
 
আপনার অিধকারসমহূ জাননু 
 
আপনার &ভাট হেলা আপনার মতামত, এবং আপনার মতামত 123পূণ6।   
 
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 যু@রােAর নাগিরক হন; 
● আপিন িমিশগােনর &কােনা িসC বা টাউেন কমপেE 30 িদন বসবাস কের থােকন 

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

বছর হেয় যােব; এবং, 
● আপিন বত6 মােন &জলখানায় বা কারাগাের কারাদN &ভাগ করেছন না৷ 

 
যিদ আিম একজন িশ=াথ? হই? 
 
িমিশগােনর &যসব িশEাথP িমিশগােনর &কােনা Qুেল &লখাপড়া করেছ তারা তােদর 
Qুেলর অথবা বািড়র Sকানায় &ভাট &দয়ার জনT িনব;ন করেত পারেব। িমিশগােনর 
&যসব িশEাথP িমিশগােনর বাইেরর &কােনা Qুেল &লখাপড়া করেছ তারাও িমিশগােন 
তােদর বািড়র Sকানায় &ভাট &দয়ার জনT িনব;ন করেত পারেব। িমিশগােনর 
অিধবাসী নয় িকY িমিশগােনর &কােনা Qুেল &লখাপড়া করেছ এমন িশEাথPরা তােদর 
িমিশগােনর Qুেলর Sকানায় &ভাট &দয়ার জনT িনব;ন করেত পারেব। অনTানT &Zেট 
&ভাট &দয়ার জনT িনব;ন করা স[েক6  &কােনা \] থাকেল, &সই &Zেট &ভাট &দয়া 
সং^া_ তথTসূ` &দখুন। 
  
যিদ আপনার িমিশগােনর aাইিভং লাইেসb অথবা &Zট আইিড কাড6  থােক এবং আপিন 
িমিশগােন &ভাট &দয়ার জনT িনবি;ত হন, তাহেল আপনার &ভাটার িনব;েনর Sকানা 
এবং আপনার আইিডর Sকানা একই হেব। আপিন এ1েলার একCেত Sকানা পিরবত6 ন 
করেল, অনTCেত dয়ংি^য়ভােব পিরবিত6 ত হেয় যােব। আপনার লাইেসেb বা আইিড 
কােড6  লাগােনার জনT নতুন Sকানার একC িZকার &Zেটর 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 &সC হেলা 
&জলখানায় বা কারাগাের কারাদN &ভাগ করার সময়।  
 
আপিন িনব;ন করেত এবং &ভাট িদেত পারেবন: 
● যিদ আপিন &জলখানায় থােকন িকY আপনােক কারাদেN দিNত করা না হয়; 
● যিদ আপিন বত6 মােন দf &ভাগ করেছন িকY &জলখানায় বা কারাগাের অবgান 

করেছন না; 
● যিদ আপিন &\ােবশেন বা পTােরােল থােকন িকY &জলখানায় বা কারাগাের 

অবgান করেছন না; অথবা 
● যিদ আপনার কারাদN &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, পাক6 , আiয়েকj অথবা অনT &কােনা gানেক আপনার Sকানা িহেসেব 
বTবহার কের &ভাট &দয়ার জনT িনব;ন করেত পারেবন। এই Sকানা হেত পাের &কােনা 
gানীয় আiয়েকj, পরামশ6 \দানকারী সংgা, আউটিরচ &সkার, অথবা আপনার হেয় 
িচS lহণ করেবন এমন &যেকােনা বTি@র বািড়র Sকানা। 
 
  
  

,ভাট ,দয়ার জন3 িকভােব িনব'ন করেত হয় 
 
আপিন 0যেকােনা সময় 0ভাট 0দয়ার জন5 িনব7ন করেত পােরন! 
 
িমিশগােন &ভাট &দয়ার জনT আপনােক অবশTই &ভাট &দয়ার জনT িনবি;ত হেত হেব। 
আপিন িনব6াচেনর িদন (\াইমাির িনব6াচেনর জনT 3রা আগZ এবং সাধারণ িনব6াচেনর 
জনT 2রা নেভmর) রাত 8টা পয6_ &যেকােনা সময় িনব;ন করেত পারেবন, িকY যত 
তাড়াতািড় সnব িনব;ন কের &ফলা উpম। আপিন যত আেগ িনব;ন করেবন, 
িনব;ন করার জনT তত &বিশ িবকq পােবন।  



 
আিম িক 0ভাট 0দয়ার জন5 িনবি7ত হেয়িছ? 
 
আপিন &ভাট &দয়ার জনT িনবি;ত হেয়েছন িকনা তা &দখেত 
michigan.gov/vote ওেয়বসাইেট িমিশগােনর &ভাটার তথT &কেj যান এবং 
\েয়াজনীয় তথT \েবশ করান। আপিন বতI মােন 0যখােন বসবাস করেছন &সখােন 
&ভাট &দয়ার জনT িনবি;ত হেয়েছন িকনা &দখুন। এছাড়াও আপিন আপনার িসC, 
টাউনিশপ বা কাউিk rােক6 র অিফেস &ফান করেত পােরন এবং আপিন বত6 মােন 
&যখােন বসবাস করেছন &সখােন িনব ি;ত হেয়েছন িকনা িজেsস করেত পােরন।   
 
আিম একK আসL িনবIাচেনর জন5 িকভােব িনব7ন করেবা?  
 
িনব6াচেনর 14 িদন আেগ পয6_ (\াইমাির িনব6াচেনর জনT 20&শ জলুাই এবং সাধারণ 
িনব6াচেনর জনT 19&শ অেtাবর), আপনার &ভাট &দয়ার জনT িনব ;ন করার 
অেনক1েলা উপায় রেয়েছ: 
 
● অনলাইেন michigan.gov/VoterRegistration ওেয়বসাইেট (যিদ আপনার 

িমিশগােনর aাইিভং লাইেসb অথবা &Zট আইিড কাড6  থােক); 	 
● &Zট সিচেবর শাখা অিফেস;  
● আপনার িসC বা টাউনিশেপর rােক6 র অিফেস অথবা আপনার কাউিkর rােক6 র 

অিফেস;  
● অEমতা রেয়েছ এমন বTি@েদর সরকাির সহায়তা অথবা পিরেষবা \দান কের 

থােক এমন &যেকান &Zট এেজিbেত;  
● িনব6াচেনর পেনর িদন আেগ পয6_ (\াইমাির িনব6াচেনর জনT 19&শ জলুাই এবং 

সাধারণ িনব6াচেনর জনT 18ই অেtাবর) ডাকেমাহরযু@ পূরণকৃত &ভাটার 
িনব ;ন আেবদনপ` ডাকেযােগ পাঠােনার মাধTেম; অথবা, 

● &ভাটার িনব;ন কম6সূিচর মাধTেম।  
 
িনব6াচেনর 14তম িদন &থেক v2 কের (\াইমাির িনব6াচেনর জনT 20&শ জলুাই এবং 
সাধারণ িনব6াচেনর জনT 19&শ অেtাবর) িনব6াচেনর িদন রাত 8টা পয6_, আপনার 
&ভাট &দয়ার জনT িনব ;ন করার একC উপায় আেছ: 
 
● আপনার িসC বা টাউনিশেপর rােক6 র অিফেস যান এবং “বাসgােনর \মাণ” 

িদন৷  



 
“বাসNােনর Oমাণ” বলেত কী 0বাঝায়? 
 
“বাসgােনর \মাণ” হেলা আপনার নাম এবং আপিন &যখােন বাস করেছন &সই িসC বা 
টাউনিশেপ বত6 মান Sকানা রেয়েছ এমন একC ডwেমk।  
 
িনেচর ডwেমk1েলার &যেকােনাCর কাগেজ মিুxত বা ইেলyিনক কিপ হেলই হেব: 
● িমিশগােনর একC aাইিভং লাইেসb অথবা &Zট আইিড কাড6 ; 
● ইউCিলC িবল; 
● বTাংক &Zটেমk; 
● &বতেনর &চক; 
● সরকাির &চক; অথবা, 
● অনT &যেকােনা সরকাির ডwেমk৷ 
 
আমার িসK বা টাউনিশেপর SােকI র অিফস 0কাথায়, এবং এK কখন 0খালা 
থােক? 
 
িমিশগান &ভাটার তথT &কেjর michigan.gov/vote ওেয়বসাইেট যান এবং আপনার 
িসC বা টাউনিশেপর rাক6  স[েক6  তথT &পেত আপনার Sকানা িলখুন। যিদ আপনার 
িসC বা টাউনিশপ rাক6  একC সTােটলাইট অিফস বা কেয়কC অিফস পিরচালনা কেরন, 
তাহেল &সসব অিফেসর &খালা থাকার সময় ও অব gান &পাZ করা হেব। অথবা 
আপনার িসC বা টাউনিশেপর rােক6 র অিফেস &ফান ক2ন।  
 
িসC ও টাউনিশেপর rােক6 র অিফসসমহূ তােদর সাধারণ অিফস চলাকালীন সমেয়, 
\েতTক িনব6াচেনর আেগর উইকএেf (\াইমাির িনব6াচেনর জনT 31&শ জলুাই &থেক 1লা 
আগZ এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনT 30 &থেক 31&শ অেtাবর পয6_) কমপেE 8 
ঘ{া, এবং িনব6াচেনর িদন (\াইমাির িনব6াচেনর জনT 3রা আগZ এবং সাধারণ 
িনব6াচেনর জনT 2রা নেভmর) সকাল 7টা &থেক রাত 8টা পয6_ অবশTই &খালা থাকেত 
হেব। 
 
0ভাট 0দয়ার জন5 িনব7ন করেত আমার িক ছিবযVু আইিড অথবা 
নাগিরকেXর Oমাণ Oেয়াজন হেব? 
 



না৷ যিদ আপিন সশরীের উপিgত হেয় &ভােটর জনT িনব;ন কেরন তাহেল আপনার 
কােছ ছিবযু@ আইিড চাওয়া হেব। আপনার যিদ তা না থােক অথবা আপনার সােথ না 
থােক, তাহেল আপিন একC সাধারণ ফরেম dাEর কের তারপর &ভাট &দয়ার জনT 
িনব;ন করেত পারেবন। যিদ আপিন ডাকেযােগ &ভাট &দয়ার জনT িনব;ন কেরন এবং 
আপনার িমিশগােনর aাইিভং লাইেসb অথবা &Zট আইিড কাড6 , অথবা &সাশTাল 
িসিকউিরC নmর থােক, তাহেল আপনার &ভাটার িনব;েনর আেবদনপে`র িনধ6ািরত 
gােন &সই নmর1েলা িলখুন।  
 
 

িনব5াচন িদবেসর আেগ ,ভাট ,দয়া 
 
আপিন িনবIাচন িদবেসর আেগই 0ভাট িদেত পােরন! 
 
িমিশগােনর সব িনবি;ত &ভাটার এখন একC “অTাবেসিk বTালেটর” মাধTেম িনব6াচন 
িদবেসর আেগই &ভাট িদেত পারেবন। আপনার &কােনা অজহুাত বা কারণ &দখােনার 
\েয়াজন হেব না। আপিন িনব6াচন িদবেসর আেগই বািড়েত বেস অথবা আপনার িসC 
বা টাউনিশেপর rােক6 র অিফেস িগেয় &ভাট িদেত পারেবন। 
 
আিম িকভােব িনবIাচন িদবেসর আেগ বািড় ,থেক 0ভাট িদেবা? 
 
ধাপ 1: আপনার বTালেটর জনT অনেুরাধ জানান 
 
অTাবেসিk বTালেটর জনT একC আেবদনপ` পূরণ ক2ন, এCেত আপনার অিফিসয়াল 
dাEর িদন এবং আপনার িসC বা টাউনিশেপর rােক6 র কােছ জমা িদন। আপনার 
পূরণকৃত আেবদনপ`C ইেমইেল, ডাকেযােগ, ফTাে| অথবা সশরীের উপিgত হেয় জমা 
িদেত পােরন। আপনার rাক6  আপনার আেবদনপ` কখন &পেয়েছন এবং আপনার বTালট 
আপনােক ডাকেযােগ কখন পাঠােনা হেয়েছ তা আপিন িমিশগান &ভাটার তথT &কেjর 
michigan.gov/vote ওেয়বসাইেট িগেয় এবং \েয়াজনীয় তথT িদেয় }Tাক করেত 
পারেবন।  
 
ধাপ 2: আপনার বTালট পূরণ ক2ন 
 



আপনার অTাবেসিk বTালট ডাকেযােগ &পৗঁছােনার জনT অেপEা ক2ন। &পৗঁছার পর 
&সC পূরণ ক2ন, &সCেক \দp খােম ভের খােমর বাইের আপনার অিফিসয়াল dাEর 
িদন।  
 
ধাপ 3: আপনার বTালট জমা িদন 
 
আপনার পূরণকৃত বTালট আপনার যত তাড়াতািড় সnব জমা &দয়া উিচত। আপনার 
পূরণকৃত বTালট গণনার জনT অবশTই িনব6াচেনর িদন (\াইমাির িনব6াচেনর জনT 3রা 
আগZ এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনT 2রা নেভmর) রাত 8টার মেধT আপনার িসC বা 
টাউনিশেপর rােক6 র কােছ &পৗঁছােত হেব৷  
 
আপনার পূরণকৃত বTালট জমা &দয়ার অেনক1েলা উপায় আেছ: 
 
● এC ডাকেযােগ জমা িদন। আমােদর পরামশ6 হেলা আপনার বTালট িনব6াচেনর 

িদেনর দইু স�াহ আেগই (\াইমাির িনব6াচেনর জনT 20&শ জলুাইেয়র মেধT এবং 
সাধারণ িনব6াচেনর জনT 19&শ অেtাবেরর মেধT) ডাকেযােগ পাSেয় িদন। 

● এC আপনার িসC বা টাউনিশেপর rােক6 র অিফেস বা আপনার rােক6 র &দয়া একC 
িনরাপদ aপ বে| জমা িদন। 

● পিরবােরর একজন িনকটা�ীয় (দাদা/দাদী বা নানা-নানী, নািত/নাতিন বা 
�vর/শাvিড় সহ) বা আপনার বািড়েত বসবাস কেরন এমন একজন বTি@র 
মাধTেম আপনার বTালট জমা িদন। 

● উপের উি�িখত &কােনা উপােয় সnব না হেল, &শষ উপায় িহেসেব, আপিন আপনার 
িসC বা টাউনিশেপর rাক6 েক আপনার পূরণকৃত বTালট িনেয় &যেত বলেত পােরন। 
এই অপশন বTবহােরর জনT, আপনার পূরণকৃত বTালট অবশTই একই িসC বা 
টাউনিশেপর মেধT থাকেত হেব &যখােন আপিন &ভাট িদে�ন, এবং আপনােক 
অবশTই আপনার বTালট িনেয় যাওয়ার জনT অনেুরাধ জানােত িনব6াচেনর আেগর 
v^বার িবকাল 5টার মেধT আপনার িসC বা টাউনিশেপর rাক6 েক &ফান করেত 
হেব (\াইমাির িনব6াচেনর জনT 30&শ জলুাই এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনT 29&শ 
অেtাবর)।  

 
আিম অ5াবেসিY ব5ালেটর আেবদনপZ 0কাথায় পােবা?  
 



\েতTক িনব6াচেনর কমপেE 75 িদন আেগ, আপিন িমিশগান &ভাটার তথT &কেjর 
michigan.gov/vote ওেয়বসাইট &থেক একC অTাবেসিk বTালেটর জনT আেবদনপ` 
ি\k কের জমা িদেত পারেবন। িবকq িহেসেব, আপনার িসC বা টাউনিশেপর rােক6 র 
কােছ &ফান কের আপনার Sকানায় একC আেবদনপ` ডাকেযােগ পাঠােনার জনT 
অনেুরাধ জানােত পােরন। এছাড়াও আপনােক &Zট &সে^টাির, আপনার rাক6 , একC 
রাজৈনিতক দল বা অনTানT স ংgার &দয়া অTাবেসিk বTালেটর &যেকােনা আেবদনপ` 
বTবহার করেত পারেবন।   
  
যিদ আপনার িমিশগােনর সা�িতক aাইিভং লাইেসb অথবা &Zট 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 এক মাস আেগ আপনার 
আেবদনপ` জমা &দয়ার জনT আমরা &জারােলাভােব পরামশ6 িদেয় থািক যােত আপনার 
বTালট পাওয়ার, এC পূরণ করার এবং এC আপনার িসC বা টাউনিশেপর rােক6 র কােছ 
জমা &দয়ার জনT পয6া� সময় থােক। আপনার পূরণকৃত অTাবেসিk বTালট গণনার জনT 
অবশTই িনব6াচেনর িদন (\াইমাির িনব6াচেনর জনT 3রা আগZ এবং সাধারণ িনব6াচেনর 
জনT 2রা নেভmর) রাত 8টার মেধT আপনার িসC বা টাউনিশেপর rােক6 র কােছ 
&পৗঁছােত হেব 
 
আিম িকভােব িনবIাচন িদবেসর আেগ সশরীের উপি@ত হেয় 0ভাট িদেবা?  
 
ধাপ 1: আপনার িসC বা টাউনিশেপর rােক6 র অিফেস যান। 
ধাপ 2: অTাবেসিk বTালেটর জনT একC আেবদনপ` পূরণ ক2ন এবং &সখানকার 
কমPর কােছ &সC জমা িদন। 
ধাপ 3:  আপনার বTালট পূরণ ক2ন, &সC \দp খােম ভের খােমর বাইের আপনার 
অিফিসয়াল dাEর িদন, এবং কমPর কােছ জমা িদন।  
 
িনবIাচন িদবেসর আেগ কখন আিম সশরীের উপি@ত হেয় 0ভাট িদেত 
পারেবা?  
 



িনব6াচন িদবেসর আেগর 40তম িদন (\াইমাির িনব6াচেনর জনT 24&শ জনু এবং 
সাধারণ িনব6াচেনর জনT 23&শ &সে�mর) &থেক v2 কের আপিন আপনার িসC বা 
টাউনিশেপর rােক6 র অিফেস &যেত পােরন৷ আপিন &যখােন বসবাস কেরন &সখােন &ভাট 
&দয়ার জনT ইেতামেধT িনব ;ন কের থাকেল, িনব6াচন িদবেসর আেগ সশরীের &ভাট 
&দয়ার &শষ সময় হেলা িনব6াচন িদবেসর আেগর &সামবার (\াইমাির িনব6াচেনর জনT 
2রা আগZ এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনT 1লা নেভmর) িবকাল 4টা পয6_। যিদ 
আপনােক &ভাট &দয়ার জনT িনব ;ন করেত হয়, তাহেল আপনার িসC বা টাউনিশেপর 
rােক6 র অিফেস িনব ;ন করা ও &ভাট &দয়ার &শষ সময় হেলা িনব6াচেনর িদন (\াইমাির 
িনব6াচেনর জনT 3রা আগZ এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনT 2রা নেভmর) রাত 8টা 
পয6_৷  
 
আমার িসK বা টাউনিশেপর SােকI র অিফস 0কাথায় এবং এK কখন 0খালা 
থােক? 
 
িমিশগান &ভাটার তথT &কেjর michigan.gov/vote ওেয়বসাইেট যান এবং আপনার 
িসC বা টাউনিশেপর rাক6  স[েক6  তথT &পেত আপনার Sকানা িলখুন। 
 
যিদ আপনার িসC বা টাউনিশেপর rাক6  একC সTােটলাইট অিফস বা কেয়কC অিফস 
পিরচালনা কেরন, তাহেল &সসব অিফেসর &খালা থাকার সময় ও অব gান &পাZ করা 
হেব।  
 
িবকq িহেসেব, আপিন আপনার িসC বা টাউনিশেপর rােক6 র অিফেস &ফান করেত 
পােরন এবং তােদর &খালা থাকার সময় ও অব gান স[েক6  িজেsস করেত পােরন। 
িসC ও টাউনিশেপর rােক6 র অিফসসমহূ তােদর সাধারণ অিফস চলাকালীন সমেয়, 
\েতTক িনব6াচেনর আেগর উইকএেf (\াইমাির িনব6াচেনর জনT 31&শ জলুাই &থেক 1লা 
আগZ এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনT 30 &থেক 31&শ অেtাবর পয6_) কমপেE 8 
ঘ{া, এবং িনব6াচেনর িদন (\াইমাির িনব6াচেনর জনT 3রা আগZ এবং সাধারণ 
িনব6াচেনর জনT 2রা নেভmর) সকাল 7টা &থেক রাত 8টা পয6_ অবশTই &খালা থাকেত 
হেব। 
 
আমার SােকI র অিফস িক [ইলেচয়ার Oেবশেযাগ5?  
 



আপনার একC �ইলেচয়ার \েবশেযাগT &ভাটেকj এবং �ইলেচয়াের বেস বTবহারেযাগT 
&ভাCং &মিশন বTবহােরর অিধকার রেয়েছ। যিদ আপনার rােক6 র অিফস �ইলেচয়ার 
\েবশেযাগT না হয় অথবা &সখােন �ইলেচয়াের বেস বTবহারেযাগT &কােনা &ভাCং &মিশন 
না থােক, তাহেল অিবলেm আপনার িসC বা টাউনিশেপর rাক6 েক &ফান ক2ন, এ 
িবষেয় িরেপাট6  ক2ন, এবং একC িবকq সাইেটর জনT অনেুরাধ জানান৷ এছাড়াও এই 
িবষেয় িরেপাট6  করেত আপিন এই &পইেজর শীেষ6 থাকা িনদ6লীয় িনব6াচন সুরEা হটলাইেন 
&ফান করেত পােরন। 
  
 

িনব5াচেনর িদন ,ভাট ,দয়া 
 
িনবIাচেনর িদন কেব? 
 
িকছু কিমউিনCেত \াইমাির িনব6াচন হেব 3 আগZ 2021, এবং িকছু কিমউিনCেত 
সাধারণ িনব6াচন হেব 2 নেভmর 2021৷ 
   
িমিশগান &ভাটার তথT &কেjর michigan.gov/vote ওেয়বসাইেট িগেয় এবং 
\েয়াজনীয় তথT িদেয় আপনার কিমউিনCর আস� িনব6াচন1েলা স[েক6  আেরা জাননু। 
িবকq িহেসেব, আপিন আপনার িসC বা টাউনিশেপর rােক6 র অিফেস &ফান করেত 
পােরন এবং এই তথT স[েক6  িজেsস করেত পােরন। 
 
0ভাটেক\]েলা কখন 0খালা থােক? 
 
&ভাটেকj1েলা িনব6াচেনর িদন (\াইমাির িনব6াচেনর জনT 3রা আগZ এবং সাধারণ 
িনব6াচেনর জনT 2রা নেভmর) gানীয় সময় সকাল 7টা &থেক রাত 8টা পয6_ &খালা 
থাকেব৷ যিদ আপিন রাত 8টার মেধT লাইেন দাঁড়ান তাহেল আপনার &ভাট &দয়ার 
অিধকার রেয়েছ। 
 
ব5ালেট কী থাকেব? 
 
যিদ আপিন &ভাট &দয়ার জনT িনব ি;ত হেয় থােকন, তাহেল িমিশগান &ভাটার তথT 
&কেjর michigan.gov/vote ওেয়বসাইেট \েয়াজনীয় তথT িদেয় আপনার নমনুা 
বTালট &দখেত পােরন। 
 



িনবIাচেনর িদন আিম 0কাথায় 0ভাট িদেবা? 
 
যিদ আপিন &যখােন বাস করেছন &সখােন &ভাট &দয়ার জনT িনবি;ত হেয় থােকন, 
তাহেল আপনােক অবশTই আপনার জনT িনধ6ািরত &ভাটেকেj িগেয় &ভাট িদেত 
হেব। আপিন আপনার &ভাটেকj এভােব খুেঁজ &বর করেত পােরন:  
 
• অনলাইেন	িমিশগান	&ভাটার	তথT	&কেjর	michigan.gov/vote ওেয়বসাইেট 

\েয়াজনীয় তথT িদেয়; 
• আপনার &ভাটার আইিড কােড6 ; 
• আপনার িসC বা টাউনিশেপর rাক6 েক &ফান কের; অথবা,  
• এই &পইেজর শীেষ6 থাকা িনদ6লীয় িনব6াচন সুরEা হটলাইেন &ফান করার মাধTেম৷ 
 
যিদ আপিন &যখােন বাস করেছন &সখােন &ভাট &দয়ার জনT িনবি;ত না হন, তাহেল 
&ভাট &দয়ার জনT িনব;ন করেত আপনােক অবশTই িনব6াচেনর িদন (\াইমাির 
িনব6াচেনর জনT 3রা আগZ এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনT 2রা নেভmর) রাত 8টার 
মেধT আপনার িসC বা টাউনিশেপর rােক6 র অিফেস বাসgােনর \মাণ িনেয় উপিgত 
হেত হেব। িনব;ন কের &ফলার পর, আপিন rােক6 র অিফেস অTাবেসিk বTালেটর 
মাধTেম অথবা সময় থাকেল আপনার &ভাটেকেj িগেয় &ভাট িদেত পারেবন। 
 
যিদ আমার ^কানা পিরবিতI ত হয়?  
 
যখনই আপিন Sকানা পিরবত6 ন করেবন আপনার &ভাটার িনব;ন আপেডট কের 
িনেবন। যিদ আপিন আপনার িনব;ন আপেডট কের না থােকন, তাহেল িনব6াচেনর িদন 
(\াইমাির িনব6াচেনর জনT 3রা আগZ এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনT 2রা নেভmর) 
রাত 8টার মেধT আপনার িসC বা টাউনিশেপর rােক6 র অিফেস বাসgােনর \মাণ সহ 
উপিgত হওয়ার মাধTেম আপিন &ভাট &দয়ার জনT িনব;ন করেত পােরন। 
 
আপিন &শষবােরর মত আপনার পুরাতন &ভাটেকেjও &ভাট িদেত পারেবন যিদ: 
• আপিন একই িসC বা টাউনিশেপর মেধT বািড় পিরবত6 ন কের থােকন; অথবা,  
• আপিন িনব6াচেনর আেগর 60তম িদেনর পের িভ� &কােনা িসC বা টাউনিশেপ বািড় 
পিরবত6 ন কের থােকন। 
    
আিম িক 0ভাট 0দয়ার জন5 কমINল 0থেক ছুK পােবা? 
 



আপনার িনেয়াগকত6 া আপনােক &ভাট &দয়ার জনT &বতনসহ বা &বতন ছাড়া ছুC িদেত 
বাধT নন। আপিন ছুC িনেত পারেবন এমন &কােনা নীিত তােদর আেছ িকনা তা &জেন 
িনন। যিদ না হয়, িনব6াচন িদবেসর আেগ &ভাট িদন (\াইমাির িনব6াচেনর জনT 3রা 
আগZ এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনT 2রা নেভmর)৷  
  
  

,ভাটেকেA Bইলেচয়ােরর Eেবশেযাগ3তা 
 
যিদ আমার 0ভাটেক\ [ইলেচয়ার Oেবশেযাগ5 না হয়? 
 
আপনার একC �ইলেচয়ার \েবশেযাগT &ভাটেকj এবং �ইলেচয়াের বেস বTবহারেযাগT 
&ভাCং &মিশন বTবহােরর অিধকার রেয়েছ। যিদ এC িনব6াচেনর িদেনর (\াইমাির 
িনব6াচেনর জনT 3রা আগZ এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনT 2রা নেভmর) আেগ হয়, 
তাহেল অিবলেm আপনার িসC বা টাউনিশেপর rাক6 েক &ফান ক2ন এবং �ইলেচয়ার 
\েবশেযাগT িবকq &কােনা সাইট িনধ6ারণ কের িদেত বলনু। এছাড়াও এই িবষেয় িরেপাট6  
করেত আপিন এই &পইেজর শীেষ6 থাকা িনদ6লীয় িনব6াচন সুরEা হটলাইেন &ফান করেত 
পােরন। 
 
যিদ এC িনব6াচেনর িদন (\াইমাির িনব6াচেনর জনT 3রা আগZ এবং সাধারণ 
িনব6াচেনর জনT 2রা নেভmর) হয়, তাহেল আপনার পেE কাব6সাইড &ভাCং এর জনT 
অনেুরাধ জানােত কাউেক &ভাটেকেj পাঠান। আপনার &ভাটেকেjর িনব6াচন কমPরা 
একC বTালট বাইের িনেয় আসেবন যােত আপিন &ভাট িদেত পােরন। 
 
আিম িক আমার ভাষায় একK ব5ালট 0পেত পাির? 
 
যিদ আপিন কলফTা| টাউনিশপ অথবা &ফনিভল িসCেত &ভাট &দন, তাহেল আপনার 
�Tািনশ ভাষায় বTালট এবং িনব6াচন সং^া_ উপকরণ পাওয়ার অিধকার রেয়েছ। 
 
যিদ আপিন হTাম}ামক িসCেত &ভাট &দন, তাহেল আপনার বাংলা ভাষায় বTালট এবং 
িনব6াচন সং^া_ উপকরণ পাওয়ার অিধকার রেয়েছ। 
 
যিদ আপিন ইংেরিজ পড়েত বা িলখেত না পােরন, এবং আপনার ভাষায় &কােনা বTালট 
পাওয়া না যায়, তাহেল আপনার পছে�র &যেকােনা বTি@র সহায়তা &নয়ার অিধকার 
আপনার রেয়েছ। তেব, &সই বTি@ 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 Oেয়াজন হয়? 
 
আপনার একC অTাে|সেযাগT &ভাCং &মিশন বTবহার কের dাধীনভােব &ভাট &দয়ার 
অিধকার রেয়েছ। যিদ আপিন একC অTাে|সেযাগT &ভাCং &মিশন বTবহার করেত চান, 
তাহেল &ভাটেকেj উপিgত হওয়ার পর একজন িনব6াচন কম6কত6 ােক বলনু। 
 
িনব6াচন কম6কত6 ােদর কাছ &থেক সাহাযT পাওয়ার অিধকার আপনার রেয়েছ। আপিন 
&যেকােনা সময়, এমনিক &ভাCং বেুথ \েবশ করার পেরও, িনব6াচন কম6কত6 ােদরেক 
&ভাট &দয়ার সর�াম িকভােব বTবহার করেত হয় তা িজেsস করেত পারেবন অথবা 
তােদর কাছ &থেক অনT &কােনা সহায়তা চাইেত পারেবন। 
 
যিদ আপিন অ;, \িতব;ী, অথবা পড়েত বা িলখেত অEম হন, তাহেল আপনার 
পছে�র &যেকােনা বTি@র কাছ &থেক সহায়তা &নয়ার অিধকার আপনার রেয়েছ। তেব, 
&সই বTি@ 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 ছিবযVু আইিড Oেয়াজন হেব? 
 
না৷ িকY যিদ আপনার তা থােক, তাহেল &ভাটদান \ি^য়া �ততর করার জনT &সC 
সােথ আননু এবং িনব6াচন কমPেক িদন।  
 
আপিন &ভাট িদেত যাওয়ার পর আপনার কাছ &থেক ছিবযু@ আইিড চাওয়া হেব। যিদ 
আপনার ছিবযু@ আইিড না থােক অথবা আপনার সােথ না থােক, তাহেল আপিন একC 
সাধারণ ফরেম dাEর কের &ভাট িদেত পারেবন। 
 
িমিশগােন আমার Oথমবােরর মত 0ভাট 0দয়ার জন5 িক ছিবযVু আইিডর 
Oেয়াজন হেব? 
 



না৷ তেব, dq সংখTক \থমবােরর &ভাটার যারা ডাকেযােগ অথবা &ভাটার িনব;ন 
কম6সূিচর মাধTেম িনব;ন কেরেছন তােদর &ভাট &দয়ার সময় িকছু ডwেমk &দখােত 
হেত পাের। িন�িলিখত1েলার &যেকােনাCর ইেলyিনক বা কাগেজর কিপ হেলই হেব: 
  
আপনার নাম ও ছিবযু@ একC আইিড (Sকানা থাwক বা না থাwক অথবা Sকানা 
যাই &হাক না &কন): 

•    aাইিভং লাইেসb অথবা &যেকােনা &Zেটর বTি@গত আইিড কাড6  
•    হাই Qুল বা কেলেজর আইিড 
•    পাসেপাট6  
•    সামিরক বািহনী বা সরকার কতৃ6 ক ইসুTকৃত আইিড; অথবা 
•    উপজাতীয় আইিড কাড6  
 

আপনার নাম ও Sকানাসহ ছিব-িবহীন একC আইিড: 
•    বত6 মান ইউCিলC িবল 
•    বTাংক &Zটেমk 
•    &বতেনর &চেকর মিুড় 
•    সরকাির &চক 
•    অনT &যেকােনা সরকাির ডwেমk 
  

0ভাট 0দয়ার জন5 িনব7ন করার সময় আিম 0য রিশদ 0পেয়িছলাম 0সK িক 
আমার Oেয়াজন হেব? 
 
হয়েতা৷ আপনার কােছ থাকেল, &সC সােথ কের িনেয় আসুন। যিদ আপিন িনব6াচেনর 
িদেনর কাছাকািছ সমেয় &ভাট &দয়ার জনT িনব ;ন কের থােকন, তাহেল আপনার এC 
\েয়াজন হেত পাের।   
 
0ভাট 0দয়ার জন5 িক আমার 0ভাটার পিরিচিতর কাডI  Oেয়াজন হেব? 
 
না৷ িকY আপনার কােছ থাকেল, &সC সােথ কের িনেয় আসুন।  

 
বBল িজGািসত EHাবিল 
 
আমার অ5াবেসিY ব5ালট 0কাথায়? 

	



 
আপিন \েয়াজনীয় তথT \েবশ করােনার মাধTেম আপনার অTাবেসিk বTালট এবং 
আেবদনপ`C িমিশগােনর &ভাটার তথT &কেjর michigan.gov/vote ওেয়বসাইেট 
}Tাক করেত পারেবন। সাইটC িভিজট কের &দখুন &য &কান তািরেখ: 
 
● আপনার আেবদন আপনার rাক6  &পেয়েছন ও \ি^য়া কেরেছন; 
● আপনার অTাবেসিk বTালট আপনার কােছ ডাকেযােগ পাঠােনা হেয়েছ; এবং, 
● আপনার rাক6  আপনার অTাবেসিk বTালট &পেয়েছন। 
 
যিদ &কােনা িনিদ6� ঘেরর িনেচ &কােনা তািরখ &দয়া না থােক, তাহেল এর অ �থ হেলা &সই 
ধাপC এখেনা স[� হয়িন।  
 
যিদ আিম আমার অ5াবেসিY ব5ালট 0পেয় থািক িক_ এরপর 0সখােন 0কােনা 
ভুল কের 0ফিল অথবা হািরেয় 0ফিল বা ন` কের 0ফিল? 
 
যিদ এC িনব6াচেনর িদেনর (\াইমাির িনব6াচেনর জনT 3রা আগZ এবং সাধারণ 
িনব6াচেনর জনT 2রা নেভmর) আেগ হয়, তাহেল আপনার \থম অTাবেসিk বTালটC 
বািতল কের নতুন একCর জনT আেবদন করেত যত তাড়াতািড় সnব আপনার িসC বা 
টাউনিশেপর rােক6 র অিফেস &ফান ক2ন অথবা সরাসির উপিgত &হান। যিদ &সC 
িনব6াচেনর িদন হয়, আপনার &ভাটেকেj যান, এবং একC ফরম পূরণ কের &ভাট িদন। 
যিদ আপনার কােছ তখেনা \থম অTাবেসিk বTালট থােক, &যেহতু আপিন ভুল কের 
&ফেলেছন অথবা &সC আংিশক ন� হেয় &গেছ, &সC আপনার সােথ কের িনেয় যান।  
 
যিদ আিম 0ভাট 0দয়ার জন5 িনব7ন করার পেরও আমার 0ভাটেকে\র 
0ভাটার তািলকায় আমার নাম না থােক? 
 
আপিন যখন &ভাট &দয়ার জনT িনব;ন কেরেছন তখন &য রিশদC &পেয়েছন &সC যিদ 
আপনার কােছ থােক, &ভাট &দয়ার জনT &সই রিশদC িনব6াচন কমPেক &দখান। যিদ 
আপনার কােছ রিশদC না থােক, তাহেল িনব6াচন কমPেক আপনার Sকানা িদন এবং 
আপিন সSক &ভাটেকেj এেসেছন িকনা িজেsস ক2ন। যিদ আপিন &ভাটদােনর জনT 
িনব;ন কের থােকন িকY আপনার Sকানা অনযুায়ী আপিন সSক &ভাটেকেj না এেস 
থােকন, তাহেল সSক &ভাটেকেj যান। 
 



আপিন িনব6াচেনর িদন (\াইমাির িনব6াচেনর জনT 3রা আগZ এবং সাধারণ িনব6াচেনর 
জনT 2রা নেভmর) রাত 8টার আেগ আপনার বাসgােনর \মাণ সহ আপনার িসC বা 
টাউনিশেপর rােক6 র অিফেস  উপিgত হেয় &ভাটদােনর জনT িনব;ন করেত পােরন। 
আপিন &সখােন থাকার সময়, অTাবেসিk বTালট বTবহার কের &ভাট িদেত পারেবন। 
 
যিদ আপিন rােক6 র অিফেস বাসgােনর \মাণসহ উপিgত হেত না পােরন, তাহেল আপিন 
“\িভশনাল বTালেটর” মাধTেম &ভাট িদেত পারেবন। এC করার জনT, আপনােক শপথ 
কের বলেত হেব &য আপিন ইেতাপূেব6 &ভাট &দয়ার জনT িনব;ন কেরেছন বেল আপিন 
িব�াস কেরন। 
 
যিদ আপিন একC ছিবযু@ আইিড &দখােত পােরন &যCেত আপনার বত6 মান Sকানা 
&দখােনা হেয়েছ, এবং যিদ আপিন সSক &ভাট &কেj িগেয় থােকন, তাহেল আপনার 
\িভশনাল বTালট িনব6াচেনর িদন &মিশেন যােব এবং আপনার &ভাট গণনা করা হেব। 
অনTথায়, এC একC খােমর িভতের &রেখ &দয়া হেব, এবং rাক6  িনব6াচেনর িদেনর পর 
&সC পয6ােলাচনা করেবন। িনব6াচেনর িদেনর পর &থেক আপনার কােছ ছয় িদন সময় 
আেছ rােক6 র অিফেস &যেকােনা ডwেমk &দিখেয় \মাণ করার জনT &য আপিন &ভাট 
&দয়ার জনT িনব;ন কেরিছেলন। 
 
যিদ আিম ভুল 0ভাটেকে\ চেল যাই? 
 
অনলাইন খুেঁজ &বর কের সSক &ভাটেকেj যান: িমিশগান &ভাটার তথT &কেjর 
www.michigan.gov/vote ওেয়বসাইেট যান এবং \েয়াজনীয় তথT িদন।	 িবকq 
িহেসেব, আপিন &ভাট িদেত যাওয়ার আেগ আপনার িসC বা টাউনিশেপর rােক6 র কােছ 
&ফান কের আপনার সSক &ভাটেকj &কানC &স স[েক6  িজেsস করেত পােরন৷  
 
যিদ আপিন ভুল &ভাটেকেj চেল যান, তাহেল সSক &ভাটেকj খুেঁজ &পেত একজন 
িনব6াচন কমPর কােছ সাহাযT চান। যিদ আপিন &যখােন বত6 মােন বাস করেছন &সখােন 
&ভাট &দয়ার জনT িনবি;ত না হন, তাহেল &ভাট &দয়ার জনT িনব;ন করেত িনব6াচেনর 
িদন (\াইমাির িনব6াচেনর জনT 3রা আগZ এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনT 2রা নেভmর) 
রাত 8টার আেগ আপনার িসC বা টাউনিশেপর rােক6 র অিফেস আপনার বাসgােনর 
\মাণ সহ উপিgত &হান। 
 
যিদ আমার 0ভাট িদেত সমস5া হয়, অথবা 0কউ আমােক ভয় 0দখােনার বা 
হয়রািন করার 0চ`া কের? 



 
অিবলেm একজন িনব6াচন কমPেক বলনু। যিদ িনব6াচন কমPই সমসTার কারণ হয়, 
অথবা তারা সমসTার সমাধান না কেরন, তাহেল আপনার িসC বা টাউনিশেপর rাক6 েক 
&ফান ক2ন। যিদ িসC বা টাউনিশেপর rাক6  সমসTার সমাধান না কেরন, তাহেল এই 
&পইেজর শীেষ6 থাকা িনদ6লীয় িনব6াচন সুরEা হটলাইেন &ফান ক2ন। 
 
0কউ যিদ আমার 0ভাটািধকারেক চ5ােলb কের? 
 
ধাপ 1: িনব6াচন কমP কতৃ6 ক আপনােক শপথ িনেয় \েবশ করেত িদেত বলনু; 
  
ধাপ 2: আপনার &ভাট &দয়ার &যাগTতা \িত�া করার জনT \েয়াজনীয় &যেকােনা \ে]র 
উpর িদন, এবং 
  
ধাপ 3: &ভাট িদন৷ 
 
যিদ আিম অ5াবেসিY ব5ালেটর জন5 অনেুরাধ করার পর 0সK না পাই তাহেল 
আমার কী করা উিচত? 
 
আপনার \থম অTাবেসিk বTালটC বািতল কের নতুন একCর জনT আেবদন করেত 
যত তাড়াতািড় সnব আপনার িসC বা টাউনিশেপর rােক6 র অিফেস &ফান ক2ন 
অথবা সরাসির উপিgত &হান। এC করার &শষ সময় হেলা িনব6াচন িদবেসর আেগর 
&সামবার (\াইমাির িনব6াচেনর জনT 2রা আগZ এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনT 1লা 
নেভmর) িবকাল 4টা পয6_। অথবা আপিন িনব6াচেনর িদন (\াইমাির িনব6াচেনর জনT 
3রা আগZ এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনT 2রা নেভmর) আপনার &ভাটেকেj িগেয় 
একC সহজ ফরম পূরণ কের &ভাট িদেত পারেবন। 
 
যিদ আিম আমার অ5াবেসিY ব5ালট 0পেয় থািক, িক_ 0সK আমার SােকI র 
কােছ ডাকেযােগ পাঠােনার জন5 পযIাd সময় না থােক? 
 
আপনার অTাবেসিk বTালট গণনার জনT অবশTই িনব6াচেনর িদন (\াইমাির িনব6াচেনর 
জনT 3রা আগZ এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনT 2রা নেভmর) রাত 8টার মেধT আপনার 
িসC বা টাউনিশেপর rােক6 র কােছ &পৗঁছােত হেব৷ িনব6াচেনর দইু স�াহ আেগ &থেক 
v2 কের,  আপনার পূরণকৃত অTাবেসিk বTালট ডাকেযােগ পাঠােনার পিরবেত6  
আপনার িসC বা টাউনিশেপর rােক6 র অিফেস বা rােক6 র &দয়া একC aপ বে| জমা 



িদেত হেব৷ যিদ আপিন এC জমা িদেত না পােরন, তাহেল আপিন পিরবােরর একজন 
িনকটা�ীয় বা আপনার বািড়েত বসবাস কেরন এমন কাউেক আপনার পেE জমা 
&দয়ার জনT বলেত পােরন।  
 
যিদ এসব অপশন1েলা আপনার �ারা সnব না হয়, তাহেল আপিন আপনার িসC বা 
টাউনিশেপর rাক6 েক আপনার পূরণকৃত বTালট িনেয় &যেত বলেত পােরন। এই অপশন 
বTবহােরর জনT, আপনার পূরণকৃত বTালট অবশTই একই িসC বা টাউনিশেপর মেধT 
থাকেত হেব &যখােন আপিন &ভাট িদে�ন, এবং আপনােক অবশTই আপনার বTালট িনেয় 
যাওয়ার জনT অনেুরাধ জানােত িনব6াচেনর আেগর v^বার িবকাল 5টার মেধT 
আপনার িসC বা টাউনিশেপর rাক6 েক &ফান করেত হেব (\াইমাির িনব6াচেনর জনT 
30&শ জলুাই এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনT 29&শ অেtাবর)।  
  
যিদ আমার অ5াবেসিY ব5ালট থােক িক_ আিম িনবIাচেনর িদন সশরীের 
0ভাট 0দয়ার িসeাf িনই? 
 
যিদ আপিন অTাবেসিk বTালেটর মাধTেম &ভাট না &দয়ার িস�া_ &নন, তাহেল 
িনব6াচেনর িদন (\াইমাির িনব6াচেনর জনT 3রা আগZ এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনT 
2রা নেভmর) আপনার অTাবেসিk বTালট আপনার &ভাটেকেj িনেয় যান এবং &ফরত 
িদন। তারপর আপনােক একC নতুন বTালট &দয়া হেব যােত আপিন &ভাটেকেj &ভাট 
িদেত পােরন। 
 
যিদ আমার অ5াবেসিY ব5ালট আমার িসK বা টাউনিশেপর SাকI েক 
ডাকেযােগ পা^েয় িদই, িক_ আিম িচিfত থািক 0য এK হয়েতা যথাসমেয় 
0পৗঁছােব না, তাহেল কী করেবা? 
 
িমিশগান &ভাটার তথT &কেjর	michigan.gov/vote	ওেয়বসাইেট	িগেয়	\েয়াজনীয়	
তথT	িদেয়	আপনার	অTাবেসিk	বTালট	}Tাক	ক2ন।  
 
যিদ “received” ঘেরর িনেচ &কােনা তািরখ &দয়া না থােক, এবং এC িনব6াচন িদবেসর 
(\াইমাির িনব6াচেনর জনT 3রা আগZ এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনT 2রা নেভmর) 
আেগ হয়, তাহেল আপনার িসC বা টাউনিশেপর rােক6 র অিফেস িগেয় আপনার মলূ 
অTাবেসিk বTালট বািতল করেত বলনু এবং একC নতুন &ভাট িদন। আপনার rােক6 র 
অিফেস িগেয় এC করার &শষ সময় হেলা  িনব6াচন িদবেসর আেগর &সামবার (\াইমাির 



িনব6াচেনর জনT 2রা আগZ এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনT 1লা নেভmর)  িবকাল 4টা 
পয6_।  
 
যিদ “received” ঘেরর িনেচ &কােনা তািরখ &দয়া না থােক এবং এC িনব6াচেনর িদন  
(\াইমাির িনব6াচেনর জনT 3রা আগZ এবং সাধারণ িনব6াচেনর জনT 2রা নেভmর) হয়, 
তাহেল আপনার &ভাটেকেj যান এবং িনব6াচন কমPেদরেক জানান। যিদ আপনার িসC 
বা টাউনিশেপর rাক6  তখেনা আপনার অTাবেসিk বTালট না &পেয় থােক, তাহেল আপিন 
একC ফরম পূরণ কের একC নতুন বTালেট &ভাট িদেত পারেবন। 
 
যিদ আিম আমার ব5ালেট ভুল কের 0ফিল অথবা 0ভাKং 0মিশেন iK 0দখা 
0দয়? 
 
যিদ আপিন ভুল কের &ফেলন, তাহেল অিবলেm একC নতুন বTালট &চেয় িনন। যিদ 
আপিন বTালটC টTাবেুলটর &মিশেন \েবশ করােনার আেগ এবং গণনা হওয়ার আেগ ভুল 
ধরেত পােরন, তাহেল আপনার একC নতুন বTালট পাওয়ার অিধকার রেয়েছ। 
 
যিদ QTানার আপনার বTালট \তTাখান কের, তাহেল নতুন একC বTালট &চেয় িনন। 
আপনার পুনরায় v2 করার অিধকার রেয়েছ। 
 
যিদ টTাবেুলটর &মিশন কাজ না কের, তাহেল আপিন আপনার পূরণকৃত বTালট 
টTাবেুলটর &মিশেনর একC িবেন রাখেত পারেবন। &মিশনC আবার কাজ করা v2 
করেল িনব6াচন কমPরা আপনার বTালটC টTাবেুলটর &মিশেন \েবশ করােবন৷ 
 


