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আপনার 
ভোটাধিকার 
সমপ্রক্ে 
জাননু

মি শিগান সাধারণ নিরব্ াচন সংসক্রণ 
মঙগ্লবার, 3 নভেমব্র 2020 

আপনার ভোট হলো আপনার মতামত এবং আপনার মতামত গরুতুব্পরূণ্। 
মি শি গানে নিবনধ্ন করা এবং ভোট দেয়া আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে সহজ!



আপনি সাধারণ পর্শন্গলুোর 
উতত্র পেয়ে যাবেন, যেমন:
• ভোট দেয়ার জনয্ কারা নিবনধ্ন করতে পারবেন

• ভোট দেয়ার জনয্ কিভাবে নিবনধ্ন করতে হবে

• নিরব্ াচনের দিনের আগে কিভাবে ভোট দেয়া যাবে

• নিরব্ াচনের দিন কিভাবে ভোট দেয়া যাবে

আপনার ভোটাধিকার 
সমপ্রক্ে জাননু

এই মদুর্িত গাইডের তথয্ াবল ী 2 আগসট্ 2020 তারি খ পরয্নত্ 
সঠিক। চলমান মামলাগলুো এই গাইডের তথয্কে পর্ভাবিত 
করতে পারে। সরব্শেষ হ ালনাগাদ তথয্ের জনয্ অনগুর্হ করে 
MichiganVoting.org ওয়েবসাইটটি পরিদরশ্ন করনু৷



1 কারা নিবনধ্ন করতে এবং ভোট দিতে পারবেন 
 আমি কি ভোট দেয়ার জনয্ নিবনধ্ন করতে পারবো?

 আমি যদি শিকষ্ারথ্ ী হই?

2 আমি যদি জেলে থাকি অথবা কোনো অপরাধের 
 জনয্ দোষী সাবয্সত্ হয়ে থাকি?

 আমি যদি গহৃহ ীন হই?

3 ভোটার নিবনধ্ন
 আপনি যেকোনো সময় ভোট দেয়ার জনয্ নিবনধ্ন করতে পারেন!

 আমি কি ভোট দেয়ার জনয্ নিবনধ্িত হয়েছি?

4 আমি 3 নভেমব্র 2020 তারি খে অনষুঠ্িতবয্ নিরব্ াচনে  
 ভোট দেয়ার জনয্ কীভাবে নিবনধ্ন করবো?

5 “বাসসথ্ানের পর্মাণ” বলতে কী বঝুায়?

 আমার সি টি/টাউনশিপের কল্ারক্ের অফিস  
 কোথায়, এবং এটি কখন খোলা থাকে?

6 ভোট দেয়ার জনয্ নিবনধ্ন করতে আমার কি ছবিযকুত্  
 আইডি অথবা নাগরিকতব্ের পর্মাণ পর্য়োজন হবে?

7 নিরব্াচনের দিনের আগে ভোট দেয়া
 আপনি নিরব্ াচনের দিনের আগেই ভোট দিতে পারবেন!  

 আমি কিভাবে নিরব্ াচনের দিনের আগে বাড়ি থেকে ভোট দিবো?

8 আমি অয্াবসেনট্ি বয্ ালটের আবেদনপতর্ কোথায় পাবো?

9 নিরব্ াচনের দিনের আগে বাড়ি থেকে ভোট দেয়ার শেষ সময় কখন?

 আমি কীভাবে নিরব্ াচনের দিনের আগে সশরীরে উপসথ্িত হয়ে ভোট দিবো?

10 নিরব্ াচনের দিনের আগে কখন আমি সশরীরে  
 উপসথ্িত হয়ে ভোট দিতে পারবো?

 আমার সি টি/টাউনশিপের কল্ারক্ের অফিস কোথায় এবং এটি কখন খোলা থাকে?

11 আমার কল্ারক্ের অফিস কি হইুলচেয়ার পর্বেশযোগয্?



12 নিরব্াচনের দিন ভোট দেয়া
 নিরব্ াচনের দিনটি কবে?

 ভোটকেনদ্র্গলুো কখন খোলা থাকবে?

 বয্ালটে কী থাকবে?

 নিরব্ াচনের দিন আমি কোথায় ভোট দিব?

13 আমি আমার ভোটকেনদ্র্টি কীভাবে খ ুঁজে পাবো?

 আমি বাসা পরিবরত্ন করে থাকলে কী করবো?

 আমি কি ভোট দেয়ার জনয্ করম্সথ্ল থেকে ছ টুি পাবো?

14 ভোটকেনদ্র্ে হইুলচেয়ার বয্বহার-উপযোগ ীতা
 যদি আমার ভোটকেনদ্র্ হ ইুলচেয়ার বয্বহার-উপযোগ ী না হয়?

15 আমি কি আমার ভাষায় বয্ ালট পেতে পারি?

 যদি আমার ভোট দেয়ার কষ্েতর্ে সাহ াযয্ের পর্য়োজন হয়?

16 ভোট দেয়ার জনয্ পরিচয়পতর্
 ভোট দেয়ার জনয্ আমার কি ছবিযকুত্ আইডি পর্য়োজন হবে?

 মি শি গানে পর্থমবারের মত আমার ভোট পর্দানে  
 কি ছবিযকুত্ আইডির পর্য়োজন হবে?

17 ভোট দেয়ার জনয্ নিবনধ্ন করার সময় আমি যে রশিদ  
 পেয়েছিলাম সেটি কি আমার পর্য়োজন হবে?

 ভোট দেয়ার জনয্ কি আমার ভোটার পরিচিতি কারড্ পর্য়োজন হবে?

18 সাধারণ কিছ  ুপর্শন্াবলী
24 CO-SPONSORS
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কারা নিবনধ্ন করতে এবং 
ভোট দিতে পারবেন
আমি কি ভোট দেয়ার জনয্ নিবনধ্ন করতে পারবো?
আপনি মি শি গানে নিবনধ্ন করতে এবং ভোট দিতে পারবেন যদি আপনি:

• যকুত্রাষট্র্ের নাগরিক হন;

• মি শি গানের কোনো সি টি ব া টাউনে কমপকষ্ে 30 দিন বসবাস 
করেন (অথবা নিরব্ াচনের দিনের আগে 30 দিন পরূণ্ হবে);

• আপনার বয়স কমপকষ্ে 17.5 বছর এবং নিরব্ াচনের 
দিনের আগে 18 বছর হয়ে যাবে; এবং

• বরত্মানে জেল বা কারাগারে কারাদণড্ ভোগ করছেন না।

আমি যদি শিকষ্ারথ্ ী হই?
মি শিগানের অধিবাসী এবং মি শি গানের কোনো সক্লুে লেখাপড়া করছে এমন 
শিকষ্ারথ্ ীরা তাদের সক্লুের ঠিকানায় অথবা তাদের বাড়ির ঠিকানায় ভোট 
দেয়ার জনয্ নিবনধ্ন করতে পারবে। মি শি গানের অধিবাসী এবং মি শি গানের 
বাইরে কোনো সক্লুে লেখাপড়া করছে এমন শিকষ্ারথ্ ীরাও মি শি গানে তাদের 
বাড়ির ঠিকানায় ভোট দেয়ার জনয্ নিবনধ্ন করতে পারবে। মি শি গানের 
অধিবাসী নয় কিনত্ ুমি শি গানের কোনো সক্লুে লেখাপড়া করছে এমন 
শিকষ্ারথ্ ীরা তাদের মি শি গানের সক্লুের ঠিকানায় ভোট দেয়ার জনয্ নিবনধ্ন 
করতে পারবে। অনয্ানয্ সট্েটে ভোট দেয়ার জনয্ নিবনধ্ন করা সমপ্রক্ে 
কোনো পর্শন্ থাকলে, সেই সট্েটে ভোট দেয়া সংকর্ানত্ তথয্সতূর্ দেখনু।

যদি আপনার মি শি গানের ডর্াইভিং লাইসেনস্ অথবা সট্েট আইডি কারড্ 
থাকে এবং আপনি মি শি গানে ভোট দেয়ার জনয্ নিবনধ্িত হন, তাহলে আপনার 
ভোটার নিবনধ্নের ঠিকানা এবং আপনার আইডির ঠিকানা একই হবে। আপনি 
এগলুোর একটিতে ঠিকানা পরিবরত্ন করলে, অনয্টিতে সব্য়ংকর্িয়ভাবে 
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পরিবরত্িত হয়ে যাবে। আপনার লাইসেনস্ে বা আইডি কারড্ে লাগানোর জনয্ 
নতনু ঠিকানার একটি সট্িকার সট্েটের সচিব আপনাকে ডাকযোগে পাঠাবেন। 

আমি যদি জেলে থাকি অথবা কোনো 
অপরাধের জনয্ দোষী সাবয্সত্ হয়ে থাকি?
একমাতর্ যেসময়ে আপনি নিবনধ্ন করতে এবং ভোট দিতে পারবেন না সেটি 
হলো জেলখানায় থাকা অবসথ্ায় বা কারাগারে কারাদণড্ ভোগ করার সময়।  

আপনি নিবনধ্ন করতে এবং ভোট দিতে পারবেন:

• যদি আপনি জেলখানায় থাকেন কিনত্ু আপনাকে 
কারাদণড্ে দণড্িত করা না হয়;

• যদি আপনি বরত্মানে দণড্ভোগ করছেন কিনত্ু 
জেলখানায় ব া কারাগারে অবসথ্ান করছেন না;

• যদি আপনি পর্োবেশনে ব া পয্ ারোলে থাকেন কিনত্ু 
জেলখানায় ব া কারাগারে অবসথ্ান করছেন না; অথবা

• যদি আপনার কারাদণড্ ভোগ করা শেষ হয়ে যায় এবং 
এখন আর জেলখানায় ব া কারাগারে না থাকেন।

আমি যদি গহৃহ ীন হই?
আপনি সাধারণত বাস করেন এমন সড়কের মোড়, পারক্, আশর্য়কেনদ্র্ 
অথবা অনয্ কোনো সথ্ানকে আপনার ঠিকানা হিসেবে বয্বহার করে 
ভোট দেয়ার জনয্ নিবনধ্ন করতে পারবেন। আপনি দ’ুটি সড়কের মোড় 
বয্বহারের করে অবসথ্ানের বিবরণ দিতে পারবেন। চি ঠি পাঠানোর ঠিকানা 
থাকলে ভালো হয়, তবে আবশয্ক নয়। এই ঠিকানাটি হতে পারে কোনো 
সথ্ান ীয় আশর্য়কেনদ্র্, পরামরশ্ পর্দানকার ী সংসথ্া, আউটরিচ সেনট্ার, 
অথবা আপনার হয়ে চি ঠি গর্হণ করবেন এমন যেকোনো বয্কত্ি।
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ভোটার নিবনধ্ন
আপনি যেকোনো সময় ভোট দেয়ার 
জনয্ নিবনধ্ন করতে পারেন!
মি শিগানে ভোট দেয়ার জনয্ আপনাকে অবশয্ই নিবনধ্িত হতে হবে। 
আপনি নিরব্ াচনের দিন রাত 8 টা পরয্নত্ যেকোনো সময় নিবনধ্ন করতে 
পারবেন, কিনত্ ুযত তাড়াতাড়ি সমভ্ব নিবনধ্ন করে ফেলা উতত্ম। আপনি 
যত আগে নিবনধ্ন করবেন, নিবনধ্ন করার জনয্ তত বেশি বিকলপ্ পাবেন।

আমি কি ভোট দেয়ার জনয্ নিবনধ্িত হয়েছি?
আপনি ভোট দেয়ার জনয্ নিবনধ্িত হয়েছেন কিনা তা দেখতে  
Michigan.gov/vote ওয়েবসাইটে মি শি গানের ভোটার তথয্ কেনদ্র্ে 
যান। আপনি বরত্মানে যেখানে বাস করছেন সেখানে ভোট দেয়ার জনয্ 
নিবনধ্িত হয়েছেন কিনা দেখনু। এছাড়াও আপনার সি টি, টাউনশিপ অথবা 
কাউনট্ির কল্ারক্ের অফিসে, অথবা এই নিরদ্েশিকার পিছনে থাকা নিরদ্ল ীয় 
নিরব্ াচন সরুকষ্া হটলাইনগলুোর একটিতে ফোন করতে পারেন।

3
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আমি 3 নভেমব্র 2020 তারি খে 
অনষুঠ্িতবয্ নিরব্ াচনে ভোট দেয়ার 
জনয্ কীভাবে নিবনধ্ন করবো?
20 অকট্োবর 2020 তারি খের আগে, আপনার ভোট দেয়ার 
জনয্ নিবনধ্ন করার অনেকগলুো উপায় রয়েছে:

• অনলাইনে Michigan.gov/VoterRegistration ওয়েবসাইটে;

• সট্েট সেকর্েটারির শাখা অফিসে;

• আপনার সি টি/টাউনশিপের কল্ ারক্ের অফিসে অথবা 
আপনার কাউনট্ির কল্ ারক্ের অফিসে;

• শার ীরিক বা মানসিক অকষ্মতা রয়েছে এমন বয্কত্িদের 
সরকারি সহ ায়তা অথবা পরিষেব া পর্দান করে 
থাকে এমন যেকোনো সট্েট এজেনস্িতে;

• ভোটার নিবনধ্ন ফরম পরূণ করে 19 অকট্োবর 2020 তারি খের 
মধয্ে পোসট্মারক্ যকুত্ করে ডাকযোগে পাঠানোর মাধয্মে; অথবা

• ভোটার নিবনধ্ন করম্সচূির মাধয্মে।

20 অকট্োবর 2020 তারি খ থেকে শরু  ুকরে 3 নভেমব্র 2020 তারি খ রাত 8 
টা পরয্নত্, আপনার ভোট দেয়ার জনয্ নিবনধ্ন করার একটি উপায় রয়েছে:

• আপনার সি টি/ টাউনশিপের কল্ ারক্ের অফিসে যান 
এবং “বাসসথ্ ানের পর্মাণ” পর্দান করনু।
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“বাসসথ্ানের পর্মাণ” বলতে কী বঝুায়?
“বাসসথ্ানের পর্মাণ” হলো একটি ডকমুেনট্ যেটিতে আপনার নাম এবং আপনি 
যে সি টি/টাউনশিপে বাস করেন সেটির বরত্মান ঠিকানা রয়েছে৷ নিচের 
ডকমুেনট্গলুোর যেকোনোটির কাগজে মদুর্িত বা ইলেকট্র্নিক কপি হলেই হবে:

• মি শি গানের ডর্ াইভিং লাইসেনস্ অথবা সট্েট আইডি কারড্;

• ইউটিলি টি বিল;

• বয্ াংক সট্েটমেনট্;

• বেতনের চেক;

• সরকারি চেক; অথবা

• অনয্ যেকোনো সরকারি নথি৷

আমার সি টি/টাউনশিপের কল্ারক্ের অফিস 
কোথায়, এবং এটি কখন খোলা থাকে?
মি শিগানের ভোটার তথয্ কেনদ্র্ের ওয়েবসাইট Michigan.gov/vote  
এ যান, “আমার কল্ারক্” (“My Clerk”) টয্াবে কল্িক করনু, আপনার 
সি টি/টাউনশিপের কল্ারক্ সমপ্রক্ে তথয্ পেতে আপনার ঠিকানা লি খনু। 
অথবা আপনার সি টি/টাউনশিপের কল্ারক্ের অফিসে ফোন করনু। সি টি 
ও টাউনশিপের কল্ারক্ের অফিস তাদের নিয়মিত করম্সময়ে, পর্তয্েক 
নিরব্ াচনের আগের ছ টুির দিনগলুোতে কমপকষ্ে 8 ঘনট্ার জনয্, এবং 
নিরব্ াচনের দিন সকাল 7 টা থেকে রাত 8 টা পরয্নত্ অবশয্ই খোলা থাকবে৷
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ভোট দেয়ার জনয্ নিবনধ্ন করতে 
আমার কি ছবিযকুত্ আইডি অথবা 
নাগরিকতব্ের পর্মাণ পর্য়োজন হবে?
না৷ যদি আপনি সশর ীরে উপসথ্িত হয়ে নিবনধ্ন করেন তাহলে আপনার 
কাছে ছবিযকুত্ আইডি চাওয়া হবে। আপনার যদি তা না থাকে অথবা 
থাকলেও যদি সেটি আপনার সাথে না থাকে, তাহলে আপনি একটি 
সাধারণ ফরমে সব্ াকষ্র করে তারপর ভোট দেয়ার জনয্ নিবনধ্ন করতে 
পারবেন। যদি আপনি ডাকযোগে ভোট দেয়ার জনয্ নিবনধ্ন করেন এবং 
আপনার মি শি গানের ডর্ াইভিং লাইসেনস্ অথবা সট্েট আইডি কারড্, 
অথবা সোশয্াল সিকি উরি টি নমব্র থাকে, তাহলে আপনার ভোটার 
নিবনধ্নের আবেদনপতর্ের নিরধ্ ারিত সথ্ ানে নমব্রটি লি খনু।  
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নিরব্ াচনের দিনের 
আগে ভোট দেয়া
আপনি নিরব্ াচনের দিনের আগেই 
ভোট দিতে পারবেন!
মি শিগানের সব নিবনধ্িত ভোটার এখন “অয্াবসেনট্ি বয্ ালটের” 
মাধয্মে নিরব্ াচনের দিনের আগেই ভোট দিতে পারবেন। আপনার 
কোনো অজহুাত বা কারণ দেখানোর পর্য়োজন হবে না। আপনি 
নিরব্ াচনের দিনের আগেই বাড়িতে বসে অথবা আপনার সি টি/
টাউনশিপের কল্ারক্ের অফিসে গিয়ে ভোট দিতে পারবেন।

আমি কিভাবে নিরব্ াচনের দিনের 
আগে বাড়ি থেকে ভোট দিবো?
ধাপ 1: আপনার বয্ালটের জনয্ অনরুোধ জানান। অয্াবসেনট্ি বয্ ালটের 
জনয্ একটি আবেদনপতর্ পরূণ করনু, এটিতে আপনার অফিসিয়াল 
সব্ াকষ্র দিন এবং আপনার সি টি/টাউনশিপের কল্ারক্ের কাছে জমা 
দিন। আপনি ইমেইলে, ডাকযোগে, ফয্াকস্ের মাধয্মে, বা সশরীরে 
আপনার পরূণকৃত আবেদনপতর্ জমা দিতে পারবেন। আপনার কল্ারক্ 
কখন আপনার আবেদনপতর্ পেয়েছেন এবং আপনার বয্ালট কখন 
আপনাকে পাঠানো হয়েছে সেটি আপনি মি শি গান ভোটার তথয্ কেনদ্র্ের 
Michigan.gov/vote ওয়েবসাইটে গিয়ে টর্য্ াক করতে পারবেন।

ধাপ 2: আপনার বয্ালট পরূণ করনু। আপনার অয্াবসেনট্ি বয্ ালট ডাকযোগে 
পৌ ছঁানোর জনয্ অপেকষ্া করনু। পৌ ছঁার পর সেটি পরূণ করনু, সেটিকে 
পর্দতত্ খামে ভরে খামের বাইরে আপনার অফিসিয়াল সব্ াকষ্র দিন।  

ধাপ 3: আপনার বয্ালট জমাদিন। আপনার পরূণকৃত অয্াবসেনট্ি বয্ ালট 
অবশয্ই নিরব্ াচনের দিন রাত 8 টার মধয্ে আপনার সি টি/টাউনশিপের 
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কল্ারক্ের কাছে পৌ ছঁাতে হবে। যেহেত ুচি ঠি পৌ ছঁাতে কিছ টুা সময় লাগতে 
পারে, আপনার যত তাড়াতাড়ি সমভ্ব তা পোসট্ করা উচিত। 20 অকট্োবর 
2020 তারি খ থেকে এটি করা যাবে। আপনার সি টি/টাউনশিপের কল্ারক্ের 
অফিসে গিয়ে অথবা কল্ারক্ পর্দতত্ নিরধ্ ারিত বাকস্ে তা জমা দেয়া উতত্ম৷

আমি অয্াবসেনট্ি বয্ালটের 
আবেদনপতর্ কোথায় পাবো?
আপনি Michigan.gov/vote ওয়েবসাইটে মি শি গানের ভোটার তথয্ 
কেনদ্র্ থেকে আবেদনপতর্টি ডাউনলোড করতে পারেন অথবা আপনার 
সি টি/টাউনশিপের কল্ারক্ের কাছে ফোন করে আপনার ঠিকানায় একটি 
আবেদনপতর্ ডাকযোগে পাঠানোর জনয্ অনরুোধ জানাতে পারেন। এছাড়াও 
সেকর্েটারি অব সট্েট, আপনার কল্ারক্, কোনো রাজনৈতিক দল বা অনয্ 
কোনো নাগরিক সমপ্কৃত্করণ সংসথ্া করত্কৃ আপনার কাছে ডাকযোগে পাঠানো 
অয্াবসেনট্ি বয্ ালটের আবেদনপতর্ও আপনি বয্বহার করতে পারেন৷

যদি আপনার মি শি গানের হালনাগাদ ডর্াইভিং লাইসেনস্ অথবা 
সট্েট আইডি কারড্ থাকে, তাহলে আপনি আবেদনপতর্টি অনলাইনে 
Michigan.gov/vote ওয়েবসাইটে পরূণ করতে পারেন৷
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নিরব্াচনের দিনের আগে বাড়ি থেকে 
ভোট দেয়ার শেষ সময় কখন?
এখনই আপনার আবেদনপতর্ জমা দিন! আপনার যত তাড়াতাড়ি সমভ্ব 
পর্কর্িয়াটি শরু  ুকরা উচিত। আপনার অয্াবসেনট্ি বয্ ালট ডাকযোগে 
আপনার কাছে পৌ ছঁাতে এবং এটি পরূণ করে ডাকযোগে ফেরত পাঠাতে 
পর্য়োজনীয় সময় দেওয়ার জনয্ আমাদের পরামরশ্ হচছ্ে আপনি 15 
সেপট্েমব্র 2020 তারি খের মধয্ে আপনার আবেদনপতর্টি জমা দিন৷ 
আপনার পরূণকৃত অয্াবসেনট্ি বয্ ালট অবশয্ই নিরব্ াচনের দিন রাত 8 
টার মধয্ে আপনার সি টি/টাউনশিপের কল্ারক্ের কাছে পৌ ছঁাতে হবে।

আমি কীভাবে নিরব্ াচনের দিনের আগে 
সশরীরে উপসথ্িত হয়ে ভোট দিবো?
ধাপ 1: আপনার সি টি/টাউনশিপের কল্ারক্ের অফিসে যান।

ধাপ 2: অয্াবসেনট্ি বয্ ালটের জনয্ একটি আবেদনপতর্ পরূণ করনু 
এবং সেখানে করম্রত করম্ ীদের নিকট সেটি জমা দিন।

ধাপ 3: আপনার বয্ালট পরূণ করনু, সেটি পর্দতত্ খামে ভরে খামের উপর 
আপনার অফিসিয়াল সব্ াকষ্র দিন, এবং সেটি করম্ ীদের নিকট জমা দিন।
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নিরব্াচনের দিনের আগে কখন আমি সশরীরে 
উপসথ্িত হয়ে ভোট দিতে পারবো?
আপনি 24 সেপট্েমব্র 2020 তারি খ থেকে শরু  ুকরে নিরব্ াচনের দিন পরয্নত্ 
আপনার সি টি/টাউনশিপের কল্ারক্ের অফিসে গিয়ে ভোট দিতে পারবেন। যদি 
আপনি যেখানে বাস করছেন সেখানে ইতোমধয্ে ভোট দেয়ার জনয্ নিবনধ্িত 
হয়ে থাকেন, তাহলে সি টি/টাউনশিপের কল্ারক্ের অফিসে গিয়ে আপনার 
সশরীরে ভোট দেওয়ার শেষ সময় হলো 2 নভেমব্র 2020, সোমবার বিকাল 4 
টা। যদি আপনি যেখানে বাস করছেন সেখানে ভোট দেয়ার জনয্ নিবনধ্িত না 
হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার সি টি/টাউনশিপের কল্ারক্ের অফিসে নিবনধ্ন 
করা এবং ভোট দেয়ার শেষ সময় হলো 3 নভেমব্র 2020 তারি খ রাত 8 টা।

আমার সি টি/টাউনশিপের কল্ারক্ের অফিস 
কোথায়, এবং এটি কখন খোলা থাকে?
মি শিগানের ভোটার তথয্ কেনদ্র্ের ওয়েবসাইট Michigan.gov/vote  
এ যান, “আমার কল্ারক্” (“My Clerk”) টয্াবে কল্িক করনু, আপনার 
সি টি/টাউনশিপের কল্ারক্ সমপ্রক্ে তথয্ পেতে আপনার ঠিকানা লি খনু। 
অথবা আপনার সি টি/টাউনশিপের কল্ারক্ের অফিসে ফোন করনু। সি টি 
ও টাউনশিপের কল্ারক্ের অফিস তাদের নিয়মিত করম্সময়ে, পর্তয্েক 
নিরব্ াচনের আগের ছ টুির দিনগলুোতে কমপকষ্ে 8 ঘনট্ার জনয্, এবং 
নিরব্ াচনের দিন সকাল 7 টা থেকে রাত 8 টা পরয্নত্ অবশয্ই খোলা থাকবে৷
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আমার কল্ারক্ের অফিস কি 
হইুলচেয়ার পর্বেশযোগয্?
আপনার একটি হইুলচেয়ার পর্বেশযোগয্ ভোটকেনদ্র্ এবং হইুলচেয়ারে 
বসে বয্বহারযোগয্ ভোটিং মেশিন বয্বহারের অধিকার রয়েছে। যদি 
আপনার কল্ারক্ের অফিস হইুলচেয়ার পর্বেশযোগয্ না হয় অথবা সেখানে 
হইুলচেয়ারে বসে বয্বহারযোগয্ কোনো ভোটিং মেশিন না থাকে, তাহলে 
অবিলমব্ে আপনার সি টি/টাউনশিপের কল্ারক্কে ফোন করে এ বিষয়ে 
অভিযোগ করনু, এবং একটি বিকলপ্ সাইটের জনয্ অনরুোধ জানান৷ 
অভিযোগ করার জনয্ আপনি এই গাইডের শেষে উলল্ি খিত নিরদ্লীয় 
নিরব্ াচন সরুকষ্া হটলাইনগলুোর একটিতেও কল করতে পারেন।
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নিরব্ াচনের দিন ভোট দেয়া
নিরব্াচনের দিনটি কবে?
মঙগ্লবার, 3 নভেমব্র 2020

ভোটকেনদ্র্গলুো কখন খোলা থাকবে?
ভোটকেনদ্র্গলুো সথ্ান ীয় সময় সকাল 7 টা থেকে রাত 8 টা 
পরয্নত্ খোলা থাকবে। যদি আপনি রাত 8 টার মধয্ে লাইনে 
দা ড়ঁান তাহলে আপনার ভোট দেয়ার অধিকার রয়েছে।

বয্ালটে কী থাকবে?
মি শিগানের ভোটার তথয্ কেনদ্র্ের ওয়েবসাইট  
Michigan.gov/vote এ গিয়ে আপনার নমনুা বয্ ালট দেখে নিন।  

নিরব্ াচনের দিন আমি কোথায় ভোট দিব?
যদি আপনি যেখানে বাস করছেন সেখানে ভোট দেয়ার জনয্ 
নিবনধ্িত হয়ে থাকেন, তাহলে আপনাকে অবশয্ই আপনার 
জনয্ নিরধ্ ারিত ভোটকেনদ্র্ে গিয়ে ভোট দিতে হবে।

যদি আপনি যেখানে বাস করছেন সেখানে ভোট দেয়ার জনয্ নিবনধ্িত 
না হন, তাহলে ভোট দেয়ার জনয্ নিবনধ্ন করতে আপনাকে অবশয্ই 
নিরব্ াচনের দিন রাত 8 টার মধয্ে আপনার সি টি/টাউনশিপের কল্ারক্ের 
অফিসে বাসসথ্ানের পর্মাণ নিয়ে উপসথ্িত হতে হবে। নিবনধ্ন করে 
ফেলার পর, আপনি কল্ারক্ের অফিসে অয্াবসেনট্ি বয্ ালটের মাধয্মে 
অথবা সময় থাকলে আপনার ভোটকেনদ্র্ে গিয়ে ভোট দিতে পারবেন।
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আমি আমার ভোটকেনদ্র্টি কীভাবে খ ুজঁে পাবো?
আপনি আপনার ভোটকেনদ্র্ যেভাবে খ ুজঁে পাবেন:

• অনলাইনে মি শি গানের ভোটার তথয্ কেনদ্র্ের 
ওয়েবসাইট Michigan.gov/vote এ গিয়ে;

• আপনার ভোটার পরিচিতি কারড্ে;

• আপনার সি টি/টাউনশিপের কল্ ারক্কে ফোন করে; অথবা

• এই নিরদ্েশিকার শেষে থাকা নিরদ্ল ীয় নিরব্ াচন সরুকষ্া 
হটলাইনের কোনো একটিতে ফোন করে।

আমি বাসা পরিবরত্ন করে থাকলে কী করবো?
আপনার উচিত ঠিকানা পরিবরত্ন করার পর আপনার ভোটার নিবনধ্ন 
আপডেট করে নেয়া। যদি আপনি নিরব্ াচনের দিনের আগে আপনার 
নিবনধ্ন আপডেট না করে থাকেন, তাহলে আপনি নিরব্ াচনের দিন রাত 
8 টার মধয্ে আপনার সি টি/টাউনশিপের কল্ারক্ের অফিসে বাসসথ্ানের 
পর্মাণ নিয়ে গিয়ে ভোট দেয়ার জনয্ নিবনধ্ন করতে পারেন৷

এছাড়াও আপনি শেষবারের মত আপনার পরুাতন 
ভোটকেনদ্র্ে ভোট দিতে পারবেন যদি:

• আপনি একই সি টি ব া টাউনশিপের মধয্ে ব াসা 
পরিবরত্ন করে থাকেন; অথবা

• আপনি 4 সেপট্েমব্র 2020 তারি খের পরে ভিনন্ কোনো 
সি টি ব া টাউনশিপে ব াসা পরিবরত্ন করে থাকেন।  

আমি কি ভোট দেয়ার জনয্ 
করম্সথ্ল থেকে ছটুি পাবো?
আপনার নিয়োগকরত্া আপনাকে ভোট দেয়ার জনয্ বেতনসহ বা 
বেতন ছাড়া ছ টুি দিতে বাধয্ নন। আপনি ছ টুি নিতে পারবেন এমন 
কোনো নীতি তাদের আছে কিনা তা জেনে নিন। যদি তাদের এমন 
নীতি না থাকে, তাহলে নিরব্ াচনের দিনের আগেই ভোট দিন।
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ভোটকেনদ্র্ে হইুলচেয়ার 
বয্বহার-উপযোগ ীতা
যদি আমার ভোটকেনদ্র্ হইুলচেয়ার 
বয্বহার-উপযোগ ী না হয়?
আপনার একটি হইুলচেয়ার পর্বেশযোগয্ ভোটকেনদ্র্ এবং হইুলচেয়ারে বসে 
বয্বহারযোগয্ ভোটিং মেশিন বয্বহারের অধিকার রয়েছে। যদি এটি নিরব্ াচনের 
দিনের আগে হয়, তাহলে অবিলমব্ে আপনার সি টি/টাউনশিপের কল্ারক্কে 
ফোন করনু এবং হইুলচেয়ার পর্বেশযোগয্ বিকলপ্ কোনো সাইট নিরধ্ ারণ করে 
দিতে বলনু। এই বিষয়ে অভিযোগ করার জনয্ আপনি এই গাইডের শেষে দেয়া 
নিরদ্ল ীয় নিরব্ াচন সরুকষ্া হটলাইনগলুোর একটিতেও কল করতে পারেন।

যদি এটি নিরব্ াচনের দিন হয়, তাহলে আপনার পকষ্ে কারব্সাইড 
ভোটিং এর জনয্ অনরুোধ জানাতে কাউকে ভোটকেনদ্র্ে 
পাঠান। আপনার ভোটকেনদ্র্ের নিরব্ াচন করম্ ীরা একটি বয্ালট 
বাইরে নিয়ে আসবেন যাতে আপনি ভোট দিতে পারেন।
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আমি কি আমার ভাষায় বয্ালট পেতে পারি?
যদি আপনি কোলফয্াকস্ টাউনশিপ (Colfax Township) অথবা ফেনভিল 
সি টিতে (City of Fennville) ভোট দেন, তাহলে আপনার সপ্য্ ানি শ ভাষায় 
বয্ালট এবং নিরব্ াচন সংকর্ানত্ উপকরণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

যদি আপনি হয্ামটর্েমক সি টিতে (City of Hamtramck) ভোট 
দেন, তাহলে আপনার বাংলা ভাষায় বয্ালট এবং নিরব্ াচন 
সংকর্ানত্ উপকরণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

যদি আপনি ইংরেজি পড়তে বা লি খতে না পারেন, এবং আপনার ভাষায় 
কোনো বয্ালট পাওয়া না যায়, তাহলে আপনার পছনদ্ের যেকোনো বয্কত্ির 
সহায়তা নেয়ার অধিকার আপনার রয়েছে। তবে, সেই বয্কত্ি আপনার 
নিয়োগকরত্া, আপনার নিয়োগকরত্ার কোনো এজেনট্ অথবা আপনার 
শর্মিক ইউনিয়নের কোনো করম্করত্া বা এজেনট্ হতে পারবেন না।

যদি আমার ভোট দেয়ার কষ্েতর্ে 
সাহাযয্ের পর্য়োজন হয়?
আপনার বয্বহ ার-উপযোগ ী একটি ভোটিং মেশিন বয্বহ ার করে 
সব্ াধ ীনভাবে ভোট দেয়ার অধিকার রয়েছে। যদি আপনি আপনার বয্বহ ার-
উপযোগ ী ভোটিং মেশিন বয্বহ ার করতে চান, তাহলে ভোটকেনদ্র্ে 
উপসথ্িত হওয়ার পর একজন নিরব্ াচন করম্করত্াকে বলনু।

নিরব্ াচন করম্করত্াদের কাছ থেকে সাহ াযয্ পাওয়ার অধিকার 
আপনার রয়েছে। আপনি যেকোনো সময়, এমনকি ভোটিং বথুে পর্বেশ 
করার পরেও, নিরব্ াচন ী করম্করত্াদেরকে ভোট দেয়ার সরঞজ্াম 
কিভাবে বয্বহ ার করতে হয় তা জিজঞ্েস করতে পারবেন অথবা 
তাদের কাছ থেকে অনয্ কোনো সহায়তা চাইতে পারবেন।

যদি আপনি অনধ্, পর্তিবনধ্ ী, অথবা পড়তে বা লি খতে অকষ্ম হন, 
তাহলে আপনার পছনদ্ের যেকোনো বয্কত্ির কাছ থেকে সহায়তা নেয়ার 
অধিকার আপনার রয়েছে। তবে, সেই বয্কত্ি আপনার নিয়োগকরত্া, 
আপনার নিয়োগকরত্ার কোনো এজেনট্ অথবা আপনার শর্মিক 
ইউনিয়নের কোনো করম্করত্া ব া এজেনট্ হতে পারবেন না।
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ভোট দেয়ার জনয্ 
পরিচয়পতর্
ভোট দেয়ার জনয্ আমার কি ছবিযকুত্ 
আইডি পর্য়োজন হবে?
না৷ কিনত্ ুযদি আপনার তা থাকে, তাহলে সেটি সাথে আননু এবং 
নিরব্ াচন করম্ ীকে দিন। আপনি ভোট দিতে যাওয়ার পর আপনার কাছ 
থেকে ছবিযকুত্ আইডি চাওয়া হবে। যদি আপনার ছবিযকুত্ আইডি না 
থাকে অথবা থাকলেও সেটি আপনার সাথে না থাকে, তাহলে আপনি 
একটি সাধারণ ফরমে সব্ াকষ্র করে ভোট দিতে পারবেন।

মি শিগানে পর্থমবারের মত আমার ভোট 
পর্দানে কি ছবিযকুত্ আইডির পর্য়োজন হবে?
না। তবে, সব্লপ্ সংখয্ক পর্থমবারের ভোটার যারা ডাকযোগে অথবা 
ভোটার নিবনধ্ন করম্সচূির মাধয্মে নিবনধ্ন করেছেন তাদের ভোট দেয়ার 
সময় কিছ  ুডকমুেনট্ দেখাতে হতে পারে। নিমন্লি খিত ডকমুেনট্গলুোর 
যেকোনোটির ইলেকট্র্নিক বা কাগজের কপি হলেই হবে:

16
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আপনার নাম ও ছবিযকুত্ কোনো আইডি (ঠিকানা থাককু 
বা না থাককু অথবা ঠিকানা যাই হোক না কেন):

• ডর্ াইভিং লাইসেনস্ অথবা যেকোনো সট্েটের বয্কত্ি গত আইডি কারড্

• হাইসক্লু ব া কলেজের আইডি

• পাসপোরট্

• সামরিক বাহিন ী ব া সরকার করত্কৃ ইসয্কুতৃ ছবিযকুত্ আইডি; অথবা

• উপজাতীয় আইডি কারড্

আপনার নাম ও বরত্মান ঠিকানাসহ ছবি-বিহ ীন আইডি:

• বরত্মান ইউটিলি টি বিল

• বয্ াংক সট্েটমেনট্

• বেতনের চেকের মড়ুি

• সরকারি চেক; অথবা

• অনয্ যেকোনো সরকারি ডকমুেনট্

ভোট দেয়ার জনয্ নিবনধ্ন করার সময় আমি যে 
রশিদ পেয়েছিলাম সেটি কি আমার পর্য়োজন হবে?
হয়তো৷ 20 অকট্োবর 2020 তারি খে বা তারপরে ভোট দেয়ার 
জনয্ নিবনধ্ন করে থাকলে রশিদটি আপনার পর্য়োজন হবে৷ 
আপনার কাছে থাকলে, সেটি সাথে করে নিয়ে আসবেন।  

ভোট দেয়ার জনয্ কি আমার ভোটার 
পরিচিতি কারড্ পর্য়োজন হবে?
না৷ কিনত্ ুআপনার কাছে থাকলে, সেটি সাথে করে নিয়ে আসনু।  
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সাধারণ কিছ ু পর্শন্াবলী
আমার অয্াবসেনট্ি বয্ালট কোথায়?
আপনি আপনার অয্াবসেনট্ি বয্ ালট এবং আবেদনপতর্টি 
মি শি গানের ভোটার তথয্ কেনদ্র্ের Michigan.gov/vote 
ওয়েবসাইটে টর্য্ াক করতে পারবেন। নিমন্লি খিত কাজগলুো কখন 
সমপ্নন্ হয়েছে সেটি দেখতে আপনার তথয্ সনন্িবেশ করনু:

• আপনার সি টি/টাউনশিপের কল্ ারক্ আপনার 
অয্ াবসেনট্ি বয্ ালটের আবেদনপতর্ পেয়েছেন;

• আপনার বয্ ালট আপনার কাছে ডাকযোগে পাঠানো হয়েছে; এবং

• আপনার সি টি/টাউনশিপের কল্ ারক্ আপনার 
পরূণকতৃ বয্ ালটটি পেয়েছেন৷  

যদি আমি অয্াবসেনট্ি বয্ালটের জনয্ 
অনরুোধ করার পর সেটি না পাই 
তাহলে আমার কী করা উচিত?
আপনার পর্থম অয্াবসেনট্ি বয্ ালট বাতিল করে নতনু একটির জনয্ 
আবেদন করতে যত তাড়াতাড়ি সমভ্ব আপনার সি টি/টাউনশিপের 
কল্ারক্ের অফিসে ফোন করনু অথবা সশরীরে উপসথ্িত হোন। এটি 
করার শেষ সময় হলো 2 নভেমব্র 2020, সোমবার বিকাল 4 টা। 
অথবা আপনি নিরব্ াচনের দিন আপনার ভোট কেনদ্র্ে যেতে পারেন, 
এবং একটি সাধারণ ফরম পরূণ করে ভোট দিতে পারেন।
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যদি আমি আমার অয্াবসেনট্ি বয্ালট পেয়ে থাকি 
কিনত্ ুএরপর সেখানে কোনো ভলু করে ফেলি 
অথবা হারিয়ে ফেলি বা নষট্ করে ফেলি?
আপনার পর্থম অয্াবসেনট্ি বয্ ালট বাতিল করে নতনু একটির জনয্ আবেদন 
করতে যত তাড়াতাড়ি সমভ্ব আপনার সি টি/টাউনশিপের কল্ারক্ের 
অফিসে ফোন করনু অথবা সশরীরে উপসথ্িত হোন। এটি করার শেষ 
সময় হলো 2 নভেমব্র 2020, সোমবার বিকাল 4 টা। যদি আপনার কাছে 
অয্াবসেনট্ি বয্ ালট থাকে, কিনত্ ুআপনি ভলু করে ফেলেছেন অথবা সেটি শধু  ু
আংশিকভাবে নষট্ হয়ে গেছে, তাহলে সেটি আপনার সাথে করে নিয়ে যান।

অথবা আপনি নিরব্ াচনের দিন আপনার ভোটকেনদ্র্ে যেতে পারেন, 
এবং একটি ফরম পরূণ করে ভোট দিতে পারেন। যদি আপনার কাছে 
অয্াবসেনট্ি বয্ ালট থাকে, কিনত্ ুআপনি ভলু করে ফেলেছেন অথবা সেটি শধু  ু
আংশিকভাবে নষট্ হয়ে গেছে, তাহলে সেটি আপনার সাথে করে নিয়ে যান।

যদি আমি অয্াবসেনট্ি বয্ালট পেয়ে থাকি 
কিনত্ ুসেটি আমার কল্ারক্ের কাছে ডাকযোগে 
ফেরত পাঠানোর মত যথেষট্ সময় না থাকে?
আপনার অয্াবসেনট্ি বয্ ালট গণনা করার জনয্ সেটি অবশয্ই 3 নভেমব্র 
2020 তারি খে রাত 8টার মধয্ে আপনার সি টি/টাউনশিপের কল্ারক্ের 
কাছে পৌ ছঁাতে হবে। 20 অকট্োবর 2020 তারি খ থেকে শরু  ুকরে, আপনার 
পরূণকৃত অয্াবসেনট্ি বয্ ালট আপনার সি টি/টাউনশিপের কল্ারক্ের 
অফিসে বা কল্ারক্ের পর্দান করা একটি বাকস্ে জমা দেয়া উতত্ম৷
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যদি আমার অয্াবসেনট্ি বয্ালট থাকে 
কিনত্ ুনিরব্ াচনের দিন সশরীরে ভোট 
দেয়ার সিদধ্ানত্ নি ই তাহলে কী হবে?
যদি আপনি অয্াবসেনট্ি বয্ ালটের মাধয্মে ভোট না দেয়ার সিদধ্ ানত্ নিয়ে 
থাকেন, তাহলে নিরব্ াচনের দিন আপনার অয্াবসেনট্ি বয্ ালটটি আপনার 
ভোটকেনদ্র্ে নিয়ে যান এবং এটি ফেরত দিন৷ তারপর আপনাকে একটি নতনু 
বয্ালট দেয়া হবে যেটি দিয়ে আপনি ভোটকেনদ্র্ে ভোট দিতে পারবেন।

যদি আমি আমার অয্াবসেনট্ি বয্ালট 
আমার সি টি/টাউনশিপের কল্ারক্ের কাছে 
ডাকযোগে পাঠিয়ে থাকি কিনত্ ুআমি উদব্ি গন্ 
যে এটি হয়তো সময়মত পৌছঁাবে না?
আপনার অয্াবসেনট্ি বয্ ালট মি শি গানের ভোটার তথয্ কেনদ্র্ের  
Michigan.gov/vote ওয়েবসাইটে টর্য্ াক করনু। যদি আপনার অয্াবসেনট্ি 
বয্ ালট “পৌ ছঁেছে” বলে চিহন্িত করা না হয়ে থাকে, তাহলে আপনার সি টি/
টাউনশিপের কল্ারক্ের অফিসে যান,আপনার মলূ অয্াবসেনট্ি বয্ ালট 
বাতিল করার অনরুোধ জানান, এবং একটি নতনু বয্ালট দিয়ে ভোট দিন৷ 
এটি করার শেষ সময় হলো 2 নভেমব্র 2020, সোমবার বিকাল 4 টা।   
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যদি আমি ভোট দেয়ার জনয্ নিবনধ্ন করার 
পরেও আমার ভোটকেনদ্র্ের ভোটার 
তালিকায় আমার নাম না থাকে?
আপনি যখন ভোট দেয়ার জনয্ নিবনধ্ন করেছেন তখন যে 
রশিদটি পেয়েছেন সেটি যদি আপনার কাছে থাকে, তাহলে 
সেটি নিরব্ াচন করম্ ীকে দেখান এবং তারপর ভোট দিন।

যদি আপনার কাছে রশিদটি না থাকে, তাহলে নিরব্ াচন করম্ ীকে 
আপনার ঠিকানা দিন এবং আপনি সঠিক ভোটকেনদ্র্ে এসেছেন 
কিনা জিজঞ্েস করনু। যদি আপনার ঠিকানা অনযুায়ী আপনি সঠিক 
ভোটকেনদ্র্ে না এসে থাকেন, তাহলে সঠিক ভোটকেনদ্র্ে যান।

যদি আপনি সঠিক ভোটকেনদ্র্ে এসে থাকেন কিনত্ ুআপনার নাম ভোটার 
তালিকায় না থাকে, তাহলে আপনি নিরব্ াচনের দিন রাত 8 টার আগে আপনার 
সি টি/টাউনশিপের কল্ারক্ের অফিসে বাসসথ্ানের পর্মাণসহ উপসথ্িত 
হয়ে ভোট দেয়ার জনয্ নিবনধ্ন করতে পারবেন। আপনি কল্ারক্ের অফিসে 
থাকার সময়, অয্াবসেনট্ি বয্ ালটের মাধয্মে ভোট দিতে পারবেন।  

যদি আপনি কল্ারক্ের অফিসে বাসসথ্ানের পর্মাণসহ উপসথ্িত হতে না 
পারেন, তাহলে আপনি “পর্ভি শনাল বয্ালটের” মাধয্মে ভোট দিতে পারবেন। 
এটি করার জনয্, আপনাকে শপথ করে বলতে হবে যে আপনি ইতোপরূব্ে 
ভোট দেয়ার জনয্ নিবনধ্ন করেছেন বলে আপনি বি শব্ াস করেন।

যদি আপনি একটি ছবিযকুত্ আইডি দেখাতে পারেন যেটিতে সেই ভোটকেনদ্র্ে 
আপনার বরত্মান ঠিকানা দেখানো হয়েছে, তাহলে আপনার পর্ভি শনাল 
বয্ালট নিরব্ াচনের দিন মেশিনে যাবে এবং আপনার ভোট গণনা করা 
হবে। অনয্থায়, এটি একটি খামের ভিতরে রেখে দেয়া হবে, এবং কল্ারক্ 
নিরব্ াচনের দিনের পর সেটি পরয্ালোচনা করবেন। যদি আপনার বয্ালট 
খামের ভিতরে রাখা হয়, তাহলে নিরব্ াচনের দিনের পর থেকে আপনার 
কাছে ছয় দিন সময় আছে কল্ারক্ের অফিসে যেকোনো ডকমুেনট্ দেখিয়ে 
পর্মাণ করার জনয্ যে আপনি ভোট দেয়ার জনয্ নিবনধ্ন করেছিলেন।
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যদি আমি ভলু ভোটকেনদ্র্ে চলে যাই?
আপনি ভোট দিতে যাওয়ার আগে মি শি গানের ভোটার তথয্ কেনদ্র্ের  
Michigan.gov/vote ওয়েবসাইটে দেখে নিয়ে, এই গাইডের শেষে দেয়া 
নিরদ্ল ীয় নিরব্ াচন সরুকষ্া হটলাইনগলুোর একটিতে ফোন করে, অথবা আপনার 
সি টি/টাউনশিপের কল্ারক্কে ফোন করে জেনে নিয়ে সঠিক ভোটকেনদ্র্ে 
যান। যদি আপনি ভলু ভোটকেনদ্র্ে চলে যান, তাহলে সঠিক ভোটকেনদ্র্ খ ুজঁে 
পাওয়ার জনয্ একজন নিরব্ াচন করম্ ীর কাছে সাহ াযয্ চান। যদি আপনি যেখানে 
বাস করছেন সেখানে ভোট দেয়ার জনয্ নিবনধ্িত না হন, তাহলে ভোট দেয়ার 
জনয্ নিবনধ্ন করতে নিরব্ াচনের দিন রাত 8 টার মধয্ে আপনার সি টি/
টাউনশিপের কল্ারক্ের অফিসে বাসসথ্ানের পর্মাণ নিয়ে উপসথ্িত হোন।

যদি আমার ভোট দিতে সমসয্া হয়, 
অথবা কেউ আমাকে ভয় দেখানোর 
বা হয়রানি করার চেষট্া করে?
অবিলমব্ে একজন নিরব্ াচন করম্ ীকে বলনু। যদি নিরব্ াচন করম্ ীই সমসয্ার 
কারণ হয়, অথবা তারা সমসয্ার সমাধান না করেন, তাহলে আপনার 
সথ্ান ীয় সি টি/টাউনশিপের কল্ারক্কে ফোন করনু। যদি সি টি/টাউনশিপের 
কল্ারক্ সমসয্ার সমাধান না করেন, তাহলে এই গাইডের শেষে থাকা 
নিরদ্ল ীয় নিরব্ াচন সরুকষ্া হটলাইনগলুোর একটিতে ফোন করনু।
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কেউ যদি আমার ভোটাধিকারকে চয্ালেঞজ্ করে?
ধাপ1: নিরব্ াচন করম্ ীকে শপথ করে সেটি বলতে বলনু,

ধাপ 2: আপনার ভোট দেয়ার যোগয্তা পর্তিষঠ্া করার জনয্ 
পর্য়োজনীয় যেকোনো পর্শন্ের উতত্র দিন, এবং

ধাপ 3: ভোট

যদি আমি আমার বয্ালটে ভলু করে ফেলি 
অথবা ভোটিং মেশিনে তর্টুি দেখা দেয়?
যদি আপনি ভলু করে ফেলেন, তাহলে অবিলমব্ে একটি নতনু 
বয্ালট চেয়ে নিন। যদি আপনি বয্ালটটি টয্ াবলুেটর মেশিনে পর্বেশ 
করানোর আগে এবং গণনা হওয়ার আগে ভলু ধরতে পারেন, তাহলে 
আপনার একটি নতনু বয্ালট পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

যদি সক্য্ ানার আপনার বয্ালট পর্তয্াখয্ান করে, তাহলে নতনু একটি 
বয্ালট চেয়ে নিন। আপনার পনুরায় শরু  ুকরার অধিকার রয়েছে।

যদি টয্াবলুেটর মেশিন কাজ না করে, তাহলে আপনি আপনার 
পরূণকৃত বয্ালট টয্াবলুেটর মেশিনের একটি বিনে রাখতে 
পারবেন। মেশিনটি আবার কাজ করা শরু  ুকরলে নিরব্ াচন করম্ ীরা 
আপনার বয্ালটটি টয্ াবলুেটর মেশিনে পর্বেশ করাবেন৷
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সহায়তা পেতে যেকোনো সময় নিরদ্লীয় 
নিরব্ াচন সরুকষ্া হটলাইনে ফোন করনু। 

• For assistance in English,  
call 866-OUR-VOTE (866-687-8683); 

• Para recibir ayuda en español,  
llama a 888-VE-Y-VOTA (888-839-8682); 

• (844-YALLA-US (844-925-5287):

ىلع لصتا ،ةيبرعلا ةغللاب ةدعاسملل

• বাংলা, কয্ানট্নিজ, ইংরেজি, হিনদ্ি, কোরিয়ান, 
ময্ ানড্ারিন, তাগালগ, উরদ্ ু অথবা  ভিয়েতনাম ী ভাষায় 
সহায়তা পেতে, 888-API-VOTE (888-274-8683) 
নমব্রে ফোন করনু৷

আরো তথয্ বা পর্শন্ের জনয্, জনয্   
www.michiganvoting.org ওয়েবসাইট 
দেখনু বা এই ঠিকানায় ইমেইল করনু: 
questions@michiganvoting.org


