
 

 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/22/2020 গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

জাতীয় ভভাটার বর্িন্ধম্বর্র বির্ গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা সকল ভ াগে বর্উ ইয়কন িাসীম্বক ভভাট 
িাম্বর্ বর্িন্ধর্ করম্বত উৎসাবিত কম্বরম্বের্ 

  
"নির্বাচনির নিি 3রা িনেম্বর, নিন্তু আপিার মতামত জািানিার জিয আপিানি অর্শ্যই ভোট 
নিনত নির্ন্ধি িরনত হনর্। জাতীয় ভোটার নির্ন্ধি নির্নে, আনম েিল ভ াগ্য নিউ ইয়িব র্ােীনির 
উৎোনহত িরনি ভ  আপনি নির্নন্ধত আনিি নি িা তা নিনিত িরুি অথর্া আপনি  নি এখনিা 
নির্নন্ধত িা হনয় থানিি, তাহনল আজই নির্ন্ধি িরুি। আেন্ন নির্বাচনি ভোট ভিওয়ার নির্ন্ধনির 
ভশ্ষ তানরখ 9 অনটার্র। 
  
আপিার  নি রাষ্ট্রীয় ইেযযিৃত পনরচয়পত্র থানি তাহনল আপনি নিপাটব নমন্ট অফ ভমাটর ভেনহিলনের 
(Department of Motor Vehicles, DMV) এর মাধ্যনম অিলাইনি ভোনটর জিয নির্ন্ধি িরনত 
পারনর্ি, অথর্া  নি তা িা হয়, তাহনল আপনি ভমইল র্া নির্বাচি ভর্ানিব  নির্ন্ধি িরনত 
পারনর্ি। আমানির তরুণ নিউ ইয়িব র্ােীনির উনেনশ্য র্লনি, েয নল  ানর্ি িা- আপিার র্য়ে  নি 
এখি 17 হয়, নিন্তু নিন্তু 3রা িনেম্বনরর মনধ্য র্া 3রা িনেম্বনর  নি আপিার র্য়ে 18 হয়, 
তাহনল আপনি ভোট নিনত নির্ন্ধি িরনত পানরি। এর্ং েিল নিউ ইয়িব র্ােীনির উনেনশ্য র্লনি, 
এির্ার আপনি নির্ন্ধি িরনল, মনি রাখনর্ি- এই র্ির ভোট ভির্ার নতিটি উপায় আনি: 
অিযপনিত ভোট, অনিম ভোট এর্ং নির্বাচনির নিি েশ্রীনর ভোট। 
  
"এই রানষ্ট্রর েনর্ষযৎ গ্ঠনির ের্নচনয় গুরুত্বপূণব উপায় হনে আপিার ভোটানধ্িার প্রনয়াগ্ িরা। 
এখি এটা আনগ্র ভচনয়ও অতযন্ত গুরুত্বপূণব ভ  আমরা ের্াই গ্ণতানিি প্রনিয়ায় অংশ্িহনণর জিয 
আমানির েূনমিা পালি িনর। 
  
কীভাম্বি এিং ভকাথায় ভভাট িাম্বর্র জর্ে বর্িন্ধর্ করম্বত িম্বি: 

• আপনি আপিার িাউনন্ট ভর্ািব  অফ ইনলিশ্ি র্া নিউ ইয়িব  ভেট এনজনি নেনিি 
ভোটার ভরনজনেশ্ি ভেন্টানর েশ্রীনর উপনিত হনয় নির্ন্ধি িরনত পানরি।  

• আপিার  নি ইনতামনধ্যই DMV এর-ইেযযিৃত পনরচয় থানি তাহনল আপনি েশ্রীনর 
অথর্া তানির ওনয়র্ োইনট আপিার ভোটার আনর্িিপত্র জমা নিনত পানরি। 

https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
https://www.elections.ny.gov/NVRA.html
https://www.elections.ny.gov/NVRA.html


 

 

• আপনি আমানির ভমইনলং নলে িাটানর্নে েরােনর আপিার িাম প্রনর্শ্ িনরনয় 
ভমইনলর মাধ্যনম এিটি নিউ ইয়িব  ভেট ভোটার ভরনজনেশ্ি ফনমবর জিয অিযনরাধ্ 
িরনত পানরি।  

• আপনি আমানির হটলাইনি 1-800-FOR-VOTE িম্বনর ভফাি িনর ভোটার 
আনর্িনির জিয অিযনরাধ্ িরনত পানরি। 

ভভাট িাম্বর্র জর্ে বর্িন্ধর্ করম্বত, একজর্ বর্উ ইয়কন িাসীর প্রম্বয়াজর্: 

• মানিব ি  যক্তরানষ্ট্রর িাগ্নরি হওয়া 
• 18 র্ির র্য়েী হওয়া (আপনি 16 র্া 17 র্ির র্য়নে প্রাি-নির্ন্ধি িরনত 

পানরি নিন্তু 18 র্ির র্য়ে িা হওয়া প বন্ত ভোট নিনত পারনর্ি িা) 
• নির্বাচনির অন্তত 30 নিি আনগ্ ভথনি এই রাজয এর্ং িাউনন্ট, শ্হর র্া িানমর 

র্ানেন্দা হনত হনর্ 
• ভিাষী োর্যস্ত হওয়ার জিয িারাগ্ানর র্া পযানরানল ভিই ( নি িা পযানরাল 

প্রিািিারী ক্ষমা র্া িাগ্নরিনত্বর অনধ্িার পযিরুদ্ধার িনর থানি) 
• আিালত দ্বারা মািনেিোনর্ অন াগ্য নর্চার নর্নর্নচত িি 
• অিয ভিাথাও ভোট ভিওয়ার অনধ্িার িানর্ িনরি িা 
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