IDNYC আবেদনকারীর ডকুমেন্ট নির্দে শিকা
একটি IDNYC কার্ডের জন্য আবেদন করতে গেলে আপনার নিম্নলিখিত য�োগ্যতাগুলি থাকতে হবে:
1. অন্তত 4 পয়েন্টের ডকুমেন্ট যেখানে অন্তত 3 পয়েন্টের পরিচয়ের প্রমাণপত্র এবং অন্তত 1 পয়েন্টের ঠিকানার প্রমাণপত্র থাকে।
2. জমা দেওয়া অন্তত 1টি ডকুমেন্টে ছবি থাকতে হবে যদি না আবেদনকারীর একজন কেয়ারটেকার থাকে।
3. জমা দেওয়া অন্তত 1টি ডকুমেন্টে জন্মের তারিখ থাকতে হবে।
4. IDNYC কার্ডের আবেদন করার জন্য আবেদনকারীর বয়স অন্তত 14 বছর হওয়া আবশ্যক।
বিশেষ করে নীচে উল্লিখিত পরিস্থিতি ছাড়া ক�োন�ো মেয়াদ উত্তীর্ণ ডকুমেন্ট গ্রাহ্য হবে না।
কেবলমাত্র ইস্যুকারী কর্তৃ পক্ষের দ্বারা সার্টি ফায়েড আসল ডকুমেন্ট ও তার কপি নেওয়া হবে; যদি ক�োন�ো আসল ডকুমেন্ট ল্যামেনেট করা থাকে সেই
ক্ষেত্রে তা নেওয়া হবে।
আপনার IDNYC কার্ডের জন্য আপনি যে সব ডকুমেন্ট দিয়ে আবেদন করতে পারেন তার তালিকা নীচে রয়েছে।
IDNYC ওয়েবসাইট WWW.NYC.GOV/IDNYC এ অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া যাবে
আবেদনের নির্দে শাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে IDNYC আবেদন পত্রের উল্টোপিঠ দেখুন।
চার (4) পয়েন্ট ডকুমেন্ট - পরিচিতি ও ঠিকানার প্রমাণপত্র
• NYS DMV ড্রাইভা্র লাইসেন্স অথবা লার্নার্স পারমিট যেখানে বর্তমান NYC ঠিকানা
দেওয়া আছে। মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া NYS DMV লাইসেন্স/পারমিট গ্রহণ করা হবে যদি
মেয়াদ শেষ না হওয়া DMV অন্তবর্তীকালীন লাইসেন্স/পারমিটের সঙ্গে থাকে যেখানে লাইসেন্স
বা পারমিটের একই আইডি নম্বর রয়েছে।
• বর্তমান NYC ঠিকানা আছে এমন NYS DMV নন-ড্রাইভার আইডি কার্ড। মেয়াদ শেষ
হয়ে যাওয়া নন-ড্রাইভার NYS DMV আইডি কার্ড গ্রহণ করা হবে যদি মেয়াদ শেষ না
হওয়া DMV অন্তবর্তীকালীন আইডি কার্ডে র সঙ্গে থাকে যেখানে আইডি কার্ডে র একই আইডি
নম্বরই রয়েছে।
• বর্তমান NYC ঠিকানা সহ ইউ.এস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট ড্রাইভার’স লাইসেন্স বা ননড্রাইভার আইডি কার্ড
• বর্তমান বাড়ির ঠিকানা থাকা IDNYC কার্ড
• NYC পুলিশ বিভাগ (NYPD) NYC ঠিকানা সহ হ্যান্ডগানের লাইসেন্স সীমিত করেছে

পরের পাতায় দেখুন... দুই (2) পয়েন্ট ডকুমেন্ট - পরিচিতি-র প্রমাণপত্র
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তিন (3) পয়েন্ট ডকুমেন্ট - পরিচিতি-র প্রমাণপত্র
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ইউ.এস পাসপ�োর্ট বা ইউ.এস পাসপ�োর্ট কার্ড
বিদেশি পাসপ�োর্ট (মেশিন দ্বারা পড়া যায় এমন)
ইউ.এস স্টেট ড্রাইভার’স লাইসেন্স বা লারনার’স পারমিট ফট�ো আইডি
ইউ.এস স্টেট আইডি কার্ড
ইউ.এস পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড (গ্রিন কার্ড)
ইউ.এস এর নাগরিকত্ব/ন্যাচারালাইজেশন সার্টিফিকেট
ইউ.এস. মার্চে ন্ট মেরিনার ক্রেডেন্সিয়াল
বর্তমান বাড়ির ঠিকানা সহ ইউ.এস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট ড্রাইভার’স লাইসেন্স বা
নন-ড্রাইভার আইডি কার্ড
NYS সংশ�োধনী এবং কমিউনিটি তত্ত্বাবধান বিভাগের (DOCCS) এন্ডার আইডি কার্ড
(1 বছরের মধ্যে)
NYS ইউনিফায়েড ক�োর্ট সিস্টেম অ্যাটর্নি সিকিওর পাস আইডি কার্ড
কমন অ্যাক্সেস কার্ড (সক্রিয় ডিউটি, অবসরপ্রাপ্ত, অথবা রিজার্ভে থাকা সামরিক ব্যক্তি)
বর্তমান ইউ.এস. কাজের পারমিট
ইউ.এস. ট্রাইবাল আইডি
ছবি সহ NYS ইলেকট্রেনিক বেনিফিট ট্রান্সফার (EBT) কার্ড/CBIC
বর্তমান বাড়ির ঠিকানা ছাড়াই IDNYC কার্ড

দুই (2) পয়েন্ট ডকুমেন্ট - পরিচিতি-র প্রমাণপত্র
• বিদেশি পাসপ�োর্ট (মেশিন দ্বারা পড়া যায় না এমন)
• মেয়াদ উত্তীর্ণ মার্কি ন পাসপ�োর্ট অথবা বিদেশী পাসপ�োর্ট (মেশিন দ্বারা পড়া যায় এমন; মেয়াদ
শেষ হয়েছে 3 বছর পর্যন্ত)
• মেয়াদ উত্তীর্ণ বিদেশী পাসপ�োর্ট (মেশিন দ্বারা পড়া যায় এমন; মেয়াদ শেষ হয়েছে 3 বছর পর্যন্ত)
• কনস্যুলের আইডি কার্ড
• VA দ্বারা ইস্যু করা ইউ.এস ভেটেরান্স আইডি কার্ড
• VA দ্বারা ইস্যু করা ইউ.এস ভেটেরান্স হেলথ আইডি কার্ড
• ইউ.এস. ফেডেরাল, স্টেট, বা স্থানীয় সরকারের কর্মী আইডি
• ইউ.এসের জন্ম শংসাপত্র
• ইউ.এস স্টেট ডিপার্টমেন্টের দ্বারা ইস্যু করা ভিসা

বিদেশি ড্রাইভারস লাইসেন্স (মেশিন দ্বারা পড়া যায় এমন)
বিদেশি জাতীয় আইডি কার্ড (মেশিন দ্বারা পড়া যায় এমন)
স�োশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড
ইউ.এস ITIN অ্যাসাইনমেন্ট লেটার
ইউ.এস. ইউনিফর্ড সার্ভিসেস আইডি
NYS শিক্ষা দপ্তরের পেশাদার আইডি কার্ড
NYC শিক্ষা দপ্তরের (DOE) শিক্ষার্থী যাচাইকরণ ফর্ম (বাসস্থানের প্রমাণপত্র হিসেবেও
ব্যবহার করা যায়)
NYC গ্রীষ্মকালীন যুব কর্মসংস্থান প্রোগ্রামের (SYEP) যাচাইকরণ ফর্ম (বাসস্থানের প্রমাণপত্র
হিসেবেও ব্যবহার করা যায়)
ইউ.এস হ�োমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ থেকে ইস্যু করা ছবি ও আঙুলের ছাপ সহ I-94 ফর্ম
NYS DMV অন্তর্বর্তী ড্রাইভার’স লাইসেন্স, লার্নার’স পারমিট, অথবা নন-ড্রাইভার আইডি
কার্ড
মার্কি ন নাগরিকত্ব ও অভিবাসন পরিষেবা (USCIS) দ্বারা ইস্যু করা ফর্ম I-797, I-797A,
I-797B বা I-797D অনুম�োদনের বিজ্ঞপ্তি

এক (1) পয়েন্ট ডকুমেন্ট - পরিচিতি-র প্রমাণপত্র
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বিদেশি জাতীয় আইডি কার্ড (মেশিন দ্বারা পড়া যায় না এমন)
বিদেশি জন্ম শংসাপত্র
ফরেন মিলিটারি ফট�ো আইডি কার্ড
বিদেশি ড্রাইভার’স লাইসেন্স (মেশিন দ্বারা পড়া যায় না এমন)
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আইডি কার্ড: মিডল স্কু ল, হাইস্কু ল, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং উচ্চ
মাধ্যমিক স্কু লগুল�ো
ক�োন�ো ইউ.এস হাই স্কু ল থেকে ডিপ্লোমা, হাই স্কু ল সমতুল্য প্রোগ্রাম বা ইউ.এস
প�োস্ট-সেকেন্ডারি স্কু ল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিপ্লোমা
হাই স্কু ল বা প�োস্ট-সেকেন্ডারি স্কু ল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইউ.এস. স্কু ল ট্র্যান্সক্রিপ্ট
ছবি ছাড়া NYS EBT কার্ড
NYC SYEP আইডি কার্ড
ইউ.এ ইউনিয়ন ফট�ো আইডি
ক্লার্জি আইডি ইউ.এসতে অবস্থিত সংস্থা থেকে কর্মী, পরামর্শক বা ব�োর্ড সদস্য আইডি কার্ড
বিয়ে, সিভিল ইউনিয়ন, ড�োমেস্টিক পার্ট নারশিপ অথবা ডিভ�োর্স সার্টিফিকেট
বরিষ্ট নাগরিক এবং প্রতিবন্ধীদের MTA মেট্রো কার্ড
MTA অ্যাক্সেস-আ-রাইড আইডি কার্ড
NYC পার্ক স রিক্রিয়েশন মেম্বারশিপ কার্ড
ইউ.এস. ভ�োটার রেজিস্ট্রেশন কার্ড
ইউ.এস নির্বাচিত পরিষেবার রেজিস্ট্রেশন কার্ড
Medicare কার্ড
ইউ.এস ITIN কার্ড
আপনার সন্তানের ইউ.এস জন্মের শংসাপত্র (এটিতে আবেদনকারীকে বাবা অথবা মা হিসাবে
বলা থাকতে হবে)
NYS OMH কেন্দ্রের ফট�ো আইডি কার্ড

IDNYC-1A (BE)

এক (1) পয়েন্ট ডকুমেন্ট - ঠিকানা-র প্রমাণপত্র
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কেবল, ফ�োন অথবা ইউটিলিটি বিল বা বিবৃতি (গত 60 দিনের মধ্যে)
বর্তমান আবাসিক সম্পত্তি লিজ বা সাবলিজ
স্থানীয় আবাসিক সম্পত্তির ট্যাক্সের বিবৃতি (গত 1 বছরের মধ্যে)
সম্পত্তি মর্টগেজ পেমেন্টের রসিদ (গত 60 দিনের মধ্যে)
ব্যাঙ্কিং, আর্থিক বা ক্রেডিট কার্ডে র অ্যাকাউন্ট বিল, বিবৃতি বা বিজ্ঞপ্তি (গত 60 দিনের মধ্যে)
চাকরির পে-স্টাব (গত 60 দিনের মধ্যে)
স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে বিবৃতি, বিল বা রেকর্ড (গত 1 বছরের মধ্যে)
NYS (NYC আদালতগুল�ো সহ) বা ফেডারেল আদলতের জুরি সমন অথবা ইস্যু করা
আদালতের আদেশ (গত 60 দিনের মধ্যে)
IRS ফর্ম W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B, এবং 1095-C (ফর্মে পরবর্তী অর্থ
বছরের 15 ই এপ্রিলের মধ্যে নেওয়া)
ফাইল করা ট্যাক্স রিটার্ন (ফাইল করা তারিখের গত 1 বছরের মধ্যে)
IRS অথবা NYS কর ব্যবস্থা এবং অর্থ বিভাগের (DTF) দ্বারা ইস্যু করা ডকুমেন্টের চিঠি
(গত 1 বছরের মধ্যে)
বিমা বিল, বিবৃতি বা রেকর্ড (গত 60 দিনের মধ্যেকার বাড়ি মালিকের, জীবন, রেন্টার বা
ভাড়াটিয়ার অট�োমাবাইল, স্বাস্থ্য বিমা)
NYCHA এর চিঠি (গত 60 দিনের মধ্যে)
NYCHA লিজের সংয�োজন ও ভাড়ার বিজ্ঞপ্তি (গত 1 বছরের মধ্যে)
USPS ঠিকানা পরিবর্তনের নিশ্চিতকরণ (গত 60 দিনের মধ্যে)
NYC HPD ধারা 8 ভাড়া অংশভাগের ফর্ম (গত 1 বছরের মধ্যে)
HRA এর কাছ থেকে “বাজেট হিসাব করার রিপ�োর্টে র অনুর�োধের প্রত্যুত্তর”
(গত 60 দিনের মধ্যে)
NYS OMH কেন্দ্রের ইনপেশেন্ট ফট�ো আইডি কার্ড
ইউ.এস HHS/ORR দ্বারা ইস্যু করা “মুক্তির যাচাইকরণ”: (গত 1 বছরের মধ্যে)
ইউ.এস. অভিবাসন এবং কাস্টম এনফ�োর্সমেন্টের (ICE) আদেশের তত্ত্বাবধান (গত 1 বছরের
মধ্যে)
NYS DMV অন্তর্বর্তী ড্রাইভার’স লাইসেন্স, লার্নার’স পারমিট, অথবা নন-ড্রাইভার আইডি
কার্ড
NYS OPWDD এর প্রতিবন্ধী বিকাশ বিভাগ দ্বারা ইস্যু করা সিদ্ধান্ত বা নির্ধারণের বিজ্ঞপ্তি
(NOD) (গত 1 বছরের মধ্যে)
রাষ্ট্রসংঘের (UN) ডিপ্লোমেট এবং তাদের পরিবারের জন্য রেসিডেন্সি নিশ্চিতকরণের চিঠি
(গত 60 দিনের মধ্যে)
হেড স্টার্ট , আর্লি লার্ন বা যেক�োন�ো NYC DOE স্কু লে শিক্ষার্থী পিতামাতা/অভিভাবকের চিঠি
(গত 60 দিনের মধ্যে)। আবেদনকারীকে আবশ্যই শিক্ষার্থীর সঙ্গে সম্পর্কে র প্রমাণ দিতে হবে।
বেসরকারি বা প্রোকিয়াল স্কু লে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর জন্য বা তার পিতামাতা/অভিভাবকের
জন্য চিঠি (গত 60 দিনের মধ্যে)। যদি আবেদনকারী শিক্ষার্থীর পিতা/মাতা হন তাহলে
তাকে অবশ্যই শিক্ষার্থীর সঙ্গে সম্পর্কে র প্রমাণপত্র দেখাতে হবে।
ACS বা ACS ফস্টার কেয়ার এজেন্সি থেকে চিঠি (গত 60 দিনের মধ্যে)
NYC DOE শিক্ষার্থীর যাচাইকরণ ফর্ম (DOE স্কু লগুল�োতে উপলভ্য)
SYEP যাচাইকরণ ফর্ম
NYC তে হ�োমলেস শেল্টার থেকে চিঠি (এটিতে দেখাতে হবে যে আবেদনকারী সেই শেল্টারে
15 দিন ছিলেন এবং শেল্টার তাদের আবাসিকদের অনুমতি দেয় 30 দিনের বেশি থাকতে)

স্বামী/স্ত্রী এবং ড�োমেস্টিক পার্ট নার: যে সব আবেদনকারী তাদের নাম দেওয়া উপরের
ডকুমেন্টগুল�ো দিয়ে তাদের বাসস্থানের প্রমাণ দিতে পারেন নি তারা তাদের স্বামী/
স্ত্রী বা ড�োমেস্টিক পার্ট নারের নাম এবং (1) বিয়ে, সিভিল ইউনিয়ন বা ড�োমেস্টিক
পার্ট নারশীপ অথবা (2) শিশুর জন্ম সার্টিফিকেট, স্বামী/স্ত্রী বা ড�োমেস্টিক পার্ট নারের
সঙ্গে আবেদনকারীর সম্পর্ক উল্লেখ আছে এমন যে ক�োন�ো ডকুমেন্ট দিতে পারেন।
এছাড়াও আবেদনকারীকে অবশ্যই একটি প্রত্যয়ন পত্র জমা দিতে হবে যা স্বামী/স্ত্রী বা
ড�োমেস্টিক পার্ট নার কর্তৃ ক স্বাক্ষরিত এবং প্রমাণ করে যে তিনি আবেদনকারীর সঙ্গে
বাস করেন।

এক (1) পয়েন্ট ডকুমেন্ট – আবেদনকারীদের জন্য ঠিকানার প্রমাণপত্র,
যাদের ক�োন�ো বাসার ঠিকানা নেই অথবা যারা গৃহ হিংসার শিকার হয়ে
বাসা ছেড়েছেন
• NYC-র অলাভজনক সংস্থা বা ধর্মীয় সংগঠন দ্বারা ইস্যু করা “কেয়ার-অফ লেটার”, আর
সেই সংস্থাগুল�ো যেন গৃহহীন ব্যক্তি বা গৃহ হিংসার শিকার হয়ে বাসাছাড়া ব্যক্তিদের পরিষেবা
দিয়ে থাকে। সেই সংস্থাকে বর্তমানে শহর দ্বারা অনুদান পেতে হবে। চিঠিতে এটির উল্লেখ
থাকতে হবে যে সেই ব্যক্তিকে সংস্থা পরিষেবা দিয়েছে গত 60 দিন ধরে এবং সেই ব্যক্তি সেই
সংথার ঠিকানা ব্যবহার করতে পারবেন চিঠিপত্র দ্বারা য�োগায�োগের ক্ষেত্রে (গত 14 দিনের
মধ্যে)। কার্ডে ঠিকানা হবে সেই সংস্থার “কেয়ার-অফ”।

পরের পাতায় দেখুন... এক (1) পয়েন্ট ডকুমেন্ট – আবেদনকারীদের জন্য
ঠিকানার প্রমাণপত্র, যাদের ক�োন�ো বাসার ঠিকানা নেই অথবা যারা গৃহ
হিংসার শিকার হয়ে বাসা ছেড়েছেন
• NYC তে গৃহহীন ব্যক্তিদের পরিষেবা প্রদান করে এমন সিটি এজেন্সি, অলাভ-জনক সংস্থা বা
ধর্মীয় সংস্থা থেকে চিঠি (গত 30 দিনের মধ্যে)। কার্ডে ক�োন�ো ঠিকানা থাকবে না
• NYC-এর গৃহ হিংসার শিকার ও বাসা ছাড়া ব্যক্তিদের পরিষেবা দেওয়া সিটি এজেন্সি,
অলাভজনক সংস্থা, অথবা ধর্মীয় সংগঠন থেকে চিঠি (গত 30 দিনের মধ্যে)। কার্ডে ক�োন�ো
ঠিকানা থাকবে না
• NYC-র ক�োন�ো হাসপাতাল বা হেল্থ ক্লিনিকের দ্বারা ইস্যু করা চিঠি (গত 30 দিনের মধ্যে)।

কেয়ারটেকার সম্পর্ক – কেয়ারটেকার এবং আবেদনকারীর মধ্যে সম্পর্কের
প্রমাণপত্র
আবেদনকারীকে অবশ্যই DOB সহ অন্তত 2 পয়েন্টের প্রমাণপত্র প্রদান করতে হবে।
কেয়ারটেকারকে অবশ্যই স্বচিত্র প্রমাণপত্র সহ তার নিজের পরিচয় প্রমাণ করতে অন্তত
3 পয়েন্ট ডকুমেন্ট দিতে হবে। আবেদনকারীদের বয়স যা প্রতিটি ডকুমেন্টে বন্ধনী
দিয়ে লিখতে হবে।
• আবেদনকারীর জন্ম সার্টিফিকেট (21 বছর এবং তার কম বয়সী)
• দত্তকের ফরমান, ফরমানের সার্টিফিকেট অথবা NYS দত্তকের DOH রিপ�োর্ট (21 বছর এবং
তার কম বয়সী)
• NYC DOHMH এবং NYS OTDA দ্বারা ইস্যু করা পিতৃ ত্বের প্রাপ্তীস্বীকার
• ফর্ম (21 বছর এবং তার কম বয়সী)
• ACS বা ACS ফস্টার কেয়ার এজেন্সি থেকে চিঠি (21 বছর এবং তার কম বয়সী)
• পিতৃ ত্ব/পিতৃ ত্বের শর্তাবলীর আদালতের আদেশ (21 বছর এবং তার কম বয়সী)
• আবেদনকারীর জন্মের সার্টিফিকেট এবং সত্-পিতা/মাতার বিবাহ, সিভিল
• ইউনিয়ন বা ড�োমেস্টিক পার্ট নারশীপ সার্টিফিকেট (21 বছর এবং তার কম বয়সী)
• ইউ.এস HHS/ORR দ্বারা ইস্যু করা “মুক্তির যাচাইকরণ” (21 বছর এবং তার কম বয়সী)
• বিদেশী আদালতের আদেশ দ্বারা আবেদনকারীর আইনি অভিভাবক হিসেবে নিযুক্ত করা
কেয়ারটেকার (21 বছর এবং তার কম বয়সী)
• ইউ.এস আদালতের আদেশ দ্বারা আবেদনকারীর আইনি অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়ক বা সংরক্ষক
হিসেবে নিযুক্ত করা কেয়ারটেকার (যে ক�োন�ো বয়স)
• NYS OPWDD দ্বারা ইস্যু করা সিদ্ধান্ত বা নির্ধারণের (NOD) প্রতিবন্ধী বিকাশ বিভাগ
বিজ্ঞপ্তি (যে ক�োন�ো বয়স)
• একটি পরিচর্যা কেন্দ্রের থেকে চিঠি (গত 60 দিনের মধ্যে; যে ক�োন�ো বয়স)
• আবেদনকারীর প্রতিনিধি প্রাপ্তা হিসেবে অনন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রতিষ্ঠা করার
• SSA থেকে চিঠি (গত 1 বছরের মধ্যে; যে ক�োন�ো বয়স)
• আবেদনকারীর প্রতিনিধি প্রাপ্তা হিসেবে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার SSA থেকে
• চিঠি (গত 1 বছরের মধ্যে) এবং কর্মচারী / প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠা করার সংগঠন থেকে একটি
চিঠি হল আবেদনকারী প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত (গত 60 দিনের মধ্যে; যে
ক�োন�ো বয়স)
• NYS OPWDD, NYS DOH, NYS OMH, NYC DOHMH, বা প্রদানকারীদের
থেকে একটি চিঠি (গত 60 দিনের মধ্যে; যে ক�োন�ো বয়স)

ভেটেরান স্থিতির প্রমাণপত্র (কেবলমাত্র আপনার একটি প্রয়�োজন)
•
•
•
•
•
•
•

DD 214: অ্যাক্টিভ ডিউটি থেকে মুক্তি বা ডিসচার্জে র সার্টিফিকেট
DD 2 (অবসরপ্রাপ্ত): ইউ.এস ইউনিফর্মড সার্ভিসেস আইডি কার্ড (অবসরপ্রাপ্ত)
VIC/VHIC: ভেটেরান্স এ এয়ার্স হসপিটাল আইডি কার্ড
NGB-22: ন্যাশানাল গার্ড ব্যুর�োর পৃথিকীকরণ এবং পরিষেবার রিপ�োর্ট
NYS DMV ড্রাইভার’স লাইসেন্স বা ভেটেরান পদ সহ নন-ড্রাইভার আইডি
ভেটেরান পদ সহ IDNYC কার্ড
মেয়রের ভেটেরান্স অফিস অ্যাফেয়ার্স (MOVA) নিশ্চিতকরণ মিলিটারি পরিষেবা থেকে
প্রত্যয়ন পত্র

প্রবেশন অধিদপ্তর (DOP)
• DOP গ্রাহকেরা যে ক�োন�ো IDNYC এনর�োলমেন্ট সেন্টারে DOP যাচাইকরণ ফর্ম যা NYC
এর DOP কেন্দ্রে পাওয়া যায়, তা ব্যবহার করে আবেদন করতে পারেন।

Bill de Blasio
মেয়র

