ভ োটদোন সংক্রোন্ত সোধোরণ তথ্যোবলী
প্রোয়শ জিজ্ঞোসয প্রশ্নোবলী

1.

ভ োটদোন গুরুত্বপূর্ণ ভেন?
ভ োটদোন হল আমেজরকোর নোগজরকমদর তোমদর অজধকোর প্রময়োমগর জবজ ন্ন উপোয়গুমলোর েমধয অনযতে।
প্রমতযকটি ভ োট েূলযবোন। আপনোর ভ োমট গুরুত্বপূণণ!

2.

েোরো ভ োটদোননর ভ োগ্য?
ভ োটদোমনর িনয জনবন্ধী ু ক্ত হবোর ভ োগযতোর অতযোবশযক জবষয়গুজল হল:
• েোজকণ ন ুক্তরোমের একিন নোগজরক হমত হমব।
• বয়স অন্তত পমে 18* বছর হমত হমব।
• জনবণোচমনর তোজরমের অন্তত 30 জদন আমগ ভথ্মক সংজিষ্ট বসবোসকোরী রোমিযর, প্রমদমশর, শহমরর বো
গ্রোমের বোজসন্দো হমত হমব।
• ভকোন আদোলমতর দ্বোরো েোনজসক োমব অম োগয বমল সোবযস্ত হওয়ো চলমব নো।
• গুরুতর অপরোমধর কোরমণ ভিমল থ্োকো বো শতণ োধীন েুক্ত (পযোমরোল) থ্োকো চলমব নো।
• অনয ভকোথ্োও ভ োটোজধকোর দোজব করো নো।
* িোনুয়োজর 2020 ভথ্মক লোগু অনু োয়ী, 16 ও 17 বছর বয়সী নোগজরমকরো ভ োটদোমনর িনয প্রোে-ননবন্ধন
করোমত পোমরন। জনবণোচমন ভ োটদোমনর আমগ আপনোর 18 বছর বয়স হওয়ো আবশযক হমলও, আপজন ভ
প্রমদমশ প্রোক-জনবন্ধন কমর রোেমবন তোরো আপনোর আমবদমনর প্রজক্রয়োকরণ শুরু কমর ভদমব এবং আপনোর
বয়স 18 হময় ভগমলই তো সজক্রয় হময় োমব।

3.

আনি েী োনব ভ োটদোননর জনয ননবন্ধী ু ক্ত হনে পোনর?
জনমচ ভ োটদোমনর িনয জনবন্ধী ু ক্ত হবোর নোনোন পদ্ধজতগুজলর কথ্ো বলো হল:
• আপজন আপনোর প্রোমদজশক জনবণোচন পষণদ বো county board of elections (CBOE)-ভত অথ্বো জনউ ইয়কণ
রোমিযর এমিজি-জ জিক ভ োটদোতো জনবজন্ধকরণ ভকন্দ্র বো Agency-Based Voter Registration
Center-এ স্বয়ং উপজিত হময় জনবন্ধীকরণ করোমত পোমরন।
• এছোডোও আপজন ভেোটর োন জব োগ বো Department of Motor Vehicles ভথ্মক বো তোমদর ওময়বসোইট
(https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application) ভথ্মক একটি
ভ োটদোতোর আমবদনপত্র ভপমত পোমরন, জদ আপনোর কোমছ আমগ ভথ্মকই DMV-দ্বোরো প্রদি পজরচয়পত্র
থ্োমক।

• আপজন 1-800-FOR-VOTE নম্বমর কল কমর ভ োটদোমনর িনয জনবন্ধন করোমত পোমরন।
• আপজন একটি ভ োটদোতো জনবন্ধন ফেণ পূরণ কমর, তোমত তোজরে-সহ স্বোের কমর ভসটিমক ডোকম োমগ
প্রোমদজশক জনবণোচন পষণমদর দপ্তমর পোঠিময় জদমত পোমরন (অনুমেদ #25 ভদেুন)।
4.

ননবন্ধন েরনে নে আিোনে ভেোন রোজনননেে দনে ভ োগ্দোন েরনে হনব?
নো। আপনন ভেোন রোজনননেে দনে ভ োগ্দোন নো েরোর নবেল্প ভবনে নননে পোনরন।

5.

ভেোন ভেোন রোজনননেে দে রনেনে?
জনউ ইয়কণ রোমিয ভেোট আটটি স্বীকৃ ত রোিননজতক দল রময়মছ: দয ভডমেোক্রযোটিক, জরপোবজলকযোন,
কনিোরম টি , ওয়োজকণ ং ফযোজেজলি, জগ্রন, জলবোমটণজরয়োন, ইজিমপমিি এবং সো ণ আমেজরকো েু মেন্ট
(SAM)।

6.

ননবণ োচনন ভ োটদোননর জনয নে আিোনে ভেোন রোজনননেে দনের সদসয হনে হনব?
সোধোরণ জনবণোচমন ভ োটদোমনর িনয আপনোমক ভকোন রোিননজতক দমলর সদসয হমত হনব নো। তমব, NYS-এ
প্রোথ্জেক জনবণোচমনর িনয ভ োটদোমনর িনয আপনোমক একটি রোিননজতক দমলর সদসয হনে হনব।

7.

প্রোথনিে ননবণ োচন ও সোধোরর্ ননবণ োচননর িনধয েফোৎ েী?
সোধোরণ জনবণোচমনর আমগ প্রোথ্জেক জনবণোচন হয়। প্রোথ্জেক জনবণচমন আপজন ভসই প্রোথ্ীমক/প্রোথ্ীমদর ভ োট ভদন
োরো সোধোরণ জনবণোচমন আপনোর পছমন্দর দমলর প্রজতজনজধত্ব করমবন। প্রোথ্জেক জনবণোচমন জবিয়ী হওয়ো
প্রমতযক দমলর প্রোথ্ীরো নম ম্বর েোমস অনুজষ্ঠত হমত চলো সোধোরণ জনবণোচমনর প্রোথ্ী হমবন। ভ সব প্রোথ্ীরো সোধোরণ
জনবণোচমন িয়লো করমবন তোরোই প্রশোসজনক েেতোয় আসমবন।

8.

আনি নে ভ োটদোন ভেনে নো নগ্নেও ভ োটদোন েরনে পোনর?

হযোাঁ। আপজন জদ একিন জনবন্ধী ু ক্ত ভ োটদোতো হন, তোহমল আপজন অনুপজিত বযজক্তর বযোটল বো absentee
ballot বযবহোর কমর ভ োটদোন ভকমন্দ্র নো জগময়ও ভ োট জদমত পোমরন। অনুপজিত বযজক্তর বযোলট আপনোমক
ডোকম োমগ ভ োট ভদবোর সুম োগ কমর ভদয়।

9.

অনুপনিে বযনক্তর বযোেট বযবহোর েনর আনি েী োনব ভ োট ভদব?
আপজন অনুপজিত বযজক্তর বযোলট বযবহোর কমর ভ োট জদমত পোমরন জদ:
• আপজন ভসই প্রমদমশ অনুপজিত থ্োমকন ভ েোমন ভ োটদোমনর িনয জনবন্ধী ু ক্ত রময়মছন; অথ্বো, আপজন
জনউ ইয়কণ শহমরর একিন বোজসন্দো জকন্তু জনবণোচমনর জদন আপজন এই শহমর অনুপজিত থ্োকমবন।
• আপজন সোজেয়ক অসুিতো বো িোয়ী জবকলোঙ্গতোর কোরমণ আপনোর ভ োটদোন ভকমন্দ্র ভ মত নো পোমরন;
অথ্বো, আপজন জদ এেন এক বো একোজধক েোনুমষর প্রোথ্জেক পজরচ ণোকোরী হন ভ বো োরো অসুি বো
শোরীজরক োমব অেে।
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• আপজন একিন ভ মটব্যোি ভহল্থ্ অযোডজেজনমেশন হসজপটোল, অথ্ণোৎ বজরষ্ঠমদর জচজকৎসো হয় এেন
হোসপোতোমলর বোজসন্দো বো ভরোগী হন।
• আপজন গ্রযোি িুজর-র পদমেমপর অমপেোয় আটক অথ্বো গুরুতর অপরোধ বযতীত অনয ভকোন অপরোমধ
অপরোধী সোবযস্ত হবোর পর ভিলবন্ধী বযজক্ত হন, এবং এ সংক্রোন্ত অনযোনয ভ োগযতোগুজল পূরণ কমরন।
10. আনি েী োনব এেটি অনুপনিে বযনক্তর বযোেট ভপনে পোনর?
একটি NYS অনুপজিত বযজক্তর বযোলট পোবোর িনয আমবদনপত্র ডোউনমলোড করমত অথ্বো অনুপজিত বযজক্তর
বযোলট বযবহোর কমর ভ োটদোন সংক্রোন্ত আরও তথ্য ভপমত NYS-এর জনবণোচন পষণমদর ওময়বসোইমট োন:
https://www.elections.ny.gov/VotingAbsentee.html সংজিষ্ট CBOE office-এ আপনোর
ডোেন োনগ্ পোঠোননো অনুপজিত বযজক্তর বযোলমটর আমবদনপত্র অবশযই জনবণোচমনর অন্তত 7 জদন আমগ
এমস ভপ াঁছোমত হমব অথ্বো জদ আপজন স্বেং উপনিে হনে তো িেো করমত চোন, তোহমল তো অন্তত
জনবণোচমনর একজদন আমগ অবশযই করমত হমব।
11. ভেষবোর ভ োটদোননর পর আনি নদ ভসখোন ভথনে অনযত্র চনে নগ্নে থোনে েোহনে েী হনব?
আপজন জদ ভশষবোর ভ োটদোমনর পর অনযত্র চমল জগময় থ্োমকন, তোহমল আপনোমক আবোর ভ োটদোমনর িনয
জনবন্ধন করোমত হমব। ভসমেমত্র, ভ োটদোতোর জনবন্ধন পত্র-ভক শুধুেোত্র ভ োটদোমনর উমেমশয ঠিকোনোর
পজরবতণ মনর ফেণ জহমসমব বযবহোর করমত হমব। ফেণটিমক আপনোর নতু ন বসবোমসর ঠিকোনোর তথ্য-সহ পূরণ
করুন এবং ডোকম োমগ CBOE-ভত পোঠিময় জদন।

12. আিোর েোনে ভ োট ভদওেো উনচে?
আপজন েন ভ োট ভদন তেন আপজন এেন কোউমক জনবণোচন করমত সোহো য কমরন জ জন আপনোমদর সবমচময়
োল প্রজতজনজধত্ব করমবন। এটি িরুজর ভ , আপজন এেন কোউমক ভ োট ভদমবন জ জন ভসই সব জবষময়র প্রজত
েমনোম োগ ভদমবন ভ গুজল আপনোমদর িনয গুরুত্বপূণণ। আপজন কোমক ভ োট ভদমবন তো ঠিক করো 100%
আপনোর জসদ্ধোমন্তর জবষয়। এটি আপনোর ছোডো আর কোমরো জসদ্ধোমন্তর জবষয় নয়।
13. সিস্ত প্রোথীনদর নো নচননেও এবং েোরো েীনসর জনয দোাঁন়িনেনেন েো নো জোননেও নে আনি ভ োট
নদনে পোনর?
হযোাঁ, আপজন পোমরন। একিন প্রোথ্ী তগুজল জবষয়মক সেথ্ণন কমরন তোর সবকটিই আপনোর পমে িোনো কঠিন।
আপজন জদ একিন প্রোথ্ী সম্বমন্ধ অথ্বো ভকোন জবষময়র পমে আপজন ভ োট করমত চমলমছন ভস বযোপোমর আরও
িোনমত চোন, তোহমল আপজন ভস সংক্রোন্ত জবস্তোজরত তথ্য ভপমত পোমরন।
14. নবন ন্ন প্রোথীনদর সম্পনেণ েথয আনি ভেোথো ভথনে ভপনে পোনর?
প্রোথ্ীমদর সম্পমকণ তথ্য পোবোর কময়কটি উপোয় জনমচ ভদওয়ো হল:
• ভটজলজ শন, সংবোদপত্র এবং পত্র-পজত্রকো আর জপ্রন্ট জেজডয়ো - ভকোন একটি জনবণোচমনর আমগ,
গণেোধযেগুজলমত সোধোরণ প্রোথ্ীমদর প্রচোর ও জনবণোচন সংক্রোন্ত েবরোেবমরর িনয জবমশষ জব োগ রোেো
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হয়। জবজ ন্ন প্রোথ্ীরো ভকোন ভকোন জবষময়র পমে-জবপমে রময়মছন তো িোনোর িনয এগুজল েুব োল উৎস
জহমসমব কোি করমত পোমর।
• প্রোথ্ীমদর সমঙ্গ কথ্ো বলুন – অমনক প্রোথ্ীরই িোনীয় স্তমর দপ্তর থ্োমক ভ েোন ভথ্মক আপজন অমনক তথ্য
ভপমত পোমরন। অমনক প্রোথ্ীমদর িোনীয় ভলোমকমদর সমঙ্গ িোনীয় জবষয়গুজল জনময় কথ্ো বলোর িনয তোমদর
দপ্তমরর জনজদণ ষ্ট সেয় কমর ভদওয়ো থ্োমক।
• পোবজলক ভফোরোে – এছোডোও প্রোথ্ীরো পোবজলক ভফোরোমেও উপজিত থ্োমকন ভ েোমন ভ োগদোন কমর
আপজন তোমদর োবনো-জচন্তোগুজলর বযোপোমর িোনমত এবং তোমদর প্রশ্ন জিজ্ঞোসো করমত পোমরন।
• প্রোথ্ীর ওময়বসোইট - ভবজশর োগ প্রোথ্ীমদরই জনিস্ব ইন্টোরমনট ওময়বসোইট থ্োমক ো আপজন তোমদর নোে
জদময় সোচণ কমর অমেমতই ভপময় ভ মত পোমরন।
• The League of Women’s Voters of New York State (https://my.lwv.org/new-yorkstate)। এই ওময়বসোইট ভথ্মক আপজন ভসই সব প্রোথ্ীমদর তথ্য ভপমত পোমরন োমদর জনিস্ব দপ্তর ও
ভ োটদোতোমদর ভদবোর েমতো সংিোন রময়মছ। NYS-এর LWV একটি পোটিণ-জনরমপে ভগোষ্ঠী, োর েোমন
হল, এরো ভকোন প্রোথ্ীমক জনবণোচমনর পমে বো জবপমে কথ্ো বমল নো।
• The Independent Living Centers (ILCs)। জবজ ন্ন প্রোথ্ীমদর সমঙ্গ কী োমব ভ োগোম োগ করমত হমব
ভস বযোপোমর ILC-গুজল আপনোমক তথ্য ভদয়, োমত আপজন তোমদর প্রশ্ন করমত পোমরন। ILC-গুজল েূলত
ভসই সব ভফোরেোগুজলমক একজত্রত কমর প্রস্তুত কমর ভ েোমন জবকলোঙ্গ এবং/অথ্বো জবকলোঙ্গ নয় এেন
ভলোমকরো তোমদর িনয িরুজর জবষয়গুজল জনময় জবজ ন্ন প্রোথ্ীমদর প্রশ্ন করমত পোমরন। এটিও আপনোমক
আপনোর কোমক ভ োট ভদওয়ো উজচত ভস বযোপোমর জসদ্ধোন্ত জনমত সোহো য করমত পোমর।
15. আিোর নদ এেজন প্রোথীনেও পেন্দ নো হে এবং আনি েোনদর েো়িো অনয েোউনে ভ োট নদনে
চোই েোহনে েী হনব?
আপজন েন ভ োট ভদন তেন আপজন এেন কোউমক জনবণোচন কমরন জ জন আপনোমদর সবমচময় োল
প্রজতজনজধত্ব করমবন বমল আপনোর েমন হয়। আপজন জদ ভকোন প্রোথ্ীমকই বযোলট েোরফৎ ভ োট নো জদমত চোন,
আপজন তো নো চোইমতই পোমরন, অথ্বো আপজন ভসই বযজক্তর নোে জলমে জদমত পোমরন োমক আপনোর আরও োল
প্রোথ্ী বমল েমন হয়।
16. আনি নে আিোর রোজনননেে দে বদেোনে পোনর?
হযোাঁ। আপজন একটি রোিননজতক দল বদমল অপর রোিননজতক দমল নজথ্ ু ক্ত হবোর িনয ভ োটদোতোর জনবন্ধীকরণ ফেণ বো
voter registration form বযবহোর করমত পোমরন। এছোডোও আপজন প্রথ্েবোমরর িনয ভকোন রোিননজতক
দমল ভ োগদোমনর িনযও এই ফেণটিমকই বযবহোর করমত পোমরন, ভ েনটি অনুমেদ #11-এ বলো হময়মছ।
রোিননজতক দল বদল সংক্রোন্ত ফেণগুজল অবশযই সংজিষ্ট জনবণোচনী বছমরর 14ই ভফব্রুয়োরীর েমধয এমস
ভপ াঁছোমত হমব। আপজন জদ 15ই ভফব্রুয়োরীর পর আপনোর রোিননজতক দল বদলোমত চোন, তোহমল আপনোর
CBOE-র সমঙ্গ ভ োগোম োগ করুন।
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17. ভ োটদোননর পর, ভেউ নদ আিোর েোনে জোননে চোে আনি েোনে ভ োট নদনেনে, েোহনে আিোনে
নে েো বেনেই হনব?
নো। আপজন কোমক ভ োট জদমলন ভসটো আপনোর বযজক্তগত বযোপোর। অনয ভকোন বযজক্তমকই ভস তথ্য আপনোমক
িোনোমত হমব নো।
18. আিোর অন
আপনোর অজ

োবে নে আিোনে ভ োটদোন েরো ভথনে আটেোনে পোনরন?
োবক কী োমব আপনোর ভ োটোজধকোরমক প্র োজবত করমত পোমরন ভস বযোপোমর আপনোর জদ

ভকোন প্রশ্ন থ্োমক, তোহমল আপজন আপনোর পজরচ ণো প্রবন্ধমকর সমঙ্গ ভ োগোম োগ করমত পোমরন। আপনোর
ভ োটোজধকোর সম্পমকণ আপনোমক বুঝমত সোহোম যর িনয তোরো আপনোর পজরজিজত জবমবচনো কর ভদেমত
পোমরন। আপনোর অজ

োবক আপনোর হময় ভ োটদোন করমত পোনরন নো।

19. আনি নে নননজ ভ োট নদনে পোনর?
হযোাঁ, আপনোর এমকবোমর স্বোধীন োমব ও ভগোপমন একটি কোগমির বযোলমট জচজিতকরমণর েোধযমে অথ্বো বযোলমট
জচজিতকরমণর ন্ত্র বো Ballot Marking Device (BMD)-এর েোধযমে, জদ বযোলমট জচজিতকরমণর িনয
আপনোর সোহোম যর দরকোর হয়, ভ োট ভদবোর অজধকোর রময়মছ।
20. বযোেনট নচনিেেরনর্র ন্ত্র বো (BMD) েী?
একটি BMD হল একিন জবকলোঙ্গ বযজক্তমক স্বোধীন োমব ও ভগোপমন তোর ভ োট বযোলমট জচজিত করমত সোহো য
করোর একটি ন্ত্র। এছোডোও প্রজতটি ভ োটদোন ভকমন্দ্র অজধগেযতো সহোয়ক মন্ত্রর বযবহোমরর সুজবধো থ্োমক োর
সোহোময়য আপজন স্বোধীন োমব আপনোর ভ োটটি বযোলমট জচজিত করমত পোমরন। এই ন্ত্রগুজলর েমধয Sip-NPuff (জসপ-এন-পোফ), Two-Switch Paddle (টু সুইচ পযোমডল), অথ্বো Audio-Tactile Interface (অজডওটযোকটোইল ইন্টোরমফস) ইতযোজদর েমতো ন্ত্রগুজল থ্োকমত পোমর। ভ োটদোমনর অজধগেয সহোয়ক ন্ত্রগজলর
বযোপোমর িোনোর িনয আপনোর CBOE-র সমঙ্গ ভ োগোম োগ করুন।
21. আিোর নদ BMD বযবহোনর সোহোন যর দরেোর হে েোহনে েী হনব?
প্রজতটি ভ োটদোন ভকমন্দ্রই একটি কমর কেণেে অবিোয় থ্োকো BMD থ্োকমত হমব। ভ োটকেীমদর ভস বযোপোমর
প্রজশেণ ভদওয়ো হয় এবং, আপনোর জবকলোঙ্গতো জনজবণমশমষ, তোমদরমক সবণদো BMD বযবহোমর সোহোম যর
অনুমরোধ করো বযজক্তমদর সোহোম যর িনয প্রস্তুত থ্োকমত হমব।
22. আনি আিোনে ভ োটদোনন সোহোন যর জনয েোউনে নননে ভ নে পোনর?
হযোাঁ, আপনোমক ভ োটদোমন সোহোম যর িনয কোউমক সমঙ্গ কমর জনময় আসোর অজধকোর আপনোর রময়মছ। তমব,
ভসই বযজক্ত ভ ন আপনোর কেণচোজর, আপনোর ইউজনয়মনর প্রজতজনজধ, বো বযোলমট নোে এেন ভকোন প্রোথ্ী নো হন।
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আপনোমক জ জন ভ োটদোমন সোহো য করুন নো ভকন তোমক অবেযই আপনোর জনমদণ শ ভেমন চলমত হমব এবং
আপজন ভ প্রোথ্ীমক চোইমবন তোমকই ভ োট জদমত হমব। আপনোমক ভক ভ োটদোমন সোহো য করমত পোমরন ভস
বযোপোমর আপনোর জদ ভকোন প্রশ্ন থ্োমক, তোহমল িোনীয় CBOE-ভত কল করুন।
23. ভ োট নদনে নগ্নে আিোর নদ ভেোন সিসযো হে েোহনে আিোর েী েরো উনচে?
আপজন 1-866-OUR-VOTE-এ জনবণোচন সুরেো হটলোইমন কল করমত পোমরন, অথ্বো জনমচর ঠিকোনোয়
Disability Rights New York-এর সোমথ্ ভ োগোম োগ করমত পোমরন: https://www.drny.org/page/pafor-voting-access-pava-26.html, (518) 432-7861 ( ময়স), (518) 512-3448 (TTY), (800) 9938982 (জনিঃশুল্ক)। এছোডোও জনউ ইয়কণ রোমিযর জনবণোচন পষণমদ একটি অজ ম োগ দোময়র করোর অজধকোরও
আপনোর রময়মছ।
24. ননউ ইেনেণ নে আনগ্ ভ োট ভদওেো োে?
হযোাঁ। 2019 সালে নিউ ইয়র্ক রালযে এই মলমক এর্টি আইি পাশ র্রা হলয়লে যে, যসখাির্ার সমস্ত প্রলেলশর
প্রশাসিলর্ তালের নিবন্ধীভু ক্ত যভাটারলের যভাট যেবার যিে প্রনতটি প্রাথনমর্ ও সাধারণ নিবকাচলির
নিধকানরত তানরলখর আলে অনতনরক্ত িয় নেি সময় নেলত হলব।
আমগ ভ োটদোমনর ভকন্দ্রগুজল সম্পমকণ িোনোর িনয https://www.voteearlyny.org/-এ নেলয় আপিার

স্থািীয় CBOE-র সলে যোোলোে র্রুি।
25. ভ োটদোন সংক্রোন্ত আরও আরও েথয আনি ভেোথো ভথনে ভপনে পোনর?
ভ োটদোন সংক্রোন্ত প্রশ্নগুজলর উির িোনোর িনয আপনোর পজরচ ণো প্রবন্ধক সবমচময় োল সংিোন। এছোডোও
আপজন NYS জবকোশগত জবকলত্ব ুক্ত েোনুষ জবষয়ক দপ্তর (Office For People With Developmental
Disabilities)-এর ওময়বসোইট www.opwdd.ny.gov/access-supports/know-your-rights ভথ্মকও এ
সংক্রোন্ত তথ্য ভপমত পোমরন। এছোডোও আপজন Disability Rights New York-এর ইমেল Voting@DRNY.org
-এ ভেল কমর অথ্বো 518-432-7861 ( ময়স), 518-512-3448 (TTY), 800-993-8982 (জনিঃশুল্ক)
নম্বরগুজলমত কল কমর বো তোমদর ওময়বসোইট www.DRNY.org-এ জগময়ও তোমদর সমঙ্গ ভ োগোম োগ করমত পোমরন।
26. ননউ ইেেণ রোনজযর ভ োটদোেোর ননবন্ধীেরর্ ফিণ ভেোথোে পোব?
ননউ ইেেণ রোনজযর ভ োটেোদোর ননবন্ধীেরর্ ফিণ
আপজন জনমচ জলমে জিক কমর জনউ ইয়কণ রোমিযর ভ োটতোদোর জনবন্ধীকরণ ফমেণর একটি PDF সংস্করণ
অনলোইমন পূরণ করমত পোমরন অথ্বো ভসটিমক ভছমপ জনময় হোমতও পূরণ করমত পোমরন।
• Complete English Form On-line ( 304KB)
• Complete Spanish Form On-Line ( 310KB)
আপজন জনমচ জলমে জিক কমর জনউ ইয়কণ রোমিযর ভ োটতোদোর জনবন্ধীকরণ ফমেণর একটি
অজধগেয সংস্করণও অনলোইমন পূরণ করমত পোমরন, তোমত িোনমত চোওয়ো জবজ ন্ন প্রময়োিনীয় তথ্যগুজলমক
পূরণ কমর এবং উপ ুক্ত বোক্সগুজলমক জনবণোচন কমর।
ভ োটদোন জবষয়ক প্রমশ্নোির
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•
•

Accessible English Form On-line
Accessible Spanish Form On-Line

ফেণটি পূরণ করো হময় ভগমল, আপনোমক ভসটি ভছমপ জনময় হমব এবং তোমত তোজরে-সহ স্বোের করমত হমব।
তোরপর, ভসই ফেণটিমক আপনোর প্রোমদজশক জনবণোচন পষণমদ ডোকম োমগ পোঠিময় জদমত হমব।

ভ োটদোন জবষয়ক প্রমশ্নোির
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