
MI অনপুস্থিত ভ�োটোর ব্োলট আববদন – ২ আগস্ট, ২০২২ প্োথস্িক/৮ নব�ম্বর, ২০২২ সোধোরণ
আমি একজন িামককি ন যুক্তরাষ্ট্রের নাগমরক এবং মনষ্টে তামিকাভুক্ত মিমিগান স্টেট কাউমটির ও এখমতযাষ্টরর একজন স্যাগ্য ও মনবমধিত 
মনবকিােক এবং আমি মনষ্টে তামিকাভুক্ত মনবকিােষ্টন(গুষ্টিাষ্টত) আমি স্ভাট স্েওযার জন্য একটি সরকামর ব্যািষ্টটর জন্য আষ্টবেন করমি।
ভ�োটোবরর স্নবন্ধন তথ্:

নাষ্টির স্িষাংি নাষ্টির প্রথিাংি M.I. কাউমটি

		িহর
		টাউনমিপ

সড়ষ্টকর ঠিকানা এখমতযার

MI
িহর মজপ জন্মসাি

(   )
ইষ্টিইি ঠিকানা স্�ান #

আপনার ই-স্িইি ঠিকানা এবং স্�ান নম্বর স্কবি সরকামর মনবকিােষ্টনর উষ্টদেষ্টি্য ব্যবহার করা হষ্টব।

ব্োলট প্োস্তির জন্ স্নব্োচন(গুবলো) বোছোই করুন (আবশ্ক):   

 ২ আগটে, ২০২২ প্রাথমিক ও ৮ নষ্টভম্বর, ২০২২ সাধারণ অথবা   ২ আগটে, ২০২২ প্রাথমিক ও ৮ নষ্টভম্বর, ২০২২ সাধারণ অথবা   ২ আগটে, ২০২২ স্কবি সাধারণ বা    ২ আগটে, ২০২২ স্কবি সাধারণ বা    ৮ নষ্টভম্বর, ২০২২ ৮ নষ্টভম্বর, ২০২২


 আমি সকি মনবকিােষ্টন অনপুমথিত স্থষ্টক স্ভাট মেষ্টত োই। স্বযংমরিযভাষ্টব 
আিাষ্টক ২০২২ সাষ্টির অন্যান্য মনবকিােনসহ সকি মনবকিােষ্টনর জন্য অনপুমথিত 
স্ভাটার ব্যািষ্টটর জন্য একটি আষ্টবেন পাঠান। 

 অন্োন্ স্নব্োচন: থিায়ী অনপুমথিত
 স্ভাটার আষ্টবেন তামিকায স্যাগোন
সম্পূণকি করুন

ভ�োটোবরর স্োক্ষর (অবশ্ই ভ�োটোর স্োক্ষর করববন - পোওয়োর অফ অ্োটস্ন্ গ্রহণব�োগ্ নয়):

আমি প্রত্যযন করমি স্য আমি একজন যুক্তরাষ্ট্রের নাগমরক এবং এই অনপুমথিত স্ভাটার ব্যািট আষ্টবেষ্টনর মববমৃত সত্য।

X / /
স্বাক্ষর তামরখ

সতককীকরণ: স্ভাটোষ্টনর জন্য আপনাষ্টক অবি্যই িামককি ন যুক্তরাষ্ট্রের নাগমরক হষ্টত হষ্টব। আপমন িামককি ন যুক্তরাষ্ট্রের নাগমরক না হষ্টি, আপনাষ্টক অনপুমথিত স্ভাটার ব্যািট স্প্ররণ করা হষ্টব 
না। এই স্ভাটার ব্যািট আষ্টবেষ্টন মিথ্যা মববরণ প্রোন মবমধবমহভপূকি ত কাষ্টজর িামিি। মনষ্টেকিিাবি়ীষ্টত তামিকাভুক্ত ব্যমক্ত ব্যত়ীত অন্য স্কাষ্টনা ব্যমক্ত কতৃকি ক আপনার অনপুমথিত স্ভাটার ব্যািট 
আষ্টবেনটি ক্াষ্টককি র কাষ্টি স্�রত স্েওযা, স্�রষ্টতর প্রস্াব স্েওযা, স্�রষ্টতর জন্য সম্মত হওযা, অথবা স্�রত স্েওযার জন্য অনষু্টরাধ করা মিমিগান মনবকিােন়ী আইষ্টনর িঙ্ঘন। ক্াককি  কতৃকি ক 
অনষু্টিামেত একজন সহকার়ী মযমন ক্াষ্টককি র অম�স ব্যত়ীত অন্য স্কাষ্টনা থিাষ্টন অনপুমথিত স্ভাটার ব্যািষ্টটর আষ্টবেন গ্রহণ কষ্টরন তার অবি্যই ক্াককি  কতৃকি ক স্বাক্ষমরত অনষু্টিােন থাকষ্টত হষ্টব। 
আপনার আষ্টবেনটি স্�রত স্েওযার জন্য ক্াষ্টককি র অনষু্টিােন রষ্টযষ্টি বষ্টি োমব করা স্কাষ্টনা ব্যমক্তর কাষ্টি আপনার আষ্টবেনটি হস্ান্তর করার আষ্টগ তার অনষু্টিােন পত্র স্েখষ্টত োন। 

ব্োলট ভপ্রবণর ঠিকোনো [স্কবি উপষ্টরর স্থষ্টক আিাো হষ্টি পপূরণ করুন]: USPS আপনোর ব্োলট ফবরোয়োর্ করবব নো। 
আপস্ন ভ�খোবন আবছন ভসখোবন আিরো এটি ভপ্রণ করবত পোস্র। �স্দ অস্তস্রক্ত ঠিকোনোর প্বয়োজন হয় অথবো পস্রকল্পনো 
পস্রবত্ন হয় তোহবল আপনোর শহর/টোউনস্শপ ক্োবক্র সোবথ ভ�োগোব�োগ করুন। 

ঠিকোনো ১ 
এই ঠিকানার উষ্টদেষ্টি্য 

যাবার তামরখ:

/    /
ম�ষ্টর আসার তামরখ: 

/    /

ঠিকোনো ২  
এই ঠিকানার উষ্টদেষ্টি্য 

যাবার তামরখ:

 /    /
ম�ষ্টর আসার তামরখ:  

/     /

সড়ষ্টকর ঠিকানা সড়ষ্টকর ঠিকানা

িহর রা্রে মজপ িহর রা্রে মজপ

এই আববদনটি আপনোর শহর/টোউনস্শপ ক্োবক্র কোবছ ভফরত স্দন। mi.gov/vote ঠিকোনোয় আপনোর ক্োক্বক খঁুজনু। 

ভকবল আববদনপত্র 
ভফরত স্দবত 
ভ�োটোরবক 
সহোয়তো করবলই 
পরূণ করুন

অনবুিোস্দত স্নবস্ন্ধত স্নব্োচক অনপুস্থিত ভ�োটোর ব্োলট আববদন ভফরত ভদওয়োর সনদঃ
আমি প্রত্যযন করমি স্য আিার নাি , জন্ম তামরখ
 / /  এবং ঠিকানা   
; আমি তার অনপুমথিত স্ভাটার ব্যািট তার অনষু্টরাষ্টধ স্প্ররণ করমি; আমি আষ্টবেনটি স্�রত স্েওযার 
জন্য প্রষ্টরামেত বা অনষু্টরাধ কমরমন; আমি আষ্টবেষ্টন স্কাষ্টনা মেহ্ন স্েইমন; আমি স্কাষ্টনাভাষ্টবই আষ্টবেনটি 
পমরবতকি ন কমরমন; আমি আষ্টবেনকার়ীষ্টক প্রভামবত কমরমন; এবং আমি অবগত আমি স্য এই প্রত্যযষ্টন 
মিথ্যা মববমৃত প্রোন মিমিগান মনবকিােন আইষ্টনর িঙ্ঘন। 

X  / / 
স্ভাটারষ্টক সহাযতাকার়ী ব্যমক্তর স্বাক্ষর তামরখ

শুধিুোত্র ক্োবক্র 
ব্বহোবরর জন্

Wd/Pct স্প্রমরত      /       / স্�রত প্রোন      /       /

োমখিকৃত /   / ব্যািট নং ক্াককি

আবরো স্নবদ্শোবলীর জন্ ফবি্র স্পছবন ভদখুন

1

2

3

4

5

পপূরণ করুন

টিক মেহ্ন মেন

স্বাক্ষর করুন

অন্যান্য

স্�রত মেন



অনপুস্থিত ভ�োটোর ব্োলট আববদবনর জন্ স্নবদ্শবলী:

ধোপ ১।  আষ্টবেনটি সম্পূণকিভাষ্টব পপূরণ করার পষ্টর, আষ্টবেষ্টনর মনধকিামরত থিাষ্টন স্বাক্ষর করুন এবং 
তামরখ মেন। আষ্টবেনপষ্টত্র আপনার স্বাক্ষর অবি্যই থাকষ্টত হষ্টব নাহষ্টি আপমন অনুপমথিত 
স্ভাটার ব্যািট পাষ্টবন না।

ধোপ ২। মনম্নমিমখত একটি পদ্ধমতষ্টত আষ্টবেন স্প্ররণ করুন:

(a) আষ্টবেনটি উপযুক্ত ক্াষ্টককি র ঠিকানাযুক্ত একটি খাষ্টি যুক্তরাষ্ট্রের স্িইি বা অন্য স্কাষ্টনা 
সরকামর ডাক স্সবা, এক্সষ্টপ্রস স্িইি স্সবা, পাষ্টসকিি স্পাটে স্সবা বা সাধারণ ক্যামরযাষ্টর 
জিা মেন। উপযুক্ত ডাকটিমকট আবি্যক। আপনার স্বাক্ষরটি েিৃ্যিান থাকা সাষ্টপষ্টক্ষ 
আপমন ইষ্টিইি বা �্যাষ্টক্সর িাধ্যষ্টি আষ্টবেনটি স্�রত মেষ্টত পাষ্টরন।  

(b) আষ্টবেনটি সরাসমর ক্াষ্টককি র অম�ষ্টস মগষ্টয, ক্াষ্টককি র কাষ্টি বা ক্াষ্টককি র অনষু্টিামেত সহকার়ীর 
কাষ্টি স্পৌঁষ্টি মেন।

(c) (এ) বা (মব) স্যষ্টকাষ্টনাভাষ্টব, শ্বশুর, িাশুমড়, ি্যািক/স্েবর, ি্যামিকা/ননে, জািাই, 
পুত্রবধপূ, োো-োে়ী, বা নামত-নাতমনসহ স্ভাটাষ্টরর মনকটতি পমরবাষ্টরর একজন সেস্য 
অথবা স্ভাটাষ্টরর বামড়ষ্টত থাষ্টকন এিন স্কউ আষ্টবেনকার়ীর পষ্টক্ষ স্করামনর কাষ্টি 
আষ্টবেনটি স্প্ররণ বা জিা করষ্টত পাষ্টরন।

(d) যমে স্কাষ্টনা আষ্টবেনকার়ী উপষ্টরাক্ত স্কাষ্টনা পদ্ধমতষ্টত আষ্টবেনটি স্�রত মেষ্টত না পাষ্টরন 
তাহষ্টি আষ্টবেনকার়ী আষ্টবেনটি স্�রত স্েওযার জন্য একজন মনবমধিত মনবকিােকষ্টক স্বষ্টি 
মনষ্টত পাষ্টরন। স্য ব্যমক্ত আষ্টবেনটি স্�রত স্েষ্টবন তাষ্টক অবি্যই আষ্টবেনপষ্টত্রর মনষ্টে 
স্বাক্ষর করষ্টত হষ্টব এবং সনেটি স্�রত মেষ্টত হষ্টব।


