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New York State 
িডপাটর্ েম� অফ ে�ট 

িডিভশন অফ লাইেসি�ং সািভর্ েসস 
রপ বধর্ন 

P.O. BOX 22049             
Albany, NY 12201-2049 

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

কে�েটালিজর আেবদন 

 

আেরা �ত এবং সহজ �ি�য়ার জনয্, িডিভশন অফ 
লাইেসি�ং সািভর্ েসস আেবদকেদর অনলাইেন আেবদন 
করার উৎসাহ িদে�।  অনলাইন পিরেষবা বয্বহার কের 
আপিন শী� আপনার আেবদন করেত পারেবন এবং 
হালখবর পােবন এবং এর সাহা েযয্ আপিন লাইেস� 
�ি�য়া চলাকালীন আপনার লাইেস� েরকডর্  েদখেত এবং 
অয্াে�স করেত পারেবন। 
 
এখােন আমােদর ওেয়বসাইট েদখ ুন : www.dos.ny.gov 
 
আেরা তেথয্র জনয্ অনু�হ কের এই িনেদর্ শগিলর 
অনলাইন িবভাগ েদেখ িনন। 
 

আেবদন স�ূণর্ করার আেগ সাবধােন িনেদর্শগিল পেড় 
িনন। সব কিট ে�� পূরণ করা আবশয্ক, অস�ূণর্ 
আেবদন েফরত পািঠেয় েদওয়া হেব, তার ফেল লাইেস� 
েপেত েদরী হেব। িকছু বাদ েদওয়া হেল, ভুল তথয্ 
জানােনা হেল বা আেবদেন অথবা সহায়ক দিলেল স�ূণর্ 
তথয্ না জানােনা হল তা লাইেস� �তয্াখয্ান করার যেথ� 
কারণ মেন করা হেব, বা যিদ লাইেস� জাির করা হেয় 
িগেয় থােক তাহেল েসই লাইেস� সাসেপ� বা নাকচ কের 
েদওয়া যায়। 
 
কে�েটালিজর কােজ িক িক করা? 
কে�েটালিজর কােজ �াভািবক েকশিবনয্াস, েসৗ�যর্য্বধর্ন, নেখর ৈবিশ�য্ 

এবং ওয়াি�ং পিরেষবা েদওয়া ছাড়াও মানুেষর চুল, মাথা, মুখম�ল, 

গলা, ঘাড় বা কেরািটর পিরচযর্া থােক, তােত হাত বা যাি�ক 

উপকরণ িদেয় চুল বা দািড় েশভ করা, ি�ম করা এবং ছাঁটা এবং 

অয্াি�েসি�ক, পাউডার, েতল, ে� বা কাদা, েলাশন মাখা বা চুল, 

মাথা বা কেরািটেত টিনক লাগােনা থাকেত পাের এবং তাছাড়াও, 

সরাসির বা পেরা�, ফী বা অনয্ িবেবচয্ িবষয় বা িবিনময়মমত, 

মানুেষর চুেলর রং বদল বা ে�েটন অথর্াৎ েসাজা করা, কালর্ করা 

অথর্াৎ েকাঁচকােনা বা অনয্ গঠনগত রদবদল করার জনয্ ডাই, 

�িতি�য়াশীল রাসায়িনক, বা অনয্ানয্ ��িত �েয়াগ পিরেষবা েদওয়া 

হয়।  

 

কার কে�েটালিজর লাইেসে�র জনয্ আেবদন করা উিচৎ? 
উপেরা� বণর্নামত যারা কে�েটালিজর অভয্াস করেছ আইনত তােদর 

সকেলর কােছ কে�েটালিজর লাইেস� থাকা �েয়াজন। কে�েটালিজর 

লাইেসে�র সাহােযয্ আপিন বয্বসা করার অনুমিত পােবন না, বয্বসার 

জনয্ একটা আলাদা আেবদন স�ূণর্ করেত হেব এবং পৃথকভােব 

বয্বসার লাইেস� িনেত হেব। 

 
 
লাইেস� পাওয়ার জনয্ আমার কােছ িক িক েযাগয্তা এবং 

সহায়ক দিলল থাকা দরকার? 
আপনার বয়স যিদ অ�ত 17 বছর হয়, এর িভিত্তেত আপিন 

কে�েটালিজর লাইেসে�র আেবদন করেত পােরন: 

 

1) New York State এডুেকশন অয্া� এ�ািম েনশন (অ�ায়ী 
লাইেস� পাওয়ার েযাগয্তা) 

  আপনার 1000 ঘ�া অধয্য়েনর অনুেমািদত েকাসর্ স�ূণর্ করেত 

হেব এবং এই ে�েট কাজ করার লাইেস� পাওয়ার জনয্ New 

York State-এর িলিখত এবং �েয়াগীয় দিুট পরী�ােতই উত্তীণর্ 

হেত হেব। 

 

  কাগেজর আেবদেন, আেবদন পে�র New York State -এর 

অনুেমািদত �ুল �ারা িনি�তকরণ িবভাগ �ুেলর ডায়ের�রেক 

স�ূণর্ এবং �া�র কের িদেত হেব। 

 

  NYS লাইেস� েস�ার িদেয় অনলাইেন আেবদেনর জনয্, আপনার 

অবশয্ই আপনার �ুেলর সািটর্ িফেকেট তািলকাভু� পাঠয্�েমর 

েকাড জানােত হেব।  েযসব �ুল অনলাইন সািটর্ িফেকশন ে�া�ােম 

অংশ েনেব তােদর NYS লাইেস� েস�ােরর মাধয্েম িশ�াথ�র 

�ারা েকাসর্ স�ূণর্ করা িনি�ত করেত হেব।  েযসব �ুল 

অনলাইন সািটর্ িফেকশন ে�া�ােম অংশ েনেব না েসে�ে� অনলাইন 

আেবদেনর “NYS �ুেল পড়ায় িনি�তকরণ” িবভােগ েপৗঁছােনার 

পর আপনার �ুেলর সািটর্ িফেকট আপেলাড কের িদেত হেব।  েয 
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পাঠয্�েমর েকাড েবেছ েনওয়া হেব েসইমত েকান প�িত 

�েয়াজন তা িসে�ম আপনােক জািনেয় েদেব।  

 

  আপনার আেবদন পুনিবর্চার কের �হণ কের েনওয়ার পর, আপিন 

একটা ইেমল পােবন যােত পরী�া �ণালী সিব�াের জানােনা হেব। 

  

2) New York Stateবা মািকর্ ন যু�রাে�র বাইের িশ�ালাভ 
(অ�ায়ী লাইেস� পাওয়ার েযাগয্) 

  আপিন যিদ অনয্ একটা রাজয্ বা েদেশর সম�েরর �ুল িশ�ার 

দিলল েপশ করেত পােরন েসে�ে� আমরা New York State 

�ুেল পড়ার �েয়াজনীয় শতর্  মাফ কের িদেত পাির। আপনার 

অবশয্ই িনে�া� সব অথর্াৎ িতনিট দিলল জমা করেত হেব: 

  
  (1)�ুল সািটর্ িফেকট; 

 
 (2)স�ূণর্ করা িবষয় এবং ঘ�ার তািলকাসহ �ুেলর �িতিলিপ; 
  এবং 
 
  (3) আপনার রাজয্ েবাডর্  �ারা জাির করা বতর্ মান লাইেসে�র 

সািটর্ িফেকট বা, যিদ লাইেস� না িদেয় থােক, তাহেল 

আপনার রাজয্ েবােডর্ র বতর্ মান সািটর্ িফেকট, যােত দািব 

করা ঘ�া �িতপাদন করা হেয়েছ। 

 

আপনার আেবদন পুনিবর্চার কের �হণ কের েনওয়ার পর, 

আপনােক এই রােজয্ কে�েটালিজর লাইেস� পাওয়ার জনয্ 

আপনার New York State-এর িলিখত এবং �েয়াগীয় দিুট 

পরী�ােতই উত্তীণর্ হেত হেব। আপিন একটা ইেমল পােবন যােত 

পরী�া �ণালী সিব�াের জানােনা হেব। 

  
3) অিভ�তা: New York State-এর বাইের 5 বছর 
 েয বয্ি�র কে�েটালিজর সম�েরর েপশায় পাঁচ বছেরর আইনী 

অিভ�তা আেছ িতিন িশ�া এবং অিভ�তার সে�াষজনক �মাণ 
জমা কের New York State-এর লাইেসে�র জনয্ আেবদন 
করেত পােরন। 

  মািকর্ ন যু�রা ে� অিভ�তা: 
(1) আপিন এর আেগ েয লাইেস� �দানকারী সং�ার কাছ েথেক 

লাইেস� েপেয়িছেলন তার আসল সািটর্ িফেকট।   
 
(2) �া�ন িনেয়াগকতর্ া, সহকম�, �ােয়ে�র �ারা পূরণ কের 

েদওয়া দিুট অিভ�তার িববৃিত যােত দািব করা হেয়েছ েয 
আপনার ঐ রােজয্ অ�ত পাঁচ বছেরর অিভ�তা আেছ। 
এইসব অিভ�তায় অবশয্ই আপনার কােজর সিঠক তািরখ 
(েসবা শর করার মাস এবং বছর এবং েসবা েশষ করার 
মাস এবং বছর), �ান (শহর, রাজয্, েদাকােনর নাম) 
এবং আপনার করা িবেশষ কাজকেমর্র উে�খ করেত হেব। 

  
(3)  কর িববরণীর কিপ যােত কে�েটালিজেক েপশা 

িহসােব জানােনা হেয়েছ।  
 

  মািকর্ ন যু�রা ে�র বাইের অিভ�তা: 
        �মােণ এইগিল থাকেত পাের তেব এেতই সীিমত না: 

  
(1) আপনার েদেশর লাইেস� �দানকারী কতৃর্ পে�র কাছ েথেক 

আিধকািরক সািটর্ িফেকশন অথবা কনসুেলেটর �ারা �িতপাদন 
করা েয আপনার েদেশ এই েপশায় কাজ করার জনয্ 
লাইেসে�র �েয়াজন হয় না। 

 
(2) আপনার েদেশর িনেয়াগকতর্ া(েদর) িব�ািরত িচিঠ যােত 

চাকিরর সিঠক তািরখ, �ান এবং আপনার করা িবেশষ 
কাজকেমর্র উে�খ করেত হেব। 

  
(3) আপনার েদেশর �ােয়�(েদর) িব�ািরত িচিঠ যােত চাকিরর 

সিঠক তািরখ, �ান এবং আপনার করা িবেশষ কাজকেমর্র 
উে�খ করেত হেব।  

 
(4)পাসেপােটর্ র কিপ যােত কে�েটালিজেক েপশা িহসােব জানােনা 

হেয়েছ, �াইভাসর্ লাইেস�, কে�েটালিজর অিভ�তাসহ 
ওয়াকর্ বুক বা েয েকান ছিবসহ পিরচয়।  

 
(5) আপনার েদেশ স�ূণর্ করা িশ�ার সািটর্ িফেকট/িডে�ামা এবং 

েকােসর্র পাঠয্�েমর কিপ। 
 
(6) কর িববরণীর কিপ যােত কে�েটালিজেক েপশা িহসােব 

জানােনা হেয়েছ। 
 
আপনার আেবদন পুনিবর্চার কের �হণ কের েনওয়ার পর, আপিন আর 
েকান পরী�া না িদেয় বা আেরা পড়ােশানা না কের New York 
State-এ কে�েটালিজর লাইেস� েপেত পােরন। 
 

4) সাবয্�করণ/পার�িরক অিধকার 
  েয আেবদেকর অনয্ একটা এি�য়ারে�ে� কে�েটালিজর লাইেস� 

আেছ িতিন সাবয্�করণ বা পার�িরক অিধকার সূে� New 

York-এ কে�েটালিজর লাইেস� েপেত পােরন। সাবয্�করণ বা 

পার�িরক অিধকার সূে� আপিন লাইেস� পাওয়ার েযাগয্ িকনা 

জানার জনয্ কে�েটালিজ সাবয্�করণ বা পার�িরক অিধকােরর 

তািলকা েদখেত আমােদর ওেয়বসাইট www.dos.ny.gov েদখুন। 
  
  আেবদেকর কােছ েয এি�য়ারে�� েথেক সম�েরর লাইেস� আেছ 

তার 6 মােসর সময়সীমায় আসল সািটর্ িফেকেটর একটা কিপ জমা 

করেত হেব। 
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5) New York State -এর িবগত লাইেস� 
  েয বয্ি� তার লাইেসে�র তািরেখ উি�িখত েময়াদ েশেষর পাঁচ 

বছেরর মেধয্ পুননর্বীকরেণর জনয্ আেবদন এবং ফী জমা করায় 

বয্থর্ হেবন িতিন িলিখত পরী�ায় উত্তীণর্ না হওয়া পযর্� এইরপ 

লাইেস� পাওয়ার অেযাগয্ হেবন। িবগত লাইেসে�র �মােণর 

�েয়াজন হেত পাের। 

 
কাগেজর আেবদেন আমার েকন আমার ইেমল অয্াে�স 
জানােত হেব? 
আপনার NYS লাইেস� েস�ার অয্াকাউ� েখালার জনয্ আপনার ইেমল 

অয্াে�স বয্বহার করা হেব।  ইেমেলর মাধয্েম অিধকাংশ খবরাখবর 

জানােনা হেব। ভিবষয্েত আপিন যিদ আপনার ইেমল অয্াে�স বদেল 

েনন তাহেল আপনার অয্াকাউে� লগ ইন কের নতুন ইেমল অয্াে�স 

হালনাগাদ কের িদেত হেব। 

 

আমার আেবদন অনুেমাদন পাওয়ার পর িকভােব আমার 
পরী�ার সময় ি�র করব? 
শধুমা� আপনার অনলাইন অয্াকাউে�র মাধয্েম পরী�ার সময় ি�র 

করা যােব।   

আপনার আেবদেন অনুেমাদন পাওয়ার পর আপিন একটা ইেমল পােবন 

যােত আপনােক জানােনা হেব েয আপিন এখন আপনার পরী�ার সময় 

ি�র কের িনেত পােরন।  আপিন যিদ NYS লাইেস� েস�ােরর 

মাধয্েম অনলাইেন আেবদন কের থােকন তাহেল আপনার পরী�ার সময় 

ি�র করার জনয্ আপিন আপনার অয্াকাউে� লগ ইন করেত পারেবন। 

যিদ আপিন িডিভশন অফ লাইেসি�ং সািভর্ েসেসর কােছ কাগেজর 

আেবদন জমা কের আেবদন কের থােকন, আপনার আেবদেন আপিন 

েয ইেমল অয্াে�স জািনেয়িছেলন েসখােন ইেমল পাঠােনা হেব। আপিন 

যিদ জািনেয় থােকন েয আপনার পরী�া েদওয়ার জনয্ িবেশষ বে�াব� 

�েয়াজন, েসে�ে� আপনার প� েথেক পরী�ার সময় ি�র করার জনয্ 

িডিভশন অফ লাইেসি�ং সািভর্ েসেসর একজন �িতিনিধ আপনােক 

েযাগােযাগ করেবন। 

 

ে�েটর পরী�ার আেগ আিম িক কাজ করেত পাির? 
হয্াঁ। েযসব আেবদক পরী�া �ণালী স�ূণর্ করাকালীন কাজ করেত 

চান তােদর জনয্ দিুট ছয়-মােসর অ�ায়ী লাইেসে�র বয্ব�া আেছ। 

েযসব আেবদক New York State বা মািকর্ ন যু�রাে�র বাইের 

িশ�ালাভ কেরেছন ষুশ তারা অ�ায়ী লাইেস� পাওয়ার েযাগয্। 

আেবদক িলিখত বা �েয়াগীয় পরী�ায় উত্তীণর্ হওয়ার পর অ�ায়ী 

লাইেস� পুননর্বীকরেণর জনয্ আেবদন করেত পারেবন। আপিন দিুট 

পরী�ায় উত্তীণর্ হওয়ার পের, চার বছেরর লাইেস� জাির করা হেব।  

 
 

লাইেস� ফী এবং েময়াদ কত? 
$40- আসল আেবদেনর লাইেস� ফী (সব আেবদকেদর জনয্) । 

েযসব আেবদেকর পরী�ায় উত্তীণর্ হওয়ার �েয়াজন েনই (েযমন 
5 বছেরর আইনী অিভ�তা বা ইিতমেধয্ অনয্ একটা রােজয্ 

পার�িরক অিধকাের লাইেস� আেছ), তােদর শধ ু এই ফী 

িদেত হেব। 

$10- 6 মােসর অ�ায়ী লাইেস� ফী। 

 

$10- 6 মােসর অ�ায়ী লাইেস� পুননর্বীকরণ ফী (আলাদা আেবদন)। 

 
অন�ুহ কের েনাট করেবন:  যিদ আসল আেবদন এবং একট অ�ায়ী 

লাইেসে�র জনয্ আেবদন কেরন তাহেল আপনার একবার $50-এর 

আেবদেনর ফী িদেত হেব। আলাদা আেবদেনর ফীর �েয়াজন েনই। 

 

চার বছেরর জনয্ এই লাইেস� েদওয়া হয়। অ�ায়ী লাইেস� 6 

মােসর জনয্ েদওয়া হয়। 

$15 - পরী�ার ফী (আপিন যখন অনলাইেন আপনার পরী�ার সময় 

ি�র করেবন তখন সং�হ করা হেব) 

 

আপনারা িক ধরেণর েপেম� েনেবন? 
আপিন িডপাটর্ েম� অফ ে�েটর নােম েচেক বা মািন অডর্ াের েপেম� 

করেত পােরন। এছাড়া আপিন ে�িডট কােডর্ র অনুমিত প� বয্বহার 

কের বা অনলাইেন আেবদন করার সময়, অয্ােমিরকান এ�ে�স, 

মা�ারকাডর্  বা িভসা িদেয়ও েপেম� করেত পােরন। নগদ অথর্ 

পাঠােবন না। আেবদেনর ফী েফরতেযাগয্ না। আপনার বয্া� যিদ 

েচক েফরত েদয় তাহেল $20 ফী দািব করা হেব।  

 
লাইেস� পাওয়ার জনয্ আমার িক শারীিরক পরী�া করােত 
হেব? 
হয্াঁ। কে�েটালিজর লাইেস� পাওয়ার জনয্ আেবদন করেত হেল 

আপনার একজন ডা�ার, ডা�ােরর সহেযাগী বা েপশাদার নাসর্েক িদেয় 

পরী�া কিরেয় িনেত হেব। আপিন যিদ অনলাইেন আেবদন কেরন 

তাহেল আপনার ডা�ার, ডা�ােরর সহেযাগী বা েপশাদার নােসর্র 

অবশয্ই আেবদেনর েহল্থ সািটর্ িফেকশন িবভাগ বা েহল্থ সািটর্ িফেকশন 

ফমর্ (DOS-1948) স�ূণর্ কের িদেত হেব। ঐ সািটর্ িফেকট 

তািরখসেমত �া�র কের েদওয়ার 30 িদেনর মেধয্ আপনার অবশয্ই 

আেবদন জমা কের িদেত হেব। 

 

চাই� সােপােটর্ র িববৃিত 
আপনার স�ান বা সাহাযয্ করার েকানরকম দায়ব�তা থাকা বা না 

থাকা িনিবর্েশেষ New York State (েজেনরাল অবিলেগশ� ল) 

অনুযায়ী চাই� সােপাটর্  িববৃিত জানােনা আবশয্ক।  েয বয্ি�র চাই� 



কে�েটালিজর আেবদন 
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সােপাটর্  েদওয়া চার মাস বা তার েবিশ সময় যাবৎ বািক পেড়েছ 

তার বয্বসা, েপশাদার বা �াইভাসর্ লাইেস� মুলতিব কের েদওয়া 

যায়। েপনাল ল এর ধারা §175.35 অনুযায়ী সাহাযয্ করার 

দায়ব�তা এড়ােত েজেনশেন আইন �েয়াগ বয্থর্ বা িবফল করার জনয্ 

িমথয্া িলিখত িববৃিত জমা করা শাি�েযাগয্ অপরাধ। জাল করার 

অিভ�ােয় রাজয্ বা �ানীয় সরকােরর কােছ দােয়র করার জনয্ িমথয্া 

িববৃিত েদওয়া �াস ই �েরর গরতর অপরাধ িহসােব গণয্ হয়।  

 

অনলাইন পিরেষবাগিলর িবষেয় তথয্: 
আেরা �ত এবং সহজ �ি�য়ার জনয্, িডিভশন অফ 

লাইেসি�ং সািভর্ েসস আেবদকেদর অনলাইেন আেবদন 

করার উৎসাহ িদে�। অনলাইন পিরেষবা বয্বহার কের 
আপিন শী� আপনার আেবদন করেত পারেবন এবং 

হালখবর পােবন এবং এর সাহােযয্ আপিন লাইেস� 

�ি�য়া চলাকালীন আপনার লাইেস� েরকডর্  েদখেত এবং 
অয্াে�স করেত পারেবন। 

আেরা স�ূণর্ িনেদর্শ এবং অনয্ অনলাইন তেথয্র জনয্ এখােন �ায়শ 

��গিল েদখুন http://www.dos.ny.gov/licensing/lc-faq.html 

 

অনলাইেন িক িক করা যায় এবং েকান তথয্ পাওয়া যায়? 
• �ারি�ক আেবদন স�ূণর্ করন 

• আেবদেনর পিরি�িত েদখুন  

• আপনার লাইেস� পুননর্বীকরণ করন 

• পরী�ার সময় ি�র করন এবং ফলাফল েদখুন 

• লাইেসে�র পিরি�িত েদখুন 

• লাইেসে�র তথয্ সংেশাধন করন 

• ডুি�েকট লাইেসে�র অনুেরাধ করন 
 

NYS লাইেস� েস�াের (NYSLC) অয্াকাউে�র জনয্ িকভােব 
েরিজ�ার করেত হয়? 
NYS লাইেস� েস�াের (NYSLC) অয্াকাউে�র জন্ েরিজ�ার করেত 

হেল আপনার �থেম My NY.gov-এ েরিজ�ার করেত হেব। 

 

আপিন যিদ বতর্ মােন My NY.gov,-এ েরিজ�ার না কিরেয় থােকন 
তাহেল My NY.gov েরিজে�শন সাইট 
https://aca.licensecenter.ny.gov/aca/ a-এ িগেয় ‘আমার NY.gov 
আইিড চাই’ িলে� ি�ক করন এবং My NY.gov-এ েরিজ�ার করার 
প�িত অনুসরণ করন।  আপিন My NY.gov-এ েরিজ�ার করার 
পর, My NY.gov-এ আপিন েয িবক�গিল পােবন তার মেধয্ েথেক 
NYS লাইেস� েস�ার িবক� েবেছ েনেবন। NYS লাইেস� েস�াের 

উপের ডানিদেকর েকাণায় েয ‘অয্াকাউ� বয্ব�াপনা’ িল� আেছ তােত 
ি�ক কের েদেবন। �েয়াজনীয় �ানগিল পূরণ কের েদেবন এবং 
আপনার অয্াকাউ� িদেয় ৈতির করা সবকিট নতুন আেবদেন িনেজ 
েথেক এই তথয্ েলখা হেয় যােব। আপিন এই তথয্ স�ূণর্ কের েসভ 
করার পর, এিগেয় যাওয়ার জনয্ ‘েহাম’ টয্ােব ি�ক কের েদেবন। 
 

আমার কােছ যিদ ইিতমেধয্ My NY.gov অয্াকাউ� থােক 
তাহেল িক করেত হেব? 
আপিন ইিতমেধয্ My NY.gov-এ েরিজ�ার হেয় থাকেল, My 
NY.gov-এ িগেয় সাইন ইন করেবন, তারপের My NY.gov-এ আপিন 
েয িবক�গিল পােবন তার মেধয্ েথেক NYS লাইেস� েস�ার িবক� 
েবেছ েনেবন। এইভােব আপনার NYS লাইেস� েস�ার অয্াকাউ� 
ৈতির হেব। NYS লাইেস� েস�াের উপের ডানিদেকর েকাণায় েয 
‘অয্াকাউ� বয্ব�াপনা’ িল� আেছ তােত ি�ক কের েদেবন। �েয়াজনীয় 
�ানগিল পূরণ কের েদেবন এবং আপনার অয্াকাউ� িদেয় ৈতির করা 
সবকিট নতুন আেবদেন িনেজ েথেক এই তথয্ েলখা হেয় যােব। আপিন 
এই তথয্ স�ূণর্ কের েসভ করার পর, এিগেয় যাওয়ার জনয্ ‘েহাম’ 
টয্ােব ি�ক কের েদেবন। 
 
NYS লাইেস� েস�াের িকভােব লাইেসে�র জনয্ আেবদন 
করব?  
NYS লাইেস� েস�াের লাইেসে�র জনয্ আেবদন করেত হেল আপনার 

অবশয্ই একটা অয্াকাউ� ৈতির করেত হেব বা আপনার বতর্ মান 

অয্াকাউে� লগইন করেত হেব। অনলাইেন আপনার লাইেসে�র আেবদন 

করেত এই ধাপগিল অনুসরণ করন: 

• অয্াকাউ� েখালার জনয্ েরিজ�ার করন বা আপনার 
অয্াকাউে� লগইন করন (উপের "NYS লাইেস� 
েস�াের (NYSLC) অয্াকাউে�র জনয্ িকভােব 
েরিজ�ার করেত হয়"? েদেখ েনেবন) 

• আপিন NYS লাইেস� েস�াের লগ ইন করার পর 
‘েহাম’ টয্ােব ‘এখন নতুন লাইেস� বা পািমর্েটর জনয্ 
আেবদন করন’ েবেছ েনেবন 

• অনলাইেন আেবদেনর েয িনেদর্শ জানােনা হেব েসসব 
অনুসরণ করেবন। 

• সহায়ক দিলল আপেলাড কের েদেবন 

• েপেম� কের েদেবন এবং িনি�তকরণ পৃ�া ি�� কের 
েনেবন। 

আপনার অয্াকাউে� লগ ইন কের আপিন আপনার আেবদেনর পিরি�িত 
েদখেত পারেবন। 
 
আিম অনলাইেন িকভােব অিতির� লাইেস� ৈতির করব? 
অিতির� লাইেসে�র আেবদন করার জনয্ আপনার অয্াকাউে� লগইন 

কের ‘আমার লাইেসে�র বয্ব�াপনা করন’ টয্ােব ি�ক করেবন এবং 

তারপের ‘নতুন লাইেস� বা পািমর্েটর জনয্ এখন আেবদন করন!’ 

িল� েবেছ েনেবন। িনয়ম এবং শতর্ াবলী পেড় েনেবন এবং তারপর 

িসে�ম আপনােক পথ েদখােব। 

http://www.dos.ny.gov/licensing/lc-faq.html
https://aca.licensecenter.ny.gov/aca/
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আিম অনলাইেন িকভােব লাইেস� পনুনর্বীকরণ করব? 
আপনার কােছ যিদ বতর্ মােন NYS লাইেস� েস�ােরর অয্াকাউ� থােক, 

আপনার লাইেস� ফুিরেয় যাওয়ার সময় েথেক িতন মাস আেগ আপিন 

ইেমেল পুননর্বীকরেণর েনািটশ পােবন।  েসই ইেমেল আপনার 

অয্াকাউে�র িল� থাকেব।  িলে� ি�ক কের পুননর্বীকরেণর আেবদন 

করেবন।   

 

আপনার কােছ যিদ বতর্ মােন NYS লাইেস� েস�ােরর অয্াকাউ� না 

থােক, আপনার লাইেস� ফুিরেয় যাওয়ার িতন মাস আেগ আপিন 

ইেমেল পুননর্বীকরেণর েনািটশ পােবন।  এই েনািটেশ NYS লাইেস� 

েস�াের অয্াকাউ� েখালার িনেদর্শ থাকেব। 

 
অনলাইন িসে�েম আমার বয্বহারকারীর পিরচয় অথর্াৎ 
ইউজার আইিড িক? 
My NY.gov,-এ আপিন যখন আপনার অয্াকাউ� খুলেবন তখন 

আপনার অননয্ ইউজার আইিড ৈতির কের েনেবন এবং আপনার ইেমল 

অয্াে�স বয্বহার করেবন।  তারপর ইউজার আইিড িদেয় আপিন 

আপনার অয্াকাউ� অয্াে�স করেত পারেবন। 

 

আমার অনলাইন অয্াকাউে�র তথয্ িকভােব হালনাগাদ 
করব? 
দেুটা জায়গায় আপনার অনলাইন অয্াকাউে�র তথয্ হালনাগাদ কের 

িদেত হেব।  আপনার My NY.gov-এ এবং আপনার NYS লাইেস� 

েস�ার অয্াকাউে� আপনার তথয্ হালনাগাদ করেত হেব। 

 

My NY.gov-এ, আপনার অয্াকাউে�র বয্ব�াপনার তেথয্র জনয্ �ায়শ 

�� েদখুন। 

আপনার NYS লাইেস� েস�ার অয্াকাউে� লগইন করেবন, উপেরর 

সািরেত ‘আমার লাইেস�গিলর বয্ব�াপনা করন’ নােমর একটা িল� 

েদখেত পােবন।  েসখান েথেক আপিন েযাগেযােগ পিরবতর্ ন সংেশাধন 

স�ূণর্ কের আপনার ◌্◌্যাকাউে�র তথয্ হালনাগাদ করেত পারেবন। 

 

আিম অনলাইেন আেবদন করিছ, আমার শারীিরক পরী�ার 
িবষেয় এই িডপাটর্ েম�েক িকভােব জানাব? 
কে�েটালিজর লাইেস� পাওয়ার আেবদন করেত হেল সব আেবদেকর 

একজন ডা�ার, ডা�ােরর সহেযাগী বা েপশাদার নাসর্েক িদেয় পরী�া 

কিরেয় িনেত হেব। একজন ডা�ার, ডা�ােরর সহেযাগী বা েপশাদার 

নাসর্ পরী�া করার পর 30 িদেনর মেধয্ লাইেসে�র আেবদন জমা 

কের িদেত হেব এবং ঐ আেবদেন তােদর নাম এবং েযাগােযােগর তথয্ 

জানােত হেব। েহল্থ সািটর্ িফেকশন ফমর্ (DOS-1948) পূরণ কের 

িদেত হেব এবং িডপাটর্ েম� অফ ে�েটর ওেয়বসাইট েথেক েসটা 

ডাউনেলাড করা যায়।  

 

NYS লাইেস� েস�ার িদেয় আপনার অনলাইন আেবদেন আপনার 

অবশয্ই স�ূণর্ করা েহল্থ সািটর্ িফেকশন ফেমর্র তথয্ জানােত হেব।  

আপনার এই প� েথেক তথয্ িনেয় িসে�েমর েহল্থ সািটর্ িফেকশেনর 

জায়গাগিলেত তথয্ জানােত হেব। 

 

অনু�হ কের েনাট করেবন:  এই �েয়াজনীয় শতর্ পূরণ করা হে� িকনা 

সুিনি�ত করার জনয্ একজন অনুস�ানকারী এই স�ূণর্ করা েহল্থ 

সািটর্ িফেকশন ফমর্ পরী�া িনরী�া কের েদখেবন।  পরী�া িনরী�ার 

জনয্ আপনার কমর্�েল অবশয্ই এই ফেমর্র �মাণ রাখেত হেব। 
 

েগাপনীয়তা রিব�ি� 
আেবদেন আমার িক আমার েসাশাল িসিকওিরিট এবং 

েফেডরাল আইিড ন�র জানােত হেব? 
হয্াঁ। আপনার কােছ যিদ েসাশাল িসিকওিরিট ন�র বা েফেডরাল 

আইিড ন�র থােক তাহেল আপনােক অবশয্ই েসই ন�র জানােত হেব।  

আপনার কােছ যিদ েসাশাল িসিকওিরিট ন�র বা েফেডরাল আইিড 

ন�র না থােক তাহেল অনু�হ কের িলিখত ৈকিফয়ত জানােবন। 

 

িডপাটর্ েম� অফ ে�েটর সব লাইেস��াপকেদর েফেডরাল েসাশাল 

িসিকওিরিট এবং এম�ই আইেডি�িফেকশন ন�র সং�হ করেত হয়। 

টয্া� ল-এর §5 এবং েজেনরাল অবিলেগশ� ল-এর §3-503-এ এই 

�কােরর বয্ি�গত তেথয্র অনুেরাধ করা এবং রাখার অিধকােরর উে�খ 

আেছ। আপিন এইগিল জানােত বাধয্। েযসব বয্ি�, বয্বসা এবং 

অনয্ানয্রা কর িববরণী দােয়র করার বয্াপাের অপরাধ কের বা � � 

কেরর দায় কম মূলয্ায়ন কের তােদর সনা� করা এবং েযসব বয্ি� 

কিমশনার অফ টয্াে�শন অয্া� ফাইনয্াে�র পিরচািলত কর �ারা 

�ভািবত সাধারণভােব তােদর সনা� করায় িডপাটর্ েম� অফ টয্াে�শন 

এবং ফাইনয্াে�র সুিবধার জনয্ এই তথয্ সং�হ করা হয়। কর 

বে�াবে�র উে�েশয্ এবং টয্া� ল �ারা অনুেমািদত অনয্ েকান 

উে�শয্সাধেনর জনয্ এটা বয্বহার করা হেব এবং তাছাড়া সােপােটর্ র 

আেদশ চাল,ু পিরবধর্ন বা বলবৎ করার জনয্ েসাশাল িসিকওিরিট 

অয্াে�র টাইেটল IV-D অনুসাের �ািপত এই বা অনয্ানয্ রােজয্র চাই� 

সােপাটর্  �েয়াগকারী সং�া বা তােদর অনুেমািদত �িতিনিধরা এটা 

বয্বহার করেত পাের তেব জনসাধারণ এসব পােব না। যখন েকান 

ন�র জানােনা হয় না েসে�ে� িলিখত ৈকিফয়ত েদওয়া �েয়াজন। 

ডায়ের�র অফ অয্াডিমিনে�শন অয্া� ময্ােনজেম� One Commerce 

Plaza, 99 Washington Avenue, Albany, NY 12231-0001-এ 

লাইেসি�ং ইনফেমর্শন িসে�েম এই তথয্ েরেখ েদওয়া হেব। 
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WOULD YOU LIKE TO REGISTER TO VOTE? 
 
Please visit the NY State Board of Elections at www.elections.ny.gov/votingregister.html  
or call 1-800-FOR-VOTE to request a NYS Voter Registration form.  
 
To register online, please visit www.ny.gov/services/register-vote.   

http://www.elections.ny.gov/votingregister
http://www.ny.gov/services/register-vote


DOS 0034-a-BN (Rev. 04/18)                                                                                                                                                                                      Page 7 of 10 

  FOR OFFICE           APPLICATION NUMBER                       FEE   $40 or $50 
USE ONLY            AEC-A-____ -______________ 

      
New York State 

িডপাটর্ েমn aফ েsট 
িডিভশন aফ লাiেসিnং সািভর্ েসস 

প বধর্ন 
P.O. BOX 22049        

Albany, NY 12201-2049 
gাহক পিরেষবা: (518) 474-4429       

www.dos.ny.gov  
কেsেটালিজর আেবদন 
আেবদন সmণূর্ করার আেগ সাবধােন িনেদর্ শ িল পেড় িনন। আপনার pেতয্কটা p  পেড়  কািল িদেয় utর জানােত হেব। 
aনgুহ কের েযাগয্তার িনেmাk িবকl িলর মেধয্ েথেক eকটা েবেছ িনন। 
eর িভিtেত আিম লাiেসেnর আেবদন করিছ ($40 আেবদেনর ফী িদেত হয়): 
 
 1  New York State eডুেকশন aয্াn ekািমেনশন (1,000 ঘnা aধয্য়েনর aনেুমািদত েকাসর্ সmূণর্ করা হেয়েছ) 
 2  New York State-eর িবগত লাiেসn– লাiেসn iuআiিড #                 েময়াদ েশেষর তািরখ 

3  New York State বা মািকর্ ন যুkরাে র বাiের িশkালাভ (asায়ী লাiেসn পাoয়ার েযাগয্) 
 4  aিভjতা:  New York State বা মািকর্ ন যুkরাে র বাiের 5 বছর   রাজয্                েদশ 
 5  সাবয্sকরণ/পারsিরক aিধকার-রােজয্র নাম জানান  
 
আপিন যিদ uপেরর িবকl 1, 2 বা 3 েবেছ থােকন তাহেল আপিন ছয় মােসর asায়ী লাiেসেnর আেবদন করেত পােরন (aিতিরk $10 
ফী িদেত হয়) যার ফেল আপিন New York State পরীkা েদoয়ার সময় আপিন কাজ করেত পারেবন। 
 
                 আিম ছয় মােসর asায়ী লাiেসেnর aনেুরাধ করিছ। ($40 + $10 = $50 আেবদেনর ফী িদেত হয়) 
 
আপিন যিদ uপেরর িবকl 1, 2 বা 3 েবেছ থােকন তাহেল আপনােক eকটা িল  iেমল করা হেব যােত আপনার আেবদেন aনেুমাদন 
পাoয়ার পর আপিন পরীkার 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 বয্াখয্া জানােত হেব।  
আপনার আেবদেন aনেুমাদন পাoয়ার পর আপনার পরীkার সময় িsর করার জনয্ NYS-eর eকজন pিতিনিধ আপনােক েযাগােযাগ 
করেবন। 
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কেsেটালিজর আেবদন 
 

 আেবদেকর তথয্ 
 
pথম নাম েশষ নাম 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 

 
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 তার িটনমত 
পরীkা করার পর (পরীkার তািরখ) 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 
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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 আদালেত মলুতিব মামলা সােপk আেছ, বা আিম সরকাির 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 27-eর িবধান eবং তােত েঘাষণা করা pিবধান পেড়িছ eবং 
বেুঝিছ। 
 
 
 
 

X 
     আেবদেকর 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 dারা aনুেমািদত sুেলর িনি তকরণ  
 
 

sুেলর নাম 

sুে়লর িঠকানা (রাsার নাম eবং রাsা নmর জানােবন) 

শহর রাজয্ িজপ+4 

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

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

আেবদেকর সm ূণর্ নাম (েলখা) 
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শািsমলূক aপরােধর 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 1000 ঘnা aধয্য়েনর aনেুমািদত েকাসর্ সmূণর্ কেরেছন। 
 
 
 
 
 
  sুেলর ডায়েরkার/িpিnপােলর sাkর তািরখ                                    

 
 
 
 
 
 
 
 

sুেলর সীলেমাহর 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

aনgুহ কের ei আেবদেনর সে  মেন কের আপনার আেবদেনর ফী (যা NYS িডপাটর্ েমn aফ েsটেক িদেত হেব) — আেবদন eবং asায়ী 
লাiেসেnর জনয্ $50; বা ধু আেবদেনর জনয্ $40 ছাড়াo pেয়াজনমত বয্াখয্া eবং িববিৃত জমা করেবন। আপনার বয্া  যিদ েচক েফরত েদয় 
তাহেল $20 ফী দািব করা হেব। আপিন যিদ ে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। 

 
 
 
 
 
 


