িঠকানা পিরবতর্ন
dmv.ny.gov-এ অনলাইেন আপনার িঠকানা পিরবতর্ ন করন

আপিন dmv.ny.gov-েত িগেয় অনলাইেন আপনার িঠকানা পিরবতর্ন করেত পােরন।
িনউ ইয়কর্ ে ট (New York State, NYS) আইন অনুযায়ী আপনার কােছ েকানও NYS াইভার লাইেস , লানর্ার পারিমট অথবা নন- াইভার ID কাডর্, অথবা
গািড়, েবাট বা ে ােমাবাইেলর জনয্ েকােনা NYS েরিজে শন থাকেল, েয েকানও ায়ী িঠকানা পিরবতর্ ন স েকর্ 10 িদেনর মেধয্ আপনােক DMV এর কােছ জানােত
হেব। েকােনা অ ায়ী িঠকানার পিরবতর্ ন জানােবন না।
নিথ পুননর্বীকরণ ি য়ার অংশ িহসােব আপিন আপনার িঠকানা পিরবতর্ ন করেত পােরন। আপনার নিথপে র িরমাই ার িবষয়ক িব ি েত নতু ন িঠকানার
জায়গািট পূরণ করন, অথবা MyDMV অয্াকাউে আপনার িঠকানা আপেডট করন। অনলাইেন কীভােব আপনার িঠকানা পিরবতর্ ন করেবন িবষেয় আরও তেথয্র
জনয্, dmv.ny.gov/address-change েদখুন।
আপনােক েকােনা নতু ন লাইেস , পারিমট, নন- াইভার ID কাডর্, বা েরিজে শেনর নিথপ িনেত হেব না, তেব আপনার কােছ একিট নতু ন নিথ েনওয়ার িবক আেছ।
আপিন একিট নতুন নিথ েপেত চাইেল:
1.
2.
3.

এই ফেমর্র পৃ া 2-এর পাটর্ 1 এবং পাটর্ 2 পূরণ করন।
' তয্য়ন' িবভােগ আপনার নাম া র করন।
সবর্েমাট অথর্মূেলয্র জনয্ “Commissioner of Motor Vehicles” এর নােম একিট েচক বা মািন অডর্ার দােনর বয্ব া করন।

4.

স

5.

4 েথেক 6 স ােহর মেধয্ ডাকেযােগ আপনার নতুন নিথপ (গিল) হণ না করা পযর্ আপনার বতর্মান নিথপ (গিল) েরেখ িদন। আপিন েকােনা
এনহয্া ড বা বা ব ID লাইেস , পািমর্ট, অথবা ID কােডর্র অনুেরাধ কের থাকেল, আপনার নিথর উপর আপনার িনবােসর িঠকানা দিশর্ত হেব এবং
আপনার নিথপ ডােকর মাধয্েম আপনার ডাকেযােগ িচিঠ পাঠাবার িঠকানায় পাঠােনা হেব। আপিন একিট য্া াডর্ লাইেস , পািমর্ট, অথবা ID কােডর্র
অনুেরাধ কের থাকেল, আপনার নিথপে র ওপর আপনার িচিঠ পাঠােনার িঠকানা দিশর্ত হেব।

ূণর্ করা ফমর্ এবং েপেম

পািঠেয় িদন এই িঠকানায়: NYS DMV License Production Bureau
PO Box 2895
Albany, NY 12220-0895

আপিন েকােনা নতুন নিথ েপেত না চাইেল:
1.
2.

পাটর্ 1 স ণ
ূ র্ করন তেব পাটর্ 2 স ণ
ূ র্ করেবন না। িবনা খরেচ DMV আপনার DMV এর েরকডর্(গিল) আপেডট করেব।
আপনার NYS লাইেস , পািমর্ট অথবা নন- াইভার ID কাডর্ এবং আপনার NYS েরিজে শােনর নিথেত আপনার িঠকানা আপেডট করন। আপনার
িঠকানা আপেডট করেত, সরাসির নিথর িপছনিদেক "পিরবিতর্ ত িঠকানা িলখুন" ব িটেত নতু ন িঠকানািট ায়ী কািল িদেয় িলখুন।

আপিন যিদ আপনার িঠকানা পিরবতর্ ন কেরন এবং িনউ ইয়কর্ িসিটেত ািফক আইন ল েনর জনয্ জিরমানাগিল না িদেয় থােকন, তাহেল আপনােক ািফক
ভােয়ােলশ বুয্েরা (Traffic Violations Bureau) এর (718) 488-5710 ন ের েফান করেত হেব। িনেজর নতু ন িঠকানা েদওয়ার এবং আপনার জিরমানাগিল
ত থাকুন। আরও তেথয্র জনয্ dmv.ny.gov/tvboffice.htm েদখুন।
পিরেশাধ করার জনয্
িনউ ইয়কর্ ে ট েভাটদাতা েরিজি করেণর আেবদেনর তথয্
(আপিন পৃ া 2-এ NYS েভাটার েরিজে শন আেবদন পূরণ করার আেগ অনু হ কের পড়ুন)

NYS েভাটার েরিজে শন আেবদন বয্বহার কের NYS িনবর্ াচেন েভাটদােনর
জনয্ েরিজ ার করন, ও/বা:
•
•
•

•

আপনার েভাটার েরিজে শেনর নাম বা িঠকানা পিরবতর্ ন করন
একিট রাজৈনিতক পািটর্ অথর্ াৎ দেলর সদসয্ হেয় যান
আপনার পািটর্র সদসয্তায় পিরবতর্ ন করন
আপিন 16 বা 17 বছর বয়সী হন তাহেল আপিন ি -েরিজ ার করেত পােরন

OFFICE USE ONLY

িনব ীকৃত হেত আপনােক অবশয্ই:
•
•
•
•

•

মািকর্ ন যু রাে র নাগিরক হেত হেব
18 বছর বয়সী (আপিন 16 এবং 17 বছর বয়েস পূবর্ িনব ন করেত পােরন পােরন িক 18 বছর হওয়ার আেগ েভাট িদেত পারেবন না)
গরতর অপরােধর জনয্ েজেল অথবা শতর্ াধীন মু অব ায় থাকা চলেব না (যিদনা শতর্ াধীন মুি বা নাগিরকে র অিধকােরর
পুনর ার হয়)
অনয্ েভাটািধকার দািব করেছন না
েকােনা আদালত ারা অেযাগয্ িবেবিচত না হেল

Use the NYS Voter Registration Application Use the NYS Voter Registration Application
to Register to Vote in NYS Elections, and/or:
to Register to Vote in NYS Elections, and/or:

Use the NYS Voter Registration Application
Use the NYS Voter Registration Application
to Register to Vote in NYS Elections, and/or: to Register to Vote in NYS Elections, and/or:

যিদ আপিন িনউ ইয়কর্ ে ট েভাটার েরিজে শন আেবদন স ূণর্ না কেরন তাহেল আপিন েভাট েদওয়ার জনয্ েরিজ ার করা অ ীকার কেরেছন বেল আপনােক িবেবচনা করা হেব৷
আপিন েভাট িদেত েরিজ ার করেত না চাইেল, আপিন েয েরিজ ার করেত চানিন এই কথািট েগাপনীয়ই রাখা হেব এবং শধুমা েভাটার েরিজ ার করার কােজই বয্বহার করা হেব৷
আপিন েভাট িদেত েরিজ ার করেল, আপিন েয অিফেস েভাটার িহসােব েরিজ ার হওয়ার দরখা জমা েদেবন তা েগাপনীয়ই রাখা হেব এবং েভাটার িহসােব েরিজ ার করার কােজই
শধুমা বয্বহার করা হেব৷ যিদ আপিন িব াস কেরন েকউ আপনার েভােট েরিজ ার করার বা েরিজ ার অ ীকার করার অিধকাের, আপনার েভােটর জনয্ েরিজ ার বা েরিজ ােরর
আেবদন করার িস াে আপনার েগাপনীয়তার অিধকার বা আপনার িনজ রাজৈনিতক দল বা অনয্ রাজৈনিতক দল পছ করার অিধকাের হ ে প করেছ তাহেল আপিন NYS িনবর্াচন
েবােডর্ অিভেযাগ জানােত পােরন, িঠকানা হল New York State Board of Elections, 40 North Pearl Street, Albany, NY 12207-2729 (েফান:1-800-469-6872)৷
আপনার পূরণ করা আেবদনিট েবাডর্ অফ ইেলকশে র কােছ পািঠেয় েদওয়া হেব এবং আপনার আেবদন ি য়াকরেণর পের আপনার কাউি েবাডর্ অফ ইেলকশ আপনােক তা জািনেয়
েদেব৷ যিদ েভাটার েরিজে শেনর আেবদন পূরণ করা বা েভাটদােনর জনয্ েরিজ ার করার িবষেয় আপনার েকান
থােক, তাহেল আপনার কাউি েবাডর্ অফ ইেলকশে বা
1-800-FOR-VOTE (TDD/TTY এ ার করন 711) এ েফান করা উিচত (শধু েভাটার েরিজে শেনর িবষেয় ে র জনয্)৷ আপিন যিদ িনউ ইয়কর্ িসিটেত বসবাস কেরন তাহেল
আপনার 1-866-VOTE-NYC এ েফান করা উিচত৷ আপিন িনউ ইয়কর্ ে ট েবাডর্ অফ ইেলকশেনর ওেয়বসাইট www.elections.ny.gov -এ উত্তর অথবা উপকরণগিল খুেঁ জ
েপেত পােরন৷
MV-232B (8/20)

পৃ া 1 -এর 2

িঠকানা পিরবতর্ন

পৃ া 2-এর 2

MV-232B (8/20)

dmv.ny.gov-এ অনলাইেন আপনার িঠকানা পা ান

পাটর্ 1 - আপনার িঠকানা পিরবতর্ন করার জনয্ এই িবভাগিট পূর ণ করন
আপিন েয ধরেনর নিথ আপেডট করেত চান তার ে ে
েযাজয্ তথয্ অংশ 1 এ িদন৷ আপনার কােছ েয কােরর নিথগিল আেছ এবং আপনার নতু ন িঠকানা েদখােনার জনয্ েযগিল অবশয্ই
পিরবতর্ন করেত হেব েসগিলর িতিটর জনয্ বে িচ িদন৷
 য্া াডর্ নিথ
 এনহয্া ড নিথ
 বা ব ID নিথ
 েরিজে শান
গর পূণর্: আপিন যিদ েভােটর জনয্ িনবি ত হন, তাহেল আপনার এই ফমর্িট পূরণ করা এবং জমা েদওয়ার সমেয় আপনার েভাটার িনব েনর েরকডর্ আপেডট করা হেব৷ আপিন যিদ আপনার নতুন িঠকানািট আপনার েভাটার
েরিজে শান েরকডর্-এ েপেত না চান, তাহেল এই ব িটেক  িচি ত করন৷ আপিন যিদ ব িটেক িচি ত না কেরন, তাহেল আপনার নতুন িঠকানা আপনার বসবােসর কাউি র েবাডর্ অফ ইেলকশানস-এ পাঠােনা হেব৷

লাইেস /পািমর্ ট/নন- াইভার ID কাডর্:
িনউ ইয়কর্ ে েটর লাইেস /পারিমট/নন- াইভার

েটিলেফান ন র
(
)

ID কােডর্র উপর ID ন র িলখুন।
নাম (আপনার নাম ি

করন - পদিব, নােমর থমাংশ, মধয্ নাম)

জ

তািরখ

িল

 পুরষ  মিহলা
নতুন িঠকানা - আপিন েযখােন আপনার িচিঠ েপেত চান ( েয়া জ নীয়গিল র ম েধয্ অ ভুর্
িনেচ বািড়র িঠকানা পূরণ করন৷)
শহর বা টাউন

ে ট

হেলা - রা ার নং (ন র) এবং নাম, ররাল েডিলভারী, অয্াপাটর্েম নং (অয্াপাটর্েম ন র), এবং/বা িপ ও (েপা

িজপ েকাড

নতুন িঠকানা - আপিন েযখােন বাস কেরন ( েয়া জ নীয়গিল র ম েধয্ অ ভুর্

 আপিন েযখােন বাস কেরন েসখানকার িঠকানার সােথ আপনােক িচিঠ পাঠােনার িঠকানা এক হেল এই ব

কাউি

িচি ত করন। (আপিন এই ব িটেত িটক িচ িদেল, "নতু ন িঠকানা - েযখােন আপিন বাস কেরন" ে
করেবন না। “পূবব
র্ ত NYS এর িঠকানা”-র সািরেত যান।)

হেল া - রা ার নং (ন র) এবং নাম এবং অয্াপাটর্েম নং (ন র)৷ এবং নাম, এবং অয্াপাটর্েম নং যু

শহর বা টাউন

ে ট

পূবর্বত NYS িঠকানা (রা ার নং এবং নাম, ররাল েডিলভারী, অয্াপাটর্েম

নং., এবং/বা ব নং. যু

অিফস) ব নং ব ন র৷ এছাড়াও

করন)

িট
িট পূরণ

করন)

িজপ েকাড

কাউি

শহর বা টাউন

কাউি

েরিজে শন: আ প না র নােম হওয়া িতিট েরিজে শেনর জনয্ িনেচর তথয্গিল দান করন েযখােন আপিন আপনার নতু ন িঠকানািট আপেডট করেত চান।
লাইেস

েরিজে শােনর কার (একিটেক িচি ত করন )

ে ট নং

 পয্ােস
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 পয্ােস
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তয্য়ন: আিম িনি ত করিছ েয আিমই উপের নােমাি িখত বয্ি
এখােন া র করন:

সতকর্বাতর্া!

X

ে
ে
ে
ে

এবং দত্ত তথয্িট আমার

 েবাট
 েবাট
 েবাট
 েবাট

ােমাবাইল
ােমাবাইল
ােমাবাইল
ােমাবাইল

ান অনুসাের স

*

খ করন)
খ করন)
খ করন)

_______________________________

স ূণর্ নাম া র করন

তািরখ

াতসাের এই ফমর্িটেত ভু ল তথয্ দান করা একিট েবআইিন কাজ এবং এর ফেল আইেনর ারা অনুেমািদত শাি হেত পাের৷

পাটর্ 2 আপনার নতু ন িঠকানা রেয়েছ এমন একিট পিরবিতর্ত নিথপ েকনার জনয্ এই িবভাগিট স

াইভার লাইেস

খ করন)

ূণর্রেপ সতয্৷

_____________________________________________________________________________

আপনার কােছ বতর্ মােন রেয়েছ এমন েতয্ক নিথ বা ডকুয্েম েযগিল আপনার নতু ন িঠকানার জনয্ আপেডট করেত চান েসগিলর জনয্ বাে
অয্াকাউ ধারেকর নাম সহ েচক বা একিট মািন অডর্ােরর সাহােযয্ িফ(গিল) পিরেশাধ করন৷




 অনয্ানয্ (উে
 অনয্ানয্ (উে
 অনয্ানয্ (উে
 অনয্ানয্ (উে




(িফ: $17.50)

েরিজে শন (িফ: $3.00 িত েরিজে শান)

ূণর্ করন

িচ িদন েমাট িফেয়র জনয্ কােছ “Commissioner of Motor Vehicles” েদয় আেগ েথেক ি



লানর্ার পািমর্ট (িফ: $17.50)
েবাট েরিজে শন (িফ: $2.00 েরিজে শান)

করা

নন াইভার ID কাডর্ (িফ: $8.00)*
(আপিন েকােনা লাইেস জাতীয় নিথর অনুেরাধ করেল িনবর্াচন করেবন না)

আপিন েয কাউি েত বাস কেরন েসখােন কীভােব আপনার ে ােমাবাইেলর েরিজে শেনর ি য়া করেবন েসই স ে আরও তেথয্র জনয্ dmv.ny.gov/offices েদখুন।
একিট নন- াইভার ID িত াপন করেত অিতির

তথয্:

• আপনার বয়স যিদ 62 বছর হয় অথবা আপিন যিদ স
• আপনার বয়স যিদ 62 বছর হয় এবং আপিন একজন স
• আপিন একজন স

ূরক িনরাপত্তা আয় (Supplemental Security Income) এর একজন াপক হন, তাহেল $6.50 অথর্মূলয্।
ূরক িনরাপত্তা আয় (Supplemental Security Income) এর াপক হন, তাহেল েকােনা অথর্মূলয্ েনই।

ূরক িনরাপত্তা আয় (Supplemental Security Income) এর াপক হেল, আপনােক অবশয্ই এই ফেমর্র সােথ মাণপ

দান করেত হেব।

• 1লা অে াবর, 2020 তািরেখর পের, সরকাির সহায়তার জনয্ েকানও অথর্মূলয্ দান করেত হেব না। আপনােক অবশয্ই এই ফেমর্র সােথ মাণপ

দান করেত হেব।

পাটর্ 3 িনউ ইয়কর্ ে ট েভাটার েরিজে শন-এর আেবদনপ
আপিন যিদ েভাট েদওয়ার জনয্ নাম েরিজ ার করােত চান বা েবাডর্ অফ ইেলকশ

অথর্াত িনবর্াচন সিমিতর কােছ আপনার েভাটার েরিজে শন করেত চান শধু তাহেল এই আেবদনপ পূরণ করন৷

িনবর্াচেনর িদন বা তার আেগ আপনার বয়স িক 18 বছর হেয় যােব?  হয্াঁ  না
আপিন িক অ ত 16 বছর বয়সী এবং েবােঝন েয় েভাট েদওয়ার জনয্ িনবর্াচেনর িদেন বা তার আেগ আপনােক অবশয্ই 18 বছর বয়সী হেত হেব এবং এরকম িনবর্াচেনর সময় আপনার বয়স
 হয্াঁ
 না
যিদ আপিন উত্তের না বেলন, তাহেল েভাট েদওয়ার জনয্ আঠােরা হওয়া পযর্ আপনার েরিজে শন “অমীমাংিসত” থাকেব এবং আপিন েকানও িনবর্াচেন েভাট িদেত পারেবন না৷  হয্াঁ  না
যিদ আেগর দুিট ে র আপনার উত্তর না হয়, আপিন েভাট েদওয়ার জনয্ িনব ন করেত পারেব না৷
আপিন েরিজ ার করােত পারেবন না
আপিন িক মািকর্ ন নাগিরক?

আপিন িক এর আেগ েভাট িদেয়েছন?

েভােটর েয তেথয্ পিরবতর্ ন হেয়েছ:

আপনার নাম িছল

েকান বছর?

যিদ এেত েকান পিরবতর্ ন না হেয় থােক বা আপিন
আেগ েভাট না িদেয় থােকন তাহেল এটা বাদ িদন৷

আপনার িঠকানা িছল

 হয্াঁ

 না

আরও তথয্
(ঐি ক)
রাজৈনিতক দল
আপনােক আবিশয্কভােব 1
িট
েবেছ
িনেত
হেব
রাজৈনিতক
দেল
নাম
েলখােনা
ঐি ক,
তেব
েকােনা রাজৈনিতক দেলর
াথিমক িনবর্ াচেন েভাটদান
করেত, েভাটদাতােক অবশয্ই
েসই রাজৈনিতক দেল নাম
েলখােত হেব, তেব রাজয্
দেলর িনয়েম অনয্ িকছু
থাকেল অনয্ কথা৷

আপনার ে ট অথবা িনউ ইয়কর্ ে ট কাউ

ইেমল
আিম একিট রাজৈনিতক দেল নাম নিথভু
 েডেমা য্ািটক পািটর্
 িরপাবিলকান পািটর্
 কনজারেভিটভ পািটর্
 ওয়ািকর্ ং ফয্ািমিল পািটর্
 ীন পািটর্
 িলবারেটিরয়ান পািটর্

িছল:

েটিলেফান ন র
করেত চাই:

 ইনিডেপে
পািটর্
 SAM পািটর্
 অনয্ানয্: ____________________________________
ু নই এবং
আিম েকানও রাজৈনিতক দেল িনবি ত হেত ই ক
একজন াধীন েভাটার িহেসেব থাকেত চাই
 েকােনা পািটর্ নয়

হলফনামা: আিম শপথ করিছ বা দৃঢ়তার সে বলিছ েয
• আিম মািকর্ ন যু রাে র একজন নাগিরক৷
• আিম িনবর্াচেনর পূেবর্ কমপে 30 িদন েদশ, শহর বা ােম বসবাস করব৷
• িনউইয়কর্ ে েট েভাটার েরিজে শন করার সব শতর্ গিল আিম পূরণ করিছ৷
• নীেচর লাইেন আমার া র অথবা িচ রেয়েছ৷
• উপের েদওয়া তথয্ িনভুর্ ল৷ আিম অবগত আিছ এই েয এিট যিদ সতয্ না হয়, আিম েদাষী সাবয্ হেত পাির এবং আমার $5,000
পযর্ জিরমানা এবং/অথবা চার বছর পযর্ েজল হেত পাের৷

া র করন X _______________________________________ তািরখ _______________________
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