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েভাট েদওয়ার জনয্ আিম িকভােব নাম েলখাব FAQ 
 
 
 
 
 

আপিন কীভােব েভাটার তািলকায় নাম েলখােবন?  

একিট েভাটার েরিজে�শন ফমর্ পূরণ করন এবং NYC িনবর্াচনী েবাডর্ (BOE)-এ িনেজ িগেয় বা 
ডাক মারফত এিট জমা িদন। আপিন BOE’র ওেয়বসাইট েথেক েরিজে�শন ফমর্ 
(www.vote.nyc.ny.us) ডাউনেলাড করেত পােরন, আপনার �ানীয় BOE অিফস, NYC সং�ার �াহক 
পিরেষবা েকে� ফমর্ েপেত পােরন বা 866-VOTE-NYC (212-487-5496 �বণ শি�জিনত সমসয্া 
আেছ এমন বয্ি�েদর জনয্) ন�ের কল কের ডাকেযােগ ফেমর্র অনুেরাধ করেত পােরন। NY-এর 
বািস�ারা অনলাইেনও েরিজ�ার করেত পােরন (িনেচ েদখুন)। েপা� মাকর্  করা এবং িনেজ িগেয় 
েরিজে�শন করার েশষ তািরখ হল িনবর্াচেনর 25 িদন আেগ। 

আিম িক অনলাইেন েভােটর জনয্ েরিজ�ার করেত পাির?  

DMV-এর মাধয্েম অনলাইেন েভাটার েরিজে�শন উপল�, িক� ৈবধ িনউ ইয়কর্  ে�ট আইিড 
�েয়াজন। অনলাইেন ে�াফাইল ৈতির করেত এবং েরিজ�ার করেত DMV-েত যান: 
http://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application। 

আিম জািন না আিম েভােটর জনয্ েরিজ�ার কেরিছ িকনা—আিম িকভােব তা জানেত পারেবা? 
অনলাইেন আপনার েরিজে�শন ি�িত স�েকর্  জানেত েভাটার েরিজে�শন লকু-আপ 
(http://voterlookup.elections.state.ny.us) সহায়তার জনয্ 866-VOTE-NYC ন�ের কল করন। 

আমার েরিজে�শেনর েময়াদ িক উত্তীণর্ হেয় েযেত পাের?  

আপনার েরিজে�শেনর েময়াদ উত্তীেণর্র েকােনা তািরখ েনই, িক� আপিন যিদ দিুট েফডােরল 
িনবর্াচেন েভাট না েদন বা আপিন আপনার এলাকা েথেক চেল েগেলন িক� BOE-েক নতুন 
িঠকানা জানােলন না েসে�ে� হয়েতা িনি�য় বেল গণয্ করা হেত পাের। 

েশষ যখন আিম েভাট িদেয়িছ েসই জায়গা েথেক তখন েথেক যিদ িনউ ইয়কর্  শহেরর অনয্ 
েকাথাও চেল যায় তখন িক হেব?  

যখন আপিন অনয্ েকাথাও সের যােবন তখন িনউ ইয়কর্  ে�েটর BOE-এর কােছ আপনােক 25 
িদেনর মেধয্ নতুন িঠকানা আপেডট করেত হেব। আপিন এিট নতুন েভাটার েরিজে�শন ফমর্ 
"েভািটং তথয্ যা পিরবতর্ ন হেয়েছ" এমন েলেবেলর বা� পূরণ কের জমা েদওয়ার মাধয্েম তা 
করেত পােরন। আপনার নতুন ও পুরােনা িঠকানা পূরণ করন, েয পািটর্ র জনয্ আপিন নাম 
নিথভু� করােত চান েসই বাে� িটক িদন (এমনিক আপিন আপনার পুরােনা িঠকানার েকােনা 
পািটর্ েত করােত চাইেল তা করন) এবং অনুেরাধ করা অনয্ানয্ তথয্ �দান করন। যিদ আপিন 
িঠকানা পিরবতর্ ন কেরন এবং েশষ তািরেখর আেগ BOE-েক না জানান, তাহেল আপনােক আপনার 
নতুন িনবর্াচনী েকে� েযেত হেব এবং হলফনামা বয্ালেটর মাধয্েম েভাট িদন। িঠকানা পিরবতর্ ন 
�ি�য়া করা হে� িকনা তা জানেত 866-VOTE-NYC ন�ের কল করন। 

http://www.vote.nyc.ny.us/
http://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application
http://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application
http://voterlookup.elections.state.ny.us/
http://www.nyccfb.info/public/voter-guide/primary-state-2014/voting_resources.aspx
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গরতর অপরােধ েদাষী সাবয্� হেল িক আমার েরিজ�ার করার এবং েভাট েদওয়ার অিধকাের 
েকােনা �ভাব পড়েব?  

যিদ আপিন েকােনা গরতর অপরােধ  েদাষী সাবয্� হন এবং েসই অপরােধর জনয্ আপনার অব�া 
িন�রপ হয়, তাহেল আপিন হয়েতা েভােটর জনয্ নাও েরিজ�ার করােত পােরন: 

• আপিন বতর্ মােন কারার�; বা 
• আপিন পয্ােরাল ত�াবধােন রেয়েছন। 

যিদ আপিন েকােনা গরতর অপরােধ  েদাষী সাবয্� হন এবং েসই অপরােধর জনয্ আপনার অব�া 
িন�রপ হয়, তাহেল আপিন েরিজ�ার এবং েভাট িদেত পােরন: 

• আপনােক �িবশেন দি�ত করা হেয়েছ; 
• আপনােক কারাদে� দি�ত করা হয়িন বা আপনার কারাদ� �িগত করা হেয়েছ; 
• আপিন আপনার কারাদে�র শাি�র েবিশরভাগটাই কািটেয়েছন, েসে�ে� েভাট েদওয়ার জনয্ 

আপিন আবার েরিজ�ার করেত পােরন 
• আপিন পয্ােরােল িছেলন এবং তারপর মুি� েপেয় েগেছন, েসে�ে� েভাট েদওয়ার জনয্ 

আপিন আবার েরিজ�ার করেত পােরন; অথবা 
• আপনােক �মা করা হেয়েছ। 

 

অভবয্ আচরেণর অপরােধ েদাষী সাবয্� হেল িক আমার েরিজ�ার করার এবং েভাট েদওয়ার 
অিধকাের েকােনা �ভাব পড়েব?  

আপিন েরিজ�ার কের েভাট িদেত পােরন, আপিন অভবয্ আচরেণর অপরােধ েদাষী সাবয্� হেলও 
েজল েথেক তা করেত পােরন। আপিন িনউ ইয়েকর্ র আদালেত, অনয্ ে�েটর আদালেত বা েফডােরল  
আদালেত েদাষী সাবয্� েহান না েকন একই িনয়ম �েযাজয্ হেব। েরিজ�ার কের েভাট িদেত 
আপনার েকােনা অপরাধ সং�া� েরকডর্  থাকেল তার নিথ জমা িদেত হেব না। 

আিম বতর্ মােন গহৃহীন, আিম েরিজ�ার কের েভাট িদেত পাব?  

হয্াঁ, আপনার েরিজ�ার কের েভাট েদওয়ার অিধকার আেছ। েভাটার েরিজে�শন ফমর্ পূরণ করন 
এবং আপিন েকাথায় থােকন, েসই িঠকানার মেতা আপনােক েকাথায় পাওয়া েযেত পাের, তার নাম 
িলখুন, েযমন “Bench on Central Park on 86thStreet”। এই িঠকানার উপর িভিত্ত কের আপনােক 
একিট িনবর্াচনী েকে�র নাম জানােনা হেব। আ�য়�েলর িঠকানা, P.O. ব�, িলখুন বা েকােনা 
পিরবােরর সদেসয্র িঠকানা েযখােন আপনােক িচিঠ পাঠােনা যােব। এই িঠকানায় আপনার েভাটার 
কাডর্  পাঠােনা হেব। 


