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 s-িচt পিরচয়পেtর aনেুরাধ ক ন   
যিদ আপনার NYS াiভার লাiেসn বা নন- াiভার পিরচয়পt না থােক 

িpয় আেবদনকারী, 

  েsট িডপাটর্ েমn েথেক আপনার নতুন s-িচt পিরচয়পt NYS েমাটরযান িবভাগ (NYS Department of Motor 
Vehicles, DMV) ৈতির করেব। eিট করেত, DMV-eর কােছ আপনার ছিব থাকা আবশয্ক। 
 

» iিতমেধয্i আপনার কােছ eকিট s-িচt ৈবধ NYS াiভার লাiেসn বা নন- াiভার পিরচয়পt থােক, তাহেল 
aনুgহ কের িনেদর্শনার জনয্ আপনার েsট িডপাটর্ েমেnর আেবদেনর uেlা িদকটা েদখুন। 

 

» যিদ আপনার কােছ কিট s-িচt ৈবধ NYS াiভার লাiেসn বা নন- াiভার পিরচয়পt না থােক, তাহেল 
আপনােক ছিব েতালার জনয্ aবশয্i DMV aিফেস েযেত হেব। ei িচিঠিট eবং আপনার নাম, জnতািরখ eবং 
sাkেরর pমাণপt িনেয় আসুন। আপনার pমাণপt পযর্ােলাচনার পর, eকজন DMV pিতিনিধ আপনার ছিব তুেল 
আপনােক রিসদ েদেবন। আপনার রিসেদ DMV িনেয়ািজত 9 সংখয্ার আiিড নmর থাকেব। েsট িডপাটর্ েমেnর 
আেবদন পেt নmরিট িলখুন। 

  আপিন চাiেল, DMV aিফেস ছিব েতালার সময় NYS নন- াiভার পিরচয়পেtর জনয্ আেবদন করেত পােরন। পিরচয়পtিট 
slমূেলয্ পাoয়া যায় eবং eকিট ৈবধ বয্িkগত পিরচয়পt িহসােব সারা যুkরাে  গৃহীত হয়। 

 

 

 D M V aিফেসর িনেদর্ শনা: 
 েsট িডপাটর্ েমn ei gাহকেক DMV-েত েরফার কেরেছ।  যিদ িতিন eকিট DMV  
নন- াiভার পিরচয়পt েপেত চান, তাহেল aনgুহ কের MV-44 pিkয়া ক ন।   
যিদ gাহেকর েকবলমাt েsট িডপাটর্ েমেnর পিরচয়পেtর জনয্ eকিট ICO eর pেয়াজন  
হয় তাহেল MV-44 eর pেয়াজন েনi।    
        
aনয্ েkেt, gাহেকর নাম, জn তািরখ o sাkর পযর্ােলাচনা ক ন।  ei িচিঠেত তািলকায় িটক িদেয় জানান েকান েকান pমাণ েদয়া হেয়েছ।  
uপেরর ডানিদেকর ফাঁকাsােন gাহেকর নাম, জn তািরখ eবং িল  ছাপান।  ei িচিঠ eবং MV-44 eর  FS-6T eর aিফস কিপ িপন িদেয় আটেক 
িদন (pেয়াজন হেল)।  আপনার বয্াচ কাগজপেtর 
 সে  েযাগ ক ন। 
 
 aনgুহ কের তার FS-6T কিপিট েসভ করেত বলনু।  FS-6T e থাকা kােয়n আiিড েsট িডপাটর্ েমেnর gাহেকর আেবদন পেt িলখেত হেব।  
েsট িডপাটর্ েমেnর আেবদেনর সহায়তার েkেt aনেুরাধ েsট িডপাটর্ েমেnর কােছ করেত হেব। 
 

পিরচেয়র pেয়াজনীয়তা 

DMV আপনার ছিব েতালার আেগ, আপনােক 6 পেয়েnর নাম eবং জn তািরেখর pমাণ aবশয্i িদেত হেব। সমs pমাণ 
aবশয্i আসল নিথ বা নিথ iসুয্কাির eেজিnর dারা pতয্ািয়ত নিথ হেত হেব। anত eকিট pমােণ আপনার sাkর থাকা 
আবশয্ক। ফেটাকিপ gহণ করা হয় না। eকi ধরেণর নিথর েkেt eকবারi pমাণ িহসােব ধরা হেব (uদাহরণs প, দiু বা 
তার েবিশ েkিডট কাডর্  eকিট কাডর্  িহেসেব গণয্ হেব)। 
 

জn তািরেখর pমাণ - েকবলমাt আসল নিথ - ফেটাকিপ gহণ করা হয় না 
    — যুkরাে র বাথর্ সািটর্ িফেকট: েহলথ েবাডর্ , ভাiটাল sয্ািটসিটk বযু্েরা বা যুkরাে র েsট িডপাটর্ েমn  িবেদশী বাথর্ 
সািটর্ িফেকট gহণ করা হয় না। আসল নিথ হoয়া আবশয্ক aথবা iসুয্কাির eেজিnর dার pতয্ািয়ত হেত হেব। 
    — যুkরাে র িমিলটাির s-িচt পিরচয় পt 
    — যুkরাে র পাসেপাটর্  
    — িবেদশী পাসেপাটর্  (INS নিথ সহ) 
    — aিভবাসন নিথ 
    — NYS s-িচt াiভার লাiেসn/পারিমট/নন- াiভার আiিড কাডর্  
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নাম: _____________________________________________ 
 
জেnর তািরখ: __________________________িল : _________ 
 
 



 

s-িচt পিরচয়পেtর aনেুরাধ ক ন  
নােমর pমাণপt – েকবলমাt আসল নিথ - ফেটাকিপ gহণ করা হয় না 

 
    নিথ                   পেয়n          নিথ                                  পেয়ন 

 
   
● NYS  s-িচt াiভার লাiেসn/পারিমট/নন- াiভার আiিড কাডর্        ● s-িচt NY Medicaid/েবিনিফট/ফুড sয্াm কাডর্  …………... 3  
 কাডর্  ……………………………………………………..  6   aথবা ছিব ছাড়া ……………………………………………… 2         
  
● 21 বছেরর কম হেল – িপতা বা মাতা বা আiিন aিভভাবক dারা হলফনামা,  ● যুkরাে র েসাশয্াল িসিকuিরিট কাডর্  (আপনার sাkর থাকা আবশয্ক) ……… 2 
 েকানo DMV pিতিনর uপিsিতেত sাkর করা (MV-45,           
 আেবদনকারীর জn তািরেখর pমাণ pেয়াজন …………….  6    ● NYS বা NYC িপsল পারিমট ……………………………………. 2 
 
● যুkরাে র পাসেপাটর্  (aবশয্i eখনকার, ৈবধ eবং যাচাiেযাগয্ হেত হেব) 4   ● যুkরাে র sুেলর িরেপাটর্  কাডর্  সহ পিরচয়পt ………………………... 2 
 
● NYS anবর্তর্ী লাiেসn বা কিmuটার িনভর্ র লানর্ার               ● NYS েপশাদাির লাiেসn ……………………………………... 2 
 ছিব ছাড়া পারিমট …………………………………  2 

                                                                                                                       ● যুkরাে র িববাহ বা িববাহিবেcেদর েরকডর্  aথবা আদালেতর জাির করা 
নাম                                                                                                                                    পিরবতর্ েনর ফরমান  ফরমান ………………………………………………..
 2 
● NYS েমাটর যােনর মািলকানার সািটর্ িফেকট ………………………. 2          
                                                                        
● NYS েরিজেsশেনর নিথ (গািড় বা েনৗকা েকবল) ….  2      ● েভেটরাn iuিনভাসর্াল aয্ােkস ফেটা আiিড কাডর্  …………………….. 1 
 
● s-িচt াiভার লাiেসn (আেরকিট UD েsট,                   ● হাi sুেলর িডেpামা বা GED (েজনােরল ekiভয্ােলিn িডেpামা) 1 
 aিধেkt বা দখল aথবা কানািডয়ান pেদশ বা  
 a ল); গত 6 মােস কাযর্করী থাকা আবশয্ক, eবং         ● কিmuটার িনভর্ র েপ sাব ………………………………………… 1 
 12 মােসর েবিশ সমেয়র আেগ েময়ােদাtীণর্ হেল হেব না …………………… 2 
    ● W-2 ফমর্ ………………………………………………………. 1 
● যুkরাে র িমিলটাির s-িচt পিরচয় ………………………………… 3 
    ● iuিনয়ন কাডর্  ……………………………………………………... 1 
● িবেদশী পাসেপাটর্  – iংেরিজেত, মািকর্ ন িভসা o ৈবধ 
 I-94 সংযুk বা েময়ােদাtীণর্ হয়িন eমন I-551 sয্াmসহ।  iংেরিজেত           ● কমর্ীর পিরচয়পt ……………………………………………… 1 
 না হেল, iসুয্কাির েদেশর দতূাবাস বা কনসুয্েলট dারা eকজন  
 শংসাপt pাp aনবুাদ ………………………………………… 3  ● U.S. sাsয্ িবমা কাডর্ /েpসিkপশন কাডর্  …………………. 1 
 
● কানািডয়ান aিভবাসন েরকডর্  eবং িভসা বা eর লয্ািnং েরকডর্     ● যুkরাে র িবমা পিলিস (anত 2 বছর কাযর্করী) ……………….. 1 
 (IMM-1000) …………………………………. 3 
    ● সুপারমােকর্ ট েচক কয্ািসং কাডর্  (আপনার sাkর থাকা আবশয্ক) … 1 
● যুkরাে র ির-eিn পারিমট (I-327) ………………………….. 3 
    ● iuিটিলিট িবল (আপনার নাম o িঠকানা থাকা আবশয্ক) ……………….. 1 
● শরণাথর্ী মেণর নিথ (I-571) ……………………. 3 
   আমরা eেকর েবিশ িনmিলিখত  
● নাগিরকেtর সািটর্ িফেকট (N-560, N-561, or N-645) …. 3  eকi বয্া  বা আিথর্ক pিত ােনর iসুয্ করা িজিনস gহণকরব না: 
 
● নাগিরক aিধকােরর সািটর্ িফেকট (N-550, N-570 or N-578) .. 3 ● বতর্ মােন সিkয় pধান iu.eস েkিডট কাডর্  …………………….. 1  
 
● ৈবধ আবািসক eিলেয়ন কাডর্  (INS I-551, photo) ………... 3  ● বািতল করা েচক (eেত নাম ছাপােনা থাকেত হেব) ………….. 1 
 
● ৈ◌ধ কমর্সংsােনর aনেুমাদন কাডর্  (INS I-688B, I-766,             ●  বয্া  েsটেমn/েরকডর্  ……………………………………… 1 
 ছিব) …………………………………………………. 3 
   ● কয্াশ কাডর্  (ATM) (আেগ েথেক আপনার নাম o আপনার sাkর ছাপােনা 
     থাকেত হেব ……………………………………………………... 1  
            
 
 
সতকর্ তা:  DMV পিরবতর্ ন বা মুেছ েদoয়া হেয়েছ eমন েকােনা নিথ gহণ করেব না।  েস িল বােজয়াp করা হেত পাের 
eবং মূলয্ায়ন করার জনয্ েরফার করা হেত পাের।  জাল নিথ েদoয়া েফৗজদাির aপরাধ িহসােব গণয্ করা হেত পাের। 
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