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িবেশষ েpিসেডিnয়াল বয্ালেটর জনয্ আেবদন

Town/City/Ward/Dist:
_______________________________
Registration No: _________________
Party: _________________________

িবেশষ েpিসেডিnয়াল বয্ালেটর dারা েভাটদান
eকিট িবেশষ েpিসেডিnয়াল বয্ালেটর aনুেরাধ করেত আপিন ei পtিট বয্বহার করেত পােরন, যা আপনােক আসn েpিসেডিnয়াল
িনবর্াচেন রা পিত eবং uপ-রা পিতর জনয্ েভাটদােন aিধকার েদেব:
পূববর্ ত রা পিত িনবর্াচেনর 30 িদন আেগ যিদ
আপিন িনuiয়কর্ েsট েথেক aনয্ েকান েsেট যান,
–aথবা→

রা পিত িনবর্াচেনর 30 িদন আেগ যিদ আপিন িনuiয়কর্ েsেটর
মেধয্ eকিট কাuিn েথেক aপর কাuিnেত েঘােরন,
-eবং→

voted in office

আপনােক িনবnীকরেণর জনয্ eবং আপনার নতু ন িঠকানা েথেক
রা পিত eবং uপ-রা পিতর জনয্ েভাটদান করেত েযাগয্তা পূরণ
করেত হেবনা, িকn আপনার েঘারার সমেয় িনuiয়কর্ েsেট েভাটদােনর
জনয্ িনবnীকৃ ত হেত হেব৷

aনুgহ কের ei আেবদনিট সmূণর্ করুন eবং িনuiয়কর্ েsেটর সােথ েযখােন আপিন িনবnীকৃ ত েসi িনবর্াচেনর কাuিn েবােডর্ পািঠেয় িদন৷
আপনার কাuিn েবােডর্ র েমল করার িঠকানা িনuiয়কর্ েsট িনবর্াচন েবােডর্ র oেয়বসাiট : www.elections.ny.gov- e েদখেত পােরন৷

1.
2.
3.
4.

েশেষর নাম aথবা পদিব

জেnর তািরখ

6.

মেধয্র নাম

িনu iয়েকর্ পূববর্ ত কাuিnর বাসsান

পিরেশেষ যুk
হoয়া pতয্য়

দূরভাষ (ঐিcক)

______/_____/_____
িনu iয়কর্ েsেটর বাসsােনর িঠকানা যা েভাটদােন আমার েশষ িনবnীকৃ ত হয়, তা হল:
_________
রাsার নং.

__ ________________________________________________
রাsার নাম

______
বািড়

NY

_________________________________
শহর

_______________
িজপ েকাড

আমার বতর্ মান বাসsান হল:
__________
রাsা নং

_________________________________________________
রাsার নাম

_____________
েsট

5.

pথম নাম

____________________________________________
েদশ

______
বািড়

___________________________________________________
শহরতলী

______________________________________
িজপ েকাড বা েপাsাল েকাড

িবেশষ েpিসেডিnয়াল বয্ালেটর aপর্ণ (eকিটেত িটক িদন/ সmূণর্ করুন)

িনবর্াচেনর েবােডর্ বয্িkগতভােব আমােক aপর্ণ করা
আিম িনবর্াচেনর েবােডর্ আমার বয্ালট তু লেত pািধকার aপর্ণ করিছ (নাম িদন): _____________________________________________________________________________________
আমার েমল বয্ালটিট: (েমেলর িঠকানা)েত হেব
________________________________________________________________________________________________________ ________________________________

আেবদনকারীেক িনেm sাkর করেত হেব
আিম আnিরকভােব শপথ করিছ aথবা দৃঢ়তার সে বলিছ েয িনu iয়কর্ েsেট েভাটদােন আিম যথাযথভােব িনবnীকৃ ত িছলাম, িকn রা পিতসংkাn িনবর্াচেনর 30 িদন পের
িনu iয়েকর্ র aনয্ কাuিnেত, aথবা aনয্ েsেট িগেয়িছলাম, eবং আমার নতু ন িঠকানা েথেক আিম েভাটদােন eবং িনবnীকরেণ েযাগয্ হয়িন৷ আিম eকিট িবেশষ েpিসেডিnয়াল
বয্ালেটর জনয্ আেবদন করিছ যােত পরবত িনবর্াচেন আিম শধুমাt রা পিত সংkাn eবং uপ-রা পিত সংkাn েভাটদান করেত পাির, েযখােন রা পিতসংkাn eবং uপরা পিতসংkাn েভাটদাতা uপর েভাটদান করা হেব৷

eখােন সিহ করুন:

X_________________________ তািরখ ____/____/____

যিদ আেবদনকারী aসুsতা, শারীিরক দুবলর্ তা aথবা পড়ার েkেt akমতার কারেণ sাkর করেত aসমথর্ হন, তেব িনmিলিখত িববৃিত কাযর্কর
করা আবশয্ক: আমার িচh, iহার িনেচ যথাযথ সাkী dারা আিম eতddারা িববৃত করিছ েয আমার পড়েত না পারার akমতার কারণ aথবা
আমার aসুsতা aথবা শারীিরক দুবলর্ তা কারেণর dারা সাহাযয্কারী ছাড়া aনুপিsত বয্িk বয্ালেটর জনয্ আমার আেবদেন আিম িলখেত aসমথর্৷
আমার sাkেরর পিরবেতর্ আিম আমার িচh psত কেরিছ aথবা psত করার সাহাযয্ িনেয়িছ৷(েকান েমাkারনামা aথবা পূেবর্ মুিdত নােমর
sয্াm aনুেমাদন করা হেব না৷)
তািরখ ____/____/____

েভাটদাতার নাম:_________________________________

িচh:_______________

আিম, িনেm-sাkরকারী, eতddারা pতয্ািয়ত করিছ েয uপেরাk নামক েভাটদাতা আমার uপিsিতেত uk আেবদেন তাঁর িচh যুk কেরেছন eবং িযিন তাঁর িচh
uk আেবদেন যুk কেরেছন তাঁেক েসi বয্িk িহসােব িচিন eবং jাত হেয়িছ েয ei আেবদন হলফনামার সমতু েলয্র নয্ায় সকল uেdেশয্ gহণেযাগয্ হেব, eবং, যিদ
eেত বsগত tিটপূণর্ িববৃিত থােক তেব আিম েযরূপ শপথ কেরিছ েসi aনুযায়ী জিরমানা িদেত বাধয্ থাকব৷

____________________________________
___________________________________
(িচেhর জনয্ সাkীর িঠকানা)

_____________________________________________
(িচেhর জনয্ সাkীর sাkর)
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