
2021 সােলর েনইবারহুড কাউি�ল (NC) িনবর্াচেনর 
েভাট-বাই েমল (VBM) এর আেবদনপতৰ্ 

 
গুরুত্বপূণর্: একিট বয্ালট গৰ্হেণর জনয্ উপযু� হেত, clerk.lacity.org/elections অনলাইন েপাটর্াল বয্বহার কের অথবা এই পূরণকৃত আেবদনপতৰ্ নীেচ পৰ্দ� 
িঠকানায় িফিরেয় িদেয় আপনােক অবশয্ই একিট VBM আেবদনপতৰ্ পূরণ করেত হেব। অস�ূণর্ আেবদনপতৰ্ পৰ্িকৰ্য়া করা হেব না। পূরণকৃত আেবদনপেতৰ্ অবশয্ই 
সকল পৰ্েয়াজনীয় তথয্ (*) অ�ভুর্� থাকেত হেব। একিট VBM বয্ালেটর জনয্ আেবদেনর েশষ তািরখ হেলা িনবর্াচেনর পূেবর্ সাত (7) িদন পূেবর্, িনিদর্� সময়সীমার 
জনয্ 2021 সােলর েনইবারহুড কাউি�ল টাইমলাইন েদখুন। VBM আেবদনপেতৰ্র িকছু তথয্ কয্ািলেফািনর্য়া পাবিলক েরকডর্স অয্াে�র সােপক্ষাধীন, আেরা তেথয্র 
জনয্ 2021 সােলর েনইবারহুড কাউি�ল িনবর্াচন হয্া�বুেকর অধয্ায় 8.4 েদখুন। 
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*েভাটার তথয্ মুদৰ্ণ করুন – অনুগৰ্হ কের ��ভােব বড় অক্ষের িলখুন। 

নােমর পৰ্থমাংশ:     নােমর মধয্মাংশ:  নােমর েশষাংশ:     

জ� তািরখ: / / েফান নম্বর: ( )  ইেমইল:    

 *আপনার ে�কেহা�ার �য্াটাস উে�খ করুন – নীেচর উপযু� বে� “X” িচ� িদন। 
       আিম   েনইবারহুড কাউি�েল েভাট েদওয়ার জনয্ উপযু� কারণ: 
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আিম েনইবারহুড কাউি�েলর একজন বািস�া এবং এই িঠকানায় বসবাস কির: 
িঠকানা: িসিট: িজপ:    

 
আিম েনইবারহুড কাউি�েলর মেধয্ একিট বয্বসার মািলক বা চাকির কির: 
বয্বসা বা কমর্�েলর নাম:     
িঠকানা: িসিট: িজপ:   

আিম েনইবারহুড কাউি�েলর মেধয্ একিট �াবর স�ি�র মািলক: 
িঠকানা: িসিট: িজপ:    

 
আমার একিট কিমউিনিটিভি�ক সং�ােত কিমউিনিটর পৰ্িত আগৰ্হ রেয়েছ, যা এক বছেররও েবিশ সময় ধের ধারাবািহকভােব একিট বা�ব ি�ট এেডৰ্স 
বজায় েরেখেছ, এবং এই সংগঠন চলমান এবং যাচাইেযাগয্ কাযর্কৰ্ম এবং কমর্সূিচ পিরচালনা কের যা িনকটবতর্ী এলাকাগুেলােক উপকৃত কের এবং এই 
সংগঠন NC এর সীমানায় অবি�ত। একিট লাভজনক সং�া কিমউিনিটিভি�ক সং�া িহেসেব েযাগয্ হেব না: 
সং�ার নাম:      
িঠকানা: িসিট: িজপ:    
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*আমার বয্ালট ডাকেযােগ পাঠান (যিদ উপেরা� িঠকানার েথেক িভ� হয়, তাহেল অনুগৰ্হ কের পৰ্েযাজয্ েক্ষেতৰ্ েসবা পৰ্দানকারী উে�খ কের েমইিলং িঠকানা পৰ্দান করুন): 

িঠকানা ____________________________ ________ _ অয্াপাটর্েম� নম্বর:  ____িসিট: _____ _________  িজপ: _____________ 

4 
*ডকুেম� স্বাক্ষর করা: আিম, নীেচ স্বাক্ষরকারী, িমথয্া সােক্ষয্র জনয্ দে�র অধীেন েঘাষণা করিছ েয উপের উি�িখত িববৃিত সতয্ এবং সিঠক: 

 
স্বাক্ষর: তািরখ:   

5 
আমার VBM আেবদনপতৰ্ িফিরেয় েদওয়ার জনয্ আমার পক্ষ েথেক িনে�া� এেজ�েক মেনানীত করিছ। 
      

অনুেমািদত এেজে�র ��াক্ষের নাম অনুেমািদত এেজে�র স্বাক্ষর 

এই আেবদনপতৰ্ অবশয্ই িনবর্াচেনর িদেনর কমপেক্ষ সাত িদন পূেবর্ গৰ্হণ করেত হেব। িনে�া� িতনিট প�িতর েযেকােনা একিট অনুসরণ কের আপনার পূরণকৃত 
ফরমগুেলা েফরত িদন: 

1. আেবদনপতৰ্ ডাকেযােগ েপৰ্রণ: 2. ইেমইেলর মাধয্েম েপৰ্রণ: 
Office of the City Clerk - Election Division অথবা clerk.electionvbm@lacity.org 
555 Ramirez Street, Space 300 3. ফয্া�: (213) 978-0376 
Los Angeles, CA 90012 

VBM কমর্কতর্া কতৃর্ক পূরণীয় 
পৰ্দ� ডকুেম�(সমূহ) তািলকাভু� করা (পৰ্েযাজয্ েক্ষেতৰ্):   

  েময়াদ েশষ হওয়ার তািরখ (পৰ্েযাজয্ েক্ষেতৰ্):    

িলেখেছন: তািরখ:    
 

*পৰ্েয়াজনীয় তথয্ 
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