
 
 

আপনার অিধকার�িল জানুন 
 
সাধারণ িনব �াচন অথবা িবেশষ িনব �াচেন আপনার েভাটদােনর অিধকার থাকেব যিদ: 

● আপিন একজন িনব�ভ� � েভাটার হন। 
● আপিন যিদ িনব �াচেনর িদেন সকাল 6:00 টা েথেক রাত 9:00 টার মেধ� েভাটেকে�র িভতের অথবা লাইেন থােকন অথবা যিদ আেগভােগই 

েভাট েদন (িদন এবং সমেয়র জন� েদখুন voting.nyc)। 
 
আপনার এক�ট �াথিমক িনব �াচেন েভাটদােনর অিধকার আেছ যিদ: 

● আপিন িনব�ীকৃত েভাটার এবং এমন এক�ট দেল তািলকাভ� �  যারা �াথিমক িনব �াচেন অংশ িনে�, যিদ না রােজ�র দল সং�া� িবিধ 
অন�রকম অনুমিত েদয়। 

● আপিন যিদ িনব �াচেনর িদেন সকাল 6:00 টা েথেক রাত 9:00 টার মেধ� েভাটেকে�র িভতের অথবা লাইেন থােকন অথবা যিদ আেগভােগই 
েভাট েদন (িদন এবং সমেয়র জন� েদখুন voting.nyc)। 

 
আেগভােগ েভাটদান অথ �াৎ আিল � েভা�টং 
আপনার আেগভােগ েভাটদােনর অিধকার আেছ। আেগভােগ েভাটদান অথ �াৎ আিল � েভা�টং িনব �াচেনর িদেনর, 10 িদন আেগ েথেক 
�� কের �িত�ট িনব �াচন িদবেসর আেগ পরপর নয় িদন ধের করা যােব।  আপিন িনব �াচন িদবেসও েভাটদান করেত পােরন। েকাথায় 
আেগভােগ অথবা িনব �াচন িদবেস েভাট েদওয়া যােব তা জানেত েদখুন voting.nyc। 
 
েয েকানও িনব �াচেন আপনার এই অিধকার�িল রেয়েছ: 

● আপনার েভাট িদেত সাহায� লাগেল েকানও �িশি�ত িনব �াচন কম� সহ আপনার পছে�র েয েকানও ব���র (আপনার কম �চারী বা 
ইউিনয়েনর �িতিনিধ বােদ) সহায়তা পাওয়া। 
আপনার েদাভাষীর �েয়াজন হেল িনব �ািচত িকছ�  �ােন েভাটারেদর সহায়তা করেত েদাভাষীেদর পাওয়া যােব।  

o ে�নীয়, চীনা (ক�া�িনজ ও মা�ািরন), েকারীয়, বাংলা, পা�াবী ও িহ�� ভাষার েদাভাষীর উপলভ�তার েভাটদান 
েক��িল সহ আরও তেথ�র জন� 866-VOTE-NYC ন�ের েফান ক�ন। 

o অন�ান� ভাষায় অনুবাদক েকাথায় পাওয়া যােব তা েদখার জন� participate.nyc.gov েদখুন। 
● েভাটদােনর বুেথ একজন েদাভাষী সে� িনেয় আসা। 
● আপনার েভাটপে� কীভােব িচ� িদেত হেব এবং কীভােব েভাট�ট েদেবন তা জানেত িনব �াচন কম�েদর �জ�াসা ক�ন। 
● িনেজর সে� �াথ�েদর স�েক� উপাদান ও ব�ালট ��াবলী িনেয় আসা, েযমন CFB েভাটার গাইড। (আপনার েভাট েদওয়া হেয় েগেল 

অনু�হ কের এই উপাদান�িল আপনার সে� িনেয় যান।) এমনিক েভাটদান য� ভাঙা থাকেলও েভাট েদওয়া। 
● আপনার েভাটদান েকে� েভাটারেদর তািলকায় আপনার নাম না থাকেলও "এিফেডিভট ব�ালট(affidavit ballot)" িদেয় েভাট েদওয়া। 
● েভাট েদওয়ার জন� কােজর বাইের সময় েচেয় িনন িনউ ইয়ক� ে�ট এর আইন েভাট েদওয়ার জন� িশফট এর ��েত অথবা েশেষ িতন 

ঘ�ার সেবতন ছ� �ট েনওয়ার অনুমিত েদয়, যত�ণ পয �� আপিন িনব �াচন িদবেসর কমপে� দ'ুিদন আেগ আপনার িনেয়াগকত�ােক 
জানান। 

● েফডােরল ও ে�ট এর আইেনর অধীেন, �িতব�ী ব���রা েভাটার িনব�েন সহায়তা, �েবশেযাগ� েভাটদান েক� এবং তােদর দােন 
সহায়তার অিধকারী।  আপনার েকানও �িতব�কতা থাকেল এবং আপনােক েভাট িদেত বা েভাট েদওয়ার জন� িনব�ন করেত সহায়তা 
পাওয়ার অিধকার িদেত অ�ীকার করা হেয়েছ বেল মেন করেল অনু�হ কের 311 ন�ের েফান ক�ন। 

● আপিন যিদ বত�মােন ে�ােবশন বা প�ােরােল থােকন, তাহেল আপনার েভাটদােনর অিধকার আেছ। আপনােক যিদ পূেব � িনব�ন করা হেয় 
থােক, তাহেল আপনার েভাটার েরকড� এখনও স��য় থাকা উিচত। আপনার েভাটার িনব�ন ি�িত যাচাই ক�ন। 

আপিন �থমবার েভাট িদেল আপনােক এই িনব �াচেন েভাট িদেত পিরচয়প� েদখােত হেত পাের। 
● পিরচয়পে�র �হণেযাগ� ধরণ�িলর মেধ� পেড় ৈবধ ফেটা আইিড অথবা বত�মান উপেযািগতার িবল, ব�া� িববিৃত, সরকাির েচক বা 

েবতেনর েচক অথবা আপনার নাম ও �ঠকানা আেছ এমন সরকাির নিথ। 
● আপিন পিরচয়প� েদখােত না পারেল বা না েদখােনা েবেছ িনেল আপনার এিফেডিভট ব�ালট িদেয় েভাট েদওয়ার অিধকার রেয়েছ। 

 
 
 
 

http://www.voting.nyc/
http://www.voting.nyc/
http://www.voting.nyc/
https://voterlookup.elections.ny.gov/
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আপনার ব�ালেট েভাটদান করা 
িনব �াচেনর িদেন বা আেগ েথেক েভাট েদওয়ার সময় আপনার েভাট দােনর িতন�ট সহজ ধাপ। আপনার পছ� পূরেণ সহায়তা লাগেল ব�ালট িচি�ত 
করার য�(Ballot Marking Device) ব�বহােরর কথা বলুন। 
1 | আপনার ব�ালট িনন 

● আপনার িনধ �ািরত েভাটদান েকে� যান এবং আপনার অ�ােস�িল িডস���(Assembly District)/ইেলকশন িডস���(Election District) এর 
স�ঠক েটিবল�ট খুেঁজ িনন (এই সংখ�া�িল আপনার িনব �াচন পষ �দ (Board of Elections) েথেক পাওয়া িব�ি� এবং আপনার েভাটার 
গাইেডর ডােক পাঠােনার েলেবেল মুি�ত থােক) অথবা  https://nyc.pollsitelocator.com/searchএ যান  

● �া�র ক�ন এবং িনব �াচন কম�র েথেক আপনারদুই পাতার কাগেজরব�ালট িনন। আপিন িনেজর ব�ালট�ট িচি�ত করার পর েস�টেক 
আড়াল করেত এক�ট েগাপনীয়তার খাম �দান করা হেব। ব�ালেটর পাতার উভয় পােশ ওপের িনেদ�শ�িল েদওয়া থাকেব।  

o ব�ালেটর র �া�ড চেয়স েভা�টং(Ranked Choice Voting)-এর িদক�টেত িনেচর �িত���তা�িল থাকেত পাের: েময়র, পাবিলক 
অ�াডেভােকট, ক�ে�ালার, বেরা ে�িসেড�, এবং িস�ট কাউ��ল 

o ব�ালেটর নন-র �া�ড চেয়স েভা�টং (Non-Ranked Choice Voting)-এর িদক�টেত িনেচর �িত���তা�িল থাকেত পাের: 
িডি�� অ�াটিন �, ে�ট কিম�ট, িসিভল েকােট�র িবচারক (িডি�� বা কাউি�), িডি�� লীডার, জিুডিশয়াল কনেভনশেন 
�িতিনিধ। 

● েগাপনীয়তার বুেথ যান অথবা ব�ালট িচি�ত করার য� ব�বহােরর অনুেরাধ ক�ন। 
2 | আপনার ব�ালট িচি�ত ক�ন  
 
পছে�র �মানুসাের 5 জন পয �� �াথ�েক র �া� িদন। 
 

 
1. আপনার �থম-পছে�র �াথ� েবেছ িনন এবং 1ম কলােমর িনেচ তার নােমর পােশর উপব�ৃ�ট স�ূণ � ভিত� ক�ন। 
2. আপনার যিদ ি�তীয়-পছে�র েকানও �াথ� থােক, তাহেল 2য় কলােমর িনেচ তার নােমর পােশর উপব�ৃ�ট ভিত� ক�ন। 
3. আপিন 5 জন পয �� �াথ�েক র �া� িদেত পােরন। আপিন চাইেল এখনও মা� একজন �াথ�েক েভাট েদওয়া েবেছ িনেত 

পােরন। অন� �াথ�েদর র �া� িদেল আপনার �থম পছ��ট �িত�� হেব না। 
 
েকানও �াথ�েক একবােরর েবিশ র �া� েদেবন না। যিদ আপিন তা কেরন, তাহেল �ধু আপনার শীষ � র �া��ং�টই তার পে� গণনা করা 
হেব। 
 

 
একািধক �াথ�েক একই র �া��ং েদেবন না। আপিন যিদ আপনার �থম পছ� িহেসেব একজেনর েবিশ �াথ�েক েবেছ েনন, তাহেল 
আপনার ব�ালট ৈবধ হেব না। 

https://nyc.pollsitelocator.com/search
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3 | আপনার ব�ালট ��ান করান 

● ��ানােরর এলাকায় আপনার েগাপনীয়তার খােম ভরা ব�ালট�ট িনেয় যান। 
● ��েনর ভাষা�েলার পােশ থাকা েবাতাম�ট �শ � কের আপনার পছে�র ভাষা িনব �াচন ক�ন। 
● আপনার েভাট দান করােত আপনার িচি�ত ব�ালট�ট ��ানাের েঢাকান। ��ানার েয েকানও িদক িদেয়ই ব�ালট �হণ কের এবং উভয় 

িদকই পড়েত পাের। আপনার েভাট দান হেয় েগেল ��ানার আপনােক তা জািনেয় েদেব। 
 
রাইট-ইন েভাটদান 
আপিন ব�ালেট তািলকাভ� � নন এমন েকানও �াথ�েক েভাট িদেত চাইেল আপনার যা করা আবশ�ক: 

● "রাইট-ইন" লাইেন নাম�ট িলখুন, এবং 
● আপনার পছ�েক র �া� েদওয়ার জন� এক�ট উপব�ৃ ভিত� ক�ন। 

 
ব�ালট িচি�ত করার য� কীভােব ব�বহার করেত হয়
ব�ালট িচি�ত করার য��ট েভাটারেদর ব�ালেট �েবেশর দু�ট উপায় �দান কের: 

● িডসে� ��েন ব�ালট�ট েদখুন 
● অিডও েহডেফােনর মাধ�েম ব�ালট�ট �নুন 

ব�ালট িচি�ত করার য��ট েভাটারেদর ব�ালট িচি�ত করার চার�ট উপায় �দান কের: 
● টাচ ��ন 
● কী প�াড (ে�ল) 
● চ�মুক ও ফঁু েদওয়ার য� 
● রকার প�ােডল 

ব�ালট িচি�ত করার য� ব�বহার কের আপনার ব�ালট িচি�ত করেত এই ধাপ�িল অনুসরণ ক�ন: 
● আপিন কীভােব ব�ালেট �েবশ করেবন ও তা িচি�ত করেবন েসই িস�া� িনন। 
● িফড ে�েত আপনার ব�ালট�ট েঢাকান। 
● আপনার পছে�র ভাষা িনব �াচন ক�ন। 
● ব�ালট িচি�ত করার য��ট আপনােক আপনার পছ� বাছাইেয়র ও আপনার িনব �াচন পয �ােলাচনার ���য়ার মেধ� িদেয় পথ েদখােব। 
● েকানও িনব �াচন বদলােত, আপিন েয �িত���তা বা সমস�া�ট বদলােত চান েস�ট িনব �াচন ক�ন এবং আবার কের যথাযথ পছ��ট িনব �াচন 

ক�ন। সারসংে�েপর ��েন েফরত েযেত "NEXT" (পরবত�) িনব �াচন ক�ন। 
● আপনার িচি�ত ব�ালট�ট মুি�ত করেত "Mark Ballot" (ব�ালট িচি�ত ক�ন) িনব �াচন ক�ন। 
● আপনার মুি�ত ব�ালট ও েভাটার কাড� ��ানার এলাকায় িনেয় যান। 
● আপিন িনেজর ব�ালট�ট ��ানাের েঢাকােত সাহায� চাইেল েকানও িনব �াচন কম� আপনার সহায়তা করেবন।

 
মেন রাখেবন... 
আপনার ব�ালট�ট উে� েদখুন! িপছেনর িদেক েকানও িনেদ�শ এবং/অথবা েভাট েদওয়ার মেতা েকানও ��াব থাকেত পাের। 
 
উপবৃ��ট স�ূণ � ভরাট ক�ন। উপব�ৃ�টেত েকানও "x", েকানও "✓", বা েগাল দাগ েদেবন না। 
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আপনার ব�ালট কীভােব পূরণ করেত হেব: পছে�র �মানুসাের 5 জন পয �� �াথ�েক র �া� িদন। 
 

 
4. আপনার �থম-পছে�র �াথ� েবেছ িনন এবং 1ম কলােমর িনেচ তার নােমর পােশর উপব�ৃ�ট স�ূণ � ভিত� ক�ন। 
5. আপনার যিদ ি�তীয়-পছে�র েকানও �াথ� থােক, তাহেল 2য় কলােমর িনেচ তার নােমর পােশর উপব�ৃ�ট ভিত� ক�ন। 
6. আপিন 5 জন পয �� �াথ�েক র �া� িদেত পােরন। আপিন চাইেল এখনও মা� একজন �াথ�েক েভাট েদওয়া েবেছ িনেত 

পােরন। অন� �াথ�েদর র �া� িদেল আপনার �থম পছ��ট �িত�� হেব না। 
 
আপিন েকানও রাইট-ইন �াথ�েক েভাট িদেত পােরন। ব�ালেট নাম না থাকা েকানও �াথ�েক েভাট েদওয়ার জন�, "রাইট-ইন" লাইেন নাম�ট 
িলখুন, এবং আপনার পছ�েক র �া� েদওয়ার জন� এক�ট উপব�ৃ ভিত� ক�ন। 
 
�িত�ট পেদর জন� ও ব�ালেটর �িত�ট �ে�র উপর অবশ�ই েভাট িদন। ��ান করার আেগ আপনার ব�ালট�ট য� সহকাের উে� েদখুন। 
�িত�ট �িত���তার জন� ও ব�ালেটর �িত�ট ��ােবর উপর েভাট েদওয়া িন��ত ক�ন। 
 
সমস�া ও সমাধান�িল 
আিম আমার ব�ালট িচি�ত করায় একটা ভ� ল কের েফেলিছ। 
আপিন যিদ সশরীের েভাট েদন, েসই ে�ে� আপিন একািধক �াথ�েক একই র �া��ং িদেল অথবা আপিন এ�টেক ��ান করার সমেয় স�ূণ � ফাকঁা 
ব�ালট জমা িদেল, েভা�টং েমিশন আপনােক জানােব। আপিন েকােনা ভ� ল কেরন, তাহেল আপিন িনব �াচন কম�র কােছ এক�ট নত� ন ব�ালট চাইেত 
পােরন। আপিন র �া��ং বাদ িদেয় েগেল িকংবা একই �াথ�েক একািধক বার র �া� িদেল েভা�টং েমিশন আপনােক জানােব না, েযেহত�  আপনার শীষ � 
পছে�র েভাট�ট এই পিরি�িতেত এরপেরও গণ� হেব। 
 
েট�েটর মাপ খুবই েছাট; আিম আমার কাগেজর ব�ালট�ট পড়েত পারিছ না। 
এক�ট িববিধ �ত প� পাওয়া যােব। আপিন এক�ট ব�ালট িচি�ত করার য� ব�বহার করেতও চাইেত পােরন। 


