িাম পনরবর্েধ্ির আধ্বদি কেবলমাত্র সাযারণ পারনমট, ড্রাইভাসে লাইধ্সন্স বা িি-ড্রাইভার
আইনি োিে-এ
এই ফর্মটি dmv.ny.gov এ উপলব্ধ
OFFICE USE ONLY

Image #

পৃষ্ঠা 2-এ নিধ্দে শ দেখুন। অনুগ্রহ করে নীল বা কারলা কালল লেরে স্পষ্টভারব নিন্ট করে লনন৷
পনরচয়সূচে র্িে

বর্েমাি িনি

 লাইধ্সন্স  পারনমট  আইনি োিে

নিউ ইয়েে কেট ড্রাইভার লাইধ্সন্স, লািে ার পারনমট, অিবা
িি-ড্রাইভার আই-নি োিে-এ বনণে নর্ পনরনচনর্ িম্বর (িধ্য়াজিীয়)

নিউ ইয়েে রাধ্জে আপিার িাম কেমি ভাধ্ব বর্েমাধ্ি কলখা হয়
ড্রাইভার লাইধ্সন্স, লািে ার পারনমট, বা িি-ড্রাইভার আইনি োিে
ির্ু ি সম্পূণে পদনব

আপনাে কারে কখনও লক একটি ড্রাইভার্ম লাইরর্ন্স লেল, যা ববধ আরে বা যাে
দর্োে দেষ হরেলেল গত েুই বেরে, যা জােী করেলেল দকারনা র্ালকম ন োজয, অথবা
লিলিক্ট অফ কললিো অথবা একটি কানালিোন প্ররেে?  হযাাঁ

ির্ু ি সম্পূণে িাম

 না

যলে “হযাাঁ” হে তাহরল তা দকাথাে জালে কো হরেলেল? ____________________________
ির্ু ি মাধ্ের সম্পূণে িাম
সধ্ম্বাযি

দর্োে দেরষে তালেখ:

জন্ম র্ানরখ
র্ার্

লেন

বেে

নলঙ্গ
পুরুষ



উচ্চর্া
ফু ে

র্লহলা



লাইরর্রন্সে প্রকাে:

কচাধ্খর রঙ

দেরেে বাইরেে লাইরর্ন্স আইলি নং:

কটনলধ্ াি িম্বর (বান়ি/কমাবাইল)
এলাকাে দকাি

ইলি

(

সামানজে নিরাপত্তা িম্বর* (SOCIAL SECURITY NUMBER*, SSN)

)

*আপনারক অবেযই নিেটি প্রোন কেরত হরব। আপনাে SSN র্ংগ্রহ কোে কতৃম ত্ব যানবাহন এবং ট্র্যালফক আইরনে
ধাো 490(3) এবং 502(1) দ্বাো অনুরর্ালেত হে। তথয অনয অলধরেরেে র্ারথ লবলনর্ে কোে জনয, পলেচে যাচাইরে
র্হােতা কেরত, এবং লভএন্ডটি আইরনে ধাো 510(4-e) এবং 510(4-f) অনুর্ারে ড্রাইভাে লাইরর্ন্স অনুরর্ােরনে জনয

েনদ আপনি এরআধ্েই আপিার িাম পনরবর্েি িা েধ্র িাধ্েি কসাশাল নসনেউনরটি

বযবহৃত হরব। আপনাে SSN র্বমজনীন কো হরব না।

অোিনমনিধ্েশধ্ি, র্াহধ্ল আপিার আধ্বদি ির্োখোর্ হওয়ার সম্ভঊাবিা আধ্ে।

আপিার িাধ্ের ঠিোিা (বর্েমাধ্ি DMV-র

াইল ো আধ্ে র্ার সাধ্ি নমলধ্র্ হধ্ব) -

নিে ও নার্, গ্রার্ীন দিললভালে এবং/অথবা বক্স নিে অন্তভুম ক্ত করুন (যলে লপ-ও বক্স থারক তরব, পূেণ করুন লনরচ

দেওো “আপলন দযখারন থারকন তাে ঠিকানা”) লএ ঠিকানা আপনাে র্াধােণ পলেচরেে নলথরত দেখা যারব

অযাপােমরর্ন্ট নং. েহে বা োউন

আপনি কেখাধ্ি িাধ্েি র্ার ঠিোিা (বর্েমাধ্ি DMV-র

দেে



কাউলন্ট

াইল ো আধ্ে র্ার সাধ্ি নমলধ্র্ হধ্ব) প্ররোজনীে যলে িারকে ঠিকানাে দথরক আলাো হে - লপ-ও বক্স নং দেরবন না।
অযাপােমরর্ন্ট নং. েহে বা োউন

কভধ্টরাি কেটাস

লজপ দকাি

দেে

লজপ দকাি

কাউলন্ট

আপলন যলে আপনাে ফরোর্হ নলথে র্ার্রন “দভরেোন” লপ্রন্ট কলেরে লনরত চান তাহরল এই বরক্স টিকলচহ্ন লেন৷
আপনারক অবেযই প্রর্াণ দপে কেরত হরব দয আপলন র্ার্লেক দর্বা দথরক র্র্ম্মারন র্ুলক্ত দপরেরেন৷ (উোহেণ DD-214, DD-215)

নিউ ইয়েে কেট অেে াি এবং টিসু কিাধ্িশি (আপিাধ্ে অবশেই এই নবভাে পূরণ েরধ্র্ হধ্ব)
লনউইেকম দেে দিারনে লাইফ দেলজলিরত নার্ নলথভু ক্ত কোে জনয, “হযাাঁ” এে ঘরে টিক লচহ্ন লেন এবং তােপে লনরচ তালেখ আপিার অবশেই নিধ্নাক্ত িশ্নগুনলর উত্তর নদধ্র্ হধ্ব:
র্হ স্বােে করে লেন৷ আপলন স্বীকাে কেরেন দয: আপনাে বের্ 16 বেে বা তাে দবেী; আপলন আপনাে অঙ্গ এবং টির্ুয আপলন লক দিারনে লাইফ দেলজলিরত র্ংযুক্ত হরত ইেুক?
প্রলতস্থাপন, গরবষণাে উরেরেয োন কোে লবষরে র্ম্মলত জানারেন; দিারনে লাইফ দেলজলিরত DMV-দক পলেচের্ূচক তথয
স্থানান্তরেে অনুর্লত লেরেন; এবং আপনাে র্ৃতুযরত, দফরিোল র্েকাে দ্বাো লনেলিত অঙ্গ োন প্রলতষ্ঠান এবং NYS-এে  হযাাঁ (তালেখ র্হ নীরচ স্বােে করে র্ম্মলত লেন)
লাইরর্ন্সপ্রাপ্ত টির্ুয ও আই বযাঙ্ক ও হার্পাতারলে কারে এই তথয দেখরত দেওোে জনয দিারনে লাইফ NYS-দক অনুর্লত
লেরেন৷ আপনাে DMV ফরোর্হ েললরলে র্ার্রন “ORGAN DONOR” (অগমান দিানাে) লপ্রন্ট করে দেওো হরব৷ আপলন  এই প্রশ্নটি বাে লেন
একটি লনলিতকেণ পারবন, তারত আপনাে োন র্ীলর্ত কোে র্ুরযাগও আপনারক দেওো হরব৷ আপনাে বের্ 16 বা 17 বেে
হরল, আপনাে র্ৃতুযে পে আপনাে র্া-বাবা/আইলন অলভভাবক আপনাে লর্দ্ধান্ত পলেবতম ন কেরত পারেন। আেও তরথযে জনয,
_____________________________________________
donatelife.ny.gov এ DL লনউ ইেকম দেে র্ারথ দযাগারযাগ করুন।



জীবরনে জনয দস্বোকৃ ত $1 োন কেরত এই বক্স টিক করুন...অঙ্গ এবং টির্ুয োন গরবষণা এবং প্রচারেে জনয এটি ট্র্াে
ফারন্ড পার্ করুন। আপনাে দর্াে দলনরেরনে র্ূলয $1 অন্তভুম ক্ত কো হরব।

কভাটদার্ার নিবন্ধধ্ির িশ্নসমূহ
(অিুগ্রহ েধ্র “হোাঁ” বা “িা” কর্ টিে
নদি৷)

আপলন বতম র্ারন দযখারন বর্বার্ করেন দর্খারন
দভােোরনে জনয আপলন নার্ নলথভু ক্ত করে না
থাকরল, আপলন লক দেলজোে কোে আরবেন
কেরত চান?

োতাে র্ম্মলত স্বােে এবং তালেখ

 হযাাঁ - দভাোে দেলজরিেন আরবেন লবভাগ র্ম্পূণম করুন (দকারনা DMV
অলফরর্ আপলন এই ফর্ম আনরল প্ররোজন দনই)।

 না - আলর্ দেলজোে কেরত অস্বীকাে কেলে/ইলতর্রধযই দেলজোে
কোরনা আরে

দ্রষ্টবে: যলে আপলন দকান বরক্স টিক লচহ্ন না দেন,
তাহরল আপলন দভারেে জনয লনবন্ধন না কোে
লর্দ্ধান্ত লনরেরেন বরল লবরবচনা কো হরব৷

ইউিাইধ্টি কেটস নসধ্লনিভ সানভেস নসধ্েম (SELECTIVE SERVICE SYSTEM, SSS) এর সাধ্ি নিবন্ধেরণ
18 দথরক 25 বেে বের্ী

পুরুষ র্ালকম ন নাগলেক এবং অলভবার্ীগণ এর্এর্এর্’ে র্ারথ লনবন্ধন কেরত হরব বা আইন লঙ্ঘন কেরত হরব। দেলজোে কেরত বযথম হওো এক েণ্ডনীে গুরুতে অপোধ

দযখারন পাাঁচ বেে পযমন্ত কাোেণ্ড এবং/বা একটি $250,000 পযমন্ত জলের্ানা হরত পারে। 26 বেরেে র্রধয না দেলজোে কোরল, আে দেলজোে কোরত পােরবন না এবং দেলজরিেন র্ংক্রান্ত র্ুলবধা
স্থােীভারব হাোরবন এবং এইর্রবে অলধকাে দথরক বলিত হরব: অলভবার্ী হরল যুক্তোরেে নাগলেকত্ব; দপল অনুোন এবং দফিারেল লেোথী র্হােতা; কারজে প্রলেেণ প্রকল্প; এবং
দফিাোল এবং িাক
চাকলে এবং অরনক োেীে কর্মর্ংস্থান। আপলন যলে লনবন্ধন না কোে পেন্দ করেন তরব আপলন “না” বক্স টিক করে এটি কেরত পারেন এবং পূব-ম উলিলখত র্ুলবধাগুলল হাোরবন।  না
অিুগ্রহ েধ্র পৃষ্ঠা 2 পূরণ েধ্র সই েধ্র নদি৷
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MV-44NCB (1/21)

পৃষ্ঠা 1 -এর মধ্যে 3

সমস্ত লাইধ্সন্স/পারনমধ্টর িািীধ্দরধ্ে অবশেই এইসব িধ্শ্নর উত্তর নদধ্র্ হধ্ব
1. আপনাে ড্রাইভাে লাইরর্ন্স, লানমাে পােলর্ে বা গাল়ি চালারনাে লবরেষালধকাে কখনও স্থলগত,
3. একটি দর্ােে যানবাহন ড্রাইভ কোে জনয আপনাে লক একটি লহোলেং এইি এবং/বা পূণম লভউ
প্রতযাহাে বা বালতল কো হরেলেল লক, অথবা আপলন এই ফরর্ম দয দেরেে নার্ ললরখরেন দর্খারন বা
লর্েে অবেযক হে?
অনযে লক এই নারর্ বা অনয দকান নারর্ আপনাে লাইরর্রন্সে আরবেন অস্বীকাে কো হরেলেল লক?
 হযাাঁ  না
 হযাাঁ  না
4. আপলন লক একটি পা, বাহু, হাত বা দচারখে বযবহাে হালেরেরেন?
যলে “হযাাঁ”, তরব আপনাে লাইরর্ন্স, পালর্মে বা লবরেষ র্ুলবধা ও অলধকাে পুনবমহাল কো হরেরে, বা
আপনাে আরবেন অনুরর্ালেত হরেরে?

 হযাাঁ  না
2. আপলন লক লচলকৎর্া প্রাপ্ত করেরেন, আপলন লক বতম র্ারন লচলকৎর্া গ্রহণ কেরেন, বা দয দকারনা
অবস্থা যা র্ংজ্ঞাহীনতা বা অর্রচতনতাে কােণ হে তাে জনয আপলন লক ওষুধ দর্বন করেন?
(উোহেণস্বরূপ, একটি লখাঁচুলন লির্অিমাে, র্ৃগী, র্ূেমা বা র্াথা দঘাো, বা হারেমে অবস্থা)?

 হযাাঁ  না

যলে “হযাাঁ” দত টিক দেন, তাহরল আপলন দর্লিরকল লেলভউ দপ্রাগ্রার্ দথরক অবযাহলত দপরলও,
আপনারক অবেযই ফর্ম MV-80U.1 পূেণ কেরত হরব৷ আপলন দয দকারনা দর্ােেযান অলফরর্
dmv.ny.gov এ এই ফর্মটি দপরত পারেন

 হযাাঁ  না

4a. যলে আপনারক আপনাে ড্রাইভাে লাইরর্ন্স পুননমবীকেণ কোরত হে এবং আপলন যলে “হযাাঁ”
লচলহ্নত করেন, তাহরল এো লক আপনাে গত ড্রাইভাে লাইরর্ন্স দথরক ঘরেরে?

 হযাাঁ  না
4b. যলে 4a ে উত্তরে “না” জালনরে থারকন তাহরল, আপনাে লবগত লাইরর্রন্সে পরে আপনাে
অবস্থাে লক অবনলত ঘরেরে?

 হযাাঁ  না

ির্োয়ি
আলর্ প্রতযলেত কেলে দয আলর্ দয তথয লেরেলে এবং এই আরবেরনে র্র্থমরন দয দকান িকুরর্রন্টেন প্রোন কো হরেরে তা তথয র্তয এবং র্ম্পূণম।
আলর্ উপললব্ধ কেরত পালে দয এই আরবেরন একটি লর্থযা লববৃলত দেওো, বা এই আরবেরনে র্র্থমরন যে দকারনা িকুরর্রন্টেন যা লর্থযা তা জর্া দেওো, একটি দফৌজোেী অপোধ লহরর্রব
হরত পারে।
আলর্ যলে অন্তত 18 বেে বেরর্ে একজন পুরুষ লকন্তু 26 বেরেে কর্ বের্ী হই, ইউনাইরেি দেের্ লর্রললক্টভ র্ালভম র্ লর্রের্ (Selective Service System, SSS) দেলজরিেন এে পৃষ্ঠা 1 দত যলে না
আলর্ “না” দবরে দনই তাহরল আলর্ এতদ্দ্বাো র্ম্মলতর্ূচকর্হকারে এর্এর্এরর্ে র্ারথ লনবন্ধন কেরত দবরে দনই এবং এবং লিএর্লভ’ে প্রলত লনবরন্ধে জনয এর্এর্এরর্ আর্াে বযলক্তগত তথয ফরোোিম কোরত
র্ম্মলত দেই।
র্ানরখ:
োপাধ্িা হরধ্

িাম এখাধ্ি

/

/

এখাধ্ি স্বাক্ষর েরুি
আপিার পূণে স্বাক্ষর বাধ্ের
নভর্ধ্র িােধ্র্ হধ্ব।
নিধ্দে শাবলী
⚫

এই ফর্মটি দকবলর্াে বযবহাে কো হরব নারর্ে পলেবরতম ন দেরে দকারনা লবেযর্ান র্াধােণ লাইরর্ন্স, পােলর্ে, অথবা নন-ড্রাইভাে আই-লি -দত (

EDL, REAL ID, এবং

CDL বাইরে থাকরব)।
⚫

এই দলনরেরন আে দকারনা তরথযে পলেবতম ন অনুরর্ালেত হরব (দযর্ন উচ্চতা, ললঙ্গ, ঠিকানা ইতযালে)

⚫

আপনাে নতু ন দর্াোল লর্লকউলেটি কারিমে আপনাে নারর্ে র্ারথ আপনাে নতু ন DMV নলথরত অনুরোধকৃ ত নারর্ে র্াথএ র্ম্পূণমভারব দযন দর্রল।

⚫

লিপােম অফ দর্াোে দভলহরকল্র্-এ আপনাে ফাইরল অবেযই একটি দর্াোল লর্লকউলেটি নিে থাকরত হরব।

⚫

আপনারক আপনাে বতম র্ান লাইরর্ন্স/র্লচে নলথে একটি কলপ লএ অনুরোরধে র্ারথ লেরত হরব।

⚫

আপনাে নারর্ে পলেবতম রনে পরে যাে এর্ন উপযুক্ত প্রর্াণকােী লনম্নলললখত দয দকারনা নলথে একটি কলপ আপনারক প্রোন কেরত হরব: র্েকাে দ্বাো জােী কো র্যারেজ
র্াটিমলফরকে, র্েকারেে জােী কো দকারেমে লনরেম ে, পলেবলতম ত বাথম র্াটিমলফরকে, লিরভারর্মে নলথ (নার্ পলেবতম রনে লেরক ইলঙ্গত কেরব) অথবা নযাচাোলাইরজেন নলথ।

⚫

স্বােে বক্স-এে র্রধয আপনাে পূণম স্বােেটি থাকরত হরব। আপনাে নতু ন নলথরত এই স্বােে বযবহাে কো হরব। দযর্ব স্বােে লাইন লোঁরে থাকরব বা তাে দথরক
দবলেরে যারব দর্গুললরক বালতল কো হরব।

⚫

আপলন এই আরবেন িাকরযারগ পাঠিরে লেরত পােরবন লনম্নলললখত লনউ ইেকম দেে DMV কাযমালরে:

Department of Motor Vehicles
55 Hanson Place
6th Floor
Brooklyn, NY 11217
এই আরবেন দকবলর্াে আপনাে র্লচে নলথে দেরে প্ররযাজয হরব। আপনারক নার্ পলেবতম রনে জনয আরবেন কেরত হরব আপনাে অনযানয DMV দ্বাো জালে কো নলথে দেরে
(দেলজরিেন, োইরেল ইতযালে) আলাোভারব। আেও তরথযে জনয, https://dmv.ny.gov/address-change/how-change-information-dmv-documents-এ যান

MV-44NCB (1/21)

পৃষ্ঠা 2 -এর মধ্যে 3

নিউ ইয়েে কেট কভাটদার্া করনজনেেরধ্ণর আধ্বদধ্ির র্িে

OFFICE USE ONLY

(অনুগ্রহ করে আরবেন র্ম্পূণম কোে আরগ অপে লেরক দেওো তথয পর়ি লনন৷)

NYS কভাটার করনজধ্েশি আধ্বদি বেবহার েধ্র NYS নিবে াচধ্ি
কভাটদাধ্ির জিে করনজোর েরুি, ও/বা:
•
•
•
•

করনজোর েরাধ্র্ আপিাধ্ে অবশেই:

আপনাে দভাোে দেলজরিেরনে নার্ বা ঠিকানা পলেবতম ন করুন
একটি োজননলতক পাটিম অথমাৎ েরলে র্ের্য হরে যান
আপনাে পাটিমে র্ের্যতাে পলেবতম ন করুন
আপলন 16 বা 17 বেে বের্ী হরল লপ্র-দেলজোে কেরত পারেন

•
•

•

র্ালকম ন যুক্তোরেে নাগলেক হরত হরব;
18 বেে বের্ী (আপলন 16 এবং 17 বেে বেরর্ পূবম লনবন্ধন কেরত পারেন পারেন লকন্তু 18 বেে হওোে আরগ দভাে
লেরত পােরবন না);
গুরুতে অপোরধে জনয দজরল অথবা েতম াধীন র্ুক্ত অবস্থাে থাকা চলরব না (যলেনা েতম াধীন র্ুলক্ত বা নাগলেকরত্বে
অলধকারেে পুনরুদ্ধাে হে);
অনযে দভাোলধকাে োলব কেরেন না

•

দকারনা আোলত দ্বাো অরযাগয লবরবলচত না হরল।

•

যলে আপলন লনউ ইেকম দেে দভাোে দেলজরিেন আরবেন র্ম্পূণম না করেন তাহরল আপলন দভাে দেওোে জনয দেলজোে কো অস্বীকাে করেরেন বরল আপনারক লবরবচনা কো হরব।
আপলন দভাে লেরত দেলজোে কেরত না চাইরল, আপলন দয দেলজোে কেরত চানলন এই কথাটি দগাপনীেই োখা হরব এবং শুধুর্াে দভাোে দেলজোে কোে কারজই বযবহাে কো হরব।
আপলন দভাে লেরত দেলজোে কেরল, আপলন দয অলফরর্ দভাোে লহর্ারব দেলজোে হওোে
জর্া দেরবন তা দগাপনীেই োখা হরব এবং দভাোে লহর্ারব দেলজোে কোে কারজই
শুধুর্াে বযবহাে কো হরব। যলে আপলন লবশ্বার্ করেন দকউ আপনাে দভারে দেলজোে কোে বা দেলজোে অস্বীকাে কোে অলধকারে, আপনাে দভারেে জনয দেলজোে বা দেলজোরেে
আরবেন কোে লর্দ্ধারন্ত আপনাে দগাপনীেতাে অলধকাে বা আপনাে লনজস্ব োজননলতক েল বা অনয োজননলতক েল পেন্দ কোে অলধকারে
কেরে তাহরল আপলন NYS লনবমাচন
দবারিম অলভরযাগ জানারত পারেন, ঠিকানা হল New York State Board of Elections, 40 North Pearl Street, Albany, NY 12207-2729 (দফান: 1-800-469-6872)।
আপনাে পূেণ কো আরবেনটি দবািম অফ ইরলকেরন্সে কারে পাঠিরে দেওো হরব এবং আপনাে আরবেন প্রলক্রোকেরণে পরে আপনাে কাউলন্ট দবািম অফ ইরলকেন্স আপনারক তা জালনরে
দেরব৷ যলে দভাোে দেলজরিেরনে আরবেন পূেণ কো বা দভােোরনে জনয দেলজোে কোে লবষরে আপনাে দকান প্রশ্ন থারক, তাহরল আপনাে কাউলন্ট দবািম অফ ইরলকেরন্স বা
1-800-FOR-VOTE (TDD/TTY িাোল করুন 711) এ কল কো উলচত (শুধু দভাোে দেলজরিেরনে লবষরে প্ররশ্নে জনয)৷ আপলন যলে লনউ ইেকম লর্টিরত বর্বার্ করেন তাহরল আপনাে
1-866-VOTE-NYC এ কল কো উলচত৷ আপলন লনউ ইেকম দেে দবািম অফ ইরলকেরনে ওরেবর্াইে www.elections.ny.gov-এ উত্তে অথবা উপকেণগুলল খুাঁরজ দপরত পারেন৷
Información en español: si le interesa obtener este 中文信息：如果您有兴趣 获取中文选民登记表，请 한국어 정보 : 한국어로 된 유권자 등록 양식을 얻으려면
formulario en español, llame al 1-800-367-8683
致电 1-800-367-8683

한국어 정보 : 한국어로 된 유권자 등록 양식을 얻으려면

1-800-367-8683로 전화하십시오. 1-800-367-8683로 전화하십시오

নিউ ইয়েে কেট কভাটার করনজধ্েশধ্ির আধ্বদি
আপলন যলে দভাে দেওোে জনয নার্ দেলজোে কোরত চান বা দবািম অফ ইরলকেন্স অথমাৎ লনবমাচন র্লর্লতে কারে আপনাে ঠিকানা বা অনয তরথয পলেবতম ন কেরত চান শুধু তাহরল এই অংেটি ভরে লেন৷
লনবমাচরনে লেন বা তাে আরগ আপনাে বের্ লক 18 বেে হরে যারব?  হযাাঁ

আপলন লক র্ালকম ন নাগলেক?

 হযাাঁ

 না

আপলন উত্তরে না হরল, আপলন দভাে দেওোে
জনয লনবন্ধন কোরত পােরবন না।
আপলন লক এে আরগ দভাে
লেরেরেন?

 হযাাঁ
দকান বেে?

 না

নবস্তানরর্ র্িে
(ঐনিে)

 না

আপলন লক অন্তত 16 বেে বের্ী এবং দবারেন দে দভাে দেওোে জনয লনবমাচরনে লেরন বা তাে আরগ আপনারক অবেযই 18 বেে বের্ী হরত হরব এবং এেকর্ লনবমাচরনে র্র্ে আপনাে
বের্ আঠারো হওো পযমন্ত আপনাে দেলজরিেন “অর্ীর্াংলর্ত” থাকরব এবং আপলন দকানও লনবমাচরন দভাে লেরত পােরবন না।  হযাাঁ

 না

যলে আরগে েুটি প্ররশ্নে আপনাে উত্তে না হে, আপলন দভাে দেওোে জনয লনবন্ধন কেরত পােরব িা।

দভাে দেওোে তথয দযটি
পলেবলতম ত হরেলেল:

আপনাে নার্ লেল

এল়িরে যান যলে এটি যলে পলেবলতম ত না হে

আপনাে ঠিকানা লেল

আপনাে োজয বা লনউ ইেকম োজয কাউলন্ট লেল:

আপলন আরগ দভাে দেন লন।
ইরর্ল

রাজনিনর্ে দল
আপিাধ্ে আবনশেেভাধ্ব 1 টি
কবধ্ে নিধ্র্ হধ্ব রাজনিনর্ে
দধ্ল িাম কলখাধ্িা ঐনিে,
র্ধ্ব কোধ্িা রাজনিনর্ে
দধ্লর িািনমে নিবে াচধ্ি
কভাটদাি েরধ্র্,
কভাটদার্াধ্ে অবশেই কসই
রাজনিনর্ে দধ্ল িাম কলখাধ্র্
হধ্ব, র্ধ্ব রাজে দধ্লর নিয়ধ্ম

দেললরফান নিে
আনম এেটি রাজনিনর্ে দধ্ল িাম িনিভুক্ত েরধ্র্ চাই:

হল িামা: আলর্ েপথ কেলে বা েৃঢ়তাে র্রঙ্গ বললে দয

 দিরর্াক্রযাটিক পাটিম

• আলর্ র্ালকম ন যুক্তোরেে একজন নাগলেক।

 লেপাবললকান পাটিম
 কনজােরভটিভ পাটিম

• আলর্ লনবমাচরনে পূরবম কর্পরে 30 লেন প্ররেে, েহে বা গ্রারর্ বর্বার্ কেব।
• লনউইেকম দেরে দভাোে দেলজরিেন কোে র্ব েতম গুলল আলর্ পূেণ কেলে৷

 ওোলকম ং ফযালর্লল পাটিম

• নীরচে লাইরন আর্াে স্বােে অথবা লচহ্ন েরেরে।

 অনযানয:

• উপরে দেওো তথয লনভুম ল। আলর্ অবগত আলে এই দয এটি যলে র্তয না হে, আলর্ দোষী

________________________________

আনম কোিও রাজনিনর্ে দধ্ল নিবনন্ধর্ হধ্র্ ইিুে িই এবং
এেজি স্বাযীি কভাটার নহধ্সধ্ব িােধ্র্ চাই

হরত পালে এবং আর্াে

$5,000 পযমন্ত জলের্ানা এবং/অথবা চাে বেে পযমন্ত দজল হরত পারে।

 দকারনা পাটিম নে

অিে নেেু িােধ্ল অিে েিা।

স্বােে করুন
MV-44NCB (1/21)
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