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ভ োটের জন্য চন্বন্ধন্ 

ভ োেেোটন্র জন্য আচম কী োটব চন্বন্ধন্ করটি পোচর? 

 
বিশ্বিযাপী Covid-19 মহামাবিি সময়ও, বিউ ইয়র্কে  ভ াটদার্িি জিয বিিন্ধর্িি বিিাপদ ও সহজ উপায় ির্য়র্ে: 

 
1. nycvotes.turbovote.org-ভে যাি। যবদ আপিাি কার্ে ভমাটিযাি বি াগ (“Department of Motor Vehicles, DMV”) এি ভেট 

আইবি থার্ক, োহর্ে আপবি ভসই বসর্ের্মি মাধ্যর্ম বিবিের্ে বিিন্ধি কির্ে পাির্িি। যবদ আপিাি ভকার্িা DMV আইবি িা থার্ক োহর্ে আপবি একটি 

প্রাক-পূিণকৃে ফিম ও একটি ভপার্েজ-ভপইি, ঠিকািা ভেখা খাম বির্ে পার্িি অথিা আপবি প্রাক-পূিণকৃে ফিমটি বপ্রন্ট কর্ি দ্রুে িাকর্যার্গ পাঠার্ে 

পার্িি। বিিোচি ভিািে  (Board of Elections)-এি কার্ে এই ফিমটি িাকর্যার্গ িা পাঠার্িা এিং োর্দি মাধ্যর্ম এটি প্রবিয়া িা কিা পযেন্ত বিিন্ধি 

সমূ্পণে হর্ি িা। 

 
2. আপবি আপিাি স্থািীয় বিিোচি কাউবন্ট ভিািে  (County Board of Elections), ভকার্িা DMV অবফস, অথিা অিযািয একাবধ্ক বিউ ইয়কে  ভেট 

সংস্থার্ে (New York State agencies) সিাসবি এর্সও বিিন্ধি কির্ে পার্িি। 

 
 
আচম চক ভ োটের জন্য চন্বন্ধন্ করোর ভ োেয?  

 
ভ ার্টি জিয বিিন্ধি কির্ে হর্ে আপিার্ক অিশ্যই: 

 
● মাবকে ি যুক্তিার্েি িাগবিক হর্ে হর্ি; 

● 18 িেি িয়সী হর্ে হর্ি (আপবি 16 িা 17 িেি িয়র্স প্রাক-বিিন্ধি কির্ে পার্িি, বকন্তু 18 িেি িা হওয়া পযেন্ত আপবি ভ াট বদর্ে পাির্িি িা); 

● বিিোচর্িি পূর্িে কম পর্ে 30 বদর্িি জিয এই ভেট ও কাউবন্ট, বসটি িা গ্রার্মি িাবসন্দা হর্ে হর্ি; 

● ভকার্িা অপিার্ধ্ি জিয ভদাষী সািযস্ত হওয়াি কাির্ণ কািাগার্ি িা পযার্িার্ে থাকর্ে পাির্িি িা (যবদ িা আপবি েমা ভপর্য় থার্কি িা িাগবিকর্েি অবধ্কাি 

বফর্ি পাি); 

● আদাের্ে মািবসক ার্ি অেম বহসার্ি বির্িবচে হর্ে পাির্িি িা এিং 

● অিয ভকাথাও ভ াটদার্িি অবধ্কাি দাবি কির্ে পাির্িি িা। 

 
আমোর মটন্ হয় আচম ইটিোমটযযই ভ োেেোটন্র জন্য চন্বচন্ধি হটয়চি। আচম কী োটব জোন্টি পোরটবো? 

আপবি আপিাি ভ াটাি বিিন্ধর্িি অিস্থা অিোইর্ি অথিা 866-868-3692 িম্বর্ি বিিোচি ভিার্িে  কে কর্ি জাির্ে পার্িি। 

 
ন্ট ম্বর 2020 এর সোযোরণ চন্ববোিটন্ ভ োেেোটন্র জন্য আমোটক কখন্ চন্বন্ধন্ করটি হটব? 

  
বিউ ইয়র্কে  ভ াটদার্িি জিয বিিন্ধর্িি ভশ্ষ সময়সীমা 9 অটটোবর, 2020 পযেন্ত। 

 
িাকর্যার্গ পাঠার্িা আর্িদিপত্রসমূহ (NYC ভ াটস টাির্িার্ াট প্ল্যাটফমে-এি মাধ্যর্ম তেবি কিা ফিমসহ) অিশ্যই অর্টািি 9 োবির্খি মর্ধ্য ভপােমাকে  কির্ে হর্ি 

এিং ভসটি অিশ্যই অর্টািি 14 োবির্খি মর্ধ্য বিিোচি কাউবন্ট ভিািে  এি কার্ে ভপ ৌঁোর্ে হর্ি। myDMVonline-এি মাধ্যর্ম কিা অিোইি আর্িদিসমূহ ও সিাসবি 

আর্িদিসমূহ অিশ্যই অর্টািি 9 োবির্খি মর্ধ্য জমা বদর্ে হর্ি। বিউ ইয়র্কে , ভকার্িা বিিোচর্ি ভ াটদাি কির্ে হর্ে ভ াটাির্দির্ক অিশ্যই ভসই বিিোচর্িি 25 বদি পূর্িে 

বিিন্ধি কির্ে হর্ি। আপবি যবদ ভ াট ভদওয়াি জিয িাকর্যার্গ বিিন্ধি কিাি পবিকল্পিা কর্ি থার্কি, োহর্ে মাবকে ি যুক্তিার্েি িাক ভসিাি সম্ভািয বিের্ম্বি কথা ভখয়াে 

ভির্খ যে োড়াোবড় সম্ভি ভসটি কিা  ার্ো। 
 

েিবোর ভ োে ভেওয়োর পর  চে আচম স্থোন্ পচরবিব ন্ কটর থোচক িোহটে? 

https://nycvotes.turbovote.org/
https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
https://www.elections.ny.gov/NVRA.html
https://www.elections.ny.gov/NVRA.html
https://www.elections.ny.gov/NVRA.html
https://www.elections.ny.gov/NVRA.html
https://www.elections.ny.gov/NVRA.html
https://www.nycvotersearch.com/
https://nycvotes.turbovote.org/
https://nycvotes.turbovote.org/
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িেুি ঠিকািা িা িার্মি পবিিেে ি হর্ে আপিার্ক অর্টািি 14 োবির্খি মর্ধ্য আপিাি ভ াটাি বিিন্ধি আপর্িট কির্ে হর্ি। এই পবিিেে িগুর্ো কিা সহজ। 

 
● যবদ আপিাি একটি DMV আইবি থার্ক, োহর্ে  DMV এি ওর্য়িসাইট এি মাধ্যর্ম আপিাি েথয আপর্িট করুি। 

 
● যবদ আপিাি ভকার্িা DMV আইবি িা থার্ক, োহর্ে nycvotes.turbovote.org ভদখুি ভযখার্ি আপবি একটি প্রাক-পূিণকৃে ফিম 

বপ্রন্ট কর্ি আপিাি িেুি েথয বদর্য় ভসটি িাকর্যার্গ পাঠার্ে পার্িি।  

 
● অথিা একটি ফিম বপ্রন্ট করুি, পূিণ করুি এিং িাকর্যার্গ পাঠাি বিিোচি ভিািে  এি কার্ে।  

 
● বিবিে করুি ভয ভ াটদাি ভকর্ে বগর্য় আপিাি ঠিকািাি পবিিেে িটি প্রবিয়াকিণ হর্য়র্ে। 

 
যবদ ঠিকািা পবিিেে র্িি প্রবিয়াকিণ ন্ো হর্য় থার্ক (িা কখিই জমা ভদওয়া িা হয়) এিং আপবি বিউ ইয়র্কে ি মর্ধ্যই স্থাি পবিিেে ি কর্ি থার্কি, েিুও আপিাি ভ াট 

ভদওয়াি অবধ্কাি ির্য়র্ে! আপবি আপিাি িেুি ঠিকািাি জিয আপিাি বিধ্োবিে ভ াট ভকর্ে একটি হেফিামা িযাের্ট ভ াট বদর্ে পার্িি। এটি ভসই ভ াটাির্দি ভের্ত্র 

প্রর্যাজয যািা একই কাউবন্টি মর্ধ্য (ভযমি- একটি Brooklyn (Kings County) ঠিকািা ভথর্ক অিয ব্রুকবের্িি ঠিকািায়) িা কাউবন্টগুর্োি (ভযমি- Queens 

ভথর্ক Bronx) এি মর্ধ্য স্থাি পবিিেে ি কর্ির্েি। ঠিকািা পবিিেে র্িি কাির্ণ ভকার্িা হেফিামা িযাের্টি মাধ্যর্ম ভ াট ভদওয়াি সময়, হেফিামা িযােট  বিষযর্েি 

বিিোচর্িি জিয আপিাি ভ াটাি বিিন্ধি আপর্িট কিাি জিয িযিহাি কিা হর্ি। 

 
2020 সোটে কী োটব ভ োে চেটি হটব 

আচম কী োটব ভ োে ভেটবো?  

 
2020 সার্েি বিিোচর্ি ভ াটদার্িি জিয সকে বিউ ইয়কে িাসীি জিয বেিটি উপায় আর্ে। বিশ্বিযাপী মহামাবিি সময় আপিাি মোমে জািার্ে ভসিা বিকল্পটি িাোই করুি।  

 
● চন্ববোিন্ শুরু হওয়োর আটে ভ োেেোন্: অর্টাির্িি 24 োবিখ ভথর্ক ির্ ম্বর্িি 1 োবিখ পযেন্ত সিাসবি ভ াট বদি। বিিোচি শুরু হওয়াি আর্গ ভ াটদার্িি 

ভকেটি বিিোচর্িি বদর্িি ভ াট ভকর্েি ভচর্য় ব ন্ন হর্ে পার্ি, োই ভ াট বদর্ে যাওয়াি আর্গ Voting.NYC-ভে ভখাৌঁ জ বির্ে  ুের্িি িা। 

 
● ডোকট োটে ভ োেেোন্: সকে বিিবন্ধে ভ াটাির্দি জিয অিুপবস্থবেি িযাের্টি জিয আর্িদি কর্ি িাকর্যার্গ ভ াটদার্িি বিকল্পটিও ির্য়র্ে। সময়সীমা 

অর্টাির্িি 27 োবিখ হর্েও আমিা যথা দ্রুে সম্ভি আপিাি িযােটটিি জিয আর্িদি কিাি পিামশ্ে বদবি। কািণ বহসার্ি আপবি বচবিে কির্ে পার্িি “অস্থায়ী 

অসুস্থো িা অসেমো” যাি মর্ধ্য কর্িািা াইিার্স সংিবমে হওয়াি ঝুৌঁ বকও অন্ত ুে ক্ত। িযােটটি পাওয়াি পি, অিুপবস্থবেি িযাের্টি খার্মি বপের্ি আপিাি 

স্বােি ও োবিখ বদর্ে  ুের্িি িা। অিশ্যই ির্ ম্বি 3 োবির্খ িা এি পূর্িে িযােটগুর্ো ভপােমাকে  কির্ে হর্ি।  আপবি আপিাি অিুপবস্থবেি িযােট এখার্ি 

ট্র্যাক কির্ে পার্িি। 
 

● বিিোচর্িি বদি: িিাির্িি মর্োই, বিিবন্ধে ভ াটািিা ির্ ম্বি 3 োবির্খ সিাসবি ভ াট বদর্ে পাির্িি। আমিা এই িেি অবধ্ক ভ ার্টি প্রেযাশ্া কিবে, োই 

বকেু ভ াট ভকর্ে োইি দীর্ে হর্ে পার্ি। ব র্ড়ি িযাপার্ি উবিগ্ন হর্ে আপবি বিিোচর্িি বদর্িি আর্গ ভ াটদার্িি কথা বির্িচিা কির্ে পার্িি। আপিাি 

বিিোচর্িি বদর্িি ভ াট ভকে খুৌঁজুি এখার্ি। 
 

বযোেটে কী আটি? 

এই শ্ির্ে, িযাের্ট ভফিার্িে, ভেট এিং স্থািীয় ভগাষ্ঠীগুর্ো ির্য়র্ে: 

 
● ভপ্রবসর্িন্ট 

● কংর্গ্রস 

● কুইন্স ির্িা ভপ্রবসর্িন্ট 

● ভেট বসর্িট 

● ভেট অযার্সম্বেী 

● বিউ ইয়কে  বসটি কাউবন্সে বিবিট 37 

● বিউ ইয়কে  ভেট সুপ্রীম ভকাটে  

● বিউ ইয়কে  বসটি বসব ে ভকাটে স 

 
আচম শুটন্চি ভ  Madison Square Garden ও Barclays Center ভ োে ভকন্দ্র। আচম চক ভসখোটন্ ভ োে চেটি পোচর? 

শুধুমাত্র যদি সেগুল া আপনার দনধধাদরত স াট সেন্দ্র হয়। এটি জানলত সপা  োইট  ুে-আপ ওলয়বোইট বযবহার েরুন। 

https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application
https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application
https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application
https://nycvotes.turbovote.org/
https://nyccfb.info/nyc-votes/registering/
https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://nycabsentee.com/
https://nycabsentee.com/tracking
https://nycabsentee.com/tracking
https://nycabsentee.com/tracking
https://nyc.pollsitelocator.com/search
https://nyc.pollsitelocator.com/search
https://nyc.pollsitelocator.com/search
https://findmypollsite.vote.ny/
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সরোসচর ভ োে ভেওয়ো চক চন্রোপে? 

 
সিাসবি ভ াট ভদওয়া বিিাপদ যেেণ আপবি ভকাি 4 অিুসিণ কর্িি, বির্শ্ষ কর্ি যখি আপিাি ভ াট ভকে কম িযস্ত থার্ক েখি যবদ আপবি ভসখার্ি যাি (সকার্েি 

মাঝামাবঝ িা বিকার্েি প্রথম বদর্ক)। সম্ভি হর্ে, ব ড় এড়ার্ে বিিোচি শুরু হওয়াি আর্গ ভ াটদার্িি সুর্যাগ বিি। যািা িাবড় ভথর্ক ভ াট বদর্ে পেন্দ কর্ি বিউ ইয়কে  

ভেট (New York State, NYS) োর্দি জিযও অিুপবস্থে িযােট উপে য কর্ির্ে। আপবি ভযটির্ে স্বািন্দয ভিাধ্ কর্িি ভসটি িাোই করুি – সির্চর্য় গুিেপূণে 

হর্ো আপবি ভযি ভ াট ভদি! 

 
ভ োে ভেওয়োর সময় চন্রোপে থোকোর জন্য আচম কী কী পেটেপ চন্টি পোচর? 

ভফস ক াি পবিধ্াি করুি সকে ভ াট ভকর্ে প্রর্ির্শ্ি জিয ভফস ক াি প্রর্য়াজিীয়। আপিাি আর্শ্পার্শ্ি ভোকর্দি সুিবেে করুি এিং সঠিক ার্ি একটি ভফস ক াি 

পবিধ্াি করুি (আপিাি িাক ও মুর্খি উপর্ি)।   
 
শ্ািীবিক দূির্েি চচে া করুি সামাবজক দূিে প্রর্য়াগ কিাি মর্ো কর্ি ভ াট ভকেগুর্ো স্থাপি কিা হর্ি। ভ াট ভকর্ে থাকাকােীি বির্দে শ্িা অিুসিণ করুি এিং অিযর্দি 

ভথর্ক কম পর্ে 6 ফুট দূর্ি থাকুি। 

 
হার্েি স্বাস্থযকি স্বাস্থযবিবধ্ চচে া করুি ভ াট ভকর্ে হযান্ড সযাবিটাইজাি সিিিাহ কিা হর্ি এিং আপবি বির্জও বির্য় আসর্ে পার্িি। ভকার্িা ভশ্য়াি কিা পৃষ্ঠেে স্পশ্ে কিাি 

আর্গ এিং পর্ি হযান্ড সযাবিটাইজাি িযিহাি করুি এিং িাবড় ভফিাি সার্থ সার্থ সািাি ও পাবি বদর্য় আপিাি হাে ধু্র্য় বিি। অপবিষ্কাি হাে বদর্য় আপিাি মুখ স্পশ্ে কিা 

ভথর্ক বিিে থাকুি। 

অসুস্থ হর্ে িাবড়র্ে থাকুি ভ াটদাি গুরুেপূণে, ের্ি িাবড় েযাগ কিাি আর্গ আপিাি সুস্থ হওয়া এিং অিযর্ক অসুস্থ হওয়াি হাে ভথর্ক িাৌঁ চার্ে সহায়ো কিাি জিয 

পদর্েপ ভিওয়া আপিাি জিয আর্িা গুরুেপূণে। 

             
 যবদ আপিাি ভকার্িা অিুপবস্থে িযােট িা থার্ক, োহর্ে আপিাি ভ াটদার্িি বিকল্পগুর্োি িযাপার্ি বির্দে বশ্কাি জিয আপিাি কাউবন্টি বিিোচি ভিািে  (Board of 

Elections) অবফর্স ভযাগার্যাগ করুি। 

 
আমোর কচমউচন্টিটি COVID-19 এর হোর অটন্ক ভবচি আমোর এেোকোয় সরোসচর ভ োে ভেওয়ো চক চন্রোপে? 

 
● আপিাি কবমউবিটির্ে COVID হাি যাই ভহাক িা ভকি, ভ াটদাি যথা সম্ভি বিিাপদ কিাি জিয ভ াট ভকেগুর্োর্ে সুিোি সেকে ো কাযেকি থাকর্ি। 

 
● যবদ আপিাি গুরুেি COVID সংিমর্ণি ঝুৌঁ বক থার্ক (িয়স্ক, দুিেে সংিমণ প্রবের্িাধ্ী িা গ ে িেী), োহর্ে বিিোচর্িি বদি ব ড় এড়ার্ে বিিোচর্িি বদর্িি 

আর্গ ভ াটদার্িি সুর্যাগ গ্রহর্ণি কথা বির্িচিা করুি। 

 
● আপবি অসুস্থ হর্ে িাবড়র্ে থাকুি এিং িাকর্যার্গ (27 অর্টািি পযেন্ত) িা আপিাি ির্িাি বিিোচি ভিািে  (Board of Elections) অবফর্স (2 ির্ ম্বি 

পযেন্ত) সিাসবি অিুপবস্থে িযাের্টি জিয আর্িদি কিাি জিয উপর্িি বির্দে শ্ািেী অিুসিণ করুি। 

  
চন্ববোিন্ শুরু হওয়োর আটে ভ োেেোন্ 

চন্ববোিন্ শুরু হওয়োর আটে ভ োেেোন্ কী? 

 
বিিোচি শুরু হওয়াি আর্গ ভ াটদাি বিিোচর্িি বদি সিাসবি ভ াটদার্িি মর্োই, শুধু্ আর্িা িমিীয়ো এিং ভোট োইিসহ। Voting.NYC-ভে িা 1-866-Vote-

NYC িম্বর্ি কে কর্ি আপিাি বিিোচি শুরু হওয়াি আর্গ ভ াটদার্িি ভকেটি খুৌঁর্জ ভিি করুি। 

 
ির্ ম্বি 3 োবির্খি সাধ্ািণ বিিোচর্িি আর্গ বিউ ইয়কে  বসটির্ে ভ াট গ্রহর্ণি ভকেগুর্ো ভখাোি োবিখ ও সময়গুর্ো বির্ে ভদওয়া হর্ো: 

 
শ্বিিাি 24 অর্টািি, 2020 সকাে 10:00 - বির্কে 4:00 

িবিিাি 25 অর্টািি, 2020 সকাে 10:00 - বির্কে 4:00 

ভসামিাি 26 অর্টািি, 2020 সকাে 7:00 - বিকাে 3:00 

মঙ্গেিাি 27 অর্টািি, 2020 দুপুি 12:00 - িাে 8:00 

িুধ্িাি 28 অর্টািি, 2020 দুপুি 12:00 - িাে 8:00 

িৃহস্পবেিাি  29 অর্টািি, 2020 সকাে 10:00 - সন্ধযা 6:00 

শুিিাি 30 অর্টািি, 2020 সকাে 7:00 - বির্কে 3:00 

শ্বিিাি 31 অর্টািি, 2020 সকাে 10:00 - বির্কে 4:00 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet.pdf
https://nycdohmh-my.sharepoint.com/personal/hbyrnesenoch_health_nyc_gov/Documents/Special%20Operations/Voting%20Safely%20During%20COVID_20200923%20Special%20Ops.docx%23AbsenteeBallot
https://nycdohmh-my.sharepoint.com/personal/hbyrnesenoch_health_nyc_gov/Documents/Special%20Operations/Voting%20Safely%20During%20COVID_20200923%20Special%20Ops.docx%23AbsenteeBallot
https://vote.nyc/page/contact-us
https://vote.nyc/page/contact-us
https://vote.nyc/page/contact-us
https://vote.nyc/page/contact-us
https://vote.nyc/page/contact-us
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িবিিাি 1 ির্ ম্বি, 2020 সকাে 10:00 - বির্কে 4:00 

 

 
ডোকট োটে ভ োেেোন্ 

আমোটক চক সরোসচর ভ োে চেটিই হটব? 

  
িা। আপবি সিাসবি ভ াে বদর্ে িা চাইর্ে একটি অিুপবস্থে িযাের্টি জিয আর্িদি জমা বদর্ে পার্িি।  বিউ ইয়কে িাসী বিব ন্ন কাির্ণ অিুপবস্থে িযাের্টি জিয আর্িদি 

কির্ে পার্িি, ভযমি- বিিোচর্িি বদি যবদ োিা োর্দি কাউবন্টি িাইর্ি যাি।  পাশ্াপাবশ্, এই িের্িি সাধ্ািণ বিিোচর্িি জিয বিউ ইয়কে িাসী একটি অিুপবস্থে িযাের্টি জিয 

অিুর্িাধ্ কির্ে পার্িি যবদ োিা COVID-19 এি সংিমণ িা বিস্তার্িি বিষর্য় উবিগ্ন হি। 

  
 কখন্ ও কী োটব আচম অনু্পচস্থি বযোেটের জন্য আটবেন্ করটি পোচর? 

আপবি এখিই nycabsentee.com ব বজট কর্ি আপিাি অিুপবস্থে িযাের্টি জিয আর্িদি কির্ে পার্িি। িাকর্যার্গ অিুপবস্থে িযাের্টি জিয আর্িদর্িি ভশ্ষ 

সময়সীমা 27 অর্টািি পযেন্ত, ের্ি আমিা আপিার্ক দ্রুে আপিাি িযাের্টি জিয আর্িদি কিাি পিামশ্ে বদই। এি জিয মাত্র দুই বমবিট সময় োর্গ! 

আর্িদি কিাি সময় এি কািণ বহসার্ি আপিার্ক “অস্থায়ী অসুস্থো িা অেমো” িাোই কির্ে হর্ি যাি মর্ধ্য কর্িািা াইিার্সি সংিমর্ণি ঝুৌঁ বকও অন্ত ুে ক্ত। 

আর্িদিপত্র PDF বহসার্িও পাওয়া যায় যা বপ্রন্ট কর্ি আিাি স্থািীয় বিিোচি কাউবন্ট ভিার্িে  িাকর্যার্গ পাঠার্িা যায়। ফিমটি, অিোইর্ি ও কাগর্জ, স্পযাবিশ্, চীিা, 

ভকাবিয়াি এিং িাংো  াষার্ে পাওয়া যায়। 

 
বিিোচি ভিািে  জাবির্য়র্ে ভয োিা ভসর্েম্বর্িি ভশ্র্ষি বদর্ক অিুপবস্থে িযােট িাকর্যার্গ পাঠার্িা শুরু কির্ি। আপবি nycabsentee.com/tracking ব বজট কর্ি 

আপিাি অিুপবস্থে িযাের্টি অিস্থা ট্র্যাক কির্ে পাির্িি। 

 
অিুপবস্থে িযাের্টি জিয আর্িদিপত্র আপিাি ির্িাি বিিোচি ভিািে  অবফর্স ির্ ম্বর্িি 2 োবিখ পযেন্ত সিাসবি জমা ভদওয়া যার্ি। 

 
আমোর অনু্পচস্থি বযোেটের খোটমর উপর অন্য কোটরো ন্োম মুচিি রটয়টি। আচম কী করটবো? 

 
িযােটটি ভফিে পাঠার্িাি আর্গ আপিাি দুইিাি পিীো কিা উবচে ভয অিুপবস্থে িযাের্টি খার্মি উপি আপিাি িাম ও ঠিকািা মুবিে ির্য়র্ে বক িা (এই ভোট খার্মি 

উপর্ি আপিাি স্বাের্িি জর্িযও একটি জায়গা ির্য়র্ে)। যবদ িযাের্টি খার্মি উপি আপিাি িাম ও ঠিকািা িা থার্ক, োহর্ে ভসটি িযিহাি কির্িি িা। মুিণজবিে  ুর্েি 

বশ্কাি সকে ভ াটাির্ক স্থািীয় বিিোচি ভিািে  সঠিক িযােটটি িাকর্যার্গ ভপ্রিণ কির্ি। আপবি 1-866-VOTE-NYC িম্বর্ি কে কর্ি িা 

Apply4Absentee@boe.nyc-ভে ইর্মে কর্ি স্থািীয় বিিোচি ভিািে  -এি সার্থ ভযাগার্যাগ কির্ে পার্িি। 

 

 
 
 
দু ে াগযিশ্ে এমি  ুে হর্য় থাকর্েও এটি ঠিক কিাি জিয যর্থষ্ট সময় পাওয়া যায়। মর্ি িাখর্িি, আপিাি পূিণকৃে, স্বােিকৃে ও মুখিন্ধ িযােটটি ভকাথাও জমা ভদওয়াি িা 

িাকর্যার্গ পাঠার্িাি ভশ্ষ সময়সীমা ন্ট ম্বটরর 3 িোচরখ িা এি আর্গ। 

 

https://nycabsentee.com/
https://vote.nyc/page/absentee-voting
https://nycabsentee.com/tracking
https://vote.nyc/page/contact-us
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আমোর বযোেটে ভেখো “অচিচিয়োে অযোবটসচি চমচেেোচর বযোেে”, চকন্তু আচম চমচেেোচরটি (সোমচরক বোচহন্ী) ভন্ই। আচম কী করটবো? 

সকে অিুপবস্থে ও সামবিক ভ াটার্িি িযিহার্িি জিয এটি সঠিক িযােট। এই জুর্িি প্রাইমাবি িযাের্টি মর্ো সাধ্ািণে, এই শ্ব্দির্য়ি মর্ধ্য একটি স্ল্যাশ্ থার্ক এ ার্ি 

"অযাির্সবন্ট / বমবেটাবি"। এিার্ি স্ল্যাশ্টি ভযাগ কিা হয়বি। বিভ্রাবন্তকি হর্েও এই িযােটগুর্ো তিধ্। 

 
 
অযোটেসট োেয অনু্পচস্থি বযোেটের জন্য আচম কী োটব আটবেন্ করটবো? 

যবদ আপবি দৃবষ্ট প্রবেিন্ধী হি িা আপিাি ভকার্িা অেমো থার্ক যাি জিয আপিাি বিি বিিাি িািা পড়া ভযর্ে পার্ি এমি একটি অিুপবস্থে িযাের্টি অযার্েসর্যাগয 

সংস্কিণ িযিহাি কির্ে হয়, োহর্ে আপবি ব বজট কির্ে পার্িি nycabsentee.com। “অযার্েবসিে িযােট অযাবপ্ল্র্কশ্ি” িাটর্ি বিক করুি। 

 
অযার্েসর্যাগয িযাের্টি জিয আর্িদি কির্ে আপবি আর্িদিপত্রটি বির্চি বের্েি মাধ্যর্ম বিিোচি ভিািে  এি কার্েও পাঠার্ে পার্িি। 

● ইর্মইে: AccessibleBallot@boe.nyc 

● কে করুি: 1-866-868-3692 

● আপিাি স্থািীয় বিিোচি ভিািে  অবফর্স বচঠি বেখুি 

● ফযাে: 212-487-5349 

● সিাসবি: আপিাি স্থািীয় বিউ ইয়কে  বসটি বিিোচি ভিািে  অবফস ব বজট করুি। 

অযার্েসর্যাগয িযাের্টি জিয আর্িদিগুর্ো অিশ্যই অর্টািি 27, 2020 োবির্খি মর্ধ্য ভপােমাকে , ইর্মে, অিোইর্ি জমা িা বিিোচি ভিার্িে  ফযাে কির্ে হর্ি।  

আপবি ির্ ম্বর্িি 2, 2020 োবিখ পযেন্ত সিাসবি একটি অিুপবস্থে িযাের্টি জিয আর্িদি কির্ে পাির্িি।   

বিিোচি ভিািে  জাবির্য়র্ে ভয োিা ভসর্েম্বর্িি ভশ্র্ষি বদর্ক অিুপবস্থে িযােট িাকর্যার্গ পাঠার্িা শুরু কির্ি। আপবি nycabsentee.com/tracking ব বজট কর্ি 

আপিাি অিুপবস্থে িযাের্টি অিস্থা ট্র্যাক কির্ে পাির্িি। 

জুন্ প্রোইমোরীটি  চে আচম ডোকট োটে ভ োে চেটয় থোচক, িোহটে চক আমোর ন্ট ম্বটরর জন্য বযোেটের আটবেন্ করোর প্রটয়োজন্ রটয়টি? 

হযাৌঁ , যবদ িা আপবি দীর্ের্ময়াদী অেমো িা অসুস্থোি কাির্ণ স্থায়ী অিুপবস্থে ভ াটাি োবেকায় ভথর্ক থার্কি, আপিার্ক ির্ ম্বর্িি জিয আিািও িযাের্টি আর্িদি কির্ে 

হর্ি। 

 
অনু্পচস্থি বযোেে কটব ডোকট োটে পোঠোটন্ো হটব? 

বিিোচি ভিািে  ভসর্েম্বি 18, 2020 োবিখ ভথর্ক শুরু কর্ি ভিাবেং ব বির্ে আর্িদিকািী ভ াটাির্দি কার্ে িযােট পাঠার্ি। আপিাি অিুপবস্থে িযােট ট্র্যাক করুি এখার্ি 

nycabsentee.com/tracking। 
 
আমোটক চক আমোর অনু্পচস্থি বযোেে ডোকট োটেই পোঠোটি হটব ন্োচক আচম ভসটি ভকোথোও জমো চেটি পোরব? 

  
িাকর্যার্গ িা পাঠার্ে, আপিাি অিুপবস্থে িযােট জমা ভদওয়াি বেিটি বিকল্প ির্য়র্ে। “অিুপবস্থে িযােট” ড্রপ ির্েি ভখাৌঁ জ করুি: 

 

● শ্বিিাি, অর্টািি 24 োবির্খ ও িবিিাি, ির্ ম্বর্িি 1 োবির্খি মর্ধ্য ভযর্কার্িা বিিোচর্িি আর্গ ভ াটদাি ভকর্ে। 
 

● ভকার্িা বিিোচর্িি বদর্িি ভ াট ভকর্ে মঙ্গেিাি, ির্ ম্বর্িি 3 োবিখ সকাে 6টা ভথর্ক 9টা পযেন্ত। 

 

● বিিোচর্িি বদিজুর্ড় বিউ ইয়কে  বসটি বিিোচি ভিািে  (New York City Board of Elections) অবফর্স। 
 
 
 
অনু্পচস্থি বযোেে ডোকট োটে পোঠোটন্োর ভিষ সময়সীমো কটব? 

  
অিুপবস্থে িযােট অিশ্যই ির্ ম্বি 3 োবির্খ বিিোচর্িি বদি িা এি আর্গ ভপােমাকে  কির্ে হর্ি। আপিাি িযােটটি ভপােমাকে  িা হওয়া এিং গণিাি জিয ভদবির্ে ভপ ৌঁোর্িা 

এমি উর্িগ এড়ার্িাি জিয আমিা আপিার্ক যে দ্রুে সম্ভি আপিাি পূিণকৃে িযােটটি িাকর্যার্গ পাঠার্িাি পিামশ্ে বদই। বিিোচর্িি বদর্িি পর্িি বদি বিিোচি ভিািে  িািা 

গৃহীে অিুপবস্থে িযােটগুর্ো ভপােমাকে  িা থাকর্েও গণিা কিা হর্ি। 

 
ডোকট োটে পোঠোটন্ো অনু্পচস্থি বযোেটের অবস্থো আচম কী োটব ভেখটি পোচর? 

 

আপিাি িাকর্যার্গ পাঠার্িা অিুপবস্থে িযাের্টি আর্িদি ট্র্যাক করুি এখার্ি nycabsentee.com/tracking। একিাি অিুপবস্থে িযাের্টি আর্িদি জমা ভদওয়াি 

https://twitter.com/NYCVotes/status/1310667504512053249
https://nycabsentee.com/
https://vote.nyc/page/absentee-voting
https://vote.nyc/page/contact-us
https://nycabsentee.com/tracking
https://nycabsentee.com/tracking
https://findmypollsite.vote.nyc/
https://findmypollsite.vote.nyc/
https://vote.nyc/page/contact-us
https://nycabsentee.com/tracking
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পি, বিিোচি ভিািে  বির্েি বিষয়গুর্ো কর্ির্ে বক িা ো বিবিে কিাি জিয আপবি এই সাইটটি িযিহাি কির্ে পার্িি: 

 
1) আপিাি অিুপবস্থে িযাের্টি আর্িদি ভপর্য়র্ে বক িা, 

2) আপিার্ক আপিাি অিুপবস্থে িযােট িাকর্যার্গ পাঠির্য়র্ে বক িা এিং 

3) আপিাি পূিণকৃে অিুপবস্থে িযােট গ্রহণ কর্ির্ে বক িা, িাবক আপিার্ক ভসটি ঠিক কির্ে হর্ি 

 
 
আমোর অনু্পচস্থি বযোেটের খোটম চক স্ট্যোম্প েোেোটি হটব? 

 
হযাৌঁ , জুি প্রাইমাবির্ে িা োগর্েও, এিাি আপিার্ক অিশ্যই বফিবে অিুপবস্থে িযাের্টি খার্ম েযাম্প োগার্ে হর্ি! 

 
বফিবে খামটি দুইটি খার্মি সমন্বর্য় িড় আর্িকটি খাম যাি মর্ধ্য আপিাি অিুপবস্থে িযােটটি থাকর্ি এিং উপর্ি স্থািীয় বিিোচি কাউবন্ট ভিািে  বফিবে ঠিকািা মুবিে থাকর্ি 

এিং “অবফবশ্য়াে ইর্েকশ্ি ভমে (Official Election Mail)” ভেখা সম্ববেে একটি ভোর্গা থাকর্ি। 

 
ভযর্কার্িা বিিোচর্িি বদর্িি আর্গি ভ াট ভকর্ে, বিিোচর্িি বদর্িি ভ াট ভকর্ে, অথিা বিিোচি ভিািে  -এি অবফর্সও আপবি আপিাি িযােট জমা বদর্ে পার্িি ভয সকে 

ভের্ত্র িাকমাশুর্েি প্রর্য়াজি হর্ি িা। 

 
 
কোেটজর অনু্পচস্থি বযোেটে আচম কী োটব ভ োে ভেটবো? 

আপবি একটি িযােট, একটি ভোট িযােট খাম ও একটি িড় বফিবে খাম পার্িি। 

■ প্রবেটি অবফর্সি জিয বির্দে শ্িা ভমর্ি আপিাি পেন্দগুর্ো বচবিে করুি। 

■ আপিাি িযােটটি বচবিে কিা হর্য় ভগর্ে ভসটি  াৌঁ জ কর্ি িযােট খার্মি ব ের্ি িাখুি। (এই ভোট খার্ম আপিাি স্বাের্িি জিয একটি জায়গা ির্য়র্ে।) 

■ িযােট খার্মি িাইর্ি বির্দে বশ্ে স্থার্ি স্বােি করুি ও োবিখ িসাি। 

■ িযােট খামটিি মুখ িন্ধ করুি। 

■ িযােট খামটি বফিবে খার্মি ভ ের্ি িাখুি (এই িড় খার্মি উপর্ি আপিাি বিিোচি কাউবন্ট ভিািে ) এি ঠিকািা ও “অবফবশ্য়াে ইর্েকশ্ি ভমে” ভোর্গাটি থাকর্ি। 

■ বফিবে খামটিি মুখ িন্ধ করুি। 

■ বফিবে খার্মি উপর্ি যথাযথ িাকমাশুে (ভপার্েজ) োগাি। 

 
অযোটেসট োেয অনু্পচস্থি বযোেটের মোযযটম আচম কী োটব ভ োে ভেটবো? 

■ অযার্েসর্যাগয অিুপবস্থে িযােটটি আপিার্ক ইর্মে কিা হর্য় ভগর্ে িযােটটি িাউির্োি করুি। 

■ প্রবেটি অবফর্সি জিয আপিাি পেন্দ অিুযায়ী িযােটটি বচবিে কিাি জিয বির্দে শ্িা অিুসিণ করুি। 

■ বচবিে কিা হর্য় ভগর্ে িযােটটি বপ্রন্ট কর্ি বিি। 

■ বপ্রন্ট কিা অযার্েসর্যাগয অিুপবস্থে িযােটটি  াৌঁ জ করুি ও িযােট খার্মি ব ের্ি িাখুি। (এই ভোট খার্ম আপিাি স্বাের্িি জিয একটি জায়গা থাকর্ি।) 

■ িযােট খার্মি িাইর্ি স্বােি করুি ও োবিখ িসাি।  বিিাপিা খার্মি বপের্ি ভযর্কার্িা জায়গায় একটি স্বেি থাকর্ে ভসটি অযার্েসর্যাগয িযাের্টি জিয গ্রহণর্যাগয হর্ি। 

■ িযােট খামটিি মুখ িন্ধ করুি। 

■ িযােট খামটি বফিবে খার্মি ভ ের্ি িাখুি। (এই িড় খার্মি উপর্ি আপিাি বিিোচি কাউবন্ট ভিািে ) এি ঠিকািা ও “অবফবশ্য়াে ইর্েকশ্ি ভমে” ভোর্গাটি থাকর্ি। 

■ বফিবে খামটিি মুখ িন্ধ করুি।  অযার্েসর্যাগয িযাের্টি জিয বফিবে খার্মি বপ্র-ভপইি িাকমাশুে ির্য়র্ে। 

শুযুমোত্র চন্ববোিটন্র চেন্ ভ োে চেটি িোইটে আচম কী োটব ভেব? 

  
আপবি বিিবন্ধে ভ াটাি হর্য় থাকর্ে বিিোচর্িি বদি সকাে 6টা ভথর্ক িাে 9টাি ভ ের্ি আপিাি ভ াট ভকর্ে বগর্য় আপিাি ভ াট বদর্ে পাির্িি।  আপিাি ভ াট 

ভকর্েি স্থািটি ভদর্খ বির্ে  ুের্িি িা! 

  
 চন্ববোিটন্র চেন্ আচম ভকোথোয় ও কখন্ ভ োে চেটি পোরটবো? 

 

আপবি আপিাি বিিোচর্িি বদর্িি ভ াট ভকর্েি সন্ধাি ভপর্ে পার্িি এখার্ি।  ভ াট ভকেগুর্ো সকাে 6 টায় খুের্ি ও িাে 9 টায় িন্ধ হর্ি। যবদ আপবি বিউ ইয়কে  

বসটির্ে থার্কি ও সমর্য়ি আর্গই আপিাি িযােটটি ভদখর্ে চাি, োহর্ে ভদখুি findmypollsite.vote.nyc।   

https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://findmypollsite.vote.nyc/
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অনু্পচস্থি বযোেটের জন্য আটবেন্ করটেও চক আচম সরোসচর ভ োে চেটি পোরটবো? 

  
হযাৌঁ । ভকার্িা ভ াটাি অিুপবস্থে িযাের্টি জিয আর্িদি কির্ে অথিা ভসটি িাকর্যার্গ পাঠির্য় থাকর্েও বিউ ইয়কে  ভসই ভ াটাির্ক (োি বিধ্োবিে ভ াট ভকর্ে) সিাসবি 

ভ াট ভদওয়াি অিুমবে ভদয়। কািণ ভকার্িা অিুপবস্থে িযােট গণিা কিাি আর্গ বিিোচি কাউবন্ট ভিািে  (County Board of Elections, CBOE) কমীর্দি বি-

পেীয় একটি দে স্বি প্রবিয়ার্ে প্রাথী, িাজনিবেক দে এিং উপবস্থে সংিাদমাধ্যর্মি প্রবেবিবধ্র্দি সার্থ বমর্ে বিধ্োিণ কর্ি ভয িযােটটি বিউ ইয়কে  ভেট বিিোচি আইর্িি 

(NYS Election Law) শ্েে  পূিণ কর্ির্ে বকিা। প্রথম ভয বজবিসটি োিা ভদর্খি ো হর্ো িযবক্তটি সিাসবি ভ াট বদর্য়র্ে বক িা। যবদ োই হয়, োহর্ে অিুপবস্থে 

িযােটটি সবির্য় িাখা হয় ও ভসটি গণিা কিা হয় িা। 

  
 আমোটক চক আইচড চন্টয় আসটি হটব? 

 
শুযু একটি পচরচস্থচি িোড়ো বিউ ইয়র্কে  ভ াটদার্িি সময় ভ াটাির্দির্ক পবিচয়পত্র প্রদশ্েি কির্ে হয় িা।  আপবি যবদ প্রথমিার্িি জিয ভ াট বদর্য় থার্কি এিং আপবি 

সিাসবি ভ াট ভদওয়াি জিয বিিন্ধি িা কর্ি থার্কি (ভযমি- আপবি অিোইর্ি িা িাকর্যার্গ বিিন্ধি কর্ির্েি), ভকবে প্রথমবোর ভ োে চেটি ভেটে আপিার্ক আইবি 

প্রদশ্েি কির্ে িো হর্ে পার্ি।  আপবি এই আইবিগুর্ো িযিহাি কির্ে পার্িি: ড্রাই াি োইর্সন্স অথিা অিযািয সিকাি প্রদি পবিচয়পত্র, চেবে ইউটিবেটি বিে, িযাংক 

ভেটর্মন্ট, ভপ-ভচক, সিকাবি ভচক, অথিা অিযািয সিকাবি িবথ যার্ে আপিাি িাম ও ঠিকািা ভেখা থাকর্ি। 

 
 চে আচম সরোসচর ভ োে চেটি িোই, চকন্তু বযোেটের কোেজ পূরণ করোর জন্য কেম বযবহোর করটি সেম ন্ো হই, আমোর চক ভকোটন্ো চবকল্প আটি? 

 
হযাৌঁ , আপিার্ক সহর্যাবগো কিাি জিয আপবি কাউর্ক সর্ঙ্গ আির্ে পার্িি, ভ াট ভকর্েি কমীর্দি সহর্যাবগো চাইর্ে পার্িি অথিা আপবি একটি িযােট বচবিেকিণ 

বি াইস (“Ballot Marking Device, BMD”) িযিহাি কর্ি ভ াট ভকর্ে আপিাি িযােটটি বচবিে কির্ে পার্িি। ের্ি, আপিার্ক সহর্যাবগোকািী ভকউ 

আপিাি চাকিীদাো িা ইউবিয়র্িি প্রবেবিবধ্ হর্ে পাির্ি িা। 

 
বযোেে চিচিিকরণ চড োইস কী? 

 
িযােট বচবিেকিণ বি াইস, যা BMD িার্মও পবিবচে, যা আপিাি কাগর্জি িযাের্ট বচি বদর্ে আপিার্ক সহর্যাবগো কির্ে পার্ি এিং ভ াট ভকর্ে ভ াটাির্দির্ক 

ভগাপিীয়ো ও অযার্েসর্যাগযো প্রদার্িি জিয তেবি কিা হর্য়র্ে। 

    
আচম চক বযোেে চিচিিকরণ চড োইস বযবহোর করটি পোচর? 

 
হযাৌঁ । অেম ভ াটািসহ সকে ভ াটার্িি িযােট বচবিেকিণ বি াইস িযিহাি কর্ি োর্দি িযাের্ট বচি ভদওয়াি অবধ্কাি ির্য়র্ে। BMD শুধু্মাত্র কাগর্জি িযােট বচবিে 

কিাি জিয িযিহাি কিা হয়; ভ াট ভদওয়াি আপিার্ক বচবিে িযােটটির্ক কাউবন্টং বি াইর্স স্কযাি কির্ে হর্ি। ভ াট ভকর্েি কমীিা ভ াটাির্দির্ক BMD িযিহাি 

কির্ে সহর্যাবগো কির্ে পার্িি।   

 
অচিচরক্ত সংস্থোন্গুচে 

আমোর আটরো প্রশ্ন থোকটে কী করটবো? 

 
আপবি ভ াটটি ভযি গণিা কিা হয় ভসটি আপবি বিবিে কির্ে চাি। ভ াটদাি সম্পর্কে  যবদ আপিাি ভকার্িা প্রশ্ন িা উর্িগ থার্ক ভযগুর্োি উিি আপবি এখার্ি পািবি, 

োহর্ে বির্েি সংস্থাগুর্োি সার্থ ভযাগার্যাগ করুি। 

  
বিউ ইয়কে  বসটি বিিোচি ভিািে  

https://www.vote.nyc/ 

866-VOTE-NYC 

বিউ ইয়কে  ভেট বিিোচি ভিািে  (New York State Board of Elections): https://www.elections.ny.gov/ 

েীগ অি উইর্মি ভ াটািস ভ াট (League of Women Voters Vote): 411 https://www.vote411.org/ 

বিউ ইয়কে  বসটি ভ াটস (NYC Votes): www.voting.nyc 

বিজযাবিবেটি িাইটস, বিউ ইয়কে  (Disability Rights, New York): https://www.drny.org 

https://www.youtube.com/watch?v=eVZqG29dVBw&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=eVZqG29dVBw&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=eVZqG29dVBw&t=47s
https://www.vote.nyc/
https://www.elections.ny.gov/
https://www.vote411.org/
http://www.voting.nyc/

