
করণীয় ও বরজ্নীয়

অনুপস্থিত থেকে 

ব্যালট ফেরত খামের পেছনে স্বাক্ষর করুন।
আপনার ক্লার্কের কাছে থাকা ফাইলের সাথে মিলে এমন স্বাক্ষর ছাড়া 
আপনার ভোট গণনা করা হবে না।

আপনার ব্যালট ১৮ জুলাইয়ের মধ্যে মেইল করুন।
আপনার ব্যালটটি হাতে হাতে প্রদানের পরিবর্তে ডাকযোগে পাঠানো হলে 
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠান এবং ২ আগস্টের নির্বাচনের দুই সপ্তাহের 
মধ্যে নয়।

আপনার ব্যালট ট্র্যাক করুন।
এটি গৃহীত হয়েছে কিনা নিশ্চিত হতে Michigan.gov/Vote -এ ভিজিট করুন। 
যদি না হয়, তাহলে আপনার ক্লার্কের সাথে অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।

জেনে রাখুন যে সকল বৈধ অনুপস্থিতের ব্যালট দ্বিপক্ষীয় 
নির্বাচনী কর্মী জোড় কর্তৃক গণনা করা হবে।

আপনার ব্যালট ১৮ জুলাইয়ের পর মেইল করা।
ডাক বিলম্ব এড়ানোর জন্য, এটি আপনার ক্লার্কের অফিস বা ব্যালট 
ড্রপ বক্সে হাতে হাতে প্রদান করুন। খুব প্রয়োজন হলে তবেই আপনার 
ব্যালটটি মেল করুন।

কাউকে আপনার হয়ে আপনার ব্যালট জমা দিতে বলা যদি না তারা 
নিকটতম পরিবার বা আপনার পরিবারের সদস্য হয়।

আগাম অনুপস্থিত ভোটদান

নির্বাচনের আগের দিন বিকেল ৪টা পর্যন্ত আপনার শহর বা টাউনশিপ 
ক্লার্কের অফিসে স্বশরীরে অনুপস্থিতি ব্যালট দিয়ে আগাম ভোট দিন।

ক্লার্করা নির্বাচনের দিন অনুপস্থিতের ব্যালট গণনা শুরু করে। 

আপনি স্বচক্ষে কোনো ভোটারকে ভীতি প্রদর্শন, হয়রানি বা বল 
প্রয়োগ করতে দেখলে অভিযোগ জানান। নির্বাচনী কর্মীকে অবগত 

করুন বা নিরপেক্ষ নির্বাচনী  সুরক্ষার সাথে 866-OUR-VOTE 
হটলাইনে যোগাযোগ করুন।

স্বকীয় ভোটার তথ্যের জন্য ভিজিট করুন:

করণীয়:

করণীয়:

করণীয়:

করণীয়:

বর্জনীয়:

বর্জনীয়:



নাদটোভ কিরমাস ীসাবর্প

:

 িরুপোরুপ ের্ত্নতণগ রেদামআ ইা়ডাছ ন্ঘিব াব াধাব য্গোযখেল্লউ ইয্শবঅ ারাত নেছরক িরকাচ েশেদিব ারায

।েছলচ াট্ষেচর্প নুতন নুতন য্নজ

Michigan.gov/Vote ।নুরক

• আপনি FVAP.gov
আবেদন (FPCA) েরক ণরূপ ংবএ ডোলনউাড ।নেরাপ েতরক নধ্নবিন 

।নুরক ধোরুনঅ রেণরের্প টলায্ব তিথ্সপুনঅ

• FVAP.gov থেকে FPCA ।নুরক ডোলনউাড 

নুরক ণরূপ িটএ ।নিদ কিট েস্কব েতানাজ াত নাচ েতেপ িটটলায্ব রানপআ েবাভীক িনপআ ংবএ 
FPCA জমা দিন।

•  েতখেদ িটটলায্ব রানপআ েগআ রে়যমস ংবএ েতরক ইাচায াথ্সবঅ রেটলায্ব ারক ধোরুনঅ রানপআ
।নুরক টিজিভ etoV/vog.nagihciM

বভ্মস ি়ডাতা়ডাত তয  রেনিদ রেনচাব্রিন িটএ েতায

নসনেব নিলেসোজ টেট্স বঅ িরাটের্কেস রেনাগিশিম  ংবএ ানণগ টোভ রেরাবিরপ রেদাত ও য্সদস কিরমাস 
।নেছেরক বাত্সর্প রেপেষ্কদপ ীনইআ য্নজ রারক তিচ্শিন সেস্কায্অ দপারিন ,কনজাধিবুস েনাদটোভ রেদাত

 েদপারিন রীর্ত্স/ীমাব্স রেদাত ংবএ রেদয্সদস কিরমাস তরম্রক েশেদিব িনিত  রেদাত েবাভকিনর্ট্কেলই
তরেফ টলায্ব ।নেছ্চায ে়যিলাচ াণরাচর্প েষ্কপ রা়যওেদ নদোমুনঅ েতিদ  

Secretary@Michigan.gov 



আপনার স্বকীয় মিশিগান নির্বাচনী তথ্যের উ স

-এ ভিজিট করুন

ভোট দিতে নিবন্ধন করুন

অনুপস্থিতের ব্যালটের জন্য আবেদন করুন

ভোটার নিবন্ধনের অবস্থা নিশ্চিত করুন

আপনার ক্লার্ককে খুঁজুন

একটি নমুনা ব্যালট দেখুন

আপনার অনুপস্থিতের ব্যালট ট্র্যাক করুন

আপনার নির্বাচনী এলাকায় একটি ড্রপ বক্স খুঁজুন

আপনার ভোট কেন্দ্র খুঁজুন



করণীয় ও বরজ্নীয়

ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোটদান

করণীয়:

করণীয়:

করণীয়:

করণীয়:

বর্জনীয়:

বর্জনীয়:

বর্জনীয়:

Michigan.gov/Vote ঠিকানায় গিয়ে আপনার নিবন্ধন যাচাই করুন 
এবং আপনার ভোট কেন্দ্র খুঁজুন
। আপনার নিবন্ধন হালনাগাদ করা না থাকলে, বাসস্থানের প্রমাণসহ 
অবিলম্বে আপনার ক্লার্কের অফিসে যান।

ছবিসহ পরিচয়পত্র সাথে নিয়ে আসুন।
আপনার কাছে ছবিসহ আইডি না থাকলে, আপনাকে ভোটদানের
আগে একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে হবে।

ভোটার অ্যাসিস্ট টার্মিনাল ব্যবহারের অনুরোধ করুন।
যদি আপনার কোনো অক্ষমতা থাকে বা এটি ব্যবহার করতে 
স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

আপনার ব্যালটের গোপনীয়তা বজায় রাখুন।
ভোট দেওয়ার সময় ব্যতীত, এবং তারপর যতক্ষণ না আপনি এটি 
ট্যাবুলেটরে দিচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার ব্যালটটি এর গোপন 
স্লিভে রাখুন।

কেউ নিজেকে নির্বাচন পর্যবেক্ষক বা চ্যালেঞ্জার বললে, তার 
সাথে কথা বলা।
তারা ভোটারদের সাথে কথা বলার জন্য অনুমোদিত নয়। এই জাতীয় 
লঙ্ঘন সম্পর্কে একজন নির্বাচনী কর্মীকে অবিলম্বে জানান।

আপনি স্বচক্ষে কোনো ভোটারকে ভীতি প্রদর্শন,
 হয়রানি বা বল প্রয়োগ করতে দেখলে অভিযোগ জানান।

নির্বাচনী কর্মীকে অবগত করুন বা নিরপেক্ষ নির্বাচনী
 সুরক্ষার সাথে 866-OUR-VOTE হটলাইনে যোগাযোগ করুন।

ভোট না দিয়েই ভোট কেন্দ্র ত্যাগ করা।
আইন অনুযায়ী এটি আবশ্যক যে রাত ৮টা পর্যন্ত লাইনে দাঁড়িয়ে 
থাকা ব্যক্তি ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবে।

কাউকে আপনার পক্ষে ভোটদানের সুযোগ দেওয়া।
এটি আপনার ব্যালট এবং অবশ্যই আপনাকে এটি ট্যাবুলেটরে প্রবেশ 
করাতে হবে।

স্বকীয় ভোটার তথ্যের জন্য ভিজিট করুন:



ফিরে আসা নাগরিক

আপনার বয়স যদি কমপক্ষে ১৮ বছর হয়, 
যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হন এবং মিশিগানের 

বাসিন্দা হন, তবে আপনি ভোট দিতে পারবেন।

আপনার যদি অতীতে কোনো সাজা হয়েও থাকে, 
তবুও আপনি ভোট দিতে পারবেন।

আপনি প্যারোলে থাকলে, ভোট দিতে পারবেন।

আপনি প্রবেশনে থাকলে, ভোট দিতে পারবেন।

আপনি জেলের ভিতরে বা বাইরে সাজার 
অপেক্ষায ়থাকলেও, ভোট দিতে পারবেন।

আপনি সম্প্রতি মিশিগান আইডি বা ড্রাইভারের 
লাইসেন্স পেয়ে থাকলে বা নবায়ন করে থাকলে, 

আপনি ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধিত হয়েছেন যদি 
না আপনি তা না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

 

 

যদি পরবর্তী নির্বাচন আপনার লাইসেন্স গ্রহণ বা নবায়ন করার 
তারিখ থেকে দুই সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে হয়, তাহলে 

নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য আপনাকে অবশ্যই অতিরিক্ত 
কাগজপত্রসহ আপনার স্থানীয ়ক্লার্কের অফিসে যেতে হবে ।

স্বকীয ়ভোটার তথ্যের জন্য ভিজিট করুন:



আপনাকে অবশ্যই:

আপনার টাউনশিপ বা সিটি ক্লার্কের অফিসে আবাসস্থলের 
প্রমাণ নিয়ে আসুন (ডিজিটাল কপি গ্রহণযোগ্য) যেমন:

মিশিগানের বাসিন্দা (নিবন্ধনের সময়) এবং কমপক্ষে ৩০ দিনের জন্য 
আপনার শহর বা টাউনশিপের বাসিন্দা হতে হবে (ভোট দেওয়ার সময়)

 

ভোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি

কারা ভোট দিতে নিবন্ধন করতে পারবে?

সাথে কী আনবেন...

আমি কীভাবে নির্বাচনের দিনে নিবন্ধন করব?

আপনি যদি নিবন্ধিত না হন এবং মঙ্গলবার, ২ আগস্ট ভোট দিতে চান 
তাহলে আপনাকে অবশ্যই রাত ৮ টার মধ্যে আপনার শহর বা টাউনশিপ 
ক্লার্কের অফিসে স্বশরীরে নিবন্ধন করতে হবে। নিবন্ধন করার পর, আপনি 
ক্লার্কের অফিসে থাকাকালীন অনুপস্থিত ব্যালটে ভোট দিতে পারেন।

• পে-চেক বা সরকারি চেক
অন্যান্য সরকারি ডকুমেন্ট
কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড

•
•

ব্যাংক স্টেটমেন্ট•
•

মিশিগান ড্রাইভারের লাইসেন্স বা 
স্টেট আইডি কা
চলতি মাসের ইউটিলিটি বিল

•

•

• বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর (আপনি যখন ভোট দিবেন তখন) হতে হবে
• বর্তমানে জেল বা কারাগারে সাজা ভোগ করছেন না

• যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে

স্বকীয ়ভোটার তথ্যের জন্য ভিজিট করুন:



 
 

আপনার ব্যালট ফেরত দিন

ঘরে বসে ভোট দিন

ঘরে বসেই আপনার ব্যালটের জন্য অনুরোধ করুন

প্রয়োজনে, নির্বাচনের দিন পর্যন্ত এবং নির্বাচনের দিনে আপনার স্থানীয ়
ক্লার্কের অফিসে বাসস্থানের প্রমাণ নিয়ে এসে নিবন্ধন করার সুবিধা রয়েছে।

Michigan.gov/Vote ঠিকানায ়আবেদন করুন এবং আবেদন ডাউনলোড 
করুন। অ্যাক্সেসযোগ্য আবেদনও উপলভ্য রয়েছে। অথবা আপনি আপনার 
স্থানীয ়ক্লার্কের কাছে আবেদনের জন্য অনুরোধ করতে পারেন।

স্বকীয ়ভোটদান সংক্রান্ত তথ্যের জন্য Michigan.gov/Vote ঠিকানায় 
ভিজিট করুন। ২ আগস্ট, মঙ্গলবার রাত ৮ টার মধ্যে ভোটারের স্থানীয ়
ক্লার্ক কর্তৃক গৃহীত স্বাক্ষরে মিল থাকা সকল বৈধ অনুপস্থিতের ব্যালট 
গণনা করা হবে।

আপনার ব্যালট ড্রপ বক্সে ফেলুন (যদি আপনার স্থানীয ়ক্লার্কের নিকট 
থাকে) অথবা আপনার ক্লার্কের অফিসে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে ফেরত 
দিন। স্থান ও সময় জানতে প্রথমে কল করুন। অথবা আপনার ব্যালট যত 
তাড়াতাড়ি সম্ভব এবং নির্বাচনের দিনের আগে কমপক্ষে দুই সপ্তাহের 
মধ্যে মেইলের মাধ্যমে ফেরত দিন।

পরামর্শ: ১৮ জুলাইয়ের মধ্যে Michigan.gov/Vote ঠিকানায় 
মেইল/অনলাইনের মাধ্যমে নিবন্ধন করুন।

পরামর্শ: প্রতিটি নির্বাচনে ঘরে বসে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন 
পেতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাইন আপ করুন।

স্বকীয ়ভোটার তথ্যের জন্য ভিজিট করুন:
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