
	

	

 
হ"ােলা। আিম [                         ]। 
 
আিম আপনােক জানােত চাই 0য িমিশগােন, আপিন বত5 মােন গৃহহীন অব9ার মেধ" 
থাকেলও, 0কােনা আইিড ছাড়াই, আপিন এখেনা 0ভাট িদেত িনবFন করেত পােরন, 
িনব5াচেন 0ভাট িদেত পােরন। 
 
সব 0ভাটােরর মেতা, আপনােকও অবশ"ই যHIরােJর নাগিরক হেত হেব এবং 
0ভাটদােনর জন" িনব5াচনী িদেনর মেধ" আপনার বয়স কমপেM ১৮ বছর বয়সী হেত 
হেব। 
 
!ভাট িদেত িনব+ন করা 
 
যিদ আপনার 0কােনা Pকানা না থােক, তাহেল আপিন 0য রাQার পােশ, আRয়েকেD, 
পােক5 , বা অন" 0য জায়গায় থােকন, 0সTেক 0ভাটদােনর জন" আপনার Pকানা 
িহেসেব তািলকাভH I করেত পােরন।  
 
এছাড়াও PকানাT হেত পাের একT 9ানীয় আRয়েকD, 0যাগােযাগ 0কD, পরামশ5 
সং9া বা এমন 0কউ 0য আপনার পেM 0মইল Vহণ করেত পাের।  
 
আপিন আপনার 9ানীয় কাউX, িসT বা টাউনিশপ Yােক5 র অিফস বা 0যেকােনা 0[ট 
এেজি\েত িগেয় িনবFন করেত পােরন যা অMম ব"িIেদর জন সহায়তা বা 0সবা সরবরাহ 
কের। 

 
যিদ আপনার আইিড কাড5  বা ]াইভার লাইেস\ থােক, এবং কি^উটার বা 0মাবাইল 
0ফােন অ"াে_স থােক, তাহেল আপিন অনলাইেন 0ভাট িদেত Michigan.gov/Vote-
এ িনবFন করেত পােরন। 
 
িক` যিদ এT িনব5াচেনর ১৪ িদেনর মেধ" হয়—২রা আগ[ cাথিমক িনব5াচেনর 0Mেd 
১৮ ই জুলাই—তাহেল িনবFন করেত এবং আপিন িমিশগােন বাস কেরন 0সT cমাণ 



	

	

করেত আপনােক অবশ"ই আপনার িসT বা টাউনিশপ Yােক5 র অিফেস 0যেত হেব। 

আপিন িনব5াচেনর িদন রাত ৮টা পয5f 0সখােন িনবFন কের 0ভাট িদেত পারেবন। 
 
িনব5াচেনর ১৪ িদেনর মেধ", আপনার সােথ 0যাগােযাগ রেয়েছ এমন 0কােনা 
আRয়েকD, চাচ5 , বা জন সহায়তা সং9া 0থেক আপনােক একT িচP আনেত হেব যা 
আপনার নাম এবং আপিন 0য িমিশগান থােকন এT িনিgত কের। 

 
অথবা যিদ আপনার 0[ট আইিড বা ]াইভােরর লাইেস\ থােক, তাহেল আপিন 
0সT বসবােসর cমাণ িহেসেব আনেত পােরন। 
 
!ভাটদােনর িবক.সমূহ  
 
আপিন 0ভাট িদেত িনবFন করার পর, িনব5াচেনর িদন আপনার 0ভাট 0কেD hশরীের 
উপি9ত হেয় 0ভাট িদেত পােরন। 
 
িনব5াচেনর ৪০ িদন আেগ 0থেক jরk হওয়া, ২৩ 0শ জুন 0থেক, আপিন আপনার শহর 
বা টাউনিশপ Yােক5 র অিফেস িগেয় আগাম 0ভাট িদেত পােরন। 
 
অথবা আপিন আপনার Yােক5 র কােছ একT অনুপি9েতর 0ভাটার ব"ালেটর আেবদন 
করেত পােরন। তারা আপনােক একT আেবদন পূরণ এবং hাMর করেত িদেবন।  
 
যিদ আপনার 0[ট আইিড বা লাইেস\ এবং ইnারেনট অ"াে_স থােক, তাহেল 
আপিন Michigan.gov/Vote-এ িগেয় অনলাইেন অনুপি9ত ব"ালেটর জন" 
আেবদন করেত পােরন। 
 
আপনার Yাক5  আপনার িনধ5ািরত Pকানায় একT অনুপি9েতর ব"ালট পাঠােবন বা 
এT আপনােক hশরীের cদান করেবন। আপিন যখন pতির থাকেবন তখন এT 

স^ূণ5 করেত পােরন, এরপর খােম hাMর কের 0ফরত পাঠােত পােরন। 
 



	

	

এT 0ফরত িদেত, আপনার Yােক5 র 0কােনা ]প ব_ থাকেল তােত 0ফলেত পােরন, 
তােদর অিফেস িগেয় িদেয় আসেত পােরন বা িফরিত 0মইেল পাঠােত পােরন। 
 
যিদ আপিন এT 0মইল করেত চান, তাহেল যত তাড়াতািড় সqব এT 0মইেল পাঠােত 
ভH লেবন না এবং অবশ"ই িনব5াচনী িদেনর আেগর দুই সrােহর পর নয়। 
 
িনরাপেদ !ভাটদান 
 
0যভােবই 0ভাট 0দন না 0কন, আপিন 0সT িনরাপেদ িদেত পারেবন।  
 
0ভাট 0কD এবং Yােক5 র অিফসsেলা সামািজক দূরt এবং hা9"িবিধ 0মেন চেল। 

এবং, অবশ"ই, ]প ব_ বা 0মইেলর মাধ"েম 0ভাটদানও খH বই িনরাপদ। 
 
hশরীের উপি9ত হেয় 0ভাটদােনর 0Mেd, আমরা 0ভাটারেদর 0ভাটেকেD মাu পরার 
জন" 0জারােলা পরামশ5 0দই।  
 
!ভাটার আইিড 
 
আপিন 0ভাট 0কেD 0গেল, আপনার কােছ ছিবর সনাIকরণ চাওয়া হেব। আপনার 

ছিবসহ আইিড না থাকেলও, আপিন 0ভাট িদেত পােরন।  
 
আপনােক 0কবল একT সংিMr িববv িতেত hাMর করেত হেব 0য আপনার 0কােনা 
ছিবসহ আইিড 0নই। আপনার ব"ালট অন"েদর ব"ালেটর সােথই রাখা হেব। 
 
!শষ কথা 
 
আিম আপনােক আেরা কেয়কT sরktপূণ5 তথ" জানােত চাই। 
 



	

	

যিদ আপনােক 0কউ বেল 0য আপিন 0ভাট িদেত িনবFন করেত পারেবন না বা 0ভাট 
িদেত পারেবন না, তাহেল আপিন এ ব"াপাের িরেপাট5  করেত ACLU বা আমার 
অিফেস 0যাগােযাগ করেত পােরন। 
 
িডপাট5 েমn অফ 0[েটর নwর হেলা 888-SOS-MICH. 
 
আপিন হয়েতা ভাবেছন, আিম এই িনব5াচেন বা 0যেকােনা িনব5াচেন, 0কন 0ভাট িদব, 
এর উxর হেলা: 
 
0ভাটদান আমােদর cেত"কেক Mমতািয়ত কের। এT আমােদর িসyাf িনেত সাহায" 

করার সুেযাগ 0দয় যা আমােদর কিমউিনT, 0[ট ও জািতর উzিত ঘটােত পাের।  
 
িকছH  িনব5াচন একT 0ভােটর মাধ"েম িনধ5ািরত হয়, তেব যখন আমরা 0ভাটারেদর দল 
িহেসেব একিdত হই তখন আমরা জনগণ এেক অপরেক সু|র একT ভিবষ"েতর 
িদেক িনেয় 0যেত পাির। 


