
নভেম্বভেে ননর্বাচভন  
র্বালভে কী আভে?

2 নভেম্বর, ননউ ইয়র্ক  বাসীরা এরটি 
গুরুত্বপূর্ক শহরব্াপী সাধারর ননব্কাচভন ভোট 
ভেভব। ননব্কাচভনর ফলাফল ননধ্কারর ররভব: 

•  মেয়ে

•  সেকবানে উনকল

•  কম্পভ্বালবাে

•  মরবাভেবা সেবাপনি

•  নসটি কবাউনসিল

•  নিন্রিক্ট অ্বােনন্ (Manhattan 
এরং Brooklyn) 

•  NYS সনুরিে মকবাে্

•  নসনেল মকবাে্

•  সবাভেবাভেে মকবাে্ (Brooklyn) 

•  র্বালে রিস্বার

এই প্রধান সররানর পেগুনল আমাভের 
দেননদিন জীবনভর প্রোনবত ররভব এবং 
আমরা নরোভব সমস্ার সমাধান ররব তা 
ননধ্কারর ররভব ভেটা ননউ ইয়র্ক  বাসীভের 
রাভে সবভচভয় গুরুত্বপূর্ক, যবাে েভ্্ 
েভয়ভে আরবাসন, নিক্বা, চবাকনে, নসটি 
কীেবাভর িবাে অর্ র্য় কভে এরং জন 
ননেবাপত্বা।

•  ব্ালট ব্বস্া এরটি আইন, প্রচার বা প্রশ্ন ো এখনতয়ারেুক্ত 
ভোটারভের জন্ ভটেটব্াপী বা স্ানীয় ব্ালভট প্রেনশ্কত হয়। 
ভবনশরোগ ব্ালট প্রশ্ন এবং ব্বস্া আইন অনভুমােন ররভত 
বলভে। 

•  এই বেভরর সাধারর ননব্কাচভন ননউ ইয়র্ক  বাসীরা ব্ালভটর 
নপেভন পবাঁচটি মটেের্বাপী র্বালে র্রস্বাে জন্ ভোট 
ভেভব। এই পাঁচটি ব্বস্া ননউ ইয়র্ক  বাসীভের পুননব্কন্াস, 
ননব্কাচন, পনরভবশ ও নবচার নবোভগর নবষভয় নসদ্ান্ত ননভত 
বভল। 

•  আপনন হ্া ঁঅথবা না ভোট ভেভবন।

র্বালে র্রস্বা কী?

•  রারারূদ্ ব্নক্তভের পুননব্কন্াভসর জন্ তাভের ভশষ বাসস্াভনর 
স্াভন গরনা ররা প্রভয়াজন---ভেখাভন তারা রারাগাভর থারার 
আভগ বসবাস ররত। 

•  ভফডাভরল জনগরনা েনে তা ররভত ব্থ্ক হয় তভব ভটেটভর সমস্ত 
বানসদিাভের গরনা ররভত হভব, োরা বানসদিা নরন্তু নাগনরর 
নয় তাভের সহ।

•  ভটেট নসভনটরভের 63 সংখ্া নননে্কষ্ট রাখুন। 

•  পুননব্কন্াভসর জন্ সময়ভরখা সরান। 

•  ভোভটর শুরু পনরবত্ক ন ররুন েখন এরটি রাজনননতর েল 
উেয় আইনসো ভচম্বার ননয়ন্ত্রর রভর।

র্বালে র্রস্বা 1:  
পনুনর্ন্বাস পনেরি্ন  
সংভিবা্ন

আপনবাে র্বালে 

উল্বাভি েুলভরন নবা!

ননর্বাচভনে নিন: 2 নভেম্বে

আভে মেবাে নিন: 23 – 31 অভক্টবারে

18 অভক্টবারভেে েভ্্ অনপুনস্ি 
র্বালভেে জন্ অনভুেবা্ করুন



•  েনে সংখ্াগনরষ্ঠ ভোটার "হ্া"ঁ ভোট প্রোন রভর, তাহভল এটি ননউ ইয়র্ক  সংনবধাভনর নবভলর অনধরাভর পনরষ্ার 
জল, স্বচ্ছ বাতাস এবং স্বাস্্রর পনরভবভশর অনধরার ভোগ ররভব। 

•  এটি এরটি পনরষ্ার পনরভবভশর জন্ ননউ ইয়র্ক  বাসীভর আইনন পেভষেপ ননভত সষেম ররভব েনে সররার নীনত 
ননধ্কারভর এটি নবভবচনা ররভত ব্থ্ক হয়।

র্বালে র্রস্বা 2: পনেভরিেি অন্কবাে সংভিবা্ন

•  বত্ক মাভন ননউ ইয়র্ক  বাসীভের সংনবধাভন ভোটারভের অনপুনস্ত ব্ালভট ভোট ভেওয়ার জন্ তাভের 
ভহাম রাউনটি ভথভর অনপুনস্ত, অসুস্ বা শারীনররোভব অষেম হওয়া প্রভয়াজন। 

•  এই ব্বস্া এই প্রভয়াজনীয়তা েরূ ররভব এবং ভটেটভর অ-অজহুাত অনপুনস্ত ভোট ভেওয়ার আইন 
প্ররয়ন ররভত পাভর, ো ভরাভনা ননবনধিত ভোটারভর অনপুনস্ত ব্ালভটর মাধ্ভম অনভুরাধ ররার 
এবং ভোট ভেওয়ার অনমুনত ভেভব। 

•  ননউ ইয়র্ক  16 টি ভটেভটর মভধ্ এরটি ভেখাভন এখনও ভোটারভের অনপুনস্ত ব্ালভট ভোট ভেওয়ার 
অজহুাত প্রভয়াজন। 

র্বালে র্রস্বা 4: অ-অজহুবাি অনপুনস্নি মেবাে 
সংভিবা্ভনে অনেুনি মিয়

•  েনে সংখ্াগনরষ্ঠ ভোটার "হ্া"ঁ ভোট প্রোন রভর, $25,000 বা তার রম ভথভর $50,000 পে্কন্ত 
ষেনতপূরভরর োনব জন়িত মামলা গ্রহভর ননউ ইয়র্ক  নসটি নসনেল ভরাভট্ক র এখনতয়ার বনৃদ্ ররভত এই 
ব্বস্াটি ননউ ইয়ভর্ক র সংনবধান সংভশাধন ররভব। 

•  এখন পে্কন্ত, NYC নসনেল ভরাট্ক  বান়িওয়ালা-ো়িাটিয়া সংক্ান্ত নবভরাধ, 25,000 ডলার পে্কন্ত ষেনতর 
োবী এবং 10,000 ডলার পে্কন্ত ভোট োনবর নবষভয় মামলা শুনভত পাভর।

•  ননউ ইয়র্ক  ভটেট আইভন বত্ক মাভন প্রভয়াজন ভে এরজন ব্নক্তভর ননব্কাচভনর রমপভষে 25 নেন আভগ ভোট ভেওয়ার 
জন্ ননবধিন ররভত হভব এবং সংনবধাভন ননব্কাচভনর 10 নেন আভগ ননবধিন প্রভয়াজন। েনে এই ব্ালট ব্বস্া 
গৃহীত হয়, তাহভল এটি ভটেট আইনসোভর এরই নেভন ভোটার ননবধিভনর অনমুনত নেভত সষেম হভব। 

•  এখন পে্কন্ত, 20 টি অন্ান্ ভটেট এবং D.C. এরই নেভন ভোটার ননবধিভনর অনমুনত ভেয়।

র্বালে র্রস্বা 3: একই নিভন মেবােবাে 
ননরন্ধভনে অনেুনি মিওয়বা

র্বালে র্রস্বা 5: NYC নসনেল মকবাভে্ে এখনিয়বাে

র্বালে রিস্বার গুরুত্বপর্ূ কবাের জনের আইন সম্পভক্ নসদ্বান্ত ননভি পবাভে যবা 
িবাভিে সম্প্রিবায়ভক সেবাসনে রিেবানরি কভে। 
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ইভেইভলে েবা্্ভে মেবাে:
18 অভ্াবভরর মভধ্ অনপুনস্ত 
ব্ালভটর জন্ অনভুরাধ ররুন

আপনন েনে ইভমইভলর মাধ্ভম 
ভোট নেভত চান তাহভল আপনন 
অনলাইভন অনপুনস্ত ব্ালভটর 
জন্ অনভুরাধ ররভত পাভরন:

nycabsentee.com বা ভফান 
ররুন 1-866-868-3692.

ব্ালট বাভসে আপনার আওয়াজ নননচিত ররার নতনটি উপায় রভয়ভে: আপনার জন্ সবভচভয় োল 
রাজ রভর এমন নবরল্পটি ভবভে ননন!

ননর্বাচভনে নিভন মেবাে:
2 নভেম্বর:

আপনন ননব্কাচভনর নেন 
ব্নক্তগতোভব ভোট নেভত পাভরন। 
সরাল 6 টা-রাত 9 টা পে্কন্ত ভোট 
ভেওয়া োভব।

আভে মেবাে নিন: 
23 – 31 অভ্াবর 

প্রনতটি ননব্কাচভনর এখন টানা 9 নেন 
আগাম ভোট হভব, ননব্কাচভনর নেন 
ভথভর 10 নেন আভগ শুরু হভব! এর 
মভধ্ রভয়ভে েটুি সাপ্ানহর েুটির 
নেন, ভোরভবলা এবং গেীর রাত।

মেবাে মিওয়বাে জন্ আপনবাে পনেকল্পনবা করুন

এরটি উপলে্ অনপুনস্ত ব্ালভটর অনভুরাধ ররভত nycabsentee.com/accessibility নেনজে 
করুন। ভোটাভরর অনেগম্তা এবং ব্ালট মানর্ক ং নডোইস ব্বহার সম্পভর্ক  আরও তভথ্র জন্, অনগু্রহ 
রভর এখাভন োন on.nyc.gov/VoteAccess।

ভোট ভেওয়ার জন্ NY এর ভরানও আইনডর প্রভয়াজন নয়। আপনন 
েনে প্রথমবাভরর ভোটার হন বা আপনার ভোটার ননবধিন ফভম্ক 
আপনার সামানজর ননরাপত্া নম্বভরর ভশষ 4 টি সংখ্া বা ভটেট 
DMV নম্বর পূরর না থাভর, আমরা ননব্কাচভন আপনার সাভথ এরটি 
সররারী ফভটা আইনড আনভত সুপানরশ রনর।

মেবাভেে অনেেে্িবা

মেবাে মিওয়বাে জন্ নক আেবাে একটি 
আইনি িেকবাে?



আমরা ননরভপষে নগর উভে্াগ ো ভোটারভের 
অংশগ্রহর এবং নাগনরর ব্স্ততা বনৃদ্র উপর েনৃষ্ট 
ননবদ্ রভর। DemocracyNYC জনসাধারভরর 
নশষো, প্রচার, এবং নীনত সংস্াভরর প্রভচষ্টার মাধ্ভম 
ভোট প্রোভনর ঐনতহানসর প্রনতবধিরতা সভম্বাধন এবং  
েরূ ররভত রাজ রভর। nyc.gov/democracynyc-
ভত আরও জাননু।

ননব্কাচন ভবাড্ক  বাংলা, চীনা (র্াটিননজ এবং ম্ান্ানরন), 
নহনদি, ভরানরয়ান, পাঞ্ানব এবং স্্াননশ োষায় ননব্কাচনী 
ভোটভরভ্রে োষা সহায়তা প্রোন রভর। NYC নসনের 
এনভগজভমটি রনমশন আরনব, বাংলা, চাইননজ (র্াটিননজ 
এবং ম্ান্ানরন), ফরানস, হাইনতয়ান নক্ওল, ইতানলয়ান, 
ভরানরয়ান, ভপানলশ, রানশয়ান, উেু্ক  এবং ইনদিশ োষায় নরেু 
ভোভটর সাইভট োষা সহায়তা প্রোন রভর। আভরা তভথ্র 
জন্ on.nyc.gov/PollLangAssist ভেখুন।

আপনার ব্ালট প়িার জন্ েনে আপনার সাহাভে্র 
প্রভয়াজন হয়, তাহভল আপনন েখন ভোট নেভত োভবন  
তখন আপনার পেভদির এরজন ব্নক্ত (আপনার 
ননভয়াগরত্ক া বা ইউননয়ন প্রনতনননধ ো়িা) আপনাভর 
সাহাে্ ররভত পাভরন। DemocracyNYC সম্বভন্ধ

েবাষবা সহবায়িবা


