
 মলূয্ায়ন বয্বsাপনা েকাmািন (মািলক/িনয়ntণকারী বয্িkর নাম বা বয্িkগত িঠকানা েকবলমাt) 

 বারবার aপােরটর 

New York State 
Department of State 

Division of Licensing Services 
P.O. Box 22001             

Albany, NY 12201-2001 
Customer Service: (518) 474-4429 

www.dos.ny.gov  
পিরবতর্ েনর িবjিp 
িনেদর্ শনা: বয্িkগত নাম, বয্বসািয়ক বা বাসsােনর িঠকানা পিরবতর্ ন সmেকর্  জানােত ei ফরমিট বয্বহার ক ন। যিদ আপিন আপনার নতুন নাম বা িঠকানার আেছ 
eমন লাiেসn/েরিজেsশন েপেত চান, আপনােক eকিট ডুিpেকট লাiেসn/েরিজেsশেনর aনেুরাধ, ফরম DOS-1508 জমা িদেত হেব। aনয্থায়, আপিন আপনার লাiেসেn 
সরাসির আপনার নতুন নাম eবং/aথবা বয্বসার িঠকানা ছাপােত পােরন। ei ফরেমর সে  আপনার লাiেসn পাঠােবন না। 

• মলূয্ায়ন বয্বsাপনা সংsা িল, েসৗnযর্য্ বধর্ন eবং েসলেুনর বয্বসার েkেt কাঠােমার পিরবতর্ ন নাo হেলo নাম পিরবতর্ েনর জনয্ আেবদন জমা িদেত পাের। 

• যিদ আপিন আপনার বয্িkগত নাম পিরবতর্ েনর জনয্ জমা িদেcন, তাহেল আপনার aবশয্i gহণেযাগয্ pমাণ pদান করেত হেব। gহণেযাগয্ pমাণ হেলা: আপনার নাম 
পিরবতর্ ন সংkাn আদালেতর আেদশ, ময্ােরজ সািটর্ িফেকট বা িববাহিবেcেদর ফরমান, াiভার'স পিরচয়পt বা নন- াiভার'স পিরচয়পt, ৈবধ পাসেপাটর্  বা aিভবাসন 
নিথ। যিদ িবেয়র কারেণ বয্িkগত নাম পিরবতর্ ন করেত হেয়েছ eমন হয়, তাহেল িফ লােগ না। 

• পিরবতর্ ন েয লাiেসেnর জনয্i করেবন েসিটর জনয্ আলাদা কের ফরম জমা িদেত হেব। NYS Department of State eর নােম eকিট েচক বা মািন aডর্ ার সহ aথবা 
েkিডট কােডর্ র aনেুমাদন ফরম DOS-1450 বয্বহার কের মাsারকাডর্  বা িভসা কােডর্ র মাধয্েম িফ েপেমn কের ei ফরমিট ডাকেযােগ পাঠান। 
আপনার বয্া  যিদ েচক েফরত েদয় তাহেল $20 িফ েনয়া হেব।  
 

eর পিরবতর্ ন:  বয্বসার নাম (মলূয্ায়ন বয্বsাপনা েকাmািন, েসৗnযর্য্ বধর্ন বা েসলনু েকবলমাt) 

(েকবল eকিটেত "X" িদন) বয্িkগত নাম 
   বয্বসার িঠকানা 
   বাসsােনর িঠকানা 

লাiেসn/েরিজেsশেনর ধরণ:(েকবল eকিটেত "X" িদন)  

 aয্াপাটর্ েমেnর তেথয্র েভnর/েশয়ািরং eেজn    আমর্াডর্  কার গাডর্     েনiল েsশািলs ে িন  বেকয়া িফ: েকানিটi নয় 
 েসৗnযর্য্ বধর্েনর aপােরটর *  বারবার aপােরটর         িনরাপtা রkী    

 েদাকান/eলাকার ভাড়ািটয়া  * েকবলমাt নাম পিরবতর্ েনর জনয্। িঠকানা পিরবতর্ েনর জনয্ িফ $10.00। 
 

 েসৗnযর্য্ বধর্েনর aপােরটর         বয্িkগত তদnকারী বেকয়া িফ: $10.00 

 মলূয্ায়ন বয্বsাপনা েকাmািন        িরেয়ল eেsট মলূয্ায়নকারী 
        েকবলমাt বয্বসার নাম বা বয্বসার িঠকানা) 

 েবiল eনেফাসর্েমn eেজn        িরেয়ল eেsট েbাকার/েসলসপাসর্ন *েকবলমাt নাম পিরবতর্ েনর জনয্। aনয্ানয্ সমs েলনেদন aবশয্i আপনার 
eAccessNY aয্াকাuেnর মাধয্েম করা হেব। িনেচর িনেদর্ িশত লাiেসেnর জনয্ eকিট 
নতুন লাiেসn eবং s-িচt পিরচয় পt িনেজ েথেকi জাির করা হেব। 

 নিথ িন িতর িঠকাদার        েপােষয্র কবরsান 

 বেণ সহায়ক সর ােমর বয্বসা        িনরাপtা বা ফায়ার aয্ালামর্ iনsলার 

 বেণ সহায়ক সর ােমর িডসেপনসার         েদাকান/eলাকা ভাড়ািটয়া (েসৗnযর্য্ বধর্ন eবং েসলনু) 

 েনাটাির পাবিলক        oয়াচ, গাডর্  বা পয্াে াল eেজিn 

 সাঁেজায়া গািড় কয্ািরয়ার   েসnাল িডসপয্াচ েফিসিলিট  েহাম inেপkর বেকয়া িফ: $25.00 

 eথেলট eেজn     কেয়ন pেসসর  িটেকট িরেসলার 

 েবিডং   েটকসi জেুভনাiল পণয্ psতকারক  েটিলমােকর্ টার  

 েসৗnযর্য্ বধর্েনর বয্বসার নাম পিরবতর্ ন   েসলেুনর বয্বসার নাম পিরবতর্ ন      বেকয়া িফ: $30.00 
 

  
 

UID/লাiেসn নmর iেমল িঠকানা 
 
   

লাiেসেn নাম (পদিব, নাম, মােঝর নাম) aথবা (AE বয্বসার নাম)  নতুন নাম (পদিব, নাম, মােঝর নাম) aথবা (AE বয্বসার নাম)

 
 

বাসsােনর নতুন িঠকানা (নং eবং রাsার pেয়াজন। িপ.o েডিলভাির িনি ত করেত বk থাকেত পাের)      িসিট/েsট/িজপ     কাuিn 
 

 

 

বয্বসার নতুন িঠকানা (নং eবং রাsার pেয়াজন। িপ.o েডিলভাির িনি ত করেত বk থাকেত পাের)

 
 
িসিট/েsট/িজপ

 
 

কাuিn

ছাপােনা নাম: sাkর: X তািরখ:    
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