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নখ িবেশষjতা pিশkণ gহণ আেবদনপt 

আেরা dত eবং সহজ pিkয়ার জনয্, িডিভশন aফ লাiেসিnং 
সািভর্ েসস আেবদকেদর aনলাiেন আেবদন করেত uৎসািহত কের। 
aনলাiন পিরেষবা িল বয্বহার করা হেল আপনার আেবদনপtর 
জনয্ eক dততর aবকােশর মেধয্ pতুয্tর o আপেডট িল পাoয়া 
যায় eবং আপনােক আপনার লাiেসেnর েরকডর্ িলেক লাiেসn 
েদবার pিkয়া বরাবর েদখেত o বয্বহার করেত েদoয়া হয়.(িনকট 
ভিবষয্েত ei নিথভুkকরেনর বয্াপাের aনলাiন পিরেষবা িল পাoয়া 
যােব।) 

eখােন আমােদর oেয়বসাiট েদখুন: www.dos.ny.gov 

আেরা তেথয্র জনয্ aনুgহ কের ei িনেদর্শ ি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। 

নেখর িবেশষjতার aনুশীলেন কী কী েশখােনা হয়? 
নেখর িবেশষjতার aনুশীলন মােন হল িবনামূেলয্ বা aনয্ েকােনা 
শতর্  সােপেk হােতর o পােয়র নখ কাটা, েশপ করা বা eর প 
লাবণয্ িবকিশত করা। নখ িবেশষjতা বলেত sাভািবক বা কৃিtম 
নখ লাগােনা বা সিরেয় েফলাo েবাঝায়। 

নখ িবেশষjতা pিশkণ gহেণর জনয্ নিথভুkকরন করেত 
কারা কারা আেবদন করেত পােরন? 
েকােনা বয্িk যিদ eকজন লাiেসnpাp নখ িবেশষjর 
aিভভাবকt, নজরদারী o িনেদর্শ aনুসাের েকােনা লাiেসnpাp 
প বধর্ন বয্বসা িহসােব নখ িবেশষjতা aনুশীলন কেরন তাহেল 

তােক aবশয্i NYS িডপাটর্ েমn aফ েsট েথেক eকটা 
সািটর্ িফেকট aজর্ ন করেত হেব আর নিথভুk হেত হেব। 

নিথভুkকরেনর িফ আর সময় aবিধ কত হয়? 
আেবদনপt েদবার জনয্ িফ িদেত হয় না। আপনার 
নিথভুkকরেনর সািটর্ িফেকট eক বছেরর জনয্ ৈবধ থাকেব আর 
eটােক িdতীয় বছেরর জনয্ পুননর্বীকরণ করােনা যায়। 

নিথভুkকরেনর সািটর্ িফেকট েপেল েসটা িক আমােক 
eকটা প বধর্ন বয্বসা চালােত aনুেমাদন েদেব? 
না। নখ িবেশষjতা pিশkণ gহণ করার জনয্ নিথভুk হবার 
সািটর্ িফেকট আপনােক eক প বধর্ন বয্বসা  করার aিধকার 
বা eলাকা ভাড়া েদবার লাiেসn েদয় না  

নখ িবেশষjতা লাiেসn পাবার জনয্ unীত হেত েগেল 
আমার কী েযাগয্তা থাকা দরকার?  
eকজন নখ িবেশষjতা aজর্ েনর pিশkণ gহণকারী eকটা নখ 
িবেশষjতা aনুশীলন করবার লাiেসn েপেত পােরন যিদ েসi 
pিশkণ gহণকারী eক বছর ধের সিkয় ভােব েকােনা pিশkেণ 
জিড়ত থােকন eবং যিদ uিন eকটা aনুেমাদনpাp 27 ঘ ার 
িশkা gহেণর েকাসর্ সmূণর্ কের থােকন eবং িলিখত o েমৗিখক 
পরীkায় পাশ কের থােকন। ei aধয্য়ন করার েকাসর্ aনলাiেন 
iেলক িনক uপােয় pদান করা হেত পাের। 

আমার uপের নজরদাির করা নখ িবেশষj পিরবিতর্ ত 
হেল কী হেব? 
আপনােক ei পিরবতর্ েনর বয্াপাের িডিভশন aফ লাiেসিnং 
সািভর্ েসসেক জানােত হেব। eটা সুিনি ত কের েয আপনার 
নিথভুkকরন সািটর্ িফেকট ei িডপাটর্ েমেnর কােছ হালনাগাদ হেয় 
থাকেব। 

আমােক আমার iেমল িঠকানা েকন জানােত হয়  
কাগেজর আেবদনপtর সােথ? 
আপনার iেমল িঠকানা িদেয় আপনার NYS লাiেসn েসnার 
aয্াকাun েখালা হেব। েবশীরভাগ েযাগােযাগ iেমেলর মাধয্েম 
পাঠােনা হেব। আপিন যিদ ভিবষয্েত আপনার iেমল িঠকানা 
পালেট েফেলন তাহেল আপনােক আপনার aয্াকাuেn লগ iন 
করেত হেব আর নতুন iেমল িঠকানাটা িদেয় eটা আপেডট করেত 
হেব।  

নেখর েসলুন আর িমকেদরেক kিতgs করার মেতা 
বাড়িত তথয্ আিম েকাথা েথেক েপেত পাির? 
aনুgহ কের eখােন আমােদর oেয়বসাiট েদেখ www.dos.ny.gov 
িমকেদর জনয্ দরকাির সর াম িলর আর নেখর িবেশষjতার 
aনুশীলনকারীেদর aিধকার সনদ বা েনiল pয্ািkশনার িবল aফ 
রাiটস সmেকর্  আরo তথয্ েপেত পােরন। 

আমােক নিথভুk হবার জনয্ িক শারীিরক পরীkা 
করােনার দরকার হেত পাের? 
হয্াঁ। নখ িবেশষjতা aজর্ েনর pিশkণ gহণকারী িহসােব নিথভুk 
হেত েগেল আপনােক eকজন িচিকৎসা সহায়েকর বা েপশাদার 
নােসর্র dারা পরীkা করােনার দরকার হেত পাের। যিদ আপিন 
aনলাiেন আেবদন কেরন, তাহেল আপনার িচিকৎসক, িচিকৎসা 
সহায়ক, বা েপশাদার নাসর্েক aবশয্i আেবদনপtর sাsয্ সংkাn 
সািটর্ িফেকট িবভােগর তথয্ বা sাsয্ সািটর্ িফেকট ফমর্ (DOS-
1948) পূরণ করেত হেব আর তার তািরখ িদেত হেব। 
সািটর্ িফেকেট তািরখ িদেয় sাkর েদoয়া হবার পর আপনােক 
aবশয্i 30 িদেনর মেধয্ আপনার আেবদনপt জমা িদেত হেব। 
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িশ  সহায়েকর িববৃিত 
আপনার বাcা থাক বা না থাক aথবা েকােনা রকেমর 
সহায়তাদােনর বাধয্বাধকতা থাক বা না থাক New York State 
(েজনারাল aবিলেগশন ল) aনুসাের িশ  সহায়েকর িববৃিত থাকা 
বাধয্তামূলক। েযেকােনা বয্িk যার চার মাস বা তার েবশী সময় 
ধের িশ  সহায়তাদান করার টাকা বেকয়া পেড় আেছ তার 
বয্বসা, েপশাজীিবতা o াiভােরর লাiেসn িল sিগত রাখা হেত 
পাের। uেdশয্pেণািদত ভােব েকােনা িমথয্া িলিখত িববৃিত িদেয় 
সহেযািগতা করার বাধয্বাধকতা আiনসmত ভােব pেয়াগ করার 
েচ ােক বয্াহত করার বা aকাযর্কর করার েচ া করা হেল েসটা 
েপনাল ল eর §175.35 aনুসাের শািsেযাগয্ aপরাধ। ঠকােনার 
uেdশয্ িনেয় রা ীয় বা sানীয় সরকােরর কােছ েকােনা িমথয্া 
তথয্ েদoয়া হেল েসটা eক E ে ণীর তর aপরাধ। 

aনলাiন পিরেষবা িলেত থাকা তথয্: 
আেরা dত eবং সহজ pিkয়ার জনয্, িডিভশন aফ 
লাiেসিnং সািভর্ েসস আেবদকেদর aনলাiেন আেবদন 
করেত uৎসািহত করেছ। aনলাiন পিরেষবা বয্বহার 
কের আপিন শীঘ্র আপনার আেবদন করেত পারেবন eবং 
হালখবর পােবন eবং eর সাহােযয্ আপিন সমg লাiেসn 
pিkয়া চলাকালীন আপনার লাiেসn েরকডর্  েদখেত eবং 
aয্ােkস করেত পারেবন। 
আরo s  িনেদর্ িশকা আর aনয্ানয্ aনলাiন তথয্ পাবার জনয্  
eখােন pদt FAQ িল েদখুন 
http://www.dos.ny.gov/licensing/lc-faq.html 

aনলাiেন কী ধরেনর তথয্ পাoয়া যায়? 
● eকটা pাথিমক আেবদনপt সmূণর্ ক ন
● eকিট আেবদনপtর aবsা যাচাi ক ন
● আপনার লাiেসn পুননর্বীকরণ ক ন

● eকটা পরীkা েনবার সময়সূচী িনধর্ারণ ক ন আর তার
ফলাফল িল েদখুন

● eকিট লাiেসেnর aবsা যাচাi ক ন
● লাiেসেnর তথয্ সংেশাধন ক ন

● eকটা লাiেসেnর নকল েদবার জনয্ aনুেরাধ ক ন

NYS লাiেসn েসnার (NYSLC)-eর মেধয্ eকটা 
aয্াকাun নিথভুkকরন করার জনয্ আিম কীভােব 
িনেজেক নিথভুk করব? 
NYS লাiেসn েসnার (NYSLC)-eর মেধয্ eকটা aয্াকাun 
নিথভুkকরন করেত হেল, আপনােক aবশয্i pথেম My 
NY.gov.-e নিথভুk হেত হেব।  
আপিন যিদ eখন My NY.gov-e নিথভুk না হেয় থােকন, 
তাহেল My NY.gov eর নিথভুkকরন সাiেট যান 
https://aca.licensecenter.ny.gov/aca/ আর ‘I need a 
NY.gov ID’ িলংক-e িkক ক ন আর My NY.gov eর জনয্ 
নিথভুk হবার িনেদর্ িশকা িল েমেন চলুন। eকবার িনেজেক My 
NY.gov-e নিথভুk করেত পারেল, My NY.gov-e pদt NYS 
লাiেসn েসnার িবকlিট িনবর্াচন ক ন। NYS লাiেসn েসnাের, 

'aয্াকাun ময্ােনজেমn' িলংক-e িkক ক ন েযটা uপেরর িদেক 
ডান িদেকর েকাণায় রেয়েছ। pেয়াজনীয় শূনয্sান িল পূরণ ক ন 
eবং ei তথয্ আপনার aয্াকাun বয্বহার কের সমs নতুন 
আেবদনপt িলেক আেগ েথেকi পূরণ কের রাখেব। eকবার ei 
তথয্ pদান সmূণর্ কের েডটা িলেক েসভ কের িনেল পর, পেরর 
ধােপ যাবার জনয্ 'মুখয্ পৃ া' টয্ােব িkক ক ন। 

আমার যিদ eকটা My NY.gov aয্াকাun iিতমেধয্ েথেক 
থােক তাহেল কী হেব? 
eকবার িনেজেক My NY.gov-e নিথভুk করেত পারেল, My 
NY.gov-e যান আর pদt িবকl িলর েথেক NYS লাiেসn 
েসnার িবকlিট িনবর্াচন ক ন। তাহেল আপনার NYS লাiেসn 
েসnার aয্াকাun েখালা হেব। NYS লাiেসn েসnাের, 
'aয্াকাun ময্ােনজেমn' িলংক-e িkক ক ন েযটা uপেরর িদেক 
ডান িদেকর েকাণায় রেয়েছ। pেয়াজনীয় শূনয্sান িল পূরণ ক ন 
eবং ei তথয্ আপনার aয্াকাun বয্বহার কের সমs নতুন 
আেবদনপt িলেক আেগ েথেকi পূরণ কের রাখেব। eকবার ei 
তথয্ pদান সmূণর্ কের েডটা িলেক েসভ কের িনেল পর, পেরর 
ধােপ যাবার জনয্ 'মুখয্ পৃ া' টয্ােব িkক ক ন। 

NYS লাiেসn েসnার-e eকটা লাiেসn পাবার জনয্ 
আিম কীভােব আেবদন করব?  
NYS লাiেসn েসnার-e eকটা লাiেসn পাবার জনয্ আেবদন 
করেত হেল, আপনােক aবশয্i eকটা aয্াকাun ৈতির করেত হেব 
বা আপনার eখনকার aয্াকাuেn লগ iন করেত হেব। aনলাiেন 
আেবদন করার জনয্ ei ধাপ িল pেয়াগ ক ন। 

● eকটা aয্াকাun বা লগ iন করার জনয্ নিথভুk েহান
(uপেরর “NYS লাiেসn েসnার (NYSLC)-eর মেধয্
eকটা aয্াকাun নিথভুkকরন করার জনয্ আিম কীভােব
িনেজেক নিথভুk করব?” েলখাটা েদখুন)

● আপিন eকবার NYS লাiেসn েসnার-e লগ iন হেয় থাকা
aবsায়, ‘মুখয্ পৃ া’ টয্াব েথেক tab select ‘eকটা নতুন
লাiেসn বা aনুমিতপt পাবার জনয্ আেবদন eখন ক ন’

● aনলাiেন pদt আেবদনপt েলখার িনেদর্ িশকা িল পালন
ক ন

● েযেকােনা সহেযাগী নিথ আপেলাড ক ন

● েপেমn ক ন আর িন য়তা jাপক পৃ ািট ছািপেয় েফলুন
আপিন আপনার aয্াকাuেn লগ iন করেত আর আপনার 
আেবদনপেtর গিতpকৃিতর uপর নজর রাখেত পারেবন। 

আিম কীভােব aনলাiেন eকটা aিতিরk লাiেসn ৈতির 
করেত পারব? 
eকটা aিতিরk লাiেসেnর জনয্ আেবদন করেত হেল, আপনার 
aয্াকাuেn লগ iন ক ন আর ‘আমার লাiেসn িল পিরচালনা 
করা’ টয্ােব িkক ক ন আর তারপর 'eকটা নতুন লাiেসn বা 
aনুমিতপt পাবার জনয্ eখন আেবদন ক ন!' কথািট িনবর্াচন 
ক ন। শতর্  o িনয়মাবলী পড়ুন আর েমেন িনন তাহেল িসেsমটা 
আপনােক েসখান েথেক eিগেয় েযেত সাহাযয্ করেব।
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আিম কীভােব aনলাiেন eকটা লাiেসn পনুনর্বীকরণ 
করেত পারব? 
আপনার যিদ eখন NYS লাiেসn েসnােরর েকােনা aয্াকাun 
েথেক থােক, আপনার লাiেসেnর েময়াদ ফুরােনার িতন মাস আেগ 
আপিন iেমiেলর মাধয্েম eকটা পুননর্বীকরণ করােনার িবjিp 
পােবন। iেমiলটােত আপনার aয্াকাuেnর eকটা িলংক থােক। 
িলংেকর uপের িkক কের পুননর্বীকরণ করােনার আেবদনপt 
েদবার কাজ eিগেয় িনেয় চলুন। 
আপনার যিদ eখন NYS লাiেসn েসnােরর েকােনা aয্াকাun না 
থােক, আপনার লাiেসেnর েময়াদ ফুরােনার িতন মাস আেগ 
পুননর্বীকরণ করােনার িবjিp িচিঠর মাধয্েম পােবন। ei িবjিpর 
মেধয্ NYS লাiেসn েসnাের eকটা aয্াকাun খুলবার 
িনেদর্ িশকা িল েদoয়া থাকেব। 

aনলাiন িসেsেমর জনয্ আমার iuজার ID কী? 
যখন আপিন My NY.gov-e আপনার aয্াকাun সৃি  করেবন, 
আপনােক eকটা iuজার ID সৃি  করেত হেব আর আপনার iেমল 
িঠকানাটা বয্বহার করেত হেব। eরপর আপিন আপনার aয্াকাun 
iuজার ID-র মাধয্েম বয্বহার করেত পারেবন। 

আিম কীভােব আমার aনলাiন aয্াকাuেnর তথয্ 
হালনাগাদ করেত পারব?  
আপনার aনলাiন aয্াকাuেnর তথয্ আপনােক দেুটা জায়গায় 
হালনাগাদ করেত হেব। আপনােক আপনার তথয্ My NY.gov-e 
আর NYS লাiেসn েসnাের হালনাগাদ করেত হেব। 
আপনার aয্াকাun পিরচালনা করার তথয্ েদবার জনয্, আমার 
My NY.gov-e থাকা FAQ িল েদখুন। 
আপনার NYS লাiেসn েসnার aয্াকাuেn লগ iন ক ন, 
uপেরর সািরেত আপিন 'আমার লাiেসn িল পিরচালনা' 
িশেরানােমর eকটা িলংক েদখেত পােবন। েসখান েথেক আপিন 
েযাগােযাগ করার তথয্ সংেশাধন সmূণর্ কের আপনার aয্াকাuেnর 
তথয্ হালনাগাদ করেত পারেবন। 

আিম aনলাiেন আেবদন করিছ, আিম কীভােব ei 
িবভাগেক আমার শারীিরক পরীkা করােনার কথা 
জানােত পারব? 
নখ িবেশষjতা aজর্ েনর pিশkণ gহণকারী িহসােব নিথভুk হেত 
েগেল সমs আেবদনকারীেক eকজন িচিকৎসা সহায়েকর বা 
েপশাদার নােসর্র dারা পরীkা করােনার দরকার হেত পাের। 
আেবদনপtিট aবশয্i িচিকৎসক, িচিকৎসা সহায়ক বা েপশাদার 
নাসর্েদর িদেয় eকটা পরীkা করােনার 30 িদেনর মেধয্ জমা িদেত 
হেব। sাsয্ সািটর্ িফেকট ফমর্ (DOS-1948) aবশয্i সmূণর্ 
করেত হেব আর েসটা িডপাটর্ েমn aফ েsট oেয়বসাiট েথেক 
ডাuনেলাড করা যােব। 

আপনার aনলাiন আেবদনপেt NYS লাiেসn েসnার বয্বহার 
কের, আপিন aবশয্i েহলথ সািটর্ িফেকট ফমর্ পূরণ করার সময় 
েদoয়া তথয্ িলেক বয্বহার করেবন। আপনােক ei ফেমর্র েথেক 
তথয্ িল িনেয় েহলথ সািটর্ িফেকট েদবার শূনয্sান িল িসেsেমর 
মেধয্ পূরণ করেত হেব। 
 aনুgহ কের মেন রাখুন: ei পূরণ করা েহলথ সািটর্ িফেকট 
ফমর্িটর তথয্ eকজন পযর্েবkকেক িদেয় যাচাi করােনা হেব েযন 
িনি ত করা যায় েয eখানকার মানয্তা িল পালন করা হেয়েছ। 
ei ফেমর্ pদt তেথয্র pমাণ aবশয্i আপনার কমর্sেল মজতু 
রাখেত হেব েযন তথয্ যাচাi করার uেdেশয্ কােজ লাগেত পাের। 

েগাপনীয়তার িবjিp 
আমােক িক আমার সামািজক সুরkা o েফডারাল ID 
নmর িল আেবদনপtর সােথ িদেত হেব? 
হয্াঁ, যিদ আপনার েকােনা সামািজক সুরkা নmর বা েফডারাল ID 
নmর থােক, আপনােক েসi নmর িদেত হেব।  যিদ আপনার 
েকােনা সামািজক সুরkা নmর বা েফডারাল ID নmর না থােক, 
aনুgহ কের তার eকটা িলিখত বয্াখয্া িদন।  
িডপাটর্ েমn aফ েsটেক সমs লাiেসেnর েফডারাল েসাশয্াল 
িসিকuিরিট আর eমpয়ার আiেডিnিফেকশন নmর সংgহ করেত 
হয়। কতৃর্ পkেক eমন বয্িkগত তথয্ েদবার জনয্ aনুেরাধ o 
েসটা রkণােবkণ করার কথা টয্াk ল-eর aনুেcদ §5 eবং 
েজনারাল aিবিলেগশনস ল-eর aনুেcদ §3-503-e েদখেত 
পাoয়া যােব। আপনােক েস িল ei তথয্ ei কারেণ সংgহ করা 
হয় েযন িডপাটর্ েমn aফ টয্ােkসন aয্াn িফনাn eমন িবিভn 
বয্িk, বয্বসা o aনয্ানয্ সtােক িচিhত করেত পাের যারা টয্াk 
িরটানর্ পূরণ করার সময় aসততা কেরেছ বা তােদর টয্াk েদবার 
দায়বdতা কিমেয় েদিখেয় থাকেত পাের eবং সাধারণ ভােব eমন 
সব বয্িkেক িচিhত করেত পাের যারা কিমশনার aফ টয্ােkসন 
aয্াn িফনাn-eর pশাসেন িবিভn কর িদেত িগেয় kিতgs 
হেয়েছন। eটােক কর pশাসন করার কােজ o aনয্ েযেকােনা 
uেdেশয্ বয্বহার করা হেব েযটা টয্াk ল dারা aিধকার pদt 
হেব eবং িশ  সহেযাগ কাযর্কর করার eেজিn িল বা তােদর 
aিধকার pদt pিতিনিধেদর dারা eখােন বা aনয্ pেদশ িলেত 
pিতি ত েসাশয্াল িসিকuিরিট aয্াk-eর JV-D আiন aনুসারী 
ডাiেরkর aফ aয্াডিমিনেsশন aয্াn ময্ােনজেমn ei তথয্ 
লাiেসিnং iনফরেমশন িসেsেমর মেধয্ রkণােবkণ কের রােখন, 
যার িঠকানা হল oয়ান কমাসর্ pাজা, 99 Washington Avenue, 
Albany, NY 12231-0001. 

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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New York State 
Department of State 

Division of Licensing Services 
Appearance Enhancement 

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

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

নখ িবেশষjতা pিশkণ gহণ আেবদনপt  
আপনােক aবশয্i pিতটা pে র utর িদেত হেব আর কািল িদেয় utর িল েছেপ িদেত হেব। ei আেবদনপt সm ূণর্ করার আেগ িনেদর্শ িলেক পড়ুন। 

আেবদেকর তথয্ 

নােমর pথম শb নােমর েশষ শb নােমর মােঝর শb anয্kর 

বািড়র িঠকানা (রাsার নmর আর রাsার নাম িলখুন) সুiট, aয্াপাটর্ েমn, iuিনট 

শহর pেদশ িজপ+4  কাuন         েদশ 

িচিঠ েদবার িঠকানা (eখােন PO বk নmর িলখুন) 

শহর pেদশ িজপ+4 কাun         েদশ 

i-েমiল করার িঠকানা েসাশয্াল িসিকuিরিট নmর বা সামািজক িনরাপtা 
সংখয্া (যিদ েথেক থােক) 

েফডারাল টয্াk েপয়ার ID (যিদ েথেক 
থােক) 

জn তািরখ  বািড়র েফান নmর েমাবাiল নmর বয্বসািয়ক েফান নmর 

পািরপাি র্ক তথয্      হয্াঁ  বা   না 
আপনােক িক কখেনা New York State-eর েথেক pদt নখ িবেশষjতা pিশkণ gহণকারীর নিথভুkকরন নmর েপেয়েছন? 

➔যিদ “হয্াঁ” হয়, তাহেল নিথভুkকরন UID নmর o তার েময়াদ ফুরােনার তািরখ জানান:

নখ িবেশষjতা pিশkণ gহণকারীর নিথভুkকরন iuিনক ID নmর   UID #  eর েময়াদ ফুরােনার তািরখ 

নখ িবেশষjতা pিশkণ gহণকারীরা eকজন লাiেসnpাp নখ িবেশষjর নজরদারীেত কাজ কেরন আর তােক eক লাiেসnpাp প বধর্ন বয্বসায়ী 
িনেয়াগ েদন। 

আপনােক aবশয্i িনmিলিখত তথয্ জানােত হেব: 

নজরদারী করা নখ িবেশষjর নাম নজরদারী করা নখ িবেশষjর লাiেসেnর iuিনক ID নমর* 

প বধর্ন বয্বসািয়ক নাম aয্ািপয়ােরn eনহয্াnেমn িবজেনস লাiেসn iuিনক ID নmর* 

* লাiেসn iuিনক ID নmর লাiেসn সািটর্ িফেকট-eর uপের বাঁিদেকর েকােণ েদoয়া থােক
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নখ িবেশষjতা pিশkণ gহণ আেবদনপt 

েহলথ সািটর্ িফেকট pদান — আপনােক aবশয্i শারীিরক পরীkা করােনা হেয় যাবার পের ei আেবদনপtটা 30 িদেনর মেধয্ জমা করেত হেব। 

আিম eকজন িবিধবd ভােব লাiেসn pাp িচিকৎসক, িচিকৎসেকর সহায়তাকারী বা েপশাদার নাসর্ eবং নাম uেlিখত বয্িkিটর eকিট িটন 
পরীkা করার সময় কাজ কেরিছলাম যার কথা ei আেবদনপেt uেlখ আেছ                  (শারীিরক পরীkা করােনার তািরখ) 
তািরেখ, যখন  আিম eমন েকােনা রকেমর ডাkাির pমাণ পাiিন েয তার েকােনা সংkামক বা েছাঁয়ােচ েরাগ িছল েযটার জনয্ 
আেবদনকারীর েপশার সােথ সmিকর্ ত জনগেণর sাsয্ বা িনরাপtায় েকান তর ঝঁুিক বা সরাসির িবপেদর সmাবনা থাকেত পাের। 

িচিকৎসেকর ছাপার হরেফ েলখা নাম 

pয্াকিটস করার জায়গার িঠকানা 

িচিকৎসেকর sাkর     তািরখ 

িশ  সহায়েকর িববৃিত — 

ei আেবদনপেt sাkর কের, আিম pতয্িয়ত করিছ েয ei আেবদনপt েদবার তািরখ পযর্n, আিম িশ  সহেযাগ েদবার জনয্ টাকা িদেত বাধয্ না aথবা 
আিম যিদ িশ  সহেযাগ েদবার জনয্ েকােনা ভােব বাধয্ হেয় থািক, আমার চার মাস বা তার েবশী সমেয়র জনয্ িশ  সহেযােগর জনয্ pেদয় টাকা বািক 
পেড় েনi, aথবা আিম েরাজগার েথেক েকেট েপেমn করিছ বা আদালেতর সmিতkেম েপেমn করিছ বা ির-েপেমn পিরকlনা aনসুাের বা িবিভn পেkর 
মেধয্ হoয়া িসdাn aনসুাের েপেমn করা হেc বা আমার িশ  সহেযািগতা কমর্সূচীর বাধয্বাধকতা aনসুাের েপেমn করিছ েয িবষেয় আদালেতর রায় পাoয়া 
বািক রেয় েগেছ, aথবা আিম সরকাির সহেযািগতা পািc বা পিরপূরক িনরাপtা পাoয়ার জনয্ েরাজগার করিছ। 

আেবদেকর সmিতদান — আিম ei িবষেয় সmিত জানািc েয, িমথয্া হলফনামা িদেয় থাকেল আমােক জিরমানা িদেত হেব, 
আর ei আেবদনপেtর িববৃিত িল সতয্ o সিঠক। আিম আরo জানােত চাi েয আিম েজনারাল িবজেনস ল eর aনুেcদ 27 
eর বkবয্ িল o তার aধীেন গিঠত শতর্  o িনয়মাবলী পেড়িছ o বুেঝিছ। 

আেবদেকর sাkর 

X  তািরখ

eটা tপূণর্ েয আপিন ei িবভাগেক আপনার বাসsােনর o iেমiল িঠকানায় 
পিরবতর্ েনর িবষেয় জানােবন েযন আপিন পুননর্বীকরেণর িবjিp িল o aনয্ েকােনা 

িবjিp িল েপেত পােরন েযটা আপনার লাiেসেnর সােথ সংি । 
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