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REAL ID ENHANCED STANDARD 

  
 

 একটি অন্তর্দেশীয় বিমার্ে চড়া িা একটি ফেডার্েল ভির্ে 
প্রর্ির্শে জেয গ্রহণ কো হয় 

 ফকার্ো অবিবেক্ত বে ফেই 
 ফ াগ্যিা: ফ াশযাল ব বকউবেটিে প্রমাণ, োগ্বেকত্ব িা 
আইবে বিবিে প্রমাণ, িা িার্েে 2 টি প্রমাণ, এিং োর্মে 
প্রমার্ণে 6 টি পর্য়ন্ট। 

 একটি অন্তর্দেশীয় বিমার্ে চড়া িা একটি ফেডার্েল ভির্ে প্রর্ির্শে 
জেয গ্রহণ কো হয় 

 ইউ.এ . এে িল/ মুদ্র  ীমান্ত পাোপার্েে  ময় গ্রহণ কো হয় 
 শুধুমাত্র ইউ.এ . োগ্বেকর্দে কার্ে উপলব্ধ হয় 
 অবিবেক্ত $30 বে 
 ফ াগ্যিা: ফ াশযাল ব বকউবেটিে প্রমাণ, োগ্বেকর্ত্বে প্রমাণ, 
িা িার্েে 2 টি প্রমাণ, এিং োর্মে প্রমার্ণে 6 টি পর্য়ন্ট। 

 একটি অন্তর্দেশীয় বিমার্ে চড়া িা একটি ফেডার্েল ভির্ে 
প্রর্ির্শে জেয গ্রহণ কো হয় ো 

 ফেডার্েল কিতে ক স্বীকত ি েয় এমে ধের্েে পবেবচবি 
 ফকার্ো অবিবেক্ত বে ফেই 
 ফ াগ্যিা: জন্ম িাবের্েে প্রমাণ, িা িার্েে 1 টি প্রমাণ, 
এিং োর্মে প্রমার্ণে 6 টি পর্য়ন্ট। (CDL ও েে-ড্রাইভাে 
ID এে আিশযকিাগুবল, পতষ্ঠা 4 ফদেুে) 

REAL ID বা Enhanced এর সম্পর্কে  আরও তর্যের জন্ে আপনন্ dmv.ny.gov/realid দেখর্ত পার্রন্। 
 

 

 
 

নবভাগ A: আপন্ার্ক অবশ্েই দসাশ্োল নসনকউনরটি সম্পর্কে  নন্র্ের দযর্ক একটি (1) নবষয় প্রোন্ করর্ত হর্ব। নন্বোনেত প্রমার্ের জন্ে ন্ার্মর প্রমােগুনল নেনিত করুন্। 


 আপবে ফ  েবিপত্রগুবল DMV কা োলর্য় বের্য় আ র্িে ির্ল পবেকল্পো কর্ের্েে ফ গুবল হবদশ োোে জেয িার্ে বচহ্ন বদে। ন্ার্মর প্রমাে 

পর্য়র্ের মান্ 
 ইউ.এ . ফ াশযাল ব বকউবেটি কাডে  2 
 ফ াশযাল ব বকউবেটি অর্ াগ্যিা পত্র (আেও ির্িযে জেয পতষ্ঠা 3 এ আিশযকিাগুবল ফদেুে) 0 
 কেেও  ামাবজক  ুেক্ষা েম্বে প্রদাে কো হয় বে এই মর্মে হলেোমা (NSS-1 িা NSS-1A) * 0 
 কাডে  োড়া ফ াশযাল ব বকউবেটি েম্বে (েম্বে অিশযই MV-44 এ বপ্রন্ট কের্ি হর্ি) * 0 
* একটি Enhanced বা REAL ID ন্নযর জন্ে বেবহারর্ াগে ন্য় 

 
নবভাগ B: আপন্ার্ক নন্র্ের দেেীগুনল দযর্ক কমপর্ে একটি (1) প্রমাে অবশ্েই নের্ত হর্ব। এই নবভার্গর সবগুনল প্রমাে জন্ম তানরর্খর প্রমাে নহর্সর্ব গেে হয়। 
নন্বোনেত প্রমার্ের জন্ে ন্ার্মর প্রমােগুনল নেনিত করুন্। 


 ন্াগনরকর্ের প্রমাে: আপবে ফ  েবিপত্রগুবল DMV কা োলর্য় বের্য় আ র্িে ির্ল পবেকল্পো কর্ের্েে ফ গুবল হবদশ োোে জেয িার্ে বচহ্ন বদে। 

ন্ার্মর প্রমাে 
পর্য়র্ের মান্ 

 ইউ.এ . পা র্পার্ে  িা পা র্পার্ে  কাডে  4 
 োগ্বেকত্ব অপের্ণে িা োগ্বেকর্ত্বে শং াপত্র (N-550, N-560, N-561, ও N-570) 3 
 মাবকে ে  ুক্তোর্েে জন্ম শং াপত্র (ফের্ িা িােীয়  েকাে দ্বাো জাবে কো) 0 
 বির্দর্শ জন্মার্োে ইউ.এ . কে ুলাে বের্পার্র্ে ে মলূ িা শংব ি প্রবিবলবপ (FS-240, DS-1350, F-545) 0 


 আইন্সম্মত নিনতর প্রমাে: আপবে ফ  েবিপত্রগুবল DMV কা োলর্য় বের্য় আ র্িে ির্ল পবেকল্পো কর্ের্েে ফ গুবল হবদশ োোে জেয িার্ে বচহ্ন বদে। 

(Enhanced এর জন্ে বেবহারর্ াগে ন্য়) 
ন্ার্মর প্রমাে 
পর্য়র্ের মান্ 

 বির্দশী পা র্পার্ে  (আেও ির্িযে জেয পতষ্ঠা 3-ফি বির্দশী পা র্পার্র্ে ে আিশযকিাগুবল ফদেুে) 4 
 ফময়াদ উত্তীণে ো হওয়া পামোর্েন্ট ফেব র্ডন্ট কাডে  I-551 3 

  বচত্র কমে ংিাে অেুর্মাদর্েে কাডে  (I-688B or I-766) ও িাে  ার্ি স্বর্দশ বেোপত্তা বিভাগ্ (Department of Homeland Security) দ্বাো অেরু্মাবদি দস্তার্িজ  
(e.g., I-797)  া বির্শষভার্ি 6 C.F.R. 37.3 দ্বাো  ংজ্ঞাবয়ি বিধ ইউোইর্র্ড ফের্র্ে আইেী বিবির্ক উর্েে কর্ে 3 

 অবভিা ে ও োগ্বেকত্ব অপেণ পবের্ষিা (Immigration & Naturalization Service)/স্বর্দশ বেোপত্তা বিভাগ্ (Department of Homeland Security) দ্বাো প্রদাে 
কো েবি  হ কমেবে ুবক্ত অেরু্মাদে কাডে  (I-688B অিিা I-766) (বিধ হওয়া আিশযক) (REAL ID এর জন্ে বেবহারর্ াগে ন্য়) 3 


 শুধুমাত্র জন্ম তানরর্খর প্রমাে: আপবে ফ  েবিপত্রগুবল DMV কা োলর্য় বের্য় আ র্িে ির্ল পবেকল্পো কর্ের্েে ফ গুবল হবদশ োোে জেয িার্ে বচহ্ন বদে। 

(Enhanced, REAL ID বা ন্ন্-ড্রাইভার ID-গুনলর জন্ে বেবহারর্ াগে ন্য়) 
ন্ার্মর প্রমাে 
পর্য়র্ের মান্ 

 বির্দর্শ জর্ন্মে  াটিে বের্কর্ ( েকােী  ত্তাে দ্বাো প্রদাে কো) 0 
 ফময়াদ উত্তীণে হওয়া পামোর্েন্ট ফেব র্ডন্ট কাডে  (2 িের্েে ফচর্য় কম  ময় ফময়াদ উত্তীণে হর্য়র্ে) 2 
 অবভিা ে ও োগ্বেকত্ব অপেণ পবের্ষিা (Immigration & Naturalization Service)/স্বর্দশ বেোপত্তা বিভাগ্ (Department of Homeland Security) দ্বাো প্রদাে 

কো েবি  হ ফময়াদ উত্তীণে হওয়া কমেবে ুবক্ত অেরু্মাদে কাডে  (I-688B অিিা I-766) (2 িের্েে ফচর্য় কম  ময় ফময়াদ উত্তীণে হর্য়র্ে) 2 
 ফ ন্ট ফেবগ্  ফমাহক (St. Regis Mohawk) উপজাবিে ের্র্া ID কাডে  2 
 ফেডার্েল স্বীকত ি উপজাবি ফির্ক উপজাবি জন্ম শং াপত্র,  া মাবকে ে  ুক্তোর্ে জন্ম প্রমাণ কর্ে 0 
 কে ুলাে ID েবি 4 
 েবি  হ বির্দশী ড্রাইভা ে লাইর্ ন্স; অিশযই চাল ুিাকর্ি হর্ি িা 2 িের্েে ফচর্য় কম  ময় ফময়াদ উত্তীণে হর্য় িাকর্ি হর্ি। 4 
  ীমান্ত পাোপার্েে কাডে  3 
 ইউ.এ .  ামবেক ের্র্া ID কাডে  (ফকিলমাত্র  বিয়,  ংেবক্ষি ও অি েপ্রাপ্ত  ামবেক কমীর্দে প্রদাে কো) 3 
 ইউ.এ . ফের্, অবধর্ক্ষত্র িা অবধকাে, অিিা কাোবডয়াে প্রর্দশ িা অঞ্চল দ্বাো প্রদাে কো ের্র্া ড্রাইবভং লাইর্ ন্স/লােোে পােবমর্/েে-ড্রাইভাে ID কাডে । অিশযই চাল ু

িাকর্ি হর্ি িা 2 িের্েে ফচর্য় কম  ময় ফময়াদ উত্তীণে হর্য় িাকর্ি হর্ি। 4 

আপনন্ A ও B অংর্শ্ দ  ন্ার্মর প্রমার্ের পর্য়েগুনলর্ত োগ নের্য়নির্লন্ দসগুনল একর্ত্র দ াগ করুন্   
 আপোে  বদ কমপর্ক্ষ 6 পর্য়ন্ট িার্ক, িাহর্ল আপবে ফ  েবিে জেয আর্িদে কের্েে ফ টিে জেয িা িার্েে আিশযকিাগুবল পূেণ কের্ি বিভাগ্ C িযিহাে করুে। 
 আপোে কার্ে ফমার্ েয় 6 পর্য়র্ন্টে কম িাকর্ল আপোে ফমার্ পর্য়ন্ট েয় 6 িা িাে ফিবশ কের্ি আপোর্ক অিশযই বিভাগ্ C ফির্ক অবিবেক্ত প্রমাণ প্রদাে 
কের্ি হর্ি  ার্ি আপবে ফ  েবিে জেয আর্িদে কের্েে ফ টিে জেয আিশযক িা িার্েে প্রমাণ অিশযই অন্তভুে ক্ত িাকর্ি হর্ি। 

NOT FOR 
FEDERAL PURPOSES 

কীভার্ব আর্বেন্ করর্বন্ একটি নন্উ ইয়কে  
ন্ন্-ড্রাইভার  কার্ে  ড্রাইভার লাইর্সন্স এর জন্ে লান্োর পারনমট এর জন্ে 

দ্রষ্টবে:  আপোর্ক অিশযই প্রদােকােী  ংিা কিতে ক প্রিযবয়ি আসল েবি িা েবিপত্র প্রদাে কের্ি হর্ি। 
 বির্শষভার্ি উর্েে কো ো িাকর্ল,  ফময়াদ  মাপ্ত েবিপত্র স্বীকাে কর্ে ো। DMV 

ID

https://dmv.ny.gov/which-id-right-me
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নবভাগ C: নন্উ ইয়কে  দেট বাসিান্ (New York State Residence) এর প্রমাে ও ন্ার্মর অনতনরক্ত প্রমােগুনল 
আপোর্ক অিশযই একটি Enhanced িা REAL ID েবিে জেয হয় িা িার্েে 2 টি প্রমাণ, েিুিা Standard লাইর্ ন্স িা পােবমর্র্ে জেয িা িার্েে 1 টি প্রমাণ প্রদাে কের্ি হর্ি। 


 বাসিার্ন্র প্রমাে (Residence Proof) নহর্সর্ব বেবহা ে ন্নযর্ত বতে মান্ ঠিকান্া আর্গ দযর্ক মুনদ্রত যাকা আবশ্েক 

(নপ.ও. বক্স গ্রহের্ াগে ন্য়)। ইর্লকট্রনন্ক নববৃনত ও ই-নবল অবশ্েই মুনদ্রত আকার্র যাকর্ত হর্ব। প্রনতটি প্রমার্ের মর্ধে 
মাত্র একটির্কই গ্রহে করা  ার্ব। 
আপবে ফ  েবিপত্রগুবল DMV কা োলর্য় বের্য় আ র্িে ির্ল পবেকল্পো কর্ের্েে ফ গুবল হবদশ োোে জেয িার্ে বচহ্ন বদে। 

নন্উ ইয়কে  দেট 
বাসিার্ন্র প্রমাে 

ন্ার্মর প্রমাে 
পর্য়র্ের মান্ 

 বেউ ইয়কে  ফের্ ড্রাইভাে লাইর্ ন্স/পাবমের্/েে-ড্রাইভাে ID কাডে । অিশযই চাল ুিাকর্ি হর্ি িা 2 িের্েে ফচর্য় কম  ময় ফময়াদ 
উত্তীণে হর্য় িাকর্ি হর্ি। হোাঁ 6 

 DMV পবেচর্য়ে বিিতবি (Statement of Identity) এিং/অিিা বপিা/মািা/অবভভাির্কে িা িাে (MV-45) িয়  21 িের্েে  
কম হর্ল। হোাঁ 4 

 DMV পবেবচবিে এিং/অিিা িা িার্েে বিিতবি (MV-45A) - ফ  আর্িদেকােীর্দে  েকাে িা  েকাে অেরু্মাবদি  ুবিধাে দ্বাো 
উপিাপে কো হয় িার্দে জেয হোাঁ 4 

 DMV পবেচর্য়ে বিিতবি (MV-45B) - ফ ই ি আর্িদেকােীর্দে জেয  ার্দের্ক িবঞ্চি, গ্তহহীে  ুিা বহ ার্ি বির্িচো কো ফ র্ি পার্ে * হোাঁ 4 
 বেউ ইয়কে  ফের্  াটিে বের্কর্ অে র্াইর্র্ে হোাঁ 2 
 বেউ ইয়কে  ফের্ ফপশাদােী লাইর্ ন্স (Professional License) হোাঁ 2 
 বেউ ইয়কে  ফের্/NYC বপস্তর্লে পােবমর্ (Pistol Permit) হোাঁ 2 
 বের্পার্ে  কাডে   হ ইউ.এ . এে হাই সু্কর্লে ের্র্া ID কাডে  িা বিবধিদ্ধ প্রবিবলবপ (Official Transcript) হোাঁ ( বদ 1 িের্েে মর্ধয প্রদাে কো হর্য় িার্ক) 2 
 ইউ.এ . কর্লর্জে ের্র্া ID কাডে  ও বিবধিদ্ধ প্রবিবলবপ হোাঁ ( বদ 1 িের্েে মর্ধয প্রদাে কো হর্য় িার্ক) 2 
 িযার্েে বিিতবি হোাঁ ( বদ 1 িের্েে মর্ধয প্রদাে কো হর্য় িার্ক) 1 
 িাবিল কো ফচক হোাঁ ( বদ 1 িের্েে মর্ধয প্রদাে কো হর্য় িার্ক) 1 
 ইউ.এ . কবিউর্াে মবুদ্রি ফিির্েে েব দ (Pay Stub) হোাঁ ( বদ 1 িের্েে মর্ধয প্রদাে কো হর্য় িার্ক) 1 
 ের্র্া  হ ইউ.এ . ফপৌে ID কাডে  হোাঁ 1 
 জীিে বিমা পবলব  িা িিে মাে বিিতবি (কমপর্ক্ষ 2 িের্েে জেয কা েকেী) হোাঁ ( বদ 1 িের্েে মর্ধয প্রদাে কো হর্য় িার্ক) 1 
 ইউটিবলটি বিল হোাঁ ( বদ 1 িের্েে মর্ধয প্রদাে কো হর্য় িার্ক) 1 
 ফেডার্েল িা বেউ ইয়কে  ফের্র্ে আয়কে W-2 হোাঁ ( বদ 1 িের্েে মর্ধয প্রদাে কো হর্য় িার্ক) 1 
 IRS কর্েে প্রবিবলবপ (Tax Transcript) িা স্বিন্ত্র কেদািা পবেবচবি েম্বে প্রদাে পত্র (Individual Taxpayer Identification 

Number Issuance Letter) * হোাঁ ( বদ 1 িের্েে মর্ধয প্রদাে কো হর্য় িার্ক) 1 
 িাবষেক ফ াশযাল ব বকউবেটি বিিতবি (SSA-1099) হোাঁ (িিে মাে িেে) 1 
 ফেডার্েল িা বেউ ইয়কে  ফের্ আয়কে িা ফোজগ্ার্েে বিিতবি (SSA-1099, SSA-1098) হোাঁ (িিে মাে িেে) 0 
 DMV এে ি িার্ ে  াটিে বের্কর্ (MV-44NYR) ** হোাঁ 0 
  হায়িাপ্রাপ্ত জীিে াপে (Assisted Living) িা োব েং ফহাম বিিতবি হোাঁ ( বদ 1 িের্েে মর্ধয প্রদাে কো হর্য় িার্ক) 0 
 ফিবডর্ কাডে  বিিতবি হোাঁ ( বদ 1 িের্েে মর্ধয প্রদাে কো হর্য় িার্ক) 0 
 িাবড়ে মাবলক/ভাড়ার্র্র্দে বিমাে িিে মাে প্রমাণ (েীবি, ফেইর্মে প্রমাণ) হোাঁ ( বদ 1 িের্েে মর্ধয প্রদাে কো হর্য় িার্ক) 0 
 জবুে বডউটি বিজ্ঞবপ্ত (Jury Duty Notice) হোাঁ ( বদ 1 িের্েে মর্ধয প্রদাে কো হর্য় িার্ক) 0 
 বেউ ইয়কে  ফের্র্ে ঠিকাো এিং স্বাক্ষে  হ ফমবডকযাল পেীক্ষর্কে  াটিে বের্কর্ (CDL ফমবডকযাল পেীক্ষাে আিশযকিাে জেয) হোাঁ ( বদ 1 িের্েে মর্ধয প্রদাে কো হর্য় িার্ক) 0 
 এেেও প েন্ত কা েকে িাকা  ামবেক আর্দশ হোাঁ 0 
 বশলর্মাহে ুক্ত ডাক হোাঁ ( বদ 1 িের্েে বভির্ে ফপােমাকে  কো িার্ক) 0 
 িিে মাে ি র্কে প্রমাণ হোাঁ ( বদ 1 িের্েে মর্ধয প্রদাে কো হর্য় িার্ক) 0 
  িবত্তে দবলল হোাঁ 0 
 িিে মাে িের্েে জেয  িবত্ত িা সু্কর্লে কর্েে বিল িা েব দ (ডার্কে অংর্শ ও ফকাে  িবত্তে উপে কে চাপার্ো হর্ে িা বিিতি 

কো অংর্শ িিে মাে ঠিকাো প্রবিেবলি হওয়া আিশযক) হোাঁ 0 
 িা িার্েে ইজাো হোাঁ ( বদ 1 িের্েে মর্ধয প্রদাে কো হর্য় িার্ক) 0 
 অি র্েে বিিতবি হোাঁ ( বদ 1 িের্েে মর্ধয প্রদাে কো হর্য় িার্ক) 0 
 বেিোবচি পবের্ষিা কাডে  হোাঁ 0 
 পবেপূেক বেোপত্তা আয় অপের্ণে (Supplemental Security Income Award) বিিতবি হোাঁ ( বদ 1 িের্েে মর্ধয প্রদাে কো হর্য় িার্ক) 0 
 ফিকােত্ব  ুবিধাে বিিতবি হোাঁ ( বদ 1 িের্েে মর্ধয প্রদাে কো হর্য় িার্ক) 0 
 ফভার্াে বেি ে বিজ্ঞবপ্ত কাডে  হোাঁ ( বদ 1 িের্েে মর্ধয প্রদাে কো হর্য় িার্ক) 0 
 কলযাণ  ুবিধাে বিিতবি হোাঁ ( বদ 1 িের্েে মর্ধয প্রদাে কো হর্য় িার্ক) 0 
 বপিা/মািা/স্ত্রী/স্বামীে ID (একই পদিী  হ অিিা  ির্কে ে প্রমাণ  হ) হোাঁ 0 
 ইউ.এ .  ামবেক ের্র্া ID কাডে  (ফকিলমাত্র  বিয়,  ংেবক্ষি ও অি েপ্রাপ্ত  ামবেক কমীর্দে প্রদাে কো) ো 3 
 পুেঃপ্রর্ির্শে পােবমর্ (I-327) ো 3 
 শেণািীর্দে ভ্রমর্ণে েবি (I-571) ো 3 
 ের্র্া ুক্ত বেউ ইয়কে  ফের্  ুবিধা/ফমবডর্কইড কাডে  ো 3 
 ের্র্াবিহীে, বেউ ইয়কে  ফের্ মধযিিী লাইর্ ন্স/পােবমর্/েে-ড্রাইভাে ID ো 2 
 বেউ ইয়কে  ফের্ বেি ে েবি (ফকিলমাত্র গ্াবড় িা ফেৌর্কাে জেয) ো 2 
 ইউ.এ . ফের্, অবধর্ক্ষত্র িা অবধকাে, অিিা কাোবডয়াে প্রর্দশ িা অঞ্চল দ্বাো প্রদাে কো ের্র্া ড্রাইবভং লাইর্ ন্স/লােোে 

পােবমর্/েে-ড্রাইভাে ID কাডে । অিশযই িিে মার্েে হর্ি হর্ি িা দইু িের্েে ফিবশ  মর্য়ে ফময়ার্দাত্তীণে হর্ল হর্ি ো। ো 4 
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নবভাগ C: নন্উ ইয়কে  দেট বাসিান্ (New York State Residence) এর প্রমাে ও ন্ার্মর অনতনরক্ত প্রমােগুনল (ক্রমশ্) 
আপোর্ক অিশযই একটি Enhanced িা REAL ID েবিে জেয হয় িা িার্েে 2 টি প্রমাণ, েিুিা Standard লাইর্ ন্স িা পােবমর্র্ে জেয িা িার্েে 1 টি প্রমাণ প্রদাে কের্ি হর্ি। 


 

বাসিার্ন্র প্রমাে (Residence Proof) নহর্সর্ব বেবহা ে ন্নযর্ত বতে মান্ ঠিকান্া আর্গ দযর্ক মুনদ্রত যাকা আবশ্েক 
(নপ.ও. বক্স গ্রহের্ াগে ন্য়)। ইর্লকট্রনন্ক নববৃনত ও ই-নবল অবশ্েই মুনদ্রত আকার্র যাকর্ত হর্ব। প্রনতটি প্রমার্ের মর্ধে 
মাত্র একটির্কই গ্রহে করা  ার্ব। 
আপবে ফ  েবিপত্রগুবল DMV কা োলর্য় বের্য় আ র্িে ির্ল পবেকল্পো কর্ের্েে ফ গুবল হবদশ োোে জেয িার্ে বচহ্ন বদে। 

নন্উ ইয়কে  দেট 
বাসিার্ন্র প্রমাে 

ন্ার্মর প্রমাে 
পর্য়র্ের মান্ 

 ফের্ িা িােীয়  েকাে দ্বাো প্রদাে কো ইউ.এ . এে বিিাহ িা বিিাহবির্ের্দে ফেকডে  িা আদালি দ্বাো জাবে কো োম পবেিিে র্েে 
েেমাে ো 2 

 বির্দশী বিিাহ িা বিিাহবির্ের্দে ফেকডে  ( েকােী  ত্তাে দ্বাো প্রদাে কো) িা আদালি দ্বাো জাবে কো োম পবেিিে র্েে েেমাে * ো 2 
 ইউ.এ .  ামবেক বেভে েশীল ID ো 2 
 ের্র্াবিহীে বেউ ইয়কে  ফের্র্ে ফিবেবের্/ফমবডর্কইড কাডে  ো 2 
 কযাশ কাডে  (ATM) (স্বাক্ষে িাকা ও োম আর্গ্ ফির্ক বপ্রন্ট িাকা আিশযক) ো 1 
 বিধ প্রধাে ফিবডর্ কাডে  ো 1 
 ইউ.এ . কমেচােী ID কাডে  ো 1 
 ইউ.এ . হাই সু্কল বডর্লামা িা GED ো 1 
 ইউ.এ .  ুপােমার্কে র্ ফচক কযাবশং কাডে  (স্বাক্ষে িাকা ও োম আর্গ্ ফির্ক বপ্রন্ট িাকা আিশযক) ো 1 
 ইউ.এ . ইউবেয়ে কাডে  ো 1 
 প্রাক্তে ব বেকর্দে  িেজেীে প্রর্িশাবধকাে ের্র্া ID কাডে  ো 1 
 স্বািয বিমা কভার্ের্জে িিে মাে প্রমাণ ফদোর্োে জেয স্বািয বিমা কাডে /ফপ্র বিপশে কাডে  ো 1 
 একটি পক্ষ বহ ার্ি আর্িদেকােীে োম  হ ইউ.এ . আদালি েবি * ো 1 
 ের্র্া ুক্ত বির্দশী সু্কল বের্পার্ে  কাডে /ফেকডে  * ো 2 
 ের্র্াবিহীে বির্দশী সু্কল বের্পার্ে  কাডে /ফেকডে  * ো 1 
* Enhanced বা REAL ID এর জন্ে বেবহারর্ াগে ন্য় ** একটি Standard ন্নযর জন্ে বেবহারর্ াগে ন্য় 

আপনন্ A, B, ও C নবভার্গ দ  ন্ার্মর প্রমার্ের পর্য়েগুনলর্ত োগ নের্য়নির্লন্ দসগুনল একর্ত্র দ াগ করুন্ (দমাট 6 পর্য়ে হওয়া আবশ্েক)   
 

 

  সাধারে আবশ্েকতাগুনল:  
  ামাবজক  ুেক্ষাে অর্ াগ্যিা (শুধমুাত্র REAL ID): 

 আপবে  বদ ফ াশযাল ব বকউবেটি েম্বে পাওয়াে ফ াগ্য ো হে িাহর্ল ফ াশযাল ব বকউবেটি প্রশা ে  
(Social Security Administration, SSA) এে কাে ফির্ক পাওয়া আপোে অবে   াক্ষার্িে 30 
বদর্েে মর্ধয িাবেে ফদওয়া একটি বচঠি আপোর্ক অিশযই প্রদাে কের্ি হর্ি  ার্ি উর্েে িার্ক ফ  
আপবে একটি ফ াশযাল ব বকউবেটি েম্বে পাওয়াে ফ াগ্য েে। আপবে ফ াগ্য েে িা বেধোেণ কোে 
জেয ফ   ি কাগ্জপত্র SSA-ফক ফদোর্ো হর্য়বেল আপোর্ক ফ গুবলও ফহামলযান্ড ব বকউবেটি 
বিভাগ্র্ক অিশযই ফদোর্ি হর্ি। 

 একটি ডুবলর্কর্ কাডে  কীভার্ি পাওয়া  ায় ফ ই  ির্কে  ির্িযে জেয অিিা আপোে িােীয় SSA 
দপ্তর্েে ঠিকাোে জেয, www.ssa.gov এ  াে 

 বির্দশী ভাষাে েবি: 
 বির্দশী ভাষাে েবিগুবলে  ার্ি অিশযই  াটিে বের্কর্প্রাপ্ত ইংর্েবজ অেিুাদ িাকর্ি হর্ি  ার্ি ফ গুবল গ্তহীি হয়। 

 বেন্ন েবিপত্র: 
 DMV ফকাে ক্ষবিগ্রস্ত িা বিকত ি েবিপত্র িা ফকােও পবেিবিে ি িা ত্রুটিপণূে েবিপত্র গ্রহণ কের্ি ো। 
জাল হর্ি পার্ে এমে েবি DMV িার্জয়াপ্ত কের্ি। আপবে ফকার্ো জাল েবি ফপশ কের্ল, আপোর্ক 
ফেৌজদাবে মামলায় অবভ ুক্ত কো হর্ি পার্ে। 

 উৎ  িা প্রকাে প্রবি একটি কর্ে প্রমাণ: 
 DMV একই ধের্েে প্রমাণ িা একই উৎ  ফির্ক একাবধক েবিপত্র স্বীকাে কের্ি ো। উদাহেণস্বরূপ 

DMV ফকিল একটি প্রধাে ফিবডর্ কাডে  বিিতবি িা একটি ইউটিবলটি বিল স্বীকাে কের্ি, অিিা  
DMV একই আবিেক  ংিা ফির্ক একটি িযাে বিিতবি এিং একটি ফিবডর্ কাডে  বিিতবি স্বীকাে  
কের্ি ো। 

  ENHANCED ও REAL ID এর জন্ে আবশ্েকতা:  
  িণূে আইবে োম: 

 পািা 1 এ বিভাগ্ B ফির্ক আপোে েবির্ি আপোে পুর্ো োম, মধযোম ( বদ প্রর্ াজয হয়), এিং 
পুর্ো পদবি ( বদ প্রর্ াজয হয়)  াবেে  হ অিশযই ফদোর্ি হর্ি। এই  িণূে োমটি আপোে কার্ডে  
উপবিি িাকর্ি। 

■ আপোে োম  বদ এই েবিে োর্মে ফির্ক পবেিবিে ি হর্য় িার্ক, িাহর্ল আপোর্ক ফ ই পবেিিে র্েে 
েবিপত্র ফদবের্য় আ ল িা  াটিে োর্য়ড প্রবিবলবপগুবল অিশযই বের্য় আ র্ি হর্ি (বিিার্হে 
 াটিে বের্কর্, বিিাহ বির্ের্দে োয়, আদালর্িে প্রদাে কো েবিপত্র)।  বদ আপোে োম 
একাবধকিাে পবেিিে ে হর্য় িার্ক, িাহর্ল আপোর্ক অিশযই একাবধক েবিপত্র বের্য় আ র্ি হর্ি  া 
আপোে  মস্ত োর্মে মর্ধয  ংর্ াগ্ িাপে কর্ে। 

 বির্দবশক পা র্পার্ে : 
 আইবে বিবিে প্রমাণ বহ ার্ি আপবে  বদ ফকােও বির্দশী পা র্পার্ে  জমা কর্েে িাহর্ল আপোে কার্ে 
এে ফকােও একটি িাকর্ি হর্ি: 

■ একটি বিধ বভ া এিং অবভিা ে ও োগ্বেকত্ব অপেণ পবের্ষিা/স্বর্দশ বেোপত্তা বিভাগ্ 
(Immigration & Naturalization Service/Department of Homeland) দ্বাো জাবে কো 
একটি বিধ বভ া ও একটি I-94 অিিা কােম  ও িডে াে পযাট্রল দ্বাো জাবে কো েযাি 

■ একটি বিধ I-551 েযাি - স্বর্দশ বেোপত্তা বিভাগ্  িযিা প্রবিপাদে দ্বাো বেধোবেি আইবে 
বিবিে প্রকাে 

■ বভ াে ওপে একটি বিধ I-551 বিিতবি - স্বর্দশ বেোপত্তা বিভাগ্  িযিা প্রবিপাদে দ্বাো 
বেধোবেি আইবে বিবিে প্রকাে 

 আেু বিক েবিবিহীে একটি বির্দশী পা র্পার্ে  জন্ম িাবের্েে প্রমাণ বহ ার্ি িযিহাে কো ফ র্ি পার্ে। 
এটির্ক আইে ম্মি বিবিে প্রমাণ বহর্ র্ি গ্রহণ কো হর্ি ো এিং একটি Enhanced িা REAL ID েবি 
িা ফকার্ো েে-ড্রাইভাে ID এে জেয িযিহাে কো  ার্ি ো। 

 িিে মাে বেউ ইয়কে  ফের্ ঠিকাো: 
 প্রবিটি েবির্ি অিশযই বেউ ইয়কে  ফের্ এ আপোে িিে মাে ঠিকাো প্রদবশেি হর্ি। 
 P.O.  হ একটি ঠিকাো গ্রহণর্ াগ্য েয়। 
 আপোে িিে মাে ঠিকাো আপোে REAL ID িা Enhanced েবিপর্ত্র ফদো  ার্ি। 

 
  ামবয়ক আইবে বিবি: 

  বদ আপোে  ামবয়ক আইবে বিবি িার্ক, িাহর্ল িিে মাে েবিপত্র ফদোর্োে জেয প্রস্তুি িাকুে। 

 অবিবেক্ত ফ াশযাল ব বকউবেটি কার্ডে ে বিকল্পগুবল: 
  বদ আপোে একটি বিধ বেউ ইয়কে  ফের্ ের্র্া েবি িার্ক, িাহর্ল আপোে ফ াশযাল ব বকউবেটি 
কার্ডে ে িদর্ল আপবে বের্চে েবিগুবলে একটি জমা বদর্ি পার্েে। েবিটির্ি আপোে পূণে ফ াশযাল 
ব বকউবেটি েম্বে ফদোর্ো আিশযক। বের্চে েবিগুবল এই উর্ের্শযে জেয গ্রহণর্ াগ্য, প্রদার্েে িাবেে 
 াই ফহাক ো ফকে। 

■ ফেডার্েল িা বেউ ইয়কে  ফের্র্ে আয়কে W-2 
■ িাবষেক ফ াশযাল ব বকউবেটি বিিতবি (SSA-1099) 
■ ফেডার্েল িা বেউ ইয়কে  ফের্র্ে আয়কে িা ফোজগ্ার্েে বিিতবি (SSA-1099) 

সমস্ত আর্বেন্কারীর্ক অবশ্েই
 পােবমর্, ড্রাইভাে লাইর্ ন্স অিিা েে-ড্রাইভাে  কাডে  েমে  এে জেয আর্িদে  িূণে কের্ি হর্ি।
 প্রর্য়াজেীয় পবেচর্য়ে প্রমাণগুবল ফপশ করুে। আপবে  এ বেউ ইয়কে  ফের্  এে অেলাইে েবি বের্দে বশকা ফদের্ি পার্েে অিিা গ্রহণর্ াগ্য প্রমাণগুবলে 

জেয  পািায় ফর্বিলগুবল ফদের্ি পার্েে।
 লাইর্ ন্স ও লােোে পােবমর্ আর্িদেকােীর্দে অিশযই একটি দতবিশবক্ত পেীক্ষায় পা  কের্ি হর্ি।
 বে এে অিেপ্রদাে করুে। আপবে  এে প্রবি প্রর্দয় ফিবডর্ কাডে , েগ্দ িা ফচক িা মাবে অডে ার্েে মাধযর্ম অিপ্রে দাে কের্ি পার্েে।
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  এগুনলর জন্ে আর্বেন্ করর্ত:  
লান্োর পারনমট - ক্লাস D (অপার্রটর) বা M (দমাটরসাইর্কল): 
• আপোে একটি বলবেি পেীক্ষা ও একটি দতবি পেীক্ষা পা  কো আিশযক। ড্রাইভাে 
মযােয়ুাল ও অেশুীলর্েে পেীক্ষাগুবল আমার্দে ওর্য়ি াইর্ dmv.ny.gov এ উপলব্ধ 
আর্ে। 

• একটি লােোে পােবমর্ িা ড্রাইভাে লাইর্ র্ন্সে জেয আর্িদে কের্ি আপোে িয়  
অিশযই েযূেিম 16 িেে হর্ি হর্ি। আপোে িয়  16 িা 17 হর্ল বপিামািাে 
 ম্মবিে প্রর্য়াজে,  বদ ো আপোে িয়  17 হর্য় বগ্র্য় িার্ক এিং একটি ড্রাইভার্েে 
বশক্ষা  িণূে হওয়াে  াটিে বের্কর্ (Driver Education Certificate of Completion)  
(েমে MV-285) িার্ক। 

• েিুে ড্রাইভােো একটি পােবমর্ পাে  া এক িের্েে ফচর্য় ফিবশ বিধ িাকর্ি পার্ে। 
আপোে  ামবয়ক আইবে বিবি িাকর্ল এিং আপবে REAL ID এে জেয আর্িদে কর্ে 
িাকর্ল, আপবে এমে একটি েবি পার্িে  াে ফময়াদ  ামবয়ক আইবে বিবিে েবির্ি 
ফদওয়া ফময়াদ উত্তীণে হওয়াে িাবের্েে পর্ে হর্ি ো। 

ন্ন্-ড্রাইভার ID কার্ে : 
• আপোর্ক অিশযই োগ্বেকর্ত্বে িা আইবে বিবিে প্রমাণ প্রদাে কের্ি হর্ি। 
• একটি Standard েবিে জেয, িা িার্েে প্রমাণ আিশযক েয়। 
• েে-ড্রাইভাে ID কাডে  পাওয়াে জেয ফকার্ো িয়   ীমা ফেই, ির্ি, আপোে িয়  16 এে 
কম হর্ল, বপিামািাে  ম্মবিে প্রর্য়াজে হয়। 

• আপবে একজে পবেপেূক বেোপত্তা আয় (Supplemental Security Income, 
SSI) প্রাপক হর্ল, অেগু্রহ কর্ে আপোে  ার্ি কর্ে েবিপত্র দপ্তর্ে বের্য় আ েু। 

দেট-বনহভভে ত লাইর্সন্স িান্ান্তর্রর মাধের্ম নন্উ ইয়কে  দেট লাইর্সন্স: 
• আপোে অেয ফকার্ো ইউ.এ . ফের্, ইউ.এ . অবধর্ক্ষত্র, কাোবডয়াে প্রর্দশ, অিিা 
কাোবডয়াে অঞ্চর্লে ফির্ক প্রদাে কো 6 মা  ধর্ে কা েকে এিং 2 িের্েে কম  ময় 
আর্গ্ ফময়াদ ফশষ হওয়া ড্রাইবভং লাইর্ ন্স িাকর্ল বলবেি ও  ড়ক পেীক্ষায় োড় পাওয়া 
ফ র্ি পার্ে। 

• আপোে লাইর্ র্ন্স িাকা প্রদাে কোে িাবেে গ্ি 6 মার্ ে মর্ধয হর্ল আপোে ড্রাইবভং 
লাইর্ ন্স ফ  6 মার্ ে ফিবশ  ময় ধর্ে ের্য়র্ে িা ফদোর্ি আপোে বের্জে ড্রাইবভং 
ফেকর্ডে ে একটি শংব ি প্রবিবলবপ আপোর্ক অিশযই ফপর্ি হর্ি। 

• বেউ ইয়কে  ফের্ আপোে ফের্-িবহভূে ি লাইর্ ন্স ফের্ে ফদর্ি। 
•  বদ আপোে িয়  18 িের্েে কম হয়, িাহর্ল বপিামািাে  ম্মবিে প্রর্য়াজে হয়। 

 
  এগুনল পনু্ন্েবীকরে করর্ত:  
লান্োর পারনমট - ক্লাস D (অপার্রটর) বা M (দমাটরসাইর্কল): 
• আপোর্ক অিশযই গ্ি 2 িের্েে মর্ধয একটি বলবেি পেীক্ষায় পা  কের্ি হর্ি। 
ড্রাইভার লাইর্সন্স: 
• আপোর্ক অিশযই একটি দতবি পেীক্ষা পা  কের্ি হর্ি। আপবে ফকার্ো স্বীকত ি দতবি 
ফেবজবি (Vision Registry) প্রদােকােীে কার্ে দতবি পেীক্ষায় পা  কর্ে িাকর্ল, আপবে 
আপোে লাইর্ ন্সটি অেলাইর্ে dmv.ny.gov ফির্ক পেুেেিীকেণ কের্ি  মিে হর্ি 
পার্েে। 

ন্ন্-ড্রাইভার ID কার্ে : 
• আপবে আপোে েে-ড্রাইভাে ID অেলাইর্ে dmv.ny.gov ফির্ক পেুেেিীকেণ কের্ি 
 মিে হর্ি পার্েে। 

 এগুনলর্ক উন্নীত করর্ত:  
DJ বা MJ লাইর্সন্সর্ক D বা M লাইর্সন্স এ: 
• আপোে িয়   বদ 17 িেে হয়, িাহর্ল আপোে ড্রাইভাে বশক্ষা  িণূে কোে 
 াটিে বের্কর্ (MV-285 েমে) বের্য় আ ুে। আপোে িয়  18 হর্ল আপোর্ক ফকার্ো 
দপ্তর্ে  াক্ষাৎ কের্ি হর্ি ো, আপোর্ক একটি েবি আপো ফির্কই ডাকর্ ার্গ্ পাঠির্য় 
ফদওয়া হর্ি। 

উচ্চতর দেেীর লাইর্সন্স বা একটি লাইর্সর্ন্সর দেেী দ াগ করা: 
• ো  E লাইর্ র্ন্স উন্নীি কোে জেয আপোর্ক অিশযই অবিবেক্ত লাইর্ ন্স বে প্রদাে 
কের্ি হর্ি। 

• একটি ফেণী A, B, িা C লাইর্ ন্স পাওয়াে জেয আপোর্ক অিশযই  াধােণ জ্ঞাে CDL 
বলবেি পেীক্ষা পা  কের্ি হর্ি এিং আপোে একটি CDL অেরু্মাদে (CDL 
Endorsement) বলবেি পেীক্ষা পা  কোে প্রর্য়াজে হর্ি পার্ে। ফেণী A ও B 
লাইর্ ন্সগুবলে জেয লােোে পােবমর্র্ে এিং একটি দক্ষিা পেীক্ষােও প্রর্য়াজে হয়। 
আপোর্ক আইবে বিবি এিং বেউ ইয়কে  ফের্ িা িাে প্রমাণ কের্ি হর্ি। 

• Standard িাবণবজযক ড্রাইভাে লাইর্ ন্স এে আর্িদে কোে  ময় আপবে একটি 
কমেবে বুক্ত অেরু্মাদে কাডে  (I-688B িা I-766) আইবে বিবিে প্রমাণ বহর্ র্ি জমা  
বদর্ি পার্েে। 

•  বদ আপবে োমাে অেরূ্মাদে (Farm Endorsement) (F িা G) িা ফর্র্ে বের্য় 
 াওয়াে ট্রাক অেরু্মাদে (Tow Truck Endorsement) (W) এে জেয আর্িদে 
কর্েে িাহর্ল আপোর্ক ফেণী C লাইর্ ন্স প্রদাে কো হর্ি। 

• আপবে একটি বেউ ইয়কে  ফের্ ের্র্া কু্ত েবিে পেুেেিীকের্ণে আমন্ত্রণ (MV-2)-ফক 
Standard িাবণবজযক ড্রাইভাে লাইর্ ন্স এে আর্িদে কোে  ময় িা িার্েে প্রমাণ 
বহর্ র্ি জমা বদর্ি পার্েে। 

 
  এগুনল সংর্শ্াধন্ করর্ত:  
আপন্ার বতে মান্ নন্উ ইয়কে  দেট ফর্টা ুক্ত ন্নযর্ত যাকা ন্াম: 
• আপোর্ক অিশযই একটি আ ল ইউ.এ . বিিাহ িা বিিাহবির্ের্দে ফেকডে  িা আপোে 
েিুে োর্ম আদালর্িে দ্বাো প্রদাে কো োম পবেিে র্েে েেমার্েে শংব ি কবপ ফপশ 
কের্ি হর্ি। 

আপন্ার বতে মান্ নন্উ ইয়কে  দেট ফর্টা ুক্ত ন্নযর্ত যাকা অন্োন্ে নবষয়: 
• অবিবেক্ত  ংর্শাধর্েে বিকল্পগুবলে জেয আপবে 

https://dmv.ny.gov/amend ফদের্ি পার্েে 

  এগুনল প্রনতিাপন্ করর্ত:  
হারার্ন্া, নিাঁ র্ে  াওয়া বা েুনর হওয়া নন্উ ইয়কে  দেট ফর্টা ুক্ত ন্নয: 
• DMV একটি প্রবিিাপক েবিে জেয আর্িদে কোে আর্গ্ িােীয় আইে িলিৎকােীর্দে 
কার্ে েবি চুবে  াওয়াে িযাপার্ে বের্পার্ে  কোে  পুাবেশ কর্ে। আপবে  বদ দপ্তর্ে 
 াক্ষার্িে আর্গ্ পবুলর্শে কার্ে েবি চুবে  াওয়াে বের্পার্ে  কর্েে িাহর্ল আপোে পবুলশ 
বের্পার্র্ে ে একটি কবপ  র্ি বের্য় আ া বেবিি করুে। 

 

দলন্র্ের্ন্র প্রকার 
সমস্ত নফ আন্ুমানন্ক। আপন্ার ন্নযপত্র প্রোন্ ন্া করা প েন্ত সঠিক নফ নন্ধোরে করা  ায় ন্া। 

দমাট নন্ম্ননলনখর্তর 
দের্য় দবনশ্ হর্ব ন্া 

লােোে পাবমের্ (ফেণী DJ/D িা MJ/M) $ 136.00 
লাইর্ ন্স (ফেণী D িা M) $ 98.50 
লাইর্ ন্স (CDL িা ফেণী E) $ 180.50 
েে-ড্রাইভাে ID কাডে  $ 13.00 
েে-ড্রাইভাে ID কাডে  [পবেপূেক বেোপত্তা আয় (Supplemental Security Income, SSI) প্রাপক] $ 6.50 
একটি উচ্চিে লাইর্ র্ন্স উন্নীি কো (CDL িা ফেণী E) $ 153.00* 
প্রবিিাপক লাইর্ ন্স/পাবমের্ $ 17.50 
প্রবিিাপক েে-ড্রাইভাে ID কাডে  $ 8.00 
প্রবিিাপক েে-ড্রাইভাে ID কাডে  [পবেপূেক বেোপত্তা আয় (Supplemental Security Income, SSI) প্রাপক] $ 6.50 
 ংর্শাবধি লাইর্ ন্স/পবমের্ $ 17.50 
 ংর্শাবধি েে-ড্রাইভাে ID কাডে  $ 5.00 
দ্রষ্টবে: প্রবিিাপক েবিগুবল োড়া Enhanced েবি ফলের্দর্েে জেয $30 ফ াগ্ করুে।      *অবিবেক্ত বলবেি ও  ড়ক পেীক্ষাে বে প্রর্ াজয হর্ি পার্ে। 

 

https://dmv.ny.gov/
https://dmv.ny.gov/
https://dmv.ny.gov/
https://dmv.ny.gov/address-change/how-change-information-dmv-documents

	কীভাবে আবেদন করবেন একটি নিউ ইয়র্ক: লার্নার পারমিট এর জন্য ড্রাইভার লাইসেন্স এর জন্য নন-ড্রাইভার ID কার্ড
	REAL ID
	ENHANCED
	STANDARD
	বিভাগ A: আপনাকে অবশ্যই সোশ্যাল সিকিউরিটি সম্পর্কে নিচের থেকে একটি (1) বিষয় প্রদান করতে হবে। নির্বাচিত প্রমাণের জন্য নামের প্রমাণগুলি চিহ্নিত করুন।
	বিভাগ B: আপনাকে নিচের শ্রেণীগুলি থেকে কমপক্ষে একটি (1) প্রমাণ অবশ্যই দিতে হবে। এই বিভাগের সবগুলি প্রমাণ জন্ম তারিখের প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয়। নির্বাচিত প্রমাণের জন্য নামের প্রমাণগুলি চিহ্নিত করুন।
	বিভাগ C: নিউ ইয়র্ক স্টেট বাসস্থান (New York State Residence) এর প্রমাণ ও নামের অতিরিক্ত প্রমাণগুলি
	সমস্ত আবেদনকারীকে অবশ্যই:
	সাধারণ আবশ্যকতাগুলি:
	ENHANCED ও REAL ID এর জন্য আবশ্যকতা:
	এগুলির জন্য আবেদন করতে:
	লার্নার পারমিট - ক্লাস D (অপারেটর) বা M (মোটরসাইকেল):
	নন-ড্রাইভার ID কার্ড:
	স্টেট-বহির্ভূত লাইসেন্স স্থানান্তরের মাধ্যমে নিউ ইয়র্ক স্টেট লাইসেন্স:

	এগুলি পুনর্নবীকরণ করতে:
	লার্নার পারমিট - ক্লাস D (অপারেটর) বা M (মোটরসাইকেল):
	ড্রাইভার লাইসেন্স:
	নন-ড্রাইভার ID কার্ড:

	এগুলিকে উন্নীত করতে:
	DJ বা MJ লাইসেন্সকে D বা M লাইসেন্স এ:
	উচ্চতর শ্রেণীর লাইসেন্স বা একটি লাইসেন্সের শ্রেণী যোগ করা:

	এগুলি সংশোধন করতে:
	আপনার বর্তমান নিউ ইয়র্ক স্টেট ফটোযুক্ত নথিতে থাকা নাম:
	আপনার বর্তমান নিউ ইয়র্ক স্টেট ফটোযুক্ত নথিতে থাকা অন্যান্য বিষয়:

	এগুলি প্রতিস্থাপন করতে:
	হারানো, ছিঁড়ে যাওয়া বা চুরি হওয়া নিউ ইয়র্ক স্টেট ফটোযুক্ত নথি:

	লেনদেনের প্রকার


	ইউ: 
	 সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড: 
	 সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড: Off
	 পাসপোর্ট বা পাসপোর্ট কার্ড: Off


	সোশ্যাল সিকিউরিটি অযোগ্যতা পত্র আরও তথ্যের জন্য পৃষ্ঠা 3 এ আবশ্যকতাগুলি দেখুন: Off
	কখনও সামাজিক সুরক্ষা নম্বর প্রদান করা হয় নি এই মর্মে হলফনামা NSS1 বা NSS1A: Off
	কার্ড ছাড়া সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর নম্বর অবশ্যই MV44 এ প্রিন্ট করতে হবে: Off
	নাগরিকত্ব অর্পণের বা নাগরিকত্বের শংসাপত্র N550 N560 N561 ও N570: Off
	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম শংসাপত্র স্টেট বা স্থানীয় সরকার দ্বারা জারি করা: Off
	বিদেশে জন্মানোর ইউ: 
	 কনসুলার রিপোর্টের মূল বা শংসিত প্রতিলিপি FS240 DS1350 F545: 
	 কনসুলার রিপোর্টের মূল বা শংসিত প্রতিলিপি FS240 DS1350 F545: Off


	বিদেশী পাসপোর্ট আরও তথ্যের জন্য পৃষ্ঠা 3-তে বিদেশী পাসপোর্টের আবশ্যকতাগুলি দেখুন: Off
	মেয়াদ উত্তীর্ণ না হওয়া পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড I551: Off
	সচিত্র কর্মসংস্থান অনুমোদনের কার্ড I688B or I766 ও তার সাথে স্বদেশ নিরাপত্তা বিভাগ Department of Homeland Security দ্বারা অনুমোদিত দস্তাবেজ eg I797 যা বিশেষভাবে 6 CFR 373 দ্বারা সংজ্ঞায়িত বৈধ ইউনাইটেড স্টেটের আইনী স্থিতিকে উল্লেখ করে: Off
	অভিবাসন ও নাগরিকত্ব অর্পণ পরিষেবা Immigration  Naturalization Service স্বদেশ নিরাপত্তা বিভাগ Department of Homeland Security দ্বারা প্রদান করা ছবি সহ কর্মনিযুক্তি অনুমোদন কার্ড I688B অথবা I766 বৈধ হওয়া আবশ্যক REAL ID এর জন্য ব্যবহারযোগ্য নয়: Off
	বিদেশে জন্মের সার্টিফিকেট সরকারী সত্তার দ্বারা প্রদান করা: Off
	মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড 2 বছরের চেয়ে কম সময় মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে: Off
	ফেডারেল স্বীকৃত উপজাতি থেকে উপজাতি জন্ম শংসাপত্র যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম প্রমাণ করে: Off
	কনসুলার ID নথি: Off
	ছবি সহ বিদেশী ড্রাইভার্স লাইসেন্স অবশ্যই চালু থাকতে হবে বা 2 বছরের চেয়ে কম সময় মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে: Off
	সীমান্ত পারাপারের কার্ড: Off
	আপনি A ও B অংশে যে নামের প্রমাণের পয়েন্টগুলিতে দাগ দিয়েছিলেন সেগুলি একত্রে যোগ করুন: 
	ইউএস স্টেট অধিক্ষেত্র বা অধিকার অথবা কানাডিয়ান প্রদেশ বা অঞ্চল দ্বারা প্রদান করা ফটো ড্রাইভিং লাইসেন্স লার্নার পারমিট ননড্রাইভার ID কার্ড। অবশ্যই চালু থাকতে হবে বা 2 বছরের চেয়ে কম সময় মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে: Off
	নিউ ইয়র্ক স্টেট ড্রাইভার লাইসেন্স পার্মিট ননড্রাইভার ID কার্ড। অবশ্যই চালু থাকতে হবে বা 2 বছরের চেয়ে কম সময় মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে: Off
	DMV পরিচয়ের বিবৃতি Statement of Identity এবং অথবা পিতা মাতা অভিভাবকের বাসস্থান MV45 বয়স 21 বছরের কম হলে: Off
	DMV পরিচিতির এবং অথবা বাসস্থানের বিবৃতি MV45A  যে আবেদনকারীদের সরকার বা সরকার অনুমোদিত সুবিধার দ্বারা উপস্থাপন করা হয় তাদের জন্য: Off
	DMV পরিচয়ের বিবৃতি MV45B  সেইসব আবেদনকারীদের জন্য যাদেরকে বঞ্চিত গৃহহীন যুবা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে: Off
	নিউ ইয়র্ক স্টেট সার্টিফিকেট অফ টাইটেন: Off
	নিউ ইয়র্ক স্টেট পেশাদারী লাইসেন্স Professional License: Off
	নিউ ইয়র্ক স্টেট NYC পিস্তলের পারমিট Pistol Permit: Off
	রিপোর্ট কার্ড সহ ইউএস এর হাই স্কুলের ফটো ID কার্ড বা বিধিবদ্ধ প্রতিলিপি Official Transcript: Off
	ইউএস কলেজের ফটো ID কার্ড ও বিধিবদ্ধ প্রতিলিপি: Off
	ব্যাঙ্কের বিবৃতি: Off
	বাতিল করা চেক: Off
	ইউএস কম্পিউটার মুদ্রিত বেতনের রসিদ Pay Stub: Off
	ফটো সহ ইউএস পৌর ID কার্ড: Off
	জীবন বিমা পলিসি বা বর্তমান বিবৃতি কমপক্ষে 2 বছরের জন্য কার্যকরী: Off
	ইউটিলিটি বিল: Off
	ফেডারেল বা নিউ ইয়র্ক স্টেটের আয়কর W2: Off
	IRS করের প্রতিলিপি Tax Transcript বা স্বতন্ত্র করদাতা পরিচিতি নম্বর প্রদান পত্র Individual Taxpayer Identification Number Issuance Letter: Off
	বার্ষিক সোশ্যাল সিকিউরিটি বিবৃতি SSA1099: Off
	ফেডারেল বা নিউ ইয়র্ক স্টেট আয়কর বা রোজগারের বিবৃতি SSA1099 SSA1098: Off
	DMV এর বসবাসের সার্টিফিকেট MV44NYR: Off
	সহায়তাপ্রাপ্ত জীবনযাপন Assisted Living বা নার্সিং হোম বিবৃতি: Off
	ক্রেডিট কার্ড বিবৃতি: Off
	বাড়ির মালিক ভাড়াটেদের বিমার বর্তমান প্রমাণ নীতি ক্লেইমের প্রমাণ: Off
	জুরি ডিউটি বিজ্ঞপ্তি Jury Duty Notice: Off
	নিউ ইয়র্ক স্টেটের ঠিকানা এবং স্বাক্ষর সহ মেডিক্যাল পরীক্ষকের সার্টিফিকেট CDL মেডিক্যাল পরীক্ষার আবশ্যকতার জন্য: Off
	এখনও পর্যন্ত কার্যকর থাকা সামরিক আদেশ: Off
	শিলমোহরযুক্ত ডাক: Off
	বর্তমান বন্ধকের প্রমাণ: Off
	সম্পত্তির দলিল: Off
	বর্তমান বছরের জন্য সম্পত্তি বা স্কুলের করের বিল বা রসিদ ডাকের অংশে ও কোন সম্পত্তির উপর কর চাপানো হচ্ছে তা বিবৃত করা অংশে বর্তমান ঠিকানা প্রতিফলিত হওয়া আবশ্যক: Off
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