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15 জুন, 2020 
প্রিয় পপ্রিবািবর্গ, 
 

আশাকপ্রি আপপ্রন একপ্রি আনন্দময় ও অবসি সপ্তাহান্ত উপভ ার্ কভিভেন। আমাভেি প্রসপ্রিি সহকপ্রমগভেি কাে থেভক িাপ্ত প্রকেু তেয 
আপ্রম জানাভত চাই - আমাভেি প্রসপ্রিি  প্রবষ্যত সম্পভকগ আপপ্রন তাৎক্ষপ্রিক াভব েুইপ্রি গুরুত্বপূিগ পেভক্ষপ গ্রহি কিভত পাভিন: 
যুক্তিাভেি 2020 আেমশুমািী বা থসনসাস পূিি কিভত পাভিন, এবং মঙ্গলবাি, 23 জুন িাইমাপ্রি প্রনবগাচভন থ াি িোন কিভত 
পাভিন।  আপনাি থযসব প্রজপ্রনস জানা িভয়াজন থসগুপ্রল এখাভন থেয়া হভলা:  
  
23 জুভনি িাইমাপ্রি ইভলকশভন কী াভব থ াি প্রেভত হভব  
এই মাভস, প্রনউ ইয়কগ প্রসপ্রিজুভে িাইমাপ্রি প্রনবগাচন অনুপ্রিত হভব। আপপ্রন আপনাি প্রিপ্রিভে থকান প্রনবগাচনগুভলা হভে তা  
nyc.pollsitelocator.com -এ প্রনপ্রিত হভত পািভবন।  
  
আপপ্রন থয াভব থ াি প্রেভত পাভিন:  
  
প্রচপ্রিি মাধ্যভম থ াি   

 COVID-19 সংক্রমি থিাধ্ কিাি জনয, সকল প্রনউ ইয়কগবাসী িাইমাপ্রি ইভলকশভন প্রচপ্রিি মাধ্যভম থ াি প্রেভত 
পািভবন। আপনাভক অবশযই প্রচপ্রিি মাধ্যভম থ াি বা থমইল-ইন-বযলি-এি জনয মঙ্গলবাি, 16 জুভনি মভধ্য অনুভিাধ্ কিভত 
হভব, যা কিা যাভব অনলাইভন nycabsentee.com সাইভি, থ াভন 1-866-VOTE-NYC নম্বভি, অেবা িাকভযাভর্।  

 
 যািা বাপ্রে থেভক েূভি থকাোও আভেন, আপপ্রন চাইভল আপনাি বতগমান বসবাভসি স্থাভন বযালিপ্রি পাপ্রিভয় থেয়াি জনয অনুভিাধ্ 

কিভত পাভিন। আপনাি বযালি পাবাি পি, আপনাভক অবশযই তা মঙ্গলবাি, 23 জুন তাপ্রিভখি মভধ্য পূিি কিভত হভব ও 
থসই তাপ্রিভখি মভধ্যি স্ট্যাম্পযুক্ত হভত হভব। আিও তভেযি জনয, প্র প্রজি করুন vote.nyc  

  
সশিীভি থ ািোন   

 আপ্রলগ বা আভর্ থ াি োন সহ, সশিীভি থ াি োন এখভনা কিা যাভব। আপপ্রন আপ্রলগ বা আভর্ থ াি োভনি সমভয় তা কিভত 
পাভিন, যা এখন থেভক িপ্রববাি, 21 জুন পযগন্ত, অেবা প্রনবগাচভনি প্রেন, 23 জুন।    

 
 যপ্রে সম্ভব হয়, আমিা আভর্ থ ািোন সুপাপ্রিশ কিপ্রে, তখন প্র ে কম হভব এবং লাইন থোি োকভব। আপনাি আভর্ থ াি 

িোভনি থকন্দ্র, প্রনবগাচভনি প্রেভনি থ ািভকন্দ্র, এবং প্রনবগাচন থকভন্দ্রি সময়সূপ্রচ খুুঁজভত, প্র প্রজি করুন 
nyc.pollsitelocator.com 

 
  প্রবষ্যত প্রনবগাচনগুভলাভত থ াি থেয়াি জনয থিপ্রজস্ট্াি কিভত, আপনাি প্রবেযমান থিপ্রজভিশন হালনার্াে করুন, আপনাি 

প্রনধ্গাপ্রিত প্রনবগাচন থকন্দ্র (ভপাল সাইি) খুুঁজভত, অেবা থ াি োন সংক্রান্ত আভিা তেয থপভত, প্র প্রজি করুন voting.nyc অেবা 
311 থ ান করুন।  

  
যুক্তিাভেি আেমশুমাপ্রি বা থসনসাস কী াভব পূিি কিভত হভব  
আেমশুমাপ্রি বা থসনসাস হভে যুক্তিাভেি জনসংখযাি র্িনা কিা যা িপ্রত েশ বেি পি পি কিা হয়। এিা পূিি কিা অতযন্ত 
গুরুত্বপূিগ কািি প্রনউ ইয়কগ প্রসপ্রিি জনয অপপ্রিহাযগ প্রিভসাসগসমূভহি পাশাপাপ্রশ অনযানয সিকািী সুপ্রবধ্াসমূহ এবং ইভলেিাল িপ্রতপ্রনপ্রধ্ত্ব 
প্রনধ্গািি কভি।  
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এই বেি, আেমশুমাপ্রি বা থসনসাস পূিি কিা অতযন্ত সহজ। আপপ্রন পাুঁচ প্রমপ্রনভি এিা পূিি কিভত পািভবন, পভনিপ্রি  াষ্ায়, 
অনলাইভন my2020census.gov -প্রিকানায় অেবা 844-330-2020 নম্বভি থ ান কভি।    
  
আেমশুমাপ্রিভত (ভসনসাস ) নার্প্রিকত্ব সম্পভকগ থকাভনা িশ্ন অন্ত ুগক্ত কিা হভব না। এমনপ্রক আপপ্রন যপ্রে আনিকুভমভেি হন, 
আেমশুমাপ্রিি (থসনসাস)  মগ পূিি কিভল তা আপনাভক বা আপনাি পপ্রিবািভক থকাভনা ঝুুঁপ্রকভত থ লভব না। আেমশুমাপ্রিি (থসনসাস
) জবাবগুভলা থর্াপনীয়, থ িাভিল আইন দ্বািা সুিপ্রক্ষত, এবং এগুভলা কখভনাই NYCHA, ICE, HRA, প্রিপািগভমে অ  প্রবপ্রডং, অেবা 
অনয থযভকাভনা সিকািী এভজপ্রি—এমনপ্রক আপনাি বাপ্রেওয়ালাি সাভেও থশয়াি কিা হভব না।   
  
আপপ্রন এবং আপনাি পপ্রিবাভিি র্িনায় অন্ত ুগক্ত হওয়া িভয়াজন কািি আেমশুমাপ্রি (ভসনসাস ) প্রনধ্গািি কভি সু্কভলি অেগায়ন, এভত 
অন্ত ুগক্ত থেশাল এিুভকশন অনুোন, অপ্রতপ্রিক্ত সিবিাহ, অতীব-িভয়াজনীয় িযুপ্রক্ত, এবং আমাভেি ক্লাসরুমগুভলাি জনয আভিা 
প্রশক্ষক। এোোও এিা আপ্রলগ লানগ থসোি, সু্কভলি অ যন্তভি ও সু্কভলি বাপ্রহভিি থেভলভমভয়ভেি জনয কমগসূপ্রচ, চাইড থকয়াি কমগসূপ্রচ, 
এবং আভিা প্রকেুি জনয অেগায়ন প্রনধ্গািি কভি।   
  
এোোও আেমশুমাপ্রি (ভসনসাস ) প্রশক্ষা বপ্রহ ূগত উভেভশযও অতযন্ত গুরুত্বপূিগ  ূপ্রমকা পালন কভি। এভত অন্ত ুগক্ত সাপ্রিভমোল প্রনউপ্রিশন 
অযাপ্রসস্ট্যাি থিাগ্রাম (SNAP) সহায়তা, হাসপাতাল থসবা, সুল  মূভলযি আবাসন (অযাভ াভিগবল হাউপ্রজং), এবং আভিা প্রকেু। এোোও, 
আেমশুমাপ্রি (ভসনসাস) িপ্রতপ্রি থস্ট্ভিি জনয কংভগ্রস ও ইভলেিাল কভলজ থ াভি িপ্রতপ্রনপ্রধ্ি (প্রিভিভজভেপ্রি ) বিাভে ি াব থ ভল।    
  
আভর্ি থযভকাভনা সমভয় থচভয় থবপ্রশ, আমাভেি এখন এপ্রর্ভয় আসভত হভব এবং সকল প্রনউ ইয়কগবাসী থযন র্িনায় অন্ত ুগক্ত হয় তা 
প্রনপ্রিত কিভত সহায়তা কিভত হভব। মহামািী এবং এিাি অেগননপ্রতক ি াব থেভক পুনরুদ্ধাভিি সময় একপ্রি সমূ্পিগ র্িনা আমাভেি 
প্রসপ্রিভক আমাভেি িভয়াজনীয় প্রিভসাসগ িোন কিভব।  
  
নার্প্রিক অংশগ্রহি একপ্রি সুস্থ র্িতভেি জনয অতযন্ত গুরুত্বপূিগ। আপ্রম আশা কপ্রি এই প্রিভসাসগগুভলা আপপ্রন এবং আপনাি 
পপ্রিবাভিি জনয বযবহৃত হয়।  
 
 

প্রবনীত,  

       
প্রিচািগ এ. কািানজা (Richard A. Carranza)       
চযাভিলি        
প্রনউ ইয়কগ প্রসপ্রি প্রিপািগভমে অ  এিুভকশন    


