
নিউ ইয়র্ক  স্টেটে (NYS) এ অিুপনিত ব্যনি ব্যালটের মাধ্যটম স্ট ােদাি সম্বটে প্রায়শ 

নিজ্ঞানসত প্রশ্নমালা (1 স্টম 2020 এ) 

 

গ িকর কুওটমা 23 িিু ব্া তার আটগ আটয়ানিত স্টে স্টর্াটিা নিব্কাচটির িিয 
অিুপনিত ব্যনি ব্যালটের মাধ্যটম স্ট ােদাটির িিয সব্ স্ট ােদাতাটর্ আটব্দি 

র্রার অিুমনত নদটয় 9 এনপ্রল এর্টি র্ােকনিব্কাহী আটদশ িানর র্টরটেি। 
 

আপনি পূর্ক র্ােকনিব্কাহী আটদশটি এখাটি পড়টত পাটরি: 

https://www.governor.ny.gov/news/no-20215-continuing-temporary-
suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency 
 

আনম নিউ ইয়র্ক  স্টেটে অিুপনিত ব্যনি নহটসটব্ স্ট ােদাটির িিয র্ী াটব্ আটব্দি 

র্রটত পানর? 

24 এপ্রিল তাপ্রিখে গভর্নি একটি র্তুর্ কার্নপ্রর্র্নাহী আখেশ ঘ াষণা কখিপ্রিখলর্ র্া সর্ 

ঘভাটোতাখক একটি ডাকমাশুল পপ্রিখশাধ কিা ঘেিত পাঠাখর্াি োম সহ একটি অর্পুপ্রিত 

র্যপ্রি র্যালখটি আখর্ের্ পাওয়াি সখুর্াগ ঘেখর্। আখর্ের্টি সমূ্পণন কখি ঘেিত পাঠাখল, 

আপর্াখক ডাকখর্াখগ একটি অর্পুপ্রিত র্যপ্রি র্যালট পাঠাখর্া হখর্। আপপ্রর্ তািপখি র্যালটটি 

সমূ্পণন কিখর্র্ এর্ং ডাকখর্াখগ আপর্াি কাউপ্রিি প্রর্র্নাচর্ ঘর্াখডন ি (Board of Elections, 

BOE) কাখি পাঠাখর্র্। 
 

আনম অিুপনিত ব্যনি ব্যালটের এর্টি আটব্দি স্টর্াথায় স্টপটত পানর? 

24 এপ্রিল তাপ্রিখে গভর্নি একটি র্তুর্ কার্নপ্রর্র্নাহী আখেশ ঘ াষণা কখিপ্রিখলর্ র্া সর্ 

ঘভাটোতাখক একটি ডাকমাশুল পপ্রিখশাধ কিা ঘেিত পাঠাখর্াি োম সহ একটি অর্পুপ্রিত 

র্যপ্রি র্যালখটি আখর্ের্ পাওয়াি সখুর্াগ ঘেখর্। ঘভাটোতািা এোখর্ ঘেখটি প্রর্র্নাচর্ ঘর্াডন  
(State Board of Elections) এর্ং প্রর্উ ইয়কন  প্রসটিি প্রর্র্নাচর্ ঘর্াখডন ি (New York City 

Board of Elections) ওখয়র্সাইটগুপ্রল ঘেখকও অর্ুপপ্রিত র্যপ্রি র্যালখটি একটি আখর্ের্ 

ঘপখত পাখির্:  

ইংখিপ্রি: 

https://www.elections.ny.gov/NYSBOE/download/voting/AbsenteeBall

ot-English.pdf  

file://///XTRF1/xtrf_jobs/Clients/League_of_Women_Voters_of_New_York_State/Jobs/120820_Laura_Bierman/EN_BN_120820_1/2_QA/ইংরেজি:
file://///XTRF1/xtrf_jobs/Clients/League_of_Women_Voters_of_New_York_State/Jobs/120820_Laura_Bierman/EN_BN_120820_1/2_QA/ইংরেজি:


স্প্যাপ্রর্শ: 

https://www.elections.ny.gov/NYSBOE/download/voting/AbsenteeBall

ot-Spanish.pdf   

চীর্া: 
https://vote.nyc/sites/default/files/pdf/forms/absenteevoting/abschines

e.pdf  

ঘকাপ্রিয়ার্: 

https://vote.nyc/sites/default/files/pdf/forms/absenteevoting/abskorean

.pdf 

র্াংলা: 
https://vote.nyc/sites/default/files/pdf/forms/absenteevoting/absbengal

i.pdf  

 

আখর্ের্ #1 এি আওতায়, ঘভাটোতািা অর্ুপপ্রিত র্যপ্রি র্যালখটি মাধযখম ঘভাটোখর্ি 

অর্ুখিাধ কিাি কািণ প্রহখসখর্ "অিায়ী অসুিতা র্া শািীপ্রিক অক্ষমতা" প্রর্র্নাচর্ কিখত 

পাখির্। গভর্নি কুওখমাি আখেশটি "অিায়ী অসুিতা"ি সংজ্ঞাখক িসাপ্রিত কখি 

কখিার্াভাইিাস সংক্রমখণ আক্রান্ত হওয়াি ঝুুঁ প্রকখক অন্তভুন ি কখিপ্রিল। েমনটি প্রিি কিা, সমূ্পণন 
কিা ও স্বাক্ষি কিা এর্ং আপর্াি কাউপ্রিি প্রর্র্নাচর্ ঘর্াখডন ি কাখি ডাকখর্াখগ পাঠাখর্া ঘর্খত 

পাখি। আপপ্রর্ আপর্াি কাউপ্রিি প্রর্র্নাচর্ ঘর্াখডন ি ঘর্াগাখর্াখগি তেয এোখর্ ঘপখত পাখির্: 

https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html 

ঘভাটোতািা তাখেি কাউপ্রিি প্রর্র্নাচর্ ঘর্াখডন ি কাখি ইখমখলি মাধযখমও আখর্ের্ িমা প্রেখত 

পাখির্। র্যপ্রিিা তাখেি ইখমখলি সখে একটি আখর্ের্ সংর্ুি কিখত পাখির্ অের্া প্রর্খিখেি 

পপ্রিচয় সর্াি কিাি ির্য িখয়াির্ীয় প্রলপ্রেত তেয ঘর্াডন খক িোর্ কিখত পাখির্। কাউপ্রি 

ঘর্াডন  অর্ুপপ্রিত র্যপ্রি র্যালট িোর্ কিাি আখগ ঘভাটোতাখক এর্ং র্যালখটি ির্য কািণটি 

সর্াি কিাি ির্য একটি পর্নাখলাচর্া িপ্রক্রয়া সমূ্পণন কিখর্। অর্পুপ্রিত র্যপ্রি র্যালটগুপ্রল 

ঘভাটোতাি র্াসিাখর্ি ঠিকার্ায় পাঠাখর্া হখর্, র্প্রে র্া ঘভাটোতা অর্য প্রকিু অর্ুখিাধ কখি 

োখকর্।  
আমার েনদ ইন্টারটিে, র্নিউোর ব্া নপ্রন্টাটর অযাটেস িা থাটর্ তাহটল র্ী হটব্?  



24 এপ্রিল তাপ্রিখে গভর্ নি একটি র্তুর্ কার্ নপ্রর্র্ নাহী আখেশ ঘ াষণা কখিপ্রিখলর্ র্া 

সর্ ঘভািোতাখক একটি ডাকমাশুল পপ্রিখশাধ কিা ঘেিত পাঠাখর্াি োম সহ 

একটি অর্ুপপ্রিত র্যক্তি র্যালখিি আখর্ের্ পাওয়াি সুখর্াগ ঘেখর্।  
ঘর্ সর্ ঘভািোতাি এের্ও একটি অর্ুপপ্রিত র্যক্তি র্যালখিি আখর্েখর্ি জর্য 

অর্ুখিাধ কিাি িখয়াজর্ আখি এর্ং র্াখেি ইন্টািখর্ি অযাখেস র্া প্রিন্টাি ঘর্ই, 

তািা তাখেি প্রর্র্ নাচর্ ঘর্াখডন ঘোর্ কখি অর্ুখিাধ কিখত পাখির্ র্াখত তািা একটি 

কাগখজি আখর্ের্ ডাকখর্াখগ পাটঠখয় ঘের্। 
 

ঘর্ সর্ ঘভাটোতাি প্রিিাি র্যর্হাখিি সুখর্াগ ঘর্ই, প্রকন্তু কপ্রম্পউটাি অযাখেস কিখত পাখির্, 

তািা েযাে র্া ইখমখলি মাধযখম অর্পুপ্রিত র্যপ্রি র্যালখটি ির্য একটি আখর্ের্ িমা প্রেখয় 

ইখলকট্রপ্রর্কভাখর্ একটি অর্ুপপ্রিত র্যপ্রি র্যালখটি ির্য অর্খুিাধ কিখত পাখির্। ঘভাটোতািা 
তাখেি কাউপ্রিি প্রর্র্নাচর্ ঘর্াডন খক একটি ইখমল পাঠিখয়ও অর্ুপপ্রিত র্যপ্রি র্যালখটি ির্য 
অর্ুখিাধ কিখত পাখির্ (ঘকার্ তেয িখয়াির্ তা িার্খত আপর্াি িার্ীয় কাউপ্রিি প্রর্র্নাচর্ 

ঘর্াডন খক ঘোর্ করুর্।) এি েখল ঘর্াডন  অর্ুপপ্রিত র্যপ্রি র্যালট িোর্ কিাি আখগ পর্নাখলাচর্া 
িপ্রক্রয়াটি সমূ্পণন কিখত পািখর্ এর্ং র্যপ্রিটিখক একির্ ঘর্াগয ও প্রর্র্প্রিত ঘভাটোতা প্রহখসখর্ 

সর্াি কিখত পািখর্।  

অর্ুপপ্রিত র্যপ্রি র্যালখটি ির্য ইখলকট্রপ্রর্কভাখর্ তাখেি আখর্ের্ কিাি িণালীটি িার্খত, 

আপর্াি কাউপ্রিি প্রর্র্নাচর্ ঘর্াডন খক ঘোর্ করুর্ (আপর্াি কাউপ্রিি BOE-এি ঘোর্ র্ম্বি 

এোখর্ পাখর্র্: https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html) । 

আনম র্ী াটব্ আমার অিুপনিত ব্যনি ব্যালে পাব্? 

অর্ুপপ্রিত র্যপ্রি র্যালটগুপ্রল ঘভাটোতাি র্াসিাখর্ি ঠিকার্ায় পাঠাখর্া হখর্, র্প্রে র্া ঘভাটোতা 
অর্য প্রকিু অর্ুখিাধ কখি োখকর্। অর্ুপপ্রিত র্যপ্রি র্যালটগুপ্রল একইভাখর্ ঘভাটোতাখেি কাখি 

ঘপ ুঁখি ঘেওয়া হয়, ডাকখর্াখগ অের্া র্যপ্রিগতভাখর্। ঘেিত ঘেওয়াি পদ্ধপ্রতখতও ঘকাখর্া 
পপ্রির্তন র্ ঘর্ই। র্যালটটি একটি প্রর্প্রেনষ্ট চূড়ান্ত সময়সীমাি মখধয অর্শযই ডাকখর্াখগ ঘেিত 

পাঠাখত হখর্ অের্া র্যপ্রিগতভাখর্ ঘেিত প্রেখত হখর্ (প্রর্খচ ঘেেুর্)। 
 
 

আনম অিুপনিত ব্যনি ব্যালটের সটে র্ী পাব্? 

একটি অর্ুপপ্রিত র্যপ্রি র্যালখটি ির্য আখর্ের্ কিাি পখি আপপ্রর্ র্া পাখর্র্: 



1. অর্ুপপ্রিত র্যপ্রি র্যালট: অর্শযই পূিণ কিখত হখর্ (এোখর্ ঘকাখর্া স্বাক্ষি িখয়াির্ ঘর্ই) 

এর্ং প্রভতখি ঘ াকাখত হখর্:  

2. র্যালখটি োম: অর্শযই সীল কিখত হখর্, তািপখি স্বাক্ষি কখি ও তাপ্রিে প্রেখয় প্রভতখি 

ঘ াকাখত হখর্: 

3. আখগ ঘেখক ঠিকার্া ঘলো, ডাকমাশুল পপ্রিখশাধকৃত, ঘেিত পাঠাখর্াি োম: োখমি ওপখি 
ডাকমাশুল িোর্ কিা হখয়খি 

 

অিুপনিত ব্যনি ব্যালেটি আমাটর্ র্খি ডার্টোটগ পাঠাটিা হটব্? 

আপপ্রর্ ঘর্ ঘেডািাল, ঘেট, কাউপ্রি, প্রসটি র্া টাউখর্ি প্রর্র্নাচখর্ ঘভাটোখর্ি ির্য ঘর্াগয ঘসই 

প্রর্র্নাচখর্ি কমপখক্ষ 32 প্রের্ আখগ আপর্াি অর্ুপপ্রিত র্যপ্রি র্যালখটি সামগ্রীগুপ্রল আপর্াখক 

পাঠাখর্া হখর্। আপপ্রর্ র্প্রে এই তাপ্রিখেি পখি আখর্ের্ কখি োখকর্, তাহখল আপর্াি িার্ীয় 

প্রর্র্নাচর্ ঘর্াডন  আপর্াি সমূ্পণন কিা আখর্ের্টি পাওয়া ও িপ্রক্রয়া কিাি পখি আপর্াি র্যালটটি 

অপ্রর্লখম্ব পাঠাখর্া হখর্। র্যালটটি সমূ্পণন করুর্, প্রদাি র্রা খাটম স্বাক্ষর র্রুি, এর্ং 
ডাকখর্াখগ আপর্াি কাউপ্রিি প্রর্র্নাচর্ ঘর্াখডন ি কাখি পাঠার্। র্যালখটি বর্ধতা র্াচাই কিাি 

ির্য, ঘেিত পাঠাখর্াি োখমি ওপখি ঘভাটোতাি স্বাক্ষিটি র্যর্হাি কিা হখর্।  
 

আমাটর্ নর্ স্টেরত পাঠাটিার খাটম ডার্টিনর্ে লাগাটত হটব্ িানর্ ডার্মাশুল 

প্রদাি র্রা হটয়টে? 

র্া, 1 ঘম তাপ্রিখে গভর্নখিি কার্নপ্রর্র্নাহী আখেখশি পখি, অর্পুপ্রিত র্যপ্রি র্যালটগুপ্রলি 
ির্য ঘেিত পাঠাখর্াি োম ডাকমাশুল-িেত্ত হখর্। র্যালখটি সখে িোর্ কিা ঘেিত 

পাঠাখর্াি োমটি আপর্াখক অর্শযই র্যর্হাি কিখত হখর্, এর্ং ব্যালটের খাটমর নপেটি 

স্বাক্ষর র্রটত হটব্। আিও প্রর্শে তেয িকাশ পাওয়াি সাখে সাখে আমিা এই ওখয়র্সাইখট তা 

প্রর্প্রর্ময় কির্। 
 

 

 

আনম েনদ নিব্কাচটির সময় আমার স্বা ানব্র্ স্ট ােদাটির ঠির্ািায় িা থানর্ 

তাহটল র্ী হয়? 

 

ঘভাটোতািা তাখেি অর্ুপপ্রিত র্যপ্রি র্যালখটি আখর্েখর্ অর্ুখিাধ কিখত পাখির্ র্াখত তাখেি 

র্যালটটি একটি প্রর্কল্প ঠিকার্ায় পাঠাখর্া হয়। ঘর্ সর্ ঘভাটোতা র্তন মাখর্ তাখেি প্রচঠিপত্র অর্য 



একটি ঠিকার্ায় েখিায়াডন  কিখির্, তাখেি উপ্রচত তাখেি কাউপ্রিি প্রর্র্নাচর্ ঘর্াখডন ি সখে 

ঘর্াগাখর্াগ কিা, র্াখত প্রর্প্রিত কিা র্ায় ঘর্ তািা এের্ও ঘভাটাি তাপ্রলকায় আখির্। 
 

 

আমার েনদ এমি স্টর্াটিা অক্ষমতা থাটর্ োর েটল আনম আটব্দি ব্া ব্যালেটি 

পড়টত ব্া তাটত স্বাক্ষর র্রটত পানর িা, তাহটল র্ী হয়? 

 

আপপ্রর্ প্রর্খি অর্পুপ্রিত র্যপ্রি র্যালখটি আখর্েখর্ স্বাক্ষি কিখত পাখির্, অের্া আপপ্রর্ প্রচহ্ন 

প্রেখত পাখির্ এর্ং সাক্ষীখক আখর্েখর্ি প্রর্খচ ঘেওয়া িাখর্ আপর্াি প্রচহ্ন ঘেওয়াি সাক্ষযোর্ 

কিখত হখর্। অর্ুগ্রহ কখি ঘেয়াল করুর্ ঘর্ ঘকাখর্া ঘমািাির্ামা অের্া মপু্রিত র্াখমি েযাম্প 

ঘভাটোর্ সংক্রান্ত ঘকাখর্া উখেখশয অর্ুখমাপ্রেত র্য়।  
 

1 িলুাই 2020 তাপ্রিখেি আখগ অর্পু্রিত ঘর্ ঘকাখর্া প্রর্র্নাচখর্ি ির্য, অর্ুপপ্রিত র্যপ্রি 
র্যালটগুপ্রল ঘভাটোতাখেি কাখি ঘিিণ কিা ও ডাকখর্াখগ পাঠাখর্াি পখি, প্রর্র্নাচর্ 
ঘর্াডন গুপ্রল তাখেি অপ্রেখস একটি ঘভাটোখর্ি র্যর্িা িোর্ ও িক্ষণাখর্ক্ষণ কিখর্ র্া 
ঘসই সকল ঘভাটোতা র্যর্হাি কিখত পািখর্র্ র্ািা ঘগাপখর্ ও স্বাধীর্ভাখর্ তাখেি 
র্যালখট প্রচহ্ন প্রেখত ইচ্ছকু। অক্ষমতা আখি এমর্ অর্ুপপ্রিত র্যপ্রিি ঘভাটোর্ সম্বখি আখিা 

তখেযি ির্য অর্ুগ্রহ কখি আপর্াি কাউপ্রিি প্রর্র্নাচর্ ঘর্াখডন ি সখে ঘর্াগাখর্াগ করুর্। 
 

অিুপনিত ব্যনি ব্যালে দ্বারা স্ট ােদাটির আটব্দি র্রার সময়সীমা র্ী? আর 

অিুপনিত ব্যনি ব্যালে িমা স্টদওয়ার সময়সীমা র্ী? 

• িােপ্রমক র্যালখটি ির্য আখর্েখর্ ডাক খিি িাপ লাগাখর্াি ঘশষ প্রের্ হল 16 িরু্।  
• িােপ্রমক র্যালখটি ির্য আপর্াি কাউপ্রিি প্রর্র্নাচর্ ঘর্াখডন ি কাখি র্যপ্রিগত উপপ্রিপ্রতখত 

আখর্ের্ কিাি ঘশষ প্রের্ হল 22 িরু্। 
• র্যালখট ডাক খিি িাপ লাগাখর্াি ঘশষ প্রের্ হল 22 িরু্ এর্ং কাউপ্রিি প্রর্র্নাচর্ ঘর্াডন  

কতৃন ক এটি অর্শযই েুর্ ঘর্প্রশ হখল 30 িরু্ তাপ্রিখে িাপ্ত হখত হখর্।  
• িােপ্রমক র্যালটটি র্যপ্রিগত উপপ্রিপ্রতখত কাউপ্রিি প্রর্র্নাচর্ ঘর্াখডন  ঘপ ুঁখি ঘেওয়াি ঘশষ 

প্রেল হল 23 িরু্, ঘভাটোর্ ঘশষ হওয়াি আখগ। 
 


