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Department of State 

Division of Licensing Services 
P.O. Box 22001 

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

www.dos.ny.gov  
িশkানিবশ নািপেতর আেবদন 
 

আেরা dত eবং সহজ pিkয়ার জনয্, িডিভশন aফ 
লাiেসিnং সািভর্ েসস আেবদনকারীেদর aনলাiেন আেবদন 
করার uৎসাহ িদেc।  aনলাiন পিরেষবা বয্বহার কের 
আপিন dত আপনার আেবদন করেত পারেবন eবং আপেডট 
করেত পারেবন eবং eর মাধয্েম আপিন সmণূর্ লাiেসn 
pিkয়া চলাকালীন আপনার লাiেসn নিথ িল েদখেত eবং 
uপলb করেত পারেবন। 

আমােদর oেয়বসাiট েদখুন: www.dos.ny.gov 

আেরা তেথয্র জনয্ aনুgহ কের ei িনেদর্ শ িলর aনলাiন 
িবভাগ েদখুন। 

আেবদন সmূণর্ করার আেগ ভালভােব িনেদর্শ িল পেড় িনন। 
সব কিট েkt পূরণ করা আবশয্ক, aসmূণর্ আেবদন েফরত 
পািঠেয় েদoয়া হেব, তার ফেল লাiেসn েপেত েদরী হেব। 
েকান আেবদেন েকােনা িকছু বাদ যাoয়া, ভুল থাকা বা 
সmূণর্ভােব pকাশ না করা বা সমথর্ক নিথপt িদেত না 
পারার যেথাপযুk কারেণ লাiেসn pদান নাo করকা হেত 
পাের, aথবা যিদ েকান লাiেসn েদoয়াo হয় তেব তা রদ 
করা হেত পাের aথবা তা pতয্াহার করা হেত পাের। 

িশষানিবশ নািপত িক? 
িনuiয়কর্  েsট আiন (েজনােরল িবজেনস ল eর ধারা 28) eবং 
িডপাটর্ েমn aফ েsট িনয়মাবলী (19 eনoয়াiিসআরআর) eর 
বণর্না েমাতােবক eকজন িশkানিবশ নািপত হেলন eমন eকজন 
বয্িk িযিন eকজন লাiেসnধারীর aিভভাবকt, তttাবধান eবং 
িনেদর্শনার aধীেন নািপেতর কাজ aনশুীলন করার জনয্ eকিট েকাসর্ 
aধয্য়ন করেছন eবং uk aনশুীলেনর জনয্ িযিন uk 
লাiেসnধারীেক সহায়তা করেছন। 

েরিজেsশেনর সািটর্ িফেকেটর জনয্ আমার িক েযাগয্তা 
দরকার? 
আপনার বয়স anতপেk 17 বছর হেত হেব eবং েকান 
লাiেসnpাp নািপেতর তttাবধােন eবং িনেদর্শমেতা কাজ করার 
aিভjতা থাকেত হেব, তাহেল আপিন eকিট েরিজেsশেনর 
সািটিফেকেটর জনয্ আেবদন করেত পােরন। 

সকল আেবদনকারীেক aবশয্i eকিট eকবােরর জনয্ পড়ার েকাসর্ 
সmণূর্ করেত হেব যার িবষয়বs হেব "সংkামক েরাগ িল সংবহন 
eবং নািপেতর েদাকােন পিরcnতা eবং জীবাণুনােশর সিঠক 
পdিতসমেূহর pেয়াগ।" ei েকাসর্িট aবশয্i িনuiয়কর্  েsট eডুেকশন 
িডপাটর্ েমেnর aনেুমািদত হেত হেব eবং ei আেবদেনর সােথ 
আবিশয্কভােব েকাসর্ সmূণর্ করার pমাণ দািখল করেত হেব। 
 

েকন আমােক কাগেজ আেবদেনর সােথ আমার iেমল 
িঠকানা িদেত হেব? 
eনoয়াieস লাiেসn েসnার aয্াকাun ৈতরী করার জনয্ আপনার 
iেমল িঠকানা বয্ব ত হেব।  েবশীরভাগ েযাগােযাগi iেমেলর 
মাধয্েম পাঠােনা হেব।  যিদ আপিন ভিবষয্েত আপনার iেমল 
িঠকানা পিরবতর্ ন কেরন তাহেল আপনােক আপনার aয্াকাuেn লগ 
কের আপনার নতুন iেমল িঠকানা আপেডট করেত হেব। 

যিদ আমার তttাবধানকারী নািপত aপােরটর পিরবিতর্ ত 
হন তাহেল িক হেব? 
আপনােক ei পিরবতর্ েনর িবষেয় লাiেসিnং সািভর্ েসেসর িডিভশনেক 
জানােত হেব।  িডপাটর্ েমেnর oেয়বসাiেট, http://www.dos.ny.gov 
/licensing/, eছাড়াo আপিন ডাuনেলাড করেত পােরন 'েচ  aফ 
সুপারভাiিজং বাবর্ার ফর বাবর্ার eেpিnস' ফমর্ (িডoeস-1961)।  
eিট আপনার েরিজেsশেনর সািটর্ িফেকট ei িবভােগ সাmpিতকতম 
থাকার িবষয়িট সুিনি ত করেব।  ei সংেশাধেনর জনয্ েকান ফী 
লাগেব না। 

েরিজেsশেনর সািটর্ িফেকেটর জনয্ কত ফী লাগেব eবং 
শতর্ াবলী িক আেছ? 
আেবদেনর ফী হল $20। আপনার েরিজেsশেনর সািটর্ িফেকট চার 
বছেরর জনয্ ৈবধ থাকেব। 

আপিন িক পdিতেত টাকা pদান gহণ করেবন? 
আপিন িডপাটর্ েমn aফ েsট eর নােম pেদয় েচক বা মািন aডর্ াের 
টাকা িদেত পােরন।  eছাড়াo আপিন আেমিরকান ekেpস, 
মাsারকাডর্  aথবা িভসা, েকান েkিডট কাডর্  aনেুমাদন ফেমর্র 
মাধয্েম টাকা িদেত পােরন বা aনলাiেন আেবদন করার সমেয়o 
e িলর মাধয্েম টাকা pদান করেত পােরন। কখনo নগদ টাকা 
েদেবন না। আেবদেনর ফী েফরতেযাগয্ নয়। আপনার বয্া  েথেক 
েকান েচক েফরত আসেল $20 ফী ধাযর্ করা হেব। 
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ei েরিজেsশেনর সািটর্ িফেকট িনেয় িক আিম eকিট 
নািপেতর েদাকান চালােত পাির? 
না। eকজন িশkানিবশ নািপত িহসােব েরিজেsশেনর সািটর্ িফেকট 
িদেয় আপিন েকান বয্বসা করেত পারেবন না। eকিট বয্বসা 
চালােত, আপনােক aবশয্i eকজন লাiেসnpাp নািপত হেত হেব। 
েকান eেpিnসিশেপর oপর িভিt কের নািপেতর লাiেসেnর জনয্ 
আেবদন করেত, আপনােক aবশয্i eকজন eনoয়াieস-েরিজsাডর্  
নািপত eেpিnস িহসােব েকান eনoয়াieস-েরিজsাডর্  নািপেতর 
তttাবধােন দiু বছর কাজ করেত হেব। 

েকান েরিজেsশেনর সািটর্ িফেকট জারী করার জনয্ আমােক 
িক eকিট শারীিরক পরীkা করােত হেব? 
হয্াঁ। িশkানিবশ নািপত েরিজেsশেনর সািটর্ িফেকেটর জনয্ আেবদন 
করেত আপনােক েকান িচিকtসক বা িচিকtসেকর সহকারীেক িদেয় 
পরীkা করােত হেব। আপনার িচিকtসক, িচিকtসেকর সহকারী 
aথবা নাসর্ pয্াকিটশনারেকaবশয্i আেবদেনর sাsয্ শংসাপtদান 
িবভাগিট পূরণ কের তািরখ বসােত হেব aথবা যিদ আপিন 
aনলাiেন আেবদন কেরন, তাহেল েহলথ সািটর্ িফেকশান ফমর্ 
(িডoeস-1948)িট পূরণ কের তািরখ বসােত হেব।  eিট sাkর 
হেয় যাoয়ার পের আপিন aবশয্i আপনার আেবদন 30 িদেনর মেধয্ 
জমা করেবন। 
 

িশ  সহায়তা িববৃিত 
আপনার েকান িশ  সহায়তা বা েযেকান pকার সহায়তার 
বাধয্বাধকতা থাkক বা নাi থাkক, িনuiয়কর্  েsেট (সাধারণ 
বাধয্বাধকতা আiন) eকিট িশ  সহায়তা িববিৃত বাধয্তামলূক। 
eমন eকজন বয্িk যার চার মাস বা তার েবশী সমেয়র িশ  
সহায়তা বািক আেছ যা তার বয্বসা, েপশাদারী eবং াiভােরর 
লাiেসn sিগত থাকার সােপেk ঘটেত পাের। সমথর্ন 
বাধয্বাধকতার ৈবধ pেয়াগেক িবফল করা বা বয্থর্ করার uেdেশয্ 
েকান িমথয্া িলিখত িববিৃত আnজািতর্ কভােব জমা েদoয়া েপনাল 
আiেনর §175.35 eর aধীেন aপরাধেযাগয্। pতারণার aিভpােয় 
েকান েsট বা sানীয় সরকােরর কােছ ফাiিলং eর জনয্ িমথয্া 
নিথপt pদান করা kাস i তর aপরাধ বেল গণয্ হেব। 

aনলাiন পিরেষবা সংkাn তথয্: 
আেরা dত eবং সহজ pিkয়ার জনয্, িডিভশন aফ 
লাiেসিnং সািভর্ েসস আেবদনকারীেদর aনলাiেন আেবদন 
করার uৎসাহ িদেc।  aনলাiন পিরেষবা বয্বহার কের 
আপিন dত আপনার আেবদন করেত পারেবন eবং আপেডট 
করেত পারেবন eবং eর মাধয্েম আপিন সmণূর্ লাiেসn 
pিkয়া চলাকালীন আপনার লাiেসn নিথ িল েদখেত eবং 
uপলb করেত পারেবন। 

আরo িবশেদ সmূণর্ িনেদর্শাবলীর জনয্ eবং aনয্ানয্ aনলাiন 
তেথয্র জনয্ pায়শi িজjািসত p সমহূ েদখুন eখােন 
http://www.dos.ny.gov/licensing/lc-faq.html 

aনলাiেন িক ধরেনর কাযর্সmাদন eবং তথয্ uপলb আেছ? 
• eকিট pাথিমক আেবদন পূরণ করা 
• eকিট আেবদেনর aবsা খিতেয় েদখা  
• আপনার লাiেসn পুননবীকরণ করা 
• েকান পরীkার সূচী িনধর্ারণ করা eবং ফলাফল েদখা 
• েকান লাiেসেnর aবsা িনরীkণ করা 
• লাiেসেnর তথয্ সংেশাধন করা 
• লাiেসেnর eকিট pিতিলিপর জনয্ aনেুরাধ করা 

 

eনoয়াieস লাiেসn েসnাের (eনoয়াieসeলিস) আিম 
িকভােব eকিট aয্াকাun েরিজsার করব? 
eনoয়াieস লাiেসn েসnাের (eনoয়াieসeলিস) eকিট aয্াকাun 
েরিজsার করেত, আপনােক aবশয্i pথেম My NY.gov েত 
েরিজsার করেত হেব। যিদ আপিন বতর্ মােন My NY.gov েত 
েরিজsার না থােকন, তাহেল আমােদর oেয়বসাiেট 
http://www.dos.ny.gov/licensing/licensecenter.html, 'িkেয়ট 
মাi aয্াকাun' িলে  িkক ক ন, eর মাধয্েম আপিন My NY.gov 
েরিজেsশন সাiেট েপৗঁেছ যােবন; েসখােন ‘আi িনড e NY.Gov 
আiিড’ িনবর্াচন ক ন eবং My NY.gov eর জনয্ েরিজেsশন 
aনসুরণ ক ন। My NY.gov আপনার েরিজেsশন eকবার সmূণর্ 
হেয় েগেল, My NY.gov েত আপনার জনয্ uপলb িবকl িল েথেক 
eনoয়াieস লাiেসn েসnার িবকl েবেছ িনন। eনoয়াieস লাiেসn 
েসnাের, eকদম ডান িদেকর েকােণ থাকা ‘aয্াকাun ময্ােনজেমn’ 
িলে  িkক ক ন। aনেুরাধকৃত ঘর িল পূরণ ক ন eবং আপনার 
aয্াকাun িদেয় ৈতরী সকল নতুন আেবদেন ei তথয্ পূবর্ হেতi 
বেস যােব। আপনার পূরণ করা হেয় েগেল eবং ei তথয্ েসভ হেয় 
েগেল, pিkয়া eিগেয় িনেয় যাoয়ার জনয্ ‘েহাম’ টয্ােব িkক ক ন। 

 

আমার iিতমেধয্ eকিট My NY.gov aয্াকাun থাকেল িক 
হেব? 
আপিন যিদ iিতমেধয্ My NY.gov েত েরিজsার থােকন, তাহেল 
My NY.gov েত যান eবং সাiন iন ক ন, তারপের My NY.gov 
েত আপনার জনয্ uপলb িবকl িল েথেক eনoয়াieস লাiেসn 
েসnার িবকl েবেছ িনন। eর মাধয্েম আপনার eনoয়াieস লাiেসn 
েসnার aয্াকাun ৈতরী হেব। eনoয়াieস লাiেসn েসnাের, eকদম 
ডান িদেকর েকােণ থাকা ‘aয্াকাun ময্ােনজেমn’ িলে  িkক 
ক ন। aনেুরাধকৃত ঘর িল পূরণ ক ন eবং আপনার aয্াকাun 
িদেয় ৈতরী সকল নতুন আেবদেন ei তথয্ পূবর্ হেতi বেস যােব। 
আপনার পূরণ করা হেয় েগেল eবং ei তথয্ েসভ হেয় েগেল, 
pিkয়া eিগেয় িনেয় যাoয়ার জনয্ ‘েহাম’ টয্ােব িkক ক ন।
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eনoয়াieস লাiেসn েসnাের আিম িকভােব eকিট 
লাiেসেnর জনয্ আেবদন করব?  
eনoয়াieস লাiেসn েসnাের eকিট লাiেসেnর জনয্ আেবদন 
করেত, আপনােক aবশয্i eকিট aয্াকাun ৈতরী করেত হেব aথবা 
আপনার বতর্ মান aয্াকাuেn লগ iন করেবন। আপনার aনলাiন 
লাiেসেnর জনয্ আেবদন করেত িনmিলিখত ধাপ িল aনসুরণ ক ন: 
• eকিট aয্াকাuেnর জনয্ েরিজsার ক ন aথবা আপনার 

aয্াকাuেn লগiন ক ন (oপের েদখুন 
“আিম িকভােব eকিট aয্াকাuেnর জনয্ eনoয়াieস  
লাiেসn েসnাের (eনoয়াieসeলিস) েরিজsার করব)”) 

• আপিন eনoয়াieস লাiেসn েসnাের লগ iন করার পের 
‘েহাম’ টয্ােব িনবর্াচন ক ন ‘eকিট নতুন লাiেসn বা 
পারিমেটর জনয্ eখন আেবদন ক ন’ 

• aনলাiেন pদান করা আেবদেনর িনেদর্শাবলী aনসুরণ 
ক ন 

• েযেকান সমথর্ক নিথপt আপেলাড ক ন 
• টাকা pদান ক ন eবং pিতপাদন পাতার িpn িনন 
আপিন আপনার aয্াকাuেn লগ iন করেত পারেবন eবং আপনার 
আেবদেনর aবsা েদখেত পারেবন। 

আিম িকভােব aনলাiেন eকিট aিতিরk লাiেসn ৈতরী 
করেত পাির? 
eকিট aিতিরk লাiেসেnর জনয্ আেবদন করেত, আপনার 
aয্াকাuেn লগ iন ক ন eবং ‘ময্ােনজ মাi লাiেসেnস’ টয্ােব 
িkক ক ন eবং তারপের ‘aয্াpাi নাu! ফর e িনu লাiেসn aর 
পারিমট’ িল  িনবর্াচন ক ন। শতর্ াবলী পড়ুন eবং তা sীকার 
ক ন eবং িসেsম eখান েথেক আপনােক পথ েদখােব। 

aনলাiন িসেsেমর জনয্ আমার iuজার আiিড িক? 
যখন আপিন আপনার My NY.Gov aয্াকাun ৈতরী করেবন, তখন 
আপিন eকিট sতnt iuজার আiিড ৈতরী করেবন eবং আপনার 
iেমল িঠকানা বয্বহার করেবন।  আপিন তখন আপনার aয্াকাun 
iuজার আiিড eর মাধয্েম uপলb করেত পারেবন।   

আিম িকভােব aনলাiেন আমার aয্াকাuেnর তথয্ 
আপেডট করব? 
আপনার aনলাiেন aয্াকাun তথয্ আপেডট করার দিুট sান আেছ।  
আপিন আপনার তথয্ My NY.gov েত eবং আপনার eনoয়াieস 
লাiেসn েসnার aয্াকাuেn আপেডট করেত পােরন। 

My NY.gov েত, আপনার aয্াকাun িনয়ntণ করার িবষেয় তেথয্র 
জনয্ pায়শi িজjািসত p সমহূ েদখুন। 

আপনার eনoয়াieস লাiেসn েসnার aয্াকাuেn লগ iন ক ন, 
eকদন oপেরর সািরেত ‘ময্ােনজ মাi লাiেসেnস’ নােমর eকিট িল  
েদখেত পােবন।  eখান েথেক আপিন eকিট েযাগােযাগ পিরবতর্ ন 

সংেশাধন পূরণ করার মাধয্েম আপনার aয্াকাun তথয্ আপেডট 
করেত পারেবন।         

 
আিম aনলাiেন আেবদন করিছ, আিম িকভােব আমার 
শারীিরক পরীkার িবষেয় ei িবভাগেক জানােবা? 
নািপেতর কােজর লাiেসেnর জনয্ আেবদন করেত সকল 
আেবদনকারীেক eকজন িচিকtসক, িচিকtসেকর সহকারী বা নাসর্ 
pয্াকিটশনারেক িদেয় পরীkা করােত হেব। eকজন িচিকtসক, 
িচিকtসেকর সহকারী বা নাসর্ pয্াকিটশনারেক িদেয় পরীkা করােনার 
পের লাiেসেnরআেবদন aবশয্i 30 িদেনর মেধয্ জমা করেত হেব 
eবং আেবদেন তােদর নাম eবং েযাগােযােগর তথয্ uেlখ থাকেত 
হেব।  েহলথ  সািটর্ িফেকশান ফমর্ (িডoeস-1948) aবশয্i পূরণ 
করেত হেব eবং তা িডপাটর্ েমn aফ েsট oেয়বসাiট েথেক 
ডাuনেলাড করেত পােরন। 

eনoয়াieস লাiেসn েসnার বয্বহার কের আপনার aনলাiন 
আেবদেনর েkেt, আপিন aবশয্i পূরণ করা েহলথ সািটর্ িফেকশান 
ফেমর্ থাকা তথয্ কােজ লাগােবন।  আপনােক ei ফেমর্ থাকা তথয্ 
িসেsেমর েহলথ সািটর্ িফেকশান িফl িলেত বসােত হেব। 

aনgুহ কের েখয়াল রাখেবন:  ei pেয়াজনীয়তার মানয্তা পূরণ 
হেয়েছ িকনা তা িনি ত করার জনয্ eকজন aনসুnানকারী পূরণ 
করা েহলথ সািটর্ িফেকশান ফমর্ aিডট করেবন।  aিডেটর uেdেশয্ 
ei ফেমর্র pমাণ আবিশয্কভােব আপনার কমর্sেল বজায় রাখেত 
হেব। 

আিম aনলাiেন আেবদন করিছ, িকভােব আমার 
তttাবধানকারী নািপত sীকৃিত পরূণ করেবন? 
যিদ আপনার তttাবধানকারী নািপেতর eনoয়াieস লাiেসn 
েসnােরর মাধয্েম eকিট aনলাiন aয্াকাun থােক, তেব িতিন 
eকিট িপন নmর aনলাiেন sীকৃিত পূরণ করার িনেদর্শাবলী সহ 
eকিট iেমল পােবন।  যিদ আপনার তttাবধানকারী নািপেতর eকিট 
aয্াকাun না থােক তেব আপনােক sীকৃিতর শংসাপt আপেলাড 
করেত িনেদর্শ েদoয়া হেব। 

যিদ আমার তttাবধানকারী নািপত aপােরটর পিরবিতর্ ত 
হন তাহেল িক হেব? 
সুপারভাiজােরর ei পিরবতর্ েনর িবষেয় eনoয়াieস িডপাটর্ েমn aফ 
েsট, িডিভশন aফ লাiেসিnং সািভর্ েসসেক জানােত আপনােক eকিট 
aনলাiন সংেশাধনী কাযর্সmাদন করেত হেব।  ei পিরবতর্ ন 
িডপাটর্ েমn aফ েsট oেয়বসাiেট uপলb ‘েচ  aফ সুপারভাiিজং 
বাবর্ার ফর বাবর্ার eেpিnস’ ফমর্ (িডoeস-1961) পূরণ কেরo 
করা 
েযেত পাের।  eিট আপনার েরিজেsশেনর সািটর্ িফেকট ei িবভােগ 
সাmpিতকতম থাকার িবষয়িট সুিনি ত করেব।  ei সংেশাধেনর 
জনয্ েকান ফী লাগেব না।
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েগাপনীয়তার িবjিতকরণ 
আমােক িক আেবদেনর সােথ আমার েসাশয্াল িসিকuিরিট 
নmর eবং েফডােরল আiিড িদেত হেব? 
হয্াঁ, যিদ আপনার eকিট েসাশয্াল িসিকuিরিট নmর aথবা েফডােরল 
আiিড থােক, আপনােক েসi নmর িদেত হেব।  যিদ আপনার eকিট 
েসাশয্াল িসিকuিরিট নmর aথবা েফডােরল আiিড না থােক, aনgুহ 
কের তার িলিখত বয্াখয্া েদেবন। 

িডপাটর্ েমn aফ েsেক সকল লাiেসnধারেকর েফডােরল েসাশয্াল 
িসিকuিরিট eবং eমpয়ার িচিhতকরণ নmর িল সংgহ করেত হেব। 
uk বয্িkগত তেথয্র জনয্ aনেুরাধ o রkণােবkণ সংkাn 
kমতািধকার কর আiেনর §5 েত eবং েজনােরল aবিলেগশনস 
আiেনর §3-503 েত uপলb আেছ। আপনার জানােনাটা 
বাধয্তামলূক। ei তথয্ সংgেহর মাধয্েম িডপাটর্ েমn aফ টয্ােkশন 
en িফনয্াn েসiসব বয্িk, বয্বসা eবং aনয্ানয্েদর িচিhত করেত 
পারেব যারা টয্াk িরটানর্ পূরণ না করার জনয্ aপরাধী aথবা 
কেরর পিরমাণ কম কের েদখােত পােরন eবং কিমশনার aফ 

টয্ােkশন en িফনয্াn dারা পিরচািলত কর pভািবত বয্িkেদর 
সাধারণ েপ িচিhত করেত পারেব। eিট কর pশাসেনর জনয্ eবং 
কর আiন dারা aনেুমািদত aনয্আনয্ uেdশয্ িলর জনয্ বয্বহার 
করা হেব eবং সহায়তার সমথর্েন eকিট আেদশনামা pিত া, 
পিরবিতর্ ত বা pেয়াগ করেত েসাশয্াল িসিকuিরিট aয্ােkর টাiেটল 
IV-D aনসুাের eিট ei েsট বা aনয্ানয্ েsেটর িশ  সহায়তা 
pেয়াগকারী eেজিn িল বা তােদর aনেুমািদত pিতিনিধরাo বয্বহার 
করেত পােরন, যিদo তা জনসাধারেণর কােছ uপলb হেব না। েকান 
নmর না িদেত পারেল eকিট িলিখত বয্াখয্ার pেয়াজন হেব। ei 
তথয্ oয়ান কমর্াস pাজা, 99 oয়ািশংটন aয্ািভিনu, আলেবিন, 
eনoয়াi 12231-0001 িঠকানায় aবিsত িডেরkর aফ 
eডিমিনেsশন en ময্ােনজেমn dারা লাiেসিnং iনফেমর্শান িসেsেম 
রkণােবkণ করা হেব। 
 
 
 
 
 

 

আপিন িক েভাট েদoয়ার জনয্ িনবnন করেত চান? 
 
aনুgহ কের www.elections.ny.gov/votingregister.html-েত NY State Board of Elections িগেয় 
েদখুন  
aথবা 1-800-FOR-VOTE কল কের NYS েভাট দাতার িনবnন পtিটর জনয্ aনুেরাধ জানান।  
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FOR OFFICE                APPLICATION NUMBER                         FEE $20 
USE ONLY              BA-A-____ - ______________ 

 
New York State 

Department of State 
Division of Licensing Services 

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

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

িশ�ানিবশ নািপেতর আেবদন 
 
এই আেবদনপ� পরূণ করার আেগ িনেদর্ শাবলী পড়েবন। আপিন অবশয্ই �েতয্কিট �ে�র উত্তর েদেবন এবং উত্তরগিল কািলর মাধয্েম ি�� 
করেবন। 
 

আেবদনকারীর তথয্ 
 
�থম নাম েশষ নাম মধয্ম নাম �তীিক নাম 

বািড়র িঠকানা )ি�েটর ন�র এবং ি�েটর নাম েদেবন( সুইট, অয্াপাটর্ , ইউিনট 

শহর ে�ট িজপ+4  কাউি�            েদশ 

িচিঠ পাঠােনার িঠকানা )িপও ব� ন�র েদেবন( 

শহর ে�ট িজপ+4 কাউি�            েদশ 

ইেমল িঠকানা েসাশয্াল িসিকউিরিট ন�র েফডােরল টয্া�েপয়ার আইিড 

জ�তািরখ  বাড়ীর েফান েমাবাইল েফান বয্বসার েফান 

 

পটভূিমকার তথয্                                                                                                                                         হয্াঁ  বা   না 
          
1.  আপনােক িক কখনও একিট িনউ ইয়কর্  বাবর্ার লাইেস� অথবা এে�ি�স বাবর্ার েরিজে�শন �দান করা হেয়েছ?   
➔যিদ “হয্াঁ” হয়, সিঠক বাে� িটক িচ� িদন এবং লাইেস� অথবা েরিজে�শন ইউআইিড ন�র এবং েময়াদ ফুরােনার তািরখ েদেবন: 

□ বাবর্ার লাইেস� ইউিনক আইিড ন�র                       ইউআইিড #  েময়াদ ফুরােনার তািরখ তািরখ    

□ এে�ি�স বাবর্ার েরিজে�শন ইউিনক আইিড ন�র    ইউআইিড #  েময়াদ ফুরােনার তািরখ তািরখ    
 
2.   আপিন িক একিট অনেুমািদত সং�মণ িনয়�ণ েকাসর্ স�ূণর্ কেরেছন?  
 ➔(��বয্:আপনােক এই েকাসর্ স�ণূর্ করেত হেব এবং আবিশয্কভােব আসল েকাসর্ স�ণূর্ করার সািটর্ িফেকট এই 
আেবদেনর সােথ সংযু� করেত হেব।( 
 
3.  আপিন িক কখনও এই ে�ট বা অনয্ েকাথাও েকান েফৗজদারী অপরােধ েদাষী সাবয্� হেয়িছেলন েযিট একিট েবআইিন কাজ অথবা গরতর 
অপরাধ? 
➔যিদ “হয্াঁ” হয়, আপনােক অবশয্ই এই আেবদেনর সােথ �ান, েকােটর্ র অিধে��, অপরােধর �কৃিত, দ�ােদশ এবং/অথবা অনয্ানয্ িবধান উে�খ 

কের একিট িলিখত বয্াখয্া জমা করেত হেব।  আপিন অবশয্ই অিভযু� দিলেলর একিট �িতিলিপ জমা করেবন)েযমন, অিভেযাগপ�, অপরাধী তথয্ বা 

অিভেযাগ( এবং আদালেতর েথেক সািটর্ িফেকট অফ িডসেপািজশন।  যিদ আপিন িডসএিবিলিটস-এর েথেক েকােনা সািটর্ িফেকট, সািটর্ িফেকট অফ গড 

কনডা� অথবা এি�িকউিটভ পাডর্ ন-এর অিধকারী হন বা েপেয় থােকন, তাহেল আপিন অবশয্ই এর একিট �িতিলিপ এই আেবদেনর সােথ জমা করেবন। 
 
4. আপনার িবরে� িক এই ে�েটর েকােনা েকােটর্  বা অনয্ েকাথাও অপরােধর অিভেযাগ )েবআইিন কাজ বা গরতর অপরাধ( িবচারাধীন আেছ?  
 ➔যিদ “হয্াঁ” হয়, আপিন অবশয্ই আদালেতর েথেক �া� অিভযু� দিলেলর একিট �িতিলিপ জমা করেবন )েযমন অিভেযাগপ�, অপরাধী তথয্ বা 
অিভেযাগ 
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িশ�ানিবশ নািপেতর আেবদন 
 

                                                                                                                                                                        হয্াঁ  বা  না 
5. আপনােক বা েকােনা ক�ািনেক িক এমন েকান �কার লাইেস� বা পারিমট �দান করা হেয়েছ যােত আপনােক কখনও িনউ ইয়কর্  ে�ট বা অনয্ 
েকাথাও বািতল, �িগত বা অ�ীকার করা হেয়েছ বা হেয়িছল?  
 ➔যিদ “হয্াঁ” হয়, আপিন অবশয্ই এেজি�র িস�া�  �হণ সহ, যিদ এমন িকছু থােক, সকল �কার সংি�� নিথপে�র �িতিলিপ জমা করেবন। 
 
 
 

একজন  িশ�ানিবশ  অবশয্ই একজন লাইেস��া�  নািপেতর ত�াবধােন  ও িনেদর্ শমেতা  কাজ  করেবন।  আপনার ত�াবধানকারী 
নািপতেক  অবশয্ই িন�িলিখতগিল  পরূণ করেত হেব: 
 
ত�াবধানকারী লাইেস��া� নািপেতর �ীকৃিত �দান 
 

ত�াবধানকারী নািপেতর নাম ত�াবধানকারী নািপত অপােরটেরর লাইেস� ইউিনক আইিড ন�র* 

নািপেতর েদাকােনর নাম নািপেতর েদাকােনর লাইেস� ইউিনক আইিড ন�র* 

 

* লাইেস� ইউিনক আইিড ন�র লাইেস� সািটর্ িফেকেটর ওপেরর বামিদেক পােবন 
 
 
আিম, িনে� �া�রকারী বয্ি�, িমথয্া হলেফর জনয্ জিরমানার অধীেন স�িতদান কের এবং হলফ কের বলিছ েয, উ� নােমর আেবদনকারী আমার ত�াবধােন ও 
িনেদর্শনায় ২৪ মােসর িশ�ানিবশ রেপ কাজ করেবন েযমনিট েজনােরল িবজেনস আইন )ধারা ২৮( এর অধীেন বলা আেছ। 

 
ত�াবধানকারী নািপেতর �া�র 
 
X                           তািরখ 
 
 
 

 
�াে�য্র শংসাপ� �দান— আপিন  অবশয্ই আপনার শারীিরক  পরী�ার পের ৩০ িদেনর মেধয্ এই আেবদন  প� জমা  করেবন। 
 

আিম স�ূণর্রেপ একজন লাইেস��া� িচিকত্সক, িচিকত্সেকর সহকারী বা নাসর্ �য্াকিটশনার এবং ___________________________________ 
(শারীিরক পরী�ার তািরখ) তািরেখ এই আেবদনপে� উে�খকারী বয্ি�র একিট িনয়মমািফক পরী�া চলাকালীন আিম সং�মনেযাগয্ বা সং�ামক েরােগর 
এমন েকােনা িনদািনক �মাণ পাই িন যার কারেণ আেবদনকারীর েপশাগত কারেণ সং�েশর্ আসা জনসাধারেণর সদসয্েদর �া�য্ বা সুর�া সং�া� উে�খেযাগয্ 
ঝঁুিক বা সরাসির িবপদ হেত পাের। 
 
িচিকত্সেকর ছাপােনা নাম 
 
 
িচিকত্সাচচর্ ার িঠকানা 
 
 
 
 
 
িচিকত্সেকর �া�র  তািরখ 

 
 
 

 
িশশ সহায়তা িববৃিত  — 
 
এই আেবদনপে� সই কের, আিম শংসািয়ক করিছ েয এই আেবদেনর তািরখ অবিধ, আিম িশশ সহায়তা �দােন েকান বাধয্বাধকতার অধীেন নই অথবা যিদ আিম িশশ সহায়তা 
�দােন েকান বাধয্বাধকতার অধীন� হই, তাহেল চার মাস বা তার েবশী সময় ধের আমার িশশ সহায়তার জনয্ টাকা �দান বেকয়া েনই, অথবা আিম উপাজর্ ন স�� করেত টাকা 
�দান করিছ বা আদালেতর আেদশমেতা টাকা িদি� বা পুনঃ অথর্ �দান পিরক�নার অধীন� অথবা প�েদর �ারা রাজী হওয়া পিরক�নাভু� বা আমার িশশ সহায়তা 
বাধয্বাধকতা আদালেতর কােজর িবচারাধীন সােপে� বতর্ মান অথবা আিম জন সহায়তা বা �াসি�ক িনরাপত্ত উপাজর্ ন লাভ করিছ। 
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িশ�ানিবশ নািপেতর আেবদন 
 
 
আেবদনকারীর অনুেমাদন— আিম িনি�ত করিছ েয, িমথয্া হলেফর জনয্ জিরমানার অধীেন, আেবদনপ� �দান করা িববিৃত সতয্ এবং 
িনভূর্ ল। আিম আরও িনি�তভােব জানাি� েয আিম েজনােরল িবজেনস আইেনর ধারা ২৮ এর িবধানগিল এবং তার অ�গর্ত েঘািষত 

িনয়মাবলীগিল পেড়িছ এবং বঝুেত েপেরিছ।. 
 
আেবদনকারীর �া�র 

 
X                                                                                                                        তািরখ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
অনু�হ কের এই ফেমর্র সােথ েযেকান �কার �েয়াজনীয় বয্াখয্াগিল অ�ভূর্ � করেবন এবং আপনার $২০ 

এর আেবদেনর ফী জমা করেবন )িডপাটর্ েম� অফ ে�েটর কােছ �েদয়( 
 

যিদ আপিন ে�িডট কােডর্ র মাধয্েম টাকা �দান করেত চান, তাহেল অন�ুহ কের আমােদর ওেয়বসাট েদখুন  
www.dos.ny.gov  েযখােনআপিন পূরণ করার জনয্ এবং এই আেবদেনর সােথ েফরত েদওয়ার জনয্ একিট 
ে�িডট কাডর্  অনেুমাদন ফমর্ পােবন। এিট গর�পূণর্ েয আপিন আপনার বাস�ান এবং ইেমল িঠকানার 
েযেকান পিরবতর্ েনর িবষেয় এই িডিভশনেক জানােবনযােত আপিন পুনঃনবীকরেণর িব�ি�গিল এবং 

আপনার লাইেস� সং�া� অনয্ানয্ িব�ি�গিল েপেত থােকন। 
 

��বয্:  অন�ুহ কের আমােদর ওেয়বসাইেট এেস পরী�ার �তয্ািশত িবষয়গিলর এর বয্াপাের ওয়ািকবহাল হেবন। 
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