মিমিগান অনুপমিত মনর্ব াচক র্যালট আবর্দন: নবেম্বর 3, 2020 মনর্ব াচন
প্রথম নাম

এম. আই.

শেষ নাম

শেে
□ েহর □ েহরতলি

রাস্তার ঠিকানা

অলিক্ষেত্র

এিআই
েহর

লিপ

িক্ষের বছর

()
ইক্ষমইি এক্ষেস

শ ান #

শ াটার শরলিক্ষেেক্ষন শেমন আক্ষছ শতমন আপনার তথয লিখুন
আপনার ইক্ষমইি এক্ষেস এবং শ ান নম্বর আপনার শকরালনক্ষক সাহােয করক্ষব আপনার সাক্ষথ
শোগাক্ষোগ করার েলে আপনার আক্ষবেন বা বযািক্ষট শকান অসুলবিা হয়। তারা শুিু লনববাচক্ষনর িনয বযবহার হক্ষব এবং তাক্ষের শেওয়া ঐলিক।

েমর্ষ্যবতর
তামলকায়

মনর্ব াচন:
য াগ

□ আমি সর্ েমর্ষ্যবত মনর্ব াচবন অনুপমিত যোট মদবত চাই।

িায়ী

যদর্ার

স্বয়়ংমিয়োবর্ আিাবক প্রমত মনর্ব াচবনর জনয একটি আবর্দন

জনয

পাঠান।

পূরণ করুন

আলম প্রতযয়ন করলছ শে আলম একিন িামকবন নাগমরক এবং উপক্ষর লিলখত লমলেগান েহর বা েহরতিীর একিন শোগযতাসম্পন্ন এবং
লনবন্ধীকৃ ত লনববাচক এবং আলম
আক্ষবেন করলছ একটি সরকালর বযািক্ষটর, আমার দ্বারা উপক্ষর লচলিত লনববাচক্ষন শ াট শেওয়া হক্ষব, এবং আক্ষবেক্ষনর লববৃলতগুলি সতয।

X

________________ L_L

মনর্ব াচবকর সাক্ষর

(লনববাচকক্ষক সাের করক্ষত হক্ষব - পাওয়ার অ এটলনব গ্রহণক্ষোগয নয়)

তালরখ

সতকবতা শ াট শেবার িনয আপনাক্ষক অবেযই িামকবন ুক্তরাবজযর নাগমরক হক্ষত হক্ষব। আপলন েলে মালকব ন েুক্তরাক্ষের নাগলরক না হন, তাহক্ষি আপনার িনয একটি অনুপলিত
শ াটার বযািট িালর করা হক্ষব না। এই অনুপলিত লনববাচক বযািট আক্ষবেক্ষন লমথযা লববৃলতকারী বযালক্ত অপকক্ষমব শোষী। এটি লমলেগান লনববাচন আইক্ষনর একটি িঙ্ঘন শে তালিকায়
অন্ত বু ক্ত ছাড়া একটি মানুক্ষষর তার অনুপলিত লনববাচক বযািটটি তার শকরালনর কাক্ষছ শ রত শেওয়া, শ রত শেবার প্রস্তাব শেওয়া, শ রত লেক্ষত রালি হওয়া বা শ রত লেক্ষত বিা।
শকরালনর অল স ছাড়া অনয শকান িাক্ষন শকরালনর দ্বারা অনুক্ষমালেত শকান সহকারী লেলন অনুপলিত লনববাচক বযািট আক্ষবেন গ্রহণ কক্ষর, শকরালনর দ্বারা স্বাের করা প্রমাণপত্র থাকক্ষত
হক্ষব। আপনার আক্ষবেন শ রত শেবার আক্ষগ একিন বযালক্ত লেলন শকরালনর অনুক্ষমালেত বক্ষি োলব করক্ষছন, তার প্রমাণপত্র শেখক্ষত চান।

উপবর যলখা ঠিকানার র্দবল অনয ঠিকানায় র্যালট যপবত চান? [ইউএসমপএস ফরওয়ার্ব করবর্ না]
এই ঠিকানা ছাড়ার
রাস্তার ঠিকানা
তালরখ

LL

শ রত
তালরখ

আসার

েহর

লিপ

রািয

LL
এটি আপনার িহর/টাউনমিবপর যকরামনর কাবে যফরত মদন। তাবদর য াগাব াবগর তথ্য খুুঁজন
ু Michigan.gov/Vote.
মফরমত আবর্দবনর জনয অনুবিামদত যরমজস্টার্ব মনর্ব াচক সাহা য সনদ:

আলম প্রতযয়ন কলর শে আমার নাম _______________________________________ , িেতালরখ
//
এবং ঠিকানা হি ____________________________________________________________ ; শে আলম শপ ৌঁক্ষছ লেলি

পূরণ করুন
শুধুিাত্র একজন
মনর্ব াচকবক
যফরত আবর্দন
করবত সাহা য
করার
যক্ষবত্র
শুধু
িাত্র যকরামনর

__-এর অনুপলিত লনববাচক বযািট আক্ষবেন
_তার অনুক্ষরাক্ষি; আলম
অনুক্ষরাি কলর লন বা আক্ষবেন কলর লন এই আক্ষবেন শ রত শেবার িনয বা এর ওপর োগ কলর লন বা পলরবতব ন কলর লন; আলম
আক্ষবেনকারীক্ষক প্র ালবত কলর লন; আলম বুঝক্ষত পালর শে এই সাটিবল ক্ষকক্ষট লমথযা লববৃলত লমলেগান লনববাচন আইক্ষনর একটি
িঙ্ঘন।

X

র্যর্হাবরর জনয
ওয়ার্ব/মপ্রমসঙ্কট

পাঠাবনা হবয়বে

দাবয়র করা হবয়বে
/

র্যালট নম্বর

/

/তালরখ /

লনববাচকক্ষক সাহােযকারীর সই

/

প্রাথ্মিক
যফরত
/

যদওয়া

যকরামন

আবরা মনবদব বির জনয ওপর মদক যদখুন

হবয়বে
পাঠাবনা হবয়বে
/
র্যালট নম্বর

/

সাধারণ
যফরত যদওয়া হবয়বে
/
যকরামন

/

অনুপমিত মনর্ব াচক র্যালট আবর্দবনর জনয মনবদব ি
ধাপ 1: আবর্দনটি সম্পূণব পূরণ করুন আপনাবক অর্িযই ফিব টি সই করবত হবর্ র্যালট পার্ার জনয।
ধাপ 2: আবর্দনটি এর যকান একটি উপাবয় পাঠান:
1. যিইল করুন মনমিত করুন য আপনার খাবি সঠিক র্াকিাশুল আবে এর়্ং এটি আপনার িানীয়
যকরামনবক যলখা হবয়বে
2. ইবিইল করুন ফিব টির একটি েমর্ তু লুন র্া স্ক্যান করুন এর়্ং আপনার যকরামনবক ইবিইল করুন।
মনমিত করুন আপনার স্বাক্ষর যদখা াবে।
3. মনবজ যকরামনবক, যকরামনর অমফবস র্া যকরামনর অনুবিামদত সহকারীবক প্রদান করুন।
আপনার পমরর্াবরর অমর্লম্ব সদসয র্া পমরর্াবর থ্াকা যকউ আপনাবক এই আবর্দন প্রদান করবত
সাহা য করবত পাবর। মদ যসটি সম্ভর্ না হয়, আমি য যকান মিমিগাবনর মনর্ন্ধীকৃত যোটারবক
আপনার হবয় এটি যপ ুঁবে মদবত র্লবত পাবরন। য র্যমক্ত আপনাবক সাহা য করবে তাবক "আবর্দন
যফরত যদর্ার জনয সাহা যকারী অনুবিামদত মনর্ন্ধীকৃত মনর্ব াচবকর সাটিবমফবকট" সাক্ষর করবত হবর্।
আপনার িানীয় যকরামনর সাবথ্ য াগাব াগ করুন
আপমন আপনার িানীয় যকরামনর ঠিকানা, ইবিইল এবেস এর়্ং যফান নম্বর পাবর্ন Michigan.gov/Vote এ
মগবয়

