
গুরুত্বপূর্ন তারিখগুলো
ভোটার নিবন্ধনের শেষ তারিখ - 8ই অক্টোবর
ব্যালটে কোনও মেইলের অনুরোধ করার শেষ তারিখ - 18ই অক্টোবর
ব্যক্তিগতভাবে প্রাথমিক ভোটের সময়কাল - 23শে অক্টোবর - 31শে অক্টোবর৷
নির্বাচনের দিন - 2রা নভেম্বর (6AM - 9PM)

ভোটার নিবন্ধন
নিউইয়র্কে ভোট দিতে নিবন্ধন করার যোগ্যতা

•  কমপক্ষে 30 দিনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হন
•  আপনার কাউন্টির একজন আইনি বাসিন্দা হন
•  নির্বাচনের দিন বা তার আগে 18 বছর বয়স হতে হবে
•  কোনও অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে কোনও সাজা পান নি

https://voterlookup.elections.ny.gov/ -এ আপনার নিবন্ধনের অবস্থা দেখুন। আপনার 
যদি রেকর্ড না থাকে তবে আপনি ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধিত নন! 

আপনি ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধিত না হলে, https://voterreg.dmv.ny.gov/
motorvoter/-এ আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে অনলাইনে নিবন্ধন করুন। 

আপনি এই নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না, তবে ভবিষ্যতের নির্বাচনের জন্য নিবন্ধিত 
হবেন

ভোট দেওয়ার জন্য একটি পরিকল্পনা করুন
তাড়াতাড়ি ভোট দিন - আগেভাগে ভোট দেওয়ার জন্য আপনাকে অবশ্যই 10/25-11/1 এর 
মধ্যে আপনার নির্ধারিত প্রারম্ভিক ভোটদানের অবস্থানে যেতে হবে।

সময় পরিবর্তিত হবে, কিন্তু আপনার অবস্থান এবং এটি খোলা থাকা সব সময়  https://
findmypollsite.vote.nyc/ -এ পাওয়া যাবে।

5% এরও কম এশিয়ান ভোটারগণ আমাদের বর্তমান মেয়র নির্বাচিত করতে ভোট দিয়েছেন। ভোট দিতে 
এসে দক্ষিণ এশিয়ার ভোটারগণ নির্বাচনের গতিপথ পরিবর্তন করতে পারেন।
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পরামর্শ
আপনি যদি ব্যক্তিগতভাবে ভোট দেন, নিরাপদ থাকুন, মাস্ক 
পরুন এবং সামাজিক দূরত্বের সতর্কতা মেনে চলুন 

কোনও কাগজের ব্যালট পূরণ করার সময় নিশ্চিত করুন 
যে প্রতিটি নির্বাচন বা প্রশ্নের জন্য শুধুমাত্র একটি 
বিকল্প নির্বাচন করুন এবং একটি কালো বা নীল কলম দিয়ে 
সম্পূর্ণভাবে ডিম্বাকৃতি পূরণ করুন। 

তাড়াতাড়ি ভোট দেওয়ার পরিকল্পনা করুন কারণ এটি 
নিশ্চিত করবে যে অপ্রত্যাশিত জরুরী পরিস্থিতিতে আপনার 
আবার ভোট দেওয়ার সময় আছে

 ভোট দিতে যাওয়ার আগে https://voterlookup.
elections.ny.gov/-এ আপনার নমুনা ব্যালট দেখুন যাতে 
আপনি কাকে ভোট দিচ্ছেন তা আগে থেকেই জানতে পারেন

নির্বাচনের দিনে ভোট দিন - নির্বাচনের দিন সকাল 6টা 
থেকে রাত 9টা পর্যন্ত ভোট খোলা থাকে।

https://findmypollsite.vote.nyc/ -এ আপনার ভোটদানের 
অবস্থান খুঁজুন।

আপনার প্রারম্ভিক ভোটদানের অবস্থান এবং আপনার 
নির্বাচনের দিনের অবস্থান এক নয়৷

পোলসাইট লোকেটার ব্যবহার করে তালিকাভুক্ত উপযুক্ত 
স্থানে যেতে ভুলবেন না।


