দৰ্ ও ইেলকশন িডসিটৰ্েক্ট আেছন তা িনিশ্চত করার জন িস্টৰ্ট েলােকটর ববহার কের
িঠকানা খুঁেজ েদখার জন েভাটেকেন্দৰ্ কমর্রত েকান িনবর্াচনী কমর্ীেক বলু ন৷

ধাপ ৪ - “যিদ আপনার সাহােযর পৰ্েয়াজন হয়”
হয়”
িনেয়াগকতর্া বা ইউিনয়েনর পৰ্িতিনিধ বতীত উভয় দেলর সমিথর্ত পৰ্িশক্ষণপৰ্াপ্ত েভাট কমর্ীেদর একিট দল অথবা
পছন্দানু যায়ী েযেকান একজন বিক্ত আপনােক বালট িচিহ্নত করেত এবং েভাট িদেত সাহায করেত পারেবন৷ েফডােরল
আইন অনু যায়ী িনধর্ািরত েভাটেকন্দৰ্গুেলােত, েভাটারেদরেক সাহায করার জন েবাডর্ িনযু ক্ত েদাভাষীরা উপিস্থত থাকেবন৷

ধাপ ৫ – “আপনার বালট িচিহ্নত করা এবং েভাট েদয়া”
েদয়া”
িনেদর্শনামূ লক িভিডও
•

দা েবাডর্ অব ইেলকশনস ইন দা িসিট অব িনউ ইয়েকর্র ওেয়বসাইট www.vote.nyc.ny.us যান।

•

এই ওেয়বেপেজর উপের ডানিদেক “িচিহ্নত করুন, স্কান করুন, নতুন পদ্ধিতেত েভাট িদন” চাপুন৷

িনেদর্শনামূ লক িভিডওেত েদয়া িনেদর্শনাগুেলার িববরণ
১) আপনার বালট িনন
•

আপনার জন িনধর্ািরত েভাটেকেন্দৰ্ যান, সব্াক্ষর কের িনবর্াচনী কমর্ীর কাছ েথেক কাগেজর বালট এবং েগাপনীয়
খাম িনন

•

িচিহ্নত করা বালেটর েগাপনীয়তা রক্ষা করার জন একিট খাম েদয়া হেব

•

েগাপন কেক্ষ যান

২) আপনার বালট িচিহ্নত করুন
•

পৰ্দত্ত কলম িদেয় পছেন্দর পােশর বা উপেরর বৃ ত্তিট সম্পূ ণর্ কােলা করার মাধেম বালট িচিহ্নত করুন

•

“ X ” অথবা “

•

বৃ েত্তর চারিদেক েগাল দাগ েদেবন না বা বালেটর উপর অন েকান পৰ্কার দাগ েদেবন না

•

পৰ্াথর্ীেদর নাম িলেখ েদবার েক্ষেতৰ্, যথাযথ বৃ ত্তিট পূ রণ করুন এবং পৰ্াথর্ীর নাম িলেখ িদন

•

েয সব েভাটারেদর সাহায দরকার অথবা যারা তােদর বালেটর েলখা বড় কের েদখেত চান তােদর জন রেয়েছ

” িচহ্ন ববহার করেবন না

বালট মািকর্ং িডভাইস (িবএমিড)
িবএমিড)
৩) আপনার বালট স্কান করুন
•

বালটিট স্কানােরর জায়গায় িনেয় যান

•

স্কানােরর েভতের পৰ্েবশ করােনার আেগ আপনার বালটিট ভাঁজ করেবন না

•

িচিহ্নত করা বালটিট স্কানাের পৰ্েবশ কিরেয় েভাটদান সম্পন্ন করুন
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ধাপ ৬ - জরুরী বালেটর মাধেম েভাটদান
েভাটদান
•

যিদ েকান কারেণ েভাটেকেন্দৰ্র স্কানারিট কাজ না কের, তাহেল আপনােক কাগেজর বালট েদয়া হেব৷ েস্টট
আইনানু যায়ী িদেনর েশেষ যখন েভাটেকন্দৰ্ বন্ধ হেয় যােব তখন িনবর্াচনী কমর্ীরা জরুরী বালটগুেলা গণনা করেবন।

•

খাম এবং বালট েগাপন কেক্ষ িনেয় যান

•

নীল বা কােলা কািলর একিট কলম িদেয় আপনার পছন্দগুেলা িচিহ্নত করুন।

•

েভাট েদয়ার সিঠক উপায় হেলা পছেন্দর পােশর বা উপেরর বৃ ত্তগুেলা পূ রণ করা৷
মেন রাখেবন,
রাখেবন, বালেটর উপর অন িকছু িলখেবন না বা েকান পৰ্কার দাগ েদেবন না

•

স্কানােরর জরুরী স্লেট আপনার বালটিট রাখুন

•

যিদ আপনার নাম িনবিন্ধত েভাটারেদর তািলকায় না থােক অথবা েসই তািলকায় আপনার সব্াক্ষর না থােক, তাহেল
আপনােক একিট এািফেডিভট বালট েদয়া হেব এবং েসই বালটিট েভতের েরেখ বন্ধ কের েদয়ার জন একিট
খাম েদয়া হেব৷ েভাটেকন্দৰ্ বন্ধ হবার পর, বন্ধ খামগুেলা দা েবাডর্ অব ইেলকশনস ইন দা িসিট অব িনউ ইয়েকর্র
বেরা অিফসগুেলােত িনেয় আসা হেব েযখােন আপনার েভাট গণনা করার আেগ উভয় পেক্ষর সমিথর্ত পৰ্িশক্ষণপৰ্াপ্ত
েভাট কমর্ীেদর একিট দল আপনার িনবন্ধন যাচাই কের েদখেব৷

•

িনবর্াচন কমর্ী েয খাম এবং বালট েদেবন েসগুেলা েগাপন কেক্ষ িনেয় যান

•

খামিট পূ রণ করুন৷ পৰ্েযাজ েক্ষেতৰ্ খণ্ড এ, িব, িস এবং িড সম্পূ ণর্ভােব পূ রণ কেরেছন েস িবষেয় িনিশ্চত হেয় িনন

•

নীল বা কােলা কািলর একিট কলম িদেয় বালেট পছন্দগুেলা িচিহ্নত করুন

•

েভাট েদয়ার সিঠক উপায় হেলা পছেন্দর পােশর বা উপেরর বৃ ত্তগুেলা পূ রণ করা৷ মেন রাখেবন, বালেটর উপর
অন েকান পৰ্কার দাগ েদেবন না

•

বালটিট খােম ভরুন

•

খামিট বন্ধ কের িনবর্াচন কমর্ীেক িদেয় িদন

•

আপনার েভাট েদয়া সম্পন্ন হেয়েছ

•

স্কানার ববহার কের েভাট েদয়ার জন যিদ েহল্প আেমিরকা েভাট এক্ট (হাভা)
হাভা) এর িনয়মানু যায়ী আপিন পিরচয়পতৰ্
েদখােত বাধ িকন্তু যিদ তা করেত না পােরন বা করেত না চান, তাহেল আপনােক একিট এািফেডিভট বালট এবং
েসই বালটিট েভতের েরেখ বন্ধ কের েদবার জন একিট খাম েদয়া হেব৷ েভাটেকন্দৰ্ বন্ধ হবার পর, বন্ধ খামগুেলা
দা েবাডর্ অব ইেলকশনস ইন দা িসিট অব িনউ ইয়েকর্র বেরা অিফসগুেলােত িনেয় আসা হেব েযখােন েভাট গণনা
করার আেগ উভয় পেক্ষর সমিথর্ত পৰ্িশক্ষণপৰ্াপ্ত েভাট কমর্ীেদর একিট দল িনবন্ধনগুেলা যাচাই কের েদখেব৷

•

িনবর্াচন কমর্ী েয খাম এবং বালট েদেবন েসগুেলা েগাপন কেক্ষ িনেয় যান

•

খামিট পূ রণ করুন৷ পৰ্েযাজ েক্ষেতৰ্ খণ্ড এ, িব, িস এবং িড সম্পূ ণর্ভােব পূ রণ কেরেছন েস িবষেয় িনিশ্চত হেয় িনন

•

নীল বা কােলা কািলর একিট কলম িদেয় বালেট পছন্দগুেলা িচিহ্নত করুন

•

েভাট েদয়ার সিঠক উপায় হেলা পছেন্দর পােশর বা উপেরর বৃ ত্তগুেলা পূ রণ করা৷ মেন রাখেবন, বালেটর উপর
অন েকান পৰ্কার দাগ েদেবন না

•

বালটিট খােম ভরুন

•

খামিট বন্ধ কের িনবর্াচন কমর্ীেক িদেয় িদন

•

আপনার েভাট েদয়া সম্পন্ন হেয়েছ
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বহুল িজজ্ঞািসত পৰ্শ্নাবলী
েভাটার িনেদর্িশকা
িনউ ইয়কর্ িসিট কােম্পইন ফাইনান্স েবাডর্ শুধু মাতৰ্ িমউিনিসপাল িনবর্াচনগুেলার পৰ্াথিমক এবং সাধারণ উভয় িনবর্াচেনর
জেন একিট “েভাটার িনেদর্িশকা” ৈতির কেরেছ৷ পৰ্াথিমক িনবর্াচেনর আেগ িনউ ইয়কর্ শহেরর েয সব বাড়ীেত িনবিন্ধত
েভাটার আেছ তার সবগুেলােত এই িনেদর্িশকা পাঠােনা হয়। যিদ িনেদর্িশকািট না েপেয় থােকন, তাহেল িনউ ইয়কর্ িসিট
কােম্পইন ফাইনান্স েবােডর্ (212)
212)306306-7100 নমব্ের েফান করুন৷ এছাড়াও অনান েফডােরল এবং েস্টট পযর্ােয়র
পৰ্িতেযািগতার খবরাখবেরর জন সংবাদ মাধেম পৰ্কািশত িববৃ িতসহ আপনার কিমউিনিটেত পৰ্াথর্ীেদর সেম্মলন এবং
িবতকর্গুেলার িদেকও লক্ষ রাখুন৷

“েকান বিক্ত েভাট েদয়ার েযাগতা রােখন?
রােখন?”
• আপনােক অবশই মািকর্ন যু ক্তরােষ্টৰ্র একজন নাগিরক হেত হেব
• সাধারণ, পৰ্াথিমক, বা অন েয িনবর্াচেন েভাট িদেত চান েসই িনবর্াচন অনু িষ্ঠত হবার তািরেখর মেধ আপনার বয়স
অবশই ১৮ বছর হেত হেব৷
দৰ্ষ্টব: এই িনবন্ধনপতৰ্িট শুধু মাতৰ্ িনউ ইয়কর্ শহেরর (মানহাটান, বৰ্ুকিলন, কুইন্স, বৰ্নক্স এবং স্টােটন আইলান্ড)
বািসন্দােদর জন৷ িনধর্ািরত সমেয়র মেধ িনবন্ধেনর জন আেবদন পতৰ্িট পূ রণ ও েফরত েদয়ার িবষয়িট িনিশ্চত করেবন৷

“আিম েকাথায় ডাকেযােগ িনবন্ধেনর আেবদনপতৰ্ েপেত পাির?
পাির?”
আপনার ডাক মাধেম েযাগােযােগর িঠকানা vote@boe.nyc.ny.us েত ইেমইল করুন (িবষেয়র েক্ষেতৰ্ আপিন েয বেরােত
বাস কেরন উেল্লখ করুন) অথবা েটাল-িফৰ্ 1-866866-VOTEVOTE-NYC নমব্ের েফান করুন (িনউ ইয়কর্ শহেরর বাইের েথেক,
(212)(212)-VOTEVOTE-NYC (868(868-3692) নমব্ের েফান করুন) এবং একিট আেবদন পতৰ্ পাঠােনার জন অনু েরাধ জানান৷ এছাড়াও
স্থানীয় ডাকঘর, লাইেবৰ্রী বা মটর েভিহকােলর অিফস েথেক আেবদন পতৰ্ সংগৰ্হ করেত পােরন৷ আরও তেথর জন
আমােদর েরিজেস্টৰ্শন েপইজ েদখুন৷ ফরমিট ডাউনেলাড করেত পােরন এবং ডাকমাশুল িদেয় এটা আমােদর কােছ েফরত
পাঠােত পােরন৷
http://vote.nyc.ny.us/downloads/pdf/forms/boe/voterreg/voterregbengali.pdf

“আিম িক সশরীের িনবন্ধন করেত পাির?
পাির?”
হাঁ পােরন৷ অেনক সরকাির সংস্থা এখন েভাটার িনবন্ধন ফরম সরবরাহ কের এবং ফরম পূ রেণর সহায়তা িদেয় থােক৷
এছাড়াও েবাডর্ অব ইেলকশনেসর েযেকান বেরা অিফেস েসামবার েথেক শুকৰ্বার সকাল ৯টা েথেক িবকাল ৫টার মেধ
সশরীের উপিস্থত হেয় িনবন্ধন করেত পােরন৷
আেবদন পতৰ্ পূ রণ করার পর ৪ েথেক ৬ সপ্তােহর মেধ যিদ িনবন্ধন কাডর্ না পান, তাহেল আেবদন পতৰ্ পৰ্িকৰ্য়াকরণ করা
হেয়েছ িকনা তা জানার জন দা েবাডর্ অব ইেলকশনস দা িসিট অব িনউ ইয়েকর্র েটাল-িফৰ্ েফান বাংক 1-866866-VOTEVOTENYC নমব্ের অথবা িনউ ইয়কর্ িসিটর বাইের থাকেল (212)VOTE(212)VOTE-NYC নমব্ের েফান করেত পােরন৷

“যিদ আিম িনউ ইয়কর্ শহেরর েকান িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠােন েলখাপড়া কির এবং অন েকান েস্টেটর বািসন্দা
হই,
হই, েসই েক্ষেতৰ্ আিম িকভােব
িকভােব িনবর্াচেন েভাট িদেত পারেবা?
পারেবা?”
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অন েকান েস্টেটর বািসন্দা িকন্তু িনউ ইয়কর্ শহেরর েকান িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠােন েলখাপড়া কেরন এবং িনউ ইয়েকর্ িনবন্ধন করেত
ইচ্ছুক হেল অবশই িনউ ইয়কর্ শহের বসবাস করেছন উেল্লখ কের একিট িনবন্ধন পতৰ্ পূ রণ করেত হেব৷ এইিট অন
েযেকান িনবন্ধেনর মতই িবেবচনা করা হেব৷

“আমােক িক পৰ্িত বছর িনবন্ধন করেত হেব?
হেব?”
না৷ একবার িনবন্ধন করেল, স্থায়ীভােব িনবিন্ধত হেয় যােবন, যিদ না:
• আপনার িনবন্ধন বািতল করা হেয় থােক (েকান েভাটার পর পর দু ইিট েফডােরল িনবর্াচেন েভাট না িদেল িতিন
িনিষ্কৰ্য় অবস্থায় চেল যান এবং পঞ্চম বছের তার নাম িনবন্ধন েথেক অপসারণ করা হয়৷ েভাট েদয়ার েযাগতা েপেত
েসই েভাটারেক অবশই পুনরায় িনবন্ধন করেত হেব)।
• আপিন বড় ধরেনর অপরােধ েদাষী সাবস্ত েহান৷
• েকান আদালত আপনােক মানিসকভােব অেযাগ বেল েঘাষণা কের৷
একিট নতুন িনবন্ধন পতৰ্ জমা েদয়ার মাধেম নাম, িঠকানা ও দেলর তািলকাভুক্তেত পিরবতর্ন করা যায়৷ যিদ বাসা বদল
কেরন, অিবলেমব্ পুনরায় িনবন্ধন করার মাধেম দা েবাডর্ অব ইেলকশনস ইন দা িসিট অব িনউ ইয়কর্েক তা জানােত হেব৷
দা েবাডর্ অব ইেলকশনস ইন দা িসিট অব িনউ ইয়কর্ যখন েকান েভাটােরর িনউ ইয়কর্ শহেরর অন েকান িঠকানায় বাসা
বদল করার েনািটশ পায় তখন েসই েভাটােরর িনবন্ধন ও তািলকাভুক্তকরেণ পিরবতর্ন আেন, অথবা েকান েভাটার যিদ
এািফেডিভট বালেটর খােম কের বালট জমা িদেয় েভাট েদন এবং েসখােন নতুন িঠকানা উেল্লখ কেরন তাহেল বািতল
েযাগ এািফেডিভট বালেটর খােম পাওয়া তািলকাভুক্ত পিরবতর্ন করার ফরমিট পৰ্িকৰ্য়াকরণ করেব৷
যিদ দা েবাডর্ অব ইেলকশনস ইন দা িসিট অব িনউ ইয়কর্ েকান পৰ্াথিমক, িবেশষ বা সাধারণ িনবর্াচেনর কমপেক্ষ িবশ
িদন আেগ েনািটশ পায়, তাহেল তারা অবশই িনবর্াচেনর আেগ িঠকানা পিরবতর্েনর কাজিট সম্পন্ন করেব৷

“আিম িকভােব
িকভােব জানেবা েয েকাথায় েভাট িদেত হেব?
হেব?”
অগােস্টর েকান এক সমেয় দা েবাডর্ অব ইেলকশনস ইন দা িসিট অব িনউ ইয়েকর্র কাছ েথেক একিট িবজ্ঞিপ্ত পােবন,
েযখােন আপনােক জানােনা হেব েয েকাথায় েভাট িদেত হেব৷ এছাড়াও এিটেত আপনার ইেলকশন িডসিটৰ্ক্ট/অােসমব্িল
িডসিটৰ্েক্টর নমব্র উেল্লখ করা থাকেব যা িনবর্াচেনর িদন আপনার জানা থাকেত হেব৷ অথবা, vote@boe.nyc.ny.us
িঠকানােত আপনার বািড়র সম্পূ ণর্ িঠকানা ইেমইল কের িদেত পােরন (িবষেয়র েক্ষেতৰ্ বেরা উেল্লখ করুন)।
অনলাইন েভাটেকেন্দৰ্র
েভাটেকেন্দৰ্র িঠকানা অনু সন্ধান ববহার করার জন এখােন িক্লক করুন:
করুন
http://nyc.pollsitelocator.com/Search.aspx

“পৰ্াথর্ীেদর নাম িকভােব
িকভােব বালেট আেস?
আেস?”
িনউ ইয়কর্ েস্টেট, েবিশরভাগ েক্ষেতৰ্ সু িনিদর্ষ্ট সংখক সব্াক্ষরসহ একিট িপিটশন জমা েদয়া হেল পৰ্াথর্ীর নাম বালেট আেস৷
েকান অিফেসর পেদর জন পৰ্াথর্ী হেচ্ছন এবং পৰ্াথর্ী েকান দেলর মেনানয়ন চােচ্ছন, নািক একজন সব্তন্তৰ্ পৰ্াথর্ী িহেসেব
বালেট স্থান চােচ্ছন, তার উপর িভিত্ত কের পৰ্েয়াজনীয় সংখািট কম-েবশী হেয় থােক৷ িকছু িকছু পৰ্াথর্ী রাজৈনিতক কিমিট ও
সেম্মলেনর মাধেম মেনানয়ন েপেয় থােকন।

“কারা িপিটশেন সব্াক্ষর করেত পাের?
পাের?”
েযসব পৰ্াথর্ী তােদর দেলর মেনানয়ন েপেত চায় তােদর পেক্ষ যথাযথ েজলায় বসবাসকারী েকবলমাতৰ্ তািলকাভুক্ত দলীয়
সদসরা িপিটশেন সব্াক্ষর করেত পােরন৷ তেব, সাধারণ িনবর্াচেন সব্তন্তৰ্ পৰ্াথর্ী িহেসেব পৰ্িতেযািগতা করেত ইচ্ছুক েকান
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পৰ্াথর্ীর পেক্ষ যথাযথ েজলায় বসবাসকারী েযেকান িনবিন্ধত েভাটার িপিটশেন সব্াক্ষর করেত পােরন যিদ না িতিন ইিতমেধ
অন েকান পৰ্াথর্ীর পেক্ষ সব্াক্ষর কের থােকন৷

“িপিটশেন সব্াক্ষর করা িনেয় আমার িক িচিন্তত হওয়া উিচত্
উিচত্?
ত্?”
এেকবােরই না! িপিটশেন সব্াক্ষর করাটা িনবর্াচনী পৰ্িকৰ্য়ায় অংশগৰ্হেণর একিট গুরুতব্পূ ণর্ উপায়৷

“পৰ্াথিমক িনবর্াচন বলেত িক েবাঝায়?
েবাঝায়?”
পৰ্াথিমক িনবর্াচন হেলা এক ধরেনর িনবর্াচন যা িনউ ইয়কর্ েস্টেটর সরকার অনু েমািদত পৰ্েতকিট রাজৈনিতক দলগুেলার
অভন্তের অনু িষ্ঠত হেত পাের৷ এটা সাধারণ িনবর্াচেনর আেগ হেয় থােক এবং রাজৈনিতক দলগুেলার তািলকাভুক্ত
সদসেদরেক সাধারণ িনবর্াচেনর জন তােদর দলীয় পৰ্াথর্ী মেনানয়েনর এবং েসইসােথ দলীয় িবিভন্ন েনতৃবৃ ন্দ িনবর্াচেনর
সু েযাগ িদেয় থােক৷ তেব, যিদ েকান পৰ্িতেযািগতা না থােক তাহেল েকান পৰ্াথিমক িনবর্াচন অনু িষ্ঠত হয় না৷

“েকন আমার একিট রাজৈনিতক দেল তািলকাভু ক্ত হওয়া উিচত্
উিচত্?
ত্?”
তািলকাভুক্ত সদসগণ যারা িপিটশেন সব্াক্ষর এবং পৰ্াথিমেক েভাট িদেয় দেলর পৰ্াথর্ী মেনানয়েন সাহায কেরন তারা
তািলকাভুক্ত না হওয়া েভাটারেদর (যারা েকবলমাতৰ্ সাধারণ িনবর্াচেন েভাট িদেত পােরন) তুলনায় রাজনীিতেত অিধক ভূ িমকা
রােখন৷ উপরন্তু, আপিন সাধারণ িনবর্াচেন আপনার দেলর পৰ্াথর্ীেক েভাট িদেত বাধ নন৷ নেভমব্ের, েযেকান দেলর েযেকান
পৰ্াথর্ীেক েভাট িদেত পােরন৷

“আিম িকভােব
িকভােব একিট রাজৈনিতক দেল তািলকাভুক্ত হেত পাির?
পাির?”
িনবন্ধন িকংবা পুনরায় িনবন্ধন করার সময় িনবন্ধন পেতৰ্ পছন্দ িনেদর্শ করার মাধেম অথবা একিট বািতল েযাগ
এািফেডিভট বালেট এই ধরেনর েকান পিরবতর্ন সম্পেকর্ উেল্লখ কের েসব্চ্ছায় েযেকান দেল তািলকাভুক্ত হেত পােরন৷

“আিম িনবর্াচেনর িদন েভাট িদেত না পারেল িক হেব?
হেব?”
যিদ পৰ্াথিমক, সাধারণ, বা িবেশষ িনবর্াচেনর িদন শহেরর বাইের থােকন অথবা েভাটেকেন্দৰ্ িগেয় েভাট িদেত শারীিরকভােব
অক্ষম েহান, তাহেল অাবেসিন্ট বালট এর মাধেম েভাট িদেত পােরন৷

“আিম
আিম িকভােব
িকভােব অাবেসিন্ট বালট েপেত পাির?
পাির?”
েবাডর্ অব ইেলকশনেসর কােছ িচিঠ িলেখ, েটাল-িফৰ্ 1-866866-VOTEVOTE-NYC বা (212)VOTE(212)VOTE-NYC নমব্ের েফান কের,
অাবেসিন্ট বালেটর
বালেটর অনু েরাধ জািনেয় vote@boe.nyc.ny.us িঠকানায় ইেমইল করেত পােরন (িবষেয়র েক্ষেতৰ্ বেরা উেল্লখ
করুন) অথবা আমােদর অাবেসিন্ট পৃ ষ্ঠায় অাবেসিন্ট বালেটর আেবদন পতৰ্ সম্পিকর্ত তথািদ জানেত পােরন৷
এই ফরমিট আমােদর ওেয়বসাইট েথেক ডাউনেলাড করেত পােরন:
http://vote.nyc.ny.us/downloads/pdf/forms/boe/absenteevoting/absbengali.pdf

“আিম িকভােব
িকভােব কাগেজর বালট িচিহ্নত করেত পাির?
পাির?”
কাগেজর বালেটর উপর মুিদৰ্ত িনেদর্শনাগুেলা পড়েত ভুলেবন না৷ কাগেজর বালটগুেলােক স্কানাের িদেয় স্কান কের েভাট
গণনা করা হয়, সু তরাং েভাট গণনায় আসার জন বালটিট অবশই সিঠকভােব িচিহ্নত করেত হেব৷ েকবলমাতৰ্ পছেন্দর
পােশর বা উপেরর বৃ ত্তিট পূ রণ করুন৷ নীল বা কােলা কািলর একিট কলম িদেয় বৃ ত্তগুেলা পূ রণ করুন৷ বালেটর উপের অন
েকাথাও েকান দাগ েদেবন না, যিদ এমন কাউেক েভাট িদেত চান যার নাম বালেট উেল্লখ েনই তাহেল িলেখ েদয়ার ঘের
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তার নাম িলখুন এবং েসই ঘেরর উপেরর বৃ ত্তিট পূ রণ করুন৷ যিদ েকান পৰ্স্তাবনার উপর েভাট থােক, তাহেল েসগুেলা
বালেটর উেল্টা িদেক পােবন৷ “হাঁ” বা “না” এর পােশর বৃ ত্তিট পূ রণ করার মাধেম আপনার েভাট িদন৷

“আিম একজন পৰ্িতবন্ধী৷ আিম েকাথায় েভাট িদেত পাির?
পাির?”
এখন পৰ্ায় সবগুেলা েভাটেকন্দৰ্ পৰ্িতবন্ধীেদর জন পৰ্েবশেযাগ৷ যিদ আপনার েভাটেকন্দৰ্ পৰ্েবশেযাগ না হয়, তাহেল
িনকটবতর্ী একিট পৰ্েবশেযাগ েভাটেকেন্দৰ্ আপনার নিথ স্থানান্তর করার জন অনু েরাধ জানােত পােরন েযখানকার বালট
আপনার ইেলকশন িডসিটৰ্েক্টর মত একই হেব৷ এছাড়াও আপিন অাবেসিন্ট বালেটর মাধেম েভাট িদেত পােরন৷ যিদ
আপনার দীঘর্-েময়াদী বা স্থায়ী েকান অসু স্থতা বা পৰ্িতবন্ধকতা থােক,, তাহেল একিট স্থায়ী অাবেসিন্ট বালেটর জন আেবদন
করেত পােরন এবং পৰ্িতিট পৰ্াথিমক,, িবেশষ ও সাধারণ িনবর্চেনর আেগ সব্য়ংিকৰ্য়ভােব একিট কের অাবেসিন্ট বালট
পােবন।

“আিম েভাট িদেত যাওয়ার সময় আমার িক িক িজিনস লাগেব?
লাগেব?”
২০০২ সােল পাশ হওয়া আইন েহল্প অােমিরকা েভাট অাক্ট (হাভা)
হাভা) অনু যায়ী, পৰ্থমবার েভাটার হওয়া সব বিক্ত তােদর
েভােটর জন িনবন্ধেনর আেবদন পেতৰ্র সােথ পিরচেয়র পৰ্মাণপতৰ্ জমা িদেত হেব অথবা িনবন্ধেনর আেবদন পেতৰ্ পৰ্দত্ত
পিরচয় পৰ্মােণর জন পরবতর্ীেত বাড়িত কাগজপতৰ্ জমা িদেত হেব, েযমন, ডৰ্াইভাসর্ লাইেসন্স নমব্র, নন-ডৰ্াইভাসর্ পিরচয়পতৰ্
নমব্র বা েসাশাল িসিকউিরিট নমব্েরর েশষ চার সংখা৷ ডাকেযােগ আপনার িনবন্ধন ফরম জমা েদয়ার সময় যিদ ডৰ্াইভাসর্
লাইেসন্স নমব্র, নন-ডৰ্াইভাসর্ পিরচয়পতৰ্ নমব্র বা েসাশাল িসিকউিরিট নমব্েরর েশষ চার সংখা উেল্লখ না কেরন, তাহেল
িনবন্ধেনর আেবদন পেতৰ্র সােথ িনেম্ন উেল্লিখত কাগজপতৰ্গুেলার েযেকান একিটর কিপ সংযু ক্ত করেত পােরনঃ সাম্পৰ্িতক
এবং ছিবসহ ৈবধ পিরচয়পতৰ্; সাম্পৰ্িতক ইউিটিলিট িবল; বাংক েস্টটেমন্ট; সরকাির েচক বা েবতেনর েচক; সরকাির
কাগজপতৰ্ েযগুেলােত নাম ও িঠকানা উেল্লখ রেয়েছ৷ যিদ েকান েভাটার িনবর্াচেনর িদন েভাট েদয়ার সময় পযর্ন্ত পিরচেয়র
েকান ধরেনর গৰ্হণেযাগ পৰ্মাণ পৰ্দান না কের থােকন, তাহেল েসই েভাটারেক েভাটেকেন্দৰ্ স্কানােরর মাধেম েভাট িদেত
েদয়া হেব না, িকন্তু িতিন এািফেডিভট বালেটর মাধেম েভাট িদেত পারেবন৷ েসই েভাটােরর েভাটািধকার ক্ষুণ্ণ করা হেব না৷

“আমােক
আমােক েভাটেকেন্দৰ্ েপঁৗছােনার পর িক করেত হেব?
হেব?”
েভাটেকেন্দৰ্ পৰ্েবশ করার পর, এক বা একািধক ইেলকশন িডসিটৰ্ক্ট (ই.িড.) েটিবল েদখেত পােবন৷ আপনার ই.িড. েটিবেল
একিট কম্পু টারাইজড েভাটার তািলকায় আপনার মূ ল সব্াক্ষেরর িনণর্য় করা কিপর উপেরর একিট জায়গায় সব্াক্ষর করেত
বলা হেব৷ তারপর একিট কাগেজর বালট েদয়া হেব এবং েগাপন কেক্ষ যাওয়ার জায়গা েদিখেয় েদয়া হেব েযখােন আপিন
বালট িচিহ্নত করেবন এবং েসিট স্কানােরর কােছ িনেয় যােবন৷

“আমােক েভাট েদয়ার অনু মিত েদয়া না হেল িক হেব?
হেব?”
যিদ নাম েভাটার তািলকায় না থােক, তাহেল িঠকানা অনু যায়ী যথাযথ ইিড/এিড েটিবেল এেসেছন িকনা তা যাচাই কের
েদখার জন পিরদশর্েক বলু ন৷ সিঠক ইেলকশন ও অােসমব্িল িডসিটৰ্েক্ট আেছন িকনা তা িনিশ্চত হেয় িনন৷ পূ রণ করা
িনবন্ধন ফরম সবর্েশষ সময়সীমার মেধ না েপঁৗছােল অথবা, পৰ্াথিমেকর েক্ষেতৰ্, আপিন েকান দেল তািলকাভুক্ত না হেল এিট
হেত পাের৷ তারপেরও যিদ মেন কেরন েয আপিন েযাগ, তাহেল আপিন েভাট িদেত পারেবন৷ একিট এািফেডিভট/হলফ
নামা বালেটর জন অনু েরাধ জানান৷ িনবর্াচেনর পর, দা েবাডর্ অব ইেলকশনস ইন দা িসিট অব িনউ ইয়কর্ তার
েরকডর্গুেলা যাচাই কের েদখেব এবং যিদ সিতই েযাগ হেয় থােকন এবং সিঠক েভাটেকেন্দৰ্ িগেয় থােকন তাহেল আপনার
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েভাট গণনা করা হেব৷ তা না হেল, একিট েনািটশ পািঠেয় জািনেয় েদয়া হেব েয আপিন েযাগ নন, এবং ভিবষত্
িনবর্াচনগুেলােত েভাট েদয়ার েযাগতা পৰ্ািপ্তর জন একিট িনবন্ধেনর আেবদন পতৰ্ পাঠােনা হেবk

“স্কানার িকভােব
িকভােব কাজ কের?
কের?”
স্কানার সম্পিকর্ত িনেদর্শনা:
•

আপনার বালট স্কানােরর জায়গায় িনেয় যান

•

আপনার পছেন্দর ভাষা েবেছ িনন

•

বালটিট পৰ্েবশ করান

িবস্তািরত জানার জন http://www.vote.nyc.ny.us/html/newway_en/new_way.shtml েদখুনk

িবএমিডিবএমিড-বালট মািকর্ং িডভাইস সম্পিকর্ত িনদশর্না
BMD সম্পিকর্ত িভিডও
•

েভাটারেদর বালট ববহােরর জন িবএমিড দু ইভােব সু িবধা িদেয়েছ:
•

পদর্ার উপর বালট েদখা

•

অিডও েহড েফােনর মাধেম বালেটর েলখাগুেলা েশানা

•

স্পশর্ পদর্া

•

কী পাড (েবৰ্ইল)

•

চুমুক এবং ফুঁ েদওয়ার যন্তৰ্ (িসপ অান্ড পাফ িডভাইস)

•

েদালন দাড় (রকার পােডল)

বালটিট িচিহ্নত করার পর, বাছাইগুেলা পযর্ােলাচনা করুনk েকান পছেন্দ পিরবতর্ন করেত চাইেল, েয পৰ্িতেযািগতা অথবা
িবষয়গুেলােত পিরবতর্ন করেত ইচ্ছুক েসগুেলা েবেছ িনন এবং যথাযথ পছন্দ পুনরায় বাছাই করুন৷ বাছাই সম্পন্ন হেল
সারসংেক্ষপ পদর্ায় েফরত যাবার জন “পরবতর্ী পৃ ষ্ঠা” চাপুন।
•

বালট িচিহ্নতকরেণর পের, “পরবতর্ী পৃ ষ্ঠা” চাপুন। “বালট িচিহ্নত করুন” েচেপ িচিহ্নত করা বালট সংগৰ্হ করুন।

•

আপনার িচিহ্নত করা বালট স্কানােরর জায়গায় িনেয় যান।

“যিদ আমার সাহােযর দরকার হয়?
হয়?”
পৰ্িতবন্ধী িকংবা বালট পড়েত অক্ষম হেল যিদ েকান সাহােযর দরকার হয়, েফডােরল আইনানু যায়ী সাহায করেত েগাপন
কেক্ষ েকান বন্ধু বা আত্মীয়েক িনেয় েযেত পােরন৷ েভাটেকেন্দৰ্র পিরদশর্করাও আপনােক সাহােযর জন পৰ্স্তুত থাকেবন৷

“যিদ আিম েভাট েদয়ার জন িনবন্ধন কির,
কির, তাহেল িক আমােক জুির িডউিটর জন ডাকা হেব?
হেব?”
েভাটার িনবন্ধন তািলকার পাশাপািশ েস্টেটর করদাতা ও লাইেসন্সধারী ডৰ্াইভারেদর তািলকা েথেকও জুিরেদরেক েবেছ েনয়া
হয়৷ জুির িহসােব দািয়তব্ পালন করা এড়ােত পারেবন এই আশায় েভাট েদয়ার অিধকার িবসজর্ন েদেবন না৷ যিদ আপিন কর
পৰ্দান কেরন অথবা গািড় চালান, তাহেলও আপনােক ডাকা হেত পাের৷ এছাড়াও, জুির িহেসেব দািয়তব্ পালন করা হেচ্ছ
একটা িবেশষ অিধকার, যা আপনােক বিক্তগতভােব সকল মািকর্ন নাগিরকেদর পক্ষাবলমব্েনর সু েযাগ কের েদয় যােদর
আত্মপক্ষ সমথর্েনর মাধেম জুিরেদর দব্ারা িবচার পাবার অিধকার আেছk

“বড় ধরেনর অপরােধ েদাষী সাবস্ত হেল আমার েভাট েদয়ার অিধকার িক পৰ্ভািবত হেব?
হেব?”
িনবিন্ধত হেত বা েভাট িদেত পারেবন না যিদ বড় ধরেনর অপরােধ েদাষী সাবস্ত হেয় থােকন এবং েসই অপরােধর কারেণ:
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বর্তমানে কারাগানর থানকে; অথবা



শর্তাধীে মুক্তিনর্ (প্যানরানে) থানকে এবং ক্ষমা প্রাপ্ত ো হনে থানকে।

আপ্ক্তে ক্তেবন্ধে করনর্ বা ভ াট ক্তিনর্ প্ারনবে যক্তি বড় ধরনের অপ্রানধ ভিাষী সাবযস্ত হনে থানকে এবং ভসই কারনে :


আপ্োনক প্রনবশনের আনিশ ভিো হে;



আপ্োনক কারািণ্ড ভিো ো হে অথবা আপ্োর কারািণ্ড মুের্ক্তব করা হে;



আপ্ক্তে কারািনের সম্পু েত ভমোি প্ার কনরনেে; এই ভক্ষনে আপ্ক্তে ভ াট ভিোর জেয প্ুেরাে ক্তেবক্তন্ধর্ হনর্
প্ারনবে



আপ্ক্তে শর্তাধীে মুক্তিনর্ ক্তেনেে এবং র্ারপ্র আপ্োনক অপ্রানধর অক্ত নযাগ ভথনক খাোস ভিো হনেনে; এই
ভক্ষনে আপ্ক্তে ভ াট ভিোর জেয প্ুেরাে ক্তেবক্তন্ধর্ হনর্ প্ারনবে



আপ্ক্তে ক্ষমা ভপ্নে থানকে
“ভোটখানটা অপ্রানধ ভিাষী সাবযস্ত হনে আমার ভ াট ভিোর অক্তধকার ক্তক প্র াক্তবর্ হনব?”

যক্তি ভোটখানটা অপ্রানধ ভিাষী সাবযস্ত হনে থানকে র্াহনে আপ্ক্তে ক্তেবন্ধে করনর্ ও ভ াট ক্তিনর্ প্ারনবে, এমেক্তক
কারাগানর্ থাকা অবস্থানর্ও। ক্তেউ ইেনকতর আিােনর্, অেয ভকাে ভেনটর আিােনর্ বা ভেডানরে আিােনর্, ভযখানের ভিাষী
সাবযস্ত ভহাে ো ভকে একই ক্তেেম প্রনযাজয হনব। ক্তেবন্ধে করনর্ এবং ভ াট ভিোর জেয অপ্রানধর ভরকডত সম্পক্তকর্
ত ভকাে
কাগজপ্ে জমা ক্তিনর্ হনব ো।
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