
23 জুনের নের্ বাচে এর্ং র্যালনে কী আনে 

23 জুনে নক ককানো নের্ বাচে আনে? আনি শুনেনে কে নেউ ইয়নকবর প্রাইিানর র্ানিল 

করা হনয়নেল। 

হ্য াঁ, 23 জনুে নের্ বযচে অেুষ্ঠিত হনে! কংনেস, স্টেট অ্যনসমনি ও স্টেট স্টসনেনটর জে্ পূনর্ ব 

পনরকনিত প্রযইমযনর নের্ বযচেগুনি আন যজে করয হনর্। এছযড়যও একষ্ঠট শহনরর অনিনসর জে্ 

প্রযইমযনর নের্ বযচে অেুষ্ঠিত হনর্: Queens Borough স্টপ্রনসনেন্ট। নেউ ই কব নসষ্ঠটর নর্শযি 

সংখ্্যগনরি প্রনতনর্শী অঞ্চনি 23 জনুে অন্ততঃ একষ্ঠট প্রযইমযনর নের্ বযচে হনর্ । 

23 জনুে নেউ ই নকবর স্টেনমযক্র্্যষ্ঠটক স্টপ্রনসনেেনশ যি প্রযইমযনর (Democratic Presidential 

Primary)। 

আিার অঞ্চনল একটে নের্ বাচে অেুটিি হনল আনি কীভানর্ জােনি পানর? 

nyc.pollsitelocator.com এ আপেযর ষ্ঠিকযেয নিন  আপেযর এিযকয  স্টে নের্ বযচেগুনি হনে 

স্টসগুনি খ্ুাঁজেু এর্ং র্্যিনট কযরয আনছে তয স্টিখ্ুে, এই ওন র্সযইট শীঘ্রই উপিব্ধ হনর্। েনি 

আপেযর রযজনেনতক িি ও নেনিনের জে্ একষ্ঠট প্রনতদ্বন্দ্বিতয তযনিকযভুক্ত থযনক, তযর মযনে 

হি আপনে এই প্রযইমযনর নের্ বযচনে স্টভযট নিনত পযনরে! 

কীভানর্ ডাকনোনে কভাে কেওয়া োয় 

আনি নক ডাকনোনে কভাে নেনি পানর? 

হ্য াঁ, জনুে প্রযইমযনর নের্ বযচেগুনির জে্ গভে বর Cuomo একষ্ঠট কযে বনের্ বযহী আনিশ জযনর 

কনরনছে েয স্টে স্টকযনেয স্টেযগ্তযসম্পন্ন স্টভযটিযতযনক অেুপনিত র্্ন্দ্বক্ত র্্যিট র্য েযকনেযনগ 

পযিযনেযর র্্যিনট স্টভযট নিনত স্টি । নকে্তু আপেযনক অর্শ্ই অেুপনিত র্্ন্দ্বক্ত র্্যিনটর জে্ 

একষ্ঠট আনর্িে সমূ্পর্ ব কনর, একষ্ঠট র্্যিনটর জে্ অেুনরাধ করনত হনর্! িম বষ্ঠট অর্শ্ই 16 

জনুের মনয্ সমূ্পর্ ব কনর জময নিনত হনর্। সমূ্পর্ ব করয র্্যিনট অর্শ্ই 23 জনুের মনয্ 

েযকনর্ভযনগর ছযপ পড়নত হনর্। 

ডাকনোনে কভােোনের জেয প্রক্রিয়াটে কী? 

জেু মযনসর নের্ বযচনে েযকনেযনগ স্টভযট স্টিও যর জে্ আপেযনক কন কষ্ঠট পিনেপ নেনত হনর্: 

1. 16 জুনের মনয্ অেুপনিত র্্ন্দ্বক্ত র্্যিনটর জে্ একষ্ঠট আনর্িে জময নিন , আপেযর 

েযকনেযনগ পযিযনেযর র্্যিনটর জে্ অেুনরাধ করুে। (নের্ বযচনের স্টর্যেব (Board of 
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Elections) েযনত আপেযনক েযকনেযনগ একষ্ঠট র্্যিট পযিযনত পযনর স্টসই জে্ এই প্রথম 

যযপষ্ঠট প্রন যজেী । এখ্যনেই থযমনর্ে েয!); 

2. আপনে আনর্িনের িনম ব স্টে ষ্ঠিকযেযষ্ঠট নিন নছনিে স্টসখ্যনে আপেযর অেুপনিত র্্ন্দ্বক্ত 

র্্যিটষ্ঠট গ্রহণ করুে; 

3. েীি র্য কযনিয কযনি র্্র্হযর কনর র্যনড়নত আপেযর অেুপনিত র্্ন্দ্বক্ত র্্যিটপূরণ করুে; 

এর্ং 

4. আপনে র্্যিনটর সনে স্টে েযকমযশুি প্রিযে করয খ্যমষ্ঠট পযনর্ে স্টসষ্ঠট র্্র্হযর কনর, 

আপেযর সমূ্পর্ ব করয র্্যিটষ্ঠট 23 জুনের িনধয আপেযর কযউনন্টর Board of Elections 

এর কযনছ ডাকনোনে পাঠাে, এর্ং নেনিবশযেুসযনর খানির নপেে নেনক স্বাক্ষর করুে। 

আপনে 23 জেু পে বন্ত আপেযর অেুপনিত র্্ন্দ্বক্ত র্্যিটষ্ঠট সশরীনর আপেযর র্নরযর Board of 

Elections অনিনসও নেন  স্টেনত পযনরে, নকে্তু আমরয েযকনেযনগ পযিযনেযর পরযমশ ব নিই, েযনত 

আপনে র্যনড়নত থযকনত পযনরে এর্ং সশরীনর সংস্পশ ব কমযনত পযনরে। 

আনি কীভানর্ অেুপনিি র্যক্রি (র্া ডাকনোনে পাঠানোর) র্যালনের জেয অেুনরাধ 

করর্? 

প্রন্দ্বক্র্ যষ্ঠট পূর্ বর্তী স্টে স্টকযনেয সমন র স্টচন  স্টর্নশ সহজ। এই র্ছনর Board of Elections প্রনত্ক 

নের্নিত স্টভযটিযতযনক একষ্ঠট অেুপনিত র্্ন্দ্বক্ত র্্যিনটর আনর্িে েযকনেযনগ পযিযনে, স্টেষ্ঠট 

সমূ্পর্ ব কনর স্টিরত পযষ্ঠিন  আপনে আপেযর অেুপনিত র্্ন্দ্বক্ত র্্যিনটর জে্ অেুনরযয করনত 

পযনরে। (আপেযনক েযকনেযনগ স্টে আনর্িেষ্ঠট পযিযনেয হনর্ তযনত একষ্ঠট েযকমযশুি প্রিযে করয 

স্টিরত পযিযনেযর খ্যম অন্তভুবক্ত থযকনর্।)  

আপেযর স্টভযটিযতয নের্িনে তযনিকযভুক্ত ষ্ঠিকযেয  আনর্িেষ্ঠট েযকনেযনগ পযিযনেয হনর্। 

আপনে েনি র্যনড় স্টথনক িনূর থযনকে, স্টসই স্টেনে আপনে আপেযর র্তবমযে অর্িযনে একষ্ঠট 

অেুপনিত র্্ন্দ্বক্ত র্্যিট পযিযনেযর অেুনরযয করনত পযনরে। 

একষ্ঠট অেুপনিত র্্ন্দ্বক্ত র্্যিনটর জে্ অেুনরযয করযর অে্যে্ সহজ উপয ও আনছ: 

● অইলাইনে nycabsentee.com এ 

● একষ্ঠট সমূ্পর্ ব করয আনর্িে AbsenteeJune2020@boe.nyc এ ইনিল করুে 

● 1-866-VOTE-NYC (1-866-868-3692) এ ক াে কনর একষ্ঠট অেুপনিত র্্ন্দ্বক্ত র্্যিনটর 

জে্ অেুনরযয করুে  

● একষ্ঠট সমূ্পর্ ব করয আনর্িে আপেযর র্নরযর BOE অনিনস ডাকনোনে পাঠাে 
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● একষ্ঠট সমূ্পর্ ব করয আনর্িে 212-487-5349 েম্বনর  যাক্স করুে 

আপেযনক এই পদ্ধনতগুনির মনয্ স্টে স্টকযনেয একষ্ঠট র্্র্হযর কনর শুযু একর্যরই একষ্ঠট র্্যিনটর 

জে্ অেুনরযয করনত হনর্। 

আনি কীভানর্ অেুপনিি র্যক্রি র্যালনের আনর্েে (র্া অেুনরাধ)  ি বটে সম্পূণ ব করর্? 

েীি র্য কযনিয কযনি র্্র্হযর কনর আনর্িেষ্ঠট সমূ্পর্ ব করুে। আপনে েনি কনরযেযভযইরযস 

নর্শ্বর্্যপী মহযমযরীর কযরনর্ অেুপনিত স্টথনক স্টভযটিযে করনত চযে, তযহনি আপেযনক কযরর্ 

নহনসনর্ "অিয ী অসুিতয" উনেখ্ করনত হনর্ (কনরযেযভযইরযস সংক্র্মনর্র ঝুাঁ নকনক আওতয  

আেযর জে্ েযর সংজ্ঞযনক প্রসযনরত করয হন নছ)। 

আপনে আপেযর র্যনড়র ষ্ঠিকযেয ছযড়য অে্ অর্িযনেও আপেযর অেুপনিত র্্ন্দ্বক্ত র্্যিটষ্ঠট 

পযিযনেযর জে্ অেুনরযয করনত পযনরে। 

একষ্ঠট অেুপনিত র্্ন্দ্বক্ত র্্যিনটর জে্ অেুনরযয করযর চূড়যন্ত সম সীময হি 16 জেু। 

আিানক নক আিার আনর্েে র্া অেুপনিি র্যক্রি র্যালে ডাকনোনে পাঠানোর সিয় 

ডাকিাশুল কোে করনি হনর্? 

েয। গভে বর Cuomo এর পে স্টথনক একষ্ঠট কযে বনের্ বযহী আনিশ অেুেয ী 23 জনুের প্রযইমযনরর 

জে্ স্টভযটিযতযনির পযিযনেয সকি অেুপনিত র্্ন্দ্বক্ত র্্যিনট স্টিরত পযিযনেযর জে্ অনেম 

পনরনশযয করয েযকমযশুি অন্তভুবক্ত থযকনর্। 

আনি কীভানর্ অেুপনিি র্যক্রি র্যালনে কভাে নেনি পানর? 

স্টপন্দ্বিি অথর্য েীি র্য কযনিয কযনি র্্র্হযর কনর র্্যিটষ্ঠট সমূ্পর্ ব করুে এর্ং সর্ নিনখ্ত 

নেনিবশযর্িী সতকবভযনর্ অেুসরর্ করুে। র্্যিনটর সনে প্রিযে করয স্টিরত পযিযনেযর খ্যমষ্ঠট 

আপেযনক অর্শ্ই র্্র্হযর করনত হনর্, এর্ং নেনিবশ অেুেয ী খ্যনমর নপছনে স্বযের করনত 

হনর্। 

আিানক আিার র্যালেটে কখে পাঠানি হনর্? 

র্্যিটগুনিনত অর্শ্যই 23 জুনের িনধয ডাকনর্ভানের োপ পড়নি হনর্। Board of 

Elections দ্বযরয আপেযনক েযকনেযনগ পযিযনেয র্্যিনট স্টিরত পযিযনেযর জে্ অনেম পনরনশযয 

করয েযকমযশুি অন্তভুবক্ত থযকনর্। 
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ডাকনোনে কভােোে করা নক নেভবরনোেয? 

অেুপনিত র্্ন্দ্বক্তর স্টভযটিযে (েযকনেযনগ স্টভযটিযে) নেরযপি ও সুরনেত। স্টভযটিযতযরয েনি 

নের্ বযচনের নিনে সশরীনর স্টভযট নিনত েয পযনরে স্টসই স্টেনে সর্ স্টেটই তযনিরনক েযকনেযনগ 

স্টভযট স্টিও যর অেুমনত স্টি  এর্ং নেউ ই নকবর অনযর্যসীরয র্হু িশক যনরই অেুপনিনতনত স্টভযট 

নিন  এনসনছে। 

নেন্দ্বিতভযনর্ই আপনে এখ্েও সশরীনর স্টভযট নিনত পযনরে, প্রযথনমক স্টভযটিযনের সম কযনি 

অথর্য নের্ বযচনের নিনে। নর্শ্বর্্যপী মহযমযরীর সমন , আপেযর স্বযি্নক ঝুাঁ নকেস্ত েয কনর 

নের্ বযচনে অংশেহর্ করযর স্টসরয উপয  হি েযকনেযনগ স্টভযটিযে করয। 

আনি নক েনভম্বনর ডাকনোনে কভাে নেনি পারনর্া? 

এই সমন  শুযুমযে উপেুক্ত কযরর্ (র্য "অজহুযত") আনছ এমে স্টভযটিযতযরযই েযকনেযনগ স্টভযট 

নিনত পযরনর্ে। অেুনরযয িনম ব উপেুক্ত কযরর্গুনি তযনিকযভুক্ত আনছ এর্ং এর মনয্ আনছ 

অসুিতয, অেমতয, িীর্ বকযিীে পনরচে বয সুনর্যয  র্সর্যস করয এর্ং শহনরর র্যইনর ভ্রমর্। জেু 

মযনসর জে্, গভে বর COVID-19-স্টক একষ্ঠট অজহুযত নহনসনর্ নর্নর্চেয কনরনছে। এটয 

েনভম্বনরও হনত পযনর; এর পনরর্তবে হনি আমরয এই পযতযষ্ঠট হযিেযগযি করর্।  

সশ্রীনর কভােোে 

আনি নক এখেও সশ্রীনর কভাে নেনি পানর? 

হ্য াঁ। সশরীনর স্টভযটিযে এখ্েও উপিব্ধ আনছ, প্রযথনমক স্টভযটিযনের সম কযি (জেু 13 - 21) 

এর্ং নের্ বযচনের নিে (জেু 23) উভ  সমন ই। আপনে Poll Site Locator (স্টভযটিযনের িযে 

সিযেকযরী) র্্র্হযর কনর আপেযর স্টভযটিযনের িযেষ্ঠট খ্ুাঁনজ নেনত পযনরে (েয প্রযথনমক ও 

নের্ বযচে নির্নসর স্টভযটিযনের স্টেনে আিযিয হনত পযনর)। র্্যিনট নচহ্ন স্টিও যর েন্ত্রগুনি (নেনচ 

স্টিখ্ুে) সকি স্টভযটিযনের িযনে এর্ং Board of Elections এর অনিসগুনিনত পযও য েযনর্।  

আপনে েনি সশরীনর স্টভযট নিনত চযে, তযহনি আমরয সম্ভর্ হনি প্রথমনিনক স্টভযটিযনের পরযমশ ব 

নিই, স্টেনহতু আশয করয হ  স্টে স্টসই সম  অনপেয করযর সম  সংনেপ্ত হনর্ এর্ং নভড়ও কম 

থযকনর্। 

অক্ষিিা থাকা িােুষনের জেয সহায়িা 

আনি েনে ককানো প্রনির্ন্ধকিার কারনণ অেুপনিি র্যক্রি র্যালেটে পড়নি র্া িানি 

স্বাক্ষর করনি ো পানর, িাহনল কী হনর্? 

https://nyc.pollsitelocator.com/search
https://nyc.pollsitelocator.com/search
https://nyc.pollsitelocator.com/search


23 জনুের প্রযথনমক নের্ বযচনের জে্, অেমতযেুক্ত স্টভযটিযতযরয একষ্ঠট সুগম অেুপনিত র্্ন্দ্বক্তর 

র্্যিনটর জে্ অেুনরযয করনত পযনরে। একষ্ঠট সুগম অেুপনিত র্্ন্দ্বক্তর র্্যিনটর জে্ 

অেুনরযনযর িম বষ্ঠট NYC Board of Elections-এর কযনছ ইনমনির মযয্নম পযিযনেয স্টেনত পযনর। 

স্টভযটিযতযনির অর্শ্ই এই িম বষ্ঠট র্্র্হযর করনত হনর্ এর্ং একষ্ঠট সুগম অেুপনিত র্্ন্দ্বক্তর 

র্্যিনটর জে্ তযনির অেুনরযযষ্ঠট 16 জুনের িনধয পযিযনত হনর্। স্টভযটিযতযরয স্টটক্সট ইেপুট র্য 

ই-স্বযেনরর সযহযনে্ অেুনরযনযর িনম ব স্বযের করনত পযনরে। 

Board of Elections িম বষ্ঠট পযও যর পনর েত তযড়যতযনড় সম্ভর্ স্টভযটিযতযনক ইনমনির মযয্নম 

একষ্ঠট সুগম অেুপনিত র্্ন্দ্বক্তর র্্যিট পযিযনর্। স্টর্যেব স্টভযটিযতযনক একষ্ঠট েযকমযশুি প্রিত্ত 

স্টিরত পযিযনেযর খ্যম এর্ং একষ্ঠট শপনথর খ্যমও েযকনেযনগ পযিযনর্। 

স্টভযটিযতয কম্পম্পউটযনর তযর নের্ বযচে নচনহ্নত করনত পযনরে এর্ং তযরপনর সমূ্পর্ ব করয র্্যিটষ্ঠট 

নপ্রন্ট করনত পযনরে। স্টভযটিযতযনক অর্শ্ই শপনথর খ্যনম স্বযের করনত হনর্ এর্ং সমূ্পর্ ব করয 

র্্যিটষ্ঠটনক শপনথর খ্যনম রযখ্নত হনর্। স্টভযটিযতযনক এই শপনথর খ্যমষ্ঠটনক আরও র্ড় 

আকযনরর, েযকমযশুি প্রিত্ত খ্যনম ভরনত হনর্ এর্ং 23 জনুের মনয্ এটয েযকনেযনগ পযিযনত 

হনর্। 

অেমতযেুক্ত স্টভযটিযতযরয তযনির িযেী  স্টভযটিযনের িযনে, তযনির জে্ নেনিবষ্ট করয প্রযথনমক 

স্টভযটিযনের িযনে, অথর্য BOE এর স্টকযনেয অনিনস র্্যিনট নচহ্ন স্টিও যর একষ্ঠট েন্ত্রও র্্র্হযর 

করনত পযনরে।  

আনি নক কভাে নেনি পানর? 

আিার নের্ন্ধে হালোোে করা আনে নকো িা আনি কীভানর্ জােনি পানর?  

আপেযর স্টভযটিযতয নের্িনের অর্িয েযচযই করযর জে্ নেউই কব স্টেট Board of Elections এর 

একষ্ঠট উপনেযগী ওন র্ টুি আনছ: voterlookup.elections.ny.gov। টুিষ্ঠট আপেযর র্তবমযে 

নের্নিত ষ্ঠিকযেয, রযজনেনতক িনির সযনথ সম্পকব এর্ং আপেযর নের্ বযচে নেনিে প্রিযে করনর্। 

আনি নক 23 জুনে কভাে কেওয়ার জেয এখেও নের্ন্ধে করনি পানর? 

23 জনুের প্রযইমযনর নের্ বযচেগুনিনত স্টভযটিযনের জে্ নের্িে করযর চূড়যন্ত সম সীময হি 29 

স্টম। জেু মযনস স্টকযনেয িনির প্রযইমযনর নের্ বযচনে স্টভযটিযনের জে্ স্টেযগ্ হনত হনি, নের্িে 

করযর সমন  েতুে স্টভযটিযতযনির অর্শ্ই স্টসই রযজনেনতক িনি েনথভুক্ত হনত হনর্। 

 

 

https://www.elections.ny.gov/NYSBOE/download/Voting/NYAccessibleElectronicAbsBallotApp.pdf
https://www.elections.ny.gov/NYSBOE/download/Voting/NYAccessibleElectronicAbsBallotApp.pdf
https://voterlookup.elections.ny.gov/
http://nyccfb.info/nyc-votes/registering/


আনি 23 জুনে কভােোনের জেয কোেয নকো িা আনি নকভানর্ জােনি পানর? 

আপনে স্টে রযজনেনতক িনির সযনথ নের্নিত আনছে তযরয েনি আপেযর নেনিনে একষ্ঠট 

নের্ বযচে আন যজে কনর থযনক, তযহনি আপনে প্রযইমযনরনত স্টভযট নিনত পযনরে। NYS Board of 

Elections এর voter look up tool (স্টভযটিযতয স্টখ্য াঁজযর টুি) এ আপেযর স্টভযটিযতয নের্িনের 

অর্িয এর্ং রযজনেনতক িনির সযনথ সম্পকব েযচযই করুে। তযরপনর, আপেযর কনমউনেষ্ঠটনত 

স্টকযে প্রনতদ্বন্দ্বিতযগুনি হনে তয নেন্দ্বিত করযর জে্ Poll Site Locator (স্টভযটিযনের িযে 

সিযেকযরী) র্্র্হযর করুে। শুযু একষ্ঠট রযজনেনতক িনির সযনথ নের্নিত স্টভযটিযতযরযই স্টসই 

িনির প্রযইমযনর নের্ বযচনে স্টভযট নিনত পযনরে। 

https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://nyc.pollsitelocator.com/search
https://nyc.pollsitelocator.com/search

