
 
আপনার অিধকারসমহূ জাননু 
 
আপনার 'ভাট হেলা আপনার মতামত, এবং আপনার মতামত 345পূণ8!   
 
কারা িনব(ন করেত এবং -ভাট িদেত পারেবন 

 
আিম িক 1ভাট 1দয়ার জন6 িনব8ন করেত পারেবা? 
 
আপিন িমিশগােন িনব<ন করেত এবং 'ভাট িদেত পারেবন যিদ: 
● আপিন যুBরােCর নাগিরক হন; 
● আপিন িমিশগােনর 'কােনা িসF বা টাউেন কমপেH 30 িদন বসবাস কের 

থােকন (অথবা িনব8াচন িদবেসর আেগ 30 িদন হেব); 
● আপনার বয়স কমপেH 17.5 বছর হেয় থােক এবং িনব8াচন িদবেসর আেগ 18 

বছর হেয় যােব; এবং, 
● আপিন বত8 মােন 'জলখানায় বা কারাগাের কারাদY 'ভাগ করেছন না৷ 

 
যিদ আিম একজন িশ?াথA হই? 
 
িমিশগােনর 'যসব িশHাথ[ িমিশগােনর 'কােনা \ুেল 'লখাপড়া করেছ তারা তােদর 
\ুেলর অথবা বািড়র ^কানায় 'ভাট 'দয়ার জন_ িনব<ন করেত পারেব! িমিশগােনর 
'যসব িশHাথ[ িমিশগােনর বাইেরর 'কােনা \ুেল 'লখাপড়া করেছ তারাও িমিশগােন 
তােদর বািড়র ^কানায় 'ভাট 'দয়ার জন_ িনব<ন করেত পারেব! িমিশগােনর 
অিধবাসী নয় িকd িমিশগােনর 'কােনা \ুেল 'লখাপড়া করেছ এমন িশHাথ[রা তােদর 
িমিশগােনর \ুেলর ^কানায় 'ভাট 'দয়ার জন_ িনব<ন করেত পারেব! অন_ান_ 'eেট 
'ভাট 'দয়ার জন_ িনব<ন করা সfেক8  'কােনা gh থাকেল, 'সই 'eেট 'ভাট 'দয়া 
সংiাj তথ_সূk 'দখুন! 
  
যিদ আপনার িমিশগােনর lাইিভং লাইেসm অথবা 'eট আইিড কাড8  থােক এবং 
আপিন িমিশগােন 'ভাট 'দয়ার জন_ িনবি<ত হন, তাহেল আপনার 'ভাটার িনব<েনর 
^কানা এবং আপনার আইিডর ^কানা একই হেব! আপিন এ3েলার একFেত ^কানা 
পিরবত8 ন করেল, অন_Fেত oয়ংিiয়ভােব পিরবিত8 ত হেয় যােব! আপনার লাইেসেm 



বা আইিড কােড8  লাগােনার জন_ নতুন ^কানার একF িeকার 'eেটর সিচব 
আপনােক ডাকেযােগ পাঠােবন! 
 
যিদ আিম 1জলখানায় থািক অথবা 1কােনা অপরােধর জন6 1দাষী সাব6G হেয় 
থািক? 
 
একমাk 'য সমেয় আপিন িনব<ন করেত এবং 'ভাট িদেত পারেবন না 'সF হেলা 
'জলখানায় বা কারাগাের কারাদY 'ভাগ করার সময়!  
 
আপিন িনব<ন করেত এবং 'ভাট িদেত পারেবন: 
● যিদ আপিন 'জলখানায় থােকন িকd আপনােক কারাদেY দিYত করা না হয়; 
● যিদ আপিন বত8 মােন দq 'ভাগ করেছন িকd 'জলখানায় বা কারাগাের অবrান 

করেছন না; 
● যিদ আপিন 'gােবশেন বা প_ােরােল থােকন িকd 'জলখানায় বা কারাগাের 

অবrান করেছন না; অথবা, 
● যিদ আপনার কারাদY 'ভাগ করা 'শষ হেয় যায় এবং এখন আর 'জলখানায় 

বা কারাগাের না থােকন!  
 

যিদ আিম গহৃহীন হই? 
 
যিদ আপনার 'কােনা বািড় না থােক, তাহেল আপিন সাধারণত বাস কেরন এমন 
সড়েকর 'মাড়, পাক8 , আtয়েকu অথবা অন_ 'কােনা rানেক আপনার ^কানা িহেসেব 
ব_বহার কের 'ভাট 'দয়ার জন_ িনব<ন করেত পারেবন! এই ^কানা হেত পাের 
'কােনা rানীয় আtয়েকu, পরামশ8 gদানকারী সংrা, আউটিরচ 'সvার, অথবা 
আপনার হেয় িচ^ wহণ করেবন এমন 'যেকােনা ব_িBর বািড়র ^কানা! 
 
  
  

-ভাট -দয়ার জন4 িকভােব িনব(ন করেত হয় 
 
আপিন 1যেকােনা সময় 1ভাট 1দয়ার জন6 িনব8ন করেত পােরন! 
 



িমিশগােন 'ভাট 'দয়ার জন_ আপনােক অবশ_ই 'ভাট 'দয়ার জন_ িনবি<ত হেত হেব! 
আপিন িনব8াচেনর িদন (েম মােসর িনব8াচেনর জন_ 3 'ম, gাইমাির িনব8াচেনর জন_ 
2 আগe, এবং সাধারণ িনব8াচেনর জন_ 8 নেভyর) রাত 8টা পয8j 'যেকােনা 
সময় িনব<ন করেত পারেবন, িকd যত তাড়াতািড় সzব িনব<ন কের 'ফলা 
উ|ম! আপিন যত আেগ িনব<ন করেবন, িনব<ন করার জন_ তত 'বিশ িবক} 
পােবন!  
 
আিম িক 1ভাট 1দয়ার জন6 িনবি8ত হেয়িছ? 
 
আপিন 'ভাট 'দয়ার জন_ িনবি<ত হেয়েছন িকনা তা 'দখেত 
michigan.gov/vote ওেয়বসাইেট িমিশগােনর 'ভাটার তথ_ 'কেu যান এবং 
gেয়াজনীয় তথ_ gেবশ করান! আপিন বতL মােন 1যখােন বসবাস করেছন 'সখােন 
'ভাট 'দয়ার জন_ িনবি<ত হেয়েছন িকনা 'দখুন! এছাড়াও আপিন আপনার িসF, 
টাউনিশপ বা কাউিv �ােক8 র অিফেস 'ফান করেত পােরন এবং আপিন বত8 মােন 
'যখােন বসবাস করেছন 'সখােন িনব ি<ত হেয়েছন িকনা িজে�স করেত পােরন!   
 
আিম একM আসN িনবLাচেনর জন6 িকভােব িনব8ন করেবা?  
 
িনব8াচেনর 14 িদন আেগ পয8j (েম মােসর িনব8াচেনর জন_ 19 এিgল, gাইমাির 
িনব8াচেনর জন_ 19 জলুাই, এবং সাধারণ িনব8াচেনর জন_ 25 অে�াবর), আপনার 
'ভাট 'দয়ার জন_ িনব <ন করার অেনক3েলা উপায় রেয়েছ: 
 
● অনলাইেন michigan.gov/VoterRegistration ওেয়বসাইেট (যিদ আপনার 

িমিশগােনর lাইিভং লাইেসm অথবা 'eট আইিড কাড8  থােক);   
● 'eট সিচেবর শাখা অিফেস;  
● আপনার িসF বা টাউনিশেপর �ােক8 র অিফেস অথবা আপনার কাউিvর �ােক8 র 

অিফেস;  
● অHমতা রেয়েছ এমন ব_িBেদর সরকাির সহায়তা অথবা পিরেষবা gদান কের 

থােক এমন 'যেকান 'eট এেজিmেত;  
● িনব8াচেনর পেনর িদন আেগ পয8j (েম মােসর িনব8াচেনর জন_ 18 এিgল, 

gাইমাির িনব8াচেনর জন_ 18 জলুাই, এবং সাধারণ িনব8াচেনর জন_ 24 



অে�াবর) ডাকেমাহরযুB পূরণকৃত 'ভাটার িনব <ন আেবদনপk ডাকেযােগ 
পাঠােনার মাধ_েম; অথবা, 

● 'ভাটার িনব<ন কম8সূিচর মাধ_েম!  
 
িনব8াচেনর 14তম িদন 'থেক �4 কের (েম মােসর িনব8াচেনর জন_ 19 এিgল, 
gাইমাির িনব8াচেনর জন_ 19 জলুাই, এবং সাধারণ িনব8াচেনর জন_ 25 অে�াবর) 
িনব8াচেনর িদন রাত 8টা পয8j, আপনার 'ভাট 'দয়ার জন_ িনব <ন করার একF 
উপায় আেছ: 
 
● আপনার িসF বা টাউনিশেপর �ােক8 র অিফেস যান এবং “বাসrােনর gমাণ” 

িদন৷  
 
“বাসQােনর Rমাণ” বলেত কী 1বাঝায়? 
 
“বাসrােনর gমাণ” হেলা আপনার নাম এবং আপিন 'যখােন বাস করেছন 'সই িসF 
বা টাউনিশেপ বত8 মান ^কানা রেয়েছ এমন একF ড�েমv!  
 
িনেচর ড�েমv3েলার 'যেকােনাFর কাগেজ মিু�ত বা ইেল�িনক কিপ হেলই হেব: 
● িমিশগােনর একF lাইিভং লাইেসm অথবা 'eট আইিড কাড8 ; 
● ইউFিলF িবল; 
● ব_াংক 'eটেমv; 
● 'বতেনর 'চক; 
● সরকাির 'চক; অথবা, 
● অন_ 'যেকােনা সরকাির ড�েমv৷ 
 
আমার িসM বা টাউনিশেপর WােকL র অিফস 1কাথায়, এবং এM কখন 1খালা থােক? 
 
িমিশগান 'ভাটার তথ_ 'কেuর michigan.gov/vote ওেয়বসাইেট যান এবং আপনার 
িসF বা টাউনিশেপর �াক8  সfেক8  তথ_ 'পেত আপনার ^কানা িলখুন! যিদ আপনার 
িসF বা টাউনিশপ �াক8  একF স_ােটলাইট অিফস বা কেয়কF অিফস পিরচালনা 
কেরন, তাহেল 'সসব অিফেসর 'খালা থাকার সময় ও অব rান 'পাe করা হেব! 



িবক} িহেসেব, আপিন আপনার িসF বা টাউনিশেপর �ােক8 র অিফেস 'ফান ক4ন, 
এবং তােদর 'খালা থাকার সময়, ও অবrান(সমহূ) সfেক8  িজে�স ক4ন!  
 
িসF ও টাউনিশেপর �ােক8 র অিফসসমহূ তােদর সাধারণ অিফস চলাকালীন সমেয়, 
gেত_ক িনব8াচেনর আেগর উইকএেq (েম মােসর িনব8াচেনর জন_ 30 এিgল 'থেক 1 
'ম, gাইমাির িনব8াচেনর জন_ 30-31 জলুাই, এবং সাধারণ িনব8াচেনর জন_ 5-6 
নেভyর পয8j) কমপেH আট ঘ�া, এবং িনব8াচেনর িদন (েম মােসর িনব8াচেনর জন_ 3 
'ম, gাইমাির িনব8াচেনর জন_ 2 আগe, এবং সাধারণ িনব8াচেনর জন_ 8 নেভyর) 
সকাল 7টা 'থেক রাত 8টা পয8j অবশ_ই 'খালা থাকেত হেব! 
 
1ভাট 1দয়ার জন6 িনব8ন করেত আমার িক ছিবয[ু আইিড অথবা নাগিরকে]র 
Rমাণ Rেয়াজন হেব? 
 
না৷ যিদ আপিন সশরীের উপিrত হেয় 'ভােটর জন_ িনব<ন কেরন তাহেল আপনার 
কােছ ছিবযুB আইিড চাওয়া হেব! আপনার যিদ তা না থােক অথবা আপনার সােথ 
না থােক, তাহেল আপিন একF সাধারণ ফরেম oাHর কের তারপর 'ভাট 'দয়ার 
জন_ িনব<ন করেত পারেবন! যিদ আপিন ডাকেযােগ 'ভাট 'দয়ার জন_ িনব<ন 
কেরন এবং আপনার িমিশগােনর lাইিভং লাইেসm অথবা 'eট আইিড কাড8 , অথবা 
'সাশ_াল িসিকউিরF নyর থােক, তাহেল আপনার 'ভাটার িনব<েনর আেবদনপেkর 
িনধ8ািরত rােন 'সই নyর3েলা িলখুন!  
 
 

িনব6াচন িদবেসর আেগ -ভাট -দয়া 
 
আপিন িনবLাচন িদবেসর আেগই 1ভাট িদেত পােরন! 
 
িমিশগােনর সব িনবি<ত 'ভাটার একF “অ_াবেসিv ব_ালেটর” মাধ_েম িনব8াচন 
িদবেসর আেগই 'ভাট িদেত পারেবন! আপনার 'কােনা অজহুাত বা কারণ 'দখােনার 
gেয়াজন হেব না! আপিন িনব8াচন িদবেসর আেগই বািড়েত বেস অথবা আপনার িসF 
বা টাউনিশেপর �ােক8 র অিফেস িগেয় 'ভাট িদেত পারেবন! 
 
আিম িকভােব িনবLাচন িদবেসর আেগ বািড় -থেক 1ভাট িদেবা? 



 
ধাপ 1: আপনার ব_ালেটর জন_ অনেুরাধ জানান 
 
অ_াবেসিv ব_ালেটর জন_ একF আেবদনপk পূরণ ক4ন, এFেত আপনার অিফিসয়াল 
oাHর িদন এবং আপনার িসF বা টাউনিশেপর �ােক8 র কােছ জমা িদন! আপনার 
পূরণকৃত আেবদনপkF ইেমইেল, ডাকেযােগ, ফ_াে� অথবা সশরীের উপিrত হেয় জমা 
িদেত পােরন! আপনার �াক8  আপনার আেবদনপk কখন 'পেয়েছন এবং আপনার 
ব_ালট আপনােক ডাকেযােগ কখন পাঠােনা হেয়েছ তা আপিন িমিশগান 'ভাটার তথ_ 
'কেuর michigan.gov/vote ওেয়বসাইেট িগেয় এবং gেয়াজনীয় তথ_ িদেয় �_াক 
করেত পারেবন!  
 
ধাপ 2: আপনার ব_ালট পূরণ ক4ন 
 
আপনার অ_াবেসিv ব_ালট ডাকেযােগ 'পৗঁছােনার জন_ অেপHা ক4ন! 'পৗঁছার পর 
'সF পূরণ ক4ন, 'সFেক gদ| খােম ভের খােমর বাইের আপনার অিফিসয়াল 
oাHর িদন!  
 
ধাপ 3: আপনার ব_ালট জমা িদন 
 
আপনার পূরণকৃত ব_ালট আপনার যত তাড়াতািড় সzব জমা 'দয়া উিচত! আপনার 
পূরণকৃত ব_ালট গণনার জন_ অবশ_ই িনব8াচেনর িদন (েম মােসর িনব8াচেনর জন_ 3 
'ম, gাইমাির িনব8াচেনর জন_ 2 আগe, এবং সাধারণ িনব8াচেনর জন_ 8 নেভyর) 
রাত 8টার মেধ_ আপনার িসF বা টাউনিশেপর �ােক8 র কােছ 'পৗঁছােত হেব৷  
 
আপনার পূরণকৃত ব_ালট জমা 'দয়ার অেনক3েলা উপায় আেছ: 
 
● এF ডাকেযােগ জমা িদন! আমােদর পরামশ8 হেলা আপনার ব_ালট িনব8াচেনর 

িদেনর দইু স¢াহ আেগই (েম মােসর িনব8াচেনর জন_ 19 এিgল, gাইমাির 
িনব8াচেনর জন_ 19 জলুাই, এবং সাধারণ িনব8াচেনর জন_ 25 অে�াবেরর মেধ_) 
ডাকেযােগ পা^েয় িদন! 

● এF আপনার িসF বা টাউনিশেপর �ােক8 র অিফেস বা আপনার �ােক8 র 'দয়া 
একF িনরাপদ lপ বে� জমা িদন! 



● পিরবােরর একজন িনকটা£ীয় (দাদা/দাদী বা নানা-নানী, নািত/নাতিন বা 
¤�র/শা�িড় সহ) বা আপনার বািড়েত বসবাস কেরন এমন একজন ব_িBর 
মাধ_েম আপনার ব_ালট জমা িদন! 

● উপের উি¥িখত 'কােনা উপােয় সzব না হেল, 'শষ উপায় িহেসেব, আপিন 
আপনার িসF বা টাউনিশেপর �াক8 েক আপনার পূরণকৃত ব_ালট িনেয় 'যেত 
বলেত পােরন! এই অপশন ব_বহােরর জন_, আপনার পূরণকৃত ব_ালট অবশ_ই 
একই িসF বা টাউনিশেপর মেধ_ থাকেত হেব 'যখােন আপিন 'ভাট িদে¦ন, এবং 
আপনােক অবশ_ই আপনার ব_ালট িনেয় যাওয়ার জন_ অনেুরাধ জানােত 
িনব8াচেনর আেগর �iবার িবকাল 5টার মেধ_ আপনার িসF বা টাউনিশেপর 
�াক8 েক 'ফান করেত হেব (েম মােসর িনব8াচেনর জন_ 29 এিgল, gাইমাির 
িনব8াচেনর জন_ 29 জলুাই, এবং সাধারণ িনব8াচেনর জন_ 4 নেভyর)!  

 
আিম যিদ Qায়ীভােব অ6াবেসি^ 1ভাটার তািলকায় থািক? 
      
এমনিক আপিন rায়ীভােব অ_াবেসিv 'ভাটার তািলকায় থাকেলও, আপনােক gিতF িনব8াচেন 
একF ব_ালেটর জন_ অনেুরাধ জানােত হেব৷  
      
যিদ আপিন rায়ীভােব অ_াবেসিv 'ভাটার তািলকায় থাকার জন_ সাইন-আপ কেরন, তাহেল 
আপনার িসF বা টাউনিশেপর �াক8  gেত_ক িনব8াচেনর আেগ আপনােক একF অ_াবেসিv 
ব_ালেটর আেবদনপk পাঠােবন৷ আপনার অ_াবেসিv ব_ালট ডাকেযােগ পাওয়ার জন_, 
আপনােক অবশ_ই আপনার িসF বা টাউনিশেপর �ােক8 র কােছ আপনার পূরণকৃত আেবদনপk 
জমা িদেত হেব৷ 
 
আিম অ6াবেসি^ ব6ালেটর আেবদনপ_ 1কাথায় পােবা?  
 
gেত_ক িনব8াচেনর কমপেH 75 িদন আেগ, আপিন িমিশগান 'ভাটার তথ_ 'কেuর 
michigan.gov/vote ওেয়বসাইট 'থেক একF অ_াবেসিv ব_ালেটর জন_ আেবদনপk 
িgv কের জমা িদেত পারেবন! িবক} িহেসেব, আপনার িসF বা টাউনিশেপর �ােক8 র 
কােছ 'ফান কের আপনার ^কানায় একF আেবদনপk ডাকেযােগ পাঠােনার জন_ 
অনেুরাধ জানােত পােরন! এছাড়াও আপনােক 'eট 'সেiটাির, আপনার �াক8 , একF 
রাজৈনিতক দল বা অন_ান_ স ংrার 'দয়া অ_াবেসিv ব_ালেটর 'যেকােনা আেবদনপk 
ব_বহার করেত পারেবন!   
  



যিদ আপনার িমিশগােনর সা¨িতক lাইিভং লাইেসm অথবা 'eট আইিড কাড8  
থােক, তাহেল আপিন অনলাইেন michigan.gov/vote ওেয়বসাইেট আপনার আেবদন 
পূরণ করেত পারেবন৷ 
 

িনবLাচন িদবেসর আেগ বািড় -থেক 1ভাট 1দয়ার 1শষ সময় কখন? 
 
যত তাড়াতািড় সzব আপনার আেবদন জমা িদন! িনব8াচেনর কমপেH এক মাস 
আেগ আপনার আেবদনপk জমা 'দয়ার জন_ আমরা 'জারােলাভােব পরামশ8 িদেয় 
থািক যােত আপনার ব_ালট পাওয়ার, এF পূরণ করার এবং এF আপনার িসF বা 
টাউনিশেপর �ােক8 র কােছ জমা 'দয়ার জন_ পয8া¢ সময় থােক! আপনার পূরণকৃত 
অ_াবেসিv ব_ালট গণনার জন_ অবশ_ই িনব8াচেনর িদন (েম মােসর িনব8াচেনর জন_ 
3 'ম, gাইমাির িনব8াচেনর জন_ 2 আগe, এবং সাধারণ িনব8াচেনর জন_ 8 
নেভyর) রাত 8টার মেধ_ আপনার িসF বা টাউনিশেপর �ােক8 র কােছ 'পৗঁছােত হেব 
 

আিম িকভােব িনবLাচন িদবেসর আেগ সশরীের উপি@ত হেয় 1ভাট িদেবা?  
 
ধাপ 1: আপনার িসF বা টাউনিশেপর �ােক8 র অিফেস যান! 
ধাপ 2: অ_াবেসিv ব_ালেটর জন_ একF আেবদনপk পূরণ ক4ন এবং 'সখানকার 
কম[র কােছ 'সF জমা িদন! 
ধাপ 3:  আপনার ব_ালট পূরণ ক4ন, 'সF gদ| খােম ভের খােমর বাইের 
আপনার অিফিসয়াল oাHর িদন, এবং কম[র কােছ জমা িদন!  
 

িনবLাচন িদবেসর আেগ কখন আিম সশরীের উপি@ত হেয় 1ভাট িদেত পারেবা?  
 
িনব8াচন িদবেসর আেগর 40তম িদন (েম মােসর িনব8াচেনর জন_ 24 মাচ8 , gাইমাির 
িনব8াচেনর জন_ 23 জনু, এবং সাধারণ িনব8াচেনর জন_ 29 'সে©yর) 'থেক �4 
কের আপিন আপনার িসF বা টাউনিশেপর �ােক8 র অিফেস 'যেত পােরন৷ আপিন 
'যখােন বসবাস কেরন 'সখােন 'ভাট 'দয়ার জন_ ইেতামেধ_ িনব <ন কের থাকেল, 
িনব8াচন িদবেসর আেগ সশরীের 'ভাট 'দয়ার 'শষ সময় হেলা িনব8াচন িদবেসর 
আেগর 'সামবার (েম মােসর িনব8াচেনর জন_ 2 'ম, gাইমাির িনব8াচেনর জন_ 1 
আগe, এবং সাধারণ িনব8াচেনর জন_ 7 নেভyর) িবকাল 4টা পয8j! যিদ আপনােক 
'ভাট 'দয়ার জন_ িনব <ন করেত হয়, তাহেল আপনার িসF বা টাউনিশেপর �ােক8 র 



অিফেস িনব <ন করা ও 'ভাট 'দয়ার 'শষ সময় হেলা িনব8াচেনর িদন (েম মােসর 
িনব8াচেনর জন_ 3 'ম, gাইমাির িনব8াচেনর জন_ 2 আগe, এবং সাধারণ িনব8াচেনর 
জন_ 8 নেভyর) রাত 8টা পয8j৷  
 
আমার িসM বা টাউনিশেপর WােকL র অিফস 1কাথায় এবং এM কখন 1খালা থােক? 
 
িমিশগান 'ভাটার তথ_ 'কেuর michigan.gov/vote ওেয়বসাইেট যান এবং আপনার 
িসF বা টাউনিশেপর �াক8  সfেক8  তথ_ 'পেত আপনার ^কানা িলখুন! যিদ আপনার 
িসF বা টাউনিশেপর �াক8  একF স_ােটলাইট অিফস বা কেয়কF অিফস পিরচালনা 
কেরন, তাহেল 'সসব অিফেসর 'খালা থাকার সময় ও অব rান 'পাe করা হেব! 
িবক} িহেসেব, আপিন আপনার িসF বা টাউনিশেপর �ােক8 র অিফেস 'ফান করেত 
পােরন এবং তােদর 'খালা থাকার সময় ও অব rান(সমহূ) সfেক8  িজে�স করেত 
পােরন!  
 
িসF ও টাউনিশেপর �ােক8 র অিফসসমহূ তােদর সাধারণ অিফস চলাকালীন সমেয়, 
gেত_ক িনব8াচেনর আেগর উইকএেq (েম মােসর িনব8াচেনর জন_ এিgল 30 'থেক 1 
'ম, gাইমাির িনব8াচেনর জন_ 30-31 জলুাই, এবং সাধারণ িনব8াচেনর জন_ 5-6 
নেভyর পয8j) কমপেH আট ঘ�া, এবং িনব8াচেনর িদন (েম মােসর িনব8াচেনর 
জন_ 3 'ম, gাইমাির িনব8াচেনর জন_ 2 আগe, এবং সাধারণ িনব8াচেনর জন_ 8 
নেভyর) সকাল 7টা 'থেক রাত 8টা পয8j অবশ_ই 'খালা থাকেত হেব! 
 
আমার WােকL র অিফস িক mইলেচয়ার Rেবশেযাগ6?  
 
আপনার একF ªইলেচয়ার gেবশেযাগ_ 'ভাটেকu এবং ªইলেচয়াের বেস ব_বহারেযাগ_ 
'ভাFং 'মিশন ব_বহােরর অিধকার রেয়েছ! যিদ আপনার �ােক8 র অিফস ªইলেচয়ার 
gেবশেযাগ_ না হয় অথবা 'সখােন ªইলেচয়াের বেস ব_বহারেযাগ_ 'কােনা 'ভাFং 
'মিশন না থােক, তাহেল অিবলেy আপনার িসF বা টাউনিশেপর �াক8 েক 'ফান 
ক4ন, এ িবষেয় িরেপাট8  ক4ন, এবং একF িবক} সাইেটর জন_ অনেুরাধ জানান৷ 
এছাড়াও এই িবষেয় িরেপাট8  করেত আপিন এই 'পইেজর শীেষ8 থাকা িনদ8লীয় িনব8াচন 
সুরHা হটলাইেন 'ফান করেত পােরন! 
  
 



িনব6াচেনর িদন -ভাট -দয়া 
 
িনবLাচেনর িদন কেব? 
 
িকছু কিমউিনFেত 3 'ম, 2022 তািরেখ একF িনব8াচন অনিু«ত হেব৷ 'eটব_াপী 
gাইমাির িনব8াচন হেব 2 আগe 2022 এবং 'eটব_াপী সাধারণ িনব8াচন হেব 8 
নেভyর 2022 তািরেখ৷ 
   
িমিশগান 'ভাটার তথ_ 'কেuর michigan.gov/vote ওেয়বসাইেট িগেয় এবং 
gেয়াজনীয় তথ_ িদেয় আপনার কিমউিনFর আস¬ িনব8াচন3েলা সfেক8  আেরা 
জাননু! িবক} িহেসেব, আপিন আপনার িসF বা টাউনিশেপর �ােক8 র অিফেস 'ফান 
করেত পােরন এবং এই তথ_ সfেক8  িজে�স করেত পােরন! 
 
1ভাটেকnoেলা কখন 1খালা থােক? 
 
'ভাটেকu3েলা িনব8াচেনর িদন (েম মােসর িনব8াচেনর জন_ 3 'ম, gাইমাির 
িনব8াচেনর জন_ 2 আগe, এবং সাধারণ িনব8াচেনর জন_ 8 নেভyর) rানীয় সময় 
সকাল 7টা 'থেক রাত 8টা পয8j 'খালা থাকেব৷ যিদ আপিন রাত 8টার মেধ_ 
লাইেন দাঁড়ান তাহেল আপনার 'ভাট 'দয়ার অিধকার রেয়েছ! 
 
ব6ালেট কী থাকেব? 
 
যিদ আপিন 'ভাট 'দয়ার জন_ িনব ি<ত হেয় থােকন, তাহেল িমিশগান 'ভাটার তথ_ 
'কেuর michigan.gov/vote ওেয়বসাইেট gেয়াজনীয় তথ_ িদেয় আপনার নমনুা ব_ালট 
'দখেত পােরন! 
 
িনবLাচেনর িদন আিম 1কাথায় 1ভাট িদেবা? 
 
যিদ আপিন 'যখােন বাস করেছন 'সখােন 'ভাট 'দয়ার জন_ িনবি<ত হেয় থােকন, 
তাহেল আপনােক অবশ_ই আপনার জন_ িনধ8ািরত 'ভাটেকেu িগেয় 'ভাট িদেত 
হেব! আপিন আপনার 'ভাটেকu এভােব খুেঁজ 'বর করেত পােরন:  
 



• অনলাইেন িমিশগান 'ভাটার তথ_ 'কেuর michigan.gov/vote ওেয়বসাইেট 
gেয়াজনীয় তথ_ িদেয়; 

• আপনার 'ভাটার আইিড কােড8 ; 
• আপনার িসF বা টাউনিশেপর �াক8 েক 'ফান কের; অথবা,  
• এই 'পইেজর শীেষ8 থাকা িনদ8লীয় িনব8াচন সুরHা হটলাইেন 'ফান করার মাধ_েম৷ 
 
যিদ আপিন 'যখােন বাস করেছন 'সখােন 'ভাট 'দয়ার জন_ িনবি<ত না হন, 
তাহেল 'ভাট 'দয়ার জন_ িনব<ন করেত আপনােক অবশ_ই িনব8াচেনর িদন (েম 
মােসর িনব8াচেনর জন_ 3 'ম, gাইমাির িনব8াচেনর জন_ 2 আগe, এবং সাধারণ 
িনব8াচেনর জন_ 8 নেভyর) রাত 8টার মেধ_ আপনার িসF বা টাউনিশেপর �ােক8 র 
অিফেস বাসrােনর gমাণ িনেয় উপিrত হেত হেব! িনব<ন কের 'ফলার পর, আপিন 
�ােক8 র অিফেস অ_াবেসিv ব_ালেটর মাধ_েম অথবা সময় থাকেল আপনার 'ভাটেকেu 
িগেয় 'ভাট িদেত পারেবন! 
 
যিদ আমার pকানা পিরবিতL ত হয়?  
 
যখনই আপিন ^কানা পিরবত8 ন করেবন আপনার 'ভাটার িনব<ন আপেডট কের 
িনেবন! যিদ আপিন আপনার িনব<ন আপেডট কের না থােকন, তাহেল িনব8াচেনর 
িদন (েম মােসর িনব8াচেনর জন_ 3 'ম, gাইমাির িনব8াচেনর জন_ 2 আগe, এবং 
সাধারণ িনব8াচেনর জন_ 8 নেভyর) রাত 8টার মেধ_ আপনার িসF বা টাউনিশেপর 
�ােক8 র অিফেস বাসrােনর gমাণ সহ উপিrত হওয়ার মাধ_েম আপিন 'ভাট 'দয়ার 
জন_ িনব<ন করেত পােরন! 
 
আপিন 'শষবােরর মত আপনার পুরাতন 'ভাটেকেuও 'ভাট িদেত পারেবন যিদ: 
• আপিন একই িসF বা টাউনিশেপর মেধ_ বািড় পিরবত8 ন কের থােকন; অথবা,  
• আপিন িনব8াচেনর আেগর 60তম িদেনর পের িভ¬ 'কােনা িসF বা টাউনিশেপ 
বািড় পিরবত8 ন কের থােকন! 
    
আিম িক 1ভাট 1দয়ার জন6 কমLQল 1থেক ছুM পােবা? 
 
আপনার িনেয়াগকত8 া আপনােক 'ভাট 'দয়ার জন_ 'বতনসহ বা 'বতন ছাড়া ছুF 
িদেত বাধ_ নন! আপিন ছুF িনেত পারেবন এমন 'কােনা নীিত তােদর আেছ িকনা 



তা 'জেন িনন! যিদ না হয়, িনব8াচন িদবেসর আেগ 'ভাট িদন (েম মােসর 
িনব8াচেনর জন_ 3 'ম, gাইমাির িনব8াচেনর জন_ 2 আগe, এবং সাধারণ িনব8াচেনর 
জন_ 8 নেভyর)৷  
  
  

-ভাটেকেA Bইলেচয়ােরর Eেবশেযাগ4তা 
 
যিদ আমার 1ভাটেকn mইলেচয়ার Rেবশেযাগ6 না হয়? 
 
আপনার একF ªইলেচয়ার gেবশেযাগ_ 'ভাটেকu এবং ªইলেচয়াের বেস ব_বহারেযাগ_ 
'ভাFং 'মিশন ব_বহােরর অিধকার রেয়েছ! যিদ এF িনব8াচেনর িদেনর (েম মােসর 
িনব8াচেনর জন_ 3 'ম, gাইমাির িনব8াচেনর জন_ 2 আগe, এবং সাধারণ িনব8াচেনর 
জন_ 8 নেভyর) আেগ হয়, তাহেল অিবলেy আপনার িসF বা টাউনিশেপর �াক8 েক 
'ফান ক4ন এবং ªইলেচয়ার gেবশেযাগ_ িবক} 'কােনা সাইট িনধ8ারণ কের িদেত 
বলনু! এছাড়াও এই িবষেয় িরেপাট8  করেত আপিন এই 'পইেজর শীেষ8 থাকা িনদ8লীয় 
িনব8াচন সুরHা হটলাইেন 'ফান করেত পােরন! 
 
যিদ এF িনব8াচেনর িদন (েম মােসর িনব8াচেনর জন_ 3 'ম, gাইমাির িনব8াচেনর 
জন_ 2 আগe, এবং সাধারণ িনব8াচেনর জন_ 8 নেভyর) হয়, তাহেল আপনার 
পেH কাব8সাইড 'ভাFং এর জন_ অনেুরাধ জানােত কাউেক 'ভাটেকেu পাঠান! 
আপনার 'ভাটেকেuর িনব8াচন কম[রা একF ব_ালট বাইের িনেয় আসেবন যােত 
আপিন 'ভাট িদেত পােরন! 
 
আিম িক আমার ভাষায় একM ব6ালট 1পেত পাির? 
 
যিদ আপিন �াইড টাউনিশপ, 'কাভাট8  টাউনিশপ, অথবা 'ফনিভল িসFেত 'ভাট 
'দন, তাহেল আপনার ®_ািনশ ভাষায় ব_ালট এবং িনব8াচন সংiাj উপকরণ 
পাওয়ার অিধকার রেয়েছ! 
 
যিদ আপিন হ_াম�ামক িসFেত 'ভাট 'দন, তাহেল আপনার বাংলা ভাষায় ব_ালট 
এবং িনব8াচন সংiাj উপকরণ পাওয়ার অিধকার রেয়েছ! 
 
যিদ আপিন ইংেরিজ পড়েত বা িলখেত না পােরন, এবং আপনার ভাষায় 'কােনা 



ব_ালট পাওয়া না যায়, তাহেল আপনার পছে¯র 'যেকােনা ব_িBর সহায়তা 'নয়ার 
অিধকার আপনার রেয়েছ! তেব, 'সই ব_িB আপনার িনেয়াগকত8 া, আপনার 
িনেয়াগকত8 ার 'কােনা এেজv অথবা আপনার tিমক ইউিনয়েনর 'কােনা কম8কত8 া বা 
এেজv হেত পারেবন না! 
 
যিদ আমার 1ভাট 1দয়ার 1?ে_ সাহােয6র Rেয়াজন হয়? 
 
আপনার একF অ_াে�সেযাগ_ 'ভাFং 'মিশন ব_বহার কের oাধীনভােব 'ভাট 'দয়ার 
অিধকার রেয়েছ! যিদ আপিন একF অ_াে�সেযাগ_ 'ভাFং 'মিশন ব_বহার করেত 
চান, তাহেল 'ভাটেকেu উপিrত হওয়ার পর একজন িনব8াচন কম8কত8 ােক বলনু! 
 
িনব8াচন কম8কত8 ােদর কাছ 'থেক সাহায_ পাওয়ার অিধকার আপনার রেয়েছ! আপিন 
'যেকােনা সময়, এমনিক 'ভাFং বেুথ gেবশ করার পেরও, িনব8াচন কম8কত8 ােদরেক 
'ভাট 'দয়ার সর°াম িকভােব ব_বহার করেত হয় তা িজে�স করেত পারেবন অথবা 
তােদর কাছ 'থেক অন_ 'কােনা সহায়তা চাইেত পারেবন! 
 
যিদ আপিন অ<, gিতব<ী, অথবা পড়েত বা িলখেত অHম হন, তাহেল আপনার 
পছে¯র 'যেকােনা ব_িBর কাছ 'থেক সহায়তা 'নয়ার অিধকার আপনার রেয়েছ! 
তেব, 'সই ব_িB আপনার িনেয়াগকত8 া, আপনার িনেয়াগকত8 ার 'কােনা এেজv অথবা 
আপনার tিমক ইউিনয়েনর 'কােনা কম8কত8 া বা এেজv হেত পারেবন না! 
 

1ভাট 1দয়ার জন6 পিরচয়প_ 
 
1ভাট 1দয়ার জন6 আমার িক ছিবয[ু আইিড Rেয়াজন হেব? 
 
না৷ িকd যিদ আপনার তা থােক, তাহেল 'ভাটদান gিiয়া ±ততর করার জন_ 
'সF সােথ আননু এবং িনব8াচন কম[েক িদন!  
 
আপিন 'ভাট িদেত যাওয়ার পর আপনার কাছ 'থেক ছিবযুB আইিড চাওয়া হেব! 
যিদ আপনার ছিবযুB আইিড না থােক অথবা আপনার সােথ না থােক, তাহেল 
আপিন একF সাধারণ ফরেম oাHর কের 'ভাট িদেত পারেবন! 
 



িমিশগােন আমার Rথমবােরর মত 1ভাট 1দয়ার জন6 িক ছিবয[ু আইিডর 
Rেয়াজন হেব? 
 
না৷ তেব, o} সংখ_ক gথমবােরর 'ভাটার যারা ডাকেযােগ অথবা 'ভাটার িনব<ন 
কম8সূিচর মাধ_েম িনব<ন কেরেছন তােদর 'ভাট 'দয়ার সময় িকছু ড�েমv 'দখােত 
হেত পাের! িন²িলিখত3েলার 'যেকােনাFর ইেল�িনক বা কাগেজর কিপ হেলই হেব: 
  
আপনার নাম ও ছিবযুB একF আইিড (^কানা থা�ক বা না থা�ক অথবা 
^কানা যাই 'হাক না 'কন): 

•    lাইিভং লাইেসm অথবা 'যেকােনা 'eেটর ব_িBগত আইিড কাড8  
•    হাই \ুল বা কেলেজর আইিড 
•    পাসেপাট8  
•    সামিরক বািহনী বা সরকার কতৃ8 ক ইসু_কৃত আইিড 
•    উপজাতীয় আইিড কাড8  
 

আপনার নাম ও ^কানাসহ ছিব-িবহীন একF আইিড: 
•    বত8 মান ইউFিলF িবল 
•    ব_াংক 'eটেমv 
•    'বতেনর 'চেকর মিুড় 
•    সরকাির 'চক 
•    অন_ 'যেকােনা সরকাির ড�েমv 
  

1ভাট 1দয়ার জন6 িনব8ন করার সময় আিম 1য রিশদ 1পেয়িছলাম 1সM িক 
আমার Rেয়াজন হেব? 
 
হয়েতা৷ আপনার কােছ থাকেল, 'সF সােথ কের িনেয় আসুন! যিদ আপিন িনব8াচেনর 
িদেনর (েম মােসর িনব8াচেনর জন_ 3 'ম, gাইমাির িনব8াচেনর জন_ 2 আগe, এবং 
সাধারণ িনব8াচেনর জন_ 8 নেভyর) কাছাকািছ সমেয় 'ভাট 'দয়ার জন_ িনব <ন 
কের থােকন, তাহেল আপনার এF gেয়াজন হেত পাের!   
 
1ভাট 1দয়ার জন6 িক আমার 1ভাটার পিরিচিতর কাডL  Rেয়াজন হেব? 
 



না৷ িকd আপনার কােছ থাকেল, 'সF সােথ কের িনেয় আসুন!  

 

বBল িজGািসত EHাবিল 

 
আমার অ6াবেসি^ ব6ালট 1কাথায়? 
 
আপিন gেয়াজনীয় তথ_ gেবশ করােনার মাধ_েম আপনার অ_াবেসিv ব_ালট এবং 
আেবদনপkF িমিশগােনর 'ভাটার তথ_ 'কেuর michigan.gov/vote ওেয়বসাইেট �_াক 
করেত পারেবন! সাইটF িভিজট কের 'দখুন 'য 'কান তািরেখ: 
 
● আপনার আেবদন আপনার �াক8  'পেয়েছন ও gিiয়া কেরেছন; 
● আপনার অ_াবেসিv ব_ালট আপনার কােছ ডাকেযােগ পাঠােনা হেয়েছ; এবং, 
● আপনার �াক8  আপনার অ_াবেসিv ব_ালট 'পেয়েছন! 
 
যিদ 'কােনা িনিদ8³ ঘেরর িনেচ 'কােনা তািরখ 'দয়া না থােক, তাহেল এর অ ́থ হেলা 
'সই ধাপF এখেনা সf¬ হয়িন!  
 
যিদ আিম আমার অ6াবেসি^ ব6ালট 1পেয় থািক িকq এরপর 1সখােন 1কােনা ভুল 
কের 1ফিল অথবা হািরেয় 1ফিল বা নr কের 1ফিল? 
 
যিদ এF িনব8াচেনর িদেনর (েম মােসর িনব8াচেনর জন_ 3 'ম, gাইমাির িনব8াচেনর 
জন_ 2 আগe, এবং সাধারণ িনব8াচেনর জন_ 8 নেভyর) আেগ হয়, তাহেল 
আপনার gথম অ_াবেসিv ব_ালটF বািতল কের নতুন একFর জন_ আেবদন করেত 
যত তাড়াতািড় সzব আপনার িসF বা টাউনিশেপর �ােক8 র অিফেস 'ফান ক4ন 
অথবা সরাসির উপিrত 'হান! যিদ 'সF িনব8াচেনর িদন হয়, আপনার 'ভাটেকেu 
যান, এবং একF ফরম পূরণ কের 'ভাট িদন! যিদ আপনার কােছ তখেনা gথম 
অ_াবেসিv ব_ালট থােক, 'যেহতু আপিন ভুল কের 'ফেলেছন অথবা 'সF আংিশক ন³ 
হেয় 'গেছ, 'সF আপনার সােথ কের িনেয় যান!  
 
যিদ আিম 1ভাট 1দয়ার জন6 িনব8ন করার পেরও আমার 1ভাটেকেnর 1ভাটার 
তািলকায় আমার নাম না থােক? 

	



 
আপিন যখন 'ভাট 'দয়ার জন_ িনব<ন কেরেছন তখন 'য রিশদF 'পেয়েছন 'সF 
যিদ আপনার কােছ থােক, 'ভাট 'দয়ার জন_ 'সই রিশদF িনব8াচন কম[েক 'দখান! 
যিদ আপনার কােছ রিশদF না থােক, তাহেল িনব8াচন কম[েক আপনার ^কানা িদন 
এবং আপিন স^ক 'ভাটেকেu এেসেছন িকনা িজে�স ক4ন! যিদ আপিন 'ভাটদােনর 
জন_ িনব<ন কের থােকন িকd আপনার ^কানা অনযুায়ী আপিন স^ক 'ভাটেকেu 
না এেস থােকন, তাহেল স^ক 'ভাটেকেu যান! 
 
আপিন িনব8াচেনর িদন (েম মােসর িনব8াচেনর জন_ 3 'ম, gাইমাির িনব8াচেনর জন_ 
2 আগe, এবং সাধারণ িনব8াচেনর জন_ 8 নেভyর) রাত 8টার আেগ আপনার 
বাসrােনর gমাণ সহ আপনার িসF বা টাউনিশেপর �ােক8 র অিফেস  উপিrত হেয় 
'ভাটদােনর জন_ িনব<ন করেত পােরন! আপিন 'সখােন থাকার সময়, অ_াবেসিv 
ব_ালট ব_বহার কের 'ভাট িদেত পারেবন! 
 
যিদ আপিন আপনার �ােক8 র অিফেস বাসrােনর gমাণসহ উপিrত হেত না পােরন, 
তাহেল আপিন “gিভশনাল ব_ালেটর” মাধ_েম 'ভাট িদেত পারেবন! এF করার জন_, 
আপনােক শপথ কের বলেত হেব 'য আপিন ইেতাপূেব8 'ভাট 'দয়ার জন_ িনব<ন 
কেরেছন বেল আপিন িব¤াস কেরন! 
 
যিদ আপিন একF ছিবযুB আইিড 'দখােত পােরন 'যFেত আপনার বত8 মান ^কানা 
'দখােনা হেয়েছ, এবং যিদ আপিন স^ক 'ভাট 'কেu িগেয় থােকন, তাহেল আপনার 
gিভশনাল ব_ালট িনব8াচেনর িদন ট_াবেুলটর 'মিশেন যােব এবং আপনার 'ভাট গণনা 
করা হেব! অন_থায়, এF একF খােমর িভতের 'রেখ 'দয়া হেব, এবং �াক8  
িনব8াচেনর িদেনর পর 'সF পয8ােলাচনা করেবন! িনব8াচেনর িদেনর পর 'থেক আপনার 
কােছ ছয় িদন সময় আেছ �ােক8 র অিফেস 'যেকােনা ড�েমv 'দিখেয় gমাণ করার 
জন_ 'য আপিন 'ভাট 'দয়ার জন_ িনব<ন কেরিছেলন! 
 
যিদ আিম ভুল 1ভাটেকেn চেল যাই? 
 
অনলাইন খুেঁজ 'বর কের স^ক 'ভাটেকেu যান: িমিশগান 'ভাটার তথ_ 'কেuর 
www.michigan.gov/vote ওেয়বসাইেট যান এবং gেয়াজনীয় তথ_ িদন!  িবক} 
িহেসেব, আপিন 'ভাট িদেত যাওয়ার আেগ আপনার িসF বা টাউনিশেপর �ােক8 র 



কােছ 'ফান কের আপনার স^ক 'ভাটেকu 'কানF 'স সfেক8  িজে�স করেত 
পােরন৷  
 
যিদ আপিন ভুল 'ভাটেকেu চেল যান, তাহেল স^ক 'ভাটেকu খুেঁজ 'পেত একজন 
িনব8াচন কম[র কােছ সাহায_ চান! যিদ আপিন 'যখােন বত8 মােন বাস করেছন 
'সখােন 'ভাট 'দয়ার জন_ িনবি<ত না হন, তাহেল 'ভাট 'দয়ার জন_ িনব<ন 
করেত িনব8াচেনর িদন (েম মােসর িনব8াচেনর জন_ 3 'ম, gাইমাির িনব8াচেনর জন_ 
2 আগe, এবং সাধারণ িনব8াচেনর জন_ 8 নেভyর) রাত 8টার আেগ আপনার 
িসF বা টাউনিশেপর �ােক8 র অিফেস আপনার বাসrােনর gমাণ সহ উপিrত 'হান! 
 
যিদ আমার 1ভাট িদেত সমস6া হয় অথবা 1কউ আমােক ভয় 1দখােনার বা 
হয়রািন করার 1চrা কের? 
 
অিবলেy একজন িনব8াচন কম[েক বলনু! যিদ িনব8াচন কম[ই সমস_ার কারণ হয়, 
অথবা তারা সমস_ার সমাধান না কেরন, তাহেল আপনার িসF বা টাউনিশেপর 
�াক8 েক 'ফান ক4ন! যিদ িসF বা টাউনিশেপর �াক8  সমস_ার সমাধান না কেরন, 
তাহেল এই 'পইেজর শীেষ8 থাকা িনদ8লীয় িনব8াচন সুরHা হটলাইেন 'ফান ক4ন! 
 
1কউ যিদ আমার 1ভাটািধকারেক চ6ােলt কের? 
 
ধাপ 1: িনব8াচন কম[ কতৃ8 ক আপনােক শপথ িনেয় gেবশ করেত িদেত বলনু; 
  
ধাপ 2: আপনার 'ভাট 'দয়ার 'যাগ_তা gিত«া করার জন_ gেয়াজনীয় 'যেকােনা 
gেhর উ|র িদন, এবং 
  
ধাপ 3: 'ভাট িদন৷ 
 
যিদ আিম অ6াবেসি^ ব6ালেটর জন6 অনেুরাধ করার পর 1সM না পাই তাহেল 
আমার কী করা উিচত? 
 
আপনার gথম অ_াবেসিv ব_ালটF বািতল কের নতুন একFর জন_ আেবদন করেত 
যত তাড়াতািড় সzব আপনার িসF বা টাউনিশেপর �ােক8 র অিফেস 'ফান ক4ন 



অথবা সরাসির উপিrত 'হান! এF করার 'শষ সময় হেলা িনব8াচন িদবেসর আেগর 
'সামবার (েম মােসর িনব8াচেনর জন_ 2 'ম, gাইমাির িনব8াচেনর জন_ 1 আগe, 
এবং সাধারণ িনব8াচেনর জন_ 7 নেভyর) িবকাল 4টা পয8j! অথবা আপিন 
িনব8াচেনর িদন (েম মােসর িনব8াচেনর জন_ 3 'ম, gাইমাির িনব8াচেনর জন_ 2 
আগe, এবং সাধারণ িনব8াচেনর জন_ 8 নেভyর) আপনার 'ভাটেকেu িগেয় একF 
সহজ ফরম পূরণ কের 'ভাট িদেত পারেবন! 
 
যিদ আিম আমার অ6াবেসি^ ব6ালট 1পেয় থািক, িকq 1সM আমার WােকL র কােছ 
ডাকেযােগ পাঠােনার জন6 পযLাv সময় না থােক? 
 
আপনার অ_াবেসিv ব_ালট গণনার জন_ অবশ_ই িনব8াচেনর িদন (েম মােসর 
িনব8াচেনর জন_ 3 'ম, gাইমাির িনব8াচেনর জন_ 2 আগe, এবং সাধারণ িনব8াচেনর 
জন_ 8 নেভyর) রাত 8টার মেধ_ আপনার িসF বা টাউনিশেপর �ােক8 র কােছ 
'পৗঁছােত হেব৷ িনব8াচেনর দইু স¢াহ আেগ 'থেক �4 কের,  আপনার পূরণকৃত 
অ_াবেসিv ব_ালট ডাকেযােগ পাঠােনার পিরবেত8  আপনার িসF বা টাউনিশেপর �ােক8 র 
অিফেস বা �ােক8 র 'দয়া একF lপ বে� জমা িদেত হেব৷ যিদ আপিন এF জমা 
িদেত না পােরন, তাহেল আপিন পিরবােরর একজন িনকটা£ীয় (দাদা-দাদী, নািত-
নাতনী, বা ¤�রবািড়র আ£ীয়সহ) বা আপনার বািড়েত বসবাস কেরন এমন 
কাউেক আপনার পেH জমা 'দয়ার জন_ বলেত পােরন!  
 
যিদ এসব অপশন3েলা আপনার ¶ারা সzব না হয়, তাহেল আপিন আপনার িসF বা 
টাউনিশেপর �াক8 েক আপনার পূরণকৃত ব_ালট িনেয় 'যেত বলেত পােরন! এই অপশন 
ব_বহােরর জন_, আপনার পূরণকৃত ব_ালট অবশ_ই একই িসF বা টাউনিশেপর মেধ_ 
থাকেত হেব 'যখােন আপিন 'ভাট িদে¦ন, এবং আপনােক অবশ_ই আপনার ব_ালট 
িনেয় যাওয়ার জন_ অনেুরাধ জানােত িনব8াচেনর আেগর �iবার িবকাল 5টার মেধ_ 
আপনার িসF বা টাউনিশেপর �াক8 েক 'ফান করেত হেব (েম মােসর িনব8াচেনর জন_ 
29 এিgল 'ম, gাইমাির িনব8াচেনর জন_ 29 জলুাই, এবং সাধারণ িনব8াচেনর জন_ 4 
নেভyর)!  
  
যিদ আমার অ6াবেসি^ ব6ালট থােক িকq আিম িনবLাচেনর িদন সশরীের 1ভাট 
1দয়ার িসwাx িনই? 
 



যিদ আপিন অ_াবেসিv ব_ালেটর মাধ_েম 'ভাট না 'দয়ার িস·াj 'নন, তাহেল 
িনব8াচেনর িদন (েম মােসর িনব8াচেনর জন_ 3 'ম, gাইমাির িনব8াচেনর জন_ 2 
আগe, এবং সাধারণ িনব8াচেনর জন_ 8 নেভyর) আপনার অ_াবেসিv ব_ালট 
আপনার 'ভাটেকেu িনেয় যান এবং 'ফরত িদন! তারপর আপনােক একF নতুন 
ব_ালট 'দয়া হেব যােত আপিন 'ভাটেকেu 'ভাট িদেত পােরন! 
 
যিদ আমার অ6াবেসি^ ব6ালট আমার িসM বা টাউনিশেপর WাকL েক ডাকেযােগ 
পাpেয় িদই, িকq আিম িচিxত থািক 1য এM হয়েতা যথাসমেয় 1পৗঁছােব না, 
তাহেল কী করেবা? 
 
িমিশগান 'ভাটার তথ_ 'কেuর michigan.gov/vote ওেয়বসাইেট িগেয় gেয়াজনীয় 
তথ_ িদেয় আপনার অ_াবেসিv ব_ালট �_াক ক4ন!  
 
যিদ “received” ঘেরর িনেচ 'কােনা তািরখ 'দয়া না থােক, এবং এF িনব8াচন 
িদবেসর (েম মােসর িনব8াচেনর জন_ 3 'ম, gাইমাির িনব8াচেনর জন_ 2 আগe, 
এবং সাধারণ িনব8াচেনর জন_ 8 নেভyর) আেগ হয়, তাহেল আপনার িসF বা 
টাউনিশেপর �ােক8 র অিফেস িগেয় আপনার মলূ অ_াবেসিv ব_ালট বািতল করেত 
বলনু এবং একF নতুন 'ভাট িদন! আপনার �ােক8 র অিফেস িগেয় এF করার 'শষ 
সময় হেলা  িনব8াচন িদবেসর আেগর 'সামবার (েম মােসর িনব8াচেনর জন_ 2 'ম, 
gাইমাির িনব8াচেনর জন_ 1 আগe, এবং সাধারণ িনব8াচেনর জন_ 7 নেভyর) 
িবকাল 4টা পয8j!  
 
যিদ “received” ঘেরর িনেচ 'কােনা তািরখ 'দয়া না থােক এবং এF িনব8াচেনর 
িদন  (েম মােসর িনব8াচেনর জন_ 3 'ম, gাইমাির িনব8াচেনর জন_ 2 আগe, এবং 
সাধারণ িনব8াচেনর জন_ 8 নেভyর) হয়, তাহেল আপনার 'ভাটেকেu যান এবং 
িনব8াচন কম[েদরেক জানান! যিদ আপনার িসF বা টাউনিশেপর �াক8  তখেনা আপনার 
অ_াবেসিv ব_ালট না 'পেয় থােক, তাহেল আপিন একF ফরম পূরণ কের একF 
নতুন ব_ালেট 'ভাট িদেত পারেবন! 
 
যিদ আিম আমার ব6ালেট ভুল কের 1ফিল অথবা 1ভাMং 1মিশেন {M 1দখা 1দয়? 
 



যিদ আপিন ভুল কের 'ফেলন, তাহেল অিবলেy একF নতুন ব_ালট 'চেয় িনন! যিদ 
আপিন ব_ালটF ট_াবেুলটর 'মিশেন gেবশ করােনার আেগ এবং গণনা হওয়ার আেগ 
ভুল ধরেত পােরন, তাহেল আপনার একF নতুন ব_ালট পাওয়ার অিধকার রেয়েছ! 
 
যিদ \_ানার আপনার ব_ালট gত_াখান কের, তাহেল নতুন একF ব_ালট 'চেয় িনন! 
আপনার পুনরায় �4 করার অিধকার রেয়েছ! 
 
যিদ ট_াবেুলটর 'মিশন কাজ না কের, তাহেল আপিন আপনার পূরণকৃত ব_ালট 
ট_াবেুলটর 'মিশেনর একF িবেন রাখেত পারেবন! 'মিশনF আবার কাজ করা �4 
করেল িনব8াচন কম[রা আপনার ব_ালটF ট_াবেুলটর 'মিশেন gেবশ করােবন৷ 
 


