
ভা ঁজ করে সিল করুন, অথবঁ একটি এনরভলঁপ ব্যবহঁে করুন।
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নির দ্ে শিাসমূহ

ভ�াট প্র্ারির জি্য ভরনজর্রেশি করার জি্য নকংবা 
আপিার বরদেমাি ভরনজর্রেশি আপরেট করার জি্য 
এই ফমদেটি ব্যবহার করুি। 

কঁরলঁ বঁ নীল কঁসল ব্যবহঁে করে িব তথ্য পসেষ্ঁেভঁরব 
সরিন্ট করুন । আপনঁে ব্যঁলট যঁচঁই কেঁে জন্য আপনঁে 
স্ঁক্ষে সিসলরে দেখঁ হরব। এই ফিধেটি পূেণ করে আপনঁে 
কঁউসন্টে সনবধেঁচন অসফরি ডঁকরযঁরে দরিেণ করুন 
(সপছরন ঠিকঁনঁ আরছ)।

সবদেরশষ সময়  
সনবধেঁচন অসফরি এই ফিধেটি সনবধেঁচন অনুসঠিত হওেঁে 
কিপরক্ষ আট সেন পূরবধে দপাঁছঁরলই দকবলিঁত্র এই 
দেসজর্রেশন পেবততী সনবধেঁচরনে জন্য কঁযধেকে হরব।

ভ�াট প্র্াি  
আপসন আপনঁে ব্যঁলট ডঁকরযঁরে দপরে যঁরবন। দভঁট 
রিেঁরনে জন্য সবে্যিঁন সবসভন্ন পদ্ধসতগুরলঁ িম্পরকধে  
জঁনরত আপনঁে কঁউসন্টে সনবধেঁচন অসফরিে িঁরথ 
দযঁেঁরযঁে করুন।

�নবষ্যৎ ভ�াটার 
আপনঁে বেি যসে কিপরক্ষ ১৬ বছে হরে থঁরক, তঁহরল 
িঁইন আপ কেঁে জন্য এই ফিধেটি ব্যবহঁে করুন। দযঁে্য 
হওেঁে িঁরথ িঁরথ আপসন স্েংসরিেভঁরব দভঁট রিেঁরনে 
জন্য দেসজস্ঁডধে  হরে যঁরবন।

সবদেসাধাররের জি্য রথ্য  
দভঁট রিেঁরনে জন্য দযঁে্য হরল আপনঁে দেসজর্রেশরনে 
নঁি, ঠিকঁনঁ, সলঙ্গ এবং জন্মতঁসেখ িবধেিঁ্ঁেরণে জন্য 
উন্মমুক্ত তথ্য সহরিরব সবরবসচত হরব।

ভিাটিশ  
দভঁট রিেঁরনে জন্য দেসজর্রেশন কেরত আপনঁরক 
অবশ্যই ইউনঁইরটড দস্টরিে নঁেসেক হরত হরব। যসে 
আপনঁে বেি কিপরক্ষ দ�ঁল বছে হরে থঁরক, তঁহরল 
আপসন দেসজর্রেশন কেরত পঁরেন। পেবততী দজনঁরেল 
ইরলকশরনে িিে আপনঁে বেি কিপরক্ষ আঠঁরেঁ বছে 
হরল সকংবঁ দপেশঁল ইরলকশরনে িিে আপনঁে বেি 
কিপরক্ষ আঠঁরেঁ বছে হরল আপসন দভঁট রিেঁন কেরত 
পঁেরবন।

সনরজে সব�রে অথবঁ দভঁটঁে দেসজর্রেশরনে জন্য 
আপনঁে দযঁে্যতঁ িম্পরকধে  দজরনশুরন সিথ্যঁ তথ্য রিেঁন 
কেঁ একটি Class C পযধেঁরেে গুরুতে অপেঁ্ যঁে জন্য 
শঁসতি সহরিরব পাঁচ বছে পযধেন্ত কঁেঁেণ্ড অথবঁ $10,000 
পযধেন্ত জসেিঁনঁ অথবঁ উভে েণ্ডই রিেঁন কেঁ হরত পঁরে।

পাবনিক ভবনিনফট অনফস  
আপসন যসে দকঁন পঁবসলক দবসনসফটি অসফি দথরক 
ফিধেটি দপরে থঁরকন, তঁহরল দযখঁরন আপসন ফিধেটি 
দপরেরছন তঁ দেঁপন থঁকরব।

আপনঁরক দেেঁ দিই এরজসসিে িহঁেতঁে উপরে 
দেসজর্রেশন কেঁ সকংবঁ নঁ কেঁে দকঁন রিভঁব পড়রবনঁ।

যসে আপসন িরন করেন দয, আপনঁে দেসজর্রেশন কেঁে 
অস্কঁরেে সব�রে সকংবঁ দেসজর্রেশন কেরবন সকনঁ দিই 
িম্পরকধে  সিদ্ধঁন্ত গ্রহরণে দেঁপনীেতঁে সব�রে দকঁন ব্যসক্ত 
হতিরক্ষপ করেরছন, তঁহরল আপসন Washington State 
Elections Division এে কঁরছ একটি অসভরযঁে েঁসখল 
কেরত পঁরেন।

ভ�াগার�ারগর রথ্য  
যসে আপনঁে এই ফিধে সব�রে দকঁন িহঁেতঁে রিরেঁজন হে, 
তঁহরল Washington State Elections Division এে 
িঁরথ দযঁেঁরযঁে করুন।

ওরয়ব  www.votewa.gov
ভফাি  1 (800) 448-4881
ইরমইি  elections@sos.wa.gov
োকর�ারগ   PO Box 40229  

Olympia, WA 98504-0229

নঁরিে দশ�ঁংশ  রিথিঁংশ  ি্্যঁংশ  পেসব

জন্মতঁসেখ (িঁি/সেন/বছে)  সলঙ্গ

ওেঁসশংটন দস্রট আবঁসিক ঠিকঁনঁ   এপঁটধেরিন্ট #

শহে  সজপ দকঁড 

ডঁকরযঁরে পঁঠঁরনঁে ঠিকঁনঁ, যসে পথৃক হে

শহে  েঁরটট এবং সজপ দকঁড

দফঁন নঁম্ঁে (ঐসছিক)    ই-দিইল এররেি (ঐসছিক)

1 ব্যক্তিগত তথ্য

যসে আপনঁে উত্তে নঁ হে, তঁহরল এই ফিধে পেূণ কেরবন নঁ।

 হা ্যঁ   নঁ  আনম ইউিাইরটে ভটেটস অফ আরমনরকার একজি িাগনরক।

 হা ্যঁ   নঁ   আমার বয়স ি্ূযিরম ভষাি বছর এবং আমার বয়স আঠাররা বছর পেূদে হওয়ার 
আরগ আনম ভকাি ভপেশাি নকংবা ভজিাররি ইরিকশরি ভ�াট প্র্াি কররবািা।

2 য�োগ্যতো

 হা ্যঁ   নঁ   আনম বরদেমারি নমনিটানররর কমদেরর আনছ।  
এে ির্্য অন্তভ্ধে ক্ত আরছন ন্যঁশনঁল েঁডধে  ও এন্ড সেজঁভধে ি এবং তঁরেে স্ঁিী-স্তী বঁ সনভধে েশীল ব্যসক্ত  
যঁেঁ চঁকেীে কঁেরণ বঁসড় দথরক েরূে বিবঁি কেরছন।

 হা ্যঁ   নঁ  আনম মানকদে ি �কু্তরার্রের বাইরর বসবাস কনর।

3 ক্িক্িটোক্ি / ওভোিক্িি স্্যোটোি

x x x - x x -

4 িনোতিকিণ – ওযোক্িংটন ড্োইভোি িোইসিন্স, পোিক্িট, বো আইক্ি

এই তথ্য আপনঁে বতধে িঁন সনবন্ধন হঁলনঁেঁে কেরত ব্যবহঁে কেঁ হরব, যসে রিরযঁজ্য হে।

পূরবধেে নঁরিে দশ�ঁংশ নঁরিে রিথিঁংশ নঁরিে ি্্যঁংশ

পূরবধেে বঁিস্ঁরনে ঠিকঁনঁ  শহে  েঁরটট এবং সজপ দকঁড

5 নোি বো ঠিকোনো পক্িবত্ত ন

এখারি 
রানরখ 
নিখিু

এখারি 
স্াক্ষর 
করুি

আসি দ�ঁ�ণঁ কেসছ দয, এই দভঁটঁে সনবন্ধন ফরিধে দেওেঁ িিতি তথ্য িত্য। আসি যকু্তেঁর্রেে একজন নঁেসেক, আসি আেঁিী 
সেরন হরত চলঁ সনবধঁে চরনে স্ঁনটিরত এবং দযখঁরন আসি আিঁে দভঁট দেব, দিই স্ঁরন অন্তত সত্রশ সেন আরে দথরক বিবঁি 
কেরবঁ, এবং আিঁে বেি অন্তত ১৬ বছে।, আসি দকঁটধে অডধে ঁরেে িঁ্্যরি দভঁট রিেঁরন অরযঁে্য বরল সবরবসচত নই এবং আসি 
বতধে িঁরন সডপঁটধেরিন্ট অফ কঁরেকশরসিে অ্ীরন ওেঁসশংটরনে দকঁন গুরুতে অপেঁর্ে েণ্ডঁরেরশে জন্য িম্পণূধে কঁেবঁরিে 
িঁজঁ দভঁে কেসছনঁ এবং আসি বতধে িঁরন দফডঁরেল অথবঁ দস্রটে বঁইরেে দকঁন গুরুতে অপেঁর্ে েণ্ডঁরেরশে জন্য 
কঁেঁবন্ী নই।

6 য�োষণো

ওযোক্িংটন যস্ট যভোটোি যিক্িস্রেিন ফি্ত  
www.votewa.gov-এ অনলঁইরন সনবন্ধন করুন।

 অসফরিে কঁরজ ব্যবহঁরেে জন্য: Bengali 

A2 – Agency – CSD

যসে ওেঁসশংটরন আপনঁে রেঁইভঁে লঁইরিসি, পঁেসিট, বঁ আইসড নঁ 
থঁরক, দিরক্ষরত্র  সনবন্ধরনে জন্য আপনঁে িঁিঁসজক সনেঁপত্তঁ  
নম্রেে দশ� চঁে িংখ্যঁ ব্যবহঁে কেরত পঁরেন।
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অনুগ্রহ করে আপনঁে কঁউসন্টে সনবধঁে চন অসফরিে ঠিকঁনঁ সনরচ সলখুন:

PO Box 40229 
Olympia, WA 98504-0229

return address: 
PO Box 40229, Olympia, WA 98504-0229

Adams County
210 W Broadway, Ste 200 
Ritzville, WA 99169 
(509) 659-3249

Asotin County
PO Box 129 
Asotin, WA 99402 
(509) 243-2084

Benton County
PO Box 470 
Prosser, WA 99350-0470 
(509) 736-3085

Chelan County
350 Orondo Ave Ste 306 
Wenatchee, WA 98801-2885 
(509) 667-6808

Clallam County
223 E 4th St, Ste 1 
Port Angeles, WA 98362 
(360) 417-2221

Clark County
PO Box 8815 
Vancouver, WA 98666-8815 
(564) 397-2345

Columbia County
341 E Main St, Ste 3 
Dayton, WA 99328 
(509) 382-4541

Cowlitz County
207 4th Ave N, Rm 205 
Kelso, WA 98626-4124 
(360) 577-3005

Douglas County
PO Box 853 
Waterville, WA 98858 
(509) 888-6402

Ferry County
350 E Delaware Ave, Ste 2 
Republic, WA 99166 
(509) 775-5200

Franklin County
PO Box 1451 
Pasco, WA 99301 
(509) 545-3538

Garfield County
PO Box 278 
Pomeroy, WA 99347-0278 
(509) 843-1411

Grant County
PO Box 37 
Ephrata, WA 98823 
(509) 754-2011 ext. 2704

Grays Harbor County
100 W Broadway, Ste 2 
Montesano, WA 98563 
(360) 964-1556

Island County
PO Box 1410 
Coupeville, WA 98239 
360-678-8290

Jefferson County
PO Box 563 
Port Townsend, WA 98368-0563 
(360) 385-9119

King County
919 SW Grady Way 
Renton, WA 98057 
(206) 296-8683

Kitsap County
614 Division St, MS 31 
Port Orchard, WA 98366 
(360) 337-7128

Kittitas County
205 W 5th Ave, Ste 105 
Ellensburg, WA 98926-2891 
(509) 962-7503

Klickitat County
205 S Columbus, Rm 203 
Goldendale, WA 98620 
(509) 773-4001

Lewis County
PO Box 29 
Chehalis, WA 98532-0029 
(360) 740-1164

Lincoln County
PO Box 28 
Davenport, WA 99122-0028 
(509) 725-4971

Mason County
PO Box 400 
Shelton, WA 98584 
(360) 427-9670 ext 469

Okanogan County
PO Box 1010 
Okanogan, WA 98840-1010 
(509) 422-7240

Pacific County
PO Box 97 
South Bend, WA 98586-0097 
(360) 875-9317

Pend Oreille County
PO Box 5015 
Newport, WA 99156 
(509) 447-6472

Pierce County 
2501 S 35th St, Ste C 
Tacoma, WA 98409 
(253) 798-VOTE

San Juan County
PO Box 638 
Friday Harbor, WA 98250-0638 
(360) 378-3357

Skagit County
PO Box 1306 
Mount Vernon, WA 98273-1306 
(360) 416-1702

Skamania County
PO Box 790, Elections Dept 
Stevenson, WA 98648-0790 
(509) 427-3730

Snohomish County
3000 Rockefeller Ave, MS 505 
Everett, WA 98201-4060 
(425) 388-3444

Spokane County
1033 W Gardner Ave 
Spokane, WA 99260 
(509) 477-2320

Stevens County
215 S Oak St, Rm 106 
Colville, WA 99114-2836 
(509) 684-7514

Thurston County
2000 Lakeridge Dr SW 
Olympia, WA 98502-6090 
(360) 786-5408

Wahkiakum County
PO Box 543 
Cathlamet, WA 98612 
(360) 795-3219

Walla Walla County
PO Box 2176 
Walla Walla, WA 99362-0356 
(509) 524-2530

Whatcom County
PO Box 369 
Bellingham, WA 98227-0369 
(360) 778-5102

Whitman County
PO Box 191 
Colfax, WA 99111 
(509) 397-5284

Yakima County
PO Box 12570 
Yakima, WA 98909-2570 
(509) 574-1340

WA State Elections Division
PO Box 40229 
Olympia, WA 98504-0229 
1 (800) 448-4881

WA State Elections Division  
PO Box 40229  
Olympia, WA 98504-0229


