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লাiেসn/েরিজেsশেনর pিতিলিপর আেবদন
িনেদর্ শনা:
● ei ফমর্িট আপনার বতর্ মান লাiেসেn িবদয্মান েকােনা তথয্ পিরবতর্ েনর জনয্ বয্বহার করা যােব না৷ তথয্ পিরবতর্ েনর জনয্, আপনােক আবিশয্কভােব
eকিট েচ েনািটস, ফমর্ DOS-1473 বয্বহার করেত হেব৷
● aনুেরাধকৃ ত aনুসাের pেয়াজনীয় তথয্ িল িpn ক ন৷ d বয্: যিদ আপনি◌ আপনার UID# aথবা বয্বসািয়ক িঠকানা না জােনন, তাহেল
www.dos.ny.gov-েত যান eবং আপনার বতর্ মান লাiেসn/েরিজেsশন সmিকর্ ত তেথয্র জনয্ আমােদর লাiেসn eবং েরিজsারকারীেদর তািলকা
েদখুন৷
● pেতয্ক লাiেসn/েরিজেsশন pিতিলিপর আেবদেনর জনয্ eকিট পৃথক ফমর্ জমা িদন৷ ei ফমর্িট, NYS Department of State-eর পেk eকিট েচক
aথবা মািন aডর্ার সহ েমল ক ন aথবা eকিট েkিডট কাডর্ aেথনিটেকশন, ফমর্ DOS-1450 বয্বহার কের MasterCard aথবা Visa-েত িফ চাজর্
ক ন৷ আপনার বয্া যিদ েচক েফরত েদয় তাহেল $20 ফী দািব করা হেব। নগদ aথর্ পাঠােবন না।
লাiেসn/েরিজেsশেনর pকার: (X'eকিট মাt)

□ aয্াপাটর্েমn iনফরেমশন েভnার/েশয়ািরং eেজn

□ েনiল েsিশয়ািলিট ে

□
□
□
□
□
□

aয্ািপয়ােরn eনহয্াnেমn aপােরটার

□ েনাটাির পাবিলক
pেদয় িফ:
□ pাiেভট iনেভিsেগটার
□ িরেয়ল eেsট aয্াpাiজার
□ েদাকান/ভাড়ািটয়া (aয্ািপয়ােরn eনহয্াnেমn eবং বাবর্ার)
□ নজরদারী, িনরাপtা aথবা টহলদাির সংsা

□
□
□
□
□
□
□

সাঁেজায়া গািড় পিরবাহক

েবiল eনেফাসর্েমn eেজn
বাবর্ার aপােরটার
ডkেমn েডsাকশন কন য্াkর
বণ সহায়ক যেntর বয্বসা

iিন

pেদয় িফ: d বয্
$10.00

বণ সহায়ক pদানকারী

সাঁেজায়া গািড়র িনরাপtা রkী
েখলাধুলার eেজn
শযয্া
েকndীয় সরবরাহ বয্বsা
কেয়ন pেসসর

□
□
□
□
□
□

গৃহ পিরদশর্ক

pেদয় িফ: $25.00

েপাষয্ পিরপালন
সুরkা aথবা aিg-সতকর্ তা aয্ালামর্ iনsলার
িনরাপtা রkী
েটিল-িবপণনকারী
িটিকট িরেসলার

ৈকেশার সmিকর্ ত েটঁকসi uপাদান psতকারক

UID নmর

লাiেসেn থাকা নাম (েশষ, pথম, eম.আi.)

বসবােসর িঠকানা (নং. eবং রাsা)

শহর/রাজয্/িজপ

কাuিn

বয্বসােয়র িঠকানা (নং. eবং রাsা)

শহর/রাজয্/িজপ

কাuিn

িpn নাম:
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