
এক (1) পয়েন্ট ডকুয়েন্ট - পরিরিরি-ি প্রোণপত্র 

পয়িি পািাে দেখুন... েইু (2) পয়েন্ট ডকুয়েন্ট - পরিরিরি-ি প্রোণপত্র 

েইু (2) পয়েন্ট ডকুয়েন্ট - পরিরিরি-ি প্রোণপত্র 

রিন (3) পয়েন্ট ডকুয়েন্ট - পরিরিরি-ি প্রোণপত্র 

িাি (4) পয়েন্ট ডকুয়েন্ট - পরিরিরি ও ঠিকানাি প্রোণপত্র 

• বিদেবি জাতীয় আইবি কাি্ড  (মেবিন দ্ারা পড়া যায় না এেন) 
• বিদেবি জন্ম িংসাপত্র 
• ফদরন বেবিটাবর ফদটা আইবি কাি্ড  
• বিদেবি ড্াইভার’স িাইদসন্স (মেবিন দ্ারা পড়া যায় না এেন) 
• বিক্া প্রবতষ্াদনর আইবি কাি্ড : বেিি স্কু ি, হাইস্কু ি,  বিশ্ববিে্ািয়, কদিজ এিং উচ্চ 
োধ্বেক স্কু িগুদিা 

• মকাদনা ইউ.এস হাই স্কু ি মেদক বিদ্াো, হাই স্কু ি সেতকু ি্ মপ্রাগ্াে িা ইউ.এস  
মপাস্ট-মসদকন্াবর স্কু ি, কদিজ িা বিশ্ববিে্ািয় মেদক বিদ্াো 

• হাই স্কু ি িা মপাস্ট-মসদকন্াবর স্কু ি, কদিজ িা বিশ্ববিে্ািয় মেদক ইউ.এস. স্কু ি ট্্ান্সবরিপ্ট 
• ছবি ছাড়া NYS EBT কাি্ড  
• NYC SYEP আইবি কাি্ড  
• ইউ.এ ইউবনয়ন ফদটা আইবি 
• ক্াবজ্ড  আইবি ইউ.এসদত অিবথিত সংথিা মেদক কেমী, পরােি্ডক িা মিাি্ড  সেস্ আইবি কাি্ড  
• বিদয়, বসবভি ইউবনয়ন, মিাদেবস্টক পাট্ড নারবিপ অেিা বিদভাস্ড সার্্ড বফদকট 
• িবরষ্ট নাগবরক এিং প্রবতিন্ীদের MTA মেদট্া কাি্ড  
• MTA অ্াদসেস-আ-রাইি আইবি কাি্ড  
• NYC পাক্ড স বরবরিদয়িন মেম্ারবিপ কাি্ড  
• ইউ.এস. মভাটার মরবজদ্রেিন কাি্ড  
• ইউ.এস বনি্ডাবিত পবরদেিার মরবজদ্রেিন কাি্ড  
• Medicare কাি্ড  
• ইউ.এস ITIN কাি্ড  
• আপনার সন্াদনর ইউ.এস জদন্মর িংসাপত্র (এর্দত আদিেনকারীদক িািা অেিা ো বহসাদি 
িিা োকদত হদি) 

• NYS OMH মকদ্রের ফদটা আইবি কাি্ড  

IDNYC-1A (BE) 

IDNYC আয়েেনকািীি ডকুয়েন্ট রনয়েদে রিকা 
একটি IDNYC কায়ডদে ি জন্য আয়েেন কিয়ি দেয়ে আপনাি রনম্নরেরখি দ�াে্যিাগুরে থাকয়ি হয়ে: 
1. অন্তি 4 পয়েয়ন্টি ডকুয়েন্ট দ�খায়ন অন্তি 3 পয়েয়ন্টি পরিিয়েি প্রোণপত্র এেং অন্তি 1 পয়েয়ন্টি ঠিকানাি প্রোণপত্র থায়ক। 
2. জো দেওো অন্তি 1টি ডকুয়েয়ন্ট ছরে থাকয়ি হয়ে �রে না আয়েেনকািীি একজন দকোিয়েকাি থায়ক। 
3. জো দেওো অন্তি 1টি ডকুয়েয়ন্ট জয়মেি িারিখ থাকয়ি হয়ে। 
4. IDNYC কায়ডদে ি আয়েেন কিাি জন্য আয়েেনকািীি েেস অন্তি 14 েছি হওো আেি্যক। 

রেয়িষ কয়ি নীয়ি উরলিরখি পরিরথিরি ছাড়া দকায়না দেোে উত্ীণদে ডকুয়েন্ট গ্াহ্য হয়ে না। 

দকেেোত্র ইস্ুযকািী কি্দে পয়ষেি দ্ািা সাটিদে ফায়েড আসে ডকুয়েন্ট ও িাি করপ দনওো হয়ে; �রে দকায়না আসে ডকুয়েন্ট ে্যায়েয়নে কিা থায়ক দসই 
দষেয়ত্র িা দনওো হয়ে। 

আপনাি IDNYC কায়ডদে ি জন্য আপরন দ� সে ডকুয়েন্ট রেয়ে আয়েেন কিয়ি পায়িন িাি িারেকা নীয়ি িয়েয়ছ। 

IDNYC ওয়েেসাইে WWW.NYC.GOV/IDNYC এ অরিরিক্ত িথ্য পাওো �ায়ে 

আয়েেয়নি রনয়েদে িােেীি জন্য অনগু্হ কয়ি IDNYC আয়েেন পয়ত্রি উয়্ারপঠ দেখুন।

• NYS DMV ড্াইভা্র িাইদসন্স অেিা িান্ডাস্ড পারবেট মযখাদন িত্ড োন NYC ঠিকানা 
মেওয়া আদছ। মেয়াে মিে হদয় যাওয়া NYS DMV িাইদসন্স/পারবেট গ্হণ করা হদি যবে 
মেয়াে মিে না হওয়া DMV অন্িতমীকািীন িাইদসন্স/পারবেদটর সদগে োদক মযখাদন িাইদসন্স 
িা পারবেদটর একই আইবি নম্র রদয়দছ। 

• িত্ড োন NYC ঠিকানা আদছ এেন NYS DMV নন-ড্াইভার আইবি কাি্ড । মেয়াে মিে 
হদয় যাওয়া নন-ড্াইভার NYS DMV আইবি কাি্ড  গ্হণ করা হদি যবে মেয়াে মিে না 
হওয়া DMV অন্িতমীকািীন আইবি কাদি্ড র সদগে োদক মযখাদন আইবি কাদি্ড র একই আইবি 
নম্রই রদয়দছ। 

• িত্ড োন NYC ঠিকানা সহ ইউ.এস বিপাট্ড দেন্ট অফ মস্টট ড্াইভার’স িাইদসন্স িা নন-
ড্াইভার আইবি কাি্ড  

• িত্ড োন িাবড়র ঠিকানা োকা IDNYC কাি্ড  
• NYC পকুবিি বিভাগ (NYPD) NYC ঠিকানা সহ হ্ান্গাদনর িাইদসন্স সীবেত কদরদছ 

• ইউ.এস পাসদপাট্ড  িা ইউ.এস পাসদপাট্ড  কাি্ড  
• বিদেবি পাসদপাট্ড  (মেবিন দ্ারা পড়া যায় এেন) 
• ইউ.এস মস্টট ড্াইভার’স িাইদসন্স িা িারনার’স পারবেট ফদটা আইবি 
• ইউ.এস মস্টট আইবি কাি্ড  
• ইউ.এস পারোদনন্ট মরবসদিন্ট কাি্ড  (বগ্ন কাি্ড ) 
• ইউ.এস এর নাগবরকত্ব/ন্ািারািাইদজিন সার্্ড বফদকট 
• ইউ.এস. োদি্ড ন্ট মেবরনার মরিদিবন্সয়াি 
• িত্ড োন িাবড়র ঠিকানা সহ ইউ.এস বিপাট্ড দেন্ট অফ মস্টট ড্াইভার’স িাইদসন্স িা  
নন-ড্াইভার আইবি কাি্ড  

• NYS সংদিাধনী এিং কবেউবনর্ তত্তািধান বিভাদগর (DOCCS) এন্ার আইবি কাি্ড   
(1 িছদরর েদধ্) 

• NYS ইউবনফাদয়ি মকাট্ড  বসদস্টে অ্াটবন্ড বসবকওর পাস আইবি কাি্ড  
• কেন অ্াদসেস কাি্ড  (সবরিয় বিউর্, অিসরপ্রাপ্ত, অেিা বরজাদভ্ড  োকা সােবরক ি্বতি) 
• িত্ড োন ইউ.এস. কাদজর পারবেট 
• ইউ.এস. ট্াইিাি আইবি 
• ছবি সহ NYS ইদিকদট্বনক মিবনবফট ট্ান্সফার (EBT) কাি্ড /CBIC 
• িত্ড োন িাবড়র ঠিকানা ছাড়াই IDNYC কাি্ড  

• বিদেবি ড্াইভারস িাইদসন্স (মেবিন দ্ারা পড়া যায় এেন) 
• বিদেবি জাতীয় আইবি কাি্ড  (মেবিন দ্ারা পড়া যায় এেন) 
• মসাি্াি বসবকউবরর্ কাি্ড  
• ইউ.এস ITIN অ্াসাইনদেন্ট মিটার 
• ইউ.এস. ইউবনফি্ড  সাবভ্ড দসস আইবি 
• NYS বিক্া েপ্তদরর মপিাোর আইবি কাি্ড  
• NYC বিক্া েপ্তদরর (DOE) বিক্ােমী যািাইকরণ ফে্ড (িাসথিাদনর প্রোণপত্র বহদসদিও 
ি্িহার করা যায়) 

• NYC গ্ীষ্মকািীন যকুি কে্ডসংথিান মপ্রাগ্াদের (SYEP) যািাইকরণ ফে্ড (িাসথিাদনর প্রোণপত্র 
বহদসদিও ি্িহার করা যায়) 

• ইউ.এস মহােি্ান্ বসবকউবরর্ বিভাগ মেদক ইসকু্ করা ছবি ও আঙকু দির ছাপ সহ I-94 ফে্ড 
• NYS DMV অন্ি্ডতমী ড্াইভার’স িাইদসন্স, িান্ডার’স পারবেট, অেিা নন-ড্াইভার আইবি 
কাি্ড  

• োবক্ড ন নাগবরকত্ব ও অবভিাসন পবরদেিা (USCIS) দ্ারা ইসকু্ করা ফে্ড I-797, I-797A, 
I-797B িা I-797D অনকুদোেদনর বিজ্ঞবপ্ত 

• বিদেবি পাসদপাট্ড  (মেবিন দ্ারা পড়া যায় না এেন) 
• মেয়াে উত্ীণ্ড োবক্ড ন পাসদপাট্ড  অেিা বিদেিী পাসদপাট্ড  (মেবিন দ্ারা পড়া যায় এেন; মেয়াে 
মিে হদয়দছ 3 িছর পয্ডন্) 

• মেয়াে উত্ীণ্ড বিদেিী পাসদপাট্ড  (মেবিন দ্ারা পড়া যায় এেন; মেয়াে মিে হদয়দছ 3 িছর পয্ডন্) 
• কনসকু্দির আইবি কাি্ড  
• VA দ্ারা ইসকু্ করা ইউ.এস মভদটরান্স আইবি কাি্ড  
• VA দ্ারা ইসকু্ করা ইউ.এস মভদটরান্স মহিে আইবি কাি্ড  
• ইউ.এস. মফদিরাি, মস্টট, িা থিানীয় সরকাদরর কেমী আইবি 
• ইউ.এদসর জন্ম িংসাপত্র 
• ইউ.এস মস্টট বিপাট্ড দেদন্টর দ্ারা ইসকু্ করা বভসা 



এক (1) পয়েন্ট ডকুয়েন্ট – আয়েেনকািীয়েি জন্য ঠিকানাি প্রোণপত্র,  
�ায়েি দকায়না োসাি ঠিকানা দনই অথো �ািা েহ্ রহংসাি রিকাি হয়ে  
োসা দছয়ড়য়ছন 

পয়িি পািাে দেখুন... এক (1) পয়েন্ট ডকুয়েন্ট – আয়েেনকািীয়েি জন্য  
ঠিকানাি প্রোণপত্র, �ায়েি দকায়না োসাি ঠিকানা দনই অথো �ািা েহ্  
রহংসাি রিকাি হয়ে োসা দছয়ড়য়ছন 

প্রয়েিন অরিেপ্তি (DOP) 

দেয়েিান রথিরিি প্রোণপত্র (দকেেোত্র আপনাি একটি প্রয়োজন) 

দকোিয়েকাি সম্পকদে  – দকোিয়েকাি এেং আয়েেনকািীি েয়ি্য সম্পয়কদে ি  
প্রোণপত্র

এক (1) পয়েন্ট ডকুয়েন্ট - ঠিকানা-ি প্রোণপত্র 

• DOP গ্াহদকরা ময মকাদনা IDNYC এনদরািদেন্ট মসন্টাদর DOP যািাইকরণ ফে্ড যা NYC 
এর DOP মকদ্রে পাওয়া যায়, তা ি্িহার কদর আদিেন করদত পাদরন। 

• মকিি, মফান অেিা ইউর্বির্ বিি িা বিিবৃত (গত 60 বেদনর েদধ্) 
• িত্ড োন আিাবসক সম্পবত্ বিজ িা সািবিজ 
• থিানীয় আিাবসক সম্পবত্র ট্াদসের বিিবৃত (গত 1 িছদরর েদধ্) 
• সম্পবত্ েট্ড দগজ মপদেদন্টর রবসে (গত 60 বেদনর েদধ্) 
• ি্াব্কং, আবে্ডক িা মরিবিট কাদি্ড র অ্াকাউন্ট বিি, বিিবৃত িা বিজ্ঞবপ্ত (গত 60 বেদনর েদধ্) 
• িাকবরর মপ-স্টাি (গত 60 বেদনর েদধ্) 
• স্াথি্ সংথিা মেদক বিিবৃত, বিি িা মরকি্ড  (গত 1 িছদরর েদধ্) 
• NYS (NYC আোিতগুদিা সহ) িা মফিাদরি আেিদতর জকুবর সেন অেিা ইসকু্ করা 
আোিদতর আদেি (গত 60 বেদনর েদধ্) 

• IRS ফে্ড W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B, এিং 1095-C (ফদে্ড পরিতমী অে্ড 
িছদরর 15 ই এবপ্রদির েদধ্ মনওয়া) 

• ফাইি করা ট্াসে বরটান্ড (ফাইি করা তাবরদখর গত 1 িছদরর েদধ্) 
• IRS অেিা NYS কর ি্িথিা এিং অে্ড বিভাদগর (DTF) দ্ারা ইসকু্ করা িকুদেদন্টর বিঠি 

(গত 1 িছদরর েদধ্) 
• বিো বিি, বিিবৃত িা মরকি্ড  (গত 60 বেদনর েদধ্কার িাবড় োবিদকর, জীিন, মরন্টার িা 
ভাড়ার্য়ার অদটাোিাইি, স্াথি্ বিো) 

• NYCHA এর বিঠি (গত 60 বেদনর েদধ্) 
• NYCHA বিদজর সংদযাজন ও ভাড়ার বিজ্ঞবপ্ত (গত 1 িছদরর েদধ্) 
• USPS ঠিকানা পবরিত্ড দনর বনবচিতকরণ (গত 60 বেদনর েদধ্) 
• NYC HPD ধারা 8 ভাড়া অংিভাদগর ফে্ড (গত 1 িছদরর েদধ্) 
• HRA এর কাছ মেদক “িাদজট বহসাি করার বরদপাদট্ড র অনকুদরাদধর প্রতকু ্ত্র”  

(গত 60 বেদনর েদধ্) 
• NYS OMH মকদ্রের ইনদপদিন্ট ফদটা আইবি কাি্ড  
• ইউ.এস HHS/ORR দ্ারা ইসকু্ করা “েকুবতির যািাইকরণ”:  (গত 1 িছদরর েদধ্) 
• ইউ.এস. অবভিাসন এিং কাস্টে এনদফাস্ডদেদন্টর (ICE) আদেদির তত্তািধান (গত 1 িছদরর 
েদধ্) 

• NYS DMV অন্ি্ডতমী ড্াইভার’স িাইদসন্স, িান্ডার’স পারবেট, অেিা নন-ড্াইভার আইবি 
কাি্ড  

• NYS OPWDD এর প্রবতিন্ী বিকাি বিভাগ দ্ারা ইসকু্ করা বসদ্ান্ িা বনধ্ডারদণর বিজ্ঞবপ্ত 
(NOD) (গত 1 িছদরর েদধ্) 

• রাষ্ট্রসংদের (UN) বিদ্াদেট এিং তাদের পবরিাদরর জন্ মরবসদিবন্স বনবচিতকরদণর বিঠি 
(গত 60 বেদনর েদধ্) 

• মহি স্টাট্ড , আবি্ড িান্ড িা মযদকাদনা NYC DOE স্কু দি বিক্ােমী বপতাোতা/অবভভািদকর বিঠি 
(গত 60 বেদনর েদধ্)। আদিেনকারীদক আিি্ই বিক্ােমীর সদগে সম্পদক্ড র প্রোণ বেদত হদি। 

• মিসরকাবর িা মপ্রাবকয়াি স্কু দি ভবত্ড  হওয়া বিক্ােমীর জন্ িা তার বপতাোতা/অবভভািদকর 
জন্ বিঠি (গত 60 বেদনর েদধ্)। যবে আদিেনকারী বিক্ােমীর বপতা/োতা হন তাহদি 
তাদক অিি্ই বিক্ােমীর সদগে সম্পদক্ড র প্রোণপত্র মেখাদত হদি। 

• ACS িা ACS ফস্টার মকয়ার এদজবন্স মেদক বিঠি (গত 60 বেদনর েদধ্) 
• NYC DOE বিক্ােমীর যািাইকরণ ফে্ড (DOE স্কু িগুদিাদত উপিভ্) 
• SYEP যািাইকরণ ফে্ড 
• NYC মত মহােদিস মিল্ার মেদক বিঠি (এর্দত মেখাদত হদি ময আদিেনকারী মসই মিল্াদর 

15 বেন বছদিন এিং মিল্ার তাদের আিাবসকদের অনকুেবত মেয় 30 বেদনর মিবি োকদত) 

স্ােী/স্তী এেং দডায়েরটিক পােদে নাি: দ� সে আয়েেনকািী িায়েি নাে দেওো উপয়িি 
ডকুয়েন্টগুয়ো রেয়ে িায়েি োসথিায়নি প্রোণ রেয়ি পায়িন রন িািা িায়েি স্ােী/
স্তী ো দডায়েরটিক পােদে নায়িি নাে এেং (1) রেয়ে, রসরেে ইউরনেন ো দডায়েরটিক 
পােদে নািিীপ অথো (2) রিশুি জমে সাটিদে রফয়কে, স্ােী/স্তী ো দডায়েরটিক পােদে নায়িি 
সয়গে আয়েেনকািীি সম্পকদে  উয়লিখ আয়ছ এেন দ� দকায়না ডকুয়েন্ট রেয়ি পায়িন। 
এছাড়াও আয়েেনকািীয়ক অেি্যই একটি প্রি্যেন পত্র জো রেয়ি হয়ে �া স্ােী/স্তী ো 
দডায়েরটিক পােদে নাি কি্দে ক স্াষেরিি এেং প্রোণ কয়ি দ� রিরন আয়েেনকািীি সয়গে 
োস কয়িন।

• NYC-র অিাভজনক সংথিা িা ধেমীয় সংগঠন দ্ারা ইসকু্ করা “মকয়ার-অফ মিটার”, আর 
মসই সংথিাগুদিা মযন গৃহহীন ি্বতি িা গৃহ বহংসার বিকার হদয় িাসাছাড়া ি্বতিদের পবরদেিা 
বেদয় োদক। মসই সংথিাদক িত্ড োদন িহর দ্ারা অনকুোন মপদত হদি। বিঠিদত এর্র উদলেখ 
োকদত হদি ময মসই ি্বতিদক সংথিা পবরদেিা বেদয়দছ গত 60 বেন ধদর এিং মসই ি্বতি মসই 
সংোর ঠিকানা ি্িহার করদত পারদিন বিঠিপত্র দ্ারা মযাগাদযাদগর মক্দত্র (গত 14 বেদনর 
েদধ্)। কাদি্ড  ঠিকানা হদি মসই সংথিার “মকয়ার-অফ”। 

• NYC মত গৃহহীন ি্বতিদের পবরদেিা প্রোন কদর এেন বসর্ এদজবন্স, অিাভ-জনক সংথিা িা 
ধেমীয় সংথিা মেদক বিঠি (গত 30 বেদনর েদধ্)। কাদি্ড  মকাদনা ঠিকানা োকদি না 

• NYC-এর গৃহ বহংসার বিকার ও িাসা ছাড়া ি্বতিদের পবরদেিা মেওয়া বসর্ এদজবন্স, 
অিাভজনক সংথিা, অেিা ধেমীয় সংগঠন মেদক বিঠি (গত 30  বেদনর েদধ্)। কাদি্ড  মকাদনা 
ঠিকানা োকদি না 

• NYC-র মকাদনা হাসপাতাি িা মহলে বক্বনদকর দ্ারা ইসকু্ করা বিঠি (গত 30  বেদনর েদধ্)। 

আয়েেনকািীয়ক অেি্যই DOB সহ অন্তি 2 পয়েয়ন্টি প্রোণপত্র প্রোন কিয়ি হয়ে। 
দকোিয়েকািয়ক অেি্যই স্রিত্র প্রোণপত্র সহ িাি রনয়জি পরিিে প্রোণ কিয়ি অন্তি 
3 পয়েন্ট ডকুয়েন্ট রেয়ি হয়ে। আয়েেনকািীয়েি েেস �া প্ররিটি ডকুয়েয়ন্ট েন্ধনী 
রেয়ে রেখয়ি হয়ে। 
• আদিেনকারীর জন্ম সার্্ড বফদকট (21 িছর এিং তার কে িয়সী) 
• েত্দকর ফরোন, ফরোদনর সার্্ড বফদকট অেিা NYS েত্দকর DOH বরদপাট্ড  (21 িছর এিং 
তার কে িয়সী) 

• NYC DOHMH এিং NYS OTDA দ্ারা ইসকু্ করা বপতৃদত্বর প্রাপ্তীস্ীকার 
• ফে্ড (21 িছর এিং তার কে িয়সী) 
• ACS িা ACS ফস্টার মকয়ার এদজবন্স মেদক বিঠি (21 িছর এিং তার কে িয়সী) 
• বপতৃত্ব/বপতৃদত্বর িত্ড ািিীর আোিদতর আদেি (21 িছর এিং তার কে িয়সী) 
• আদিেনকারীর জদন্মর সার্্ড বফদকট এিং সত্-বপতা/োতার বিিাহ, বসবভি 
• ইউবনয়ন িা মিাদেবস্টক পাট্ড নারিীপ সার্্ড বফদকট (21 িছর এিং তার কে িয়সী) 
• ইউ.এস HHS/ORR দ্ারা ইসকু্ করা “েকুবতির যািাইকরণ” (21 িছর এিং তার কে িয়সী) 
• বিদেিী আোিদতর আদেি দ্ারা আদিেনকারীর আইবন অবভভািক বহদসদি বনযকুতি করা 
মকয়ারদটকার (21 িছর এিং তার কে িয়সী) 

• ইউ.এস আোিদতর আদেি দ্ারা আদিেনকারীর আইবন অবভভািক, তত্তািধায়ক িা সংরক্ক 
বহদসদি বনযকুতি করা মকয়ারদটকার (ময মকাদনা িয়স) 

• NYS OPWDD দ্ারা ইসকু্ করা বসদ্ান্ িা বনধ্ডারদণর (NOD) প্রবতিন্ী বিকাি বিভাগ 
বিজ্ঞবপ্ত (ময মকাদনা িয়স) 

• একর্ পবরিয্ডা মকদ্রের মেদক বিঠি (গত 60  বেদনর েদধ্; ময মকাদনা িয়স) 
• আদিেনকারীর প্রবতবনবধ প্রাপ্তা বহদসদি অনন্ তত্তািধায়ক প্রবতষ্া করার 
• SSA মেদক বিঠি (গত 1 িছদরর েদধ্; ময মকাদনা িয়স) 
• আদিেনকারীর প্রবতবনবধ প্রাপ্তা বহদসদি সংগঠন প্রবতষ্া করার SSA মেদক 
• বিঠি (গত 1 িছদরর েদধ্) এিং কে্ডিারী / প্রবতবনবধ প্রবতষ্া করার সংগঠন মেদক একর্ 
বিঠি হি আদিেনকারী প্রবতবনবধত্ব করার জন্ অনকুেবতপ্রাপ্ত (গত 60  বেদনর েদধ্; ময 
মকাদনা িয়স) 

• NYS OPWDD, NYS DOH, NYS OMH, NYC DOHMH, িা প্রোনকারীদের 
মেদক একর্ বিঠি (গত 60 বেদনর েদধ্; ময মকাদনা িয়স) 

• DD 214: অ্াবটিভ বিউর্ মেদক েকুবতি িা বিসিাদজ্ড র সার্্ড বফদকট 
• DD 2 (অিসরপ্রাপ্ত): ইউ.এস ইউবনফে্ডি সাবভ্ড দসস আইবি কাি্ড  (অিসরপ্রাপ্ত) 
• VIC/VHIC: মভদটরান্স এ এয়াস্ড হসবপটাি আইবি কাি্ড  
• NGB-22: ন্ািানাি গাি্ড  িক্ু দরার পৃবেকীকরণ এিং পবরদেিার বরদপাট্ড  
• NYS DMV ড্াইভার’স িাইদসন্স িা মভদটরান পে সহ  নন-ড্াইভার আইবি 
• মভদটরান পে সহ IDNYC কাি্ড  
• মেয়দরর মভদটরান্স অবফস অ্াদফয়াস্ড (MOVA) বনবচিতকরণ বেবিটাবর পবরদেিা মেদক 
প্রত্য়ন পত্র 

Bill de Blasio 
মেয়র 


