ঠিকানা পরিবর্তন
dmv.ny.gov এ অনলাইনন আপনার ঠিকানা পাল্টান

আপনাি ঠিকানা আপডেট কিাি রনডদত শাবলী
ননউ ইয়কক স্টেট (NYS) আইন অনুসানর আপনার যনি গানি, স্টনৌকা, বা স্টনান াবাইনলর জনয একটি NYS ড্রাইভার লাইনসন্স, লার্কার পারন ট বা নন-ড্রাইভার
ID কার্ক, বা NYS স্টরনজনেশান থানক তাহনল স্টকাননা স্থায়ী ঠিকানা পনরবতক ন করার 10 নিননর নযয আপনানক তা DMV-স্টক জানানত হনব। একটি অস্থায়ী
ঠিকানার পনরবতক ন নরনপাটক করনবন না।
• আপনন আপনার ঠিকানা dmv.ny.gov এ অনলাইনন অথবা এই ফন কর সাহানযয পাল্টানত পারনবন।
• আপনার নতু ন ঠিকানা আপনার বতক ান স্টরগুলার বা এনহযান্সর্ NYS লাইনসন্স, পারন ট বা নন-ড্রাইভার ID কার্ক এবং আপনার NYS স্টরনজনেশান ননথর উপনর
নলখুন।
• যনি আপনার স্টরগুলার বা এনহযান্সর্ NYS লাইনসন্স, পারন ট বা নন-ড্রাইভার ID কার্ক এবং স্টরনজনেশাননর স্ট য়াি পরবতী 75 নিননর নযয স্টশষ হনয় যায়,
তাহনল কীভানব আপনার ঠিকানা পনরবতক ন করা যানব ও একই সানথ র্ানকর াযযন আপনার ননথ নবীকরর্ করা যানব স্টস সম্পনকক ত তনথযর জনয DMV-স্টক
স্টসা বার স্টথনক শুক্রবার সকাল 8:00 স্টথনক নবকাল 4:00-এর নযয নননে তানলকাভু ক্ত স্টয স্টকাননা নম্বনর স্টফান করুন:
আপডেট রনউ ইয়কত: (518) 486-9786
রনউ ইয়কত রিটি (এনরয়া স্টকার্ 212, 347, 646, 718, 917 বা 929 স্টথনক): (212) 645-5550, বা (718) 966-6155
অনযানয োউনডেট অঞ্চল এবং লং আইলযান্ড (এনরয়া স্টকার্ 516, 631, 845, বা 914 স্টথনক): (718) 477-4820
রনউ ইয়কত স্টেি-এি বাইডি স্টেডক: (518) 473-5595
• DMV আপনার একটি নতু ন লাইনসন্স, পারন ট বা নন-ড্রাইভার ID কার্ক এবং স্টরনজনেশাননর ননথ পাওয়ার িানব জানায় না, নকন্তু আপনার
একটি নতু ন ননথ পাওয়ার নবকল্প থানক।
আপরন যরদ একটি নর্ু ন নরে স্টপডর্ চান, তাহনল এই ফন কর পৃষ্ঠা 2-এর অংশ 1 এবং অংশ 2 পূরর্ করুন, “প্রতযয়ন” নবভানগ আপনার না স্বার র করুন,
এবং DMV-স্টক নননে প্রিত্ত ঠিকানায় আপনার প্রনিয় অনথকর সানথ আপনার পূরর্ করা ফ কটি র্াকনযানগ পাঠিনয় নিন। 4 স্টেডক 6 িপ্তাডেি মডযয যর্রদন না
আপরন োকডযাডে আপনাি নর্ু ন নরে(গুরল) পান র্র্রদন পযত ন্ত বর্ত মান নরে(গুরল) স্টিডে রদন। আপনন যনি একটি এনহযান্সর্ লাইনসন্স, পারন ট, বা ID
কার্ক-এর জনয অনুনরায জানান তাহনল, আপনার বানির ঠিকানা আপনার ননথর উপনর স্টিওয়া থাকনব; আপনার ননথ আপনানক নেঠি পাঠাননার ঠিকানায়
র্াকনযানগ পাঠাননা হনব। আপনন যনি একটি স্টরগুলার লাইনসন্স, পারন ট, বা ID কার্ক-এর জনয অনুনরায জানান তাহনল, আপনার বানির ঠিকানা আপনার
ননথর উপনর স্টিওয়া থাকনব।
আপরন যরদ একটি নর্ু ন নরে না চান, তাহনল অংশ 1 পূরর্ করুন নকন্তু অংশ 2 পূরর্ করনবন না। DMV আপনার DMV ননথ(গুনল) নবনা খরনে আপনর্ট করনব।
আপনন
যনি
NYS বনহভূক ত স্টকাননা স্থান স্টথনক NYS-এ েনল আনসন, তাহনল কীভানব NYS ড্রাইভার লাইনসন্স, পারন ট, নন-ড্রাইভার ID কার্ক, ওই ননথপনের
•
এক উন্নত সংস্করর্ পানবন এবং গানি স্টরনজনেশন কীভানব করানবন তার তথয dmv.ny.gov এ স্টপনয় যানবন অথবা আপনন উপনর উনিনখত স্টযনকানও স্টটনলনফান
নম্বনর স্টসা বার স্টথনক শুক্রবার সকাল 8টা স্টথনক নবকাল 4টা নযয DMV স্টত স্টফান কনর স্টজনন নননত পারনবন।
আপনার
কানে যনি অথকপ্রিান না করা ট্রানফক ভানয়ানলশানস বুযনরা (TVB) টিনকটগুনল থানক, তাহনল আপনার ঠিকানার পনরবতক ন সম্পনকক জানাননার জনয আপনন
•
অবশযই এই ফ টি
ক বযবহার করনবন এবং আপনার নতু ন ঠিকানা প্রিাননর জনয ও আপনার জনর ানার অথকপ্রিাননর বনদাব ব করার জনয অবশযই TVB-স্টক স্টফান
করনবন। র্াউননেট অঞ্চনল, স্টফান করুন (718) 488-5710 নম্বনর। বানফনলা এবং রনেোর অঞ্চনল, স্টফান করুন (518) 474-0941 নম্বনর। স
TVB অনফনসর
অবস্থানগুনল dmv.ny.gov/tvboffice.htm স্টথনক জানা স্টযনত পানর।
• এই ফ কটি পূরর্ করুন এবং স্বার র করুন। আপনন যনি একটি নরনেসন ন্ট বা পনরবতক ন ননথ ক্রয় করনত োন, তাহনল সম্পূর্ক ফী-এর জনয “Commissioner of
Motor Vehicles” -এর নান একটি স্টেক নলখুন বা ানন অর্কার পাঠান। পূরর্ করা ও স্বা র র করা ফ কটি এবং, যনি প্রনযাজয হয়, একটি স্টেক বা ানন অর্কার
নননের ঠিকানায় র্াকনযানগ পাঠান:
NYS DMV License Production Bureau
PO Box 2895
Albany, NY 12220-0895

রনউ ইয়কত স্টেট স্ট াটদার্া স্টিরিরিকিডেি আডবদডনি র্েয

(আপনন পৃষ্ঠা 2-এ NYS স্টভাটার স্টর নজনেশান আনবিন পূরর্ করার আনগ অনুগ্রহ কনর পিুন।)

NYS স্ট াটাি স্টিরিডিশন আডবদন বযবোি কডি NYS
ইডলকশাডন স্ট াটদাডনি িনয স্টিরিোি করুন, ও/বা:
⚫
⚫
⚫

আপনার স্টভাটিাতার স্টরনজনেশনন না বা ঠিকানায় পনরবতক ন করুন
একটি রাজনননতক পাটিক অথকাৎ িনলর সিসয হনয় যান
আপনার পাটিকর সিসযতায় পনরবতক ন করুন

Información in español: si le interesa obtener
este formulario de registro del votante en
español, llame al 1-800-367-8683.

OFFICE USE ONLY

স্টিরিোি কিডর্ েডল আপনাি এইগুরল োকা আবশযক:
⚫
⚫
⚫
⚫

U.S.-এর নাগনরকত্ব
এই বেনরর স্টশনষ আপনার বয়স 18 বা তার স্টবনশ হওয়া
গুরুতর অপরানয অনভযুক্ত হনয় আপনন কারাগানর বা পযানরানল স্টনই(যনি
পযানরাল
া না কনর বা নাগনরকনত্বর অনযকার পুনরুদ্ধার না কনর)
অনযে স্টভাটানযকার িানব করনেন না

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
中文信息：如果您有兴趣以西班牙语取得该 한국어로 된 정보 :이 유권자 등록 양식을
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
얻으려면
1-800-367-8683으로
전화하십시오
选民登记表，请致电1-800-367-868
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

আপনন যনি New York State স্টভাটার স্টরনজনেশন আনবিন পূর র্ না কনরন, তাহনল আপনন স্টভানটর জনয স্টরনজোর করনত অস্বীকার কনরনেন বনল নবনবনেত হনবন। আপনন স্টভাট নিনত স্টর নজোর করনত
না োইনল, আপনন স্টয স্টর নজোর করনত োননন এই কথাটি স্টগ াপনীয়ই রাখা হনব এবং শুযু াে স্টভাটার স্টরনজোর করার কানজই বযবহার করা হনব। আপনন স্টভাট নিনত স্টর নজোর করনল, আপনন
স্টয অনফনস স্টভাটার নহসানব স্টরনজোর হওয়ার িরখাখ জ া স্টিনবন তা স্টগাপনীয়ই রাখা হনব এবং স্টভাটার নহসানব স্টরনজোর করার কানজই শুযু াে বযবহার করা হনব। যনি আপনার নন হয় স্টয আপনার
স্টভাটিাননর জনয স্টরনজোর করা বা স্টরনজোর করনত প্রতযাখযান করার আপনার অনযকার, স্টর নজোর করনবন নকনা স্টসই নসদ্ধান্ত স্টনওয়া বা স্টভাটিাননর জনয স্টরনজোর করার আনবিন করার স য় আপনার
স্টগ াপনীয়তার অনযকার, বা আপনার ননজস্ব রাজনননতক পাটিক বা অনয রাজনননতক পেদ স্টবনে স্টনওয়ার অনযকানর স্টকউ হপনপ প করনে, তাহনল আপনন একটি অনভনযাগ িানয়র করনত
New York State Board of Elections সনে এই ঠিকানায় ঠিকানায় 40 North Pearl Street, Albany, NY 12207-2729 ( স্টফান: 1-800-469-6872)।
আপনার পূর র্ করা আনবিনটি স্টবার্ক অফ ইনলকশান্স-এর কানে পাঠিনয় স্টিওয়া হনব এবং আপনার আনবিন প্রনক্রয়াকরনর্র পনর আপনার কাউনন্ট স্টব ার্ক অফ ইনলকশান্স আপনানক তা জানননয়
স্টি নব৷ যনি স্টভাটার স্টরনজনেশাননর আনবিন পূ র র্ করা বা স্টভাটিাননর জনয স্টরনজোর করার নবষনয় আপনার স্টকান প্রশ্ন থানক, তাহনল আপনার কাউনন্ট স্টব ার্ক অফ ইনলকশনন্স বা 1-800-FOR-VOTE
(TDD/TTY র্ায়াল 711) এ কল করা উনেত (শুযু স্টভাটিাতার স্টরনজনেকরনর্র নবষনয় প্রনশ্নর জনয)৷আপনন যনি New York City-স্টত বসবাস কনরন তাহনল আপনানক 1-866-VOTE-NYC-স্টত কল করনত
হনব। এোিাও আপনন New York State Board of Elections-এর ওনয়বসাইট www.elections.ny.gov -এ উত্তর বা সরঞ্জা গুনল খুুঁ নজ স্টপনত পানরন
MV-232B (3/19)

পৃষ্ঠা 2-এি 1

MV-232B (3/19)

ঠিকানা পরিবর্তন

পৃষ্ঠা 2-এি 2

আপনার ঠিকানা অনলাইনন dmv.ny.gov–এ নগনয় পনরবতক ন করুন

অংশ 1 - আপনাি ঠিকানা পরিবর্তন কিাি িনয এই রব ােটি পূিে করুন
আপরন স্টয নরেগুরল আপডেট কিডর্ চান স্টিগুরল যিডনি িাডে প্রডযািয র্েয অংশ 1 এ প্রদান করুন। আপনাি কাডে স্টয প্রকাডিি নরেগুরল আডে এবং আপনাি নর্ু ন ঠিকানা স্টদোডনাি
িনয স্টযগুরল অবশযই পরিবর্ত ন কিডর্ েডব স্টিগুরলি প্ররর্টিি িনয বডে রচহ্ন রদন।

 স্টেট (এনহযান্স বা উন্নত না করা) লাইনসন্স/পারন ট/নন-ড্রাইভার ID কার্ক  এনহযান্সর্ লাইনসন্স/পারন ট/নন-ড্রাইভার ID কার্ক  স্টরনজনেশান
গুরুত্বপূেত: আপনন যনি স্টভানটর জনয স্টরনজনেকৃ ত হন, তাহনল আপনন এই ফ কটি পূরর্ করা এবং জ া স্টিওয়ার স নয় আপনার স্টভাটার স্টরনজনেশান স্টরকর্ক আপনর্ট করা হনব।
আপনন যনি আপনার নতু ন ঠিকানাটি আপনার স্টভাটার স্টরনজনেশান স্টরকর্ক-এ স্টপনত না োন, তাহনল এই বক্সটিনক নেনিত করুন । আপনন যনি বক্সটিনক নেনিত না কনরন,
তাহনল আপনার নতু ন ঠিকানা আপনার বসবানসর কাউনন্টর স্টবার্ক অফ ইনলকশানস-এ পাঠাননা হনব।
স্টটনলনফান নম্বর
লাইসেন্স/পারমিট/নন-ড্রাইভার ID কার্ড:
না

(আপনার না

(
)
জন্মতানরখ

আপনার লাইনসন্স, পারন ট বা নন-ড্রাইভার ID কানর্কর সা ননর
নিনক স্টযভানব নপ্রন্ট করা আনে ঠিক স্টসই ভানব আইনর্ নম্বরটিই
নলখুন

বাত্সনরক ননথর
স্ট য়াি স্টশষ হয়

নলখু ন, পিবী, প্রথ ,

নলে
 পুং  পুং

নযযর নান র আিযর র)

নতু ন ঠিকানা - আপনন স্টয খানন আপনার নেঠি স্টপনত োন (প্রডয়ািনীয় - রা রার নং এবং না , রুরাল স্টর্নলভারী, অযাপাটকন ন্ট নং, এবং/বা P.O. বক্স নম্বর যু ক্ত করুন। এোিাও নননে বানির ঠিকানা পূর র্ করুন।)
শহর বা টাউন

রাজয

নজপ স্টকার্

কাউনন্ট

রাজয

নজপ স্টকার্

কাউনন্ট

নতু ন ঠিকানা – আপনন স্টযখানন বাস কনরন (প্রসয়াজনীয় - রারার নং এবং না , এবং অযাপাটকন ন্ট নং যুক্ত করুন)
শহর বা টাউন
পূবক ব তী NYS ঠিকানা (রা রার নং. এবং না , রুরাল স্টর্নলভারী, অযাপাটকন ন্ট নং., এবং/বা বক্স নং. যু ক্ত করুন )

স্টিরিডিশান: আপনার নান
লাইডিন্স স্টেট নং.

প্রনতটি স্টরনজনেশাননর জনয নননের তথযগুনল প্রিান করুন।
স্টিরিডিশাডনি প্রকাি (একটিডক

 পযানসঞ্জার
 পযানসঞ্জার
 পযানসঞ্জার
 পযানসঞ্জার
প্রর্যয়ন: আন

কাউনন্ট

নজপ স্টকার্

ক
ক
ক
ক

ানশকয়াল
ানশকয়াল
ানশকয়াল
ানশকয়াল

 স্টনান
 স্টনান
 স্টনান
 স্টনান

াবাইল
াবাইল
াবাইল
াবাইল

 স্টবাট
 স্টবাট
 স্টবাট
 স্টবাট

 অনযানয
 অনযানয
 অনযানয
 অনযানয

(নননিক ষ্টরূনপ উনিখ করুন)_____________________________________________________
(নননিক ষ্টরূনপ উনিখ করুন)_____________________________________________________
(নননিক ষ্টরূনপ উনিখ করুন )_ ____________________________________________________
(নননিক ষ্টরূনপ উনিখ করুন)_____________________________________________________

নননিত করনে স্টয আন ই উপনর নান ানিনখত বযনক্ত এবং প্রিত্ত তথযটি আ ার জ্ঞান অনুসানর সম্পূর্করূনপ সতয।

এখানন স্বার র করুন:

x

না

সম্পূর্করূনপ স্বার র করুন

তানরখ

েতকডবাতড া! জ্ঞাতসানর এই ফ টি
ক নত ভু ল তথয প্রিান করা একটি স্টবআইনন কাজ এবং এর ফনল আইননর দ্বারা অনুন ানিত সাজা হনত পানর।
অংশ 2 আপনাি নর্ু ন ঠিকানা িডয়ডে এমন একটি রিডেিডমন্ট েক্যযডমন্ট স্টকনাি িনয এই রব ােটি িম্পূেত করুন
আপনার কানে বতক ানন রনয়নে এ ন প্রনতযক ননথ বা র্ক্যযন ণ্ট স্টযগুনল আপনার নতু ন ঠিকানার জনয আপনর্ট করনত োন স্টসগুনলর জনয বানক্স নেি নিন এরপর,
খাতা যারনকর না
ুন িত রনয়নে বা ানন অর্কার করুন “Commissioner of Motor Vehicles” এর নান ।
ড্রাই াি লাইডিন্স/লানত াি পারমত ট
 ড্রাইভার লাইনসন্স (ফী: $17.50)
 লানকার পান কট (ফী: $17.50)

স্ট াট ফী-র পনর ানন একটি স্টেক নলখু ন স্টযটিনত আনগ-স্টথনক

নন-ড্রাই াি পরিচয় কােত
 নন-ড্রাইভার আইনর্ কার্ক (ফী: $8.00)*
* শুযুমাত্র নন-ড্রাই াি আইরে যািকডদি িনয

পঞ্জীকিে(গুরল)
 পঞ্জীকরর্ (ফী: $3.00 প্রনত পঞ্জীকরর্)
 স্টবাট পঞ্জীকরর্ (ফী: $2.00 প্রনত পঞ্জীকরর্)

স্টনান াবাইল পঞ্জীকরর্ ইন নলর াযযন প্রনক্রয়া করা যানব না, আপনানক
অবশযই স্থানীয় নর্এ নভ (DMV) কাযকযালনয় স্টয নত হনব

যনি বয়স 62 বত্সর হনয় থানক অেবা একটি সম্পূ র ক সুর সা ভাতা স্টপ নয় থানকন, তাহনল ফী হনব $6.50।
যনি বয়স 62 বত্সর হনয় থানক এবং একটি সম্পূ র ক সুর রা ভাতা স্টপনয় থানকন, তাহনল স্টকান ফী লাগনব না।
*যনি আপনন সম্পূ র ক সুর সা ভাতা পান, তাহনল আপনানক অবশযই এই ফন ক র সনে প্র ার্ প্রিান করনত হনব।

অংশ 3 রনউ ইয়কত স্টেট স্ট াটাি স্টিরিডিশান-এি আডবদনপত্র
আপনন যনি স্টভাট স্টিওয়ার জনয না

স্টরনজোর করানত োন বা স্টব ার্ক অফ ইনলকশন্স অথকাত্্ননবকােন সন নতর কানে আপনার স্টভাটার স্টরনজনেশান আপনর্ট করনত োন শুযু তাহনল এই আনবিনপে পূরর্ করুন।

আপনন নক U.S.-এর একজন নাগনরক? হযাুঁ



না

আপনন

যনি উত্তনর না বনলন, তাহনল আপনন স্টভাট স্টিওয়ার জনয স্টরনজোর হনত পারনবন না

আপনন নক এর আনগ স্টভাট
নিনয়নেন?
 হযাুঁ
 না
স্টকান বের?

িািননরর্ক দল বা পাটিত

আপনাডক অবশযই 1 রনবত াচন কিডর্
েডব। িািননরর্ক দডলি নরে ু ক্তকিে
ঐরিক েডলও িািননরর্ক দডলি
প্রােরমক রনবত াচডন স্ট াট রদডর্
স্ট াটদার্াডক অবশযই িািননরর্ক
দডল নরে ু ক্ত েডর্ েডব যরদ না স্টেডটি
পক্ষ স্টেডক রনয়ম অনয রকেু ি অনুমরর্
স্টদয়।।

আপনন নক ইনলকশাননর নিনটিনত বা তার আনগ 18 বের বয়্সী বা তার স্টবনশ বয়সী হনবন?  হযাুঁ  না যনি আপনার স্টফান নম্বর (ঐনিক)
উত্তর না হয় তাহনল এই বেরনশনষ আপনার বয়স 18 বের না হনল আপনন স্টভানটর জনয স্টরনজোর করানত পারনবন না৷

স্টভানটর স্টয তনথয পনরবতক ন হনয়নে:
যনি এনত স্টকান পনরবতক ন না হনয় থানক
বা আপনন আনগ স্টভাট না নিনয় থানকন
তাহনল এটা বাি নিন৷

এর আনগ আপনার না

নেল

এর আনগ আপনার
স্টেট বা New York
State কাউনন্ট নেল:

এর আনগ আপনার ঠিকানা নেল

আরম একটি িািননরর্ক দডল নরে ু ক্ত েডর্ চাই:
 Democratic party (স্টর্ন াক্রযাটিক পাটিক)
 Republican party (নরপানিকান পাটিক)
 Conservative party (কনসানভক টিভ পাটিক)
 Working Families party (ওয়ানকক ং পাটিক)
 Green party (গ্রীন পাটিক)
 Libertarian party (এস.এ.এ পাটিক )
 Independence party (ইনিনপনিন্স পাটিক )
 SAM party
 অনয: ______________________________________
আরম স্টকাডনা িািননরর্ক দডল নরে ু ক্ত েডর্ চাই না এবং
একিন স্বাযীন স্ট াটদার্া রেডিডব োকডর্ চাই
 স্টকান িল নয়

েলফনামা: আন হলফ কনর বলনে বা প্রনতপািন করনে স্টয
⚫ আন ইউনাইনটর্ স্টেটনসর নাগনরক৷
⚫ ননবকােননর অন্তত 30 নিন আনগ স্টথনক আ ার এই কাউনন্ট, শহর বা গ্রান বসবাস করা হনয় যানব৷
⚫ ননউ ইয়কক স্টেনট স্টভাটিাননর জনয স্টরনজোর করার সব শতক গুনল আন পূরর্ করনে৷
⚫ নননের লাইনন স্টয স্বা র র বা নেিটি আনে তা আ ার৷
⚫ উপনর স্টিওয়া তথয ননভুক ল। আন অবগত আনে এই স্টয এটি যনি সতয না হয়, আন স্টিাষী সাবয ব
হনত পানর এবং আ ার $5,000 পযক ন্ত জনর ানা এবং/অথবা োর বের পযকন্ত স্টজল হনত পানর।

স্বার র করুন

X

তানরখ

reset / clear
reset/clear

