
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:

•

এই ফর্কটি পোঠোি বো স্পৌঁণছ নদি
নিরচর ফ্মেটি পূরণ ররুি এরং স্সটি এই ফর্মের নপেরির আপিোর রোউনটির 
ঠিরোিোয় পাঠাি, রা এই ফ্মেটি আপিার নিরমোচরির রাউনটি স্রার ম্ে র (County 
Board of Elections) অনফরস নিরয় আসুি।

আপনি স্য নিরমোচরি স্�াে নিরে চাি স্সই নিব্কোচণির অন্তত 25 নদি আণে এই 
ফ্মেটি ্ াররযারগ পাঠাি রা স্পৌঁরে নিি। আপিার রাউনটি আপিারর জািারর স্য 
আপনি স্�াে স্িওয়ার জি্য নিরনন্ধে।

প্রশ্ন?
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

   স্যাগ্যো

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 

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.

);গরতর অপরােধ অপরাধী হবার জন্য কারাগাধর থােকধন্ ন্া

• অি্য স্রাথাও স্�ােিারির অনধরার িারী ররা চেরর িা;

• স্রারিা আিােে দ্ারা অরযাগ্য নরররনচে িা হরে।

• ্ানরমে ি যুক্তরার্রের এরজি িাগনরর;

• 18 রের রয়সী (আপনি 16 এরং 17 রের রয়রস পূরমে নিরন্ধি রররে পাররি পাররি নরন্তু 

18 রের হওয়ার আরগ স্�াে নিরে পারররি িা);

R
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