
আমি একজন অমিবাসী 
মনউ ইয়ক্ক বাসী। আমি মি ভ�োট মিতে পোরব?

মনউ ইয়ক্ক  স্টেটে স্িাে স্েওয়ার স্রমজট্রেশন করার সব শর্ক  পূরণ কটর 
থাকটে এখাটন যান: WWW.VOTING.NYC

স্িাে স্েওয়ার জন্য স্রমজটোর করটর আপনার ইংটরমজটর সাবেীে হওয়ার প্রটয়াজন ভেই।

স্িাোর স্রমজট্রেশন ফি্ক এইসব িাষায় উপেি্য: ইংতরজী, আলতবমেয়োে, আরবী, 
ইেোমলয়োে, ইমদিশ বো উি্দু , ভিোমরয়োে, গ্ীি, চীেো, ভেগোলগ, ভপোমলশ, ফরোমি, বোংলো, 
রোমশয়োে, স্প্োমেশ, হোইমেয়োে ভরেওল।

আপমে ভ�োট ভিওয়োর জেপ্ ভরমজস্োর িরতে পোরতবে মিেো েো মেমবদুতশতে, আপেোর 
িমিউমেটিতে মিদ্োন্ত ভেওয়োর ভষেতরে অংশ ভেওয়োর আতরো উপোয়গুমলর জেপ্ এই 
িোত দ্ু র অেপ্ মপতে ভিখ্ে!

আপমে িোমিদু ে েোগমরি হওয়োর ভ�োগপ্ মিেো েো জোেতে চোইতল www.nyc.gov/
citizenship এ �োে বো 311 েম্বতর ভফোে িতর “মিটিতজেমশপ অপ্োপতয়ন্টতিন্ট 
(citizenship appointment)” বল্ে।

এগুমল হতল আপমে ভ�োট ভিওয়োর 
জেপ্ ভরমজস্োর িরতে পোতরে:

 9 নাগমরকত্ব প্রোটনর িাধ্যটি িামক্ক ন 
নাগমরক হটয় থাকটে

 9 আপনার িামক্ক ন নাগমরক মপরািারার 
িাধ্যটি িামক্ক ন নাগমরক হটয় থাকটে

 9 পুটয়টর্ক া মরটকা বা অন্যান্য িামক্ক ন অঞ্চটে 
জটমেটেন এিন িামক্ক ন নাগমরক হটে

এই বেটরর স্শটষ আপনার বয়স অন্তে 
18 বছর হতে হতব এবং মেবদুোচতের 
মিতের অন্তর 30 মেন আটগ স্থটক মনউ 
ইয়টক্ক র বামসন্া হটর হটব।

আপমে এইিব ভষেতরে ভ�োট মিতে পোরতবে 
েো:

 ³ নাগমরকত্ব প্রোটনর জন্য আটবেন কটরটেন মকন্তু 
প্রমরিয়া সমূ্ণ্ক হয়মন

 ³ মরিন কার্ক  আটে

 ³ মিসা বা অন্য ধরটনর অমিবাসন মথিমর আটে বা 
স্কান অমিবাসন মথিমর স্নই

³ শেদু োধীে িম্তিতে আটেন (গিন্কটরর স্থটক 
শর্ক সাটপটষে ষেিা না পাওয়া পয্কন্ত), গুরুের 
অপরোতধ ভিোেী িোবপ্স্ত হতয় ভজতল আতছে, 
বর্ক িাটন রাটয় অটযাগ্য প্রিামণর হটয়টেন 
বা অেপ্ ভিোে ভস্তট ভ�োট ভিওয়োর 
পমরিল্পেো আতছ।

Bengali



গণরট্রে অংশ মনন!
গণেত্রে অংশ ভেওয়ো িোতে ভ�োট ভিওয়োর ভেতিও ভবমশ মিছ্।  
িিস্ত মেউ ইয়িদু বোিী েোতির েোগমরিত্ব বো অম�বোিে মথিমে মেমবদুতশতে 
েোতির িমিউমেটিতে মবম�ন্ন উপোতয় অংশ মেতে পোতরে:

আপেোর থিোেীয় িমিউমেটি ভবোত দ্ু  �ত্ি ভহোে: কমিউমনটি স্বার্ক   
হে থিানীয় গণরাম্রেক স্গাষ্ী যারা পাড়ার চামহো ও উটবেগ রুটে ধটর।  
nyc.gov/cau এ আপনার কমিউমনটি স্বার্ক  সম্টক্ক  রথ্য খুজঁনু

অংশগ্হণিলূি বোতজট িরোর ভষেতরে অংশ মেে: অটনক পাড়ায়, NYC 
এর বামসন্ারা কীিাটব মসটির রহমবে খরচ করা হটব রা মনধ্কারটণ 
সহায়রা করটর পাটরন। council.nyc.gov/pb এ অংশরিহণিেূক বাটজে 
করা সম্টক্ক  আরও জাননু

মশষেো িোউমসিতল �ত্ি ভহোে: NYC এর সিস্ত মপরািারা রাটের 
সন্তানটের সু্ে মরম্রেক্ট এবং শহর জটুড় চারটি মশষো কাউমসিটের 
কমিউমনটি মশষো কাউমসিটে (CEC) অংশরিহণ করার জন্য স্যাগ্য। 
nycparentleaders.org এ আরও জাননু।

রোজনেমেি প্রচোতর ভবেচ্োতিবী মহতিতব অংশ মেে: আপমন স্িাে 
স্েওয়ার জন্য স্রমজটোর করটর না পারটেও, আপমন রাজননমরক প্রচাটর 
স্বেচ্াটসবী মহটসটব অংশ মনটর পাটরন। বর্ক িান প্রাথথীটের একটি রামেকা 
এখাটন রটয়টে: voting.nyc

আপেোর িমিউমেটিতে ভবেচ্োতিবতির িোজ িরুে: আপমন মসটি বা 
কমিউমনটি মিমতিক সংথিার জন্য স্বেচ্াটসবী মহটসটব অংশ মনটর পাটরন। 
স্বেচ্াটসবী মহটসটব অংশ স্নওয়ার সুটযাটগর জন্য nyc.gov/service এ 
যান।


