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আপনার অিধকার�েলা জানুন 
 

এক�ট সাধারণ িনব �াচেন বা িবেশষ িনব �াচেন আপনার েভাট �দােনর অিধকার রেয়েছ যিদ: 
• আপিন একজন িনবি�ত েভাটার হন। 
• িনব �াচেনর িদন সকাল 6:00টা েথেক রাত 9:00টা পয �� আপিন আপনার েভাট �দােনর �ােনর িভতের বা লাইেন থােকন 

অথবা আপিন িনব �াচেনর িদেনর আেগ (তািরখ ও সমেয়র জন� voting.nyc ওেয়বসাইট েদখুন) েভাট িদেয় থােকন। 
 
এক�ট �াথিমক িনব �াচেন েভাট �দােনর অিধকার আপনার রেয়েছ যিদ: 

• আপিন একজন িনবি�ত েভাটার এবং যিদ না ে�েটর দেলর িবিধ অন�থায় অনুমিত েদয়, তাহেল আপিন এমন এক�ট দেল 
তািলকাভ�� রেয়েছন যার এক�ট �াথিমক অব�ান রেয়েছ। 

• িনব �াচেনর িদন সকাল 6:00টা েথেক রাত 9:00টা পয �� আপিন আপনার েভাট �দােনর �ােনর িভতের বা লাইেন থােকন 
অথবা আপিন িনব �াচেনর িদেনর আেগ (তািরখ ও সমেয়র জন� voting.nyc ওেয়বসাইট েদখুন) েভাট িদেয় থােকন। 

 
িনব �াচেনর িদেনর আেগ েভাট �দান 
িনব �াচেনর িদেনর আেগ আপনার েভাট �দান করার অিধকার রেয়েছ। �িত�ট িনব �াচেনর িদেনর পূেব �, িনব �াচেনর িদেনর 9 
িদন পূব � েথেক �� হেয় িনব �াচন �� হওয়ার �ারে� েভাট �দান টানা নয় িদেনর জন� চলেব। আপিন িনব �াচেনর িদেনও 
েভাট �দান করেত পারেবন। িনব �াচেনর িদেনর আেগ বা িনব �াচেনর িদন েভাট �দান েকাথায় করেবন তা জানেত, েদখনু 
voting.nyc। 
 
েয েকােনা িনব �াচেন আপনার েয অিধকার�েলা রেয়েছ: 

• আপনার েভাট িদেত সহায়তার �েয়াজন হেল েকােনা �িশি�ত িনব �াচন কম� সহ আপনার পছে�র েয েকােনা ব���র 
(আপনার িনেয়াগকারী বা ইউিনয়েনর �িতিনিধ ব�তীত) কাছ েথেক সহায়তা পাওয়া। 
আপনার েদাভাষীর �েয়াজন হেল, িনব �ািচত িকছ�  �ােন েভাটারেদর সহায়তা করেত েদাভাষীেদর পাওয়া যােব।  

o েভাট �দােনর েকান েকান েক��েলােত ে�নীয়, চীনা (ক�া�িনজ এবং ম�া�ািরন), েকািরয়ান, বাংলা, 
পা�াবী ও িহ�� ভাষার েদাভাষীেদর পাওয়া যােব েসই তথ� সহ আেরা তেথ�র জন� 866-VOTE-NYC 
ন�ের েফান ক�ন। 

o অন�ান� ভাষার েদাভাষীেদর েকাথায় পাওয়া যায় তা েদখেত nyc.gov/ImmigrantsVote েদখুন। 
• েভাট �দােনর বেুথ একজন েদাভাষীেক আনা। 
• কীভােব েভাটপে� িচ� িদেত ও েভাটদান করেত হেব তা িনব �াচন কম�েদর �জ�াসা করা। 
• CFB েভাটার িনেদ�িশকার মেতা �াথ�েদর স�েক� উপকরণ ও েভাটপে�র ��াবলী িনেজর সে� িনেয় আসা। (আপনার 

েভাট �দান হেয় েগেল অন�ুহ কের এই উপকরণ�েলা আপনার সে� িনেয় যান।) েভাট �দান য� ভাঙা থাকেলও েভাট 
�দান করা। 

• আপনার েভাট �দান েকে� েভাটারেদর তািলকায় আপনার নাম না থাকেল “এিফেডিভট ব�ালট” এর মাধ�েম েভাট �দান। 
• েভাট �দান করেত কম ��ল েথেক ছ� �ট েনওয়া: িনব �াচেনর িদেনর অ�ত দুই িদন পূেব � আপনার িনেয়াগকারীেক অবিহত 

করার সােপে�, েভাট �দােনর জন� আপনার িশফেটর ��েত অথবা েশেষ িতন ঘ�া পয �� কম ��ল েথেক েবতনেভাগী 
িবরিত �হেণর অনমুিত িনউ ইয়ক� ে�েটর আইন আপনােক �দান কের। 

• েফডােরল ও ে�েটর আইেনর অধীেন, �িতব�ী ব���রা েভাটার িনব�েন সহায়তা, �েবশেযাগ� েভাট �দান েক� এবং 
তােদর েভাট �দােন সহায়তা পাওয়ার অিধকারী।  আপনার েকােনা অ�মতা থাকেল এবং আপনােক েভাট �দােন বা েভাট 
�দােনর জন� িনব�ন করেত সহায়তা পাওয়ার অিধকার িদেত অ�ীকার করা হেয়েছ এমন মেন হেল অনু�হ কের 311 ন�ের 
েফান ক�ন। 

আপিন �থমবার েভাট �দান করেল, আপনােক এই িনব �াচেন েভাট �দােন পিরচয়প� �দশ �ন করেত হেত পাের। 

• শনা�করেণর �হণেযাগ� ধরন�েলার মেধ� রেয়েছ ৈবধ ফেটা আইিড অথবা বত�মান ইউ�টিল�ট িবল, ব�াংক ে�টেম�, 
সরকাির েচক বা েবতেনর েচক অথবা আপনার নাম ও �ঠকানা উে�খ রেয়েছ এমন সরকাির নিথ। 

• আপিন পিরচয়প� েদখােত না পারেল বা না েদখােনার িস�া� িনেল আপনার এিফেডিভট ব�ালট িদেয় েভাট েদওয়ার 
অিধকার রেয়েছ। 

http://www.voting.nyc/
http://www.voting.nyc/
http://www.voting.nyc/
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আপনার েভাট িদন 
িনব �াচেনর িদেন বা আেগ েথেক েভাট েদওয়ার সময় আপনার েভাট �দােনর িতন�ট সহজ ধাপ রেয়েছ। আপনার পছ� পূরেণ 
সহায়তা লাগেল েভাটপ� িচি�ত করার য� ব�বহােরর কথা �জ�াসা ক�ন। 
1 | আপনার েভাটপ� িনন 

• আপনার িনধ �ািরত েভাট �দান েকে� যান এবং আপনার অ�ােস�িল িডি�� /ইেলকশন িডি�� এর জন� স�ঠক েটিবল 
খুেঁজ িনন (এই সংখ�া�েলা আপনার েবাড� অব ইেলকশন েথেক পাওয়া েনা�টস এবং আপনার েভাটার গাইেডর ডােকর 
েলেবেল মিু�ত থােক) অথবা https://nyc.pollsitelocator.com/search ওেয়বসাইট েদখনু। 

• সাইন ইন ক�ন ও িনব �াচন কম�র েথেক আপনার কাগেজর েভাটপ� িনন। আপিন িনেজর েভাটপ��ট িচি�ত করার পর 
েস�টেক আড়াল করেত এক�ট েগাপনীয়তার খাম �দান করা হেব। 

• েগাপনীয়তার বেুথ যান অথবা েভাটপ� িচি�ত করার য� ব�বহার করার অনুেরাধ ক�ন। 
2 | আপনার েভাটপ� িচি�ত ক�ন  

• �দ� কলম িদেয় আপনার পছে�র পােশর উপবৃ��ট স�ণূ ��েপ ভরাট কের আপনার েভাটপ� িচি�ত ক�ন। 

 
• েকােনা “x” বা “✓” িচ� েদেবন না, উপবৃ��টেত েগাল দাগ েদেবন না বা েভাটপে� খাপছাড়া দাগ েদেবন না। 
• একজন রাইট-ইন �াথ�র জন�, যথাযথ উপবৃ��ট ভরাট ক�ন ও �াথ�র নাম িলখুন। 
• িপছেনর িদেক অিতির� েকােনা পছ� রেয়েছ িকনা েদখেত আপনার েভাটপ��ট উে� েদখুন। 
• আপনার েভাটপ��ট ভাজঁ করেবন না। আপনার েভাটপে� �া�র করেবন না বা আপনার নাম িলখেবন না।  

3 | আপনার েভাটপ� ��ান ক�ন 
• ��ানােরর জায়গায় আপনার েগাপনীয়তার খােম ভরা েভাটপ��ট িনেয় যান। 
• ��েনর ভাষা�েলার পােশ থাকা েবাতাম �শ � কের আপনার পছে�র ভাষা িনব �াচন ক�ন। 
• আপনার েভাট �দান করেত আপনার িচি�ত েভাটপ� ��ানাের েঢাকান। ��ানার েয েকােনা িদক িদেয় েভাটপ� �হণ কের 

এবং উভয় িদেকই পড়েত পাের। আপনার েভাট �দান হেয় েগেল ��ানার আপনােক তা জািনেয় েদেব। 
 
রাইট-ইন েভাট �দান 
েভাটপে� তািলকাভ�� নন এমন েকােনা �াথ�েক আপিন েভাট িদেত চাইেল আপনােক যা অবশ�ই করেত হেব: 

• রাইট-ইন �াথ�েদর জন� �দ� জায়গার উপবৃ� স�ূণ ��েপ ভরাট করা, এবং 
• েসই একই বে� �াথ�র নাম েলখা বা ছাপ েদওয়া। 

 
েভাটপ� িচি�ত করার য� কীভােব ব�বহার করেত হয়
েভাটপ� �েবশ করােনার জন� েভাটপ� িচি�ত করার য��ট েভাটারেদর দুই�ট উপায় �দান কের: 

• িডসে� ��েন েভাটপ��ট েদখুন 
• অিডও েহডেফােনর মাধ�েম েভাটপে�র েলখা�ট �নুন 

েভাটপ� িচি�ত করার জন� েভাটপ� িচি�ত করার য��ট েভাটারেদর চার�ট উপায় �দান কের: 
• টাচ ��ন 
• কী প�াড (ে�ইল) 
• িসপ অ�া� পাফ য� (��াস েনওয়া ও িনঃ�াস ছাড়ার মাধ�েম ব�বহার করার য�)  
• রকার প�ােডল 

 
েভাটপ� িচি�ত করার য� ব�বহার কের আপনার েভাটপ� িচি�ত করেত এই ধাপ�েলা অনুসরণ ক�ন: 



 
 

3 
Bengali 

• আপিন কীভােব েভাটপে� �েবশ করেবন ও তা িচি�ত করেবন েসই িস�া� িনন। 
• ফীড ে�েত আপনার েভাটপ��ট েঢাকান। 
• আপনার পছে�র ভাষা িনব �াচন ক�ন। 
• আপনার পছ� বাছাইেয়র ও আপনার িনব �াচন পয �ােলাচনার ���য়ার মেধ� িদেয় েভাটপ� িচি�ত করার য��ট আপনােক 

িনেদ�শনা েদেব। 
• েকােনা িনব �াচন পিরবত�ন করেত, আপিন েয �িত���তা বা িবষয়�ট বদলােত চান েস�ট িনব �াচন ক�ন এবং আবার যথাযথ 

পছ� পুনরায় িনব �াচন ক�ন। সারসংে�েপর ��েন েফরত েযেত “পরবত�” িনব �াচন ক�ন। 
• আপনার িচি�ত েভাটপ��ট মু�ণ করেত “েভাটপ� িচি�ত ক�ন” েবেছ িনন। 
• আপনার মিু�ত েভাটপ� ও েভাটার কাড� ��ানােরর জায়গায় িনেয় যান। 
• আপনার েভাটপ� ��ানাের �েবশ করােত সহায়তার �েয়াজন হেল, একজন িনব �াচন কম� আপনােক সহায়তা করেবন। 

 
মেন রাখেবন.... 
আপনার েভাটপ��ট উে� েদখুন! িপছেনর িদেক েভাট �দােনর জন� েকােনা িনেদ�শনা এবং/অথবা েভাটপে�র ��াবনা থাকেত 
পাের। 
 
উপবৃ��ট স�ণূ ��েপ ভরাট ক�ন। উপব�ৃ�টেত েকােনা “x”, েকােনা “✓” বা েগাল দাগ েদেবন না। 
 
অন� েকােনা িনেদ�শনা না থাকেল েকবল একজন ব���েকই েভাট িদন। েভাটপে�র �িত�ট সািরর �থম কলাম বেল েদেব েয 
আপনার কােছ কত�েলা পছ� রেয়েছ। েবিশরভাগ ে�ে�, এেত উে�খ থাকেব “একজনেক েভাট িদন,” তেব িকছ�  িকছ�  ে�ে� এেত 
উে�খ থাকেত পাের “েয েকােনা দুইজনেক েভাট িদন,” “েয েকােনা িতনজনেক েভাট িদন,” ইত�ািদ। এর অথ � হল আপিন ততজন 
পয �� �াথ�েক েভাট িদেত পারেবন। অন�ুহ কের য� সহকাের েভাটপ��ট পড়ুন যােত আপিন খুব েবিশ বা কমসংখ�ক িবকে� েভাট 
�দান না কেরন। 
 
আপিন একজন রাইট-ইন �াথ�েক েভাট িদেত পােরন। আপিন রাইট-ইন উপবৃ� ভরাট কের এবং তােদর নাম �দ� �ােন িলেখ 
েভাটপে� তািলকাভ�� নন এমন েকােনা �াথ�েক েভাট িদেত পােরন। 
 
�িত�ট অিফেসর জন� ও েভাটপে�র �িত�ট �ে�র উপর েভাট �দান িন��ত ক�ন। ��ান করার আেগ আপনার েভাটপ��ট 
য� সহকাের উে� েদখনু। �িত�ট �িত���তা ও েভাটপে�র �িত�ট ��াবনার উপর আপনার েভাট �দান িন��ত ক�ন। আপিন 
এক বা একািধক �িত���তা বা েভাটপে�র �ে�র উপবৃ� ভরাট করেত ব�থ � হেল অথবা �েয়াজেনর েবিশ উপব�ৃ ভরাট করেল 
��ানার আপনােক সতক� কের েদেব এবং আপনােক েভাটপ��ট েফরত েদেব যােত আপিন তা সংেশাধন করেত পােরন। তৎসে�ও 
আপিন আপনার েভাট �দান করার িস�া� িনেল, আপিন েভাট �দােনর জন� আর ি�তীয় সুেযাগ পােবন না। 
 
সমস�া এবং সমাধান 
েভাটপ� িচি�ত করেত িগেয় আিম এক�ট ভ�ল কের েফেলিছ। 
আপনার েভাটপ��ট েমাছার বা বদলােনার েচ�া করেবন না। িনব �াচন কম�র কােছ এক�ট নত�ন েভাটপ� চান। �েত�ক েভাটার েমাট 
3�ট পয �� েভাটপে�র অনুেরাধ করেত পােরন। 
 
েট�েটর আকার খুবই েছাট; আিম আমার কাগেজর েভাটপ��ট পড়েত পারিছ না। 
এক�ট িববিধ �ত প� পাওয়া যােব। আপিন এক�ট েভাটপ� িচি�ত করার য� ব�বহার করার অনুেরাধও করেত পােরন। 


