
 

 

 

আপনি নি ভ োট নিতে প্রস্তুে? 

নিনিগোি 

 

নির্বোচতির নিি, ৩ িত ম্বর, 2020 

 

ভ োট ভিওযোর সিয আপিোর নীচে উচেখ করা অনিিোর গুলি রতযতে: 

• আপনার যদি ইংররদিরে সমসযা হয় েরে ভ াটরেরে ভ াট ভিওয়ার িনয আপনার পছরের োউরে দনরয় আসুন 

• সরকার থেকক নিনদি ষ্ট জায়গায ভেরে ভাষা সহায়তা গ্রহণ করুি 

• অিযকক ভয় থদখাকিা বা ববষম্যহীি হকয় থভাট নদি 

o ভপালগুদলরে  য় ভিখারে ো বেষময ভিখারে পারর, আপনার বাচিভনি োররে আপনার ভ াট ভিওয়ার অদিোররে 

অস্বীোর েরার মরো ো আপনার েরেের োররে আপদন নাগদরে নন এমন ভ্রান্ত ভেদরওটাইরপর অিীরন আপনার 

ভ াটাদিোররে চ্যারলঞ্জ েরার মরো হরে পারর। 

 

নিনিগোতি ভ োট ভিওযোর ভ োগযেো: 

• যুক্তরারের নাগদরে হন; 

• দমদিগারনর ভোরনা দসটি ো টাউরন েমপরে ৩০ দিন েসোস েররন (অেো দনেোচ্রনর দিরনর আরগ ৩০ দিন পূণি হরে); 

• আপনার েয়স েমপরে ১৭. ৫ েছর এেং দনেোচ্রনর দিরনর আরগ ১৮ েছর হরয় যারে; এেং 

• েেে মারন ভিল ো োরাগারর োরািণ্ড ভ াগ েররছন না। 

 
েযালট ভিওয়ার িনয আপনারে অেিযই ভ াট ভিওয়ার িনয দনেদিে হরে হরে। 

 
প্রিোি নিিগুত ো 

• ২৪ ভি ভসরেম্বর - অনুপদিে েযালরটর মািযরম েযদক্তগে পযোরয় ভ াটিান শুরু। 

• ১৯ ভি অকটাবর - থম্ইল, অিলাইি ইতযানদ ম্াধ্যকম্ থভাট থদওয়ার জিয নিবন্ধকির সম্য়সীম্া 

• ৩০ ভি অকটাবর - অিুপনিত / থম্ইল দ্বারা থভাট বযালট অিুকরাধ্ সন্ধযা 5 টা িাগাদ প্রাপ্ত হকত হকব। 

• ৩ িকভম্বর- নিবিাচকির নদি! আপিার থভাটদাকির জায়গায় বযনিগতভাকব থভাট নদি বা আপিার অিুপনিত বযালটটি আজককর 

নদকি থপাস্টম্াকি  হকয়কে তা নিনিত করুি। 

 

ভ োটোর নির্ন্ধিরণ:  

আপনি নি ভ োট ভিওযোর জিয নির্নন্ধে?  

• থভাটার নিবন্ধকির সম্য়সীম্া: থম্ইকল বা অিলাইকি নিবন্ধভুি হকল থভাটার নিবন্ধকরকণর আকবদিটি ১৯ ভি অকটাবকরর ম্কধ্য 

পুিরায় গ্রহণ করকত হকব। 

• দনেোচ্রনর দিন দনেিেরে: আপনার িহর ো িনপি োরখানার োযোলরয় েযদক্তগে ারে রাে আটটা অেদি উপলব্ধ। আপদন 

এখারন আপনার ভেরাদন অদিস খুুঁরি ভপরে পাররন: https://mvic.sos.state.mi.us/Voter/Index 

https://mvic.sos.state.mi.us/Voter/Index


• আপনি নক আকগ থভাট থদওয়ার জিয নিবন্ধি ককরকেি? 

o হযাাঁ  

▪ নিনিত করুি থয আপনি এখি থযখাকি োককি থসখাকি নিবনন্ধত রকয়কেি এখারন, 

https://mvic.sos.state.mi.us/Voter/Index  
▪ আপদন যদি আর দনেদিে না হন েরে আিই পুনরায় দনেিন েরুন 

https://www.michigan.gov/sos/0,1607,7-127-1633_8716_8726_47669-

175878--,00.html 

▪ আপদন যদি সঠিে ঠিোনায় দনেদিে না হন েরে আপনার দনেিেরে আপরেট েরুন, 

https://www.michigan.gov/sos/0,1607,7-127-1633_8716_8726_47669-

175878--,00.html 

 
o িা 

▪ আজই নিবন্ধি করুি! 

▪ https://www.michigan.gov/sos/0,1607,7-127-1633_8716_8726_47669-

175878--,00.html or at: 

o রাজয শাখার কাযিালকয়র সনচবালকয় নিবন্ধি করুি;; 

o আপনার িহর ো টাউনদিপ ক্লারেে র অদিরস ো আপনার োউদি ক্লারেে র অদিরস দনেি েরুন 

o প্রদেেিী েযদক্তরির িনয িনসািাররের সহায়ো ো পদররষো সরেরাহোরী ভোনও রােীয় 

এরিদিরে দনেিন েরুন 

o ভ াটার ভরদিরেিন ড্রাইর র মািযরম দনেিন েরুন; ো, 

o 2020 সাকলর ১৯ অকটাবকরর ম্কধ্য একটি সমূ্পণি থভাটার নিবন্ধকির আকবদিপকে থম্ইল ককর 

নিবন্ধি করুি। 

o 2020 সারলর ১৯ অরটােররর পরর, সমস্ত অযাদিরেিন অেিযই আপনার িানীয় িহর ো িনপি 

োরখানার োযোলরয় িমা দিরে হরে। 

▪ থম্ইল এর ম্াধ্যকম্: 

o দমদিগান ভমল ভ াটার দনেিেরে অযাদিরেিনগুদল এখারন ইংররদি, োংলা এেং স্প্যাদনি  াষায় 

উপল য: https://www.michigan.gov/sos/0,4670,7-127-1633_8716---

,00.html   

o জাতীয় ডাক থভাটার নিবন্ধকরণ ফম্ি বযবহার করুি: 

https://www.eac.gov/voters/national-mail-voter-registration-form  

• িােীয় ভমল ভ াটার ভরদিরেিন িমেটি মাদেে ন নাগদরেরির ভ াট ভিওয়ার িনয 

দনেিন েররে, নাম পদরেেে রনর োররে দনেিরনর েেয আপরেট েররে, ঠিোনা 

পদরেেে ন েররে ো ভোনও রািননদেে িরলর সারে দনেিরনর িনয েযেহার েরা 

ভযরে পারর। 

• আপনারে অেিযই আপনার রারিযর িনয োদলো ুক্ত রািয-দনদিে ষ্ট দনরিে িােলী 

অনুসরে েররে হরে। এগুদল িরমের 3 পৃষ্ঠায় শুরু হয় এেং রাে দ্বারা 

েেোনুক্রদমে ারে োদলো ুক্ত হয়। এই িমেটি পূরে েরার পরর, আপনারে অেিযই 

দনরির নামটি স্বাের েররে হরে এেং এটি প্রদক্রয়ােররের িনয আপনার রািয ো 

িানীয় দনেোচ্ন অদিরস ভপ্ররে েররে হরে। দনদিে হরয় দনন ভয আপদন সঠিে 

পদরমারে োরের এেটি খারম এটি ভমইল েরররছন। 

https://mvic.sos.state.mi.us/Voter/Index
https://www.michigan.gov/sos/0,1607,7-127-1633_8716_8726_47669-175878--,00.html
https://www.michigan.gov/sos/0,1607,7-127-1633_8716_8726_47669-175878--,00.html
https://www.michigan.gov/sos/0,4670,7-127-1633_8716---,00.html
https://www.michigan.gov/sos/0,4670,7-127-1633_8716---,00.html
https://www.eac.gov/voters/national-mail-voter-registration-form


• 15 টি  াষায় িমেটি োউনরলাে েরুন: 

• National Mail Voter Registration Form – English 

 Arabic – طلب تسجيل الناخب •

• জাতীয় ডাক থভাটার নিবন্ধি ফরম্ – Bangla 

• 国家邮件选民登记表 – Chinese 

• Inscription sur les listes électorales – French 

• Aplikasyon Enskripsyon Elektè – Haitian Creole 

• राष्ट्र ीय डाक मतदाता पंजीकरण फॉमम – Hindi 

• 国立メール有権者登録フォーム – Japanese 

• ទម្រង់បែែែទនៃការច ុះឈ ម្ ុះអ្នកឈ ុះឈនន តថ្នន
ក់ជាតិ – Khmer 

• 전국 우편 유권자 등록 양식 – Korean 

• Solicitação para cadastro de eleitor – Portuguese 

• Заявка на регистрацию избирателя – Russian 

• Formulario nacional de inscripción de votantes – 

Spanish 

• National Mail Form ng Pagpaparehistro ng 

Botante – Tagalog 

• Mẫu đăng ký quốc gia Thư cử tri – Vietnamese 

▪ ভ াট ভিওয়ার িনয প্ররয়ািনীয় দনেি ুক্ত েকুরমিাদর: 

o অনলাইন: 

• দমদিগান ড্রাই াররর লাইরসি ো ভেট আইদে 

o শহর বা টাউিনশপ ক্লাককি র অনফকস থম্ল বা বযনিগতভাকব: 

• নম্নশগাি ড্রাইভাকরর লাইকসন্স বা থস্টট আইনড কাডি   

• বতি ম্াি ইউটিনলটি নবল  

• বযাাংককর নববৃনত  

• থপকচক বা সরকারী থচক 

• অনযানয সরোরী িদলল 

 

 

অিুপনিে / ভি  দ্বোরো ভ োট 

• আপনি নক বযালকট থকািও থম্ইকলর অিুকরাধ্ ককরকেি? 

o হযাাঁ  

• আপদন আপনার অনুপদিে ভ াটার েযালট অনুররারির দিদে আপনার িহর ো িনপি ভেরানীর অদিরস 

ভযাগারযাগ েরর ো https://mvic.sos.state.mi.us/Voter/Index এ দগরয় পরীো েররে পাররন 

o িা 

আপনি যনদ থম্ল-ইি বযালকটর জিয অিুকরাধ্ করকত চাি তকব এখিও এটি করার সম্য় োককত পাকর। 

• অিুপনিত থভাটার বযালকটর জিয অিুকরাধ্গুনল আপিার জিপদ বা নসটি ক্লাককি র দ্বারা 30 অকটাবর সন্ধযা 5 টা 

অেদি অবশযই অেিযই গ্রহে েররে হরে। আপদন যদি ইদেমরিয আপনার েেে মান ঠিোনায় দনেদিে হরয় োরেন 

https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_ENG.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_ARA.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_BEN.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_BEN.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_CHS.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_CHS.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_FRC.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_CRE.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_HIN.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_HIN.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_JPN.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_JPN.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_KHM.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_KHM.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_KHM.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_KOR.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_KOR.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_POR.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_RUS.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_SPA.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_SPA.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_TAG.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_TAG.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_VIE.pdf
https://mvic.sos.state.mi.us/Voter/Index


েরে আপদন আপনার ক্লারেে র অদিরস েযদক্তগে ারে অনুপদিে ভ াটার েযালরটর িনয ভয ভোনও সময় 4 টা 

অেদি দনেোচ্রনর আরগর দিন অেদি আরেিন েররে পাররন। 

 

• নিবিাচকির নদি আপনি যনদ আপিার থকরানির কাযিালকয় উপনিত হকয় থভাট থদওয়ার জিয নিবন্ধি ককর বা 

নিকজর ঠিকািা আপকডট ককর োককি, আপনি নিবনন্ধত হওয়ার সাকে সাকে অিুপনিত থভাটার বযালকটর জিয 

অিুকরাধ্ করকত পাকরি। আপনি যনদ নিবিাচকির আকগর নদি বা নিবিাচকির নদি আপিার অিুপনিত থভাটার 

বযালকটর জিয অিুকরাধ্ ককরি তকব আপিাকক অবশযই থকরানির অনফকস বযালটটি থভাট নদকত হকব। 

▪ অিলাইকি আকবদি:https://mvic.sos.state.mi.us/AVApplication/Index  

• Spanish 

• োংলা 

• নবকশষ প্রকয়াজি বা প্রনতবন্ধী বযনিকদর জিয: 

https://sites.omniballot.us/26/absentee/app/home  
▪ থম্ল বা বযনিগতভাকব জম্া নদকল আকবদিটিকত অবশযই আপিার স্বাক্ষর অন্তভুি ি োককত হকব। ইকম্ল বা 

ফযাকের ম্াধ্যকম্ অযানিককশি জম্া নদকল, স্বাক্ষকরর একটি স্ক্যাি সাংস্ক্রণ যকেষ্ট। 

• আম্ার অিুপনিত বযালটটি সমূ্পণি করার জিয আম্ার কী দরকার? 

o দনরিে িােলী অনুসরে েরুন এেং আপনার অিুপনিত বযালটটি ভমল ভিওয়ার আরগ ো ভিরে ভিওয়ার আরগ প্ররয়ািনীয় সমস্ত 

সামগ্রী এেং খামগুদল অেিযই অন্ত ুে ক্ত ররয়রছ ো দনদিে েরুন। 

o আপনার স্বােরটি যদি ভিররের খারম না োরে এেং িাইলটিরে আপনার স্বােররর সারে ভমরল না েরে আপনার েযালট গেনা 

েরা হরে না। 

o আপদন যদি েযালরট ভ াট ভিওয়ার ভেরে সহায়ো ভপরয় োরেন েরে আপনারে ভয েযদক্তরে সহায়ো েররদছল োর স্বােরও 

অেিযই ভিররের খারম োেরে হরে। 

 

• আনম্ কীভাকব আম্ার অিুপনিত বযালট নফনরকয় নদকত পানর? 

o নিবিাচকির নদি সন্ধযা ৮ টার ম্কধ্য আপনি এটিকক থকরানি, থকরানি অনফকস বা থকরানির অিুকম্ানদত সহকারীকক নফনরকয় নদকত 

পাকরি। 

▪ ভেেলমাে আপদন, পদরোররর সিসয ো আপনার পদরোররর োদসো েযদক্ত, এেটি ভমইল েযাদরয়ার ো দনেোচ্ন েমেেেে া, 

আপনার স্বােদরে অনুপদিে ভ াটার েযালট আপনার ভেরাদনর োযোলরয় ভপ ুঁরছ ভিওয়ার িনয অনুরমাদিে। 

o থম্ইল এর ম্াধ্যকম্. আপনি যনদ বযালটটি নফনরকয় নদকত ইউএসনপএস বযবহার করার পনরকল্পিা ককরি, 

▪ খামটি সঠিে ভপারে আরছ এেং আপনার িানীয় ভেরাদনরে সরম্বািন েরা হরয়রছ ো দনদিে েরুন। 

সম্য়সীম্া: আপিার পূরণ করা অিুপনিত / নভনবএম্ বযালট অবশযই আপিার শহর বা টাউিনশপ ক্লাককি র দ্বারা নিবিাচকির নদি অবনধ্ , সকাল 

৮ টা অবনধ্ গ্রহি করকত হকব । 

টিপ: যে োডাোদড সম্ভে, দনেোচ্ন দিেরসর েমপরে এে সপ্তাহ আরগ অিুপনিত বযালট পাঠান। 

• আপদন https://mvic.sos.state.mi.us/Voter/Index এ দগরয় আপনার িানীয় ভেরাদনর ঠিোনা, ইরমল ঠিোনা 

এেং ভিান নম্বর ভপরে পাররন 

• যে োডাোদড সম্ভে অনুপদিে েযালরটর িনয আপনার আরেিরন ভমইল েরর প্রদক্রয়াটি শুরু েরুন। নর ম্বর সািারে 

দনেোচ্রনর িনয আপনার আরেিনটি এখনই িমা ভিওয়া ভযরে পারর। 

আপদন যদি েযালট না পান ো সময়মরো ো গ্রহে না েররন েরে েযেিা গ্রহরের পদরেল্পনা বেদর েরুন (সময়মরো গ্রহে না েরা এেং / 

অেো সময়মরো দিরর ভপরে না পাররল েী েররেন) 

 

https://mvic.sos.state.mi.us/AVApplication/Index
https://www.michigan.gov/documents/sos/Spanish_NEW_Absent_Voter_Ballot_Application___5_12_updated_06152020_SPA_699881_7.pdf
https://sites.omniballot.us/26/absentee/app/home
https://mvic.sos.state.mi.us/Voter/Index


ব্যলিগতভাচব্ ভভাটদান 

• আপনি যনদ প্রেম্ নদকক থভাট নদকত চাি: ২৪ থসকেম্বর - ২ িকভম্বর আপিার অিুপনিত / নভনবএম্ বযালট সহ আপদন ভ াট 

দিরে পাররন 

• আপনার ভেরাদনর অদিস ভেরে : আপনি যনদ নিবিাচকির নদি থভাট থদওয়ার পনরকল্পিা ককরি: আপনার িানীয় দনেোচ্নেমী 

ভেরাদনর োযোলয় এেং সম্য়সূচী িানরে https://mvic.sos.state.mi.us/Voter/Index এ আপনার ঠিোনা দলখুন। 

আপনার ভেরাদনর অদিরস যান, আপনার অনুপদিে েযালট দিজ্ঞাসা েরুন, ভ াট দিন এেং সম্য়ম্কতা জম্া নদিিমা দিন। 

 

• আপনি যনদ নিবিাচকির নদি থভাট থদওয়ার পনরকল্পিা ককরি: 

o আপনার ভপাদলংরয়র অেিানটি সিান েরুন: https://mvic.sos.state.mi.us/Voter/Index  

o আপদন েী ারে ভ াট ভেরে যারেন? এেটা পদরেল্পনা ককরি! 

o আপনি যখি থভাট নদকত যাকবি তখি আপিাকক আইনড থদখাকত বলা হকব। আপিার সাকে আইনড িা োককলও 

আপনি থভাট নদকত পাকরি। 

▪ যদি এটি ঘরট োরে েরে ভ াটেমী ভ াট ভিওয়ার আরগ আপনারে এেটি িমে সাইন েররে েলরেন যা 

আপনার োরছ আইদে ভনই ো েযাখযা েররে। আপনার েযালট অনয সেরলর সারে অন্ত ুে ক্ত েরা হরে এেং 

দনেোচ্রনর দিন গেনা েরা হরে। 

▪ আপনি থয প্রকার আইনড গুনল থচক ইি করকত বযবহার করকত পাকরি থসগুনল হ'ল: 

• দমদিগান ড্রাই াররর লাইরসি ো ভেট আইদে 

• ড্রাই াররর লাইরসি ো েযদক্তগে পদরচ্য়পে অনয এেটি রাে িাদর েরররছ 

• ভিোরাল ো রািয সরোর িাদর েরা িরটা িনাক্তেরে 

• মাদেে ন পাসরপাটে  

• ছদে সহ সামদরে আইদে 

• এেটি উচ্চ দেিযালয় ো উচ্চ দিোর অনুরমাদিে প্রদেষ্ঠারনর ছদের সারে দিোেীর পদরচ্য় 

• ছদের সহ উপিাদে পদরচ্য়পে 

 

ভাষা সহায়তা: 

• থভাটদাকির সম্য় আপিার কাকে ভাষা সহায়তার অনধ্কার রকয়কে। 

• ভ াটিং রাইটস অযারটর 203 ভসেিরনর ভেরে উরেখরযাগয সংখযে সীদমে ইংররিী িে ভ াটার ররয়রছ এমন অঞ্চরল 

 াষাগে ভ াটিারনর সামগ্রী সরেরাহ েরার িনয দেছু এখদেয়াররর প্ররয়ািন। দমদিগারন, হামট্রাম্ে দসটি অেিযই োংলা  াষায় 

উপেরে সরেরাহ েররে এেং েলিযাক্স টাউনদিপ এেং ভিনদ ল দসটি স্প্যাদনি  াষায় উপেরে সরেরাহ েররে হরে। 

• ভ াটিং রাইটস অযারটর িারা 208 এর অিীরন আপদন আপনার দনরির অনুোিে / ো অনুোিেরে দনেোচ্রনর োরছ আনরে 

পাররেন, যেেে না োরা আপনার দনরয়াগেেে া ো আপনার ইউদনয়রনর এরিি না হন। 

o টিপ: আপিার যনদ ভাষা সহায়তার প্রকয়াজি হয়, সাহাকযযর জিয নজজ্ঞাসা করুি এবাং সহায়তা করকত আগ্রহী একজি 

বযনির সন্ধাি করুি! থকািও অনতনরি ভাষা সহায়তা প্রকয়াজিীয়তার জিয দয়া ককর আপিার রাষ্ট্র এবাং আইি পরীক্ষা 

করুি। 

 

[আপরেট হরয়রছ 10.3.2020] 

 

https://mvic.sos.state.mi.us/Voter/Index

