
আরো তথ্যের জন্য, Michigan.gov/Elections-এ ভিজিট করুন 

নির্বাচন সম্পর্কিত ভুল তথ্য

ভুল তথ্য মোকাবেলা

• 

• 

• 

• 

আপনার দায়িত্বটি পালন করুন!

নির্বাচন প্রক্রিয়া, ভোটার অধিকার, এমনকি ব্যালট নিয়ে ভুল তথ্য ছড়ানো নির্বাচনী নিরাপত্তার 
ক্ষেত্রে একটি গুরুতর হুমকি। এই প্রচেষ্টাগুলো - বিদেশী, অভ্যন্তরীণ, দলীয় বা বিদ্বেষপূর্ণ যাই 
হোক না কেন - আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়াতে অবিশ্বাসের বীজ বপন করার জন্য নকশা করা হয় এবং 
এটি সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর।

সত্য জানার মাধ্যমে ক্ষতিকারক ভুল তথ্যকে প্রতিহত করা শুধুমাত্র আমাদের নির্বাচনকে জনগণের 
ইচ্ছার সুরক্ষিত ও নির্ভুল প্রতিফলন হিসেবে নিশ্চিত করার জন্যই নয়, বরং আমাদের গণতান্ত্রিক 
প্রক্রিয়া টিকে থাকার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

বিপুল পরিমাণ তথ্য উপলভ্য থাকার কারণে, মিডিয়া এবং বিভিন্ন উ স থেকে আসা অনেক প্রতিদ্বন্দী 
বার্তা বোঝার জন্য গঠনমূলক সমালোচনাকারী ভোক্তা হওয়া এখন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আপনি যদি কখনো কোনো খবর বা দাবি সত্য কিনা তা নিশ্চিত না হন তাহলে আপনি এই সাইটগুলোতে 
বিশ্বস্ত, যাচাইকৃত নিরপেক্ষ তথ্য খুঁজে পেতে পারেন:

আপনি যদি মিশিগানে ভোট দান বা নির্বাচন সম্পর্কিত বিভ্রান্তিকর বা ভুল তথ্য দেখতে পান, 
তাহলে অনুগ্রহ করে এটি রিপোর্ট করুন — এবং যদি সম্ভব হয় তাহলে একটি ছবি পাঠান — 
Misinformation@Michigan.gov এই ঠিকানায়।

নির্বাচন সম্পর্কে ভুল তথ্য সনাক্ত করা এবং আইনের উপর ভিত্তি করে দ্রুত সঠিক তথ্য সরবরাহ 
করা যেমন নির্বাচনী কর্মকর্তাদের দায়িত্ব, তেমনি ভোটারদেরও সক্রিয়ভাবে তথ্যের নির্ভরযোগ্য 
উ স অনুসন্ধান করা এবং ফলপ্রসূ ও স সংলাপকে উ সাহিত করার দায়িত্ব রয়েছে।

Michigan.gov/SOSFactCheck – মিশিগানের নির্বাচন সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করে

Snopes.com – ভুল তথ্য, ষড়যন্ত্র, প্রতারণা এবং আরো অনেক কিছু তদন্ত এবং উদঘাটন করে

FactCheck.org – রাজনৈতিক বক্তৃতা, বিজ্ঞাপন, বিতর্ক, সাক্ষা কার এবং প্রেস রিলিজের 
প্রকৃত নির্ভুলতা যাচাই করে

PolitiFact – রাজনীতিবিদদের প্রদত্ত বিবৃতির নির্ভুলতা যাচাই করে
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স্বকীয ়ভোটার সংক্রান্ত তথ্যের জন্য, Michigan.gov/Vote- এ ভিজিট করুন।

ভোট দিতে কীভাবে নিবন্ধন করবেন
নির্বাচনের দিনসহ, মিশিগানে ভোট দিতে নিবন্ধনের জন্য বেশ কয়েকটি উপায় রয়েছে, তবে যত তাড়াতাড়ি 
সম্ভব নিবন্ধন করাই সবচেয়ে ভালো।

ভোট দিতে নিবন্ধন করার জন্য আপনি আবেদন পূরণ করতে পারেন অথবা ভোটার নিবন্ধন হালনাগাদ 
করতে পারেন:

অনলাইনে – Michigan.gov/vote-এ ভিজিট করুন এবং অনলাইনে ভোট দিতে নিবন্ধন 
করুন-এ ক্লিক করুন।

ডাকযোগে – মেইল-ইন ভোটার নিবন্ধন ফরম Michigan.gov/ VoterRegForm থেকে 
ডাউনলোড করুন বা আপনাকে একটি ফরম মেইল করার জন্য অনুরোধ করুন।

আপনার কাউন্টি, সিটি বা টাউনশিপ ক্লার্কের অফিসে – যদি আপনার স্থানীয় ক্লার্কের কাছে গিয়ে 
নিবন্ধন করতে চান, সেক্ষেত্রে আপনাকে ছবিসহ আইডি দিতে বলা হবে। এছাড়াও আপনি স্টেটের 
কোনো জনসহায়তা অফিসে গিয়ে নিবন্ধন করতে পারেন যেমন স্বাস্থ্য ও মানব সেবা বিভাগ।

সেক্রেটারি অব স্টেট ব্রাঞ্চ অফিসে – যদি আপনি ড্রাইভারের লাইসেন্স বা স্টেট আইডি 
ট্রানজেকশনের জন্য সেক্রেটারি অফ স্টেট ব্রাঞ্চ অফিসে যান, তাহলে আপনি ভোট দেওয়ার জন্য 
স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধিত হবেন যদি না আপনি সেটি না করার সিদ্ধান্ত নেন। যদি আপনি অন্য কোনো 
ধরনের ট্রানজেকশনের জন্য সেখানে যান, সেক্ষেত্রেও ভোটার আবেদন ফরম জমা দিতে পারেন।

যদি আপনি আপনার সিটি বা টাউনশিপ ক্লার্কের কাছে গিয়ে নিবন্ধন করা ব্যতীত অন্য কোনো পদ্ধতিতে 
নিবন্ধন করতে চান সেক্ষেত্রে ভোট দিতে নিবন্ধন এবং কোনো আসন্ন নির্বাচনে ভোট দিতে সক্ষম 
হওয়ার সময়সীমা নির্বাচনের আগের ১৫ দিন।

আপনি নির্বাচনের দিন রাত ৮ টা পর্যন্ত বাসস্থানের প্রমাণসহ আপনার সিটি বা টাউনশিপ ক্লার্কের 
অফিসে গিয়ে নিবন্ধন করতে পারেন এবং আপনি সেখানে থাকা অবস্থায় ভোট দিতে পারেন।

মিশিগানে ভোট দিতে নিবন্ধন করার যোগ্য হতে, আপনাকে অবশ্যই নির্বাচনের দিনের কমপক্ষে ৩০ দিন 
আগে থেকে আপনার শহর বা টাউনশিপে বসবাসরত মিশিগানের বাসিন্দা হতে হবে, একজন যুক্তরাষ্ট্রের 
নাগরিক হতে হবে, বর্তমানে জেল বা কারাগারে শাস্তি ভোগ করছেন না, এবং নির্বাচনের দিন আপনার 
বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে।

আপনি কি যোগ্য?

নিবন্ধনের উপায়সমূহ

• 

• 

• 

• 

সময়সীমা
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অনুপস্থিতের ভোটদান সম্পর্কে আরো তথ্য জানতে, Michigan.gov/Vote-এ ভিজিট করুন

কীভাবে অনুপস্থিত থেকে ভোট দিবেন

অনুপস্থিতের ব্যালট অনুরোধ করার জন্য বেশ কিছু উপায় আছে:

আপনার অনুপস্থিতের ব্যালট জমাদান:

আপনার কোনো কৈফিয়ত বা কারণের প্রয়োজন নেই – মিশিগানের সকল নিবন্ধিত ভোটার এখন 
অনুপস্থিতের ব্যালট ব্যবহার করে ভোট দিতে পারেন।

অনুপস্থিতের ব্যালটের জন্য অনলাইন বা মেইলে অনুরোধ অবশ্যই নির্বাচনের আগের শুক্রবার বিকাল 
৫ টার মধ্যেই আপনার সিটি বা টাউনশিপ ক্লার্কের কাছে পৌঁছাতে হবে।

যদি আপনি ইতোমধ্যে আপনার বর্তমান ঠিকানায় নিবন্ধিত হয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে আপনি নির্বাচনের 
আগের দিন বিকাল ৪ টা পর্যন্ত আপনার ক্লার্কের অফিসে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে অনুপস্থিতের 
ব্যালটের জন্য আবেদন করতে পারেন।

যদি আপনি অনুপস্থিত ভোটদানের পরিকল্পনা করে থাকেন, তাহলে যত দ্রুত সম্ভব আপনার অনুপস্থিতের 
ব্যালটের জন্য অনুরোধ করুন। নির্বাচনের ৭৫ দিন আগ পর্যন্ত আবেদনপত্র জমা দেওয়া যাবে।

Michigan.gov/Vote-এ যান এবং অনলাইন ফরম পূরণ করুন।

আপনার ব্যালটে চিহ্ন দিন এবং ফেরত পাঠানোর খামে স্বাক্ষর এবং সিল করতে ভুলবেন না।

আপনার সম্পন্ন করা অনুপস্থিতের ব্যালট অবশ্যই নির্বাচনের দিন রাত ৮ টার মধ্যে আপনার সিটি 
বা টাউনশিপ ক্লার্ক কর্তৃক গৃহীত হতে হবে।

আপনি ব্যালটটি মেইলের মাধ্যমে অথবা আপনার ক্লার্কের অফিসে হাতে হাতে অথবা তাদের ড্রপ 
বক্সে জমা দিতে পারেন।

আপনি আপনার ব্যালট নির্বাচনের দিনের দুই সপ্তাহ আগে ফেরত দিলে সম্ভাব্য ডাক বিলম্ব এড়াতে 
আপনার ব্যালটটি আপনার ক্লার্কের অফিসে হাতে হাতে অথবা ড্রপ বক্সে প্রদান করুন।

আপনার টাউনশিপ ক্লার্কের অফিসে স্বশরীরে যান।

আবেদনপত্র ডাউনলোড করুন এবং এটি মেইলের মাধ্যমে অথবা আপনার সিটি বা টাউনশিপ 
ক্লার্কের কাছে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে ফেরত দিতে পারেন।

আপনার সিটি বা টাউনশিপ ক্লার্ককে কল করুন এবং আপনাকে একটি আবেদন মেইল করতে 
অনুরোধ করুন।
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Obtenga información sobre su secretario y conozca más en Michigan.gov/Vote

নির্বাচনের দিনে ভোট দিতে নিবন্ধন

যোগ্যতার প্রমাণ:

আবাসস্থলের প্রমাণ:

মিশিগানের আইন ভোটের দিনে ভোটার নিবন্ধনের অনুমতি দেয়। আপনি নির্বাচনের দিন রাত ৮ টা 
পর্যন্ত আপনার সিটি বা টাউনশিপ ক্লার্কের অফিসে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে ভোট দেওয়ার জন্য 
নিবন্ধন এবং ভোট দিতে পারেন।

আপনাকে অবশ্যই আপনি কোথায় বাস করেন তার প্রমাণ দেখাতে হবে। ডকুমেন্টে অবশ্যই আপনার 
নাম ও বর্তমান ঠিকানা থাকতে হবে। আপনি ডকুমেন্টের ডিজিটাল কপি দেখাতে পারেন। গ্রহণযোগ্য 
ডকুমেন্টের মধ্যে রয়েছে:

আপনাকে আপনার যোগ্যতা ও বাসস্থানের প্রমাণ সাথে নিয়ে আসতে হবে:

ভোট দেওয়ার জন্য যোগ্য হতে আপনাকে অবশ্যই:

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে

মিশিগান ড্রাইভারের লাইসেন্স বা স্টেট আইডি

চলতি মাসের ইউটিলিটি বিল

ব্যাংক স্টেটমেন্ট

পে-চেক বা সরকারি চেক

অন্যান্য সরকারি ডকুমেন্ট

বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর (আপনি যখন ভোট দিবেন তখন) হতে হবে

বর্তমানে জেল বা কারাগারে সাজা ভোগ করছেন না

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

আপনার ক্লার্কের তথ্য এবং অন্যান্য বিষয়ে আরো জানুন Michigan.gov/Vote ঠিকানায়

মিশিগান ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট



স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে ভোটদান

আপনার ভোট কেন্দ্র খুঁজুন

কী প্রত্যাশা করতে পারেন:

মিশিগান বা অন্য কোনো স্টেট থেকে ইস্যুকৃত ড্রাইভারের লাইসেন্স বা স্টেট আইডি
ফেডারেল, স্টেট বা সামরিক সরকার-ইস্যুকৃত ছবিসহ পরিচয়পত্র

U.S. পাসপোর্ট

ছবিসহ আদিবাসী পরিচয়পত্র

কোনো হাইস্কুল বা স্বীকৃত উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান থেকে ছবিসহ শিক্ষার্থীর পরিচয়পত্র

যদি আপনি নিবন্ধিত হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার সিটি বা টাউনশিপ ক্লার্কের অফিসে অনুপস্থিতের ব্যালটের 
মাধ্যমে আগাম ভোট দিতে পারেন। তবে নির্বাচনের দিনে আপনার ব্যালট ইতোমধ্যে আপনার হাতে না থাকলে, 
সেক্ষেত্রে আপনি কেবল আপনার স্থানীয ়ভোট কেন্দ্রেই ভোট দিতে পারবেন।

স্থানীয ়সময় সকাল ৭ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলবে এবং আপনি রাত ৮ টার মধ্যে যতক্ষণ 
লাইনে থাকবেন, ততক্ষণ আপনার ভোট দেওয়ার অধিকার রয়েছে।

আপনার ভোটকেন্দ্র এবং আপনার সিটি বা টাউনশিপ ক্লার্ক সংক্রান্ত তথ্য Michigan.gov/Vote 
ঠিকানায় ভিজিট করে সহজেই পেয়ে যাবেন।

আপনি যখন আপনার ভোটকেন্দ্রে পৌঁছাবেন, তখন আপনাকে যেকোনো ধরনের ছবিসহ আইডি দেখাতে 
বলা হবে। গ্রহণযোগ্য আইডির ধরনগুলোর মধ্যে রয়েছে:

আপনার ছবিসহ আইডি না থাকলেও, আপনি ভোট দিতে পারবেন। ভোট দেওয়ার আগে একজন পোল 
ওয়ার্কার আপনাকে একটি ফরমে স্বাক্ষর করতে বলবে যাতে বলা থাকবে যে আপনার কোনো আইডি নেই।

তারপর আপনি সক্রিয ়ভোটার রোস্টার তালিকায় স্বাক্ষর করবেন এবং আপনাকে একটি ব্যালট এবং 
আপনার ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য স্লীভ হস্তান্তর করা হবে।

আপনার ব্যালটে চিহ্ন দিতে বুথে ঢোকার পর, ব্যালটটি স্লীভে ঢুকিয়ে ফেরত দেবেন।

আপনি ট্যাবুলেটরে আপনার ব্যালট ঢোকালে, আনুষ্ঠানিকভাবে আপনি আপনার ভোটদান করলেন।
যদি উপলভ্য থাকে তাহলে “আমি ভোট দিয়েছি” স্টিকার নিতে ভুলবেন না।

স্বশরীরে ভোটদান সম্পর্কে আরো তথ্য জানতে, Michigan.gov/Vote-এ ভিজিট করুন

মিশিগান ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট
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