
 
আপনার অিধকারসমূহ জানুন  
 
আপনার &ভাট হেলা আপনার মতামত এবং আপনার মতামত 1র23পূণ6।  
 

কারা িনব'ন করেত এবং ,ভাট িদেত পারেবন? 
 
আিম িক 0ভাট 0দয়ার জন5 িনব7ন করেত পারেবা? 
 
আপিন িমিশগােন িনব:ন করেত এবং &ভাট িদেত পারেবন যিদ: 
● আপিন য>?রাে@র নাগিরক হন; 
● আপিন িমিশগােনর &কােনা িসB বা টাউেন কমপেD 30 িদন বসবাস কের থােকন 

(অথবা িনব6াচন িদবেসর আেগ 30 িদন হেব); 
● আপনার বয়স কমপেD 17.5 বছর হেয় থােক এবং িনব6াচন িদবেসর আেগ 18 

বছর হেয় যােব; এবং  
● আপিন বত6মােন &জলখানায় বা কারাগাের দL &ভাগ করেছন না৷ 

 
যিদ আিম একজন িশ=াথী@  হই? 
 
িমিশগােনর &যসব িশDাথীO  িমিশগােনর &কােনা P> েল &লখাপড়া করেছ তারা তােদর 
P> েলর অথবা বািড়র Rকানায় &ভাট &দয়ার জনS িনব:ন করেত পারেব। িমিশগােনর 
&যসব িশDাথীO  িমিশগােনর বাইেরর &কােনা P> েল &লখাপড়া করেছ তারাও িমিশগােন 
তােদর বািড়র Rকানায় &ভাট &দয়ার জনS িনব:ন করেত পারেব। িমিশগােনর অিধবাসী 
নয় িকW িমিশগােনর &কােনা P> েল &লখাপড়া করেছ এমন িশDাথীO রা তােদর িমিশগােনর 
P> েলর Rকানায় &ভাট &দয়ার জনS িনব:ন করেত পারেব। অনSানS &Xেট &ভাট &দয়ার 
জনS িনব:ন করা সYেক6  &কােনা Z[ থাকেল, &সই &Xেট &ভাট &দয়া সং\া] তথSসূ^ 
&দখ>ন। 



  
যিদ আপনার িমিশগােনর _াইিভং লাইেস` অথবা &Xট আইিড কাড6  থােক এবং 
আপিন িমিশগােন &ভাট &দয়ার জনS িনবি:ত হন, তাহেল আপনার &ভাটার িনব:েনর 
Rকানা এবং আপনার আইিডর Rকানা একই হেব। আপিন এ1েলার একBেত Rকানা 
পিরবত6ন করেল, অনSBেত bয়ংি\য়ভােব পিরবcতdত হেয় যােব। আপনার লাইেস` বা 
আইিড কােড6  লাগােনার জনS নত> ন Rকানার একB eকার &Xেটর সিচব আপনােক 
ডাকেযােগ পাঠােবন। 
 
যিদ আিম 0জলখানায় থািক অথবা 0কােনা অপরােধর জন5 0দাষী সাব5E হেয় 
থািক? 
 
একমা^ &য সমেয় আপিন িনব:ন করেত এবং &ভাট িদেত পারেবন না &সB হল- 
&জলখানায় বা কারাগাের দL &ভাগ করার সময়। 
 
আপিন িনব:ন করেত এবং &ভাট িদেত পারেবন: 
● যিদ আপিন &জলখানায় থােকন িকW আপনােক কারাদেL দিLত করা না হয়; 
● যিদ আপিন বত6মােন দL &ভাগ করেছন িকW &জলখানায় বা কারাগাের অবgান 

করেছন না; 
● যিদ আপিন Zেবশেন বা পSােরােল থােকন িকW &জলখানায় বা কারাগাের অবgান 

করেছন না; অথবা 
● যিদ আপনার কারাদL &ভাগ করা &শষ হেয় যায় এবং এখন আর &জলখানায় বা 

কারাগাের না থােকন।  
 

যিদ আিম গৃহহীন হই? 
 
যিদ আপনার &কােনা বািড় না থােক, তাহেল আপিন সাধারণত বাস কেরন এমন 
সড়েকর &মাড়, পাক6 , আiয়েকD অথবা অনS &কােনা gানেক আপনার Rকানা িহেসেব 
বSবহার কের &ভাট &দয়ার জনS িনব:ন করেত পারেবন। এই Rকানা হেত পাের &কােনা 



gানীয় আiয়েকD, পরামশ6 Zদানকারী সংgা, আউটিরচ &সkার অথবা আপনার হেয় 
িচR lহণ করেবন এমন &য &কােনা বSি?র বািড়র Rকানা। 
 
  
  

,ভাট ,দয়ার জন3 িকভােব িনব'ন করেত হয়? 
 
আপিন 0য 0কােনা সময় 0ভাট 0দয়ার জন5 িনব7ন করেত পােরন! 
 
িমিশগােন  অবশSই আপনােক &ভাট &দয়ার জনS িনবি:ত হেত হেব। আপিন িনব6াচেনর 
িদন (&ম মােসর িনব6াচেনর জনS 3 &ম, Zাইমাির িনব6াচেনর জনS 2 আগX এবং 
সাধারণ িনব6াচেনর জনS 8 নেভmর) রাত 8টা পয6] &যেকােনা সময় িনব:ন করেত 
পারেবন। িকW যত তাড়াতািড় সnব িনব:ন কের &ফলা উpম। আপিন যত আেগ 
যােবন, িনব:ন করার জনS তত &বিশ িবকq পােবন।  
 
আিম িক 0ভাট 0দয়ার জন5 িনবি7ত হেয়িছ? 
 
আপিন &ভাট &দয়ার জনS িনবি:ত হেয়েছন িকনা তা &দখেত 
michigan.gov/vote  ওেয়বসাইেট িমিশগােনর &ভাটার তথS &কেD যান এবং 
Zেয়াজনীয় তথS Zেবশ করান। আপিন বতIমােন 0যখােন বসবাস করেছন &সখােন 
&ভাট &দয়ার জনS িনবি:ত হেয়েছন িকনা &দখ>ন। এছাড়াও আপিন আপনার িসB, 
টাউনিশপ বা কাউr sােক6 র অিফেস &ফান করেত পােরন এবং আপিন বত6মােন 
&যখােন বসবাস করেছন &সখােন িনব ি:ত হেয়েছন িকনা িজেtস করেত পােরন।  
 
আিম একJ আসK িনবIাচেনর জন5 িকভােব িনব7ন করেবা?  
 



িনব6াচেনর 14 িদন আগ পয6] (&ম মােসর িনব6াচেনর জনS 19 এিZল, Zাইমাির 
িনব6াচেনর জনS 19 জুলাই এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনS 25 অেvাবর), আপনার 
&ভাট &দয়ার জনS িনব :ন করার অেনক1েলা উপায় রেয়েছ: 
 
● অনলাইেন michigan.gov/VoterRegistration ওেয়বসাইেট (যিদ আপনার 

িমিশগােনর _াইিভং লাইেস` অথবা &Xট আইিড কাড6  থােক);  
● &Xট সিচেবর শাখা অিফেস;  
● আপনার িসB বা টাউনিশপ sােক6 র অিফেস অথবা আপনার কাউr sােক6 র 

অিফেস;  
● অDমতা রেয়েছ এমন বSি?েদর সরকাির সহায়তা অথবা পিরেষবা Zদান কের 

থােক এমন &যেকান &Xট এেজি`েত;  
● িনব6াচেনর পেনর িদন আগ পয6] (&ম মােসর িনব6াচেনর জনS 18 এিZল, Zাইমাির 

িনব6াচেনর জনS 18 জুলাই এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনS 24 অেvাবর) 
ডাকেমাহরয>? পূরণকw ত &ভাটার িনব :ন আেবদনপ^ ডাকেযােগ পাঠােনার মাধSেম; 
অথবা 

● &ভাটার িনব:ন কম6সূিচর মাধSেম।  
 
িনব6াচেনর 14তম িদন &থেক xর2 কের (&ম মােসর িনব6াচেনর জনS 19 এিZল, Zাইমাির 
িনব6াচেনর জনS 19 জুলাই এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনS 25 অেvাবর) িনব6াচেনর 
িদন রাত 8টা পয6], আপনার &ভাট &দয়ার জনS িনব :ন করার একB উপায় আেছ: 
 
● আপনার িসB বা টাউনিশপ sােক6 র অিফেস যান এবং “বাসgােনর Zমাণ” িদন৷  
 
“বাসMােনর Nমাণ” বলেত কী 0বাঝায়? 
 
“বাসgােনর Zমাণ” হেলা আপনার নাম এবং আপিন &যখােন বাস করেছন &সই িসB 
বা টাউনিশেপ বত6মান Rকানা রেয়েছ এমন একB ডক> েমk। 



 
িনেচর ডক> েমk1েলার &য &কােনাBর কাগেজ মুিyত বা ইেলzিনক কিপ হেলই হেব: 
● িমিশগােনর একB _াইিভং লাইেস` অথবা &Xট আইিড কাড6 ; 
● ইউBিলB িবল; 
● বSাংক &Xটেমk; 
● &বতেনর &চক; 
● সরকাির &চক; অথবা 
● অনS &যেকােনা সরকাির ডক> েমk৷ 
 
আমার িসJ বা টাউনিশপ RােকI র অিফস 0কাথায় এবং এJ কখন 0খালা থােক? 
 
িমিশগান &ভাটার তথS &কেDর michigan.gov/vote ওেয়বসাইেট যান এবং আপনার 
িসB বা টাউনিশেপর sাক6  সYেক6  তথS &পেত আপনার Rকানা িলখ>ন। যিদ আপনার 
িসB বা টাউনিশপ sাক6  একB সSােটলাইট অিফস বা কেয়কB অিফস পিরচালনা 
কেরন, তাহেল &স সব অিফস &খালা থাকার সময় ও অব gান &পাX করা হেব। িবকq 
িহেসেব আপিন আপনার িসB বা টাউনিশেপর sাক6  অিফেস &ফান কর2ন এবং তােদর 
&খালা থাকার সময় ও অবgান(সমূহ) সYেক6  িজেtস কর2ন। 
 
িসB ও টাউনিশেপর sাক6  অিফসসমূহ তােদর সাধারণ অিফস চলাকালীন সমেয়, 
ZেতSক িনব6াচেনর আেগর উইকএে{ (&ম মােসর িনব6াচেনর জনS 30 এিZল &থেক 1 
&ম, Zাইমাির িনব6াচেনর জনS 30-31 জুলাই এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনS 5-6 নেভmর 
পয6]) কমপেD আট ঘ}া এবং িনব6াচেনর িদন (&ম মােসর িনব6াচেনর জনS 3 &ম, 
Zাইমাির িনব6াচেনর জনS 2 আগX এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনS 8 নেভmর) সকাল 
7টা &থেক রাত 8টা পয6] অবশSই &খালা থাকেত হেব। 
 
0ভাট 0দয়ার জন5 িনব7ন করেত আমার িক ছিবযUV আইিড অথবা নাগিরকেXর 
Nমাণ Nেয়াজন হেব? 



 
না৷ যিদ আপিন সশরীের উপিgত হেয় &ভােটর জনS িনব:ন কেরন তাহেল আপনার 
কােছ ছিবয>? আইিড চাওয়া হেব। আপনার যিদ তা না থােক অথবা আপনার সােথ 
না থােক, তাহেল আপিন একB সাধারণ ফরেম bাDর কের তারপর &ভাট &দয়ার জনS 
িনব:ন করেত পারেবন। যিদ আপিন ডাকেযােগ &ভাট &দয়ার জনS িনব:ন কেরন এবং 
আপনার িমিশগােনর _াইিভং লাইেস` অথবা &Xট আইিড কাড6  অথবা &সাশSাল 
িসিকউিরB নmর থােক, তাহেল আপনার &ভাটার িনব:ন আেবদনপে^র িনধ6ািরত gােন 
&সই নmর1েলা িলখ>ন। 
 
 

িনব5াচন িদবেসর আেগ ,ভাট ,দয়া 
 
আপিন িনবIাচন িদবেসর আেগই 0ভাট িদেত পােরন! 
 
িমিশগােনর সব িনবি:ত &ভাটার একB “অSাবেসr বSালেটর” মাধSেম িনব6াচন িদবেসর 
আেগই &ভাট িদেত পারেবন। আপনার &কােনা অজুহাত বা কারণ &দখােনার Zেয়াজন 
হেব না। আপিন িনব6াচন িদবেসর আেগই বািড়েত বেস অথবা আপনার িসB বা 
টাউনিশপ sােক6 র অিফেস িগেয় &ভাট িদেত পারেবন। 

 
আিম িকভােব িনবIাচন িদবেসর আেগ বািড় ,থেক 0ভাট িদেবা? 
 
ধাপ 1: আপনার বSালেটর জনS অনুেরাধ জানান 
 
অSাবেসr বSালেটর জনS একB আেবদনপ^ পূরণ কর2ন, এBেত আপনার অিফিসয়াল 
bাDর িদন এবং আপনার িসB বা টাউনিশপ sােক6 র কােছ জমা িদন। আপনার 
পূরণকw ত আেবদনপ^B ইেমইেল, ডাকেযােগ, ফSাে~ অথবা সশরীের উপিgত হেয় জমা 
িদেত পােরন। আপনার sাক6  আপনার আেবদনপ^ কখন &পেয়েছন এবং আপনার 
বSালট আপনােক ডাকেযােগ কখন পাঠােনা হেয়েছ তা আপিন িমিশগান &ভাটার তথS 



&কেDর michigan.gov/vote ওেয়বসাইেট িগেয় এবং Zেয়াজনীয় তথS িদেয় �Sাক করেত 
পারেবন। 
 
ধাপ 2: আপনার বSালট পূরণ কর2ন 
 
আপনার অSাবেসr বSালট ডাকেযােগ &প� �ছােনার জনS অেপDা কর2ন। &প� �ছার পর 
&সB পূরণ কর2ন, &সBেক Zদp খােম ভের খােমর বাইের আপনার অিফিসয়াল bাDর 
িদন। 
 
ধাপ 3: আপনার বSালট জমা িদন 
 
আপনার পূরণকw ত বSালট যত তাড়াতািড় সnব জমা &দয়া উিচত। আপনার পূরণকw ত 
বSালট গণনার জনS অবশSই িনব6াচেনর িদন (&ম মােসর িনব6াচেনর জনS 3 &ম, Zাইমাির 
িনব6াচেনর জনS 2 আগX এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনS 8 নেভmর) রাত 8টার মেধS 
আপনার িসB বা টাউনিশপ sােক6 র কােছ &প� �ছােত হেব৷  
 
আপনার পূরণকw ত বSালট জমা &দয়ার অেনক1েলা উপায় আেছ: 
 
● এB ডাকেযােগ জমা িদন। আমােদর পরামশ6 হেলা আপনার বSালট &ভােটর িদেনর 

দুই স�াহ আেগই (&ম মােসর িনব6াচেনর জনS 19 এিZল, Zাইমাির িনব6াচেনর জনS 
19 জুলাই এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনS 25 অেvাবেরর মেধS) ডাকেযােগ পাRেয় 
িদন। 

● এB আপনার িসB বা টাউনিশেপর sাক6  অিফেস বা আপনার sােক6 র &দয়া একB 
িনরাপদ _প বে~ জমা িদন। 

● পিরবােরর একজন িনকটা�ীয় (দাদা/দাদী বা নানা-নানী, নািত/নাতিন বা 
�xর/শাxিড়সহ) বা আপনার বািড়েত বসবাস কেরন এমন একজন বSি?র মাধSেম 
আপনার বSালট জমা িদন। 



● উপেরাি�িখত &কােনা উপােয় সnব না হেল, &শষ উপায় িহেসেব আপিন আপনার 
িসB বা টাউনিশপ sাক6 েক আপনার পূরণকw ত বSালট িনেয় &যেত বলেত পােরন। 
এই অপশন বSবহােরর জনS, আপনার পূরণকw ত বSালট অবশSই একই িসB বা 
টাউনিশেপর মেধS থাকেত হেব &যখােন আপিন &ভাট িদে�ন এবং আপনােক 
অবশSই আপনার বSালট িনেয় যাওয়ার জনS অনুেরাধ জানােত িনব6াচেনর আেগর 
x\বার িবকাল 5টার মেধS আপনার িসB বা টাউনিশপ sাক6 েক &ফান করেত 
হেব (&ম মােসর িনব6াচেনর জনS 29 এিZল, Zাইমাির িনব6াচেনর জনS 29 জুলাই 
এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনS 4 নেভmর)।  

 
আিম যিদ Mায়ীভােব অ5াবেসY 0ভাটার তািলকায় থািক? 
 
এমন িক আপিন gায়ীভােব অSাবেসr &ভাটার তািলকায় থাকেলও, আপনােক ZিতB 
িনব6াচেন একB বSালেটর জনS অনুেরাধ জানােত হেব৷ 
 
যিদ আপিন gায়ীভােব অSাবেসr &ভাটার তািলকায় থাকার জনS সাইন-আপ কেরন, 
তাহেল আপনার িসB বা টাউনিশপ sাক6  ZেতSক িনব6াচেনর আেগ আপনােক একB 
অSাবেসr বSালেটর আেবদনপ^ পাঠােবন৷ আপনার অSাবেসr বSালট ডাকেযােগ 
পাওয়ার জনS, আপনােক অবশSই আপনার িসB বা টাউনিশপ sােক6 র কােছ আপনার 
পূরণকw ত আেবদনপ^ জমা িদেত হেব৷ 
 
আিম অ5াবেসY ব5ালেটর আেবদনপZ 0কাথায় পােবা?  
 
ZেতSক িনব6াচেনর কমপেD 75 িদন আেগ, আপিন িমিশগান &ভাটার তথS &কেDর 
michigan.gov/vote ওেয়বসাইট &থেক একB অSাবেসr বSালেটর জনS আেবদনপ^ 
িZk কের জমা িদেত পারেবন। িবকq িহেসেব আপনার িসB বা টাউনিশপ sােক6 র 
কােছ &ফান কের আপনার Rকানায় একB আেবদনপ^ ডাকেযােগ পাঠােনার জনS 
অনুেরাধ জানােত পােরন। এছাড়াও আপনােক &Xট &সে\টাির, আপনার sাক6 , একB 



রাজৈনিতক দল বা অনSানS স ংgার &দয়া অSাবেসr বSালেটর &য &কােনা আেবদনপ^ 
বSবহার করেত পারেবন।   
  
যিদ আপনার িমিশগােনর সাPিতক _াইিভং লাইেস` অথবা &Xট আইিড কাড6  থােক, 
তাহেল আপিন অনলাইেন michigan.gov/vote ওেয়বসাইেট আপনার আেবদন পূরণ 
করেত পারেবন৷ 
---- 
িনবIাচন িদবেসর আেগ বািড় ,থেক 0ভাট 0দয়ার 0শষ সময় কখন? 
 
যত তাড়াতািড় সnব আপনার আেবদন জমা িদন। িনব6াচেনর কমপেD এক মাস আেগ 
আপনার আেবদনপ^ জমা &দয়ার জনS আমরা &জারােলাভােব পরামশ6 িদেয় থািক যােত 
আপনার বSালট পাওয়ার, এB পূরণ করার এবং এB আপনার িসB বা টাউনিশপ 
sােক6 র কােছ জমা &দয়ার জনS পয6া� সময় থােক। আপনার পূরণকw ত অSাবেসr 
বSালট গণনার জনS অবশSই িনব6াচেনর িদন (&ম মােসর িনব6াচেনর জনS 3 &ম, Zাইমাির 
িনব6াচেনর জনS 2 আগX এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনS 8 নেভmর) রাত 8টার মেধS 
আপনার িসB বা টাউনিশপ sােক6 র কােছ &প� �ছােত হেব। 
 
আিম িকভােব িনবIাচন িদবেসর আেগ সশরীের উপি?ত হেয় 0ভাট িদেবা?  
 
ধাপ 1: আপনার িসB বা টাউনিশপ sােক6 র অিফেস যান। 
ধাপ 2: অSাবেসr বSালেটর জনS একB আেবদনপ^ পূরণ কর2ন এবং &সখানকার 
কমীO র কােছ &সB জমা িদন। 
ধাপ 3:  আপনার বSালট পূরণ কর2ন, &সB Zদp খােম ভের খােমর বাইের আপনার 
অিফিসয়াল bাDর িদন এবং কমীO র কােছ জমা িদন।  
 
িনবIাচন িদবেসর আেগ কখন আিম সশরীের উপি?ত হেয় 0ভাট িদেত পারেবা?  
 



িনব6াচন িদবেসর আেগর 40তম িদন (&ম মােসর িনব6াচেনর জনS 24 মাচ6 , Zাইমাির 
িনব6াচেনর জনS 23 জুন এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনS 29 &সে�mর) &থেক xর2 কের 
আপিন আপনার িসB বা টাউনিশপ sােক6 র অিফেস &যেত পােরন৷ আপিন &যখােন 
বসবাস কেরন &সখােন &ভাট &দয়ার জনS ইেতামেধS িনব :ন কের থাকেল, িনব6াচন 
িদবেসর আেগ সশরীের &ভাট &দয়ার &শষ সময় হেলা িনব6াচন িদবেসর আেগর &সামবার 
(&ম মােসর িনব6াচেনর জনS 2 &ম, Zাইমাির িনব6াচেনর জনS 1 আগX এবং সাধারণ 
িনব6াচেনর জনS 7 নেভmর) িবকাল 4টা পয6]। যিদ আপনােক &ভাট &দয়ার জনS 
িনব :ন করেত হয়, তাহেল আপনার িসB বা টাউনিশপ sােক6 র অিফেস িনব :ন করা 
ও &ভাট &দয়ার &শষ সময় হেলা িনব6াচেনর িদন (&ম মােসর িনব6াচেনর জনS 3 &ম, 
Zাইমাির িনব6াচেনর জনS 2 আগX এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনS 8 নেভmর) রাত 
8টা পয6]৷  
 
আমার িসJ বা টাউনিশপ RােকI র অিফস 0কাথায় এবং এJ কখন 0খালা থােক? 
 
িমিশগান &ভাটার তথS &কেDর michigan.gov/vote ওেয়বসাইেট যান এবং আপনার 
িসB বা টাউনিশেপর sাক6  সYেক6  তথS &পেত আপনার Rকানা িলখ>ন। যিদ আপনার 
িসB বা টাউনিশেপর sাক6  একB সSােটলাইট অিফস বা কেয়কB অিফস পিরচালনা 
কেরন, তাহেল &সসব অিফেসর &খালা থাকার সময় ও অব gান &পাX করা হেব। িবকq 
িহেসেব আপিন আপনার িসB বা টাউনিশেপর sােক6 র অিফেস &ফান করেত পােরন 
এবং তােদর &খালা থাকার সময় ও অব gান(সমহূ) সYেক6  িজেtস করেত পােরন। 
 
িসB ও টাউনিশেপর sাক6  অিফসসমূহ তােদর সাধারণ অিফস চলাকালীন সমেয়, 
ZেতSক িনব6াচেনর আেগর উইকএে{ (&ম মােসর িনব6াচেনর জনS এিZল 30 &থেক 1 
&ম, Zাইমাির িনব6াচেনর জনS 30-31 জুলাই এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনS 5-6 নেভmর 
পয6]) কমপেD আট ঘ}া এবং িনব6াচেনর িদন (&ম মােসর িনব6াচেনর জনS 3 &ম, 
Zাইমাির িনব6াচেনর জনS 2 আগX এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনS 8 নেভmর) সকাল 
7টা &থেক রাত 8টা পয6] অবশSই &খালা থাকেত হেব। 



 
আমার RােকI র অিফস িক [ইলেচয়ার Nেবশেযাগ5?  
 
আপনার একB �ইলেচয়ার ZেবশেযাগS &ভাটেকD এবং �ইলেচয়াের বেস বSবহারেযাগS 
&ভাBং &মিশন বSবহােরর অিধকার রেয়েছ। যিদ আপনার sােক6 র অিফস �ইলেচয়ার 
ZেবশেযাগS না হয় অথবা &সখােন �ইলেচয়াের বেস বSবহারেযাগS &কােনা &ভাBং &মিশন 
না থােক, তাহেল অিবলেm আপনার িসB বা টাউনিশপ sাক6 েক &ফান কর2ন, এ 
িবষেয় িরেপাট6  কর2ন এবং একB িবকq সাইেটর জনS অনুেরাধ জানান৷ এছাড়া এই 
িবষেয় িরেপাট6  করেত আপিন এই &পইেজর শীেষ6 থাকা িনদ6 লীয় িনব6াচন সুরDা 
হটলাইেন &ফান করেত পােরন। 
  
 

িনব5াচেনর িদন ,ভাট ,দয়া 
 
িনবIাচেনর িদন কেব? 
 
িকছ>  কিমউিনBেত 3 &ম, 2022 তািরেখ একB িনব6াচন অনু�ত হেব৷ &XটবSাপী 
Zাইমাির িনব6াচন হেব 2 আগX 2022 এবং &XটবSাপী সাধারণ িনব6াচন হেব 8 নেভmর 
2022 তািরেখ৷ 
 
িমিশগান &ভাটার তথS &কেDর michigan.gov/vote ওেয়বসাইেট িগেয় এবং Zেয়াজনীয় 
তথS িদেয় আপনার কিমউিনBর আস� িনব6াচন1েলা সYেক6  আেরা জানুন। িবকq 
িহেসেব আপিন আপনার িসB বা টাউনিশেপর sােক6 র অিফেস &ফান করেত পােরন 
এবং এই তথS সYেক6  িজেtস করেত পােরন। 
 
0ভাটেকD]েলা কখন 0খালা থােক? 
 



&ভাটেকD1েলা িনব6াচেনর িদন (&ম মােসর িনব6াচেনর জনS 3 &ম, Zাইমাির িনব6াচেনর 
জনS 2 আগX এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনS 8 নেভmর) gানীয় সময় সকাল 7টা 
&থেক রাত 8টা পয6] &খালা থাকেব৷ যিদ আপিন রাত 8টার মেধS লাইেন দঁাড়ান 
তাহেল আপনার &ভাট &দয়ার অিধকার রেয়েছ। 

 
ব5ালেট কী থাকেব? 
 
যিদ আপিন &ভাট &দয়ার জনS িনব ি:ত হেয় থােকন, তাহেল িমিশগান &ভাটার তথS 
&কেDর michigan.gov/vote ওেয়বসাইেট Zেয়াজনীয় তথS িদেয় আপনার নমুনা বSালট 
&দখেত পােরন। 
 
িনবIাচেনর িদন আিম 0কাথায় 0ভাট িদেবা? 
 
যিদ আপিন &যখােন বাস করেছন &সখােন &ভাট &দয়ার জনS িনবি:ত হেয় থােকন, 
তাহেল আপনােক অবশSই আপনার জনS িনধ6ািরত &ভাটেকেD িগেয় &ভাট িদেত 
হেব। আপিন আপনার &ভাটেকD এভােব খ> ঁেজ &বর করেত পােরন:  
 
• অনলাইেন িমিশগান &ভাটার তথS &কেDর michigan.gov/vote ওেয়বসাইেট 

Zেয়াজনীয় তথS িদেয়; 
• আপনার &ভাটার আইিড কােড6 ; 
• আপনার িসB বা টাউনিশপ sাক6 েক &ফান কের; অথবা  
• এই &পইেজর শীেষ6 থাকা িনদ6 লীয় িনব6াচন সুরDা হটলাইেন &ফান করার মাধSেম৷ 
 
যিদ আপিন &যখােন বাস করেছন &সখােন &ভাট &দয়ার জনS িনবি:ত না হন, তাহেল 
&ভাট &দয়ার জনS িনব:ন করেত আপনােক অবশSই িনব6াচেনর িদন (&ম মােসর 
িনব6াচেনর জনS 3 &ম, Zাইমাির িনব6াচেনর জনS 2 আগX এবং সাধারণ িনব6াচেনর 
জনS 8 নেভmর) রাত 8টার মেধS আপনার িসB বা টাউনিশপ sােক6 র অিফেস 



বাসgােনর Zমাণ িনেয় উপিgত হেত হেব। িনব:ন কের &ফলার পর, আপিন sােক6 র 
অিফেস অSাবেসr বSালেটর মাধSেম অথবা সময় থাকেল আপনার &ভাটেকেD িগেয় 
&ভাট িদেত পারেবন। 
 
যিদ আমার ^কানা পিরব_ত`ত হয়?  
 
যখনই আপিন Rকানা পিরবত6ন করেবন আপনার &ভাটার িনব:ন আপেডট কের 
িনেবন। যিদ আপিন আপনার িনব:ন আপেডট কের না থােকন, তাহেল িনব6াচেনর 
িদন (&ম মােসর িনব6াচেনর জনS 3 &ম, Zাইমাির িনব6াচেনর জনS 2 আগX এবং 
সাধারণ িনব6াচেনর জনS 8 নেভmর) রাত 8টার মেধS আপনার িসB বা টাউনিশেপর 
sােক6 র অিফেস বাসgােনর Zমাণসহ উপিgত হওয়ার মাধSেম আপিন &ভাট &দয়ার জনS 
িনব:ন করেত পােরন। 
 
আপিন &শষবােরর মত আপনার পুরাতন &ভাটেকেDও &ভাট িদেত পারেবন যিদ: 
• আপিন একই িসB বা টাউনিশেপর মেধS বািড় পিরবত6ন কের থােকন; অথবা  
• আপিন িনব6াচেনর আেগর 60তম িদেনর পের িভ� &কােনা িসB বা টাউনিশেপ বািড় 
পিরবত6ন কের থােকন। 
    
আিম িক 0ভাট 0দয়ার জন5 কমIMল 0থেক ছU J পােবা? 
 
আপনার িনেয়াগকত6 া আপনােক &ভাট &দয়ার জনS &বতনসহ বা &বতন ছাড়া ছ> B িদেত 
বাধS নন। আপিন ছ> B িনেত পারেবন এমন &কােনা নীিত তােদর আেছ িকনা তা &জেন 
িনন। যিদ না থােক, িনব6াচন িদবেসর আেগ &ভাট িদন (&ম মােসর িনব6াচেনর জনS 3 
&ম, Zাইমাির িনব6াচেনর জনS 2 আগX এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনS 8 নেভmর)৷  
  
  

,ভাটেকেD Aইলেচয়ােরর Dেবশেযাগ3তা 
 



যিদ আমার 0ভাটেকD [ইলেচয়ার Nেবশেযাগ5 না হয়? 
 
আপনার একB �ইলেচয়ার ZেবশেযাগS &ভাটেকD এবং �ইলেচয়াের বেস বSবহারেযাগS 
&ভাBং &মিশন বSবহােরর অিধকার রেয়েছ। যিদ এB িনব6াচেনর িদেনর (&ম মােসর 
িনব6াচেনর জনS 3 &ম, Zাইমাির িনব6াচেনর জনS 2 আগX এবং সাধারণ িনব6াচেনর 
জনS 8 নেভmর) আেগ হয়, তাহেল অিবলেm আপনার িসB বা টাউনিশপ sাক6 েক 
&ফান কর2ন এবং �ইলেচয়ার ZেবশেযাগS িবকq &কােনা সাইট িনধ6ারণ কের িদেত 
বলুন। এছাড়া এই িবষেয় িরেপাট6  করেত আপিন এই &পইেজর শীেষ6 থাকা িনদ6 লীয় 
িনব6াচন সুরDা হটলাইেন &ফান করেত পােরন। 
 
যিদ এB িনব6াচেনর িদন (&ম মােসর িনব6াচেনর জনS 3 &ম, Zাইমাির িনব6াচেনর জনS 
2 আগX এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনS 8 নেভmর) হয়, তাহেল আপনার পেD 
কাব6সাইড &ভাBং-এর জনS অনুেরাধ জানােত কাউেক &ভাটেকেD পাঠান। আপনার 
&ভাটেকেDর িনব6াচন কমীO রা একB বSালট বাইের িনেয় আসেবন যােত আপিন &ভাট 
িদেত পােরন। 
 
আিম িক আমার ভাষায় একJ ব5ালট 0পেত পাির? 
 
যিদ আপিন sাইড টাউনিশপ, &কাভাট6  টাউনিশপ অথবা &ফনিভল িসBেত &ভাট 
&দন, তাহেল আপনার �Sািনশ ভাষায় বSালট এবং িনব6াচন সং\া] উপকরণ 
পাওয়ার অিধকার রেয়েছ। 
 
যিদ আপিন হSাম�ািমক িসBেত &ভাট &দন, তাহেল আপনার বাংলা ভাষায় বSালট 
এবং িনব6াচন সং\া] উপকরণ পাওয়ার অিধকার রেয়েছ। 
 
যিদ আপিন ইংেরিজ পড়েত বা িলখেত না পােরন এবং আপনার ভাষায় &কােনা 
বSালট পাওয়া না যায়, তাহেল আপনার পছে�র &যেকােনা বSি?র সহায়তা &নয়ার 
অিধকার আপনার রেয়েছ। তেব &সই বSি? আপনার িনেয়াগকত6 া, আপনার 



িনেয়াগকত6 ার &কােনা এেজk অথবা আপনার iিমক ইউিনয়েনর &কােনা কম6কত6 া বা 
এেজk হেত পারেবন না। 

 
যিদ আমার 0ভাট 0দয়ার 0=েZ সাহােয5র Nেয়াজন হয়? 
 
আপনার একB অSাে~সেযাগS &ভাBং &মিশন বSবহার কের bাধীনভােব &ভাট &দয়ার 
অিধকার রেয়েছ। যিদ আপিন একB অSাে~সেযাগS &ভাBং &মিশন বSবহার করেত চান, 
তাহেল &ভাটেকেD উপিgত হওয়ার পর একজন িনব6াচনী কম6কত6 ােক বলুন। 
 
িনব6াচনী কম6কত6 ােদর কাছ &থেক সাহাযS পাওয়ার অিধকার আপনার রেয়েছ। আপিন 
&যেকােনা সময় এমনিক &ভাBং ব> েথ Zেবশ করার পেরও, িনব6াচন কম6কত6 ােদরেক &ভাট 
&দয়ার সর�াম িকভােব বSবহার করেত হয় তা িজেtস করেত পারেবন অথবা তােদর 
কাছ &থেক অনS &কােনা সহায়তা চাইেত পারেবন। 
 
যিদ আপিন অ:, Zিতব:ী অথবা পড়েত বা িলখেত অDম হন, তাহেল আপনার 
পছে�র &যেকােনা বSি?র কাছ &থেক সহায়তা &নয়ার অিধকার আপনার রেয়েছ। তেব 
&সই বSি? আপনার িনেয়াগকত6 া, আপনার িনেয়াগকত6 ার &কােনা এেজk অথবা আপনার 
iিমক ইউিনয়েনর &কােনা কম6কত6 া বা এেজk হেত পারেবন না। 
 

0ভাট 0দয়ার জন5 পিরচয়পZ 
 
0ভাট 0দয়ার জন5 আমার িক ছিবযUV আইিড Nেয়াজন হেব? 
 
না৷ িকW যিদ আপনার তা থােক, তাহেল &ভাটদান Zি\য়া �ততর করার জনS &সB 
সােথ আনুন এবং িনব6াচনী কমীO েক িদন। 
 



আপিন &ভাট িদেত যাওয়ার পর আপনার কাছ &থেক ছিবয>? আইিড চাওয়া হেব। যিদ 
আপনার ছিবয>? আইিড না থােক অথবা আপনার সােথ না থােক, তাহেল আপিন 
একB সাধারণ ফরেম bাDর কের &ভাট িদেত পারেবন। 

 
িমিশগােন আমার Nথমবােরর মত 0ভাট 0দয়ার জন5 িক ছিবযUV আইিডর Nেয়াজন 
হেব? 
 
না৷ তেব bq সংখSক Zথমবােরর &ভাটার যারা ডাকেযােগ অথবা &ভাটার িনব:ন 
কম6সূিচর মাধSেম িনব:ন কেরেছন তােদর &ভাট &দয়ার সময় িকছ>  ডক> েমk &দখােত হেত 
পাের। িন� িলিখত1েলার &য &কােনাBর ইেলzিনক বা কাগেজর কিপ হেলই হেব: 
  
আপনার নাম ও ছিবয>? একB আইিড (Rকানা থাক> ক বা না থাক> ক অথবা Rকানা 
যাই &হাক না &কন): 

•    _াইিভং লাইেস` অথবা &যেকােনা &Xেটর বSি?গত আইিড কাড6  
•    হাই P> ল বা কেলেজর আইিড 
•    পাসেপাট6  
•    সামিরক বািহনী বা সরকার কতw 6ক ইসুSকw ত আইিড 
•    উপজাতীয় আইিড কাড6  
 

আপনার নাম ও Rকানাসহ ছিব-িবহীন একB আইিড: 
•    বত6মান ইউBিলB িবল 
•    বSাংক &Xটেমk 
•    &বতেনর &চেকর মুিড় 
•    সরকাির &চক 
•    অনS &য &কােনা সরকাির ডক> েমk 
  



0ভাট 0দয়ার জন5 িনব7ন করার সময় আিম 0য রিশদ 0পেয়িছলাম 0সJ িক 
আমার Nেয়াজন হেব? 
 
হয়েতা৷ আপনার কােছ থাকেল, &সB সােথ কের িনেয় আসুন। যিদ আপিন িনব6াচেনর 
িদেনর (&ম মােসর িনব6াচেনর জনS 3 &ম, Zাইমাির িনব6াচেনর জনS 2 আগX এবং 
সাধারণ িনব6াচেনর জনS 8 নেভmর) কাছাকািছ সমেয় &ভাট &দয়ার জনS িনব :ন কের 
থােকন, তাহেল আপনার এB Zেয়াজন হেত পাের।   
 
0ভাট 0দয়ার জন5 িক আমার 0ভাটার পিরিচিত কাডI  Nেয়াজন হেব? 
 
না৷ িকW আপনার কােছ থাকেল, &সB সােথ কের িনেয় আসুন।  

 
বAল িজFািসত DGাবলী 
 
আমার অ5াবেসY ব5ালট 0কাথায়? 
 
আপিন Zেয়াজনীয় তথS Zেবশ করােনার মাধSেম আপনার অSাবেসr বSালট এবং 
আেবদনপ^B িমিশগােনর &ভাটার তথS &কেDর michigan.gov/vote ওেয়বসাইেট �Sাক 
করেত পারেবন। সাইটB িভিজট কের &দখ>ন &য &কান তািরেখ: 
 
● আপনার আেবদন আপনার sাক6  &পেয়েছন ও Zি\য়া কেরেছন; 
● আপনার অSাবেসr বSালট আপনার কােছ ডাকেযােগ পাঠােনা হেয়েছ; এবং 
● আপনার sাক6  আপনার অSাবেসr বSালট &পেয়েছন। 
 
যিদ &কােনা িনcদd� ঘেরর িনেচ &কােনা তািরখ &দয়া না থােক, তাহেল এর অ �থ হেলা 
&সই ধাপB এখেনা সY� হয়িন। 
 

	



যিদ আিম আমার অ5াবেসY ব5ালট 0পেয় থািক িকa এরপর 0সখােন 0কােনা ভU ল 
কের 0ফিল অথবা হািরেয় 0ফিল বা নb কের 0ফিল? 
 
যিদ এB িনব6াচেনর িদেনর (&ম মােসর িনব6াচেনর জনS 3 &ম, Zাইমাির িনব6াচেনর জনS 
2 আগX এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনS 8 নেভmর) আেগ হয়, তাহেল আপনার Zথম 
অSাবেসr বSালটB বািতল কের নত> ন একBর জনS আেবদন করেত যত তাড়াতািড় 
সnব আপনার িসB বা টাউনিশপ sােক6 র অিফেস &ফান কর2ন অথবা সরাসির 
উপিgত &হান। যিদ &সB িনব6াচেনর িদন হয়, আপনার &ভাটেকেD যান এবং একB 
ফরম পূরণ কের &ভাট িদন। যিদ আপনার কােছ তখেনা Zথম অSাবেসr বSালট থােক, 
&যেহত>  আপিন ভ> ল কের &ফেলেছন অথবা &সB আংিশক ন� হেয় &গেছ, &সB আপনার 
সােথ কের িনেয় যান। 

 
যিদ আিম 0ভাট 0দয়ার জন5 িনব7ন করার পরও আমার 0ভাটেকেDর 0ভাটার 
তািলকায় আমার নাম না থােক? 
 
আপিন যখন &ভাট &দয়ার জনS িনব:ন কেরেছন তখন &য রিশদB &পেয়েছন &সB 
যিদ আপনার কােছ থােক, &ভাট &দয়ার জনS &সই রিশদB িনব6াচনী কমীO েক &দখান। 
যিদ আপনার কােছ রিশদB না থােক, তাহেল িনব6াচনী কমীO েক আপনার Rকানা িদন 
এবং আপিন সRক &ভাটেকেD এেসেছন িকনা িজেtস কর2ন। যিদ আপিন &ভাটদােনর 
জনS িনব:ন কের থােকন িকW আপনার Rকানা অনুযায়ী আপিন সRক &ভাটেকেD 
না এেস থােকন, তাহেল সRক &ভাটেকেD যান। 
 
আপিন িনব6াচেনর িদন (&ম মােসর িনব6াচেনর জনS 3 &ম, Zাইমাির িনব6াচেনর জনS 2 
আগX এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনS 8 নেভmর) রাত 8টার আেগ আপনার বাসgােনর 
Zমাণসহ আপনার িসB বা টাউনিশপ sােক6 র অিফেস উপিgত হেয় &ভাটদােনর জনS 
িনব:ন করেত পােরন। আপিন &সখােন থাকার সময়, অSাবেসr বSালট বSবহার কের 
&ভাট িদেত পারেবন। 
 



যিদ আপিন আপনার sােক6 র অিফেস বাসgােনর Zমাণসহ উপিgত হেত না পােরন, 
তাহেল আপিন “Zিভশনাল বSালেটর” মাধSেম &ভাট িদেত পারেবন। এB করার জনS 
আপনােক শপথ কের বলেত হেব &য, আপিন ইেতাপূেব6 &ভাট &দয়ার জনS িনব:ন 
কেরেছন বেল আপিন িব�াস কেরন। 
 
যিদ আপিন একB ছিবয>? আইিড &দখােত পােরন &যBেত আপনার বত6মান Rকানা 
&দখােনা হেয়েছ এবং যিদ আপিন সRক &ভাট &কেD িগেয় থােকন, তাহেল আপনার 
Zিভশনাল বSালট িনব6াচেনর িদন টSাব> েলটর &মিশেন যােব এবং আপনার &ভাট গণনা 
করা হেব। অনSথায় এB একB খােমর িভতের &রেখ &দয়া হেব এবং sাক6  িনব6াচেনর 
িদেনর পর &সB পয6ােলাচনা করেবন। িনব6াচেনর িদেনর পর &থেক আপনার কােছ ছয় 
িদন সময় আেছ sােক6 র অিফেস &য &কােনা ডক> েমk &দিখেয় Zমাণ করার জনS &য 
আপিন &ভাট &দয়ার জনS িনব:ন কেরিছেলন। 
 
যিদ আিম ভU ল 0ভাটেকেD চেল যাই? 
 
অনলাইন খ> েঁজ &বর কের সRক &ভাটেকেD যান। িমিশগান &ভাটার তথS &কেDর 
www.michigan.gov/vote ওেয়বসাইেট যান এবং Zেয়াজনীয় তথS িদন। িবকq 
িহেসেব, আপিন &ভাট িদেত যাওয়ার আেগ আপনার িসB বা টাউনিশপ sােক6 র কােছ 
&ফান কের আপনার সRক &ভাটেকD &কানB &স সYেক6  িজেtস করেত পােরন৷  
 
যিদ আপিন ভ> ল &ভাটেকেD চেল যান, তাহেল সRক &ভাটেকD খ> ঁেজ &পেত একজন 
িনব6াচনী কমীO র কােছ সাহাযS চান। যিদ আপিন &যখােন বত6মােন বাস করেছন &সখােন 
&ভাট &দয়ার জনS িনবি:ত না হন, তাহেল &ভাট &দয়ার জনS িনব:ন করেত িনব6াচেনর 
িদন (&ম মােসর িনব6াচেনর জনS 3 &ম, Zাইমাির িনব6াচেনর জনS 2 আগX এবং 
সাধারণ িনব6াচেনর জনS 8 নেভmর) রাত 8টার আেগ আপনার িসB বা টাউনিশপ 
sােক6 র অিফেস আপনার বাসgােনর Zমাণসহ উপিgত &হান। 
 



যিদ আমার 0ভাট িদেত সমস5া হয় অথবা 0কউ আমােক ভয় 0দখােনার বা হয়রািন 
করার 0চbা কের? 
 
অিবলেm একজন িনব6াচনী কমীO েক বলুন। যিদ িনব6াচনী কমীO ই সমসSার কারণ হয় 
অথবা তারা সমসSার সমাধান না কেরন, তাহেল আপনার িসB বা টাউনিশপ sাক6 েক 
&ফান কর2ন। যিদ িসB বা টাউনিশপ sাক6  সমসSার সমাধান না কেরন, তাহেল এই 
&পইেজর শীেষ6 থাকা িনদ6 লীয় িনব6াচন সুরDা হটলাইেন &ফান কর2ন। 
 
0কউ যিদ আমার 0ভাটািধকারেক চ5ােলd কের? 
 
ধাপ 1: িনব6াচনী কমীO  কতw 6ক আপনােক শপথ িনেয় Zেবশ করেত িদেত বলুন; 
  
ধাপ 2: আপনার &ভাট &দয়ার &যাগSতা Zিত�া করার জনS Zেয়াজনীয় &যেকােনা Zে[র 
উpর িদন; এবং 
  
ধাপ 3: &ভাট িদন৷ 
 
যিদ আিম অ5াবেসY ব5ালেটর জন5 অনুেরাধ করার পর 0সJ না পাই তাহেল 
আমার কী করা উিচত? 
 
আপনার Zথম অSাবেসr বSালটB বািতল কের নত> ন একBর জনS আেবদন করেত 
যত তাড়াতািড় সnব আপনার িসB বা টাউনিশপ sােক6 র অিফেস &ফান কর2ন অথবা 
সরাসির উপিgত &হান। এB করার &শষ সময় হেলা িনব6াচন িদবেসর আেগর &সামবার 
(&ম মােসর িনব6াচেনর জনS 2 &ম, Zাইমাির িনব6াচেনর জনS 1 আগX এবং সাধারণ 
িনব6াচেনর জনS 7 নেভmর) িবকাল 4টা পয6]। অথবা আপিন িনব6াচেনর িদন (&ম 
মােসর িনব6াচেনর জনS 3 &ম Zাইমাির িনব6াচেনর জনS 2 আগX এবং সাধারণ 
িনব6াচেনর জনS 8 নেভmর) আপনার &ভাটেকেD িগেয় একB সহজ ফরম পূরণ কের 
&ভাট িদেত পারেবন। 



 
যিদ আিম আমার অ5াবেসY ব5ালট 0পেয় থািক, িকa 0সJ আমার RােকI র কােছ 
ডাকেযােগ পাঠােনার জন5 পযIাf সময় না থােক? 
 
আপনার অSাবেসr বSালট গণনার জনS অবশSই িনব6াচেনর িদন (&ম মােসর িনব6াচেনর 
জনS 3 &ম, Zাইমাির িনব6াচেনর জনS 2 আগX এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনS 8 
নেভmর) রাত 8টার মেধS আপনার িসB বা টাউনিশপ sােক6 র কােছ &প� �ছােত হেব৷ 
িনব6াচেনর দুই স�াহ আেগ &থেক xর2 কের,  আপনার পূরণকw ত অSাবেসr বSালট 
ডাকেযােগ পাঠােনার পিরবেত6 আপনার িসB বা টাউনিশপ sােক6 র অিফেস বা sােক6 র 
&দয়া একB _প বে~ জমা িদেত হেব৷ যিদ আপিন এB জমা িদেত না পােরন, তাহেল 
আপিন পিরবােরর একজন িনকটা�ীয় (দাদা-দাদী, নািত-নাতনী, বা �xরবািড়র 
আ�ীয়সহ) বা আপনার বািড়েত বসবাস কেরন এমন কাউেক আপনার পেD জমা 
&দয়ার জনS বলেত পােরন। 
 
যিদ এসব অপশন1েলা আপনার �ারা সnব না হয়, তাহেল আপিন আপনার িসB 
বা টাউনিশেপর sাক6 েক আপনার পূরণকw ত বSালট িনেয় &যেত বলেত পােরন। এই 
অপশন বSবহােরর জনS, আপনার পূরণকw ত বSালট অবশSই একই িসB বা টাউনিশেপর 
মেধS থাকেত হেব &যখােন আপিন &ভাট িদে�ন এবং আপনােক অবশSই আপনার 
বSালট িনেয় যাওয়ার জনS অনুেরাধ জানােত িনব6াচেনর আেগর x\বার িবকাল 5টার 
মেধS আপনার িসB বা টাউনিশপ sাক6 েক &ফান করেত হেব (&ম মােসর িনব6াচেনর 
জনS 29 এিZল &ম, Zাইমাির িনব6াচেনর জনS 29 জুলাই এবং সাধারণ িনব6াচেনর 
জনS 4 নেভmর)।  
 
যিদ আমার অ5াবেসY ব5ালট থােক িকa আিম িনবIাচেনর িদন সশরীের 0ভাট 
0দয়ার িসgাh িনই? 
 



যিদ আপিন অSাবেসr বSালেটর মাধSেম &ভাট না &দয়ার িস�া] &নন, তাহেল িনব6াচেনর 
িদন (&ম মােসর িনব6াচেনর জনS 3 &ম, Zাইমাির িনব6াচেনর জনS 2 আগX এবং 
সাধারণ িনব6াচেনর জনS 8 নেভmর) আপনার অSাবেসr বSালট আপনার &ভাটেকেD 
িনেয় যান এবং &ফরত িদন। তারপর আপনােক একB নত> ন বSালট &দয়া হেব যােত 
আপিন &ভাটেকেD &ভাট িদেত পােরন। 

 
যিদ আমার অ5াবেসY ব5ালট আমার িসJ বা টাউনিশপ RাকI েক ডাকেযােগ 
পা^েয় িদই, িকa আিম িচিhত থািক 0য এJ হয়েতা যথাসমেয় 0পi jছােব না, 
তাহেল কী করেবা? 
 
িমিশগান &ভাটার তথS &কেDর michigan.gov/vote ওেয়বসাইেট িগেয় Zেয়াজনীয় তথS 
িদেয় আপনার অSাবেসr বSালট �Sাক কর2ন। 
 
যিদ “received” ঘেরর িনেচ &কােনা তািরখ &দয়া না থােক এবং এB িনব6াচন িদবেসর 
(&ম মােসর িনব6াচেনর জনS 3 &ম, Zাইমাির িনব6াচেনর জনS 2 আগX এবং সাধারণ 
িনব6াচেনর জনS 8 নেভmর) আেগ হয়, তাহেল আপনার িসB বা টাউনিশপ sােক6 র 
অিফেস িগেয় আপনার মূল অSাবেসr বSালট বািতল করেত বলুন এবং একB নত> ন 
&ভাট িদন। আপনার sােক6 র অিফেস িগেয় এB করার &শষ সময় হেলা  িনব6াচন 
িদবেসর আেগর &সামবার (&ম মােসর িনব6াচেনর জনS 2 &ম, Zাইমাির িনব6াচেনর জনS 
1 আগX এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনS 7 নেভmর) িবকাল 4টা পয6]। 
 
যিদ “received” ঘেরর িনেচ &কােনা তািরখ &দয়া না থােক এবং এB িনব6াচেনর িদন 
(&ম মােসর িনব6াচেনর জনS 3 &ম, Zাইমাির িনব6াচেনর জনS 2 আগX এবং সাধারণ 
িনব6াচেনর জনS 8 নেভmর) হয়, তাহেল আপনার &ভাটেকেD যান এবং িনব6াচনী 
কমীO েদরেক জানান। যিদ আপনার িসB বা টাউনিশপ sাক6  তখেনা আপনার অSাবেসr 
বSালট না &পেয় থােক, তাহেল আপিন একB ফরম পূরণ কের একB নত> ন বSালেট 
&ভাট িদেত পারেবন। 



 
যিদ আিম আমার ব5ালেট ভU ল কের 0ফিল অথবা 0ভাJং 0মিশেন ZkJ 0দখা 
0দয়? 
 
যিদ আপিন ভ> ল কের &ফেলন, তাহেল অিবলেm একB নত> ন বSালট &চেয় িনন। যিদ 
আপিন বSালটB টSাব> েলটর &মিশেন Zেবশ করােনার আেগ এবং গণনা হওয়ার আেগ 
ভ> ল ধরেত পােরন, তাহেল আপনার একB নত> ন বSালট পাওয়ার অিধকার রেয়েছ। 
 
যিদ PSানার আপনার বSালট ZতSাখান কের, তাহেল নত> ন একB বSালট &চেয় িনন। 
আপনার পুনরায় xর2 করার অিধকার রেয়েছ। 
 
যিদ টSাব> েলটর &মিশন কাজ না কের, তাহেল আপিন আপনার পূরণকw ত বSালট 
টSাব> েলটর &মিশেনর একB িবেন রাখেত পারেবন। &মিশনB আবার কাজ করা xর2 
করেল িনব6াচনী কমীO রা আপনার বSালটB টSাব> েলটর &মিশেন Zেবশ করােবন৷ 
 


