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সোধোরণ নির ্্ড িোবলী

এই আরব্ি�ত্র কোরো ব্যবহোর কররে �োররি
আপনি যনি যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হি নযনি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস কষ্টরি বা 
যার যুক্তরাষ্ট্রের মষ্ট্যে একটি ঠিকািা আষ্টে তাহষ্টে এই পুনতিকার মষ্ট্যে দিওয়া 
আষ্টবিিপত্র বযেবহার কষ্টর আপনি এগুনে করষ্টত পাষ্টরি:
• আপিার রাষ্টজযে দ�াট দিওয়ার জিযে নিবন্ধি করা
• আপিার দ�াটার দরনজষ্ট্রেশি অনিসষ্টক িাষ্টমর পনরবত্ত ি সম্বষ্টন্ধ জািাষ্টিা
• আপিার দ�াটার দরনজষ্ট্রেশি অনিসষ্টক ঠিকািার পনরবত্ত ি সম্বষ্টন্ধ 

জািাষ্টিা, বা
• একটি রাজনিনতক িষ্টের সষ্টগে নিবন্ধি করা।

ব্যনেক্রর
আপনি যনি যুক্তরা্রে এবং তার এোকার বাইষ্টর বসবাস কষ্টরি এবং এই 
দিষ্টশ আপিার দকািও বানির (বব্) ঠিকািা িা থাষ্টক, অথবা আপনি যনি 
দসিাবানহিীষ্টত থাষ্টকি এবং দিশ দথষ্টক দূষ্টর দকািও জায়গায় কম্তরত 
থাষ্টকি তাহষ্টে অিুগ্রহ কষ্টর এই আষ্টবিিপত্র বযেবহার করষ্টবি িা। দসিা ঘাঁটি, 
আষ্টমনরকাি দূতাবাস, বা কনু্োর অনিষ্টস আপিার জিযে উপে�যে দিডাষ্টরে 
দপাস্টকাড্ত  আষ্টবিিপত্র বযেবহার করুি।

নিউ হ্যোম্পিোয়োর টাউি ও নসটি ক্াক্ত রা একমাত্র তাষ্টির নিষ্টজষ্টির অিুপনথিত 
দ�াটার দমইে-ইি নিবন্ধি িষ্টম্তর জিযে অিুষ্টরা্ নহসাষ্টব এই আষ্টবিিপত্র গ্রহণ 
করষ্টবি।
ির্ড রোরকোেোয় দ�াটার নিবন্ধি দিই।
ওয়োইওনরং আইি দমইষ্টে নিবন্ধষ্টির অিুমনত দিয় িা।

আ�নি আ�িোর পস্টরে প�োে প্ওয়োর জি্য নিবন্ধি করোর পযোগ্য নকিো 
নক�োরব জোিরবি
দক নিবন্ধি এবং দ�াট নিষ্টত পারষ্টবি দস সম্বষ্টন্ধ প্রষ্টতযেক দস্টষ্টটর নিজস্ব 
আইি আষ্টে। দস্টট নিষ্টি্ত শাবেীষ্টত আপিার দস্টষ্টটর জিযে দিওয়া তথযে দিখুি। 
দিডাষ্টরে এবং দস্টট নিব্তাচষ্টি দ�াট দিওয়ার জিযে আপিার জন্মসূষ্টত্র বা 
িাগনরকত্ব প্রাপ্ত করার মা্যেষ্টম যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হওয়া সব রাষ্টজযের 
জিযে একটি আবশযেকতা। যুক্তরা্রেীয় আইি অিুসাষ্টর দকািও দিডাষ্টরে, দস্টট 
বা থিািীয় নিব্তাচষ্টি দ�াট দিওয়ার জিযে নমথযো�াষ্টব যুক্তরাষ্ট্রের িাগনরকত্ব িাবী 
করা দবআইনি। একই সমষ্টয় আপনি একান্ক থিাষ্টি দ�াট দিওয়ার জিযে নিবন্ধি 
করষ্টত �োররবি িো। 

এই আরব্ি�ত্র নক�োরব �ূরণ কররবি
এই আষ্টবিিপত্র নক�াষ্টব পূরণ করষ্টবি জািার জিযে আষ্টবিিপষ্টত্রর নিষ্টি্ত শাবেী 
এবং দস্টট নিষ্টি্ত শাবেী দুষ্টটাই বযেবহার করুি।
• প্রথষ্টম আষ্টবিিপষ্টত্রর নিষ্টি্ত শাবেী পিুি। এই নিষ্টি্ত শাবেী আপিাষ্টক দসই 

গুরুত্বপূণ্ত তথযেগুনে দিষ্টব যা এই আষ্টবিিপত্র যারা পূরণ করষ্টবি তাষ্টির 
প্রষ্টতযেষ্টকর জিযে প্রষ্টযাজযে।

• এরপষ্টর দস্টট নিষ্টি্ত শাবেীষ্টত আপিার দস্টট খঁুষ্টজ নিি। বাক্স 6, 7 পূরণ 
করার জিযে এই নিষ্টি্ত শাবেী বযেবহার করুি এবং দ�াটাষ্টরর দযাগযেতা 
সম্পষ্টক্ত  এবং বাক্স 9-এ দকািও শপষ্টথর প্রষ্টয়াজি থাকষ্টে দসটার 
সম্পষ্টক্ত  তষ্টথযের জিযে এই নিষ্টি্ত শাবেী দিখুি।

প�োে প্ওয়োর জি্য কখি নিবন্ধি কররবি
দ�াট দিওয়ার জিযে নিবন্ধি করার জিযে প্রষ্টতযেক দস্টষ্টটর নিজস্ব সময়সীমা আষ্টে। 
এই পুনতিকার দশষ পৃষ্ায় আপিার দস্টষ্টটর সময়সীমা দিষ্টখ নিি। 

আ�িোর আরব্ি�ত্র নক�োরব জরো প্রবি
দস্টষ্টটর নিষ্টি্ত শাবেীষ্টত আপিার দস্টষ্টটর জিযে দিওয়া ঠিকািায় আপিার 
আষ্টবিিপত্র ডাকষ্টযাষ্টগ পাঠাি। বা নিষ্টজ হাষ্টত কষ্টর আপিার থিািীয় দ�াটার 
দরনজষ্ট্রেশি অনিষ্টস সশরীষ্টর আষ্টবিিপত্র জমা নিি। দয সমতি দস্টষ্টট িযোশিাে 
িম্ত গ্রহণ করা আবনশযেক দসগুনে কনম্পউটার ইষ্টমজ দথষ্টক সা্ারণ কাগষ্টজ নপ্রন্ট 
করা, আষ্টবিিকারীর স্বাক্ষর করা আষ্টবিিপষ্টত্রর কনপ, সঠিক দপাষ্টস্টজ সহ একটি 
খাষ্টম �ষ্টর দমইে করষ্টে দসটি গ্রহণ করষ্টব। 

প্রররবোর প�োেোর যোরো পরইরল নিবন্ধি কররেি
আপনি যনি আপিার নিব্তাচি দক্ষষ্টত্র দ�াট দিওয়ার জিযে এই প্রথমবার নিবন্ধি 
করষ্টেি এবং এই নিবন্ধষ্টির আষ্টবিিপত্র দমইে করষ্টেি তাহষ্টে যুক্তরা্রেীয় 
আইি অিুসাষ্টর প্রথমবার দ�াট দিওয়ার সময় পনরচষ্টয়র প্রমাণপত্র দিখাষ্টত হষ্টব। 
পনরচষ্টয়র প্রমাণপষ্টত্রর মষ্ট্যে আষ্টে:
• একটি সাম্প্রনতক এবং বব্ সনচত্র পনরচয়পত্র; বা
• একটি সাম্প্রনতক ইউটিনেটি নবে, বযোঙ্ক দস্টটষ্টমন্ট, সরকানর দচক, দপ-

দচক বা সরকানর িনথ যা আপিার িাম এবং ঠিকািা প্রিশ্তি কষ্টর।
দ�াটারষ্টির এই আবশযেকতা দথষ্টক অবযোহনত দিওয়া হষ্টত পাষ্টর যনি তারা 
তাষ্টির দ�াটার নিবন্ধি আষ্টবিিপষ্টত্রর সষ্টগে দমইষ্টে এই পনরচষ্টয়র প্রমাণপষ্টত্রর 
একটি কন� জমা দিি। আপনি যনি একটি কন� জমা করষ্টত চাি তাহষ্টে অিুগ্রহ 
কষ্টর নিম্ননেনখতগুনে মষ্টি রাখষ্টবি: 
• আপিার রাষ্টজযের যনি দকািও আিুষনগেক পনরচষ্টয়র আবশযেকতা থাষ্টক 

তাহষ্টে আপনি দিডাষ্টরে পনরচষ্টয়র প্রমাণপষ্টত্রর আবশযেকতা পূরণ 
করষ্টেও নিব্তাচি দকষ্ট্রে আপিার পনরচয়পত্র প্রিশ্তি করষ্টত হষ্টত পাষ্টর। 

• আষ্টবিিপষ্টত্রর সষ্টগে আসে িনথ জমা দিষ্টবি িা, শু্ুমাত্র কন� জমা 
দিষ্টবি।

আ�িোরক যন্ এই আরব্ি�ত্র একটি পস্টে এরজনসি বো সরকোনর 
কোয্ড োলরয় প্ওয়ো হরয় রোরক
আপিাষ্টক যনি এই আষ্টবিিপত্রটি একটি দস্টট এষ্টজনন্ বা সরকানর 
কায্তােষ্টয় দিওয়া হষ্টয় থাষ্টক তাহষ্টে এটা বযেবহার করা আপিার ইচ্ার 
ওপর নি�্ত র করষ্টে। আপনি যনি দ�াট দিওয়ার জিযে নিবন্ধষ্টির জিযে এই 
আষ্টবিিপত্র বযেবহার করার নসদ্ান্ত দিি তাহষ্টে আপনি এটা পূরণ কষ্টর 
দস্টট এষ্টজনন্ বা সরকানর কায্তােষ্টয় দরষ্টখ আসষ্টত পাষ্টরি। এটা আপিার 
হষ্টয় জমা নিষ্টয় দিওয়া হষ্টব। অথবা আপনি দস্টট নিষ্টি্ত শাবেীষ্টত আপিার 
দস্টষ্টটর জিযে দিওয়া ঠিকািায় দমইে করার জিযে সষ্টগে নিষ্টয় দযষ্টত পাষ্টরি। 
আপনি এটা আপিার থিািীয় দ�াটার দরনজষ্ট্রেশি অনিষ্টস সশরীষ্টর নগষ্টয় 
জমা দিওয়ার জষ্টিযেও সষ্টগে নিষ্টয় দযষ্টত পাষ্টরি।   
দ্রষ্টবযে: আপনি দয দস্টট এষ্টজনন্ বা সরকানর কায্তােয় দথষ্টক আষ্টবিিপত্রটি 
দপষ্টয়ষ্টেি তার িাম এবং ঠিকািা দগাপি রাখা হষ্টব। দসটা আপিার 
আষ্টবিিপষ্টত্র উষ্টলেখ করা হষ্টব িা। এোিাও, আপনি যনি দ�াট দিওয়ার 
জিযে নিবন্ধি করার জিযে এই আষ্টবিিপত্র বযেবহার িা করার নসদ্ান্ত দিি 
তাহষ্টে দসই নসদ্ান্তও দগাপি রাখা হষ্টব। এটা আপনি দসই এষ্টজনন্ বা 
কায্তােয় দথষ্টক দয দসবা প্রাপ্ত কষ্টরি দসটাষ্টক প্র�ানবত করষ্টব িা। 

संशोिधत 03/01/2006



2

আরব্ি�রত্রর নির ্্ড িোবলী

িম্তটি পূরণ করার আষ্টগ অিুগ্রহ কষ্টর িষ্টম্তর শীষ্টষ্ত দিওয়া প্রশ্নগুনের উত্তর নিি যাষ্টত জািাষ্টত হষ্টব দয আপনি যুক্তরাষ্ট্রের িাগনরক নকিা এবং নিব্তাচষ্টির নিষ্টি 
বা তার আষ্টগ আপিার বয়স 18 বের হষ্টব নকিা। আপনি যনি এই প্রশ্নগুনের দকািও একটিষ্টত িা উত্তর দিি তাহষ্টে আপনি দ�াট দিওয়ার জিযে নিবন্ধষ্টির জিযে এই 
িম্তটি বযেবহার করষ্টত পারষ্টবি িা। যনিও, দস্টট নিনি্ত ষ্ট নিষ্টি্ত শাবেীষ্টত 18 বের বয়স হওয়ার আষ্টগ দ�াট দিওয়ার জিযে নিবন্ধষ্টির দযাগযেতা সম্পষ্টক্ত  অনতনরক্ত 
তথযে দপষ্টত পাষ্টরি।

বোক্স 1 — িোর
এই বাষ্টক্স আপিার সমূ্পণ্ত িাম এই ক্রষ্টম নেখুি - পিনব, প্রথম, মাষ্টের িাম। 
ডাকিাম বা িাষ্টমর আিযেক্ষর বযেবহার করষ্টবি িা।
দ্রষ্টবযে: যনি এই আষ্টবিিপত্র িাম পনরবত্ত ি করার জিযে হয় তাহষ্টে বোক্স A দত 
(িষ্টম্তর িীষ্টচর অ্্তাংষ্টশ আষ্টে) আপিার পনরবত্ত ি করার আষ্টগর সমূ্পণ্ত িাম 
আমাষ্টির জািাি।

বোক্স 2 — বোনির ঠিকোিো
এই বাষ্টক্স আপিার বানির ঠিকািা নেখুি (বব্ ঠিকািা)। আপিার নচঠি পাঠাষ্টিার 
ঠিকািা যনি বানির ঠিকািা দথষ্টক আোিা হয় তাহষ্টে নচঠি পাঠাষ্টিার ঠিকািা 
এই বাষ্টক্স নেখষ্টবি িা। দকািও দপাস্ট অনিস বক্স বা বক্স িম্বর োিা গ্রামীণ 
রুট বযেবহার করষ্টবি িো। রুট িম্বর বযেবহার সংক্রান্ত তষ্টথযের জিযে দস্টট নিনি্ত ষ্ট 
নিষ্টি্ত শাবেী দিখুি।

দ্রষ্টবযে: আপনি যনি আষ্টগ নিবন্ধি কষ্টর থাষ্টকি নকন্তু এই প্রথমবার বাক্স 2 এ 
দিওয়া ঠিকািা দথষ্টক নিবন্ধি করষ্টেি তাহষ্টে অিুগ্রহ কষ্টর বোক্স B দত (িষ্টম্তর 
িীষ্টচর অ্্তাংষ্টশ আষ্টে) আপনি আষ্টগ দকাি ঠিকািা দথষ্টক নিবন্ধি কষ্টরনেষ্টেি 
দসটা আমাষ্টির জািাি। অিুগ্রহ কষ্টর আপিার যতটা মষ্টি আষ্টে দসইমত যতটা 
সম্ভব সনবতিাষ্টর ঠিকািাটি আমাষ্টির জািাি।

এোিাও মষ্টি রাখষ্টবি: আপনি যনি দকািও গ্রামীণ এোকায় বসবাস কষ্টরি নকন্তু 
দকািও ্রেীট অযোষ্টরেস িা থাষ্টক অথবা আপিার দকািও ঠিকািা িা থাষ্টক তাহষ্টে 
অিুগ্রহ কষ্টর আপনি দকাথায় থাষ্টকি দসটা বাক্স C দত (িষ্টম্তর িীষ্টচর অ্্তাংষ্টশ 
আষ্টে) দিওয়া মািনচত্র বযেবহার কষ্টর প্রিশ্তি করুি।

বোক্স 3 — নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো
আপিার নচঠিপত্র দয ঠিকািায় আষ্টস দসটা যনি বাক্স 2 এ দিওয়া ঠিকািা দথষ্টক 
ন�ন্ন হয় তাহষ্টে এই বাষ্টক্স আপিার নচঠি পাঠাষ্টিার ঠিকািা নেখুি। বাক্স 2 দত 
আপিার যনি দকািও ঠিকািা িা থাষ্টক তাহষ্টে আপিাষ্টক অবি্যই বাক্স 3 এ 
একটি ঠিকািা নেখষ্টত হষ্টব দযখাষ্টি আপিার সষ্টগে নচঠির মা্যেষ্টম দযাগাষ্টযাগ করা 
যাষ্টব। 

বোক্স 4 — জন্ম েোনরখ
এই বাষ্টক্স আপিার জন্ম তানরখ এই ক্রষ্টম নেখুি - মাস, নিি, বের। সাব্াি, 
আজষ্টকর তানরখ নেষ্টখ দিষ্টবি িা!

বোক্স 5 — পেনলরফোি িম্বর
আপিার আষ্টবিি সম্পষ্টক্ত  আপিাষ্টক দকািও প্রশ্ন করার থাকষ্টে দসটার জিযে 
দবনশর�াগ দস্টট আপিার দটনেষ্টিাি িম্বর জািষ্টত চায়। নকন্তু আপিার এই বাক্স 
পূরণ করা বা্যেতামূেক িয়।

বোক্স 6 — �নরিয় িম্বর
দিডাষ্টরে আইি অিুযায়ী প্রষ্টতযেকটি নিবন্ধষ্টির জিযে দস্টটষ্টক একটি শিাক্তকরণ 
িম্বর সংগ্রহ করষ্টত হয়। আইষ্টটম 6 এর দক্ষষ্টত্র আপিার দস্টষ্টটর জিযে দকাি 
িম্বরটি গ্রহণষ্টযাগযে দসটা জািার জিযে আপিাষ্টক দস্টট নিনি্ত ষ্ট নিষ্টি্ত শাবেী দিখষ্টত 
হষ্টব। আপিার যনি রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ বা দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বষ্টরর একটিও 
িা থাষ্টক তাহষ্টে অিুগ্রহ কষ্টর দসটা িষ্টম্ত উষ্টলেখ করুি এবং আপিার রাজযে 
আপিার জিযে একটি িম্বর ্ায্ত করষ্টব।

বোক্স 7 — ্রলর �েন্দ
নকেু দস্টষ্টট আপিাষ্টক অবশযেই একটি িষ্টের সষ্টগে নিবন্ধি করষ্টত হষ্টব যনি 
আপনি দসই িষ্টের প্রাথনমক নিব্তাচি, ককাস বা কিষ্ট�িশষ্টি অংশগ্রহণ করষ্টত 
চাি। আপিার দস্টষ্টটর জিযে এটা আবনশযেক নকিা জািার জিযে আপিার দস্টষ্টটর 
জিযে দিওয়া নিষ্টি্ত শাবেীর আইষ্টটম 7 দিখুি।

আপনি যনি দকািও িষ্টের সষ্টগে নিবন্ধি করষ্টত চাি তাহষ্টে আপিার পেষ্টদের 
িষ্টের সমূ্পণ্ত িাম োপার হরষ্টি বাষ্টক্স নেখুি।

আপনি যনি দকািও িষ্টের সষ্টগে নিবন্ধি করষ্টত িা চাি তাহষ্টে “দকািও 
িে দিই” নেখুি বা বাক্সটি খানে দরষ্টখ নিি। আপনি যনি “দকািও িে দিই” 
দবাোষ্টত চাি তাহষ্টে “স্বা্ীি” নেখষ্টবি িা কারণ দসটা আপিার দস্টষ্টটর দকািও 
রাজনিনতক িষ্টের িাষ্টমর সষ্টগে গুনেষ্টয় দিো হষ্টত পাষ্টর।
দ্রষ্টবযে: আপনি যনি দকািও িষ্টের সষ্টগে নিবন্ধি িা কষ্টরি তাহষ্টেও আপনি 
সা্ারণ নিব্তাচি এবং অিেীয় (িে োিা) প্রাথনমক নিব্তাচষ্টি দ�াট নিষ্টত পারষ্টবি। 

বোক্স 8 — জোনে বো জোনে-পগোষ্ী
নকেু দস্টট আপিার জানত বা জানত-দগাষ্ী সম্পষ্টক্ত  জািষ্টত চায় দিডাষ্টরে 
দ�াট দিওয়ার অন্কার আইি (দিডাষ্টরে দ�াটিং রাইটস অযোক্ট) বেবত করার 
জিযে। আপিার দস্টট এই তথযে জািষ্টত চায় নকিা জািার জিযে আপিার দস্টষ্টটর 
জিযে দিওয়া নিষ্টি্ত শাবেীষ্টত আইষ্টটম 8 দিখুি। যনি দতমি হয় তাহষ্টে িীষ্টচর 
তানেকার দয নবকল্পটি আপিাষ্টক সবষ্টচষ্টয় �াষ্টো�াষ্টব বণ্তিা কষ্টর দসটি বাক্স 8 
এ নেখুি:
• আষ্টমনরকাি ইনডিয়াি বা আেস্াি দিটি�
• এনশয়াি বা পযোনসনিক দ্ীপবাসী
• কৃষ্াগে, দপেিীয় বংষ্টশাদ্ভূত িয়
• দপেিীয়
• বহু-জানতক
• দবেতাগে, দপেিীয় বংষ্টশাদ্ভূত িয়
• অিযোিযে

বোক্স 9 — স্োক্ষর
আপিার দস্টষ্টটর জিযে দিওয়া নিষ্টি্ত শাবেীর আইষ্টটম 9 দিখুি। আপিার স্বাক্ষর 
করার আষ্টগ বা নচহ্ন দিওয়ার আষ্টগ নিনচিত করুি: 

(1) আপনি দস্টষ্টটর প্রষ্টয়াজিীয়তা পূরণ কষ্টরি এবং
(2) আপনি বাক্স 9 এর সমূ্পণ্ড নবষয়বস্তু বুষ্টেষ্টেি।

সবষ্টশষ্টষ, আপিার সমূ্পণ্ড িাম স্বাক্ষর করুি এবং আপিার নচহ্ন নিি এবং 
আজষ্টকর তানরখ নেখুি এই ক্রষ্টম - মাস, নিি, বের। আষ্টবিিকারী যনি স্বাক্ষর 
করষ্টত িা পাষ্টরি তাহষ্টে বোক্স D দত দসই বযেনক্তর িাম, ঠিকািা এবং দটনেষ্টিাি 
িম্বর (ঐনচ্ক) নেখুি নযনি আষ্টবিিকারীষ্টক সাহাযযে কষ্টরষ্টেি।

संशोिधत 03/01/2006



ভ�োটোর নিবন্ধি আববদিপত্র
Before completing this form, review the General, Application, and State specific instructions.

এই ফর্মটি সম্পূর্ম করোর আবে সোধোরর, আববদিপবত্রর এবং ভটেট নিনদ্ম ষ্ট নিবদ্ম শোবলী পড়িু।
PLEASE PROVIDE YOUR RESPONSES IN ENGLISH. / অিুগ্রহ কবর আপিোর উত্তরগুনল ইংরোনিবে নদি।

Are you a citizen of the United States of America? 
আপনি নি এিজি মানিকি ি যুক্তরাষ্ট্রের এিজি িাগনরি?

Will you be 18 years old on or before election day?
নিরকিাচষ্টির নিষ্টি রা তার আষ্টগ নি আপিার রয়স 18 রছর হষ্টর? 

If you check “No” in response to either of these questions, do not complete form.
যনদ এই প্রশ্নদুটির ভকোবিোটিবে আপনি “িো” নিব্মোচি কবর থোবকি েোহবল এই ফর্ম সম্পূর্ম করববি িো।
(Please see state-specific instructions for rules regarding eligibility to register prior to age 18.) 
(18 রছর রয়ষ্টসর আষ্টগ নিরন্ধি িরার যযাগ্যতা সংক্ান্ত নিয়মারলীর জি্য অিুগ্রহ িষ্টর যটেট নিনিকি ষ্ট নিষ্টিকি শারলী যিখুি।)

This space for office use only. /  
এই স্ািটি যিরলমাত্র অনিষ্টসর র্যরহাষ্টরর জি্য।

1
Last Name / পিনর First Name / প্রথম িাম Middle Name(s) / মধ্য িাম(গুনল)

2 Home Address / রানির ঠিিািা Apt. or Lot # / অ্যাপাটকি ষ্টমন্ট রা লট # City/Town / শহর/টাউি State / যটেট Zip Code / নজপ যিাড 

3 Address Where You Get Your Mail If Different From Above / উপষ্টরর যথষ্টি নিন্ন হষ্টল আপিার নচঠিপত্র যয ঠিিািায় আষ্টস City/Town / শহর/টাউি State / যটেট Zip Code / নজপ যিাড 

4
Date of Birth/ জন্ম তানরখ

Month / মাস Day / নিি Year / রছর

5
Telephone Number (optional) / যটনলষ্টিাি িম্বর (ঐনছিি)

6

ID Number (See Item 6 in the instructions for your state) /
আইনড িম্বর -(আপিার যটেষ্টটর জি্য নিষ্টিকি শারলীষ্টত আইষ্টটম 6 যিখুি)

7
Choice of Party (see item 7 in the instructions for your State) / 
িলষ্টর পছি্ি  আপিার স্টষ্টটষ্টর জি্য িনর্িষ্টশারলীতষ্ট আইটষ্টম 7 িষ্টখুি

8
Race or Ethnic Group (see item 8 in the instructions for your State) / 
জানত রা জানত-যগাষ্ী  আপিার যটেষ্টটর জি্য নিষ্টিকি শারলীষ্টত আইষ্টটম 8 যিখুি

9

I have reviewed my state’s instructions and I swear/affirm that: / 
আনম আমার যটেষ্টটর নিষ্টিকি শারলী পষ্টিনছ এরং আনম শপথ/নিনচিত িরনছ যয: 

 ■ I am a United States citizen. / আমন যুি্তরাষ্ট্রষ্টর এিজি িাগরনি
 ■ I meet the eligibility requirements of my state and subscribe to any oath required. / আমন আমার স্টষ্টটষ্টর 

আরশ্যিতা পূরণ িরষ্টছন এরং প্রয়োজিীয় সমস্ত শপথ গ্রহণ িরষ্টছন।
 ■ The information I have provided is true to the best of my knowledge under penalty of perjury. If I have 

provided false information, I may be fined, imprisoned, or (if not a U.S. citizen) deported from or refused 
entry to the United States. / শপথ িঙ্গষ্টর িণ্ডষ্টর অধীিষ্ট আমন যষ্ট সমস্ত তথ্য প্রিাি িরষ্টছন সষ্টটা আমার জ্ঞািষ্টর 
পরনধন অিুযায়ী সত্য। আমন যিন মনথ্যা তথ্য িনয়ষ্ট থািন তাহলষ্ট আমািষ্ট অর্থ িণ্ড, িারািণ্ড, রা (যিন ইউ.এস. িাগরনি িা হই) 
তাহলষ্ট যুি্তরাষ্ট্র থষ্টিষ্ট রনতািনত রা যুি্তরাষ্ট্রষ্ট প্ররষ্টশ িরতষ্ট িা িষ্টওয়া হতষ্ট পারষ্ট।

Please sign full name (or put mark) / অিুগ্রহ িষ্টর পুষ্টরা িাম সই িরুি (রা নচহ্ন নিি)

Date / তানরখ:  

Month / মাস  Day / নিি  Year / রছর

If you are registering to vote for the first time: please refer to the application instructions for information on submitting copies of valid identification documents with this form. 
আপনি ভ�োট ভদওয়োর িি্য প্রথরবোর নিবন্ধি করবল: এই িষ্টমকির সষ্টগে বরধ শিাক্তিরণ িনথর িনপ জমা যিওয়ার জি্য অিুগ্রহ িষ্টর আষ্টরিিপষ্টত্রর নিষ্টিকি শারলী পিিু ।

Please fill out the sections below if they apply to you.
যনদ আপিোর িি্য প্রবযোি্য হয় েোহবল অিুগ্রহ কবর িীবচর অংশটি পপূরর করুি।
If this application is for a change of name, what was your name before you changed it? / এই আষ্টরিিপত্র যনি িোর পনরবে্ম বির জি্য হয় তাহষ্টল আপনি পনররতকি ি িরার আষ্টগ আপিার িাম নি নছল?

A
Last Name / পিনর First Name / প্রথম িাম Middle Name(s) / মধ্য িাম(গুনল)

If you were registered before but this is the first time you are registering from the address in Box 2, what was your address where you were registered before?
আপনি যনি আষ্টগ নিবন্ধি কবর থোবকি নকন্তু এই প্রথরবোর বোক্স 2 এ ভদওয়ো ঠিকোিো ভথবক নিবন্ধি করবেি তাহষ্টল আপনি আষ্টগ যযখাষ্টি নিরন্ধি িষ্টরনছষ্টলি যসই ঠিিািাটি নি নছল?

B
Street (or route and box number) / স্টীট (অথরা রুট এরং রক্স িম্বর) Apt. or Lot # / এপাটকি ষ্টমন্ট রা লট # City/Town/County / শহর/টাউি/িাউনন্ট State / যটেট State / যটেট

If you live in a rural area but do not have a street number, or if you have no address, please show on the map where you live. 
আপনি যনি গ্রামীণ অঞ্চষ্টল রসরাস িষ্টরি নিন্তু আপিার যিািও স্টীট িম্বর িা থাষ্টি, রা আপিার যিািও ঠিিািা িা থাষ্টি তাহষ্টল অিুগ্রহ িষ্টর আপনি যিাথায় থাষ্টিি যসটা মািনচষ্টত্র প্রিশকিি িরুি।

C

 ■ Write in the names of the crossroads (or streets) nearest to where you live. / আপিন যষ্টখািষ্ট থািষ্টি তার সরচষ্টয়ষ্ট িনিটরর্তী চৌরাস্তা (রা স্ট্রীটষ্টর) িাম লনখুি।

 ■ Draw an X to show where you live. / আপিন যষ্টখািষ্ট থািষ্টি সষ্টখািষ্ট এিটন X আঁিুি।

 ■ Use a dot to show any schools, churches, stores, or other landmarks near where you live, and write the name of the landmark. / 
আপিন যষ্টখািষ্ট থািষ্টি তার িাছািাছন িোিও স্িুল, চার্চ, িোিাি রা অি্য িোিও লি্ষণীয় স্থাি সষ্টটন িষ্টখািোর জি্য এিটন রনি্িু র্যরহার িরুি এরং সষ্টই লি্ষণীয় স্থািষ্টর িাম লনখুি।

Example / উিাহরণ

Public School / পারনলি সু্ল •
• Grocery Store / মুিীর যিািাি

উডচাি যরাড

রুট
 #

2

X

NORTH / উত্তর 

 If the applicant is unable to sign, who helped the applicant fill out this application? Give name, address and phone number (phone number optional). 
আষ্টরিিিারী যনি সই িরষ্টত িা পাষ্টরি তাহষ্টল আষ্টরিিিারীষ্টি এই আষ্টরিিপত্রটি পূরণ িরষ্টত যি সাহায্য িষ্টরষ্টছি? িাম ঠিিািা এরং যিাি িম্বর উষ্টলেখ িরুি (যিাি িম্বর ঐনছিি)।

D

Mail this application to the address provided for your State.
আপিোর ভটেবটর িি্য ভয ঠিকোিো ভদওয়ো হবয়বে ভসটোবে এই আববদিপত্রটি ভরইল করুি।
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ভোটার নিবন্ধন আবেদনপত্র
Before completing this form, review the General, Application, and State specific instructions.

এই ফর্মটি সম্পূর্ণ করার আগে সাধারণ, আবেদনপত্রের এবং স্টেট নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী পড়ুন।
PLEASE PROVIDE YOUR RESPONSES IN ENGLISH. / অনুগ্রহ করে আপনার উত্তরগুলি ইংরাজিতে দিন।

আপনি কি একজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
একজন নাগরিক?

Yes
হ্যাঁ

No
না

Will you be 18 years old on or before election day?
নির্বাচনের দিনে বা তার আগে কি আপনার বয়স 18 বছর হবে? 

Yes
হ্যাঁ

No
না 

If you check “No” in response to either of these questions, do not complete form.
যদি এই প্রশ্নদুটির কোনোটিতে আপনি “না” নির্বাচন করে থাকেন তাহলে এই ফর্ম সম্পূর্ণ করবেন না।
(Please see state-specific instructions for rules regarding eligibility to register prior to age 18.) 
(18 বছর বয়সের আগে নিবন্ধন করার যোগ্যতা সংক্রান্ত নিয়মাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে স্টেট নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী দেখুন।)

This space for office use only. /  
এই স্থানটি কেবলমাত্র অফিসের ব্যবহারের জন্য।

1
Last Name / পদবি(Circle one) / (একটিতে গোল দাগ দিন)

Mr. / 
শ্রী

Mrs. / 
শ্রীমতী

Miss / 
কুমারী

Ms. / 
শ্রীযুক্তা

First Name / প্রথম নাম Middle Name(s) / মধ্য নাম(গুলি) (Circle one) / (একটিতে গোল দাগ দিন)

জুনিয়র সিনিয়র II III IV

2 Home Address / বাড়ির ঠিকানা Apt. or Lot # / অ্যাপার্টমেন্ট বা লট # City/Town / শহর/টাউন State / স্টেট Zip Code / জিপ কোড 

3 Address Where You Get Your Mail If Different From Above / উপরের থেকে ভিন্ন হলে আপনার চিঠিপত্র যে ঠিকানায় আসে City/Town / শহর/টাউন State / স্টেট Zip Code / জিপ কোড 

4
Date of Birth / জন্ম তারিখ

Month / মাস Day / দিন Year / বছর

5
Telephone Number (optional) / টেলিফোন নম্বর (ঐচ্ছিক)   

6

ID Number (See Item 6 in the instructions for your state) /
আইডি নম্বর -(আপনার স্টেটের জন্য নির্দেশাবলীতে আইটেম 6 দেখুন)

7
Choice of Party (see item 7 in the instructions for your State) / 
দলের পছন্দ  আপনার স্টেটের জন্য নির্দেশাবলীতে আইটেম 7 দেখুন

8
Race or Ethnic Group (see item 8 in the instructions for your State) /  
জাতি বা জাতি-গোষ্ঠী  আপনার স্টেটের জন্য নির্দেশাবলীতে আইটেম 8 দেখুন

9

I have reviewed my state’s instructions and I swear/affirm that: / আমি আমার স্টেটের নির্দেশাবলী পড়েছি এবং আমি শপথ/নিশ্চিত করছি যে: 
 ■ I am a United States citizen. / আমি যুক্তরাষ্ট্রের একজন নাগরিক
 ■ I meet the eligibility requirements of my state and subscribe to any oath required. / আমি আমার স্টেটের আবশ্যকতা পূরণ করেছি এবং 

প্রয়োজনীয় সমস্ত শপথ গ্রহণ করেছি।
 ■ The information I have provided is true to the best of my knowledge under penalty of perjury. If I have provided 

false information, I may be fined, imprisoned, or (if not a U.S. citizen) deported from or refused entry to the 
United States. / শপথ ভঙ্গের দণ্ডের অধীনে আমি যে সমস্ত তথ্য প্রদান করেছি সেটা আমার জ্ঞানের পরিধি অনুযায়ী সত্য। আমি যদি মিথ্যা তথ্য 
দিয়ে থাকি তাহলে আমাকে অর্থ দণ্ড, কারাদণ্ড, বা (যদি ইউ.এস. নাগরিক না হই) তাহলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত বা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে না 
দেওয়া হতে পারে।

Please sign full name (or put mark) / অনুগ্রহ করে পুরো নাম সই করুন (বা চিহ্ন দিন)

Date / তারিখ:

Month / মাস  Day / দিন  Year / বছর

If you are registering to vote for the first time: please refer to the application instructions for information on submitting copies of valid identification documents with this form. 
আপনি ভোট দেওয়ার জন্য প্রথমবার নিবন্ধন করলে: এই ফর্মের সঙ্গে বৈধ শনাক্তকরণ নথির কপি জমা দেওয়ার জন্য অনুগ্রহ করে আবেদনপত্রের নির্দেশাবলী পড়ুন ।

Please fill out the sections below if they apply to you.
যদি আপনার জন্য প্রযোজ্য হয় তাহলে অনুগ্রহ করে নীচের অংশটি পূরণ করুন।
If this application is for a change of name, what was your name before you changed it? / এই আবেদনপত্র যদি নাম পরিবর্তনের জন্য হয় তাহলে আপনি পরিবর্তন করার আগে আপনার নাম কি ছিল?

A
Mr. / শ্রী
Mrs. / শ্রীমতী
Miss / কুমারী
Ms. / শ্রীযুক্তা

Last Name / পদবি First Name / প্রথম নাম Middle Name(s) / মধ্য নাম(গুলি) (Circle one) /  
(একটিতে গোল দাগ দিন)

If you were registered before but this is the first time you are registering from the address in Box 2, what was your address where you were registered before?
আপনি যদি আগে নিবন্ধন করে থাকেন কিন্তু এই প্রথমবার বাক্স 2 এ দেওয়া ঠিকানা থেকে নিবন্ধন করছেন তাহলে আপনি আগে যেখানে নিবন্ধন করেছিলেন সেই ঠিকানাটি কি ছিল?

B
Street (or route and box number) / স্ট্রীট (অথবা রুট এবং বক্স নম্বর) Apt. or Lot # / এপার্টমেন্ট বা লট # City/Town/County / শহর/টাউন/কাউন্টি State / স্টেট Zip Code / জিপ কোড

If you live in a rural area but do not have a street number, or if you have no address, please show on the map where you live. 
আপনি যদি গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাস করেন কিন্তু আপনার কোনও স্ট্রীট নম্বর না থাকে, বা আপনার কোনও ঠিকানা না থাকে তাহলে অনুগ্রহ করে আপনি কোথায় থাকেন সেটা মানচিত্রে প্রদর্শন করুন।

C

 ■ Write in the names of the crossroads (or streets) nearest to where you live. / আপনি যেখানে থাকেন তার সবচেয়ে নিকটবর্তী চৌরাস্তা (বা স্ট্রীটের) নাম লিখুন।

 ■ Draw an X to show where you live. / আপনি যেখানে থাকেন সেখানে একটি X আঁকুন।

 ■ Use a dot to show any schools, churches, stores, or other landmarks near where you live, and write the name of the landmark. / আপনি যেখানে থাকেন তার 
কাছাকাছি কোনও স্কুল, চার্চ, দোকান বা অন্য কোনও লক্ষণীয় স্থান সেটি দেখানোর জন্য একটি বিন্দু ব্যবহার করুন এবং সেই লক্ষণীয় স্থানের নাম লিখুন।

Example / উদাহরণ

Public School / পাবলিক স্কুল •
• Grocery Store / মুদীর দোকান

উডচাক রোড

X

NORTH / উত্তর 

If the applicant is unable to sign, who helped the applicant fill out this application? Give name, address and phone number (phone number optional). 
আবেদনকারী যদি সই করতে না পারেন তাহলে আবেদনকারীকে এই আবেদনপত্রটি পূরণ করতে কে সাহায্য করেছেন? নাম ঠিকানা এবং ফোন নম্বর উল্লেখ করুন (ফোন নম্বর ঐচ্ছিক)। 

D

Mail this application to the address provided for your State.
আপনার স্টেটের জন্য যে ঠিকানা দেওয়া হয়েছে সেটাতে এই আবেদনপত্রটি মেইল করুন।

জুনিয়র সিনিয়র II III IV

রুট
 #

2
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3

স্টেট নির দ্ে শাবলী

অ্যোলোব্যোরো

হোলিোগোর্র েোনরখ: 02-01-2016

নিবন্ধরির সরয়সীরো — দকািও নিব্তাচষ্টির 
দচাদ্দ নিি আষ্টগ দথষ্টক দ�াটার নিবন্ধি বন্ধ থাকষ্টব। 
আষ্টবিিপত্র নিব্তাচষ্টির পষ্টির নিি আষ্টগ দপাস্টমাক্ত  
করা হষ্টত হষ্টব বা দপৌঁেষ্টত হষ্টব।

6. �নরিয় িম্বর। আপিার যনি অযোোবযোমা 
রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ িম্বর বা অযোোবযোমা 
িিরোই�ার শিাক্তকরণ কাড্ত  িম্বষ্টরর একটি থাষ্টক 
তাহষ্টে দসটি আপিাষ্টক অবশযেই প্রিাি করষ্টত হষ্টব। 
আপিার যনি অযোোবযোমা রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ 
বা অযোোবযোমা িিরোই�ার শিাক্তকরণ কাষ্টড্ত র 
দকািটি িা থাষ্টক তাহষ্টে আপিাষ্টক অবশযেই 
আপিার দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বষ্টরর দশষ চারটি 
সংখযো প্রিাি করষ্টত হষ্টব। আপিার জিযে যনি এই 
িম্বরগুনের দকািটি জানর করা িা হষ্টয় থাষ্টক তাহষ্টে 
আপিাষ্টক অবশযেই “দকািটি িয়” কথাটি নেখষ্টত 
হষ্টব এবং আপিাষ্টক একটি অিিযে শিাক্তকরণ িম্বর 
দিওয়া হষ্টব। 
7. ্রলর �েন্দ। ঐনচ্ক: আপনি যনি দকািও 
িষ্টের প্রাথনমক নিব্তাচি, ককাস বা কিষ্ট�িশষ্টি 
অংশগ্রহণ করষ্টত চাি তাহষ্টে দসই িষ্টের সষ্টগে 
নিবন্ধি করা আবনশযেক িয়।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। আপিাষ্টক এই বাক্সটি 
পূরণ করষ্টত হষ্টব; নকন্তু আপনি এটা িা করষ্টেও 
আপিার আষ্টবিিপত্র প্রতযোখযোি করা হষ্টব িা। 
পেদেগুনের তানেকা দিখার জিযে আষ্টবিিপষ্টত্রর 
নিষ্টি্ত শাবেীর বাক্স 8 (পৃষ্া 2-এ) দিখুি।
9. স্োক্ষর। অযোোবযোমায় নিবন্ধি করার জিযে 
আপিাষ্টক অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব। কাউনন্ট 
দবাড্ত  অি দরনজ্রোস্ত সব সমূ্পণ্ত করা নিবন্ধষ্টির 
আষ্টবিিপত্র গ্রহণ করষ্টবি নকন্তু যতক্ষণ িা 
আষ্টবিিকারী যুক্তরাষ্ট্রের িাগনরকষ্টত্বর সষ্টন্তাষজিক 
প্রমাণ নিষ্টত পারষ্টেি ততক্ষণ আষ্টবিিকারীষ্টক 
নিবনন্ধত করা হষ্টব িা।
• নিবন্ধষ্টির সময় আপিাষ্টক অযোোবযোমা এবং 
আপিার কাউনন্টর নিবাসী হষ্টত হষ্টব।
• দযষ্টকাষ্টিা নিব্তাচষ্টির আষ্টগ 18 বের বয়স হষ্টত 
হষ্টব
• এমি দকািও অপরাষ্ট্র জিযে দিাষী সাবযেতি হষ্টত 
পারষ্টবি িা যার সষ্টগে বিনতক দুচিনরত্রতা জনিত 

আষ্টে (বা আপিার িাগনরক এবং রাজনিনতক 
অন্কার পুিরুদ্ার করা হষ্টয়ষ্টে)
• দকািও সক্ষমতার শুিানিষ্টত আপিাষ্টক বত্ত মাষ্টি 
মািনসক�াষ্টব অক্ষম দঘাষণা করা হয়নি
• শপথ করষ্টেি বা নিনচিত করষ্টেি দয “আপনি 
যুক্তরা্রে এবং অযোোবযোমা দস্টষ্টটর সংনব্ািষ্টক 
সমথ্তি ও রক্ষা করষ্টবি এবং দসই সষ্টগে এমি সমতি 
নববোসষ্টক অস্বীকার করষ্টবি বা এমি দকািও দগাষ্ীর 
সষ্টগে যুক্ত হষ্টবি িা যারা দবআইনি�াষ্টব যুক্তরা্রে 
বা অযোোবযোমা দস্টষ্টটর সরকারষ্টক অপসারণ করার 
প্রবক্তা এবং এখাষ্টি প্রিত্ত সমতি তথযে সতযে, আনম 
হেি কষ্টর বেনে”

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
দসষ্টক্রটানর অি দস্টষ্টটর কায্তােয়
P.O. Box 5616
Montgomery, AL 36103-5616

আলোস্ো

হোলিোগোর্র েোনরখ: 03-01-2006

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 30 নিি 
আষ্টগ পয্তন্ত।

6. �নরিয় িম্বর। আপিাষ্টক নিম্ননেনখত 
শিাক্তকরণ িম্বরগুনের একটি অবশযেই প্রিাি 
করষ্টত হষ্টব: আোস্া রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ বা 
আোস্া দস্টট আইষ্টডনন্টনিষ্টকশি কাড্ত  িম্বর। 
আপিার কাষ্টে যনি আোস্া রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ 
বা আোস্া দস্টট আইষ্টডনন্টনিষ্টকশি কাড্ত  িা 
থাষ্টক তাহষ্টে আপিাষ্টক অবশযেই আপিার দসাশযোে 
নসনকউনরটি িম্বষ্টরর দশষ চারটি সংখযো প্রিাি 
করষ্টত হষ্টব। আপিার কাষ্টে যনি এই শিাক্তকরণ 
িম্বষ্টরর দকািটিই িা থাষ্টক তাহষ্টে অিুগ্রহ কষ্টর 
িষ্টম্ত “দকািটিই িয়” নেখুি। দ�াটার নিবন্ধষ্টির 
জিযে একটি অিিযে শিাক্তকরণ িম্বর আপিার 
জিযে ্ায্ত করা হষ্টব। এই তথযে দগাপি রাখা হষ্টব। 
এই তথযে আপিার দ�াটাষ্টরর দরকড্ত  রক্ষণাষ্টবক্ষণ 
করষ্টত সাহাযযে করষ্টব এবং আপিার পনরচয় যাচাই 
করার দক্ষষ্টত্র সাহাযযে করষ্টত পাষ্টর (আোস্া নবন্র 
টাইষ্টটে 15)।
7. ্রলর �েন্দ। দ�াষ্টটর জিযে নিবন্ধষ্টির সময় 
আপিাষ্টক দকািও িষ্টের সষ্টগে সংনলিষ্টতা দঘাষণা 
করষ্টত হষ্টব িা। আপনি দকািও িে নিব্তাচি িা 

করষ্টে আপিাষ্টক অষ্টঘানষত রূষ্টপ নিবনন্ধত করা 
হষ্টব। আোস্ায় বদ্ প্রাথনমক নিব্তাচষ্টির প্রণােী 
অিুসৃত হয়। প্রষ্টতযেক শিাক্ত করা রাজনিনতক 
িষ্টের একটি পৃথক বযোেট তানেকা থাষ্টক যাষ্টত 
দসই রাজনিনতক িষ্টের প্রাথথীরা থাষ্টকি। দকািও 
রাজনিনতক িষ্টের সিসযে নহসাষ্টব নিবনন্ধত দ�াটার 
দকবেমাত্র দসই িষ্টের বযোেষ্টট দ�াট নিষ্টত পাষ্টরি। 
অষ্টঘানষত বা অিেীয় নহসাষ্টব নিবনন্ধত দ�াটাররা 
উপে�যে বযোেট দথষ্টক দযষ্টকাষ্টিা একটি নিব্তাচি 
করষ্টত পাষ্টরি।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। আোস্াষ্টত নিবন্ধষ্টির জিযে আপিাষ্টক 
অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• এই নিবন্ধি সমূ্পণ্ত করার 90 নিষ্টির মষ্ট্যে 
কমপষ্টক্ষ 18 বের বয়স হষ্টত হষ্টব
• আোস্ার নিবাসী হষ্টত হষ্টব
• দিাষী সাবযেতি করা হষ্টয়ষ্টে এমি অপরা্ী হষ্টত 
পারষ্টবি িা (যনি িা শত্ত নবহীি �াষ্টব খাোস করা 
হয়)
• অিযে দকািও দস্টষ্টট দ�াষ্টটর জিযে নিবনন্ধত 
থাকষ্টত পারষ্টবি িা।

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
নডন�শি অি ইষ্টেকশিস
দস্টট অি আোস্া
PO Box 110017
Juneau, AK 99811-0017

অ্যোনররজোিো

হোলিোগোর্র েোনরখ: 03-01-2006

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 29 নিি 
আষ্টগ পয্তন্ত।

6. �নরিয় িম্বর। আপিার সমূ্পণ্ত করা দ�াটার 
নিবন্ধি িষ্টম্ত অবশযেই অযোনরষ্টজািা রোই�ার 
োইষ্টসষ্টন্র িম্বর, বা A.R.S. § 28-3165 
অিুযায়ী জানর করা নিন্রিয় শিাক্তকরণ োইষ্টসন্ 
(িি-অপাষ্টরটিং আইষ্টডনন্টনিষ্টকশি োইষ্টসন্), 
যনি োইষ্টসন্টি সাম্প্রনতক এবং বব্ হয়, দসটি 
উষ্টলেখ করষ্টত হষ্টব। আপিার কাষ্টে যনি একটি 
সাম্প্রনতক এবং বব্ অযোনরষ্টজািা রোই�ার 
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োইষ্টসন্ বা নিন্রিয় শিাক্তকরণ োইষ্টসন্ িা থাষ্টক 
তাহষ্টে আপিার জিযে যনি জানর করা হষ্টয় থাষ্টক 
তাহষ্টে আপিাষ্টক আপিার দসাশযোে নসনকউনরটি 
িম্বষ্টরর দশষ চারটি সংখযো উষ্টলেখ করষ্টত হষ্টব। 
আপিার কাষ্টে যনি একটি সাম্প্রনতক এবং 
বব্ অযোনরষ্টজািা রোই�ার োইষ্টসন্ বা নিন্রিয় 
শিাক্তকরণ োইষ্টসন্ বা দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বর 
িা থাষ্টক তাহষ্টে অিুগ্রহ কষ্টর িষ্টম্ত “দকািটিই িয়” 
নেখুি। দসষ্টক্রটানর অি দস্টট আপিার জিযে একটি 
অিিযে শিাক্তকরণ িম্বর ্ায্ত করষ্টব। 
7. ্রলর �েন্দ। আপনি যনি এমি দকািও 
রাজনিনতক িষ্টে নিবনন্ধত থাষ্টকি যারা বযোেট 
স্বীকৃনতর জিযে দযাগযেতা প্রাপ্ত কষ্টরষ্টেি তাহষ্টে 
আপনি দসই িষ্টের প্রাথনমক নিব্তাচষ্টির বযোেষ্টট 
দ�াট নিষ্টত পারষ্টবি। আপনি যনি স্বা্ীি, িষ্টের 
দকািও পেদে দিই বা এমি দকািও িষ্টের সিসযে 
নহসাষ্টব নিবনন্ধত থাষ্টকি যারা বযোেট স্বীকৃনতর 
দযাগযেতা অজ্ত ি কষ্টরনি তাহষ্টে আপনি স্বীকৃত 
রাজনিনতক িেগুনের একটির জিযে প্রাথনমক 
নিব্তাচষ্টির বযোেট পেদে করষ্টত এবং দ�াট নিষ্টত 
পাষ্টরি।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। অযোনরষ্টজািাষ্টত নিবন্ধষ্টির জিযে 
আপিাষ্টক অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• পরবতথী নিব্তাচষ্টির অন্তত 29 নিি আষ্টগ দথষ্টক 
অযোনরষ্টজািা এবং আপিার কাউনন্টর নিবাসী হষ্টত 
হষ্টব
• পরবতথী সা্ারণ নিব্তাচষ্টির সমষ্টয় বা তার আষ্টগ 
কমপষ্টক্ষ 18 বের বয়স হষ্টত হষ্টব
• দকািও অপরা্ বা রাজষ্টদ্রাষ্টহর জিযে দিাষী 
সাবযেতি হওয়া চেষ্টব িা (বা আপিার িাগনরক 
অন্কার পুিরুদ্ার করা হষ্টয় থাকষ্টে)
• দকািও আিােত আপিাষ্টক বত্ত মাষ্টি অক্ষম 
রূষ্টপ দঘাষণা কষ্টরনি।

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
দসষ্টক্রটানর অি দস্টট/ইষ্টেকশিস
1700 W. Washington, 7th Floor 
Phoenix, AZ 85007-2888 

আরকোিসোস

হোলিোগোর্র েোনরখ: 03-01-2006

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 30 নিি 
আষ্টগ পয্তন্ত।

6. �নরিয় িম্বর। আপিার সমূ্পণ্ত করা দ�াটার 
নিবন্ধি িষ্টম্ত অবশযেই দস্টট দ্ারা জানর করা 
রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ িম্বর বা নিন্রিয় পনরচয়পত্র 
িম্বর (িিঅপাষ্টরটিং আইষ্টডনন্টনিষ্টকশি িম্বর) 
থাকষ্টত হষ্টব। আপিার যনি রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ 
বা নিন্রিয় পনরচয়পত্র িা থাষ্টক তাহষ্টে আপিাষ্টক 
অবশযেই আপিার দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বষ্টরর দশষ 
চারটি সংখযো উষ্টলেখ করষ্টত হষ্টব। আপিার কাষ্টে 
যনি রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ বা নিন্রিয় পনরচয়পত্র বা 
দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বর িা থাষ্টক তাহষ্টে অিুগ্রহ 
কষ্টর িষ্টম্ত “দকািটিই িয়” নেখুি। দস্টট আপিার 
জিযে একটি অিিযে শিাক্তকরণ িম্বর ্ায্ত করষ্টব।
7. ্রলর �েন্দ। ঐনচ্ক। আপনি যনি দকািও 
িষ্টের প্রাথনমক নিব্তাচি, ককাস বা কিষ্ট�িশষ্টি 
অংশগ্রহণ করষ্টত চাি তার জিযে আপিার দকািও 
িষ্টের সষ্টগে নিবন্ধি করার প্রষ্টয়াজি দিই। 
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। আরকািসাষ্টস নিবন্ধষ্টির জিযে 
আপিাষ্টক অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• আরকািসাস এবং বাক্স 2 এ দিওয়া ঠিকািায় 
বসবাস করষ্টত হষ্টব
• পরবতথী নিব্তাচষ্টির আষ্টগ কমপষ্টক্ষ 18 বের বয়স 
হষ্টত হষ্টব
• দকািও অপরাষ্ট্ দিাষী সাবযেতি হওয়া চেষ্টব িা 
(বা আপিাষ্টক সমূ্পণ্ত শানতি দথষ্টক অবযোহনত দিওয়া 
হষ্টয়ষ্টে বা শানতি মকুব করা হষ্টয়ষ্টে)
• অিযে দকািও নিব্তাচষ্টির দক্ষষ্টত্র দ�াট দিওয়ার 
অন্কার িাবী কষ্টরিনি
• দযাগযেতার অন্ষ্টক্ষষ্টত্রর দকািও আিােত 
আপিাষ্টক অতীষ্টত মািনসক�াষ্টব অক্ষম রূষ্টপ 
সাবযেতি কষ্টরনি। 

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
দসষ্টক্রটানর অি দস্টট
দ�াটার সান�্ত ষ্টসস
P.O. Box 8111 
Little Rock, AR 72203-8111 

ক্যোনলরফোনি্ডয়ো

হোলিোগোর্র েোনরখ: 03-01-2006

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 15 নিি 
আষ্টগ পয্তন্ত।

6. �নরিয় িম্বর। আপনি যখি দ�াষ্টটর জিযে 
নিবন্ধি করষ্টবি তখি আপিাষ্টক  অবশযেই 
কযোনেষ্টিানি্তয়ার রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ িম্বর বা 
কযোনেষ্টিানি্তয়া আইষ্টডনন্টনিষ্টকশি কাড্ত  িম্বর 
নিষ্টত হষ্টব। আপিার যনি রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ বা 
পনরচয়পত্র িা থাষ্টক তাহষ্টে আপিাষ্টক অবশযেই 
আপিার দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বষ্টরর (SSN) 
দশষ চারটি সংখযো উষ্টলেখ করষ্টত হষ্টব। আপনি যনি 
এই তথযে উষ্টলেখ িা কষ্টরি তাহষ্টে আপিাষ্টক দ�াট 
দিওয়ার সময় পনরচষ্টয়র প্রমাণ নিষ্টত হষ্টব।
7. ্রলর �েন্দ। আপনি দয রাজনিনতক িষ্টের 
সষ্টগে নিবন্ধি করষ্টত চাি দসটির িাম নেখুি। আপনি 
যনি দকািও িষ্টের সষ্টগে নিবন্ধি করষ্টত িা চাি 
তাহষ্টে প্রিত্ত থিাষ্টি “জািাষ্টত অসম্মত” নেখুি।
কযোনেষ্টিানি্তয়ার আইি দয সমতি দ�াটাররা দকািও 
দযাগযেতাসম্পন্ন রাজনিনতক িষ্টের সিসযেতা 
“জািাষ্টত অসম্মত” বা যারা দকািও দযাগযেতাসম্পন্ন 
িয় এমি  রাজনিনতক িষ্টের সিসযেতা দিি তাষ্টির 
দযষ্টকাষ্টিা দযাগযেতাসম্পন্ন রাজনিনতক িষ্টের 
প্রাথনমক নিব্তাচষ্টি দ�াট দিওয়ার অিুমনত দিয় যনি 
দসই রাজনিনতক িে তাষ্টির দসই অিুমনত নিষ্টয় 
দসষ্টক্রটানর অি দস্টষ্টটর কাষ্টে একটি দিাটিস জমা 
কষ্টরি। দকাি রাজনিনতক িেগুনে সিসযেতা নবহীি 
দ�াটারষ্টির তাষ্টির প্রাথনমক নিব্তাচষ্টি অংশগ্রহণ 
করষ্টত নিষ্টচ্ দসটা জািার জিযে আপনি 1-800 
345-VOTE কে করষ্টত পাষ্টরি বা www.
sos.ca.gov পনরিশ্তি করষ্টত পাষ্টরি।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। কযোনেষ্টিানি্তয়ায় নিবন্ধষ্টির জিযে 
আপিাষ্টক অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• কযোনেষ্টিানি্তয়ার নিবাসী হষ্টত হষ্টব
• পরবতথী নিব্তাচষ্টির সময় কমপষ্টক্ষ 18 বের বয়স 
হষ্টত হষ্টব
• দকািও অপরাষ্ট্ দিাষী সাবযেতি হওয়ার কারষ্টণ 
কারাগাষ্টর বা পযোষ্টরাষ্টে থাকা চেষ্টব িা
• দকািও আিােত আপিাষ্টক বত্ত মাষ্টি 
মািনসক�াষ্টব অক্ষম রূষ্টপ সাবযেতি কষ্টরনি। 
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স্বাক্ষর আবনশযেক। আপনি যনি উপষ্টর প্রিত্ত 
আবশযেকতাগুনে পূরণ কষ্টরি তাহষ্টে অিুগ্রহ কষ্টর 
দরনজষ্ট্রেশি কাষ্টড্ত র প্রিত্ত থিাষ্টি স্বাক্ষর করুি ও 
তানরখ নেখুি।

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
দসষ্টক্রটানর অি দস্টট
ইষ্টেকশি নডন�শি
1500 11th Street 
Sacramento, CA 95814 

করলোরোররো

হোলিোগোর্র েোনরখ: 03-28-2008

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 29 নিি 
আষ্টগ পয্তন্ত। যনি আষ্টবিিপত্র দমইষ্টে দকািও 
দপাস্টমাক্ত  োিা প্রাপ্ত হয় তাহষ্টে দসটি নিবন্ধি বন্ধ 
হওয়ার তানরষ্টখর দথষ্টক 5 নিষ্টির মষ্ট্যে দপৌঁেষ্টত 
হষ্টব।

6. �নরিয় িম্বর। আপিার সমূ্পণ্ত করা দ�াটার 
নিবন্ধি িষ্টম্ত অবশযেই দস্টট দ্ারা জানর করা 
রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ িম্বর বা পনরচয়পষ্টত্রর িম্বর 
থাকষ্টত হষ্টব। আপিার যনি রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ বা 
দস্টট দ্ারা জানর করা পনরচয়পত্র িা থাষ্টক তাহষ্টে 
আপিাষ্টক অবশযেই আপিার দসাশযোে নসনকউনরটি 
িম্বষ্টরর দশষ চারটি সংখযো উষ্টলেখ করষ্টত হষ্টব। 
আপিার কাষ্টে যনি রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ বা দস্টট 
দ্ারা জানর করা পনরচয়পত্র বা দসাশযোে নসনকউনরটি 
িম্বর িা থাষ্টক তাহষ্টে অিুগ্রহ কষ্টর িষ্টম্ত 
“দকািটিই িয়” নেখুি। দস্টট আপিার জিযে একটি 
অিিযে শিাক্তকরণ িম্বর ্ায্ত করষ্টব।
7. ্রলর �েন্দ। আপনি যনি দকািও িষ্টের 
প্রাথনমক নিব্তাচি, ককাস বা কিষ্ট�িশষ্টি অংশগ্রহণ 
করষ্টত চাি তার জিযে আপিাষ্টক অবশযেই দসই 
িষ্টের সষ্টগে নিবন্ধি করষ্টত হষ্টব।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। কষ্টোরাষ্টডাষ্টত নিবন্ধষ্টির জিযে 
আপিাষ্টক অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• কষ্টোরাষ্টডাষ্টত নিব্তাচষ্টির 30 নিি আষ্টগ দথষ্টক 
বসবাস করষ্টত হষ্টব
• নিব্তাচষ্টির নিষ্টি বা তার আষ্টগ 18 বের বয়স 
হষ্টত হষ্টব

• দকািও দজষ্টে বনদে থাকা বা দকািও আষ্টিষ্টশর 
অ্ীষ্টি দকািও িষ্টডের দকািও অংশ দ�াগ করা 
চেষ্টব িা

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
কষ্টোরাষ্টডা দসষ্টক্রটানর অি দস্টট
1700 Broadway, Suite 270 
Denver, Colorado 80290

কোরিকটিকোে
হোলিোগোর্র েোনরখ: 03-01-2006

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 14 নিি 
আষ্টগ পয্তন্ত।

6. �নরিয় িম্বর। কাষ্টিকটিকাট রোই�ার 
োইষ্টসষ্টন্র িম্বর, বা িা থাকষ্টে আপিার দসাশযোে 
নসনকউনরটি িম্বষ্টরর দশষ চারটি সংখযো।
7. ্রলর �েন্দ। এটা ঐনচ্ক, নকন্তু আপনি 
যনি দকািও িষ্টের প্রাথনমক নিব্তাচি, ককাস বা 
কিষ্ট�িশষ্টি অংশগ্রহণ করষ্টত চাি তাহষ্টে তার 
জিযে আপিাষ্টক অবশযেই দসই িষ্টের সষ্টগে নিবন্ধি 
করষ্টত হষ্টব।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। কাষ্টিকটিকাষ্টট নিবন্ধষ্টির জিযে 
আপিাষ্টক অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• কাষ্টিকটিকাট এবং আপনি দয শহষ্টর দ�াট নিষ্টত 
চাি দসখাষ্টি বসবাস করষ্টত হষ্টব
• 17 বের বয়স হষ্টত হষ্টব। আপিার 18 বের বয়স 
হষ্টে আপনি দ�াট নিষ্টত পারষ্টবি।
• আষ্টগ দকািও অপরাষ্ট্ দিাষী সাবযেতি হষ্টয় 
থাকষ্টে কারাবাস এবং পযোষ্টরাে সমূ্পণ্ত কষ্টরষ্টেি, 
এবং দ�াটারষ্টির দরনজ্রোরস আপিার দ�াষ্টটর 
অন্কার পুিরুদ্ার কষ্টরষ্টেি।
• দকািও আিােত আপিাষ্টক বত্ত মাষ্টি দ�াট 
দিওয়ার জিযে মািনসক�াষ্টব অক্ষম রূষ্টপ সাবযেতি 
কষ্টরনি। 

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
দসষ্টক্রটানর অি দস্টট
ইষ্টেকশি নডন�শি
30 Trinity Street 
Hartford, CT 06106 

পরলোওয়্যোর

হোলিোগোর্র েোনরখ: 02-07-2012

নিবন্ধরির সরয়সীরো — প্রাথনমক এবং সা্ারণ 
নিব্তাচষ্টির আষ্টগর 4থ্ত শনিবার পয্তন্ত, এবং নবষ্টশষ 
নিব্তাচষ্টির 10 নিি আষ্টগ পয্তন্ত।

6. �নরিয় িম্বর। আপিার সমূ্পণ্ত করা দ�াটার 
নিবন্ধি িষ্টম্ত অবশযেই দস্টট দ্ারা জানর করা 
রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ িম্বর বা নিন্রিয় পনরচয়পষ্টত্রর  
িম্বর (িিঅপাষ্টরটিং আইষ্টডনন্টনিষ্টকশি িম্বর) 
থাকষ্টত হষ্টব। আপিার যনি রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ 
বা নিন্রিয় পনরচয়পত্র িা থাষ্টক তাহষ্টে আপিাষ্টক 
অবশযেই আপিার দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বষ্টরর দশষ 
চারটি সংখযো উষ্টলেখ করষ্টত হষ্টব। আপিার কাষ্টে 
যনি রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ বা নিন্রিয় পনরচয়পত্র বা 
দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বর িা থাষ্টক তাহষ্টে অিুগ্রহ 
কষ্টর িষ্টম্ত “দকািটিই িয়” নেখুি। দস্টট আপিার 
জিযে একটি অিিযে শিাক্তকরণ িম্বর ্ায্ত করষ্টব।
7. ্রলর �েন্দ। আপনি যনি দকািও িষ্টের 
প্রাথনমক নিব্তাচি, ককাস বা কিষ্ট�িশষ্টি অংশগ্রহণ 
করষ্টত চাি তাহষ্টে তার জিযে আপিাষ্টক অবশযেই 
দসই িষ্টের সষ্টগে নিবন্ধি করষ্টত হষ্টব।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। দডোওয়যোষ্টর নিবন্ধষ্টির জিযে আপিাষ্টক 
অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• দডোওয়যোষ্টরর থিায়ী নিবাসী হষ্টত হষ্টব
• পরবতথী সা্ারণ নিব্তাচষ্টির তানরষ্টখ কমপষ্টক্ষ 18 
বের বয়স হষ্টত হষ্টব
• দকািও অপরাষ্ট্ দিাষী সাবযেতি হওয়া অপরা্ীরা 
দ�াট দিওয়ার জিযে দযাগযে হষ্টবি যনি নকেু 
আবশযেকতা পূরণ করা হয়: আষ্টবিষ্টির তানরখ 
দথষ্টক কমপষ্টক্ষ পাঁচ বের আষ্টগ িডে এবং শানতি 
সমূ্পণ্ত করা হষ্টয়ষ্টে; দয অপরাষ্ট্র জিযে দিাষী 
সাবযেতি হষ্টয়ষ্টেি দসটা অষ্টযাগযেকারী অপরা্ হষ্টত 
পারষ্টব িা দযগুনে হে হতযো, দযৌি অপরা্, বা 
সরকানর প্রশাসষ্টির নবরুষ্টদ্ অপরা্ যার সষ্টগে ঘুষ 
বা অযথাযথ প্র�াব বা পষ্টির অপবযেবহার জনিত 
আষ্টে।
• মািনসক�াষ্টব অক্ষম িি। 
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স্টেট নির দ্ে শাবলী

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
দস্টট অি দডোওয়যোর
দস্টট ইষ্টেকশি কনমশিাষ্টরর কায্তােয়
905 S. Governors Ave., Suite 170
Dover, DE 19904

নরসট্রিক্ট অফ কলনম্বয়ো

হোলিোগোর্র েোনরখ: 10-29-2003

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 30 নিি 
আষ্টগ পয্তন্ত।

6. �নরিয় িম্বর। দিডাষ্টরে আইি অিুযায়ী 
এখি প্রনক্রয়াকরষ্টণর জিযে সমতি দ�াটার নিবন্ধষ্টির 
আষ্টবিিপষ্টত্র আষ্টবিিকারীর রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ 
িম্বর বা আষ্টবিিকারীর দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বষ্টরর 
দশষ চারটি সংখযো থাকা আবনশযেক।
7. ্রলর �েন্দ। আপনি যনি দকািও িষ্টের 
প্রাথনমক নিব্তাচি, ককাস বা কিষ্ট�িশষ্টি অংশগ্রহণ 
করষ্টত চাি তাহষ্টে আপিাষ্টক অবশযেই দসই িষ্টের 
সষ্টগে নিবন্ধি করষ্টত হষ্টব।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। নডসট্রিক্ট অি কেনম্বয়ায় নিবন্ধষ্টির জিযে 
আপিাষ্টক অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• পরবতথী নিব্তাচষ্টির অন্তত 30 নিি আষ্টগ দথষ্টক 
নডসট্রিক্ট অি কেনম্বয়ার নিবাসী হষ্টত হষ্টব।
• পরবতথী নিব্তাচষ্টির সময় বা তার আষ্টগ কমপষ্টক্ষ 
18 বের বয়স হষ্টত হষ্টব
• দকািও অপরাষ্ট্ দিাষী সাবযেতি হষ্টয় কারাগাষ্টর 
থাকা চেষ্টব িা
• দকািও আিােত আপিাষ্টক “মািনসক�াষ্টব 
অক্ষম” রূষ্টপ সাবযেতি কষ্টরনি
• নড.নস.-র বাইষ্টর অিযে দকািও জায়গায় দ�াট 
দিওয়ার অন্কার িাবী কষ্টরিনি

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
নডসট্রিক্ট অি কেনম্বয়া দবাড্ত  অি ইষ্টেকশি 
অযোডি এনথকস
441 4th Street, NW, Suite 250 
Washington, DC 20001-2745 

প্োনররো

হোলিোগোর্র েোনরখ: 11-30-2011

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 29 নিি 
আষ্টগ পয্তন্ত।

6. �নরিয় িম্বর। আপিার কাষ্টে যনি থাষ্টক 
তাহষ্টে আপিাষ্টক অবশযেই দ্ানরডার রোই�াষ্টরর 
োইষ্টসন্ বা দ্ানরডা আইষ্টডনন্টনিষ্টকশি কাড্ত  িম্বর 
প্রিাি করষ্টত হষ্টব। আপিার কাষ্টে যনি দ্ানরডার 
রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ বা আইষ্টডনন্টনিষ্টকশি কাড্ত  িা 
থাষ্টক তাহষ্টে আপিাষ্টক অবশযেই আপিার দসাশযোে 
নসনকউনরটি িম্বষ্টরর দশষ চারটি সংখযো প্রিাি করষ্টত 
হষ্টব। আপিার জিযে যনি এই িম্বরগুনের দকািটিই 
জানর করা িা হষ্টয় থাষ্টক তাহষ্টে আপিাষ্টক অবশযেই 
“দকািটিই িয়” কথাটি নেখষ্টত হষ্টব।
7. ্রলর �েন্দ। আপনি যনি দকািও িষ্টের 
প্রাথনমক নিব্তাচি, ককাস বা কিষ্ট�িশষ্টি অংশগ্রহণ 
করষ্টত চাি তাহষ্টে আপিাষ্টক অবশযেই দসই িষ্টের 
সষ্টগে নিবন্ধি করষ্টত হষ্টব।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। আপিাষ্টক এই বাক্সটি 
পূরণ করষ্টত অিুষ্টরা্ করা হষ্টচ্ নকন্তু আপিার এই 
বাক্সটি পূরণ করা বা্যেতামূেক িয়। পেদেগুনের 
তানেকা দিখার জিযে আষ্টবিিপষ্টত্রর নিষ্টি্ত শাবেীর 
বাক্স 8 (পৃষ্া 2-এ) দিখুি।
9. স্োক্ষর। দ্ানরডায় নিবন্ধি করার জিযে 
আপিাষ্টক অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব। 
• আপিাষ্টক অবশযেই দ্ানরডা দস্টট এবং দসই 
সষ্টগে আপনি দয কাউনন্টষ্টত নিবন্ধি করষ্টত চাি, 
উ�ষ্টয়র আইিত নিবাসী হষ্টত হষ্টব।
• 18 বের বয়স হষ্টত হষ্টব (আপনি যনি কমপষ্টক্ষ 
16 বের বয়সী হি তাহষ্টে আপনি প্রাক-নিবন্ধি 
করষ্টত পাষ্টরি) 
• দ্ানরডা বা অিযে দকািও দস্টষ্টট দ�াট 
দিওয়ার দক্ষষ্টত্র আপিাষ্টক আিােষ্টত নবচারপূব্তক 
মািনসক�াষ্টব অক্ষম সাবযেতি করা হয়নি, অথবা যনি 
আপিাষ্টক করা হষ্টয় থাষ্টক তাহষ্টে আপিাষ্টক আষ্টগ 
আপিার দ�াটান্কার পুিরুদ্ার করষ্টত হষ্টব।
• দকািও অপরাষ্ট্র জিযে দিাষী সাবযেতি করা হয়নি 
এবং যনি হষ্টয় থাষ্টকি তাহষ্টে আপিার িাগনরক 
অন্কার নিষ্টয় দিওয়া হষ্টয় থাকষ্টে দসটা অবশযেই 
আষ্টগ পুিরুদ্ার করষ্টত হষ্টব।

• আপনি নিম্ননেনখষ্টতর শপথ নিষ্টচ্ি বা নিনচিত 
করষ্টেি দয:
“আনম যুক্তরা্রে এবং দ্ানরডা দস্টষ্টটর সংনব্ািষ্টক 
সুরনক্ষত রাখব ও রক্ষা করব, দয আনম দ্ানরডা 
দস্টষ্টটর সংনব্াি এবং আইি অিুসাষ্টর একজি 
নিব্তাচক নহসাষ্টব নিবন্ধি করার দযাগযে এবং এই 
আষ্টবিিপষ্টত্র দিওয়া সমতি তথযে সতযে।”

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
দস্টট অি দ্ানরডা
নডপাট্ত ষ্টমন্ট অি দস্টট
নডন�শি অি ইষ্টেকশিস
The R.A. Gray Building 
500 South Bronough St, Rm 316 
Tallahassee, Florida 32399-0250 

জনজ্ড য়ো

হোলিোগোর্র েোনরখ: 02-01-2016

নিবন্ধরির সরয়সীরো — দযষ্টকাষ্টিা সা্ারণ 
প্রাথনমক, সা্ারণ নিব্তাচি, বা দপ্রনসষ্টডনন্য়াে 
দপ্রিাষ্টরন্ প্রাথনমক, বা জনজ্ত য়া নিব্তাচি নবন্ 
অিুসাষ্টর নিয়নমত�াষ্টব নি্্তানরত নবষ্টশষ নিব্তাচষ্টির 
আষ্টগ পঞ্চম দসামবার পয্তন্ত। জনজ্ত য়া নিব্তাচি নবন্ 
দ্ারা প্রতিানবত তানরখ োিা অিযে দকািও তানরষ্টখ 
দকািও নবষ্টশষ নিব্তাচষ্টির নিি নথির করা হষ্টে দঘাষণা 
করার পষ্টর পঞ্চম নিষ্টি নিবন্ধি বন্ধ হষ্টয় যাষ্টব।

6. �নরিয় িম্বর। দিডাষ্টরে আইি অিুযায়ী 
আপিাষ্টক নজএ রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ িম্বর বা নজএ 
দস্টট দ্ারা জানর করা পনরচয় িম্বর প্রিাি করষ্টত 
হষ্টব। আপিার কাষ্টে যনি নজএ রোই�ার োইষ্টসন্ 
বা নজএ পনরচয়পত্র িা থাষ্টক তাহষ্টে আপিাষ্টক 
অবশযেই আপিার দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বষ্টরর দশষ 
4টি সংখযো প্রিাি করষ্টত হষ্টব। আপিার সমূ্পণ্ত 
দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বর প্রিাি করা ঐনচ্ক। 
আপিার দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বর দগাপি রাখা 
হষ্টব এবং দ�াটার নিবন্ধষ্টির জিযে শিাক্তকরষ্টণর 
উষ্টদ্দষ্টশযে অিযোিযে দস্টট এষ্টজনন্ ডাটাষ্টবষ্টসর সষ্টগে 
তুেিা করার জিযে বযেবহার করা হষ্টত পাষ্টর। আপিার 
কাষ্টে যনি নজএ রোই�ার োইষ্টসন্ বা দসাশযোে 
নসনকউনরটি িম্বর িা থাষ্টক, আপিাষ্টক একটি অিিযে 
আইষ্টডনন্টিায়ার প্রিাি করা হষ্টব। 
7. ্রলর �েন্দ। আপনি যনি দকািও িষ্টের 
প্রাথনমক নিব্তাচি, ককাস বা কিষ্ট�িশষ্টি অংশগ্রহণ 
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করষ্টত চাি তাহষ্টে দসই িষ্টের সষ্টগে নিবন্ধি করা 
আবনশযেক িয়।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। আপিাষ্টক এই বাক্সটি 
পূরণ করষ্টত অিুষ্টরা্ করা হষ্টচ্। পেদেগুনের 
তানেকা দিখার জিযে আষ্টবিিপষ্টত্রর নিষ্টি্ত শাবেীর 
বাক্স 8 (পৃষ্া 2-এ) দিখুি।
9. স্োক্ষর। জনজ্ত য়ায় নিবন্ধি করার জিযে আপিাষ্টক 
অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব। 
• জনজ্ত য়া এবং আপনি দয কাউনন্টষ্টত দ�াট নিষ্টত 
চাি দসখািকার বব্ নিবাসী হষ্টত হষ্টব।
• নিবন্ধি করার নিি দথষ্টক েয় মাষ্টসর মষ্ট্যে 18 
বের বয়স হষ্টত হষ্টব, এবং দ�াট দিওয়ার জিযে 18 
বের বয়স হষ্টত হষ্টব
• দকািও অপরাষ্ট্র জিযে দিাষী সাবযেতি হওয়ার 
কারষ্টণ িডে দ�াগ করা চেষ্টব িা
• আিােষ্টতর সাহাষ্টযযে আপনি মািনসক�াষ্টব অক্ষম 
সাবযেতি করা হয়নি, যনি িা দসই অক্ষমতা অপসারণ 
করা হষ্টয় থাষ্টক
• যুক্তরা্রে এর িাগনরকষ্টত্বর সষ্টন্তাষজিক প্রমাণ 
প্রিাি করার মা্যেষ্টম আপনি দ�াট দিওয়ার জিযে 
দযাগযে হষ্টয়ষ্টেি 

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
ইষ্টেকশিস নডন�শি
দসষ্টক্রটানর অি দস্টষ্টটর কায্তােয়
2 Martin Luther King Jr. Drive
Suite 802 Floyd West Tower
Atlanta, Georgia 30334

হোওয়োই

হোলিোগোর্র েোনরখ: 03-01-2006

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 30 নিি 
আষ্টগ পয্তন্ত।

6. �নরিয় িম্বর। আপিার সমূ্পণ্ত দসাশযোে 
নসনকউনরটি িম্বর প্রষ্টয়াজি। এটি প্রতারণামূেক 
নিবন্ধি এবং দ�াট দিওয়া প্রনতষ্টরা্ করার জিযে 
বযেবহৃত হয়। এই তথযে নিষ্টত িা পারষ্টে এই 
আষ্টবিিপত্র গৃহীত হষ্টব িা (হাওয়াই সংষ্টশান্ত 
নবন্, ্ারা 11-15)। 

7. ্রলর �েন্দ। দ�াটার নিবন্ধষ্টির জিযে “িষ্টের 
পেদে” আবনশযেক িয়।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। দ�াটার নিবন্ধষ্টির 
জিযে জানত বা জানত-দগাষ্ীর তথযে আবনশযেক িয়।
9. স্োক্ষর। হাওয়াইষ্টত নিবন্ধষ্টির জিযে আপিাষ্টক 
অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• হাওয়াই দস্টষ্টটর নিবাসী হষ্টত হষ্টব
• কমপষ্টক্ষ 16 বের বয়স হষ্টত হষ্টব(দ�াট 
দিওয়ার জিযে নিব্তাচষ্টির নিষ্টি আপিার বয়স 
কমপষ্টক্ষ 18 বের হষ্টত হষ্টব)
• দকািও অপরাষ্ট্ দিাষী সাবযেতি হওয়ার কারষ্টণ 
কারািডে দ�াগ করষ্টেি িা 
• দকািও আিােত আপিাষ্টক “িি কষ্টম্পাস 
দমনন্টস” (মািনসক�াষ্টব অক্ষম) সাবযেতি কষ্টরনি।

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
অনিস অি ইষ্টেকশিস
দস্টট অি হাওয়াই
802 Lehua Avenue 
Pearl City, HI 96782 

আইরোরহো

হোলিোগোর্র েোনরখ: 03-01-2006

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 25 নিি 
আষ্টগ পয্তন্ত।

6. �নরিয় িম্বর । আপিার রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ 
িম্বর নেখুি। আপিার কাষ্টে যনি রোই�াষ্টরর 
োইষ্টসন্ িা থাষ্টক তাহষ্টে আপিার দসাশযোে 
নসনকউনরটি িম্বষ্টরর দশষ 4টি সংখযো নেখুি। 
7. ্রলর �েন্দ। আপনি যনি দকািও িষ্টের 
প্রাথনমক নিব্তাচি, ককাস বা কিষ্ট�িশষ্টি অংশগ্রহণ 
করষ্টত চাি তাহষ্টে তার জিযে আপিাষ্টক দসই 
িষ্টের সষ্টগে নিবন্ধি করষ্টত হষ্টব িা।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। আইডাষ্টহাষ্টত নিবন্ধষ্টির জিযে 
আপিাষ্টক অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• আইডাষ্টহাষ্টত এবং কাউনন্টষ্টত নিব্তাচষ্টির 30 
নিি আষ্টগ দথষ্টক বসবাস করষ্টত হষ্টব
• কমপষ্টক্ষ 18 বের বয়স হষ্টত হষ্টব

• দকািও অপরাষ্ট্ দিাষী সাবযেতি করা হষ্টয় থাকষ্টে 
চেষ্টব িা, এবং আপিার িাগনরক অন্কার পুিরুদ্ার 
করা িা হষ্টয় থাকষ্টে চেষ্টব িা, অথবা দকািও 
দিৌজিানর অপরাষ্ট্ দিাষী সাবযেতি হওয়ার কারষ্টণ 
কারাবদেী থাকষ্টত পারষ্টবি িা 

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
দসষ্টক্রটানর অি দস্টট
P.O. Box 83720 
State Capitol Bldg. 
Boise, ID 83720-0080 

ইনলিয়

হোলিোগোর্র েোনরখ: 08-14-2012

নিবন্ধরির সরয়সীরো — প্রষ্টতযেক নিব্তাচষ্টির 28 
নিি আষ্টগ পয্তন্ত।

6. �নরিয় িম্বর। দ�াট দিওয়ার জিযে নিবন্ধষ্টির 
জিযে আপিার রোই�ার োইষ্টসষ্টন্র িম্বর প্রষ্টয়াজি। 
আপিার যনি রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ িা থাষ্টক তাহষ্টে 
আপিার দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বষ্টরর কমপষ্টক্ষ 
দশষ চারটি সংখযো প্রষ্টয়াজি। আপিার যনি দুটির 
দকািটিই িা থাষ্টক তাহষ্টে অিুগ্রহ কষ্টর িষ্টম্ত 
“দকািটিই িয়” নেখুি। দস্টট আপিার জিযে একটি 
অিিযে আইষ্টডনন্টিায়ার ্ায্ত করষ্টব।
7. ্রলর �েন্দ। দ�াটার নিবন্ধষ্টির জিযে িষ্টের 
নিবন্ধি বা পেদে আবনশযেক িয়। নকন্তু আপনি যখি 
প্রাথনমক বযোেষ্টটর জিযে আষ্টবিি করষ্টবি তখি 
আপিাষ্টক দসই নিব্তাচষ্টির জিযে িষ্টের পেদে উষ্টলেখ 
করষ্টত হষ্টব।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। একটি স্বাক্ষর প্রষ্টয়াজি। নিবন্ধষ্টির িষ্টম্ত 
যনি স্বাক্ষর িা থাষ্টক তাহষ্টে আপিাষ্টক জািাষ্টিা 
হষ্টব দয আপিার নিবন্ধি অসমূ্পণ্ত আষ্টে। 
ইনেিয়ষ্টত নিবন্ধষ্টির জিযে আপিাষ্টক অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• পরবতথী নিব্তাচষ্টির অন্তত 30 নিি আষ্টগ দথষ্টক 
ইনেিয় এবং আপিার নিব্তাচি নপ্রনসঙ্কষ্টটর নিবাসী 
হষ্টত হষ্টব
• পরবতথী নিব্তাচষ্টির সময় বা তার আষ্টগ কমপষ্টক্ষ 
18 বের বয়স হষ্টত হষ্টব
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• দকািও অপরাষ্ট্ দিাষী সাবযেতি হওয়ার কারষ্টণ 
কারাবদেী থাকা চেষ্টব িা
• অিযে দকাথাও দ�াষ্টটর অন্কার িাবী করা চেষ্টব িা

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
দস্টট দবাড্ত  অি ইষ্টেকশিস
2329 S. MacArthur Boulevard 
Springfield, IL 62704 

ইনডিয়োিো
হোলিোগোর্র েোনরখ: 03-01-2006 

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 29 নিি 
আষ্টগ পয্তন্ত।

6. �নরিয় িম্বর। আপিার দস্টট দ�াটার পনরচয় 
িম্বর হে ইনডিয়ািা দ্ারা প্রিত্ত আপিার িশ সংখযোর 
রোই�ার োইষ্টসষ্টন্র িম্বর। আপিার কাষ্টে যনি 
ইনডিয়ািা রোই�ার োইষ্টসন্ িা থাষ্টক তাহষ্টে 
আপিার দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বষ্টরর দশষ চারটি 
সংখযো প্রিাি করুি। অিুগ্রহ কষ্টর উষ্টলেখ করষ্টবি 
দয দকাি িম্বরটি প্রিাি করা হষ্টয়ষ্টে। (ইনডিয়ািা 
দকাড 3-7-13-13)
7. ্রলর �েন্দ। খানে রাখুি।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। ইনডিয়ািাষ্টত নিবন্ধষ্টির জিযে আপিাষ্টক 
অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• পরবতথী নিব্তাচষ্টির কমপষ্টক্ষ 30 নিি আষ্টগ 
দথষ্টক দসই নপ্রনসংষ্টক্ট বসবাস করষ্টত হষ্টব
• পরবতথী সা্ারণ নিব্তাচষ্টির নিষ্টি কমপষ্টক্ষ 18 
বের বয়স হষ্টত হষ্টব
• দকািও দিৌজিানর অপরাষ্ট্ দিাষী সাবযেতি 
হওয়ার কারষ্টণ কারাগাষ্টর থাকা চেষ্টব িা 

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
ইষ্টেকশি নডন�শি
দসষ্টক্রটানর অি দস্টষ্টটর কায্তােয়
302 West Washington Street, 
Room E-204 
Indianapolis, IN 46204-2743 

আইওয়ো

হোলিোগোর্র েোনরখ: 03-28-2008

নিবন্ধরির সরয়সীরো — যনি দস্টট প্রাথনমক 
বা সা্ারণ নিব্তাচি হয় তাহষ্টে নিব্তাচষ্টির 10 নিি 
আষ্টগ নবষ্টকে 5টার মষ্ট্যে দপৌঁেষ্টত হষ্টব; অিযোিযে 
সব নিব্তাচষ্টির দক্ষষ্টত্র 11 নিি আষ্টগ। * দয সমতি 
নিবন্ধষ্টির িষ্টম্ত দকািও নিব্তাচষ্টির 15 বা তার দবনশ 
নিি আষ্টগর দপাস্টমাক্ত  থাকষ্টব দসগুনে সময়সীমা 
অনতক্রম কষ্টর দপৌঁোষ্টেও সময়মত জমা করা 
হষ্টয়ষ্টে বষ্টে নবষ্টবনচত হষ্টব।

*আপনি যনি উপষ্টরাক্ত দ�াটার নিবন্ধষ্টির 
সময়সীমা পূরণ করষ্টত বযেথ্ত হি তাহষ্টে আপনি 
নিব্তাচষ্টির নিি নিবন্ধষ্টির নিষ্টি্ত শাবেী অিুসরণ কষ্টর 
নিবন্ধি ও দ�াট নিষ্টত পারষ্টবি। আপনি এগুনে 
আইওয়া দসষ্টক্রটানর অি দস্টষ্টটর ওষ্টয়বসাইষ্টট 
পাষ্টবি: www.sos.state.ia.us/pdfs/
elections/EDRbrochure.pdf.

6. �নরিয় িম্বর। আপিার পনরচয় িম্বর হে 
আপিার আইওয়া রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ িম্বর (বা 
আইওয়া িি-রোই�ার আইষ্টডনন্টনিষ্টকশি িম্বর), 
যনি আপিার কাষ্টে দসটি থাষ্টক, যনি িা থাষ্টক 
তাহষ্টে আপিার দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বষ্টরর 
দশষ চারটি সংখযো। আপনি দয পনরচয় িম্বর দিষ্টবি 
দসটি আইওয়া পনরবহি নব�াগ অথবা দসাশযোে 
নসনকউনরটি প্রশাসষ্টির সষ্টগে যাচাই করা হষ্টব। 
7. ্রলর �েন্দ। আপনি যনি দকািও িষ্টের 
প্রাথনমক নিব্তাচি অংশগ্রহণ করষ্টত চাি তাহষ্টে 
তার জিযে আপনি িষ্টের সষ্টগে আষ্টগ দথষ্টক নিবন্ধি 
করষ্টত পাষ্টরি নকন্তু দসটা আবনশযেক িয়। আপনি 
প্রাথনমক নিব্তাচষ্টির নিষ্টি দ�াটষ্টকষ্ট্রে িষ্টের সষ্টগে 
সংনলিষ্টতা পনরবত্ত ি বা দঘাষণা করষ্টত পাষ্টরি।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। আইওয়াষ্টত নিবন্ধষ্টির জিযে আপিাষ্টক 
অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• আইওয়ার একজি নিবাসী হষ্টত হষ্টব
• কমপষ্টক্ষ 17-1/2 বের বয়সী হষ্টত হষ্টব (দ�াট 
দিওয়ার জিযে আপিার বয়স 18 হষ্টত হষ্টব)
• দকািও অপরাষ্ট্ দিাষী সাবযেতি হওয়া চেষ্টব িা 
(বা হষ্টয় থাকষ্টে আপিার অন্কার পুিরুদ্ার করা 
হষ্টয়ষ্টে)

• বত্ত মাষ্টি দকািও আিােত আপনি “দ�াট নিষ্টত 
মািনসক�াষ্টব অক্ষম” রায় দিয়নি
• একান্ক থিাষ্টি দ�াট দিওয়ার অন্কার িাবী 
কষ্টরিনি
• অিযে দকািও থিাষ্টি আপিার দ�াট দিওয়ার 
অন্কার দথষ্টক থাকষ্টে দসটা পনরতযোগ কষ্টরষ্টেি 

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
ইষ্টেকশিস নডন�শি
দসষ্টক্রটানর অি দস্টষ্টটর কায্তােয়
Lucas Building-1st Floor 
321 E. 12th Street 
Des Moines, IA 50319 

কোিসোস

হোলিোগোর্র েোনরখ: 02-01-2016

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 21 নিি 
আষ্টগ দপাস্টমাক্ত  করা হষ্টত হষ্টব বা দপৌঁেষ্টত হষ্টব।

6. �নরিয় িম্বর। আপিার সমূ্পণ্ত করা দ�াটার 
নিবন্ধি িষ্টম্ত অবশযেই আপিার দস্টট দ্ারা জানর 
করা রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ িম্বর বা িিরোই�াষ্টরর 
আইষ্টডনন্টনিষ্টকশি কাড্ত  িম্বর থাকষ্টত 
হষ্টব। আপিার যনি রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ বা 
িিরোই�াষ্টরর আইষ্টডনন্টনিষ্টকশি কাড্ত  িা থাষ্টক 
তাহষ্টে আপিাষ্টক অবশযেই আপিার দসাশযোে 
নসনকউনরটি িম্বষ্টরর দশষ চারটি সংখযো উষ্টলেখ করষ্টত 
হষ্টব। আপিার কাষ্টে যনি রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ 
বা িিরোই�াষ্টরর আইষ্টডনন্টনিষ্টকশি কাড্ত  বা 
দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বর িা থাষ্টক তাহষ্টে অিুগ্রহ 
কষ্টর িষ্টম্ত “পকোিটিই িয়” নেখুি। দস্টট আপিার 
জিযে একটি অিিযে শিাক্তকরণ িম্বর ্ায্ত করষ্টব। 
আপনি দয িম্বরটি দিষ্টবি দসটি শু্ুমাত্র প্রশাসনিক 
কাষ্টজ বযেবহার করা হষ্টব এবং জিসা্ারষ্টণর কাষ্টে 
প্রকাশ করা হষ্টব িা। (KSA 25-2309).
7. ্রলর �েন্দ। আপনি যনি দকািও িষ্টের 
প্রাথনমক নিব্তাচি, ককাস বা কিষ্ট�িশষ্টি অংশগ্রহণ 
করষ্টত চাি তাহষ্টে তার জিযে আপিাষ্টক অবশযেই 
দসই িষ্টের সষ্টগে নিবন্ধি করষ্টত হষ্টব।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। কািসাষ্টস নিবন্ধষ্টির জিযে আপিাষ্টক 
অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব

http://www.sos.state.ia.us/pdfs/elections/EDRbrochure.pdf
http://www.sos.state.ia.us/pdfs/elections/EDRbrochure.pdf
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স্টেট নির দ্ে শাবলী

• কািসাষ্টসর নিবাসী হষ্টত হষ্টব
• পরবতথী নিব্তাচষ্টির সময় কমপষ্টক্ষ 18 বের বয়স 
হষ্টত হষ্টব
• দসষ্টক্রটানর অি দস্টট বা প্রষ্টযাজযে কাউনন্ট 
ইষ্টেকশি অনিসাষ্টরর কাষ্টে আষ্টবিিপত্রটি জমা 
দিওয়ার 90 নিষ্টির মষ্ট্যে যুক্তরাষ্ট্রের িাগনরকত্ব 
প্রিশ্তি কষ্টর এমি একটি িনথ বা তার কনপ প্রিাি 
করষ্টত হষ্টব।
• দকািও অপরাষ্ট্ দিাষী সাবযেতি হষ্টয় থাকষ্টে 
আপিার সাজা সমূ্পণ্ত কষ্টরষ্টেি, দকািও অপরাষ্ট্ 
দিাষী সাবযেতি হষ্টয় সাজা দ�াগ করষ্টেি এমি বযেনক্ত 
দ�াট দিওয়ার দযাগযে িি 
• অিযে দকািও থিাষ্টি বা অিযে দকািও িাষ্টম দ�াট 
দিওয়ার অন্কার িাবী কষ্টরিনি 
• সক্ষমতার এনক্তয়াষ্টরর দকািও আিােত দ�াট 
দিওয়ায় বা্া দিয়নি
• K.S.A. § 25-2309(l) অিুসাষ্টর আবনশযেক 
দয সমতি গ্রহণষ্টযাগযে িনথ যুক্তরাষ্ট্রের িাগনরকত্ব 
প্রিশ্তি কষ্টর দসগুনের অন্ত�ু্ত ক্ত হে:

(1) একটি রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ িম্বর বা িি-
রোই�ার আইষ্টডনন্টনিষ্টকশি কাড্ত  যার সমু্মখ 
পৃষ্টষ্ এটি উনলেনখত আষ্টে দয দসটির ্ারক 
যুক্তরাষ্ট্রের িাগনরক হওয়ার সষ্টন্তাষজিক প্রমাণ 
প্রিাি কষ্টরষ্টেি;
(2) যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম হষ্টয়ষ্টে দসটা উষ্টলেখ কষ্টর 
এমি একটি জন্ম সাটি্ত নিষ্টকট
(3) আষ্টবিিকারী এবং আষ্টবিিকারীর 
পাসষ্টপাষ্টট্ত র সংখযো শিাক্ত করা যায় এমি একটি 
যুক্তরাষ্ট্রের বব্ বা দময়াি উত্তীণ্ত পাসষ্টপাষ্টট্ত র 
প্রাসনগেক পৃষ্াগুনে; 
(4) িাগনরকত্ব প্রিাি করার িনথ যা যুক্তরাষ্ট্রের 
িাগনরকত্ব উষ্টলেখ কষ্টর।
(5) 1952-র অন�বাসি ও িাগনরকত্ব প্রিাি 
আইি এবং তার সংষ্টশা্ি অিুসাষ্টর দিডাষ্টরে 
সরকার দ্ারা জানর করা িনথ যা যুক্তরাষ্ট্রের 
িাগনরকত্ব উষ্টলেখ কষ্টর;
(6) বুযেষ্টরা অি ইনডিয়াি অযোষ্টিয়াস্ত কাড্ত  
িম্বর, ট্াইবাে ট্রিটি কাড্ত  িম্বর, বা ট্াইবাে 
িনথ�ুনক্তকরণ িম্বর;
(7) যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরষ্টকর নবষ্টিষ্টশ 
জন্মগ্রহণ সম্বষ্টন্ধ একটি কনু্োষ্টরর নরষ্টপাট্ত ;
(8) যুক্তরা্রে িাগনরকত্ব ও অন�বাসি পনরষ্টষবা 
(ইউ.এস. নসটিষ্টজিনশপ অযোডি ইনমষ্টগ্রশি 

সান�্ত ষ্টসস) দ্ারা জানর করা িাগনরকষ্টত্বর একটি 
সাটি্ত নিষ্টকট;
(9) ইউ.এস. নডপাট্ত ষ্টমন্ট অি দস্টট দ্ারা জানর 
করা জষ্টন্মর নরষ্টপাষ্টট্ত র একটি সাটি্ত নিষ্টকট;
(10) ইউ.এস. নডপাট্ত ষ্টমন্ট অি দহামেযোডি 
নসনকউনরটি দ্ারা জানর করা দকআইনস দরেণী সহ 
একটি আষ্টমনরকাি ইনডিয়াি কাড্ত ;
(11) আষ্টবিিকারীর িাম এবং যুক্তরাষ্ট্রে 
জন্মথিাি প্রিশ্তি কষ্টর এমি একটি চূিান্ত 
িত্তষ্টকর নডক্রী;
(12) আষ্টবিিকারীর যুক্তরাষ্ট্রে জন্মথিাি 
প্রিশ্তি কষ্টর এমি একটি আিুষ্ানিক যুক্তরা্রে 
দসিাবানহিীষ্টত চাকনরর নরষ্টপাট্ত ;
(13) আষ্টবিিকারীর জষ্টন্মর সময় বতনর করা 
যুক্তরাষ্ট্রের হাসপাতাষ্টের জষ্টন্মর দরকষ্টড্ত র 
দথষ্টক উদৃ্নত যা আষ্টবিিকারীর যুক্তরাষ্ট্রে 
জন্মথিাি প্রিশ্তি কষ্টর।

যনি দকািও বযেনক্তর কাষ্টে তানেকা�ুক্ত িনথগুনের 
একটিও িা থাষ্টক তাহষ্টে দসই বযেনক্ত নবকল্পরূষ্টপ 
দক.এস.এ. § 25-2309(m)-এ বনণ্তত পদ্নতষ্টত 
তার িাগনরকত্ব প্রমাণ করষ্টত পাষ্টরি।

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
দসষ্টক্রটানর অি দস্টট
1st Floor, Memorial Hall 
120 SW 10th Ave. 
Topeka, KS 66612-1594 

পকন্োনক

হোলিোগোর্র েোনরখ: 03-01-2006 

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 29 নিি 
আষ্টগ পয্তন্ত। 

6. �নরিয় িম্বর। আপিার সমূ্পণ্ত দসাশযোে 
নসনকউনরটি িম্বর প্রষ্টয়াজি। এটি শু্ুমাত্র প্রশাসনিক 
উষ্টদ্দষ্টশযে বযেবহৃত হষ্টব এবং জিসা্ারষ্টণর কাষ্টে 
প্রকাশ করা হষ্টব িা (দকআরএস 116.155) 
দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বর অন্ত�ু্ত ক্ত করষ্টত বযেথ্ত 
হওয়ার জিযে দকািও বযেনক্তষ্টক নিবন্ধষ্টির অন্কার 
দথষ্টক বনঞ্চত করা হষ্টব িা। 
7. ্রলর �েন্দ। আপনি যনি দকািও িষ্টের 
প্রাথনমক নিব্তাচি, ককাস বা কিষ্ট�িশষ্টি অংশগ্রহণ 

করষ্টত চাি তার জিযে আপিাষ্টক অবশযেই দসই 
িষ্টের সষ্টগে নিবন্ধি করষ্টত হষ্টব।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। দকন্টানকষ্টত নিবন্ধষ্টির জিযে আপিাষ্টক 
অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• দকন্টানকর নিবাসী হষ্টত হষ্টব
• নিব্তাচষ্টির অন্তত 28 নিি আষ্টগ দথষ্টক দসই 
কাউনন্টর নিবাসী হষ্টত হষ্টব
• পরবতথী সা্ারণ নিব্তাচষ্টির সময় বা তার আষ্টগ 
18 বের বয়স হষ্টত হষ্টব
• দকািও অপরাষ্ট্ দিাষী সাবযেতি হওয়া চেষ্টব 
িা অথবা আপিাষ্টক যনি দকািও অপরাষ্ট্ দিাষী 
সাবযেতি করা হষ্টয় থাষ্টক তাহষ্টে এনক্সনকউটি� 
মাজ্ত িার মা্যেষ্টম আপিার িাগনরক অন্কার অবশযেই 
পুিরুদ্ার করা হষ্টয় থাকষ্টত হষ্টব 
• দকািও আিােত আপিাষ্টক “মািনসক�াষ্টব 
অক্ষম” সাবযেতি কষ্টরনি
• দকন্টানকর বাইষ্টর দকাথাও দ�াট দিওয়ার 
অন্কার িাবী কষ্টরিনি 

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
দস্টট দবাড্ত  অি ইষ্টেকশি 
140 Walnut Street 
Frankfort, KY 40601-3240 

লুইনজয়োিো

হোলিোগোর্র েোনরখ: 08-14-2012

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 30 নিি 
আষ্টগ পয্তন্ত।

6. �নরিয় িম্বর। জানর করা হষ্টয় থাকষ্টে 
আপিাষ্টক অবশযেই েুইনজয়ািা রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ 
িম্বর বা েুইনজয়ািা নবষ্টশষ আইষ্টডনন্টনিষ্টকশি 
কাড্ত  িম্বর নিষ্টত হষ্টব। এগুনে যনি জানর করা িা 
হষ্টয় থাষ্টক এবং আপিার জিযে দসাশযোে নসনকউনরটি 
িম্বর জানর করা হষ্টয় থাষ্টক তাহষ্টে আপিাষ্টক 
অবশযেই আপিার দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বষ্টরর 
অন্তত দশষ চারটি সংখযো উষ্টলেখ করষ্টত হষ্টব। সমূ্পণ্ত 
দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বর প্রিাি করা ঐনচ্ক। 
আষ্টবিিকারীর কাষ্টে যনি েুইনজয়ািা রোই�াষ্টরর 
োইষ্টসন্, েুইনজয়ািা নবষ্টশষ আইষ্টডনন্টনিষ্টকশি 
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স্টেট নির দ্ে শাবলী

কাড্ত  বা দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বর িা থাষ্টক তাহষ্টে 
আষ্টবিিকারীষ্টক নিম্ননেনখত আইষ্টটমগুনের একটি 
তার আষ্টবিিপষ্টত্রর সষ্টগে সংযুক্ত করষ্টত হষ্টব: (a) 
একটি সাম্প্রনতক এবং বব্ সনচত্র পনরচয়পষ্টত্রর 
কনপ; বা (b) সাম্প্রনতক ইউটিনেটি (পানি, নবদুযেৎ 
ইতযোনি) নবে, বযোঙ্ক দস্টটষ্টমন্ট, সরকানর দচক, দপ-
দচক বা অিযে দকািও সরকানর িনথ যা আষ্টবিিকারীর 
িাম এবং ঠিকািা প্রিশ্তি কষ্টর তার কনপ। দরনজ্রোর 
বা নডপাট্ত ষ্টমন্ট অি দস্টট দকািও নিবনন্ধত 
দ�াটাষ্টরর দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বর প্রকাশ করষ্টব 
িা বা নিবনন্ধত দ�াটারষ্টির দসাশযোে নসনকউনরটি 
িম্বর বানণনজযেক তানেকায় প্রচানরত করষ্টব িা (R.S. 
18:104 এবং 154; 42 U.S.C. § 405).
7. ্রলর �েন্দ। আপনি যনি দকািও িষ্টের 
সষ্টগে সংনলিষ্টতা উষ্টলেখ িা কষ্টরি তাষ্টে আপনি 
দপ্রনসষ্টডনন্য়াে দপ্রিাষ্টরন্ প্রাথনমক এবং িষ্টের 
কনমটি নিব্তাচষ্টি দ�াট নিষ্টত পারষ্টবি িা। অিযে 
দকািও নিব্তাচষ্টির জিযে িেীয় সংনলিষ্টতা আবনশযেক 
িয়। 
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। আপিাষ্টক এই বাক্সটি 
পূরণ করষ্টত অিুষ্টরা্ করা হষ্টচ্। পেদেগুনের 
তানেকা দিখার জিযে আষ্টবিিপষ্টত্রর নিষ্টি্ত শাবেীর 
বাক্স 8 (পৃষ্া 2-এ) দিখুি।
9. স্োক্ষর। েুইনজয়ািায় নিবন্ধি করার জিযে 
আপিাষ্টক অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব। 
• েুইনজয়ািার একজি নিবাসী হষ্টত হষ্টব (বানির 
ঠিকািা অবশযেই দসই ঠিকািা হষ্টত হষ্টব দযখাষ্টি 
আপনি বাস�বি অবযোহনত (দহামনস্টড এষ্টক্সম্পশি) 
িাবী কষ্টরি, যনি কষ্টরি, এর বযেনতক্রম হে িানস্তং 
দহাম বা বৃদ্াবাষ্টসর আবানসকরা যারা িানস্তং দহাম বা 
বৃদ্াবাস বা দয বানিষ্টত তার বাস�বষ্টির অবযোহনত 
আষ্টে দসখািকার ঠিকািা বযেবহার করষ্টত পাষ্টরি। 
কষ্টেষ্টজর নশক্ষাথথীরা তাষ্টির বানির ঠিকািা বা বানি 
দথষ্টক দূষ্টর সু্ষ্টের জিযে দয ঠিকািায় থাকষ্টেি দসটি 
বযেবহার করষ্টত পাষ্টরি।) 
• অন্তত 17 বের বয়স হষ্টত হষ্টব, এবং পরবতথী 
নিব্তাচষ্টির আষ্টগ দ�াট দিওয়ার জিযে 18 বের বয়স 
হষ্টত হষ্টব
• দকািও অপরাষ্ট্ দিাষী সাবযেতি হওয়ার কারষ্টণ 
বত্ত মাষ্টি আপিার ওপর কারাবাষ্টসর আষ্টিশ থাকষ্টত 
পারষ্টব িা 

• বত্ত মাষ্টি মািনসক অক্ষমতার জিযে দকািও 
নিষ্টষ্াজ্ার অ্ীষ্টি থাকষ্টত পারষ্টবি িা

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো: 
দসষ্টক্রটানর অি দস্টট
দৃনষ্ট আকষ্তণ: দ�াটার দরনজষ্ট্রেশি
P.O. Box 94125 
Baton Rouge, LA 70804-9125 

পরইি

হোলিোগোর্র েোনরখ: 08-14-2012

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 21 কাষ্টজর 
নিি আষ্টগ দপৌঁেষ্টত হষ্টব (বা দ�াটার সশরীষ্টর 
নিব্তাচষ্টির নিি পয্তন্ত বা দসই নিি নিবন্ধি করষ্টত 
পাষ্টরি)।

6. �নরিয় িম্বর। আপিাষ্টক দমইি রোই�াষ্টরর 
োইষ্টসন্ িম্বর প্রিাি করষ্টত হষ্টব। আপিার কাষ্টে 
যনি একটি বব্ দমইি রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ িম্বর 
িা থাষ্টক তাহষ্টে আপিাষ্টক অবশযেই আপিার 
দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বষ্টরর দশষ চারটি সংখযো 
প্রিাি করষ্টত হষ্টব। দয সমতি দ�াটাষ্টরর কাষ্টে এই 
দুটি ্রষ্টির পনরচয়পষ্টত্রর দকািটিই দিই তাষ্টির 
অবশযেই এই থিাষ্টি “দকািটিই িয়” নেখষ্টত হষ্টব।

7. ্রলর �েন্দ। আপনি যনি দকািও িষ্টের 
প্রাথনমক নিব্তাচি, ককাস বা কিষ্ট�িশষ্টি অংশগ্রহণ 
করষ্টত চাি তাহষ্টে আপিাষ্টক অবশযেই দসই িষ্টের 
সষ্টগে নিবন্ধি করার প্রষ্টয়াজি দিই (যনি িা দকািও 
রাজনিনতক িে এর নবপরীষ্টত অিুমনত প্রিাি 
কষ্টর)।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। দমইষ্টি নিবন্ধষ্টির জিযে আপিাষ্টক 
অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• দমইি এবং আপনি দয নমউনিনসপানেটি দথষ্টক 
দ�াট নিষ্টত চাি দসখািকার নিবাসী হষ্টত হষ্টব 
• কমপষ্টক্ষ 17 বের বয়স হষ্টত হষ্টব (দ�াট 
দিওয়ার জিযে আপিার কমপষ্টক্ষ 18 বের বয়স 
হষ্টত হষ্টব)

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
ইষ্টেকশিস নডন�শি
বুযেষ্টরা অি কষ্টপ্তাষ্টরশিস,
ইষ্টেকশিস অযোডি কনমশিস
101 State House Station 
Augusta, ME 04333-0101

পরনরল্যোডি

হোলিোগোর্র েোনরখ: 06-26-2008

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 21 নিি 
আষ্টগ রাত 9:00টা পয্তন্ত।

6. �নরিয় িম্বর। আপিার কাষ্টে যনি দমনরেযোষ্টডির 
একটি সাম্প্রনতক ও বব্ রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ বা 
দমাটর দ�নহষ্টকে অযোডনমনিষ্ট্রেশি শিাক্তকরণ 
কাড্ত  থাষ্টক তাহষ্টে আপিাষ্টক অবশযেই োইষ্টসন্ বা 
শিাক্তকরণ িম্বর নেখষ্টত হষ্টব। আপিার কাষ্টে যনি 
দমনরেযোষ্টডির একটি সাম্প্রনতক ও বব্ রোই�াষ্টরর 
োইষ্টসন্ বা দমাটর দ�নহষ্টকে অযোডনমনিষ্ট্রেশি 
শিাক্তকরণ কাড্ত  িা থাষ্টক তাহষ্টে আপিাষ্টক 
অবশযেই আপিার দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বষ্টরর 
কমপষ্টক্ষ দশষ 4টি সংখযো প্রিাি করষ্টত হষ্টব। 
যনিও, অিুগ্রহ কষ্টর মষ্টি রাখষ্টবি দয সমূ্পণ্ত 
দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বর উষ্টলেখ করা ঐনচ্ক। দয 
নবন্বদ্ কতৃ্ত ত্ব নিব্তাচি আন্কানরকষ্টির আপিার 
সমূ্পণ্ত দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বর দিওয়ার জিযে 
অিুষ্টরা্ করার অিুমনত দিয় দসটি হে ইষ্টেকশি 
ে আটি্ত ষ্টকে, ্ারা 3-202, দমনরেযোষ্টডির টীকাসহ 
নবন্। এই িম্বর শু্ুমাত্র নিবন্ধি এবং অিযোিযে 
প্রশাসনিক উষ্টদ্দষ্টশযে বযেবহৃত হষ্টব। এটি দগাপি রাখা 
হষ্টব। 
7. ্রলর �েন্দ। আপনি যনি দকািও িষ্টের 
প্রাথনমক নিব্তাচষ্টি অংশগ্রহণ করষ্টত চাি তাহষ্টে 
আপিাষ্টক অবশযেই দসই িষ্টের সষ্টগে নিবন্ধি করষ্টত 
হষ্টব।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। দমনরেযোষ্টডি নিবন্ধষ্টির জিযে আপিাষ্টক 
অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• দমনরেযোষ্টডির নিবাসী হষ্টত হষ্টব
• পরবতথী সা্ারণ নিব্তাচষ্টির সময় কমপষ্টক্ষ 18 
বের বয়স হষ্টত হষ্টব
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• মািনসক অক্ষমতার কারষ্টণ অন��াবকষ্টত্বর 
অ্ীষ্টি থাকষ্টত পারষ্টবি িা
• দ�াট দকিা বা দবচার জিযে দিাষী সাবযেতি হষ্টত 
পারষ্টবি িা 
• দকািও অপরাষ্ট্র জিযে দিাষী সাবযেতি করা 
হষ্টয়ষ্টে এমি অপরা্ী হষ্টত পারষ্টবি িা, বা 
যনি আপিাষ্টক করা হষ্টয় থাষ্টক তাহষ্টে আপনি 
আিােষ্টতর আষ্টিশ অিুযায়ী দসই দিাষ্টষর জিযে 
পযোষ্টরাে বা দপ্রাষ্টবশষ্টির দময়াি সহ কারাবদেী 
থাকার শানতির দময়াি সমূ্পণ্ত কষ্টরষ্টেি। 

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
দস্টট দবাড্ত  অি ইষ্টেকশিস
P.O. Box 6486 
Annapolis, MD 21401-0486 

র্যোসোিুরসেস

হোলিোগোর্র েোনরখ: 03-01-2006 

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 20 নিি 
আষ্টগ পয্তন্ত।

6. �নরিয় িম্বর। দিডাষ্টরে আইি অিুযায়ী দ�াট 
দিওয়ার জিযে নিবন্ধষ্টির জিযে আপিাষ্টক অবশযেই 
রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ িম্বর নিষ্টত হষ্টব। আপিার 
কাষ্টে যনি একটি সাম্প্রনতক ও বব্ মযোসাচুষ্টসটস 
রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ িা থাষ্টক তাহষ্টে আপিাষ্টক 
অবশযেই আপিার দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বষ্টরর দশষ 
চারটি (4) সংখযো প্রিাি করষ্টত হষ্টব। আপিার 
কাষ্টে যনি এগুনের দকািটিই িা থাষ্টক তাহষ্টে 
আপিাষ্টক অবশযেই বাষ্টক্স “দকািটিই িয়” কথাটি 
নেখষ্টত হষ্টব এবং আপিার জিযে একটি অিিযে 
শিাক্তকরণ িম্বর ্ায্ত করা হষ্টব। 
7. ্রলর �েন্দ। আপনি যনি এই বাষ্টক্স 
রাজনিনতক�াষ্টব নচনহ্নত দকািও িে উষ্টলেখ 
িা কষ্টরি তাহষ্টে আপিাষ্টক অ-িনথ�ুক্ত রূষ্টপ 
নিবনন্ধত করা হষ্টব। অ-িনথ�ুক্ত দ�াটাররা িষ্টের 
প্রাথনমক নিব্তাচষ্টি অংশগ্রহণ করষ্টত পাষ্টরি। নকন্তু 
অ-িনথ�ুক্ত দ�াটারষ্টির দপ্রনসষ্টডনন্য়াে দপ্রিাষ্টরন্ 
প্রাথনমক নিব্তাচষ্টি অংশগ্রহণ করার জিযে নিব্তাচষ্টির 
নিষ্টি দকািও একটি িষ্টে িনথ�ুক্ত হষ্টত হষ্টব।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। মযোসাচুষ্টসটষ্টস নিবন্ধষ্টির জিযে 
আপিাষ্টক অবশযেই:

• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• মযোসাচুষ্টসটষ্টসর একজি নিবাসী হষ্টত হষ্টব
• পরবতথী নিব্তাচষ্টির সময় বা তার আষ্টগ 18 বের 
বয়স হষ্টত হষ্টব
• নিব্তাচি সংক্রান্ত দকািও দুিথীনতর জিযে দিাষী 
সাবযেতি করা হয়নি
• দ�াট দিওয়ার দক্ষষ্টত্র দকািও অন��াবকষ্টত্বর 
অ্ীষ্টি থাকষ্টত পারষ্টবি িা
• দকািও অপরাষ্ট্ দিাষী সাবযেতি হওয়ার কারষ্টণ 
বত্ত মাষ্টি কারাগাষ্টর থাকষ্টত পারষ্টবি িা

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
দসষ্টক্রটানর অি কমিওষ্টয়েথ
Elections Division, Room 1705 
One Ashburton Place 
Boston, MA 02108 

নরনিগোি

হোলিোগোর্র েোনরখ: 03-01-2006

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 30 নিি 
আষ্টগ পয্তন্ত।

6. �নরিয় িম্বর। আপিার সমূ্পণ্ত করা দ�াটার 
নিবন্ধি িষ্টম্ত অবশযেই আপিার দস্টট দ্ারা জানর 
করা রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ িম্বর বা দস্টট দ্ারা জানর 
করা বযেনক্তগত শিাক্তকরণ কাড্ত  িম্বর থাকষ্টত হষ্টব। 
আপিার যনি রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ বা দস্টট দ্ারা 
জানর করা বযেনক্তগত শিাক্তকরণ কাড্ত  িা থাষ্টক 
তাহষ্টে আপিাষ্টক অবশযেই আপিার দসাশযোে 
নসনকউনরটি িম্বষ্টরর দশষ চারটি সংখযো উষ্টলেখ করষ্টত 
হষ্টব। আপিার কাষ্টে যনি রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ বা 
দস্টট দ্ারা জানর করা বযেনক্তগত শিাক্তকরণ কাড্ত  বা 
দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বর িা থাষ্টক তাহষ্টে অিুগ্রহ 
কষ্টর িষ্টম্ত “দকািটিই িয়” নেখুি। দস্টট আপিার 
জিযে একটি অিিযে শিাক্তকরণ িম্বর ্ায্ত করষ্টব। 
7. ্রলর �েন্দ। দ�াটার নিবন্ধষ্টির জিযে দকািও 
“িষ্টের পেদে” থাকা আবনশযেক িয়।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। নমনশগাষ্টি নিবন্ধষ্টির জিযে আপিাষ্টক 
অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• পরবতথী নিব্তাচষ্টির সময় 18 বের বয়স হষ্টত হষ্টব

• নমনশগাষ্টির নিবাসী হষ্টত হষ্টব এবং নিব্তাচষ্টির 
নিষ্টির অন্তত 30 নিি আষ্টগ দথষ্টক আপিার শহর 
বা টাউিনশষ্টপ বসবাস করষ্টত হষ্টব
• দকািও অপরাষ্ট্ দিাষী সাবযেতি এবং সাজা 
প্রিাষ্টির কারষ্টণ কারাবদেী থাকা চেষ্টব িা

নবজ্ঞনতি: নমনশগাষ্টির আইি অিুযায়ী দ�াটার 
নিবন্ধি এবং রোই�াষ্টরর োইষ্টসষ্টন্র জিযে একই 
ঠিকািা বযেবহার করা আবনশযেক। তাই আপনি িষ্টম্ত 
দয বানির ঠিকািা দিষ্টবি দসটা যনি রোই�াষ্টরর 
োইষ্টসন্ বা নমনশগাি দস্টট দ্ারা জানর করা 
বযেনক্তগত শিাক্তকরণ কাষ্টড্ত র ঠিকািা দথষ্টক 
আোিা হয় তাহষ্টে দসষ্টক্রটানর অি দস্টট 
স্বয়ংনক্রয়�াষ্টব আপিার রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ বা 
বযেনক্তগত শিাক্তকরণ কাষ্টড্ত র ঠিকািা আপনি িষ্টম্ত 
দয ঠিকািা নিষ্টয়ষ্টেি তাষ্টত পনরবত্ত ি করষ্টব। যনি 
ঠিকািা পনরবত্ত ি করা হয় তাহষ্টে দসষ্টক্রটানর অি 
দস্টট আপিার রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ বা বযেনক্তগত 
শিাক্তকরণ কাষ্টড্ত র জিযে একটি ঠিকািা আপষ্টডট 
নস্টকার আপিাষ্টক দমইে করষ্টব।
সোবধোিেো: আপনি যনি দমইষ্টে নিবন্ধি কষ্টরি 
তাহষ্টে আপনি প্রথমবার যখি দ�াট দিষ্টবি তখি 
আপিাষ্টক সশরীষ্টর উপনথিত দথষ্টক আপিার 
নি্্তানরত নপ্রনসংষ্টক্ট দ�াট নিষ্টত হষ্টব, যনি িা 
আপনি:
• দস্টট আইি দয�াষ্টব নিনি্ত ষ্ট কষ্টরষ্টে দসরূষ্টপ 
অক্ষম হি;
• আপিার বয়স 60 বের বা তার দবনশ হয়; বা
•  সামনয়ক�াষ্টব নবষ্টিষ্টশ বসবাস কষ্টরি।

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
নমনশগাি নডপাট্ত ষ্টমন্ট অি দস্টট
বুযেষ্টরা অি ইষ্টেকশিস
P.O. Box 20126 
Lansing, MI 48901-0726 

নররিরসোেো

হোলিোগোর্র েোনরখ: 12-31-2008

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 21 নিি 
আষ্টগ সন্ধযো 5:00টার মষ্ট্যে দপৌঁেষ্টত হষ্টব 
(এোিাও দ�াটষ্টকষ্ট্রে নিব্তাচষ্টির নিষ্টি নিবন্ধি করা 
যাষ্টব)। 
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6. �নরিয় িম্বর। আপিাষ্টক দ�াট দিওয়ার জিযে 
নিবন্ধি করার জিযে আপিার নমষ্টিষ্টসাটা রোই�াষ্টরর 
োইষ্টসন্ িম্বর বা দস্টট পনরচয় িম্বর প্রিাি করষ্টত 
হষ্টব। আপিার যনি নমষ্টিষ্টসাটা রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ 
বা দস্টট পনরচয়পত্র িা থাষ্টক তাহষ্টে আপিাষ্টক 
আপিার দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বষ্টরর দশষ চারটি 
সংখযো উষ্টলেখ করষ্টত হষ্টব। আপিার কাষ্টে যনি 
এগুনের দকািটিই িা থাষ্টক তাহষ্টে অিুগ্রহ কষ্টর 
িষ্টম্ত “দকািটিই িয়” নেখুি। 
7. ্রলর �েন্দ। খানে রাখুি।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। নমষ্টিষ্টসাটাষ্টত নিবন্ধষ্টির জিযে 
আপিাষ্টক অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• পরবতথী নিব্তাচষ্টির 20 নিি আষ্টগ দথষ্টক 
নমষ্টিষ্টসাটার নিবাসী হষ্টত হষ্টব
• নিবন্ধি িষ্টম্ত দিওয়া ঠিকািায় বসবাস করষ্টত 
হষ্টব
• নিব্তাচষ্টির নিষ্টি কমপষ্টক্ষ 18 বের বয়স হষ্টত 
হষ্টব
• আষ্টগ যনি কখষ্টিা দকািও অপরাষ্ট্ দিাষী 
সাবযেতি হষ্টয় থাষ্টকি তাহষ্টে আপিার অপরাষ্ট্র 
সাজার দময়াি দশষ হষ্টয় দগষ্টে অথবা সমূ্পণ্ত করা 
হষ্টয়ষ্টে, অথবা আপিার শানতি মকুব করা হষ্টয়ষ্টে
• আিােষ্টতর আষ্টিষ্টশ এমি অন��াবকষ্টত্বর 
অ্ীষ্টি দিই যাষ্টত দ�াট দিওয়ার অন্কার 
প্রতযোহার করা হষ্টয়ষ্টে
• দকািও আিােত আইিত দ�াট নিষ্টত অক্ষম 
সাবযেতি কষ্টরনি

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
দসষ্টক্রটানর অি দস্টট
60 Empire Drive, Suite 100 
St. Paul, MN 55103-1855 

নরনসনসন�

হোলিোগোর্র েোনরখ: 05-07-2010

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 30 নিি 
আষ্টগ পয্তন্ত।

6. �নরিয় িম্বর। আপিাষ্টক আপিার সাম্প্রনতক 
ও বব্ রোই�ার োইষ্টসষ্টন্র িম্বর নিষ্টত হষ্টব, বা িা 

থাকষ্টে আপিার দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বষ্টরর দশষ 
চারটি সংখযো প্রিাি করষ্টত হষ্টব।
7. ্রলর �েন্দ। নমনসনসনপষ্টত িষ্টের নিবন্ধি 
দিই। তাই আপনি দকািও িষ্টের প্রাথনমক নিব্তাচি, 
ককাস বা কিষ্ট�িশষ্টি অংশগ্রহণ করষ্টত চাইষ্টে 
আপিাষ্টক দকািও িষ্টের সষ্টগে নিবন্ধি করষ্টত হষ্টব 
িা।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। নমনসনসনপষ্টত নিবন্ধষ্টির জিযে আপিাষ্টক 
অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• নমনসনসনপ এবং আপনি দয কাউনন্টষ্টত দ�াট 
নিষ্টত চাি দসটিষ্টত (এবং শহর, যনি প্রষ্টযাজযে হয়) 
নিব্তাচষ্টির অন্তত 30 নিি আষ্টগ দথষ্টক বসবাস 
করষ্টত হষ্টব
• আপনি দয সা্ারণ নিব্তাচষ্টি দ�াট নিষ্টত চাি 
দসটি হওয়ার সময় আপিার 18 বের বয়স হষ্টত 
হষ্টব
• আপিাষ্টক খুি, ্ষ্তণ, ঘুষ দিওয়া দিওয়া, চুনর, 
অননিসংষ্টযাগ, প্রতারণামূেক�াষ্টব অথ্ত বা নজনিস 
প্রাপ্ত করা, নমথযো হেি, জানেয়ানত, অথ্ত আত্মসাৎ 
করা, সশস্ত্র ডাকানত, অনব্ জুেুম, বাষ্টজ দচক 
দিওয়ার অপরা্, দিাকাি দথষ্টক পণযে চুনর করার 
অপরা্, দচৌয্তবৃনত্ত, চুনর করা নজনিস গ্রহণ করা, 
ডাকানত, কাঠ চুনর, অনব্�াষ্টব দমাটর গানি 
দিওয়া, অপ্রাপ্তবয়স্ষ্টক ্ষ্তণ, গানি চুনর বা একান্ক 
স্বামী/স্ত্রী থাকার অপরাষ্ট্ দিাষী সাবযেতি করা হয়নি 
বা আইি অিুসাষ্টর আপিার অন্কার পুিরুদ্ার করা 
হষ্টয়ষ্টে। 
• দকািও আিােত আপিাষ্টক মািনসক�াষ্টব অক্ষম 
রূষ্টপ সাবযেতি কষ্টরনি। 

দ্রষ্টবযে: 1998 সাষ্টে দিডাষ্টরে আিােষ্টতর 
আষ্টিশ অিুসাষ্টর এবং 2000 সাষ্টে দস্টট আইি 
প্রণয়ষ্টির মা্যেষ্টম দস্টট আইি পনরবত্ত ি করা 
হষ্টয়ষ্টে। এখি আমরা সমতি দস্টট এবং দিডাষ্টরে 
অনিষ্টসর জিযে দ�াট দিওয়ার জিযে িম্তটি নিবন্ধষ্টির 
জিযে গ্রহণ কনর। 

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
দসষ্টক্রটানর অি দস্টট
P.O. Box 136 
Jackson, MS 39205-0136 

স্োিীয় কোউনন্র ঠিকোিো সরূহ:
আপনি সমূ্পণ্ত করা আষ্টবিিপত্র আপনি দয 
কাউনন্টষ্টত থাষ্টকি দসটির কাউনন্ট সানক্ত ট ক্াক্ত /
দরনজ্রোষ্টরর কাষ্টেও দিরত নিষ্টত পাষ্টরি। কাউনন্ট 
সানক্ত ট ক্াক্ত /দরনজ্রোরষ্টির একটি সমূ্পণ্ত তানেকা 
নমনসনসনপর ওষ্টয়বসাইট www.sos.ms.gov এ 
পাওয়া যাষ্টব। 

নররসৌনর

হোলিোগোর্র েোনরখ: 09-12-2006

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 28 নিি 
আষ্টগ পয্তন্ত।

6. �নরিয় িম্বর। আপিার সমূ্পণ্ত করা দ�াটার 
নিবন্ধি িষ্টম্ত অবশযেই আপিার দস্টট দ্ারা জানর করা 
রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ িম্বর থাকষ্টত হষ্টব। আপিার 
সমূ্পণ্ত করা দ�াটার নিবন্ধি িষ্টম্ত অবশযেই আপিার 
দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বষ্টরর দশষ চারটি সংখযো 
উষ্টলেখ করষ্টত হষ্টব। (্ারা 115.155, RSMo)। 
আপিার কাষ্টে যনি রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ বা 
দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বর িা থাষ্টক তাহষ্টে অিুগ্রহ 
কষ্টর িষ্টম্ত “দকািটিই িয়” নেখুি। দস্টট আপিার 
জিযে একটি অিিযে শিাক্তকরণ িম্বর ্ায্ত করষ্টব। 
এই ্ারার অ্ীষ্টি দকািও প্রকার ইষ্টেক্ট্রনিক মা্যেম, 
মুনদ্রত কাগজপত্র বা দমইনেং দেষ্টবষ্টে দ�াটারষ্টির 
দটনেষ্টিাি িম্বর এবং দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বর 
উষ্টলেখ করা হষ্টব িা। (্ারা 115.157, RSMo)।
7. ্রলর �েন্দ। আপনি যনি দকািও িষ্টের 
প্রাথনমক নিব্তাচি, ককাস বা কিষ্ট�িশষ্টি অংশগ্রহণ 
করষ্টত চাি তার জিযে আপিাষ্টক দসই িষ্টের সষ্টগে 
নিবন্ধি করষ্টত হষ্টব িা।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। নমষ্টসৌনরষ্টত নিবন্ধষ্টির জিযে আপিাষ্টক 
অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• নমষ্টসৌনরর একজি নিবাসী হষ্টত হষ্টব
• কমপষ্টক্ষ 17-1/2 বের বয়স হষ্টত হষ্টব (দ�াট 
দিওয়ার জিযে আপিার 18 বের বয়স হষ্টত হষ্টব)
• দকািও অপরাষ্ট্ দিাষী সাবযেতি হওয়ার পষ্টর 
দপ্রাষ্টবশি বা পযোষ্টরাষ্টে থাকা চেষ্টব বা যতক্ষণ িা 
এমি দপ্রাষ্টবশি বা পযোষ্টরাে দথষ্টক মুনক্ত দিওয়া হয়

http://www.sos.ms.gov
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• দ�াট দিওয়ার অন্কাষ্টরর সষ্টগে সম্পনক্ত ত 
দকািও অপরা্ বা অসিাচরষ্টণর জিযে দিাষী সাবযেতি 
হওয়া চেষ্টব িা
• দকািও আিােত অক্ষম রূষ্টপ সাবযেতি কষ্টরনি
• দকািও সাজার অ্ীষ্টি কারাবদেী থাকা চেষ্টব িা

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
দসষ্টক্রটানর অি দস্টট
P.O. Box 1767 
Jefferson City, MO 65102-1767 

রন্োিো

হোলিোগোর্র েোনরখ: 03-01-2006 

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 30 নিি 
আষ্টগ পয্তন্ত।

6. �নরিয় িম্বর। আপিাষ্টক অবশযেই আপিার 
মন্টািা রোই�ার োইষ্টসষ্টন্র িম্বর প্রিাি করষ্টত 
হষ্টব। আপিার কাষ্টে যনি মন্টািা রোই�ার োইষ্টসন্ 
িা থাষ্টক তাহষ্টে আপিাষ্টক অবশযেই আ�িোর 
পসোি্যোল নসনকউনরটি িম্বররর পিষ িোরটি 
সংখ্যো উষ্টলেখ করষ্টত হষ্টব। আপিার কাষ্টে যনি 
রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ বা দসাশযোে নসনকউনরটি 
িম্বষ্টরর দকািটিই িা থাষ্টক তাহষ্টে অিুগ্রহ কষ্টর 
িষ্টম্ত “পকোিটিই িয়” নেখুি। মন্টািা দস্টট 
আপিার জিযে একটি অিিযে শিাক্তকরণ িম্বর ্ায্ত 
করষ্টব। 
7. ্রলর �েন্দ। দকািও নিব্তাচষ্টি অংশগ্রহণ 
করার জিযে মন্টািাষ্টত িষ্টের নিবন্ধি করষ্টত হয় িা।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। মন্টািাষ্টত নিবন্ধষ্টির জিযে আপিাষ্টক 
অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• নিব্তাচষ্টির সময় বা তার আষ্টগ 18 বের বয়স 
হষ্টত হষ্টব
• নিব্তাচষ্টির অন্তত 30 নিি আষ্টগ দথষ্টক মন্টািা 
এবং আপনি দয কাউনন্টষ্টত দ�াট নিষ্টত চাি 
দসখািকার নিবাসী হষ্টত হষ্টব
• দকািও অপরাষ্ট্ দিাষী সাবযেতি হষ্টয় িডেমূেক 
প্রনতষ্াষ্টি থাকা চেষ্টব িা 
• দকািও আিােত বত্ত মাষ্টি মািনসক�াষ্টব অসুথি 
সাবযেতি করা চেষ্টব িা

• আপনি যনি এখি এই দযাগযেতাগুনে পূরণ 
িা কষ্টরি তাহষ্টে পরবতথী নিব্তাচষ্টির নিষ্টি এই 
দযাগযেতাগুনে পূরণ করষ্টত হষ্টব

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
দসষ্টক্রটানর অি দস্টষ্টটর কায্তােয়
P.O. Box 202801 
State Capitol 
Helena, MT 59620-2801 

পিব্োস্ো

হোলিোগোর্র েোনরখ: 03-01-2006

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির আষ্টগ তৃতীয় 
শুক্রবার পয্তন্ত (অথবা নিব্তাচষ্টির আষ্টগ নদ্তীয় 
শুক্রবার সন্ধযো 6টার মষ্ট্যে দপৌঁেষ্টত হষ্টব)।

6. �নরিয় িম্বর। আপিাষ্টক অবশযেই দিব্াস্া 
রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ িম্বর নিষ্টত হষ্টব। আপিার 
কাষ্টে যনি দিব্াস্া রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ িম্বর িা 
থাষ্টক তাহষ্টে আপিাষ্টক অবশযেই আপিার দসাশযোে 
নসনকউনরটি িম্বষ্টরর দশষ চারটি সংখযো উষ্টলেখ 
করষ্টত হষ্টব। 
7. ্রলর �েন্দ। আপনি যনি দকািও িষ্টের 
প্রাথনমক নিব্তাচি, ককাস বা কিষ্ট�িশষ্টি অংশগ্রহণ 
করষ্টত চাি তার জিযে আপিাষ্টক অবশযেই দসই 
িষ্টের সষ্টগে নিবন্ধি করষ্টত হষ্টব।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। দিব্াস্াষ্টত নিবন্ধষ্টির জিযে আপিাষ্টক 
অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• দিব্াস্ার নিবাসী হষ্টত হষ্টব
• কমপষ্টক্ষ 18 বের বয়স হষ্টত হষ্টব বা িষ্ট�ম্বষ্টরর 
প্রথম দসামবাষ্টরর পষ্টরর মগেেবাষ্টর বা তার আষ্টগ 
আপিার 18 বের বয়স হষ্টত হষ্টব
• দকািও অপরাষ্ট্ দিাষী সাবযেতি করা হয়নি, অথবা 
করা হষ্টয় থাকষ্টেও আপিার িাগনরক অন্কার 
পুিরুদ্ার করা হষ্টয়ষ্টে
• আিুষ্ানিক�াষ্টব আপিাষ্টক মািনসক�াষ্টব অক্ষম 
সাবযেতি করা হয়নি

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
দিব্াস্া দসষ্টক্রটানর অি দস্টট
Suite 2300, State Capitol Bldg. 
Lincoln, NE 68509-4608 

পি�োরো

হোলিোগোর্র েোনরখ: 05-07-2010

নিবন্ধরির সরয়সীরো — দমইষ্টে পাঠাষ্টিা 
নিবন্ধষ্টির দক্ষষ্টত্র সময়সীমা হে দয দকািও 
প্রাথনমক বা সা্ারণ নিব্তাচষ্টির আষ্টগ পঞ্চম শনিবার 
পয্তন্ত। সশরীষ্টর নিবন্ধি দযষ্টকাষ্টিা প্রাথনমক বা 
সা্ারণ নিব্তাচষ্টির আষ্টগ নদ্তীয় মগেেবার, রাত 
9:00টা পয্তন্ত দখাো থাকষ্টব। দকবেমাত্র কাউনন্ট 
ক্াক্ত /দরনজ্রোষ্টরর অনিষ্টস নিষ্টজ উপনথিত দথষ্টক 
আপনি সশরীষ্টর দ�াট দিওয়ার জিযে নিবন্ধি 
করষ্টত পারষ্টবি।

6. �নরিয় িম্বর। যনি আপিাষ্টক একটি দি�াডার 
রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ বা দি�াডা পনরচয়পত্র দিওয়া 
হষ্টয় থাষ্টক তাহষ্টে আপিাষ্টক অবশযেই আপিার 
দি�াডার রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ িম্বর বা দি�াডা 
পনরচয়পত্র িম্বর প্রিাি করষ্টত হষ্টব। আপিার কাষ্টে 
যনি দি�াডা রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ িম্বর বা দি�াডা 
পনরচয়পত্র িম্বষ্টরর দকািটি িা থাষ্টক তাহষ্টে 
আপিাষ্টক অবশযেই আপিার দসাশযোে নসনকউনরটি 
িম্বষ্টরর দশষ চারটি সংখযো প্রিাি করষ্টত হষ্টব। 
আপিার যনি দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বর িা থাষ্টক 
তাহষ্টে অিুগ্রহ কষ্টর একটি অিিযে শিাক্তকরণ িম্বর 
প্রাপ্ত করার জিযে আপিার কাউনন্ট ক্াক্ত /দরনজ্রোর 
অি দ�াটাষ্টরর সষ্টগে দযাগাষ্টযাগ করুি। 
7. ্রলর �েন্দ। আপনি যনি দকািও িষ্টের 
প্রাথনমক নিব্তাচি, ককাস বা কিষ্ট�িশষ্টি 
অংশগ্রহণ করষ্টত চাি তাহষ্টে আপিাষ্টক অবশযেই 
দসই িষ্টের সষ্টগে নিবন্ধি করষ্টত হষ্টব। আপনি যনি 
দকািও দগৌণ রাজনিনতক িষ্টের সষ্টগে বা অিেীয় 
রূষ্টপ নিবন্ধি কষ্টরি তাহষ্টে আপনি প্রাথনমক 
নিব্তাচষ্টি একটি অিেীয় (িিপাটি্ত সাি) বযোেট 
পাষ্টবি।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। দি�াডাষ্টত নিবন্ধষ্টির জিযে আপিাষ্টক 
অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• পরবতথী নিব্তাচষ্টির তানরষ্টখ 18 বের বয়স পূণ্ত 
করষ্টত হষ্টব
• পরবতথী নিব্তাচষ্টির আষ্টগ অন্তত 30 নিি ্ষ্টর 
একটািা দি�াডা দস্টষ্টট ও আপিার কাউনন্টষ্টত 
এবং 10 নিি ্ষ্টর আপিার নপ্রনসংষ্টক্ট বসবাস 
করষ্টত হষ্টব 



14

স্টেট নির দ্ে শাবলী

• দিাষী সাবযেতি করা হষ্টয়ষ্টে এমি অপরা্ী হষ্টে 
আপিার িাগনরক অন্কার আষ্টগ পুিরুদ্ার করষ্টত 
হষ্টব
• দকািও আিােত আপিাষ্টক মািনসক�াষ্টব অক্ষম 
সাবযেতি কষ্টরনি 
• অিযে দকািও থিািষ্টক আপিার আইিত বাসথিাি 
রূষ্টপ িাবী কষ্টরিনি

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
দসষ্টক্রটানর অি দস্টট
ইষ্টেকশিস নডন�শি
101 North Carson Street 
Suite 3 
Carson City, NV 89701-4786 

উপষ্টরাক্ত ঠিকািায় আষ্টবিিপত্র দসষ্টক্রটানর অি 
দস্টষ্টটর অনিষ্টস জমা দিওয়া যাষ্টব নকন্তু সম্ভাবযে 
নবেম্ব এিাষ্টিার জিযে আপিাষ্টক আপিার সমূ্পণ্ত 
করা দ�াটার নিবন্ধি আষ্টবিিপত্র সরাসনর আপিার 
থিািীয় কাউনন্ট নিব্তাচি আন্কানরষ্টকর কাষ্টে জমা 
দিওয়ার পরামশ্ত দিওয়া হষ্টচ্। 

স্োিীয় কোউনন্ ঠিকোিো সরূহ:
সময়সীমার মষ্ট্যে নিবন্ধি সমূ্পণ্ত করার জিযে, 
নবষ্টশষত দমইষ্টে দপ্রনরত নিবন্ধষ্টির সময়সীমা 
উত্তীণ্ত হওয়ার আষ্টগর দুই সপ্তাষ্টহ, আপিার সমূ্পণ্ত 
করা আষ্টবিিপত্র আপিার নিষ্টজর কাউনন্ট ক্াক্ত /
দরনজ্রোর অি দ�াটারসষ্টক দিরত নিি। কাউনন্ট 
ক্াক্ত /দরনজ্রোর অি দ�াটারসষ্টির সমূ্পণ্ত তানেকা 
এবং নিবন্ধষ্টির সময়সীমা দি�াডার ওষ্টয়বসাইষ্টট 
পাওয়া যাষ্টব: www.nvsos.gov.

নিউ হ্যোম্পিোয়োর

হোলিোগোর্র েোনরখ: 03-01-2006

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিউ হযোম্পশায়ার 
টাউি ও নসটি ক্াক্ত রা একমাত্র তাষ্টির নিষ্টজষ্টির 
অিুপনথিত দ�াটার দমইে-ইি নিবন্ধি িষ্টম্তর জিযে 
অিুষ্টরা্ নহসাষ্টব এই আষ্টবিিপত্র গ্রহণ করষ্টবি, 
এবং দসই দমইে-ইি নিবন্ধি িম্তটি আপিার নসটি 
বা টাউি ক্াষ্টক্ত র কাষ্টে নিব্তাচষ্টির অন্তত 10 নিি 
আষ্টগ অবশযেই দপৌঁেষ্টত হষ্টব।

নিউ হযোম্পশায়ার টাউি ও নসটি ক্াক্ত রা একমাত্র 
তাষ্টির নিষ্টজষ্টির অিুপনথিত দ�াটার দমইে-

ইি নিবন্ধি িষ্টম্তর জিযে অিুষ্টরা্ নহসাষ্টব এই 
আষ্টবিিপত্র গ্রহণ করষ্টবি। আপিাষ্টক দকবেমাত্র 
বাক্স 1 এবং বাক্স 2 বা 3 পূরণ করষ্টত হষ্টব।

এই আষ্টবিিপত্রটি আপিার নজপ দকাষ্টডর টাউি বা 
নসটি ক্াক্ত ষ্টক দমইে করষ্টত হষ্টব। এই ঠিকািাগুনে 
দসষ্টক্রটানর অি দস্টষ্টটর ওষ্টয়ব সাইষ্টট পাওয়া যাষ্টব 
www.state.nh.us/sos/clerks.htm

এটি যষ্টথষ্ট সময় থাকষ্টত দমইে করষ্টত হষ্টব যাষ্টত 
আপিার টাউি বা নসটি ক্াক্ত  আপিাষ্টক তাষ্টির 
নিজস্ব িম্ত দমইে করষ্টত পাষ্টরি এবং আপনি 
দসই িম্তটি নিব্তাচষ্টির 10 নিি আষ্টগ তাষ্টির কাষ্টে 
দিরত পাঠাষ্টত পাষ্টরি।

নিউ জোনস্ড

হোলিোগোর্র েোনরখ: 03-28-2008

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 21 নিি 
আষ্টগ পয্তন্ত।

6. �নরিয় িম্বর। দ�াটার নিবন্ধষ্টির জিযে আপিার 
দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বষ্টরর দশষচারটি সংখযো 
বা আপিার নিউ জানস্ত রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ 
িম্বর থাকা প্রষ্টয়াজি।আপিার কাষ্টে যনি এই দুটি 
শিাক্তকরণ সংখযোর একটিও িা থাষ্টক তাহষ্টে 
অিুগ্রহ কষ্টর িষ্টম্ত “দকািটিই িয়” নেখুি। দস্টট 
দ�াটার নিবন্ধষ্টি আপিাষ্টক শিাক্ত করার জিযে 
একটি সংখযো ্ায্ত করষ্টব যা।
7. ্রলর �েন্দ। নিউ জানস্তর দ�াটারনিবন্ধি 
িষ্টম্ত রাজনিনতক িষ্টের সষ্টগে সংনলিষ্টতার জিযে 
দকািও পেদে দিওয়া হয় িা। িতুি নিবনন্ধত 
একজি দ�াটার বা দয দ�াটার কখষ্টিা দকািও 
রাজনিনতক িষ্টের প্রাথনমক নিব্তাচষ্টি দ�াট দিিনি 
নতনি প্রাথনমক নিব্তাচষ্টির নিি দ�াট গ্রহণ দকষ্ট্রে 
িষ্টের সষ্টগে সংনলিষ্টতা দঘাষণা করষ্টত পাষ্টরি। 
নিউ জানস্তষ্টত দকবেমাত্র দডষ্টমাক্রযোটিক এবং 
নরপাবনেকাি িষ্টের জিযে প্রাথনমক নিব্তাচি অিুনষ্ত 
হয়। একজি দ�াটার দকািও রাজনিনতক িষ্টের 
সিসযে হওয়ার জিযে একটি রাজনিনতক িেষ্টঘাষণা 
িম্তও জমা নিষ্টত পাষ্টরি। একজি দঘানষত দ�াটার 
যনি িষ্টের সষ্টগে সংনলিষ্টতা পনরবত্ত ি করষ্টত চাি 
তাহষ্টে দ�াট দিওয়ার জিযে তাষ্টক অবশযেই 
প্রাথনমক নিব্তাচষ্টির 50 নিি আষ্টগ একটি দঘাষণা 
জমা করষ্টত হষ্টব।

8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। নিউ জানস্তষ্টত নিবন্ধষ্টির জিযে আপিাষ্টক 
অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• পরবতথী নিব্তাচষ্টির সময় কমপষ্টক্ষ 18 বের বয়স 
হষ্টত হষ্টব
• পরবতথী নিব্তাচষ্টির আষ্টগ কমপষ্টক্ষ 30 নিি ্ষ্টর 
এই দস্টট এবং কাউনন্টষ্টত আপিার ঠিকািার নিবাসী 
হষ্টত হষ্টব 
• এই দস্টট বা অিযে দকািও দস্টট বা যুক্তরাষ্ট্রের 
আইষ্টির অ্ীষ্টি দকািও গুরুতর অপরাষ্ট্ দিাষী 
সাবযেতি হওয়ার কারষ্টণ িডে দ�াগ করা চেষ্টব িা বা 
দপ্রাষ্টবশি বা পযোষ্টরাষ্টে থাকা চেষ্টব িা

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো: 
নিউ জানস্ত নডপাট্ত ষ্টমন্ট অি ে অযোডি পাবনেক 
দসিটি
নডন�শি অি ইষ্টেকশি
PO BOX 304 
Trenton, NJ 08625-0304 

নিউ পরনক্সরকো

হোলিোগোর্র েোনরখ: 03-01-2006

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 28 নিি 
আষ্টগ পয্তন্ত।

6. �নরিয় িম্বর। আপিার সমূ্পণ্ত দসাশযোে 
নসনকউনরটি িম্বর প্রষ্টয়াজি। আপিার দসাশযোে 
নসনকউনরটি িম্বর সহ এই নিবন্ধি কাড্ত  আপিার 
এোকার থিায়ী দ�াটার নিবন্ধি দরকষ্টড্ত র অন্ত�ু্ত ক্ত 
করা হষ্টব দযগুনে কাউনন্ট ক্াষ্টক্ত র অনিষ্টস 
জিসা্ারষ্টণর নিরীক্ষষ্টণর জিযে উনু্মক্ত থাকষ্টব। 
নকন্তু আপিার দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বর এবং জন্ম 
তানরখ দগাপি রাখা হষ্টব এবং জিসা্ারষ্টণর কাষ্টে 
প্রকাশ করা হষ্টব িা। সীনমত দ�াটার নিবন্ধষ্টির তথযে 
(দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বর বা জন্ম তানরখ বযেতীত) 
জিসা্ারষ্টণর জিযে উপে�যে এবং পিান্কারী 
নিব্তাচি কম্তকত্ত া, প্রাথথী, রাজনিনতক িে, আিােত 
এবং দ�াটারষ্টির অংশগ্রহণ ও নিবন্ধষ্টির জিযে 
প্রচারকারী অো�জিক সংথিা অিুষ্টরা্ করষ্টে 
দকবেমাত্র রাজনিনতক উষ্টদ্দষ্টশযে তাষ্টির প্রিাি করা 
হষ্টব (§1-5-19B, NMSA 1978)। 
7. ্রলর �েন্দ। আপনি যনি দকািও িষ্টের 
প্রাথনমক নিব্তাচি, ককাস বা কিষ্ট�িশষ্টি অংশগ্রহণ 

http://www.nvsos.gov
http://www.state.nh.us/sos/clerks.htm
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করষ্টত চাি তাহষ্টে আপিাষ্টক অবশযেই দসই িষ্টের 
সষ্টগে নিবন্ধি করষ্টত হষ্টব।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। নিউ দমনক্সষ্টকাষ্টত নিবন্ধষ্টির জিযে 
আপিাষ্টক অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• নিউ দমনক্সষ্টকা দস্টষ্টটর একজি নিবাসী হষ্টত হষ্টব
• পরবতথী নিব্তাচষ্টির সময় কমপষ্টক্ষ 18 বের বয়স 
হষ্টত হষ্টব
• মািনসক অক্ষমতার কারষ্টণ দকািও আিােত 
দ�াট দিওয়ার অন্কার প্রতযোখযোি কষ্টরনি এবং যনি 
আমাষ্টক দকািও অপরাষ্ট্ দিাষী সাবযেতি করা হষ্টয় 
থাষ্টক তাহষ্টে আনম দপ্রাষ্টবশি এবং পযোষ্টরাষ্টের 
সমতি শত্ত  সমূ্পণ্ত কষ্টরনে, সাজা সমূ্পণ্ত �াষ্টব দ�াগ 
কষ্টরনে বা গ�ি্তর আমাষ্টক ক্ষমা প্রিাি কষ্টরষ্টেি। 

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
বুযেষ্টরা অি ইষ্টেকশিস 
325 Don Gaspar, Suite 300 
Santa Fe, NM 87503 

নিউ ইয়ক্ড

হোলিোগোর্র েোনরখ: 06-19-2014 

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 25 নিি 
আষ্টগ পয্তন্ত।

6. �নরিয় িম্বর। দিডাষ্টরে আইি অিুযায়ী দ�াট 
দিওয়ার জিযে নিবন্ধষ্টির জিযেআপিাষ্টক রোই�াষ্টরর 
োইষ্টসন্ িম্বর প্রিাি করষ্টত হষ্টব। আপিার কাষ্টে 
যনি রোই�ার োইষ্টসন্ িা থাষ্টক তাহষ্টে আপিাষ্টক 
অবশযেই আপিার দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বষ্টরর 
অন্তত দশষ 4টি সংখযো প্রিাি করষ্টত হষ্টব। আপিার 
কাষ্টে যনি দুটির দকািটিই িা থাষ্টক তাহষ্টে অিুগ্রহ 
কষ্টর িষ্টম্ত “দকািটিই িয়” নেখুি। আপিার দস্টট 
আপিার জিযে একটি অিিযে শিাক্তকরণ িম্বর ্ায্ত 
করষ্টব।
7. ্রলর �েন্দ। আপনি যনি দকািও িষ্টের 
প্রাথনমক নিব্তাচষ্টি বা ককাষ্টস দ�াট নিষ্টত 
চাি তাহষ্টে আপিাষ্টক অবশযেই দসই িষ্টের 
তানেকা�ুক্ত হষ্টত হষ্টব।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। নিউ ইয়ষ্টক্ত  নিবন্ধষ্টির জিযে আপিাষ্টক 
অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব

• দযষ্টকাষ্টিা নিব্তাচষ্টির 30 নিি আষ্টগ দথষ্টক 
কাউনন্ট বা নিউ ইয়ক্ত  নসটির একজি নিবাসী হষ্টত 
হষ্টব
• আপনি দয বেষ্টর এই িম্ত জমা দিষ্টবি তার 
31দশ নডষ্টসম্বষ্টরর মষ্ট্যে 18 বের বয়স হষ্টত হষ্টব 
(দ্রষ্টবযে: আপনি দয সা্ারণ, প্রাথনমক বা অিযে 
দকািও নিব্তাচষ্টি দ�াট নিষ্টত চাি তার তানরষ্টখ 
আপিার অবশযেই 18 বের বয়স হষ্টত হষ্টব)
• দকািও অপরাষ্ট্ দিাষী সাবযেতি হষ্টয় দজষ্টে বা 
পযোষ্টরাষ্টে থাকা চেষ্টব িা
• বত্ত মাষ্টি দকািও দযাগযে অন্ষ্টক্ষষ্টত্ররআিােত 
আপিাষ্টক আষ্টিশ বষ্টে অক্ষম সাবযেতি কষ্টরনি
• অিযে দকািও থিাষ্টি দ�াট দিওয়ার অন্কার িাবী 
কষ্টরিনি

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
এিওয়াইএস দবাড্ত  অি ইষ্টেকশিস
40 North Pearl Street, Suite 5 
Albany, NY 12207-2729 

ির্ড ক্যোররোলোইিো

হোলিোগোর্র েোনরখ: 03-01-2006 

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 25 নিি 
আষ্টগ দপাস্টমাক্ত  করা হষ্টত হষ্টব বানিব্তাচি অনিষ্টস 
গৃহীত হষ্টত হষ্টব, বা নিব্তাচষ্টির 25 নিি আষ্টগ সন্ধযো 
5:00টার মষ্ট্যে নি্্তানরত দ�াটার নিবন্ধি এষ্টজনন্র 
ঠিকািায় দপৌঁেষ্টত হষ্টব।

6. �নরিয় িম্বর। আপিার িথ্ত কযোষ্টরাোইিা 
রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ িম্বর বা িথ্ত কযোষ্টরাোইিা 
নডপাট্ত ষ্টমন্ট অি দমাটর দ�নহষ্টকেষ্টসর পনরচয় 
িম্বর প্রিাি করুি। আপিার কাষ্টে যনি রোই�াষ্টরর 
োইষ্টসন্ িা থাষ্টক তাহষ্টে আপিার দসাশযোে 
নসনকউনরটি িম্বষ্টরর দশষ চারটি সংখযো উষ্টলেখ করুি।
7. ্রলর �েন্দ। আপনি যনি দকািও িষ্টের 
প্রাথনমক নিব্তাচষ্টি অংশগ্রহণ করষ্টত চাি তাহষ্টে 
আপিাষ্টক অবশযেই দসই িষ্টের সষ্টগে নিবন্ধি 
করষ্টত হষ্টব যনি িা দসই িে অসংনলিষ্ট দ�াটারষ্টির 
প্রাথনমক নিব্তাচষ্টি দ�াট দিওয়ার অিুমনত দিয়। যনি 
আপনি এমি দকািও রাজনিনতক িে জ্াপি কষ্টরি 
দযটি একটি দযাগযেতা সম্পন্ন িে িয়, বা আপনি 
দকািও িে জ্াপি িা কষ্টরি তাহষ্টে আপিাষ্টক 
“অসংনলিষ্ট” রূষ্টপ তানেকা�ুক্ত করা হষ্টব। 
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। আপিাষ্টক এই বাক্সটি 
পূরণ করষ্টত হষ্টব। নকন্তু আপনি এটা িা করষ্টেও 

আপিার আষ্টবিিপত্র প্রতযোখযোি করা হষ্টব িা। 
পেদেগুনের তানেকা দিখার জিযে আষ্টবিিপষ্টত্রর 
নিষ্টি্ত শাবেীর বাক্স 8 (পৃষ্া 2-এ) দিখুি।
9. স্োক্ষর। িথ্ত কযোষ্টরাোইিাষ্টত নিবন্ধষ্টির জিযে 
আপিাষ্টক অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• নিব্তাচষ্টির অন্তত 30 নিি আষ্টগ দথষ্টক িথ্ত 
কযোষ্টরাোইিা এবং আপনি দয কাউনন্টষ্টত বসবাস 
কষ্টরি দসটির নিবাসী হষ্টত হষ্টব
• পরবতথী সা্ারণ নিব্তাচষ্টির নিষ্টি 18 বের বয়স 
হষ্টত হষ্টব
• দকািও অপরাষ্ট্ দিাষী সাবযেতি হষ্টয় থাকষ্টে 
আপিার িাগনরক অন্কার পুিরুদ্ার করা হষ্টয়ষ্টে
• অিযে দকািও কাউনন্ট বা দস্টষ্টট দ�াষ্টটর জিযে 
নিবন্ধি কষ্টরিনি বা দ�াট দিিনি 

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
দস্টট দবাড্ত  অি ইষ্টেকশিস
P.O. Box 27255 
Raleigh, NC 27611-7255 

ির্ড রোরকোেো

হোলিোগোর্র েোনরখ: 03-01-2006 

িথ্ত ডাষ্টকাটাষ্টত দ�াটার নিবন্ধি দিই

ওহোইও

হোলিোগোর্র েোনরখ: 03-01-2006

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 30 নিি 
আষ্টগ পয্তন্ত।

6. �নরিয় িম্বর। আপিার দসাশযোে নসনকউনরটি 
িম্বর প্রিাি করার জিযে অিুষ্টরা্ করা হয়। এই 
িম্বরটি প্রিাি করা ঐনচ্ক। প্রষ্টয়াজি হষ্টে 
এই তথযে বযেবহার কষ্টর দবাড্ত  অি ইষ্টেকশিস 
আপিার নিবন্ধি যাচাই করষ্টত পাষ্টর (ও.আর.নস. 
3503.14)। [দিডাষ্টরে আইি অিুযায়ী দ�াটার 
নিবন্ধষ্টির জিযে আপিার রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ 
িম্বর দিওয়া আবনশযেক। আপিার যনি রোই�াষ্টরর 
োইষ্টসন্ িা থাষ্টক তাহষ্টে আপিাষ্টক আপিার 
দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বষ্টরর অন্তত দশষ চারটি 
সংখযো উষ্টলেখ করষ্টত হষ্টব। আপিার কাষ্টে যনি দুটি 
সংখযোর একটিও িা থাষ্টক তাহষ্টে আপিাষ্টক িষ্টম্ত 
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“দকািটিই িয়” নেখষ্টত হষ্টব এবং দস্টট আপিার 
জিযে একটি সংখযো ্ায্ত করষ্টব।]
7. ্রলর �েন্দ। আপনি যনি দকািও িষ্টের প্রাথনমক 
নিব্তাচষ্টি অংশগ্রহণ করষ্টত চাি তার জিযে আপিার 
দসই িষ্টের সষ্টগে নিবন্ধি করার প্রষ্টয়াজি দিই। একটি 
প্রাথনমক নিব্তাচষ্টি দ�াট প্রিাি করার মা্যেষ্টম িেীয় 
সংনলিষ্টতা নি্্তানরত হষ্টব।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। ওহাইওষ্টত নিবন্ধষ্টির জিযে আপিাষ্টক 
অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• ওহাইওর নিবাসী হষ্টত হষ্টব
• নিব্তাচষ্টির নিি বা তার আষ্টগ 18 বের বয়স হষ্টত 
হষ্টব। আপিার বয়স যনি সা্ারণ নিব্তাচষ্টির নিি বা 
তার আষ্টগ 18 বের হয় তাহষ্টে আপনি দকবেমাত্র 
প্রাথথীষ্টির জিযে প্রাথনমক নিব্তাচষ্টি দ�াট নিষ্টত 
পারষ্টবি।
• দকািও অপরাষ্ট্ দিাষী সাবযেতি হওয়া চেষ্টব িা 
এবং বত্ত মাষ্টি কারািডে দ�াগ করা চেষ্টব িা
• দকািও আিােত দ�াট দিওয়ার জিযে অক্ষম 
সাবযেতি করা চেষ্টব িা

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
দসষ্টক্রটানর অি দস্টট অি ওহাইও
ইষ্টেকশিস নডন�শি
180 E. Broad Street — 15th Floor 
Columbus, OH 43215 

ওকলোরহোরো

হোলিোগোর্র েোনরখ: 10-29-2003 

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 25 নিি 
আষ্টগ পয্তন্ত।

6. �নরিয় িম্বর। আপিার দসাশযোে নসনকউনরটি 
িম্বষ্টরর দশষ চারটি সংখযো প্রষ্টয়াজি। (ওকোষ্টহামা 
টাইষ্টটে 26, দসকশি 4-112)। দসই সষ্টগে 
আপিার ওকোষ্টহামা রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ িম্বর 
দিওয়ার অিুষ্টরা্ করা হয়।
7. ্রলর �েন্দ। আপনি যনি দকািও িষ্টের 
প্রাথনমক নিব্তাচি, ককাস বা কিষ্ট�িশষ্টি অংশগ্রহণ 
করষ্টত চাি তাহষ্টে আপিাষ্টক অবশযেই দসই িষ্টের 
সষ্টগে নিবন্ধি করষ্টত হষ্টব। 
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।

9. স্োক্ষর। ওকোষ্টহামাষ্টত নিবন্ধষ্টির জিযে 
আপিাষ্টক অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব এবং 
ওকোষ্টহামা দস্টষ্টটর একজি নিবাসী হষ্টত হষ্টব
• পরবতথী নিব্তাচষ্টির নিি বা তার আষ্টগ 18 বের 
বয়স হষ্টত হষ্টব। 
• দকািও অপরাষ্ট্ দিাষী সাবযেতি হওয়া চেষ্টব িা 
যার জিযে প্রকৃত সাজার সমাি সময়কাে উত্তীণ্ত 
হয়নি, বা যার জিযে আপিাষ্টক ক্ষমা প্রিাি করা হয়নি 
• বত্ত মাষ্টি এমি দকািও রাষ্টয়র অ্ীষ্টি থাকা চেষ্টব 
িা যাষ্টত আপিাষ্টক অক্ষম বযেনক্তবা আংনশক�াষ্টব 
অক্ষম বযেনক্ত রূষ্টপ দ�াট দিওয়ার জিযে নিবন্ধষ্টির 
জিযে নিষ্টষ্ করা হষ্টয়ষ্টে

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
ওকোষ্টহামা দস্টট ইষ্টেকশি দবাড্ত
Box 528800 
Oklahoma City, OK 73152-8800

অররগি

হোলিোগোর্র েোনরখ: 03-01-2006

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 21 নিি 
আষ্টগ পয্তন্ত।

6. �নরিয় িম্বর। দিডাষ্টরে আইি অিুযায়ী দ�াট 
দিওয়ার জিযে নিবন্ধষ্টির জিযে আপিার রোই�াষ্টরর 
োইষ্টসন্ িম্বর দিওয়া প্রষ্টয়াজি। আপিার কাষ্টে 
যনি একটি রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ িা থাষ্টক তাহষ্টে 
আপিাষ্টক অবশযেই আপিার দসাশযোে নসনকউনরটি 
িম্বষ্টরর অন্তত দশষ চারটি সংখযো প্রিাি করষ্টত 
হষ্টব। আপিার কাষ্টে যনি এগুনের দকািটিই িা 
থাষ্টক তাহষ্টে আপিাষ্টক িষ্টম্ত “দকািটিই িয়” 
কথাটি নেখষ্টত হষ্টব। এর পনরবষ্টত্ত  আপিার দস্টট 
আপিার জিযে একটি অিিযে শিাক্তকরণ িম্বর ্ায্ত 
করা হষ্টব।
7. ্রলর �েন্দ। আপনি যনি দকািও িষ্টের প্রাথনমক 
নিব্তাচষ্টি অংশগ্রহণ করষ্টত চাি তাহষ্টে আপিাষ্টক 
অবশযেই দসই িষ্টের সষ্টগে নিবন্ধি করষ্টত হষ্টব। 
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। অষ্টরগষ্টি নিবন্ধষ্টির জিযে আপিাষ্টক 
অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব 
• অষ্টরগষ্টির একজি নিবাসী হষ্টত হষ্টব

• নিব্তাচষ্টির নিষ্টি কমপষ্টক্ষ 18 বের বয়সী হষ্টত হষ্টব। 

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
দসষ্টক্রটানর অি দস্টট 
ইষ্টেকশিস নডন�শি
141 State Capitol 
Salem, OR 97310-0722 

প�নসিলর�নিয়ো

হোলিোগোর্র েোনরখ: 03-01-2006

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 30 নিি 
আষ্টগ পয্তন্ত।

6. �নরিয় িম্বর। আপিার কাষ্টে যনি থাষ্টক তাহষ্টে 
আপিাষ্টক অবশযেই আপিার রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ 
িম্বর প্রিাি করষ্টত হষ্টব। আপিার কাষ্টে যনি 
রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ িা থাষ্টক তাহষ্টে আপিাষ্টক 
অবশযেই আপিার দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বষ্টরর দশষ 
চারটি সংখযো উষ্টলেখ করষ্টত হষ্টব। আপিার কাষ্টে 
যনি দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বর িা থাষ্টক তাহষ্টে 
অিুগ্রহ কষ্টর বাষ্টক্স “দকািটিই িয়” নেখুি।
7. ্রলর �েন্দ। আপনি যনি দকািও িষ্টের 
প্রাথনমক নিব্তাচষ্টি অংশগ্রহণ করষ্টত চাি তাহষ্টে 
আপিাষ্টক অবশযেই দসই িষ্টের সষ্টগে নিবন্ধি করষ্টত 
হষ্টব।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। আপিাষ্টক এই বাক্সটি 
পূরণ করষ্টত অিুষ্টরা্ করা হষ্টচ্।পেদেগুনের 
তানেকা দিখার জিযে আষ্টবিিপষ্টত্রর নিষ্টি্ত শাবেীর 
বাক্স 8 (পৃষ্া 2-এ) দিখুি।
9. স্োক্ষর। দপনন্েষ্ট�নিয়াষ্টত নিবন্ধষ্টির জিযে 
আপিাষ্টক অবশযেই:
• পরবতথী নিব্তাচষ্টির অন্তত এক মাস আষ্টগ দথষ্টক 
যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• নিব্তাচষ্টির অন্তত 30 নিি আষ্টগ দথষ্টক 
দপনন্েষ্ট�নিয়া এবং আপিার নিব্তাচি নডসট্রিষ্টক্টর 
একজি নিবাসী হষ্টত হষ্টব
• পরবতথী নিব্তাচষ্টির নিষ্টি কমপষ্টক্ষ 18 বের বয়স 
হষ্টত হষ্টব

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো: 
দসষ্টক্রটানর অি িযে
কমিওষ্টয়েষ্টথর কায্তােয়
210 North Office Bldg. 
Harrisburg, PA 17120-0029 
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পরোর আইল্যোডি

হোলিোগোর্র েোনরখ: 03-28-2008

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 30 নিি 
আষ্টগ পয্তন্ত।

6. �নরিয় িম্বর। আষ্টবিিকারীষ্টক যনি একটি 
সাম্প্রনতক ও বব্ দরাড আইেযোডি রোই�ার 
োইষ্টসন্ জানর করা হষ্টয় থাষ্টক তষ্টব তাষ্টক অবশযেই 
তার দরাড আইেযোডি রোই�ার োইষ্টসন্ িম্বর নিষ্টত 
হষ্টব। যনি আষ্টবিিকারীর জিযে একটি সাম্প্রনতক ও 
বব্ দরাড আইেযোডি রোই�ার োইষ্টসন্ জানর করা 
িা হষ্টয় থাষ্টক তাহষ্টে তাষ্টক অবশযেই তার দসাশযোে 
নসনকউনরটি িম্বষ্টরর দশষ চারটি (4) সংখযো প্রিাি 
করষ্টত হষ্টব। দকািও আষ্টবিিকারীর কাষ্টে যনি এই 
দুটির দকািটিই িা থাষ্টক তাহষ্টে দরাড আইেযোডি 
দস্টট তার জিযে একটি অিিযে শিাক্তকরণ িম্বর ্ায্ত 
করষ্টব।
7. ্রলর �েন্দ। দরাড আইেযোষ্টডি দকািও বযেনক্ত 
দকািও িষ্টের প্রাথনমক নিব্তাচষ্টি অংশগ্রহণ করষ্টত 
চাইষ্টে তাষ্টক অবশযেই দসই িষ্টের সষ্টগে নিবন্ধি 
করষ্টত হষ্টব। দকািও বযেনক্ত যনি নিবন্ধষ্টির সময় 
দকািও িষ্টের সষ্টগে নিবন্ধি িা কষ্টরি তাহষ্টে 
নতনি ইচ্া করষ্টে িষ্টের প্রাথনমক নিব্তাচষ্টির নিি 
দসই িষ্টের সষ্টগে নিবন্ধি করষ্টত পাষ্টরি এবং দসই 
িষ্টের প্রাথনমক নিব্তাচষ্টি অংশগ্রহণ করষ্টত পাষ্টরি। 
দকািও বযেনক্ত যনি দকািও িষ্টের সষ্টগে নিবন্ধি িা 
কষ্টরি তাহষ্টেও নতনি সা্ারণ নিব্তাচিগুনেষ্টত এবং 
অিেীয় প্রাথনমক নিব্তাচিগুনেষ্টত অংশগ্রহণ করষ্টত 
পারষ্টবি।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। দরাড আইেযোষ্টডি নিবন্ধষ্টির জিযে 
আপিাষ্টক অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• পরবতথী নিব্তাচষ্টির অন্তত 30 নিি আষ্টগ দথষ্টক 
দরাড আইেযোষ্টডির একজি নিবাসী হষ্টত হষ্টব
• নিব্তাচষ্টির নিষ্টি কমপষ্টক্ষ 18 বের বয়স হষ্টত 
হষ্টব
• অপরাষ্ট্ দিাষী সাবযেতি হওয়ার কারষ্টণ বত্ত মাষ্টি 
দকািও সংষ্টশা্িাগাষ্টর কারািডে দ�াগ করষ্টত 
পারষ্টবি িা
• আইি অিুসাষ্টর মািনসক�াষ্টব অক্ষম সাবযেতি 
হষ্টত পারষ্টবি িা

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো: 
দরাড আইেযোডি দস্টট দবাড্ত  অি  
ইষ্টেকশিস
50 Branch Ave. 
Providence, RI 02904-2790 

সোউর ক্যোররোলোইিো

হোলিোগোর্র েোনরখ: 03-01-2006

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 30 নিি 
আষ্টগ পয্তন্ত।

6. �নরিয় িম্বর। আপিার সমূ্পণ্ত দসাশযোে 
নসনকউনরটি িম্বর প্রষ্টয়াজি। এটি সাউথ কযোষ্টরাোইিার 
আইষ্টির দকাড অিুযায়ী আবনশযেক এবং এটি 
দকবেমাত্র আ�যেন্তরীণ প্রষ্টয়াজষ্টি বযেবহৃত হয়। 
দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বর দস্টট ইষ্টেকশি কনমশষ্টির 
বতনর করা দকািও নরষ্টপাষ্টট্ত  উষ্টলেখ করা হয় িা এবং 
দকািও অিিুষ্টমানিত বযেনক্তর কাষ্টে প্রকাশ করা হয় 
িা। (সাউথ কযোষ্টরাোইিা টাইষ্টটে 7-5-170)
7. ্রলর �েন্দ। আপনি যনি দকািও িষ্টের 
প্রাথনমক নিব্তাচি, ককাস বা কিষ্ট�িশষ্টি অংশগ্রহণ 
করষ্টত চাি তাহষ্টে আপিাষ্টক দসই িষ্টের সষ্টগে 
নিবন্ধি করষ্টত হষ্টব িা।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। আপিাষ্টক এই বাক্সটি 
পূরণ করষ্টত হষ্টব। আপনি এটি পূরণ িা করষ্টে 
আপিার আষ্টবিিপত্র বানতে করা হষ্টত পাষ্টর। 
পেদেগুনের তানেকা দিখার জিযে আষ্টবিিপষ্টত্রর 
নিষ্টি্ত শাবেীর বাক্স 8 (পৃষ্া 2-এ) দিখুি।
9. স্োক্ষর। সাউথ কযোষ্টরাোইিাষ্টত নিবন্ধি করার 
জিযে আপিাষ্টক অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব।
• পরবতথী সা্ারণ নিব্তাচষ্টির সমষ্টয় বা তার আষ্টগ 
কমপষ্টক্ষ 18 বের বয়স হষ্টত হষ্টব
• সাউথ কযোষ্টরাোইিা, আপিার কাউনন্ট ও 
নপ্রনসংষ্টক্টর একজি নিবাসী হষ্টত হষ্টব
• দকািও অপরাষ্ট্ দিাষী সাবযেতি হওয়ার কারষ্টণ 
দকািওসরকানর কারাগাষ্টর বদেী থাকা চেষ্টব িা
• কখষ্টিা দকািও অপরা্ বা নিব্তাচি আইষ্টির 
নবরুষ্টদ্ দকািও অপরাষ্ট্র জিযে দিাষী সাবযেতি হিনি 
বা যনি আষ্টগ দিাষী সাবযেতি হষ্টয় থাষ্টকি তাহষ্টে 
দপ্রাষ্টবশি ও পযোষ্টরাে সহ আপিার সমূ্পণ্ত শানতি 
দ�াগ কষ্টরষ্টেি বা অপরাষ্ট্র জিযে আপিাষ্টক ক্ষমা 
প্রিাি করা হষ্টয়ষ্টে

• এমি দকািও আিােষ্টতর আষ্টিষ্টশর অ্ীষ্টি দিই 
যাষ্টত আপিাষ্টক মািনসক�াষ্টব অক্ষম দঘাষণা করা 
হষ্টয়ষ্টে
• আষ্টবিিপষ্টত্র থাকা ঠিকািাষ্টক আপিার একমাত্র 
বব্ বাসথিাি রূষ্টপ িাবী কষ্টরি এবং অিযে দকািও 
থিািষ্টক বব্ বাসথিাি রূষ্টপ িাবী কষ্টরি িা 

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
দস্টট ইষ্টেকশি কনমশি
P.O. Box 5987 
Columbia, SC 29250-5987 

সোউর রোরকোেো

হোলিোগোর্র েোনরখ: 03-01-2006

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 15 নিি 
আষ্টগ গৃহীত হষ্টত হষ্টব।

6. �নরিয় িম্বর। আপিাষ্টক আপিার রোই�াষ্টরর 
োইষ্টসন্ িম্বর দিওয়ার জিযে অিুষ্টরা্ করা হষ্টচ্। 
আপিার যনি দকািও বব্ রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ িা 
থাষ্টক তাহষ্টে আপিাষ্টক অবশযেই আপিার দসাশযোে 
নসনকউনরটি িম্বষ্টরর দশষ চারটি সংখযো প্রিাি করষ্টত 
হষ্টব।
7. ্রলর �েন্দ। আপনি যনি দকািও িষ্টের 
প্রাথনমক নিব্তাচি, ককাস বা কিষ্ট�িশষ্টি অংশগ্রহণ 
করষ্টত চাি তাহষ্টে আপিাষ্টক অবশযেই দসই িষ্টের 
সষ্টগে নিবন্ধি করষ্টত হষ্টব।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। সাউথ ডাষ্টকাটাষ্টত নিবন্ধি করার জিযে 
আপিাষ্টক অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব।
• সাউথ ডাষ্টকাটার নিবাসী হষ্টত হষ্টব
• পরবতথী নিব্তাচষ্টির সময় 18 বের বয়স হষ্টত হষ্টব
• বত্ত মাষ্টি দকািও অপরাষ্ট্ দিাষী সাবযেতি হষ্টয় 
সাজা দ�াগ করষ্টত পারষ্টবি িা যার মষ্ট্যে আষ্টে 
দকািও প্রাপ্তবয়স্ষ্টির কারাগাষ্টর কারািডে, যা দ�াগ 
করা হষ্টয়ষ্টে বা থিনগত আষ্টে
• দকািও আিােত মািনসক�াষ্টব অক্ষম সাবযেতি 
কষ্টরনি

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
ইষ্টেকশিস, দসষ্টক্রটানর অি দস্টট
500 E. Capitol 
Pierre, SD 57501-5070 
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পেরিসী

হোলিোগোর্র েোনরখ: 06-19-2014

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 30 নিি 
আষ্টগ পয্তন্ত।

6. �নরিয় িম্বর। আপিার সমূ্পণ্ত দসাশযোে 
নসনকউনরটি িম্বর প্রষ্টয়াজি। যনি থাষ্টক তাহষ্টে 
দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বর শিাক্তকরণ এবং ডুনলিষ্টকট 
নিবন্ধি এিাষ্টিার উষ্টদ্দষ্টশযে প্রষ্টয়াজি হয় (টিনসএ 
2.2.116)। 
7. ্রলর �েন্দ। আপনি দকািও িষ্টের প্রাথনমক 
নিব্তাচি, ককাস বা কিষ্ট�িশষ্টি অংশগ্রহণ করষ্টত 
চাইষ্টে আপিাষ্টক দসই িষ্টের সষ্টগে নিবন্ধি করষ্টত 
হষ্টব িা।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। ঐনচ্ক।
9. স্োক্ষর। দটষ্টিসীষ্টত নিবন্ধি করার জিযে 
আপিাষ্টক অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব।
• দটষ্টিসীর একজি নিবাসী হষ্টত হষ্টব
• পরবতথী নিব্তাচষ্টির সময় বা তার আষ্টগ 18 বের 
বয়স হষ্টত হষ্টব
• দকািও অপরাষ্ট্ দিাষী সাবযেতি হিনি বা হষ্টয় 
থাকষ্টেও আপিার সমূ্পণ্ত িাগনরক অন্কার 
পুিরুদ্ার করা হষ্টয়ষ্টে (বা আপিাষ্টক ক্ষমা করা 
হষ্টয়ষ্টে)
• দযাগযে অন্ষ্টক্ষষ্টত্রর দকািও আিােত আপিাষ্টক 
মািনসক�াষ্টব অক্ষম রূষ্টপ সাবযেতি কষ্টরনি (বা 
আইনি ক্ষমতা পুিরুদ্ার করা হষ্টয়ষ্টে)

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
দকাঅনড্ত ষ্টিটর অি ইষ্টেকশিস
Tennessee Tower, Seventh Floor 
312 Rosa L. Parks Ave. 
Nashville, TN 37243-1102 

পেক্সোস

হোলিোগোর্র েোনরখ: 03-01-2006 

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 30 নিি 
আষ্টগ পয্তন্ত।

6. �নরিয় িম্বর। আপিাষ্টক দ�াট দিওয়ার জিযে 
নিবন্ধি করার জিযে অবশযেই আপিার রোই�াষ্টরর 
োইষ্টসন্ িম্বর প্রিাি করষ্টত হষ্টব। আপিার 
কাষ্টে যনি রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ িা থাষ্টক তাহষ্টে 
আপিাষ্টক আপিার দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বষ্টরর 
অন্তত দশষ চারটি সংখযো প্রিাি করষ্টত হষ্টব। 
আপিার কাষ্টে যনি দকািটিই িা থাষ্টক তাহষ্টে 
অিুগ্রহ কষ্টর িষ্টম্ত “দকািটিই িয়” নেখুি। এর 
পনরবষ্টত্ত  আপিার দস্টট আপিার জিযে একটি অিিযে 
শিাক্তকরণ িম্বর ্ায্ত করষ্টব। 
7. ্রলর �েন্দ। আপনি দকািও িষ্টের প্রাথনমক 
নিব্তাচি, ককাস বা কিষ্ট�িশষ্টি অংশগ্রহণ করষ্টত 
চাইষ্টে আপিাষ্টক দসই িষ্টের সষ্টগে নিবন্ধি করষ্টত 
হষ্টব িা।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। দটক্সাষ্টস নিবন্ধি করার জিযে আপিাষ্টক 
অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব।
• দয কাউনন্টষ্টত নিবন্ধষ্টির আষ্টবিি করা হষ্টয়ষ্টে 
দসখািকার একজি নিবাসী হষ্টত হষ্টব
• কমপষ্টক্ষ 17 বের 10 মাস বয়স হষ্টত হষ্টব 
(দ�াট দিওয়ার জিযে আপিার বয়স 18 হষ্টত হষ্টব)
• দকািও গুরুতর অপরাষ্ট্ চূিান্ত�াষ্টব দিাষী 
সাবযেতি হিনি বা যনি দিাষী সাবযেতি হষ্টয় থাষ্টকি 
তাহষ্টে আপিাষ্টক কারািডে, পযোষ্টরাে, তত্তাব্াি, 
দপ্রাষ্টবশষ্টির সময়কাে সহ আপিার সমূ্পণ্ত সাজা 
দথষ্টক মুক্ত করা হষ্টয়ষ্টে বা ক্ষমা প্রিাি করা হষ্টয়ষ্টে
• দকািও আিােষ্টতর চূিান্ত রাষ্টয় আপিাষ্টক 
মািনসক�াষ্টব অক্ষম দঘাষণা করা হয়নি

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
দসষ্টক্রটানর অি দস্টষ্টটর কায্তােয়
ইষ্টেকশিস নডন�শি
P.O. Box 12060 
Austin, TX 78711-2060 

ইউেো

হোলিোগোর্র েোনরখ: 03-28-2008 

নিবন্ধরির সরয়সীরো — দমইে-ইি আষ্টবিষ্টির 
জিযে নিব্তাচষ্টির 30 নিি আষ্টগ পয্তন্ত; কাউনন্ট 
ক্াষ্টক্ত র অনিষ্টস এষ্টস নিবন্ধষ্টির জিযে নিব্তাচষ্টির 
15 নিি আষ্টগ পয্তন্ত।

6. �নরিয় িম্বর। আপিার সমূ্পণ্ত করা দ�াটার 
নিবন্ধি িষ্টম্ত অবশযেই আপিার দস্টট দ্ারা জানর 
করা রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ িম্বর বা িিঅপাষ্টরটিং 
আইষ্টডনন্টনিষ্টকশি িম্বর থাকষ্টত হষ্টব। আপিার 
যনি রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ বা িিঅপাষ্টরটিং 
আইষ্টডনন্টনিষ্টকশি িা থাষ্টক তাহষ্টে আপিাষ্টক 
অবশযেই আপিার দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বষ্টরর 
দশষ চারটি সংখযো উষ্টলেখ করষ্টত হষ্টব। আপিার 
কাষ্টে যনি রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ বা িিঅপাষ্টরটিং 
আইষ্টডনন্টনিষ্টকশি বা দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বর 
িা থাষ্টক তাহষ্টে অিুগ্রহ কষ্টর িষ্টম্ত “দকািটিই িয়” 
নেখুি। দস্টট একটি অিিযে শিাক্তকরণ িম্বর ্ায্ত 
করষ্টব।
7. ্রলর �েন্দ। দ�াট দিওয়ার জিযে নিবন্ধি 
করার জিযে একটি িে দঘাষণা করার প্রষ্টয়াজি দিই। 
নকন্তু ইউটা নিব্তাচি আইি প্রষ্টতযেকটি রাজনিনতক 
িেষ্টক তার প্রাথনমক নিব্তাচষ্টি কারা দ�াট দিষ্টব 
দসটা নিব্তাচি করার অিুমনত দিয়। আপনি যনি 
দকািও িষ্টের সষ্টগে সংনলিষ্ট িা হি তাহষ্টে হয়ষ্টতা 
আপিাষ্টক প্রাথনমক নিব্তাচষ্টি দ�াট নিষ্টত দিওয়া 
হষ্টব িা। 
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। ইউটাষ্টত নিবন্ধি করার জিযে আপিাষ্টক 
অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব।
• পরবতথী নিব্তাচষ্টির ঠিক আষ্টগ 30 নিি ্ষ্টর 
ইউটাষ্টত বসবাস করষ্টত হষ্টব
• পরবতথী নিব্তাচষ্টির সমষ্টয় বা তার আষ্টগ কমপষ্টক্ষ 
18 বের বয়স হষ্টত হষ্টব
• দকািও গুরুতর অপরা্ করার জিযে দিাষী সাবযেতি 
হওয়ার কারষ্টণ বত্ত মাষ্টি কারাগাষ্টর বদেী থাকা চেষ্টব 
িা
• দকািও রাজষ্টদ্রাহ বা নিব্তাচি দ�াটান্কাষ্টরর 
নবরুষ্টদ্ দকািও অপরাষ্ট্র জিযে দিাষী সাবযেতি করা 
হয়নি, যনি িা িাগনরক অন্কার পুিরুদ্ার করা হষ্টয় 
থাষ্টক
• দকািও আিােত মািনসক�াষ্টব অক্ষম সাবযেতি 
কষ্টরনি

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো: 
নেউষ্টটিযোন্ট গ�ি্তষ্টরর কায্তােয়
P.O. Box 142325 
Salt Lake City, UT 84114 
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স্টেট নির দ্ে শাবলী

�োর্ডন্

হোলিোগোর্র েোনরখ: 07-29-2008 

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির আষ্টগর 
বু্বার সন্ধযো 5:00টার আষ্টগ টাউি ক্াষ্টক্ত র কাষ্টে 
দপৌঁেষ্টত হষ্টব।

6. �নরিয় িম্বর। আপিাষ্টক অবশযেই আপিার 
�াম্তন্ট রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ িম্বর প্রিাি করষ্টত 
হষ্টব বা আপিার যনি িা থাষ্টক তাহষ্টে আপিার 
দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বষ্টরর দশষ 4টি সংখযো 
প্রিাি করষ্টত হষ্টব। কাষ্টে যনি �াম্তন্ট রোই�াষ্টরর 
োইষ্টসন্ বা দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বর িা থাষ্টক 
তাহষ্টে অিুগ্রহ কষ্টর িষ্টম্ত “দকািটিই িয়” নেখুি। 
দসষ্টক্রটানর অি দস্টট কায্তােয় আপিার জিযে একটি 
অিিযে শিাক্তকরণ িম্বর ্ায্ত করষ্টব।
7. ্রলর �েন্দ। �াম্তষ্টন্ট দকািও নিব্তাচষ্টি অংশগ্রহণ 
করার জিযে দকািও িষ্টের নিবন্ধি করষ্টত হয় িা।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। �াম্তষ্টন্ট নিবন্ধি করার জিযে আপিাষ্টক 
অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব।
• �াম্তষ্টন্টর একজি নিবাসী হষ্টত হষ্টব
• নিব্তাচষ্টির নিষ্টি বা তার আষ্টগ 18 বের বয়স 
হষ্টত হষ্টব
• নিম্ননেনখত শপথ গ্রহণ কষ্টরষ্টেি: আপনি নিষ্ার 
সষ্টগে শপথ করষ্টেি (বা নিনচিত করষ্টেি) দয 
আপনি যখনি �াম্তন্ট বা তার সষ্টগে জনিত দকািও 
নবষষ্টয়র জিযে আপিার দ�াট বা দ�াটান্কার দিষ্টবি 
তখি আপনি দসটা দকািও বযেনক্তর �ষ্টয় বা তার 
প্রনত আিুকূেযেপ্রিশ্তি োিা সংনব্াি দ্ারা দয�াষ্টব 
নিনি্ত ষ্ট করা হষ্টয়ষ্টে দসই �াষ্টব �াম্তষ্টন্টর জিযে যা 
দরেষ্ তার জিযে যা সবষ্টচষ্টয় অিুকূে দসটা আপিার 
নবষ্টবষ্টক নবচার কষ্টর দসরূষ্টপ করষ্টবি [�াম্তষ্টন্টর 
শপথ, �াম্তন্ট সংনব্াি, অ্যোয় II, ্ারা 42]
বাক্স 9-এ স্বাক্ষর করার মা্যেষ্টম আপনি প্রতযেয়ি 
করষ্টেি দয উপষ্টর দয�াষ্টব মুনদ্রত আষ্টে দসই 
�াষ্টব আপনি �াম্তন্ট দ�াটাষ্টরর শপথ গ্রহণ 
কষ্টরষ্টেি বা নিনচিত কষ্টরষ্টেি। 

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
দসষ্টক্রটানর অি দস্টষ্টটর কায্তােয়
ডাইষ্টরক্টর অি ইষ্টেকশিস
26 Terrace Street 
Montpelier, VT 05609-1101 

�োনজ্ড নিয়ো

হোলিোগোর্র েোনরখ: 11-30-2011 

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 22 নিি 
আষ্টগ দপৌঁেষ্টত হষ্টব।

6. �নরিয় িম্বর। আপিার সমূ্পণ্ত দসাশযোে 
নসনকউনরটি িম্বর প্রষ্টয়াজি। আপিার দসাশযোে 
নসনকউনরটি িম্বর দ�াটার নিবন্ধি এবং নিব্তাচি 
কম্তকত্ত াষ্টির বতনর নরষ্টপাষ্টট্ত  দকবেমাত্র িাপ্তনরক 
বযেবহাষ্টরর জিযে এবং আিােষ্টতর দ্ারা জুনর 
নিব্তাচষ্টির উষ্টদ্দষ্টশযে বযেবহার করা হষ্টব। আটি্ত ষ্টকে 
II, §2, �ানজ্ত নিয়ার সংনব্াি (1971).
7. ্রলর �েন্দ। আপনি যনি দকািও িষ্টের 
প্রাথনমক নিব্তাচি, ককাস বা কিষ্ট�িশষ্টি অংশগ্রহণ 
করষ্টত চাি তাহষ্টে তার জিযে আপিার দসই িষ্টের 
সষ্টগে নিবন্ধি করার প্রষ্টয়াজি দিই।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। �ানজ্ত নিয়াষ্টত নিবন্ধি করার জিযে 
আপিাষ্টক অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব।
• �ানজ্ত নিয়া এবং আপনি দয নপ্রনসংষ্টক্ট দ�াট নিষ্টত 
চাি তার নিবাসী হষ্টত হষ্টব
• পরবতথী দম বা িষ্ট�ম্বর সা্ারণ নিব্তাচষ্টির সমষ্টয় 
18 বের বয়স হষ্টত হষ্টব
• দকািও অপরাষ্ট্ দিাষী সাবযেতি হিনি বা হষ্টেও 
আপিার িাগনরক অন্কার পুিরুদ্ার করা হষ্টয়ষ্টে
• বত্ত মাষ্টি দকািও আিােত আপিাষ্টক 
মািনসক�াষ্টব অক্ষম দঘাষণা কষ্টরনি

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
�ানজ্ত নিয়া দস্টট দবাড্ত  অি ইষ্টেকশিস
1100 Bank Street, 1st floor
Richmond, VA 23219

ওয়োনিংেি

হোলিোগোর্র েোনরখ: 9-24-2012

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 29 
নিি আষ্টগ পয্তন্ত (বা স্বশরীষ্টর থিািীয় দ�াটার 
দরনজষ্ট্রেশি অনিষ্টস নগষ্টয় জমা করষ্টে নিব্তাচষ্টির 
8 নিি আষ্টগ পয্তন্ত) 

6. �নরিয় িম্বর। আপিাষ্টক অবশযেই আপিার 
ওয়ানশংটি রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ িম্বর বা দস্টট 
পনরচয়পত্র িম্বর প্রিাি করষ্টত হষ্টব। আপিার কাষ্টে 
যনি একটি ওয়ানশংটি রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্বা দস্টট 
পনরচয়পত্র িা থাষ্টক তাহষ্টে আপিাষ্টক অবশযেই 
আপিার দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বষ্টরর দশষ চারটি 
সংখযো প্রিাি করষ্টত হষ্টব। এই তথযে প্রিাি িা করষ্টে 
আপিার নিবন্ধি িম্ত প্রনক্রয়াকরণ িাও করা হষ্টত 
পাষ্টর।
7. ্রলর �েন্দ। ওয়ানশংটষ্টি নিবন্ধষ্টির জিযে 
আপিার িেীয় সংনলিষ্টতা উষ্টলেখ করার প্রষ্টয়াজি 
দিই।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। ওয়ানশংটষ্টি নিবন্ধষ্টির জিযে আপিাষ্টক 
অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• আপনি দয নিব্তাচষ্টি দ�াট নিষ্টত চাি তার ঠিক 
আষ্টগর 30 নিি ্ষ্টর ওয়ানশংটি দস্টট, আপিার 
কাউনন্ট এবং নপ্রনসংষ্টক্টর একজি নিবাসী হষ্টত হষ্টব
• নিব্তাচষ্টির নিষ্টি কমপষ্টক্ষ 18 বের বয়স হষ্টত 
হষ্টব
• দকািও কুখযোত অপরাষ্ট্ দিাষী সাবযেতি হওয়া 
চেষ্টব িা, যনি িা িাগনরক অন্কার পুিরুদ্ার করা 
হষ্টয় থাষ্টক

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
দসষ্টক্রটানর অি দস্টট
ইষ্টেকশিস নডন�শি
P.O. Box 40229
Olympia, WA 98504-0229

ওরয়স্ট �োনজ্ড নিয়ো

হোলিোগোর্র েোনরখ: 09-12-2006

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির 21 নিি 
আষ্টগ পয্তন্ত।

6. �নরিয় িম্বর। আপিার রোই�ার োইষ্টসষ্টন্র 
িম্বর নেখুি। আপিার কাষ্টে রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ 
িম্বর িা থাকষ্টে আপিার দসাশযোে নসনকউনরটি 
িম্বষ্টরর দশষ চারটি সংখযো নেখুি। আপিার কাষ্টে 
যনি রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ িম্বর বা দসাশযোে 
নসনকউনরটি িম্বর িা থাষ্টক তাহষ্টে আপিার জিযে 
একটি শিাক্তকরণ িম্বর ্ায্ত করা হষ্টব।



20

স্টেট নির দ্ে শাবলী

7. ্রলর �েন্দ। আপনি যনি দকািও িষ্টের 
প্রাথনমক নিব্তাচি, ককাস বা কিষ্ট�িশষ্টি অংশগ্রহণ 
করষ্টত চাি তাহষ্টে তার জিযে আপিাষ্টক অবশযেই 
দসই িষ্টের সষ্টগে নিবন্ধি করষ্টত হষ্টব (যনি িা আপনি 
এমি িষ্টের বযোেষ্টটর জিযে অিুষ্টরা্ কষ্টরি দয িে 
স্বা্ীি দ�াটারষ্টির দ�াট নিষ্টত দিয়)
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। খানে রাখুি।
9. স্োক্ষর। ওষ্টয়স্ট �ানজ্ত নিয়াষ্টত নিবন্ধষ্টির জিযে 
আপিাষ্টক অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• ওষ্টয়স্ট �ানজ্ত নিয়াষ্টত উপষ্টরাক্ত ঠিকািায় বসবাস 
করষ্টত হষ্টব
• 18 বের বয়স হষ্টত হষ্টব বা প্রাথনমক নিব্তাচষ্টি 
দ�াট দিওয়ার জিযে 17 বের বয়স হষ্টত হষ্টব এবং 
সা্ারণ নিব্তাচষ্টির আষ্টগ 18 বের বয়স পূণ্ত করষ্টত 
হষ্টব
• দকািও অপরা্, রাজষ্টদ্রাহ বা নিব্তাচষ্টি ঘুষ 
দিওয়া-দিওয়ার জিযে দিাষী সাবযেতি হওয়ার কারষ্টণ 
দকািও িডোষ্টিশ, দপ্রাষ্টবশি বা পযোষ্টরাষ্টের অ্ীষ্টি 
থাষ্টক চেষ্টব িা
• দযাগযে অন্ষ্টক্ষষ্টত্রর দকািও আিােষ্টত 
“মািনসক�াষ্টব অক্ষম” সাবযেতি করা হয়নি

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
দসষ্টক্রটানর অি দস্টট
Building 1, Suite 157-K 
1900 Kanawha Blvd. East 
Charleston, WV 25305-0770

উইসকিনসি

হোলিোগোর্র েোনরখ: 08-05-2013

নিবন্ধরির সরয়সীরো — নিব্তাচষ্টির অন্তত 
কুনিনিি আষ্টগ দপাস্টমাক্ত  করা হষ্টত হষ্টব; বা 
নিব্তাচষ্টির আষ্টগর শুক্রবার সন্ধযো 5:00টা বা 
কাষ্টজর নিি দশষ হওয়ার মষ্ট্যে দযটা পষ্টর হষ্টব তার 
মষ্ট্যে টাউি, গ্রাম বা নসটি ক্াষ্টক্ত র অনিষ্টস দপৌঁেষ্টত 
হষ্টব; বা নিব্তাচষ্টির নিি দ�াট গ্রহণ দকষ্ট্রে সমূ্পণ্ত 
করষ্টত হষ্টব।

6. �নরিয় িম্বর। আপিার রোই�ার োইষ্টসষ্টন্র 
বা নডওটি (DOT) দ্ারা জানর করা আপিার 
পনরচয়পষ্টত্রর িম্বর প্রিাি করুি। আপিার কাষ্টে 
সাম্প্রনতক এবং বব্ নডওটি (DOT) দ্ারা জানর 

রোই�াষ্টরর োইষ্টসন্ বা পনরচয়পত্র িা থাকষ্টে 
আপিার দসাশযোে নসনকউনরটি িম্বষ্টরর অন্তত দশষ 
4টি সংখযো প্রিাি করুি।
7. ্রলর �েন্দ। প্রষ্টয়াজি দিই।
8. জোনে বো জোনে-পগোষ্ী। প্রষ্টয়াজি দিই।
9. স্োক্ষর। উইসকিনসষ্টি নিবন্ধষ্টির জিযে 
আপিাষ্টক অবশযেই:
• যুক্তরাষ্ট্রের একজি িাগনরক হষ্টত হষ্টব
• উইসকিনসষ্টির একজি নিবাসী হষ্টত হষ্টব এবং 
নিবন্ধষ্টির ঠিকািায় অন্ততপষ্টক্ষ 28 নিি বসবাস 
করষ্টত হষ্টব।
• 18 বের বয়স হষ্টত হষ্টব
• দকািও রাজষ্টদ্রাহ, অপরা্ বা ঘুষ দিওয়া-
দিওয়ার জিযে দিাষী সাবযেতি করা হয়নি বা করা হষ্টয় 
থাকষ্টে আপিার িাগনরক অন্কার পুিরুদ্ার করা 
হষ্টয়ষ্টে
• দকািও আিােত নিব্তাচি প্রনক্রয়ার উষ্টদ্দশযে 
বুেষ্টত অক্ষম রূষ্টপ সাবযেতি কষ্টরনি
• দকািও নিব্তাচষ্টির িোিষ্টের ওপর নি�্ত রশীে 
দকািও বানজ বা পণ ্ষ্টরিনি বা তার দথষ্টক দকািও 
সুনব্া ো� কষ্টরিনি 
• যনি নিব্তাচষ্টির নিি নিবন্ধি কষ্টরি তাহষ্টে অিযে 
দকািও থিাষ্টি দ�াট দিিনি

নিঠি �োঠোরিোর ঠিকোিো:
গ�ি্তষ্টমন্ট অযোকাউষ্টন্টনবনেটি দবাড্ত
212 East Washington Avenue, 
Third Floor
P.O. Box 7984
Madison, WI 53707-7984

ওয়োইরয়োনরং

হোলিোগোর্র েোনরখ: 03-01-2006

দস্টট আইি যনি পনরবত্ত ি িা হয় তাহষ্টে আইি 
অিুসাষ্টর ওয়াইষ্টয়ানমং এই িম্ত গ্রহণ করষ্টত পারষ্টব 
িা।
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