


আমাদের সম্পদ্ককে

1989 সালে প্রতিষ্ঠিি এশিয়়ান আমেশিক়ান ফেড়ামিিন 
হে ষ্িউ ইয়র্্ক  শহলেে সবলেলয় শততিশােী নিিৃলবেে র্ণ্ঠস্বে 
যা ষ্িউ ইয়লর্্ক ে এশশয়াি সম্প্রদালয়ে 1.5 শিলেয়ি ষ্িউ 
ইয়র্্ক বাসীে জি্য বৃহত্তে ি্যায়শবোে এবং সলুযালেে পলষে 
সির্্কি প্রদাি র্লে।

AAPI প়াওয়়াি ফক়ায়়ালিিন হে এর্ষ্ি িৃণিূে নজাি নযষ্ি 
ন�ািােলদে শশষো এবং প্রোলেে িাধ্্যলি এশশয়াি আলিশের্াি 
এবং প্রশান্ত িহাসােেীয় দ্ীপবাসী সম্প্রদালয়ে ষেিিায়লিে 
জি্য র্াজ র্েলে। আিালদে নজালিে িলধ্্য 10ষ্ি সংস্া 
অন্ত�ু্ক তি যাো ষ্িউ ইয়র্্ক  শহে জলু়ে শবত�ন্ন সম্প্রদায়লর্ নসবা 
শদলয় র্ালর্।

আমাদের সাদে যো�াগাদ�াগ ্করুন

নির্্ববাচনির মলূ তবানরখসমহূ

আগবাম ভো�বানের সময়কবাল

অন্টবার্র

29
িন�ম্বর

6

মধ�বতর্ ী িনবর্াচেনর িদন

িন�ম্বর
মঙ্গলবার

সো�ামবার সো�ামবার

মঙ্গলবার

8

 অিপুস্থিস্ত র্্যবালে ভোেরত 
ভোেওয়বার ভোেষ নেি

সকাল 6 টা - রাত 9 টা

সময় পররবরততি ত হতত পাতর

িন�ম্বর

8

অিপুস্থিস্ত র্্যবালনের জি্য 
অিনুরবাধ্ করবার ভোেষ নেি

ডবাকন�বানগ

অন্টবার্র

24
 র্্যক্তিগত�বানর্

 র্্যক্তিগত�বানর্

িন�ম্বর

7

ভো�বােবার নির্ন্ধনির 
সময়সতীমবা

র্্যক্তিগত�বানর্ এর্ং ডবাকন�বানগ

র্্যক্তিগত�বানর্ এর্ং ডবাকন�বানগ

-

শুক্রবার
অন্টবার্র

14ই

েশ ই

ই ই

েশ ই

120 Wall Street, 9th Fl, 
New York, NY 10005

(212) 344-5878

vote@aafederation.org



যো�াদের জন্য ননবন্ধন

অিোইলি ষ্িবন্ধি র্রুি বা এর্ষ্ি র্ােলজে ফি্ক পূেণ র্রুি। 
পূেণ র্ো র্ােলজে ফি্কষ্ি ষ্িব্কােিী নবাল্ড্ক  ্ডার্লযালে বা র্ালো 
িাধ্্যলি পাঠালিা  নযলি পালে।

 ষ্িবন্ধি র্েলি আপিাে সাহালয্যে প্রলয়াজি 
হলে, আিালদে এর্জি নস্বচ্ালসবর্লর্ 
লজজ্াসা র্রুি বা আিালদে ইলিইে র্রুি 
vote@aafederation.org শঠর্ািায়

অিোইলি ন�াি শদলি ষ্িবন্ধি র্রুি:
(শুধ্ুিাত্র ইংলেলজ)

এখােন স্ক�ান করুন�

এখােন স্ক�ান করুন�

8ই নেভ�েরর িনবর্াচেনর জনয্ িনব�ন 
করার েশষ তািরখ 14ই অে�াবর। তাই 
আর অেপ�া করেবন না!

একিট িনব�ন ফরম ডাউেনলাড এবং ি�� 
করু�ন:
(অবশয্ই ইংেরিজেত স�ূণর্ করেত হেব)



ভো�বানে অিপুস্থিস্ত
 ্ডার্লযালে ন�াি নদওয়া আপিাে ন�াি নদওয়াে নষেলত্র এর্ষ্ি 
ষ্িোপদ, সহজ এবং ষ্িশ্চিি উপায়।

এর্ষ্ি নফেি খাি এবং ষ্িলদ্ক শাবেী অন্ত�ু্ক তি র্ো হলব। িলব 
আপিাে ব্যােি ্ডার্লযালে পাঠালি আপিালর্ অবশ্যই ্ডার্ 
িাশুে নযাে র্েলি হলব। আিো দষু্ি স্্যালম্পে সপুাশেশ র্শে।

আপিালর্ ্ডার্লযালে পাঠালিাে জি্য এর্ষ্ি 
অিপুশস্তি ব্যােলিে জি্য অিলুোধ্ র্রুি:

*অিপুশস্তি ব্যােি আপিাে 
র্াউন্ন্ট নবা্ড্ক  অফ ইলের্শিস 
বা আপিাে নপালেং এে স্ালি 
ষ্িব্কােলিে শদি বা আোি 
ন�ালিে শদলিও নপৌঁষঁ্েলয় নদওয়া
নযলি পালে।

 নির্্ববাচনির নেি ভো�বাে নেি

এখােন স্ক�ান করুন�এখােন স্ক�ান করুন�

8ই েেনভ�র েভাট েদওয়ার মাধ�েম আপনার ক� েসা�ার করুন�

সকাল 6টা েথেক রাত 9টা পযর্� েভাট �হণ চলেব

আগাম েভাট �দান এবং িনবর্াচেনর িদেনর জনয্ আপনার 
েভাটেকে�র অব�ান খঁুেজ েপেত িনউইয়কর্ (NYC) েবাডর্ 
অফ ইেলকশনস এর ওেয়বসাইেট যান:

আিম িকভােব েভাট েদব?

বয্ি�গতভােব আগাম েভাট িদন

িনউইয়েকর্ র �িতিট েভাটার িনবর্াচেনর িদেনর আেগ 
বয্ি�গতভােব আগাম েভাট িদেত পােরন। আগাম েভাট 
েদওয়াটা সুিবধাজনক, �ত এবং নমনীয়।

আপিন 29েশ অে�াবর েথেক 6ই নেভ�েরর মেধয্ 
আগাম েভাট িদেত পারেবন, যিদও সময় পিরবিতর্ ত 
হেত পাের।



�িতবন্ধীেদর সহায়তা

ব�ালট �চ�হ্নত করার �ডভাইস বা উপকরণগুেলা েভাট 
েদওয়ার জায়গায় পাওয়া যােব এবং এগুেলা দ�ৃষ্ট �িতবন্ধী 
েভাটার, অথবা যােদর এমন অক্ষমতা বা অবস্থা আেছ যার 
জন� কলম িদেত ব�ালট �চ�হ্নত করা কিঠন বা অসম্ভব 
তােদর জন� সহায়ক হেত পাের।

ব্যােি িার্র্্ক ং এে ষ্্ড�াইসগুলো 
সম্পলর্্ক  আেও জািিু:

যো�াোদরর প্রদবশদ�াগ্যতা

�বাষবার সহবায়তবা

শর্েু ন�ািলর্ল্রে নদা�াষীলদে পাওয়া যালব।

নর্াি নর্াি ন�ািলর্ল্রে নদা�াষী নসবা প্রদাি 
র্েলব িা সন্ধাি র্রুি:

আপিাে যশদ নর্ািও ন�ািলর্ল্রে �াষা সহায়িাে 
প্রলয়াজি হয় িলব আপিাে ষ্িলজে নদা�াষীলর্ আপিাে 
সালর্ ষ্িলয় আসাে অশধ্র্ােও আপিাে আলে।

এখােন স্ক�ান করুন� এখােন স্ক�ান করুন�



প্রায়শই নজজ্াসসত প্রশ্াবলী

আমবানক নক ভোকবানিবা আইনড আিনত হনর্?

আনম �নে অর্থিবাি পনরর্ত্ব ি কনর থবানক 
তবাহনল কতী হনর্?

কবারবা ভো�বাে ভোেওয়বার ভো�বাগ্য?

প্রর্িবালেে ন�ািালদে সালর্ আইষ্্ড ষ্িলয় আসাে জি্য সপুাশেশ র্ো হয়।

আপষ্ি যখি অবস্াি পশেবি্ক ি র্লেি, িখি আপিালর্ এর্ষ্ি িিুি ন�ািাে 
ষ্িবন্ধি ফি্ক জিা শদলয় নবা্ড্ক  অফ ইলের্শিস এ আপিাে শঠর্ািা পশেবি্ক ি 
র্েলি হলব।

 আপষ্ি ন�াি নদওয়াে নষেলত্র ষ্িবন্ধি র্োে নযাে্য যশদ আপষ্ি:

1. এর্জি আলিশের্াি িােশের্ হি
2. র্িপলষে 30 শদলিে জি্য ষ্িউ ইয়র্্ক  শহলেে বাতসন্া হি
3. এবং র্িপলষে 16 বেে বয়সী হি

আপষ্ি 16 বা 17 বেে বয়লস ন�াি নদওয়াে জি্য প্রার্-
ষ্িবন্ধি র্েলি পালেি, িলব ন�াি নদওয়াে জি্য আপিালর্ 
অবশ্যই 18 বেে বয়সী হলি হলব।

ভোর্বাড্ব  অে ইনলকেিস এর অর্থিবাি
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 ভো�বােেবাি ভোকন্রে ভোকবানিবা সমস্যবা হনল 
আনম কবানক কল করর্? (শুধ্মুবাত্র ইংনরনজ) 

আমবার, র্বা অি্য কবানরবা অনধ্কবার লঙ্ঘিত হনল 
আনম কবার সবানথ ভো�বাগবান�বাগ করনত পবানর? 
(শুধ্মুবাত্র ইংনরনজ) 

আপষ্ি আপিাে ন�ািদাি নর্ল্রেে নযলর্ালিা সিস্যা সম্পলর্্ক  জািালি 
ষ্িউ ইয়র্্ক  নবা্ড্ক  অফ ইলের্শলি র্ে র্েলি পালেি।   
1-866-Vote-NYC (1-866-868-3692) িম্বলে র্ে র্রুি।

আপষ্ি এর্জি প্রশশলষেি ইলের্শি নপ্রালির্শি সম্পর্র্্ক ি 
নস্বচ্ালসবলর্ে সালর্ র্র্া বেলি পালেি এবং শবিািূলে্য আইষ্ি সহায়িা 
নপলি ইলের্শি নপ্রালির্শি হিোইলি নযাোলযাে র্েলি পালেি। 
1-866-OUR-VOTE (1-866-687-8683) িম্বলে র্ে র্রুি।



2022 সালেে ষ্িব্কােলিে শদি হে 
েঙ্গিব়াি 11/8

েভাট �হণ চলেব
সকাল 6টা েথেক রাত 9টা পযর্ন্ত

েকােনা �শ্ন আেছ�

েভাটার িনবন্ধন, েভাট েদওয়ার পদ্ধিত, রাজৈনিতক দল এবং 
আরও অেনক িকছু সম্পেকর্  আরও তেথ�র জন� অথবা 
আপনার স্থানীয় কাউ�ন্ট েবাডর্  অফ ইেলকশনস অিফস খঁুেজ 
েপেত aafederation.org/voter-guide িঠকানায় যান 
অথবা িনেচর QR েকাড�ট স্ক�ান করুন।

অর্বা vote@aafederation.org শঠর্ািায় আিালদে সালর্ নযাোলযাে র্রুি

আনম ভোকবাথবায় ভো�বাে নের্?

আনম ভোকবাি সমনয় ভো�বাে নের্?

এখােন স্ক�ান করুন�




