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আিরান্র সম্পনক্

1989 সালে প্রতিষ্ঠিি এশিয়ান আমেশিক়ান ফেড়ামিিন 
হে ষ্িউ ইয়র্ক  শহলেে সবলেলয় শততিশােী নিিৃলবেে রণ্ঠস্বে 
যা ষ্িউ ইয়লর্ক ে এশশয়াি সম্প্রদালয়ে 1.5 শিলেয়ি ষ্িউ 
ইয়র্ক বাসীে জি্য বৃহত্তে ি্যায়শবোে এবং সলুযালেে পলষে 
সির্কি প্রদাি রলে।

AAPI প়াওয়াি ফক়ায়ালিিন হে এরষ্ি িৃণিূে নজাি নযষ্ি 
ন�ািােলদে শশষো এবং প্রোলেে িাধ্যলি এশশয়াি আলিশেরাি 
এবং প্রশান্ত িহাসােেীয় দ্ীপবাসী সম্প্রদালয়ে ষেিিায়লিে 
জি্য রাজ রেলে। আিালদে নজালিে িলধ্য 10ষ্ি সংস্া 
অন্ত�ু্ক তি যাো ষ্িউ ইয়র্ক  শহে জলু়ে শবত�ন্ন সম্প্রদায়লর নসবা 
শদলয় রালর।

আিরান্র সরানথ ভ�রাগরান�রাগ করুি

নির্বাচনির মলূ তবানরখসমহূ

আগবাম ভ�বানের সময়কবাল

জিু

18
জিু

26

প্বাথনমক নির্বাচনির নিি

জিু
মঙ্গলবার

স�ামবার স�ামবার

মঙ্গলবার

28

 অিপুস্থিস্ত র্বালে ভেরত 
ভিওয়বার ভেষ নিি

সকাল 6 টা - রাত 9 টা

সময় পররবরততি ত হতত পাতর

জিু

28

অিপুস্থিস্ত র্বালনের জি্ 
অিনুরবাধ করবার ভেষ নিি

ডবাকন�বানগ

জিু

13

 র্ক্তিগত�বানর

 র্ক্তিগত�বানর

জিু

27

ভ�বােবার নিরন্ধনির 
সময়সীমবা

র্ক্তিগত�বানর এরং ডবাকন�বানগ

র্ক্তিগত�বানর এরং ডবাকন�বানগ

-

শুক্রবার
জিু

3
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আমি করানক ভ�রাট ম্নে 
পরামর?

 এ বেে, আপষ্ি রংলরেলসে উ�য় নেম্ালে আপিাে 
প্রতিষ্িশধলদে জি্য ন�াি শদলি পালেি: িারর্ক ি তসলিি এবং 
প্রতিষ্িশধ পশেষদ  (হাউস অফ শেলপ্রলজলটেষ্ি�স)। িিুি 
নফডালেে আইি তিশে এবং পাস রেলি িালদে অবশ্যই 
োষ্ট্রপতিে সালর এরসালর রাজ রেলি হলব।

ভেডবানরল অনেসসমহূ
িারর্ক ি রংলরেলসে উচ্চরষে। প্রতিষ্ি নটেি নরলর দজুি রলে 
তসলিলিে 100 জি সদস্য আলে। িাো 6 বেে নিয়ালদ 
ষ্িব্কাষ্েি হি।

িারর্ক ি রংলরেলসে ষ্িম্নরষে। এলি 435 জি সদস্য আলে। 
2023 সালে ষ্িউইয়লর্ক ে জি্য 26 জি প্রতিষ্িশধ রারলব। 
িাো 2 বেে নিয়ালদ ষ্িব্কাষ্েি হি।

এই ষ্িব্কাষ্েষ্ি স্ষ্িি রো হলয়লয এে্ং ২৩নশ শআলয শঅুষ্িি হযে্

 মার ক্ি ন সিননট

মার ক্ি ন হাউি অফ 
রিপ্রেনেনটেসটভি



স্টেটের আইনসভা

নটেলিে আইিস�াে উচ্চরষে। নটেলিে শবত�ন্ন অংলশে 
প্রতিষ্িশধবেরােী 63 জি সদস্য আলেি। িাো 2বেে 
নিয়ালদ ষ্িব্কাষ্েি হি।

নটেলিে আইিস�াে ষ্িম্নরষে। নটেলিে শবত�ন্ন অংলশে 
প্রতিষ্িশধবেরােী 150 জি সদস্য আলেি। িাো 2বেে 
নিয়ালদ ষ্িব্কাষ্েি হি।

 স্টেট সিননট

স্টেট অ্ানিম্বলি

আপিাে ব্যােলি নরাি নরাি প্রার্কী 
আলে িা খুঁলজ নবে ররুি:

ষ্িউইয়লর্ক ে প্রধাি ষ্িব্কাহী। আইলিে িলধ্য 
শবলে স্বাষেে রোে ষেিিা েলয়লে। তিষ্ি 4বেে 
নিয়ালদ  ষ্িব্কাষ্েি হি।

ষ্িউইয়লর্ক ে প্রধাি আইি রি্করি্ক া। তিষ্ি ষ্িউইয়লর্ক ে 
িােশেরলদে আইষ্ি অশধরাে েষো রলেি।
তিষ্ি 4 বেে নিয়ালদ ষ্িব্কাষ্েি হি।

ষ্িউইয়লর্ক ে প্রধাি অর্কনিতির রি্করি্ক া। নটেি 
বালজলিে জি্য দাষ্য়বেপ্রাপ্ত। তিষ্ি 4বেে নিয়ালদ 
ষ্িব্কাষ্েি হি।

 গভনকিি

 অ্াটরনকি স্েনানিি

রনয়ন্ত্র্

ষ্িউ ইয়র্ক  এে োজ্য সেরাে নফডালেে সেরালেে অিরুূপ 
রােণ এলিও 3ষ্ি শাখা আলে: ষ্িব্কাহী, আইিস�া এবং শবোে 
শব�ােীয় (োলজ্যে আদােি ব্যবস্া)। এ বেে, আপষ্ি ন�াি 
শদলি পালেি:

 ভটেে অনেসসমহূ

এক্সিকিউটেভ অকিসসমূহ

এই ষ্িব্কাষ্েষ্ি স্ষ্িি রো হলয়লয এে্ং ২৩নশ শআলয শঅুষ্িি হযে্

এখািল স্র্যাি রেুি!



ভ�রানটর জি্য মিরন্ধি

or

অিোইলি ষ্িবন্ধি ররুি বা এরষ্ি রােলজে ফি্ক পূেণ ররুি। 
পূেণ রো রােলজে ফি্কষ্ি ষ্িব্কােিী নবালড্ক  ডারলযালে বা রালো 
িাধ্যলি পাঠালিা  নযলি পালে।

 ষ্িবন্ধি রেলি আপিাে সাহালয্যে প্রলয়াজি 
হলে, আিালদে এরজি নস্বচ্ালসবরলর 
লজজ্াসা ররুি বা আিালদে ইলিইে ররুি 
vote@aafederation.org শঠরািায়

28নশ জলুিে ষ্িব্কােলিে জি্য ষ্িবন্ধলিে 
নশষ িাশেখ 3ো জিু। িাই আে নদশে 
রেলবি িা!

ষ্িবন্ধি ফি্ক ডাউিলোড এবং ষ্প্রটে 
ররুি এরষ্ি:
(অবশ্যই ইংলেলজলি সম্পন্ন রেলি হলব)

অিোইলি ন�াি শদলি ষ্িবন্ধি ররুি:
(শুধুিাত্র ইংলেলজ)

 প্রাথমিক মির্রাচি

প্রারশির ষ্িব্কােলি আপষ্ি তসদ্ান্ত নিলবি নয 
িল�ম্লেে সাধােণ ষ্িব্কােলি আপিাে দলেে িলিািীি 
প্রার্কী রাো হলব।

ষ্িউইয়লর্ক ে প্রারশির ষ্িব্কােলি ন�াি নদওয়াে জি্য 
আপিালর অবশ্যই এরষ্ি োজনিতির দলেে সালর 
ষ্িবন্ধি রেলি হলব। আপষ্ি ন�াি নদওয়াে জি্য 
ষ্িবন্ধি রোে সিয় বা আপিাে ষ্িবন্ধি আপলডি 
রোে িাধ্যলি আপষ্ি এষ্ি রেলি পালেি।

আপষ্ি এখালি আপিাে দলেে 
অন্ত�ু্ক ততি নের রেলি পালেি:

এখািল স্র্যাি রেুি!

এখািল স্র্যাি রেুি!

এখািল স্র্যাি রেুি!



ভ�বানে অিপুস্থিস্ত
 ডারলযালে ন�াি নদওয়া আপিাে ন�াি নদওয়াে নষেলত্র এরষ্ি 
ষ্িোপদ, সহজ এবং ষ্িশ্চিি উপায়।

এরষ্ি নফেি খাি এবং ষ্িলদ্ক শাবেী অন্ত�ু্ক তি রো হলব। িলব 
আপিাে ব্যােি ডারলযালে পাঠালি আপিালর অবশ্যই ডার 
িাশুে নযাে রেলি হলব। আিো দষু্ি টে্যালম্পে সপুাশেশ রশে।

আপিালর ডারলযালে পাঠালিাে জি্য এরষ্ি 
অিপুশস্তি ব্যােলিে জি্য অিলুোধ ররুি:

*অিপুশস্তি ব্যােি আপিাে 
রাউন্টে নবাড্ক  অফ ইলেরশিস 
বা আপিাে নপালেং এে স্ালি 
ষ্িব্কােলিে শদি বা আোি 
ন�ালিে শদলিও নপৌষঁ্েলয় নদওয়া 
নযলি পালে।

 আমি মক�রানর ভ�রাট ভ্র?

র্ক্তিগত�বানর আগবাম ভ�বাে নিি

 আপষ্ি 18ই জিু - 26নশ জলুিে িলধ্য আোি ন�াি শদলি 
পালেি, যশদও এলরর শদলিে সিয় ত�ন্ন হয়।

ষ্িউইয়লর্ক ে প্রতিষ্ি ন�ািাে ষ্িব্কােলিে শদলিে আলে 
ব্যততিেি�ালব আোি ন�াি শদলি পালেি। আোি ন�াি 
নদওয়ািা সশুবধাজির, দ্রুি এবং িিিীয়।

 নির্বাচনির নিি ভ�বাে নিি

28নশ জিু প্রারশির ষ্িব্কােলিে শদি ন�াি শদলয় আপিাে 
িিািি জািাি।

সরাে 6িা নরলর োি 9িা পয্কন্ত ন�াি রেহণ েেলব

আোি ন�াি প্রদাি এবং ষ্িব্কােলিে শদলিে জি্য 
আপিাে ন�াি নরল্রেে অবস্াি খুঁলজ নপলি 
ষ্িউইয়র্ক  (NYC) নবাড্ক  অফ ইলেরশিস এে 
ওলয়বসাইলি যাি:

এখািল স্র্যাি রেুি!এখািল স্র্যাি রেুি!



প্স্তরন্ধীনির সহবায়তবা

ব্যােি িারর্ক ং এে ষ্ড�াইসগুলো ন�ািলরল্রে উপেব্ধ এবং 
নসই সরে ন�ািাে যাো অন্ধ, দতৃটিপ্রতিবন্ধী, বা যালদে নরাি 
অষেিিা বা  এিি সিস্যা আলে নযলষেলত্র রেি শদলয় ব্যােি 
ষ্েশনিি রো রশঠি বা অসম্ভব রলে নিালে িালদে জি্য 
সহায়র হলি পালে।

ব্যােি িারর্ক ং এে ষ্ড�াইসগুলো 
সম্পলর্ক  আেও জািিু:

ভ�রাটরানরর প্নরিন�রাগ্যেরা

�বাষবার সহবায়তবা

শরেু ন�ািলরল্রে নদা�াষীলদে পাওয়া যালব।

নরাি নরাি ন�ািলরল্রে নদা�াষী নসবা প্রদাি 
রেলব িা সন্ধাি ররুি:

আপিাে যশদ নরািও ন�ািলরল্রে �াষা সহায়িাে 
প্রলয়াজি হয় িলব আপিাে ষ্িলজে নদা�াষীলর আপিাে 
সালর ষ্িলয় আসাে অশধরােও আপিাে আলে।

এখািল স্র্যাি রেুি! এখািল স্র্যাি রেুি!



প্রায়িই মজজ্রাসসে প্শ্রারলী

আমবানক নক ভকবানিবা আইনড আিনত হনর?

আনম �নি অরথিবাি পনররত্ি কনর থবানক 
তবাহনল কী হনর?

কবারবা ভ�বাে ভিওয়বার ভ�বাগ্?

প্ররিবালেে ন�ািালদে সালর আইষ্ড ষ্িলয় আসাে জি্য সপুাশেশ রো হয়।

আপষ্ি যখি অবস্াি পশেবি্ক ি রলেি, িখি আপিালর এরষ্ি িিুি ন�ািাে 
ষ্িবন্ধি ফি্ক জিা শদলয় নবাড্ক  অফ ইলেরশিস এ আপিাে শঠরািা পশেবি্ক ি 
রেলি হলব।

 আপষ্ি ন�াি নদওয়াে নষেলত্র ষ্িবন্ধি রোে নযাে্য যশদ আপষ্ি:

1. এরজি আলিশেরাি িােশের হি
2. রিপলষে 30 শদলিে জি্য ষ্িউ ইয়র্ক  শহলেে বাতসন্া হি
3. এবং রিপলষে 16 বেে বয়সী হি

আপষ্ি 16 বা 17 বেে বয়লস ন�াি নদওয়াে জি্য প্রার-
ষ্িবন্ধি রেলি পালেি, িলব ন�াি নদওয়াে জি্য আপিালর 
অবশ্যই 18 বেে বয়সী হলি হলব।

ভরবাড্ অে ইনলকেিস এর অরথিবাি
Bronx

Brooklyn

Queens

Manhattan

Staten Island

1780 Grand Concourse, 5 Fl, 
Bronx, NY 10457

345 Adams Street, 4 Fl, 
Brooklyn, NY 11201

118-35 Queens Boulevard, 
Forest Hills, NY 11375

200 Varick Street, 10 Fl, 
New York, NY 10014

1 Edgewater Plaza, 4 Fl, 
Staten Island, NY 10305

আমবার ভ�বােিবাি ভকন্রে ভকবানিবা সমস্বা হনল 
আনম কবানক কল করর? (শুধমুবাত্র ইংনরনজ) 

আমবার, রবা অি্ কবানরবা অনধকবার লঙ্ঘিত হনল 
আনম কবার সবানথ ভ�বাগবান�বাগ করনত পবানর? 
(শুধমুবাত্র ইংনরনজ) 

আপষ্ি আপিাে ন�ািদাি নরল্রেে নযলরালিা সিস্যা সম্পলর্ক  জািালি 
ষ্িউ ইয়র্ক  নবাড্ক  অফ ইলেরশলি রে রেলি পালেি।    
1-866-Vote-NYC (1-866-868-3692) িম্লে রে ররুি।

আপষ্ি এরজি প্রশশলষেি ইলেরশি নপ্রালিরশি সম্পরর্ক ি 
নস্বচ্ালসবলরে সালর ররা বেলি পালেি এবং শবিািূলে্য আইষ্ি সহায়িা 
নপলি ইলেরশি নপ্রালিরশি হিোইলি নযাোলযাে রেলি পালেি। 
1-866-OUR-VOTE (1-866-687-8683) িম্লে রে ররুি।



নরালিা প্রশ্ন আলে?

2022 সালেে ষ্িব্কােলিে শদি হে 
েঙ্গিব়াি 6/28

পয্কন্ত ন�াি রেহণ েেলব
সক়াি 6ট়া ফেমক ি়াত 9ট়া

ন�ািাে ষ্িবন্ধি, ন�াি নদওয়াে পদ্তি, োজনিতির দে এবং 
আেও অলির শরেু সম্পলর্ক  আেও িলর্যে জি্য অরবা আপিাে 
স্ািীয় রাউন্টে নবাড্ক  অফ ইলেরশিস অষ্ফস খুঁলজ নপলি 
aafederation.org/2022-primary-voter-guide শরািায় 
যাি অরবা িীলেে QR নরাডষ্ি স্্যাি ররুি।

অরবা vote@aafederation.org শঠরািায় আিালদে সালর নযাোলযাে ররুি

আনম ভকবাথবায় ভ�বাে নির?

আনম ভকবাি সমনয় ভ�বাে নির?

এখািল স্র্যাি রেুি!


