
মিমিগান অনপুমথিত ভ�াটার ব্ালট আববদন: ৮ নব�ম্বর, ২০২২ মনব্াচন

নামের শেষাংে নামের প্রথোংে M.I. কাউন্টি

  েহর
  টাউনন্েপ

সড়মকর ঠিকানা এখন্িয়ার

MI
েহর ন্িপ িন্মসাল

(   )
ইমেইল ঠিকানা শ�ান #

আপনার শ�াটার শরন্িম্রেেন অনযুায়ী আপনার িথ্য ন্লখুন। আপনার আমেদন অথো ে্যালট ন্নময় শকামনা সেস্যা শদখা ন্দমল আপনার 
ইমেইল ঠিকানা এেং শ�ান নম্বর আপনার ক্াক্ক মক আপনার সামথ শযাগামযাগ করমি সাহায্য কমর। এগুমলা শকেল ন্নে্কাচনী উমদেমে্য ে্যেহৃি 
হমে এেং এগুমলা প্রদান করা ঐন্ছিক।  


 আন্ে �ন্েষ্যমির সকল ন্নে্কাচমন অনপুন্থিি শথমক শ�াট ন্দমি চাই। 

 প্রন্িটি ন্নে্কাচমনর িন্য আোমক স্বয়ংন্রিয়�ামে একটি আমেদনপত্র পাঠান।
 �মবষ্ৎ মনব্াচন: থিায়ী িান্লকায় যুক্ত
হমি পূরণ করুন

আন্ে প্রি্যন্য়ি করন্ি শয আন্ে একিন যুক্তরাম্রের নাগন্রক এেং উপমর িান্লকা�ুক্ত ন্েন্েগান েহর ো টাউনন্েমপর একিন শযাগ্য ও 
ন্নেন্ধিি ন্নে্কাচক, এেং আন্ে একটি সরকারী ে্যালমটর িন্য আমেদন করন্ি, উপমর ন্চন্নিি ন্নে্কাচমন(গুমলামি) আন্ে শ�াট শদওয়ার 
িন্য, এেং এই আমেদমনর ন্েেনৃ্ি সি্য।

X / /
ভ�াটাবরর স্াক্ষর (অেে্যই শ�াটার স্বাক্ষর করমেন - পাওয়ার অ� অ্যাটন্ন্ক গ্রহণমযাগ্য নয়) িান্রখ

সতর্কীর্রণ: শ�াটদামনর িন্য আপনামক অেে্যই োন্ক্ক ন যুক্তরাম্রের নাগন্রক হমি হমে। আপন্ন োন্ক্ক ন যুক্তরাম্রের নাগন্রক না হমল, আপনামক অনপুন্থিি শ�াটার ে্যালট শপ্ররণ 
করা হমে না। এই শ�াটার ে্যালট আমেদমন ন্েথ্যা ন্েেরণ প্রদান ন্েন্িেন্হ�ূ্ক ি কামির োন্েল। ন্নমদ্কোেলীমি িান্লকা�ুক্ত ে্যন্ক্ত ে্যিীি অন্য শকামনা ে্যন্ক্ত কিৃ্ক ক আপনার 
অনপুন্থিি শ�াটার ে্যালট আমেদনটি ক্ামক্ক র কামি শ�রি শদওয়া, শ�রমির প্রস্াে শদওয়া, শ�রমির িন্য সম্মি হওয়া, অথো শ�রি শদওয়ার িন্য অনমুরাি করা ন্েন্েগান 
ন্নে্কাচনী আইমনর লঙ্ঘন। ক্াক্ক  কিৃ্ক ক অনমুোন্দি একিন সহকারী ন্যন্ন ক্ামক্ক র অন্�স ে্যিীি অন্য শকামনা থিামন অনপুন্থিি শ�াটার ে্যালমটর আমেদন গ্রহণ কমরন িার অেে্যই 
ক্াক্ক  কিৃ্ক ক স্বাক্ষন্রি অনমুোদন থাকমি হমে। আপনার আমেদনটি শ�রি শদওয়ার িন্য ক্ামক্ক র অনমুোদন রময়মি েমল দান্ে করা শকামনা ে্যন্ক্তর কামি আপনার আমেদনটি হস্ান্তর 
করার আমগ িার অনমুোদন পত্র শদখমি চান। 

আপনার ব্ালটটি উপবর যা মলবেবেন তার বদবল ম�ন্ন ঠির্ানায় ভপবত চান? [USPS এটি ফবরায়ার্ র্রবব না]

এই ঠিকানার 
উমদেমে্য যাোর 

িান্রখ:

/    /
ন্�মর আসার 
িান্রখ: 
/    /

সড়মকর ঠিকানা

েহর রা্রে ন্িপ

এটি আপনার িহর/টাউনমিপ ক্াবর্্র র্াবে ভফরত মদন। তাবদর সাবে ভযাগাবযাবগর তে্ জানুন Michigan.gov/Vote ভেবর্।

ভর্বল আববদনপত্র 
ভফরত মদবত 
ভ�াটারবর্ 
সহায়তা র্রবলই 
পরূণ র্রুন

আববদন ভফরত ভদওয়ার ভক্ষবত্র সহায়তার্ারী অনুবিামদত মনবমধিত মনব্াচবর্র প্রত্য়ন:
আন্ে প্রি্যয়ন করন্ি শয আোর নাে , িন্ম িান্রখ __/___/__
এেং ঠিকানা  ; আন্ে এই অনপুন্থিি শ�াটামরর ে্যালট 
আমেদন িার অনমুরামি শপ্ররণ করন্ি; আন্ে আমেদন 
শ�রি ন্দমি প্রমরান্চি ো অনমুরাি কন্রন্ন অথো এমি শকামনা ন্চনি শদইন্ন ো এটি পন্রেি্ক ন কন্রন্ন; 
আন্ে আমেদনকারীমক প্র�ান্েি কন্রন্ন; আন্ে েমুেন্ি শয এই প্রি্যয়মন ন্েথ্যা ন্েেরণ প্রদান ন্েন্েগামনর 
ন্নে্কাচন আইমনর লঙ্ঘন।
X    /  / 
          শ�াটারমক সহায়িাকারী ে্যন্ক্তর স্বাক্ষর িান্রখ

ভর্বল ক্াবর্্র ব্বহাবরর জন্ প্রােমির্ সাধারণ

Wd/Pct শপ্রন্রি  / / শ�রি প্রদান  / / শপ্রন্রি  / / শ�রি প্রদান  / /

দান্খলকৃি     /     / ে্যালট নং ক্াক্ক ে্যালট নং ক্াক্ক

আবরা মনবদ্িাবলীর জন্ ফবি্র মপেবন ভদেুন

1
পরূণ র্রুন

2
টির্ মচহ্ন মদন

3
স্াক্ষর র্রুন

4
অন্ান্

5
ভফরত মদন



অনপুমথিত ভ�াটার ব্ালট আববদবনর জন্ মনবদ্িনাবলী

ধাপ ১: সমূ্ণ্ক আমেদন পূরণ করুন। ব্ালট পাওয়ার জন্ আপনাবর্ অবি্ই ফরবি স্াক্ষর র্রবত হবব।

ধাপ ২:  ন্নম্নন্লন্খি শযমকামনা একটি উপাময় আমেদন শপ্ররণ করুন:

1. রাবর্ পাঠান। খামে সঠিক ডাকটিমকট লাগামনা হময়মি এেং আপনার থিানীয় ক্ামক্ক র 
ঠিকানায় শলখা হময়মি ন্নন্চিি করুন।

2. ইবিইল র্রুন। �রমের একটি িন্ে িুমল (ো এটি স্্যান কমর) আপনার ক্ামক্ক র কামি 
ইমেইল করুন। আপনার স্বাক্ষর দেৃ্যোন আমি ন্নন্চিি করুন। 

3. সরাসমর ভপ্ররণ র্রুন ক্াবর্্র র্াবে, ক্ামক্ক র অন্�মস, ো ক্ামক্ক র অনমুোন্দি সহকারীর 
কামি। 

আপনার ন্নকটাত্ীয় ো আপনার পন্রোমর েসোসরি শকউ আপনামক আপনার আমেদন 
পাঠামি সাহায্য করমি পামর। যন্দ িা সম্ভে না হয়, িাহমল আপন্ন ন্েন্েগামনর শযমকামনা 
ন্নেন্ধিি শ�াটারমক এটি আপনার পমক্ষ পাঠামনার িন্য অনমুরাি করমি পামরন। আপনামক 
সাহায্যকারী ে্যন্ক্তমক অেে্যই “আমেদন শ�রি শদওয়ার শক্ষমত্র সহায়িাকারী অনুমোন্দি 
ন্নেন্ধিি ন্নে্কাচমকর প্রি্যয়ন”-এ স্বাক্ষর করমি হমে।

আপনার থিানীয় ক্াবর্্র সাবে ভযাগাবযাগ র্রুন

আপন্ন Michigan.gov/Vote-এ শগমলই আপনার থিানীয় ক্ামক্ক র ঠিকানা, 
ইমেইল ঠিকানা এেং শ�ান নম্বর শপময় যামেন।

Instructions for Absent Voter Ballot Applicants 

Step 1:  Fill out the application completely. You must sign the form to get a ballot. 

Step 2:  Deliver the application in any of these ways: 

1. Mail it. Make sure the envelope has proper postage and is addressed to your local clerk.

2. E-mail it. Take a picture of the form (or scan it) and e-mail it to your clerk. Make sure your
signature is visible.

3. Deliver it in person to the clerk, the clerk’s office, or the clerk’s authorized assistant.

Someone in your immediate family or living in your household can help you deliver this 
application. If that’s not possible, you can ask any Michigan registered voter to deliver it for 
you. The person helping you must sign the “Certificate of Authorized Registered Elector 
Assisting in Returning Application”.  

Contact your local clerk 

You can find your local clerk’s address, e-mail address, and phone number by going to 
Michigan.gov/Vote. 


