রে ন্ধে
এ ং
বভাি বদ্য়া
পরিমার্জনেি তারিখ: ০২/১৯/২০১৯

দ্যা ব ার্জ অ ইনেকশেস ইে দ্যা রসরি অ রেউ ইয়কজ
32 Broadway, 7th floor
New York, New York 10004

এই ইরি ইংরেশ, স্প্যারেশ, চাইরের্,
বকারিয়াে এ ং রুশ ভাষায় পাওয়া যায়।
অেু নিাধ র্াোনত কে করুে:
(212)V-O-T-E-N-Y-C
1-866-V-O-T-E-N-Y-C

Bengali

সূচীপত্র
ব ানর্জি ভূ রমকা----------------------------------------১
নিা অরিসগুনোি রিকাো এ ং বিাে েম্বি সমূ হ---------------------২
বভানিি র্েয রে ন্ধে কিা-------------------------------৩-৪
দ্নে বযাগদ্াে কিা/প্রাথরমক রে জাচনে বভাি বদ্য়া------------------৪-৫
আপোি রে ন্ধে হােোগাদ্ িাখা-----------------------------৫
অেু পরিত বথনক বভাি বদ্য়া------------------------------৬-৭
বভাি বকাথায় রদ্ন ে-------------------------------------৭
রেউ ইয়কজ শহনিি রে জাচেগুনোি র্েয বভািাি রেনদ্জরশকা---------------৮

রে াজ চে/প্রস্তা ো/গণনভানিি মনধয পাথজকয
রে জাচে/প্রস্তা ো/গণনভাি----------------------------------৯
রে জাচনেি রদ্ে বভাি বদ্য়া-------------------------------৯-১১
হুে রর্জ্ঞারসত প্রশ্না েী--------------------------------১১-১৭

ব ানর্জি ভূরমকা
দ্যা ব ার্জ অ ইনেকশেস ইে দ্যা রসরি অ রেউ ইয়কজ, দ্শর্ে করমশোি রেনয় গরিত একরি প্রশাসরেক সংিা।
প্রধাে দ্ু ইরি দ্নেি সু পারিশ অেু যায়ী রসরি কাউরিে প্ররতরি

নিা বথনক দ্ু ইর্ে কনি করমশোিনক চাি

বময়ানদ্ি র্েয রেনয়াগ কনি। করমশোিগণ ব ানর্জি রে জাহী এ ং পাাঁচরি

ছি

নিা অরিনসি দদ্েরিে কার্কমজ

বদ্খানশাোি র্েয রিদ্েীয় (উভয় দ্ে সমরথজত) কমজচািীনদ্ি রেনয়াগ কনিে। রেউ ইয়কজ শহনিি রেনে উনেরখত
কার্গুনো কিাি র্েয রেউ ইয়কজ বেনিি রে জাচেী আইোেু যায়ী এই ব ার্জ দ্ায় দ্ধ:
•

বভািাি রে ন্ধনেি আন দ্েপত্রগুনো েরথ দ্ধ কিা

•

বভািাি রে ন্ধে বিকর্জগুনো সংিক্ষণ কিা এ ং হােোগাদ্ িাখা

•

প্রাথজীি আন দ্েপত্র/কাগর্পত্রগুনো েরথ দ্ধ এ ং যাচাই কিা

•

রে জারচত প্রাথজী এ ং রে জাচেী প্রচািণা করমরিি কযানেইে িাইেযাি রর্সনলার্াি র ৃ রত েরথভুক্ত কিা

•

রে জাচে পরিচােোি র্েয রে জাচেী কমজীনদ্ি রেনয়াগ, প্ররশক্ষণ এ ং দ্ারয়ত্ব ণ্টে কিা

•

বভািনকন্দ্রগুনো পরিচােো কিা

•

রে জাচেগুনোনত বভািনকনন্দ্র অথ া অযা নসরি যােনি বভাি বদ্য়াি অেু মরত প্রদ্ানেি মাধযনম সকে
বভািানিি বভানিি অরধকাি রেরিত কিা

•

প্ররতরি রে জাচনেি বভািগুনো গণো কিা এ ং বভাি গণো সরিক হনয়নছ তা রেরিত কিা

•

রে জাচে সেরকজত তথয র তিণ কিাি মাধযনম বভািািনদ্ি র্েয রশক্ষামূ েক কাযজক্রম পরিচােো কিা

•

র রভন্ন িার্নেরতক উপর ভাগগুনোি মােরচত্র দতরি কিা

১

ব ার্জ অ ইনেকশেনসি অরিসগুনোি রিকাো এ ং বিাে েম্বি
কুইি

মযােহািাে
th

118-35 Queens Boulevard-11th fl
Forest hills, NY 11375
(718) 730-6730

200 Varick Street, 10 Fl
New York, NY 10014
(212) 886-2100

কাযজরে াজ হী অরিস

ব্রেক্স
th

1780 Grand Concourse-5 fl
Bronx, NY 10457
(718) 299-9017

32 Broadway, 7th floor
New York, NY 10004
(212) 487-5300

ব্রুকরেে

েযানিে আইেযান্ড
1 Edgewater Plaza, 4th Fl
Staten Island, NY 10305
(718) 876-0079

বিাে যাংক
th

345 Adams Street, 4 Fl
Brooklyn, NY 11201
(718) 797-8800

1-212-VOTE-NYC (868-3692)
1-866-VOTE-NYC
TDD (212) 487-5496

বিাে যাংক
বিাে যাংক একরি বিাে কে র তিণ য িাি সানথ সংযু ক্ত যাি মাধযনম ব ানর্জি কমজচািী ৃ ি একসানথ ৭০রি বিাে কে
পরিচােো কিনত পানিে। বিাে যাংক বসাম াি বথনক শুক্র াি সকাে ৯িা বথনক র কাে ৫িা পযজন্ত বখাো থানক। বিাে
কে কািীিা বযস র ষনয় তথয সংগ্রহ কিনত পানিে: বভািনকন্দ্র; বভািানিি তজমাে অ িা; রে ন্ধনেি স জনশষ সময়সীমা;
এ ং বভাি প্রদ্ানেি সিঞ্জামগুনো
বভািাি রে ন্ধেপত্র, অযা নসরি
রধজত কিা হয়। বিাে

য হাি সেরকজত রেনদ্জশো। এছাড়াও বয র ষয়গুনোি র্েয অেু নিাধ র্াোনত পানিে:

যােি এ ং রে জাচে কমজীি আন দ্ে পত্র। রে জাচনেি সময় ঘরেনয় আসনে এই সময়সূ চী

যাংনক একরি ‘আইরভআি (ইিানিরিভ ভনয়স বিসপি) রসনেম’ আনছ যা আমানদ্ি ২৪ ঘণ্টা

সকেনক বস া প্রদ্ানে সহায়তা কনি। ইংনিরর্, স্প্যারেশ, চাইরের্, বকারিয়াে, াংো, রহরি এ ং পাঞ্জা ী ভাষায় বিকরর্জং এই
রসনেনমি দ রশষ্ট্য। রেয়রমত কাযজরদ্ নসি

াইনি এই ‘স্বয়ংরক্রয় অপানিিি’ আন দ্ে পনত্রি র্েয অেু নিাধ কািীনদ্ি োম

এ ং রিকাো বিকর্জ কনি িানখ।
*২০২০ সানেি আদ্মশুমারিি িোিনেি উপি রভরি কনি ভর ষযনত আিও ভাষা যু ক্ত কিাি সম্ভা ো িনয়নছ৷

ইিািনেি
দ্যা ব ার্জ অ

ইনেকশেস ইে দ্যা রসরি অ

রেউ ইয়নকজি ওনয় সাইনি ব ানর্জি যা তীয় তথয হােোগাদ্ কিা হয় এ ং

ওনয় সাইনিি মাধযনম রে জাচনেি তারিখ, বভািাি রে ন্ধনেি আন দ্ে পত্র বকাথায় পাওয়া যান , মুদ্রণ বযাগয রে ন্ধনেি
আন দ্ে পত্র, যা পূ িণ কনি র্াক বযানগ ব ার্জ অ

ইনেকশেনসি কানছ পািানো যান ; ব ার্জ অ

অরিসগুনোি রিকাো এ ং বিাে েম্বি; বভািনকন্দ্রগুনোি অ িাে এ ং প্ররতরি রে জাচনেি েমুো

ইনেকশেনসি

নিা

যােি; িার্নেরতক

উপর ভাগগুরেি মােরচত্র এ ং রে জাচনেি রদ্ে বভািনকনন্দ্র যা াি রদ্ক রেনদ্জশো পাওয়া যান ; আমানদ্ি ওনয় সাইনিি রিকাো
হনে vote.nyc.ny.us
২

বভানিি র্েয রে ন্ধে কিা
বযাগযতাসমূ হ
রেউ ইয়কজ শহনি বভািাি রে ন্ধে কিনত চাইনে, আপোনক অ শযই:
১) মারকজে যু ক্তিানট্রেরি োগরিক হনত হন (পুনয়নিজা রিনকা, গুয়াম এ ং ইউএস ভারর্জে আইেযানন্ড র্ন্মগ্রহণকািীিাও
অন্তভুজক্ত)
২) রে জাচনেি কমপনক্ষ ৩০ রদ্ে আনগ বথনক রেউ ইয়কজ শহনিি তজমাে রিকাোয় স াসকািী োগরিক হনত হন ।
(দ্রষ্ট্ য: আপরে সামরিক ারহেীনত চাকরি কিনে া বকানো রশক্ষা প্ররতষ্ঠানে ভরতজ হনে আপোি রিকাো অরেোকৃত
ভান হািান ে ো/পান ে ো।)
৩) আপরে সাধািণ, প্রাথরমক, া অেয বযনকাে রে জাচনে বভাি রদ্নত চাইনে বসই রে জাচনেি তারিনখি মনধয আপোি
য়স অ শযই কমপনক্ষ ১৮ ছি হনত হন ।
৪) গুরুতি অপিানধি র্েয কািারুদ্ধ হওয়া যান ো, রকং া গুরুতি অপিানধি কািনণ পযানিানে থাকা যান ো।
৫) বকানো আদ্ােনত মােরসকভান অনযাগয নে র ন রচত হওয়া যান ো।
৬) অেয বকাথাও (রেউ ইয়কজ শহনিি াইনি) বভািারধকাি দ্া ী কিা যান ো।
যরদ্ও ছনিি বযনকাে সমনয় রে ন্ধে কিনত পানিে, ত ু ও আসন্ন রে জাচনে কাযজকিী হনত আপোি আন দ্ে পত্র অ শযই
রে াজ চনেি কমপনক্ষ ২৫ রদ্ে আনগ র্মা রদ্নত হন অথ া ২৫ রদ্ে আনগি র্াকনমাহিযু ক্ত হনত হন ৷
র নশষ রে জাচনেি বক্ষনত্র বভািানিি আন দ্ে পত্র অ শযই বসই রে জাচনেি তারিনখি কমপনক্ষ ১০ রদ্ে আনগ র্মা রদ্নত হন
া ১০ রদ্ে আনগি র্াকনমাহিযু ক্ত হনত হন ৷ (বভািািনক অ শযই র নশষ রে জাচে অেু রষ্ঠত য বর্োয় স াস কিনত হন ।)

রকভান রে ন্ধে কিন ে - রে ন্ধেপত্র– াংো
বভাি বদ্য়াি র্েয রে ন্ধে কিনত আপোনক অ শযই বভািাি রে ন্ধেপএ েীে া কানো কারেি কেম রদ্নয় পূ িণ কনি ব ার্জ
অ

ইনেকশেনসি কানছ পািানত হন

অথ া আমানদ্ি বযনকাে একরি অরিনস স্বয়ং উপরিত হনয় র্মা রদ্নত হন ৷

রে ন্ধনেি আন দ্ে পনত্র অ শযই মূ ে স্বাক্ষি থাকনত হন । িযানক্সি মাধযনম পািানো আন দ্ে পত্র গ্রহেনযাগয েয়।

২০০২ সানে, মারকজে যু ক্তিানট্রেরি সিকাি “বহল্প আনমরিকা বভাি অযাি” (হাভা) আইে পাশ কনিনছ, এই আইোেু যায়ী
প্রথম াি বভানিি র্েয রে ন্ধে-কািী বভািািনক পরিচয় সোক্ত কিাি র্েয অ শযই রকছু

াড়রত প্রমাণ রদ্নত হন ৷ এই

আইোেু যায়ী বভািািনক ড্রাইভাসজ োইনসি া েে-ড্রাইভাসজ পরিচয়পনত্রি েম্বি, বসাশযাে রসরকউরিরি েম্বনিি বশষ চাি সংখযা,
া যাংক বেিনমি, ইউরিরেরি র ে, ইতযারদ্ রদ্নত হন ৷ যা বক েমাত্র েতুে বভািািনদ্ি বক্ষনত্র প্রনযার্য যািা ২০০৩
সানেি পি প্রথম ানিি মত রে ন্ধে কিনছে৷
পরিচয় সোক্ত কিাি এই তনথযি অেু নিাধ র্াোনোি র্েয বভািাি রে ন্ধনেি আন দ্ে পনত্র পরি তজে কিা হনয়নছ৷
তন , যরদ্ বকাে

যরক্ত বভানিি র্েয রে ন্ধে কিাি সময় বকানো ধিনেি পরিচয়পত্র র্মা ো বদ্ে, তাহনে ব ার্জ েতুে

বভািািনক পরিচয় প্রমানণি র্েয আ শযক তথয র্মা বদ্য়াি অেু নিাধ র্ারেনয় একরি রচরি পািান ৷
যরদ্ র্াকনযানগ একরি আন দ্ে পত্র বপনত চাে, তাহনে 212-VOTE-NYC (868- 3692) অথ া 1-866-VOTE-NYC েম্বনি
বিাে করুে৷ রর্পািজনমি অ মিি বভরহকযানেি স গুনো অরিনস, পা রেক োইনব্রিীনত, বপাষ্ট্ অরিস/র্াকঘি এ ং আিও
অনেক সিকারি সংিানতও আন দ্ে পত্র পাওয়া যায়৷
রেউ ইয়কজ শহনি বভািাি রে ন্ধে িায়ী৷ তন , আপোি রে ন্ধে দ ধ আনছ তা রেরিত কিাি র্েয যখেই াসা দ্ে কিন ে
৩

তখে অ শযই দ্যা ব ার্জ অ ইনেকশেস ইে দ্যা রেউ ইয়কজ রসরিনক আপোি েতুে রিকাো র্াোনত হন , অথ া আপরে
আপোি োম পরি তজে কিনেও র্াোনত হন ৷ আ শযক পরি রতজত তথযসহ একরি েতুে বভািাি রে ন্ধে িিম পূ িণ কনি
দ্যা ব ার্জ অ ইনেকশেস ইে দ্যা রসরি অ রেউ ইয়কজনক র্মা বদ্য়াি মাধযনম এিা কিা যায়৷

দ্নে বযাগদ্াে কিা

রেউ ইয়কজ বেনি দ্নে তারেকাভুক্ত হওয়া
বভািাি রে ন্ধনেি আন দ্ে পনত্র একরি অংশ আনছ বযখানে দ্নে তারেকাভুক্ত হওয়াি বক্ষনত্র আপোি পছি উনেখ কিনত
পানিে৷ যরদ্ বকাে দ্েনক মনোেীত ো কনিই রে ন্ধে কিনত চাে, তাহনে শুধু বসই র্ায়গারিনত রচহ্ন রদ্ে বযখানে বেখা
আনছ “আরম বকাে দ্নে তারেকাভুক্ত হনত ইেুক েই৷”
২০১৫ সাে বথনক রে ন্ধনেি আন দ্ে পনত্র বযস দ্েগুনোনক যােনি মযজাদ্াসহ তারেকা দ্ধ কিা হনয়নছ বসগুনো হনো:
•

বর্নমানক্ররিক পারিজ

•

রিপা রেকাে পারিজ

•

কের্ািনভরিভ পারিজ

•

ওয়ারকজং িযারমরের্ পারিজ

•

রগ্রে পারিজ

•

রে ািজারিয়াে পারিজ

•

ইরন্ডনপনন্ডি পারিজ

•

সযাম পারিজ

•

অেযােয__________

•

আরম বকাে দ্নে তারেকাভুক্ত হনত ইেুক েই

অেযােয/রেনখ রদ্ে বেণীনত রভন্ন বকাে দ্নেি োম বেখা যান এ ং আমিা বসই োনমি প্রথম ১৫ অক্ষি বভািাি রে ন্ধে
য িায় প্রন শ কিান া।
সাধািণত, বয সকে বভািাি “অেযােয” া “বকাে পারিজনত েয়” ব নছ বেে তািা প্রাথরমক রে জাচনে বভাি রদ্নত পািন ে ো৷

িার্নেরতক দ্নে বযাগদ্াে ও প্রাথরমক রে াজ চে পদ্ধরত
ব রশিভাগ প্রাথরমক রে াজ চেগুনোনত, বযস দ্ে রেউ ইয়কজ শহনি প্রাথরমক রে াজ চে কিাি বযাগয শুধু মাত্র বসই স দ্নে
অন্তভুজক্ত রে রন্ধত বভািািিাই সাধািণ রে জাচনে প্ররতনযারগতা কিাি র্েয তানদ্ি দ্নেি প্রাথজী মনোেয়ে কিাি র্েয বভাি
রদ্নত পানিে।
তািপি প্ররতরি অরিস এ ং পনদ্ি র্েয দ্েগুনোি মনোেীত প্রাথজীনদ্ি োম সাধািণ রে জাচনেি

যােনি বদ্খা যান ,

বসইসানথ সিেভান রপরিশেকািী স্বতন্ত্র প্রাথজীনদ্ি োমও সাধািণ রে জাচনেি যােনি থাকন যািা দ্নেি প্রাথরমক রে জাচনে
অংশগ্রহণ কিা ছাড়াই সাধািণ রে জাচনে এনসনছে।

দ্নেি প্রাথরমক রে াজ চনে বভাি বদ্য়া
বযনহতু প্রাথরমক রে জাচে হনো কনিািভান একরি দ্েীয় রে জাচে, দ্নেি রেয়ম-কােু নে অেয রকছু উনেখ কিা ো থাকনে
প্রাথরমক রে জাচে পরিচােোকািী দ্নে তারেকাভুক্ত বভািািিাই বক ে বসই দ্নেি প্রাথরমনক অংশ রেনত পািন , যরদ্ ো
হয়৷ সাধািণ এ ং র নশষ রে জাচনে সকে রে রন্ধত বভািািিা বভাি বদ্য়াি বযাগযতা িানখ৷
৪

আপোি দ্ে পরি তজে কিনত
বভািাি রে ন্ধনেি আন দ্ে পনত্র পরি তজনেি র ষয়রি উনেখ কনি এ ং তা দ্যা ব ার্জ অ ইনেকশেস ইে দ্যা রসরি অ রেউ
ইয়কজনক র্মা বদ্য়াি মাধযনম আপরে দ্ে অন্তভুজরক্তনত পরি তজে কিনত পানিে৷ আমিা এই পরি তজে প্ররক্রয়াকিণ কিন া
এ ং দ্ে পরি তজনেি র ষয়রি উনেখ কনি আপোনক একরি েতুে বভািাি কার্জ পািান া৷ আপরে দ্ে অন্তভুজরক্তনত পরি তজে
কিনত পািন ে; তন , বসই ছনিই আপোি পছি কিা েতুে পারিজি প্রাথরমক রে জাচনে বভাি রদ্নত পািন ে ো৷
মনে িাখন ে: প্ররত ছি েনভম্বনিি সাধািণ রে জাচনেি ১ সপ্তাহ পনি দ্নে তারেকা ভুরক্তি পরি তজে কাযজকি হন ৷ আপোি
দ্ে পরি তজে এ ং সাধািণ রে জাচনেি র্েয রে ন্ধে কিাি স জনশষ রদ্ে একই (সাধািণ রে জাচনেি ২৫ রদ্ে পূ ন )জ ৷

আপোি রে ন্ধে হােোগাদ্ িাখা
আইে রক নে

ারড়ি রিকাো রেধজািণ কিন বয আপরে বকাে রে জাচেী প্ররতনযারগতায় বভাি বদ্য়াি বযাগযতা িানখে৷ রে জাচেী য িায় ারড়ি
রিকাোি এই ভূ রমকাি র্েয, রেউ ইয়কজ বেনিি আইোেু যায়ী বভািািনদ্ি বভাি বদ্য়াি অরধকাি সংিক্ষণ কিাি র্েয রিকাো
পরি তজনেি পি তজী ২৫ রদ্নেি মনধয ব ার্জ অ ইনেকশেসনক র্াোনত হন ৷

বভািাি রে ন্ধনে পরি তজে কিা
রে ন্ধনে বকাে পরি তজে কিাি র্েয, আপোনক অ শযই দ্যা ব ার্জ অ ইনেকশেস ইে দ্যা রসরি অ রেউ ইয়কজনক
রেরখতভান র্াোনত হন ৷ আপরে পরি তজে সহ েতুে কনি পূ িণ কিা একরি বভািাি রে ন্ধনেি আন দ্ে পত্র পূ িণ কিা দ্যা
ব ার্জ অ ইনেকশেস ইে দ্যা রসরি অ রেউ ইয়কজনক পারিনয় রদ্নত পানিে৷

রে ন্ধে হােোগাদ্ িাখাি র্েয রেয়মা েী
রে রন্ধত বভািািনদ্ি তারেকা হােোগাদ্ িাখাি র্েয দ্যা ব ার্জ অ ইনেকশেস ইে দ্যা রসরি অ রেউ ইয়নকজি রেয়মা েী
আনছ৷ এেরসওএ (েযাশোে বচঞ্জ অ

অযানড্রস)

য িাি সানথ সমরিত ভান , ব ার্জ অ

ইনেকশেস তাি রে রন্ধত

বভািািনদ্ি তারেকা মারকজে যু ক্তিানট্রেরি র্াক র ভানগি াড়ী দ্োনো যরক্তনদ্ি তারেকাি সানথ রমরেনয় বদ্নখ৷ এই কমজসূচী
রেয়রমত দ্যা ব ার্জ অ ইনেকশেস ইে দ্যা রসরি অ রেউ ইয়কজ সেন্ন কনি থানক৷ র্াক র ভানগি বদ্য়া এই তথয ব ার্জনক
র্াোয় বয রে রন্ধত বভািািনদ্ি মনধয কািা বেনিি মনধয াসা দ্ে কনিনছে অথ া বেি বছনড় চনে বগনছে৷ বভািািনদ্ি
াসা দ্নেি র ষনয় রেরিত হনত ব ার্জ বভািািনদ্ি কানছ বোরিশ পািায় এ ং বসই অেু যায়ী তারেকারি হােোগাদ্ কনি৷
প্ররত

ছি অগানেি বকাে এক সমনয়, রেউ ইয়কজ শহনিি সকে সরক্রয় রে রন্ধত বভািানিি কানছ একরি তথয বোরিশ

পারিনয় বভািািনক আসন্ন রে জাচনেি তারিখ, তাি ইরর্/এরর্, বভািনকন্দ্র, এ ং রে জাচনেি সময়সূ চী সেনকজ র্াোনো হয়৷ দ্যা
ব ার্জ অ

ইনেকশেস ইে দ্যা রসরি অ

রেউ ইয়নকজি কানছ র রেি অনযাগয বোরিশগুনো বিিত আনস, তখে বভািানিি

কানছ একরি রেরিতকিণ বোরিশ পািানো হয় যাি মাধযনম তািা বযনকাে একরি যাচাই কিনত পানিে:
ক) রেরিত কিনত পানিে বয তািা াসা দ্ে কনিনছে; অথ া
খ) একরি এযারিনর্রভি (হেি োমা) স্বাক্ষি কনি র্াোনত পানিে বয তািা াসা দ্ে কনিেরে৷
তািা রেউ ইয়কজ শহনিি মনধয

াসা

দ্ে কিনে, অ শযই দ্যা ব ার্জ অ

ইনেকশেস ইে দ্যা রসরি অ

রেউ ইয়কজনক

র্াোনত হন ৷ একরি বভািাি রে ন্ধে িিম পূ িণ কনি উনেখ কিনত পানিে বয এিা রিকাো পরি তজে কিাি র্েয৷
৫

অেু পরিত বথনক বভাি বদ্য়া
অেু পরিত বথনক বভাি বদ্য়াি র্েয বযাগয:
•

রে রন্ধত বভািাি রকন্তু রে জাচনেি রদ্ে রেউ ইয়কজ শহনিি াইনি থাকাি কািনণ রেধজারিত বভািনকনন্দ্র রগনয় বভাি
বদ্য়া সম্ভ েয় (বযমে, প্রাথরমক/সাধািণ/র নশষ)।

•

যরদ্ বকাে িানয়ি অনপক্ষায় থানকে, রকং া বছািখানিা অপিানধি কািনণ কািাগানি থানকে তাহনে অযা নসরি
যােনিি মাধযনম বভাি রদ্নত পানিে৷ তন , ড় ধিনেি অপিানধ বদ্াষী সা যস্ত হনয় থাকনে বভাি বদ্ াি অরধকাি
হািান ে এ ং আপরে ১৯ েম্বি পৃ ষ্ঠায় উনেখ কিা করতপয় সনতজি অধীনে বথনক পুেিায় রে ন্ধে কিনত পানিে।

•

অসু ি া প্ররত ন্ধী, রকং া হাসপাতানে া দ্ীঘজ-বময়াদ্ী রিহযা রলরেনক স াসকািীগণ, অযা নসরি যােনিি মাধযনম
বভাি রদ্নত পানিে৷

অযা নসরি যােনিি মাধযনম বভাি রদ্নত ইেুক রেউ ইয়কজ শহনিি বভািািনদ্ি র্েয দ্ু ইরি র কল্প িনয়নছ:
১) রে জাচনেি রেধজারিত রদ্নেি আনগ আপোি ব ানর্জি নিা অরিনস সশিীনি উপরিত হনয় বভাি বদ্য়া৷
২) র্াক মাধযনম বভাি বদ্য়া৷

সশিীনি অযা নসরি বভািদ্াে
অযা নসরি যােি প্রতযরয়ত হওয়াি সানথ সানথ এ ং বসগুনো নিা অরিনস আসাি পি পিই সশিীনি অযা নসরি বভািদ্াে
শুরু হয়৷ সশিীনি উপরিত হনয় অযা নসরি বভাি রে জাচনেি আনগি রদ্ে বশষ হয়৷
সশিীনি অযা নসরি বভািদ্াে উপনি উনেরখত সমনয় ব ার্জ অ ইনেকশেনসি নিা অরিসগুনোনত অেু রষ্ঠত হয়৷ সময়সূ চী
হনো সকাে ৯িা বথনক র কাে ৫িা পযজন্ত৷ সাপ্তারহক কমজ রদ্ নস এ ং রে জাচে পূ জ তজী বশষ সাপ্তারহক ছু রিি রদ্েগুনোনত৷
প্ররতরি রে জাচনেি রেধজারিত তারিনখি তারেকাি র্েয রেউ ইয়কজ রসরিি ব ার্জ অ ইনেকশেনসি ওনয় সাইি বদ্খুে৷

র্াকনযানগ অযা নসরি বভািদ্াে
র্াকনযানগ পািানো অযা নসরি যােনিি র্েয রেরখত অেু নিাধ অ শযই রেউ ইয়কজ রসরিি ব ার্জ অ ইনেকশেনসি অরিনস
রে জাচে অেু ষ্ঠানেি কমপনক্ষ সাত রদ্ে আনগ বপৌছানত হন । রেউ ইয়কজ রসরিি ব ার্জ অ ইনেকশেনসি ওনয় সাইি বথনকও
াংো অযা নসরি যােি সংগ্রহ কিা যান ৷
অযা নসরি যােি আন দ্ে পনত্র অ শযই রেেরেরখত তথযগুনো উনেখ থাকনত হন :
•

োম

•

বভািাি রে ন্ধনেি আন দ্ে পনত্র বদ্য়া রিকাো

•

রচরি আদ্াে প্রদ্ানেি রিকাো (যরদ্ রভন্ন হয়)

•

অযা নসরি যােনিি র্েয অেু নিানধি কািণ

•

রে জাচনেি ধিে (প্রাথরমক, সাধািণ, র নশষ) এ ং রে জাচনেি তারিখ

•

স্বাক্ষি

•

বভাি গণোয় আসাি র্েয, অযা নসরি যােনিি (এ ং পূ িণ কিা আন দ্ে পত্র) খানমি উপি অ শযই রে জাচনেি
আনগি রদ্নেি

া পূ ন জি র্াক বমাহি থাকনত হন

এ ং রে জাচনেি পি সাত (৭) রদ্নেি মনধয দ্যা ব ার্জ অ

ইনেকশেস ইে দ্যা রসরি অ রেউ ইয়নকজি কানছ বপৌছানত হন ৷

৬

অযা নসরি যােি পূ িণ কিা
অযা নসরি যােি পা াি পি, উপনি মুরদ্রত রেনদ্জশোগুনো পড়ুে। েক্ষয কিন ে বয যােি রচরহ্নত কিাি সরিক উপায় হনে
পছনিি উপনিি অথ া পানশি ৃ িগুনো পূ িণ কিা। যােনিি উপি অেয রকছু রেখন ে ো া বকাে প্রকাি দ্াগ রদ্ন ে ো।
শুধু মাত্র তখরে যােনি রকছু রেখনত পানিে যখে এমে বকাে যরক্তনক বভাি রদ্নত চাে যাি োম যােনি বেই, তখে রেধজারিত
ঘনি তাি োম রেনখ এ ং বসই ঘনিি ৃ িরি পূ িণ কিনত পানিে। যরদ্ বকাে প্রনশ্নি উপি বভাি থানক, প্রশ্নগুনো যােনিি
বপছনে খুাঁনর্ পান ে। ‘হাাঁ’ া ‘ো’ এি উপনিি অথ া পানশি ৃ িরি পূ িণ কনি পছি রচরহ্নত করুে। কাগনর্ি যােিগুনো
স্ক্যাোনি স্ক্যাে কনি বভাি গণো কিা হয়, সু তিাং রেনদ্জশো অেু সিণ কনি সরিকভান রচহ্ন রদ্নত ভুেন ে ো।
যােনি আপোি পছনিি পানশি ৃ িগুনো পূ িণ কিাি পি, যােিরি ভাাঁর্ কনি বছাি খানম ভনি খামরিি রপছনে স্বাক্ষি
করুে এ ং তারিখ সাে। ন্ধ খামরি দ্যা ব ার্জ অ ইনেকশেস ইে দ্যা রসরি অ রেউ ইয়নকজি রিকাো বেখা ড় খামরিনত
ভরুে। পযজাপ্ত র্াকমাশুেসহ খামরি র্ানক বিেু ে অথ া অেযােয অংনশ রণজত রেনদ্জশো অেু সিণ কনি যােি র্মা রদ্ে।

আপোি বভািনকন্দ্র বকােরি?
বভািনকন্দ্রগুনো শহনিি র রভন্ন র্ায়গায় অ রিত। বভািাি শুধু মাত্র রেধজারিত বভািনকনন্দ্রই বভাি রদ্নত পািন ে। রিকাো
অেু যায়ী আপোি সরিক ইনেকশে রর্সরিি/অযানসম্বরে রর্সরিি (ইরর্/এরর্) এি বভািনকনন্দ্র উপরিত হ াি র ষনয় রেরিত
হনয় বেন ে।
বভািনকন্দ্রগুনো বভাি গ্রহনণি র্েয সকাে ৬িা বথনক িাত ৯িা পযজন্ত বখাো থানক।
আপোি বভািনকন্দ্র খুনাঁ র্ বপনত:

•
•
•

অেোইনে াংোয় বভািনকনন্দ্রি রিকাো অেু সন্ধাে এি সাহাযয রেে।
1.866.VOTE.NYC েম্বনি বিাে যাংনক কে করুে।
vote@boe.nyc.ny.us রিকাোয় আমানদ্ি কানছ আপোি সেূ ণজ রিকাো ইনমইে করুে এ ং আমিা আপোি
বভািনকনন্দ্রি অ িাে র্ারেনয় ইনমইে কিন া (র ষনয়ি বক্ষনত্র রর্সরিি/ নিাি োম উনেখ করুে)।

বভািনকনন্দ্র প্রন শ সহর্ কিা
ব ার্জ রমরেত প্রনচষ্ট্ায় সকে াধা সরিনয় য়স্ক্ এ ং প্ররত ন্ধী বভািািনদ্ি র্েয রেউ ইয়কজ শহনিি বভািনকন্দ্রগুনোনত সহনর্
প্রন শনযাগয পথ কনি রদ্নয়নছ।

এই পদ্নক্ষপগুনোি মনধয িনয়নছ:
•

হািা চো কিনত সমসযা আনছ এমে বভািািনদ্ি প্রন নশি সু র ধাি র্েয ঢােু পথ রেমজাণ অথ া অিায়ী ঢােু পথ
িাপে।

•

দ্ির্া, হাতে, আনোক সিঞ্জাম ও হািাি িাস্তা ইতযারদ্ বমিামত কিা।

রকছু বক্ষনত্র, বভািনকন্দ্রগুনোনক আিও সহনর্ প্রন শনযাগয ভ নে িাোন্তি কিা হনয়নছ৷ যরদ্ বকাে বভািনকন্দ্র প্রন নশি
অনযাগয মনে হয়, তাহনে বসই র নশষ বভািনকন্দ্র
র ষয় স্তু হনে বভািািনক তানদ্ি

য হািকািী স

বভািািনদ্ি কানছ একরি রচরি পািানো হয়৷ রচরিি

নিা অরিনসি সানথ বযাগানযাগ কনি একই বভািপনত্রি মাধযনম বভািদ্ানেি র্েয

েরথপত্রসহ সহনর্ প্রন শনযাগয বভািনকনন্দ্র িাোন্তি কিাি অেু নিাধ কিা৷ বভািাি তাি পূ ন জি বভািনকনন্দ্রই বভাি রদ্নত
পানিে রকং া অযা নসরি যােনিি মাধযনম বভাি রদ্নত পানিে৷
৭

রিরর্রর্ সারভজস
বিাে

যাংনক

রধিনদ্ি র্েয একরি বিরেনযাগানযাগ যন্ত্র (রিরর্রর্) িাপে কিা হনয়নছ যা কানে শুেনত পানিে ো এ ং

রিরর্রর্ য হাি কিনত পানিে এমে বভািািনদ্ি বযনকানো প্রনশ্নি উিি রদ্ন ৷ (212)487-5496 হনে রিরর্রর্ েম্বি।

িায়ী অযা নসরি যােি
ারড় বথনক ব ি হনত অক্ষম রকং া দ্ীঘজ-বময়াদ্ী রলরেনকি ারসিা বভািািিা রেরদ্জষ্ট্ রিকাোয় িায়ীভান অযা নসরি যােি
পাওয়াি র্েয রেরখতভান

আন দ্ে কিনত পানিে৷ প্ররতরি রে জাচনেি র্েয বভািানিি কানছ একরি

যােি স্বয়ংরক্রয়ভান

র্াকনযানগ পারিনয় বদ্য়া হন ৷ যােনিি খামরিি উপি রে জাচনেি আনগি রদ্নেি া পূ ন জি র্াক বমাহি থাকনত হন এ ং
রে জাচনেি পি তজী সাত (৭) রদ্নেি মনধয তা ব ার্জ অ ইনেকশেনস বপৌছানত হন ৷

রেউ ইয়কজ শহনিি রে াজ চেগুনোি র্েয বভািাি রেনদ্জরশকা
রে াজ চনেি র্েয রেউ ইয়কজ শহনিি যােনি রেেরেরখত সিকারি অরিসগুনোি উনেখ থাকনত পানি
•

মারকজে যু ক্তিানট্রেরি বপ্ররসনর্ি ও ভাইস বপ্ররসনর্নিি র্েয রে জাচকমণ্ডেী

•

যু ক্তিানট্রেরি রসনেিি

•

ইউ.এস. হাউস অ রিনপ্রনর্েনিরিভস এি সদ্সয

•

রেউ ইয়কজ বেনিি গভেজি

•

রেউ ইয়কজ বেনিি বেিনিেযাি গভেজি

•

রেউ ইয়কজ বেি অযািরেজ বর্োনিে

•

রেউ ইয়কজ বেি কেনিাোি

•

রেউ ইয়কজ বেি রসনেিি

•

রেউ ইয়কজ বেি অযানসম্বরে সদ্সয

•

রেউ ইয়কজ রসরি বময়ি

•

রেউ ইয়কজ রসরি পা রেক অযার্নভানকি

•

রেউ ইয়কজ রসরি কেনিাোি

•

নিা বপ্ররসনর্ি

•

রেউ ইয়কজ রসরি কাউরিে সদ্সয

•

রর্সরিি অযািরেজ

•

সানিানগি র্ার্

•

বেি সু রপ্রম বকািজ র্ারেস

•

রেউ ইয়কজ রসরি রসরভে বকািজ র্ার্

৮

রে াজ চে/প্রস্তা ো/গণনভাি এি মনধয পাথজকয
রে াজ চনেি সময়সূ চী

দ্েীয় মনোেয়নেি র্েয রে জারচত অরিসগুনোনত প্রাথরমকগুনোি র্েয তজমানে বসনেম্বনি সময়সূ চী রেধজািণ কিা হনয়নছ,
সাধািণ রে জাচনেি র্েয সময় হনে েনভম্বনি৷ বপ্ররসনর্ি পনদ্ রে জাচনেি

ছিগুনোনত, বপ্ররসনর্রিয়াে প্রাথরমক রে জাচে

ছনিি শুরুি রদ্নক অেু রষ্ঠত হয়৷ স গুনো রে জাচে সেরকজত তথয দ্যা ব ার্জ অ ইনেকশেস ইে দ্যা রসরি অ রেউ ইয়কজ
ওনয় সাইনি vote.nyc.ny.us িনয়নছ৷

প্রাথরমক, র নশষ, সাধািণ রে াজ চে
প্রাথরমক রে জাচনেি আনয়ার্ে কিা হয় যানত বযাগয িার্নেরতক দ্েগুনোি তারেকাভুক্ত বভািািিা তানদ্ি দ্নেি মনোেীত
যরক্তনদ্িনক সিকারি অরিনসি প্রাথজী রহনসন

সাধািণ রে জাচনে প্ররতিরিতা কিাি র্েয ব নছ রেনত এ ং দ্েীয়
কমজকতজানদ্িনক সরিকভান রে জারচত কিনত পানি৷ বযনহতু প্রাথরমক হনো একরি দ্েীয় রে জাচে, তাই প্রাথরমক রে াজ চে
পরিচােোকািী দ্নেি তারেকাভুক্ত বভািািিাই বক ে বসই দ্নেি প্রাথরমক রে জাচনে অংশ রেনত পানি, যরদ্ ো দ্নেি রেয়ম
কােু নে অেযভান অেু মরত বদ্য়া হনয় থানক৷ বময়াদ্ বশষ হওয়াি আনগ পদ্ শূ েয হনে র নশষ রে াজ চে অেু রষ্ঠত হয়।
•

কংনগ্রস সদ্সয, রেউ ইয়কজ বেি রসনেিি এ ং রেউ ইয়কজ বেি অযানসম্বরে সদ্নসযি বকাে শূ েয পদ্ পূ িনণি র্েয
র নশষ রে জাচনেি কথা র্ারেনয় রেউ ইয়কজ বেনিি গভেজি একরি বঘাষণা বদ্ে৷

•

বময়ি, কেনিাোি, পা রেক অযার্নভানকি, নিা বপ্ররসনর্ি া রেউ ইয়কজ রসরি কাউরিনেি বকাে সদ্নসযি শূ েয
পদ্ পূ িনণি র্েয র নশষ রে জাচনেি কথা র্ারেনয় রেউ ইয়কজ রসরি বময়ি একরি বঘাষণা বদ্ে৷

সিকারি অরিসগুনোনত প্রাথজী রে জাচনেি র্েয একরি সাধািণ রে জাচে অেু রষ্ঠত হয়৷ স্বতন্ত্র প্রাথজীনদ্ি োনমি পাশাপারশ, দ্নেি
প্রাথরমক রে জাচনে রে জারচত প্রাথজীনদ্ি োম যােনি বদ্খা যায়৷
র নশষ া সাধািণ রে জাচনে বভাি বদ্য়াি র্েয বকাে দ্নে তারেকাভুক্ত হওয়াি প্রনয়ার্ে বেই৷

প্রস্তা ো, যােি প্রশ্ন এ ং গণনভাি সমূ হ পরিমাপ
িানট্রেরি সংর ধানে া রেউ ইয়কজ রসরি চািজানি বকাে পরি তজে কিাি র্েয, অথ া রকছু রেরদ্জষ্ট্ তহর নেি খিচ অেু নমাদ্নেি
র্েয বেনিি আইে প্রণয়েকািী সংিা, বময়ি, এ ং/অথ া রসরি কাউরিনেি রকছু রেরদ্জষ্ট্ প্রস্তা ো, প্রশ্ন ও সংনশাধেী রেউ
ইয়কজ শহনিি বভািািনদ্ি র্েয যােনি উনেখ কিনত হয়৷ বসইসানথ, রসরি চািজানিি বকাে সংনশাধেী যােনি উনেখ কিা
বযনত পানি যরদ্ তা আইরে শতজা েী পূ িণ কনি এ ং প্রস্তা কিা শহনিি রে রন্ধত বভািািনদ্ি মনধয কমপনক্ষ ৫% বভািানিি
স্বাক্ষি সংগ্রহ কিাি মাধযনম গণ সমথজনেি র ষয়রি বদ্খানত পানিে৷

রে াজ চনেি রদ্ে বভাি বদ্য়া
ধাপ ১ – “বভাি বকাথায় রদ্ন ে”

তজমাে রিকাো অেু যায়ী সরিক বভািনকন্দ্র ও ইনেকশে রর্সরিনি (ই.রর্) উপরিত হ াি যাপানি রেরিত হনয় রেন ে৷
বভািনকন্দ্রগুনো সকাে ৬িা বথনক িাত ৯িা পযজন্ত বখাো থানক৷
ওনয় সাইনি ‘খুনাঁ র্ রেে’ বচনপ বভািনকন্দ্র বকােরি তা রেরিত করুে–অেোইনে াংোয় বভািনকনন্দ্রি রিকাো অেু সন্ধাে

ধাপ ২ - বভািনকনন্দ্র “একর্ে অ রহত বভািাি হউে”

োইনে দ্াাঁড়ানোি আনগ প্ররতরি বভািনকনন্দ্রি বদ্য়ানে েমুো যােি এ ং বভাি বদ্য়াি রেনদ্জশোগুনো বদ্খনত ভুেন ে ো৷ দ্যা
৯

ব ার্জ অ ইনেকশেস ইে দ্যা রসরি অ রেউ ইয়নকজি ওনয় সাইনি vote.nyc.ny.us একরি েমুো যােি আনছ৷

ধাপ ৩ - “সাইে-ইে” কিা

বভাি বদ্য়াি র্েয, অ শযই আপোি র্েয রেধজারিত ইনেকশে রর্সরিনিি বভািনকনন্দ্র বযনত হন যা বভািাি রে ন্ধে কার্জ
অথ া ারষজক তথয র জ্ঞরপ্তনত (এই র জ্ঞরপ্তরি প্ররত ছনিি অগানে সকে রে রন্ধত সরক্রয় বভািানিি কানছ পািানো হয়)
উনেখ আনছ অথ া সরিক বভািনকনন্দ্র ও ইনেকশে রর্সরিনি আনছে তা রেরিত কিাি র্েয রিি বোনকিি য হাি কনি
রিকাো খুাঁনর্ বদ্খাি র্েয বভািনকনন্দ্র কমজিত বকাে রে জাচেী কমজীনক েু ে৷

ধাপ ৪ - “যরদ্ আপোি সাহানযযি প্রনয়ার্ে হয়”
রেনয়াগকতজা

া ইউরেয়নেি প্ররতরেরধ

যতীত উভয় দ্নেি সমরথজত প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত বভাি কমজীনদ্ি একরি দ্ে অথ া

পছিােু যায়ী বযনকাে একর্ে যরক্ত আপোনক যােি রচরহ্নত কিনত এ ং বভাি রদ্নত সাহাযয কিনত পািন ে৷ বির্ানিে
আইে অেু যায়ী রেধজারিত বভািনকন্দ্রগুনোনত, বভািািনদ্িনক সাহাযয কিাি র্েয ব ার্জ রেযু ক্ত বদ্াভাষীিা উপরিত থাকন ে৷

ধাপ ৫ - আপোি যােি রচরহ্নত কিা এ ং বভাি বদ্য়া
• রেনদ্জশোমূ েক রভরর্ও
• দ্যা ব ার্জ অ ইনেকশেস ইে দ্যা রসরি অ রেউ ইয়নকজি ওনয় সাইি vote.nyc.ny.us যাে।
• এই ওনয় নপনর্ি উপনি র্ােরদ্নক “রচরহ্নত করুে, স্ক্যাে করুে, েতুে পদ্ধরতনত বভাি রদ্ে” চাপুে৷

রেনদ্জশোমূ েক রভরর্ওনত বদ্য়া রেনদ্জশোগুনোি র

িণ

১) আপোি যােি রেে
• আপোি র্েয রেধজারিত বভািনকনন্দ্র যাে, স্বাক্ষি কনি রে জাচেী কমজীি কাছ বথনক কাগনর্ি যােি এ ং বগাপেীয়
খাম রেে
• রচরহ্নত কিা যােনিি বগাপেীয়তা িক্ষা কিাি র্েয একরি খাম বদ্য়া হন
• প্রাইনভরস ু নথ যাে
২) আপোি যােি রচরহ্নত করুে
• প্রদ্ি কেম রদ্নয় পছনিি পানশি া উপনিি ৃ িরি সেূ ণজ কানো কিাি মাধযনম যােি রচরহ্নত করুে
• “ X ” অথ া “

” রচহ্ন য হাি কিন ে ো

• ৃ নিি চািরদ্নক বগাে দ্াগ বদ্ন ে ো া যােনিি উপি অেয বকাে প্রকাি দ্াগ বদ্ন ে ো
• প্রাথজীনদ্ি োম রেনখ বদ্ াি বক্ষনত্র, যথাযথ ৃ িরি পূ িণ করুে এ ং প্রাথজীি োম রেনখ রদ্ে
• বয স বভািািনদ্ি সাহাযয দ্িকাি অথ া যািা তানদ্ি যােনিি বেখা ড় কনি বদ্খনত চাে তানদ্ি র্েয িনয়নছ
যােি মারকজং রর্ভাইস (র এমরর্)
৩) আপোি যােি স্ক্যাে করুে
• যােিরি স্ক্যাোনিি র্ায়গায় রেনয় যাে
• স্ক্যাোনিি বভতনি প্রন শ কিানোি আনগ আপোি যােিরি ভাাঁর্ কিন ে ো
• রচরহ্নত কিা যােিরি স্ক্যাোনি প্রন শ করিনয় বভািদ্াে সেন্ন করুে

ধাপ ৬ - র্রুিী যােনিি মাধযনম বভািদ্াে

• যরদ্ বকাে কািনণ বভািনকনন্দ্রি স্ক্যাোিরি কার্ ো কনি, তাহনে আপোনক কাগনর্ি

যােি বদ্য়া হন ৷ বেি

আইোেু যায়ী রদ্নেি বশনষ যখে বভািনকন্দ্র ন্ধ হনয় যান তখে রে জাচেী কমজীিা র্রুিী যােিগুনো গণো কিন ে।
• খাম এ ং যােি প্রাইনভরস ু নথ রেনয় যাে
১০

• েীে অথ া কানো কারেি একরি কেম রদ্নয় আপোি পছনিি প্রাথজীনদ্ি রচরহ্নত করুে।
• বভাি বদ্য়াি সরিক উপায় হনো পছনিি প্রাথজীনদ্ি পানশি া উপনিি ৃ িগুনো পূ িণ কিা৷ মনে িাখন ে, যােনিি
উপি অেয রকছু রেখন ে ো া বকাে প্রকাি দ্াগ বদ্ন ে ো
• স্ক্যাোনিি র্রুিী স্লনি আপোি যােিরি িাখুে
• যরদ্ আপোি োম রে রন্ধত বভািািনদ্ি তারেকায় ো থানক অথ া বসই তারেকায় আপোি স্বাক্ষি ো থানক, তাহনে
আপোনক একরি এযারিনর্রভি যােি বদ্য়া হন এ ং বসই যােিরি বভতনি বিনখ ন্ধ কনি বদ্য়াি র্েয একরি
খাম বদ্য়া হন ৷ বভািনকন্দ্র ন্ধ হ াি পি, ন্ধ খামগুনো দ্যা ব ার্জ অ ইনেকশেস ইে দ্যা রসরি অ রেউ ইয়নকজি
নিা অরিসগুনোনত রেনয় আসা হন বযখানে আপোি বভাি গণো কিাি আনগ উভয় পনক্ষি সমরথজত প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত
বভাি কমজীনদ্ি একরি দ্ে আপোি রে ন্ধে যাচাই কনি বদ্খন ৷
• রে জাচে কমজী বয খাম এ ং যােি বদ্ন ে বসগুনো বগাপে কনক্ষ রেনয় যাে
• খামরি পূ িণ করুে৷ প্রনযার্য বক্ষনত্র খণ্ড এ, র , রস এ ং রর্ সেূ ণজভান পূ িণ কনিনছে বস র ষনয় রেরিত হনয় রেে
• েীে া কানো কারেি একরি কেম রদ্নয় যােনি পছিগুনো রচরহ্নত করুে
• বভাি বদ্য়াি সরিক উপায় হনো পছনিি পানশি া উপনিি ৃ িগুনো পূ িণ কিা৷ মনে িাখন ে, যােনিি উপি
অেয বকাে প্রকাি দ্াগ বদ্ন ে ো
• যােিরি খানম ভরুে
• খামরি ন্ধ কনি রে জাচে কমজীনক রদ্নয় রদ্ে
• আপরে সিে ভান বভাি রদ্নয়নছে
স্ক্যাোি য হাি কনি বভাি বদ্য়াি র্েয যরদ্ বহল্প আনমরিকা বভাি এি (হাভা) এি রেয়মােু যায়ী আপরে পরিচয়পত্র বদ্খানত
াধয থানকে রকন্তু যরদ্ তা কিনত ো পানিে া কিনত ো চাে, তাহনে আপোনক একরি এযারিনর্রভি যােি এ ং বসই
যােিরি বভতনি বিনখ ন্ধ কনি বদ্ াি র্েয একরি খাম বদ্য়া হন ৷ বভািনকন্দ্র ন্ধ হ াি পি, ন্ধ খামগুনো ব ার্জ অ
ইনেকশেস ইে দ্যা রসরি অ রেউ ইয়নকজি নিা অরিসগুনোনত রেনয় আসা হন বযখানে বভাি গণো কিাি আনগ উভয়
পনক্ষি সমরথজত প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত বভাি কমজীনদ্ি একরি দ্ে রে ন্ধেগুনো যাচাই কনি বদ্খন ৷

হুে রর্জ্ঞারসত প্রশ্না েী
বভািাি রেনদ্জরশকা
রেউ ইয়কজ রসরি কযানেইে িাইেযাি ব ার্জ শুধু মাত্র রমউরেরসপাে রে জাচেগুনোি প্রাথরমক এ ং সাধািণ উভয় রে জাচনেি
র্নেয একরি “বভািাি” রেনদ্জরশকা দতরি কনিনছ৷ প্রাথরমক রে জাচনেি আনগ রেউ ইয়কজ শহনিি বয স

াড়ীনত রে রন্ধত

বভািাি আনছ তাি স গুনোনত এই রেনদ্জরশকা পািানো হয়। যরদ্ রেনদ্জরশকারি ো বপনয় থানকে, তাহনে রেউ ইয়কজ রসরি

কযানেইে িাইেযাি ব ানর্জ 212-409-1800 েম্বনি বিাে করুে৷ এছাড়াও অেযােয বির্ানিে এ ং বেি পযজানয়ি
প্ররতনযারগতাি খ িাখ নিি র্েয সং াদ্ মাধযনম প্রকারশত র ৃ রতসহ আপোি করমউরেরিনত প্রাথজীনদ্ি সনেেে এ ং
র তকজগুনোি রদ্নকও েক্ষয িাখুে৷

“বকাে যরক্ত বভাি বদ্য়াি বযাগযতা িানখে?”
• মারকজে যু ক্তিানট্রেরি একর্ে োগরিক
• সাধািণ, প্রাথরমক, া অেয বয রে জাচনে বভাি রদ্নত চাে বসই রে জাচনেি তারিনখি মনধয আপোি য়স অ শযই ১৮
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ছি হনত হন ৷)
দ্রষ্ট্ য: এই রে ন্ধে পত্ররি শুধু মাত্র রেউ ইয়কজ শহনিি (মযােহািে, ব্রুকরেে, কুইি, ব্রেক্স এ ং েযানিে আইেযান্ড)
ারসিানদ্ি র্েয৷ রেধজারিত সমনয়ি মনধয রে ন্ধনেি র্েয আন দ্ে পত্ররি পূ িণ ও বিিত বদ্য়াি র ষয়রি রেরিত কিন ে৷

“বকাথায় র্াকনযানগ রে ন্ধনেি আন দ্েপত্র বপনত পারি?”
vote@boe.nyc.ny.us বত ইনমইে করুে (র ষনয়ি বক্ষনত্র নিা উনেখ করুে) অথ া বিাে-রি 1-866-VOTE-NYC
েম্বনি বিাে করুে (রেউ ইয়কজ শহনিি াইনি বথনক, (212)-VOTE-NYC (868-3692) েম্বনি বিাে করুে) এ ং একরি
আন দ্ে পত্র পািানোি র্েয অেু নিাধ র্াোে৷ এছাড়াও িােীয় র্াকঘি, োইনব্রিী

া মিি বভরহকযানেি অরিস বথনক
আন দ্ে পত্র সংগ্রহ কিনত পানিে৷ আিও তনথযি র্েয আমানদ্ি বিরর্নিশে বপইর্ বদ্খুে৷ িিমরি র্াউে-বোর্ কিনত
পানিে এ ং র্াকমাশুে রদ্নয় এিা আমানদ্ি কানছ বিিত পািানত পানিে৷ াংো বভািাি রে ন্ধেপত্র

“আরম রক স্বয়ং উপরিত হনয় রে ন্ধে কিনত পারি?”
হযাাঁ পানিে৷ অনেক সিকারি সংিা এখে বভািাি রে ন্ধে আন দ্ে পত্র সি িাহ কনি এ ং িিম পূ িনণি সহায়তা রদ্নয়
থানক৷
এছাড়াও ব ার্জ অ

ইনেকশেনসি বযনকাে

নিা অরিনস বসাম াি বথনক শুক্র াি সকাে ৯িা বথনক র কাে ৫িাি মনধয

সশিীনি উপরিত হনয় রে ন্ধে কিনত পানিে৷ আন দ্ে পত্র পূ িণ কিাি পি ৪ বথনক ৬ সপ্তানহি মনধয যরদ্ রে ন্ধে কার্জ
ো পাে, তাহনে আন দ্ে পত্র প্ররক্রয়াকিণ কিা হনয়নছ রকো তা র্াোি র্েয দ্যা ব ার্জ অ ইনেকশেস দ্যা রসরি অ রেউ
ইয়নকজি বিাে-রি বিাে যাংক 1-866-VOTE-NYC েম্বনি অথ া রেউ ইয়কজ রসরিি াইনি থাকনে (212)VOTE-NYC
েম্বনি বিাে কিনত পানিে৷

“যরদ্ আরম রেউ ইয়কজ শহনিি বকাে রশক্ষা প্ররতষ্ঠানে বেখাপড়া করি এ ং অেয বকাে বেনিি ারসিা
হই, বসই বক্ষনত্র আরম রকভান রে াজ চনে বভাি রদ্নত পািন া?”
অেয বকাে বেনিি ারসিা রকন্তু রেউ ইয়কজ শহনিি বকাে রশক্ষা প্ররতষ্ঠানে বেখাপড়া কনিে এ ং রেউ ইয়নকজ রে ন্ধে কিনত
ইেুক হনে অ শযই রেউ ইয়কজ শহনি

স াস কিনছে উনেখ কনি একরি রে ন্ধে পত্র পূ িণ কিনত হন ৷ এইরি অেয
বযনকাে রে ন্ধনেি মতই র ন চো কিা হন ৷ েতুে রে ন্ধেরি অেয বেনি আপোি আনগি রে ন্ধে ারতে কনি বদ্ন ৷

“আমানক রক প্ররত ছি রে ন্ধে কিনত হন ?”
ো৷ এক াি রে ন্ধে কিনে, িায়ীভান রে রন্ধত হনয় যান ে, যরদ্ ো:
• আপোি রে ন্ধে ারতে কিা হনয় থানক (বকাে বভািাি পি পি দ্ু ইরি বির্ানিে রে জাচনে বভাি ো রদ্নে রতরে
রেরিয় অ িায় চনে যাে এ ং পঞ্চম ছনি তাি োম রে ন্ধে বথনক অপসািণ কিা হয়৷ বভাি বদ্য়াি বযাগযতা
বপনত বসই বভািািনক অ শযই পুেিায় রে ন্ধে কিনত হন )।
• আপরে ড় ধিনেি অপিানধ বদ্াষী সা যস্ত বহাে৷
• বকাে আদ্ােত আপোনক মােরসকভান অনযাগয নে বঘাষণা কনি৷
একরি েতুে রে ন্ধে পত্র র্মা বদ্য়াি মাধযনম োম, রিকাো ও দ্নেি তারেকাভুক্তনত পরি তজে কিা যায়৷ যরদ্ াসা দ্ে
কনিে, অর েনম্ব পুেিায় রে ন্ধে কিাি মাধযনম দ্যা ব ার্জ অ ইনেকশেস ইে দ্যা রসরি অ রেউ ইয়কজনক তা র্াোনত হন ৷
দ্যা ব ার্জ অ ইনেকশেস ইে দ্যা রসরি অ রেউ ইয়কজ যখে বকাে বভািানিি রেউ ইয়কজ শহনিি অেয বকাে রিকাোয় াসা
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দ্ে কিাি বোরিশ পায় তখে বসই বভািানিি রে ন্ধে ও তারেকাভুক্তকিনণ পরি তজে আনে, অথ া বকাে বভািাি যরদ্
এযারিনর্রভি যােনিি খানম কনি যােি র্মা রদ্নয় বভাি বদ্ে এ ং বসখানে েতুে রিকাো উনেখ কনিে তাহনে ারতে
বযাগয এযারিনর্রভি যােনিি খানম পাওয়া তারেকাভুক্ত পরি তজে কিাি িিমরি প্ররক্রয়াকিণ কিন ৷
যরদ্ দ্যা ব ার্জ অ ইনেকশেস ইে দ্যা রসরি অ রেউ ইয়কজ বকাে প্রাথরমক, র নশষ া সাধািণ রে জাচনেি কমপনক্ষ র শ
রদ্ে আনগ বোরিশ পায়, তাহনে তািা অ শযই রে জাচনেি আনগ রিকাো পরি তজনেি কার্রি সেন্ন কিন ৷

“রকভান র্ােন া বয বকাথায় বভাি রদ্নত হন ?”
অগানেি বকাে এক সমনয় দ্যা ব ার্জ অ ইনেকশেস ইে দ্যা রসরি অ রেউ ইয়নকজি কাছ বথনক একরি র জ্ঞরপ্ত পান ে,
বযখানে আপোনক র্াোনো হন বয বকাথায় বভাি রদ্নত হন ৷ এছাড়াও এরিনত আপোি ইনেকশে রর্সরিি/অযানসম্বরে
রর্সরিনিি েম্বি উনেখ কিা থাকন যা রে জাচনেি রদ্ে আপোি র্াো থাকনত হন ৷ অথ া, vote@boe.nyc.ny.us
রিকাোনত আপোি ারড়ি সেূ ণজ রিকাো ইনমইে কনি রদ্নত পানিে (র ষনয়ি বক্ষনত্র নিা উনেখ করুে)।
বভািনকনন্দ্রি রিকাো অেু সন্ধাে কিাি র্েয এখানে রলক করুে: অেোইনে াংোয় বভািনকনন্দ্রি রিকাো অেু সন্ধাে

“প্রাথজীনদ্ি োম যােনি রকভান আনস?”
রেউ ইয়কজ বেনি, ব রশিভাগ বক্ষনত্র সু রেরদ্জষ্ট্ সংখযক স্বাক্ষিসহ একরি রপরিশে র্মা বদ্য়া হনে প্রাথজীি োম যােনি আনস৷
বকাে অরিনসি পনদ্ি র্েয প্রাথজী হনেে এ ং প্রাথজী বকাে দ্নেি মনোেয়ে চানেে, োরক একর্ে স্বতন্ত্র প্রাথজী রহনসন
যােনি িাে চানেে, তাি উপি রভরি কনি প্রনয়ার্েীয় সংখযারি কম-ব শী হনয় থানক৷ রকছু রকছু প্রাথজী িার্নেরতক করমরি ও
সনেেনেি মাধযনম মনোেয়ে বপনয় থানকে।

“কািা রপরিশনে স্বাক্ষি কিনত পানি?”
বযস প্রাথজী তানদ্ি দ্নেি মনোেয়ে বপনত চায় তানদ্ি পনক্ষ যথাযথ বর্োয় স াসকািী বক েমাত্র তারেকাভুক্ত দ্েীয়
সদ্সযিা রপরিশনে স্বাক্ষি কিনত পানিে৷ তন , সাধািণ রে জাচনে স্বতন্ত্র প্রাথজী রহনসন

প্ররতনযারগতা কিনত ইেুক বকাে

প্রাথজীি পনক্ষ যথাযথ বর্োয় স াসকািী বযনকাে রে রন্ধত বভািাি রপরিশনে স্বাক্ষি কিনত পানিে যরদ্ ো রতরে ইরতমনধয
অেয বকাে প্রাথজীি পনক্ষ স্বাক্ষি কনি থানকে৷

“আমাি রক রপরিশনে স্বাক্ষি কিা রেনয় রচরন্তত হওয়া উরচৎ?”
এনক ানিই ো! রপরিশনে স্বাক্ষি কিািা রে জাচেী প্ররক্রয়ায় অংশগ্রহনণি একরি গুরুত্বপূ ণজ উপায়৷

“প্রাথরমক রে াজ চে েনত রক ব াঝায়?”
প্রাথরমক রে জাচে হনো এক ধিনেি রে জাচে যা রেউ ইয়কজ বেনিি সিকাি অেু নমারদ্ত প্রনতযকরি িার্নেরতক দ্েগুনোি
অভযন্তনি অেু রষ্ঠত হনত পানি৷ এিা সাধািণ রে জাচনেি আনগ হনয় থানক এ ং িার্নেরতক দ্েগুনোি তারেকাভুক্ত
সদ্সযনদ্িনক সাধািণ রে জাচনেি র্েয তানদ্ি দ্েীয় প্রাথজী মনোেয়নেি এ ং বসইসানথ দ্েীয় র রভন্ন বেতৃ ৃ ি রে জাচনেি
সু নযাগ রদ্নয় থানক৷ তন , যরদ্ বকাে প্ররতনযারগতা ো থানক তাহনে বকাে প্রাথরমক রে জাচে অেু রষ্ঠত হয় ো৷

“একরি িার্নেরতক দ্নে তারেকাভুক্ত হওয়া উরচৎ বকে?”
তারেকাভুক্ত সদ্সযগণ যািা রপরিশনে স্বাক্ষি এ ং প্রাথরমনক বভাি রদ্নয় দ্নেি প্রাথজী মনোেয়নে সাহাযয কনিে তািা
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তারেকাভুক্ত ো হওয়া বভািািনদ্ি (যািা বক েমাত্র সাধািণ রে াজ চনে বভাি রদ্নত পানিে) তুেোয় িার্েীরতনত অরধক ভূ রমকা
তারেকাভুক্ত ো হওয়া বভািািনদ্ি (যািা বক েমাত্র সাধািণ রে াজ চনে বভাি রদ্নত পানিে) তুেোয় িার্েীরতনত অরধক ভূ রমকা
িানখে৷ উপিন্তু, আপরে সাধািণ রে জাচনে আপোি দ্নেি প্রাথজীনক বভাি রদ্নত াধয েে৷ েনভম্বনি, বযনকাে দ্নেি বযনকাে
প্রাথজীনক বভাি রদ্নত পানিে৷

“রকভান একরি িার্নেরতক দ্নে তারেকাভুক্ত হনত পারি?”
রে ন্ধে রকং া পুেিায় রে ন্ধে কিাি সময় রে ন্ধে পনত্র পছি রেনদ্জশ কিাি মাধযনম অথ া একরি ারতে বযাগয
এযারিনর্রভি যােনি এই ধিনেি বকাে পরি তজে সেনকজ উনেখ কনি বস্বোয় বযনকাে দ্নে তারেকাভুক্ত হনত পানিে৷

“রে াজ চনেি রদ্ে বভাি রদ্নত ো পািনে রক হন ?”
যরদ্ প্রাথরমক, সাধািণ, া র নশষ রে জাচনেি রদ্ে শহনিি াইনি থানকে অথ া বভািনকনন্দ্র রগনয় বভাি রদ্নত শািীরিকভান
অক্ষম হনে, তাহনে াংো অযা নসরি যােি এি মাধযনম বভাি রদ্নত পানিে৷

“রকভান অযা নসরি যােি বপনত পারি?”
ব ার্জ অ ইনেকশেনসি কানছ রচরি রেনখ, বিাে-রি 1-866-VOTE-NYC া (212)VOTE-NYC েম্বনি বিাে কনি,
অযা নসরি যােনিি অেু নিাধ র্ারেনয় vote@boe.nyc.ny.us রিকাোয় ইনমইে কিনত পানিে (র ষনয়ি বক্ষনত্র নিা উনেখ
করুে) অথ া আমানদ্ি অযা নসরি পৃ ষ্ঠায় অযা নসরি যােনিি আন দ্ে পত্র সেরকজত তথযারদ্ র্ােনত পানিে৷
িিমরি র্াউে-বোর্ কিনত পানিে: াংো অযা নসরি যােি

“কাগনর্ি যােনি বভাি বদ্য়াি প্ররক্রয়া রক?”
কাগনর্ি যােনিি উপি মুরদ্রত রেনদ্জশোগুনো পড়নত ভুেন ে ো৷ কাগনর্ি যােিগুনোনক স্ক্যাোনি রদ্নয় স্ক্যাে কনি বভাি
গণো কিা হয়, সু তিাং বভাি গণোয় আসাি র্েয যােিরি অ শযই সরিকভান রচরহ্নত কিনত হন ৷ বক েমাত্র পছনিি
পানশি া উপনিি ৃ িরি পূ িণ করুে৷ েীে া কানো কারেি একরি কেম রদ্নয় ৃ িগুনো পূ িণ করুে৷ যােনিি উপনি অেয
বকাথাও বকাে দ্াগ বদ্ন ে ো, যরদ্ এমে কাউনক বভাি রদ্নত চাে যাি োম যােনি উনেখ বেই তাহনে রেনখ বদ্য়াি ঘনি
তাি োম রেখুে এ ং বসই ঘনিি উপনিি ৃ িরি পূ িণ করুে৷ যরদ্ বকাে প্রস্তা োি উপি বভাি থানক, তাহনে বসগুনো
যােনিি উনটা রদ্নক পান ে৷ “হযাাঁ” া “ো” এি পানশি ৃ িরি পূ িণ কিাি মাধযনম আপোি বভাি রদ্ে৷

“আরম একর্ে প্ররত ন্ধী৷ আরম বকাথায় বভাি রদ্নত পারি?”
এখে প্রায় স গুনো বভািনকন্দ্র প্ররত ন্ধীনদ্ি র্েয প্রন শনযাগয৷ যরদ্ আপোি বভািনকন্দ্র প্রন শনযাগয ো হয়, তাহনে
রেকি তজী একরি প্রন শনযাগয বভািনকনন্দ্র আপোি েরথ িাোন্তি কিাি র্েয অেু নিাধ র্াোনত পানিে বযখােকাি যােি
আপোি ইনেকশে রর্সরিনিি মত একই হন ৷
এছাড়াও আপরে অযা নসরি

যােনিি মাধযনম বভাি রদ্নত পানিে৷ যরদ্ আপোি দ্ীঘজ-বময়াদ্ী

া িায়ী বকাে অসু িতা

া

প্ররত ন্ধকতা থানক, তাহনে একরি িায়ী অযা নসরি যােনিি র্েয আন দ্ে কিনত পানিে এ ং প্ররতরি প্রাথরমক, র নশষ ও
সাধািণ রে জচনেি আনগ স্বয়ংরক্রয়ভান একরি কনি অযা নসরি যােি পান ে।

১৪

“বভাি রদ্নত যাওয়াি সময় রক রক রর্রেস োগন ?”
২০০২ সানে পাশ হওয়া আইে বহল্প অযানমরিকা বভাি অযাি (হাভা) অেু যায়ী, প্রথম াি বভািাি হওয়া স

যরক্ত তানদ্ি

বভানিি র্েয রে ন্ধনেি আন দ্ে পনত্রি সানথ পরিচনয়ি প্রমাণপত্র র্মা রদ্নত হন অথ া রে ন্ধনেি আন দ্ে পনত্র প্রদ্ি
পরিচয় প্রমানণি র্েয পি তজীনত াড়রত কাগর্পত্র র্মা রদ্নত হন , বযমে, ড্রাইভাসজ োইনসি েম্বি, েে-ড্রাইভাসজ পরিচয়পত্র
েম্বি া বসাশযাে রসরকউরিরি েম্বনিি বশষ চাি সংখযা৷ র্াকনযানগ আপোি রে ন্ধে িিম র্মা বদ্য়াি সময় যরদ্ ড্রাইভাসজ
োইনসি েম্বি, েে-ড্রাইভাসজ পরিচয়পত্র েম্বি া বসাশযাে রসরকউরিরি েম্বনিি বশষ চাি সংখযা উনেখ ো কনিে, তাহনে
রে ন্ধনেি আন দ্ে পনত্রি সানথ রেনে উনেরখত কাগর্পত্রগুনোি বযনকাে একরিি করপ সংযু ক্ত কিনত পানিে: সাম্প্ররতক
এ ং ছর সহ দ ধ পরিচয়পত্র; সাম্প্ররতক ইউরিরেরি র ে;

যাংক বেিনমি; সিকারি বচক

া ব তনেি বচক; সিকারি

কাগর্পত্র বযগুনোনত োম ও রিকাো উনেখ িনয়নছ৷ যরদ্ বকাে বভািাি রে জাচনেি রদ্ে বভাি বদ্য়াি সময় পযজন্ত পরিচনয়ি
বকাে ধিনেি গ্রহণনযাগয প্রমাণ প্রদ্াে ো কনি থানকে, তাহনে বসই বভািািনক বভািনকনন্দ্র স্ক্যাোনিি মাধযনম বভাি রদ্নত
বদ্য়া হন ো, রকন্তু রতরে এযারিনর্রভি যােনিি মাধযনম বভাি রদ্নত পািন ে৷ বসই বভািানিি বভািারধকাি ক্ষুণ্ণ কিা হন ো৷

“বভািনকনন্দ্র বপৌঁছানোি পি রক কিনত হন ?”
বভািনকনন্দ্র প্রন শ কিাি পি, এক া একারধক ইনেকশে রর্সরিি (ই.রর্.) বির ে বদ্খনত পান ে৷ আপোি ই.রর্. বির নে
একরি কেু িািাইর্র্ বভািাি তারেকায় আপোি মূ ে স্বাক্ষনিি রেণজয় কিা করপি উপনিি একরি র্ায়গায় স্বাক্ষি কিনত
ো হন ৷ তািপি একরি কাগনর্ি যােি বদ্য়া হন এ ং বগাপে কনক্ষ যাওয়াি র্ায়গা বদ্রখনয় বদ্য়া হন বযখানে আপরে
যােি রচরহ্নত কিন ে এ ং বসরি স্ক্যাোনিি কানছ রেনয় যান ে৷

“বভাি বদ্য়াি অেু মরত বদ্য়া ো হনে রক হন ?”
যরদ্ োম বভািাি তারেকায় ো থানক, তাহনে রিকাো অেু যায়ী যথাযথ ইরর্/এরর্ বির নে এনসনছে রকো তা যাচাই কনি
বদ্খাি র্েয পরিদ্শজনক

েু ে৷ সরিক ইনেকশে ও অযানসম্বরে রর্সরিনি আনছে রকো তা রেরিত হনয় রেে৷ পূ িণ কিা
রে ন্ধে িিম স জনশষ সময়সীমাি মনধয ো বপৌঁছানে অথ া, প্রাথরমনকি বক্ষনত্র, আপরে বকাে দ্নে তারেকাভুক্ত ো হনে এরি
হনত পানি৷ তািপনিও যরদ্ মনে কনিে বয আপরে বযাগয, তাহনে আপরে বভাি রদ্নত পািন ে৷ একরি এযারিনর্রভি/হেি
োমা

যােনিি র্েয অেু নিাধ র্াোে৷ রে জাচনেি পি, দ্যা ব ার্জ অ

ইনেকশেস ইে দ্যা রসরি অ

রেউ ইয়কজ তাি

বিকর্জগুনো যাচাই কনি বদ্খন এ ং যরদ্ সরতযই বযাগয হনয় থানকে এ ং সরিক বভািনকনন্দ্র রগনয় থানকে তাহনে আপোি
বভাি গণো কিা হন ৷ তা ো হনে, একরি বোরিশ পারিনয় র্ারেনয় বদ্য়া হন

বয আপরে বযাগয েে, এ ং ভর ষযৎ

রে জাচেগুনোনত বভাি বদ্য়াি বযাগযতা প্রারপ্তি র্েয একরি রে ন্ধনেি আন দ্ে পত্র পািানো হন ।

“স্ক্যাোি রকভান কার্ কনি?”
স্ক্যাোি সেরকজত রেনদ্জশো:


আপোি যােিরি স্ক্যাোনিি র্ায়গায় রেনয় যাে



আপোি পছনিি ভাষা ব নছ রেে



যােিরি বিনত প্রন শ কিাে
র স্তারিত র্াোি র্েয েতুে উপানয় বভাি রদ্ে বদ্খুে।

১৫

“ যােি মারকজং রর্ভাইস (র এমরর্) রকভান কার্ কনি?”
র এমরর্ সেরকজত রেনদ্জশো:



Video on BMD



বভািািনদ্ি যােি য হানিি র্েয র এমরর্ দ্ু ইভান সু র ধা রদ্নয়নছ:
•

পদ্জাি উপি যােি বদ্খা

•

অরর্ও বহর্ বিানেি মাধযনম যােনিি বেখাগুনো বশাো



স্প্শজ পদ্জা




কী পযার্ (বব্রইে)
চুমুক এ ং িুাঁ বদ্ওয়াি যন্ত্র (রসপ অযান্ড পাি রর্ভাইস)



বদ্ােে দ্াড় (িকাি পযানর্ে)

যােিরি রচরহ্নত কিাি পি, াছাইগুনো পযজানোচো করুে। বকাে পছনি পরি তজে কিনত চাইনে, বয প্ররতনযারগতা অথ া
র ষয়গুনোনত পরি তজে কিনত ইেুক বসগুনো ব নছ রেে এ ং যথাযথ পছি পুেিায় াছাই করুে৷ াছাই সেন্ন হনে
সািসংনক্ষপ পদ্জায় বিিত যা াি র্েয “পি তজী পৃ ষ্ঠা” চাপুে।



যােি রচরহ্নতকিনণি পনি, “পি তজী পৃ ষ্ঠা” চাপুে। “ যােি রচরহ্নত করুে” বচনপ রচরহ্নত কিা যােি সংগ্রহ করুে।
আপোি মুরদ্রত যােি স্ক্যাোনিি র্ায়গায় রেনয় যাে।

“যরদ্ সাহানযযি দ্িকাি হয়?”
প্ররত ন্ধী রকং া যােি পড়নত অক্ষম হনে যরদ্ বকাে সাহানযযি দ্িকাি হয়, বির্ানিে আইোেু যায়ী সাহাযয কিনত বগাপে
কনক্ষ বকাে ন্ধু া আত্মীয়নক রেনয় বযনত পানিে৷ বভািনকনন্দ্রি পরিদ্শজকিাও আপোনক সাহানযযি র্েয প্রস্তুত থাকন ে৷

“যরদ্ বভাি বদ্য়াি র্েয রে ন্ধে করি, তাহনে রক আমানক র্ুরি রর্উরিি র্েয র্াকা হন ?”
বভািাি রে ন্ধে তারেকাি পাশাপারশ বেনিি কিদ্াতা ও োইনসিধািী ড্রাইভািনদ্ি তারেকা বথনকও র্ুরিনদ্িনক ব নছ বেয়া
হয়৷ র্ুরি রহসান দ্ারয়ত্ব পােে কিা এড়ানত পািন ে এই আশায় বভাি বদ্য়াি অরধকাি র সর্জে বদ্ন ে ো৷ যরদ্ আপরে কি
প্রদ্াে কনিে অথ া গারড় চাোে, তাহনেও আপোনক র্াকা হনত পানি৷ এছাড়াও, র্ুরি রহনসন দ্ারয়ত্ব পােে কিা হনে
একিা র নশষ অরধকাি, যা আপোনক যরক্তগতভান সকে মারকজে োগরিকনদ্ি পক্ষা েম্বনেি সু নযাগ কনি বদ্য় যানদ্ি
আত্মপক্ষ সমথজনেি মাধযনম র্ুরিনদ্ি িািা র চাি পা াি অরধকাি আনছ।

“ ড় ধিনেি অপিানধ বদ্াষী সা যস্ত হনে আমাি বভাি বদ্য়াি অরধকাি রক প্রভার ত হন ?”
রে রন্ধত হনত া বভাি রদ্নত পািন ে ো যরদ্ ড় ধিনেি অপিানধ বদ্াষী সা যস্ত হনয় থানকে এ ং বসই অপিানধি কািনণ:



তজমানে কািাগানি থানকে; অথ া
শতজাধীে মুরক্তনত (পযানিানে) থানকে৷

আপরে রে ন্ধে কিনত া বভাি রদ্নত পািন ে যরদ্ ড় ধিনেি অপিানধ বদ্াষী সা যস্ত হনয় থানকে এ ং বসই কািনণ:


আপোনক প্রন শনেি আনদ্শ বদ্য়া হয়;



আপোনক কািাদ্ণ্ড বদ্য়া ো হয় অথ া আপোি কািাদ্ণ্ড মুেতর কিা হয়;
১৬



আপরে কািাদ্নণ্ডি সেূ ণজ বময়াদ্ পাি কনিনছে; এই বক্ষনত্র আপরে বভাি বদ্য়াি র্েয পুেিায় রে রন্ধত হনত
পািন ে

আপরে শতজাধীে মুরক্তনত রছনেে এ ং তািপি আপোনক অপিানধি অরভনযাগ বথনক খাোস বদ্য়া হনয়নছ; এই
বক্ষনত্র আপরে বভাি বদ্য়াি র্েয পুেিায় রে রন্ধত হনত পািন ে



আপরে ক্ষমা বপনয় থানকে

“বছািখানিা অপিানধ বদ্াষী সা যস্ত হনে রক আমাি বভাি বদ্য়াি অরধকাি প্রভার ত হন ?”
যরদ্ বছািখানিা অপিানধ বদ্াষী সা যস্ত হনয় থানকে তাহনে আপরে রে ন্ধে কিনত ও বভাি রদ্নত পািন ে, এমেরক
কািাগানি থাকা অ িানতও৷ রেউ ইয়নকজি আদ্ােত, অেয বকাে বেনিি আদ্ােত া বির্ানিে আদ্ােত, বযখানেই বদ্াষী
সা যস্ত হনয় থানকে ো বকে একই রেয়ম প্রনযার্য হন ৷ রে ন্ধে কিনত এ ং বভাি বদ্য়াি র্েয অপিানধি বিকর্জ সেরকজত
বকাে কাগর্পত্র র্মা রদ্নত হন ো৷
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