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িনu iয়কর্  েsট 
িডপাটর্ েমn aফ েsট 

িডিভশন aফ লাiেসিnং সািভর্ েসস 
P.O. Box 22001        

Albany, NY 12201-2001 
gাহক পিরেষবা: (518) 474-4429 

www.dos.ny.gov  
নািপেতর কােজর aয্ািpেকশন 

 
আেরা dত eবং সহজ pিkয়ার জনয্, িডিভশন aফ 
লাiেসিnং সািভর্ েসস আেবদকেদর aনলাiেন আেবদন 
করার uৎসাহ িদেc।  aনলাiন পিরেষবা বয্বহার 
কের আপিন শীঘ্র আপনার আেবদন করেত পারেবন 
eবং হালখবর পােবন eবং eর সাহােযয্ আপিন লাiেসn 
pিkয়া চলাকালীন আপনার লাiেসn েরকডর্  েদখেত 
eবং aয্ােkস করেত পারেবন। 
 
eখােন আমােদর oেয়বসাiট েদখুন: www.dos.ny.gov 
 
আেরা তেথয্র জনয্ aনgুহ কের ei িনেদর্ শ িলর 
aনলাiন িবভাগ েদেখ িনন। 
 
আেবদন সmূণর্ করার আেগ সাবধােন িনেদর্শ িল পেড় 
িনন। সব কিট েkt পূরণ করা আবশয্ক, aসmূণর্ 
আেবদন েফরত পািঠেয় েদoয়া হেব, তার ফেল লাiেসn 
েপেত েদরী হেব। িকছু বাদ েদoয়া হেল, ভুল তথয্ 
জানােনা হেল বা আেবদেন aথবা সহায়ক দিলেল সmূণর্ 
তথয্ না জানােনা হল তা লাiেসn pতয্াখয্ান করার 
যেথ  কারণ মেন করা হেব, বা যিদ লাiেসn জাির 
করা হেয় িগেয় থােক তাহেল েসi লাiেসn সাসেপn বা 
নাকচ কের েদoয়া যায়। 
 
"নািপেতর কােজ" িক িক করা হয়? 
 নািপত হoয়ার কাজ মােন eকিট মেূলয্র (বা েকান িবেবচনার) 
িবিনমেয় িনmিলিখত পিরেষবা িল eকজন মানেুষর মাথার uপর 
pদান করা হয়: 

— দািড় কাটা aথবা ছাঁটা aথবা চুল কাটা; 
— েতল aথবা িkম িদেয় মেুখর aথবা মাথার uপেরর 

ময্ােসজ েদoয়া, েলাশন aথবা aনয্ানয্ psত করা dবয্, হয় 
হাত dারা aথবা েমকািনকাল যnt িলর dারা; 

—  িস ার করা, শয্াmু করা, সাজােনা, েগাছােনা aথবা রং 
করা চুেল aথবা চুেলর টিনক েদoয়া; eবং 

—  কেsিটক িpপােরশন, aয্ািnেসিpক, পাuডার, েতল, েk 
aথবা েলাশন যা মাখােনা হেব মাথার চামড়ায়, মখু aথবা 
ঘােড়। 

 
িনu iয়কর্  েsেট নািপেতর কাজ করার জনয্ আপনােক aবশয্i 
eকিট লাiেসn েপেত হেব।  নািপেতর কাজ করার লাiেসn 
আপনােক eকিট বয্বসা চালােত aনমুিত েদয় না। eকিট আলাদা 
নািপেতর েদাকােনর লাiেসn pেয়াজন বয্বসা চালােনার জনয্। 
 
লাiেসn পাoয়ার জনয্ আমার কােছ িক িক েযাগয্তা থাকা 
দরকার? 
যিদ আপনার anত 17 বছর বয়স হয়, আপিন হয়েতা eকিট 
নািপেতর লাiেসেnর জনয্ আেবদন করেত পােরন e িলর িভিtেত 
িশkানিবিশ, িশkা, aিভjতা, পবূর্  

 
eনoয়াieস লাiেসn aথবা পারsিরক.  সমs আেবদনকারীেক 
aবশয্i eকিট eকবােরর েকাসর্ করেত হেব “েছাঁয়ােচ aসুেখর 
ছিড়েয় পড়া eবং নািপেতর েদাকােন কােজ লাগােনা sাsয্িবধান eবং 
িনবর্ীজকরেনর সিঠক পdিত িল” eর বয্াপাের aধয্য়েনর।  ei 
েকাসর্িট aবশয্i িনu iয়কর্  েsট eডুেকশন েডপাটর্ েমn dারা 
aনেুমািদত হেত eবং েকাসর্ সmূণর্ হoয়ার আসল pমাণ aবশয্i ei 
aয্ািpেকশেনর সে  জমা করেত হেব। 
 
1) িশkানিবিশ— িশkানিবিশর uপর িভিt কের eকিট লাiেসেnর 
জনয্ আেবদন করেত হেল, আপনােক aবশয্i eকজন eনoয়াieস-
লাiেসnpাp নািপেতর aধীেন eনoয়াieস-েরিজsাডর্  নািপেতর 
িশkানিবশ িহসােব দ ুবছেরর জনয্ কাজ করেত হেব।  
কাগেজর আেবদেন sুেলর ডায়েরkেরর আেবদন পেtর New York 
State dারা aনেুমািদত sুল dারা সমথর্ন িবভাগ সmূণর্ eবং sাkর 
কের িদেত হেব।  ei ফমর্িটেক aবশয্i কাগেজর আেবদনপেtর সে  
জমা করেত হেব। 
eকিট aনলাiন aয্ািpেকশেন, আপিন েয নািপেতর িশkানিবিশ 
কেরেছন তার aননয্ িচিhতকরণ সংখয্া (UID) pেবশ করান eবং 
িতিন eকিট iেমল পােবন eকিট িপন নাmার সহ যার সাহােযয্ 
eনoয়াieস লাiেসn েসnার িসেsেম সুপারভাiজার sয্াটাস pতয্য়ন 
করেত পারেবন। 
aনলাiেন আপনার বয্বহািরক পরীkার সময়সূচী িনিদর্  করার জনয্ 
আপিন eকিট iেমল পােবন। 
 
2) িনu iয়কর্  েsেটর বাiের িশkা– eনoয়াieস eর বাiের েকান 
িশkার িভিtেত আেবদন করার জনয্, আপনােক aবশয্i জমা করেত 
হেব আপনার লাiেসn eর সািটর্ িফেকট, েকাসর্ সািটর্ িফেকট eবং 
েকােসর্ েশখােনা সমs িবষেয়র িবsািরত িববরণ সহ াnিkp। 
আমরা আপনার আেবদনপt েদখার eবং পযর্ােলাচনা করার পের, 
আপিন aনলাiেন আপনার বয্বহািরক পরীkার সময়সূচী িনিদর্  
করার তথয্ সহ eকিট iেমল পােবন। 
 
3) িনu iয়কর্  েsট িশkা— িনu iয়কর্  েsেটর মেধয্র িশkার 
িভিtেত লাiেসn eর জনয্ আেবদন করার জনয্, আপনােক aবশয্i 
eনoয়াieস – aনেুমািদত sুেল eকিট নািপেতর েকাসর্ সmূণর্ করেত 
হেব। কাগেজর আেবদনপেtর েkেt sুেলর িডেরkরেক aবশয্i 
আেবদনপেtর িনu iয়কর্  েsট aনেুমািদত sুেলর pমাণ aংশ সmূণর্ 
eবং sাkর করেত হেব। 
eনoয়াieস লাiেসn েসnার বয্বহার কের eকিট aনলাiন 
আেবদেনর েkেt, আপনােক aবশয্i আপনার sুেলর সািটর্ িফেকেট 
তািলকাভুk করা কািরkলাম েকাড pেবশ করােত হেব।  েযসব sুল 
aনলাiন সািটর্ িফেকশন েpাgােম aংশ েনেব তােদর NYS লাiেসn 
েসnােরর মাধয্েম িশkাথর্ীর dারা েকাসর্ সmূণর্ করা িনি ত করেত 
হেব।  েযসব sুল aনলাiন সািটর্ িফেকশন েpাgােম aংশ েনেব না 
তারা aনলাiন আেবদেনর সময় “NYS sুেল পড়ায় িনি তকরণ” 
িবভােগ েপৗঁছােনার পর আপনার sুেলর সািটর্ িফেকট আপেলাড কের 
িদেত হেব।  েয পাঠয্kম েকাড েবেছ েনoয়া হেব েসiমত েকান 
পdিত pেয়াজন তা িসেsম আপনােক জািনেয় েদেব। 
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আমরা আপনার আেবদনপt েদখার eবং পযর্ােলাচনা করার পের, 
আপিন আপনার বয্বহািরক পরীkার সময়সূচী িনিদর্  করার তথয্ সহ 
eকিট iেমল পােবন  
 
aনলাiেন।  aনেুমািদত sুল িলর বয্াপাের তথয্ পাoয়ার জনয্, িনu 
iয়কর্  েsট eডুেকশন িবভাগেক কল ক ন (518) 474-3969 
নাmাের েpাpাiটাির (বয্িkগত) sুেলর বয্াপাের তেথয্র জনয্ aথবা 
(518) 486-1547 নাmাের পাবিলক sুেলর জনয্। 
 
4) aিভjতা—  আপনার anতপেk িতন বছেরর aিভjতা থাকা 
uিচৎ 
aনয্ েকান েদশ aথবা রােজয্র নািপেতর কাজ করার, aিভjতার 
িভিtেত লাiেসেnর আেবদন করার জনয্। েয েsট েবােডর্ র মাধয্েম 
আপিন লাiেসn pাp তার eকিট আসল pিতিলিপ জমা ক ন eবং 
দিুট aিভjতা িববিৃত (আমােদর oেয়বসাiেট uপলb আেছ)। 
আমরা  
আপনার aিভjতা পযর্ােলাচনা eবং িনি ত করার পের eবং 
আপনার আেবদন ম রু করার পের, আপিন aনলাiেন আপনার 
বয্বহািরক পরীkার সময়সূচী িনধর্ারণ করার জনয্ eকিট iেমল 
পােবন। 
 
5) আেগর িনu iয়কর্  েsট লাiেসn— েয বয্িk তার লাiেসেnর 
তািরেখ uিlিখত েময়াদ েশেষর পাঁচ বছেরর মেধয্ পুননর্বীকরেণর 
জনয্ আেবদন eবং ফী জমা করায় বয্থর্ হেবন িতিন িলিখত 
পরীkায় utীণর্ না হoয়া পযর্n ei প লাiেসn পাoয়ার aেযাগয্ 
হেবন। িবগত লাiেসেnর pমােণর pেয়াজন হেত পাের। 
 
6) পারsিরকতা — েমiন, িনu েমিkেকা, eবং েপিnলভয্ািনয়ােত 
সম প লাiেসn sয্াnাডর্  থাকার কারেণ, আমরা eনoয়াieস 
বয্বহািরক পরীkার pেয়াজনীয়তা েছেড় েদেবা যিদ আপিন eকিট 
আসেলর pিতিলিপ সরবরাহ করেত পােরন  
ei সমs রাজয্ িলর েকান eকিট েথেক সািটর্ িফেকট, আপনার 
আেবদনপt eবং িফ সহ। 
 
কাগেজর আেবদেন আমার েকন আমার iেমল aয্াে স 
জানােত হেব? 
eনoয়াieস লাiেসn েসnার aয্াকাun ৈতির করার জনয্ আপনার 
iেমল িঠকানা বয্বহার করা হেব।  iেমেলর মাধয্েম aিধকাংশ 
খবরাখবর জানােনা হেব।  ভিবষয্েত আপিন যিদ আপনার iেমল 
aয্াে স বদেল েনন তাহেল আপনার aয্াকাuেn লগ iন কের নতুন 
iেমল aয্াে স হালনাগাদ কের িদেত হেব। 
 
িকভােব আমার বয্বহািরক পরীkার সময় িsর করব? 
পরীkার সময় িsর ধুমাt aনলাiেন uপলb আেছ। eকবার 
আপনার আেবদন aনেুমািদত হেয় েগেল, আপিন eকিট iেমেল সুচনা 
পােবন যা আপনােক eনoয়াieস লাiেসn েসnার oেয়বাiেট িনেয় 
যােব।  েসখান েথেক pদt িল  dারা আপিন আপনার পরীkার 
সময় িsর করেত পারেবন।  আপিন যিদ জািনেয় থােকন েয 
আপনার পরীkা েদoয়ার জনয্ িবেশষ বেnাবs pেয়াজন, েসেkেt 
আপনার পk েথেক পরীkার সময় িsর করার জনয্ িডিভশন aফ 
লাiেসিnং সািভর্ েসেসর eকজন pিতিনিধ আপনােক েযাগােযাগ 
করেবন। 
 
uপলb পরীkার সাiট িল েকাথায় েকাথায়? 
চারিট বয্বহার পরীkার েকnd আেছ, aয্ালবািন, রেচsার, িনu 
iয়কর্  িসিট, eবং লং আiলয্াn।  আপিন ei sান িলর েয েকান 
eকিটর জনয্ আপনার পরীkা িsর করেবন। 
 
লাiেসn ফী eবং েময়াদ কত? 
আেবদেনর িফ হেc $40। আপনার লাiেসn চার বছেরর জনয্ 
কাযর্করী হেব। 

সমs আেবদনকারীর (যারা পারsিরকতার aধীেন েযাগয্ হেcন 
তারা ছাড়া) aবশয্i eকিট বয্বহািরক পরীkা েনoয়া eবং পাস 
করা uিচৎ। eকিট $15 পরীkার িফ pেয়াজন pিতিট পরীkা 
েনoয়ার জনয্ eবং e িল সংgহ করা হেব যখন আপিন aনলাiেন 
আপনার পরীkার সময় িsর করেবন। 
 
আপনারা িক ধরেণর েপেমn েনেবন? 
আপিন িডপাটর্ েমn aফ েsেটর নােম েচেক বা মািন aডর্ াের েপেমn 
করেত পােরন।  eছাড়া আপিন েkিডট কােডর্ র aনমুিত পt 
বয্বহার কের বা aনলাiেন আেবদন করার সময়, aয্ােমিরকান 
ekেpস, মাsারকাডর্  বা িভসা িদেয়o েপেমn করেত পােরন। নগদ 
aথর্ পাঠােবন না। আেবদেনর ফী েফরতেযাগয্ না। আপনার বয্া  
যিদ েচক েফরত েদয় তাহেল $20 ফী দািব করা হেব। 
 
লাiেসn পাoয়ার জনয্ আমার িক শারীিরক পরীkা করােত 
হেব? 
হয্াঁ। নািপেতর লাiেসn পাoয়ার জনয্ আেবদন করেত হেল আপনার 
eকজন ডাkার, ডাkােরর সহেযাগী বা েপশাদার নাসর্েক িদেয় 
পরীkা কিরেয় িনেত হেব। আপিন যিদ aনলাiেন আেবদন কেরন 
তাহেল আপনার ডাkার, ডাkােরর সহেযাগী বা েপশাদার নােসর্র 
aবশয্i আেবদেনর েহল্থ সািটর্ িফেকশন িবভাগ বা েহল্থ সািটর্ িফেকশন 
ফমর্ (DOS-1948) সmূণর্ কের িদেত হেব। ঐ সািটর্ িফেকট 
তািরখসেমত sাkর কের েদoয়ার 30 িদেনর মেধয্ আপনার aবশ্i 
আেবদন জমা কের িদেত হেব। 
 
চাil সােপােটর্ র িববৃিত 
আপনার সnান বা সাহাযয্ করার েকানরকম দায়বdতা থাকা বা না 
থাকা িনিবর্েশেষ New York State (েজেনরাল aবিলেগশn ল) 
aনযুায়ী চাil সােপাটর্  িববিৃত জানােনা আবশয্ক। েয বয্িkর চাil 
সােপাটর্  েদoয়া চার মাস বা তার েবিশ সময় যাবৎ বািক পেড়েছ 
তার বয্বসা, েপশাদার বা াiভাসর্ লাiেসn মুলতিব কের েদoয়া 
যায়। েপনাল ল eর ধারা §175.35 aনযুায়ী সাহাযয্ করার 
দায়বdতা eড়ােত েজেন েন আiন pেয়াগ বয্থর্ বা িবফল করার 
জনয্ িমথয্া িলিখত িববিৃত জমা করা শািsেযাগয্ aপরাধ।  জাল 
করার aিভpােয় রাজয্ বা sানীয় সরকােরর কােছ দােয়র করার 
জনয্ িমথয্া িববিৃত েদoয়া kাস i sেরর তর aপরাধ িহসােব 
গণয্ হয়। 
 
aনলাiন পিরেষবা িলর িবষেয় তথয্: 
আেরা dত eবং সহজ pিkয়ার জনয্, িডিভশন aফ 
লাiেসিnং সািভর্ েসস আেবদকেদর aনলাiেন আেবদন 
করার uৎসাহ িদেc।  aনলাiন পিরেষবা বয্বহার 
কের আপিন শীঘ্র আপনার আেবদন করেত পারেবন 
eবং হালখবর পােবন eবং eর সাহােযয্ আপিন লাiেসn 
pিkয়া চলাকালীন আপনার লাiেসn েরকডর্  েদখেত 
eবং aয্ােkস করেত পারেবন। 

আেরা সmূণর্ িনেদর্শ eবং aনয্ aনলাiন তেথয্র জনয্ eখােন pায়শ 
p িল েদখুন http://www.dos.ny.gov/licensing/lc-faq.html 
 
aনলাiেন িক িক করা যায় eবং েকান তথয্ পাoয়া যায়? 
• pারিmক আেবদন সmূণর্ ক ন 
• আেবদেনর পিরিsিত েদখুন  
• আপনার লাiেসn পুননর্বীকরণ ক ন 
• পরীkার সময় িsর ক ন eবং ফলাফল েদখুন 
• লাiেসেnর পিরিsিত েদখুন 
• লাiেসেnর তথয্ সংেশাধন ক ন 
• ডুিpেকট লাiেসেnর aনেুরাধ ক ন 
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NYS লাiেসn েসnাের (NYSLC) aয্াকাuেnর জনয্ 
িকভােব েরিজsার করেত হয়? 
NYS লাiেসn েসnাের (NYSLC) aয্াকাuেnর জn েরিজsার 
করেত হেল আপনার pথেম My NY.gov-e েরিজsার করেত হেব। 
 
আপিন যিদ বতর্ মােন My NY.gov eর সে  েরিজsার না কিরেয় 
থােকন, আমােদর oেয়বসাiট েথেক 
http://www.dos.ny.gov/licensing/licensecenter.html েত যান 
‘Create my Account’ িলে  িkক ক ন, eিট আপনােক My 
NY.gov েরিজে শন সাiেট িনেয় আেস; ‘I need a NY.Gov ID’ 
িনবর্াচন ক ন eবং My NY.gov eর জনয্ েরিজে শন ফেলা 
ক ন। আপিন My NY.gov-e েরিজsার করার পর, My 
NY.gov-e আপিন েয িবকl িল পােবন তার মেধয্ েথেক NYS 
লাiেসn েসnার িবকl েবেছ েনেবন। NYS লাiেসn েসnাের uপের 
ডানিদেকর েকাণায় েয ‘aয্াকাun ময্ােনজেমn’ িল  আেছ তােত 
িkক কের েদেবন। pেয়াজনীয় sান িল পূরণ কের েদেবন eবং িনেজ 
েথেক ei তথয্ েলখা হেয় যােব আপনার aয্াকাun িদেয় ৈতির করা 
সবকিট নতুন আেবদেন। আপিন eকবার                                                                    
ei তথয্ সmূণর্ eবং েসভ করার পের, ‘েহাম’ টয্ােব িkক কের 
eিগেয় যান। 

                                                                                                      
আমার কােছ যিদ iিতমেধয্ My NY.gov aয্াকাun থােক 
তাহেল িক করেত হেব? 
আপিন iিতমেধয্ My NY.gov-e েরিজsার হেয় থাকেল, My 
NY.gov-e িগেয় সাiন iন করেবন, তারপের My NY.gov-e 
আপিন েয িবকl িল পােবন তার মেধয্ েথেক NYS লাiেসn েসnার 
িবকl েবেছ েনেবন। eiভােব আপনার NYS লাiেসn েসnার 
aয্াকাun ৈতির হেব। NYS লাiেসn েসnাের uপের ডানিদেকর 
েকাণায় েয ‘aয্াকাun ময্ােনজেমn’ িল  আেছ তােত িkক কের 
েদেবন। pেয়াজনীয় sান িল পূরণ কের েদেবন eবং আপনার 
aয্াকাun িদেয় ৈতির করা সবকিট নতুন আেবদেন িনেজ েথেক ei 
তথয্ েলখা হেয় যােব। আপিন ei তথয্ সmূণর্ কের েসভ করার 
পর, eিগেয় যাoয়ার জনয্ ‘েহাম’ টয্ােব িkক কের েদেবন। 
 
NYS লাiেসn েসnাের িকভােব লাiেসেnর জনয্ আেবদন 
করব?  
eনoয়াieস লাiেসn েসnাের লাiেসn eর জনয্ আেবদন করার 
জনয্, আপনার aবশয্i eকিট aয্াকাun ৈতির করা uিচৎ aথবা 
আপনার িবদয্মান aয্াকাuেn লিগন করা uিচৎ। aনলাiেন আপনার 
লাiেসেnর আেবদন করেত ei ধাপ িল aনসুরণ ক ন: 
• aয্াকাun েখালার জনয্ েরিজsার ক ন বা আপনার 

aয্াকাuেn লগiন ক ন (uপের 
"NYS লাiেসn েসnাের (NYSLC) aয্াকাuেnর জনয্ 
িকভােব েরিজsার  
করেত হয়"? েদেখ েনেবন) 

• আপিন NYS লাiেসn েসnাের লগ iন করার পর,  
‘েহাম’ টয্ােব ‘eখন নতুন লাiেসn বা পািমর্েটর জনয্ 
আেবদন ক ন’ েবেছ েনেবন 

• aনলাiেন আেবদেনর েয িনেদর্শ জানােনা হেব েসসব 
aনসুরণ করেবন 

• সহায়ক দিলল আলেপাড কের েদেবন 
• েপেমn কের েদেবন eবং িনি তকরণ পৃ া িpn কের 

েনেবন। 
আপিন আপনার aয্াকাuেn লিগন কের আপনার আেবদেনর 
পিরিsিত েদখেত পারেবন। 
 
আিম aনলাiেন িকভােব aিতিরk লাiেসn ৈতির করব? 
aিতিরk লাiেসেnর আেবদন করার জনয্ আপনার aয্াকাuেn 
লগiন কের ‘আমার লাiেসেnর বয্বsাপনা ক ন’ টয্ােব িkক 
করেবন eবং তারপের ‘নতুন লাiেসn বা পািমর্েটর জনয্ eখন 

আেবদন ক ন!’ িল  েবেছ েনেবন। িনয়ম eবং শতর্ াবলী পেড় 
েনেবন eবং তারপর িসেsম আপনােক পথ েদখােব। 
 
আিম aনলাiেন িকভােব লাiেসn পনুনর্বীকরণ করব? 
আপনার কােছ যিদ বতর্ মােন NYS লাiেসn েসnােরর aয্াকাun 
থােক, আপনার লাiেসn ফুিরেয় যাoয়ার সময় েথেক িতন মাস 
আেগ আপিন iেমেল পুননর্বীকরেণর েনািটশ পােবন।  েসi iেমেল 
আপনার aয্াকাuেnর িল  থাকেব।  িলে  িkক কের পুননর্বীকরেণর 
আেবদন করেবন।   
আপনার কােছ যিদ বতর্ মােন NYS লাiেসn েসnােরর aয্াকাun না 
থােক, আপনার লাiেসn ফুিরেয় যাoয়ার িতন মাস আেগ আপিন 
iেমেল পুননর্বীকরেণর েনািটশ পােবন।  
আপনার লাiেসn eর েময়াদ ফুিরেয় eেসেছ।  ei েনািটেশ NYS 
লাiেসn েসnাের aয্াকাun েখালার িনেদর্শ থাকেব। 
 
aনলাiন িসেsেমর জনয্ আমার iuসার আiিড িক? 
My NY.gov,-e আপিন যখন আপনার aয্াকাun খুলেবন তখন 
আপনার  
 aননয্ iuজার আiিড ৈতির কের েনেবন eবং আপনার iেমল 
aয্াে স বয্বহার করেবন।  তারপর iuজার আiিড িদেয় আপিন 
আপনার aয্াকাun aয্ােkস করেত পারেবন।   
 
আমার aনলাiন aয্াকাuেnর তথয্ িকভােব হালনাগাদ 
করব? 
দেুটা জায়গায় আপনার aনলাiন aয্াকাuেnর তথয্ হালনাগাদ কের 
িদেত হেব।  আপনার My NY.gov-e eবং আপনার NYS লাiেসn 
েসnার aয্াকাuেn আপনার তথয্ হালনাগাদ করেত হেব।  
My NY.gov-e, আপনার aয্াকাuেnর বয্বsাপনার তেথয্র জনয্ 
pায়শ p  েদখুন। 
আপনার NYS লাiেসn েসnার aয্াকাuেn লগiন করেবন, uপেরর 
সািরেত ‘আমার লাiেসn িলর বয্বsাপনা ক ন’ নােমর eকটা িল  
েদখেত পােবন।  েসখান েথেক আপিন েযাগেযােগ পিরবতর্ ন সংেশাধন 
সmূণর্ কের আপনার aয্াকাuেnর তথয্ হালনাগাদ করেত পারেবন। 
 
আিম aনলাiেন আেবদন করিছ, আমার শারীিরক পরীkার 
িবষেয় ei িডপাটর্ েমnেক িকভােব জানাব? 
নািপেতর লাiেসn পাoয়ার আেবদন করেত হেল সব আেবদেকর 
eকজন ডাkার, ডাkােরর সহেযাগী বা েপশাদার নাসর্েক িদেয় 
পরীkা কিরেয় িনেত হেব।  eকজন ডাkার, ডাkােরর সহেযাগী বা 
েপশাদার নাসর্ পরীkা করার পর 30 িদেনর মেধয্ লাiেসেnর 
আেবদন জমা কের িদেত হেব eবং ঐ আেবদেন তােদর নাম eবং 
েযাগােযােগর তথয্ জানােত হেব।  েহল্থ সািটর্ িফেকশন ফমর্ 
(DOS-1948) পূরণ কের িদেত হেব eবং িডপাটর্ েমn aফ েsেটর 
oেয়বসাiট েথেক েসটা ডাuনেলাড করা যায়।  
 
NYS লাiেসn েসnার িদেয় আপনার aনলাiন আেবদেন আপনার 
aবশয্i সmূণর্ করা েহল্থ সািটর্ িফেকশন ফেমর্র তথয্ জানােত হেব।  
আপনার ei পt েথেক তথয্ িনেয় িসেsেমর েহল্থ সািটর্ িফেকশেনর 
জায়গা িলেত তথয্ জানােত হেব। 
 
aনgুহ কের েনাট করেবন:  ei pেয়াজনীয় শতর্ পূরণ করা হেc 
িকনা সুিনি ত করার জনয্ eকজন aনসুnানকারী ei সmূণর্ করা 
েহল্থ সািটর্ িফেকশন ফমর্ পরীkা িনরীkা কের েদখেবন।  পরীkা 
িনরীkার জনয্ আপনার কমর্sেল aবশয্i ei ফেমর্র pমাণ রাখেত 
হেব।                                                  
 

 আিম িশkানিবিশর uপর িভিt কের aনলাiেন আেবদন 
করিছ, আমার সুপারভাiজার নািপত িকভােব িন য়তা 
সmণূর্ করেবন? 
যিদ আপনার সুপারভাiজার নািপেতর eনoয়াieস লাiেসিnং 
েসnােরর মাধয্েম eকিট aনলাiন aয্াকাun থােক, aনলাiেন 



নািপেতর কােজর aয্ািpেকশন 
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িন য়তা সmূণর্ করার জনয্ িনেদর্শ সহ তারা eকিট iেমল পােবন।  
যিদ আপনার সুপারভাiিজং নািপেতর eকিট aয্াকাun না থােক 
আপনােক eকিট িন য়তার সািটর্ িফেকট আপেলাড করার জনয্ িনেদর্শ 
েদoয়া হেব। 
 
েগাপনীয়তার িবjিp 
আেবদেন আমার িক আমার েসাশাল িসিকoিরিট eবং 
েফেডরাল আiিড নmর জানােত হেব? 
হয্াঁ। আপনার কােছ যিদ েসাশাল িসিকoিরিট নmর বা েফেডরাল 
আiিড নmর থােক তাহেল আপনােক aবশয্i েসi নmর জানােত 
হেব।  আপনার কােছ যিদ েসাশাল িসিকoিরিট নmর বা েফেডরাল 
আiিড নmর না থােক, তাহেল aনgুহ কের িলিখত ৈকিফয়ত 
জানােবন। 
 
িডপাটর্ েমn aফ েsেটর সব লাiেসnpাপকেদর েফেডরাল েসাশাল 
িসিকoিরিট eবং eমpi আiেডিnিফেকশন নmর সংgহ করেত হয়। 
টয্াk ল-eর ধারা §5 eবং েজেনরাল aবিলেগশn ল-eর ধারা 
§3-503-e ei pকােরর বয্িkগত তেথয্র aনেুরাধ করা eবং 
রাখার aিধকােরর uেlখ আেছ। আপিন ei িল জানােত বাধয্। 
েযসব বয্িk, বয্বসা eবং aনয্ানয্রা কর িববরণী দােয়র করার 
বয্াপাের aপরাধ কের বা s s কেরর দায় কম মলূয্ায়ন কেরেছ 
তােদর সনাk করা eবং েযসব বয্িk কিমশনার aফ টয্ােkশন 
aয্াn ফাiনয্ােnর পিরচািলত কর dারা pভািবত সাধারণভােব 
তােদর সনাk করায় িডপাটর্ েমn aফ টয্ােkশন eবং ফাiনয্ােnর 
সুিবধার জনয্ ei তথয্ সংgহ করা হয়। কর বেnাবেsর uেdেশয্ 
eবং টয্াk ল dারা aনেুমািদত aনয্ েকান uেdশয্সাধেনর জনয্ eটা 
বয্বহার করা হেব eবং তাছাড়া সােপােটর্ র আেদশ চাল,ু পিরবধর্ন বা 
বলবৎ করার জনয্ েসাশাল িসিকoিরিট aয্ােkর টাiেটল IV-D 
aনসুাের sািপত ei বা aনয্ানয্ রােজয্র চাil সােপাটর্  pেয়াগকারী 
সংsা বা তােদর aনেুমািদত pিতিনিধরা eটা বয্বহার করেত পাের। 
যখন েকান নmর জানােনা হয় না েসেkেt িলিখত ৈকিফয়ত েদoয়া 
pেয়াজন। ডায়েরkর aফ aয্াডিমিনেsশন aয্াn ময্ােনজেমn  
One Commerce Plaza, 99 Washington Avenue, Albany, NY 
12231-0001-e লাiেসিnং iনফেমর্শন িসেsেম ei তথয্ েরেখ 
েদoয়া হেব। 
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  FOR OFFICE              APPLICATION NUMBER                    FEE   $40   
USE ONLY                BO-A-____ - ______________ 

                                                                                                                         
িনu iয়কর্  েsট 

িডপাটর্ েমn aফ েsট 
িডিভশন aফ লাiেসিnং সািভর্ েসস 

P.O. Box 22001        
Albany, NY 12201-2001 

gাহক পিরেষবা: (518) 474-4429 
www.dos.ny.gov  

নািপেতর কােজর aয্ািpেকশন 
 
আেবদন সmণূর্ করার আেগ সাবধােন িনেদর্ শ িল পেড় িনন। আপনার aবশয্i pিতিট pে র utর েদoয়া uিচৎ eবং utর িpn করা 
uিচৎ কািলেত। 
 
আিম (“” ধুমাt eকিট) eর িভিt কের লাiেসেnর আেবদন করিছ: 
 

1. িশkানিবিশ– নািপেতর িশkানিবিশর েরিজেsশন iuআiিড #                  েময়াদপূিতর্ র তািরখ 
2. NYS eর বাiের িশkা 
3. NYS িশkা  
4. aিভjতা (রােজয্র বাiের 3 বছর) রাজয্                               েদশ 
5. পূবর্বতর্ী NYS নািপেতর কােজর লাiেসn – iuআiিড #                 েময়াদপূিতর্ র তািরখ 

 6.  পারsিরক aিধকার - রােজয্র নাম জানান 
 
আপিন যিদ uপেরর িবকl 1, 2, 3, 4 বা 5 েবেছ থােকন তাহেল আপনােক eকটা িল  iেমল করা হেব যােত আপনার আেবদেন 
aনেুমাদন পাoয়ার পর আপিন বয্বহািরকপরীkার সময় িsর কের িনেত পােরন। 

        আমার পরীkা েদoয়ার জনয্ িবেশষ বেnাবs pেয়াজন 
আপনার যিদ েশখায় akমতা বা েকান শারীিরক, মানিসক বা মনsািtক akমতা থােক eবং পরীkা েদoয়ার জনয্ িবেশষ বেnাবেsর 
aনেুরাধ কেরন তাহেল আপনার আেবদেনর সে  aবশয্i eকটা সmূণর্ করা “িবেশষ পরীkার বেnাবেsর” ফমর্ (DOS-1591) জমা 
করেত হেব। eছাড়াo আপনার ডাkার, aনয্ েযাগয্ েপশাদােরর কাছ েথেক সহায়ক দিলল aথবা sুল বা aনয্ pিত ােন আেগকার 
uপেযাজেনর pমাণ জমা করেত হেব যােত আপনার aবsার বণর্না eবং েয পিরবধর্েনর aনেুরাধ করা হেয়েছ তার বয্াখ্য়া জানােত হেব।  
আপনার আেবদেন aনেুমাদন পাoয়ার পর আপনার পরীkার সময় িsর করার জনয্ NYS-eর eকজন pিতিনিধ আপনােক েযাগােযাগ 
করেবন। 
 
 আেবদেকর তথয্ 
 

pথম নাম পদবী মােঝর নাম pতয্য় 

বািড়র িঠকানা (রাsার নাম eবং রাsা নmর জানােবন) সুiট, aয্াপা. iuিনট 

শহর 

 

রাজয্ িজপ+4  কাuিn           েদশ 

ডাক িঠকানা (eখােন েপাs বাk জানান) 

শহর রাজয্ িজপ+4 কাuিn           েদশ 

iেমল িঠকানা েসাশাল িসিকoিরিট নmর েফেডরাল টয্াkেপয়ার আiিড 

জn তািরখ  বািড়র েফান েমাবাiল েফান কমর্sেলর েফান 
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পািরপাি র্ক aবsার তথয্                                        হয্াঁ  or   না 
 
1. আপিন িক সংkমণ িনয়ntণ েকাসর্ সmূণর্ aথবা aনেুমািদত কেরেছন? 
 ➔ (d বয্:  আপনােক ei েকাসর্ সmণূর্ করেত হেব eবং আপনােক aবশয্i আসল েকাসর্ সmণূর্ করার সািটর্ িফেকট সংযkু করেত হেব 
  ei আেবদেনর সে  যিদ না আেগ েথেক eকিট িশkানিবশ আেবদেনর সে  জমা করা হয়।) 
  
 
নািপেতর কােজর aয্ািpেকশন 

 
           হয্াঁ aথবা না 
2.  আপিন িক কখনo ei রােজয্ aথবা aনয্ েকাথাo eমন েকান aপরাধমলূক ঘটনায় েদাষী সাবয্sয্ হেয়েছন যা 
eকিট সামানয্ বা জঘনয্ aপরাধ?   
     ➔ যিদ “হয্াঁ,” তাহেল eকিট িলিখত বয্াখয্া জমা ক ন sান, েকােটর্ র জিুরসিডকশন, aপরােধর ধরন, শািs eবং / aথবা 
aনয্ানয্ ৈবিশ য্ সহ।  আপনােক aবশয্i aিভেযােগর যেntর eকিট pিতিলিপ pদান করেত হেব (uদাহরণ aিভেযাগনামা, aপরাধমলূক 
তথয্ aথবা aিভেযাগ) eবং েকাটর্  েথেক eকিট চিরেtর সািটর্ িফেকট।  যিদ আপনার কােছ থােক aথবা আপিন পান eকিট tােনর 
সািটর্ িফেকট akমতা েথেক, ভােলা বয্বহােরর সািটর্ িফেকট aথবা িনবর্াহী kমা, আপনার aবশয্i ei আেবদেনর সে  eকিট pিতিলিপ 
জমা করা uিচৎ। 
 
3. ei রােজয্র aথবা aনয্ েকাথাo িক আপনার নােম েকান aপরাধমলূক aিভেযাগ েকান েকােটর্  বািক পেড় আেছ 
(সামানয্ aপরাধ aথবা জঘনয্ aপরাধ)?  
 ➔ যিদ “হয্াঁ,” আপনােক aবশয্i aিভেযােগর যেntর eকিট pিতিলিপ pদান করেত হেব (uদাহরণ aিভেযাগনামা, aপরাধমলূক 
তথয্ aথবা aিভেযাগ) েকাটর্  েথেক। 
            
4.  আপনােক বা আপিন pধান িছেলন eমন েকান েকাmািনেক িক eমন েকান লাiেসn বা পারিমট েদoয়া হেয়েছ িনu 
iয়কর্  েsেট  বা aনয্েকাথাo যা বািতল হেয়েছ, সােsn হেয়েছ, বা pতয্াখয্ান করা হেয়েছ? 
     ➔ যিদ “হয্াঁ,” আপনােক aবশয্i সমs pাসি ক তথয্াবলী, যার anগর্ত eেজিnর িন পণ, যিদ েকান। 

 
                                                                                                                                                               
যিদ আপিন িশkানিবিশর uপর িভিt কের আেবদন কেরন, ei aংশিট aবশয্i আপনার সপুারভাiিজং নািপেতর dারা সmণূর্ করেত হেব: 
 
লাiেসn pাp সপুারভাiিজং নািপেতর িনি তকরণ:  
 
আেবদেকর সm ূণর্ নাম (মিুdত) সুপারভাiিজং নািপেতর aপােরটর লাiেসn aননয্ আiিড সংখয্া * 

* লাiেসn সািটর্ িফেকেটর uপেরর বাঁিদেকর েকােণ লাiেসn aননয্ আiিড সংখয্া পাoয়া যায় 
 
 
আিম, িনmsাkরকারী, সাবskাiব o pতারণার জিরমানা aধীেন িনি ত করিছ েয, ei নােমর আেবদনকারী eকজন েরিজsার করা িশkানিবশ 
নািপত িহসােব আমার সুপারিভশেনর eবং িনেদর্ েশর aধীেন িনেদর্শ করা সময়কােলর জনয্ aভয্াস কেরেছ eবং েসi aমেয় আিম েজনােরল িবজেনস 
ল (আিটর্ েকল28) eর িনয়মাবলী aনযুায়ী eকজন যথাযথভােব লাiেসn pাp নািপত িছলাম। 
 
সুপারভাiিজং বারবার aপােরটর: 
X                                                                           তািরখ      
 
িশkানিবিশর তািরখ 
  

েথেক                    েথেক                          েথেক 
 
 
পযর্n পযর্n পযর্n 
 
                                                                                                                                                               



 

                                                                                                                                                                                                     

DOS 0030-a-BN (Rev. 04/18)             Page 7 of 8 

                                                                                                                                                               
sােsয্র সািটর্ িফেকট আপনার শারীিরক পরীkার 30 িদেনর মেধয্ আপনার aবশয্i আেবদন জমা কের িদেত হেব। 
 
 
আিম eকজন যথাযথ লাiেসnpাp ডাkার, ডাkােরর সহেযাগী বা েপশাদার নাসর্ eবং ei আেবদেন েয বয্িkর uেlখ করা হেয়েছ  
   (পরীkার তািরখ) তািরেখ তার িটনমত পরীkা করার পর, আিম eমন েকান সংkামক বা েছাঁয়ােচ েরােগর uপিsিতর 
pমাণ পাiিন যা আেবদেকর েপশায় কাজ করেত িগেয় সবর্সাধারেণর sাsয্ বা িনরাপtার জনয্ তর আশ া বা pতয্k kিতর কারণ হেত 
পাের।  
 
ডাkােরর নাম িলখেবন 
 
 
কােজর জায়গার িঠকানা 
 
    
                                      
   
 
ডাkােরর sাkর         তািরখ 
 

নািপেতর কােজর aয্ািpেকশন 
 
 
চাil সােপােটর্ র িববৃিত 
 
ei আেবদেন sাkর কের, আিম pিতপাদন করিছ েয ei আেবদেনর তািরখ পযর্n, আমার চাil সােপাটর্  েদoয়ার েকানরকম দায়বdতা েনi বা 
যিদ আমার চাil সােপাটর্  েদoয়ার দায় থােক েসেkেt চার বা তার েবিশ মাস যাবৎ আমার চাil সােপাটর্  েদoয়া বািক েনi, বা আয় িন াদন 
বা আদালেতর dারা িনধর্ািরত েপেমn বা িরেপেমn pয্ান বা পk িলর dারা িনধর্ািরত pয্ােন আিম েপেমn করিছ বা আমার চাil সােপােটর্ র 
দািয়t মলুতিব আদালেতর মামলা সােপk আেছ, বা আিম জনসাধারেণর কাছ েথেক সাহাযয্ বা সmূরক িসিকoিরিট iনকাম পািc। 
 
আেবদেকর িনি তকরণ – aপরােধ শািsর আiেনর aধীন আিম িনি ত করিছ েয ei আেবদেনর েয িববিৃত জানােনা হেয়েছ েসসব সতয্ eবং 
িনভুর্ ল।  আিম আেরা িনি ত করিছ েয আিম েজেনরাল িবজেনস ল-র ধারা 28-eর িবধান eবং তােত েঘাষণা করা িনয়ম eবং pিবধান আিম 
পেড়িছ eবং বেুঝিছ। 
 
 

X 
     gাহেকর sাkর                                                                 তািরখ 
 
 
 
আপিন যিদ New York State eডুেকশন aয্াn ekািমেনশেনর িভিtেত আেবদন কেরন, আপনার sুেলর ডায়েরkার বা িpিnপােলর িনেmাk 
aংশ পরূণ কের িদেত হেব: 
 

িনu iয়কর্  েsট aনুেমািদত sুেলর িনি তকরণ  
 
 

sুেলর নাম 

sুে়লর িঠকানা (রাsার নাম eবং রাsা নmর জানােবন) 

শহর রাজয্ িজপ+4 

sুেলর কািরkলাম েকাড (NYS িডপাটর্ েমn aফ েsট dারা িনধর্ািরত পাঁচ সংখয্ার েকাড) 

sুেলর ডায়েরkার বা িpিnপােলর সm ূণর্ নাম (মিুdত) েখতাব (ডায়েরkার বা িpিnপাল) 

আেবদেকর সm ূণর্ নাম (মিুdতা) 
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আিম aপরােধ শািsর আiেনর aধীন আিম িনি ত করিছ েয uপেরাk sুল eডুেকশন ল-eর §5001 aনসুাের যথাযথ লাiেসনpাp eবং/বা 
State of New York-eর েবাডর্  aফ িরেজnেসর dারা aনেুমািদত।  ei আেবদেন েয বয্িkর নােমােlখ আেছ িতিন (তািরেখ) সফলভােব 
pিশkণ িনেদর্ েশর aনেুমািদত েকাসর্ সmূণর্ কেরেছন। 

 sুেলর ডায়েরkার/িpিnপােলর sাkর তািরখ   

sুেলর সীলেমাহর 

নািপেতর কােজর aয্ািpেকশন

aনgুহ কের মেন রাখেবন ei আেবদেনর সে  েয েকান pেয়াজনীয় বয্াখয্া eবং িববিৃত েযাগ করার কথা eবং তার সে  আপনার আেবদেনর 
িফ $40 (NYS িডপাটর্ েমn aফ েsট েক েদoয়ার) — যিদ আপনার েচক আপনার বয্া  েথেক েফরত আেস তাহেল আপনােক eকিট $20 িফ িদেত 
হেব। েkিডট কাডর্  িদেয় েপেমn করেত চান, aনgুহ কের আমােদর oেয়বসাiট www.dos.ny.gov -e িগেয় eকিট েkিডট কােডর্ র  

aনমুিত পt িনেয় পরূণ কের ei আেবদেনর সে  েফরত েদেবন। 

আপনার বাসsান eবং iেমল aয্াে েস েকান পিরবতর্ ন হেল িবভাগেক তার বয্াপাের জািনেয় েদoয়া জ রী  
যােত আপিন আপনার লাiেসn সংkাn পুননর্বীকরেণর েনািটশ eবং aনয্ িবjিp েপেত পােরন। 

d বয্: আমােদর oেয়বসাiেট িগেয় দয়া কের পরীkার pতয্াশার বয্াপাের িনেজেক সুপিরিচত করান।  


