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      আপিন েভাট েদওয়ার জনয্ িনেজেক েরিজ�ার করেত পােরন যিদ আপিন হন: 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

              গর�পণূর্ তথয্  
িবভাগ 3 - CA �াইভােরর লাইেস�, CA আইিড কাডর্  # বা SSN: 

যিদ েভাটােরর কােছ এই তথয্ না থােক বা মেন না থােক তেব তারা এখনও েরিজ�ার এবং েভাট িদেত পােরন । এিট ঐি�ক 
 

 

অধয্ায় 4 - আপিন েযখােন থােকন তার অব�ান বণর্না করন: 
    যথাস�ব সেবর্াত্তম অব�ান বণর্না কের স�ূণর্ করন। নূয্নতম �স ি�ট বয্বহার করন। 
           উদাহরণ�রপ: লস এে�েলস ি�ট এবং 23rd ি�েটর উত্তর-পি�ম েকােণ অবি�ত পােকর্ । 
 

িবভাগ 5 - েমইিলং িঠকানা: 
েযখােন েমইল �া� হয় েসই িঠকানা িদেয় স�ূণর্ করন। 
উদাহরণ�রপ: িবিভ� সং�া তােদর িঠকানা বয্বহােরর অনুমিত েদয়। 

 

েভাটাররা েরিজে�শন কাডর্  পূরণ করার সময় েকােনা সহায়তা েপেত পােরন। েভাটারেক সাহাযয্ কেরেছন এমন বয্ি�েক অবশয্ই এই  
ফমর্িট "েকউ িক আপনােক এই ফমর্িট পূরণ করেত বা িবতরণ করেত সহায়তা কেরেছ" পূরণ করেত হেব।

গহৃহীনতার স�ুখীন বয্ি�েদর জনয্ েভাটার েরিজে�শন 
 

 

 

LOS ANGELES কাউি�  
েরিজ�ার-েরকডর্ ার/কাউি� �াকর্  

18+ 
একজন মািকর্ ন  
নাগিরক 

18 বছর বা তার 
েবিশ বয়সী 

একজন 
কয্ািলেফািনর্য়া 
বািস�া 

বতর্ মােন আদালত �ারা েভাট 
েদওয়ার জনয্ মানিসকভােব 
অ�ম বেল মেন করা হয় না 
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 েক অনুেরাধ করেত পােরন: 

 

               
     
 

 

েপেম�: 

জ� �মানপে�র জনয্ $32 িফ 

             
  

      
 

 

             
 
 
 
 
 
 

িন�িলিখত বছরগিল উপল�: 
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BRANCH OFFICES 
Services are by appointment only 
East Los Angeles LAX / Courthouse 

Florence / Firestone (Temporarily Closed) Van Nuys 

Lancaster 

 
 

Services are by appointment only 

A 

 

LOS ANGELES কাউি�  
েরিজ�ার-েরকডর্ ার/কাউি� �াকর্  
 

Additional questions? Contact Registrar-Recorder/ 
County Clerk at (800) 201-8999, option 1. 

2. Individuals may take form to any office listed above 
(by appointment only) 

 
needed. 

 
of identity. 

1. 

একজন িশশ, দাদা-দািদ, নািত-নাতিন, ভাইেবান, পত্নী বা 
িনব�েকর ঘেরায়া অংশীদার 

নগদ 
েচক/মািন অডর্ ার 

েরিজ�ার-েরকডর্ ার/কাউি� �াকর্ েক �েদয় করন 

ে�িডট কাডর্ /েডিবট কাডর্  

বয্ি�রা উপের তািলকাভু� েযেকান অিফেস ফমর্ িনেত পাের (শধু 
অয্াপেয়�েমে�র মাধয্েম) এেজি�গিলও ফমর্ পাঠােত পাের। ফয্া� 
�হণেযাগয্ নয় কারণ আসল �া�র �েয়াজন। 

েমইল করার সময়, জ� �মানপ�িট বয্ি�গতভােব িনেত আসেবন 
বা একিট িঠকানা েযখােন এিটেক পাঠােনা হেব তা িনেদর্শ 
করন। 

অিতির� �� ? (800)201-8999-এ েরিজ�ার-েরকডর্ ার/কাউি� 
�ােকর্ র সােথ েযাগােযাগ করুন, িবক� 1 । 

একিট জ� �মানপে�র অনুেরাধ 

(�ধান কাযর্ালয়) 
পিরেষবাগিল শধুমা� অয্াপেয়�েমে�র মাধয্েম 

শাখা কাযর্ালয়গিল 
পিরেষবাগিল শধুমা� অয্াপেয়�েমে�র মাধয্েম 
 

(সামিয়কভােব ব�) 

েকাটর্ হাউস 

 িনব�ক বা অিভভাবক/ৈবধ অিভভাবক িনব�ক৷ 

অিতির� পিরেষবা িফ $1.75 চাজর্  করা হেব 

িফ মাফ করার জনয্ 

গৃহহীন বয্ি�েদর সহায়তাকারী গৃহহীন েসবা �দানকারী 
সং�াগিলর জনয্ 

জ� �মানপে�র �মাণীকরণ িফ মওকুফ েপেত গৃহহীন 
শপথপ�িট স�ূণর্ করন ৷ �িত বছর 3 কিপ পযর্� অনুেরাধ 
করা েযেত পাের। এই ফমর্িট কয্ািলেফািনর্য়া িডপাটর্ েম� অফ 
পাবিলক েহলথ �দান কের। 

*েমল করার সময়, পিরচেয়র একিট েনাটারাইজড সািটর্ িফেকট 
অবশয্ই অ�ভুর্ � করেত হেব 

1905 সাল েথেক বতর্ মান পযর্� LA কাউি�েত জ��হণকারী মািকর্ ন 
নাগিরকেদর জে�র �মাণপ� 

েমি�েকা েথেক জ� �মানপে�র জনয্, দয়া কের েমি�কান কনসুয্েলেটর 
সােথ 213-351-6800 ন�ের েযাগােযাগ করন। 


