
                
 
 
 

               মিমিগান  রাজ্যের ভ াটার মনবন্ধন  আজ্বদনপত্র 

               এবং মিমিগান  রাজ্যের  ড্রাইভার  লাইজ্েন্স  / মিমিগান   রাজ্যের  পমরচয়  েনাক্তকারী  কাজ্ডের  ঠিকানা  পমরবর্েন   

               ফরজ্ির  মনজ্দেিাবলী 

 

 

ভ াগেতা 

 

মিমিগাজ্ন ভ াজ্টর  যনে  মনবন্ধন করজ্ত  আপনাজ্ক  

 অবিেই  হজ্ত হজ্ব: 

• একযন মিমিগাজ্নর বামেন্দা  ( মনবন্ধজ্নর   েিয়) 

  এরং আপনার িহজ্র  অন্তর্ ত্রিি মদজ্নর  যনে  অমিবােী  

   মহোজ্ব থাকজ্র্ হজ্ব (যখন ভভাট মদজ্বন). 

• একযন িামকেন  যকু্তরাজ্ের  নাগমরক । 

•  অন্তর্ আিাজ্রা বছর  বয়ে (যখন আপমন ভভাট মদজ্বন) 

•  বর্েিাজ্ন ভযলখাটা  বা কারাবত্রন্দ  থাকা যাজ্ব না 

 

 আবামিক এবং ভিইম ং ঠিকানা 

আপমন শুিুিাি এক যায়গায় ভভাজ্টর যনে  মনবন্ধন করজ্র্  

পারজ্বন । আপনার একামিক বােস্থান,  থাকজ্র্ পাজ্র  মকন্তু   

আপনাজ্ক  ভেখাজ্ন মনবন্ধন করজ্র্  হজ্ব ভযখাজ্ন আপমন  

বর্েিাজ্ন বেবাে  কজ্রন বা ভয যায়গা আপমন মফজ্র আেজ্বন।  

 উদাহরণস্বরূপ, ভকান  ছাি ভয িহজ্র কজ্লজ্য পজ্ে  

র্াজ্ক  মনবন্ধন করজ্র্ হজ্ব ভেই  িহজ্র অথবা  র্াজ্দর 

কোম্পাজ্ের ঠিকানা য়  এবং  অস্থায়ী রুমগরা র্াজ্দর  নামে েং  

 ভহাজ্ির ঠিকানায় বা মচমকৎো েুমবিার যায়গায়  মনবন্ধন 

 করজ্র্ পারজ্বন । যমদ আপমন আপনার ভভাটার মনবন্ধন  

অথবা ড্রাইমভং লাইজ্েন্স / রাজ্যের  পমরচয়  েনাক্তকারী  কাডে  

 আপনার আবামেক ঠিকানা (উদাহরণ, ভপাস্ট বক্স)  বোর্ীর্ 

অনে ঠিকানায় ভপজ্র্ চান র্াহজ্ল  আপমন অনে ঠিকানা মদজ্র্ 

পাজ্রন  আজ্বদন  ফরজ্ির ভযখাজ্ন  উজ্েখ  আজ্ছ  ভেখাজ্ন । 

যমদ আপমন ভিইমলং ঠিকানা  েরবরাহ কজ্রন ভেটা  আপনার  

ভভাটার কাডে, ড্রাইভার লাইজ্েন্স /  মিমিগান   রাজ্যের  পমরচয় 

েনাক্তকারী কাজ্ডে থাকজ্ব না । 

 

ভ ৌযদামর  ভদাষী  এবং ভ াট ভদওযার যনে মনবন্ধন 

যমদ আপমন  অর্ীজ্র্ ভফৌযদামর ভদাষী োবেস্ত মছজ্লন এবং  

এখন ভকান ভযল বা কারাবত্রন্দ  না  র্াহজ্ল আপমন  ভভাজ্টর  

যনে  মনবন্ধন করজ্র্ পাজ্রন  এবং ভভাট মদজ্র্ পারজ্বন । 

আপমন এছাোও মনবন্ধন করজ্র্ এবং ভভাট মদজ্র্  পাজ্রন  যমদ 

আপমন হয় ভযজ্ল এবং অজ্পক্ষা করজ্ছন মবচাজ্রর যনে বা 

দজ্ের। মকন্তু যমদ  আপমন  বর্েিাজ্ন  ভযজ্ল  

বা কারাগাজ্র  আজ্ছন  র্াহজ্ল আপমন ভভাজ্টর যনে মনবন্ধন  

করজ্র্ বা ভভাট মদজ্র্ পারজ্বন না । 

 

আজ্বদনপত্রঠট  আপনার িহর বা টাউনমিপ 

ভকরামনর কাজ্ে পািান 

েিাপ্তকৃর্  আজ্বদনপিঠট  েরােমর  বা ভিইজ্লর িািেজ্ি  

আপনার  িহর বা টাউনমিপ ভকরামনর কাজ্ছ  পািান । 

আপনার িহর বা টাউনমিপ ভকরামন র ঠিকানা  Michigan. 

gov/ vote এ পাজ্বন । 

 
 

 

ভিই  দ্বারা  মনবন্ধকরণ - প্রথিবাজ্রর ভ াটারজ্দর যনে  মবজ্িষ প্রজ্যাযনীতা 

 

আপমন মক প্রথিবাজ্রর িত  মিমিগাজ্ন ভ াট ভদওযার যনে  মনবন্ধন করজ্েন?  

 

আপমন যমদ কখনও মিমিগাজ্ন ভভাট না মদজ্য় থাজ্কন এবং এই ফি েঠট যিা মদজ্র্ পছন্দ 

কজ্রন ভিইল বা ভভাটার  মনবন্ধকরণ ড্রাইজ্ভর িািেজ্ি  র্াহজ্ল  আপনাজ্ক অবিেই পরূণ 

করজ্র্ হজ্ব ভফডাজ্রল দ্বারা  পমরচয় েনাক্তকরজ্ণর প্রজ্য়াযনীয়র্া ভযটা নীজ্চ বমণ ের্ । 

 

ভ ডাজ্রজ্ র প্রজ্যাযনীযতা - পমরচয  িনাক্তকরণ  িরবরাহ করুন 

পমরচয়  েনাক্তকরজ্ণর প্রজ্য়াযনীয়র্া ভিজ্ন  চলজ্র্ আপনাজ্ক অবিেই: 

1)  আজ্বদনফজ্ি ে ভযখাজ্ন  চাওয়া  হজ্য়জ্ছ ভেখাজ্ন আপনার মিমিগাজ্নর ড্রাইভার 

লাইজ্েন্স নম্বর অথবা  মিমিগাজ্নর  রাজ্যের  আইমড কাডে নম্বর মদজ্র্ হজ্ব ।       

                         অথবা 

(২) আপনার কাজ্ছ মিমিগাজ্নর  ড্রাইভার  লাইজ্েন্স বা মিমিগাজ্নর পমরচয়পি না থাকজ্ল 

ভোোল মেকুমরঠট নম্বজ্রর ভিজ্ষর চারঠট েংখো েরবরাহ করুন । 

                          অথবা 

ভিইল করার েিয় পমরচয় েনাক্তকরজ্ণর ভযজ্কান একঠট  প্রিান  আজ্বদন ফি েঠটেহ  

আপনার কাউমি, িহর বা টাউনমিপ ক্লাজ্কের কাজ্ছ পািান । বর্েিান এবং ববি  পমরচয়  

েনাক্তকরণ  প্রিান  ভযটাজ্র্  আপনার  ছমব  আজ্ছ (ভযিন  ড্রাইভার  লাইজ্েন্স বা ভয 

ভকানও রাজ্যের রাযে আইমড কাডে) বা ভপ ভচক স্টাজ্বর একঠট কমপ, ইউঠটমলঠট  মবল, 

বোঙ্ক ভস্টটজ্িি  বা েরকারী নমথ ভযটাজ্র্  আপনার নাি এবং ঠিকানা আজ্ছ । 

 

*** ভিইজ্ র িাধ্েজ্ি ি ূ আইমড ডকুজ্িন্টগুম  ভপ্ররণ করজ্বন না *** 

 

যমদ এই প্রজ্য়াযনীয়র্াগুমল  আপনার  যনে প্রজ্যাযে হয় এবং উপজ্র  মচমির্ / বমণ ের্  

র্থে আপমন েরবরাহ  না কজ্রন র্াহজ্ল  আপনাজ্ক অবিেই একঠট গ্রহণজ্যাগে  পমরচয় 

েনাক্তকরন প্রিান েরবরাহ  করজ্র্  হজ্ব  প্রথি মনব োচজ্ন ভভাট ভদওয়ার আজ্গ ভযটাজ্র্ 

অংি মনজ্র্ আপমন ইচু্ছক। 

 

দ্রষ্টবে: পমরচয়  েনাক্তকরজ্ণর  প্রজ্য়াযনীয়র্া প্রজ্যাযে না যমদ আপমন: (1) এই আজ্বদন 

ফি েঠট  বেত্রক্তগর্ভাজ্ব  আপনার কাউমি, িহর বা টাউনিীপ  ক্লাজ্কের কাজ্ছ  হস্তান্তর 

কজ্রন,  ফি েঠট ভিইল করা  বা  ভভাটার মনবন্ধকরণ  ড্রাইজ্ভর পমরবজ্র্ে  । 

 (২) অক্ষি বা (3) ভভাট ভদওয়ার ভযাগে ভফডাজ্রল ইউমনফি েড এবং মবজ্দিী নাগমরক 

অনুপমস্থর্ ভভাজ্টর আইন.অনুযায়ী । 

 

প্রশ্ন ? 

আপনার  মদ ভকান প্রশ্ন থাজ্ক তজ্ব আপনার িহর বা টাউনিীপ ক্লাজ্কের িাজ্থ 

ভ াগাজ্ াগ করুন। 

 

আপনার আ  ভবদনঠট  িহর বা টাউনিীপ  ক্লাকে গ্রহন না করা পয েন্ত ববি নয় । 

যমদ আপনার আজ্বদন গৃহীর্ হয় র্জ্ব  ক্লাকে  আপনাজ্ক  মর্ন েপ্তাজ্হর িজ্িে ভভাটার 

র্থে কাডে পািাজ্বন । আপমন আপনার ভভাটার মনবন্ধন যাচাই করজ্র্ পাজ্রন 

michigan.gov / vote  এ  মগজ্য় । 

 

                   আপনার মনবজ্ন্ধর  অবেহ্া  েন্ধান করুন, । আপনার  িহর / টাউনিীপ  ক্লাজ্কের  র্থে অনুেন্ধান করুন,   

                  আপনার  ভভাজ্টর  যায়গাঠট   খুুঁযনু  এবং আরও অজ্নক মকছু  র্থে michigan.gov/Vote এ ভদখুন । 

 
 
 
 
 



                                                                    মিমিগান  রাজ্যের ভ াটার মনবন্ধন  আজ্বদনপত্র এবং মিমিগান  

রাজ্যের   ড্রাই ার   াইজ্িন্স  / মিমিগান   

রাজ্যের  পমরচয িনাক্তকারী  কাজ্ডের  

ঠিকানা  পমরবতেন  রজ্ির  মনজ্দেিাব ী 

 

মনজ্দেিাব ী 

যমদ আপনার মিমিগান রাজ্যের   ড্রাইভার  

লাইজ্েন্স  / মিমিগান   রাজ্যের  পমরচয় 

েনাক্তকারী  কাডে থাজ্ক র্াহজ্ল আপমন 

ভভাজ্টর যনে মনবন্ধন করজ্র্ পাজ্রন 

অনলাইজ্ন । প্রত্রিয়া শুরু  করুন  

michigan.gov/Vote এ ।  
 

েমূ্পন্ন করুন এই ফি েঠট  মনবন্ধন এবং  

ভভাজ্টর যনে  অথবা আপজ্ডট করুন 

মনবন্ধন র্থে । 
 

১. দয়া কজ্র মলখুন  েব র্থে পমরষ্কারভাজ্ব 

কাজ্লা বা  নীল কলি  বেবহার কজ্র 

2 ফি েঠট োইন করুন 

3 ফি েঠট ভিইল অথবা ড্রপ করুন আপনার 

িহর / টাউনিীপ ভকরানীজ্ক । 

 

 আপনার িহর / টাউনমিপ ভকরামন এবং 

আজ্রা  র্থে এখাজ্ন পাজ্বন  

michigan.gov/Vote  এ । 

 

আপনার ভফান নম্বর / ইজ্িল  অমফমেয়াল 

মনব োচজ্নর উজ্েজ্িে ভকবল বোবহার করা হজ্ব 

। .নাি পমরবর্েন অবিেই এেওএে (SOS) 

িাখা অমফজ্ে  েম্পন্ন করজ্র্ হজ্ব । 

 
 

ভভাটার মনবন্ধন মনমদেষ্ট েিয়েীিা পজ্নর মদন 

আজ্গ মনব োচন মদবজ্ের , যমদ আপমন  

এই ফি েঠট যিা ভদন একযন ভভাটার 

মনবন্ধন ড্রাইভ বা েরবরাহ কজ্রন কাউমি 

ভকরামন বা রাযে অমফজ্ের  েমচজ্বর কাজ্ছ  

। যমদ আপমন ফি েঠট ভিইল কজ্রন র্জ্ব 

এটা অবিেই ভপাষ্টিাকেড হজ্র্ হজ্ব 

অন্তর্ মনব োচজ্নর পজ্নর মদন আজ্গ । 

আপমন মনবন্ধন করজ্র্ পাজ্রন  ভযজ্কান 

েিয় মনব োচজ্নর মদন িহর বা টাউনমিপ 

ভকরামনর  অমফজ্ে  মগজ্য় ভরমেজ্ডত্রন্সর প্রিান 

েহ । 

 
. 

যমদ আপনার কাজ্ছ মিমিগান রাজ্যের   

ড্রাইভার  লাইজ্েন্স  (মডএল) / বা  রাজ্যের  

পমরচয় েনাক্তকারী  কাডে থাজ্ক                 

(আইমড) র্াহজ্ল আপমন  আবিেই একই 

ঠিকানা বেবহার করজ্বন ভভাটার মনবন্ধজ্নর 

যনে এবং মডএল / আইমড। 

 

এই ফি ে  আপনার মডএল / আইমড ঠিকানা 
পমরবর্েন করজ্ব । আপনাজ্ক  একঠট মস্টকার 

ভিইল করা হজ্ব  আপনার নরু্ন ঠিকানােহ  

আপনার মডএল / আইমডজ্র্ রখার যনে । 

যমদ আপমন বেত্রক্তগর্ভাজ্ব মিমিগাজ্ন কখজ্না 

ভভাট না মদজ্য় থজ্কন এবং এই ফি েঠট ভিইল 

বা ভভাটার মনবন্ধন ড্রাইজ্ভর িািেজ্ি যিা 

মদজ্র্ পছন্দ কজ্রন র্াহজ্ল পয োজ্লাচনা করুন  

মনজ্দেিাবলীর পৃষ্ঠা নং এক (১) এ । আপনার  

অর্মরক্ত একঠট আইমড প্রদাজ্নর প্রজ্য়াযন 

হজ্র্ পাজ্র । 

 

আজ্রা মনজ্দেিাবলী পৃষ্ঠা নং এক (১) এ  পাওয়া 

যাজ্ব। 

 

O হো ুঁ     ০  না      আমি িামকেন যকু্তরাজ্ের নাগমরক। 

O হো ুঁ     ০  না      আিার বয়ে কিপজ্ক্ষ োজ্ে েজ্র্র (১৭.৫) বছর এবং আিার বয়ে  ভকবল আিাজ্রা (১৮) বছর হজ্ল  

                           আমি ভভাট ভদব।  

                   !       আপমন যমদ আজ্িমরকার নাগমরক না হন র্জ্ব এই ফি েঠট পূরণ করজ্বন না। 

 

 

 _    _        _      

  

আপনার যমদ মিমিগাজ্নর ড্রাইভার লাইজ্েন্স বা মিমিগান রাজ্যের আইমড কাডে না থাজ্ক র্জ্ব ভোোল মেকুমরঠট 

নম্বজ্রর ভিজ্ষর চারঠট েংখো েরবরাহ করুন  

 

XXX-XX-     

             

আিার কাজ্ছ ববি মিমিগাজ্নর  ড্রাইভার লাইজ্েন্স  বা মিমিগাজ্নর আইমড কাডে, বা ভকানও  ভোোল মেকুমরঠট নম্বর 

নাই   

 

 

 ভিষ  নাি *                                                     প্রথি  নাি *                            িিেি  নাি                  োমফক্স 

 
 

 
 

 _   _           পুরুষ       িমহলা   

যন্মর্ামরখ 

 
___________________________________________________________________________________ 

আপমন ভযখাজ্ন থাজ্কন র্ার ঠিকানা - বামের নম্বর এবং রাস্তার নাি *                             অোপাটেজ্িি / লট নম্বর       

 

___________________________________________________এি আই__________________________ 

িহর                                                                                                                              ত্রযপ 

 
__(___ )____________________________________________________________________________ 

ভফান                                                                                                           ইজ্িইল 

 
__________________________________________________________________________________ 

ভিমইংল ঠিকান ( যমদ আলাদা হয় ভযখাজ্ন বেবাে কজ্রন ভেটার ভথজ্ক)         িহর           রাযে          ত্রযপ 

 
 

  

আমি  ভমবষেজ্র্র  েকল মনব োচজ্ন অনুপমস্থর্ীমর্  চাই। স্বয়ংত্রিয়ভাজ্ব  আিাজ্ক একঠট আজ্বদনপি ভপ্ররণ করুন 

প্রমর্ঠট মনব োচজ্নর যনে । 

 

স্বাক্ষর 
 

আমি  প্রর্েয়ন করমছ ভয: 
 

• আমি িামকেন যুক্তরাজ্ের নাগমরক। 

• আমি  মিমিগাজ্নর  বামেন্দা এবং আমি ভভাট মদজ্বা  আিার িহর বা  টাউনমিজ্প  অন্তর্ ত্রিিমদন বাে করার পর। 

• আিার  বয়ে অন্তর্ োজ্ে েজ্র্র  বছর  এবং ভভাট মদজ্বা শুিুিাি  আিার বয়ে আিাজ্রা বছর হজ্ল । 

• আমি  অনুজ্িাদন  মদলাি  আজ্গর ভযজ্কাজ্না  মনবন্ধন  বামর্জ্লর  যনে । 
 

মিথো  র্থে প্রদাজ্নর  যনে দে হজ্ব ভযজ্নই  ভযেব র্থে আমি  মদলাি  আিার যানািজ্র্ ভেগুলা  ের্ে  । 

আমি যমদ মিথো র্থে ভদই র্াহজ্ল আিাজ্ক  যমরিানা বা কারাবাে অথবা উভয় িাত্রস্ত হজ্র্ পাজ্র যকু্তরােীয় বা রাযের 

আইন অনুযায়ী । 
 

X 
___________________________________________________________________________________________ 

স্বাক্ষর                                                                                                       র্ামরখ 
 
 
 
 
 


