
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 আপিন িক েযাগয্ ? 
আপিন সামিরক বা িবেদশী েভাটার িহসােব িনব�ন করার েযাগয্ িকনা তা েদখার জনয্, আপনােক অবশয্ই িন�িলিখতগিলর মেধয্  

একিট হেত হেব: 
 

   মািকর্ ন যু�রাে�র সশ� 
   বািহনীর সি�য় বা  
   িরজােভর্ র  একজন  
   সদসয্ 

সশ� বািহনীেত 
একজন পত্নী বা 
েকানও বয্ি�র 
উপর িনভর্ রশীল 

একজন মািকর্ ন যু�রা� 
U.S বা D.C র আ�িলক 
সীমার বাইের বসবাসকারী  
নাগিরক।

  
      (সামিরক ও িবেদশী েভাটার ি�িত সহ সম� আেবদনকারীেক অবশয্ই েভাটার িনব�েনর �েয়াজনীয়তা পূরণ করেত হেব।) 
 

1986 সােলর েফডােরল UOCAVA আইেনর অধীেন, সামিরক / ইউিনফমর্যু� পিরেষবা সদসয্ এবং মািকর্ ন যু�রাে�র নাগিরকরা  
কমর্সং�ান, অধয্য়ন ে�া�াম বা সামিরক পিরেষবার কারেণ মািকর্ ন যু�রা� বা কলি�য়া েজলার আ�িলক সীমার বাইের বসবাস করা 
(সহ) সামিরক বািহনীেত কমর্রত একজেনর পত্নী বা িনভর্ রশীলরা েভাট েদওয়ার জনয্ িনব�ন করেত এবং েমইেলর মাধয্েম েভাট 
(অনুপি�িত) বয্ালেটর জনয্ অনুেরাধ করেত পারেবন।  এই আইনিট েফডােরল েভািটং সহায়তা ে�া�াম �ারা পিরচািলত হয়। 

 

 েভাট েদওয়ার জনয্ িনব�ন করন 
আপিন যিদ সামিরক বা িবেদশী েভাটার িহসােব িনব�েনর েযাগয্ হন তেব আপিন িনব�েনর জনয্িন�িলিখত িবক�গিলর েয েকানও একিট বয্বহার  
করেত পােরন। 
অনলাইেন: কয্ািলেফািনর্য়া অনলাইন েভাটার িনব�ন বা েফডােরল েভািটং সহায়তা ে�া�াম 
কাগেজ:   কয্ািলেফািনর্য়া েসে�টাির অফ ে�ট েথেক েভাটার িনব�ন ফমর্িট পূরণ করন এবং িন�িলিখতগিলর মেধয্ একিট করন: 

• ফমর্িট ফয্া� করন  (562) 232-7925 বা (877) 614-1128 েত  

• ফমর্িট েমল করন: Registrar-Recorder/County Clerk, Voter Records Division, P.O. Box 30450, 
Los Angeles, CA 90030-0450 

তাড়াতািড় িনব�ন করেত ভুলেবন না Los Angeles কাউি� িনবর্াচেনর িদন েথেক 60 িদন আেগ সামিরক এবং িবেদশী েভাটারেদর 
বয্ালট পাঠােনা শর কের। আপিন সময়মেতা আপনার েভািটং উপকরণ গিল পান তা িনি�ত করার জনয্। 

 

এখনও �� আেছ ? 

 LAVOTE.GOV েত যান অথবা QR েকাড �য্ান করুন 

সামিরক বািহনীেত কমর্রত বা  মািকর্ ন যু�রাে�র বাইের বসবাসকারী েভাটারেদর জনয্ িনবর্াচেন অংশ 
েনওয়া  আেগর েচেয় অেনক েবিশ  সুিবধাজনক।  এিট শর হয় যখন আপিন সামিরক বা িবেদশী েভাটার  
িহসােব েভাট েদওয়ার জনয্ িনব�ন কেরন এবং েমইল, ফয্া� বা ইেমেলর মাধয্েম িনবর্াচনী সাম�ী �হণ 
কেরন। 

12400 Imperial Hwy, Norwalk 90650 
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