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 েমাটরযান িবভাগ 
(Department of 
Motor Vehicles) 

 তী  অ মতাসহ বয্ি েদর জনয্ পািকর্ ং পারিমট অথবা 
লাইেস  ে েটর জনয্ কীভােব আেবদন করেত হেব 

dmv.ny.gov 
সাধারণ  িনেদর্ িশকা  
অনু হ কের আপনার ারা, পৃ  3 এর আেবদন প িট স ূণর্ করার পূেবর্, এই পয্ােকেটর পৃ  1 এবং 2 পড়ুন৷ আপিন একিট ে শাল পািকর্ ং পারিমট অথবা লাইেস  ে েটর জনয্ েযাগয্ যিদ 
আপিন িনউ ইয়েকর্ র (New York) একজন বসবাসকারী যার একিট অথবা তার অিধক অ মতা আেছ েযগিল আপনার সচলতােক বাধা া  কের৷ এই সকল অ মতাগিলর একিট 
িববরেণর জনয্ এই পয্ােকেটর পৃ  3 এর পাটর্  2 েদখুন৷ একিট পািকর্ ং পারিমট দান করা হেত পাের হয় একিট ায়ী অথবা সামিয়ক অ মতার জনয্৷ পারিমটগিল দান করা হয় 
অ মতাযু  বয্ি িটর নােম৷ একিট পািকর্ ং পারিমট পাওয়ার জনয্ আপনােক একিট চালক, অথবা একিট যানবাহেনর িনবি ত মািলক হেত হেব না৷ েযেকােনা বয়েসর িশশরা, যােদর 
একিট তী  অ মতা আেছ, পারিমটগিলর জনয্ েযাগয্, েসই সকল মানষুেদর মত যারা আইনগতভােব অ ৷ 

1) পািকর্ ং পারিমট এর জনয্ আেবদন করার জনয্: 

(a) পৃ  3 এর আেবদনপে র পাটর্  1 পূরণ করন৷ যিদ আপনার একিট ায়ী অ মতা থােক, তাহেল একজন ওষুধিভিত্তক িচিকৎসক, অি  সং া  িচিকৎসক, িচিকৎসেকর সহকারী, 
অনশুীলনকারী নাসর্, পিডয়াি ক েমিডিসন (পােয়র পাতার অ মতা স িকর্ ত) এর িচিকৎসক অথবা চ ু  িবশারদ (অ ে র জনয্) ারা আেবদন পে র পাটর্  2 এর " ায়ী 
অ মতা" িচিকৎসািভিত্তক শংসাপ িট পূরণ করান এবং ফমর্িট আপনার িনকট েফরত িনন৷ যিদ আপনার একিট সামিয়ক অ মতা থােক েযিটর জনয্ একিট সহায়ক িডভাইেসর 
েয়াজন হয়, তাহেল ওষুধিভিত্তক িচিকৎসক, অি  সং া  িচিকৎসক ারা আেবদন পে র পাটর্  2 এর "অ ায়ী অ মতা" িচিকৎসািভিত্তক শংসাপ িট পূরণ করান এবং ফমর্িট 
আপনার িনকট েফরত িনন৷ বয্: যিদ আপনার একিট ায়ী অ মতা থােক, তাহেল িচিকৎসািভিত্তক শংসাপে র েয়াজনীয়তািটর ে ে  ছাড় পাওয়া েযেত পাের যিদ আপনার 
একিট সু , দশর্েনর ারাই সনা করণেযাগয্ অ মতা (েযমন একিট পা হারােনা) থােক অথবা  যিদ আপনার ইিতমেধয্ই তী  অ মতাযু  বয্ি েদর জনয্ লাইেস  ে ট থােক৷ 

(b) আপনােক আবিশয্কভােব আপনার স ণূর্ করা আেবদন প িটেক শহর, নগর, অথবা ামিটর জনয্ েযখােন আপিন বাস কেরন, িনযু কৃত দানকারী 
িতিনিধর কােছ িনেয় েযেত হেব৷ আপনার আেবদনিট েমাটর যান িবভােগর (DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES, DMV) িনকট পাঠােবন না - 

DMV পািকর্ ং পারিমটগিল দান কের না৷ যিদ আপনার একিট াইভার লাইেস  অথবা একিট নন- াইভার ID কাডর্  থােক েযিট NYS DMV-এর ারা দত্ত, তাহেল 
আপনােক আবিশয্কভােব নিথিট দানকারী িতিনিধেক েদখােত হেব৷ দানকারী িতিনিধ, আইন বলবতকারী সত্তােক এবং পারিমটধারীেক সাহাযয্ করার এবং েহন া সীিমত 
করেত সাহাযয্ করার উে েশয্, আপনার পারিমেটর উপর নয়-অে র সংখয্ার, েযিট আপনার লাইেস  অথবা নন- াইভার ID এর উপর ি  করা থােক, েশষ িতনিট অ  
িলখেবন৷ আপনার, একিট পারিমট পাওয়ার জনয্ NYS DMV-এর ারা দত্ত একিট াইভার লাইেস  অথবা নন- াইভার ID থাকার েয়াজনীয়তা নাই, যিদ না আপিন িনউ 
ইয়কর্  (NEW YORK) শহেরর একজন বসবাসকারী হন (যিদ আপিন িনউ ইয়কর্ (New York) শহেরর একজন বসবাসকারী হন, তাহেল আপনােক একিট পারিমট দান করা 
হেব না যিদ না আপিন পারিমেটর জনয্ আেবদেনর সে  আপনার াইভার লাইেস  অথবা নন- াইভার ID কােডর্ র একিট কিপ অ ভুর্  কেরন)৷ 

 িনউ ইয়কর্  শহেরর (NEW YORK CITY) বসবাসকারীরা  - িনউ ইয়কর্  শহেরর পিরবহন িবভাগ (New York City Department of Transportation, NYC DOT) 
িনউ ইয়কর্  শহর (New York City) এর বসবাসকারীেদর জনয্ পারিমট দান কের৷ যিদ আপিন িনউ ইয়কর্  িসিটর একজন বািস া হন যাঁর একিট পারিমেটর েয়াজন, তাহেল 
আপনােক অবশয্ই আপনার আেবদন এবং আপনার াইভার লাইেস  অথবা নন- াইভার ID কােডর্ র একিট কিপ NYC Department of Transportation, Permits and 
Customer Service, 30-30 Thomson Avenue, 2nd Floor, Long Island City, NY 11101-3045 এ পাঠােত হেব৷ আরও তেথয্র জনয্ (718) 433-3100 ন ের কল 
করন৷ যিদ আপিন আপনার আেবদেনর সে  আপনার াইভার লাইেস  অথবা নন- াইভার ID কােডর্ র একিট কিপ দান না কেরন, তাহেল NYC DOT 
একিট পারিমট দান করেব না৷ যিদ আপনার, তী  অ মতাযু  বয্ি েদর জনয্ ে টগিল থােক, তাহেল পাটর্  1 স ূণর্ করন এবং আপনার েরিজে শেনর একিট কিপ 
সংযু  করন৷ যিদ আপনার তী  অ মতাযু  বয্ি েদর জনয্ কা ম ে টগিল থােক, তাহেল নাগাল াি র আ জর্ ািতক তীকিটেক দিশর্ত কের আপনার ে েটর একিট ছিব 
সংযু  করন৷ অনু হ কের পৃ  2 এ "িনউ ইয়কর্  শহের (NEW YORK CITY) পািকর্ ং" স েকর্  গর পূণর্ তথয্গিল পড়ুন৷ 

 নাসাউ কাউি র বািস ারা  পারিমেটর জনয্ েকাথায় আেবদন করেত হেব তা জানেত (516) 227-7399 (শারীিরকভােব িতব ীেদর নাসাউ কাউি  অিফস) ন ের কল 
করন৷ 

 িনউ ইয়কর্  রােজয্র (NEW YORK STATE) অনয্ানয্ সকল বসবাসকারীরা  - পারিমট দানকারী িনকটতম িতিনিধর অব ান জানার জনয্ আপনার ানীয় 
শহর, নগর অথবা ােমর হেল েফান করন৷ অিধকাংশ শহর, নগর অথবা ামীণ াকর্  এবং িকছু পিুলশ িবভাগ, পারিমট দান কেরন৷ Most agents accept 
অিধকাংশ িতিনিধই ফমর্ MV-664.1 হণ কেরন, তেব িকছু িতিনিধর তাঁেদর িনজ  আেবদন প  আেছ, এবং সকল িতিনিধই সামিয়ক অ মতার জনয্ পারিমট দান 
কেরন না৷ 

2) লাইেস  ে টগিলর জনয্ আেবদন করার উে শয্: 
(a) আপনার অ মতা আবিশয্কভােব ায়ী হেত হেব৷ 
(b) েয যানিটর উপর িবেশষ ে টগিল বয্বহৃত হেব েসিটেক আবিশয্কভােব হেত হেব অ মতাযু  বয্ি িটর জনয্ িনব নকৃত৷ আপনার িনেজর নােম একিট েরিজ াডর্  যান 

রাখার জনয্ আপনােক আবিশয্কভােব কমপে  16 বছর বয়সী হেত হেব৷ 
(c) পৃ া 3 এ আেবদনপে র পাটর্  1 পূরণ করন৷ একজন ওষুধিভিত্তক িচিকৎসক, অি  সং া  িচিকৎসক, িচিকৎসেকর সহকারী, অনশুীলনকারী নাসর্, পিডয়াি ক েমিডিসন 

(পােয়র পাতার অ মতা স িকর্ ত) এর িচিকৎসক অথবা চ ু  িবশারদ (অ ে র জনয্) ারা আবিশয্কভােব আেবদনপে র পাটর্  2 এর " ায়ী অ মতা" এর িবভাগিট পূরণ 
করেত এবং ফমর্িট আপনােক েফরত িদেত হেব৷ বয্: েমাটর যান কাযর্ালয় (Motor Vehicles office) এর ারা িচিকৎসািভিত্তক শংসাপে র েয়াজনীয়তার ে ে  ছাড় 
েদওয়া হেত পাের, যিদ আপিন ায়ীভােব অ ম হন এবং একিট সু , দশর্েনর ারাই সনা করণেযাগয্ অ মতা (েযমন একিট পা হারােনা) থােক অথবা  যিদ আপনার অ ম 
বয্ি র জনয্ একিট ায়ী (নীল) পািকর্ ং পারিমট থােক৷ পারিমটধারীেদর তাঁেদর সে  পারিমট িনেয় আসেত হেব এবং, এছাড়াও, আেবদনপে র পাটর্  1 পূরণ করেত এবং 
িচিকৎসািভিত্তক শংসাপ  অথবা িচিকৎসেকর িববিৃত দশর্ন কের পারিমেটর একিট কিপ আেবদনপে র সে  সংযু  করেত হেব৷ 

(d) আপিন েযেকােনা েমাটর যান কাযর্ালয় (Motor Vehicles office) েথেক ে টগিল েপেত পােরন৷ আপনার সে  স ণর্ করা আেবদনপ িট িনেয় আসুন৷ 
- আপনার যানিটেক থমবােরর জনয্ িনবি ত করােনার জনয্, আপনােক আবিশয্কভােব, একিট মলূ েরিজে শেনর এবং আপনার অ মতা মােণর জনয্ েয়াজনীয় সকল 

নিথগিল দান করেত হেব৷ 
- যিদ আপনার গািড়েত ে টগিল থােক, তাহেল তী  অ মতাযু  বয্ি েদর জনয্ ে টগিলর সে  বদলা-বদিল করার জনয্ আপনার সে  ে টগিল িনেয় আসুন৷ -আপনােক 

আবিশয্কভােব একিট িনব ীকরণ আেবদনপ  (ফমর্ MV-82) পূরণ করেত এবং নতুন ে টগিলর, েযগিল আ জর্ ািতক নাগােলর তীক (International Symbol of 
Access, ISA) জনয্ $25.00 দান করেত হেব৷ 

- যিদ এই েলনেদনিট, যখন আপিন একিট গািড়র েরিজে শন নবীকরণ কেরন েসই সমেয় বয্তীত অনয্ েযেকােনা সমেয় করা হয়, তাহেল আপনােক $3.75 এর একিট 
অিতির  েলনেদন পাির িমক দান করেত হেব৷ 

- ISA সহ বয্ি িভিত্তককৃত ে টগিল DMV এর কা ম ে েটর কাযর্ালেয় (DMV's Custom Plates Office) উপল ৷ তেথয্র জনয্ (518) 402-4838 ন ের কল করন৷  
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লাইেস  ে ট এবং পািকর্ ং পারিমটগিল বয্বহার করা 

◆ ে ট এবং পারিমটগিল শধুমা  তখনই সংরি ত পািকর্ ং এলাকায় পাকর্  করার জনয্ বয্বহার করা েযেত পাের যখন েকােনা িতব ী বয্ি  গািড়েত চেড়ন বা 
চালান৷ অ ম নন এমন বয্ি রা একিট সংরি ত ােন গািড় রাখার জনয্ আপনার পািকর্ ং পারিমট অথবা ে শাল ে টগিল বয্বহার করেত পারেবন না; এই 
ানগিলেত েবআইিনভােব গািড় রাখা বয্ি রা NYS েমাটরযান এবং পিরবহন আইেনর ধারা 1203-c(4) ল ন কেরন এবং তাঁেদর ারা কৃত থম অপরােধর 

জনয্ $50 েথেক $75, এবং দইু বছেরর মেধয্ কৃত ি তীয় অপরােধর জনয্ $75 েথেক $150 জিরমানা হেত পাের৷ েপৗরসভাগিল অিধক জিরমানা আেরাপ করেত 
পাের৷ একজন বয্ি  িযিন অ ম বয্ি র জনয্ েযেকােনা পািকর্ ং পারিমট অথবা লাইেস  ে ট এর অপবয্বহার কেরন তাঁেদর পারিমট অথবা ে টগিল রদ করা হেত 
পাের৷ 

◆ পািকর্ ং পারিমটগিলেক, যখন গািড়িট পাকর্  করা থাকেব িরয়ার-িভউ িমরর (িপেছন েদখার আয়না) েথেক ঝুিলেয় রাখেত হেব, তেব যখন গািড়িট চালােনা হেব 
তখন আয়না েথেক সিরেয় রাখেত হেব৷ 

◆ সাধারণত, ে ট এবং পারিমটগিল িনউ ইয়কর্  রােজয্র (New York State) সকল ােন েযখােন অ মতাযু  বয্ি েদর জনয্ গািড় রাখার ানগিল সংরি ত থােক, 
েসখােন ৈবধ৷ তেব, ে ট অথবা পারিমেটর বয্বহার আপনােক রাজয্ অথবা ানীয় পািকর্ ং িবিধগিলর অথবা খরচগিলর অথবা একিট িনধর্ািরত ােন পাকর্  করার 
জনয্ অনেুমাদন হণ করার েয়াজনীয়তা েথেক ছাড়যু  কের না৷ ে ট এবং পারিমটগিল অিধকাংশ রাজয্, অ ল এবং িবেদেশও ৈবধ থােক৷ যিদ আপিন িনউ 
ইয়কর্  (New York) এর বাইের মণ কেরন, তাহেল আপনার পারিমট অথবা ে ট গৃহীত হেব িকনা েসই িবষেয় িনি ত হওয়ার জনয্ েসই ানিটর পুিলশ অথবা 
েমাটরযান িতিনিধর েথেক যাচাই কের িনন৷ 

◆ অ মতাযু  বয্ি র জনয্ সংরি ত পািকর্ ং এর ানগিলেক, আবিশয্ক ভােব সু কাশয্ ােন এবং ায়ীভােব লাগােনা আইনানগু িচ গিলর ারা, েযিট 
হইলেচয়ােরর তীক দশর্ন কের, সূচীত হেত হেব৷ এই িচ গিলেক পািকর্ ং এর ােনর তল েথেক পাঁচ েথেক সাত ফুট উপেরর একিট উ তায় রাখােত হেব৷ 
সংরি ত ানগিলর িনিদর্ করেণর মেধয্ অ ভুর্  হেত পাের নীল রেঙর ারা অি ত েরখা অথবা িচি ত করা৷ অ মতাযু  বয্ি র জনয্ সংরি ত ােনর 
পা র্বত  েডারাকাটা অয্াকেসস আইেলর উপর গািড় রাখেবন না এমনিক আপনার একিট পারিমট অথবা ে ট থাকেলও৷ অয্াকেসস আইলগিল 
হইলেচয়ার বয্বহারকারীেদর জনয্ এবং অনয্ানয্ িবেশষ যাি ক বয্ব াযু  গািড়গিলেক তােদর গািড়গিলর িত এবং েথেক িনরাপদভােব ানা রেণর জনয্ ান 
দান কের৷ 

◆ িবিভ  অ লগিল অ মতাযু  বয্ি েদর জনয্ িনধর্ািরত পািকর্ ং এর ান দান কের আইন অথবা আেদশনামার ারা৷ যিদ আপনার একিট িনিদর্  রা ার উপর 
অ মতাযু  বয্ি র জনয্ পািকর্ ং স েকর্  একিট  থােক, তাহেল েসই রা ািটর র ণােব ণকারী কতৃর্ পে র সে  েযাগােযাগ করন৷ যিদ আপনার েফিসিলিটেত 
রা ার-পােশর সংরি ত পািকর্ ং স েকর্  একিট  থােক, তাহেল েফিসিলিট ময্ােনজার অথবা ানীয় ভবন পিরদশর্েকর সে  েযাগােযাগ করন৷ 

◆ িনউ ইয়কর্  শহের (NEW YORK CITY) পািকর্ ং করা 
িনউ ইয়কর্  িসিট (New York City, NYC) তার রা াগিলর উপর শধুমা  অ মতাযু  বয্ি েদর জনয্ই ান সংরি ত রােখ না৷ তেব, িসিট একিট িসিট পারিমট 
(একিট আয়তাকার ডয্াশেবাডর্  পারিমট) দান কের যা তী  অ মতাযু  একজন বয্ি েক িসিটর পােয় হাঁটার পেথর ধাের পাকর্  করেত অনেুমািদত কের যা 
অিধকাংশ গািড়র ে ে ই, অথবা আইনানগু িমটারযু  ানগিলেত িবনামেূলয্ উপল  হয় না৷ এই পারিমট িনউ ইয়কর্  িসিট (New York City)এর বাইের ৈবধ 
নয়৷ আপিন একিট িসিট পারিমট এবং একিট িনউ ইয়কর্  রাজয্িভিত্তক (New York State) পারিমট েপেত পােরন, েযগিল NYC DOT এর ারা দান করা হয়৷ 

সম  িনউ ইয়কর্  রােজয্ (New York State) এবং িনউ ইয়কর্  িসিটেত (New York City) শিপং েস ার, মল, অিফস িবি ং, অয্াপাটর্ েম  িবি ং, এবং কেলজ 
কয্া াসগিলর পািকর্ ং এর জায়গায় সংরি ত পািকর্ ং এর ান উপল  হয়৷ আপিন েসই রা ার-পােশর লটগিলর িনধর্ািরত ানগিলেত গািড় রাখার জনয্ ে শাল 
ে ট অথবা রাজয্িভিত্তক পারিমট বয্বহার করেত পােরন৷ 

আরও তেথয্র জনয্ অথবা একিট পারিমেটর জনয্ আেবদনপ  পাওয়ার জনয্, আপিন www.nyc.gov/dot েত NYC DOT এর ওেয়বসাইেট েযেত পােরন অথবা  
(718) 433-3100 ন ের েফান করেত পােরন৷ আপিন িনেচর িঠকানায়ও NYC DOT এর সে  েযাগােযাগ করেত পােরন: 

NYC Department of Transportation 
Permits and Customer Service 
30-30 Thomson Avenue, 2nd Floor 
Long Island City, NY 11101-3045 

◆ িমটারযু  পািকর্ ং এর ে ে  ছাড় 

যিদ আপনার একিট চলা-েফরা সং া  অ মতা এবং একিট িনিদর্  তী  অ মতা থােক যা আপনার একিট পািকর্ ং িমটােরর িত নাগাল া তা অথবা েপেম  
েদওয়ার স মতােক সীিমত কের, তাহেল আপিন একিট িমটারযু  পািকর্ ং এর ে ে  ছাড় েপেত পােরন৷ িমটারযু  পািকর্ ং এর ে ে  ছাড় পারিমটধারীেক িনউ 
ইয়কর্  রােজয্র (New York State) (িনউ ইয়কর্  িসিট বয্তীত) েযেকােনা শহর, নগর অথবা ােম একিট িমটারযু  পািকর্ ং এর ােন পাকর্  করেত অনেুমািদত 
কের৷ আরও তেথয্র জনয্ MV-664.1MP (তী  অ মতাযু  বয্ি েদর জনয্ িমটারযু  পািকর্ ং এর ে ে  ছােড়র জনয্ আেবদনপ ) এবং MV-664.2MP 
(িমটারযু  পািকর্ ং এর ে ে  ছাড় সং া  তথয্) ফমর্গিল েদখুন। এই ফমর্গিল আপনার ানীয় দানকারী িতিনিধর েথেক উপল  হেব এবং dmv.ny.gov েত 
DMV এর ওেয়বসাইেটও উপল  হেব৷ 
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Department of 
Motor Vehicles 

তী  অ মতাযু  বয্ি েদর জনয্ পািকর্ ং পারিমট অথবা লাইেস  
ে টগিলর জনয্ আেবদনপ

আপনার ারা এই আেবদনিট স ণর্ করার আেগ, অনু হ কের এই পয্ােকেটর পৃ া 1 এবং 2 পড়ুন৷ যিদ আপিন একিট পািকর্ ং পারিমেটর জনয্ আেবদন কেরন, তাহেল শহর, নগর, অথবা ােমর, েযখােন আপিন 
বসবাস কেরন, দানকারী িতিনিধর ( ানীয় েপৗরসভা) কােছ স ণর্ করা আেবদনপ িট িনেয় যান; আপনার আেবদনিট েমাটর যান িবভােগর (Department of Motor Vehicles ) কােছ 
পাঠােবন না কারণ DMV পািকর্ ং পারিমটগিল দান কের না৷  
 

পাটর্  1 অ মতাযু  বয্ি র স েকর্  তথয্ — (অনু হ কের ি  কের তীর িচে র পােশ  া র করন৷) 
পদিব থম মােঝর আদয্ র েটিলেফান নং. 

( ) 
িঠকানা: নং. এবং ীট অয্াপাটর্ েম  নং. শহর ে ট িজপ েকাড 

জ  তািরখ িল    আিম চাই:  লাইেস  ে টস (DMV এর িনকট আেবদন করন৷)  একিট পািকর্ ং পািরিমট (আপনার ানীয় দানকারী িতিনিধর িনকট 
আেবদন করন) পুরষ মিহলা X 

আপনার িক অ মতাযু  বয্ি েদর জনয্ লাইেস  ে ট আেছ? 
 হয্াঁ - আমার লাইেস  ে ট ন র হল:    না 

NYC এর বসবাসকারী - আপনার াইভার লাইেস  অথবা নন- াইভার ID এর একিট কিপ সংযু  করন৷ যিদ 
আপনার একিট িনউ ইয়কর্  রাজয্ (New York State) পারিমট থােক, তাহেল এখােন পারিমট ন রিট ি  করন: 

আপনার ারা  া র করার আেগ  প ৃ  4 এর েনাট  পড়ুন  
X 

(অ মতাযু  বয্ি র া র অথবা বাবা-মা অথবা অিভভাবেকর া র) — যিদ একজন বাবা-মা অথবা অিভভাবেকর ারা া র করা হেয় 
থােক, তাহেল অনু হ কের া েরর পের অ মতাযু  বয্ি িটর সে  আপনার স কর্ িট িলখুন৷ 

(তািরখ) 

পাটর্  2 িচিকৎসািভিত্তক শংসাকরণ 
বয্: ায়ী অ মতাগিল একজন েমিডেকল ড র (Medical Doctor, MD), ড র অফ অি ওপয্ািথ ( Doctor of Osteopathy , DO), িফিজিশয়ান অয্ািস য্া (Physician Assistant, PA), নাসর্ 

য্াি শনার (Nurse Practitioner, NP), একজন ড র অফ েপািডয়াি ক েমিডিসন (DPM, পােয়র পাতার সে  স িকর্ ত অ মতার জনয্) অথবা অে ােমি (OD, অ ে র জনয্) এর ারা শংিসত হেত
পাের৷ তেব, সামিয়ক অ মতাগিল, শধুমা  একজন েমিডকাল ড র অথবা ড র অফ অি ওপয্ািথ এর ারাই শংিসত হেত পাের৷ 

অ মতার িববরণ দানকারী ব (গিল) েদখুন এবং েরাগ-িনণর্য়গিল পরূণ করন: 

 সামিয়ক অ মতা: একিট সামিয়ক অ মতাযু  একজন বয্ি  হেলন েযেকােনা বয্ি  িযিন, সামিয়কভােব একিট সহায়ক িডভাইেসর সাহাযয্ বয্তীত চলা-েফরা করেত অ ম৷ একিট সহায়ক িডভাইেসর 
উদাহরণগিলর মেধয্ অ ভুর্  হয়, িক  েসগিলর ারা সীিমত হয় না, একিট ে স, ছিড়, াচ, নকল অ িভিত্তক িডভাইস, অনয্ একজন সহায়তাকারী বয্ি , হইলেচয়ার অথবা ওয়াকার৷ গর পণূর্: 
তয্ািশত আেরাগয্ লােভর তািরখ বয্িতেরেকই সামিয়ক পারিমটগিল ছয় মাস অথবা তার কম সমেয়র জনয্ দান করা হয়৷ 
তয্ািশত আেরাগয্ লােভর তািরখ:  েরাগ-িনণর্য়গিল: 

েকান সহায়ক িডভাইেসর েয়াজন? 

 ায়ী অ মতা: একজন "তী ভােব অ ম " বয্ি  হেলন, নীেচ তািলকাভু গিলর মেধয্ একিট অথবা একািধক ায়ী অ মতা অথবা অব াগিলযু  েযেকােনা বয্ি

েরাগ-িনণর্য়গিল:  অনু হ কের েযাজয্ অব াগিল িচি ত করন: 

 বহনেযাগয্ অি েজন বয্বহার কেরন  আইনগতভােব অ   একিট অথবা উভয় পােয়র সীিমত বয্বহার অথবা অবয্বহার  না েথেম 200 ফুট হাঁটেত অ ম৷ 
 ায়ু এবং েপিশ সং া  অি য়া যা চলা-েফরােক তী ভােব সীিমত কের  ণী III অথবা IV হৃদয  সং া  অব া৷ (অয্ােমিরকান হাটর্  অয্ােসািসেয়শন এর মানদ  অনুসাের)(American Heart Assoc. 

standards) 
 একিট গাঁেটর বয্থা, ায়ুত িভিত্তক অথবা অি  সং া  অব ার কারেণ হাঁটার স মতার ে ে  তী ভােব সীিমত 
 ফুসফুেসর েরােগর কারেণর এমন একিট পিরিধ পযর্  সীমাব  যা াইেরােমি র ারা পিরমাপকৃত অনসুাের, িব ােম থাকাকালীন, ঘেরর বাতােস, এক েসেকে র জনয্ বলপূবর্ক ( াসত  সং া ) ােসর 

পিরমাণিট এক িলটােরর কম হয়, অথবা আটর্ ািরয়াল অি েজন েটনশন হল ষাট mm/hg এর েথেক কম 
 উপের তািলকাভু  না হওয়া একিট শারীিরক অথবা মানিসক বাধা অথবা অব া থােক যা অ মতার একিট সম মা া গঠন কের, এবং েয জনসাধারেণর পিরবহণ বয্ব া বয্বহােরর ে ে  অ াভািবক 

কািঠনয্ আেরাপ কের এবং অতীব অসুিবধা বয্তীত বয্ি িটেক েঘারা-েফরা করা েথেক িতহত কের৷ 
কীভােব এই অ মতা ি য়াশীল সচলতােক সীিমত কের েসিটর বয্াখয্া করন৷ 

MD/DO/DPM/NP/PA/OD এর নাম েপশাদাির লাইেস  নং. 

MD/DO/DPM/NP/PA/OD এর িঠকানা েটিলেফান নং. 
( ) 

আপনার ারা া র করার আেগ পৃ া 4 এর েনাট পড়ুন 

X 
(MD/DO/DPM/NP/PA/OD এর া র)  (তািরখ) 

এবং পৃ া 1 এবং 2  
আপনার তেথয্র জনয্ েরেখ িদন৷ 

অনু হ কের  
িছঁড়ুন িছ  করা ানিটেত 

Reset / Clear

o    Blue  o    Red    Parking Permit No. Date Issued: Date Expires:  
o    First   o    Second 9-digit number from NYS Driver License/ID Card
 o Denied   o Revoked    Reason:

  Part 3  FILE INFORMATION  (For Issuing Agent Use Only)

(Locality)(Issuing Agent)  

(Date)  X
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াহক  এবং িচিকৎসা  িবষয়ক  েপশাদারেদর জনয্ েনাট 

NYS েমাটরযান এবং পিরবহণ আইন (NYS Vehicle and Traffic Law) এবং দ িবিধ বা আইন(Penal 
Law) অনুসাের, তী  অ মতাযু  একজন বয্ি র জনয্ একিট পািকর্ ং পারিমট অথবা লাইেস  ে েটর জনয্ 
একিট আেবদনপে  একিট িমথয্া িববৃিত করা অথবা িমথয্া তথয্ দান করা হল একিট অপরাধ (একিট গরতর 
অপরাধ অথবা একিট িবিধবিহভূর্ ত কমর্)৷ এই অপরাধিট একিট জিরমানা, কারাবাস, অথবা উভেয়র ারা 
শাি েযাগয্৷ যিদ এই অপরাধিট একিট পািকর্ ং পারিমেটর জনয্ একিট আেবদনপ েক সংি  কের, তাহেল 
অপরাধিট $250 - $1,000 এর েদওয়ািন জিরমানা দােনর জনয্ দায়ব তার ফলাফল সৃ  করেত পাের৷ 

েসই সকল াহকগণ যাঁরা একিট তী  অ মতাযু  বয্ি েদর জনয্ লাইেস  ে ট, অথবা একিট পািকর্ ং পারিমট 
চান: 

যখন আপিন এই আেবদনপে র পাটর্  1 এ া র কেরন, তখন আপিন তয্িয়ত কেরন: 

 েয এই আেবদনপে  আপনার ারা দত্ত তথয্গিল সতয্; 

 আপিন, পৃ া 2 েত উে িখত "লাইেস  ে ট এবং পািকর্ ং পারিমটগিল বয্বহার করা" এর শতর্ াবলী পেড়েছন এবং বুেঝেছন; 
এবং 

 েয আপিন েসই শতর্ গিল অনপুােনর জনয্ স ত হন৷ 

িচিকৎসা  িবষয়ক  েপশাদারেদর জনয্, যাঁরা একজন অ মতাযু  বয্ি র জনয্ একিট লাইেস  ে ট, অথবা একিট 
পািকর্ ং পারিমেটর জনয্ একিট আেবদেনর সমথর্েন িচিকৎসািভিত্তক তথয্ দান কেরন: 

যখন আপিন এই আেবদনপে র পাটর্  2 েত া র কেরন, তখন আপিন তয্িয়ত কেরন: 

 েয আপনার ারা দত্ত িচিকৎসািভিত্তক তথয্গিল সতয্ এবং স ণর্; এবং 

 েয আপনার মতানসুাের, আেবদনপে র পাটর্  1 এ নামাি ত বয্ি িট পাটর্  2 েত িনিদর্ কৃত মাপকািঠ অনুসাের অ মতাযু  
একজন বয্ি র জনয্ লাইেস  ে ট, অথবা একিট পািকর্ ং পারিমট পাওয়ার জনয্ িচিকৎসাগতভােব েযাগয্তা স ৷ 
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	 গ্রাহক এবং চিকিৎসা বিষয়ক পেশাদারদের জন্য নোট 
	 সেই সকল গ্রাহকগণ যাঁরা একটি তীব্র অক্ষমতাযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য লাইসেন্স প্লেট, অথবা একটি পার্কিং পারমিট চান: 
	 চিকিৎসা বিষয়ক পেশাদারদের জন্য, যাঁরা একজন অক্ষমতাযুক্ত ব্যক্তির জন্য একটি লাইসেন্স প্লেট, অথবা একটি পার্কিং পারমিটের জন্য একটি আবেদনের সমর্থনে চিকিৎসাভিত্তিক তথ্য প্রদান করেন: 



	পদবি: 
	প্রথম: 
	মাঝের আদ্যক্ষর: 
	টেলিফোন নং: 
	ঠিকানা: নং: 
	 এবং স্ট্রীট: 

	অ্যাপার্টমেন্ট নং: 
	শহর: 
	স্টেট: []
	জন্ম তারিখ: 
	লিঙ্গ: Off
	আমি চাই: Off
	আমার লাইসেন্স প্লেট নম্বর হল: 
	আপনার কি অক্ষমতাযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য লাইসেন্স প্লেট আছে: Off
	তারিখ: 
	সাময়িক অক্ষমতা একটি সাময়িক অক্ষমতাযুক্ত একজন ব্যক্তি হলেন যেকোনো ব্যক্তি যিনি, সাময়িকভাবে একটি সহায়ক ডিভাইসের সাহায্য ব্যতীত চলা-ফেরা করতে অক্ষম৷ একটি সহায়ক ডিভাইসের উদাহরণগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু সেগুলির দ্বারা সীমিত হয় না, একটি ব্রেস, ছড়ি, ক্রাচ, নকল অঙ্গভিত্তিক ডিভাইস, অন্য একজন সহায়তাকারী ব্যক্তি, হুইলচেয়ার অথবা ওয়াকার৷ গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাশিত আরোগ্য লাভের তারিখ ব্যতিরেকেই সাময়িক পারমিটগুলি ছয় মাস অথবা তার কম সময়ের জন্য প্রদান করা হয়৷: Off
	কোন সহায়ক ডিভাইসের প্রয়োজন: 
	স্থায়ী অক্ষমতা: একজন "তীব্রভাবে অক্ষম" ব্যক্তি হলেন, নীচে তালিকাভুক্তগুলির মধ্যে একটি অথবা একাধিক স্থায়ী অক্ষমতা অথবা অবস্থাগুলিযুক্ত যেকোনো ব্যক্তি: Off
	বহনযোগ্য অক্সিজেন ব্যবহার করেন: Off
	স্নায়ু এবং পেশি সংক্রান্ত অক্রিয়া যা চলা-ফেরাকে তীব্রভাবে সীমিত করে: Off
	একটি গাঁটের ব্যথা, স্নায়ুতন্ত্রভিত্তিক অথবা অস্থি সংক্রান্ত অবস্থার কারণে হাঁটার সক্ষমতার ক্ষেত্রে তীব্রভাবে সীমিত: Off
	ফুসফুসের রোগের কারণের এমন একটি পরিধি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ যা স্পাইরোমেট্রির দ্বারা পরিমাপকৃত অনুসারে, বিশ্রামে থাকাকালীন, ঘরের বাতাসে, এক সেকেন্ডের জন্য বলপূর্বক (শ্বাসতন্ত্র সংক্রান্ত) প্রশ্বাসের পরিমাণটি এক লিটারের কম হয়, অথবা আর্টারিয়াল অক্সিজেন টেনশন হল ষাট mm/hg এর থেকে কম: Off
	উপরে তালিকাভুক্ত না হওয়া একটি শারীরিক অথবা মানসিক বাধা অথবা অবস্থা থাকে যা অক্ষমতার একটি সম মাত্রা গঠন করে, এবং যে জনসাধারণের পরিবহণ ব্যবস্থা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক কাঠিন্য আরোপ করে এবং অতীব অসুবিধা ব্যতীত ব্যক্তিটিকে ঘোরা-ফেরা করা থেকে প্রতিহত করে৷: Off
	কীভাবে এই অক্ষমতা ক্রিয়াশীল সচলতাকে সীমিত করে সেটির ব্যাখ্যা করুন৷: 
	আইনগতভাবে অন্ধ: Off
	একটি অথবা উভয় পায়ের সীমিত ব্যবহার অথবা অব্যবহার: Off
	না থেমে 200 ফুট হাঁটতে অক্ষম৷: Off
	শ্রেণী III (3) অথবা IV (4) হৃদযন্ত্র সংক্রান্ত অবস্থা৷ অ্যামেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন এর মানদন্ড অনুসারে American Heart Association standards: Off
	MD DO DPM NP PA OD এর নাম: 
	পেশাদারি লাইসেন্স নং: 
	MD DO DPM NP PA OD এর ঠিকানা: 
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