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কিভাবে, িখন, এেং কিাথায় কভাট প্রদান িরবে 
হবে কে েম্পবিকে  জানবে এই কনবদকে কিিাটি পড়ুন।

আমি কখন ভ�োটদোন করব?
• দ্যা নিউ ইয়র্ক  স্টেটের প্যাইমযানর নির্কযাচি 28স্ে জিু  

অিুনঠিত হটর।
• আপনি শননবার, 18ই জনু – থেকে রনববার, 26থশ জকুনর 

মক্যে অনরিম স্�যাে প্দযাি ররটত পযাটরি৷ 
• স্�যামরযার, 27স্ে জিু স্রযাি আনরিম স্�যাে স্িই।

আমি কোদদর জন্য ভ�োট ভদব?
• U.S. স্�টিে
• U.S. হযাউজ
• গ�ি্কর
• স্েফটেটিন্ট গ�ি্কর
• অ্যােনি্ক স্জিযাটরে
• রম্পট্যােযার
• স্টেে স্�টিে
• স্টেে অ্যাট�ম্বনে
• �ুনপ্ম স্রযাে্ক 
• ন�ন�ে স্রযাে্ক
• �যাটরযাটগে"� স্রযাে্ক

আপনার ে্ালবট প্রাথথীবদর েম্পবিকে  জানবে, 
voting.nyc/candidates-এ NYC-এর 
অকিকেয়াল কভাটার গাইড কদখুন।

েূচীপত্র
6 এিটি নমুনা ে্ালট কদখুন
6–7 কটেট অকিেগুকলবে কনেকোচন হবছে
8 NYC কভাবটর ে্াপাবর

লের্যাচসেি তযালিখ  
এরং েময়েীমযা
জনু 3 কভাটার করকজব্রেিবনর 

েময়েীমা

জনু 13 অনুপকথিে ে্ালট  
আবেদবনর েময়েীমা 
(অিেযাইটি রযা স্মইটে)

জনু 18 অকরিম কভাট প্রদান শুরু হবে

জনু 26 অকরিম কভাটিং কিষ হবে৷

জনু 27 অনুপকথিে ে্ালট  
আবেদবনর েময়েীমা  
(স্রযার্ক  অফ ইটেরেি�  
অনফট� �েরীটর)

জনু 28 প্রাইমাকর কনেকোচবনর কদন  
(েিাল 6:00টা – রাে 9:00টা)

আপনার অনুপকথিে ে্ালট 
কপাটেমািকে  িরার ো এটি  
এিটি কপাল োইবট ড্রপ  
িরার কিষ োকরখ

2022 NYC স্�যাটযাি গযাইসড 
আপেযাসে স্যাগতম! 

3 িীভাবে কভাট প্রদান িরবেন
4 এিজন কভাটার কহবেবে আমার অকিিার িী?
5 অ্াবসেেব�াগ্ো 
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ডযাে স্�যাসগ স্�যাট লিে
Covid-19-এর ঝঁুকির িারবে, েিল  
NYC কভাটারগে এিটি অনুপকথিে  
ে্ালবটর অনুবরাি িবর কমইবলর  
মাি্বম কভাটদান িরবে পারবেন।

13ই জেু হল অনলাইবন ো  
ডািব�াবগ আপনার ে্ালট  
অনুবরাি িরার কিষ োকরখ৷

অলরিম স্�যাট প্িযাে
আপকন কনেকোচবনর কদবনর পবূেকেই  
েিরীবর কভাটদান িরবে পারবেন!  
নীবচ োকলিাভুক্ত ক� কিাবনা কদন  
অকরিম কভাট কদন। 

লের্যাচসেি লিে

মক�োদব আপনোর অনুপমথিত ব্যোলদটর অনুদরোধ করদবন: 
• nycabsentee.com-এ স্দখুি। 
• 866-VOTE-NYC (866-868-3692) নরংরযা শ্ররণ প্নতরন্ীর জি্ 

TTY 212-487-5496–এ NYC স্রযার্ক  অর ইটেরেিট� রে ররুি।
• আপিযার স্যািীয় NYC স্রযার্ক  অফ ইটেরেি� অনফট� স্দখুি। �েরীটর 

আপিযার অিটুরযাধ জমযা স্দওয়যার �ময়�ীমযা হে 27থশ জনু।

আপনোর যমদ দষৃ্টি সংক্োন্ত অক্ষিতো বো প্রমতবন্ধকতো থোদক
ন্রিি নররযার দ্যারযা আপিযার র্যােে পডযার জি্, আপনি 
nycabsentee.com/accessibility এঅথরযা উপটরর িম্বটর রে রটর  
এরনে অ্যাটসে�ট�যাগ্ অিুপনস্ত র্যােটের জি্ অিটুরযাধ ররটত পযাটরি।

আপনোর ব্যোলট ট্্যোক করুন
আপনি আপিযার র্যােেনেটর nycabsentee.com/tracking–এ ্্যার  
ররটত পযাটরি।

স্�যাট স্েন্দ্র এরং স্�যাট  
িযাসেি েময়েূলচ

মক�োদব আপনোর ভ�োট ভকন্দ্র এবং ভ�োট দোদনর সিয়সূমি জোনদবন:
• findmypollsite.vote.nyc-এ স্দখুি।
• 866-VOTE-NYC (866-868-3692) অথরযা TTY 212-487-5496-এ 

NYC স্রযার্ক  অফ ইটেরেটি রে ররুি।

যো জোনদত হদব
নির্কযাচটির নদি, 28থশ জনু �রযাে 6:00 েযা স্থটর রযাত 9:00 েযা প�্কন্ত  
স্পযাে স্খযােযা থযারটর। আপিযাটর অরে্ই আপিযার নিধ্কযানরত স্পযাে �যাইটে  
স্�যাে প্দযাি ররটত হটর।

থ�াল সাইকের অবস্ান �নরবর্তন হকর �াকর এজনযে আ�নন যাওয়ার �ূকব্ত 
অবশযেই থেে েরুন!

যো জোনদত হদব
• আপিযার এরনে নিধ্কযানরত অনরিম স্�যােদযাটির স্যাি রটয়টে, �যা �ম্ভরত  

আপিযার নির্কযাচটির নদটির স্�যাে স্রন্দ্র স্থটর ন�ন্ন।
• �ময়�ূনচ প্নতনদি পনররনত্ক ত হয়, তযাই আপিযার স্পযাে �যাইেনে নিনচিত  

ররুি এরং �যাওয়যার আটগ তযাটদর �ময়�ূনচ নিনচিত ররুি।

অমরিি ভ�োট প্রদোদনর তোমরখ
েনিরযার 18ই জিু
রনররযার 19স্ে জিু 
স্�যামরযার 20স্ে জিু
মঙ্গেরযার 21স্ে জিু
রুধরযার 22স্ে জিু

রৃহস্পনতরযার 23স্ে জিু
শুক্ররযার 24স্ে জিু 
েনিরযার 25স্ে জিু
রনররযার 26স্ে জিু

লে�যাসর স্�যাট লিসরে 



4    2022 ননউ ইয়ক্ক  থটেট প্রাইমানর ননর্কাচকনর নিন - 28থশ জনু 18ই জনু – 26থশ জকুনর মক্যে অনরিম থ�াট প্রিান করুন

@nycvotes

েেি ের্সেষ 
তস্্ি জে্ 
NYC Votes 
স্িখুে!

স্�যাটযাি লহেযাসর আমযাি  
অলিেযািগুলি েী?

েযািযািণ লের্যাচসে আপেযাি স্�যাট 
স্িওয়যাি অলিেযাি ্যােসর �লি:
• আপনি এরনে দটের নিরনন্ত স্�যােযার �যারযা আপিযার 

নরন্রিটটে প্যাইমযানর নির্কযাচি ররটে।

• আপনি িূ্িতম 18 রের রয়�ী এরং এরজি  
US-এর িযাগনরর হি।

• আপনি আপিযার স্পযাে �যাইটে �ময়�ীমযার মটধ্  
েযাইটি থযাটরি।

স্� স্েযাসেযা লের্যাচসে আপেযাি  
এই অলিেযািগুসিযা ্যােসর:
• স্রযাটিযা �হযায়তযা চযাওয়যা, নরংরযা আপিযার �নদ স্রযাি  

�যাষযাগত �হযায়তযার প্টয়যাজি হয়, তটর এরজি  
স্দযা�যাষীর জি্ এরজি স্পযাে রমমীর �হযায়তযা নিি।  
866-VOTE-NYC (866-868-3692) নরংরযা 
শ্ররণ প্নতরন্ীর জি্ স্দযা�যাষী �ম্পটর্ক  আরও তটথ্র 
জি্ TTY 212-487-5496–এ রে ররুি।

• আপিযাটর স্�যােদযাি ররটত �হযায়তযা ররযার জি্ রযাউটর 
(আপিযার নিটয়যাগদযাতযা নরংরযা ইউনিয়ি প্নতনিনধ র্তীত) 
�টঙ্গ আিুি।

• আপিযার �টঙ্গ এই স্�যােযার গযাইরনে �হ অি্যাি্ মুনরিত 
প্রযােিযা �টঙ্গ আিুি।

• �নদ স্�যােদযাটির স্মনেি িষ্ট থযাটর, তথযানপ স্�যােদযাি ররুি।

• �নদ আপিযার স্পযাে �যাইটে স্�যােযার তযানেরযায় আপিযার  
িযাম িযা থযাটর, তটর হেফিযামযা র্যােটের মযাধ্টম  
স্�যােদযাি ররুি।

• এরনে প্টরেট�যাগ্ স্�যােটরন্দ্র �যা েযারীনরর  
প্নতরন্রতযা মুক্ত।

• আপিযার র্যােে জমযা নদটত এরনে প্টরেট�যাগ্  
স্�যানেং স্মনেি র্রহযার ররুি।

• আপিযার স্�যাগ্তযা রযা অক্ষমতযা নিনর্কটেটষ স্�যাে নদি।

�লি আপেযাি েযাহযাস�্ি প্সয়যাজে হয় 
তযাহসি েযাি েযাস্ স্�যাগযাস�যাগ েিসরে:
• �নদ আপিযার স্�যােটরটন্দ্র স্রযাটিযা �ম�্যা হয়, 

তযাহটে এরজি স্�যােরমমীটর জযািযাি অথরযা 
866-VOTE-NYC (866-868-3692) 
অথরযা TTY-212-487-5496-এ NYC স্রযার্ক   
অফ ইটেরেিট�র �যাটথ স্�যাগযাট�যাগ ররুি।

• আপিযার অনধরযার েঙ্ঘি ররযা হটয় থযারটে,  
প্নেক্ষণপ্যাপ্ত নির্কযাচি �ুরক্ষযা স্বেচ্যাট�রটরর �যাটথ  
রথযা রেযার জি্ নির্কযাচি �ুরক্ষযা হেেযাইটি রে ররুি  
এরং 866-OUR-VOTE (866-687-8683) এ  
নরিযামূটে্ আইনি �হযায়তযা পযাটরি।

• ag.ny.gov/election-hotline-এ নিউইয়র্ক  অ্যােনি্ক 
স্জিযাটরটের রযাটে আপিযার অন�ট�যাগ জযািযাি।
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প্সরেস�যাগ্তযা

কনউইয়বিকে র প্রকেটি কভাটাবরর কগাপনীয়  
ও স্বেন্ত্রভাবে ে্ালট কদওয়ার অকিিার রবয়বে। 
অক্ষমোর িারবে ো েীকমে ইংবরজী দক্ষোর 
িারবে আপনার ে্ালট পরূে িরবে �কদ 
আপনার েহায়োর প্রবয়াজন হয় েবে  
েহায়ো পাওয়া �াবে।

প্সরেস�যাগ্তযা অেুপলথিত র্যািট
আপনি �নদ দনৃষ্ট প্নতরন্ী হি রযা স্রযািও রযাগটজর র্যােে 
নচননিত ররটত িযা পযাটরি তটর আপনি স্মইটে স্�যাে নদটত 
পযাটরি। আপনি এরনে প্টরেট�যাগ্ অিুপনস্ত র্যােটের 
জি্ অিুটরযাধ ররটত পযাটরি �যা এরনে ন্রিি নররযার পডটত 
পযাটর এরং এরনে রনম্পউেযার র্রহযার রটর পূরণ ররটত 
পযাটর। প্টরেট�যাগ্ অিুপনস্ত র্যােটের অিুটরযাধ ররযার জি্, 
nycabsentee.com/accessibility এ স্দখুি অথরযা শ্ররণ 
প্নতরন্ীটদর জি্ 866-VOTE-NYC (866-868-3692) 
অথরযা TTY 212-487-5496 এ রে ররুি।

র্যািট মযালে্ং লড�যাইে
অন্ধ দষৃ্টি অক্ষমো অথো প্রকেেন্ধিো রবয়বে 
এমন ো এমন অেথিা রবয়বে �া িলম ে্েহার 
িবর ে্ালট কচকনিে িরা িঠিন ো অেম্ভে,  
কেই েিল কভাটারবদর (জন্ আরও েহজ 
িরবে ে্ালট মাকিকে ং কডভাইে BMD) প্রকেটি 
কভাট কিব্রে পাওয়া �ায়।

�নদ আপনি এরনে BMD র্রহযার ররটত চযাি, তযাহটে  
এরজি স্পযাে রমমীটর রেুি! আপনি এনে র্রহযার রটর 
র্যােেনেটর প্দনে্কত ন্রিটি স্দখটত পযারটরি, অনতনরক্ত 
�যাষযাগুনেটত অিুরযাদ ররুি, নরংরযা স্হরটফযাি র্রহযার  
রটর আপিযার পেন্দগুনে শুিুি।

আপেযাি র্যািট মযাে্ েিযাি  
জে্ লড�যাইেটি চযািটি উপযায় 
েিরিযাহ েসি:

• আপনি স্েসেেযাটর রড ররটত “জমু ইি” ররটত পযাটরি, 
স্েসেেনেটর মূে আরযাটর নফনরটয় আিটত “জমু আউে” 
ররটত পযাটরি অথরযা রযাটেযা র্যাররিযাউটডে �যাদযা স্েসেটে 
র্যােে প্দে্কটির জি্ “হযাই রন্টযাটে” নির্কযাচি ররটত পযাটরি।

• আপনি পুিুরযারৃত্নত ররটত পযাটরি এরং স্হরটফযািগুনের 
গনত এরং �নেউম মযানিটয় নিটত পযাটরি।

• মটি রযাখটরি! আপিযার মটিযািয়িগুনে পযারযাপযানর হটর 
িযা �তক্ষণ িযা প�্কন্ত আপনি আপিযার মযার্ক  ররযা র্যােেনে 
স্্যািযাটর প্টরে িযা রটরি এরং স্�যােদযাি রটরি।

• �নদ আপিযার র্যােেনে স্্যািযাটর প্টরে ররযাটত আপিযার 
�হযায়তযার প্টয়যাজি হয়, তটর এরজি স্পযাটের রমমী 
আপিযাটর �হযায়তযা ররটর।

�যাষযা ও স্িযা�যাষী পলিসষরযা
ন�নে জটুড অটির স্পযাে �যাইটে স্দযা�যাষী পযাওয়যা �যায়। আপিযার 
র্যােে রুঝটত এরং �ম্পূণ্ক ররটত �যাহযা�্ ররযার জি্ আপিযার 
পনররযাটরর �দ�্, রনু্ রযা অিুরযাদর �হ স্� রযাউটর পযাওয়যার 
অনধরযার আটে। 

স্�যােদযাটির জি্ স্রযাি স্পযাে �যাইটে স্দযা�যাষীর �ুনরধযা আটে 
তযা আপনি জযািটত পযারটরি voting.nyc/accessibility-স্ত। 
1-866-Vote-NYC (1-866-868-3692) িম্বটরও আপনি 
রে ররটত পযাটরি।

কেপ ও পাি 
কডভাইে

টাচ ক্রিন

রিার 
প্াবডল

কিপ্াড 
(করেইল)
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লের্যালচত অলিলেয়যািসিি  
লে েিণীয়?
আমাবদর কনেকোকচে িমকেিেকে ারা প্রকেকদন এমন 
েে কেদ্ান্ত কনন �া চািকর, োেথিান, কিক্ষা, 
স্বাথি্বেো প্রভৃকেবি প্রভাকেে িবর। আপনার 
ে্ালবট অকিে েম্পবিকে  আরও জানুন। 

আপনার কেটি আপনার দবলর ে্ালবট অকিে 
খুঁবজ কপবে, findmypollsite.vote.nyc-এ �ান 
অথো 866-Vote-NYC (866-868-3692) 
এ কোডকে  অি ইবলিিবন িল িরুন) অথো 
TTY-212-487-5496 কে।

স্িডযািযাি অলিে
U.S. থেকনট 

স্�টিে হে মযানর্ক ি এর আপযার স্চম্বযার রংটরি�। স্�টিটের  
100 জি �দ�্ রটয়টে, প্নতনে স্টেে স্থটর দজুি রটর।  
তযারযা েয় রেটরর স্ময়যাটদ রযাজ রটরি। 

এরনে নরে তখিই আইটি পনরণত হয় �খি এনে স্�টিে  
এরং হযাউট� এরনে স্�যাে পযা� রটর এরং রযাষ্ট্রপনত দ্যারযা 
বেযাক্ষনরত হয়। 

• ড্যাফ্ট, নরটরে, এরং আইটির উপর স্�যাে।

• মন্রি��যার �দ�্, �ুনপ্ম স্রযাটে্কর নরচযারপনত এরং  
অনফট�র জি্ স্ফরযাটরে নরচযাররটদর মটতযা রযাষ্ট্রপনত  
রতৃ্ক র নিটয়যাগ নিনচিত ররুি।

• �ররযাটরর �রে েযাখযার তদযারনর ররযা।

U.S. হাউজ অফ নরকপ্রকজনকটটি�ে্

U.S হযাউ� অফ নরটপ্টজটন্টনে�� হে U.S এর স্েযায়যার  
স্চম্বযার। রংটরি�। এখযাটি জি 435 �দ�্ রটয়টে, প্নতনে  
স্টেে U.S. এর জি�ংখ্যার তযাটদর অংটের �মযািুপযানতর  
�ংখ্যা দ্যারযা প্নতনিনধত্ব রটর। 2023 �যাটে নিউইয়টর্ক  জি 
প্নতনিনধ 26 থযারটর। তযারযা দইু রেটরর স্ময়যাটদ রযাজ রটরি।

এরনে নরে তখিই আইটি পনরণত হয় �খি এনে স্�টিে  
এরং হযাউট� এরনে স্�যাে পযা� রটর এরং রযাষ্ট্রপনত দ্যারযা 
বেযাক্ষনরত হয়।

• ড্যাফ্ট, নরটরে, এরং আইটির উপর স্�যাে।

• �ররযাটরর �রে েযাখযার তদযারনর।

স্টেট অলিে
গ�ন্কর

গ�ি্কর হটেি নিউইয়টর্ক র প্ধযাি নির্কযাহী। তযারযা চযার রেটরর 
স্ময়যাটদ রযাজ রটর। 

• �যাইি রযা স্�টেযা আইি।

• স্টেটের রযানষ্কর রযাটজে নিধ্কযারণ রটরি।

• স্টেে এটজনসির নেরযারটদর নিটয়যাগ রটরি স্�মি নরপযাে্কটমন্ট 
অফ এরুটরেি।

• স্টেে অটফটসির জি্ ক্ষমযা এরং েঘুররণ মঞ্রু ররুি।

থেফকটনযোন্ট গ�ন্কর

স্েফটেি্যান্ট গ�ি্কর হটেি গ�ি্কটরর পটর নিউইয়টর্ক র  
স্�টরডে হযাইটয়টে রযান্কং এনসেনরউনে�। তযারযা চযার রেটরর 
স্ময়যাটদ রযাজ রটরি।

• স্টেে ন�টিটের স্প্ন�টরন্ট নহ�যাটর রযাজ রটরি।

• গ�ি্কর হি �নদ গ�ি্কর তযার স্ময়যাদ স্েষ হওয়যার আটগ 
অনফ� স্েটড চটে �যাি।

অযোটনন্ক ো্ারণ

অ্যােনি্ক স্জিযাটরে হটেি স্টেটের নচফ নেগযাে অনফ�যার।  
তযারযা চযার রেটরর স্ময়যাটদ রযাজ রটর।

• নিউইয়টর্ক র িযাগনররটদর আইিগত অনধরযার, এর �ংস্যা 
এরং এর প্যারৃনতর �ম্পদ রক্ষযা রটর।

• স্টেে গ�ি্কটমটন্টর নির্কযাহী েযাখযাটর আইনি পরযামে্ক প্দযাি রটর।

• নিউ ইয়র্ক  স্টেে অগ্কযািযাইজর ক্রযাইম েযাস্ স্ফযা�্ক এরং 
স্মনরটরর ফ্রর রটন্টযাে ইউনিটের তদন্ত তত্তযারধযাি রটর।
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কম্পক্াোর

রম্পট্যােযার নিউইয়টর্ক র প্ধযাি আনথ্কর রম্করত্ক যা। তযারযা চযার 
রেটরর স্ময়যাটদ রযাজ রটর।

• স্টেে এরং স্েযারযাে গ�ি্কটমন্টগুনে �যামনরির উন্নয়য়টির 
জি্ ররদযাতযার অথ্ক রযা�্করর�যাটর এরং দক্ষতযার �যাটথ 
র্রহযার ররটে তযা নিনচিত রটরি।

• পযারনের এমট্যায়ীটদর জি্ স্টেে নরেযায়যারটমন্ট  
ন�টটেম পনরচযােিযা রটরি।

• রযাষ্ট্র্রীয় চুনক্ত প�্কযাটেযাচিযা রটর এরং অথ্কপ্দযাটির  
নিরীক্ষযা রটরি।

থটেট নেকনট

স্টেে ন�টিে হে স্টেে স্েনজ�টেচযাটরর আপযার স্চম্বযার।  
এখযাটি 63 জি �দ�্ রটয়টে। স্টেে ন�টিেররযা দইু রেটরর 
স্ময়যাটদ রযাজ রটর, স্ময়যাটদর স্রযাটিযা �ীমযা েযাডযাই।

• নেটখি এরং আইি প্ণয়টি স্�যাে প্দযাি রটরি।

• রযাষ্ট্র্রীয় র্টয়র মযাত্যা অিুটমযাদি রটরি।

• গ�ি্কটরর ন�টেযা �মথ্কি রটরি রযা ও�যাররযাইর রটরি।

• স্টেে অনফন�য়যাে এরং আদযােটতর নরচযাররটদর গ�ি্কযার 
নিটয়যাগ নিনচিত রটরি৷

থটেট অযোকেম্বনে 

স্টেে অ্যাট�ম্বনে হে স্টেে স্েনজ�টেচযাটরর স্েযায়যার স্চম্বযার। 
এখযাটি 150 জি �দ�্ থযাটরি। �দ�্রযা স্রযাি স্ময়যাটদর �ীমযা 
েযাডযাই দইু রেটরর স্ময়যাটদ রযাজ রটর।

• নেটখি এরং আইি প্ণয়টি স্�যাে প্দযাি রটরি।

• রযাষ্ট্র্রীয় র্টয়র মযাত্যা অিুটমযাদি রটরি।

• গ�ি্কটরর ন�টেযা �মথ্কি রটরি রযা ও�যাররযাইর রটরি।

ে্ালবট থািা জকুডকিয়াল অকিবের  
েম্পবিকে  জানবে কদখুন 
voting.nyc/elected-offices।

প্যা্থীসিি  
েম্পি্ জযােুে
আপনার ে্ালবট প্রাথথীবদর েম্পবিকে  
জানবে, voting.nyc/candidates-এ 
NYC-এর অকিকেয়াল কভাটার  
গাইড কদখুন।

আপলে �যা স্িখসরে: 
• প্রাথথীবদর কপ্রািাইল

• প্রাথথীবদর কোিাল কমকডয়া এেং 
ওবয়েোইবটর কলঙ্ক

• স্্াকনি, চাইকনজ, কিাকরয়ান, এেং 
োংলায় েমস্ত কেষয়েস্তুর অনুোদ



NYC স্�যাসটি 
র্যাপযাসি
NYC কভাটে (Votes) হল কনউইয়িকে  কেটির 
ি্াবম্পইন িাইনান্স কোবডকে র এিটি উবদ্াগ, এিটি 
স্বািীন কেটি এবজকন্স �া কনকচিে িবর ক�, থিানীয় 
কনেকোচন ন্া�্, অন্তভুকে কক্তমূলি, এেং উন্মুক্ত হয়। 

আমরা কভাটার এেং প্রাথথীবদর মবি্ অংিরিহে 
েৃকদ্ িকর ক�ন আমাবদর কনেকোকচে িমকেিেকে াগে 
বেকচত্্ময় িকমউকনটিগুকলর প্রবয়াজনীয়ো  
এেং ক� কেষবয় কভাটারগে কচন্তা িবরন,  
ো উবলেখ িরবে পাবরন।

কনউইয়বিকে র অকিোেীবদর ক্ষমোয়ে িরার 
মাি্বম �ারা কভাটদান িরবে চান না, অকিবে 
�াওয়ার জন্ েঁািাগুকল হ্াে িরা, এেং আমাবদর 
কনেকোচন ে্েথিা উন্নয়বনর জন্ েমািান েরেরাহ 
িরার মাি্বম আমরা এটি িবর থাকি। কেটি ে্াপী 
কভাটারবদর করকজটোর িরা, কিক্ষাদান িরা এেং 
অংিরিহে িরার জন্ NYC কভাটে (Votes) 
িকমউকনটির প্রকেষ্ানগুকলর োবথ, কস্বছোবেেি, 
এেং অন্ান্ কেটি এবজকন্সগুকলর েবগে 
অংিীদাকরত্ব িবর। িীভাবে আমাবদর কনেকোচন 
পকরচাকলে হয় এেং কিন এগুকল গুরুত্বপেূকে, এই 
কেষবয় এিটি েৎ আবলাচনার মাি্বম েিল 
কনউইয়বিকে র অকিোেীবদর জন্ ইবলব্ারাল 
প্রকরিয়া েম্পবিকে  এিটি কেিদ কোিগম্ো বেকর 
িরাই আমাবদর লক্ষ্।

1988 োবল প্রকেকষ্ে, এই এবজকন্সটি কনউইয়বিকে র 
অকিোেীবদর, োবদর ে্ালবটর প্রাথথীবদর েম্পবিকে  
েথ্ এেং িীভাবে োবদর ি্াবম্পইন িাক্ডং িরা 
হবে, এই েম্পবিকে  প্রস্তুে িবর। আমাবদর ম্াকচং 
িা্ড কপ্রারিাম কলািাল কডানাবরর িাে কথবি  
প্রকে $1 কেটি িাক্ডংবয়র $8 প�কেন্তর োথ কমলায়, 
�া কেটি র প্রাথথীবদর কস্িাল ইন্াবরবটের পকরেবেকে  
োবদর িকমউকনটিগুকলবে কিািাে িরবে 
উৎোকহে িবর।

স্রযাড্ অি ইসিেেসেি েযাস্ 
স্�যাগযাস�যাগ েরুে

কোডকে  অি ইবলিিনে আমাবদর কনেকোচনগুকল 
পকরচালনা িবর এেং কনেকন্ধে কভাটারবদর 
কডটাবেজ ে্েথিাপনা, কপাকলংবয়র অেথিানেমূহ 
প�কেবেক্ষে িরা, ে্ালটগুকল গেনা িরা, এেং 
কনেকোচবনর িলািলগুকল করবপাটকে িরার জন্ 
দায়েদ্। আপকন আপনার কভাটার করকজব্রেিন 
আপবডট িরবে পাবরন, অনুপকথিে ে্ালবটর 
আবেদন িরবে পাবরন, কপাবলর িমথী কিংো 
ভাষাগে অনুোদবির জন্ আবেদন, কনউইয়িকে  
কেটির কোডকে  অি ইবলিিনবের েবগে আরও 
অবনি কিেু িরবে পাবরন।

আরও জানার জন্ vote.nyc-এ কভকজট িরুন। 

866-VOTE-NYC (শ্রেে প্রকেেন্ধীবদর জন্ 
TTY 212-487-5496)

থজনারাল অনিস
32-42 Broadway  
7th Floor 
New York, NY 10004 
Phone: 212-487-5400

ব্রঙ্কস
1780 Grand Concourse  
5th Floor 
Bronx, NY 10457 
Phone: 718-299-9017

ব্রুেনলন
345 Adams Street  
4th Floor 
Brooklyn, NY 11201 
Phone: 718-797-8800

মযোনহােন
200 Varick Street  
10th Floor 
New York, NY 10014 
Phone: 212-886-2100

েুইন্স
118-35 Queens Boulevard 
11th Floor 
Forest Hills, NY 11375 
Phone: 718-730-6730

থটেকেন আইলযোন্ড
1 Edgewater Plaza  
4th Floor 
Staten Island, NY 10305 
Phone: 718-876-0079


