মিশিগানের অনুপস্থিত ভ�োটারের ব্যালট আবেদনঃ ৩ মে, ২০২২ নির্ বাচন
নামের শেষাংশ	

1

নামের প্রথমাংশ	

সড়কের ঠিকানা

M.I.

কাউন্টি
 শহর
 টাউনশিপ
এখতিয়ার

MI

পূরণ করুন

শহর	জিপ

জন্মসাল

(

ইমেইল ঠিকানা

ফ�োন #

)

আপনার ভ�োটার রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী আপনার তথ্য লিখুন। আপনার আবেদন অথবা ব্যালট নিয়ে ক�োন�ো সমস্যা দেখা দিলে আপনার
ইমেইল ঠিকানা এবং ফ�োন নম্বর আপনার ক্লার্ক কে আপনার সাথে য�োগায�োগ করতে সাহায্য করে। এগুল�ো কেবল নির্বাচনী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত
হবে এবং এগুল�ো প্রদান করা ঐচ্ছিক।

2

টিক চিহ্ন দিন

3

স্বাক্ষর করুন

ভবিষ্যৎ নির্ বাচন: স্থায়ী তালিকায় যুক্ত
হতে পূরণ করুন

আমি ভবিষ্যতের সকল নির্বাচনে অনুপস্থিত থেকে ভ�োট দিতে চাই।
নির্বাচনের জন্য আমাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি আবেদনপত্র পাঠান।

 প্রতিটি

আমি প্রত্যয়িত করছি যে আমি একজন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এবং উপরে তালিকাভু ক্ত মিশিগান শহর বা টাউনশিপের একজন য�োগ্য ও
নিবন্ধিত নির্বাচক, এবং আমি একটি সরকারী ব্যালটের জন্য আবেদন করছি, উপরে চিহ্নিত নির্বাচনে(গুল�োতে) আমি ভ�োট দেওয়ার
জন্য, এবং এই আবেদনের বিবৃতি সত্য।

X

/

ভ�োটারের স্বাক্ষর

/

(অবশ্যই ভ�োটার স্বাক্ষর করবেন - পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি গ্রহণয�োগ্য নয়)	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 বিধিবহির্ভূত 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।

আপনার ব্যালটটি উপরে যা লিখেছেন তার বদলে ভিন্ন ঠিকানায় পেতে চান? [USPS এটি ফর�োয়ার্ড করবে না]

4

অন্যান্য

এই ঠিকানার
উদ্দেশ্যে যাবার
তারিখ:

/

/

ফিরে আসার
তারিখ:

/

5

সড়কের ঠিকানা

শহর

রাষ্ট্র	জিপ

/

এটি আপনার শহর/টাউনশিপ ক্লার্কে র কাছে ফেরত দিন। তাদের সাথে য�োগায�োগের তথ্য জানুন Michigan.gov/Vote থেকে।

ফেরত দিন

আবেদন ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তাকারী অনুম�োদিত নিবন্ধিত নির্ বাচকের প্রত্যয়ন:

কেবল আবেদনপত্র
ফেরত দিতে
ভ�োটারকে
সহায়তা করলেই
পূরণ করুন

আমি প্রত্যয়ন করছি যে আমার নাম
, জন্ম তারিখ __/___/__
এবং ঠিকানা
; আমি এই অনুপস্থিত ভ�োটারের ব্যালট
আবেদন তার
অনুর�োধে প্রেরণ করছি; আমি আবেদন
ফেরত দিতে প্রর�োচিত বা অনুর�োধ করিনি অথবা এতে ক�োন�ো চিহ্ন দেইনি বা এটি পরিবর্ত ন করিনি;
আমি আবেদনকারীকে প্রভাবিত করিনি; আমি বুঝেছি যে এই প্রত্যয়নে মিথ্যা বিবরণ প্রদান মিশিগানের
নির্বাচন আইনের লঙ্ঘন।

X

/

ভ�োটারকে সহায়তাকারী ব্যক্তির স্বাক্ষর	তারিখ

কেবল ক্লার্কে র ব্যবহারের জন্য

Wd/Pct
দাখিলকৃ ত

প্রাথমিক

প্রেরিত
/

/

/ /

ব্যালট নং

ফেরত প্রদান
ক্লার্ক

/

সাধারণ

/ /

প্রেরিত

/ /

ব্যালট নং

আর�ো নির্দেশাবলীর জন্য ফর্মের পিছনে দেখুন

ফেরত প্রদান
ক্লার্ক

/ /

অনুপস্থিত ভ�োটার ব্যালট আবেদনের জন্য নির্দেশনাবলী
ধাপ ১: সম্পূর্ণ আবেদন পূরণ করুন। ব্যালট পাওয়ার জন্য আপনাকে অবশ্যই ফরমে স্বাক্ষর করতে হবে।
ধাপ ২: নিম্নলিখিত যেক�োন�ো একটি উপায়ে আবেদন প্রেরণ করুন:
1. ডাকে পাঠান। খামে সঠিক ডাকটিকেট লাগান�ো হয়েছে এবং আপনার স্থানীয় ক্লার্কে র
ঠিকানায় লেখা হয়েছে নিশ্চিত করুন।
2. ইমেইল করুন। ফরমের একটি ছবি তু লে (বা এটি স্ক্যান করে) আপনার ক্লার্কে র কাছে
ইমেইল করুন। আপনার স্বাক্ষর দৃশ্যমান আছে নিশ্চিত করুন।
3. সরাসরি প্রেরণ করুন ক্লার্কে র কাছে, ক্লার্কে র অফিসে, বা ক্লার্কে র অনুম�োদিত সহকারীর
কাছে।
আপনার নিকটাত্মীয় বা আপনার পরিবারে বসবাসরত কেউ আপনাকে আপনার আবেদন
পাঠাতে সাহায্য করতে পারে। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে আপনি মিশিগানের যেক�োন�ো
নিবন্ধিত ভ�োটারকে এটি আপনার পক্ষে পাঠান�োর জন্য অনুর�োধ করতে পারেন। আপনাকে
সাহায্যকারী ব্যক্তিকে অবশ্যই “আবেদন ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তাকারী অনুম�োদিত
নিবন্ধিত নির্বাচকের প্রত্যয়ন”-এ স্বাক্ষর করতে হবে।
আপনার স্থানীয় ক্লার্কে র সাথে য�োগায�োগ করুন
আপনি Michigan.gov/Vote-এ গেলেই আপনার স্থানীয় ক্লার্কে র ঠিকানা,
ইমেইল ঠিকানা এবং ফ�োন নম্বর পেয়ে যাবেন।

