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Vote 411  
িল লীটগর ইটলরট্রনির  

স্�াোর নিটে্ক নিরা। ওটয়রসাইে  
(www.vote411.org) স্েখুি, আপিার 

ঠিরািা নেি এরং আপিার স্�ােপটরে জানত 
ও প্াথথী সন্ধাি ররুি। প্াথথী সংক্ান্ত সুনিনে্ক ষ্ট 

তথ্যও উপলব্ধ আটে।

 www.nyearlyvoting.org

 www.nyearlyvoting.org

নরররণ ও  
তথ্য

নিউ ইয়র্ক  স্টেে

যথাসমটয়র 

পরূ্করালীি  

স্�ােোি2019 সাটল আইি-স�ার দ্ারা পাস ররা অি্যাি্য 
নির্কাচিী সংটিাধি
(এই�সংকেটোধিগুনল�সম্পককমে �আকরটো�েকথ্যর�জি্য
www.nyearlyvoting.org ভিখুি)

2019 সাটল আইটি স্াক্ষনরত িওয়া নরলগুনল
ভ�টোটিটোকির�জি্য�সকবেি�ছুটি
প্টোথন্ক�একীকরে�
প্টোথন্ক�নিবমেটোচি�চলটোর�স্ক়ে�ভ�টোটরিহকের�অন�ন্ন�স়্ে�

2020 সাটল রায্কররী িওয়া নরলগুনল
অিলটোইি�ভ�টোটটোর�নিবন্ধি
16- ও 17-বছর-ব়েসীকির�জি্য�ভ�টোটিটোি�করটোর�প্টোকনিবন্ধি

পাস িওয়া এরং গ�ণ্কটরর স্াক্ষটরর জি্য অটপক্ষমাি নরলগুনল
িল�েটোনলকটো�ুনতির�স়্েসী্টো�পনরবেমে ি
ভ�টোটটোর�বটোন্ধব�ভ�টোটপত্র�আইি (Voter Friendly Ballot Act)

পাস ররা সাংনরধানির সংটিাধি সম্পনর্ক ত  
সমরালীি সমাধািগুনল (2020 নিবমেটোচকির�পকর�অবে্যই�পুিরটো়ে�
পটোস�করকে�হকব�এবং�েটোরপকর�ভ�টোটটোকরর�অিকু্টোিকির�জি্য�
ভ�টোটপকত্র�থিটোি�নিকে�হকব)
একই�নিকি�ভ�টোটটোর�নিবন্ধি�
নবিটো-অজহুটোকে�অিপুনথিনের�কটোরকে�অনরি্�ভ�টোটপকত্র
(Absentee Ballot) ভ�টোটিটোি  

*আগস্ট 16, 2019 পযমেন্ত

 www.nyearlyvoting.org



যথাসমটয়র পরূ্করালীি 
স্�ােোি 2019 

যথাসমটয়র পটূর্ক স্�ােোি - 26 অট্ারর স্থটর
3 িট�ম্বর 2019 সাধারণ নির্কাচি নেরস - 5 িট�ম্বর, 2019

নিউ ই়েকমে বটোসীকির জি্য ভ�টোটিটোি সহজের হক়ে উঠকে চকলকছ। ভ�টোটিটোকির প্সঙ্গ 
একল নিউ ই়েকমে  ভিকের ভবনের �টোগ অংকের ভথকক অকিক নপনছক়ে আকছ। েকব এই গে 
আইিপ্ে়েি ভসেিটি চলটোকটোলীি, অকিক নিবমেটোচি সংকেটোধিী নবল পটোস হক়েনছল, এবং 
স্টোক্ষনরে হক়ে আইকি পনরেে হক়েনছল। নিউ ই়েকমে  ভস্টকট আপিটোর নিবনন্ধে হও়েটোর 
ও ভ�টোটিটোকির উপটো়েগুনলকক এই িেুি আইিগুনল উকলেখকযটোগ্যরূকপ বিকল নিক়েনছল। 
নকছু সংকেটোধি ইনে্কধ্যই কটোযমেকরী হক়েকছ, নকছু পকরর বছর কটোযমেকরী হকব, এবং 
িটুি হল সংনবধটোি সংকেটোধি ভযগুনল পরবেতী ভস্টটব্যটোপী নিবমেটোচকির (2020) পকর 
আইিস�টোর উ�়ে ককক্ষর দ্টোরটো পটোস করটোকে হকব এবং েটোরপর ভ�টোটটোরকির দ্টোরটো 
অিকু্টোিি পটোও়েটো প্ক়েটোজি। 

এই বছকর গৃহীে ্লূ সংকেটোধিগুনলর একটি হল ভস্টট জকুে যথটোস্ক়ের পূবমেকটোলীি 
ভ�টোটিটোকির ব্যবথিটো। 

যথাসমটয়র পরূ্করালীি স্�ােোি রী রটর?
যথটোস্ক়ের পূবমেকটোলীি ভ�টোটিটোি 26 অক্টোবর েনিবটোর ভথকক শুরু ককর 3 
িক�ম্বর, রনববটোর পযমেন্ত ি়ে (9) নিি ধকর আপিটোর কটোউনটির ্কধ্য আপিটোকক 
একটি ভ�টোটরিহে ভকক্রে ব্যনতিগে উপনথিনেকে ভ�টোটিটোকির সুকযটোগ ভি়ে। 
যথটোস্ক়ের পূবমেকটোলীি ভ�টোটিটোি করটোর জি্য আপিটোর ভকটোকিটো কটোরে বটো অজহুটোে 
ভিখটোকিটোর প্ক়েটোজি ভিই। 

যথটোস্ক়ের পূবমেকটোলীি ভ�টোটিটোকির জি্য ভ�টোটরিহে ভক্রেগুনলকক অপনরহটোযমে�টোকব 
আপিটোর গেটোিগুনেক ভ�টোটরিহে ভকক্রে অবনথিে হকে হকব িটো।  যথটোস্ক়ের 
পূবমেকটোলীি ভ�টোটিটোকির জি্য ভ�টোটরিহে ভক্রেগুনল ভকটোথটো়ে অবনথিে হকব এবং 
ভ�টোটিটোকির জি্য প্নেটি ভক্রে ভখটোলটো থটোকটোর স়্েগুনল প্নেটি কটোউনটি নিধমেটোরে 
করকব। নকছু কটোউনটি আপিটোকক যথটোস্ক়ের পূবমেকটোলীি ভ�টোটিটোকির নিিগুনলকে 
একটি সুনিনিমেষ্ট ভ�টোটরিহে ভক্রে নিধমেটোরে ককর ভিকব এবং অি্যটোি্য কটোউনটিগুনল 
যথটোস্ক়ের পূবমেকটোলীি ভ�টোটিটোকির জি্য আপিটোকক কটোউনটির ্কধ্য ভয ভকটোকিটো 
ভ�টোটরিহে ভকক্রে যটোও়েটোর অিু্ নে ভিকব। প্নেটি কটোউনটি এই নসদ্টোন্ত নিকে পটোকর 
এবং আপনি আপিটোর কটোউনটিকে ভকটোথটো়ে ভ�টোটিটোি করকে পটোকরি েটো আপনি 
কটোউনটি নিবমেটোচি ভবটোকডমে র (Board of Elections, BOE) ওক়েবসটোইকট বটো ভস্টট লীকগর 
ওক়েবসটোইকট (www.nyearlyvoting.org) ভিখকে পটোকরি। একটি কটোউনটিকে প্নে 
পঞ্টোে হটোজটোর (50,000) নিবনন্ধে ভ�টোটটোকরর জি্য একটি (1) ভ�টোটরিহে ভক্রে 
থটোকটো আবে্যক, যনিও নকছু কটোউনটিকে আকরটো ভবনে থটোককে পটোকর। 

5ই িট�ম্বর, সাধারণ নির্কাচি নেরটস স্�ােোটির জি্য 
আপিাটর অরি্যই আপিার গতািগুনতর নিধ্কানরত 
স্�ােগ্রিণ স্রট্রে স্যটত িটর।
আপনি যনি যথটোস্ক়ের পূবমেকটোলীি ভ�টোটিটোকির স্ক়ে ব্যনতিগে উপনথিনেকে ভ�টোটিটোি 
ককরি, েটোহকল আপনি অিপুনথিনের কটোরকে অনরি্ ভ�টোটপত্র (absentee ballot), 
বটো সটোধটোরে নিবমেটোচি নিবকস (5ই িক�ম্বর) ভ�টোটরিহে ভকক্রে ব্যনতিগে উপনথিনের 
্টোধ্যক্ ভ�টোটিটোি করটোর জি্য ভযটোগ্য হকবি িটো। 

আনম যথাসমটয়র পরূ্করালীি স্�ােোটির  
স্�ােগ্রিণ স্রট্রে রী আিা ররটত পানর?
আপনি নিবমেটোচি নিবকস ভয�টোকব ভ�টোটিটোি ককরকছি, যথটোস্ক়ের পূবমেকটোলীি 
ভ�টোটিটোকির ভ�টোটরিহে ভকক্রে ভ�টোটিটোি করটো েটোর ভথকক ন�ন্ন হকে পটোকর।  
উিটোহরেস্রূপ, কটোগকজর নিবন্ধি পুনতিকটোর পনরবকেমে  ইকলকট্রনিক ভ�টোটরিহে পুনতিকটো 

থটোককে পটোকর। েকব, েটোসক্বেও আেটো করটো হকব ভয আপনি স্টোক্ষর করকবি (কটোগকজর 
ভ�টোটরিহে পুনতিকটো বটো ইকলকট্রনিক ভ�টোটরিহে পুনতিকটো়ে), একটি ভ�টোটপত্র ভিকবি, এবং 
ভ�টোটপত্রটি সমূ্পেমে করকবি এবং গেিটোর জি্য ভ�টোটপত্রটিকক একটি স্্যটোিটোকর প্কবে 
করটোকবি।  আপিটোর ভ�টোটরিহে ভকক্রে একটি ি্িুটো ভ�টোটপত্র ভপটোস্ট করটো উনচে।

যথাসমটয়র পটূর্ক স্�ােোটির জি্য আমার নর নিরনন্ধত 
িওয়ার প্টয়াজি আটে অথরা আনম নর এরটি 
যথাসমটয়র পরূ্করালীি স্�ােোটির স্�ােগ্রিণ স্রট্রে 
নিরনন্ধত িটত পানর?
আপিটোকক েটোসক্বেও NYS এ যথটোস্ক়ের পূকবমে ভ�টোটিটোকির আকগ অবে্যই ভ�টোটিটোকির 
জি্য নিবনন্ধে হকে হকব। অক্টোবর 11, 2019, হল আপিটোর কটোউনটি নিবমেটোচি 
ভবটোকডমে র অনফকস ব্যনতিগে উপনথিনেকে ভ�টোটিটোকির জি্য নিবনন্ধে হও়েটোর বটো 
আপিটোর ভ�টোটটোর নিবন্ধি ফক্মে ডটোক-ভ্টোহর লটোগটোকিটোর ভেষ নিি (ভযটিকক 
আপিটোর কটোউনটি নিবমেটোচি ভবটোকডমে র অনফকস ডটোককযটোকগ পটোঠটোকিটো উনচে)। NYS 
এ, যথটোস্ক়ের পূবমেকটোলীি ভ�টোটিটোি চলটোকটোলীি বটো সটোধটোরে নিবমেটোচি নিবকস 
ভ�টোটিটোকির স্ক়ে আপনি ভ�টোটিটোকির জি্য নিবন্ধি করকে পটোকরি িটো। নিবন্ধি 
ফ্মেটি NYS BOE ওক়েবসটোইট (https://www.elections.ny.gov/VotingRegister.
html#VoteRegForm), আপিটোর কটোউনটি নিবমেটোচি ভবটোকডমে র (Board of Elections) 
অনফস বটো ওক়েবসটোইট, ভস্টট লীগ ওক়েবসটোইকট (https://lwvnyonline.org/
advocacy/vote/2019/2019-Voter-Reg-Form.pdf) উপলব্ধ আকছ বটো আপনি 
NYS ভ্টোটর গটোনে নব�টোগ (NYS Department of Motor Vehicles) এর ্টোধ্যক্ 
https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application এ 
অিলটোইি নিবন্ধি করকে পটোকরি যনি DMV (ভয্ি, ড্টোই�টোর'স লটোইকসন্স, গটোনের 
নিবন্ধি) এর সটোকথ আপিটোর একটি অ্যটোকটোউটি থটোকক। 

প্নতটি স্�ােোি স্রট্রে রী�াটর নিরনন্ধত স্�াোরটের 
তানলরা সি স্�ােোি পনুতিরাগুনল থারটর?
নকছু কটোউনটিকে, যথটোস্ক়ের পূবমেকটোলীি ভ�টোটিটোকির জি্য শুধু্টোত্র একটি ভ�টোটরিহে 
ভক্রে উপলব্ধ থটোককব এবং ভসটি কটোউনটি নিবমেটোচি ভবটোকডমে র (Board of Elections) অনফস 
হকে পটোকর।  নকছু কটোউনটিকে ভযখটোকি যথটোস্ক়ের পূবমেকটোলীি ভ�টোটিটোকির জি্য একটোনধক 
ভ�টোটরিহে ভক্রে আকছ, ভসখটোকি আপিটোর জি্য যথটোস্ক়ের পূবমেকটোলীি ভ�টোটিটোকির একটি 
সুনিনিমেষ্ট ভক্রে নিধমেটোরে করটো হকব। (5ই িক�ম্বর, সটোধটোরে নিবমেটোচি নিবকস আপনি 
আপিটোর ভয গেটোিগুনেক ভ�টোটরিহে ভকক্রে ভ�টোটিটোি করকবি ভসটির ভথকক এই ভ�টোটরিহে 
ভক্রেটি ন�ন্ন হকে পটোকর।) অি্যটোি্য কটোউনটিগুনলকে, যথটোয্ক়ের পূকবমে ভ�টোটিটোি করটোর 
জি্য আপিটোকক ভয ভকটোকিটো ভ�টোটরিহে ভকক্রে যটোও়েটোর অিু্ নে ভিও়েটো হকব, ভযখটোকি 
ইকলকট্রনিক ভ�টোটিটোি পুনতিকটোগুনল থটোকটোর সম্টোবিটো থটোককব ভযগুনলকে ভসই কটোউনটির 
সকল ভ�টোটটোরকির েটোনলকটো থটোককব; এবং আপনি ইকলকট্রনিক ভ�টোটিটোি পুনতিকটোকে 
(কনম্পউটটোর) আপিটোর িটোক্র দ্টোরটো সটোইি ইি করকবি। 

যথাসমটয়র পরূ্করালীি স্�ােোটির স্�ােগ্রিণ স্র্রেগুনলটত 
এরং সাধারণ নির্কাচি নেরটসর স্�ােগ্রিণ স্র্রেগুনলটত 
থারা স্�ােপরেগুনল নর স্েখটত এরই ররম িটর?
হ্যটোাঁ, যথটোস্ক়ের পূবমেকটোলীি ভ�টোটিটোকির ভ�টোটরিহে ভক্রেগুনলকে থটোকটো ভ�টোটপত্রগুনল 
5ই িক�ম্বর, সটোধটোরে নিবমেটোচি নিবকস প্িটোি করটো ভ�টোটপত্রগুনলর হুবহু সিেৃ হকব। 
প্নেটি ভ�টোটরিহে ভকক্রে একটি ি্িুটো ভ�টোটপত্র প্িেমেি করটো উনচে, েকব এটি 
আপিটোর কটোউনটির কটোউনটি নিবমেটোচি ভবটোকডমে র (Board of Elections) ওক়েবসটোইকটও 
উপলব্ধ থটোকক।

আনম যনে যথাসমটয়র পটূর্ক স্�াে নেই তািটল আমার 
স্�াে রখি গণিা ররা িটর?
যথটোস্ক়ের পূকবমে ভ�টোটরিহে ভকক্রে জ্টো ভিও়েটো (অক্টোবর 26 ভথকক িক�ম্বর 3) 
ভ�টোটপত্রগুনলকক 5ই িক�ম্বর, সটোধটোরে নিবমেটোচি নিবকস গেিটো করটো হকব। নবনধবদ্ আইিটি 
কটোউনটিগুনলকক যথটোস্ক়ের পূবমেকটোলীি ভ�টোটিটোি করটো ভ�টোটপত্রগুনলর গেিটো 5ই িক�ম্বর, 
্ঙ্গলবটোর রটোে 8 টটোর আকগ শুরু করটোর অিু্ নে ভি়ে িটো।

 

আনম যনে যথাসমটয়র পটূর্ক স্�াে নেই তািটল নর আনম 
আমার স্�াে পনররত্ক ি ররটত পানর?
িটো, আপনি একটি যথটোস্ক়ের পূবমেকটোলীি ভ�টোটিটোকির ভ�টোটরিহে ভকক্রে ব্যনতিগে 
উপনথিনেকে ভ�টোটপত্র জ্টো ভিও়েটোর পকর, আপনি যথটোস্ক়ের পূবমেকটোলীি ভ�টোটিটোকির 
ভ�টোটরিহে ভকক্রে বটো সটোধটোরে নিবমেটোচি নিবকস আপিটোর গেটোিগুনেক ভ�টোটরিহে ভকক্রে 
পুিরটো়ে ভ�টোট নিকে পটোকরি িটো। আপনি আপিটোর ভ�টোটপত্র একবটোর জ্টো ভিও়েটোর পকর, 
আপিটোর ভ�টোটিটোি সমূ্পেমে হক়ে যটোকব এবং আপিটোর ভ�টোট পনরবেমে ি করকে পটোকরি িটো।

আমার িাম রাগটজর স্�ােগ্রিণ পনুতিরা রা ইটলরট্রনির 
স্�ােগ্রিণ পনুতিরায় িা থারটল রী িয়?
আপনি যনি একটি যথটোস্ক়ের পূবমেকটোলীি ভ�টোটিটোকির ভ�টোটরিহে ভকক্রে থটোককি 
বটো সটোধটোরে নিবমেটোচি নিবকস আপিটোর গেটোিগুনেক ভ�টোটরিহে ভকক্রে থটোককি, 
এবং আপিটোর িটো্ ভ�টোটরিহে পুনতিকটো়ে িটো থটোকক (কটোগকজর ভ�টোটরিহে পুনতিকটো বটো 
ইকলকট্রনিক ভ�টোটরিহে পুনতিকটোর ভকটোকিটোটিকেই), েটোহকল একটি হলফিটো্টো ভ�টোটপত্র 
(affidavit ballot) সমূ্পেমে করকে বলিু (কখকিটো কখকিটো এটিকক েেমে টোধীি ভ�টোটপত্র 
(provisional ballot) বলটো হ়ে)। নিনচিে করুি ভয আপনি আপিটোর ঠিকটোিটো 
অিযুটো়েী একটি সঠিক ভ�টোটরিহে ভকক্রে আকছি (যথটোস্ক়ের পূবমেকটোলীি ভ�টোটিটোি বটো 
সটোধটোরে নিবমেটোচি নিবকস), এবং যনি এ্ি হ়ে, ভসই ভক্ষকত্র একটি হলফিটো্টো ভ�টোটপত্র 
সমূ্পেমে িটো ককর চকল যটোকবি িটো। সটোধটোরে নিবমেটোচি নিবকসর পকর, কটোউনটির নিবমেটোচি 
ভবটোকডমে র (Board of Elections, BOE) অনফস আপিটোর নিবন্ধি খনেক়ে ভিখকব এবং 
আপনি যনি একজি ভযটোগ্য ভ�টোটটোর হি েটোহকল আপিটোর হলফিটো্টো ভ�টোটপত্র
(affidavit ballot) গেিটো করকব।  আপিটোর ভ�টোটপত্রটিকক ভয গেিটো করটো হক়েনছল 
েটো নিনচিে হও়েটোর জি্য, আপিটোর ভফটোি করটো বটো আপিটোর কটোউনটি BOE-ভে সটোক্ষটোৎ�
করটোর ্টোধ্যক্ অিসুরে করটো উনচে। NYC সহ, নিনিমেষ্ট নকছু কটোউনটিকে, আপিটোর 
ভ�টোট গেিটো করটো হক়েনছল নকিটো েটো জটোনিক়ে BOE আপিটোকক একটি নচঠি পটোঠটোকব।  

যথাসমটয়র পরূ্করালীি স্�ােোটির সময়রাটল যনে আনম 
অি্যরে চটল নগটয় থানর রা চটল যাই তািটল রী িয়?
এই বছকর আইি-স�টো়ে পটোস হও়েটো অি্যটোি্য সংকেটোধিগুনলর একটি নছল ভস্টটব্যটোপী 
ভ�টোটটোর নিবন্ধি থিটোিটোন্তর, যটো “নিবন্ধি বহিী়েেটো (Registration Portability)” নহসটোকবও 
পনরনচে। এই আইিটি ভস্টটব্যটোপী ভ�টোটটোর েটোনলকটোকে থটোকটো একজি ভ�টোটটোকরর নিবন্ধি 
এবং েটোনলকটো�ুনতিকক ভস্টটটির ্কধ্য ভ�টোটটোর ভযখটোকিই চকল যটোি িটো ভকি ভসখটোকি 
থিটোিটোন্তনরে করটোকক নিবমেটোচি ভবটোকডমে র জি্য বটোধ্যেটো্লূক ককর। েটোই যনি আপনি অি্যত্র 
চকল যটোি, এ্িনক NYS এ একটি ন�ন্ন কটোউনটিকে, এবং িেুি কটোউনটিকক আপিটোর ঠিকটোিটো 
পনরবেমে ি সম্পককমে  জটোিটোকিটো িটো হক়ে থটোকক, েটোহকলও আপিটোর িেুি ঠিকটোিটোর ভ�টোটরিহে 
ভক্রে একটি হলফিটো্টো ভ�টোটপকত্র (affidavit ballot) আপনি ভ�টোট নিকে পটোকরি, এবং 
আপিটোর িেুি ঠিকটোিটোটির সে্যেটো প্নেপটোনিে হও়েটোর পকর আপিটোর হলফিটো্টো ভ�টোটপত্র 
গেিটো করটো হকব।

এটি একটি িেুি আইি হও়েটোর কটোরকে, আ্রটো িঢ়ৃ�টোকব সুপটোনরে কনর ভয আপনি যনি 
অি্যত্র চকল যটোি, েটোহকল আপিটোর িেুি েথ্য সহ একটি ভ�টোটটোর নিবন্ধি ফ্মে জ্টো নিি 
বটো আপিটোর নিবন্ধি অিলটোইকি পনরবেমে ি করটোর জি্য MyDMV এ যটোি (উপকর ভিখুি)। 
আপিটোর যনি একটি ড্টোই�টোকরর লটোইকসন্স বটো ভ্টোটর গটোনের নিবন্ধি থটোকক এবং আপিটোর 
ঠিকটোিটো পনরবেমে ি করটোর জি্য ভ্টোটর গটোনের নব�টোকগ (Department of Motor Vehicles) 
একটি ফ্মে িটোনখল করটোর প্ক়েটোজি হ়ে, েটোহকল DMV-এর ফ্মে MV-232 এ থটোকটো ভসই 
নবকল্পটির জি্য “হ্যটোাঁ” এ টিক নচহ্ন নিক়ে একই সটোকথ আপিটোর ঠিকটোিটো পনরবেমে কির নবষ়েটি 
নিবমেটোচি ভবটোডমে কক জটোিটোকে পটোকরি।

এছটোেটোও, আপনি যনি যথটোস্ক়ের পূবমেকটোলীি ভ�টোটিটোকির স়্ে অথবটো সটোধটোরে 
নিবমেটোচি নিবকস ভ�টোটিটোি করকে যটোি, এবং আপিটোর িটো্ ভ�টোটরিহে পুনতিকটো়ে 
িটো থটোকক েটোহকল একটি হলফিটো্টো ভ�টোটপত্র (affidavit ballot) সমূ্পেমে করুি। 
আপিটোকক হলফিটো্টো ভ�টোটপত্র (affidavit ballot) খটোক্র উপকর আপিটোর িেুি 
ঠিকটোিটোটি নলখকে প্কেটোনিে করটো হকব।

 www.nyearlyvoting.org


