NEW YORK এর এটির জনযে কীভঠাধে আধেেন করধেন:
লঠানকে ঠার পঠাররমট

ড্ঠাইভঠার লঠাইধসন্স

নন-ড্ঠাইভঠার আইরি কঠািকে

দেরর করধেন নঠা! আজই একটি REAL ID েঠা Enhanced নরি লুধে রনন।
REAL ID
l

l

ENHANCED

ক�োন�ো কেশীয় উড়োন� চড়নে বো যুক্তরোষ্টীয় ভবন�

l

প্রনবশ �রনে গ্রহণ �রো হয়

ক�বমমোত্র ইউ.এস. �োগতর�নের জ�্য উপলব্ধ

l

ক�োন�ো কেশীয় উড়োন� চড়নে বো যুক্তরোষ্টীয় ভবন� প্রনবশ

ক�োন�ো অতেতরক্ত তি ক�ই

�রনে গ্রহণ �রো হয়
l

ইউ.এস. এর স্থল/সমুদ্র সীমোন্ত অতেক্রম �রোর সময় গ্রহণ �রো হয়

l

অতেতরক্ত $30 তি

REAL ID েঠা Enhanced এর সম্পধককে আরও তধিযের জনযে আপরন dmv.ny.gov/realid দেখধত পঠাধরন
দ্রষ্টেযে:
l
আপ�োন� অবশ্যই ইসু্য�োরী এনজতসি �ে্তৃ � প্রে্যোতয়ে আসল �তি বো �তিপত্র প্রেো� �রনে হনব।
l
DMV কময়োনেোত্ীণতৃ �তিপত্র গ্রহণ �নর �ো।
ক) আপনঠার রনধেরগুরলর মধ্যে দিধক দসঠাশযেঠাল রসরকউররটির একটি (1) প্রমঠাণপত্র প্রেঠান করঠা আেশযেক। রনেকেঠারেত প্রমঠাণপধত্র নঠাধমর প্রমঠাধণর পধেন্টগুরল রেরনিত করুন।

Ù

আপত� DMV �োযতৃোলনয় কয �তিপত্রগুতল আ�োর পতর�ল্প�ো �নরনে� কসগুতলর কেয়োল রোেনে তচতনিে �রু�।

নঠাধমর প্রমঠাধণর
পধেন্ট মূলযে

ইউ.এস. কসোশ্যোল তসত�উতরটি �োরতৃ

2

কসোশ্যোল তসত�উতরটির অনযোগ্যেো পত্র (আরও েনি্যর জ�্য প্ষ্ো 3-এ প্রনয়োজ�ীয়েোগুতল কেনে ত��)

0

খ) আপনঠাধক রনধেরগুরলর ম্যে দিধক ইউ.এস. নঠাগররকধবের েঠা বে্তঠার রথিরতর একটি (1) প্রমঠাণ প্রেঠান করঠা আেশযেক। রনেকেঠারেত প্রমঠাণপধত্র নঠাধমর প্রমঠাধণর পধেন্টগুরল রেরনিত করুন।

REAL ID
এর দ�ঠাগযে

Enhanced
েঠা REAL ID
এর দ�ঠাগযে

Ù

আপত� DMV �োযতৃোলনয় কয �তিপত্রগুতল আ�োর পতর�ল্প�ো �নরনে� কসগুতলর কেয়োল রোেনে তচতনিে �রু�।

নঠাধমর প্রমঠাধণর
পধেন্ট মূলযে

ইউ.এস. পোসনপোরতৃ অিবো পোসনপোরতৃ �োরতৃ

4

�োগতর�ত্ব অপতৃনণর বো �োগতর�নত্বর সোটিতৃতিন�র (N-550, N-560, N-561, ও N-570)

3

ইউ.এস. জনমের সোটিতৃতিন�র (কটের বো স্থো�ীয় সর�োনরর মোধ্যনম ইসু্য�্ ে)

0

তবনেনশ জমেোন�োর ইউ.এস. ��সু্যলোর তরনপোনরতৃর মূল বো প্রে্যতয়ে প্রতেতলতপ (FS-240, DS-1350, F-545)

0

তবনেশী পোসনপোরতৃ (আরও েনি্যর জ�্য প্ষ্ো 3-এ তবনেশী পোসনপোরতৃ এর প্রনয়োজ�ীয়েোগুতল কেেু�)

3

স্থোয়ী বোতসন্ো (Permanent Resident) �োরতৃ I-551

3

তরপোরতৃনমন্ট অভ কহোমল্যোন্ড তসত�উতরটি (Department of Homeland Security) দ্োরো অ�ুনমোতেে �তিপত্রসহ ত�যুতক্ত অ�ুনমোেন�র
�তি (অিতৃোৎ, I-797) যো 6 C.F.R. 37.3 এর সংজ্ো অ�ুসোনর সুত�তেতৃ ষ্টভোনব ইউ.এস. আই�সম্মে তস্থতের ববধেো তবব্ে �নর।

0

আপরন ক ও খ অংধশ দ� নঠাধমর প্রমঠাধণর পধেন্টগুরলধত রেরনিত কধররিধলন দসগুরল একধত্র দ�ঠাগ করুন
l
l

আপ�োর অন্তেঃ েয় (6) পনয়ন্ট িো�নল আপ�োর গ অংশ কিন� New York State proofs of (Residence) from Section C
আপ�োর �োনে কমোর েয় (6) পনয়নন্টর �ম িো�নল আপ�োর কমোর পনয়ন্ট েয় (6) বো েোর কবতশ �রনে গ অংশ কিন� অতেতরক্ত প্রমোণোতে প্রেো� �রো আবশ্য� যোর
মনধ্য েুটি (2) প্রমোণ অবশ্যই New York State এ বোসস্থোন�র হনে হনব।

ID-44B (3/19)

পৃষ্ঠা 4 এর মধ্যে 1

গ) New York State েঠাসথিঠান (Residence) এর প্রমঠাণ ও নঠাধমর অরতররক্ত প্রমঠাণগুরল

Ù

েঠাসথিঠাধনর প্রমঠাণপত্র রিধসধে েযেেিঠা�কে নরিধত ঠিকঠানঠা আধগ দিধক মুরদ্রত িঠাকঠা আেশযেক
(দপঠাস্ট অরেস েক্স গ্রিণধ�ঠাগযে নে)। ইধলকট্ররনক রেেৃরত ও ই-রেল অেশযেই মুরদ্রত আকঠাধর িঠাকধত িধে।
প্ররতটি প্রমঠাধণর মধ্যে মঠাত্র একটি কধরই গ্রিণ করঠা �ঠাধে।

New York State
েঠাসথিঠাধনর প্রমঠাণ

নঠাধমর প্রমঠাধণর
পধেন্ট মূলযে

ত�উ ইয়�তৃ কটের ড্োইভোর লোইনসসি/পোরতমর/��-ড্োইভোর আইতর �োরতৃ সোম্প্রতে� হওয়ো অিবো 2 বেনরর কবতশ আনগ কময়োে
উত্ীণতৃ �ো হওয়ো আবশ্য�।

িযেঠাাঁ

6

আপত� DMV �োযতৃোলনয় কয �তিপত্রগুতল আ�োর পতর�ল্প�ো �নরনে� কসগুতলর কেয়োল রোেনে তচতনিে �রু�।

DMV পতরচয় তবব্তে (Statement of Identity) এবং/অিবো তপেো/মোেো/অতভভোবন�র আবোস� (MV-45) বয়স 21 বেনরর �ম হনল।

িযেঠাাঁ

4

DMVপতরতচতের এবং/অিবো বোসস্থোন�র তবব্তে (MV-45A)- কয আনবে��োরীনের সর�োর বো অ�ুনমোতেে সুতবধোর দ্োরো েু নল
ধরো হয় েোনের জ�্য

িযেঠাাঁ

4

DMV পতরচয় তবব্তে (MV-45B)- কয আনবে��োরীনের বতচিে ও গ্হহী� েরুণ বনল তবনবচ�ো �রো যোয় েোনের জ�্য

�ো

4

New York State স্বনত্বর সোটিতৃতিন�র (Certificate of Title)

িযেঠাাঁ

2

New York State কপশোেোরী লোইনসসি (Professional License)

িযেঠাাঁ

2

New York State/NYC তপস্তনলর পোরতমর (Pistol Permit)

িযেঠাাঁ

2

ইউ.এস. হোই স্ু নলর তরনপোরতৃ �োরতৃসহ আইতর �োরতৃ

িযেঠাাঁ (1 বেনরর মনধ্য যতে ইসু্য হনয় িোন�)

2

ইউ.এস. �নলনজর িনরো আইতর �োরতৃ ও সর�োতর প্রতেতলতপ

িযেঠাাঁ (1 বেনরর মনধ্য যতে ইসু্য হনয় িোন�)

2

ইস.এস ব্যোং� কটেরনমন্ট

িযেঠাাঁ (120 তেন�র মনধ্য যতে ইসু্য হনয় িোন�)

1

ইউ.এস. বোতেল �রো কচ�

িযেঠাাঁ (120 তেন�র মনধ্য যতে ইসু্য হনয় িোন�)

1

ইউ.এস. �তপিউরোর মুতদ্রে কপ টেোব

িযেঠাাঁ (120 তেন�র মনধ্য যতে ইসু্য হনয় িোন�)

1

িযেঠাাঁ

1

ইউ.এস. জীব�তবমো পতলতস অিবো বেতৃ মো� তবব্তে (অন্তে 2 বেনরর জ�্য)

িযেঠাাঁ (120 তেন�র মনধ্য যতে ইসু্য হনয় িোন�)

1

ইউ.এস. উপনযোতগেোর তবল

িযেঠাাঁ (120 তেন�র মনধ্য যতে ইসু্য হনয় িোন�)

1

ইউ.এস. স্বোস্থ্যতবমো �োরতৃ/কপ্রসতক্রপশ� �োরতৃ যোনে স্বোস্থ্যতবমোর �ভোনরনজর বেতৃ মো� প্রমোণ কেেোন�ো রনয়নে

িযেঠাাঁ (1 বেনরর মনধ্য যতে ইসু্য হনয় িোন�)

1

বোত্তৃ� কসোশ্যোল তসত�উতরটি তবব্তে (SSA-1099)

িযেঠাাঁ (বেতৃ মো� বের)

0

যুক্তরোষ্টীয় বো New York State আয়�র বো করোজগোনরর তবব্তে (SSA-1099, SSA-1098)

িযেঠাাঁ (বেতৃ মো� বের)

0

যুক্তরোষ্টীয় বো New York State আয়�র W-2

DMV বোসস্থোন�র সোটিতৃতিন�র (MV-44NYR)

িযেঠাাঁ

0

সহোয়েোসহ জীব�ধোরণ অিবো �োতসতৃং কহোনমর তবব্তে

িযেঠাাঁ

0

120 তেন�র মনধ্য জোতর �রো কক্রতরর �োরতৃ তবব্তে

িযেঠাাঁ

0

বোতড়র মোতল�/ভোড়োনরর তবমোর বেতৃ মো� প্রমোণ (পতলতস, েোতবর প্রমোণ)

িযেঠাাঁ

0

এ�বেনরর মনধ্য জোতর �রো জুতর তরউটি তবজ্ততি (Jury Duty Notice)

িযেঠাাঁ

0

এ� বেনরর মনধ্য জোতর �রো New York State এর ঠি�ো�ো ও স্বোক্ষরসহ স্বোস্থ্য পরীক্ষন�র সোটিতৃতিন�র
(CDL স্বোস্থ্য পরীক্ষোর প্রনয়োজ�ীয়েোর জ�্য)

িযেঠাাঁ

0

এে�ও পযতৃন্ত �োযতৃ�র সোমতর� আনেশ

িযেঠাাঁ

0

আপ�োর েতিনর সোক্ষোনের 90 তেন�র মনধ্য�োর েোতরনের কপোটেমো�তৃ �রো রো�

িযেঠাাঁ

0

বেতৃ মো� বন্ধ�ীর প্রমোণ

িযেঠাাঁ

0

সপিতত্র েতলল

িযেঠাাঁ

0

বেতৃ মো� বেনরর জ�্য সপিতত্ বো স্ু নলর �নরর তবল বো রতসে (রোন�র অংনশ ও ক�ো� সপিতত্র উপর �র চোপো� হনছে েো তবব্ে
�রোর অংনশ বেতৃ মো� ঠি�ো�ো প্রতেিতলে হওয়ো আবশ্য�)

িযেঠাাঁ

0

এ� বেনরর মনধ্য জোতর �রো বোসস্থোন�র লীজ

িযেঠাাঁ

0

অবসনরর তবব্তে

িযেঠাাঁ

0

ত�বতৃোতচে পতরন্বো �োরতৃ

িযেঠাাঁ

0

পতরপূর� ত�রোপত্ো আয় অপতৃনণর তবব্তে

িযেঠাাঁ

0

এ� বেনরর মনধ্য ইসু্য �রো কব�োরত্ব সুতবধো তবব্তে

িযেঠাাঁ

0

এ� বেনরর মনধ্য ইসু্য �রো কভোরোর করতজন্রেশ� তবজ্ততি �োরতৃ

িযেঠাাঁ

0

�ল্যোণ সুতবধো তবব্তে

িযেঠাাঁ

0

তপেোর/মোেোর/স্তীর/স্বোমীর আইতর �োরতৃ (এ�ই পেতবসহ অিবো সপিন�তৃ র প্রমোণসহ)

িযেঠাাঁ

0

ইউ.এস. সোমতর� িনরো আইতর �োরতৃ (ক�বলমোত্র সতক্রয়, সংরতক্ষে ও অবসরপ্রোতি সোমতর� �মমীনের জ�্য জোতর �রো)

�ো

3

িনরোসহ ত�যুতক্ত অ�ুনমোে� �োরতৃ (I-688B বো I-766), স্বনেনশর ত�রোপত্ো অতভবোস� ও �োগতর�ত্ব অপতৃণ পতরন্বো/তবভোগ
(Immigration & Naturalization Service/Department of Homeland Security) (ববধ হওয়ো আবশ্য�)

�ো

3

পুণঃপ্রনবনশর পোরতমর (I-327)

�ো

3

শরণোিমীনের ভ্রমনণর �তি (I-571)

�ো

3

িনরোযুক্ত New York State সুতবধো/Medicaid �োরতৃ

�ো

3

িনরোতবহী� New York State অন্তবতৃেমী�োলী� লোইনসসি/পোরতমর/��-ড্োইভোর ID �োরতৃ

�ো

2

New York State করতজন্রেশ� �তি (ক�বলমোত্র গোতড় বো ক�ৌ�োর জ�্য)

�ো

2

ইউ.এস. কটের, অতধনক্ষনত্র বো অতধ�োর অিবো �ো�োতরয়ো� প্রনেশ বো অচিল দ্োরো ইসু্য �রো িনরো ড্োইভোর লোইনসসি/লো�তৃোর
পোরতমর/��-ড্োইভোর আইতর �োরতৃ (বেতৃ মো� বো েুবেনরর �ম আনগ কময়োনেোত্ীণতৃ হওয়ো আবশ্য�)

�ো

2
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গ) New York State েঠাসথিঠান (Residence) এর প্রমঠাণ ও নঠাধমর অরতররক্ত প্রমঠাণগুরল (েলমঠান)

Ù

New York State
েঠাসথিঠাধনর প্রমঠাণ

নঠাধমর প্রমঠাধণর
পধেন্ট মূলযে

ইউ.এস. তববোনহর বো তববোহতবনছেনের কর�রতৃ অিবো আেোলে �ে্তৃ � জোরী�্ ে �োম পতরবেতৃ ন�র তরতক্র

�ো

2

ইউ.এস. বসত�ন�র ত�ভতৃ রশীল এর আইতর

�ো

2

িনরোতবহী� New York State সুতবধো/Medicaid �োরতৃ

�ো

2

ইউ.এস. �্যোশ �োরতৃ (এটিএম) (স্বোক্ষর ও আনগ কিন� মুতদ্রে �োম িো�ো আবশ্য�)

�ো

1

ববধ প্রধো� ইউ.এস. কক্রতরর �োরতৃ

�ো

1

ইউ.এস. �মতৃচোরী আইতর �োরতৃ

�ো

1

ইউ.এস. হোই স্ু ল তরনলিোমো অিবো GED

�ো

1

ইউ.এস. সুপোরমোন�তৃ র কচ� �্যোতশং �োরতৃ (এটিএম) (স্বোক্ষর ও আনগ কিন� মুতদ্রে �োম িো�ো আবশ্য�)

�ো

1

ইউ.এস. ইউত�য়� �োরতৃ

�ো

1

প্রোক্ত� বসত��নের সবতৃজ�ী� প্রনবনশর িনরো আইতর �োরতৃ

�ো

1

কসন্ট করতজস কমোহ� উপজোতের িনরো আইতর �োরতৃ *

�ো

2

যুক্তরোষ্টীয় স্বী�্ তেপ্রোতি উপজোতের উপজোেীয় জনমের সোটিতৃতিন�র যো ইউ.এস. -এ জমেোন�ো প্রমোণ �নর *

�ো

0

কসন্ট করতজস কমোহ� উপজোতের িনরো আইতর �োরতৃসহ �ো�োতরয়ো� জনমের সোটিতৃতিন�র *

�ো

0

ক, খ ও গ- এ একধত্র নঠাধমর প্রমঠাধণর পধেন্ট দ�ঠাগ করুন
(দমঠাট 6 পধেন্ট িওেঠা আেশযেক)
আপত� New York State এ বোসস্থোন�র প্রনয়োজ�ীয়েো পূরণ �ো �রনল আপত� ক�োন�ো প্রমোণ �তির কযোগ্য হনে পোনর�। প্রমোণ �তিটি ক�োন�ো তদ্েীয় আইতর েোড়ো স্বনেশী উড়োন� চড়নে
বো ক�োন�ো যুক্তরোষ্টীয় ভবন� প্রনবশ �রনে গ্হীে হনব �ো।
* দকেলমঠাত্র প্রমঠাণ নরির আধেেন করধল।

সকল আধেেনকঠারীধক অেশযেই:
1. পোরতমর, ড্োইভোর লোইনসসি অিবো ��-ড্োইভোর আইতর �োরতৃ (িমতৃ MV-44) এর জ�্য আনবে� সপিূণতৃ �রু�।
2. প্রনয়োজ�ীয় পতরচনয়র প্রমোণগুতল উপস্থোতপে �রু�। আপত� New York State এর অ�লোই� �তির গোইর dmv.ny.gov/DocumentGuide কেেনে পোনর� অিবো
গ্রহণনযোগ্য প্রমোনণর জ�্য প্ষ্ো 2 ও 3 এর করতবলগুতল কেেু�।
3. লোইনসসি ও লো�তৃোর পোরতমর আনবে��োরীনের অবশ্যই এ�টি ে্তষ্টশতক্ত পরীক্ষোয় পোস �রনে হনব।
4. তি জমো �রু�। আপত� কক্রতরর �োরতৃ, �গে বো কচ� অিবো মোত� অরতৃোর এর মোধ্যনম অিতৃ প্রেো� �রনে পোনর� যো এেোন� প্রনেয় “Commissioner of Motor Vehicles”।
প্রধেঠাজনীেগুরল:
l

l

l

সপিূণতৃ আইত� �োম:
s আপ�োর সপিূণতৃ আইত� �োনমর সমোহোর- প্রিম �োম, মোনের
�োম (প্রনযোজ্য হনল), পেতব ও উপসগতৃ (প্রনযোজ্য হনল)। এই
সপিূণতৃ �োম আপ�োর �োনরতৃ িো�নব।
s আপ�োর �োম তববোহ, তববোহতবনছেে বো আইত� �োম
পতরবেতৃ ন�র �োরনণ বেতলনয় িো�নল আপ�োন� অবশ্যই কসই
বেনলর মূল �তিটি বো েোর প্রে্যতয়ে প্রতেতলতপ আ�নে হনব
(তববোনহর সোটিতৃতিন�র, তববোহতবনছেনের তরতক্র, আেোলনের
জোতর �রো �তি) আপ�োর �োম এ�োতধ� বোর পতরবতেতৃ ে
হনয় িো�নল আপ�োন� এ�োতধ� �তি আ�নে হনব যো সবগুতল
�োমন� সংযুক্ত �নর।
তেন্ন �তিপত্র:
s DMV ক�োন�ো ক্ষতেগ্রস্ত বো কেঁ ড়োনেোঁড়ো �তি অিবো অেলবেল
বো মুনে কিলোসহ �তি গ্রহণ �রনব �ো। ক�োন�ো �তি জোল মন�
হনল DMV েো বোনজয়োতি �রনব। আপত� ক�োন�ো জোল �তি
কপশ �রনল আপ�োন� কিৌজেোতর মোমলোয় অতভযুক্ত �রো
হনে পোনর।
উৎস বো প্র�োর প্রতে এ�টি �নর প্রমোণ:
s DMV এ�ই প্র�োনরর বো এ�ই উৎস কিন� পোওয়ো এ�োতধ�
প্রমোণপত্র গ্রহণ �রনব �ো। উেোহরণস্বরুপ, DMV ক�বলমোত্র
এ�টি প্রধো� কক্রতরর �োরতৃ তবব্তে অিবো এ�টি উপনযোতগেো
তবল গ্রহণ �রনব অিবো DMV এ�ই আতিতৃ� প্রতেষ্ো� কিন�
এ�টি ব্যোং� তবব্তে এবং এ�টি কক্রতরর �োরতৃ তবব্তে গ্রহণ
�রনব �ো।
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l

l

l

l

l

New York State-এ বেতৃ মো� ঠি�ো�ো:
s প্রতেটি �তির New York State-এ আপ�োর বেতৃ মো� ঠি�ো�ো কেেোন�ো আবশ্য�।
s এ�টি কপোটে অতিস বনসের ঠি�ো�ো গ্রহণনযোগ্য �য়।
s আপ�োর বেতৃ মো� ঠি�ো�ো REAL ID বো Enhanced �তিনে কেেো যোনব।
ববনেতশ� পোসনপোরতৃ:
s আপত� আই�সম্মে তস্থতের প্রমোণ তহনসনব ববনেতশ� পোসনপোরতৃ জমো তেনল আপ�োর এগুতলর মনধ্য এ�টি িো�ো
আবশ্য�:
■ এ�টি ববধ তভসো এবং অতভবোস� ও �োগতর�ত্ব অপতৃণ পতরন্বো/স্বনেশ ত�রোপত্ো তবভোগ দ্োরো জোতর �রো
এ�টি I-94 অিবো �োটেমস ও সীমোন্ত কপন্োল এর জোতর �রো টে্যোপি।
■ এ�টি ববধ I-551 টে্যোপি- আই�সম্মে হওয়োর তস্থতের প্র�োর স্বনেশ ত�রোপত্ো তবভোগ এর যোচোই�রনণর
দ্োরো ত�ধতৃোতরে হনব
■ এ�টি ববধ I-551 তভসোর তবব্তে- আই�সম্মে হওয়োর তস্থতের প্র�োর স্বনেশ ত�রোপত্ো তবভোগ এর
যোচোই�রনণর দ্োরো ত�ধতৃোতরে হনব
সোমতয়� আই�সম্মে হওয়োর তস্থতে:
s সোমতয়� আই�সম্মে হওয়োর তস্থতে িো�নল বেতৃ মো� �তি কেেোন�োর জ�্য প্রস্তুে িোকু�।
অতেতরক্ত কসোশ্যোল তসত�উতরটি �োনরতৃর তব�ল্পগুতল:
s আপ�োর এ�টি ববধ New York State এর িনরোযুক্ত �তি িো�নল আপত� আপ�োর কসোশ্যোল তসত�উতরটি �োনরতৃর
বেনল এগুতলর মনধ্য এ�টি জমো তেনে পোনর�। �তিটিনে আপ�োর পূণতৃ কসোশ্যোল তসত�উতরটি �ম্বর কেেোন�ো আবশ্য�।
■ যুক্তরোষ্টীয় বো New York State আয়�র W-2
■ বোত্তৃ� কসোশ্যোল তসত�উতরটি তবব্তে (SSA-1099)
■ যুক্তরোষ্টীয় বো New York State আয়�র বো করোজগোনরর তবব্তে (SSA-1099)
কসোশ্যোল তসত�উতরটি অনযোগ্যেো:
s আপ�োর এ�টি কসোশ্যোল তসত�উতরটি �ম্বর পোওয়োর কযোগ্যেো �ো িো�নল আপ�োন� আবশ্যই কসোশ্যোল তসত�উতরটি
প্রশোস� (Social Security Administration -SSA) কেন� আপ�োর েতিনর আসোর 30 তেন�র মনধ্য এ�টি
তচঠি আ�নে হনব যোনে বলো িো�নব কয আপত� কসোশ্যোল তসত�উতরটি �ম্বর পোওয়োর কযোগ্য ��। আপ�োর স্বনেশ
ত�রোপত্ো তবভোনগর এই �তিটিও কেেোন�ো আবশ্য� কযটি (SSA) দ্োরো আপত� কয কযোগ্য �� েো ত�ধতৃোরণ �রনে
জোতর �রো হনয়নে।
s রু তলিন�র �োরতৃ �ীভোনব প্রোতি পোনব� েোর েি্য কপনে অিবো আপ�োর স্থো�ীয় SSA েনতির ঠি�ো�ো কপনে
www.ssa.gov ঠি�ো�োয় যো�
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ক এর জনযে আধেেন করধত:

ক- দত উন্ীত করধত:

লঠানকে ঠার পঠাররমট - ক্ঠাস D (অপঠাধরটর) েঠা M (দমঠাটরসঠাইধকল):
• আপ�োন� অবশ্যই এ�টি তলতেে পরীক্ষো ও এ�টি ে্তষ্ট পরীক্ষোয় উত্ীণতৃ হনে হনব।
ড্োইভোর ম্যো�ুয়োল ও অ�ুশীলন�র পরীক্ষোগুতল আমোনের ওনয়বসোইর dmv.ny.govকে উপলব্ধ
• লো�তৃোর পোরতমর বো ড্োইভোর লোইনসনসির আনবে� �রনে আপ�োর বয়স অন্তে 16
হওয়ো আবশ্য�। আপ�োর বয়স 16 বো 17 হনল তপেোমোেোর সম্মতের প্রনয়োজ�, যতে �ো
আপ�োর 17 হনয় তগনয় িোন� এবং এ�টি ড্োইভোনরর তশক্ষো সপিূণতৃ হওয়োর সোটিতৃতিন�র
Driver Education Certificate of Completion (িমতৃ MV-285) িোন�।
• �েু � ড্োইভোনররো এম� পোরতমর কপনে পোনর� যো এ�বেনরর কবতশ সময় ধনর ববধ
িো�নব। আপ�োর সোমতয়� আই�সম্মে তস্থতে িো�নল এবং আপত� REAL ID এর
জ�্য আনবে� �নর িো�নল আপত� এম� এ�টি �তি পোনব� যোর কময়োে সোমতয়�
আই�স্মমে তস্থতের �তিনে কেওয়ো কময়োে কশ্ হওয়োর েোতলন�র পনর হনব �ো।
নন-ড্ঠাইভঠার আইরি কঠািকে:
• ��-ড্োইভোর আইতর �োনরতৃর কক্ষনত্র ক�োন�ো বয়সজত�ে বোধো ক�ই, যোনহো� আপ�োর
বয়স 16 এর �ম হনল তপেোমোেোর সম্মতের প্রনয়োজ� হনব।
• আপত� এ�জ� পতরপূর� ত�রোপত্ো আয় (Supplemental Security Income
-SSI) এর প্রোপ� হনল অ�ুগ্রহপূবতৃ� েোর �তি েতিনর ত�নয় আসু�।
দস্টট েরিভকে ূ ত লঠাইধসন্স থিঠানঠান্তধতর মঠা্যেধম New York State লঠাইধসন্স:
• আপ�োর ক�োন�ো ইউ.এস. কটের, ইউ.এস. অতধনক্ষনত্র, �ো�োতরয়ো� প্রনেশ অিবো
�ো�োতরয়ো� অচিনলর কিন� ইসু্য। �রো 6 মোস ধনর �োযতৃ�র এবং 2 বেনরর কবতশ
সময় আনগ কময়োে কশ্ �ো হওয়ো ড্োইভোর লোইনসসি িো�নল তলতেে ও সড়� পরীক্ষোয়
েোড় পোওয়ো কযনে পোনর।
• আপ�োর লোইনসনসি কেওয়ো ইসু্য �রোর েোতরে গে 6 মোনসর মনধ্য হনল আপ�োর
ড্োইভোর লোইনসনসি কয 6 মোনসর কবতশ সময় ধনর রনয়নে েো কেেোনে আপ�োর ত�নজর
ড্োইভোর কর�নরতৃর এ�টি প্রে্যতয়ে প্রতেতলতপ প্রোতি �রো আবশ্য�।
• New York State আপ�োর কটের বতহভূতৃ ে লোইনসসি বজোয় রোেনব।
• আপ�োর বয়স 18 বেনরর �ম হনল তপেোমোেোর সম্মতে প্রনয়োজ� হনব।

ক পুননকে েীকরণ করধত:
লঠানকে ঠার পঠাররমট - ক্ঠাস D (অপঠাধরটর) েঠা M (দমঠাটরসঠাইধকল):
• আপ�োর গে 2 বেনরর মনধ্য তলতেে পরীক্ষোয় পোস �রো আবশ্য�।
ড্ঠাইভঠার লঠাইধসন্স:
• আপ�োর এ�টি ে্তষ্ট পরীক্ষোয় পোস �রো আবশ্য�। আপত� ক�োন�ো অ�ুনমোতেে ে্তষ্ট
করতজতষ্ট (Vision Registry) প্রেো��োরীর �োনে ে্তষ্ট পরীক্ষোয় পোস �নর িো�নল
আপত� আপ�োর লোইনসসিটি অ�লোইন� dmv.ny.gov কিন� পু��তৃবী�রণ �রনে
পোরনব�
নন-ড্ঠাইভঠার আইরি কঠািকে:
• আপত� আপ�োর ��-ড্োইভোর আইতর �োরতৃটি অ�লোইন� dmv.ny.gov কিন�
পু��তৃবী�রণ �রনে পোরনব�

D েঠা M লঠাইধসন্স্ঠারীধক DJ েঠা MJ লঠাইধসন্স দেওেঠা:
• আপ�োর বয়স 17 হনল আপ�োর ড্োইভোনরর তশক্ষো সপিূণতৃ �রোর সোটিতৃতিন�র (িমতৃ
MV-285) ত�নয় আসু�। আপ�োর বয়স 18 হনল আপ�োন� ক�োন�ো েতিনর আসনে হনব
�ো, আপ�োন� এ�টি �তি স্বয়ংতক্রয়ভোনব রো�নযোনগ পোঠিনয় কেওয়ো হনব।
উচ্চতর দরেরণর লঠাইধসন্স েঠা একটি লঠাইধসধন্সর দরেরণ দ�ঠাগ করুন:
• ক্োস E লোইনসনসি উন্নীে হনে আপ�োর অতেতরক্ত লোইনসসি তি প্রেো� �রো আবশ্য�।
• এ�টি ক্োস A, B, বো C লোইনসসি প্রোতি �রনে আপ�োর General Knowledge CDL
তলতেে পরীক্ষোটি পোস �রো আবশ্য� এবং আপ�োন� এ�টি CDL Endorsement
তলতেে পরীক্ষোটি তেনে হনে পোনর। ক্োস A ও B লোইনসসিগুতলর জ�্য লো�তৃোর পোরতমনরর
এবং এ�টি েক্ষেো পরীক্ষোও প্রনয়োজ�। আপ�োন� আই�সম্মে তস্থতে এবং New York
কটেনর বোসস্থো� প্রমোণ �রনে হনব।
• এ�টি িোমতৃ এন্ডসতৃনমন্ট (F বো G) অিবো করো ্ো� এন্ডসতৃনমন্ট (W) এর আনবে� �রনল
আপ�োন� ক্োস C লোইনসসি ইসু্য �রো হনব।
• আপত� এ�টি New York State অ্যোব্রে্যোক্ট বো New York State িনরোযুক্ত �তির
পু��তৃবী�রণ আমন্ত্রণ (MV-2)-ক� প্রমোণ বোতণতজ্য� ড্োইভোর লোইনসসি এর আনবে�
�রোর সময় বোসস্থোন�র প্রমোণ তহনসনব কেেোনে পোনর�।
• প্রমোণ বোতণতজ্য� ড্োইভোর লোইনসসি এর আনবে� �রোর সময় এ�টি ত�যুক্ত অ�ুনমোে�
�োরতৃ (I-688B বো I-766) আই�সম্মে তস্থতের প্রমোণ তহনসনব কেেোনে পোনর�।

ক সংধশঠা্ন করঠা:
আপনঠার েতকেমঠান New York State েধটঠা�ুক্ত নরিধত িঠাকঠা নঠাম:
• আপ�োর ত�নজর �োনম এ�টি মূল ইউ.এস. তববোনহর বো ইউ.এস. তববোহনছেনের কর�রতৃ
অিবো আেোলে দ্োরো জোতর �রো �োম বেনলর তরতক্রর শংতসে প্রতেতলতপ কপশ �রো
আবশ্য�।
আপনঠার েতকেমঠান New York State েধটঠা�ুক্ত নরিধত িঠাকঠা অনযেঠানযে আইধটম:
• অতেতরক্ত সংনশোধন�র তব�ল্পগুতল সপিন�তৃ জো�নে https://dmv.ny.gov/amend
কেেু�

ক েেরল করধত:
িঠারঠাধনঠা, �ঠাওেঠা েঠা েু রর িওেঠা New York State েধটঠা�ুক্ত নরি:
• DMV এ�টি বেতল �রো �তির জ�্য আনবে� �রোর আনগ স্থো�ীয় আই�
বলবৎ�োরীনের �োনে �তি চু তর যোওয়োর তরনপোরতৃ �রোর সুপোতরশ �রনে। আপত�
েতিনর আসোর আনগ পুতলনশর �োনে �তি চু তর যোওয়োর তরনপোরতৃ �রনল আপ�োর পুতলশ
তরনপোনরতৃর এ�টি প্রতেতলতপ সনগে ত�নয় আসো ত�তচিে �রনব�।

দলনধেধনর প্রকঠার
�ঠােতীে রে আনুমঠারনক। আপনঠার নরি ইসুযে নঠা করঠা অের্ সঠিক রে রন্কে ঠারণ করঠা �ঠাে নঠা।
লো�তৃোর পোরতমর (ক্োস DJ/D বো MJ/M)

$136.00

লোইনসসি (ক্োস D বো M)

$98.50

লোইনসসি (CDL বো ক্োস E)

$180.50

��-ড্োইভোর আইতর �োরতৃ

$13.00

��-ড্োইভোর আইতর �োরতৃ [পতরপূর� ত�রোপত্ো আয় (SSI) প্রোপ�]

$6.50

উচ্চের লোইনসসি-এ উন্নীে�রণ (CDL বো ক্োস E)

$153.00*

পতরবতেতৃ ে লোইনসসি / পোরতমর

$17.50

পতরবতেতৃ ে ��-ড্োইভোর আইতর �োরতৃ

$8.00

পতরবতেতৃ ে ��-ড্োইভোর আইতর �োরতৃ [পতরপূর� ত�রোপত্ো আয় (SSI) প্রোপ�]

$6.50

লোইনসসি/পোরতমর এর সংনশোধ�

$12.50

��-ড্োইভোর আইতর �োরতৃ সংনশোধ�

$5.00

দ্রষ্টেযে: পতরবতেতৃ ে �তিগুনলো েোড়ো অপর কক্ষনত্র
Enhanced �তি কল�নেন�র জ�্য $30 কযোগ �রু�।
ID-44B (3/19)

দমঠাট খরে এর
দেরশ িধে নঠা

*অতেতরক্ত তলতেে ও সড়� পরীক্ষোর তি প্রনযোজ্য হনে পোনর।
পৃষ্ঠা 4 এর মধ্যে 4

