
সচরাচর করা প্রশ্ন সমূহ 
 
প্রাথমমক মির্বাচি মক?   

একটি প্রাথমিক মির্বাচি মির্বয় করে ককাি প্রাথী মির্বাচিী আসরিে জিয দরেে িরিািয়ি পারর্ি, এর্ং তা তখিই অিুমিত হয় যখি দইু 

র্া তাে অমিক প্রাথী র্যােরে িাি কতাোে সর্ কটি িাপ সফেভারর্ উত্তীর্ব হরয় আরসি। প্রাথমিক মির্বাচরিে মর্জয়ী প্রাথী িরভম্বে 

িারসে সািাের্ মির্বাচরি কসই দরেে িরিািীত প্রাথী মহসারর্ মির্বাচি কেরর্ি। 

আপমি ককর্ে িাত্র আপিাে দে দ্বাো আরয়ামজত প্রাথমিক মির্বাচরি কভাে মদরত পােরর্ি। কযিি আপমি যমদ ওয়ামকব ং ফযামিমেজ পাটিব ে 

মির্মিত সদসয হি, তাহরে আপমি শুিু প্রাথমিরকই কভাে মদরত পােরর্ি, কেরিাক্র্যাটিক  র্া মেপার্মেকারিে প্রাথমিরক িয়। 

 
আমম মক প্রাথমমক মির্বাচনি ভ াট মিনে পামর ? 

আপমি যমদ মির্মিত কভাোে মহসারর্ এিি ককারিা দরে তামেকাভুক্ত হরয় থারকি (মিমদবষ্ট সিয় সীিাে িরিয)  কয দে প্রাথমিক মির্বাচরিে 

আরয়াজি কেরে তাহরে আপমি প্রাথমিরক কভাে মদরত পােরর্ি। আপিাে কযাগ্যতাে মর্ষরয় যমদ মিমিত িা হি তাহরে BOE এে সারথ 

কযাগ্ারযাগ্ করুি। 

 
রািঅফ প্রাথমমক মির্বাচি কানক র্নে এর্ং োনে মক আমম ভ াট মিনে পামর? 

মসটির্যাপী পরদে জিয (কিয়ে, পার্মেক অযােরভারকে অথর্া কম্পররাোে) যমদ ককারিা প্রাথী প্রাথমিক মির্বাচরিে কিাে কভারেে অন্তত 

৪০% িা পাি, তাহরে সর্বামিক কভাে প্রাপ্ত দইু জি প্রাথীে িরিয একটি োিঅফ প্রাথমিক মির্বাচি কো হয়। আপমি যমদ প্রাথমিরক কভাে 

কদয়াে কযাগ্য হি তাহরে কয দরে আপমি তামেভুক্ত তাে কয ককারিা োিঅফ প্রাথমিরকও আপিাে কভাে কদয়াে কযাগ্যতা আরে। 

 
সাধারণ মির্বাচি মক এর্ং আমম মক োনে ভ াট মিনে পামর?   

সািাের্ মির্বাচরি  মর্মভন্ন দরেে প্রাথীগ্র্ মির্বাচিী আসরি মর্জয়ী হর্াে েরে প্রমতদ্বমিতা করেি। র্যােরেে প্রমতটি আসরি কয ককারিা 

দরেে কয ককারিা প্রাথীে পরে আপমি কভাে মদরত পারেি। আপমি র্যােে প্রস্তার্িারতও "হযা" র্া "িা" সূচক কভাে মদরত পারেি। মিমদবষ্ট 

সিরয়ে মভতরে কয সকে কভাোেগ্র্ মির্মিত হরয়রেি তারদে সািাের্ মির্বাচরি কভাে কদয়াে কযাগ্যতা আরে। 

 
র্যােট প্রস্তার্িা মক? 

র্যােে প্রস্তার্িা হরে যখি কভাোেগ্রিে মসদ্ধারন্তে েরে র্যােরে একো প্রশ্ন উত্থামপত হয়। র্যােরেে প্রশ্নগুরো র্ন্ড ইসুয সংক্র্ান্ত হরত পারে 

অথর্া মিউ ইয়কব  কেে সংমর্িারিে প্রস্তামর্ত সংর ািি অথর্া মিউ ইয়কব  মসটি চােব ারেে সংর ািি।  ককারিা ককারিা কেরত্র জনিক র্যমক্ত 

র্া কগ্ািী র্যােরে ককারিা প্রশ্ন উত্থাপরিে জিয একটি মপটি ি জিা কদি। 

 
ভ াট ভিয়ার জিয মক  ানর্ মির্মিে হনে হয়? 

আপমি BOE- এে ওরয়র্সাইে কথরক মির্িি ফিব  োউিরোে কেরত পারেি, স্থািীয় BOE অমফস কথরক সংগ্রহ কেরত পারেি অথর্া 
োক কযারগ্ পাওয়াে জিয এ িাম্বারে অিুরোি করুি 866-VOTE-NYC 

 
আমম জামি িা ভ াট ভিয়ার জিয আমম মির্মিে মক িা ---আমম মক  ানর্ ভ াজ করনর্া?  ?  

কভাোে কেমজরে ি েুক আপ র্যর্হাে করুি (যা NY কেে কর্ােব  অফ ইরেক িস দ্বাো পমেচামেত) অথর্া সাহারযযে জিয কভাোে 

হেোইরি কে করুি।   

 
আমার মির্িনির ভময়াি উত্তীণব হনে পানর?   

আপিাে মির্িরিে ককারিা কিয়াদ কিই, মকন্তু আপমি যমদ ক রষে দইুটি কফোরেে মির্বাচরি কভাে িা মদরয় থারকি অথর্া আপমি অিয 
জায়গ্ায় চরে মগ্রয় থারকি এর্ং আপিাে ঠিকািা BOE-এে সারথ হােিাগ্াদ করেি িাই তরর্ কসো র্ামতে হরয় কযরত পারে ।    

 

http://vote.nyc.ny.us/html/voters/bengali.shtml
http://nyccfb.info/public/voter-guide/primary-state-2014/PDF/Guides/Be_NYC-BOE.pdf
http://nyccfb.info/public/voter-guide/primary-state-2014/PDF/Guides/Be_NYC-BOE.pdf


যমি এমি হয় ভয, ভেষ র্ার ভ াট ভিয়ার পর আমম অিয জায়গায় চনে ভগমি (মিউ ইয়কব  মসটির মনধয)?   

আপমি যখি অিয জায়গ্ায় চরে যাি, মিউ ইয়কব  কেে আইরিে মর্িাি িরত ২৫ মদরিে িরিয BOE কক ঠিকািা পমের্তব রিে মর্ষরয় 

অর্গ্ত কেরত হরর্। িতুি মির্িি ফরিব "কভাটিং তথয যাে পমের্তব ি হরয়রে" উরেমখত র্াক্সসহ সর্ তথযামদ মদরয় পূের্ করে জিা 

মদরয় এো কেরর্ি। আপিাে িতুি এর্ং পুেরিা ঠিকািা মদি, কয দরে তামেকাভুক্ত হরত চাি কসই দরেে র্াক্সএ টিক মচহ্ন মদি (পুেরিা 

ঠিকািায় ককারিা দরে তামেকাভুক্ত হওয়া সরেইও আর্াে মেখুি) এর্ং আরো ককারিা তরথযে অিুরোি করে হরে তা মদি। যমদ অিয 
জায়গ্ায় চরে মগ্রয় থারকি মকন্তু মিমদবষ্ট সিয় সীিাে িরিয ঠিকািা পমের্তব ি করেি িাই, তরর্ আপমি িতুি কভাে ককরে মগ্রয় 

অযামফরেমভে র্যােরেে িািযরি কভাে মদি। আপিাে ঠিকািা পমের্তব রিে প্রমক্র্য়া সম্পন্ন হরয়রে মক িা তা কভাোে হেোইরি কে করে 

কখাজ করুি । 

 
য ি ভ াট ভিয়ার জিয স্বাক্ষর করনর্া ে ি যমি আমার িাম োমেকায় িা থানক?   

প্রথরি মিমিত করুি কয আপমি কভাে কদয়াে জিয আপিাে অযারসম্বমে ও মির্বাচিী মেমেক্ট এে সঠিক কেমর্রে স্বােে করেরেি মক িা। 

প্রমতটি মির্বাচরিে আরগ্ সকে মির্মিত কভাোেগ্র্রক CFB দ্বাো কভাোে গ্াইে এে কিইমেং কেরর্ে পাঠারিা হয়  এর্ং BOF-এে 

কিইোে সহ সর্ মকেুরতই মেমেক্ট িাম্বাে োপারিা আরে। যমদ আপিাে সাহারযযে প্ররয়াজি হয় তাহরে প্রমতটি মির্বাচি ককরে একজি 

মির্বাচি কিীরক পাওয়া যারর্ কয আপিাে িাি ও ঠিকািা মদরয় আপমি ককাি মেমেক্ট এ র্সর্াস করেি তা কর্ে করে মদরত পােরর্। 

যখি আপমি মিমিত কয, আপমি সঠিক কেমর্রে মগ্রয় স্বােে কেরেি, তাে পেও আপিাে িাি যমদ মির্বাচিী তামেকায় িা থারক, 

কাের্ এো হরত পারে কয BOE আপিাে মির্িরিে ফিবটি পায়মি।  আপমি যমদ মর্শ্বাস করেি কয, আপমি কভাে প্রদারি কযাগ্য  

তাহরে আপমি কভাে মদরত পােরর্ি। ককারিা মির্বাচিী কিীরক অযামফরেমভে র্যােরেে র্যাপারে মজজ্ঞাসা করুি এর্ং মিরদব গুরো কিরি 

চেুি। মির্বাচরিে পে BOE তারদে কেকেব  খমতরয় কদখরর্ এর্ং আপিাে কযাগ্য থারকি তরর্  আপিাে কভােটি গ্র্িা কো হরর্। যমদ 

তা িা হয় তরর্ আপমি একটি কিাটি  পারর্ি কয আপিাে কভাে কদয়াে কযাগ্যতা মেে িা এর্ং পের্তী মির্বাচরি কভাে কদয়াে মির্িি 

ফিব পারর্ি।  

 
মির্বাচনির মিনি আমার ভ াট ভকনে যমি ভযনে িা পামর? 

যমদ কাউমি র্া মিউ ইয়কব  মসটি মির্বাচরিে মদরি, সািময়ক র্া স্থায়ী অসুস্থতা অথর্া  ােীমেক অেিতা, হাসপাতারে ভমতব , এক র্া 
একামিক অসুস্থ র্া অেি র্যমক্তে প্রাথমিক পমেচযবাে কতব রর্য মিরয়ামজত, অথর্া কভোরেি অযােমিমিররে ি হসমপোরেে মিরোিাগ্ারে, 

কজে  র্া হাজত র্াস, মর্চারেে অরপোয় র্া গ্রযান্ড জমুে প্রমক্র্য়ামিরি অথর্া কজে  ামস্ত কভাগ্ কেরেি ককারিা অপোরি কদাষী সার্যস্থ 

হওয়াে কােরর্ র্া অিযায় কাজ যা গুরুতে অপোি কযাগ্য িয় এিি কােরি কভাে ককরে িা যাওয়াে হয় তরর্ আপমি অযার্রসমি 

র্যােরেে িািযরি কভাে মদরত পারেি। 
অযার্রসমি র্যােরেে িািযরি কভাে কদয়াে দইুটি উপায় আরে : স েীরে অথর্া োক কযারগ্।      

অযার্নসমি ভ াট ডাক ভযানগ মিনে চাইনে: কে করুি  866-868-3692 র্যােে আরর্দরিে অিুরোরিে জিয অথর্া BOE-এে 

ওরয়র্সাইে কথরক োউিরোে করুি। আরর্দিটি  পূের্ করে আপিাে BOE এে কর্ারো অমফরস মিমদবষ্ট সিয় সীিাে িরিয পাঠিরয় 

মদি। BOE আপািরক োক কযারগ্ একটি অযার্রসমি র্যােে পাঠারর্। তা পূের্ করে মিমদবষ্ট সিয় সীিাে িরিয আপিাে BOE  কর্ারো 

অমফরস পাঠিরয় মদি । 

সেরীনর যমি ভ াট মিনে চাি:  যখি কথরক র্যােে হারত আরস তখি কথরক অযার্রসমি কভাে দাি শুরু হয় ( অন্ততয মির্বাচরিে 

৩২ মদি আরগ্) এর্ং ক ষ হয় মির্বাচরিে মদরি। এটি আপিাে BOE  কর্ারো অমফরস কসাি কথরক শুক্র্, এর্ং মির্বাচিী মদরিে আরগ্ে 

সপ্তারহে েুটিে মদরি সকাে ৯ ো কথরক মর্রকে ৫ তা এর্ং মির্বাচরিে মদরি োত ৯ো পযবন্ত পমেচামেত হয় ।    

 
মর্নেষ দ্রষ্টর্য: যমদ আপিাে অযার্রসমি র্যােে োক কযারগ্ সংগ্রহ কোে মিমদবষ্ট সিয় সীিা পাে হরয় যায় এর্ং দরু্বেিা জমিত কােরর্ 

র্া আকমিক অসুস্থতাে কােরর্ মির্বাচরিে মদরি আপিাে মির্বাচিী ককরে কযরত িা পারেি তাহরে আপিাে অিুরিাদি পত্রসহ আপিাে 

প্রমতমিমিরক আপিাে পরে অযার্রসমি র্যােে সংগ্রহ কোে জিয BOE কর্ারো অমফরস পাঠারত পারেি। আপিাে BOE  কর্ারো অমফরস 

মির্বাচরিে মদরি োত ৯ োে িরিয সম্পূর্ব  পূের্কৃত আরর্দি এর্ং র্যােে কফেত মদরত হরর্ ।   

http://www.nyccfb.info/public/voter-guide/primary-state-2014/PDF/Guides/Be_NYC-BOE.pdf
http://vote.nyc.ny.us/html/voters/bengali.shtml
http://vote.nyc.ny.us/html/voters/bengali.shtml
http://www.nyccfb.info/public/voter-guide/primary-state-2014/PDF/Guides/Be_NYC-BOE.pdf
http://www.nyccfb.info/public/voter-guide/primary-state-2014/PDF/Guides/Be_NYC-BOE.pdf

