MI অনুপস্থিত ভ�োটার ব্যালট আবেদন – ২ আগস্ট, ২০২২ প্রাথমিক/৮ নভেম্বর, ২০২২ সাধারণ

আমি একজন মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এবং নিচে তালিকাভু ক্ত মিশিগান স্টেট কাউন্টির ও এখতিয়ারের একজন য�োগ্য ও নিবন্ধিত
নির্বাচক এবং আমি নিচে তালিকাভু ক্ত নির্বাচনে(গুল�োতে) আমি ভ�োট দেওয়ার জন্য একটি সরকারি ব্যালটের জন্য আবেদন করছি।

ভ�োটারের নিবন্ধন তথ্য:

1

পূরণ করুন

নামের শেষাংশ	

নামের প্রথমাংশ	

M.I.

কাউন্টি
 শহর
 টাউনশিপ

সড়কের ঠিকানা

এখতিয়ার

MI
শহর	জিপ

জন্মসাল

(
ইমেইল ঠিকানা

)

ফ�োন #
আপনার ই-মেইল ঠিকানা এবং ফ�োন নম্বর কেবল সরকারি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে।

ব্যালট প্রাপ্তির জন্য নির্ বাচন(গুল�ো) বাছাই করুন (আবশ্যক):

2

টিক চিহ্ন দিন

 ২ আগস্ট, ২০২২ প্রাথমিক ও ৮ নভেম্বর, ২০২২ সাধারণ অথবা

অন্যান্য নির্ বাচন: স্থায়ী অনুপস্থিত
ভ�োটার আবেদন তালিকায় য�োগদান
সম্পূর্ণ করুন



 ২ আগস্ট, ২০২২ কেবল সাধারণ বা

 ৮ নভেম্বর, ২০২২

আমি সকল নির্বাচনে অনুপস্থিত থেকে ভ�োট দিতে চাই। স্বয়ংক্রিয়ভাবে
আমাকে ২০২২ সালের অন্যান্য নির্বাচনসহ সকল নির্বাচনের জন্য অনুপস্থিত
ভ�োটার ব্যালটের জন্য একটি আবেদন পাঠান।

ভ�োটারের স্বাক্ষর (অবশ্যই ভ�োটার স্বাক্ষর করবেন - পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি গ্রহণয�োগ্য নয়):
আমি প্রত্যয়ন করছি যে আমি একজন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এবং এই অনুপস্থিত ভ�োটার ব্যালট আবেদনের বিবৃতি সত্য।

3

স্বাক্ষর করুন

X

/

স্বাক্ষর

/
তারিখ

সতর্কীকরণ: ভ�োটদানের জন্য আপনাকে অবশ্যই মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে। আপনি মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক না হলে, আপনাকে অনুপস্থিত ভ�োটার ব্যালট প্রেরণ করা হবে
না। এই ভ�োটার ব্যালট আবেদনে মিথ্যা বিবরণ প্রদান বিধিবহির্ভূ ত কাজের শামিল। নির্দেশাবলীতে তালিকাভু ক্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য ক�োন�ো ব্যক্তি কর্তৃ ক আপনার অনুপস্থিত ভ�োটার ব্যালট
আবেদনটি ক্লার্কে র কাছে ফেরত দেওয়া, ফেরতের প্রস্তাব দেওয়া, ফেরতের জন্য সম্মত হওয়া, অথবা ফেরত দেওয়ার জন্য অনুর�োধ করা মিশিগান নির্বাচনী আইনের লঙ্ঘন। ক্লার্ক কর্তৃ ক
অনুম�োদিত একজন সহকারী যিনি ক্লার্কে র অফিস ব্যতীত অন্য ক�োন�ো স্থানে অনুপস্থিত ভ�োটার ব্যালটের আবেদন গ্রহণ করেন তার অবশ্যই ক্লার্ক কর্তৃ ক স্বাক্ষরিত অনুম�োদন থাকতে হবে।
আপনার আবেদনটি ফেরত দেওয়ার জন্য ক্লার্কে র অনুম�োদন রয়েছে বলে দাবি করা ক�োন�ো ব্যক্তির কাছে আপনার আবেদনটি হস্তান্তর করার আগে তার অনুম�োদন পত্র দেখতে চান।

4

অন্যান্য

ব্যালট প্রেরণের ঠিকানা [কেবল উপরের থেকে আলাদা হলে পরূ ণ করুন]: USPS আপনার ব্যালট ফর�োয়ার্ড করবে না।

আপনি যেখানে আছেন সেখানে আমরা এটি প্রেরণ করতে পারি। যদি অতিরিক্ত ঠিকানার প্রয়োজন হয় অথবা পরিকল্পনা
পরিবর্ত ন হয় তাহলে আপনার শহর/টাউনশিপ ক্লার্কে র সাথে য�োগায�োগ করুন।
ঠিকানা ১

এই ঠিকানার উদ্দেশ্যে
যাবার তারিখ:

/

/

/

/

ফিরে আসার তারিখ:

5

ঠিকানা ২

এই ঠিকানার উদ্দেশ্যে
যাবার তারিখ:

সড়কের ঠিকানা

/

শহর

/

ফিরে আসার তারিখ:

রাষ্ট্র	জিপ

সড়কের ঠিকানা

/

/

শহর

রাষ্ট্র	জিপ

এই আবেদনটি আপনার শহর/টাউনশিপ ক্লার্কে র কাছে ফেরত দিন। mi.gov/vote ঠিকানায় আপনার ক্লার্ককে খুঁজন
ু ।
অনুম�োদিত নিবন্ধিত নির্ বাচক অনুপস্থিত ভ�োটার ব্যালট আবেদন ফেরত দেওয়ার সনদঃ

ফেরত দিন

কেবল আবেদনপত্র
ফেরত দিতে
ভ�োটারকে
সহায়তা করলেই
পূরণ করুন

আমি প্রত্যয়ন করছি যে আমার নাম
, জন্ম তারিখ
/ /
এবং ঠিকানা
; আমি তার অনুপস্থিত ভ�োটার ব্যালট তার অনুর�োধে প্রেরণ করছি; আমি আবেদনটি ফেরত দেওয়ার
জন্য প্রর�োচিত বা অনুর�োধ করিনি; আমি আবেদনে ক�োন�ো চিহ্ন দেইনি; আমি ক�োন�োভাবেই আবেদনটি
পরিবর্ত ন করিনি; আমি আবেদনকারীকে প্রভাবিত করিনি; এবং আমি অবগত আছি যে এই প্রত্যয়নে
মিথ্যা বিবৃতি প্রদান মিশিগান নির্বাচন আইনের লঙ্ঘন।

X		
ভ�োটারকে সহায়তাকারী ব্যক্তির স্বাক্ষর

শুধুমাত্র ক্লার্কে র
ব্যবহারের জন্য

Wd/Pct
দাখিলকৃ ত /

প্রেরিত
/

ব্যালট নং

/

/

ফেরত প্রদান
ক্লার্ক

আর�ো নির্দে শাবলীর জন্য ফর্মের পিছনে দেখুন

/

তারিখ

/

/

/

অনুপস্থিত ভ�োটার ব্যালট আবেদনের জন্য নির্দে শবলী:
ধাপ ১।

আবেদনটি সম্পূর্ণভাবে পূরণ করার পরে, আবেদনের নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষর করুন এবং
তারিখ দিন। আবেদনপত্রে আপনার স্বাক্ষর অবশ্যই থাকতে হবে নাহলে আপনি অনুপস্থিত
ভ�োটার ব্যালট পাবেন না।

ধাপ ২।

নিম্নলিখিত একটি পদ্ধতিতে আবেদন প্রেরণ করুন:
(a) আবেদনটি উপযুক্ত ক্লার্কে র ঠিকানাযুক্ত একটি খামে যুক্তরাষ্ট্রের মেইল বা অন্য ক�োন�ো
সরকারি ডাক সেবা, এক্সপ্রেস মেইল সেবা, পার্সেল প�োস্ট সেবা বা সাধারণ ক্যারিয়ারে
জমা দিন। উপযুক্ত ডাকটিকিট আবশ্যক। আপনার স্বাক্ষরটি দৃশ্যমান থাকা সাপেক্ষে
আপনি ইমেইল বা ফ্যাক্সের মাধ্যমে আবেদনটি ফেরত দিতে পারেন।
(b) আবেদনটি সরাসরি ক্লার্কে র অফিসে গিয়ে, ক্লার্কে র কাছে বা ক্লার্কে র অনুম�োদিত সহকারীর
কাছে প�ৌঁছে দিন।
(c) (এ) বা (বি) যেক�োন�োভাবে, শ্বশুর, শাশুড়ি, শ্যালক/দেবর, শ্যালিকা/ননদ, জামাই,
পুত্রবধূ, দাদা-দাদী, বা নাতি-নাতনিসহ ভ�োটারের নিকটতম পরিবারের একজন সদস্য
অথবা ভ�োটারের বাড়িতে থাকেন এমন কেউ আবেদনকারীর পক্ষে কেরানির কাছে
আবেদনটি প্রেরণ বা জমা করতে পারেন।
(d) যদি ক�োন�ো আবেদনকারী উপর�োক্ত ক�োন�ো পদ্ধতিতে আবেদনটি ফেরত দিতে না পারেন
তাহলে আবেদনকারী আবেদনটি ফেরত দেওয়ার জন্য একজন নিবন্ধিত নির্বাচককে বেছে
নিতে পারেন। যে ব্যক্তি আবেদনটি ফেরত দেবেন তাকে অবশ্যই আবেদনপত্রের নিচে
স্বাক্ষর করতে হবে এবং সনদটি ফেরত দিতে হবে।

