
২২ শে জুন ননউ ইয়র্কবাসীরা েহরব্াপী এরটি 
গুরুত্বপূর্ক প্াথনির ননব্কাচনন শ�াট শেনব। 
জুন প্াইিানর শিয়র, সররানর অ্াডন�ানরট, 
রিপন্ালার, বনরা শপ্নসনডণট এবং ৫১টি নসটি 
রাউন্সনলর অনিরাংনের শষেনরে অননরগুনল 
গুরুত্বপূর্ক লডাইনয়র ফলাফলনর প্�ানবত ররনব। 
এই গুরুত্বপূর্ক সররানর পেগুনল আিানের দেনন্েন 
জীবননর প্�ানবত ররনব এবং ননি্কারর ররনব 
শে আিরা ইনিনরেেন, নেষো, চারনর, রী�ানব 
েহর তার অথ্ক ব্য় রনর এবং জনননরাপততা 
সহ ননউইয়র্কবাসীনের রানে সব্কানির গুরুত্বপূর্ক 
নবষয়গুনলর রী�ানব সিািান রনর।

পছন্দের ক্রম অনুযায়ী 
ভ�াটদোন (Ranked 

Choice Voting, RCV)  
চনে এনেনছ!

গুরুত্বপূর্ণ বিষযগুবে ক়ী?

২০২১ সাল শথনর শুরু রনর, ননউইয়র্ক েহর 
এর সথানীয় সররার এর প্াথনির এবং নবনেষ 
ননব্কাচনন পেন্ের ক্রি অনুোয়ী শ�াটোন 
িানন ইংনরনজনত োনর বনল ে্কাঙরড চনয়জ 
শ�াটিং এর পদিনত শুরু হনয়নে।

1     2     3     4     5
প্াথথী A
প্াথথী B
প্াথথী C
প্াথথী D
প্াথথী E
প্াথথী F

সথানীয় ননব্কাচনন শ�াট নেনয় ননউইয়র্কবাসীরা 
গরত্রেনর সুরনষেত ররনত পানর, আিানের 
িতািত োনত শোনা হয় তা ননন্চত ররনত পানর 
এবং আিানের রিু্ননটি গডার শষেনরে সহায়তা 
রনর। আিানের অনিরারগুনল জানা, শ�াটারনের 
ননব্িীররর ররা, শ�াটোননর পনররলপনা দতনর ররা 
এবং এ েহনর অবনসথত আিানের জনসিাজগুনলনর 
নতুন শ�াটোন পদিনতর শষেনরে জানাননার িাি্নি 
আিরা আিানের গরত্রেনর রষো ররনত পানর এবং 
পাাচটি বনরা জুনড বৃহততর নাগনরর অংেরেহর এর 
নেনর এনগনয় শেনত পানর।

পেন্ের ক্রি অনুোয়ী শ�াটোন হল এরটি 
নতুন শ�াটোননর ব্বসথা োর দ্ারা আপনন 
আপনার পে্ে অনুোয়ী পাাচজন প্াথথী পে্ক্ত 
ক্রিানুসানর শ�াট নেনত পারনবন।

এই শ�াটোন এর প্নক্রয়া ব্বহার রনর শ�াট 
নেনত, পে্ে অনুসানর আপনার ব্ালট 
এ প্াথথীর নাি এর ডান নেনরর শগালারৃত 
নচহনগুনলা সমপূর্ক�ানব পূরর ররুন।

ননউইয়র্ক েহনরর সথানীয় ননব্কাচন, পেন্ের 
ক্রিানুোয়ী শ�াটোন িানন ে্কাঙরড চনয়জ 
শ�াটিং, ননব্কাচন এ শরান প্াথথীরা োনডনয়নেন 
এবং শ�াটার নহসানব আপনার অনিরার 
সমপনর্ক আরও জাননত voting.nyc 
ওনয়বসাইট এ োন।

পেন্ের ক্রিানুোয়ী শ�াটোন বা ে্কাঙরড 
চনয়জ শ�াটিং নর�ানব রাজ রনর তা সম্বন্ি 
এরানির �াষায় নেষোিূলর ওয়ার্কেপ এ 
অংে নননত এই ওনয়বসাইট এ নগনয় ননব্িন 
ররুন: on.nyc.gov/VoterWorkshops

বহু�ানষর ননব্কাচন ব্ালট এবং পেন্ের 
ক্রিানুোয়ী শ�াটোন সমপনর্ক আরও 
জাননত শেখুন এই ওনয়বসাইট এ nyc.gov/
democracynyc।



প্াথবমক ও োধারর বনি্ণাচননর 
মনধযে পাথ্ণকযে ক়ী?

োধারর বনি্ণাচন বনধ্ণারর কনর ভকান 
প্াথথী দোবযত্বপূর্ণ পনদে বনি্ণাবচত হন। 
োধারর বনি্ণাচনন ভ�াট ভদেওযার 
জনযে আপনার ভকানও দেনে 
বনি্ধ়ীকৃত হওযার দেরকার ভনই।

প্াথবমক বনি্ণাচন বনধ্ণারর কনর ভয 
প্বতটি দেনের ভকান প্াথথী োধারর 
বনি্ণাচননর িযোেট-এ থাকনি। প্াথবমক 
বনি্ণাচনন ভ�াট ভদেওযার জনযে 
আপনানক অিশযেই একটি রাজননবতক 
দেনে বনি্ধ়ীকৃত হনত হনি।

প্াথবমক বনি্ণাচন:

োধারর বনি্ণাচন:

গুরুত্বপূর্ণ তাবরখগুবে

ননউইইয়র্ক েহনরর শিয়নরর জন্; সররানর অ্াডন�ানরট; রিপন্ালার; নসটি রাউন্সল; বনরা শপ্নসনড্ট; এবং 
ি্ানহাটন নডনস্কট অ্াটনন্ক পে এর জন্। ি্ানহাটন নডনস্কট অ্াটনন্ক পনের জন্ ে্কাঙরড চনয়জ শ�াটিং পদিনত 
ব্বহার ররা হনবনা।

• ২৮ভশ ভম - ব্নকতগত�ানব শ�াট শেওয়ার জন্ অথবা শ�াটার শরনজনস্েন ফি্ক শপাসটিার্ক ররার শেষ নেন।

• ১৫ই জুন- প্াথনির ননব্কাচননর জন্ অনুপনসথত ব্ালট এর সিয়সীিার জন্ অনুনরাি রাখার শেষ নেন

• ১২ই জুন ২০ জুন পজ্ণ্ত - প্াথনির ননব্কাচননর জন্ অনরেি শ�াটোন এর সিয়সীিা

• ২২ভশ জুন - প্াথনির ননব্কাচননর নেন

োর জন্ ননব্কাচন: NYC শিয়র; সররানর অ্াডন�ানরট; রিপন্ালার; নসটি রাউন্সল; বনরা শপ্নসনড্ট; এবং 
Manhattan নডনস্কট অ্াটনন্ক।

• ৮ই অন্টাির - সািারর ননব্কাচননর জন্ শ�াটার নহসানব শরনজসটার ররার শেষ নেন

• ২ নন�ম্বর - সািারর ননব্কাচননর নেন



ভ�াট ভদেওযার জনযে ভরবজসটার করুন:
• আপনার েনে ননউ ইয়র্ক শসটট ID শথনর থানর তাহনল অনলাইন এর িাি্নি শ�াট এর জন্ শরনজসটার ররনত 

পারনবন। এবং তার জন্ নডপাট্কনিণট অফ শিাটর শ�নহরল (Department of Motor Vehicles, DMV) 
-এর ওনয়বসাইট এ োন: on.nyc.gov/DMVVoterReg।

• democracynyc.turbovote.org এ শেখুন শেখানন আপনার রানে এরটি আনগ শথনর �রা শ�াটার 
শরনজনস্েন এর ফি্ক সরাসনর ডার এর িাি্নি আপনার ঠিরানায় পাঠাননা হনব। 

• ননব্কাচন শবাড্ক (Board of Elections) -শর 1-866-Vote-NYC িানন ১-৮৬৬-৮৬৮-৩৬৯২ নম্বর এ রল ররুন 
এবং শ�াটার শরনজনস্েন ফনি্কর জন্ অনুনরাি ররুন; ননব্কাচন শবাড্ক আপনানর অনরেি ডারটিনরট লাগাননা 
খাি সহ এরটি ফি্ক পাঠানব।

আপবন বক ভ�াটার বহোনি ইবতমনধযে বনি্ধ়ীকৃত?
• আপনার ননব্িীররনর সামপ্নতরতি তথ্ সংনোনজত হনয়নে নর না তা ননন্চত�ানব জানুন 

nycvotersearch.com-এ।

• আপনার প্ারনম�র শ�াটোন এবং ননব্কাচন এর নেন শ�াটোন এর শর্দ্রগুনল শরাথায় হনত পানর এবং ননব্কাচন 
এর ব্ালটটি শেখনত শরিন হনব তার এরটি উোহরর শেখুন এই ওনয়বসাইট এ: findmypollsite.vote.nyc

ব্ালট বানকস আপনার িতািত জানাননা ননন্চত ররার জন্ নতনটি উপায় আনে: আপনার জন্ সবনচনয় �াল রাজ 
রনর এিন নবরলপটি শবানে ননন!

ডাক এর মাধযেনম ভ�াট:
আপনন েনে শিইল এর িাি্নি 
শ�াট নেনত চান, তাহনল 
অনলাইন-এ অনুপনসথত 
ব্ালনটর জন্ অনুনরাি ররনত 
পানরন nycabsentee.
com-এ অথবা রল ররুন 
1-866-868-3692 নম্বনর।

ভ�াটার ভরবজনসরেশন

আনে ভথনক ভ�াট ভদেওযার পবরকলপনা করুন

অবরিম ভ�াট বদেন:
প্নতটি ননব্কাচনন এখন ননব্কাচননর 
১০ নেন আনগ শুরু হনব এরটানা 
৯ নেননর অনরেি শ�াটোন! এর 
িনি্ সপতাহান্তর দুটি েুটির 
নেন, শ�ারনবলা এবং গ�ীর 
রাত পে্ক্ত অনরেি শ�াটোন এর 
শ�াটনর্দ্রগুনলা শখালা থারনব।

বনি্ণাচননর বদেন ভ�াট 
ভদেওযা:
 আপনন ননব্কাচন এর নেনও 
ব্নকতগত�ানব উপনসথত হনয় 
শ�াট নেনত পানরন। ননব্কাচন এর 
নেন শ�াটনর্দ্রগুনল সরাল ৬টা 
শথনর রাত ৯টা পে্ক্ত শখালা 
থারনব।



আপনন েনে শরানও রারনর শ�াট শরন্দ্র না শেনত পানরন তাহনল অনুপনসথত ব্ালট এর িাি্নি আপনন শ�াট নেনত 
পারনবন। অনুপনসথত ব্ালট এর জন্ অনুনরাি ররার জন্ শেখুন nycabsentee.com/accessibility। েখন 
আপনন অনুপনসথত ব্ালট এর জন্ অনুনরাি রাখনবন, ননব্কাচন শবাড্ক আপনার ঠিরানায় অনরেি ডার টিনরট লাগাননা 
খাি সহ এরটি ব্ালটপরে পাঠানব। শস ব্ালটপরেটি পূরর রনর তানের শেয়া খানি তা �নর আপনার ননরট এ শেনরাননা 
ডারবানকস খািটি শফনল নেনল হনব। শ�াটার এর প্নবেনোগ্তা এবং ব্ালট নচনহনতররর সরঞজানির ব্বহার 
সমপনর্ক আরও তনথ্র জন্, অনুরেহ রনর এই ওনয়বসাইটটিনত শেখুন on.nyc.gov/VoteAccess।

আিরা ননউইয়র্ক েহনরর এিন এরটি 
ননরনপষে উনে্াগ োরা শ�াটারনের অংেরেহর 
এবং নাগনরর সংেুনকত বাডাননার নেনর নজর 
নেই। DemocracyNYC জনসািারনরর জন্ 
শ�াটার নেষো, প্চার এবং নীনত সংসরানরর 
প্নচষটার িাি্নি শ�াটোননর ঐনতহানসর 
প্নতব্িরতাগুনলর শিারানবলা ও ননিূ্কল 
ররার শষেনরেও রাজ রনর। নবসতানরত জানুন 
nyc.gov/democracynyc-এ।

ননব্কাচন শবাড্ক নরেু নরেু শ�াট শরন্দ্র বাংলা, নচনা (র্ান্টাননজ 
এবং ি্া্ডানরন), নহন্ে, শরানরয়ান, পাঞজানব এবং সপ্াননে 
�াষায় সহায়তা সরবরাহ রনর। NYC নসন�র এননগজনি্ট 
রনিেন (NYC Civic Engagement Commission) শরানও 
শরানও শ�াট শরন্দ্র আরনব, বাংলা, নচনা (র্ান্টাননজ এবং 
ি্া্ডানরন), ফরানস, হাইনতয়ান শক্রওল, ইতানলয়ান, শরানরয়ান, 
শপানলে, রানেয়ান, উদু্ক এবং ইনডে �াষায় সহায়তা শেয়। আরও 
তনথ্র জন্ শেখুন on.nyc.gov/PollLangAssist।

ব্ালট পডার জন্ েনে আপনার সাহানে্র প্নয়াজন হয়, তাহনল 
আপনন েখন শ�াট নেনত োনবন তখন আপনার পেন্ের শরানও 
ব্নকত (আপনার নননয়াগরত্কা বা ইউননয়ননর প্নতনননি োডা 
অন্) আপনানর সাহাে্ ররনত পানরন।

ননউ ইয়র্ক এ শ�াট শেওয়ার জন্ শরানও ID লাগনব না। তনব আপনন েনে প্থি বানরর িনতা শ�াটার হনয় থানরন অথবা 
েনে আপনার শ�াটার শরনজনস্েন ফি্ক-এ আপনার শসাে্াল নসনরউনরটির শেনসর ৪টি নম্বর অথবা DMV এর শষটট 
আইনড নম্বরটি না উনললখ রনর থানরন, তাহনল আপনার রানে আিানের পরািে্ক রইল শে আপনন শেন অবে্ই আপনার 
সানথ রনর এরটি ফনটা আইনড (িানন আপনার েনবসহ আইনড) শ�াটনরন্দ্র নননয় োনবন।

DemocracyNYC বক?

ভ�াট ভকন্রে প্নিশাবধকার

বনজ �াষায েহাযতা

ভ�াট ভদেওযার জনযে আমার ভকান ID দেরকার?


