
নিউ ইয়র্ক  স্টেট স্�োটদোতোর নিবন্ধীররণের ফর্ক
স্�োট নদণত নিবন্ি ররুি
এই ফর্মের ্ াধ্যর্, আপনি নিউ ইয়রমে  স্টেরের নিরমোচরি স্�াে নিরে নিরন্ধি রররেি। এোড়াও 

আপনি এই ফ্মেটি র্যরহার রররে পারররি:

• আপিোর স্�োটোর স্রনিণ্রেশণির িোর বো ঠিরোিো পনরবত্ক ি ররণত

• এরটি রোিনিনতর দণের সদস্য হণত

• আপিোর পোটি্ক র সদস্যতো পনরবত্ক ি ররণত

• আপনি 16 বো 17 বছর বয়সধী হণে স্�োট স্দওয়োর িি্য আণে স্রনিটেোর ররুি

নিবন্ধীরৃত হণত আপিোণর অবশ্যই হণত হণব:
• নরস্্ি যুক্তরারে্রর এরজি িাগনরর;

• 18 রের রয়সী (আপনি 16 এরং 17 রের রয়রস পূরস্্ নিরন্ধি রররে পাররি পাররি
নরন্ ু  18 রের হওয়ার আরগ স্ �াে িনরে পারররি িা);

• গুেকােনা গরতর অপরােধর জনয্ কারাগাের যােত না থােকন;

• অিয্ স্ রাথাও স্ �ােিারির অনধরার িারী ররা েচরর িা;

• স্ রারিা িআােে ারা অরযাগয্ নরররনচে িা হরে।

এই ফর্কটি পোঠোি বো স্পৌঁণছ নদি
নিরচর ফ ম্েটি পূরণ ররুি এরং স্সটি এই ফর ম্ের নপেরির আপিোর রোউনটির 
িঠেরো িেো য় পাঠাি, রা এই ফ্স্্টি আিপার িনরস্্াচিরর রাউনটি 
স্ রার স্্্র (County Board of Elections) অনফরস িনরয় আসুি।

আিপন েয িনবর্ােচন েভাট িেদত চান এই ফমর্িট অবশয্ই তার 10 
িদন েআগ গৃহীত েহত েহব।িআপার রািউন  িআপারর জািারর সয্ 
িআপন স্ াে স্িওয়ার িজয্  িেনরন�।

আরও িব�ািরত জােনত চান? 
এই ফণর্কর নপছণি তোনেরোবদ্ধ িম্বণরর আপিোর নিব্কোচণির রোউনটি 
স্বোণ ্্ক  (County Board of Elections) রা 1-800-FOR-VOTE (TDD/
TTY ্ ায়াে 711) িম্বরর স্ফাি ররুি।

আরোণদর ওণয়বসোইট www.elections.ny.gov এ উত্তরগুনে বো 
সরঞ্োরগুনে খঁুিিু

আপিোর পনরচয় যোচোই
নিরমোচরির নিরির আরগ DMV িম্বর (ড্োই�োরস েোইণসন্স িম্বর অথবো 
িি-ড্োই�োরস আইন্ িম্বর), অথরা সোরোনির নিরোপত্তো িম্বণরর স্শষ 
চোরটি সংখ্যো, যা আপনি রক্স এ পূরণ ররররি, স্সটির ্ াধ্যর্ আপিার পনরচয় 
যাচাই ররার স্চষ্া ররর। 

আপিোর যনদ DMV অথবো সোরোনির নিরোপত্তো িম্বর িো থোণর,  
োহরে আপনি এরটি বরধ ফরো আইন্, এরটি সাম্প্রনের ইউটিনেটি নরে, র্যাঙ্ক 
স্টেের্টি, স্পরচর, সররারী স্চর রা আপিার িা্ ঠিরািা প্রিশমেিরারী অি্য 
স্রারিা সররানর িনথ র্যরহার রররে পাররি। আপনি এই ফর্মের সরগে এই ধররণর 
স্য স্রারিা এরটি আইন্র এরটি প্রনেনেনপ সংযুক্ত রররে পাররি-ফর্মের পাশগুনে 
রন্ধ ররার রথা ্ রি রাখররি। 

নিব্কোচণির নদণির আণে আররো যনদ আপিোর পনরচয় যোচোই ররণত 
অসরথ্ক হই তোহণে স্ব যখি আপনি প্রথরবোর স্�োটদোি ররণবি তখি 
আপিোণর আইন্ নবষণয় নিজ্োসো ররো হণব। 

পিনর 

িা্ 

16

অ্যাপােমে র্টি িম্বর 

  আ্ারর এরটি অিপুনস্নের র্যােরের জি্য আররিি রররে হরর।

  আন্ এরজি নিরমোচরির নিরির র্মী হরে চাই। 

্ারের আি্যক্ষর  

সরম্বাধি 

িগর/শহর/গ্া্

নজপ স্রা্  

নজপ স্রা্  

হেফিা্া: আন্ শপথ ররনে রা িঢ়ৃ�ারর রেনে
• আন্ এরজি ্ ানরমে ি িাগনরর।

• আন্ নিরমোচরির পূররমে র্পরক্ষ 30 নিি রাউনটি, শহর রা গ্ার্ রসরাস ররর।

• নিউইয়রমে  স্টেরে স্�াে স্িওয়ার জি্য নিরন্ধরির সরে আরনশ্যরো আন্ পূরণ 
রররনে৷

• নিরচর ররক্স এটি হে আ্ার স্াক্ষর অথরা নচহ্ন।

• উপররর েথ্যগুনে সে্য, আন্ অরগে আনে এই স্য এটি যনি সে্য িা হয়, আন্
স্িাষী সার্যস্ত হরে পানর এরং আ্ার $5,000 পযমেন্ত জনর্ািা এরং/অথরা চার
রের পযমেন্ত স্জে হরে পারর।

আ্ার স্রারিা নিউ ইয়রমে  স্টেে ড্াই�াররর োইরসন্স রা সা্ানজর নিরাপত্া িম্বর স্িই।

আপিার সা্ানজর নিরাপত্া িম্বররর স্শষ চারটি সংখ্যা     

  স্্র্াক্্যাটির পাটিমে

  নরপারনেরাি পাটিমে

  রিজারর�টি� পাটিমে

  ওয়ানরমে ং ফ্যান্নে পাটিমে  

  অি্যাি্য

ঠিরািা (স্পাটে রক্স িয়) 

আপিার ঠিরািা নেে 

আপিার আরগর স্টেে রা নিউ ইয়রমে  স্টেে রাউনটি নেে 

আপিার িা্ নেে 

নিউ ইয়রমে  স্টেে রাউনটি 

3

আপনি নর এর আরগ স্�াে নিরয়রেি?   হ্যাঁ  িা 

8

14

15

আপিার িা্

আরও েথ্য
আইরে্ 5, 6 ও 7 ঐনছির

আপনি স্যখারি রসরাস 
রররেি স্সই ঠিরািা

স্য ঠিরািায় আপনি নচঠি 
পাররি
উপররর অিরুূপ হরে এনড়রয় যাি

স্�াে স্িওয়ার ইনেহাস

স্�ারের স্য েরথ্য পনররেমে ি 
হরয়রে
যনি এরে স্রাি পনররেমে ি িা হরয় থারর রা 
আপনি আরগ স্�াে িা নিরয় থাররি োহরে 

এো এনড়রয় যাি

পনরনচনে
আপিারর অরশ্যই 1ো স্ররে নিরে হরর

প্রশ্ন থাররে, অিগু্হ ররর উপররর আপিার পনরচয় 
যাচাই স্িখুি।

রাজনিনের িে
আপিারর অরশ্যই 1ো স্ররে নিরে হরর

রাজনিনের িরে িা্ স্েখারিা ঐনছির, েরর স্রারিা 
রাজনিনের িরের প্রাথন্র নিরমোচরি স্�ােিাি 
রররে, স্�ােিাোরর অরশ্যই স্সই রাজনিনের িরে 
িা্ স্েখারে হরর, েরর রাজ্য িরের নিয়র্ অি্য 
নরেু থাররে অি্য রথা।

ঐনছির প্রশ্নস্হূ

   সয্াগয্ো

10 স্রাি রের?11

12

ঠিরািা রা স্পাটে রক্স 

স্পাটে রক্স 

িগর/শহর/গ্া্

9

13

জন্ম োনরখ       র র র রনি নি্া ্া / /4

6 স্ফাি          – –

নেগে5

স্াক্ষর

োনরখ

আপনি নর ্ ানরমে ি িাগনরর?  হ্যাঁ  িা 

আপিার উত্রর িা হরে, আপনি স্�াে স্িওয়ার জি্য নিরন্ধি ররারে পারররি িা।
1

যনি আরগর িটুি প্ররশ্নর আপিার উত্র িো হয়, আপনি স্�াে স্িওয়ার জি্য নিরন্ধি রররে পারররি িা।

A) নিরমোচরির নিি রা োর আরগ আপিার রয়স নর 18 রের হরয় যারর?  হ্যাঁ  িা

2

নিউ ইয়রমে  স্টেে DMV িম্বর 

সংরশানধে
. 01/25/2023

ন্থ্যা নিরন্ধীররণ সংগ্হ ররা অথরা নিরমোচরির স্রার ম্ে  �ুে েথ্য স্িওয়া এরটি অপরাধ। অিগু্হ ররর িীে রা রারো রানে নিরয় নেখুি।

ইর্ে 7

   আনর এরটি রোিনিনতর দণে িোর স্েখোণত চোই

        আনর স্রোিও রোিনিনতর দণে িনথ�ুক্ত হণত চোই িো এবং স্বতন্ত্র 
স্�োটদোতো হণত ইচ্রু

  স্রারিা পাটিমে  িয়

B) আপনি নর অন্তে 16 রের রয়সী এরং স্রারেি স্য় স্�াে স্িওয়ার জি্য নিরমোচরির নিরি রা োর আরগ আপিারর অরশ্যই 18 রের 

রয়সী হরে হরর এরং এরর্ নিরমোচরির স্য় আপিার রয়স আঠাররা রের িা হওয়া পযমেন্ত আপিার নিরন্ধি “অ্ী্াংনসে” থাররর
এরং আপনি স্রািও নিরমোচরি স্�াে নিরে পারররি িা।                       হ্যা ঁ    িা 

x x x – x x –

For board use only

中文資料:若您有興趣索取中文資料表格, 
請電: 1-800-367-8683

যনি আপনি এই ফ্মেটি রাংোরে স্পরে চাি োহরে 
1-800-367-8683 িম্বরর স্ফাি ররুি

Información en español: si le interesa obtener este  

formulario en español, llame al 1-800-367-8683 
한국어: 한국어 양식을 원하시면

1-800-367-8683 으로 전화 하십시오.
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এই নর�াগটিরে ঠিরািা নেরখ টে্যাম্প নিি

আপিার ঠিরািা

আপিার নিরমোচরির রাউনটি স্রারম্ের ঠিরািা (নিরচর স্থরর স্ররে নিি)

এখারি ফাটেমে-ক্াস 

টে্যাম্প নিি

্াররযারগ পাঠারার আরগ, 
স্েপ খুেিু, �াঁজ ররুি 
এরং সীের্াহর নিি

স্চারখর রঙ 

যনি আপনি ্েৃু্যর পর এরজি অগে রা টিসু্য িাো হরে ইছিরু হি োহরে আপনি NYS Donate Life™ 
স্রনজন্রিরে অিোইরি www.donatelife.ny.gov িনথ�ুক্ত হরে পাররি রা নিরচর ফ্মে সম্পণমে রররে 
পাররি  

আপনি এরটি সুনিনচিেররণ স্্ে রা পত্র পাররি যা আপিারর আপিার িাি সী্ারদ্ ররার সুরযাগ প্রিাি 
রররর।

নিরচ স্াক্ষর ররর, আপনি প্রে্যানয়ে রররেি 
স্য আপনি:

• আপিার রয়স 16 রের রা োর স্রনশ;

• আপিার সরে অগে এরং স্রাষ প্রনেস্াপি, গররষণা অথরা উ�রয়র জি্য িাি 
ররায় আপনি সম্মে আরেি;

•NYS Donate Life™ স্রনজন্রিরে স্ে িনথ�ুক্তরররণর জি্য নিরমোচি স্রাম্েরর 
আপিার িা্ ও শিাক্তররণ েথ্য প্রিাি ররার অিু্নে নিরছিি;

• এরং আপিার ্েৃু্যর পর স্রনজন্রিরর যুক্তরার্রের নিয়ন্রিে অগে প্রনেস্াপিরারী 
সংস্া এরং NYS এর োইরসন্স প্রাপ্ত টিসু্য এরং আই র্যাঙ্ক এরং NYS রন্শিার 
অফ স্হেথ (NYS Commissioner of Health) দ্ারা অিরু্ানিে অি্যাি্যরির
এই েথ্য অ্যারক্সস ররার অিু্নে নিরছিি।

(ঐনছির)  আপিোর অঙ্গ এবং স্রোষ দোি ররোর নিবন্ধীররে

পিনর 

িা্ 

ঠিরািা 

অ্যাপােমের্টি িম্বর 

নেগে               ্া         িা 

শহর 

উচ্চো  ফুে    ইনচি
স্াক্ষরোনরখ

সরম্বাধি ্ারের আি্যক্ষর  

নজপ স্রা্  

জন্ম োনরখ    রররর নিনি // ্া্া

New York City 
32 Broadway, 7th Fl. 
New York, NY 10004 
(212) 487-5300

Albany 
260 South Pearl St. 
Albany, NY 12202 
(518) 487-5060

Allegany 
8 Willets Ave. 
Belmont, NY 14813 
(585) 268-9294

Broome
Government Plaza 
60 Hawley St. 
PO Box 1766 
Binghamton, NY 
13902 
(607) 778-2172

Cattaraugus
207 Rock City St. 
Suite 100 
Little Valley, NY 14755 
(716) 938-2400

Cayuga
157 Genesee St. 
(Basement) 
Auburn, NY 13021 
(315) 253-1285

Chautauqua
7 North Erie St. 
Mayville, NY 14757 
(716) 753-4580

Chemung
378 South Main St. 
PO Box 588 
Elmira, NY 14902 
(607) 737-5475

Chenango
5 Court St. 
Norwich, NY 13815 
(607) 337-1760

Clinton
Cnty Government Ctr. 
Ste. 104 
137 Margaret St. 
Plattsburgh, NY 12901 
(518) 565-4740

Columbia
401 State St. 
Hudson, NY 12534 
(518) 828-3115

Cortland
112 River St. 
Suite 1 
Cortland, NY 13045 
(607) 753-5032

Delaware
97 Main St. 

Delhi, NY 13753 
(607) 832-5321

Erie
134 W. Eagle St. 
Buffalo, NY 14202 
(716) 858-8891

Essex
7551 Court St. 
PO Box 217 
Elizabethtown, NY 
12932 
(518) 873-3474

Franklin
355 West Main St. 
Ste. 161 
Malone, NY 12953 
(518) 481-1663

Fulton 
2714 St. Hwy 29 
Ste. 1 
Johnstown, NY 12095 
(518) 736-5526

Genesee
County Building #1 
15 Main St. 
Batavia, NY 14020 
(585) 815-7804

Greene
411 Main St. 
Ste. 437 
Catskill, NY 12414 
(518) 719-3550

Hamilton
Rte. 8 
PO Box 175 
Lake Pleasant, NY 
12108 
(518) 548-4684

Herkimer
109 Mary St. 
Ste. 1306 
Herkimer, NY 13350 
(315) 867-1102

Jefferson
175 Arsenal St. 
Watertown, NY 13601 
(315) 785-3027

Lewis
7660 N. State St. 
Lowville, NY 13367 
(315) 376-5329

Livingston 
County Govt. Ctr. 
6 Court St. 
Room 104 
Geneseo, NY 14454 
(585) 243-7090

Madison 
County Office Bldg. 
N. Court St. 
PO Box 666 
Wampsville, NY 
13163 
(315) 366-2231

Monroe 
39 Main St. W. 
Rochester, NY 14614 
(585) 753-1550

Montgomery
Old Courthouse 
9 Park St. 
PO Box 1500 
Fonda, NY 12068 
(518) 853-8180

Nassau 
240 Old Country Rd. 
5th Fl. 
 PO Box 9002 
Mineola, NY 11501 
(516) 571-8683

Niagara
111 Main St. 
Ste. 100 
Lockport, NY 14094 
(716) 438-4040

Oneida
Union Station 
321 Main St. 
3rd Fl. 
Utica, NY 13501 
(315) 798-5765

Onondaga 
1000 Erie Blvd West 
Syracuse, NY 13204 
(315) 435-3312

Ontario 
74 Ontario St. 
Canandaigua, NY  
14424 
(585) 396-4005

Orange
75 Webster Ave 
PO Box 30 
Goshen, NY 10924 
(845) 360-6500

Orleans 
14016 Route 31 West, 
Ste. 140 
Albion, NY 14411 
(585) 589-3274

Oswego
185 E. Seneca St. 
Box 9 
Oswego, NY 13126 
(315) 349-8350

Otsego
Ste. 2 
140 County Hwy. 33W 
Cooperstown, NY 
13326 
(607) 547-4247

Putnam
25 Old Route 6 
Carmel, NY 10512 
(845) 808-1300

Rensselaer 
Ned Pattison 
Government Ctr. 
1600 Seventh Ave. 
Troy, NY 12180 
(518) 270-2990

Rockland 
11 New Hempstead Rd. 
New City, NY 10956 
(845) 638-5172

St. Lawrence 
80 State Hwy 310 
Canton, NY 13617 
(315) 379-2202

Saratoga 
50 W. High St. 
Ballston Spa, NY  
12020 
(518) 885-2249

Schenectady 
2696 Hamburg St. 
Schenectady, NY  
12303 
(518) 377-2469

Schoharie 
County Office Bldg. 
284 Main St. 
PO Box 99 
Schoharie, NY 12157 
(518) 295-8388

Schuyler 
County Office Bldg. 
105 9th St., Unit 13 
Watkins Glen, NY 
14891 
(607) 535-8195

Seneca
One DiPronio Dr. 
Waterloo, NY 13165 
(315) 539-1760

Steuben
3 E. Pulteney Sq. 
Bath, NY 14810 
(607) 664-2260

Suffolk 
Yaphank Ave. 
PO Box 700 
Yaphank, NY 11980 
(631) 852-4500

Sullivan 
Gov’t. Ctr. 
100 North St. 
PO Box 5012 
Monticello, NY 12701 
(845) 807-0400

Tioga 
1062 State Rte. 38 
PO Box 306 
Owego, NY 13827 
(607) 687-8261

Tompkins
Court House Annex 
128 E. Buffalo St. 
Ithaca, NY 14850 
(607) 274-5522

Ulster
79 Hurley Ave. 

Kingston, NY 12401 
(845) 334-5470

Warren
Cnty. Municipal Ctr. 
3rd Floor 
Human Serv. Bldg 
1340 St. Rte. 9 
Lake George, NY 
12845 
(518) 761-6456

Washington 
383 Broadway 
Fort Edward, NY 
12828 
(518) 746-2180

Wayne
7376 State Rte. 31 
PO Box 636 
Lyons, NY 14489 
(315) 946-7400

Westchester
25 Quarropas St. 
White Plains, NY 
10601 
(914) 995-5700

Wyoming 
4 Perry Ave. 
Warsaw, NY 14569 
(585) 786-8931

Yates
Ste. 1124 
417 Liberty St. 
Penn Yan, NY 14527 
(315) 536-5135

ইর্ে DMV রা আইন্ NYC # 

Dutchess 
112 Delafield Street,

Poughkeepsie, NY 
12601 
(845) 486-2473 

Suite 200

Suite 5 

Suite 112




