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বk 8-এ আপিন েযখােন থােকন েসখানকার িঠকানা 
িলখুন। িভn িঠকানায় িচিঠ েপেত, বk 9-এ িলখুন।
আপিন গৃহহীন হেল:
• বk-8 এ আপনােক েকাথায় পাওয়া েযেত পাের তার 
নাম িলখুন, েযমন “Bench in Central Park on 
86th Street”।

• বk-9 এ আপিন েযখােন িচিঠ েপেত পােরন 
েসখানকার িঠকানা িলখুন, েযমন আ য়sল বা 
P.O. বk।

নীল বা কােলা কািলেত s ভােব িলখুন!

িনউইয়কর্  েsট েভাটার েরিজেsশেনর ফমর্ সmিকর্ ত িনেদর্ িশকা

আপনার বয়স এখন ১৭ বছর হেলও েভাটার হবার 
জনয্ আেবদন করেত পারেবন। কারণ এই বছর 
েশেষ আপনার বয়স ১৮ হেc।
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আপিন যিদ আপনার েভাটার েরিজেsশন আপেডট 
করেছন, তাহেল BOE-েক আপনার িবদয্মান 
েরিজেsশন খুেঁজ েপেত সাহাযয্ করেত আপনার 
আেগর নাম, িঠকানা বা কাউিn/েsট পূরণ ক ন।
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আপনােক অবশয্ই তািলকাভুk একিট পািটর্  চয়ন 
করেত হেব, পািটর্ র নাম িলখুন বা েকােনা পািটর্  
চয়ন না কের নাম নিথভুk ক ন। েsেটর 
িনয়ম অনসুাের অনয্ েকােনা রকমভােব অনেুমাদন 
না েদওয়া অবিধ আপনােক পািটর্ র pাথিমক 
িনবর্াচেন েভাট িদেত অবশয্ই তািলকাভুk পািটর্ র 
একিটেক চয়ন করেত হেব।  
আপিন বছের একবার নতুন েরিজেsশন এবং 
সাধারণ িনবর্াচেনর 25 িদন আেগ তা জমা করার 
মাধয্েম আপনার পািটর্  পিরবতর্ ন করেত পােরন। 
এিট িনবর্াচেনর 7 িদন পর কাযর্করী হেব।
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যিদ আপিন িনবর্াচেনর িদেন আপনার েকেnd 
েভাট িদেত না পােরন তাহেল অনপুিsত বয্িk 
বয্ালট আেবদন পt েপেত বkিটেত িটক িদন। 
আপিন বkিটেত িটক িদন বা না িদন আপিন 
েভােটর জনয্ েরিজেsশেনর পর BOE-এর েথেক 
অনপুিsত বয্িkর বয্ালেটর আেবদেনর অনেুরাধ 
করেত পােরন।

15

আপিন যিদ আপনার েভাটার েরিজেsশন আপেডট 
করেছন তাহেল এই তথয্ BOE-েক আপনার 
েভািটং েরকডর্  খুজঁেত সাহাযয্ করেব। এিটর 
pেয়াজন েনই।
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আপনার িনউইয়কর্  েsেটর আইিড নmর বা 
আপনার সামািজক িনরাপtা নmেরর েশষ 4িট 
সংখয্া।
যিদ আপনার েকােনািটই না থােক তাহেল তৃতীয় 
বেk িটক িদন। pথমবার েভাট েদওয়ার জনয্ 
িনবর্াচন েকেndর আপনােক পিরচেয়র দিট pমাণপt 
েদখােত হেব: (1) ফেটা আইিড এবং (2) িঠকানার 
pমাণপt, েযমন ইেলকি ক বা গয্ােসর িবল 
েযখােন আপনার নাম ও িঠকানা েলখা আেছ।
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দয়া কের আপনার ফেমর্র ৈবধতার জনয্ 
sাkর ও তািরখ েদওয়ার আেগ যt সহকাের 
হলফনামার শতর্ াবলী পড়ুন।
েকউ আপনােক ফেমর্র বািক অংশ পূরেণ 
সহায়তা করেত পারেবন , িকn sাkর অবশয্ই 
আপনােক করেত হেব।
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আপনার নাম আপনার আইিডর সে  েমলা 
আবশয্ক।
আপনার েফান নmর এবং/অথবা ইেমল িঠকানা 
েদওয়ার মাধয্েম আপিন BOE-েক আপনার 
েরিজেsশন ফেমর্ েকােনা সমসয্া থাকেল আপনার 
সে  েযাগােযাগ করার অনমুিত িদেcন। এিটর 
pেয়াজন েনই।
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েভাট pদান করেত িনবিnত হেত আপনােক 
অবশয্ই একজন নাগিরক হেত হেব।1
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