
ঐচ্ছিক (চ্িচে ককবলমাত্র কেই তথ্য পরূণ করুি যা আপচ্ি কাচ ড্ে  ছাপাচত োি) 

কেচেরান্স 

আপৎকালীি অবস্ায় কযাগাচযাগ করচবি 

অঙ্গ ও টিে্্য দাি 

োষা

প্রত্যয়ি 

আচবদিকারী তথ্যাচ্দ 

েরকাচ্রোচব 
ব্যবহাচরর জি্য C/O: 

তারিখ: 

কেয়াি-অফ সংগঠনেি োম 
ঠিোো বাদ রদে 

আচবদচির প্রকার - একটি চ্িবডোেি করুি 

N Y

ম ম রদ রদ ব ব ব ব

IDNYC আচবদিপত্র 

বনিা ( এেটিনত টিে রদে): 

রিপ কোড: 

9. ক�াি: 

5. চ্লঙ্গ: 

10. ইচমইল: ________________________________________________

7. কোচের রঙ: 

6. জচমের তাচ্রে: 

8. উচ্চতা: 

েম্বি, িাস্া

কটেট: 

ব্রঙ্কস  ব্রুেরিে কুইন্স টেট্ানটে আইিট্ান্ড 

- - 

/ 

অট্াপাঃ # / ফট্াঃ / র্রিট / ইউরেট / রু

পি্রায় আচবদি করা (আচবদি করা হচয়চছ চ্কন্তু কেিই কা ড্ে  পাওয়া যায়চ্ি; চ্বিামচূল্যর) 

মট্ােহট্াটে 

ফুট ইরচি 

 রেরদদিষ্ট েয় 

হািো 
বাদামী োনিা েীি  সবিু ধূসি এোরধে- 

িঙ

আপরে ইউ.এস. আমদিড কফানসদিস (U.S. Armed Forces), েট্াশোি গাডদি  (National Guard) অথবা রিিারদি স (Reserves)-এ োি েিা প্াক্তে সসরেে হনি এবং আপোি োনডদি ি সামনে 
“প্াক্তে সসরেে” মরুরিত কদখনত চাইনি এই ঘনি টিে রদে।

11. প্রত্যয়ি: আরম রেরচিত েিরি কে আরম রেউইয়েদি  শহনি বসবাস েিরি; আমাি বয়স অন্তত 14 বিি; এবং কে সমস্ েরথ িমা কদওয়া হনয়নি ও এই আনবদেপনরে সমস্ রববরৃত কদওয়া হনয়নি কসগুরি 
আমাি জ্ােমনত সতট্। আরম প্তট্ারয়ত েিরি কে এই আনবদেপনরে সই েনি আমাি িমা কদওয়া তথট্ োচাই ও রেরচিত েিাি কষেনরে রেউইয়েদি  শহি অেসুন্াে েিনব তানত আরম সম্মত হরছি।

14. কাচ ড্ে  এমি একজিচক চ্েচ্নিত করুি যাচক আপৎকালীি অবস্ায় কযাগাচযাগ করা যাচব:

োম

IDNYC আচবদিপচত্রর অিচ্মাদি আপিার জমা কদওয়া িচ্থপচত্রর পযডোপ্ততা ও যথাথডেতার উপর চ্িেডে রশীল।

- - ক�াি: 

দাতাি সম্মরতি স্াষেি: ________________________________________________________________________

13. ক্াচিে পাবচ্লক করচ্জচ্্রি: রেউ ইয়েদি  কটেট রডপাটদি নমন্ট অফ কহিথ (NYS DOH) কডানেট পাবরিে কিরির্রি-কত েরথরুক্ত হনত “হট্াাঁ”-এি ঘনি টিে রদে ও আপোি োম স্াষেি েরুে। 
এইটি েিাি দ্ািা আপরে শংরসত েিনিে কে, আপোি বয়স 16 বিি বা তাি কবরশ; আপোি োবতীয় অঙ্গ ও েিা প্রতস্াপে ও গনবষণাি িেট্ ডাে েিনত সম্মরত িাোনছিে; রসটি অফ রেউ ইয়েদি  
কে েরথরুক্ত েিাি িেট্ আপোি োম ও পরিচনয়ি োবতীয় তথট্ NYS DOH-এ স্াোন্তরিত েিাি প্ারধোি রদনছিে; এবং NYS DOH-কে েুক্তিাষ্টীয় রেয়ন্ত্রণাধীে অঙ্গদাে প্রতষ্ােসমহূ ও 
NYS-িাইনসন্সপ্াপ্ত েিা ও চষুে বট্াংে ও হাসপাতািগুরিনে আপোি মতুৃট্ি পি এই তথট্সমহূ অরধগত েিাি প্ারধোি কদওয়াি সুনোগ রদনছিে। আপোি IDNYC-এি সামনে “অঙ্গদাতা” (Organ 
Donor) মরুরিত থােনব। কোগট্ হওয়াি িেট্ আপোি IDNYC-কত এেটি ঠিোো থাো আবশট্ে। আপরে NYS DOH-এি কথনে এেটি স্ীেৃরতপরে ও অরতরিক্ত তথট্ পানবে ো আপোনে আপোি 
দাে সীমারয়ত িাখাি সুনোগ েনি কদনব। 
অিগ্্রহ কচর কদে্ি: 16 ও 17 বিি বয়সীনদি অঙ্গদানেি সম্মরত তাাঁনদি বাবা-মা বা অরররাবেগণ েরথরুক্ত বট্রক্তি মতুৃট্ি সময় প্তট্াহাি েনি রেনত পানিে।
আমার বয়ে 16 বছর বা তার কবচ্শ এবং আচ্ম ক্াচিে লাই� করচ্জচ্্রি-কত েংযক্্ত হচত োই। হ্যাাঁ:  

12. োষা পছন্দ (ASL সহ): ______________________________________________________________________________________

প্রথম আচবদি (চ্বিামচূল্য)

কাচ ড্ে র তথ্য পচ্রবতডে ি (অবশট্ই কময়াদ হনয় োওয়া IDNYC োডদি  আেনত হনব এেনিািনমন্ট কসন্টানি োম বা ঠিোো পরিবতদি নেি িেট্।)

কা ড্ে  হাচ্রচয় কগচছ / ে্চ্র কগচছ / ক্ষচ্তগ্রস্ত হচয়চছ ( IDNYC রডপাটদি নমন্ট অফ ফাইেট্ান্স এেনিািনমন্ট কসন্টানি কেবিমারে হারিনয় োওয়া, চুরি োওয়া বা ষেরতগ্রস্ হওয়া 
োডদি  পরিবতদি ে েিা হনব। আনবদেোিী হাডদি রশপ রফ ওনয়রাি/ আরথদিে অেটনেি োিনণ ফী মকুুনবি ফনমদি স্াষেি ো েিনি এি িেট্ খিচ ধােদি েিা হনয়নি $10 ।)

আনবদেোিীি স্াষেি 

/ মরহিা পুরুষ

ম ম রদ রদ ব ব ব ব/ / 

আদট্াষেিসমহূ রপ্ন্ট েরুে: 

ম ম রদ রদ ব ব ব ব/ / 

1. িাম: 

2. পদবী(গুচ্ল): 

3. অি্যাি্য ব্যবহৃত িাম(গুচ্ল): _________________________________________________________________________________

4. ঠিকািা: 

শহি: 

পদরব

বাদামী

Bengali
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প্রচ্তবন্ী আচবদিকারীরা ছচ্ব ছাড়া বা বােস্াচির প্রমাণপত্র ছাড়া আচবদি করচত পাচরি 

বয়স রেরবদিনশনষ আনবদেোিীিা কোনো স্-রচরে পরিচয়পরে বা ঠিোোি প্মাণপরে িাড়াই আনবদে েিনত পানি, েরদ তানদি সানথ এেিে কদখানশাোোিী থানেে রেরে আনবদেোিীি 
সানথ তাি সম্পনেদি ি প্মাণপরে রদনত পািনবে। কে কোনো বয়নসি আনবদেোিীনদি িেট্ কোগট্ কেয়ািনটোি হনিে: NY কটেনটি প্রতবন্েতা বাড়নি এমে প্রতবন্ী বট্রক্তনদি অরফস 
(OPWDD), NYS স্াস্ট্ দপ্তি (NYS DOH), রেউইয়েদি  কটেনটি মােরসে স্ানস্ট্ি অরফস (NYS OMH), NYC স্াস্ট্ ও মােরসে স্াস্ট্রবরধি (NYC DOHMH), ACS এি 
অিচ্মাচ্দত কমমী আবাচ্েক পচ্রেযডো ককচ্রের কমডেোরীচদর দ্ারা পচ্রোচ্লত OPWDD দ্ািা প্তট্ারয়ত বা অথদিপ্দত্ত, NYS OMH, NYS DOH বা NYC DOHMH; 
আচবদিকারীর েচঙ্গ বেবাে কচরি এমে এেিে োনে OPWDD প্রতবন্েতা বরৃধিপ্াপ্ত প্রতবন্ী বনি গণট্ েনিনিে; অথবা আচবদিকারীর কোশ্যাল চ্েচ্কউচ্রটি প্রচ্তচ্িচ্ি 
প্রাপ্তা সহ মনোেীত ACS ফটোি কেয়াি এনিরন্স বা PWDD, NYS DOH বা NYC DOHMH প্দােোিী।

কা ড্ে  পচ্রবতডে ি 

কেচেরাি মচিািয়ি 

গহৃহীি বা গহৃ চ্হংো কথচক কবাঁচে কগচছি এমি আচবদিকারীচদর জি্য আবােি। 

েমস্ত আচবদিকারীচক একজি কদোচশািাকারী েহ আচবদি করা 

14-21 বছচরর আচবদিকারীরা ছচ্ব ছাড়া বা বােস্াচির প্রমাণপত্র ছাড়া আচবদি করচত পাচরি 

আবশ্যক বয়ে 

িামগুচলার িারাবাচ্হকতা 

একটি IDNYC কাচ ড্ে র জি্য আচবদি করচত কগচল আপিার চ্িম্নচ্লচ্েত কযাগ্যতাগুচ্ল থাকচত হচব: 

Bill de Blasio 
কময়ি 

1. অন্তত 4 পনয়ন্ট ডকুনমন্ট কেখানে অন্তত 3 পনয়ন্ট পরিরচরত-ি প্মাণপরে রদনয় থানে এবং অন্তত 1 পনয়ন্ট ো ঠিোো-ি প্মাণপরে রদনয় থানে। 

2. িমা কদওয়া অন্তত 1টি ডকুনমনন্ট িরব থােনত হনব েরদ ো আনবদেোিীি এেিে কেয়ািনটোি থানে। 

3. িমা কদওয়া অন্তত 1টি ডকুনমনন্ট িনমেি তারিখ থােনত হনব। 

IDNYC ডকুনমন্ট রেনদদি রশোয় উরলিরখত পরিরস্রত িাড়া কোনো কময়াদ উত্তীণদি ডকুনমন্ট গ্রাহট্ হনব ো। 

কেবিমারে ইসুট্োিী েতৃদি পনষেি দ্ািা সাটিদি ফানয়ড আসি ডকুনমন্ট ও তাি েরপ কেওয়া হনব; েরদ কোনো আসি ডকুনমন্ট িট্ানমনেট েিা থানে কসই কষেনরে তা কেওয়া হনব।

IDNYC োনডদি ি িেট্ আনবদনেি েটূ্েতম বয়স 14 বিি। 14 বিি বা তাি কবরশ বয়নসি আনবদেোিী আনবদে েিনত পানিে কোনো আইরে অরররাবে অথবা কদখানশাোোিী িাড়াই। 

েরদ আপরে ইউ.এনসি করনটিাে হে তাহনি আপোি IDNYC োনডদি ি সামনে “করনটিাে” িাপানো থােনব। আনবদে েিনত,  IDNYC ডকুনমন্ট রেনদদি রশোয় করনটিাে রস্রতি প্মানণি 
িেট্ তারিোরুক্ত ডকুনমন্টগুনিাি এেটি প্তট্ারয়ত েরপ বা আসি েরপ প্নয়ািে। আপোি সামরিে পরিনষবাি প্মাণ কিাগাড় েিনত সাহানেট্ি প্নয়ািে হনি NYC রডপাটদি নমন্ট অফ 
করটানিন্স সাররদি নসস (NYC Department of Veterans' Services) কসই সাহােট্ েিনত পানি। আপরে তাাঁনদি োনি অেিাইনে www.nyc.gov/veterans-এ, অথবা 311-এ 
কফাে েনি কপৌাঁিনত পানিে।

হারিনয় োওয়া, চুরি হনয় োওয়া অথবা ষেরতগ্রস্ োনডদি ি আনবদনেি িেট্ $10 ফী িাগনব, েরদ ো আনবদেোিী এেটি হাডদি রশপ ওনয়রানিি িেট্ সই েনি থানেে। IDNYC রফোন্স 
এেনিািনমন্ট কসন্টাি রবরানগ কেবিমারে োডদি  পরিবতদি ে েিা হয়।

14 কথনে 21 বিি বয়স্ক আনবদেোিীিা কোনো স্-রচরে পরিচয়পরে িাড়াই আনবদে েিনত পানি, েরদ তানদি সানথ এেিে কদখানশাোোিী থানেে রেরে আনবদেোিীি সানথ তাি 
সম্পনেদি ি প্মাণপরে রদনত পািনবে। এেিে কোগট্ তত্তাবধায়ে হনিে িমেদাতা/িমেদারেী বাবা-মা, সৎ বাবা-মা, আইেসম্মত অরররাবে, পািে বাবা-মা, NYC অট্াডরমরেন্রিশে ফি 
রচিনরেন্স সাররদি নসস (ACS) বা ACS পািে পরিচেদিা এনিরন্সি কোে েমমী, অথবা ইউ.এস. রডপাটদি নমন্ট অফ কহিথ অট্ান্ড রহউমট্াে সাররদি নসস এি অরফস অফ রিরফউরি কসনটিনমন্ট রেেুক্ত 
অপ্াপ্তবয়নস্কি কোে প্াপ্তবয়স্ক স্পেসি।

বাসাি ঠিোো কেই এবং োিা গৃহ রহংসাি রশোি হনয় বাসািাড়া তানদি িাড়া সমস্ IDNYC আনবদেোিীনদি বাসাি ঠিোো রদনত হনব। গৃহহীেনদি আশ্রয়স্নি থানেে এমে কোনো 
বট্রক্ত আশ্রয়স্নিি ঠিোো রদনয় অন্তত 15 রদে রতরে কসখানে রিনিে এবং অন্তত 30 রদে আশ্রয়স্ি েতৃদি পষে থােনত কদনবে এমে রেিু উনলিখ েনি রচঠি পাঠানত পানিে। েরদ কোনো 
আনবদেোিীি বাসাি ঠিোো ো থানে অথবা তািা গৃহ রহংসাি রশোি হনয় বাসািাড়া থানেে, তানে রেউইয়েদি  শহনি তাি বাসা আনি তা তানে প্মাণ েিনত হনব, রেন্তু অিারিেে 
সংস্া অথবা ধমমীয় প্রতষ্ানেি ঠিোো বট্বহাি েিাি অেমুরত কপনত পানিে, কেটি তাি োনডদি  কেয়াি-অফ ঠিোো রহসানব কদখা োনব। কে সব IDNYC োডদি গুনিানত কোনো ঠিোো 
থানে ো অথবা োনদি োনডদি  কেয়াি-অফ ঠিোো থানে, কসটিনে সব কষেনরে গ্রহণ োও েিা হনত পানি। 

কপাটে অরফনসি ঠিোো কদওয়া অেনুমারদত েয় েরদ ো আনবদেোিী প্মাণ েনিে কে রতরে NYS ঠিোো কগাপে েিাি কপ্াগ্রাম বা গৃহ রহংসাি োিনণ বাসিাড়া হনয় NYC আশ্রয়স্নি 
থানেে। 

আপোি োবতীয় েরথপনরে আপোি োম এনে অনেট্ি সনঙ্গ সামঞ্জসট্পূণদি হওয়া আবশট্ে। আপোি IDNYC আনবদনেি োম আপোি সবনচনয় মিূট্বাে পরিচয়পনরেি সনঙ্গ এে হওয়া 
আবশট্ে (কেমে, আপোি পাসনপাটদি , রোইরাি িাইনসন্স, িনমেি শংসাপরে, উপদতূাবানসি ID, ইতট্ারদ) েরদ ো আপরে কোে আদািনতি আনদশ, রববানহি শংসাপরে, অথবা অেট্ কোে 
সিোনিি দ্ািা িারি েিা েরথি মাধট্নম আইেত আপোি োনমি পরিবতদি ে প্রতষ্া েিনত পানিে। কে সমস্ কষেনরে আনবদেোিী পরিচয়পনরেি দটুি ডকুনমন্ট প্দাে েনিনিে কসই কষেনরে 
কে ডকুনমন্টটিনত িরব সহ োম িনয়নি এমে ডকুনমন্ট IDNYC প্দশদিে েিনব।

কেয়ািনটোি সহ আনবদে েিনিে এমে এেিে আনবদেোিীনে িমেতারিখ সহ অন্তত 2 পনয়নন্টি পরিচনয়ি প্মাণপনরেি ডমনুেন্ট। IDNYC ডকুনমন্ট রেনদদি রশোি কেয়ািনতোি 
রবরানগ কেমে বিা আনি ঠিে কসইরানবই আনবদেোিী ও কেয়ািনটোিনে সম্পনেদি ি প্মাণপরে কদখানত হনব। কেয়ািনটোিনে তাি রেনিি পিচনয়ি প্মাণ েিনত অন্তত 3 পনয়ন্ট 
ডকুনমন্ট রদনত হনব, োি মনধট্ এেটি িরব থােনব। েরদ আনবদেোিী বাসস্ানেি প্মাণপরে রদনত ো পানিে তাহনি কেয়ািনটোি IDNYC ডকুনমন্ট রেনদদি রশোয় তারিোরুক্ত বাসস্ানেি 
প্মাণপনরেি ডকুনমনন্টি এেটি রদনয় রেনিি বাসস্াে কদখানত পানিে। 

IDNYC আচবদিপচত্রর চ্িচদডে চ্শকা

http://www.nyc.gov/veterans

