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ভ োট সংক্রোন্ত সচরোচর জিজ্ঞোসো করো প্রশ্নমোলো 

   

প্রোইমোরী জির্বোচি জক? 

একটি প্রাইমারী টির্বাচি অিুটিত হ  য ন ি একাট ক প্রাথী এ একটি ের র িটমরি ি চাি এর্  সফ ভারর্ 
র্যা রি নার্ার সক   াপ সম্পন্ন করর আরসি। প্রাইমারী টির্বাচরি টর্জযী প্রাথী এ ঐ ের র মরিািীত হ প্রাথী এ 
ট সারর্ িরভম্বররর সা ারণ টির্বাচরি যনাগ যেরর্ি ।     

আজম জক প্রোইমোরী জির্বোচনি ভ োট জিনে পোজর?  

আপটি নটে টির্টিত হ যভািার ট সারর্ এমি যকারিা ের  ত হাট কাভুক্ত  রয থী ারকি (টিটেবষ্ট সময সীমার মর য)  
যন ে  প্রাইমারী টির্বাচরির আরযাজি কররে, ত হা র  আপটি প্রাইমারীরত হ যভাি টেরত হ পাররর্ি।  যষ্টি পাটিব 
টিযমািুনাযী টিটেবষ্ট প্রাইমারী টির্বাচরি অ-টির্টিত হ যভািাররাও যভাি টেরত হ পাররর্ি, BOE  এর সারথী  
যনাগারনাগ করর যজরি টিি আপটি যভাি োরির  যনাগয টকিা।  

‘রোিঅফ’ প্রোইমোরী জির্বোচি কোনক র্নল এর্ং েোনে জক আজম ভ োট জিনে পোজর?  

  রর্যাপী পরের জিয (যমযর, পার্ট ক অযাডরভারকি অথী র্া কম্পররা ার) নটে যকারিা প্রাথী এ প্রাথী টমক 
টির্বাচরির  সমগ্র যভারির অন্তত হ ৪০% িা পাি, ত হা র  সর্বাট ক যভাি প্রাপ্ত েইু জি প্রাথী এর মর য একটি 
‘রািঅফ’ প্রাথী টমক টির্বাচি করা  য। আপটি নটে প্রাথী টমরক যভাি যেযার যনাগয  ি, ত হা র  যন ের  আপটি 
ত হাট ভুক্ত ত হার যন যকারিা রািঅফ প্রাথী ম্ক-যক আপিার যভাি যেযার যনাগযত হা  রর্। 
 

সোধোরণ জির্বোচি জক এর্ং আজম জক েোনে ভ োট জিনে পোজর?   

সা ারণ টির্বাচরি  টর্টভন্ন ের র প্রাথী এগণ টির্বাচিী আসরি টর্জযী  র্ার  রে প্রটত হদ্বটিত হা কররি। র্যা রির 
প্রটত হটি আসরি যন যকারিা ের র যন যকারিা প্রাথী এর পরে আপটি যভাি টেরত হ পাররি। আপটি র্যা ি 
প্রস্তার্িারত হও " যাাঁ" র্া "িা" সূচক যভাি টেরত হ পাররি। টিটেবষ্ট সমরযর মর য যন সক  যভািারগণ টির্টিত হ 
 রযরেি ত হারের সা ারণ টির্বাচরি যভাি যেযার যনাগযত হা আরে। 
 
জর্নেষ জির্বোচি জক এর্ং আজম জক েোনে ভ োট জিনে পোরনর্ো?  

টর্র ষ টির্বাচি  র া, ন ি একটি অটফরসর পে টি বাটরত হ যমযােপূরণবর আরগ  ূিয  রয নায, যনমি, যকাি 
টির্বাটচত হ প্রটত হটিট  পেত হযাগ কররি র্া অিয অটফরসর জিয টির্বাটচত হ  ি। এমিটি  র , স্বল্প সমরযর মর য 
যমযাে য ষ  ওযা পনবন্ত আসিটি পূররির জিয একটি টর্র ষ টির্বাচি য াষণা করা  য। আপটি টর্র ষ 
টির্বাচরি যভাি টেরত হ পাররর্ি, নটে আপটি সমযসীমার মর য যভাি োরির জিয টির্টিত হ  ি এর্  আপটি যন 
টডসটররে র্াস কররি যস ারি টর্র ষ টির্বাচি অিুটিত হ  রে । 
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র্যোলট প্রস্তোর্িো জক?  

র্যা ি প্রস্তার্িা  ে, ন ি যভািারগরির টসদ্ধারন্তর  উপ রে র্যা রি একিা প্রশ্ন উত্থাটপত হ  য। র্যা রির 
প্রশ্নগুর া র্ন্ড ইসুয স ক্রান্ত  রত হ পারর অথী র্া টিউ ইযকব  যেি স টর্ ারির প্রস্তাটর্ত হ স র া ি অথী র্া টিউ 
ইযকব  টসটি চািবাররর স র া ি স ক্রারন্ত  রত হ পারর ।  যকারিা যকারিা যেরে জনিক র্যটক্ত র্া যগািী র্যা রি 
যকারিা প্রশ্ন উত্থাপরির জিয একটি টপটি ি জমা টেরত হ পাররি ।  
আজম িোজি িো ভে, আজম ভ োনটর িিয জির্জিে জকিো- জক োনর্ িোিনে পোরনর্ো?  

আপিার টির্িরির পটরটিটত হ অি াইরি যে ার জিয 
ht t p://v ot er l ookup .el ec t i ons .s t a t e .ny .us  
(ht t p://v ot er l ookup .el ec t i ons .s t a t e .ny .us ) র্যর্ ার করুি র্া স রনাটগত হার জিয যফাি করুি 
866-VOTE -NYC (শ্রর্ণ প্রটত হর্িীরের জিয 212-487-5496)। 

আমোর জির্িনির জক ভময়োি উর্ত্তীি হনে পোনর? 

আপিার জির্িনির যমযাে উর্ত্তএরির যকাি সমযসীমা যিই। ত হথী াটপ, আপটি নটে েটুি যফডারর  টির্বাচরি যভাি 
িা টেরয থী ারকি র্া আপটি আপিার টিকািা পটরর্ত হব ি করররেি এর্  BOE  যক  আপিার িতু হি টিকািার   র্র 
জািাি িাই, ত হা র   আপিার টির্িি-িা“িটগত হ”  ওযার সম্ভর্িা আরে  এর্  আপিার যভাি যকরের 
যভািার ত হাট কায  যরত হা আপিার িাম িা-ও থী াকরত হ পারর। আপটি  নটেও এটফরডটভি র্যা রির মা যরম 
যভাি টেরত হ পাররর্ি।    

ভ োট জিনে আজম ভকোথোয় েোর্? 

আপটি যভাি প্রোরির জিয টির্টিত হ  র্ার ২-৩ সপ্তার র পরর ডাক যনারগ আপিার যভািার কাডব টি পারর্ি 
যন ারি আপিার যভাি যকরের ত হথী য থী াকরর্।  টির্বাচি যর্ারডব র যভাি যকে য ারকির 
(ht t p://ny c .pol l s i t e l oc a t or .c om) র্যর্ ার কররও আপটি যজরি টিরত হ পাররি।  

http://voterlookup.elections.state.ny.us/
http://voterlookup.elections.state.ny.us/
http://nyc.pollsitelocator.com/
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আজম েজি গের্োর ভ োট প্রিোনির পর জিউ ইয়কব  জসজটর মনধয র্োসো পজরর্েবি কনর থোজক, েনর্ জক হনর্?  

ন ি আপটি টিকািা পটরর্ত হব ি কররি, টিউ ইযকব  যষ্টরির আইিািুনাযী ২৫ টেরির মর য আপিার BOE -যক 
পটরর্টত হব ত হ টিকািা জািারত হ  রর্। িতু হি যভািার টির্িি ফরমবর “যভাি োরির যন ত হথী য পটরর্ত হব ি  রযরে” র্ক্স 
স  সক  ত হথী য পূরণ করর জমা টেরয আপটি যসিা কররত হ পাররি। আপিার িতু হি ও পুরাত হি টিকািা ট  িু, 
যন ের র আপটি অন্তভুবক্ত  রত হ চাি যস ের র র্রক্স টচটিত হ করুি (আপটি আপিার পরুাত হি টিকািায নটে 
যকারিা একটি ের র সরেঅন্তভুবক্ত টের ি, ত হা র ও এিা টচটিত হ করুি) এর্  অিযািয প্ররযাজিীয ত হথী যাটে 
প্রোি করুি। নটে আপটি র্াসা পটরর্ত হব ি করররেি টকন্তু সমযসীমার মর য BOE  টিকি টিকািা পটরর্ত হব ি িা 
করর থী ারকি, ত হরর্ আপটি আপিার িতু হি যভাি যকরে টগরয অর্ যই এটফরডটফি র্যা রির মা যরম যভাি 
টেরর্ি। আপিার পটরর্টত হব ত হ টিকািা স রনাজি  রযরে টকিা ত হা 866-VOTE -NYC িাম্বারর  যফাি করর যজরি 
টিি । 

ভ োট জিনে জগনয় ভ োটোর র্জহনে স্বোক্ষর করোর সময় েজি আমোর িোম িো থোনক, েনর্ জক হনর্? 

প্রথী রম, টিটিত হ  ি যন আপটি আপিার এরসম্বট  এর্  ইর ক ি টডসটররের সটিক যিটর্র  স্বাের কররেি। 
এই টডসটরে িম্বরগুর া CFB যথী রক আপটি যন যভািার গাইড যপরযরেি ত হার িারমর য রর্র র যিাটির  মটুিত হ 
আরে এর্  BOE  যথী রক ডাক যনারগ প্রটত হ টির্বাচরির আরগ সক  টির্টিত হ যভািাররের কারে যপ্রটরত হ মযাই ার 
আরে। 

আপটি ন ি টিটিত হ  রর্ি যন, আপটি সটিক যিটর্র  স্বাের কররেি, যভািার ত হাট কায আপিার িাম নটে 
িা থী ারক,  যরত হার্া BOE  আপিার টির্িরির ফমব পাযটি। আপটি নটে মরি কররি যন, আপটি যভাি প্রাোরি 
যনাগয, আপটি যভাি টেরত হ পাররর্ি। একজি যপা  ওযাকব াররর কারে যথী রক এটফরডটফি র্যা ি যচরয টিরয 
টিরেব িা অিুনাযী পূরণ করুি। টির্বাচি য রষ BOE  িটথী  পরীো কররর্, আপটি নটে যভাি োরি যনাগয থী ারকি 
ত হরর্ আপিার যভাি গণয  রর্। আর নটে িা  য, ত হা র  আপটি একটি যিাটি  পারর্ি যন আপটি যভাি োরি 
যনাগয টের ি িা যসই সারথী  ভটর্ষযৎ টির্বাচরির জিয টির্িি ফমব।   

একজট এজফনেজফট র্যোলট জক? 

একটি এটফরডটফি র্যা ি  র া একটি কাগরজর র্যা ি না আপটি অিুররা  করর যপরত হ পাররি নটে আপটি 
টর্শ্বাস কররি যন আপটি সটিক যভাি যকরে টগরযরেি এর্  আপিার যভাি যেযার যনাগযত হা আরে টকন্তু 
যভািার র্ট রত হ আপিার িাম যিই (রনমি, আপটি র্াসা র্ে  করর টিকািা  া িাগাে কররিটি র্া যভািার 
র্ট রত হ িাম উিারিার জিয সমযমত হ আপিার পটরর্টত হব ত হ টিকািা োপারিার র্যর্িা যিযা  যটি)। র্যা ি যপপার 
ও  াম টিরেব িা অিুনাযী পূরণ করুি এর্  পরূণ করা  রয যগর  একজি যপাট   এরজন্টরক টেি। টির্বাচি 
য রষ যর্াডব  অফ ইর ক ি িটথী  পরীো কররর্- আপটি নটে যভাি যের্ার যনাগয থী ারকি, সটিক যভাি যকরে 
টগরযরেি এর্  র্যা ি ও  াম সটিক ভারর্ পরূণ করররেি, ত হা র  আপিার প্ররেয যভাি গণয  রর্। আর নটে 
িা  য, ত হরর্ আপিার যভাি গণয  যটি জাটিরয যিাটি  যেযা  রর্। 

আপিার এটফরডটফি  ামটি আগামী টির্বাচিগুর ার জিয টির্িি ফমব ট সারর্ কাজ কররর্ নটে আপটি যভাি 
োরি যনাগয িা থী ারকি এর্  সটিকভারর্ পূরণ করর থী ারকি। 

েজি একিি ভপোল ওয়োকব োর আমোর ভ োটোজধকোর জিনয় প্রশ্ন েুনল? 

নটে একজি যপা  ওযাকব ার আপিার যভািাট কার টিরয চযার ঞ্জ কররি নথী া, আপটি যন র্যটক্ত র্র  োটর্ 
কররেি আপটি যস িি র্া আপটি এই টডসটররে র্সর্াস কররি িাই ত হা র  আপটি যপা  ওযাকব াররক  পথী  
গ্র ণ করার জিয অিুররা  কররত হ পাররি যন, আপটি যভাি োরি যনাগয। আপটি  াটস্ত টর্ ারির অ ীরি  পথী  



4  

কররর্ি যন, আপটি যভাি োরি যনাগয এর্  সেম, এর পর আপটি সা ারণ (এটফরডটফি িয) র্যা রি যভাি 
টেরত হ পাররর্ি।  

জির্বোচনির জিনি আমোর ভ োট ভকনে  আজম েজি ভেনে িো পোজর? 

নটে কাউটন্ট র্া টিউ ইযকব  টসটি টির্বাচরির টেরি, সামটযক র্া িাযী অসুিত হা অথী র্া  ারীটরক অেমত হা, 
 াসপাত হার  ভটত হব , এক র্া একাট ক অসুি র্া অেম র্যটক্তর প্রাথী টমক পটরচনবার কত হব রর্য টিরযাটজত হ, অথী র্া 
যভিাররি অযাডটমটির্রর ি  সটপিার র টিররা াগারর, যজ   র্া  াজত হ র্াস, টর্চাররর অরপোয র্া গ্রযান্ড 
জটুর প্রটক্রযাট রি অথী র্া যজ   াটস্ত যভাগ কররেি যকারিা অপরার  যোষী সার্যি  ওযার কাররণ র্া অিযায 
কাজ না গুরুত হর অপরা  যনাগয িয, এমি যকারিা কাররি যভাি যকরে িা নাওয  য, ত হরর্ আপটি অযার্রসটন্ট 
র্যা রির মা যরম যভাি টেরত হ পাররর্ি। 

অযার্রসটন্ট র্যা রির মা যরম যভাি যেযার েইুটি উপায আরে : স রীরর অথী র্া ডাক যনারগ।      

 েোক ভেোনগ : 866-VOTE -NYC যফাি করর র্যা ি আরর্েরির অিুররা  পে অথী র্া BOE -এর ওরযর্সাইি  
(www.v ot e .ny c .ny .us ) যথী রক ডাউির াড কররত হ পাররি। আরর্েিটি  পূরণ করর আপিার BOE  এর 
যর্াররা অটফরস টিটেবষ্ট সময-সীমার মর য পাটিরয টেি। BOE  আপািরক ডাক যনারগ একটি অযার্রসটন্ট র্যা ি 
পািারর্। ত হা পূরণ করর টিটেবষ্ট সময-সীমার মর য আপটি BOE  এর  যর্াররা অটফরস পাটিরয টেি । 

সেরীনর:  ন ি যথী রক র্যা ি  ারত হ আরস ত হ ি যথী রক অযার্রসটন্ট যভাি োি শুরু  য ( অন্তত হ টির্বাচরির ৩২ 
টেি আরগ) এর্  য ষ  য টির্বাচরির টেরি। এটি আপিার BOE   যর্াররা অটফরস যসাম যথী রক শুক্র, এর্  
টির্বাচিী টেরির আরগর সপ্তার র েুটির টেরি সকা  ৯ িা যথী রক টর্রক  ৫িাএর্  টির্বাচরির টেরি রাত হ ৯িা 
পনবন্ত পটরচাট ত হ  য ।    

জর্নেষ দ্রষ্টর্য: আপিার নটে অযার্রসটন্ট র্যা ি ডাক যনারগ স গ্র  করার টিটেবষ্ট সময সীমা পার  রয নায 
এর্  ে ুবিিা জটিত হ কাররণ র্া আকটিক অসুিত হার কাররণ টির্বাচরির টেরি আপিার টির্বাচিী যকরে যনরত হ 
িা পাররি ত হা র  আপটি অিুরমােি পেস  আপিার প্রটত হটিট রক আপিার পেযরথী রক অযার্রসটন্ট র্যা ি 
প্রোি করার জিয BOE  যর্াররা অটফরস পািারত হ পাররি। BOE   যর্াররা অটফরস টির্বাচরির টেরি রাত হ ৯ িার 
মর য আপিারক সম্পূণব  পরূণকৃত হ আরর্েি এর্  র্যা ি যফরত হ টেরত হ  রর্ ।   
 
আজম জিজিে িো ভে, এই জির্বোচনির র্যোলনট জক আনে – ভকোথো ভথনক আজম িোিনে পোজর?  

NYC যভািস’ এর অি াইি www.ny c c f b.i nf o/v ot er gui de   যভািার গাইরড যথী রক প্রাথী এরের ও র্যা ি 
প্রশ্নগুর ার সম্পরকব  জািরত হ পাররর্ি। একটি মুটিত হ গাইড ডাক যনারগ যভািাররের টিকি যপ্ররণ করা  য ন ি 
িািীয অটফস (রনমি যমযর এর্  টসটি কাউটি  যমম্বার) র্া টসটি র্যা রির প্রশ্নমা া র্যা রি থী ারক।   

আজম গুরুের অপরোনধ ভিোষী সোর্যস্ত হনয়জে, আজম জক ভ োট জিনে পোরনর্ো?  

আপটি নটে গুরুত হর অপরার  যোষী সার্যস্ত  ি, ত হরর্ আপিার কারারভাগ এর্ /র্া পররা  সম্পন্ন  ওযার পর 
আপটি টির্টিত হ ও যভাি টেরত হ পাররর্ি।  আরও ত হরথী যর জিয যভািার টির্িরির সচারচর টজজ্ঞাসা করা 
প্রশ্নমা া যে ুি।   

http://www.nyccfb.info/voterguide
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র্েবমোনি আজম গৃহহীি, আজম জক ভ োট জিনে পোরনর্ো?  

 যাাঁ , নটে আপটি টির্টিত হ থী ারকি। আরও ত হরথী যর জিয, যভািার টির্িরির সচারচর টজজ্ঞাসা করা প্রশ্নমা া 
যে ুি।   

ভ োট িোনির সময় আমোর জক পজরচয়পত্র ভিখোনে হনর্?  

অট কা   যেরে যভাি োরির সময আপিারক পটরচযপে যে ারত হ  রর্ িা।  আপটি নটে প্রথী মর্াররর মত হ 
যভাি টেরত হ নাি, ত হরর্ ত হ প্রমারির জিয আপিারক েটর্স  পটরচযপে যে ারত হ  রত হ পারর।  

আজম একিি জির্জিে ভ োটোর জকন্তু আমোর ভ োট ভকনের ভ োটোর েোজলকোয় আমোর িোম ভিই- আজম 
জক ভ োট জিনে পোরনর্ো?  

 যাাঁ। আপটি নটে সটিক যভাি যকরে নাি টকন্তু আপিার িাম ত হাট কায যিই, ত হরর্ আপটি এটফরডটফি 
র্যা রির মা যরম যভাি টেরত হ পাররি।  টির্বাচিী কমএরের কারে এটফরডটফি র্যা ি চাওযার পূরর্ব  আপিার 
উটচৎ যন যভাি যকে য ারকিরটি  ভা  করর নাচাই র্াোই করর টিটিত হ  ি যন, আপটি সটিক যকন্দই্ 
এরসরেি।  টির্বাচরির পরর BOE  নাচাই  করর যে রর্ যন, আপিার যভািটি  গণয   রর্ টকিা এর্  পরর্ত হএরত হ 
আপটি যভাি প্রোরির যনাগয থী াকরর্ি টকিা।  আর নটে িা  য, ত হরর্ আপটি একটি টির্িি ফমবস  যিাটি  
পারর্ি যন, যভাি প্রোরি আপটি যনাগয টের ি িা এর্  আগামী টির্বাচরির জিয টির্িি কররত হ পাররি।   


