পছন্দের ক্রম অনুযায়ী
ভ�োটদান (Ranked
Choice Voting, RCV)

চলে এসেছে!
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২০২১ সাল থেকে শুরু করে, নিউইয়র্ক শহর
এর স্থানীয় সরকার এর প্রাথমিক এবং বিশেষ
নির্বাচনে পছন্দের ক্রম অনুযায়ী ভ�োটদান
মানে ইংরেজিতে যাকে বলে র্যাঙ্কড চয়েজ
ভ�োটিং এর পদ্ধতি শুরু হয়েছে।
পছন্দের ক্রম অনুযায়ী ভ�োটদান হল একটি
নতুন ভ�োটদানের ব্যবস্থা যার দ্বারা আপনি
আপনার পছন্দ অনুযায়ী পাঁচজন প্রার্থী পর্যন্ত
ক্রমানুসারে ভ�োট দিতে পারবেন।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি কী?
২২ শে জুন নিউ ইয়র্কবাসীরা শহরব্যাপী একটি
গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক নির্বাচনে ভ�োট দেবে।
জুন প্রাইমারি মেয়র, সরকারি অ্যাডভ�োকেট,
কমপট্রোলার, বর�ো প্রেসিডেণ্ট এবং ৫১টি সিটি
কাউন্সিলের অধিকাংশের ক্ষেত্রে অনেকগুলি
গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ের ফলাফলকে প্রভাবিত করবে।
এই গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদগুলি আমাদের দৈনন্দিন
জীবনকে প্রভাবিত করবে এবং নির্ধারণ করবে
যে আমরা ইমিগ্রেশন, শিক্ষা, চাকরি, কীভাবে
শহর তার অর্থ ব্যয় করে এবং জননিরাপত্তা
সহ নিউইয়র্কবাসীদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ
বিষয়গুলির কীভাবে সমাধান করে।

এই ভ�োটদান এর প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ভ�োট
দিতে, পছন্দ অনুসারে আপনার ব্যালট
এ প্রার্থীর নাম এর ডান দিকের গ�োলাকৃত
চিহ্নগুল�ো সম্পূর্ণভাবে পূরণ করুন।
নিউইয়র্ক শহরের স্থানীয় নির্বাচন, পছন্দের
ক্রমানুযায়ী ভ�োটদান মানে র্যাঙ্কড চয়েজ
ভ�োটিং, নির্বাচন এ ক�োন প্রার্থীরা দাড়িয়েছেন
এবং ভ�োটার হিসাবে আপনার অধিকার
সম্পর্কে আরও জানতে voting.nyc
ওয়েবসাইট এ যান।
পছন্দের ক্রমানুযায়ী ভ�োটদান বা র্যাঙ্কড
চয়েজ ভ�োটিং কিভাবে কাজ করে তা সম্বন্ধে
একাধিক ভাষায় শিক্ষামূলক ওয়ার্কশপ এ
অংশ নিতে এই ওয়েবসাইট এ গিয়ে নিবন্ধন
করুন: on.nyc.gov/VoterWorkshops
বহুভাষিক নির্বাচন ব্যালট এবং পছন্দের
ক্রমানুযায়ী ভ�োটদান সম্পর্কে আরও
জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট এ nyc.gov/
democracynyc।

স্থানীয় নির্বাচনে ভ�োট দিয়ে নিউইয়র্কবাসীরা
গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত করতে পারে, আমাদের
মতামত যাতে শ�োনা হয় তা নিশ্চিত করতে পারে
এবং আমাদের কম্যুনিটি গড়ার ক্ষেত্রে সহায়তা
করে। আমাদের অধিকারগুলি জানা, ভ�োটারদের
নিবন্ধীকরণ করা, ভ�োটদানের পরিকল্পনা তৈরি করা
এবং এ শহরে অবস্থিত আমাদের জনসমাজগুলিকে
নতুন ভ�োটদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে জানান�োর মাধ্যমে
আমরা আমাদের গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে পারি এবং
পাঁচটি বর�ো জুড়ে বৃহত্তর নাগরিক অংশগ্রহণ এর
দিকে এগিয়ে যেতে পারি।

প্রাথমিক ও সাধারণ নির্বাচনের
মধ্যে পার্থক্য কী?
প্রাথমিক নির্বাচন নির্ধারণ করে যে
প্রতিটি দলের ক�োন প্রার্থী সাধারণ
নির্বাচনের ব্যালট-এ থাকবে। প্রাথমিক
নির্বাচনে ভ�োট দেওয়ার জন্য
আপনাকে অবশ্যই একটি রাজনৈতিক
দলে নিবন্ধীকৃত হতে হবে।

সাধারণ নির্বাচন নির্ধারণ করে ক�োন
প্রার্থী দায়িত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত হন।
সাধারণ নির্বাচনে ভ�োট দেওয়ার
জন্য আপনার ক�োনও দলে
নিবন্ধীকৃত হওয়ার দরকার নেই।

গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলি
প্রাথমিক নির্বাচন:
নিউইইয়র্ক শহরের মেয়রের জন্য; সরকারি অ্যাডভ�োকেট; কমপট্রোলার; সিটি কাউন্সিল; বর�ো প্রেসিডেন্ট; এবং
ম্যানহাটন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি পদ এর জন্য। ম্যানহাটন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি পদের জন্য র্যাঙ্কড চয়েজ ভ�োটিং পদ্ধতি
ব্যবহার করা হবেনা।
•

২৮শে মে - ব্যক্তিগতভাবে ভ�োট দেওয়ার জন্য অথবা ভ�োটার রেজিস্ট্রেশন ফর্ম প�োস্টমার্ক করার শেষ দিন।

•

১৫ই জুন- প্রাথমিক নির্বাচনের জন্য অনুপস্থিত ব্যালট এর সময়সীমার জন্য অনুর�োধ রাখার শেষ দিন

•

১২ই জুন ২০ জুন পর্জন্ত - প্রাথমিক নির্বাচনের জন্য অগ্রিম ভ�োটদান এর সময়সীমা

•

২২শে জুন - প্রাথমিক নির্বাচনের দিন

সাধারণ নির্বাচন:
যার জন্য নির্বাচন: NYC মেয়র; সরকারি অ্যাডভ�োকেট; কমপট্রোলার; সিটি কাউন্সিল; বর�ো প্রেসিডেন্ট; এবং
Manhattan ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি।
•

৮ই অক্টোবর - সাধারণ নির্বাচনের জন্য ভ�োটার হিসাবে রেজিস্টার করার শেষ দিন

•

২ নভেম্বর - সাধারণ নির্বাচনের দিন

ভ�োটার রেজিস্ট্রেশন
ভ�োট দেওয়ার জন্য রেজিস্টার করুন:
•

আপনার যদি নিউ ইয়র্ক স্টেট ID থেকে থাকে তাহলে অনলাইন এর মাধ্যমে ভ�োট এর জন্য রেজিস্টার করতে
পারবেন। এবং তার জন্য ডিপার্টমেণ্ট অফ ম�োটর ভেহিকল (Department of Motor Vehicles, DMV)
-এর ওয়েবসাইট এ যান: on.nyc.gov/DMVVoterReg।

•

democracynyc.turbovote.org এ দেখুন যেখানে আপনার কাছে একটি আগে থেকে ভরা ভ�োটার
রেজিস্ট্রেশন এর ফর্ম সরাসরি ডাক এর মাধ্যমে আপনার ঠিকানায় পাঠান�ো হবে।

•

নির্বাচন ব�োর্ড (Board of Elections) -কে 1-866-Vote-NYC মানে ১-৮৬৬-৮৬৮-৩৬৯২ নম্বর এ কল করুন
এবং ভ�োটার রেজিস্ট্রেশন ফর্মের জন্য অনুর�োধ করুন; নির্বাচন ব�োর্ড আপনাকে অগ্রিম ডাকটিকিট লাগান�ো
খাম সহ একটি ফর্ম পাঠাবে।

আপনি কি ভ�োটার হিসাবে ইতিমধ্যে নিবন্ধীকৃত?
•

আপনার নিবন্ধীকরণে সাম্প্রতিকতম তথ্য সংয�োজিত হয়েছে কি না তা নিশ্চিতভাবে জানুন
nycvotersearch.com-এ।

•

আপনার প্রারম্ভিক ভ�োটদান এবং নির্বাচন এর দিন ভ�োটদান এর কেন্দ্রগুলি ক�োথায় হতে পারে এবং নির্বাচন
এর ব্যালটটি দেখতে কেমন হবে তার একটি উদাহরণ দেখুন এই ওয়েবসাইট এ: findmypollsite.vote.nyc

আগে থেকে ভ�োট দেওয়ার পরিকল্পনা করুন
ব্যালট বাক্সে আপনার মতামত জানান�ো নিশ্চিত করার জন্য তিনটি উপায় আছে: আপনার জন্য সবচেয়ে ভাল কাজ
করে এমন বিকল্পটি বেঁছে নিন!

ডাক এর মাধ্যমে ভ�োট:

অগ্রিম ভ�োট দিন:

আপনি যদি মেইল এর মাধ্যমে
ভ�োট দিতে চান, তাহলে
অনলাইন-এ অনুপস্থিত
ব্যালটের জন্য অনুর�োধ করতে
পারেন nycabsentee.
com-এ অথবা কল করুন
1-866-868-3692 নম্বরে।

প্রতিটি নির্বাচনে এখন নির্বাচনের
১০ দিন আগে শুরু হবে একটানা
৯ দিনের অগ্রিম ভ�োটদান! এর
মধ্যে সপ্তাহান্তের দুটি ছুটির
দিন, ভ�োরবেলা এবং গভীর
রাত পর্যন্ত অগ্রিম ভ�োটদান এর
ভ�োটকেন্দ্রগুল�ো খ�োলা থাকবে।

নির্বাচনের দিন ভ�োট
দেওয়া:
আপনি নির্বাচন এর দিনও
ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে
ভ�োট দিতে পারেন। নির্বাচন এর
দিন ভ�োটকেন্দ্রগুলি সকাল ৬টা
থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খ�োলা
থাকবে।

ভ�োট কেন্দ্রে প্রবেশাধিকার

আপনি যদি ক�োনও কারণে ভ�োট কেন্দ্রে না যেতে পারেন তাহলে অনুপস্থিত ব্যালট এর মাধ্যমে আপনি ভ�োট দিতে
পারবেন। অনুপস্থিত ব্যালট এর জন্য অনুর�োধ করার জন্য দেখুন nycabsentee.com/accessibility। যখন
আপনি অনুপস্থিত ব্যালট এর জন্য অনুর�োধ রাখবেন, নির্বাচন ব�োর্ড আপনার ঠিকানায় অগ্রিম ডাক টিকিট লাগান�ো
খাম সহ একটি ব্যালটপত্র পাঠাবে। সে ব্যালটপত্রটি পূরণ করে তাদের দেয়া খামে তা ভরে আপনার নিকট এ যেক�োন�ো
ডাকবাক্সে খামটি ফেলে দিলে হবে। ভ�োটার এর প্রবেশয�োগ্যতা এবং ব্যালট চিহ্নিতকরণ সরঞ্জামের ব্যবহার
সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে এই ওয়েবসাইটটিতে দেখুন on.nyc.gov/VoteAccess।

ভ�োট দেওয়ার জন্য আমার ক�োন ID দরকার?
নিউ ইয়র্ক এ ভ�োট দেওয়ার জন্য ক�োনও ID লাগবে না। তবে আপনি যদি প্রথম বারের মত�ো ভ�োটার হয়ে থাকেন অথবা
যদি আপনার ভ�োটার রেজিস্ট্রেশন ফর্ম-এ আপনার স�োশ্যাল সিকিউরিটির শেসের ৪টি নম্বর অথবা DMV এর ষ্টেট
আইডি নম্বরটি না উল্লেখ করে থাকেন, তাহলে আপনার কাছে আমাদের পরামর্শ রইল যে আপনি যেন অবশ্যই আপনার
সাথে করে একটি ফট�ো আইডি (মানে আপনার ছবিসহ আইডি) ভ�োটকেন্দ্রে নিয়ে যাবেন।

নিজ ভাষায় সহায়তা
নির্বাচন ব�োর্ড কিছু কিছু ভ�োট কেন্দ্রে বাংলা, চিনা (ক্যান্টোনিজ
এবং ম্যান্ডারিন), হিন্দি, ক�োরিয়ান, পাঞ্জাবি এবং স্প্যানিশ
ভাষায় সহায়তা সরবরাহ করে। NYC সিভিক এনগেজমেন্ট
কমিশন (NYC Civic Engagement Commission) ক�োনও
ক�োনও ভ�োট কেন্দ্রে আরবি, বাংলা, চিনা (ক্যান্টোনিজ এবং
ম্যান্ডারিন), ফরাসি, হাইতিয়ান ক্রেওল, ইতালিয়ান, ক�োরিয়ান,
প�োলিশ, রাশিয়ান, উর্দু এবং ইডিশ ভাষায় সহায়তা দেয়। আরও
তথ্যের জন্য দেখুন on.nyc.gov/PollLangAssist।

DemocracyNYC কি?
আমরা নিউইয়র্ক শহরের এমন একটি
নিরপেক্ষ উদ্যোগ যারা ভ�োটারদের অংশগ্রহণ
এবং নাগরিক সংযুক্তি বাড়ান�োর দিকে নজর
দিই। DemocracyNYC জনসাধারণের জন্য
ভ�োটার শিক্ষা, প্রচার এবং নীতি সংস্কারের
প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভ�োটদানের ঐতিহাসিক
প্রতিবন্ধকতাগুলির ম�োকাবিলা ও নির্মূল
করার ক্ষেত্রেও কাজ করে। বিস্তারিত জানুন
nyc.gov/democracynyc-এ।

ব্যালট পড়ার জন্য যদি আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহলে
আপনি যখন ভ�োট দিতে যাবেন তখন আপনার পছন্দের ক�োনও
ব্যক্তি (আপনার নিয়োগকর্তা বা ইউনিয়নের প্রতিনিধি ছাড়া
অন্য) আপনাকে সাহায্য করতে পারেন।

