
য�োগ্যতো

মিমিগোনে য�োট মিনত মেবমধিত হনত, আপেোনে অবি্যই:

• (নিবন্ধনির	সময়)	নমনিগানির	বানসন্া	এবং
(ভ�াট	ভেওয়ার	সময়)	কমপনষে	৩০	নেনির	জি্য
আপিার	িহর	বা	টাউিনিনপর	বানসন্া	হনে	হনব।

• যুক্তরান্রের	িাগনরক	হনে	হনব।

• কমপনষে	১৭.৫	বছর	বয়সী	(ভ�াট	ভেওয়ার	সময়
১৮)	হনে	হনব।

• বে্ত মানি	ভজল	বা	কারাগানর	সাজা	ভ�াগ	করনছি	িা
এমি	হনে	হনব।

বসবোনসর ও মিঠি যরেরনের ঠিেোেো

আপনি	শুধুমাত্র	একটি	জায়গায়	ভ�াট	ভেওয়ার	জি্য	
নিবন্ধি	করনে	পানরি।	আপিার	যনে	একানধক	বাসস্াি	
থানক,	োহনল	আপনি	বে্ত মানি	ভযখানি	অবস্াি	করনছি	
বা	আপনি	ভয	জায়গায়	নিনর	আসনে	চাি	ভসখানি	ভ�াট	
ভেওয়ার	জি্য	নিবন্ধি	করনে	পানরি।	উোহরণস্বরূপ,	
কনলনজ	অধ্যয়িরে	নিষোথথীরা	োনের	বানির	িহনর	বা	
োনের	ক্যাম্ানসর	ঠিকািায়	নিবন্ধি	করনে	পানর,	এবং	
িানস্তং	ভহানমর	অস্ায়ী	আবানসক	ভপনিন্ট	বানসন্ারা	োনের	
বানির	ঠিকািায়	বা	নচনকৎসা	ি্যানসনলটিনে	নিবন্ধি	
করনে	পানরি।	আপিার	যনে	ভকানিা	বসবানসর	ঠিকািা	
িা	থানক,	োহনল	অিগু্রহ	কনর	আপিার	অবস্াি	বণ্তিা	
কনর	ঠিকািার	আিপানির	ভমাি	বা	একটি	ল্যান্ডমাক্ত 	
প্রোি	করুি।

আপনি	যনে	আপিার	আবানসক	ঠিকািা	(ভযমি	PO	
বক্স)	ব্যেীে	অি্য	ভকানিা	ঠিকািায়	আপিার	ভ�াটার	
নিবন্ধি	বা	ড্াই�ানরর	লাইনসন্স	/	ভটেনটর	পনরচয়	পত্র	
সম্নক্ত ে	নচঠি	ভপনে	চাি	োহনল	আপনি	িনম্ত	নিনে্ত নিে	
স্ানি	একটি	ভমইনলং	ঠিকািা	প্রোি	করনে	পানরি।	আপনি	
যনে	নচঠি	পাঠানিার	ঠিকািা	প্রোি	কনরি,	োহনল	এটি	
আপিার	ভ�াটার	েথ্য	কার্ত 	বা	ড্াই�ানরর	লাইনসন্স	/	
ভটেট	আইনরনে	প্রেনি্তে	হনব	িা।

অপরোধিলূে িণ্ড এবং য�োট যিওযোর জে্য মেবধিে

আপিার	যনে	অেীনে	অপরাধমলূক	েণ্ড	থানক	এবং	
আপনি	বে্ত মানি	ভজল	বা	কারাগানর	িা	থানকি,	োহনল	
আপনি	নিবন্ধি	করনে	এবং	ভ�াট	নেনে	পারনবি।	আপনি	
যনে	কারাগানর	থানকি	এবং	নবচার	বা	িানতির	অনপষোয়	
থানকি	োহনল	আপনি	নিবন্ধি	করনে	এবং	ভ�াট	নেনে	
পারনবি।	আপনি	যনে	বে্ত মানি	ভজল	বা	কারাগানর	সাজা	
ভ�াগ	কনরি	োহনল	আপনি	নিবন্ধি	বা	ভ�াট	নেনে	
পারনবি	িা।	

আপেোর িহর বো টোউেমিপ ক্োনেকে র েোনে রেিোে েরুে

পূরণকৃে	আনবেিটি	আপিার	িহর	বা	টাউিনিপ	
ক্ানক্ত র	কানছ	রানক	পাঠাি	অথবা	সরাসনর	প্রোি	
করুি।	আপিার	িহর	বা	টাউিনিপ	ক্ানক্ত র	ঠিকািা	
Michigan.gov/Vote-এ	খঁুজিু।

ডোেন�োনগ মেবধিে – রেথিবোনরর য�োটোরনির যষেনরে মবনিষ রেনযোজেীযতো

আপমে মে রেথিবোনরর িনতো মিমিগোনে য�োট মিনত মেবধিে েরনেে?

যনে	আপনি	নমনিগানি	কখনিা	ভ�াট	িা	নেনয়	থানকি	এবং	এই	িম্তটি	রাকনযানগ	অথবা	
ভ�াটার	নিবন্ধি	ড্াইন�র	মাধ্যনম	জমা	নেনে	চাি,	োহনল	আপিানক	অবি্যই	ভিরানরল	
সিাক্তকরনণর	প্রনয়াজিীয়ো	পূরণ	করনে	হনব,	ভযমিটি	নিনচ	ব্যাখ্যা	করা	হনয়নছ।

যেডোনরনলর আবি্যেীযতো - পমরিয রেিোে েরুে

সিাক্তকরনণর	প্রনয়াজিীয়ো	ভমনি	চলনে,	অবি্যই: 

(1) এই	িনম্ত	ভযখানি	অিনুরাধ	করা	হনয়নছ	ভসখানি	নমনিগানি-ইসু্যকৃে	আপিার
ড্াই�ানরর	লাইনসন্স	িম্বর	অথবা	নমনিগানি-ইসু্যকৃে	ভটেট	আইনর	কার্ত 	িম্বর
নলখুি।

অথবো 

(2) যনে	আপিার	নমনিগানি-ইসু্যকৃে	ড্াই�ার	লাইনসন্স	অথবা	নমনিগানি-ইসু্যকৃে
ভটেট	আইনর	িা	থানক,	োহনল	আপিার	ভসাি্যাল	নসনকউনরটি	িম্বনরর	ভিষ	চারটি
নরনজট	নলখুি:

অথবো 

(3) আপিার	কাউনন্ট,	িহর	বা	টাউিনিপ	ক্ানক্ত র	কানছ	এই	িরম	পাঠানিার	সময়
সিাক্তকরনণর	নিম্ননলনখে	ধরনির	ভযনকানিা	একটি	ভপ্ররণ	করুি:	বে্ত মাি	ও	ববধ
ছনবসহ	পনরচয়পনত্রর	কনপ	(ভযমি	ড্াই�ানরর	লাইনসন্স	বা	ভযনকানিা	ভটেনটর
আইনর	কার্ত )	অথবা	ভপ	ভচক	টোব,	ইউটিনলটি	নবল,	ব্যাংক	ভটেটনমন্ট,	বা
ভকানিা	সরকারী	কাগজপনত্রর	এক	কনপ	যানে	আপিার	িাম	ও	ঠিকািা	োনলকা�ুক্ত
আনছ।

***মিঠির িোধ্যনি আইমডর িূল েোগজপরে পোঠোনবে েো*** 

যনে	এই	আবি্যকীয়ো	আপিার	জি্য	প্রনযাজ্য	হয়	এবং	আপনি	উপনর	নচননিে	েথ্য	
সরবরাহ	িা	কনর	থানকি	োহনল	আপনি	ভয	প্রথম	নিব্তাচনি	অংি	নিনে	চাি	ভসখানি	
ভ�াট	ভেওয়ার	আনগ	আপিানক	অবি্যই	একটি	গ্রহণনযাগ্য	ধরনির	সিাক্তকরণ	সরবরাহ	
করনে	হনব।

দ্রষ্টব্য: সিাক্তকরনণর	আবি্যকীয়ো	প্রনযাজ্য	িয়	যনে	আপনি:	(১)	এই	িম্তটি	রাকনযানগ	
অথবা	ভ�াটার	নিবন্ধি	ড্াই�	থ্রুর	মাধ্যনম	পাঠানিার	পনরবনে্ত 	স্বিরীনর	আপিার	
কাউনন্ট,	িহর	বা	টাউিনিপ	ক্ানক্ত র	অনিনস	প্রোি	কনরি,	(২)	অষেম	হি,	অথবা	
(৩)	ভিরানরল	ইউনিিম্তর	এবং	প্রবাসী	িাগনরক	অিপুনস্ে	ভ�াটোি	আইনির	অধীনি	
ভ�াট	ভেওয়ার	ভযাগ্য	হি।

যেোনেো রেশ্ন আনে?

আপেোর �মি যেোনেো রেশ্ন থোনে তনব আপেোর িহর বো টোউেমিপ ক্োনেকে র সোনথ
য�োগোন�োগ েরুে। 

আপিার	নসটি	বা	টাউিনিপ	ক্াক্ত 	আপিার	আনবেি	গ্রহণ	িা	করা	পয্তন্ত	এটি	ববধ	িয়।
যনে	আপিার	আনবেি	গৃহীে	হয়,	োহনল	আপিার	ক্াক্ত 	৩	সপ্ানহর	মনধ্য	আপিানক	
একটি	ভ�াটার	েথ্য	কার্ত 	ভমইল	করনব।
আপনি	Michigan.gov/Vote	ঠিকািায়	নগনয়	আপিার	ভ�াটার	নিবন্ধনির	টে্যাটাস	যাচাই	
করনে	পানরি।

ED-121	(7-2022)

মিমিগোে যটেনটর য�োটোর মেবধিনের আনবিেপরে
এবং	নমনিগাি	ড্াই�ার	লাইনসন্স/ভটেনটর	পনরচয়	পনত্রর	ঠিকািা	পনরবে্ত নির	িরনমর	নিনে্তিিা

আপেোর মেবধিনের টে্যোটোস ট্্যোে েরনত, আপেোর মসটি/টোউেমিপ ক্োেকে নে খঁুজনত, আপেোর য�োটিোে যেন্দ্র যিখনত, এবং 
অে্যোে্য মবষয জোেনত MI.gov/Vote ঠিেোেোয �োে।
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য�োগ্যতো

 হ্যাঁ			িা			আনম	আনমনরকাি	যুক্তরান্রের	একজি	িাগনরক।

 হ্যাঁ			িা			আমার	বয়স	কমপনষে	১৭.৫	বছর	এবং	আনম	আমার	বয়স	১৮	বছর	হওয়ার	পরই	ভ�াট	নেব।

!আপমে U.S-এর েোগমরে েো হনল, এই েরি পরূে েরনবে েো।

মিমিগোনের-ইস্ুযেৃত ড্োই�োনরর লোইনসন্স / মিমিগোনের-ইসু্যেৃত যটেট আইমড
েম্বর

�মি আপেোর মিমিগোনের-ইস্ুযেৃত ড্োই�োর লোইনসন্স অথবো মিমিগোনের -ইসু্যেৃত যটেট আইমড েো থোনে, 
তোহনল আপেোর যসোি্যোল মসমেউমরটি েম্বনরর যিষ িোরটি মডমজট মলখুে:

XXX — XX — 
 আমার	ভকানিা	ববধ	নমনিগানির-ইসু্যকৃে	ড্াই�ার	লাইনসন্স	অথবা	নমনিগানির-ইসু্যকৃে	ভটেট	আইনর,

অথবা	ভকানিা	ভসাি্যাল	নসনকউনরটি	িম্বর	ভিই।

ব্যমতিগত তথ্য	*আবি্যক	েথ্য

__________________________________________________
িানমর	ভিষাংি*	 প্রথমাংি*	 মধ্যম	অংি

	িারী	(f)			পুরুষ	(m)			িিবাইিানর	(x)

জন্ম	োনরখ*	(MM-DD-YYYY)

______________________________________________________
আপনি	ভযখানি	থানকি	োর	ঠিকািা	–	বানি	িম্বর	ও	সিনকর	িাম*					অ্যাপাট্ত ম্যান্ট/লট	িং

                                                              MI__________________________________________________
িহর*	 নজপ	ভকার

(        )______________________________________________________
ভিাি	 ইনমইল

______________________________________________________
নচঠি	পাঠানিার	ঠিকািা	(আপিার	বসবানসর	ভথনক	ন�ন্ন	হনল)			িহর					রা্রে					নজপ	ভকার

অেপুমথিত য�োটোর আনবিে
তোমলেোয �তুি হনত সম্পন্ন েরুে:

 আনম	�নবষ্যনের	সকল	নিব্তাচনি	অিপুনস্ে	ভথনক	ভ�াট	নেনে	চাই।	প্রনেটি
নিব্তাচনির	জি্য	আমানক	স্বয়ংনরিয়�ানব	একটি	আনবেিপত্র	পাঠাি।

স্োষের
আনম	প্রে্যয়ি	করনছ	ভয:

• আনম	একজি	মানক্ত ি	যুক্তরান্রের	িাগনরক।
• আনম	নমনিগানির	বানসন্া	এবং	আনম	কমপনষে	৩০

নেি	ধনর	আমার	িহর	বা	টাউিনিনপ	থাকার
পনরই	ভ�াট	ভেব।

• আমার	বয়স	কমপনষে	১৭.৫	বছর	এবং	আনম
আমার	বয়স	১৮	বছর	হওয়ার	পরই	ভ�াট
নেব।

• আনম	পূব্তবেথী	ভযনকানিা	নিবন্ধি	বানেল	করার
অিমুনে	নেনছি।

নমথ্যা	সাষে্য	প্রমানণর	অধীনি	আনম	ভয	েথ্য	নেনয়নছ	ো	আমার	জািামনে	সে্য।	যনে	আনম	ভকানিা	নমথ্যা	েথ্য	প্রোি	
কনর	থানক,	োহনল	ভিরানরল	বা	ভটেট	আইনির	অধীনি	আমানক	জনরমািা	বা	কারােন্ড	অথবা	উ�য়	েনন্ড	েনন্ডে	
করা	হনে	পানর।

X______________________________________________________
স্বাষের	 োনরখ

মেনিকে িেো

আপিার	নমনিগাি	ড্াই�ার	লাইনসন্স	
বা	ভটেট	আইনর	থাকনল	আপনি	ভ�াট	
ভেওয়ার	জি্য	অিলাইনি	নিবন্ধি	করনে	
পানরি।	MI.gov/Voteঠিকািায়	প্রনরিয়াটি	
শুরু	করুি।

ভ�াট	নেনে	নিবনন্ধে	হনে	অথবা	আপিার	
নিবন্ধনির	েথ্য	হালিাগাে	করনে	এই	
িরমটি	পূরণ	করুি	১।

অিগু্রহ	কনর	কানলা	বা	িীল	
কানলর	কলম	ব্যবহার	কনর	সকল	
েথ্য	স্পষ্াষেনর	নলখুি।

িরনম	স্বাষের	করুি।

আপিার	িহর/টাউিনিপ	ক্ানক্ত র	
কানছ	িম্তটি	ভপ্ররণ	করুি	বা	
জমা	নেি।

আপিার	িহর/টাউিনিপ	ক্াক্ত 	এবং	
আনরা	েথ্য	সম্নক্ত 	জািিু	এই	ঠিকািায়	
MI.gov/Vote।	প্রেত্ত	ভিাি	িম্বর/

ইনমইলটি	নিব্তাচিী	োপ্নরক	কানজব্যবহৃে	
হনব।
১িাম	ও	নলঙ্গ	নিধ্তারণ	সংরিান্ত	পনরবে্ত ি	
অবি্যই	ভসনরিটানর	অব	ভটেট	কায্তালনয়	
নগনয়	সম্ন্ন	করনে	হনব।

ভ�াটার	নিবন্ধনির	সময়সীমা	
হনলা	নিব্তাচনির	আনগর	১৫	
নেি	যনে	আপনি	এই	িরম	
একটি	ভ�াটার	নিবন্ধি	ড্াইন�র	
মাধ্যনম	জমা	নেনয়	থানকি	
অথবা	এটি	একজি	কাউনন্ট	
ক্াক্ত 	বা	ভসনরিটানর	অব	ভটেনটর	
কায্তালনয়	ভপ্ররণ	কনর	থানকি।
যনে	আপনি	িরমটি	রাকনযানগ	
পাঠাি,	োহনল	এটিনে	অবি্যই	
নিব্তাচনির	কমপনষে	১৫	নেি	
আনগর	রাক	নসল	থাকনে	হনব।

আপনি	বসবানসর	স্াি	
যাচাইকরণসহ	আপিার	িহর	বা	
টাউিনিপ	ক্াক্ত 	অনিনস	নগনয়	
নিব্তাচনির	নেনির	আগ	পয্তন্ত	
ভযনকানিা	সময়	নিবন্ধি	করনে	
পানরি।

যনে	আপিার	নমনিগাি	ড্াই�ানরর	
লাইনসন্স	(DL)	বা	ভটেট	আইনর	(ID)	
থানক,	োহনল	আপিানক	ভ�াটার	নিবন্ধি	
এবং	DL/ID-এর	জি্য	অবি্যই	একই	
ঠিকািা	ব্যবহার	করনে	হনব।

এই	িরম	আপিার	DL/ID	ঠিকািাও	
পনরবে্ত ি	করনব।	আপিার	DL/ID	ভে	
লাগানিার	জি্য	আপিার	িেুি	ঠিকািাসহ	
আপিানক	একটি	নটেকার	পাঠানিা	হনব।

যনে	আপনি	কখনিাই	নমনিগানি	স্বিরীনর	
উপনস্ে	হনয়	ভ�াট	িা	নেনয়	থানকি	
এবং	এই	িরম	রাকনযানগ	বা	একটি	
ভ�াটার	নিবন্ধি	ড্াইন�র	মাধ্যনম	পাঠানে	
চাি,	োহনল	পৃষ্া	১	এর	নিনে্তিিাবলী	
আবার	পিুি।	আপিার	অনেনরক্ত	আইনর	
পাঠানিার	প্রনয়াজি	হনে	পানর।

পৃষ্া	১-এ	আনরা	েথ্য	পাওয়া	যানব।
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মিমিগোে যটেট য�োটোর মেবধিনের আনবিে
এবং	নমনিগাি	ড্াই�ার	লাইনসন্স/ভটেট	আইনরর	ঠিকািা	পনরবে্ত ি	িরম




