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প্রোইমোরী নির্বোচি নি? 

এিনট প্রোইমোরী নির্বোচি অিুনিত হয় যখি এিনট দলের এিোনিি প্রোর্থী িনমলিশি চোি এর্ং 
সফে োলর্ র্যোেলট যোর্োর সিে িোপ সম্পন্ন িলর র্থোলিি। প্রোইমোরী নির্বোচলি নর্জয়ী প্রোর্থী ভসই দলের 
মলিোিীত প্রোর্থী নহসোলর্ িল ম্বলরর সোিোরণ নির্বোচলি প্রনতদ্বনিতো িরলর্ি। যনদ এিনট দলের 
ভির্েমোত্র এিজি প্রোর্থী িনমলিশি চোি, তলর্ ভসই পলদর ভিোি প্রোইমোরী অিুনিত হলর্ িো। 

 

আনম নি প্রোইমোরী নির্বোচলি ভ োট নদলত পোনর? 

আপনি যনদ নির্নিত ভ োটোর নহসোলর্ এমি ভিোলিো দলে তোনেিো ুক্ত হলয় র্থোলিি (নিনদবষ্ট সময় সীমোর 
মলিয) ভয দে প্রোইমোরী নির্বোচলির আলয়োজি িরলে, তোহলে আপনি প্রোইমোরীলত ভ োট নদলত পোরলর্ি। 
ভষ্টট পোনটব নিয়মোিুযোয়ী নিনদবষ্ট প্রোইমোরী নির্বোচলি অ-নির্নিত ভ োটোররোও ভ োট নদলত পোরলর্ি, BOE  
এর সোলর্থ ভযোগোলযোগ িলর ভজলি নিি আপনি ভ োট দোলির ভযোগয নিিো। 

 

‘রোিঅফ’প্রোইমোরী নির্বোচি িোলি র্লে এর্ং তোলত নি আনম ভ োট নদলত পোনর? 

নসনটর্যোপী পলদর জিয (ভময়র, পোর্নেি অযোডল োলিট অর্থর্ো িম্পলরোেোর) যনদ ভিোলিো প্রোর্থী 
প্রোইমোরী নির্বোচলির সমগ্র ভ োলটর অন্তত ৪০% িো পোি, তোহলে সর্বোনিি ভ োট প্রোপ্ত দইু জি প্রোর্থীর 
মলিয এিনট ‘রোিঅফ’প্রোইমোরী নির্বোচি িরো হয়। আপনি যনদ প্রোইমোরীলত ভ োট ভদয়োর ভযোগয হি, 
তোহলে ভয দলে আপনি তোনে ুক্ত তোর ভয ভিোলিো রোিঅফ প্রোইমোরীলতও আপিোর ভ োট ভদয়োর 
ভযোগযতো র্থোিলর্। 

 

সোিোরণ নির্বোচি নি এর্ং আনম নি তোলত ভ োট নদলত পোনর? 

সোিোরণ নির্বোচলি নর্ন ন্ন দলের প্রোর্থীগণ নির্বোচিী আসলি নর্জয়ী হর্োর েলে প্রনতদ্বনিতো িলরি। 
র্যোেলটর প্রনতনট আসলি ভয ভিোলিো দলের ভয ভিোলিো প্রোর্থীর পলে আপনি ভ োট নদলত পোলরি। আপনি 
র্যোেট প্রস্তোর্িোলতও "হযোাঁ" র্ো "িো" সূচি ভ োট নদলত পোলরি। নিনদবষ্ট সমলয়র মলিয ভয সিে ভ োটোরগণ 
নির্নিত হলয়লেি তোলদর সোিোরণ নির্বোচলি ভ োট ভদয়োর ভযোগযতো আলে। 

 

নর্লশষ নির্বোচি নি এর্ং আনম নি তোলত ভ োট নদলত পোরলর্ো? 

নর্লশষ নির্বোচি হলেো, যখি এিনট অনফলসর পদ নিিবোনরত ভময়োদপূলণবর আলগ শূিয হলয় যোয়, ভযমি, 
ভিোি নির্বোনচত প্রনতনিনি পদতযোগ িলরি র্ো অিয অনফলসর জিয নির্বোনচত হি। এমিনট হলে, স্বল্প 
সমলয়র মলিয ভময়োদ ভশষ হওয়ো পযবন্ত আসিনট পূরলির জিয এিনট নর্লশষ নির্বোচি ভ োষণো িরো হয়। 



যনদ আপনি সময়সীমোর মলিয ভ োট দোলির জিয নির্নিত হি এর্ং আপনি ভয নডসনরলে র্োস িলরি 
ভসখোলি নর্লশষ নির্বোচি অিুনিত হলে তলর্ আপনি নর্লশষ নির্বোচলি ভ োট নদলত পোরলর্ি। 

 

র্যোেট প্রস্তোর্িো নি? 

র্যোেট প্রস্তোর্িো হলেো, যখি ভ োটোরগলির নসদ্ধোলন্তর উপেলে র্যোেলট এিটো প্রশ্ন উত্থোনপত হয়। 
র্যোেলটর প্রশ্নগুলেো র্ন্ড ইসুয অর্থর্ো নিউ ইয়িব  ভেট সংনর্িোলির প্রস্তোনর্ত সংলশোিি অর্থর্ো নিউ ইয়িব  
নসনট চোটবোলরর সংলশোিি সংক্রোন্ত হলত পোলর। ভিোলিো ভিোলিো ভেলত্র জনিি র্যনক্ত র্ো ভগোিী র্যোেলট 
ভিোলিো প্রশ্ন উত্থোপলির জিয এিনট নপনটশি জমো নদলত পোলরি। 

 

আমোর নির্িলির নি ভময়োদ উর্ত্তীি হলত পোলর? 

আপিোর নির্িলির ভময়োদ উর্ত্তীলির ভিোি সময়সীমো ভিই। তর্থোনপ, আপনি যনদ দনুট ভফডোলরে 
নির্বোচলি ভ োট িো নদলয় র্থোলিি র্ো আপনি আপিোর নিিোিো পনরর্তব ি িলরলেি এর্ং BOE  ভি আপিোর 
িতুি নিিোিোর খর্র জোিোি িোই, তোহলে আপিোর নির্িিটো “স্থনগত” হওয়োর সম্ভর্িো আলে এর্ং 
আপিোর ভ োট ভিলের ভ োটোর তোনেিোয় হয়লতো আপিোর িোম িো-ও র্থোিলত পোলর। আপনি যনদও 
এনফলডন ট র্যোেলটর মোিযলম ভ োট নদলত পোরলর্ি। 

 

আনম যনদ গতর্োর ভ োট প্রদোলির পর নিউ ইয়িব  নসনটর মলিয র্োসো পনরর্তব ি িলর র্থোনি, তলর্ নি হলর্? 

যখি আপনি নিিোিো পনরর্তব ি িলরি, নিউ ইয়িব  ভষ্টলটর আইিোিুযোয়ী ২৫ নদলির মলিয আপিোর BOE -
ভি পনরর্নতব ত নিিোিো জোিোলত হলর্। আপনি িতুি ভ োটোর নির্িি ফলমবর “ভ োট দোলির ভয তর্থয 
পনরর্তব ি হলয়লে” র্ক্স সহ সিে তর্থয পূরণ িলর জমো নদলয় ভসটো িরলত পোলরি। আপিোর িতুি ও 
পুরোতি নিিোিো নেখুি, ভয দলের আপনি অন্ত ুবক্ত হলত চোি ভস দলের র্লক্স নচনিত িরুি (আপনি 
আপিোর পুরোতি নিিোিোয় যনদ ভিোলিো এিনট দলের সলে অন্ত ুবক্ত নেলেি, তোহলেও এটো নচনিত 
িরুি) এর্ং অিযোিয প্রলয়োজিীয় তর্থযোনদ প্রদোি িরুি। যনদ আপনি র্োসো পনরর্তব ি িলরলেি নিন্তু 
সময়সীমোর মলিয BOE  নিিট নিিোিো পনরর্তব ি িো িলর র্থোলিি, তলর্ আপনি আপিোর িতুি ভ োট 
ভিলে নগলয় অর্শযই এনফলডনফট র্যোেলটর মোিযলম ভ োট নদলর্ি। আপিোর পনরর্নতব ত নিিোিো 
সংলযোজি হলয়লে নিিো তো 866-VOTE -NYC িোম্বোলর ভফোি িলর ভজলি নিি । 

 

ভ োট ভদয়োর জিয স্বোের িরোর সময় যনদ আমোর িোম তোনেিোয় িো র্থোলি, তো হলে নি হলর্?  

প্রর্থলম নিনিত িরুি ভয, আপনি ভ োট ভদয়োর জিয আপিোর অযোলসম্বনে ও নির্বোচিী নডনিে এর 
সনিি ভটনর্লে স্বোের িলরলেি নি িো। প্রনতনট নির্বোচলির আলগ সিে নির্নিত ভ োটোরগণলি CFB 
দ্বোরো ভপ্রনরত ভ োটোর গোইলডর ভমইনেং ভেলর্লে এর্ং BOE -এর ভমইেোলর এই নডনিে িম্বর েোপোলিো 
র্থোলি। যনদ আপিোর সোহোলযযর প্রলয়োজি হয় তোহলে প্রনতনট নির্বোচি ভিলে এিজি নির্বোচি িমীলি 
পোওয়ো যোলর্ ভয আপিোর িোম ও নিিোিো নদলয় আপনি ভিোি নডনিে এ র্সর্োস িলরি তো ভর্র িলর 
নদলত পোরলর্ অর্থর্ো BOE -এর ভ োট ভিে েলিটলর ভদলখ নিলত পোলরি। 



যখি আপনি নিনিত ভয, আপনি সনিি ভটনর্লে নগলয় স্বোের িরলেি, তোর পরও আপিোর িোম যনদ 
নির্বোচিী তোনেিোয় িো র্থোলি, িোরণ এটো হলত পোলর ভয BOE  আপিোর নির্িলির ফমবনট পোয়নি। আপনি 
যনদ নর্শ্বোস িলরি ভয, আপনি ভ োট প্রদোলি ভযোগয তোহলে আপনি ভ োট নদলত পোরলর্ি। ভিোি নির্বোচিী 
িমীলি অযোনফলডন ট র্যোেলটর র্যোপোলর নজজ্ঞোসো িরুি এর্ং নিলদবশগুলেো ভমলি চেুি। নির্বোচলির পর 
BOE  তোলদর ভরিডব  খনতলয় ভদখলর্ এর্ং আপিোর ভযোগয র্থোলিি তলর্ আপিোর ভ োটনট গণিো িরো হলর্। 
যনদ তো িো হয় তলর্ আপনি এিনট ভিোনটশ পোলর্ি ভয আপিোর ভ োট ভদয়োর ভযোগযতো নেে িো এর্ং 
পরর্তী নির্বোচলি ভ োট ভদয়োর নির্িি ফমব পোলর্ি। 

 

ভ োট নদলত আনম ভিোর্থোয় যোর্? 

আপনি ভ াট প্রদানির জিয নিবনিত হবার ২-৩ সপ্তানহর পনর ডাক ভ ানে আপিার ভ াটার কাডড নট 
পানবি ভ খানি আপিার ভ াট ভকনের তথ্য থ্াকনব। নিবডাচি ভবানডড র ভ াট ভকে ভলানকটর বযবহার 
কনরও আপনি ভজনি নিনত পানরি। 

 

নির্বোচলির নদলি আমোর ভ োট ভিলে আনম যনদ ভযলত িো পোনর? 

যনদ িোউনি র্ো নিউ ইয়িব  নসনট নির্বোচলির নদলি, সোমনয়ি র্ো স্থোয়ী অসুস্থতো অর্থর্ো শোরীনরি অেমতো, 
হোসপোতোলে  নতব , এি র্ো এিোনিি অসুস্থ র্ো অেম র্যনক্তর প্রোর্থনমি পনরচযবোর িতব লর্য নিলয়োনজত, 
অর্থর্ো ভ টোলরি অযোডনমনিল্ররশি হসনপটোলের নিলরোিোগোলর, ভজে র্ো হোজত র্োস, নর্চোলরর 
অলপেোয় র্ো গ্রযোন্ড জনুর প্রনক্রয়োনিলি অর্থর্ো ভজে শোনস্ত ভ োগ িরলেি ভিোলিো অপরোলি ভদোষী সোর্যস্থ 
হওয়োর িোরলণ র্ো অিযোয় িোজ যো গুরুতর অপরোি ভযোগয িয়, এমি ভিোলিো িোরলি ভ োট ভিলে িো 
যোওয় হয়, তলর্ আপনি অযোর্লসনি র্যোেলটর মোিযলম ভ োট নদলত পোরলর্ি। 

অযোর্লসনি র্যোেলটর মোিযলম ভ োট ভদয়োর দইুনট উপোয় আলে: সশরীলর অর্থর্ো ডোি ভযোলগ।  

 ডাক ভ ানে : 866-VOTE -NYC ভ াি কনর বযালট আনবদনির অিুনরাধ পত্র অথ্বা BOE -এর 
ওনেবসাইট ভথ্নক ডাউিনলাড করনত পানরি। আনবদিনট পূরণ কনর আপিার BOE  এর ভবানরা 
অন নস নিনদডষ্ট সমে-সীমার মনধয পানিনে নদি। BOE  আপািনক ডাক ভ ানে একনট অযাবনসনি 
বযালট পািানব। তা পূরণ কনর নিনদডষ্ট সমে-সীমার মনধয আপনি BOE  এর ভবানরা অন নস 
পানিনে নদি। 

 সশরীলর: যখি ভর্থলি র্যোেট হোলত আলস তখি ভর্থলি অযোর্লসনি ভ োট দোি শুরু হয় ( অন্তত 
নির্বোচলির ৩২ নদি আলগ) এর্ং ভশষ হয় নির্বোচলির নদলি। এনট আপিোর BOE  ভর্োলরো অনফলস 
ভসোম ভর্থলি শুক্র, এর্ং নির্বোচিী নদলির আলগর সপ্তোলহর েুনটর নদলি সিোে ৯ টো ভর্থলি নর্লিে 
৫টোএর্ং নির্বোচলির নদলি রোত ৯টো পযবন্ত পনরচোনেত হয়। 

নর্লশষ দ্রষ্টর্য: আপিোর যনদ অযোর্লসনি র্যোেট ডোি ভযোলগ সংগ্রহ িরোর নিনদবষ্ট সময় সীমো পোর হলয় 
যোয় এর্ং দ ুবটিো জনিত িোরলণ র্ো আিনিি অসুস্থতোর িোরলণ নির্বোচলির নদলি আপিোর নির্বোচিী 
ভিলে ভযলত িো পোলরি তোহলে আপনি অিুলমোদি পত্রসহ আপিোর প্রনতনিনিলি আপিোর পে্ ভর্থলি 



অযোর্লসনি র্যোেট প্রদোি িরোর জিয BOE  ভর্োলরো অনফলস পোিোলত পোলরি। BOE  ভর্োলরো অনফলস 
নির্বোচলির নদলি রোত ৯ টোর মলিয আপিোলি সম্পূণব পূরণিৃত আলর্দি এর্ং র্যোেট ভফরত নদলত হলর্। 

 

আনম নিনিত িো ভয, এই নির্বোচলির র্যোেলট নি আলে – ভিোর্থো ভর্থলি আনম জোিলত পোনর? 

অিেোইলি www.nyccfb.info/voterguide ভ োটোর গোইলড ভর্থলি প্রোর্থীলদর ও র্যোেট প্রশ্নগুলেোর 
সম্পলিব  জোিলত পোরলর্ি। এিনট মুনদ্রত গোইড ডোি ভযোলগ ভ োটোরলদর নিিট ভপ্ররণ িরো হয় যখি 
স্থোিীয় অনফস (ভযমি ভময়র এর্ং নসনট িোউনিে ভমম্বোর) র্ো নসনট র্যোেলটর প্রশ্নমোেো র্যোেলট র্থোলি। 

 

আনম গুরুতর অপরোলি ভদোষী সোর্যস্ত হলয়নে, আনম নি ভ োট নদলত পোরলর্ো? 

আপনি যনদ গুরুতর অপরোলি ভদোষী সোর্যস্ত হি, তলর্ আপিোর িোরোল োগ এর্ং/র্ো পলরোে সম্পন্ন 
হওয়োর পর আপনি নির্নিত হলত ও ভ োট নদলত পোরলর্ি। আরও তলর্থযর জিয ভ োটোর নির্িলির 
সচোরচর িরো প্রশ্নমোেো ভদখুি। 

 

র্তব মোলি আনম গৃহহীি, আনম নি ভ োট নদলত পোরলর্ো? 

হযোাঁ, যনদ আপনি নির্নিত র্থোলিি। আরও তলর্থযর জিয, ভ োটোর নির্িলির সচোরচর িরো প্রশ্নমোেো 
ভদখুি। 

 

ভ োট দোলির সময় আমোর নি পনরচয়পত্র ভদখোলত হলর্? 

অনিিোংশ ভেলত্র ভ োট দোলির সময় আপিোলি পনরচয়পত্র ভদখোলত হলর্ িো। আপনি যনদ প্রর্থমর্োলরর 
মত ভ োট নদলত যোি, তলর্ হয়লতো প্রমোলির জিয আপিোলি েনর্সহ পনরচয়পত্র ভদখোলত হলত পোলর। 

 

আনম এিজি নির্নিত ভ োটোর নিন্তু আমোর ভ োট ভিলের ভ োটোর তোনেিোয় আমোর িোম ভিই- আনম 
নি ভ োট নদলত পোরলর্ো? 

হযোাঁ। আপনি যনদ সনিি ভ োট ভিলে যোি নিন্তু আপিোর িোম তোনেিোয় ভিই, তলর্ আপনি এনফলডনফট 
র্যোেলটর মোিযলম ভ োট নদলত পোলরি। নির্বোচিী িমীলদর িোলে এনফলডনফট র্যোেট চোওয়োর পূলর্ব 
আপিোর উনচৎ ভয ভ োট ভিে ভেোলিটরনট  োে িলর যোচোই র্োেোই িলর নিনিত হি ভয, আপনি সনিি 
ভিলেই এলসলেি। নির্বোচলির পলর BOE  যোচোই িলর ভদখলর্ ভয, আপিোর ভ োটনট গণয হলর্ নিিো এর্ং 
পরর্তীলত আপনি ভ োট প্রদোলির ভযোগয র্থোিলর্ি নিিো। আর যনদ িো হয়, তলর্ আপনি এিনট নির্িি 
ফমবসহ ভিোনটশ পোলর্ি ভয, ভ োট প্রদোলি আপনি ভযোগয নেলেি িো এর্ং আগোমী নির্বোচলির জিয নির্িি 
িরলত পোলরি।  



সচরাচর করা প্রশ্নমালা 
ভ োটোর নির্িি 
 

নি োলর্ আনম ভ োলটর জিয নির্নিত হলর্ো? 

ভ োটোর নির্িলির ফমব পূরণ িলর সরোসনর র্ো ডোি ভযোলগ NYC ভর্োডব  অফ ইলেিশি-এ (BOE) দোনখে 
িরলত পোলরি। আপনি ওলয়র্সোইড www.nyccfb. info ভর্থলি নির্িলির ফমব িোমোলত পোলরি, আপিোর 
স্থোিীয় BOE  অনফস ভর্থলি সংগ্রহ িরলত পোলরি, অলিি NYC এলজনির গ্রোহি ভসর্ো ভিে ভর্থলি র্ো 
866-VOTE-NYC (212-487-5496 শ্রর্ণ প্রনতর্িীলদর জিয) িম্বলর ভফোি িলর ডোি ভযোলগ পোিোলিোর 
জিয অিুলরোি িরলত পোলরি। আপনি অিেোইলিও নির্িি িরলত পোলরি (নিলে ভদখুি)। আপনি ভয 
নির্বোচলি ভ োট নদলত চোি তোর ২৫ নদি পূলর্বর তোনরখযুক্ত ডোি লরর ভমোহর র্ো সশরীলর সরোসনর নির্িি 
ফমব জমো ভদয়োই হলেো নির্িি হওয়োর ভশষ সময়সীমো। 

 

আনম নি অিেোইলি ভ োলটর জিয নির্িি িরলত পোনর? 

অিলাইনি DMV-র মাধযনম ভ াটার নিবিি করা  াে, নকন্তু এজিয একনট নিউ ইেকড  ভষ্টট-এর ববধ 
আইনডর ও আপিার ভসাশ্যাল নসনকউনরনট িম্বর প্রনোজি। অি লাইনি নিবিি এবং ভপ্রা াইল 
বািানিার জিয DMV-র ওনেব সাইটনট ভদখুি: http://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-

registration-application। 
 

আনম জোনি িো ভয, আনম ভ োলটর জিয নির্নিত নিিো- নি োলর্ জোিলত পোরলর্ো? 

আপিোর ভরনজলিশি অিেোইলি ভদখোর জিয ভ োটোর ভরনজলিশি েুি-আপ 
(http://voterlookup.elections.state.ny.us) র্যর্হোর িরুি র্ো সহলযোনগতোর জিয ভফোি িরুি 866-

VOTE-NYC (শ্রর্ণ প্রনতর্িীলদর জিয 212-487-5496)। 

 

আমোর নির্িলির নি ভময়োদ উর্ত্তীি হলত পোলর? 

আপিোর ভরনজলিশলির ভিোি ভময়োদ উর্ত্তীলির তোনরখ ভিই, নিন্তু তো নিনিয় হলয় ভযলত পোলর, যনদ 
আপনি নর্গত দনুট ভফডোলরে নির্বোচলি ভ োট িো ভদি, র্ো আপনি নিিোিো পনরর্তব ি িলরলেি এর্ং BOE  
ভত আপিোর িতুি নিিোিো জোিোি িোই। 

 

আনম যনদ গতর্োর ভ োট প্রদোলির পর নিউ ইয়িব  নসনটর মলিয র্োসো পনরর্তব ি িলর র্থোনি, তলর্ নি হলর্? 

যখি আপনি নিিোিো পনরর্তব ি িলরি, নিউ ইয়িব  ভষ্টলটর আইিোিুযোয়ী ২৫ নদলির মলিয আপিোর 
পনরর্নতব ত নিিোিো BOE -ভি জোিোলত হলর্। িতুি ভ োটোর নির্িি ফলমবর “ভ োট দোলির ভয তর্থয 
পনরর্তব ি হলয়লে” র্ক্স সহ সিে তর্থয পূরণ িলর জমো নদলয় আপনি তো িরলত পোলরি। আপিোর িতুি 
ও পুরোতি নিিোিো নেখুি, ভয দলে আপনি অন্ত ুবক্ত হলত চোি ভস দলের র্ক্স নচনিত িরুি (আপিোর 



পুরোতি নিিোিোয় যনদ ভিোলিো এিনট দলের সলে অন্ত ুবক্ত নেলেি, তোহলেও এটো নচনিত িরুি) এর্ং 
অিযোিয প্রলয়োজিীয় তর্থযোনদ প্রদোি িরুি। যনদ আপনি র্োসো পনরর্তব ি িলরলেি নিন্তু সময়সীমোর মলিয 
BOE  নিিট নিিোিো পনরর্তব ি িো িলর র্থোলিি, তলর্ আপনি অর্শযই আপিোর নতুন ভ োট ভিলে নগলয় 
এনফলডনফট র্যোেলটর মোিযলম ভ োট নদলত পোরলর্ি। আপিোর পনরর্নতব ত নিিোিোর সংলযোজি হলয়লে 
নিিো তো 866-VOTE-NYC িোম্বোর-এ ভফোি িলর ভজলি নিি। 

 

র্তব মোলি আনম গৃহহীি, আনম নি ভ োটোর নির্িি িরলত ও ভ োট নদলত পোরলর্ো? 

হযোাঁ, আপিোর ভ োটোর নহসোলর্ নির্িি ও ভ োট দোলির অনিিোর আলে। এিনট ভ োটোর নির্িি ফমব পূরণ 
িরুি এর্ং ভিোর্থোয় আপিোলি পোওয়ো যোলর্ তো উলেখ িরুি, ভযমি “ভসন্ট্রোে পোলিব র ৮৬ নিলটর 
ভর্লে” ভয নিিোিোয় আপনি র্থোলিি। এই নিিোিোর উপর ন নর্ত্ত িলর আপিোলি এিনট ভ োট ভিে 
প্রদোি িরো হলর্। আপনি ভয নিিোিোয় নচনিপত্র ভপলয় র্থোলিি, আশ্রয়লিলের, নপ ও র্ক্স র্ো পনরর্োলরর 
সদলসযর নিিোিো নেখুি। আপিোর ভ োটোর িোডব নট ঐ নিিোিোয় পোনিলয় ভদয়ো হলর্। 

 

গুরুতর অপরোলি ভদোষী সোর্যস্ত হলে নি আমোর ভ োটোর নির্িি ও ভ োট দোি অনিিোলরর প্র োর্ 
পরলর্? 

 নদ আপনি একনট গুরুতর অপরানধর জিয অপরাধী সাবযস্ত হি তনব হেনতা নিবিি করনত বা ভ াট 
নদনত পারনবি না: 

 আপনি র্তব মোলি িোরোর্ন্দী আলেি; র্ো  
 আপনি পলরোলের তত্ত্বোর্িোলির আওতোয় আলেি।  

আপনি হয়লতো নির্িি র্ো ভ োট নদলত পোরলর্ি, যনদ আপনি এিনট গুরুতর অপরোলি ভদোষী 
সোর্যস্ত হি: 

 আপনি প্রলর্শলি দনিত হলয় নেলেি; 
 আপিোলি িোরোদলি দনিত িরো হয় িোই র্ো আপিোর িোরোদি স্থনগত িরো হলয়নেে; 
 আপনি আপিোর িোরোদি ভর্নশ োগ ভ োগ িলর ভফলেলেি, ভসই ভেলত্র আপনি আর্োর ভ োটোর 

নহসোলর্ নির্নিত হলত পোলরি; 
 আপনি পলরোলে নেলেি অতঃপর অর্যোহনত ভপলয়লেি, এমিতোর্স্থোয় আপনি ভ োলটর জিয 

পুিঃ-নির্িি হলত পোরলর্ি; র্ো  
 আপিোর সোজো মোজবিো হলয় যোয়। 

 

অপিলমবর জিয ভদোষী সোর্যস্ত হলে নি আমোর ভ োটোর নির্িি ও ভ োট দোলির অনিিোলর প্র োর্ পরলর্? 

আপনি িোরোগোর ভর্থলিও নির্িি ও ভ োট নদলত পোলরি, যনদ আপনি ভির্েমোত্র এিনট অপিলমবর 
জিয ভদোষী সোর্যস্ত হি। আপনি নিউ ইয়িব  ভষ্টলটর, অিয ভষ্টলটর ভিোি ভিোলটব র্ো এিনট ভফডোলরে ভিোলটব 
সোজোপ্রোপ্ত হলেও ,এিই নিয়ম প্রলযোজয হলর্। ভ োটোর নির্িি ও ভ োট দোলির জিয আপিোলি আপিোর 
অপরোলির ভিোি িনর্থ প্রদোি িরলত হলর্ িো। 


