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ি�য় কিমউিন� সদস�বৃ�,

এক� নতুন �জে�র �ানীয় �নতৃবৃ�েক িনব�ািচত করার উে�েশ� �ভাটদােনর
জন� যাওয়ার আেগ আমরা এই �ভাটার গাইড উপ�াপন করিছ। আগামী
নেভ�র মােস আমরা ব�ালট সং�া� পঁাচ�  ���পূণ� �ে�র উপরও �ভাট
�দব, যার মেধ� িনউইয়ক�  ��েটর সংিবধান সংেশাধেনর ��াব করা হেয়েছ।
সাধারণ মানুেষর জন� নাগিরক �ি�য়ায় অংশ�হণ সহজতর করার জন�
িনব�াচনী এলাকার পুন�ব�ন�াস সং�ার �ি�য়া, পিরেবশগত সুিবচার, �ভা�ং
ব�ব�ার সং�ারও এর মেধ� অ�ভূ��। আমােদর �ভাটার গাইড ব�ালট ��াব
�থেক �� কের সামেন ২০২২ সােলর ��ট ও জাতীয় পয�ােয় ���পূণ�
িনব�াচন�েলার িবিভ� িদকও তুেল করেব। 

অ�কাের গণতে�র মৃতু� ঘেট। আমােদর ক��র �সা�ার করা ছাড়া আমরা
�ধু আমােদর �েক থাকার জন�ই নয়, বরং আমােদর িবকােশর জন� যা
�েয়াজন �সইসব ���পূণ� নীিতর পে�ও কথা বলেত স�ম হেবা না।
অিভবাসীেদর সমস�া ও ন�ায� �া��েসবা এবং সকেলর ক�েক ��� দান ও
সংর�ণ করার অ�ভূ� ি�মূলক গণত� গড়ায় সহায়তা করেত আগামী
নেভ�েরর িনব�াচেন �ভাট িদন। 

এিপএ ভেয়স।

২০২২-এর িনব�াচনী ক�ােল�ার

�ভাট �দয়ার জন� এক�
পিরক�না ক�ন

ডাকেযােগ �ভাট �দান

আগাম �ভাট

িনব�াচেনর তািরখ

১৮ অে�াবর, ২০২১ 
তািরেখর মেধ� আেবদন ক�ন

২৩-৩১�শ অে�াবর পয��

২রা নেভ�র, ২০২১

এই �ভাটার গাইড এিপএ ভেয়েসর �চারািভযােনর এক� অংশ: নাগিরক �যাগােযাগ বৃি�র জন� �ভাট �দান ও সংগিঠত করা। আমােদর ল�� হে� এিশয়ান প�ািনিফক আেমিরকান কিমউিন�র
মেধ� সেচতনতা বৃি� ও নাগিরক অংশীদাির� বৃি�। আমরা িনদ� লীয় এবং �কান রাজৈনিত দল বা �াথ�েক সমথ�ন কির না।

�াইমারী িনব�াচেনর 
তািরখ িনধ�ারণ করা হেব

সাধারণ িনব�াচন 
৮ই নেভ�র, ২০২২

জাতীয়- যু�রাে�র কংে�স িনউ ইয়ক�  ��ট
২০২২ সােল �ভাটাররা জাতীয় আইনসভার দ�ু ক� : �িতিনিধ পিরষদ ও িসেনেটর জন�

�িতিনিধ িনব�াচন করেবন। আমরা �িতিনিধ পিরষেদর জন� �িত দইু বছর পর পর
এবং িসেনেটর জন� �িত ছয় বছর পর �াথ� িনব�াচন কির। আেমিরকান কংে�েসর

উভয় হাউেজর সদস�েদর �ময়ােদর �কান সময়সীমা িনধ�ািরত �নই।
 

��ট পয�ােয় িনব�াহী ও আইন �ণয়নমূলক �িত�ানসমূেহ ব�ালেটর মাধ�েম �িতিনিধ িনব�াচন
করা হয়। আমরা গভণ�র ও িনউইয়ক�  ��ট অ�ােস�িলর িনব�াচেনর জন� �ভাট �দব। টানা

বােরা বছর সমেয়র মেধ� গভণ�র আট বছেরর �বিশ সময় দািয়� পালন করার �যাগ�
িবেবিচত হন না। িনউ ইয়ক�  ��ট অ�ােস�িলর সদস�েদর জন� �কান 

সময়সীমা িনধ�ািরত �নই।
 

�াইমাির িনব�াচেনর ��ে� �ভাটারেদর অবশ�ই �কান এক� রাজৈনিতক দেলর �রিজ�াড�
�ভাটার হেত হেব। �াইমাির িনব�াচেন �ভাটাররা সাধারণ িনব�াচেন �িত�ি�তা করার জন�

তােদর দেলর মধ� �থেক একজন �াথ�েক িনব�াচন করেবন। 

সাধারণ িনব�াচেন সকল �রিজ�াড�  �ভাটার তােদর দলীয় স�ৃ�তা িন�ব�েশেষ �ভাট িদেত
পােরন, অথ��াৎ তারা তােদর িনজ� দেলর বাইের অন� অন� দেলর �াথ�ও িনব�াচন করেত

পােরন।



�ভাটার গাইড
িনউইয়ক�  ��ট সংিবধান িবষয়ক ব�ালট ��

আপনার অিধকার স�েক�  �জেন িনন
আপনার �ভাট �দওয়ার
অিধকার রেয়েছ, যিদ আপিন:

�থমবার �ভাটার না হেয়
থাকেল �কােনা আইিড’র
�েয়াজন �নই

�য �কােনা িনব�াচেন
আপনার অিধকার
রেয়েছ:

আপিন যিদ একজন �রিজ�াড�  �ভাটার হেয় থােকন;
আপনার বয়স যিদ কমপে� ১৮ বছর এবং যু�রাে�র নাগিরক হন;
 আপিন যিদ বত� মােন কারাগাের না থােকন বা �কােনা অপরােধর জন� প�ােরােল না
থােকন
�য সমেয়র মেধ� �ভাট �হণ �শষ হওয়ার কথা আপিন যিদ তখন �ভাটেকে� লাইেন
থােকন।

 �বধ ফেটা আইিড অথবা চলিত সা�িতক ইউিল� িবল, ব�াংক ��টেম�, সরকাির
�চক অথবা �প-�চক, বা নাম-িঠকানা যু� সরকাির ডকুেম��েলা পিরিচিতর জন�
�হণেযাগ� প�িত।
আপিন যিদ পিরচেয়র �কােনা �মাণ �দখােত না পােরন অথবা �দখােত না চান,
তাহেলও এিফেডিভট ব�ালেটর মাধ�েম �ভাট �দওয়ার অিধকার আপনার রেয়েছ।

আপনার ভাষাগত সহায়তার �েয়াজেন একজন ই�ারে�টার বা �দাভাষী পাওয়ার।
আরও তথ� জানেত �ফান ক�ন: ৮৬৬-Vote-NYC
�ভা�ং �মিশন যিদ �ভে�ঁও যায় তবুও �ভাট �দওয়ার অিধকার।
�ভাটার তািলকায় যিদ আপনার নাম না থােক �সে�ে� এিভেডিভট ব�ালট �ারা �ভাট
�দওয়ার অিধকার।

আপনার যিদ �কােনা �� থােক অথবা
িনব�াচেনর িদন আপিন �কােনা সমস�ার মেধ�

পেড়ন, তাহেল আপিন িনেচর �ফান
ন�র�েলােত �ফান করেত পােরন:

ইংেরিজ :       ৭১৮-৪৬০-৫৬০০
    চাইিনজ :       ২১২-২৭৪-১৮৯১,    

                    ৩৪৭-৮২৫-৬২২৩
�কািরয়ান :      ৭১৮-৪৬০-৫৬০০
�নপািল :       ৭১৮-৯৩৭-১১১৭
 বাংলা:        ৭১৮-৩২১-৭৯২৯

 

ব�ালট ��: পঁাচ 
��ািবত সংেশাধনীেত িনউইয়ক�  িস� িসিভল �কােট� র �নািন ও িন�ি�র বত� মান এখিতয়ােরর
সীমা ২৫,০০০ ডলােরর পিরবেত�  এখিতয়ােরর �নািন ও িন�ি�র সীমা ৫০,০০০ ডলার পয��
বৃি� করার কথা বলা হেয়েছ। 

ব�ালট ��: এক
সংিবধােনর ��ািবত সংেশাধন ��ট িসেনটেরর সংখ�া ৬৩ �ত িবিধব� করেব, ��েটর জনসংখ�া
গণনার �ি�য়া সংেশাধন করেব, যু�রাে�র সংিবধােনর সে� সাংঘ�ষ�ক িকছু িবিধ বািতল করেব,
িনব�াচনী এলাকা পুন:িনধ�ারণ কিমশেনর সহ-িনব�াহী পিরচালকেদর িনেয়ােগর িকছু শত�  সংেশাধন করেব
এবং কংে�সনাল ও ��ট �লিজসেল�ভ �িত�ানসমূেহর এলাকা িনধ�ারেণর প�িত সংেশাধন করেব।
��ািবত সংেশাধন িক অনুেমািদত হেব?

ব�ালট ��: দইু

ব�ালট ��: িতন 

ব�ালট ��: চার
��ািবত সংেশাধনী অ�াবেস�� �ভাটার সং�া� বত� মান িবধান �থেক �কােনা কারেণ অথবা
অসু�তা বা শারীিরক অ�মতার কারেণ কাউ�� �থেক অনুপি�ত থাকার কারেণ একজন
অ�াবেস�� �ভাটারেক অবশ�ই অনুপি�ত থাকার শত�  িবেলাপ করেত বলা হেয়েছ। ��ািবত
সংেশাধনী� িক অনুেমািদত হেব? 

িনউইয়ক�  সংিবধােনর অনুে�দ ১ এর ��ািবত সংেশাধনীেত �িত� �� বাতাস ও পািন এবং
�া��স�� পিরেবেশর অিধকার �িত�ার ��াব করা হেয়েছ। ��ািবত সংেশাধনী িক
অনুেমািদত হেব? 

��ািবত সংেশাধনীেত অনুে�দ ২ ও ৫, এর বত� মান শত�  বািতল করেত বলা হেয়েছ �য একজন
�ভাটার িনব�াচেনর অ�ত দশ িদন আেগ একজন নাগিরক �রিজ�াড�  হেব এবং আইনসভােক এই
মেম� আইন �ণয়েনর সুেযাগ �দেব, �য�র মাধ�েম িনব�াচেনর অ�ত দশ িদেনর কম সমেয়
�ভােটর জন� �রিজ�াড�  করার অনুেমাদন �দেব। 

ব�ালট �� ১ এ িনব�াচনী এলাকা পুন:িনধ�ারেণর �ি�য়া সং�ােরর ��াব করা
হেয়েছ। ‘হঁ�া’ �ভাট হে� �সইসব সং�ােরর বা�বায়ন, যা অিধকতর সু�ু ও
প�পাতহীনভােব িনব�াচনী এলাকা পুন:িনধ�ারণ �ি�য়া সৃ� করেব, যার মেধ�
�ভাটাররা তােদর �িতিনিধ িনব�াচন করেত এবং কিমউিন��েলার �ােথ� সু�ু
মানিচ� �তির করেব।

ব�ালট �� ২ এ িনউইয়ক�  ��েটর সংিবধােনর িবল অফ রাইটেস �িত�
ব�ি�র �� বাতাস ও বাতাস এবং �া��স�� পিরেবেশর অিধকার �যাগ
করার ��াব করা হেয়েছ। 

ব�ালট �� ৩ এ িনব�াচেনর অ�ত দশ িদন আেগ �ভাট �দয়ার জন� একজন
নাগিরেকর �ভাটার িহেসেব �রিজ�াড�  করার শত�  িবেলােপর ��াব করা হেয়েছ।
জাতীয়ভােব িনউইয়ক�  ��েট �ভাটার �রিজে�শন হার সব�িন�। ‘হঁ�া’ �ভাট
�দয়ার মাধ�েম �ভাটােরর �িতব�কতা দরূ করা হেব এবং িনব�াচেন অিধক
সংখ�ক �ভাটারেক �ভাট দােন স�মতা দান করেব। 

ব�ালট �� ৪ এ একজন �ভাটােরর ডাকেযােগ �ভাট �দয়ার (অ�াবেস��
ব�ালট) কারণ উে�খ করার শত�  িবেলাপ করার ��াব করা হেয়েছ। ‘হঁ�া’ �ভাট
�দয়ার মাধ�েম �ভাটারেদর ডাকেযােগ �ভাট দানেক সহজতর করেব এবং এই
শত�  িবেলাপ কের িনব�াচেন অিধক সংখ�ক �ভাটােরর �ভাট দানেক সহজ
করেব। 

ব�ালট �� ৫ এ িনউইয়ক�  িস� িসিভল �কােট� র �নািন ও িন�ি�র
এখিতয়ার ৫০,০০০ ডলার বা তার কম করার ��াব করা হেয়েছ। 


