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রবওই’র সফঙ্গ থরাগাফরাগ েরনু

থ�াটদান সংক্ান্ত রাবতীয় চারিদা এবং প্রফনের থষেফরে এনওয়াইরস থবার্য  
অব ইফলেশন (রবওই)-এর সফঙ্গ থরাগাফরাগ েরনু থটরলফোফন এই নম্বফর 
866-VOTE-NYC (866-868-3692; 212-487-5496 নম্বরটি দবু্যল 
শ্রবণশরতিসম্পন্ন ব্যরতিফদর জন্য), অনলাইফন এই ঠিোনায় http://vote.
nyc.ny.us/html/voters/bengali.shtml, অেবা ব্যরতিগত�াফব 
আপনার স্ানীয় রবওই অরেফস:

জেিবাশেল অবিস
32 Broadway, 7th Floor 
New York, NY 10004 
(212) 487-5300

কুইন্স
126-06 Queens Boulevard 
Kew Gardens, NY 11415 
(718) 730-6730

থ�াটার রিফসফব আপনার অরিোরসমিূ

19 থেব্রুয়াররর রনব্যাচফন থ�াট থদয়ার অরিোর আপনার োেফব ররদ:

– রনউ ইয়ে্য  রসটিফত থ�াট থদয়ার জন্য আপরন থেব্রুয়ারর 9, 2013 
তাররফের মফি্য রনবন্ধন েফর োফেন।

– আপরন 19 থেব্রুয়ারর 9:00 p.m. -র মফি্য আপনার বিি্বাচিী এলবাকবায় 
অবস্ান েফরন।

থর থোন রনব্যাচফন আপনার অরিোর রফয়ফে:

–  থ�াটদাফন সািাফর্যর দরোর িফল প্ররশরষেত রনব্যাচন েমমীসি আপনার 
পেফদের থর থোন ব্যরতির (আপনার রনফয়াগেত্য া বা ইউরনয়ন প্ররতরনরি 
োড়া) সািার্য পাওয়ার। ররদ আপনার এেজন থদা�াষী প্রফয়াজন িয়, 
থসফষেফরে রনি্যাররত েতগফুলা থেফ্রে থ�াটারফদর সািার্য েরফত রবওই’র 
থদা�াষীরা রফয়ফেন। থোন্ থোন্ থ�াট থেফ্রে থদা�াষীরা আফেন এবং থোন্ 
থোন্ �াষার জন্য, ফসসব সি রবস্াররত তে্য জানফত 866-VOTE-NYC 
নম্বফর থোন েরনু।

– রে�াফব থ�াট রদফত িফব রনব্যাচন েমমীফদর তা রজফঞেস েরার।

–  এই থ�াটার রনফদ্য রশোটি সি উপেরণগফুলা সফঙ্গ আনার। (থ�াট থদয়া থশষ 
িফল অনগু্রি েফর এসব উপেরণ সফঙ্গ েফর রনফয় রাফবন।)

–  স্্যানার �াঙা োেফলও থ�াট থদয়ার।

–  “অ্বাবিশেবিট ি্বালট” –এর মাি্যফম থ�াট থদয়ার, ররদ আপনার থ�াট 
থেফ্রে থ�াটার তারলোয় আপনার নাম না োফে।

আপনার রনব্যাচনী থেফ্রে ররদ আপরন এই রনব্যাচফন প্রেম বাফরর মত থ�াট রদফয় 
োফেন, তািফল থ�াট থদয়ার জন্য আপনাফে আপনার পররচয়পরে থদোফত িফত 
পাফর। যবি আপবি পবেচয়পত্র জিখবাশে িবা পবাশেি িবা িবা জিখবাশে চবাি, শসশষেশত্র 
আপবি অ্বাবিশেবিট ি্বালশটে মবাধ্শম জিবাট বিশে পবাশেি।

19 থেব্রুয়ারর তাররফে োউরসিল ররর্রিক্ট 31 (কুইসি)-এ োউরসিফলর থর আসনটি থজমস স্যান্ারস জরুনয়র-এর োরফণ 
শনূ্য িফয়ফে তা পূরণ েরফত এেটি রনদ্যলীয় রবফশষ রনব্যাচন অনরুঠিত িফব। এই রবফশষ রনব্যাচফনর রবজয়ী প্রােমী 2013 
সাফলর থশষ পর্যন্ত এই ররর্রিক্ট-এর প্ররতরনরিত্ব েরফবন। এই রনফদ্য রশোয় থ�াট প্রদান সম্পরে্য ত সািারণ তে্যাবলী, 
ব্যালফট নাম োেফব এমন সেল প্রােমীর তারলো এবং প্রােমীফদর জমা থদয়া জীবন বতৃ্ান্ত তুফল িরা িফয়ফে।

থোোয় থ�াট রদফত িফব থস সম্পফে্য  রনরচিত নন? তািফল রবওই’র poll site locator ব্যবিার েরনু, অেবা 866-VOTE-NYC নম্বফর থোন েরনু।
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স্বাগেম আপিবাে
এিওয়বাইবস জিবাটবাে বিশি্বেকবায়

সচরাচর রজঞোরসত প্রনেসমিূ
19 থেব্রুয়াররর রবফশষ রনব্যাচফন আরম রে থ�াট রদফত পারফবা? 
ররদ আপরন রসটি োউরসিল 31-এর এেজন বারসদো িন এবং রনউ ইয়ে্য  রসটিফত 
থ�াট থদয়ার জন্য রনবরন্ধত িন, তািফল 19 থেব্রুয়াররর রনব্যাচফন আপরন থ�াট রদফত 
পারফবন (এবং থদয়া উরচত)। আপরন থ�াট থদয়ার জন্য রনবরন্ধত রে না তা জানফত 
866-VOTE-NYC নম্বফর থোন েরনু।

থ�াট থদয়ার জন্য রনবন্ধন আরম রে�াফব েরফবা? 
এেটি থ�াটার রনবন্ধন েম্য পূরণ েফর তা সরাসরর অেবা রােফরাফগ রবওই বরাবর 
জমা রদন। আপরন বিিন্ধি িম্ েবাউিশলবাে কেশে পবাশেি; আপনার স্ানীয় 
রবওই অরেস থেফে সরাসরর েম্য সংগ্রি েরফত পাফরন, অেবা 866-VOTE-NYC 
নম্বফর থোন েফর েফম্যর জন্য অনফুরাি জানাফত পাফরন। এই বিশেষ বিি্বাচশি 
জিবাট জিয়বাে জযবাগ্ হশে হশল আপিবাে বিিন্ধি িম্টি অিে্ই জিব্রুয়বাবে 9, 
2013 েবাবেশখে মশধ্ সেবাসবে েমবা বিশে হশি অথিবা েবাকশযবাশগ পবাঠবাশল ঐ 
েবাবেশখে মশধ্ েবাকবিিবাশগে সীলযকু্ত হশে হশি।

আমার রনবন্ধফনর থময়াদ রে উত্ীণ্য িফয় রগফয় োেফত পাফর? 
আপনার রনবন্ধফনর থময়াদ উত্ীণ্য িওয়ার থোন তাররে থনই, তফব এটি বারতল িফয় 
রগফয় োেফত পাফর ররদ আপরন এলাো পররবত্যন েফর োফেন এবং রবওই-ফত আপনার 
ঠিোনা িালনাগাদ েফর না োফেন, অেবা ররদ আপরন রবগত দটুি জাতীয় রনব্যাচফন 
থ�াট না রদফয় োফেন। রনবন্ধন পরররস্রত রাচাই েরফত 866-VOTE-NYC নম্বফর 
থোন েরনু।

থশষবার থ�াট থদয়ার পর আরম ঠিোনা বদফল রনউ ইয়ে্য  রসটির মফি্যই অবস্ান েরফল 
রে ঘটফব? 
এলাো পররবত্য ন েরফল আপনাফে অবশ্যই 25 রদফনর মফি্য রবওই’ফে আপনার 
পররবরত্যত ঠিোনা জানাফত িফব। 9 থেব্রুয়াররর মফি্য এই োজটি েরফত না পারফলও 
আপরন আপনার নতুন রনব্যাচনী এলাোয় রগফয় অ্বাবিশেবিট ি্বালশটে মাি্যফম 
থ�াট রদফত পারফবন।

�রবষ্যফতর রনব্যাচনগফুলার থষেফরে আপনার ঠিোনা পররবত্যন েরফত িফল একটি 
বিিন্ধি িম্ েবাউিশলবাে করুি এবং “Voting information that has changed” 
রলরেত অংশটিসি তা সম্পূণ্য�াফব পূরণ েরনু। সিায়তা থপফত অেবা রােফরাফগ রনবন্ধন 
েম্য থপফত 866-VOTE-NYC নম্বফর থোন েরনু।

19 থেব্রুয়াররর রবফশষ রনব্যাচফন আরম রে উফদেফশ্য থ�াট থদব? 
আপরন এমন এেজন রসটি োউরসিল সদস্য রনব্যাচন েরফবন রররন 2013 সাফলর থশষ 
অবরি দারয়ত্ব পালন েরফবন।

থ�াট থদয়ার জন্য সাইন-ইন েরার পর তারা ররদ তারলোয় আমার নাম েুফঁজ না পায় 
তািফল রে ঘটফব? 
প্রেফম রনরচিত েরনু থর আপনার স্ানীয় পররষদ এবং রনব্যাচনী ররর্রিফক্টর জন্য 
রনি্যাররত থটরবফলই আপরন সাইন-ইন েরফেন রে না। আপনার স্ানীয় পররষদ এবং 

রনব্যাচনী ররর্রিক্ট েুফঁজ থপফত আপরন রবওই’র online poll site locator. 
ব্যবিার েরফত পাফরন। থোন রনব্যাচন েমমীর োফেও সািার্য চাইফত পাফরন।

আপরন থর সঠিে জায়গাফত সাইন-ইন েরফেন তা রনরচিত িওয়ার পর ররদ আপনার 

নাম তারলোয় না োফে, তািফল এর োরণ িফত পাফর এই থর রবওই আপনার রনবন্ধন 

েম্যটি সঠিে সমফয় িাফত পায়রন। ররদ আপনার মফন িয় থর আপরন এেজন থরাগ্য 

থ�াটার, েবাহশলও আপিবাে জিবাট জিয়বাে সুশযবাগ েশয়শে। থোন রনব্যাচন েমমীর 

োে থেফে একটি অ্বাবিশেবিট ি্বালট থচফয় রনন, এবং থসোফন থদয়া রনফদ্যশনা 

অনসুরণ েরনু। রনব্যাচফনর পর রবওই তাফদর থরের্য সমিূ রাচাই েরফব এবং আপরন 

থরাগ্য থ�াটার সাব্যস্ িফল আপনার থ�াটটি গণনা েরা িফব।

ররদ আরম 19 থেব্রুয়ারর তাররফে আমার থ�াট থেফ্রে থরফত না পারর তািফল রে ঘটফব? 

আপনার থ�াটফেফ্রে উপরস্ত িফত না পারফল আপরন অ্যাবফসন্ী ব্যালফটর মাি্যফম থ�াট 

রদফত পাফরন। অ্যাবফসন্ী ব্যালফটর মাি্যফম থ�াট থদয়ার দটুি উপায় রফয়ফে: রােফরাফগ 

বা সশরীফর।

েবাকশযবাশগ অ্যাবফসন্ী ব্যালট থপফত িফল রবওই বরাবর থোন েফর অ্যাবফসন্ী ব্যালফটর 

আফবদন থচফয় রনন। অ্বািশসন্ী ি্বালশটে আশিিি আপবি েবাউিশলবােও কেশে 

পবাশেি। এই আফবদনটি পূরণ েফর আপনার রবওই বফরা অরেফস রােফরাফগ পাঠিফয় 

রদন। আফবদফন োো েবাক বিিবাশগে েবাবেখ অবশ্যই থেব্রুয়ারর 12, 2013-এর 

মফি্য িফত িফব। রবওই আপনার োফে এেটি অ্যাবফসন্ী ব্যালট পাঠাফব। এটি পূরণ 

েফর আপনার রবওই বফরা অরেফস রােফরাফগ পাঠিফয় রদন (রাে রব�াফগর সীফলর 

তাররে 18ই থেব্রুয়াররর মফি্য িফত িফব।)

সেেীশে অ্বািশসন্ী জিবাটিবাি সম্পন্ন েরা িয় আপনার রবওই বফরা অরেফস। 

সশরীফর অ্যাবফসন্ী ব্যালট সংগ্রফির থশষ তাররে 18 থেব্রুয়ারর, ঐ ব্যালট পূরণ েফর 

সশরীফর জমা থদয়ার থশষ তাররে 19 থেব্রুয়ারর। রবস্াররত তফে্যর জন্য 866-VOTE-

NYC নম্বফর থোন েরনু।

অিগু্রহপি্ূক লষে্ করুি: ররদ রােফরাফগ অ্যাবফসন্ী ব্যালট সংগ্রফির থশষ সময় 

অরতক্ান্ত িফয় োফে এবং দঘু্যটনা অেবা িঠাৎ অসসু্ িওয়ার োরফণ ররদ আপরন 

রনব্যাচফনর রদন আপনার থ�াট থেফ্রে উপরস্ত িফত না পাফরন, ফসফষেফরে আপনার পফষে 

এেটি অ্যাবফসন্ী ব্যালট সংগ্রফির জন্য অনফুমাদনপরে সি আপনার এেজন প্ররতরনরিফে 

আপনার রবওই বফরা অরেফস পাঠাফত পাফরন। পূরণেৃত আফবদন এবং আপনার পূরণেৃত 

ব্যালটটি অবশ্যই আপনাফে সশরীফর আপনার রবওই বফরা অরেফস জমা রদফত িফব 

রনব্যাচফনর রদন অে্যাৎ 19 থেব্রুয়ারর 9:00 p.m.-র মফি্য।

এই রনফদ্য রশোয় থদয়া সেল জীবন বতৃ্ান্ত এবং েরব প্রােমীরা রসএেরব বরাবর দারেল েফরফেন । সেল প্রােমী এই মফম্য শপে েফরফেন থর তাঁফদর জীবন বতৃ্াফন্ত থদয়া 
রাবতীয় তে্য তাঁফদর ঞোন মফত সঠিে। রসএেরব বরাবর প্রােমীফদর সরবরাি েরা তে্যই এোফন পনুমু্যররিত িল। সসু্পষ্ট থোন মরুিণ ত্রুটি না িফল রসএেরব প্রােমীফদর 
থোন তে্যই সম্পাদনা েফর না। প্রােমীফদর রববরৃতফত উফলেে োো মতামত রনউ ইয়ে্য  রসটি ে্যাফম্পইন রেন্যাসি থবাফর্য র মতামফতর প্ররতরনরিত্ব েফর না।

অিগু্রহপি্ূক জেশি েবাখুি: এই বিশি্বেকবায় প্বাথথীশিে িবাম ির্বািকু্রবমকিবাশি উপস্বাপি কেবা হশয়শে। ি্বালশট েবাশিে িবামসমহূ বিন্ন ক্রমবিি্বাশস থবাকশে পবাশে। এই 
বিশি্বেকবা জপ্শস যবাওয়বাে সময় েবাবলকবািুক্ত প্বাথথীশিে ি্বালট পবেবস্বে চূডবান্ত কেবা হয়বি; বকেু প্বাথথী চূডবান্ত ি্বালশট িবাও থবাকশে পবাশেি।

http://www.vote.nyc.ny.us/downloads/pdf/forms/boe/voterreg/voterregbengali.pdf
http://www.vote.nyc.ny.us/downloads/pdf/forms/boe/voterreg/voterregbengali.pdf
http://www.vote.nyc.ny.us/downloads/pdf/forms/boe/voterreg/voterregbengali.pdf
http://vote.nyc.ny.us/html/voters/bengali.shtml
http://www.vote.nyc.ny.us/downloads/pdf/forms/boe/absenteevoting/absbengali.pdf
http://www.vote.nyc.ny.us/downloads/pdf/forms/boe/absenteevoting/absbengali.pdf
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31বসটি কবাউবন্সল
বেব্রিক্ট

রসটি োউরসিল িফছে রনউ ইয়ে্য  রসটি েতৃ্য পফষের আইনস�া, অে্যাৎ আইন প্রণয়নোরী শাো। রসটি োউরসিল স্ানীয় আইন পাস েরা, �ূরমর ব্যবিার সম্পরে্য ত রসদ্ান্ত প্রদান, রসটির 
পররফষবা সংস্াগফুলার েম্যোণ্ড তদন্ত ও তদাররে েরা, এবং রসটির বাফজট অনফুমাদফনর জন্য দারয়ত্বপ্রাপ্ত। প্রফত্যে োউরসিল সদস্য রনউ ইয়ে্য  রসটি োউরসিল-এর 51 টি ররর্রিফক্টর 
থোন এেটির প্ররতরনরিত্ব েফরন। োউরসিল সদস্যগণ বারষ্যে মলূ থবতন রিফসফব $112,500 থপফয় োফেন। োউরসিল থনতৃবদৃে এবং েরমটিসমফূির স�াপরতগণ অরতররতি থবতন লা� 
েফরন। োউরসিল সদস্যগণ তাফদর োউরসিল আসফনর দারয়ত্ব পালন োড়াও অন্যান্য েফম্য রনরতুি োেফত পাফরন।

িলসমশূহে সংবষেপ্তরূপ
BS = থবটার সার�্য স

CV = েমন্ �্যালু

CU = েরমউরনটি ইউরনটি

GC = গ্র্ররান্ থোয়ারলশন

NF = থনইবার োর্্য

ON = অগ্যানাইজ নাউ

PR = পীপল’স রররলে

RN = রররবল্ড নাউ

TF = দ্য েরওয়ার্য

Marie Myriam Adam-Ovide [BS]
Selvena N. Brooks [RN]
Michael R. Duncan [ON]

Earnest Flowers [NF]
Allan W. Jennings [PR]
Saywalah N. Kesselly [GC]

Jacques M. Leandre [TF]
Pesach Osina [CV]*

Donovan John Richards, Jr. [CU]

*প্রােমী জীবন বতৃ্ান্ত জমা থদনরন।

Marie Myriam Adam-Ovide
থবটার সার�্য স

থর পাটি্য ফত অন্ত�ু্যতি: ফরফমাক্্র রাটিে

বত্যমান থপশা: এনওয়াইরস েরমউরনটি থবার্য  #8, কুইসি-এর ররর্রিক্ট ম্যাফনজার।

পূব্যবতমী থপশা(সমিূ): সাফবে এনওয়াইরস োউরসিলম্যান থরর�র আই. ওফয়রপ্রন-
এর রনব্যাচনী এলাোর গণ-পররফষবা রবষয়ে পররচালে; সাফবে এনওয়াইরস 
োউরসিলম্যান থশলরন থলেলার-এর সিোরী।

রশষোগত থরাগ্যতা: রসটি েফলজ অব রনউ ইয়ে্য  – রসইউএনওয়াই থেফে 
রাষ্ট্ররবঞোফন ব্যাফচলর অব আট্য স

সাংগঠরনে সম্বন্ধ: ঈগল অ্যাোফররম’র সাফবে রপটিএ থপ্ররসফরন্; এনএএরসরপ’র সদস্য

জনসংরলিষ্ট োফজর পূব্যবতমী অর�ঞেতা: ফনই

আমার প্রচারার�রাফনর সফঙ্গ থরাগাফরাগ েরনু: vote4marie@hotmail.com 
ওফয়ব ঠিোনা: www.vote4marie.com 
থেসবেু ঠিোনা: www.facebook.com/#!/pages/Marie-Adam-Ovide/562255867134819

1. রনব্যারচত িফল োউরসিল ররর্রিক্ট 31-এর সবফচফয় গরুতু্বপূণ্য থোন্ সমস্যাটির সমািাফন আপরন উফদ্যাগ গ্রিণ 
েরফবন?
সবফচফয় গরুতু্বপূণ্য ইস্ুয িফছে রশষো। আরম আফরা থোট আোফরর ক্াফসর জন্য লড়াই চারলফয় রাব। সু্ল েুটির 
পফর রশষো থেফম োফে না; তাই সু্ল েুটি পরবতমী মানসম্পন্ন েম্যসরূচর জন্য লড়াই আরম েফর রাব। িাই সু্ল 
স্ফরর রশষোেমীফদর জন্য আরম ইন্ান্যরশপ েম্যসরূচ রবোফশ সিায়তা েরফবা। আরম এমন গ্রীষ্মোলীন েম্যসরূচর 
জন্য লড়াই েরফবা রা আমাফদর থেফলফমফয়ফদর ব্যস্ রােফব এবং থনরতবাচে প্র�াব থেফে দফূর রােফব।

2. রনব্যারচত িফল গরুতু্বপূণ্য আর থোন্ থোন্ সমস্যার সমািাফন আপরন উফদ্যাগ গ্রিণ েরফবন? 
িাররফেন স্যারন্র পর এেফনা অফনে বারসদো তাঁফদর গফৃি রেরফত পাফরনরন। তাঁফদর পনুব্যাসন ত্বরারবিত েরফত 
আরম োজ েরব। অফনে বারসদোর অর�ফরাগ রফয়ফে থর রসটি োউরসিল অরেস ঠিেমত সাড়া থদয় না। 
এেজন োউরসিলউওম্যান রিফসফব আরম রনরচিত েরফবা থরন বারসদোফদর অর�ফরাগ থসৌজন্যফবাি সিোফর আমফল 
থনয়া িয়। আরম ররপাট্য ফমন্ অব রসটি প্্যারনং-এর সফঙ্গ োজ েরার মাি্যফম এটা রনরচিত েরফবা থরন নতুন 
থিাফটল/ফমাফটল আবারসে এলাোর েবু োোোরে রনম্যাণ েরা না িয়। আমাফদর আবারসে এলাোর সফঙ্গ 
লাফগায়া থর বারণরজ্যে এলাোগফুলা রফয়ফে, ফসগফুলার পররছেন্নতা বরৃদ্ েরফত আরম োজ েরফবা। 

3. এই দারয়ফত্বর জন্য থোন্ রদে রবফবচনায় আপরন সফব্যাত্ম প্রােমী?
রনউ ইয়ে্য  রসটি েতৃ্য পফষের মফি্য দজুন োউরসিল সদফস্যর সফঙ্গ োজ েরার েফল এবং কুইসি-এ েরমউরনটি 
থবার্য  8 পররচালনার েফল আমার রফয়ফে সবফচফয় ব্যাপে ঞোন ও অর�ঞেতা। রনউ ইয়ে্য  রসটি এফজরসিগফুলার 
সফঙ্গ োজ েরার অনন্য অর�ঞেতা আমার রফয়ফে। আরম রসটির থজান�ুরতির রবরিমালা এবং ULURP প্ররক্য়া 
বরুি। আরম উদ্াবনমনস্ – েরমউরনটি থবার্য  8-এ আমার পররফষবািীন বারসদোফদর জন্য বয়স্ফদর আইন 
রক্রনে এবং বারষ্যে স্াস্্য থমলা আফয়াজনোরী প্রেম ররর্রিক্ট ম্যাফনজার। এগফুলা সবই িফছে রনউ ইয়ে্য  
রসটি োউরসিফল এেজন প্ররতরনরির উপরতুি থরাগ্যতা। আমার েম্যোলীন সমফয় এ পর্যন্ত আমার পররফষবািীন 
বারসদোফদর োে থেফে থোন অর�ফরাগপরে পাইরন।

ে্যাফম্পইন রেন্যাসি থপ্রাগ্রাফম অংশগ্রিণোরী প্রােমীর সরবরাি েরা তে্য িুবিু পনুমু্যররিত।

Selvena N. Brooks
রররবল্ড নাউ

থর পাটি্য ফত অন্ত�ু্যতি: ফরফমাক্্র রাটিে

বত্যমান থপশা: রসরনয়র থরাগাফরাগ রবফশষঞে, এসইআইইউ ইন্ারন্যাশনাল

পূব্যবতমী থপশা(সমিূ): রসরনয়র ববফদরশে রবষয়ারদ সংক্ান্ত সিফরাগী এবং থপফশন্ 
অ্যারফ�াফেট, ফপরননসলুা িসরপটাল; থরপটুি চীে অব র্াে, এনওয়াইএস রসফনট; 
থপ্রস থসফক্টারর, এনওয়াইএস রসফনট; থরপটুি ররর্রিক্ট ররফরক্টর, এনওয়াইএস 
রসফনটর ম্যালেম এ. রমিে

রশষোগত থরাগ্যতা: আন্তজ্য ারতে আইন/রববাদ রনষ্পরত্, এমএস – রনউ ইয়ে্য  ইউরন�ারস্যটি, সমাজরবঞোন, 
রবএ – উইলবারফোস্য ইউরন�ারস্যটি

সাংগঠরনে সম্বন্ধ: লপুাস োফনেশন, ফবার্য  সদস্য; থরল্া রসগমা রেটা সফরাররটি, ইনেফপ্যাফরফটর, কুইসি 
অ্যালামনাই চ্যাপ্ার, সদস্য; এনএএরসরপ, জামাইো শাো, সদস্য; রনউ ইয়ে্য  নীরস ইউ, ফমন্র থোচ; 
রলটাররজে্যাল র্যাসি রমরনর্রি, অ্যাফলন এএমই, সদস্য

জনসংরলিষ্ট োফজর পূব্যবতমী অর�ঞেতা: ফনই

আমার প্রচারার�রাফনর সফঙ্গ থরাগাফরাগ েরনু: Friendsofselvenabrooks@gmail.com 
ওফয়ব ঠিোনা: www.Brooks2013.com 
থেসবেু ঠিোনা: www.Facebook.com/Selvena.Brooks 
টুইটার ঠিোনা: @SelvenaBrooks31

1. রনব্যারচত িফল োউরসিল ররর্রিক্ট 31-এর সবফচফয় গরুতু্বপূণ্য থোন্ সমস্যাটির সমািাফন আপরন উফদ্যাগ গ্রিণ 
েরফবন?
31তম োউরসিল ররর্রিফক্টর সম্পূণ্য উন্নয়ফনর জন্য আমাফদরফে অবশ্যই এটা রনরচিত েরফত িফব থর প্ররতটি 
েরমউরনটি থরন অত্যাবশ্যে সম্পদগফুলা লা� েফর। সমগ্র ররর্রিফক্টর েরমউরনটিগফুলা স্যারন্র আঘাফত রবপর্যস্ 
রফয়ফে, এবং আমাফদর বারড়ঘর, ব্যবসা প্ররতঠিান ও েরমউরনটি এেনই আমাফদরফে গফড় তুলফত িফব। 
পনুগ্যঠফনর জন্য রসটি, ফর্ট এবং রাফষ্ট্রর োে আমাফদর প্রাপ্য ন্যার্য তিরবল আদাফয়র লড়াইফয় আরম থনতৃত্ব 
থদব এবং সাউেইর্ কুইসি েরমউরনটি পররচালনায় রসদ্ান্তগ্রিণ প্ররক্য়ায় আমাফদর থরন এেটা �ূরমো োফে তা 
রনরচিত েরফবা। 

2. রনব্যারচত িফল গরুতু্বপূণ্য আর থোন্ থোন্ সমস্যার সমািাফন আপরন উফদ্যাগ গ্রিণ েরফবন? 
আমাফদর সু্লগফুলার উন্নয়ন, েম্য সরৃষ্ট, সমগ্র ররর্রিফক্ট স্াস্্যফসবার মাফনান্নয়ন এবং জনরনরাপত্া বরৃদ্। 
রপতামাতাফদর োফে তাফদর সন্তাফনর জন্য সু্ল ও েম্যসরূচগফুলার আফরা �াফলা রবেল্প আমাফদর উপস্াপন েরা 
দরোর। ের অবোশ থ�াগ েরা থোম্পারনগফুলার অবশ্যই আমাফদর েরমউরনটিফত বাস্ব র�রত্ফত েম্য সরৃষ্ট 
েরফত িফব। সাউেইর্ কুইসি এবং রেঅ্যাওফয়জ-এ িাসপাতালগফুলা বন্ধ িফয় রাওয়ায় আমাফদর েরমউরনটিফত 
মানসম্পন্ন স্াস্্য পররচর্যার অ�াব রফয়ফে, রা আমাফদর প্ররতফবশীফদর সসু্তার জন্য রবপদ িফয় দাঁরড়ফয়ফে।

3. এই দারয়ফত্বর জন্য থোন্ রদে রবফবচনায় আপরন সফব্যাত্ম প্রােমী?
আমার থপশাগত জীবফন তীব্র লড়াইফয় অবতীণ্য িওয়ার এবং জয়লা� েরার থরের্য  রফয়ফে। আমাফদর সু্ল, 
অে্যনীরত এবং েরমউরনটিগফুলা পনুগ্যঠফন দরোরী থজারাফলা এবং অর�ঞে থনতৃত্ব আরম প্রদান েরফবা। এেজন 
বারড়র মারলে রিফসফব এবং সাউেইর্ কুইসি-এর আজীবন বারসদো রিফসফব আরম ষুেরি ব্যবসার প্ররত সমে্যন 
জানাফবা এবং আমাফদর তরণুফদর জন্য থজারাফলা সু্ল-েুটি পরবতমী েম্যসরূচর মত ইরতবাচে থষেরে বতররফত, 
এবং আমাফদর প্রবীণ থে্রে, পাে্য  এবং লাইফব্রররগফুলা রষোয় নতুন তিরবফলর প্রবাি থোঁজ েরব।

ে্যাফম্পইন রেন্যাসি থপ্রাগ্রাফম অংশগ্রিণোরী প্রােমীর সরবরাি েরা তে্য িুবিু পনুমু্যররিত।

mailto:vote4marie@hotmail.com
http://www.vote4marie.com
http://www.facebook.com/#!/pages/Marie-Adam-Ovide/562255867134819
mailto:Friendsofselvenabrooks@gmail.com
http://www.Brooks2013.com
http://www.Facebook.com/Selvena.Brooks
http://twitter.com/SelvenaBrooks31
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Michael R. Duncan
অগ্যানাইজ নাউ

থর পাটি্য ফত অন্ত�ু্যতি: ফরফমাক্্র রাটিে

বত্যমান থপশা: ব্যবসারয়ে স্ত্তারিোরী: জামাইো ব্রীজ

পূব্যবতমী থপশা(সমিূ): চীে অব র্াে: ররর্রিক্ট 31

রশষোগত থরাগ্যতা: রব.রব.এ: বারেু েফলজ, রসইউএনওয়াই

সাংগঠরনে সম্বন্ধ: ফরাজফরল সোর ক্াব, WADU, UNIA

জনসংরলিষ্ট োফজর পূব্যবতমী অর�ঞেতা: ফনই

আমার প্রচারার�রাফনর সফঙ্গ থরাগাফরাগ েরনু: MDUNCAN31NYC@HOTMAIL.COM 
ওফয়ব ঠিোনা: www.MICHAELRDUNCAN.COM

1. রনব্যারচত িফল োউরসিল ররর্রিক্ট 31-এর সবফচফয় গরুতু্বপূণ্য থোন্ সমস্যাটির সমািাফন আপরন উফদ্যাগ গ্রিণ 
েরফবন?
এটি অবশ্যই িফছে রেঅ্যাওফয়জ পনুগ্যঠন, োর রেঅ্যাওফয়, আ�্য ান্য, ফবজ্ওয়াটার অেবা এজরময়ার – থর 
এলাোই থিাে না থেন। রেঅ্যাওফয়জ-এ আরম রা থদফেরে তা �াষায় বণ্যনা েরফত পারফবা না, এবং 
েরমউরনটি রিফসফব আমাফদরফে ঐসব এলাো পনুগ্যঠফন সািার্য েরফত িফব, রাফত থসোফন জীবনরারো অসিনীয় 
এবং সংেটাপন্ন না িফয় পফড়। এটি আমার োফে অগ্রিণফরাগ্য মফন িয় থর 10 সপ্তাি পফরও এেনও থসোফন 
গ্যাস বা রবদ্ুযতরবিীন অবস্ায় বারসদোরা রফয়ফেন। আমরা পরররস্রতর উন্নয়ন ঘটাফত পারর। পরররস্রতর 
উন্নয়ন আমাফদরফে ঘটাফতই িফব। রেঅ্যাওফয়জ পনুগ্যঠফনর মাি্যফম সঠিে োজটি েরার সফুরাগ আমাফদর 
রফয়ফে।

2. রনব্যারচত িফল গরুতু্বপূণ্য আর থোন্ থোন্ সমস্যার সমািাফন আপরন উফদ্যাগ গ্রিণ েরফবন? 
রনয়রমত রশষোর পররপূরে বফল মফন েরা সু্ল-পরবতমী রশষোদাফনর ঘাটরত রফয়ফে আমাফদর েরমউরনটিফত, 
ররদও অফনে সু্ল �বন আফে। রশল্পেলা, সঙ্গীত এবং সাংসৃ্রতে অনঠুিান এফেবাফর থনই বলফলই চফল। এ 
িরফনর েম্যসরূচ সরৃষ্টফত আমার ব্যয় তিরবফলর অফনেটা রবরনফয়াগ েরার পররেল্পনা সরত্যই আরম েররে, 
থেননা আমাফদর সন্তানফদর সামরগ্রে রবোফশর জন্য এগফুলা প্রফয়াজন।

3. এই দারয়ফত্বর জন্য থোন্ রদে রবফবচনায় আপরন সফব্যাত্ম প্রােমী?
রনফজফে আরম এেজন রাজনীরতরবদ রিফসফব নয়, বরং েরমউরনটিফত সম্পতৃি জনগফণর এেজন থসবে রিফসফব 
থদরে – সাউেইর্ কুইসি-এর রবুসমাফজর থসবায় 18 বেফররও থবরশ সময় ব্যয় েফররে, রতনটি র�ন্ন র�ন্ন 
সু্ফল আরম রপটিএ থপ্ররসফরন্ রেলাম, দটুি সু্ল থেফে আরম “িট শীট” থমাফটফলর রবরফুদ্ লড়াই সংগঠন 
েফররে, আবারসে রপ্ংরেল্ড গাফর্য নস এলাোয় রাষ্ট্রীয় গপু্ত োরাগার সম্প্রসারণ প্ররতফরাি েফররে, ব্যবসা 
প্ররতঠিাফনর মারলে রিফসফব েরমউরনটিফত েম্য সরৃষ্ট েফররে, ফসৌ�াগ্যিীনফদর জন্য অর�বাসন পররফষবা রদফয়রে, 
31তম ররর্রিফক্টর চীে অব র্াে রিফসফব োজ েফররে, এবং তৃণমলূ পর্যাফয়র েরমউরনটি েমমী রিফসফব 
োজ অব্যািত থরফেরে – এর সবরেেুই আমাফে এই রারোপফে এরগফয় রনফয়ফে।আত্মরন�্য রতার নীরতর প্ররত 
আরম সব্যাত্মে সমে্যন ব্যতি েরর এবং আরম েরমউরনটিফে রেেুটা প্ররতদান রদফত চাই। আর এ োরফণই 
েরমউরনটিফে আফরা উন্নত েফর থতালার এই দারয়ত্ব আরম রনফয়রে। আমাফদর েরমউরনটির থলােজফনর 
দরৃষ্টফত আরম িরা পফড় আরে। আর তাই িাররফেন স্যারন্র আঘাফত রবপর্যস্ মানফুষর মফুে িারস থোটাফত 
রেঅ্যাওফয়জ-এ আফয়ারজত রক্সমাফসর অনঠুিাফন এত রবপলু সংে্যে থলাে আমাফে সািার্য েফরফেন। 

ে্যাফম্পইন রেন্যাসি থপ্রাগ্রাফম অংশগ্রিণোরী প্রােমীর সরবরাি েরা তে্য িুবিু পনুমু্যররিত। 

Allan W. Jennings
পীপল’স রররলে

থর পাটি্য ফত অন্ত�ু্যতি: ফরফমাক্্র রাটিে

বত্যমান থপশা: ররয়্যাল্র

পূব্যবতমী থপশা(সমিূ): োউরসিল সদস্য, ব্যাংোর

রশষোগত থরাগ্যতা: জন থজ েফলজ অব রক্রমনাল জারর্স, রবএ এবং গ্র্ররাজফুয়ট 
র্াররজ

সাংগঠরনে সম্পতৃিতা: ফনই

জনসংরলিষ্ট োফজর পূব্যবতমী অর�ঞেতা: োউরসিল সদস্য (2001-2005) ররর্রিক্ট লীরার (1992 ও 
2004)

আমার প্রচারার�রাফনর সফঙ্গ থরাগাফরাগ েরনু: jenningsnyc@gmail.com

1. রনব্যারচত িফল োউরসিল ররর্রিক্ট 31-এর সবফচফয় গরুতু্বপূণ্য থোন্ সমস্যাটির সমািাফন আপরন উফদ্যাগ গ্রিণ 
েরফবন?
স্যারন্ আঘাত িানার আফগ থেফেই োর রেঅ্যাওফয় এেটা মদোবস্ার মি্য রদফয় রারছেল। এই এলাোর 
প্ররতরনরিত্বোরী রাজনীরতরবদরা েী েররেফলন? রিে তাঁফদর!

অ্যালান থজরনংস এেজন শরতিশালী স্তন্ত্র থনতা, রার রফয়ফে প্রমারণত ইরতিাস; থর আমাফদর জন্য তীব্র লড়াই 
েরফব। অফন্যরা থরোফন েোর েুলিুরর থদোফব, ফসোফন অ্যালান থজরনংস িফয় উঠফব েম্যতৎপর!

2. রনব্যারচত িফল গরুতু্বপূণ্য আর থোন্ থোন্ সমস্যার সমািাফন আপরন উফদ্যাগ গ্রিণ েরফবন? 
আমাফদর েরমউরনটিফত অে্যননরতে উন্নয়ন ঘটাফনা এবং েম্য সরৃষ্ট েরা। ষুেরি ব্যবসাফে সিায়তা েরা 
এবং ের হ্াস, ঋণ আদাফয় সম্পরত্ রনলাম বন্ধ েরা, এবং গিৃায়ন সিজল�্য েরা। রশষো এবং চাকুররর 
প্ররশষেফণর ব্যাপাফর মফনারনফবশ েরা; জীবনরারো এবং পররফবফশর মাফনান্নয়ন ঘটাফনা। সু্ল-েুটি পরবতমী 
েম্যসরূচ সরৃষ্ট এবং উন্নয়ন, এবং প্রবীণফদর জন্য েম্যসরূচফত সমে্যন থরাগাফনা।

3. এই দারয়ফত্বর জন্য থোন্ রদে রবফবচনায় আপরন সফব্যাত্ম প্রােমী?
এই অরনরচিত সময়গফুলাফত আমাফদর েরমউরনটিফত এমন এেজন োউরসিল সদস্য দরোর রাঁর রফয়ফে 
অর�ঞেতা। রররন রসটি িল-এ তাঁর পে পররক্মা জাফনন, রররন তাঁর দারয়ফত্বর প্রেম রদন থেফেই রবরাট 
দারয়ত্ব ও থনতৃফত্বর �ার বিন েরফত পারফবন। এই ব্যরতিটি িফছেন অ্যালান থজরনংস। আমাফদর সু্ল, সু্ল-
পরবতমী এবং অ্যােফলটিেস েম্যসরূচগফুলাফত তিরবল থরাগাফনার ইরতিাস অ্যালান থজরনংফসর রফয়ফে। ইয়ে্য  
েফলফজ রতরন বারষ্যে চাকুরর থমলার আফয়াজন েফরফেন, রার েলশ্রুরতফত আমাফদর েরমউরনটির জন্য িাজার 
িাজার োফজর সফুরাগ বতরর িফয়ফে। রতরন তাঁর প্ররতরনরিত্বোরী ররর্রিফক্টর 3য়, 4ে্য, 5ম ও 6ঠি থগ্রফরর 
প্রফত্যে রশষোেমীর জন্য ল্যাপটপ েরম্পউটার সরবরাি েরফত পচঁাত্র লষে রলার প্রদান েফরফেন। অ্যালান 
থজরনংস প্রবীণ থে্রেগফুলাফত অে্যায়ফনর মাি্যফম প্রবীণফদর পররচর্যা েফরফেন। পররফশফষ, সবফচফয় গরুতু্বপূণ্য 
রবষয় িফলা, রতরন আমাফদর রসটির জন্য উপোরী অফনে অফনে গরুতু্বপূণ্য রবল সমে্যন েফরফেন এবং থসগফুলা 
আইন রিফসফব পাশ েরফত অবদান থরফেফেন; থরমন স্ল্প আফয়র প্রবীণফদর জন্য ের অব্যািরত রবল, আগ্রাসী 
ঋণপ্রদান প্ররতফরাি এবং ররববার পারে্য ং রমটার স্রগত েরা। অ্যালান থজরনংস এমন এেজন রনরলস েমমী 
রাঁর ররর্রিক্ট অরেস সান্ধ্যোলীন থোলা োোর জন্য এবং থোন েফলর তাৎষেরণে জবাব থদয়ার জন্য রবে্যাত 
রেল। 31তম োউরসিল ররর্রিক্ট-এর জন্য এেটি মারে রবেল্প রফয়ফে। আর তা িফলা এমন এেজন, রররন 
আমাফদর েরমউরনটির জন্য প্রাণপফণ লড়াই েরফবন। আর রতরন িফলন অ্যালান থজরনংস।

ে্যাফম্পইন রেন্যাসি থপ্রাগ্রাফম অংশগ্রিণোরী প্রােমীর সরবরাি েরা তে্য িুবিু পনুমু্যররিত।

Earnest Flowers
থনইবার োর্্য

থর পাটি্য ফত অন্ত�ু্যতি: ফরফমাক্্র রাটিে

বত্যমান থপশা: ফপ্ররসফরন্ ক্াউন রমররয়া অ্যান্ েরমউরনফেশনস, রলয়াফজাঁ ের 
অ্যাফসম্বরলম্যান উইরলয়াম স্ারবারা

পূব্যবতমী থপশা(সমিূ): রেন্যানরশয়াল েনসাল্্যান্

রশষোগত থরাগ্যতা: রব.এস. অে্যনীরত (ওেউর ইউরন�ারস্যটি 1994) এমরবএ 
রেন্যাসি (থসন্ জন’স 2014)

সাংগঠরনে সম্বন্ধ: সি-প্ররতঠিাতা (েরমশনার) নে্যইর্ান্য েনোফরসি জরুনয়র বাফস্টবল লীগ, ফপ্ররসফরন্ 
এ. স্যামফুয়ল র্যাশফোর্য  চ্যাপ্ার ওেউর ইউরন�ারস্যটি অ্যালামনাই, র�রপ অব ররফ�লপফমন্ ওেউর 
ইউরন�ারস্যটি অ্যালামনাই, রমররয়া থচয়ারপারসন অব ন্যাশনাল ব্্যাে লীরাররশপ েরমশন অন এইরস, 
মার্ার গাইর নে্যইর্ান্য েনোফরসি পােোইন্ারস

জনসংরলিষ্ট োফজর পূব্যবতমী অর�ঞেতা: স্ানীয় থরফমাক্্র রাটিে ক্াফবর থচয়ারম্যান (5 বের)

আমার প্রচারার�রাফনর সফঙ্গ থরাগাফরাগ েরনু: earnest@vote4flowers.com 
ওফয়ব ঠিোনা: www.vote4flowers.com 
থেসবেু ঠিোনা: http://www.facebook.com/pages/Vote-Earnest-Flowers-Flowers-For-
NYC/232989083479339 
টুইটার ঠিোনা: @earnestflowers3

1. রনব্যারচত িফল োউরসিল ররর্রিক্ট 31-এর সবফচফয় গরুতু্বপূণ্য থোন্ সমস্যাটির সমািাফন আপরন উফদ্যাগ গ্রিণ 
েরফবন?
দায়বদ্তা িফছে সবফচফয় গরুতু্বপূণ্য রবষয়। ররদ রনব্যারচত েম্যেত্য ারা দায়বদ্তার মান এেটি অ�ূতপূব্য স্ফর 
উন্নীত না েফরন তািফল থোনরেেুরই পররবত্যন বা উন্নয়ন ঘটফব না। প্ররতটি রবষয় অবশ্যই রলরেত�াফব 
জনগফণর োফে তুফল িরফত িফব। অবশ্যই েতগফুলা লষে্যমারো রনি্যারণ েরফত িফব এবং জনগফণর সফঙ্গ 
থরাগাফরাগ অবশ্যই িফত িফব তাৎষেরণে, ঘরনঠি এবং পারস্পররে।

2. রনব্যারচত িফল গরুতু্বপূণ্য আর থোন্ থোন্ সমস্যার সমািাফন আপরন উফদ্যাগ গ্রিণ েরফবন? 
চাকুরর, স্াস্্যফসবা, পররফবশ, রশষো, ফেৌজদারী রবচার, প্রবীণ সমাজ, রবু উন্নয়ন, অে্যননরতে ও সামারজে 
উন্নয়ন এবং আফরা অফনে রেেু।

3. এই দারয়ফত্বর জন্য থোন্ রদে রবফবচনায় আপরন সফব্যাত্ম প্রােমী?
আরমই এেমারে প্রােমী রার এেটি রলরেত পররেল্পনা রফয়ফে এবং থর ররর্রিফক্টর পররমাণগত ও গণুগত রবফলিষণ 
সম্পন্ন েফরফে। আমাফদর েরমউরনটিগফুলার জন্য আমার এেটি অে্যননরতে উন্নয়ন পররেল্পনা রফয়ফে। আরমই 
এেমারে প্রােমী থর রে না িাররফেন স্যারন্ আঘাত িানার পর রতন সপ্তাি পর্যন্ত প্ররতরদন মাঠ পর্যাফয় গরুতু্বপূণ্য 
�ূরমো পালন েফরফে। (www.vote4flowers.com সাইফটর Events পঠৃিাটি রিষ্টব্য)। আরমই এেমারে প্রােমী থর 
রসটিব্যাপী রবর�ন্ন থিাফটল থেফে সররফয় থনয়া থলােজফনর পরররস্রত অনসুরণ েরফে এবং সিায়তা প্রদান েরফে। 
েরমউরনটিফত আমার েম্যোণ্ড প্রায় 20 বের িফর চলফে। েরমউরনটির সমে্যন রনফয় জনগফণর এেজন থসবে 
রিফসফব আরম আগামী বিু বের রাবত সেফলর জন্য সরত্যোফরর পররবত্য ন এবং উন্নয়ন ঘটাফবা। 

ে্যাফম্পইন রেন্যাসি থপ্রাগ্রাফম অংশগ্রিণোরী প্রােমীর সরবরাি েরা তে্য িুবিু পনুমু্যররিত।
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Saywalah N. Kesselly
গ্র্ররান্ থোয়ারলশন

থর পাটি্য ফত অন্ত�ু্যতি: ফরফমাক্্র রাটিে

বত্যমান থপশা: অ্যাররমরনফ্রিটর

পূব্যবতমী থপশা(সমিূ): েফট্ালার – রক্য়ার ইফলর্রিে্যাল েফপ্যাফরশন, রবজফনস 
অ্যাররমরনফ্রিটর – েুল গফস্পল ট্যাবারন্যােল, ফপ্ররসফরন্ – থবার্য  অব ররফরক্টরস 
নরফরে থো-অপ 

রশষোগত থরাগ্যতা: উইরলয়াম র�. এস. টাবম্যান িাই সু্ল – িাই সু্ল ররফপ্ামা; 
বারেু েফলজ – রবরবএ ইফোফনারমক্স 

সাংগঠরনে সম্বন্ধ: রনব্যািী পররচালে – আররিোন থসন্ার ের েরমউরনটি এমপাওয়ারফমন্; থসফক্টারর 
– থবার্য  অব ররফরক্টরস, ফজাফসে রপ. অ্যারাফবা ে্যারমরল থিলে থসন্ার; �াইস থপ্ররসফরন্ – থবার্য  অব 
ররফরক্টরস, োম্যারস বলু�ার্য  েরমউরনটি ররফ�লপফমন্ েফপ্যাফরশন; সদস্য – অ্যার�াইজরর থবার্য , ইয়ে্য  
েফলজ ররপাট্য ফমন্ অব টিচাস্য এরুফেশন

জনসংরলিষ্ট োফজর পূব্যবতমী অর�ঞেতা: রশষোেমী সরোর থপ্ররসফরন্ টাবম্যান িাই সু্ল এবং সদস্য – 1980 
সাফল থসার�ফয়ত ইউরনয়ফন 22তম অরলরম্পফে লাইফবরীয় প্ররতরনরিদল; ইন্ারন্যাশনাল েরমশনার – বফয়জ 
স্াউটস অব লাইফবররয়া এবং সদস্য – 1984 সাফল রমরশগাফনর ররয়ারবফন্য অনরুঠিত 29তম রবশ্ব স্াউট 
সফমেলফন লাইফবরীয় প্ররতরনরিদল 

আমার প্রচারার�রাফনর সফঙ্গ থরাগাফরাগ েরনু: saywalah@kesselly4council.com 
ওফয়ব ঠিোনা: www.kesselly4council.com

1. রনব্যারচত িফল োউরসিল ররর্রিক্ট 31-এর সবফচফয় গরুতু্বপূণ্য থোন্ সমস্যাটির সমািাফন আপরন উফদ্যাগ গ্রিণ 
েরফবন?
রশষো, রবু অবষেয় এবং সরিংসতা প্ররতফরাি

2. রনব্যারচত িফল গরুতু্বপূণ্য আর থোন্ থোন্ সমস্যার সমািাফন আপরন উফদ্যাগ গ্রিণ েরফবন? 
অে্যননরতে ষেমতায়ন এবং উন্নয়ন

পাবরলে সু্লগফুলাফে সামরগ্রে রশষো ও সংসৃ্রতর থেফ্রে পররণত েরা

রবু উন্নয়ন

নাগররে এবং মানবারিোর লংঘন

ঋণ আদাফয় সম্পরত্ রনলাম এবং অর�বাসন

3. এই দারয়ফত্বর জন্য থোন্ রদে রবফবচনায় আপরন সফব্যাত্ম প্রােমী?
আরম রাজনীরতরবদও নই, রাজননরতে রফন্ত্রর অংশও নই। আরম এেজন বরিরাগত, এেজন ব্যবসায়ী এবং 
সমূ্পণ্য নতুন এেটি েণ্ঠস্র থর এই পফদর দারয়ত্ব পালফন নতুন নতুন িারণা ও সমািান প্রফয়াগ েরফব, রা 
েরমউরনটির উপোফর সসু্পষ্ট েল প্রদান েরফব। আরম েলােল-তারড়ত, সৎ এবং নীরতবান ব্যরতি, আমাফে 
রনব্যারচত েরা িফল তা থমৌরলে পররবত্যন সািন েরফব, ফরটিফত েরমউরনটির বারসদোগণ আস্া ও রবশ্বাস 
স্াপন েরফত পারফবন। 

ে্যাফম্পইন রেন্যাসি থপ্রাগ্রাফম অংশগ্রিণোরী প্রােমীর সরবরাি েরা তে্য িুবিু পনুমু্যররিত।

Jacques M. Leandre
দ্য েরওয়ার্য

থর পাটি্য ফত অন্ত�ু্যতি: ফরফমাক্্র রাটিে

বত্যমান থপশা: রসর�ল রাইটস অ্যাটরন্য

পূব্যবতমী থপশা(সমিূ): ফনই

রশষোগত থরাগ্যতা: রসইউএনওয়াই সু্ল অব ল’, ফজ. রর; থমারিাউস েফলজ, রব. 
এ. রেন্যাসি; রপ্ংরেল্ড গাফর্য নস িাই সু্ল, অনাস্য সি গ্র্ররাজফুয়ট

সাংগঠরনে সম্বন্ধ: ফরাজফরল থজটস েুটবল অ্যাফসারসফয়শন – থপ্ররসফরন্, ফরাজফরল 
রসর�ে অ্যাফসারসফয়শন – থবার্য  সদস্য, রপ্ংরেল্ড গাফর্য নস লায়নস ক্াব, েনসান্যর রসটিফজন অব লফরলটন 
রসর�ে অ্যাফসারসফয়শন – র�রপ (2001-2009), ওফমগা সাই োই রি্র রাটাররনটি, ইনেরফপাফরফটর. 
এনএএরসরপ, কুইসি ন্যাশনাল অ্যােশন থনটওয়াে্য ।

জনসংরলিষ্ট োফজর পূব্যবতমী অর�ঞেতা: এনওয়াইরস ররপাট্য ফমন্ অব োফরেশন

আমার প্রচারার�রাফনর সফঙ্গ থরাগাফরাগ েরনু: jacquesfor31@gmail.com 
ওফয়ব ঠিোনা: www.VoteJacques.com 
থেসবেু ঠিোনা: www.facebook.com/jacques.leandre 
টুইটার ঠিোনা: @JacquesLeandre 
ইসিটাগ্রাম ঠিোনা: www.instagram.com/jacques_leandre

1. রনব্যারচত িফল োউরসিল ররর্রিক্ট 31-এর সবফচফয় গরুতু্বপূণ্য থোন্ সমস্যাটির সমািাফন আপরন উফদ্যাগ গ্রিণ 
েরফবন?
সব্যাফগ্র েরণীয় িফছে জামাইো এবং রেঅ্যাওফয়জ এলাোয় বসবাসোরী আমাফদর রবুা, প্রবীণ এবং অন্যান্য 
নাগররেফদর পররফষবা প্রদাফনর জন্য বিুমেুী ব্যবিাফরর েরমউরনটি থসন্ার-এর চারিদা পূরণ। ররর্রিক্ট-এর 
বারসদোফদর জন্য আমাফদর রনরাপদ, পররছেন্ন স্ান প্রফয়াজন, ফরোফন তাঁরা সু্ল েুটি পরবতমী েম্যসরূচ ও 
রবফনাদনমলূে েম্যোণ্ড এবং চাকুররর প্ররশষেফণর জন্য থরফত পারফবন। এই থে্রেগফুলা আমাফদর েরমউরনটির 
মি্যমরন রিফসফব রশশফুদর রনরব্যঘ্ন�াফব প্ররত�া রবোফশর জন্য রনরাপদ পররফবশ প্রদান েরফব এবং আমাফদর 
প্রবীণ সমাফজর জন্য অরত প্রফয়াজনীয় পররফষবাগফুলা প্রদান েরফব।

2. রনব্যারচত িফল গরুতু্বপূণ্য আর থোন্ থোন্ সমস্যার সমািাফন আপরন উফদ্যাগ গ্রিণ েরফবন? 
আমাফদর ররর্রিফক্টর এেটি বড় উফবেফগর রবষয় িফে আমাফদর থেফলফমফয়ফদর জন্য রশষো ব্যবস্ার মাফনান্নয়ন। 
এনওয়াইরস পাবরলে সু্ল ব্যবস্ায় অি্যয়নরত দইু সন্তান রার রফয়ফে থতমন এেজন রিফসফব আমার ওপর 
আপনারা �রসা েরফত পাফরন থর আরম রশষোেমীফদর সমেেুীন িওয়া সমস্যাগফুলা প্ররতোফর ব্যবস্া গ্রিণ েরফবা। 
তাোড়া, ফবোরফত্বর িার এবং অপরাি বরৃদ্ পাওয়ার থপ্রষোপফট অে্যননরতে উন্নয়ন এবং ষেমতায়ন এেন 
ররর্রিফক্টর জন্য গরুতু্বপূণ্য িফয় দারড়ফয়ফে।

3. এই দারয়ফত্বর জন্য থোন্ রদে রবফবচনায় আপরন সফব্যাত্ম প্রােমী?
আমার ববরচরে্ররপূণ্য জীবন বতৃ্াফন্ত উফলেে োো থপশাজীবী এবং নাগররে সংগঠনসমফূি থনতৃত্বপূণ্য �ূরমোগফুলাই 
িফছে থসসব প্রিান প্রিান উপাদান রা আমাফে এই পফদর জন্য সবফচফয় থরাগ্য েফর তুফলফে। সবফচফয় গরুতু্বপূণ্য 
রবষয়টি িল, আরম এই ররর্রিফক্টরই এেজন সন্তান! এোফন বড় িফয় এবং এোফন ব্যবসা পররচালনা েরার 
েফল আরম এর চারিদা এবং চ্যাফলঞ্জগফুলা অনিুাবন েরফত সষেম। আমাফদর সমস্যাগফুলা আরম জারন, এবং তার 
মি্য রদফয়ই আরম বাস েররে; পররবত্যন সািফনর জন্য সংগ্রাফম আরম সবসময়ই অগ্রগামী রেলাম; সম্পূণ্য নতুন 
িারণারবরশষ্ট এে রবফশষ িরফনর থনতৃফত্বর প্ররতরনরিত্ব আরম েররে; এবং আরম নতুন েলােল বফয় আনব।

ে্যাফম্পইন রেন্যাসি থপ্রাগ্রাফম অংশগ্রিণোরী প্রােমীর সরবরাি েরা তে্য িুবিু পনুমু্যররিত।

Donovan John Richards, Jr.
েরমউরনটি ইউরনটি

থর পাটি্য ফত অন্ত�ু্যতি: ফরফমাক্্র রাটিে

বত্যমান থপশা: রসটি োউরসিলম্যান থজমস স্যান্াস্য জরুনয়ফরর চীে-অব-র্াে।

পূব্যবতমী থপশা(সমিূ): োউরসিলম্যান থজমস স্যান্াস্য জরুনয়ফরর অরেফস োজ 
েফরফেন

রশষোগত থরাগ্যতা: �াউ েফলজ অব অ্যাফরানটিক্স এএস এর�ফয়শন ম্যাফনজফমন্

সাংগঠরনে সম্বন্ধ: এনওয়াইরস প্রফগ্ররস� েোস অ্যালাফয়সি, োর রেঅ্যাওফয় 
এনএএরসরপ, লফরলটন লায়নস ক্াব, ফসন্ অলবান েংফগ্রফগশনাল চাচ্য

জনসংরলিষ্ট োফজর পূব্যবতমী অর�ঞেতা: োউরসিলম্যান থজমস স্যান্াস্য জরুনয়ফরর অরেফস গত দশ বের 
রাবত আরম সব িরফনর োজ েফররেI আমার পূব্যবতমী জনসংফরাগমলূে অর�ঞেতার মফি্য রফয়ফে ররর্রিক্ট 
ম্যাফনজার, েরমউরনটি রলফয়ফজাঁ থেফে অরত সম্প্ররত চীে অব র্াে পর্যন্ত।

আমার প্রচারার�রাফনর সফঙ্গ থরাগাফরাগ েরনু: donovanrichards2013@gmail.com 
ওফয়ব ঠিোনা: www.donovanrichards2013.com 
থেসবেু ঠিোনা: www.facebook.com/donovanrichards2013 
টুইটার ঠিোনা: @drichards13

1. রনব্যারচত িফল োউরসিল ররর্রিক্ট 31-এর সবফচফয় গরুতু্বপূণ্য থোন্ সমস্যাটির সমািাফন আপরন উফদ্যাগ গ্রিণ 
েরফবন?
আমাফদর রশশফুদর রশষো ব্যবস্ায় তিরবল থরাগাফনা িফব সবফচফয় গরুতু্বপূণ্য ইস্ুয থরোফন আরম এই রসটি োউরসিল 
ররর্রিফক্টর প্ররতরনরি রনব্যারচত িফল মফনাফরাগ থদব। থনতৃফত্বর দণ্ডটি আমাফদর োে থেফে রনফয় বিন েফর 
এরগফয় রাওয়ার উপফরাগী েফর আমাফদর সন্তানফদরফে অবশ্যই আমাফদর প্রস্তুত েফর তুলফত িফব। রবগত 10 
বের রাবত আরম আমাফদর এলাোর সু্লগফুলার তিরবল বরৃদ্ফত রনরলস�াফব োজ েফর এফসরে এবং সু্ল 
বন্ধ েফর থদয়া প্রসফঙ্গ থময়ফরর সফঙ্গ লড়াই েফররে। আমার ররর্রিফক্ট এরলফমন্ারর এবং রমরল সু্লগফুলার জন্য 

বারষ্যে প্রায় 20 লষে রলার সেল�াফব থরাগাড় েরফত আরম সষেম িফয়রে এবং রনব্যারচত এেজন োউরসিল 
সদস্য রিফসফব এটি আরম অব্যািত রােফবা।

2. রনব্যারচত িফল গরুতু্বপূণ্য আর থোন্ থোন্ সমস্যার সমািাফন আপরন উফদ্যাগ গ্রিণ েরফবন? 
আরম রনব্যারচত িফল আমার মফনাফরাগ থদয়ার মত অন্যান্য গরুতু্বপূণ্য ইস্ুয িফব জনরনরাপত্া এবং েম্য সরৃষ্ট। 
আমাফদর সড়েগফুলা আফনেয়াস্ত্র থেফে মতুি রাোর জন্য োজ েরা আমার জন্য িফব এমন রেেু রা আরম 
আফগও েফররে, কুইসি ররর্রিক্ট অ্যাটরন্যফে রারজ েররফয় কুইসি-এর প্রেম আফনেয়াস্ত্র থেরত-ক্য় েম্যসরূচর 
মাি্যফম। স্ানীয় আইন প্রফয়াগোরী সংস্া এবং েরমউরনটির সিফরারগতায় আমরা আমাফদর রাস্াগফুলা থেফে 
প্রায় এে িাজার আফনেয়াস্ত্র সেল�াফব সরাফত সষেম িফয়রে। স্ানীয়�াফব েম্য সরৃষ্ট েরার রবষয়টিফতও আমার 
প্রশাসন মফনাফরাগ রনবদ্ েরফব। আমার রনব্যাচনী এলাোর বারসদোফদর অফনফের অে্যননরতে দরুাবস্া, 
গিৃিীনতা, এবং অরনচিয়তার এে সমফয় আরম তাফদর জন্য স্ানীয় রনফয়াগ এবং বসবাফসর জন্য উপরতুি 
মজরুী প্রারপ্ত রনরচিত েরার জন্য লড়াইফয়র গরুতু্ব অনিুাবন েরর।

3. এই দারয়ফত্বর জন্য থোন্ রদে রবফবচনায় আপরন সফব্যাত্ম প্রােমী?
রবগত দশ বের রাবত আরম োউরসিল সদস্য থজমস স্যান্ারস জরুনয়ফরর অরেফস োজ েফররে। স্যান্ারস-এর 
চীে অব র্াে রিফসফব আরম এই ররর্রিফক্টর বারসদোফদর পফষে আমাফদর ববরচরে্ররপূণ্য েরমউরনটির উন্নয়ন ও 
সরুষোর জন্য ব্যাপে�াফব োজ েফররে। আমার োজ েফম্যর অনফুমাদন রদফয়ফে 50টিরও থবরশ স্ানীয় সংগঠন, 
রাফদর মফি্য রফয়ফে রাজে, ইউরনয়ন, �াড়াফট এবং নাগররে সংগঠফনর থনতৃবদৃে। এই েরমউরনটি এবং রসটিফে 
সামফনর রদফে এরগফয় থনয়ার জন্য আমার থর পররেল্পনা, তার সফঙ্গ তারা এেমত থপাষণ েফরন। বত্যমান 
েঠিন সমফয় আমাফদর প্রফয়াজন রফুদ্ অবতীণ্য িওয়া পরীরষেত থনতা, রারা প্রমাণ েফরফেন থর েরমউরনটির 
জন্য তারা জয়ী িফত পাফরন। ঠিে এ বেরই রপ্ংরেল্ড গাফর্য নস িাই সু্ল থেফে চফল রাওয়া রাস্াটির উপর 
এেটি িট শীট থমাফটল বানাফত থচফয়রেল এে গিৃ রনম্যাণ প্ররতঠিান, রা আরম সেল�াফব বন্ধ েফর রদফয়রে। 
এোড়াও আরম রেঅ্যাওফয়জ-এ িাররফেন স্যারন্ আঘাত িানার পর আমাফদর েরমউরনটিফত বন্যা প্ররতফরাফি 
পররফবশ সরুষো মন্ত্রণালয়ফে চাপ রদফয় সাত থোটি রলার বরাদে েরফত বাি্য েরফত সেল িফয়রে এবং 
রোণ তৎপরতায় থনতৃত্ব রদফয়রে। রপ্ংরেল্ড গাফর্য নস্, লফরলটন, ফরাজফরল এবং রেঅ্যাওফয়জ গঠন অব্যািত 
রােফত 10 বের আফগ থর োজ আরম শরু ুেফররেলাম তা অব্যািত রাোর সফুরাগ থপফল আরম সরত্যোর অফে্য 
সমোরনত থবাি েরফবা। 

ে্যাফম্পইন রেন্যাসি থপ্রাগ্রাফম অংশগ্রিণোরী প্রােমীর সরবরাি েরা তে্য িুবিু পনুমু্যররিত।

mailto:saywalah@kesselly4council.com
http://www.kesselly4council.com
mailto:jacquesfor31@gmail.com
http://www.VoteJacques.com
http://www.facebook.com/jacques.leandre
http://www.twitter.com/JacquesLeandre
http://www.instagram.com/jacques_leandre
mailto:donovanrichards2013@gmail.com
http://www.donovanrichards2013.com
http://www.facebook.com/donovanrichards2013
https://twitter.com/DRichards13
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জযিবাশি জিবাট জিশিি

আপনার ব্যালট স্্যান েরনু
HH আপনার ব্যালট এবং থ�াটার োর্য  স্্যাফনর জায়গায় রনফয় রান।

HH স্কীফন সংরলিষ্ট থবাতাম থচফপ আপনার পেফদের �াষাটি থবফে রনন। 

HH আপনার থ�াট প্রদাফনর জন্য আপনার রচরনিত ব্যালটটি স্্যানাফর প্রফবশ েরান। স্্যানার থর থোন রদে 

প্রেফম প্রফবশ েরা ব্যালট গ্রিণ েরফত পাফর এবং এর উ�য় রদে পাঠ েরফত পাফর। আপনার থ�াটটি 

গিৃীত িফল স্্যানার আপনাফে তা অবগত েরফব।

আপনার ব্যালট সংগ্রি েরনু 
HH আপনার রনি্যাররত থ�াট থেফ্রে রান, সাইন-ইন েরনু, এবং আপনার ব্যালট পরেটি এবং থ�াটার োর্য  

রনব্যাচন েমমীর োে থেফে বফুি রনন।

HH ব্যালটটি আপরন রচরনিত েরার পর থরন তা থদো না রায় থসজন্য ব্যালট থেফে রাোর জন্য আপনাফে 

এেটি থগাপনতা স্ী� থদয়া িফব।

HH থগাপন বফুে রান অেবা ব্যালট মারে্য ং রর�াইস (রবএমরর) থচফয় রনন। 

আপনার ব্যালফটর উ�য় পাশ রচরনিত েরনু
HH সরবরাি েরা েলমটি রদফয় আপনার পেফদের প্রােমীর পাফশ োো ররম্বাোর ঘরটি সম্পূণ্য�াফব �ফর 

থেলনু।

 সঠিক িুল

HH অিে্ই যবা কেশিি িবা তা িফলাH“X”HবাH“P”, অেবা বতৃ্ রদফয় ররম্বাোর ঘরটিফে রচরনিত েরা, 
অেবা ব্যালফট এফলাফমফলা দাগ থদয়া।

HH রাইট-ইন প্রােমীর থষেফরে রোরে ররম্বাোর ঘরটি পূরণ েরনু এবং প্রােমীর নামটিও রলেনু।

HH অিে্ই যবা কেশিি িবা তা িফলা আপনার ব্যালট থপপার �াঁজ েরা।

J.HDoe J.HDoeX J.HDoe J.HDoe

OP

ব্যালট মারে্য ং রর�াইস (রবএমরর) ব্যবিার েরা
বিএমবে িটুি উপবাশয় জিবাটবােশিেশক ি্বালশটে িবাগবাল জপশে জিয়:

 1. ররসফপ্ স্কীফন ব্যালটটি থদো।

 2. অররও থিরফোফনর মাি্যফম ব্যালফটর পাঠ থশানা।

বিএমবে চবােটি উপবাশয় জিবাটবােশিেশক ি্বালটটি বচবনিে কেশে জিয়:

1. টাচ স্কীন

2. েী প্যার (থব্রইল)

3. রসপ অ্যান্ পাে রর�াইস

4. রোর প্যারল

বিএমবে’ে মবাধ্শম আপিবাে ি্বালট বচবনিে কেশে এই ধবাপগুশলবা অিুসের করুি:

 • ব্যালটটি আপরন রে�াফব থপফত চান এবং রচরনিত েরফত চান তা রনি্যারণ েরনু।

 • েীর থরে’ফত আপনার ব্যালটটি প্রফবশ েরান। 

 • আপনার পেফদের �াষা থবফে রনন। 

 • আপনার পেফদের প্রােমী থবফে থনয়ার 
এবং তা পনুরব্যফবচনার প্ররক্য়ার 
মি্য রদফয় রবএমরর আপনাফে 
পররচারলত েরফব।

 • থোন বাোই পররবত্যন েরফত, ফর 
প্ররতবের্বিতা বা ইস্ুয বদলাফত চান 
তা থবফে রনন এবং উপরতুি পেদেটি 
আবার থবফে রনন। সামারর স্কীফন 
রেরফত “NEXT” থবফে 

 • আপনার রচরনিত ব্যালটটি রপ্রন্ 
েরফত বােুন “Mark Ballot” 

 • আপনার রপ্রন্ েরা ব্যালটটি এবং থ�াটার োর্য  স্্যানার-এর োফে রনফয় রান।

 •  আপনার ব্যালটটি স্্যানাফর প্রফবশ েরাফত সািার্য দরোর িফল রনব্যাচন েমমী আপনাফে 
সািার্য েরফবন।
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বিউ ইয়ক্ বসটি ক্বাশপেইি বিি্বান্স জিবাে্

ে্যাফম্পইন রেন্যাসি থবার্য  এেটি রনদ্যলীয়, স্তন্ত্র রসটি এফজরসি রা রনব্যাচনসমফূি রনউ ইয়ে্য  
রসটির বারসদোফদর �ূরমো বরৃদ্ েফর। রসএেরব’র রমশন িফছে থ�াটারফদর অংশগ্রিণ এবং 
সফচতনতা বাড়াফনা, জনগণফে প্রচারার�রাফনর অে্যায়ন সংক্ান্ত তে্য প্রদান েরা, পফদর 
দারয়ত্ব পালফন আফরা থবরশ নাগররেফদর সষেম েফর থতালা, ষুেরি চাঁদা দানোরীর �ূরমো 
শরতিশালী েরা, এবং বাস্ব অেবা অন�ূুত দনুমীরতর সম্াবনা হ্াস েরা।

রসএেরব েরমউরনটি আউটররচ এবং NYC Votes! নামে ব্যানাফরর আওতায় সরোরী 
ও থবসরোরী সংগঠফনর অংশীদাররফত্বর মাি্যফম থ�াটার রনবন্ধন, ফ�াটদান, এবং নাগররে 
অংশগ্রিফণর রবোশ ঘটায়। সম্াব্য থ�াটারফদর জন্য েম্যসরূচ এবং অনঠুিানমালা সম্পরে্য ত 
তফে্যর জন্য থোন েরনু 212-306-7100 নম্বফর অেবা র�রজট েরনু  
www.nyccfb.info/NYCvotes.

রসএেরব ে্যাফম্পইন রেন্যাসি অ্যাক্ট বলবৎ েফর োফে, রা স্ানীয় পফদর প্রােমীফদরফে থদয়া 
প্রচারার�রান চাঁদাফে সীরমত ও রনয়ন্ত্রণ েফর োফে। প্রােমীফদরফে প্রোশ েরফত িয় তাফদর 
চাঁদার উৎস ঠিে রে, এবং থোন্ োফজ তা ব্যয় েরা িফছে। স্ানীয় রনব্যাচফন স্তন্ত্র ব্যয় 
সম্পরে্য ত তে্যও রসএেরব সংগ্রি ও প্রোশ েফর। এসব তে্য রসএেরব এর ওফয়বসাইট 
www.nyccfb.info এর মাি্যফম প্রোশ েফর। প্রােমীফদরফে অবশ্যই “Doing Business” 
নামে রবরিরনফষি থমফন চলফত িফব, রার উফদেশ্য স্ানীয় সরোর ব্যবস্ায় অন�ূুত আরে্যে 
প্র�াব হ্াস েরা। প্রােমীফদর থস্ছোর�রত্ে ে্যাফম্পইন রেন্যাসি েম্যসরূচফত থরাগ থদয়ার সফুরাগ 
রফয়ফে, রা আফরারপত ব্যয়সীমা েফঠার�াফব থমফন চলফত সমেত িওয়া থরাগ্য প্রােমীফদরফে 
উপরতুি সরোরী তিরবল প্রদান েফর। উপরতুি সরোরী তিরবল েম্যসরূচ প্রােমীফদরফে 
প্রচারার�রাফনর জন্য ব্যাপে চাঁদা অেবা ব্যরতিগত সম্পফদর উপর রন�্য র না েফরই 
প্ররতফরারগতামলূে প্রচারার�রান চালাফত পর্যাপ্ত সরোরী সিায়তা প্রদান েফর।

ররদ আপরন রসটি অরেফসর থোন পফদ প্ররতবের্বিতা েরফত আগ্রিী িন, অেবা জানফত আগ্রিী 
িন রে�াফব রসরবএে রনউ ইয়ফে্য  এনওয়াইরস রনব্যাচনগফুলা আফরা উন্তুি এবং গণতারন্ত্রে 
েফর তুলফত সািার্য েফর, তািফল অনগু্রি েফর বসবিএি-এে সশগে জযবাগবাশযবাগ করুি 
রােফরাফগ, ফটরলফোফন, অেবা ইফমইফল।

Elizabeth Bauer
চীে অব অ্যাররমরনফ্রিটি� সার�্য ফসস

Daniel Cho
ররফরক্টর অব ে্যারন্ফরট সার�্য ফসস

Shauna Tarshis Denkensohn
ররফরক্টর অব অপাফরশনস অ্যান্ বাফজট

Sue Ellen Dodell
থজনাফরল োউফসিল

Eric Friedman
ররফরক্টর অব এক্সটারনাল অ্যাফেয়াস্য

Peri Horowitz
ররফরক্টর অব ে্যাফম্পইন রেন্যাসি 
অ্যাররমরনফ্রিশন 

Onida Coward Mayers
ররফরক্টর অব থ�াটার অ্যারসফর্সি

Kenneth O’Brien
ররফরক্টর অব রসফর্মস অ্যাররমরনফ্রিশন

Julius Peele
ররফরক্টর অব অররটিং অ্যান্ 
অ্যাোউরন্ং

Jesse Schaffer
ররফরক্টর অব থস্পশাল েমপ্াফয়সি

Elizabeth A. Upp
ররফরক্টর অব েরমউরনফেশনস

Peggy A. Willens
ররফরক্টর অব ম্যাফনজফমন্ অ্যানারলরসস 
অ্যান্ থরের্য স অ্যাররমরনফ্রিশন

এই থ�াটার রনফদ্যরশোটি বতরর েফরফে ে্যাফম্পইন রেন্যাসি থবাফর্য র থরাগাফরাগ ইউরনট — Elizabeth A. Upp, 
Kristen Byers, Crystal Choy, Winnie Ng, এবং Todd Raphael — সিায়তায় Katharine Loving

রনউ ইয়ে্য  রসটি 2013 রবফশষ রনব্যাচন থ�াটার রনফদ্যরশো। েরপরাইট © 2013 রনউ ইয়ে্য  রসটি ে্যাফম্পইন 
রেন্যাসি থবার্য । সব্যস্ত্ত সংররষেত। মারে্য ন রতুিরাফষ্ট্র বতরর। 

Joseph P. Parkes, S. J.
থচয়ারম্যান

Art Chang, Richard J. Davis, Courtney C. Hall, Mark S. Piazza
সদস্যবগ্য

Amy M. Loprest
রনব্যািী পররচালে

মশি েবাখশিি…
• প্শে্কটি পশিে েি্ জিবাট বিশয়শেি বক িবা েবা বিবচিে জহবাি। স্্যানার আপনাফে বলফব না থর আপরন এে বা এোরিে পফদর জন্য ররম্বাোর ঘর পূরণ েরফত ব্যে্য িফয়ফেন। 

এই ঘটনাফে “আন্ারফ�াটিং” বলা িয়। আপনার ব্যালটটি স্্যান েরার আফগ এটি সতে্য �াফব থদেনু। রনরচিত থিান থর আপনার োরখিত সব পফদর প্রােমীফেই আপরন থ�াট রদফয়ফেন। 

স্্যানার আপনার ব্যালট গ্রিণ েফর থেলফল আপরন আর রবেতীয়বার থ�াট থদয়ার সফুরাগ পাফবন না।

• বেম্বাকবাে ঘেটি সপের্ূিবাশি পেূর করুি; “X”HবাH“P” ব্যবিার েরফবন না।

• অি্থবা িলবা িবা থবাকশল শুধু একেি প্বাথথীশক জিবাট বিি। প্রফত্যে সাররর প্রেম েলাফম ব্যালফট বলা োেফব আপনার রে রে রবেল্প রফয়ফে। অরিোংশ থষেফরে এফত বলা োেফব 

“Vote for ONE”, বা এেজনফে থ�াট রদন। তফব অফনে থষেফরে “Vote for any TWO” বা “Vote for any THREE” উফলেে েরা োেফত পাফর। অনগু্রি েফর সতে্য �াফব ব্যালটটি 

পফড় থদেনু, রাফত আপরন ও�ারফ�াটিং বা আন্ারফ�াটিং না েফরন।

• আপবি েবাইট-ইি প্বাথথীে েি্ও জিবাট বিশে পবাশেি। ররদ আপরন এমন থোন প্রােমীফে থ�াট রদফত চান রার নাম ব্যালফট থনই, তািফল আপনাফে অবশ্যই: (1) রাইট-ইন প্রােমীর 

জন্য রনি্যাররত ররম্বাোর ঘরটি সম্পূণ্য �রাট েরফত িফব এবং (2) ঐ ঘফর প্রােমীর নাম রলেফত বা র্্যাম্প েরফত িফব।

• অবধকবাংে জিবাট জকশ্রে একবাবধক স্্বািবাে েশয়শে। আপনার থ�াটার োর্য টি রনব্যাচন েমমীর োফে রদফল রতরন আপনাফে বলফবন থোন্ স্্যানার ব্যবিার েরফত িফব।

সমস্বা ও েবাে সমবাধবাি
আবম আমবাে ি্বালট বচবনিে কেশে িুল কশে জিশলবে। 
আপনার ব্যালটটি মেুবার বা পররবত্য ফনর থচষ্টা েরফবন না। রনব্যাচন েমমীর োে থেফে নতুন ব্যালট থচফয় রনন। প্রফত্যে থ�াটার সফব্যাচ্চ রতনটি ব্যালট চাইফত পাফরন।

আবম “ওিবােশিবাট” বিশয় জিশলবে (একটি পশিে েি্ একবাবধক বেম্বাকবাে ঘে িেবাট কশেবে)।
ররদ আপরন ও�ারফ�াট রদফয় থেফলন, তািফল থসই পফদর জন্য আপনার থ�াটটি গণনা েরা িফব না। ররদ ব্যালট স্্যানাফর েুোফনার আফগই আপরন উপলরধি েফরন থর আপরন ও�ারফ�াট 

রদফয়ফেন, তািফল থোন থপাল ওয়াে্য াফরর োে থেফে এেটি নতুন ব্যালট থচফয় রনফয় পরুণ েরনু। ররদ ও�ারফ�াটরতুি ব্যালট আপরন স্্যানাফর প্রফবশ েরান, তািফল দটুি অপশন রদফয় এেটি 

এরর থমফসজ থদোফব। ররদ আপরন “Don’t Cast – Return Ballot” থলো অপশনটি থবফে থনন, তািফল স্্যানার ব্যালটটি থেরত থদফব, এবং আপরন থপাল ওয়াে্য াফরর োে থেফে নতুন এেটি 

ব্যালট রনফয় পূরণ েরফত পাফরন। ররদ আপরন “Cast Ballot” অপশনটি থবফে থনন, ফসই পফদর জন্য আপনার থ�াটটি গণনা েরা িফব না, তফব আপনার থদয়া অন্যান্য পফদর থ�াটগফুলা 

গণনা েরা িফব।

জলখবা অে্ন্ত জেবাট; আবম জপপবাে ি্বালটটি পডশে পবােবে িবা।
এ ব্যাপাফর সরুবিার জন্য ম্যাগরনোরয়ং শীট রফয়ফে। তাোড়া আপরন ব্যালট মারে্য ং রর�াইস (রবএমরর) ব্যবিাফরর জন্যও অনফুরাি জানাফত পাফরন অেবা আপনার থোন বনু্ধফে সািার্য 

েরফত বলফত পাফরন।

http://www.nyccfb.info/NYCvotes

