
নিউ ইয়র্ক  স্টেট স্�োটদোতোর নিবন্ধীররণের ফর্ক
ভ�োট দিতে দিবন্ধি করুি
এই ফত্মের ্ োধ্যত্, আপদি দিউ ইয়কমে  ভটেতটর দিবমেোচতি ভ�োট দিতে 
দিবন্ধি করতেি। এেোড়োও আপদি এই ফ্মেটি ব্যবহোর করতে পোরতবি:

• আপিোর ভ�োটোর ভরদিত্রেশতির িো্ বো ঠিকোিো পদরবেমে ি করতে
• একটি রোিনিদেক িতের সিস্য হতে
• আপিোর পোটিমে র সিস্যেো পদরবেমে ি করতে

দিবন্ধধীকৃে হতে আপিোতক অবশ্যই 
হতে হতব:
• ্োদকমে ি যুক্তরোত্রের একিি িোগদরক;
• এই বেতরর ভশতে বয়স 18 বো েোর ভবশধী হতে হতব;
• গুরুের অপরোতধর িি্য ভিতে অথবো শেমে োধধীি ্ কু্ত 

অবস্োয় থোকো চেতব িো (যদিিো শেমে োধধীি ্ দুক্ত বো 
িোগদরকতবের অদধকোতরর পুিরুদ্োর হয়);

• অি্য ভকোথোও ভ�োটিোতির অদধকোর িোবধী করো চেতব িো;
• ভকোতিো আিোেে দ্োরো অতযোগ্য দবতবদচে িো হতে।

এই ফ্মেটি পোঠোি বো ভেদে�োর করুি
দিতচর ফ্মেটি পূরণ করুি এবং ভসটি এই ফত্মের দপেতির আপিোর 
কোউদটির ঠিকোিোয় পোঠোি, বো এই ফ্মেটি আপিোর দিবমেোচতির 
কোউদটি ভবোতেমে র (County Board of Elections) অদফতস দিতয় 
আসুি।

আপদি ভয দিবমেোচতি ভ�োট দিতে চোি ভসই দিবমেোচতির অন্তে 25 দিি 
আতগ এই ফ্মেটি েোক ভযোতগ পোঠোি বো ভপৌঁতে দিি। আপিোর কোউদটি 
আপিোতক িোিোতব ভয আপদি ভ�োট ভিওয়োর িি্য দিবদন্ধে।

প্রশ্ন?
এই ফত্মের দপেতি েোদেকোবদ্ িম্বতরর আপিোর দিবমেোচতির কোউদটি 
ভবোতেমে  (County Board of Elections) বো 1-800-FOR-VOTE 
(TDD/TTY েোয়োে 711) িম্বতর ভফোি করুি।

আ্োতির ওতয়বসোইট www.elections.ny.gov এ 
উত্তরগুদে বো সরঞ্ো্গুদে খুিঁিু

আপিোর পদরচয় যোচোই
দিবমেোচতির দিতির আতগ DMV িম্বর (ড্োই�োরস েোইতসন্স িম্বর 
অথবো িি-ড্োই�োরস আইদে িম্বর), অথবো সো্োদিক দিরোপত্তো 
িম্বতরর ভশে চোরটি সংখ্যো, যো আপদি বক্স এ পূরণ করতবি, ভসটির 
্োধ্যত্ আপিোর পদরচয় যোচোই করোর ভচষ্ো করব। 

আপিোর যদি DMV অথবো সো্োদিক দিরোপত্তো িম্বর িো থোতক, 
েোহতে আপদি একটি ববধ ভফোতটো আইদে, একটি সোম্প্রদেক 
ইউটিদেটি দবে, ব্যোঙ্ক ভটেটত্টি, ভপতচক, সরকোরধী ভচক বো আপিোর 
িো্ ঠিকোিো প্রিশমেিকোরধী অি্য ভকোতিো সরকোদর িদথ ব্যবহোর করতে 
পোতরি। আপদি এই ফত্মের সতগে এই ধরতণর ভয ভকোতিো একটি আইদের 
একটি প্রদেদেদপ সংযুক্ত করতে পোতরি-ফত্মের পোশগুদে বন্ধ করোর 
কথো ্ তি রোখতবি। 

দিবমেোচতির দিতির আতগ আ্রো যদি আপিোর পদরচয় যোচোই করতে 
অস্থমে হই েতব যখি আপদি প্রথ্বোর ভ�োটিোি করতবি েখি 
আপিোতক আইদে দবেতয় দিজ্োসো করো হতব। 

পিদব                 

িো্                 

16

অ্যোপোটমে ত্টি িম্বর       

 আ্োতক একটি অিপুদস্দের ব্যোেতটর িি্য আতবিি 
করতে হতব।
 আদ্ একিি দিবমেোচতির দিতির ক্মী হতে চোই। 

্োতের আি্যক্ষর
  

সতম্বোধি 
     

িগর/শহর/গ্ো্                       

দিপ ভকোে  

দিপ ভকোে 

হেফিো্ো: আদ্ শপথ করদে বো িঢ়ৃ�োতব  
বেদে
• আদ্ একিি ্ োদকমে ি িোগদরক।
• আদ্ দিবমেোচতির পূতবমে ক্পতক্ষ 30 দিি কোউদটি, 
শহর বো গ্োত্ বসবোস করব।

• দিউইয়কমে  ভটেতট ভ�োট ভিওয়োর িি্য দিবন্ধতির 
সকে আবদশ্যকেো আদ্ পূরণ কতরদে৷ 

• দিতচর বতক্স এটি হে আ্োর স্োক্ষর অথবো দচহ্ন। 
• উপতরর েথ্যগুদে সে্য, আদ্ অবগে আদে এই ভয এটি যদি 
সে্য িো হয়, আদ্ ভিোেধী সোব্যস্ত হতে পোদর এবং আ্োর $5,000 
পযমেন্ত িদর্োিো এবং/অথবো চোর বের পযমেন্ত ভিে হতে পোতর।

 আ্োর ভকোতিো দিউ ইয়কমে  ভটেট ড্োই�োতরর েোইতসন্স বো সো্োদিক দিরোপত্তো িম্বর ভিই।

  আপিোর সো্োদিক দিরোপত্তো িম্বতরর ভশে চোরটি সংখ্যো       x x x – x x –

 ভেত্োক্্যোটিক পোটিমে
 দরপোবদেকোি পোটিমে
 কিিোরত�টি� পোটিমে
 ওয়োদকমে ং ফ্যোদ্দে পোটিমে  
 গ্ধীি পোটিমে
 দেবোরতটদরয়োি পোটিমে
 ইিদেতপতডেন্স পোটিমে
 SAM পোটিমে
 অি্য

ঠিকোিো (ভপোটে বক্স িয়)                     

আপিোর ঠিকোিো দেে                      

আপিোর আতগর ভটেট বো দিউ ইয়কমে  ভটেট কোউদটি দেে               

আপিোর িো্ দেে                       

দিউ ইয়কমে  ভটেট কোউদটি                     

3

আপদি দক এর আতগ ভ�োট দিতয়তেি?   হ্যোঁ  িো

8

14

15

আপিোর িো্

আরও েথ্য
আইতট্ 5, 6 ও 7 ঐদছিক

আপদি ভযখোতি বসবোস 
করতেি ভসই ঠিকোিো

ভয ঠিকোিোয় আপদি দচঠি 
পোতবি
উপতরর অিরুূপ হতে এদড়তয় যোি

ভ�োট ভিওয়োর ইদেহোস

ভ�োতটর ভয েতথ্য পদরবেমে ি 
হতয়তে
যদি এতে ভকোি পদরবেমে ি িো হতয় থোতক 
বো আপদি আতগ ভ�োট িো দিতয় থোতকি 
েোহতে এটো এদড়তয় যোি

পদরদচদে
আপিোতক অবশ্যই 1টো ভবতে দিতে হতব

প্রশ্ন থোকতে, অিগু্হ কতর উপতরর আপিোর 
পদরচয় যোচোই ভিখুি।

রোিনিদেক িে
আপিোতক অবশ্যই 1টো ভবতে দিতে 
হতব

রোিনিদেক িতে িো্ ভেখোতিো ঐদছিক, 
েতব ভকোতিো রোিনিদেক িতের প্রোথদ্ক 
দিবমেোচতি ভ�োটিোি করতে, ভ�োটিোেোতক 
অবশ্যই ভসই রোিনিদেক িতে িো্ 
ভেখোতে হতব, যদি িো রোি্য িতের দিয়্ 
অি্য দকেু অিতু্োিি কতর।

ঐদছিক প্রশ্নস্হূ

  দশক্ষোগে ভযোগ্যেো

10 ভকোি বের?  11

12

ঠিকোিো বো ভপোটে বক্স                      

ভপোটে বক্স        

িগর/শহর/গ্ো্                       

9

13

িন্ম েোদরখ       ব ব ব বদি দি্ো ্ো / /4

6 ভফোি          – –

দেগে            5

স্োক্ষর

েোদরখ

আপদি দক একিি ্ োদকমে ি িোগদরক?   হ্যোঁ  িো 
আপদি উত্ততর িো বেতে, আপদি ভ�োট ভিওয়োর িি্য দিবন্ধি 
করোতে পোরতবি িো।

1

আপিোর উত্তর িো হতে, এই বের ভশতে আপিোর বয়স 18 বের িো হতে আপদি ভ�োট ভিওয়োর িি্য দিবন্ধি করোতে পোরতবি িো৷

দিবমেোচতির দিি বো েোর আতগ আপিোর  
বয়স দক 18 বের হতয় যোতব?      হ্যোঁ  িো 2

 দিউ ইয়কমে  ভটেট DMV িম্বর        

খসড়
ো সংতশোদধে

 12/2018

দ্থ্যো দিবন্ধধীকরণ সংগ্হ করো অথবো দিবমেোচতির ভবোতেমে  �ুে েথ্য ভিওয়ো একটি অপরোধ। অিগু্হ কতর িধীে বো কোতেো কোদে দিতয় দেখুি।

শুধু ভবোতেমে র ব্যবহোর করোর িি্য

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

যদি আপদি এই ফ্মেটি বোংেোতে ভপতে চোি েোহতে  
1-800-367-8683 িম্বতর ভফোি করুি

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.

ইত্ে            7

   আনর এরটি রোজনিনতর দণে িোর স্েখোণত চোই

আনর স্রোণিো রোজনিনতর দণে িনি�ুক্ত হণত চোই িো 
এবং স্োধধীি স্�োটদোতো হণত ইচ্রু

 ভকোতিো পোটিমে  িয়



এই দব�োগটি ঠিকোিো দেতখ টে্যোম্প দিি

আপিোর ঠিকোিো

আপিোর দিবমেোচতির কোউদটি ভবোতেমের ঠিকোিো (দিতচর ভথতক ভবতে দিি)

এখোতি ফোটেমে-
ক্োস টে্যোম্প 

দিি

েোকতযোতগ পোঠোবোর 
আতগ, ভটপ খুেিু, 
�োিঁ করুি এবং 
সধীেত্োহর দিি

ভচোতখর রঙ          

্েৃু্যর পতর আপদি একিি অগে এবং ভকোে িোেো হতে চোইতে, আপদি অিেোইতি  
www.donatelife.ny.gov এ NYS Donate Life™ ভরদিদ্রেতে দিতির িো্ 
িদথ�ুক্ত করতে পোতরি বো দিতচর ফ্মেটি পূরণ করতে পোতরি। 

আপদি একটি দিদচিেকরণ ইত্ে বো দচঠি পোতবি, যো আপিোতক আপিোর িোি সধীদ্ে 
করোর সুতযোগ ভিতব৷

দিতচ স্োক্ষর কতর, আপদি প্রে্যোদয়ে 
করতেি ভয আপদি:

• আপিোর বয়স 16 বের বো েোর ভবদশ;
• আপিোর সকে অগে এবং ভকোে প্রদেস্োপি, গতবেণো অথবো 
উ�তয়র িি্য িোি করোয় আপদি সম্মে আতেি;

•  NYS Donate Life™ Registry ভে িদথ�ুক্তকরতণর 
িি্য দিবমেোচি ভবোেমেতক আপিোর িো্ ও শিোক্তকরণ 
েথ্য প্রিোি করোর অিু্দে দিতছিি;

• এবং আপিোর ্েৃু্যর পর ভরদিদ্রেতক যুক্তরোত্রের দিয়দ্রিে 
অগে প্রদেস্োপিকোরধী সংস্ো এবং NYS এর েোইতসন্স প্রোপ্ত 
টিসু্য এবং আই ব্যোঙ্ক এবং NYS কদ্শিোর অফ ভহেথ 
(NYS Commissioner of Health) দ্োরো অিতু্োদিে 
অি্যোি্যতির এই েথ্য অ্যোতক্সস করোর অিু্দে দিতছিি।

(ঐদছিক) আপিোর অগে এবং ভকোে িোি করোর দিবন্ধধীকরণ

পিদব                       

িো্                        

ঠিকোিো                       

অ্যোপোটমেত্টি িম্বর          

দেগে      পুরুে       িো  

শহর                       

উচ্চেো    ফুট     ইদচি

স্োক্ষরেোদরখ

সতম্বোধি              ্োতের আি্যক্ষর  

দিপ ভকোে  

িন্ম েোদরখ       বববব দিদি // ্ো্ো

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

Albany 
32 North Russell Road 
Albany, NY 12206 
(518) 487-5060

Allegany 
6 Schuyler St. 
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 
3 Gallant Ave. 
Delhi, NY 13753 
(607) 832-5321

Dutchess 
47 Cannon St. 
Poughkeepsie, NY 
12601 
(845) 486-2473

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 
14012 State Rte. 31 
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 
284 Wall St. 
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

ইত্ে           DMV বো আইদে NYC #     


