ভোটারদের গাইড
মিশিগান
মিশিগানে ২০১৬ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থী
১০,৭০৪টি ভোট জিতেছিলেন। মিশিগানে যোগ্য ১২৫,০০০ জন
দক্ষিণ এশীয় ভোটার রয়েছেন। আমাদের কণ্ঠস্বর এই
দেশের ভবিষ্যত নির্ধারণ করতে পারে। আমাদের কন্ঠস্বর
পৌঁছে দিতে পারলে আমাদের মূল্যবোধ ও বিশ্বাসকে সম্মান
জানানো হবে। নির্বাচণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব
বা অবিশ্বাস এবং আপনার অধিকারগুলি কখনই আপনার
কন্ঠস্বরকে যেন দুর্বল করে না দেয়।

এই গাইডে যা যা
রয়েছে -

সকল ভোটই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের
দেশের ভবিষ্যত ও দেশের ভবিষ্যত
প্রজন্মের জন্য রেখে যাওয়া এই দেশের
গঠনে সহায়তা করে।

★ ভোটার নিবন্ধন
★ ভোট দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন
★ আপনার ব্যালট কাস্ট করুন
★ মেল দ্বারা ভোট দিন
★ ব্যক্তিগত ভাবে ভোট দিন
★ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
★ অফিসিয়াল MI সহায়তাকারী লিংক

এই গাইডটি ভোটদানের প্রক্রিয়াটিকে সহজতর করতে এবং
ভোটদানের প্রক্রিয়া চলাকালীন তৈরী হওয়া সাধারণ কয়েকটি
প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য একটি রেফারেন্স সরঞ্জাম
হিসাবে কাজ করে। এই বছর ভোটিংয়ের দিকে প্রথম পদক্ষেপ
নিতে, চলো-তে যান। এখনই ভোট দিন এবং আপনার ভোটার
নিবন্ধনের অবস্থা যাচাই করুন এবং আমাদের ভোটদানের
প্রক্রিয়াটির জন্য আপনাকে গাইড করতে সাহায্য করুন এবং
আপনাকে আত্মবিশ্বাস সহযোগে ও অর্থবহ ভাবে ভোট
দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলি সরবরাহ করতে দিন।

এখনই ১ম পদক্ ষ েপ নিন এবং এখানে যান

গুরুত্বপূর্ন তারিখগুলো ভোটার নিবন্ধনের সময়সীমা:
৩রা নভেম্বর ২০২০

মেল অ্যাপ্লিকেশন শেষ সময়সীমা দ্বারা ভোট:
৩০শে অক্টোবর ২০২০

নির্বাচনের দিন এবং মেল দ্বারা ভোট ব্যালটের শেষ তারিখ:
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৩রা নভেম্বর ২০২০ (সকাল ৭টা – সন্ধ্যা ৭টা)

ধাপ ১
ভোটার নিবন্ধন
ভোট দেওয়ার প্রথম পদক্ষেপটি হল
স্টেটের সাথে ভোট দেওয়ার জন্য
নাম নথিভুক্ত করা হয়। মিশিগানে
ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধনের যোগ্য
হওয়ার জন্য আপনাকে ৩টি মানদণ্ড
পূরণ করতে হবে।
নির্বাচনের পূর্বে অথবা সময়ে কমপক্ষে ৩০ দিনের
জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে
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জেল / কারাগারে কোনও এইমুহূর্তে সাজা প্রাপ্ত নন

—2020

নির্বাচনের পূর্বে অথবা সময়ে কমপক্ষে ১৮ বছর বয়সী
হতে হবে
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নির্বাচনের পূর্বে অথবা সময়ে কমপক্ষে ৩০ দিনের
জন্য মিশিগান নিবাসী হতে হবে

ভোটার নিবন্ধন
মিশিগান

আপনি যদি যোগ্যতাগুলি পূরণ করতে সক্ষম হন তাহলে চলো ভোট নিবন্ধকরণ
টুলটি ব্যবহার করে আপনার বর্তমান ঠিকানায় ভোট দেওয়ার জন্য আপনি
নিবন্ধিত কিনা তা পরীক্ষা করে দেখুন। কোনও তথ্য পরিবর্তিত হওয়ার ক্ষেত্রে
আপনি নিবন্ধিত থাকলেও আমরা আপনাকে আপনার নিবন্ধন পরীক্ষা করে দেখে
নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি।

আপনার তথ্য এখানে প্রবেশ করুন:
chalo.vote/registration
আপনি যদি নিবন্ধিত হন তবে আপনাকে আসন্ন নির্বাচনের জন্য মেইল ব্যালটে
ভোটের জন্য আবেদন করার নির্দেশনা দেওয়া হবে।

আরও তথ্যের জন্য নীচে মেইলের মাধ্যমে ভোট দেখুন।
ভোটার নিবন্ধন

আপনি যদি নিবন্ধভুক্ত না হন তবে আপনাকে আপনার স্টেটে প্রবেশ করতে বলা
হবে এবং তারপরে একটি লিঙ্ক থাকবে যা নীচে দেখানো হিসাবে মিশিগানের জন্য
অনলাইন ভোটার নিবন্ধন ফর্মের দিকে আপনাকে নির্দেশ করবে। মিশিগানের
ভোটার নিবন্ধন ফর্ম পূরণের জন্য আপনি FAQ বা আমাদের নির্দিষ্ট গাইডে
আরও তথ্য পেতে পারেন।
ফর্মটি প্রক্রিয়া করতে কয়েক দিন সময় নেবে এবং আপনাকে মেইলে একটি
ভোটার নিবন্ধকরণ কার্ড পাঠানো হবে। আপনার স্থিতিটি নিশ্চিত করতে কার্ডটি
পাওয়ার পরে বা নিচের সাইটে আপনার নিবন্ধনের স্থিতিটি আরও একবার
নিরীক্ষণ করুন-
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নির্বাচনের দিন সহ নির্বাচনের দিন পর্যন্ত যে কোনো দিন নেতৃত্ব দেওয়ার
জন্য আপনি ভোট দিতে নিবন্ধন করতে পারেন। যদি আপনি নির্বাচনের দিন ভোট
দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করতে চান তবে এটি ব্যক্তিগতভাবে করার জন্য কাউন্টি
ক্লার্কের অফিসে যান এবং আপনি ঐ একই সময়ে অনুপস্থিত ব্যালট পূরণ করতে
পারেন। এটি অবশ্য সুপারিশ করা হয় না কারণ এক্ষেত্রে আপনাকে লম্বা লাইনে
অপেক্ষা করতে হতে পারে।
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https://mvic.sos.state.mi.us/Voter/Index

ধাপ ২

ভোট দেওয়ার পরিকল্পনা করুন
ভোটদানের মাধ্যমে অনুসরণ করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ
পদক্ষেপটি হচ্ছে আপনার নির্বাচনগুলি কখন হয় এবং
সেগুলিতে ভোট দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তা জেনে রাখা।
নির্বাচনের তারিখগুলির জন্য, chalo.vote –এ আপনার
নিবন্ধকরণটি পরীক্ষা করার সময় আপনি আমাদের সাথে
রিমাইন্ডারগুলির জন্য সাইন আপ করতে পারেন বা মিশিগান
সেক্রেটারি অফ স্টেটের ওয়েবসাইটে নির্বাচন ক্যালেন্ডারটি
দেখতে পারেন https://www.michigan.gov/sos/0,4670,7127-1633_8721_8739---,00.html
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সেখান থেকে আপনি মিশিগান প্রতিটি নির্বাচনে ভোট দেওয়ার
জন্য যে দুটি ভিন্ন বিকল্প ব্যবহার করে ভোট দেওয়ার
পরিকল্পনা করতে পারেন।

নিবন্ধন করুন → মেল দ্বারা ভোট

মিশিগান

মেল দ্বারা ভোট প্রদান হল এমন একটি বিকল্প যা সমস্ত ভোটারদের কাছে লভ্য যেখানে
যেকোনও ভোটার তাদের বাড়িতে একটি ব্যালট পৌঁছে দিতে এবং মেল পূরণ করতে বা কাউন্টি
কেরানী অফিসে ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে পারে।
যে কোনও ভোটার মেইল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের অনুরোধ করতে পারেন এবং মেইল দ্বারা
একটি ব্যালট লাভের জন্য কোনও কারণ দেখাতে হবে না!

মেল-ইন ব্যালট কেবলমাত্র নির্বাচনের আগের শুক্রবার পর্যন্ত
(নির্বাচনের 4 দিন আগে) আবেদন করা যেতে পারে।

ভোটার নিবন্ধন

★ মেল ব্যালটে ভোটের জন্য অনুরোধ জানাতে, ভোটাররা হয় অনলাইন ফর্মটি পূরণ করতে
পারেন বা একটি কাগজের ফর্মটি ছেপে পূরণ করে তাদের কাউন্টি ক্লার্কের অফিসে
ফিরিয়ে দিতে পারবেন। ভোটাররা বছরের অন্যান্য নির্বাচনের জন্য ব্যালট চান কিনা তাও
জানিয়ে দিতে পারেন এবং এই বিকল্পগুলি পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত যাতে তাদের আর
কোনও আবেদন পূরণ করতে না হয়।
★ একবার ব্যালটের অনুরোধ করা হলে প্রক্রিয়াটি অনলাইনে ট্র্যাক করা যায় এবং
নির্বাচনের ৪৫ দিন আগে ব্যালটগুলি মেইল করা শুরু হবে। আপনি একবার আপনার ব্যালট
পেয়ে গেলে আপনাকে সেটি পূরণ করতে হবে এবং সেটিকে আপনার ভোটকেন্দ্রে নয়,
কাউন্টি ক্লার্কের অফিসে ফিরিয়ে দিতে হবে, যাতে নির্বাচনের দিন সেটি স্বস্থানে
পৌঁছে যায়

নিবন্ধন করুন → ব্যক্তিগতভাবে ভোট দিন

—2020

★ প্রতিটি ভোটারের একটি নির্দিষ্ট পোলিং লোকেশন রয়েছে যেখানে নির্বাচনের দিন
ভোট দেওয়ার জন্য তাদের যেতে হবে। নির্বাচনের দিন আপনি শহরে থাকবেন কি না সে
বিষয়ে নিশ্চিত না থাকলে নির্বাচনের আগে সর্বাধিক ৪৫ দিনের মধ্যে আপনার কাউন্টি
ক্লার্কের অফিসে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থেকে অ্যাবসেন্টি ব্যালট পূরণ করার বিকল্প
রয়েছে। এ সম্পর্কিত তথ্যের জন্য নীচে কাস্ট ইয়োর ব্যালট বিভাগে করুন। আপনাকে
যদি কাজের জন্য প্রচুর ভ্রমণ করতে হয় বা যেকোনও কারণ বশত আপনি আপনার স্টেটে
থাকবেন কি না তা নিশ্চিত না হয়ে থাকেন, তাহলে মেইলের মাধ্যমে ব্যালট দ্বারা ভোটের
জন্য অনুরোধ করাটা আপনার জন্য একটি নিরাপদ বিকল্প যা নির্বাচনের দিন যেকোনো
সমস্যাতেই আপনাকে ভোট দেওয়া থেকে বিরত করে করে না
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এটি ভোট দেওয়ার প্রচলিত পদ্ধতি যেখানে ভোটাররা তাদের নির্দিষ্ট ভোটকেন্দ্রে গিয়ে এবং
নির্বাচনের দিন ব্যক্তিগতভাবে ভোট দিতে পারেন।

নির্বাচনের দিন ভোটদানকে চূড়ান্ত বিকল্প
হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।

—2020
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যদি আপনি নির্বাচনের দিন ভোটদান করাটা
চয়ন করেন এবং এবং নির্বাচণের দিন কোনো
কারণবশত ভোটকেন্দ্রে যেতে না পারেন
তাহলে আপনার ভোট দেওয়ার আরও কোনো
উপায় থাকে না।

ভোটার নিবন্ধন

এতে নির্বাচনের আগে আপনি আপনার
ব্যালটের পিছনে সময় দিতে পারেন এবং
আপনার ভোট গণনা নিশ্চিত করার জন্য এটি
ট্র্যাকও করা যেতে পারে।

মিশিগান

Chalo Vote! সকল ভোটারকে বর্তমান
COVID-19 বিশ্বে বা তাছাড়াও মেইল
দ্বারা ভোটদানের প্রস্তাব দেয় কারণ এটি হল
ভোটদানের সবচেয়ে নিরাপদ উপায়

ধাপ ৩

আপনার ব্যালট
কাস্ট করুন
একবার আপনি নিজের বিকল্পগুলি জানেন এবং আপনি কীভাবে
ভোট দিচ্ছেন তা স্থির করার পরে, আপনাকে কেবলমাত্র এমন
প্রার্থী খুঁজে বের করতে হবে যাকে আপনি সমর্থন করেন এবং
আপনার ব্যালট দ্বারা ভোটদান করুন।
প্রার্থীদের সম্পর্কে আরও জানতে আপনি আমাদের সহযোগী
ব্যালট রেডি’র সাইট ballotready.org -এ যেতে পারেন
এবং আপনার এলাকার সমস্ত প্রার্থীর বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য
এবং সমস্যাগুলি সম্পর্কে পড়তে পারেন।
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উভয় পদ্ধতির জন্য কিছু নিয়ম এবং টিপস →
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আপনার ব্যালট দেওয়ার জন্য, যদি আপনি কোনও মেইলইন ব্যালটের জন্য আবেদন করেন বা নির্বাচনের দিন সকাল
৭টা থেকে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে আপনার ভোটকেন্দ্রে যান এবং
ব্যক্তিগতভাবে আপনার ভোট দেওয়া হয় তবে আপনাকে
মেইলটিতে আপনার ব্যালট প্রেরণ করতে হবে।

মেইল-এর মাধ্যমে ভোটদান
আপনার ব্যালটের অবস্থা নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটটি ব্যবহার করে ট্র্যাক করা
যেতে পারে যেখানে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে আপনার ব্যালট পৌঁছেছে এবং
সেটি গণনা করা হয়েছে:

মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া

আপনি যদি আগে থেকে অনুরোধ করেন তবে নির্বাচনের ২ সপ্তাহের আগে এবং
যদি নির্বাচনের ২ সপ্তাহের মধ্যে আপনি আপনার ফর্ম জমা দেন তবে ব্যালটের
অনুরোধের ৩ দিনের মধ্যে মেল ব্যালটে আপনার ভোট গ্রহণ করা উচিত।

https://mvic.sos.state.mi.us/avapplication

আপনার ব্যালট দিয়ে রাজ্য অফিসের সেক্রেটারি দ্বারা প্রদত্ত
নির্দেশাবলী অনুসরণ করে আপনার ব্যালটটি চিহ্নিত করুন।

2

আপনার ব্যালটটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, আপনার ব্যালটটিকে গোপনীয়তা
খামগুলিতে রাখুন এবং তারপরে গোপনীয়তা খামটি অফিসিয়াল
খামে রাখুন এবং এটি সিল করে দিন। খামের বাইরের অংশে আপনি
ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছেন তা নিশ্চিত হয়ে নিন নাহলে আপনার
ব্যালটটি বাতিল হতে পারে।

3

আপনার কাউন্টি কেরানী অফিসে আপনার ব্যালট মেইল করুন বা বিতরণ
করুন যাতে নির্বাচনের দিন সন্ধ্যা 7 টার মধ্যে এটি উপস্থিত হয়।
নির্বাচনের দিন ব্যালট অবশ্যই নির্বাচনের অফিসে পৌঁছাতে হবে,
কেবল ততক্ষণে মেলটি না রেখে।
আপনার ক্লার্ক অনুসন্ধানের লিঙ্কটি নীচে দেওয়া রয়েছে:

—2020
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1

वोटট देকরু
ं ন
আপনার ব্যआपका
ালট কাস্

আপনি একবার আপনার ব্যালট পেয়ে গেলে, আপনি ৩টি সহজ পদক্ষেপ নিয়ে
নির্বাচন অফিসে এটি ফিরিয়ে দিতে পারেন। ↓

ব্যক্তিগত ভাবে ভোটদান
মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া

আপনার ভোটটি ব্যক্তিগতভাবে দেওয়ার জন্য, আপনাকে অবশ্যই আপনার
ভোটদানের কেন্দ্রে ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত থেকে আপনার রাজ্য দ্বারা জারি
করা পরিচয়পত্র দেখাতে হবে। নীচের লিঙ্কটি সহ আপনি আপনার ব্যক্তিগতকৃত
নির্বাচনকেন্দ্রটি খুঁজে পেতে পারেন যেখানে আপনার নির্দিষ্ট ভোটকেন্দ্রে
আপনাকে ভোট দিতে হবে।
আপনাকে আপনার নির্দিষ্ট ভোটদানের স্থানেই ভোট দিতে হবে যা আপনি নীচের
লিঙ্কটিতে খুঁজে পেতে পারেন: https://mvic.sos.state.mi.us/.

1

ভোটার এলাকায় যে চিহ্নগুলিতে “ভোট” লেখা রয়েছে সেগুলি অনুসরণ করুন এবং
একটি টেবিলে বসে পোল কর্মীর সাথে চেক ইন করুন।

2

নির্বাচন কর্মীর কাছে আপনার আইডি দিন, যিনি আপনাকে একটি কাগজের ব্যালট এবং
একটি গোপনীয়তা রক্ষাকারী খাম দেবেন।

4

যখন আপনি আপনার ব্যালটটি পুরোটা পূরণ করেছেন, ওটা গোপনীয়তা রক্ষাকারী খাম
এর মধে রাখো করুন এবং ট্যাবুলেটর মেশিনে এগিয়ে যান।

5

আপনার ব্যালট নির্বাচন ক্ষেত্র কর্মীর হাতে দিন যিনি স্টাবটি ছিঁড়ে ফেলবেন এবং
আপনাকে ট্যাবুলেটার মেশিনে নিয়ে যাবেন।

6

তিরচীনগুলি অনুসরণ করুন এবং আপনার ব্যালটটি স্লটে ঢুকিয়ে দিন এবং মেশিনটি
আপনার ব্যালটটি গণনা করবে এবং আপনাকে বলবে যে এটি গণনা করা হয়েছে!

বিকল্প হিসাবে, আপনি নির্বাচনের ৪৫ দিন পূর্বের মধ্যে চলাকালীন আপনার কাউন্টি
ক্লার্কের অফিস খোলা থাকাকালীন যে কোনো সময়ে সেখানে যেতে পারেন এবং সেখানে
গিয়ে অ্যাবসেন্টি ব্যালট পূরণ করতে পারেন। এটা আপনার ব্যালটটি আগে থেকে পূরণ
করার এক চমৎকার সুযোগ যদিও বর্তমান মহামারী পরিবেশে মেল দ্বারা ভোটদান করাটাই
এখনও প্রস্তাবিত। কাউন্টি ক্লার্কের অফিসগুলি এখানে পাওয়া যাবে:
https://mvic.sos.state.mi.us/Clerk
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আপনার কাউন্টিয়ের ভোটদান মেশিন সম্পর্কে
আরও তথ্যের জন্য, নীচে আমাদের FAQ দেখুন।
আপনি যদি নির্বাচনের দিনে ভোটদান করার বিকল্প
বেছে নেন, তাহলে আমরা আপনাকে লাইন এড়াতে
সকাল ১০টা টা বা দুপুর ২টোর দিকে অফ-আওয়ারে
ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার পরামর্শ দেব
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3

একটি নির্বাচনকেন্দ্রে এগিয়ে যান এবং প্রতিটি নির্বাচনের জন্য আপনার পছন্দের
প্রার্থীর জন্য বুদ্বুদ বা চতুষ্কোণটি পুরোপুরি পূরণ করুন। প্রতিটি নির্বাচনের জন্য
কেবলমাত্র একজন প্রার্থী নির্বাচন করতে ভুলবেন না।

वोटট देকরু
ं ন
আপনার ব্যआपका
ালট কাস্

ব্যক্তিগতভাবে ভোট দেওয়ার সময় আপনি যখন আপনার ভোটগ্রহণের জায়গায়
পৌঁছেছেন তখন নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি আপনার ভোট দেওয়ার জন্য আশা করে ↓

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
ভোটার নিবন্ধন

ফোন নম্বর, ইমেল এবং পার্টি সহ ঐচ্ছিক তথ্যগুলি কি আমার পূরণ করা উচিত?
★ আপনি যত বেশি তথ্য পূরণ করবেন ততবেশি অবহিত থাকবেন। আপনার ফোন নম্বর এবং ইমেল
আপনার এলাকায় আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে আপনাকে অবহিত রাখতে ব্যবহার করা হবে।
কোনো নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য আমাকে কখন নিবন্ধন করতে হবে?
★ নির্বাচনের কমপক্ষে ৩০ দিন আগে আপনার নাম নথিভুক্ত হওয়া দরকার
আমি আগেও ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধিত হতে পারি, তবে আমি জানি না যে আমি বর্তমানে নিবন্ধিত কিনা
বা আমার ঠিকানাটি সাম্প্রতিক কিনা।
★ আপনি নিম্নলিখিত সাইটে অনলাইনে আপনার নিবন্ধনের স্থিতি পরীক্ষা করতে পারেন: https://
mvic.sos.state.mi.us/
★ আপনি নিজের নাম বা আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বরটি ব্যবহার করে নিবন্ধন পরীক্ষা করতে
পারেন
- নামের জন্য আপনার কাউন্টি, জিপ কোড, নাম এবং জন্ম তারিখের প্রয়োজন হবে
- ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য লাইসেন্স # এবং আপনার জন্ম তারিখের প্রয়োজন হবে
আমি আমার অবস্থা যাচাই করেছি এবং আমি ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধিত হয়েছি, তবে ঠিকানাটি আমার
বর্তমান ঠিকানা নয়, আমি কীভাবে আমার ঠিকানা বদল করব?
★ আপনি নতুন ভোটার হিসাবে নাম নথিভুক্ত করতে যে ভোটার আবেদন ফর্মটি ব্যবহার করেন সেটি
ব্যবহার করেই নিজের সাম্প্রতিক ঠিকানা আপডেট করতে পারেন।
আমি কখন মেইল ব্যালটে ভোটের জন্য আবেদন করতে পারি? কোনও আবেদন শেষ করার জন্য কোনও
নির্ধারিত সময়সীমা নেই, তবে আপনি নির্বাচনের কমপক্ষে ৭ দিন আগে পর্যন্ত কোনও আবেদনপত্র
পূরণ না করে থাকলে আমরা আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে ভোট দেওয়ার বা কাউন্টি ক্লার্কের অফিসে কোনও
অ্যাবসেন্টি ব্যালট পূরণের পরামর্শ দেব।
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★ আপনি নতুন ভোটার হিসাবে নাম নথিভুক্ত করতে যে ভোটার আবেদন ফর্মটি ব্যবহার করেন সেটি
ব্যবহার করেই নিজের সাম্প্রতিক ঠিকানা আপডেট করতে পারেন।

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
মেইল-এর মাধ্যমে ভোটদান

আমি কখন মেইল ব্যালটে ভোটের জন্য আবেদন করতে পারি?
★ কোনও আবেদন শেষ করার জন্য কোনও নির্ধারিত সময়সীমা নেই, তবে আপনি নির্বাচনের কমপক্ষে
৭ দিন আগে পর্যন্ত কোনও আবেদনপত্র পূরণ না করে থাকলে আমরা আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে
ভোট দেওয়ার বা কাউন্টি ক্লার্কের অফিসে কোনও অ্যাবসেন্টি ব্যালট পূরণের পরামর্শ দেব।
যদি আমি অনুপস্থিত ব্যালটের জন্য আবেদন করি তবে আমার মন পরিবর্তন হয় আমি কী এখনও
ব্যক্তিগতভাবে ভোট দিতে পারি?
★ হ্যাঁ! আপনি যদি নিজের মেইল-ইন ব্যালটটি কখনও পান না বা আপনার ভোটকেন্দ্রে পৌঁছানোর
সময় এটি আপনার কাছে না থাকে তাহলে আপনি অস্থায়ী ব্যালট চেয়ে নিতে পারেন।
আমি যদি নির্বাচনের দিন মেইলটিতে আমার ব্যালটটি রাখি তবে কী তা গণনা করা হবে?
★ না। নির্বাচনের দিন আপনার ব্যালটটিকে অবশ্যই ৪টের মধ্যে আপনার কাউন্টি নির্বাচন অফিসে
পৌঁছাতে হবে। নির্বাচনের আগে বৃহস্পতিবারের মধ্যে আপনি যদি মেইলে না রাখতে সক্ষম হন
তবে আমরা কাউন্টি নির্বাচন অফিসে ব্যক্তিগতভাবে বা ড্রপবক্সে আপনার কাউন্টির কাছে থাকলে
তা বাদ দেওয়ার পরামর্শ দেব। আপনি যদি নির্বাচনের কয়েক দিনের মধ্যে এটি মেইলে রাখেন
তবে এর অবস্থা ট্র্যাক করার জন্য প্রত্যয়িত মেইলের ব্যবহার নিশ্চিত করে নিন।
অ্যাবসেন্টি বা অনুপস্থিত ব্যালট এবং মেল-ইন ব্যালটের মধ্যে পার্থক্য কী?
★ কার্যকরীভাবে মিশিগানে দুজনের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই এবং বিনিময়যোগ্যভাবে ব্যবহৃত হয়।
আপনি শহরের বাইরে থাকুন বা না থাকুক না কেন, আপনি একই আবেদনটি পূরণ করবেন।
আমাকে কি প্রতিটি নির্বাচনের জন্য ব্যালটের জন্য আবেদন করতে হবে?

★ আপনার যদি কোনও প্রশ্ন থাকে তবে আপনি যেকোনো সময়ে আমাদের হটলাইন বা আপনার
কাউন্টি নির্বাচন অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, তবে নিশ্চিত হয়ে নিন যে প্রতিটি
নির্বাচনের জন্য আপনার পছন্দ বাছাই করতে আপনি ঠিক একটিমাত্র ওভাল পূরণ করেছেন এবং
তারপরে ব্যালটটিকে মূল খামে ভরার আর সীল করে দেওয়ার আগে যথাযথ গোপনীয়তার খামে
রেখেছেন। আপনাকে আপনার ভোটিং এবং আপনার ভোটটি যে গণনা করা হয়েছে তা যাচাই করার
জন্য অবশ্যই মূল খামটিতে স্বাক্ষর করতে হবে।
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আমি কীভাবে সঠিকভাবে ব্যালটটি পূরণ করার বিষয়টি নিশ্চিত করব?
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★ সম্পূর্ণরূপে নয়। পুরো নির্বাচনী বছরের জন্য ব্যালট গ্রহণের উদ্দেশ্যে আপনি একটি আবেদন
পূরণ করতে পারেন, তবে এই পদ্ধতিতে যে ব্যালট পাবেন তা নিশ্চিত করতে আপনাকে অবশ্যই
প্রতি বছর একটি করে নতুন আবেদন পূরণ করতে হবে।

ব্যক্তিগতভাবে ভোটদান
মিশিগানে কি যথাসময়ের পূর্বে ভোট দেওয়া যায়?
★ মিশিগান ঐতিহ্যবাহী যথাসময়ের পূর্বে ভোটদানের প্রস্তাব দেয় না তাই আপনি যদি কোনও
ভোটকেন্দ্রে ব্যক্তিগতভাবে ভোট দিতে চান, আপনাকে অবশ্যই নির্বাচনের দিন আপনার
ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে হবে।
★ মিশিগানে নির্বাচণের আগেই অ্যাবসেন্টি বা অনুপস্থিত ভোটদানের পসুযোগ দেয় যেখানে
নির্বাচনের ৪৫ দিন আগে ভোটারদের তাদের কাউন্টি ক্লার্কের অফিসে ব্যক্তিগতভাবে
অ্যাবসেন্টি ব্যালট পূরণ করার অনুমতি দেওয়া হয় তাই আপনি যদি আগে থেকেই ব্যক্তিগতভাবে
ভোট দিতে চান তাহলে আপনি কাজের সময়ে আপনার কাউন্টি ক্লার্কের অফিসে যেতে পারেন।
★ আপনি যদি নির্বাচনের দিন আপনার কাজের পরিস্থিতি বা প্রাপ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হন
তাহলে আপনি নিরাপদে এবং সময় মতো ভোট দিতে পারবেন কি না তা নিশ্চিত করার জন্য
আপনাকে একটি মেল-ইন ব্যালটের জন্য আবেদন করার বিষয়ে দৃঢ় ভাবে সুপারিশ করছি
আমি কীভাবে আমার ভোটকেন্দ্রে ভোটদানের যন্ত্রটি ব্যবহার করে ভোট দেব?
★ আলাদা আলাদা কাউন্টিতে ব্যক্তিগত ভাবে ভোটদানের জন্য আলাদা আলাদা মেশিন আর ধাপ
রয়েছে, তবে আপনি যেকোনো সময়েই কোনও পোল কর্মীর কাছ থেকে সহায়তা চাইতে বা বন্ধু বা
পরিবারের সদস্যকে আপনাকে সহায়তা করতে ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যেতে পারেন।
★ আপনি এই লিঙ্কে আপনার কাউন্টির ভোটদান যন্ত্র সম্পর্কে আরও জানতে পারেন
(https://www.michigan.gov/sos/0,4670,7-127-1633_8716_45458- 162777--,00.html)

কেবল আপনার কাউন্টিতে ক্লিক করুন এবং প্রদত্ত লিঙ্ক এবং উপকরণগুলি ব্যবহার করুন।
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সাহা্য্যকারী লিংক
Chalo Vote! Home Page:
https://chalo.vote

MI Elections Home Page:

https://www.michigan.gov/sos/0,4670,7-127-1633---,00.html

MI Voter Eligibility:
https://mvic.sos.state.mi.us/registervoter

MI Voter Registration Application:
https://mvic.sos.state.mi.us/registervoter

MI Voter Registration Status Check:
https://mvic.sos.state.mi.us/registervoter

MI Vote By Mail Details:
https://www.michigan.gov/sos/0,4670,7-127-1633_8716_8728-21037--,00.html

MI Vote By Mail Tracker:

https://mvic.sos.state.mi.us/registervoter
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আরও তথ্ য

