
নিউ ইয়র্ক  নিটিতে

নিবন্ধি ও ভ�োট
দোতির এরটি গোইড 

আরও জোিুি 

সিটির প্রার্ থীদের ও ব্রালট সবষদে আরও জরানরার জন্ ভ�রাটরার গরাইটি 
পড়ুন, যরা সিউসনসিপরাল সনব্রাচদনর আদগ CFB ডরাক ভযরাদগ িকল 
সনবসধিত ভ�রাটরাদরর সনকট ভপ্রণ কদরএবং তরাদের ওদেবিরাইদট-ও 
প্করাশ কদর, NYC সনব্রাচন, ভ�রাট েরাদনর সনদে্শনরা, সবস�ন্ন ফি ্এবং 
আরও তদর্্র জন্ www.nyccfb.info/nycvotes ভেখুন। 

ভ�োট ভরত্রের রর্মী / ভদো�োষী 

সিটিব্রাপ ী ভ�রাট ভকদ্রের কি থীর এবং ভেরা�রাষ ীর প্দেরাজন পদর। 
আপসন যসে প্রাইিরার ী ও িরাধরারণ, উ�ে সনব্রাচদন করাজ কদরন তদব 
তরার জন্ যর্রাযর্ ভবতন পরাদবন এবং ২-৬ ঘণ্রার প্স শক্ষদণর 
ভবতনও ভযরাগ কদর ভেদব। 

উ�ে পদের জন্ আপনরাদক কিপদক্ষ ১৮ বছদরর অসধক বেি ী 
হদত হদব। এছরাড়রা, ভপরাল ওেরাক্রাদরর জন্ িরাসক্ন যুক্তররাদ্রের 
নরাগসরক এবং সনউ ইেক্ সিটির সনবসধিত ভ�রাটরার হদত হদব। 
ভেরা�রাষ ীদের িরাসক্ন যুক্তররাদ্রের স্রাে ী বরাসিন্রা, সনউ ইেক্ সিটিদত 
বরাি করদত এবং ইংররাজ ী িহ স্্রাসনশ, চরাইসনজ, ভকরাসরেরান বরা 
বরাংলরা �রাষরাে িরাবল ীল �রাদব কর্রা বলদত িক্ষি হদত হদব। 

আদবেনপত্র এবং আদররা তদর্্র BOE-র ওদেবিরাইদট আদছ বরা 
ভফরান নম্বদর 866-VOTE-NYC করুন

সে ক্রাদপেইন ফরাইনরান্স ভবরাড্ একটি সনরদপক্ষ, স্রাধ ীন সিটি এদজন্সী যরা 
সনব্রাচনগুদলরাে সনউ ইেক্ সিটির বরাসিন্রাদের �ূসিকরা বরাড়রাে। CFB-র 
সিশন হদলরা ভ�রাটরারদের অংশগ্রহণ ও িদচতনতরা বরাড়রাদনরা, জন 
িরাধরারণদক ক্রাদপেইদনর আস র্্ক তর্্ প্েরান কররা, আদররা নরাগসরকদের 
সনব্রাচদন অংশগ্রহদণ উদু্দ্ধ কররা, কু্ষদ্র অনুেরান প্েরানকরারীদের �ূসিকরা 
শসক্তশরালী কররা এবং প্কৃত বরা অনু�ূত দুনথীসতর িম্রাবনরা হ্রাি কররা।

নিউ ইয়র্ক  নিটি র্োতপেইি ফোইিোন্স ভবোড্ক

১০০ চরাচ্ ্রে ীট, ১২ তলরা
সনউ ইেক্, এন ওেরাই ১০০০৭
ভটসল. ২১২.৪০৯.১৮০০
ফ্রাক্স ২১২.৪০৯.১৭০৫
www.nyccfb.info
voterassistance@nyccfb.info

নিব্কোচি নদতি ভ�োট প্রদোি 

আপসন যসে নরা জরাদনন ভয, সক�রাদব ভ�রাট সেদত হে তদব ভকদ্রের 
কিথীদের ভর্দক িরাহরায্ সনদত পরাদরন। সিটিব্রাপ ী ভ�রাট ভক্রেগুদলরাদত 
স্্রাসনশ িহদযরাস গতরা ও ব্রালট ভপ্রণ কররা হদব। সকছু ভক্রেদত 
চরাইসনজ, ভকরাসরেরান এবং বরাংলরা ভেরা�রাষী ও ব্রালট পরাওেরা যরাদব। ভ�রাট 
েরাদন িহরােতরার জন্ আপসন ভয ভকরান �রাষরাে তর্্রাসে ভ�রাট ভকদ্রে 
আনদত পরাদরন। একটি ব্রালট িরাসক্ং সড�রাইি (BMD),যরা অনস্রিন বরা 
অসডও সনদে্শনরা প্সতবধিী ভ�রাটরারদের (বরা ভয ভকরান ভ�রাটরার যরাররা 
ব্রালট িরাক্ কররার জন্ িরাহরায্ সনদত চরাে) ব্রালট িরাক্ কররার জন্ 
িরাহরায্ করদব এবং সকছু ভকদ্রে একরাসধক �রাষরাে র্রাকদব। 

BOE প্সতটি ভবরাদররাদত সক�রাদব ভ�রাট সেদত হে তরার ব্রাপরাদর 
হরাদত কলদি প্স শক্ষণ প্েরান কদর। আরও তদর্্র জন্ BOE-র 
ওদেবিরাইট ভেখুন বরা ভফরান 866-VOTE-NYC করুন।

এবতিনটি ব্োলট

আপসন যসে ভ�রাট ভকদ্রে নরা ভযদত পরাদরন তদব এবদিস টি ব্রালদটর 
িরাধ্দি আপসন ভ�রাট সেদত পরাদরন।

িশরীতর:

আপসন আপনরার BOE-র ভবরাদররা অসফদি স গদে এবদিস টি ব্রালট 
আদবেনপত্র পূরণ কদর তরা িপেন্ন করুন। িিে ও তরাসরখ জরানরার জন্ 
BOE-ভত ভফরান করুন

ডোর ভ�োতগ:

1. এবদিস টি ব্রালদটর আদবেদনর জন্ BOE-ভত ভফরান করুন বরা 
BOE-র ওদেবিরাইট ভর্দক নরাসিদে সনন। সনসে্ষ্ট িিদের িদধ্ 
আদবেনপত্রটি পূরণ কদর আপনরার BOE ভবরাদররা অসফদি ডরাক 
ভযরাদগ ভপ্রণ করুন। 

2. BOE ডরাক ভযরাদগ একটি এবদিস টি ব্রালট আপনরাদক পরাঠরাদব। 
সনসে্ষ্ট িিদের িদধ্ তরা পূরণ কদর আপনরার BOE ভবরাদররা 
অসফদি ডরাক ভযরাদগ ভপ্রণ করুন।

দুঘ্টনরা জসনত বরা আকসমিক অিুস্তরার করারদণ সনব্রাচদনর সেদন 
আপসন যসে সনব্রাচন ী ভকদ্রে ভযদত নরা পরাদরন, তরাহদল অনুদিরােন 
পত্রিহ একজন প্সতসনসধদক আপনরার পক্ষ্ হদে অ্রাবদিস টি ব্রালট 
প্েরান কররার জন্ BOE ভবরাদররা অসফদি পরাঠরাদত পরাদরন। আপনরাদক 
আপনরার BOE ভবরাদররা অসফদি সনব্রাচদনর সেদন ররাত ৯ টরার িদধ্ 
িপূেণ ্পূরণকৃত আদবেনপত্র এবং ব্রালট ভফরত সেদত হদব । 



রোজনিনের দতলর িোতে েোনলরো�ুক্ত 

আপসন যসে ভ�রাটরার সনবধিন ফদি ্উদলেস খত ররাজননসতক েলগুদলরার 
ভয ভকরান একটির িরাদর্ তরাসলকরা�ূক্ত হন, তদব আপসন ঐ েদলর 
প্রাইিরার ীদত ভ�রাট সেদত পরারদবন। প্রাইিরার ী হদলরা ভযখরাদন িরাধরারণ 
সনব্রাচদনর জন্ েলগুদলরা তরাদের প্রার্ থীদের বরাছরাই কদর। আপসন 
ভকরাদনরা একটি েদলর নরাি সলখরাদতও পরাদরন অর্বরা ভকরাদনরা েদলর 
িরাদর্ তরাসলকরা�ুক্ত নরাও হদত পরাদরন।

ভ�রাটরার সনবধিন ফদি্র বদক্সর পরাদশ সচহ্ন সেন:

 � উদলেসখত ররাজননসতক েলগুদলরার একটি 

 � “অন্রান্”, এবং স�ন্ন েদলর নরাি সলখুন, বরা 

 � “আসি ভকরাদনরা ররাজননসতক েদলর িরাদর্ তরাসলকরা�ুক্ত হদত চরাই নরা” 

িিোক্তররতের আবনশ্রেো 

যসে আপসন ভ�রাটরার সনবধিন ফদি ্DMV -র নম্বরটি (ড্রাই�রার 
লরাইদিন্স বরা নন-ড্রাই�রার আইসড) বরা ভিরাশ্রাল সিসকউসরটি নম্বদরর 
ভশষ ৪টি িংখ্রা (SSN) উদলেখ কদরন, তদব সনব্রাচন সেবদির পূদব্ 
BOE আপনরার পসরচে যরাচরাই কররার ভচষ্টরা করদব। 

আপিোর �নদ DMV িম্বর বো SSN িো েোতর, তদব আপসন একটি 
ছসবযুক্ত পসরচেপত্র, িরাম্প্রসতক ইউটিসলটি সবল, ব্রাংক প্সতদবেন, 
ভবতদনর রস শে, িরকরার ী ভচক, বরা আপনরার নরাি ও ঠিকরানরাযুক্ত অন্ 
ভকরান িরকরার ী সচঠি যরা সেদে আপনরার পসরচে যরাচরাই কররা যরাদব তরাই 

NYC ভবোড্ক  অফ 
ইতলরশতির িোতে 
ভ�োগোত�োগ

ভ�োটোর হট লোইি
212-VOTE-NYC (212-868-3692)
সবনরা-িুদল্: 866-VOTE-NYC
শ্রবণ প্সতবধি ীদের জন্ 
২১২-৪৮৭-৫৪৯৬
vote.nyc.ny.us

প্রধোি অনফি 

৩২-৪২ ব্রডওদে, ৭ি তলরা 
সনউ ইেক্, এন ওেরাই ১০০০৪
২১২-৪৮৭-৫৪০০

ব্রঙ্কি
১৭৮০ গ্র্রান্ড কনকরি, ৫ি তলরা 
ব্রঙ্কি, এন ওেরাই ১০৪৫৭
৭১৮-৭৯৭-৮৮০০ 

ব্রুরনলি 
৩৪৫ এডরাি ্রে ীট, ৪ তলরা 
ব্রুকসলন, এন ওেরাই ১১২০১
৭১৮-৭৯৭-৮৮০০

র্্োিহোঁটোি 
২০০ �রাসরক ্রে ীট, ১০ি তলরা,
সনউ ইেক্, এন ওেরাই ১০০১৪
২১২-৮৮৬-২১০০

কুইন্স 
১২৬-০৬ কুইনি 
সকউ গরাদড্ন, সনউ ইেক্ ১১৪১৫
৭১৮-৭৩০-৬৭৩০

ভটেতটি আইল্োন্ড 
১ এজওেআটরার প্রাজরা, ৪ তলরা
ভষ্টদটন আইল্রান্ড, এন ওেরাই ১০৩০৫ 
৭১৮-৮৭৬-০০৭৯ 

ব্বহরার করদত পরাদরন (যসে ডরাকদযরাদগ সনবধিন কদরন, তদব 
পূরণকৃত ফদি্র িরাদর্ একটি কস প িংযুক্ত করুন)।  

�নদ BOE আপিোর পনরচয় �োচোই ররতে িো পোতর, েতব 
প্রের্বোর ভ�োট দোতির ির্য় আপিোর পনরচয়পত্র ভদখোতে 
হতে পোতর। 

নিবন্ধি নিনচিেররে রোড্ক  

আপনরার ভ�রাটরার সনবধিন ফি ্জিরা ভেেরার ২০ সেদনর িদধ্ BOE 
ভর্দক সনবধিন সনসচিতকরণ করাড্ পরাদবন। যসে নরা পরান, তদব অনুগ্রহ 
কদর BOE-র হটলরাইদন ভফরান সেন বরা আপনরার ভবরাদররা অসফদি 
ভখরঁাজ সনদে ভজদন সনন ভয, আপনরার আদবেন পত্র তরঁাররা ভপদেদছ 
এবং ব্বস্রা সনদেদছ সকনরা। 

ভ�োট েরান দ্রুত, িহজ এবং গুরুত্বপূণ্! সনউ ইেদক্র 
ভক্রেগুদলরা িকরাল ৬টরা ভর্দক ররাত ৯টরা পয্ন্ত ভখরালরা 

র্রাকদব। এটি আপনরার A.D. (এদিম্বল ী সডিট্রিক্ট), E.D. (ইদলকশন 
সডিট্রিক্ট) এবং সনব্রাচন ী সেবদির পূদব্ আপনরার ভ�রাট ভকদ্রের 
অবস্রান জরানদত িরাহরায্ করদব। আপসন সনবসধিত হবরার পর, ভবরাড্ 
অফ ইদলকশন (BOE) ভর্দক আপনরাদক ভয সনসচিতকরণ করাড্ 
ভপ্রণ করদব, এইিব তর্্ তরাদত িুসদ্রত র্রাকদব, এবং প্সত প্রাইিরার ী 
সনব্রাচদনর পূদব্ BOE িকল সনবসধিত ভ�রাটরারদের করাদছ এই তর্্ 
করাড্ ভপ্রণ কদর। িহদযরাস গতরার জন্ আপসন BOE –র িরাদর্ 
ভযরাগরাদযরাগ করদত পরাদরন।

ভ�োট প্রদোতির জি্ নিবন্ধি 

নিটি অফ নিউ ইয়তর্ক  ভ�োটোর নহিোতব নিবনন্ধে হতে হতল 
আপিোতর অবশ্ই:

 ☑ িরাসক্ন যুক্তররাদ্রের নরাগসরক হদত হদব

 ☑ কিপদক্ষ ৩০ সেদনর সনউ ইেক্ সিটির বরাসিন্রা হদত হদব

 ☑ বছদরর ভশদষ বেি ১৮ বছর হদত হদব (সকন্তু সনব্চদনর সেদন 
আপনরার বেি অবশ্ই ১৮ বছর হদত হদব)

 ☑ গুরুতর অপররাদধর জন্ করাররাবন্ ী বরা ভেরাষ ী িরাব্স্ত হদত 
পরারদবন নরা 

 ☑ আেরালত কত্ৃক িরানসিক �রারিরাি্হীন ভঘরাসষত হদত পরারদবন নরা 

 ☑ অন্ ভকরার্রাও ভ�রাদটর অসধকরার েরাসব করদত পরারদবন নরা (সিটি 
অফ সনউ ইেদক্র বরাইদর)

আপসন ভ�রাট প্েরাদনর জন্ সনবধিন হদত পরাদরন:

 ☑ িশরীতর: সনউ ইেক্ সিটির ভয ভকরান BOE অসফদি। 

 ☑ ডোর ভ�োতগ: আপসন 212-VOTE-NYC নম্বদর ভফরান কদর 
সনবধিন ফদি্র অনুদররাধ করুন, BOE-র ওদেবিরাইট vote.
nyc.ny.us, ভর্দক সপ্টি কদর বরা DMVs লরাইদব্রর ী, ভপরাষ্ট 
অসফি অর্বরা িরকরার ী অন্ এদজসন্স ভর্দকও এক কস প িংগ্রহ 
করদত পরাদরন।

 ☑ এরটি ভ�োটোর নিবন্ধি অন��োতি: প্রাপ্ত ফি্টি পূরণ করুন 
এবং িংস্রার সনকট জিরা সেন বরা BOE-র প্ধরান অসফদি ডরাক 
ভযরাদগ পরাঠিদে সেন। 

 ☑ অিলোইতি: আপনরার যসে ববধ NYS পসরচেপত্র র্রাদক, তদব 
dmv.ny.gov/mydmv-ভত অনলরাইদন myDMV একরাউটি 
বরাসনদে সনবধিন করুন।

http://www.vote.nyc.ny.us

