নিউ ইয়র্ক স্টেট ভ�োটার নিবন্ধন ফর্ম
ভ�োটের জন্য নিবন্ধীকরণ
নিউ ইয়র্ক স্টেটে নির্বাচনে ভ�োট দিতে এই ফর্মের মাধ্যমে আপনি
নিবন্ধন করতে পারেন। আপনি এই ফর্মটি নিম্নাক্তের জন্যও ব্যবহার
করতে পারেন:
• আপনার ভ�োটার নিবন্ধনে নাম ও ঠিকানা পরিবর্তন
• একটি রাজনৈতিক দলের একজন সদস্য হতে
• আপনার দলের সদস্যতা পরিবর্তন করতে

আপনার পরিচয় যাচাই

নিচের ফর্মটি পূরণ করুন এবং ফর্মের পিছনে থাকা আপনার
কাউন্টির ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন, অথবা এই ফর্ম আপনার কাউন্টি
ব�োর্ড অব ইলেকশনসের অফিসে নিয়ে যান।
আপনার ভ�োট দিতে চাওয়ার কমপক্ষে ২৫ দিন আগে এই ফর্মটি
ডাকে পাঠান বা জমা দিন। আপনার কাউন্টি আপনাকে অবগত
করবে যে আপনি ভ�োটদানের জন্য নিবন্ধিত হয়েছেন।

নির্বাচনের দিনের আগে আমরা আপনার ডিএমভি (DMV) নম্বর
(ড্রাইভারের লাইসেন্স বা নন-ড্রাইভার আইডি নম্বর) অথবা
স�োশ্যাল সিকিউরিটি নম্বরের শেষ চারটি সংখ্যা দ্বারা আপনার
পরিচয় যাচাই করার চেষ্টা করব।
যদি আপনার ডিএমভি (DMV) নম্বর বা স�োশ্যাল সিকিউরিটি
নম্বর না থাকে, আপনি একটি বৈধ ফট�ো আইডি, একটি সাম্প্রতিক
ইউটিলিটি বিল, ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট, বেতনের চেক, সরকারী চেক বা
অন্য যে ক�োন সরকারী নথিপত্র যাতে আপনার নাম এবং ঠিকানা
উল্লেখিত থাকবে তা দেখাতে পারেন। ঐসকল প্রকারের পরিচয়পত্রের
একটি প্রতিলিপি এই ফর্মের সাথে সংযুক্ত করুন - ফর্মটি বন্ধ করতে
ধারগুল�ো টেপ দিয়ে ম�োড়া নিশ্চিত করুন।

প্রশ্নাবলী?
এই ফর্মের পিছনে তালিকাভু ক্ত আপনার কাউন্টি
ব�োর্ড অব ইলেকশনসে ফ�োন করুন অথবা 1-800-FOR-VOTE
(TDD/TTY Dial 711) - এ ফ�োন করুন।
www.elections.ny.gov ওয়েবসাইটে উত্তর বা টু লগুলি খুজ
ঁ নু

নিবন্ধন করতে আপনাকে অবশ্যই:
•	মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রের একজন নাগরিক হতে হবে;
• এই বছরের শেষের মধ্যে ১৮ বছর বয়স হতে হবে;
•	জেল-বন্দি বা গুরত
ু র অপরাধের বিচারে প্যার�োলে না হতে হবে;
• অন্যক�োন স্থানে ভ�োটদানের অধিকার দাবি করেন নি।
If you are interested in obtaining this form in
English, call 1-800-367-8683

এই ফর্মটি পাঠিয়ে দিন বা জমা দিন।

যদি আমরা আপনার পরিচয় নির্বাচনের দিনের আগে যাচাই করতে
অক্ষম হই, তাহলে আপনাকে প্রথমবার ভ�োটের সময় পরিচয়পত্র
দিতে বলা হবে।

中文資料:若您有興趣索取中文資料表格,
請電:1-800-367-8683

Información en español: si le interesa obtener este
formulario en español, llame al 1-800-367-8683

অনুগ্রহ করে নীল বা কাল�ো কালিতে মুদ্রণ করুন।

ইলেকশন ব�োর্ডে মিথ্যা নিবন্ধন করান�ো বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করা একটি অপরাধ।
১

	য�োগ্যতা
২

한국어: 한국어 양식을 원하시면
1-800-367-8683 으로 전화 하십시오

আপনি কি মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রের একজন নাগরিক?
হ্যাঁ
যদি আপনার উত্তর না হয়, আপনি ভ�োট দানের জন্য নিবন্ধন করতে
পারবেন না।

না

হ্যাঁ

আপনি কি নির্বাচনের দিন বা তার পূর্বে ১৮ বছর বয়সী হবেন?

For board use only

না

যদি আপনার উত্তর না হয়, এই বছরের শেষে যদি আপনি ১৮ বছরের কম হন আপনি ভ�োটের জন্য নিবন্ধন করতে পারবেন না।

আপনার নাম
আরও তথ্য

৬ এবং ৭ নং অংশগুল�ো ঐচ্ছিক

৩

শেষ নাম

প্রত্যয়						

প্রথম নাম	

মধ্য নামের আদ্যক্ষর

৪

জন্ম তারিখ							
মা স / দি ন / ব
ৎ

৬

–
–
ফ�োন										

স

র

৫

লিঙ্গ

৭

ই-মেইল

পুং

স্ত্রী

ঠিকানা (প�োস্ট বক্স নয়)																				

ঠিকানা যেখানে আপনি
বাস করেন

এপার্টমেন্ট নম্বর 							

জিপ ক�োড		

৮
নগর/শহর/গ্রাম																					
নিউ ইয়র্ক স্টেট কাউন্টি 																			

ঠিকানা যেখানে আপনি চিঠি-পত্র
গ্রহণ করেন

ঠিকানা বা প�োস্ট বক্স																					
৯

বাদ দিয়ে যান যদি উপরের অনুরপূ হয়

ভ�োটদানের ইতিহাস
ভ�োটার সম্পর্কিত তথ্য যা
পরিবর্তন হয়েছে
বাদ দিয়ে যান যদি পরিবর্তন না হয়ে
থাকে বা আপনি আগে ভ�োট না দিয়ে
থাকেন

১০

আপনি কি আগে ভ�োট দিয়েছেন?

হ্যাঁ

১২

১১

ক�োন বছর?

আপনার ঠিকানা ছিল																						
আপনার আগের স্টেট বা নিউ ইয়র্ক স্টেট কাউন্টি ছিল																
	নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিএমভি (DMV) নম্বর								

১৩

আপনার স�োশ্যাল সিকিউরিটি নম্বরের শেষের চারটে সংখ্যা		
x x x – x x –
আমার নিউ ইয়র্ক স্টেট ড্রাইভারের লাইসেন্স বা একটি স�োশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর নেই।

রাজনৈতিক দল

আপনাকে অবশ্যই যেক�োন ১টা বেছে
নিতে হবে
১৪

আমি একটি রাজনৈতিক দলে নাম লেখাতে চাই
ডেম�োক্রেটিক পার্টি
রিপাবলিকান পার্টি
কনজারভেটিভ পার্টি
গ্রীণ পার্টি
ওয়ার্কিং ফ্যামিলিস পার্টি
ইন্ডিপেন্ডেন্স পার্টি
ওমেন’স ইক্যুয়ালিটি পার্টি
রিফর্ম পার্টি
অন্য
আমি ক�োন রাজনৈতিক দলে নাম লেখাতে চাই না
ক�োন পার্টিতে নয়

১৫

আমার একটি অ্যাবসেন্টি ব্যালটের আবেদন
করা প্রয়োজন।
আমি একজন নির্বাচন দিবস কর্মী হতে চাই

এফিডেভিট: আমি শপথ করে বা দৃঢ়ভাবে বলছি যে
• আমি মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রের একজন নাগরিক।
• আমি এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কমপক্ষে ৩০ দিন আগে
থেকে এই কাউন্টি, শহর অথবা গ্রামে বসবাস করছি।
• নিউ ইয়র্ক স্টেটে ভ�োটদানে নিবন্ধন করার জন্য
সকল প্রয়োজনগুলি আমি পূরণ করেছি।
• নিচের বক্সে এইটি আমার স্বাক্ষর বা সই।
• উপরের প্রদত্ত তথ্যগল�ো
ু সত্য। আমি বুঝতে পারছি যে যদি এই তথ্য
সত্য না হয়, আমি দ�োষী সাব্যস্ত হতে পারি এবং $৫০০০ পর্যন্ত
জরিমানা হতে পারে এবং/অথবা চার বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে।

১৬
স্বাক্ষর

তারিখ

Rev. 07/2016

ঐচ্ছিক প্রশ্নাবলী

না

আপনার নাম ছিল																						

প্রশ্ন থাকলে, অনুগ্রহ করে উপরের আপনার
পরিচয় যাচাই দেখুন

রাজনৈতিক দলে নাম লেখান�ো ঐচ্ছিক, তবে
ক�োন রাজনৈতিক দলের প্রাথমিক নির্বাচনে
ভ�োটদান করতে, ভ�োটদাতাকে অবশ্যই সেই
রাজনৈতিক দলে নাম লেখাতে হবে, যদিনা
রাজ্য দলের নিয়মে অন্য কিছু থাকে।

জিপ ক�োড		

নগর/শহর/গ্রাম																					

পরিচয়পত্র
আপনাকে অবশ্যই একটি বেছে নিতে হবে

প�োস্ট বক্স 								

এই অংশে ঠিকানা এবং ডাক টিকেট লাগান
আপনার ঠিকানা
এখানে
প্রথম-শ্রেণীর
ডাক টিকেট দিন

আপনার কাউন্টি ব�োর্ড অব ইলেকশনসের ঠিকানা (নিচের ঠিকানাগুল�ো থেকে বেছে নিন)

ডাকে ফেলার আগে টেপ
খুলনু তারপর ভাঁজ করে
বন্ধ করুন।

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

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

Clinton
Cnty Government Ctr.
Albany
32 North Russell Road Ste. 104
137 Margaret St.
Albany, NY 12206
Plattsburgh, NY 12901
(518) 487-5060
(518) 565-4740
Allegany
Columbia
6 Schuyler St.
401 State St.
Belmont, NY 14813
Hudson, NY 12534
(585) 268-9294
(518) 828-3115
Broome
Cortland
Government Plaza
112 River St.
60 Hawley St.
Suite 1
PO Box 1766
Cortland, NY 13045
Binghamton, NY
(607) 753-5032
13902
(607) 778-2172
Delaware
3 Gallant Ave.
Cattaraugus
Delhi, NY 13753
207 Rock City St.
(607) 832-5321
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

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

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
Genesee
County Office Bldg.
County Building #1
N. Court St.
15 Main St.
PO Box 666
Batavia, NY 14020
Wampsville, NY
(585) 344-2550
13163
Greene
(315) 366-2231
411 Main St.
Monroe
Ste. 437
39 Main St. W.
Catskill, NY 12414
Rochester, NY 14614
(518) 719-3550
(585) 753-1550
Hamilton
Montgomery
Rte. 8
Old Courthouse
PO Box 175
9 Park St.
Lake Pleasant, NY
PO Box 1500
12108
Fonda, NY 12068
(518) 548-4684
(518) 853-8180
Herkimer
Nassau
109 Mary St.
240 Old Country Rd.
Ste. 1306
5th Fl.
Herkimer, NY 13350
Mineola, NY 11501
(315) 867-1102
(516) 571-2411
Jefferson
Niagara
175 Arsenal St.
Watertown, NY 13601 111 Main St.
Ste. 100
(315) 785-3027
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

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

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

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

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

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

Saratoga
50 W. High St.
Ballston Spa, NY
12020
(518) 885-2249
Schenectady
388 Broadway, Ste. E
Schenectady, NY
12305
(518) 377-2469
Schoharie
County Office Bldg.
284 Main St.
PO Box 99
Schoharie, NY 12157
(518) 295-8388

Sullivan
Gov’t. Ctr.
100 North St.
PO Box 5012
Monticello, NY 12701
(845) 807-0400
Tioga
1062 State Rte. 38
P.O. 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

(ঐচ্ছিক) আপনার অঙ্গ এবং টিস্যু দান করার জন্য নিবন্ধন করুন
যদি আপনি অঙ্গ এবং টিস্যু দাতা হতে চান, আপনি www.nyhealth.gov - তে
অনলাইনে এনওয়াইএস ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ (DOH) ড�োনেট লাইফ™ রেজিস্ট্রি’তে
নিবন্ধন করতে পারেন বা নিচে আপনার নাম ও ঠিকানা দিন

আপনি ডিওএইচ থেকে একটি সুনিশ্চিত পত্র পাবেন, যা আপনার দানকে সীমাবদ্ধ করার
জন্যও আপনাকে একটি সুয�োগ প্রদান করবে।

শেষ নাম																						
প্রথম নাম																						
মধ্য নামের আদ্যক্ষর

প্রত্যয়														

ঠিকানা																						
এপার্টমেন্ট নম্বর								

জিপ ক�োড		

শহর																							

উচ্চতা

চ�োখের রঙ									

লিঙ্গ

জন্ম তারিখ							
মা
স / দি
ন / ব

ৎ

স

র

পুং

নিচে স্বাক্ষর করার মাধ্যমে আপনি প্রত্যয়ন
করছেন যে, আপনি:
• ১৮ বছর বয়সী বা তার বেশি বয়স্ক;
• প্রতিস্থাপন, গবেষণা, বা উভয়ের জন্য আপনার সকল
অঙ্গ এবং টিস্যুগুলি দান করতে সম্মতি দিচ্ছেন;
•	নিবন্ধনে করতে DOH কে আপনার নাম এবং
পরিচয় সম্পর্কিত তথ্যাদি সরবরাহ করতে আপনি
ব�োর্ড অব ইলেকশনকে অনুমতি প্রদান করছেন।
• আপনার মৃত্যুর পরে সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অঙ্গ সংগ্রহকারী
সংস্থা এবং নিউ ইয়র্ক স্টেট দ্বারা অনুমতি প্রাপ্ত টিস্যু ও
চক্ষু ব্যাংক গুল�োকে DOH আপনার সম্পর্কিত তথ্যাদি
সরবরাহ করতে পারার অনুমতি প্রদান করছেন।

স্ত্রী	
ফু ট		

ইঞ্চি
স্বাক্ষর

তারিখ

