ভা ঁজ করে সিল করুন, অথবা একটি এনভেলাপ ব্যবহার করুন।

ওয়াশিংটন স্টেট ভ�োটার রেজিস্ট্রেশন ফর্ম

নির্দে শনাসমূহ
ভ�োট প্রদানের জন্য রেজিস্ট্রেশন করার জন্য কিংবা
আপনার বর্ত মান রেজিস্ট্রেশন আপডেট করার জন্য
এই ফর্মটি ব্যবহার করুন।

www.votewa.gov-এ অনলাইনে নিবন্ধন করুন।
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ব্যক্তিগত তথ্য

কাল�ো বা নীল কালি ব্যবহার করে সব তথ্য পরিষ্কারভাবে
প্রিন্ট করুন । আপনার ব্যালট যাচাই করার জন্য আপনার
স্বাক্ষর মিলিয়ে দেখা হবে। এই ফর্মটি পূরণ করে আপনার
কাউন্টির নির্বাচন অফিসে ডাকয�োগে প্রেরণ করুন
(পিছনে ঠিকানা আছে)।

নামের শেষাংশ 	প্রথমাংশ 	মধ্যাংশ

জন্মতারিখ (মাস/দিন/বছর) 	লিঙ্গ

সর্বশেষ সময়
নির্বাচন অফিসে এই ফর্মটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার
কমপক্ষে আট দিন পূর্বে প�োঁছালেই কেবলমাত্র এই
রেজিস্ট্রেশন পরবর্তী নির্বাচনের জন্য কার্যকর হবে।
ভ�োট প্রদান
আপনি আপনার ব্যালট ডাকয�োগে পেয়ে যাবেন। ভ�োট
প্রদানের জন্য বিদ্যমান বিভিন্ন পদ্ধতিগুল�ো সম্পর্কে
জানতে আপনার কাউন্টির নির্বাচন অফিসের সাথে
য�োগায�োগ করুন।

অর্ধেক ভা ঁজ করুন

ন�োটিশ
ভ�োট প্রদানের জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে আপনাকে
অবশ্যই ইউনাইটেড স্টেটসের নাগরিক হতে হবে। যদি
আপনার বয়স কমপক্ষে ষ�োল বছর হয়ে থাকে, তাহলে
আপনি রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন। পরবর্তী জেনারেল
ইলেকশনের সময় আপনার বয়স কমপক্ষে আঠার�ো বছর
হলে কিংবা স্পেশাল ইলেকশনের সময় আপনার বয়স
কমপক্ষে আঠার�ো বছর হলে আপনি ভ�োট প্রদান করতে
পারবেন।
নিজের বিষয়ে অথবা ভ�োটার রেজিস্ট্রেশনের জন্য
আপনার য�োগ্যতা সম্পর্কে জেনেশুনে মিথ্যা তথ্য প্রদান
করা একটি Class C পর্যায়ের গুরুতর অপরাধ যার জন্য
শাস্তি হিসেবে পা ঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা $10,000
পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডই প্রদান করা হতে পারে।
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3

4

1 / 2022

A1 – Agency – ALTSA

য�োগ্যতা

হ্যাঁ

না

আমি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার একজন নাগরিক।

হ্যাঁ

না 	আমার বয়স ন্যূনতম ষ�োল বছর এবং আমার বয়স আঠার�ো বছর পূর্ণ হওয়ার
আগে আমি ক�োন স্পেশাল কিংবা জেনারেল ইলেকশনে ভ�োট প্রদান করব�োনা।

মিলিটারি / ওভারসিস স্ট্যাটাস
হ্যাঁ

না 	আমি বর্তমানে মিলিটারিতে কর্মরত আছি।

হ্যাঁ

না

এর মধ্যে অন্তর্ভু ক্ত আছেন ন্যাশনাল গার্ড ও এন্ড রিজার্ভস এবং তাদের স্বামী-স্ত্রী বা নির্ভরশীল ব্যক্তি
যারা চাকরীর কারণে বাড়ি থেকে দূরে বসবাস করছেন।

আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে বসবাস করি।

সনাক্তকরণ – ওয়াশিংটন ড্রাইভার লাইসেন্স, পারমিট, বা আইডি

যদি ওয়াশিংটনে আপনার ড্রাইভার লাইসেন্স, পারমিট, বা আইডি না
থাকে, সেক্ষেত্রে নিবন্ধনের জন্য আপনার সামাজিক নিরাপত্তা
নম্বরের শেষ চার সংখ্যা ব্যবহার করতে পারেন।

5

xx x-x x-

নাম বা ঠিকানা পরিবর্ত ন
এই তথ্য আপনার বর্তমান নিবন্ধন হালনাগাদ করতে ব্যবহার করা হবে, যদি প্রয�োজ্য হয়।

6

Bengali

জিপ ক�োড

যদি আপনার উত্তর না হয়, তাহলে এই ফর্ম পূরণ করবেন না।

য�োগায�োগের তথ্য
যদি আপনার এই ফর্ম বিষয়ে ক�োন সহায়তার প্রয়�োজন হয়,
তাহলে Washington State Elections Division এর
সাথে য�োগায�োগ করুন।

অফিসের কাজে ব্যবহারের জন্য:

শহর		

ফ�োন নাম্বার (ঐচ্ছিক) 	   ই-মেইল এড্রেস (ঐচ্ছিক)

আপনাকে দেয়া সেই এজেন্সির সহায়তার উপরে
রেজিস্ট্রেশন করা কিংবা না করার ক�োন প্রভাব পড়বেনা।

ওয়েব
www.votewa.gov
ফ�োন
1 (800) 448-4881
ইমেইল
elections@sos.wa.gov
ডাকয�োগে 	PO Box 40229
Olympia, WA 98504-0229

এপার্টমেন্ট #

শহর		রাটেট এবং জিপ ক�োড

পাবলিক বেনিফিট অফিস
আপনি যদি ক�োন পাবলিক বেনিফিটস অফিস থেকে
ফর্মটি পেয়ে থাকেন, তাহলে যেখানে আপনি ফর্মটি
পেয়েছেন তা গ�োপন থাকবে।

যদি আপনি মনে করেন যে, আপনার রেজিস্ট্রেশন করার
অধিকারের বিষয়ে কিংবা রেজিস্ট্রেশন করবেন কিনা সেই
সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের গ�োপনীয়তার বিষয়ে ক�োন ব্যক্তি
হস্তক্ষেপ করেছেন, তাহলে আপনি Washington State
Elections Division এর কাছে একটি অভিয�োগ দাখিল
করতে পারেন।

ওয়াশিংটন স্টেটে আবাসিক ঠিকানা 		

ডাকয�োগে পাঠান�োর ঠিকানা, যদি পৃথক হয়

ভবিষ্যৎ ভ�োটার
আপনার বয়স যদি কমপক্ষে ১৬ বছর হয়ে থাকে, তাহলে
সাইন আপ করার জন্য এই ফর্মটি ব্যবহার করুন। য�োগ্য
হওয়ার সাথে সাথে আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভ�োট প্রদানের
জন্য রেজিস্টার্ড হয়ে যাবেন।
সর্বসাধারণের জন্য তথ্য
ভ�োট প্রদানের জন্য য�োগ্য হলে আপনার রেজিস্ট্রেশনের
নাম, ঠিকানা, লিঙ্গ এবং জন্মতারিখ সর্বসাধারণের জন্য
উন্মুক্ত তথ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

পদবি

পূর্বের নামের শেষাংশ

নামের প্রথমাংশ

নামের মধ্যাংশ

পূর্বের বাসস্থানের ঠিকানা

শহর 	রাটেট এবং জিপ ক�োড

ঘ�োষণা
আমি ঘ�োষণা করছি যে, এই ভ�োটার নিবন্ধন ফর্মে দেওয়া সমস্ত তথ্য সত্য। আমি যুক্তরাষ্ট্রের একজন নাগরিক, আমি আগামী
দিনে হতে চলা নির্বাচনের স্থানটিতে এবং যেখানে আমি আমার ভ�োট দেব, সেই স্থানে অন্তত ত্রিশ দিন আগে থেকে বসবাস
করব�ো, এবং আমার বয়স অন্তত ১৬ বছর।, আমি ক�োর্ট অর্ডারের মাধ্যমে ভ�োট প্রদানে অয�োগ্য বলে বিবেচিত নই এবং আমি
বর্তমানে ডিপার্টমেন্ট অফ কারেকশন্সের অধীনে ওয়াশিংটনের ক�োন গুরুতর অপরাধের দণ্ডাদেশের জন্য সম্পূর্ণ কারবাসের
সাজা ভ�োগ করছিনা এবং আমি বর্তমানে ফেডারেল অথবা স্টেটের বাইরের ক�োন গুরুতর অপরাধের দণ্ডাদেশের জন্য
কারাবন্দী নই।

এখানে
স্বাক্ষর
করুন

এখানে
তারিখ
লিখুন

return address:
PO Box 40229, Olympia, WA 98504-0229
ফার্স্ট ক্লাস
প�োস্টেজ
ব্যবহার
অত্যাবশ্যক

PO Box 40229
Olympia, WA 98504-0229

অনুগ্রহ করে আপনার কাউন্টির নির্বাচন অফিসের ঠিকানা নিচে লিখুন:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

অর্ধেক ভা ঁজ করুন

অর্ধেক ভা ঁজ করুন

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

