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সাধারণ প্রয়য়াজনীয়তা 
 আপনাকে অবশ্যই আপনার জন্মতাররখ এবং নাকের প্রোণপত্র প্রদান েরকত হকব। 
 আপনার নাকের প্রোণ প্রদান েরার জনয যে নরি প্রদান েরকবন যেটি 6 পকেকের যোট অঙ্ক োকনর হকত হকব। 

রনউ ইেেক  যেকটর এেটি েরিত্র ড্রাইভার লাইকেন্স, লানকার পাররেট, বা নন-ড্রাইভার আইরি োিক , ো এখন িলোন রকেকে বা োর ববধতা বারতকলর েেেেীো  
2 বেকরর যবরশ্ না, যেটি নাে এবং জন্মতাররকখর প্রোকণর প্রকোজনীেতা পূরণ েকর।আপনার জন্ম তাররকখর প্রোণ এবং আপনার নাকের প্রোকণর জনয আপরন যে নরি যদখাকত 

পাকরন তার তারলো রনকির যটরবকল যদখুন। 
আপনাকে অবশ্যই আেল নরি বা নরি জারর েরা একজরন্সর দ্বারা প্রতযারেত নরি প্রদান েরকত হকব। প্রোণ রহকেকব যে েব নরি যদখাকবন তাকদর এেটিকত আপনার েই িাো আবশ্যে। DMV পররবতক ন 

বা েকুে যদো হকেকে এেন যোকনা নরি গ্রহণ েরকব না। ইকলক্ট্ররনে যেটকেে এবং ই-রবল অবশ্যই োপাকনা হকত হকব। 

যররজকেশ্ন বা স্বকের জনয আপনার আকবদন জো রদকত DMV-যত োউকে পাঠিকে িােকল, যেই বযরিকে অবশ্যই তার আেল রনউ ইেেক  যেকটর েরিত্র লাইকেন্স, পাররেট বা আইরি োিক  এবং 

আপনার অরত েম্প্ররত জারর েরা রনউ ইেেক  যেকটর েরিত্র লাইকেন্স, পাররেট বা আইরি োকিক র ফকটােরপ যদখাকত হকব। 

 

ররজজয়েশ্ন ও মাজিকানার জনয পজরচয়য়র প্রমাণপয়ের  

জনয গ্রহণয় াগ্য নজি 

যেোদ যশ্ষ হওো নরি গ্রহণকোগ্য নে, েরদ না রনকির যটরবকল রবকশ্ষ েকর রেেু বলা িাকে। 

নায়মর 

প্রমাণপে 

অয়ের মান 

 

জন্ম তাজরয়ের 

প্রমাণপে? 

জনউ ইয়কক  রেয়ের সজচে ড্রাইভার িাইয়সন্স/িানকার পারজমে/নন-ড্রাইভার আইজি কািক । অবশ্যই িলোন অিবা 2 বেকরর 

েে েেে আকগ্ যেোকদাত্তীণক হকত হকব। 
6 হযাাঁ 

পররিকের DMV রববরৃত এবং/অিবা রপতাোতা/অরভভাবকের দ্বারা বােস্থান (MV-45) - 21 বেকরর রনকি হকল। এেজন DMV প্ররতরনরধর 

উপরস্থরতকত রপতাোতা বা আইরন অরভভাবকের েই েরা হলফনাো। আরও তকিযর জনয MV-45 যদখুন। 6 না 

পররিকের DMV রববরৃত এবং/অিবা বােস্থাকনর রববরৃত - েরোর বা েরোর অনকুোরদত যেকের দ্বারা উপস্থারপত আকবদনোরীকদর জনয  

(MV-45A)। আকরা তকিযর জনয MV-45A যদখুন। 6 না 

েংস্থা বতররর প্রোণ, অংশ্ীদাররকের প্রোণ, DBA ফাইরলং ররেদ (আরও রবশ্দ রববরকণর জনয MV-82.1 যদখুন)। 6 না 

রভোকত ববধ I-551 েযাম্প বা রববরৃত েহ রবকদশ্ী পােকপাটক । পােকপাটক  অবশ্যই ইংকরজীকত হকত হকব অিবা এেটি দতূাবাে দ্বারা অনরূদত হকত হকব। 4 হযাাঁ 
েুিরাকের রভো ও বতক োন I-94 েংেুি রবকদশ্ী পােকপাটক । পােকপাটক  অবশ্যই ইংকরজীকত হকত হকব অিবা এেটি দতূাবাে দ্বারা অনরূদত হকত হকব। 

দ্রষ্টবয: েরদ আপনার I-94 এ রস্থরত যোি A1, A2, G1 বা G3 হে তাহকল আপনাকে আপনার গ্ারি(গুরল) যররজোর েরার জনয যেট 

রিপাটক কেকের েকে যোগ্াকোগ্ েরকত হকব। 

4 হযাাঁ 

োরেক ন েুিরাকের রাজয রবভাগ্ দ্বারা জারর পােকপাটক  বা পােকপাটক  োিক । অবশ্যই এখনোর হকত হকব। 4 হযাাঁ 

েুিরাকের অনয যেট, অরধকেত্র বা দখল, বা োনারিোন প্রকদশ্ বা অঞ্চল দ্বারা ইেুয েরা েরিত্র ড্রাইভার লাইকেন্স। অবশ্যই এখন িলোন অিবা  
2 বেকরর েে েেকের আকগ্ যেোকদাত্তীণক হকত হকব। 

4 হযাাঁ 

েুিরাকের রেরলটারর ফকটা আইরি (যেবলোত্র েরিে, েংররেত এবং অবেরপ্রাপ্ত েেরেেীকদর জনয জারর েরা) 3 হযাাঁ 

রবকদশ্ীকদর নাগ্ররেে প্রদাকনর বা নাগ্ররেকের "োটিক রফকেট" (N-550, N-560, N-561 এবং N-570) 3 হযাাঁ 

েরব েহ েেক রনকোকগ্র অনকুোদন োিক  (I-688B বা I-766) 3 হযাাঁ 

স্থােী বারেন্দা োিক  (I-551) 3 হযাাঁ 

পুনঃপ্রকবকশ্র পাররেট (I-327) 3 হযাাঁ 

শ্রণািী ভ্রেকণর নরি (I-571) 3 হযাাঁ 

েরব েহ রনউ ইেেক  যেকটর যবরনরফট/Medicaid োিক  3 না 

েরব োিা রনউ ইেেক  যেকটর যবরনরফট/Medicaid োিক  2 না 

েরব োিা রনউ ইেেক  যেকটর অন্তবকতী লাইকেন্স/পাররেট 2 না 

রনউ ইেেক  যেট বা রনউ ইেেক  রেটি রপস্তল পাররেট 2 না 

রনউ ইেেক  যেট যপশ্াদারী লাইকেন্স 2 না 

ররজজয়েশ্ন ও মাজিকানার জনয 
পজরচয়য়র প্রমাণপে 

এই ফেকটি এখাকন পাওো োে dmv.ny.gov 

 

https://dmv.ny.gov/
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ররজজয়েশ্ন ও মাজিকানার জনয পজরচয়য়র প্রমাণপয়ের  

জনয গ্রহণয় াগ্য নজি 

যেোদ যশ্ষ হওো নরি গ্রহণকোগ্য নে, েরদ না রনকির যটরবকল রবকশ্ষ েকর রেেু বলা িাকে। 

নায়মর 

প্রমাণপে 

অয়ের মান 

জন্ম তাজরয়ের 

প্রমাণপে? 
রনউ ইেেক  যেকটর যররজকেশ্কনর নরি (গ্ারি বা যনৌো যেবলোত্র) 2 না 

োরলোনার জনয রনউ ইেেক  যেকটর োটিক রফকেট 2 না 

যেে যররগ্ে যোহে উপজারতর ফকটা আইরি োিক  2 হযাাঁ 

েুিরাকের রেরলটারর রিকপকেে আইরি োিক  2 না 

েুিরাকের েকলকজর ফকটা ID োিক  ও আরধোররে প্ররতরলরপ 2 না 

োরেক ন েুিরাকের হাই সু্ককলর ররকপাটক  োিক  েহ ফকটা আইরি অিবা আরধোররে প্ররতরলরপ। 2 না 

েুিরাকের রববাহ বা রববাহরবকেকদর যরেিক  অিবা আদালকতর জারর েরা নাে পররবতক কনর ফরোন 2 না 

োরেক ন েুিরাকের োোরজে েুরো োিক  2 না 

েুিরাকের েরম্পউটাকর োপাকনা যপ োব (আপনার নাে িাো আবশ্যে) 1 না 

োরেক ন েুিরাকের েেীর ID োিক  1 না 

েুিরাকের হাই সু্ককলর রিকলাো অিবা োধারণ েেতুলয রিকলাো (General Equivalency Diploma, GED) 1 না 

েুিরাকের েুপারোকেক ট যিে েযারশ্ং োিক  (আপনার েই ও আকগ্ যিকে নাে োপাকনা িাো আবশ্যে) 1 না 

োরেক ন েুিরাকের ইউরনেন োিক  1 না 

স্বাস্থয রবো েভাকরকজর বতক োন প্রোণ যদখাকত স্বাস্থয রবো োিক /যপ্রেরিপশ্ন োিক  1 না 

জীবন রবো পরলরে (অন্তত 2 বেকরর জনয োেকেরী) 1 না 

নাে ও ঠিোনা িাো ইউটিরলটি রবল। ইউটিরলটি রবল হল এেন এেটি রবল যেখাকন যে যোনও পুনরাবতৃ্ত পররকষবার (যেেন যহাে বা যেল যটরলকফান 

রবল, ববদযুরতে রবল, ট্র্যাশ্ রবল, পারন/জকলর রবল) জনয আকবদনোরীর নাে এবং ঠিোনা িাকে প্ররতজন আকবদনোরী রপেু এেটি েকর ইউটিরলটি 

রবল গ্রহণ েরা হকব। 
1 না 

যভকটরান্স ইউরনভােকাল অযাকেে ফকটা আইরি োিক  1 না 

যফিাকরল বা রনউ ইেেক  যেকটর আেের W-2 1 না 
েরদ যেই একই আরিকে প্ররতষ্ঠান দ্বারা জারর েরা হে তাহকল রনম্নরলরখত রবষকের েকধয একটি জো যদওো যেকত পাকর: 

 বযাংে যেটকেে 

 বারতল েরা যিে (আকগ্ যিকে আপনার নাে োপাকনা) 
 েযাশ্ োিক  (ATM) (অবশ্যই আকগ্ যিকে আপনার নাে োপাকনা ও স্বাের েরা িােকত হকব) 

 ববধ েখুয যিরিট োিক  

1 না 

েুিরাকের পুরেভার েরিত্র আইরি োিক  1 না 

রবকদকশ্ জকন্মর েুিরাকের েনেুযলার ররকপাকটক র আেল বা প্রতযরেত অনরুলরপ (FS-240, DS-1350, F-545) 0 হযাাঁ 

েুিরাকের জকন্মর োটিক রফকেট (কেট বা স্থানীে েরোর দ্বারা প্রদান েরা) 0 হযাাঁ 

োনারিোন DMV লানকার পাররেট বা নন-ড্রাইভার আইরি োিক  েহ োনারিোন বািক োটিক রফকেট 0 হযাাঁ 

ববধ োনারিোন পােকপাটক  (INS নরি োিা) 0 হযাাঁ 

যফিাকরল স্বীেৃত উপজারত যিকে উপজারত বািক োটিক রফকেট, যেখান যিকে প্রোরণত হে যে জন্ম েুিরাকে হকেকে 0 হযাাঁ 

গুরুত্বপণূক: এেটি রেিযা রববরৃত যদওো বা রেিযা যে যোনও নরি জো যদওো, যফৌজদারর অপরাধ রহোকব শ্ার কোগ্য হকত পাকর। 

 

DMV যোন েরতগ্র  বা রবেৃত নরিপত্র বা যোনও পররবরতক ত বা েকুে তুকল যফলা নরিপত্র গ্রহণ েরকব না। প্রতারণাপূণক বকল েকন হকত পাকর এেন নরি DMV বাকজোপ্ত েরকব। েরদ আপরন 

প্রতারণাপূণক নরি জো যদন তাহকল আপনাকে যেই আপনার রবরূকে যফৌজদারর োেলা হকত পাকর। 
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