
COVID-19 এর সময় ন িরাপদে ভ�াটোি
ন ির্বাচনির ন িি হল মঙ্গলবার, 3রা িদ�ম্বর, 2020। আপন ি ন িন ি্ষ্ট ন িছু ভ�বাটগ্রহণ ভিন্রে ন িরব্াচনির তবান রনের আনে, 
ন ির্বাচনির ন িনি ন িনে নেনে, অথরবা অিপুন থিত র্যন তির র্যবালনট রবান ি ভথনি ন িরবাপনি ভ�বাট ন িনত পবানরি।

ভ�বাটিবাি, উন্নত রবাসথিবাি, ন িক্বার সুন�বাে, স্বাথি্য ভসরবা এরং স্বাথি্যির েবানি্য অ্যবানসেস িরবার মনতবা আপিবার িন মউন িটির 
রন্বারস্তগুন লনি -- ভ�গুন লর সরিটিই আপিবার ও আপিবার পন ররবানরর স্বাথি্য সম্পন ি্ত আনরবা �বানলবা ফলবাফনলর 
িবারণ হনত পবানর, ভসগুন লনি সরবাসন র প্র�বান রত িনর। 

ভ�াট ভেওয়ার জি্য ন িবন্ধি করুি 
এই রছনর ভ�বাট ভিওেবার েি্য ন িরন্ধি িরবার ভিষ তবান রে হল শুক্রবার, 9ই অদ্াবর, 2020। আপন ি অিলবাইনি, 
ন িনে নেনে রবা ডবািন�বানে ন িরন্ধি িরনত পবানরি। 
 •   আপিবার এিটি ড্বাই�বার লবাইনসন্স, পবান ম্ট রবা িি-ড্বাই�বার ID এরং ভসবাি্যবাল ন সন িউন রটি িম্বর থবািনল, আপন ি 

voterreg.dmv.ny.gov/MotorVoter সাইদট নিদয় অিলাইদি ভ�াট ভেওয়ার জি্য ন িবন্ধি করদে পাদরি।
 •   ডাকদ�াদি ন িবন্ধি করদে, এিটি ন িরন্ধনির ফম ্ডবাউিনলবাড িরবার েি্য vote.nyc/page/register-vote ন �ন েট 

িরুি। আপন ি লবাইনরের ী (Bronx, Manhattan, Staten Island, Brooklyn, এরং Queens এ েবােেবাগুন ল ভিেুি), 
ভপবাস্ট অন ফস, এরং ন রন রধ NYC সরিবান র এনেন ন্স ভথনিও ফমগ্ুন ল সংগ্রহ িরনত পবানরি । আপন ি  
866-868-3692 িম্বনর ভফবাি িনর এিটি ফম্ ডবািন�বানে পবাঠবানিবার, vote@boe.nyc.ny.us এ ইনমল  
িনর এরং ন রষনের লবাইনি আপিবার রনরবার িবাম ন িনে এিটি ফম্ পবাঠবানিবার অিুনরবাধ িরনত পবানরি।

  •   ফম্টি সম্পপূণ্ িনর এরং স্বাক্র িনর, ভসটি আপিবার িবাউন টির ন ির্বাচি ভরবানড্র ঠিিবািবাে (ফনম্র নপছনির 
ন িিটি ভিেুি) ডবািন�বানে পবাঠিনে ন িি।

  •   ন িন চিত িরুি ভ� আপিবার ফম্টি ভ�ি শুক্রবার, 9ই অদ্াবর, 2020 এর মনধ্য ভপবাস্টমবাি্ িরবা হে।

 •   ভ�বাট ভেওয়ার জি্য আপনি ইন েদ্্য ন িবন্ধি কদরদেি ন কিা ো ভেখদে, nycvotersearch.com ভিেুি রবা 
866-868-3692 িম্বনর ভফবাি িরুি। 

 •  আপিার ভ�াটগ্রহণ ভকদ্রের অবস্াি, ভিেনত findmypollsite.vote.nyc ন �ন েট িরুি।

	 ন িদজ নিদয় ভ�াট ভেওয়ার সময় ন িরাপে থাকা
আপিবার এরং আপিবার আনিপবানির ভলবািেনির ন িরবাপি ও সথুি থবািবা ন িন চিত িরনত এই পিনক্পগুন ল অিসুরণ িরুি: 
 •   একটি মদুখর আবরণ পরুি। ভ� ভিবানিবা ভ�বাটগ্রহণ ভিন্রে প্রনরি িরনত ভেনল মনুের আররণ রবাধ্যতবামপূলি। আপিবার 

আনিপবানির ভলবািেিনির সরুন ক্ত রবােিু এরং এিটি মনুের আররণ সঠিি�বানর পরুি (আপিবার িবাি ও মেু ভেনি) 
 •   স্াস্্যসম্মে হাদের স্াস্্যন বন্ অিুশ ীলি করুি। ভ�বাটগ্রহণ ভি্রেগুন ল হ্যবান্ড স্যবান িটবাইেবার ভিনর, এরং আপন ি 

আপিবার ন িনেরটবাও ন িনে ভ�নত পবানরি। ভ� ভিবানিবা ভিেবার িরবা সবারনফস স্পি্ িরবার আনে ও পনর হ্যবান্ড 
স্যবান িটবাইেবার র্যরহবার িরুি, এরং রবান িনত ন ফনর আসবার পনর অন রলনম্ব সবারবাি ও েল ন িনে ধবাত ধুি। হবাত িবা 
ধুনে মেু স্পি্ িরবা এন িনে চলুি। 

 •   শার ীন রক েরুত্ব বজায় রাখার অ�্যাস করুি। িবার ীন রি িপূরত্ব রেবাে রবােবার িথবা ন রনরচিবা িনরই ভ�বাটগ্রহণ 
ভি্রেগুন ল েঠি িরবা হনর। ভ�বাটগ্রহণ ভিন্রে থবািবািবাল ীি ন িনি্িবারল ী অিুসরণ িরুি এরং অি্যবাি্যনির ভথনি 
অন্তত 6 ফুট িপূরত্ব রেবাে রবােুি। 

 •   লম্বা লাইি এবং � ীড় এনড়দয় চলুি। পবারনল, আদি ভ�াট ন েি, ন ির্বাচনির তবান রনের আনে রবা আপিবার 
ভ�বাটগ্রহণ ভি্রে �েি িম র্যস্ত থবানি, সবাধবারণত ভরলবার ন িনি রবা িপুনুরর ন িনি, ভসই সমে �বাি। 
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 •   অসুস্ হদল বান ড়দে থাকুি। ভ�বাটিবাি গুরুত্বপপূণ্, ন িন্তু আপিবার রবান ি ভথনি ভরনরবারবার আনে আপিবার সুথি 
থবািবা এরং অি্যনির অসথুি হনে পিবা প্রন তনরবাধ িরনত আপিবার সহবােতবা আনরবা ভরন ি গুরুত্বপপূণ্। আপিবার এিটি 
অিপুন থিত র্যন তির র্যবালট িবা থবািনল, আপিবার ভ�বাটিবানির ন রিল্পগুন ল সম্পনি্ ন িনি্িিবার েি্য আপিবার 
িবাউন টির ন ির্বাচি ভরবানড্র িবা�্বালনে ভ�বােবান�বাে িরুি।

ন িব্াচদির োন রদখর আদি ভ�াটোি
ন িউ ইেি্রবাস ীেনণর িবানছ ন ির্বাচনির তবান রনের আনে ভ�বাটিবানির ন রিল্প আনছ। ন ির্বাচনির তবান রনের আনে ভ�বাটিবাি 
শনিবার 24ভশ অদ্াবর, 2020 ভত শুরু হনর এরং রন ববার 1লা িদ�ম্বর, 2020 োন রদখ ভিষ হনর। 
 •   ন ির্বাচনির তবান রনের আনে ভ�বাটিবানির ভক্নরে আপিবার ভ�বাটিবাি ভি্রে আপিবার ন িেন মত ভ�বাটিবাি ভিন্রের 

ভথনি আলবািবা হনত পবানর। আপিবানি ভিবাি ভিন্রে ভ�নত হনর তবা েবািনত findmypollsite.vote.nyc ন �ন েট িরুি।

 •   ন ির্বাচনির তবান রনের আনে ভ�বাটিবানির ভি্রেগুন ল ভেবালবা থবািনর:
  •   িন িরবার, 24ভি অন্বারর, 2020, সিবাল 10টবা ভথনি ন রনিল 4ভট। 
  •   রন ররবার, 25ভি অন্বারর, 2020, সিবাল 10টবা ভথনি ন রনিল 4ভট।

  •   ভসবামরবার, 26ভি অন্বারর, 2020, সিবাল 7টবা ভথনি িপুুর 3ভট।

  •   মঙ্গলরবার, 27ভি অন্বারর, 2020, ভরলবা রবানরবাটবা ভথনি রবাত 8টবা।

  •   রধুরবার, 28ভি অন্বারর, 2020, ভরলবা রবানরবাটবা ভথনি রবাত 8টবা।

  •   রৃহস্পন তরবার, 29ভি অন্বারর, 2020, সিবাল 10টবা ভথনি সনন্ধ্য 6টবা।

  •   শুক্ররবার, 30ভি অন্বারর, 2020, সিবাল 7টবা ভথনি িপুুর 3ভট।

  •   িন িরবার, 31ভি অন্বারর, 2020, সিবাল 10টবা ভথনি ন রনিল 4ভট।

  •   রন ররবার, 1লবা িন�ম্বর, 2020, সিবাল 10টবা ভথনি ন রনিল 4ভট।

অিপুন স্ে ব্যনতির ব্যালট ন েদয় বান ড় ভথদক ভ�াটোি
COVID-19 অন তমবার ীর েি্য, সমস্ত ন িউ ইেি্রবাস ীর এিটি অিপুন থিত র্যন তির র্যবালনটর অিুনরবাধ েবািবানিবার এরং 
ডবািন�বানে ভ�বাট ভিওেবার ন রিল্প আনছ।

 •   ি ী�বানর এিটি অিপুন থিত র্যন তির র্যবালনটর অিুনরবাধ েবািবানরি ভস সম্পনি্ েবািনত,  
vote.nyc/page/absentee-voting ন �ন েট িরুি।

 •    অিলবাইনি, রবা ডবািন�বানে, ইনমল, ভফবাি রবা ফ্যবাসে মবারফত এিটি অিপুন থিত র্যন তির র্যবালনটর অিনুরবাধ েবািবানিবার 
ভিষ তবান রে মঙ্গলবার, 27ভশ অদ্াবর, 2020। �ন িও, ভপবাস্ট অন ফস সতি্ িনর ন িনেনছ ভ� আপন ি 20 অদ্াবর, 
2020 এর আদি অিদুরা্ জমা িবা িরনল তবারবা আপিবার সমেমনতবা র্যবালটটি পবাওেবার ন িচিেতবা ন িনত পবারনর িবা।

  •   ন িনে নেনে এিটি অিপুন থিত র্যন তির র্যবালনটর অিনুরবাধ েবািবানিবার ভিষ তবান রে ভসামবার, 2রা িদ�ম্বর, 2020।

এিরবার আপন ি আপিবার অিপুন থিত র্যন তির র্যবালট ভপনে ভেনল, আপন ি ডবািন�বানে রবা ন িনে নেনে ভসটি ভফরত ন িনত 
পবারনরি। ন িনি্িিবাগুন ল হরহু অিুসরণ িরবা ন িন চিত িরুি - আপিবার ভ�বাট েণিবার মনধ্য আসবা ন িন চিত িরবার েি্য 
এটি গুরুত্বপপূণ্।

 •   আপন ি আপিবার র্যবালটটি ডবািন�বানে পবাঠবানিবার পন রিল্পিবা িরনল, ভসটি অরি্যই মঙ্গলবার, 3রা িদ�ম্বর,  
2020 তবান রনের মনধ্য ভপবাস্টমবাি্ হনত হনর, �ন িও ভসটি সমেমনতবা পবাওেবা ন িন চিত িরবার েি্য ভপবাস্ট অন ফস  
ভসটি মঙ্গলবার, 27 ভশ অদ্াবর, 2020 এর মনধ্য ভফরত পবাঠবানিবার সপুবান রি িনর।

  •   আপিবার অিপুন থিত র্যন তির র্যবালট ডবািন�বানে পবাঠবানিবার জি্য ডবািমবাশুল ন িনত হনর। ন িন চিত িরুি 
ভ� আপিবার িবানছ ডবািটিন িট আনছ এরং আপিবার র্যবালটটি ডবািন�বানে পবাঠবানিবার েি্য আপন ি প�্বাপ্ত 
ডবািটিন িট লবানেনেনছি।  

  •   আপিবার র্যবালটটি ভ� পবাওেবা ভেনছ তবা সুন িন চিত িরনত nysballot.elections.ny.gov/TrackMyBallot  
এ আপন ি ট্্যবাি িরনত পবানরি। 

 •   র্যবালটগুন ল আপিবার ভ�বাটিবাি ভিন্রে রবা িবাউন টির ন ির্বাচি ভরবানড্র িবা�্বালনে ন িনে নেনেও 3রবা িন�ম্বর,  
2020 তবান রনে েমবা িরবা �বানর।

পনরনস্নে ভ�মি হদব ভসই অিু�ায়ী NYC স্াস্্য েপ্তর োর সুপানরশগুনল পনরবে্ি করদে পাদর। 10.5.20

https://vote.nyc/page/contact-us
https://vote.nyc/page/contact-us
http://findmypollsite.vote.nyc
http://vote.nyc/page/absentee-voting
http://nysballot.elections.ny.gov/TrackMyBallot
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