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uপিsিত বৃিdর সামিয়ক লাiেসn পুননবীকরণ আেবদন
আরo dত eবং সহজ pিkয়ার জনয্, িডিভশন aফ
লাiেসিnং সািভর্েসস আেবদনকারীেদর aনলাiেন আেবদন
করেত uৎসাহ িদেc। aaনলাiন পিরেষবা বয্বহার কের
আপিন dত কম পনার আেবদন করেত পারেবন eবং আপেডট
থাকেত পারেবন eবং eর সাহােযয্ আপিন লাiেসn pিkয়া
চলাকালীন আপনার লাiেসn েরকডর্ েদখেত eবং uপলb
করেত পারেবন।
আমােদর oেয়বসাiট েদখুন: www.dos.ny.gov
আেবদন সmূণর্ করার আেগ িনেদর্ শ িল ভালভােব পেড় িনন।
aসmূণর্ আেবদন েফরত েদoয়া হেব, লাiেসn েপেত িবলm
হেব। েকান আেবদেন েকােনা িকছু বাদ যাoয়া, ভু ল থাকা বা
সmূণভ
র্ ােব pকাশ না করা বা সমথর্ক নিথপt িদেত না পারার
যেথাপযুk কারেণ লাiেসn pদান নাo করা হেত পাের, aথবা
যিদ েকান লাiেসn েদoয়াo হয় তেব তা রদ করা হেত পাের
aথবা তা pতয্াহার করা হেত পাের।
েক uপিsিত বৃিdর সামিয়ক লাiেসn পুননবীকরেণ আেবদন
করেত পােরন?
pেযাজয্ eনoয়াieস িলিখত বা বয্বহািরক পরীkায় পাশ করা eবং
িশkার aনুেমাদন সােপেk লাiেসn pািp মুলতু িব থাকা pাথর্ীরা eকিট
ছয় মােসর সামিয়ক লাiেসn পুননবীকরণ েপেত পােরন।

লাiেসn pািpর ফী eবং েময়াদ কত?
আেবদেনর ফী হল $10। সামিয়ক লাiেসn পুননবীকরেণর েময়াদ হল
ছয় মাস। আর েকােনা সামিয়ক লাiেসn পুননবীকরেণর aনুেমাদন
েদoয়া হেব না।

িক ধরেনর টাকা pদান gহণ করা হেব?
আপিন িডপাটর্েমn aফ েsেট pেদয় েচক বা মািন aডর্াের টাকা
িদেত পােরন aথবা আেমিরকান ekেpস, মাsারকাডর্ aথবা িভসা,
েকান েkিডট কাডর্ aনুেমাদন ফেমর্র মাধয্েমo টাকা িদেত পােরন।
টাকা পাঠােবন না। আেবদেনর টাকা েফরতেযাগয্ নয়। আপনার
বয্া েথেক েকান েচক েফরত আসেল $20 ফী ধাযর্ করা হেব।

িশ

সহায়তা িববৃিত

আপনার েকান িশ

DOS 1919-aBN- (Rev. 6/15)

সহায়তা িববৃিত বাধয্তামূলক। েকান বয্িkর চার

মাস বা তার েবশী সমেয়র িশ
েপশাদারী eবং

সহায়তা বািক থাকেল তার বয্বসা,

াiভােরর লাiেসn sিগত থাকেত পাের। সমথর্ন

বাধয্বাধকতার ৈবধ pেয়াগেক িবফল করা বা বয্থর্ করার uেdেশয্
েকান িমথয্া িলিখত িববৃিত আnজািতর্ কভােব জমা েদoয়া েপনাল
আiেনর §175.35 aনুযায়ী aপরাধ বেল গনয্ হেব। pতারণার
aিভpােয় েকান েsট বা sানীয় সরকােরর কােছ ফাiিলং eর জনয্
িমথয্া নিথপt pদান করা kাস i

তর aপরাধ বেল পিরগিণত

হেব।

aনলাiন পিরেষবার িবষেয় তথয্:
আেরা dত eবং সহজ pিkয়ার জনয্, িডিভশন aফ
লাiেসিnং সািভর্েসস আেবদনকারীেদর aনলাiেন আেবদন
করার uৎসাহ িদেc। aনলাiন পিরেষবা বয্বহার কের
আপিন dত কম পনার আেবদন করেত পারেবন eবং আপেডট
থাকেত পারেবন eবং eর সাহােযয্ আপিন লাiেসn pিkয়া
চলাকালীন আপনার লাiেসn েরকডর্ েদখেত eবং uপলb
করেত পারেবন।
আরo িবশেদ সmূণর্ িনেদর্ শাবলীর জনয্ eবং aনয্ানয্ aনলাiন তেথয্র
জনয্
pায়শi
িজjািসত
p সমূহ
েদখুন
eখােন
http://www.dos.ny.gov/licensing/lc-faq.html

aনলাiেন িক ধরেনর কাযর্ সmাদন eবং তথয্ uপলb আেছ?
•
•
•
•
•
•
•

pাথিমক আেবদন পূরণ করা
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 aনুেরাধ 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

সহায়তা বা েযেকান pকার সহায়তার বাধয্বাধকতা

থাkক বা নাi থাkক, িনuiয়কর্

আiন) eকিট িশ

করেত হেব।

েsেট (সাধারণ বাধয্বাধকতা
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uপিsিত বৃিdর সামিয়ক লাiেসn পুননবীকরণ আেবদন
যিদ আপিন বতর্ মােন My NY.gov েত েরিজsার না থােকন,
https://aca/licensecenter.ny.gov/aca/
েত
My
NY.gov
েরিজেsশন সাiেট যান eবং ‘আi িনড e NY.Gov আiিড’ িল িট
িkক ক ন eবং My NY.gov eর জনয্ েরিজেsশন aনুসরণ 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। aনুেরাধকৃ ত ঘর িল পূরণ ক ন eবং আপনার aয্াকাun
িদেয় ৈতরী সকল নতু ন আেবদন িলেত 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 যানeবং 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।
aনুেরাধকৃ ত ঘর িল পূরণ ক ন eবং আপনার aয্াকাun িদেয় ৈতরী
সকল নতু ন 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।

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 aনুসরণ
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 ‘eকিট নতু ন লাiেসn বা পারিমেটর জনয্ eখন
আেবদন ক ন’ িনবর্াচন ক ন
•
aনলাiেন pদান করা আেবদেনর িনেদর্ শাবলী aনুসরণ 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?
DOS 1919-a-BN (Rev. 6/15)

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 েসখান েথেক আপনােক পথ েদখােব।

আিম িকভােব আমার
পুননবীকরণ করব?

সামিয়ক

লাiেসn

aনলাiেন

সামিয়ক লাiেসn েময়াদ ফু রােনার 30 িদন আেগ পুননবীকরণ করা
যায়। আপনার eকিট aয্াকাun ৈতরী হেয় েগেল eবং আপনার
েরকডর্ চেল আসার পের, আপিন আপনার eনoয়াieস লাiেসn েসnার
aয্াকাuেn লগ iন করেত পােরন। আপনার েরকডর্ িলর তািলকা
েদখেত ‘ময্ােনজ মাi লাiেসেnস’ টয্াব িনবর্াচন ক ন, আপনার
লাiেসেnর aবsা ‘aয্াবাuট টু ekপায়ার’ েপ েদখােব। ‘aয্াকশান’
কলােমর anগর্েত, ‘িরিনu aয্ািpেকশন’ িkক ক ন eবং
পুননবীকরেণর আেবদন সmূণর্ ক ন।

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 আপনার aয্াকাuেnর তথয্ দুিট জায়গায় আপেডট
করেত পারেবন।
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 সমূহ েদখুন।
আপনার eনoয়াieস লাiেসn েসnার aয্াকাuেn লগ iন ক ন,
eকদম 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।

েগাপনীয়তার িবjিpকরণ
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, aনুgহ
কের তার িলিখত বয্াখয্া েদেবন।
িডপাটর্েমn aফ েsটেক সকল লাiেসnধারেকর েফডােরল েসাশয্াল
5
িসিকuিরিট eবং eমpয়ার আiেডিnিফেকশন নmর িল পাতা
সংgহ2 eরকরেত
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হেব। uk বয্িkগত তেথয্র জনয্ aনুেরাধ o রkণােবkণ সংkাn
kমতািধকার কর আiেনর §5 েত eবং েজনােরল aবিলেগশনস
আiেনর §3-503 েত uপলb আেছ।
আপনার জানােনাটা
বাধয্তামূলক। ei তথয্ সংgেহর মাধয্েম িডপাটর্েমn 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 েদখােcন eবং কিমশনার aফ টয্ােkশন en
িফনয্াn dারা পিরচািলত কেরর aধীনs বয্িkেদর সাধারণ েপ িচিhত
করা যােব। eিট কর pেয়ােগর জনয্ eবং কর আiন dারা aনুেমািদত
aনয্ানয্ uেdশয্ িলর জনয্ বয্বহার করা হেব eবং সহায়তার সমথর্েন
eকিট আেদশনামা pিত া, পিরবিতর্ ত বা pেয়াগ করেত েসাশয্াল
িসিকuিরিট aয্ােkর টাiেটল IV-D aনুসাের eিট ei েsট বা aনয্ানয্
েsেটর িশ সহায়তা pেয়াগকারী eেজিn িল বা তােদর aনুেমািদত
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।
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uপিsিত বৃিdর সামিয়ক লাiেসn পুননবীকরণ আেবদন
ei আেবদন পূরেণর আেগ িনেদর্ শাবলী ভালভােব পড়েবন। আপিন aবশয্i pিতিট pে র utর েদেবন eবং কািলর মাধয্েম utর িল িpn করেবন।

আিম িনmিলিখেতর জনয্ (eকিটেত িটক িচh িদন) eকিট সামিয়ক লাiেসn পুননবীকরেণর আেবদন করিছ:

□

কসেমেটালিজ

□ েনiল

েsশািলিট

□

□

eেsিটk

ল্চারাল েহয়ার sাiিলং

পূেবর্ র ছয়-মােসর সামিয়ক লাiেসn iuআiিড #

□

ধুমাt যিদ নীেচর িঠকানািট নতু ন হয় তেবi ei বােkর মেধয্ X দাগ েদেবন (aিতিরk $10 ফী লাগেব)

আেবদনকারীর নাম (েশষ, pথম, eমআi, pতীক নাম)

আেবদনকারীর বাড়ীর িঠকানা eবং sীট (েডিলভাির সুিনি ত করার জনয্ িপo বk েযাগ করা েযেত পাের)

শহর

রাজয্

িদেনর েবলার েফান (যিদ আেবদেনর েkেt সমসয্া থােক)

(

িজপ+4

কাuিn

েসাশয্াল িসিকuিরিট নmর aথবা েফডােরল নmর (েগাপনীয়তা িবjিpকরণ েদখুন)

)

iেমল িঠকানা

আপনােক aবশয্i নীেচর িতনিট pে র utর িদেত হেব
1) আপনার েশষ আেবদেনর সময় েথেক, ei েsট বা aনয্ েকাথাo িক আপিন aপরােধ েদাষী সাবয্s হেয়িছেলন (েছাটখােটা

হয্াঁ

□

(িবশদ িববরণ যুk ক ন)

না

ািফক আiন ভ

নয়)?

□

2) আপনার িব েd িক ei েsট বা aনয্ sােনর েকােনা আদালেত েকােনা aপরােধর aিভেযাগ (েবআiিন কাজ aথবা
তর aপরাধ) আেছ?
হয্াঁ হয়, তেব আপিন aবশয্i aিভযুk দিলেলর eকিট pিতিলিপ জমা করেবন (েযমন, aিভেযাগপt, aপরাধী তথয্ বা aিভেযাগ)।

হয্াঁ

□

(িবশদ িববরণ যুk ক ন)

না

যিদ

□

3) আপনার েশষ আেবদেনর সময় েথেক, আপনার বা েকান কmািনর েকােনা pকার লাiেসn, পারিমট, কিমশন, েরিজেsশন aথবা েকান লাiেসn,
পারিমট, কিমশন বা েরিজেsশেনর জনয্ আপনার বা েকান কmািনর জমা করা আেবদন, যােত আপিন মুখয্ বয্িk আেছন বা িছেলন, িক েকান
কারণবশতঃ েকান েsট, a ল বা সরকারী aিধেkt বা িবেদশ dারা নাকচ, sিগত বা aননুেমাদন করা হেয়েছ বা হেয়িছল?

হয্াঁ

□

(িবশদ িববরণ যুk ক ন)
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না

□
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িশ

সহায়তা িববৃিত

ei আেবদনপেt সi কের, আিম শংসািয়ত করিছ েয ei আেবদেনর তািরখ পযর্n, আিম িশ
বাধয্বাধকতার aধীনs নi aথবা যিদ আিম িশ
বা তার েবশী সময় ধের আমার িশ

সহায়তায় টাকা pদােনর জনয্ েকান

সহায়তা pদােন টাকা pদােনর জনয্ েকান বাধয্বাধকতার aধীনs হi, তাহেল চার মাস

সহায়তার জনয্ টাকা pদান বেকয়া েনi, aথবা আিম uপাজর্ন সmn করেত টাকা pদান করিছ বা

আদালেতর আেদশমেতা টাকা িদিc বা আিম পুনঃ aথর্ pদান পিরকlনার aধীনs বা পkেদর dারা রাজী হoয়া পিরকlনাভু k বা আমার
িশ

সহায়তা বাধয্বাধকতা আদালেত িবচারাধীন েপ বতর্ মান আেছ aথবা আিম জন সহায়তা বা pাসি ক িনরাপtা uপাজর্ন লাভ করিছ।

আেবদনকারীর sীকৃিতদান - আিম, িমথয্া হলেফর জনয্ জিরমানার aধীেন, িনি তভােব হলফ কের বলিছ েয ei আেবদনপেt
pদান করা িববৃিত সতয্ eবং িনভূর্ ল।

X

আেবদনকারীর sাkর
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