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3 নং পাতার আবেদন পূরণ করার আবে অনুগ্রহ কবর এই প্াবকবের 1 ও 2 নং পাতা পড়ুন। যদদ আপদন একজন দনউ ইয়ক্ক োসী হন যার অক্ষমতা আবে এেং
হাঁটরত চলরত পাবরন না তাহবে দেবেষ পাদক্ক ং পারদিে ো োইবসন্স প্লেবের জন্ প্যাে্ হবত পাবরন। এই অক্ষমতাসমূরহর েণ্কনার জন্ এই প্াবকবের 3 নং পাতার
আবেদবনর 2য় খণ্ড প্দখুন। প্কানও সারাজীেন ো সািদয়ক সিবয়র অক্ষিতার জন্ একো পাদক্ক ং পারদিে ইসু্ করা হবত পাবর। পারদিেগুবো প্রনতবন্ধী ব্যনতির
িারম ইস্্য করা হয়। পাদক্ক ং পারদিে প্পবত আপনার ড্াইভার থাকা ো োদড়র প্রদজস্ার্ক িাদেক হওয়া আবি্যক িয়। গুরুতর অক্ষিতা থাকা প্য প্কানও েয়বসর
োচ্ারা পারদিবের জন্ প্যাে্, প্সইিবতা যারা আইনত অন্ধ তারাও প্যাে্।
1) পানকদেিং পারনমরটর জি্য আরব্ি করা:
(a)3
3 নং পাতার আবেদবনর 1ি খণ্ড পূরণ করুন। যদদ আপনার অক্ষমতা সারা জধীবরির জি্য হয়, তাহবক প্কানও রাক্ার, অদস্ওপ্াদথ রাক্ার,
রাক্াবরর সহকাদর, নাস্ক প্্াকটিসনার, প্পাদরয়াদরিক প্িদরদসবনর রাক্ার (পা সংক্ান্ত অক্ষিতা) ো অব্াবিদরিস্ (অন্ধববের জন্) আবেদন পবরের
2য় খবণ্ডর প্িদরক্াে সাটি্কদিবকেন দেভােটি প
পূরণ কবর আপনার কাবে প্িরত পাঠাবত হবে। যদদ আপনার অক্ষমতা সামনয়ক হয় যার জন্ সহায়ক
দরভাইবসর প্বয়াজন, তাহবে প্কানও রাক্ার ো অদস্ওপ্াদথর রাক্ারবক
রাক্ারবক আবেদন পবরের 2য় খবণ্ডর প্িদরক্াে সাটি্কদিবকেন দেভাবের “সািদয়ক অক্ষিতা”
পূরণ কবর আপনার কাবে প্িরত পাঠাবতহবে।
দ্রষ্টে্: যদদ আপনার অক্ষিতা সারা জীেবনর জন্ হয়, প্যো প্দবখ প্োঝা যাবে (প্যিন পা োদ যাওয়া) বা যদদ আপনার কাবে ইনতমরধ্যই গুরুতর
অক্ষিতার োইবসন্স প্লেে থাবক তাহবে হয়বতা ইসু্কাদর এবজন্ট প্িদরক্াে সাটি্কদিবকেন প্থবক অে্াহদত দদবত পাবর।
(b)আপিার সম্ূণদে করা আরব্ি আপিারক অবি্যই আপনি যে মহািগর, িহর বা গ্ারম বসবাস কররি যসখািকার ইস্্যকানর এরজরটের কারে আিরত
হরব। আপিার আরব্ি যমাটর গানি ্প্তররর (DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES, DMV) কারে পাঠারবি িাি DMV পানকদে পারনমট ইস্্য করর
িা। যদদ আপনার কাবে NYS DMV ইসু্ করা ড্াইভার োইবসন্স ো নন-ড্াইভার আইদর কার্ক থাবক তাহবে আপনাবক প্সই নদথ অেে্ই ইসু্কাদর
এবজন্টবক প্দখাবত হবে। আইন েেেৎকারী সংস্ারা যাবত প্কৃ ত পারদিে ধারকবক েনাক্ করবত পাবর ও সহায়তা সীিার অেে্েহার প্রাধ করবত পাবর
তাই ইসু্কাদর এবজন্ট আপনার পারদিবে আপনার োইবসন্স ো নন-ড্াইভার আইদর কাবর্ক দপ্ন্ট করা নয় সংখ্ার নম্বরটির প্েষ দতনটি সংখ্া দেখবে।
পারদিে প্পবত আপনার কাবে NYS DMV দ্ারা ইসু্ করা ড্াইভার োইবসন্স ো নন-ড্াইভার আইদর কার্ক থাকা আেে্ক নয়, যদদ না আপদন দনউ
ইয়ক্ক েহবরর োদসন্া না হন (দনবে প্যিন েো আবে প্সই িবতা দনউ ইয়বক্ক র োদসন্ারা যদদ তাবদর ড্াইভার োইবসন্স ো নন-ড্াইভার আইদর
কাবর্কর কদপ না প্দন তাহবে পারদিে ইসু্ করা হবে না)।
নিউ ইয়রকদের িহররর বানসন্ারা -দনউ ইয়ক্ক েহবরর পদরেহন দেভাে (New York City Department of Transportation, NYC DOT) দনউ ইয়ক্ক
েহবরর োদসন্াবদর পারদিে ইসু্ কবর। যদদ আপদন একজন দনউ ইয়ক্ক েহবরর োদসন্া হন এেং আপনার পারদিবের প্বয়াজন থাবক, তাহবে আপনাবক
অেে্ই আপনার আবেদন এবিং আপনার ড্াইভার োইবসন্স ো নন-ড্াইভার আইদর কাবর্কর কদপ NYC Department of Transportation, Permits and
Customer Service, 30-30 Thomson Avenue, 2nd Floor, Long Island City, NY 11101-3045 এ পাঠাবত হবে। আরও তবথ্র জন্ (718)
433-3100 নম্ববর প্িান করুন। েন্ আপনি আপিার ড্াইভার লাইরসন্স বা িি-ড্াইভার আইনি কারিদের কনপ প্র্াি িা কররি তাহরল, NYC DOT
পারনমট ইস্্য কররব িা। যদদ আপনার গুরুতর অক্ষিতা থাকা ে্দক্বদর প্লেে থাবক, তাহবে 1ি খণ্ড সম্ূণ
ূ ্ক করুন এেং আপনার প্রদজব্রেেবনর কদপ
সংযুক্ কবর দদন। যদদ আপনার গুরুতর অক্ষিতা থাকা ে্দক্বদর কাস্ি প্লেে থাবক, তাহবে ইন্টারন্াে্ানাে অ্াবসেবসর। এর দেহ্ন আবে আপনার
প্লেবের একটি েদে সংযুক্ করুন। অনুগ্রহ কবর 2য় পাতায় “দনউ ইয়ক্ক েহবর পাদক্ক ং” সম্বক্ক গুরুবেপূণ্ক তথ্ পড়ুন।
িাসাউ কাউনটের বানসন্ারা -পারদিবের জন্ প্কাথায় আবেদন করবত হবে তা জানবত (516) 227-7399 (নাসাউ কাউদন্টর প্দতেন্ধী অদিস)
নম্ববর প্িান করুন।
নিউ ইয়কদে যটেরটর অি্যাি্য বানসন্ারা -আপনার দনকেেততী প্কান এবজন্ট পারদিে ইসু্ কবর তা জানবত আপনার স্ানীয় িহানের, েহর ো গ্রাবির
হবে প্িান করুন। যবনিরভাগ নসটি, িহর বা গ্ামধীণ ক্াকদে এবিং নকে্ প্নলস নবভাগ পারনমট ইস্্য করর। প্েদেরভাে এবজন্ট MV-664.1 গ্রহণ কবর,
দকন্তু দকেু এবজবন্টর দনজস্ব আবেদন পরে আবে এেং সিস্ত এবজন্ট সািদয়ক অক্ষিতার পারদিে ইসু্ কবর না।
2) লাইরসন্স যলেরটর আরব্রির জি্য:
(a) আপনার অক্ষিতা স্ায়ী হওয়া আবি্যক ।
(b) প্য োদড়বত দেবেষ প্লেে ইসু্ করা হবে তা অেে্ই প্রনতবন্ধী ব্যনতির িারম যরনজটোিদে করা আেে্ক। ে্দক্র অেে্ই এগুবো থাকবত হবে:
েয়স অন্তত 16 হবত হবে ও তার নাবি োদড় প্রদজস্ার করা থাকবত হবে।
(c) 3 নং পাতার আবেদবনর 1ি খণ্ড পূরণ করুন। রাক্ার, অদস্ওপ্াদথ রাক্ার, রাক্াবরর সহকাদর, নাস্ক প্্াকটিসনার, প্পাদরয়াদরিক প্িদরদসবনর রাক্ার
(পা সংক্ান্ত অক্ষিতা) ো অব্াবিদরিস্বক (অন্ধববের জন্) আবেদন পবরের 2য় খবণ্ডর “স্ায়ী অক্ষিতা” দেভাে পূরণ কবর আপনার কাবে পাঠাবত
হবে। দ্রষ্টে্: যদদ আপনার স্ায়ী অক্ষিতা থাবক এেং যা প্োবখ প্দখা যায় (প্যিন পা হারাবনা) বা আপনার কাবে অক্ষিতার জন্ স্ায়ী (নীে)
পাদক্ক ং পারদিে থাবক তাহবে প্িাের যান অদিস হয়বতা প্িদরক্াে সাটি্কদিবকেন িুকুে করবত পাবর। পারদিে ধারকবদরবক তাবদর সবগে পারদিে আনবত
হবে এেং আবেদবনর 1ি খণ্ড পূরণ করবত হবে এেং প্িদরক্াে সাটি্কদিবকেন ো রাক্াবরর দেেৃদত আবে এিন পারদিে আবেদবনর কদপও সংযুক্
করবত হবে।
(d) আপদন যে যকািও যমাটর োি অনিরস প্লেে প্পবত পাবরন। আবেদন সম্ূণভ
্ক াবে পূরণ কবর দনবয় আসুন।
-

প্থিোবরর জন্ আপনার োদড় প্রদজস্ার করবত, প্কৃ ত প্রদজব্রেেবনর জন্ আপনাবক অেে্ই এইসে দেষবয়র সেকটি ও আপনার অক্ষিতার
প্িাণ দদবত হবে।
- যদদ আপনার োদড়বত প্লেে থাবক, তাহবে গুরুতর অক্ষিতা থাকা ে্দক্বদর জন্ প্লেবের সবগে দেদনিয় করবত প্লেেগুদে দনবয় আসুন। ইন্টারন্াোনাে
অ্াবসেবসর দেহ্ন (ISA) থাকা নতু ন প্লেেগুদের জন্ আপনাবক একটি প্রদজব্রেেন আবেদন পরে (form MV-82) পূরণ করবত হবে এেং $25.00
দদবত হবে।
- আপনার োদড়র প্রদজব্রেেন পুনন্কেীকরণ সিয় োড়া এই প্েনবদন করা হবে আপনাবক প্েনবদন দি োেদ অদতদরক্ $3.75 দদবত হবে।
- ISA থাকা ে্দক্েতকৃ ত প্লেেগুদে DMV এর কাস্ি প্লেে অদিস প্থবক পাওয়া যাবে। আরও তবথ্র জন্ (518) 402-4838 নম্ববর প্িান করুন।
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লাইরসন্স যলেট এবিং পানকদেিং পারনমট ব্যবহার করা
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যখন প্দতেন্ধী ে্দক্ োদড়বত থাকবেন ো োদড় োোবেন প্কেেিারে তখিই পানকদেিং করার জি্য সিংরনক্ষত পানকদেিং স্াি ব্যবহার কররত যলেট ও
পারনমট ব্যবহার করা হরত পারর। প্য সকে ে্দক্ প্দতেন্ধী নন তারা সংরদক্ষত স্াবন পাক্ক করার জন্ আপনার পাদক্ক ং পারদিে ো
দেবেষ প্লেে ে্েহার করবত পারবেন না; এইসে স্াবন যারা প্েআইদনভাবে পাদক্ক ং করবে তারা NYS যান ও রিাদিক আইবনর ধারা
1203-c(4) এর েঙ্ঘন করবে এেং প্থিোর অপরাবধর জন্ $50 প্থবক $75 এেং দুই েেবরর িবধ্ দদ্তীয়োর অপরাধ করবত
$75 প্থবে $150 জদরিানা দদবত হবত পাবর। প্পৌরসভাগুদে আরও প্েদে জদরিানা োপাবত পাবর। প্কউ যদদ প্দতেন্ধীর জন্ পাদক্ক ং
প্লেে ো োইবসন্স প্লেবের অপে্েহার কবর তাহবে পারদিে ো প্লেে প্ত্াহার করা হবত পাবর।
োদড় পাদক্ক ং কবর রাখার সিয় পাদক্ক ং পারদিে দরয়র-দভউ দিরর বথবক ঝু দেবয় রাখবত হবে, দকন্তু োদড় েোর সিয় বসটি দিরর প্থবক খুবে
রাখ হবে।
সাধারণত, প্লেে ও পারদিে দনউ ইয়ক্ক প্স্বে প্দতেন্ধীবদর জন্ সংরদক্ষত পাদক্ক ং করার স্ান এিন সিস্ত জায়োয় বেধ। তবে,
প্লেে ো পারদিে ে্েহার করা িাবন এই নয় প্য আপদন প্স্ে ো স্ানীয় পাদক্ক ং দেদধ ো দি ো দনধ্কাদরত এোকায় পাদক্ক ং করার
অনুিদত প্নওয়ার প্বয়াজনীয়তা প্থবক িুক্। এোড়াও অন্ান্ প্স্ে, অঞ্চে এেং দেবদবেও প্লেে ও পারদিে বেধ। যদদ আপদন দনউ
ইয়বক্ক র োইবর যান, তাহবে আপনার পারদিে ো প্লেে গ্রহণ করা যাবে তা দনদচিত করবত পুদেস ো প্িাের যান এবজদন্সর সবগে
কথা েেুন।
প্দতেন্ধীবদর জন্ সংরদক্ষত পাদক্ক ং স্ান অেে্ই সুস্পষ্টভাবে উপবরর প্গ্রর দেহ্ন দদবয় োোবনা থাকবত হবে প্যখাবন হুইেবেয়াবরর
দেহ্ন থাকবে। পাদক্ক ং স্াবনর পৃষ্ঠতে প্থবক পাঁে প্থবক সাত িু ে উঁেুবত এইসে দেহ্ন োোবনা থাকবত হবে। সংরদক্ষত স্াবনর জায়োর
িবধ্ নীে রঙ দদবয় োইন ো িাদক্ক ং কবর রাখবত হবে। প্রনতবন্ধীর্র জি্য সিংরনক্ষত স্ারির পারি থাকা টোইপি অ্যারসেস অ্যাইরল পাকদে কররবি
িা এিনদক আপনার পারদিে ো প্লেে থাকবেও। অ্াবসেস অ্াইে হবো হুইেবেয়ার ে্েহারকারী এেং অন্ দেবেষ সহায়ক যান প্থবক
দনরাপবদ স্ানান্তর করার স্ান।
স্ানীয় আইন ো অদর্কবনন্স দ্ারা প্দতেন্ধী ে্দক্বদর জন্ পাক্ক করার স্ান দনধ্কারণ করা হয়। দনদদ্ক ষ্ট প্কানও রাস্তায় প্দতেন্ধীবদর
পাদক্ক ং সংক্ান্ত আপনার প্কানও প্শ্ন থাকবে, রাস্তার রক্ষণাবেক্ষবণর জন্ কতৃ্ক পবক্ষর সবগে কথা েেুন। রাস্তার ধাবরর পাদক্ক ং থাকা
প্কান প্কব্রের সংরদক্ষত পাদক্ক ং সম্বক্ক আপনার প্কানও প্শ্ন থাকবে, প্সই প্কব্রের ি্াবনজার ো স্ানীয় ভেন পদরদে্কবকর সবগে
প্যাোবযাে করুন।
নিউ ইয়কদে নসটিরত পানকদেিং
দনউ ইয়ক্ক দসটি (NYC) তার রাস্তায় প্কেেিারে প্দতেন্ধী ে্দক্বদর জন্ স্ান
(আয়তাকার র্ােবোর্ক পারদিে) ইসু্ কবর, যা গুরুতর প্দতেন্ধী ে্দক্বদরবক
স্াবন অথো োজ্ক োড়াই আইদনভাবে দিোর্ক স্াবন পাদক্ক ং করার অনুিদত প্দান
নয়। আপনার NYC DOT এর ইসু্ করা দসটি পারদিে ো দনউ ইয়ক্ক প্স্বের

সংরক্ষণ কবর না। তবে, দসটি একটি দসটি পারদিে
প্েদেরভাে প্োবকর জন্ উপেভ্ এিন কাে্কসাইর
কবর। দনউ ইয়ক্ক দসটির োইবর এই পারদিে বেধ
পারদিে থাকবত পাবর।

দনউ ইয়ক্ক প্স্ে ও দনউ ইয়ক্ক দসটি জুবড়, েদপং প্সন্টার, িে, অদিস দেদ্ডং এেং কবেজ ক্াম্াবস সংরদক্ষত পাদক্ক ং স্ান উপেভ্
থাবক। এইসে রাস্তার ধাবরর েবে দনদদ্ক ষ্ট স্াবন পাক্ক করার জন্ আপদন দেবেষ প্লেে ো প্স্ে পারদিে ে্েহার করবত পাবরন।
আরও তবথ্র জন্ ো পারদিবের আবেদন পবরের জন্ আপদন NYC DOT এর www.nyc.gov/dot ওবয়েসাইে প্দখবত পাবরন ো
(718) 433-3100 নম্ববর প্িান করবত পাবরন। এোড়াও আপদন NYC DOT এর সবগে এই ঠিকানায় প্যাোবযাে করবত পাবরন:
NYC Department of Transportation
Permits and Customer Service
30-30 Thomson Avenue, 2nd Floor
Long Island City, NY 11101-3045
u

নমটািদে পানকদেিং ম্কুব
যদদ আপনার েোবিোর অক্ষিতা থাবক এেং প্কানও দনদদ্ক ষ্ট গুরুতর অক্ষিতা থাবক যার কারবণ আপদন দকেু করবত পাবরন না
অথো পাদক্ক ং দিোবরর প্পবিন্ট দদবত পাবরন না, তাহবে আপদন দিোর্ক পাদক্ক ং িুকুবের জন্ প্যাে্ হবত পাবরন। দিোর্ক পাদক্ক ং
িুকুে ধারকবক দনউ ইয়ক্ক (দনউ ইয়ক্ক দসটি োবদ) দসটি, েহর ো গ্রাবির প্য প্কানও দিোর্ক পাদক্ক ং স্াবন দি োড়াই পাক্ক করার
অনুিদত প্দয়। আরও তবথ্র জন্, MV-664.1MP (গুরুতর অক্ষিতা থাকা ে্দক্বদর জন্ দিোর্ক পাদক্ক ং িুকুবের জন্ আবেদন)
এেং MV-664.2MP (দিোর্ক পাদক্ক ং িুকুবের তথ্) িি্ক প্দখুন। এইসে স্ানীয় ইসু্কাদর এবজবন্টর িাধ্বি উপেভ্ এেং DMV
dmv.ny.gov এও উপেভ্।
ওবয়েসাইে dmv.ny.g
MV-664.1B (2/17)
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অি্গ্হ করর

গুরুতর অক্ষমতা থাকা ব্যনতির্র জি্য পানকদেিং পারনমট বা
লাইরসন্স যলেরটর জি্য আরব্ি

তরথ্যর জি্য
ভাঁজ অি্সারর নেঁরি
1 ও 2 যররখ ন্ি।

এই আবেদন পূরণ করার আবে অনুগ্রহ কবর এই প্াবকবের 1 ও 2 নং পাতা পড়ুন। যদদ আপদন পাদক্ক ং পারদিবের জন্ আবেদন করবেন তাহবে সম্ূণ্ক করা আবেদন
পরে আপদন প্য দসটি, েহর ো গ্রাবি থাবকন প্সই ইসু্কারী এবজবন্টর (স্ানীয় প্পৌরসভা) কাবে দনবয় যান; আপিার আরব্ি যমাটর োি ্প্তরর পাঠারবি িা কারণ
DMV পানকদেিং পারনমট ইস্্য করর িা।
1ম খণ্ড অক্ষমতা থাকা ব্যনতি সম্রকদে তথ্য — (অি্গ্হ করর নপ্রটে করুি এবিং নচননিত স্ারি স্াক্ষর করুি।)
পদদে

প্থি

িাবঝর নাি

প্েদেবিান নং
(

ঠিকানা: নং এেং রাস্তা
জন্ম তাদরখ

অ্াপাে্কবিন্ট নং

পুরুষ

িদহো

আদি োই:

োইবসন্স প্লেে (DMV এ আবেদন করুন।)

আপনার কী অক্ষিতা থাকা ে্দক্বদর জন্ োইবসন্স প্লেে প্থবক?
হ্াঁ - আিার োইবসন্স প্লেে নম্বর হবো:

না

)

দসটি

প্স্ে

দজপ প্কার

পাদক্ক ং পারদিে (আপনার স্ানীয় ইসু্কারী এবজবন্টর কাবে আবেদন করুন।)

NYC বানসন্ারা -আপনার ড্াইভার োইবসন্স ো নন-ড্াইভার আইদরর কদপ সংযুক্ করুন। যদদ
আপনার দনউ ইয়ক্ক প্স্ে পারদিে থাবক, তাহবে এখাবন পারদিে নম্বর দপ্ন্ট করুন:

স্াক্ষর করার আরগ 4 িিং পাতায় ো যলখা আরে পরি নিি
(অক্ষমতা থাকা ব্যনতির অথবা নপতামাতা বা অনভভাবরকর স্াক্ষর) — যদদ দপতািাতা ো অদভভােক স্বাক্ষর
কবর, তাহবে অনুগ্রহ কবর আপনার স্বাক্ষবরর পর অক্ষিতা থাকা ে্দক্র সবগে আপনার সম্ক্ক কী জানান।

(তাদরখ)

X

2য় খণ্ড যমনিক্যাল সাটিদেনিরকিি
দ্রষ্টব্য: স্ায়ধী অক্ষমতা রাক্ার (MD), অদস্ওপ্াদথর রাক্ার (DO), রাক্াবরর সহকাদর (PA), নাস্ক প্্াকটিসনার (NP), প্পারায়াদরিক প্িদরদসবনর রাক্ার (DPM,
পাবয়র অক্ষিতার জন্) ো অব্াবিদরিস্ (OD, অন্ধববের জন্) দ্ারা সাটি্কিাবয়র করা হবত পাবর। সামনয়ক অক্ষমতা, তবে, প্কেেিারে রাক্ার ো অদস্ওপ্াদথ
রাক্ার দ্ারা সাটি্কিাবয়র করা হবত পাবর।
অক্ষমতার নববরণ প্র্ািকা
প্র্ািকারধীধী বারসে টিক ন্ি এবিং যরাগনিণদে য়ক সম্নকদেত তথ্য প্র্াি করুি:
সামনয়ক অক্ষমতা: সািদয়ক অক্ষিতা থাকা ে্দক্ হবেন প্সই ে্দক্ দযদন সািদয়কভাবে প্কানও সহায়ক যন্ত্র োড়া হাঁো েো করবত পাবরন না।
সহায়ক দরভাইবসর উদাহরবণ প্রেস, োঠি, ক্াে, কৃ দরেি যন্ত্রপাদত, অন্ ে্দক্, হুইেবেয়ার ো ওয়াকার থাকবেও তা প্কেে এবতই সীদিত নয়।
গুরুত্বপূণদে: আবরাে্োবভর প্ত্াদেত তাদরখ দনদে্কবেবষ সািদয়ক পারদিে েয় িাস ো তার কি সিবয়র জন্ ইসু্ করা হয়।
আররাগ্যলারভর প্রত্যানিত তানরখ:

যরাগনিণদে য়:

যকাি সহায়ক নিভাইরসর প্ররয়াজি?
স্ায়ধী অক্ষমতা: “গুরুতর অক্ষি” ে্দক্ হবেন প্সই ে্দক্ যার দনবে এক ো একাদধক স্ায়ী বেকে্, অক্ষিতা ো সিস্া আবে, যার কারবণ তার হাঁোেো সীদিত।
যরাগনিণদে য়:
অনুগ্রহ কবর যে অবস্াটি প্ররোজ্য যসটিরত টিক ন্ি:

£ প্পাবে্কবেে অদসেবজন ে্েহার কবর £ আইনত অন্ধ £ উভয় ো একটি পা সীদিত ে্েহার করবত পাবরন ো ে্েহার করবত পাবরন না
£ না প্থবি 200 িু ে থািবত পাবরন না
£ দনউবরািাসকুোর দরসিাংেন যার িবে হাঁোেো গুরুতরভাবে সীদিত £ ক্াস III ো IV কাদর্কয়াক অেস্া (আবিদরকান হাে্ক অ্াবসাদসবয়েবনর
িানক অনুসাবর)

£ োত, স্ায়ু ো অবথ্কাবপদরক অেস্ার কারবণ সীদিত হাঁোর ক্ষিতা
£ িু সিু বসর প্রাবের কারবণ সীদিত, স্পাইবরাবিদরি দ্ারা পদরিাবপর সিয় এক প্সবকবডের জন্ প্িাস্কর (দরবসদপরােদর) এসেপাইবরােদর ভদেউি এক
দেোবরর প্থবক কি অথো আটি্কয়াে অদসেবজন প্েনসন ঘবরর োতাবস আরাি করার সিয় ষাে দিদি/এইেদজ এর প্থবক কি

£ উপবর তাদেকাভু ক্ প্নই এিন বেকে্ ো অেস্া আবে যার বেকে্তাও সিান এেং যার কারবণ পােদেক পদরেহন ে্েহাবর সিস্া হয় এেং অসুদেধা
োড়াই এদদক ওদদবক প্যবত সিস্া হয়। কধীভারব এই অক্ষমতা হাঁটাচলার ক্ষমতা সধীনমত করর তা জািাি।

MD/DO/DPM/NP/PA/OD এর নাি

প্পোদারী োইবসন্স

MD/DO/DPM/NP/PA/OD এর ঠিকানা

প্েদেবিান নং
(

)

স্াক্ষর করার আরগ 4 িিং পাতায় ো যলখা আরে পরি নিি
(তাদরখ)

X

(MD/DO/DPM/NP/PA/OD এর স্াক্ষর)

Part 3 FILE INFORMATION (For Issuing Agent Use Only)
Parking Permit No.
Date Issued:
£ Blue £ Red
£ First £ Second
9-digit number from NYS Driver License/ID Card

£ Denied £ Revoked

Date Expires:

Reason:
(Date)

X
(Issuing Agent)
MV-664.1B (2/17)

(Locality)
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গ্াহক ও যমনিক্যাল যপ্রারিিিালর্র জি্য দ্রষ্টব্য
NYS যান ও রিাদিক আইন এেং প্পনাে আইন অনুসাবর, গুরুতর অক্ষিতা থাকা ে্দক্র পাদক্ক ং
পারদিে ো োইবসন্স প্লেবের আবেদবনর জন্ ভু ে দেেৃদত প্দান ো ভু ে তথ্ প্দান হবো অপরাধ
(গুরুতর অপরাধ ো অপকি্ক)। এই অপরাবধর জন্ জদরিানা, প্জে অথো উভয়ই হবত পাবর।
পাদক্ক ং পারদিবের জন্ আবেদবনর প্ক্ষবরে এই ধরবনর অপরাধ হবে, এর জন্ প্িৌজদাদর জদরিানা
োেদ $250 - $1,000 দদবত হবত পাবর।
যে সকল গ্াহক লাইরসন্স যলেট বা পানকদেিং যলেট চাি, অক্ষমতা থাকা ব্যনতির্র জি্য:
যখন আপদন এই আবেদবনর 1ি খণ্ড স্বাক্ষর করবেন তখন আপদন প্ত্ায়ন করবেন প্য:
 এই আবেদবন আপদন প্য তথ্ দদবয়বেন তা সত্;
 2য় পাতায় থাকা “োইবসন্স প্লেে এেং পাদক্ক ং পারদিে” এর েত্ক ােেী পবড়বেন এেং েুবঝবেন; এেং
 আপদন এইসে েত্ক ােেী প্িবন েেবত সম্মত হবছেন।

যমনিক্যাল যপ্রারিিিালর্র জি্যঅক্ষমতা থাকা ব্যনতির্র লাইরসন্স যলেট বা পানকদেিং পারনমরটর জি্য আরব্রির
সহায়ক নহরসরব নচনকৎসা তথ্য প্র্াি কররি:
যখন আপদন এই আবেদবনর 2য় খণ্ড স্বাক্ষর করবেন তখন আপদন প্ত্ায়ন করবেন প্য:
 আপনার প্দত্ত দেদকৎসা সংক্ান্ত তথ্ সত্ এেং দনভু্ক ে; এেং
 আপনার িবত, আবেদবনর 1ি খবণ্ড উদলিদখত ে্দক্ 2য় খবণ্ড দনদদ্ক ষ্ট কবর উবলিখ করা দেদকৎসার িানদণ্ড
অনুসাবর অক্ষিতা থাকা ে্দক্বদর জন্ োইবসন্স প্লেে ো পাদক্ক ং পারদিে পাওয়ার প্ক্ষবরে দেদকৎসােতভাবে
প্যাে্।

MV-664.1B (2/17)

dmv.ny.gov
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