
MI অনপুস্থিত ভো�োটোর ব্্যোলট আবব্দন - ২ ভোে, ২০২৩ স্নব্্বোচন
আমি যুক্তরাষ্ট্রের একজন নাগমরক এবং মনষ্টে তামিকাভুক্ত মিমিগান স্টেট কাউমটি ও মনব্বােনী এিাকার একজন স্যাগ্য ও মনবমধিত স্ভাটার, এবং মনষ্টে 
তামিকাভুক্ত মনব্বােন(সিষূ্টে) আমি আিার স্ভাট স্েওয়ার জন্য একটি অমিমসয়াি ব্যািষ্টটর আষ্টবেন করমি।

ভো�োটোর স্নব্ন্ধবনর তথ্্য:

নাষ্টির স্িষাংি নাষ্টির প্রথিাংি M.I. কাউমটি
	 মসটি

  টাউনমিপ
সড়ষ্টকর ঠিকানা মনব্বােনী এিাকা

MI
িের মজপ জন্ম সাি

ইষ্টিইি ঠিকানা স্িান নম্বর

আপনার ই-স্িইি ঠিকানা ও স্িান নম্বর শুধুিাত্র অমিমসয়াি মনব্বােষ্টনর উষ্টদেষ্টি্য ব্যবোর করা েষ্টব। 

ভোে স্নব্্বোচন(গুবলো)র ব্্যোলট ভোপবত চোন (আব্শ্্যক):

 ২ স্ি, ২০২৩ মনব্বােন

অন্যোন্য স্নব্্বোচন: থিোয়ী অনপুস্থিত 
ভো�োটোর ব্্যোলট তোস্লকোয় ভোেোগ স্দবত

পরূণ করুন


 আমি সকি মনব্বােষ্টন অনপুমথিত স্থষ্টক স্ভাট মেষ্টত োই।  
স্বয়ংমরিয়ভাষ্টব আিাষ্টক ২০২৩ সাষ্টির অন্যান্য মনব্বােনসে সকি মনব্বােষ্টনর জন্য 
অনপুমথিত স্ভাটার ব্যািট পাঠান।

ভো�োটোবরর স্োক্ষর (পাওয়ার অি অ্যাটমন্ব গ্রেণষ্টযাগ্য নয়)
আমি প্রত্যয়ন করমি স্য আমি েকু্তরোব্রের একজন নোগস্রক এবং এই অনপুমথিত স্ভাটার ব্যািট আষ্টবেষ্টনর মববমৃতগুষ্টিা সত্য।

স্বাক্ষর তামরখ

সতক্ব তো: স্ভাট স্েওয়ার জন্য আপনাষ্টক অবি্যই েকু্তরোব্রের একজন নোগস্রক েষ্টত েষ্টব। আপমন যমে িামক্ব ন যুক্তরাষ্ট্রের নাগমরক না েন, তষ্টব আপনাষ্টক অনপুমথিত স্ভাটার 
ব্যািট ইসু্য করা েষ্টব না। এই অনপুমথিত স্ভাটার ব্যািট আষ্টবেষ্টন মিথ্যা মববমৃত প্রোন িঘু আপরাষ্টধর িামিি। মনষ্টে্বিাবিীষ্টত তামিকাভুক্ত ব্যমক্ত ব্যতীত অন্য স্কাষ্টনা ব্যমক্ত 
কতৃ্ব ক আপনার অনপুমথিত স্ভাটার ব্যািট আষ্টবেনটি ক্াষ্টক্ব র কাষ্টি স্িরত স্েওয়া, স্িরষ্টতর প্রস্াব স্েওয়া, স্িরষ্টতর জন্য সম্মত েওয়া, অথবা স্িরত স্েওয়ার জন্য অনষু্টরাধ 
করা মিমিগান মনব্বােনী আইষ্টনর িঙ্ঘন। ক্াক্ব  কতৃ্ব ক অনষু্টিামেত একজন সেকারী মযমন ক্াষ্টক্ব র অমিস ব্যতীত অন্য স্কাষ্টনা থিাষ্টন অনপুমথিত স্ভাটার ব্যািষ্টটর আষ্টবেন গ্রেণ 
কষ্টরন তার অবি্যই ক্াক্ব  কতৃ্ব ক স্বাক্ষমরত অনষু্টিােন থাকষ্টত েষ্টব। আপনার আষ্টবেনটি স্িরত স্েওয়ার জন্য ক্াষ্টক্ব র অনষু্টিােন রষ্টয়ষ্টি বষ্টি োমব করা ব্যমক্তর কাষ্টি আপনার 
আষ্টবেনটি েস্ান্তর করার আষ্টগ তার অনষু্টিােন পত্র স্েখষ্টত োন।

ব্যািট স্প্ররষ্টণর ঠিকানা [শুধুিাত্র উপষ্টর প্রেত্ত ঠিকানা স্থষ্টক মভন্ন েষ্টি পূরণ করুন]: USPS আপনোর ব্্যোলট িষ্টরায়ার্্ব  করষ্টব না। 
আপমন স্যখাষ্টন আষ্টিন স্সখাষ্টন আিরা এটি স্প্ররণ করষ্টত পামর। যমে অমতমরক্ত ঠিকানার প্রষ্টয়াজন েয় অথবা পমরকল্পনা পমরবত্ব ন 
েয়, তােষ্টি আপনার িের/টাউনমিপ ক্াষ্টক্ব র সাষ্টথ স্যাগাষ্টযাগ করুন। 

ঠিকোনো ১ 
রওনা েওয়ার 
তামরখ: সড়ষ্টকর ঠিকানা

স্িরষ্টতর তামরখ িের স্টেট মজপ

ঠিকোনো ২
রওনা েওয়ার 
তামরখ: সড়ষ্টকর ঠিকানা

স্িরষ্টতর তামরখ িের স্টেট মজপ

এই আবব্দনটি আপনোর শ্হর/টোউনস্শ্প ক্োবক্ব র কোবে ভোেরত স্দন। Michigan.gov/Vote ঠিকোনোয় আপনোর ক্োক্ব  খঁুজনু।

শুধেুোত্র ভোকোবনো 
ভো�োটোরবক আবব্দন 
ভোেরত স্দবত সোহোে্য 
করবল পরূণীয়

অনবুেোস্দত স্নব্স্ন্ধত ভো�োটোবরর অনপুস্থিত ভো�োটোর ব্্যোলট আবব্দন ভোেরত ভোদওয়োর সনদ:
আমি প্রত্যয়ন করমি স্য আিার নাি_______________________________, জন্মতামরখ __________এবং 
আিার ঠিকানা__________________________________________________________________; আমি
_________________________________এর অনষু্টরাষ্টধ তার অনপুমথিত স্ভাটার ব্যািট আষ্টবেন জিা মেমছি; 
আমি আষ্টবেনটি স্িরত স্েওয়ার জন্য প্রষ্টরামেত বা অনষু্টরাধ কমরমন; আমি আষ্টবেষ্টন স্কাষ্টনা মেহ্ন স্েইমন; আমি 
স্কাষ্টনাভাষ্টবই আষ্টবেনটি পমরবত্ব ন কমরমন; আমি আষ্টবেনকারীষ্টক প্রভামবত কমরমন; এবং আমি অবগত আমি স্য এই 
প্রত্যয়ষ্টন মিথ্যা মববমৃত প্রোন মিমিগান মনব্বােন আইষ্টনর িঙ্ঘন।

শুধেুোত্র ক্োক্ব
কত্ত্ব ক ব্্যব্হোে্ব

Wd/Pct স্প্রমরত স্িরত আসা 

োমখিকৃত ব্যািট নং ক্াক্ব

আষ্টরা তষ্টথ্যর জন্য অপর পৃষ্া স্েখুন

১

২

৩

৪

৫

পূরণ করুন

টিক মেন

স্বাক্ষর করুন

অন্যান্য

স্িরত মেন

 /      / /      /
 /      /



অনপুস্থিত ভো�োটোর ব্্যোলট আবব্দবনর জন্য স্নবদ্ব শ্নোব্লী

ধোপ ১: সমূ্ণ্ব আষ্টবেন পূরণ করুন। ব্্যোলট পোওয়োর জন্য আপনোবক অব্শ্্যই েরবে স্োক্ষর করবত হবব্।

ধোপ ২:  মনম্নমিমখত স্যষ্টকাষ্টনা একটি উপাষ্টয় আষ্টবেন স্প্ররণ করুন:

1. ডোবক পোঠোন। খাষ্টি সঠিক র্াকটিষ্টকট িাগাষ্টনা েষ্টয়ষ্টি এবং আপনার থিানীয় ক্াষ্টক্ব র 
ঠিকানায় স্িখা েষ্টয়ষ্টি মনমচিত করুন।

2. ইবেইল করুন। িরষ্টির একটি িমব তুষ্টি (বা এটি স্্যান কষ্টর) আপনার ক্াষ্টক্ব র কাষ্টি 
ইষ্টিইি করুন। আপনার স্বাক্ষর েিৃ্যিান আষ্টি মনমচিত করুন। 

3. সরোসস্র ভোরেরণ করুন ক্োবক্ব র কোবে, ক্াষ্টক্ব র অমিষ্টস, বা ক্াষ্টক্ব র অনষু্টিামেত সেকারীর 
কাষ্টি। 

আপনার মনকটাত্ীয় বা আপনার পমরবাষ্টর বসবাসরত স্কউ আপনাষ্টক আপনার আষ্টবেন 
পাঠাষ্টত সাোয্য করষ্টত পাষ্টর। যমে তা সম্ভব না েয়, তােষ্টি আপমন মিমিগাষ্টনর স্যষ্টকাষ্টনা 
মনবমধিত স্ভাটারষ্টক এটি আপনার পষ্টক্ষ পাঠাষ্টনার জন্য অনষু্টরাধ করষ্টত পাষ্টরন। আপনাষ্টক 
সাোয্যকারী ব্যমক্তষ্টক অবি্যই “আষ্টবেন স্িরত স্েওয়ার স্ক্ষষ্টত্র সোয়তাকারী অনুষ্টিামেত 
মনবমধিত মনব্বােষ্টকর প্রত্যয়ন”-এ স্বাক্ষর করষ্টত েষ্টব।

আপনোর থিোনীয় ক্োবক্ব র সোবথ্ ভোেোগোবেোগ করুন

আপমন Michigan.gov/Vote-এ স্গষ্টিই আপনার থিানীয় ক্াষ্টক্ব র ঠিকানা, 
ইষ্টিইি ঠিকানা এবং স্িান নম্বর স্পষ্টয় যাষ্টবন।
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