নভেম্বরের নির্ বাচনে
ব্যালটে কী আছে?
2 নভেম্বর, নিউ ইয়র্ক বাসীরা একটি
গুরুত্বপূর্ণ শহরব্যাপী সাধারণ নির্বাচনে ভ�োট
দেবে। নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণ করবে:
•

মেয়র

•

সরকারি উকিল

•

কম্পট্রোলার

•

ব�োর�ো সভাপতি

•

সিটি কাউন্সিল

•

ড িস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি (Manhattan
এবং Brooklyn)

•

NYS সুপ্রিম ক�োর্ট

•

সিভিল ক�োর্ট

•

সার�োগেট ক�োর্ট (Brooklyn)

•

ব্যালট প্রস্তাব

এই প্রধান সরকারি পদগুলি আমাদের
দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করবে এবং
আমরা কিভাবে সমস্যার সমাধান করব তা
নির্ধারণ করবে যেটা নিউ ইয়র্ক বাসীদের
কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর,্ণ যার মধ্যে
রয়েছে আবাসন, শিক্ষা, চাকরি, সিটি
কীভাবে তার অর্থ ব্যয় করে এবং জন
নিরাপত্তা।

18 অক্টোবরের মধ্যে অনুপস্থিত
ব্যালটের জন্য অনুর�োধ করুন
আগে ভ�োট দিন: 23 – 31 অক্টোবর
নির্ বাচনের দিন: 2 নভেম্বর

ব্যালট ব্যবস্থা কী?
•

 ্যালট ব্যবস্থা একটি আইন, প্রচার বা প্রশ্ন যা এখতিয়ারভু ক্ত
ব
ভ�োটারদের জন্য স্টেটব্যাপী বা স্থানীয় ব্যালটে প্রদর্শিত হয়।
বেশিরভাগ ব্যালট প্রশ্ন এবং ব্যবস্থা আইন অনুম�োদন করতে
বলছে।

•

 ই বছরের সাধারণ নির্বাচনে নিউ ইয়র্ক বাসীরা ব্যালটের
এ
পিছনে পাঁচটি স্টেটব্যাপী ব্যালট ব্যবস্থার জন্য ভ�োট
দেবে। এই পাঁচটি ব্যবস্থা নিউ ইয়র্ক বাসীদের পুনর্বিন্যাস,
নির্বাচন, পরিবেশ ও বিচার বিভাগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে
বলে।

•

আপনি হ্যাঁ অথবা না ভ�োট দেবেন।

ব্যালট ব্যবস্থা 1:
পুনর্বিন্যাস পরিবর্ত ন
সংশ�োধন

ব্যালট
আপনার
!
ু লবেন না
ভ
টাতে
ল্
উ

•

 ারারূদ্ধ ব্যক্তিদের পুনর্বিন্যাসের জন্য তাদের শেষ বাসস্থানের
ক
স্থানে গণনা করা প্রয়োজন---যেখানে তারা কারাগারে থাকার
আগে বসবাস করত।

•

 ডারেল জনগণনা যদি তা করতে ব্যর্থ হয় তবে স্টেটকে সমস্ত
ফে
বাসিন্দাদের গণনা করতে হবে, যারা বাসিন্দা কিন্তু নাগরিক
নয় তাদের সহ।

•

স্টেট সিনেটরদের 63 সংখ্যা নির্দি ষ্ট রাখুন।

•

পুনর্বিন্যাসের জন্য সময়রেখা সরান।

•

ভ �োটের শুরু পরিবর্ত ন করুন যখন একটি রাজনৈতিক দল
উভয় আইনসভা চেম্বার নিয়ন্ত্রণ করে।

ব্যালট ব্যবস্থা 2: পরিবেশগত অধিকার সংশ�োধন
•

 সংখ্যাগরিষ্ঠ ভ�োটার "হ্যাঁ" ভ�োট প্রদান করে, তাহলে এটি নিউ ইয়র্ক সংবিধানের বিলের অধিকারে পরিষ্কার
যদি
জল, স্বচ্ছ বাতাস এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অধিকার য�োগ করবে।

•

 টি একটি পরিষ্কার পরিবেশের জন্য নিউ ইয়র্ক বাসীকে আইনি পদক্ষেপ নিতে সক্ষম করবে যদি সরকার নীতি
এ
নির্ধারণে এটি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়।

ব্যালট ব্যবস্থা 3: একই দিনে ভ�োটার
নিবন্ধনের অনুমতি দেওয়া
নিউ ইয়র্ক স্টেট আইনে বর্ত মানে প্রয়োজন যে একজন ব্যক্তিকে নির্বাচনের কমপক্ষে 25 দিন আগে ভ�োট দেওয়ার
জন্য নিবন্ধন করতে হবে এবং সংবিধানে নির্বাচনের 10 দিন আগে নিবন্ধন প্রয়োজন। যদি এই ব্যালট ব্যবস্থা
গৃহীত হয়, তাহলে এটি স্টেট আইনসভাকে একই দিনে ভ�োটার নিবন্ধনের অনুমতি দিতে সক্ষম হবে।

•

এখন পর্যন্ত, 20 টি অন্যান্য স্টেট এবং D.C. একই দিনে ভ�োটার নিবন্ধনের অনুমতি দেয়।

আগে ভ�োট দিন: 23 – 31 অক্টোবর

নির্ বাচনের দিন: 2 নভেম্বর

•

ব্যালট ব্যবস্থা 4: অ-অজুহাত অনুপস্থিতি ভ�োট
সংশ�োধনের অনুমতি দেয়
•

 র্ত মানে নিউ ইয়র্ক বাসীদের সংবিধানে ভ�োটারদের অনুপস্থিত ব্যালটে ভ�োট দেওয়ার জন্য তাদের
ব
হ�োম কাউন্টি থেকে অনুপস্থিত, অসুস্থ বা শারীরিকভাবে অক্ষম হওয়া প্রয়োজন।

•

 ই ব্যবস্থা এই প্রয়োজনীয়তা দূর করবে এবং স্টেটকে অ-অজুহাত অনুপস্থিত ভ�োট দেওয়ার আইন
এ
প্রণয়ন করতে পারে, যা ক�োন�ো নিবন্ধিত ভ�োটারকে অনুপস্থিত ব্যালটের মাধ্যমে অনুর�োধ করার
এবং ভ�োট দেওয়ার অনুমতি দেবে।

•

নিউ ইয়র্ক 16 টি স্টেটের মধ্যে একটি যেখানে এখনও ভ�োটারদের অনুপস্থিত ব্যালটে ভ�োট দেওয়ার
অজুহাত প্রয়োজন।

ব্যালট ব্যবস্থা 5: NYC সিভিল ক�োর্টের এখতিয়ার
•

 সংখ্যাগরিষ্ঠ ভ�োটার "হ্যাঁ" ভ�োট প্রদান করে, $25,000 বা তার কম থেকে $50,000 পর্যন্ত
যদি
ক্ষতিপূরণের দাবি জড়িত মামলা গ্রহণে নিউ ইয়র্ক সিটি সিভিল ক�োর্টে র এখতিয়ার বৃদ্ধি করতে এই
ব্যবস্থাটি নিউ ইয়র্কে র সংবিধান সংশ�োধন করবে।

•

 খন পর্যন্ত, NYC সিভিল ক�োর্ট বাড়িওয়ালা-ভাড়াটিয়া সংক্রান্ত বির�োধ, 25,000 ডলার পর্যন্ত ক্ষতির
এ
দাবী এবং 10,000 ডলার পর্যন্ত ছ�োট দাবির বিষয়ে মামলা শুনতে পারে।
ব্যালট প্রস্তাব গুরুত্বপূর্ণ কারণ জনগণ আইন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যা
তাদের সম্প্রদায়কে সরাসরি প্রভাবিত করে।

ভ�োট দেওয়ার জন্য আপনার পরিকল্পনা করুন
ব্যালট বাক্সে আপনার আওয়াজ নিশ্চিত করার তিনটি উপায় রয়েছে: আপনার জন্য সবচেয়ে ভাল
কাজ করে এমন বিকল্পটি বেছে নিন!

ইমেইলের মাধ্যমে ভ�োট:

আগে ভ�োট দিন:

নির্ বাচনের দিনে ভ�োট:

18 অক্টোবরের মধ্যে অনুপস্থিত
ব্যালটের জন্য অনুর�োধ করুন

23 – 31 অক্টোবর

2 নভেম্বর:

প্রতিটি নির্বাচনের এখন টানা 9 দিন
আগাম ভ�োট হবে, নির্বাচনের দিন
থেকে 10 দিন আগে শুরু হবে! এর
মধ্যে রয়েছে দুটি সাপ্তাহিক ছু টির
দিন, ভ�োরবেলা এবং গভীর রাত।

আপনি নির্বাচনের দিন
ব্যক্তিগতভাবে ভ�োট দিতে পারেন।
সকাল 6 টা-রাত 9 টা পর্যন্ত ভ�োট
দেওয়া যাবে।

আপনি যদি ইমেইলের মাধ্যমে
ভ�োট দিতে চান তাহলে আপনি
অনলাইনে অনুপস্থিত ব্যালটের
জন্য অনুর�োধ করতে পারেন:
nycabsentee.com বা ফ�োন
করুন 1-866-868-3692.

ভ�োটের অভিগম্যতা
একটি উপলভ্য অনুপস্থিত ব্যালটের অনুর�োধ করতে nycabsentee.com/accessibility ভিজিট
করুন। ভ�োটারের অভিগম্যতা এবং ব্যালট মার্কিং ডিভাইস ব্যবহার সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ
করে এখানে যান on.nyc.gov/VoteAccess।

ভ�োট দেওয়ার জন্য কি আমার একটি
আইডি দরকার?
ভ�োট দেওয়ার জন্য NY এর ক�োনও আইডির প্রয়োজন নয়। আপনি
যদি প্রথমবারের ভ�োটার হন বা আপনার ভ�োটার নিবন্ধন ফর্মে
আপনার সামাজিক নিরাপত্তা নম্বরের শেষ 4 টি সংখ্যা বা স্টেট
DMV নম্বর পূরণ না থাকে, আমরা নির্বাচনে আপনার সাথে একটি
সরকারী ফট�ো আইডি আনতে সুপারিশ করি।

ভাষা সহায়তা
নির্বাচন ব�োর্ড বাংলা, চীনা (ক্যান্টনিজ এবং ম্যান্ডারিন),
হিন্দি, ক�োরিয়ান, পাঞ্জাবি এবং স্প্যানিশ ভাষায় নির্বাচনী
ভ�োটকেন্দ্রে ভাষা সহায়তা প্রদান করে। NYC সিভিক
এনগেজমেন্ট কমিশন আরবি, বাংলা, চাইনিজ (ক্যান্টনিজ
এবং ম্যান্ডারিন), ফরাসি, হাইতিয়ান ক্রিওল, ইতালিয়ান,
ক�োরিয়ান, প�োলিশ, রাশিয়ান, উর্দু এবং ইদ্দিশ ভাষায় কিছু
ভ�োটের সাইটে ভাষা সহায়তা প্রদান করে। আর�ো তথ্যের
জন্য on.nyc.gov/PollLangAssist দেখুন।
আপনার ব্যালট পড়ার জন্য যদি আপনার সাহায্যের
প্রয়োজন হয়, তাহলে আপনি যখন ভ�োট দিতে যাবেন
তখন আপনার পছন্দের একজন ব্যক্তি (আপনার
নিয়োগকর্তা বা ইউনিয়ন প্রতিনিধি ছাড়া) আপনাকে
সাহায্য করতে পারেন।

DemocracyNYC সম্বন্ধে
আমরা নিরপেক্ষ নগর উদ্যোগ যা ভ�োটারদের
অংশগ্রহণ এবং নাগরিক ব্যস্ততা বৃদ্ধির উপর দৃষ্টি
নিবদ্ধ করে। DemocracyNYC জনসাধারণের
শিক্ষা, প্রচার, এবং নীতি সংস্কারের প্রচেষ্টার মাধ্যমে
ভ�োট প্রদানের ঐতিহাসিক প্রতিবন্ধকতা সম্বোধন এবং
দূর করতে কাজ করে। nyc.gov/democracynycতে আরও জানুন।

