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8 মিমিয়ন মনউইয়ক্ড বাসী
1টি কার্ড  আিাদের সবার জন্য

সুমবধা সম্পমক্ড ত আদরা তদ্্যর জন্য: 

●	311 নম্বদর কি করুন

●	WWW.NYC.GOV/IDNYC-এ যান 

●	GUIDE মিদে 877877 নম্বদর পাঠিদয় মেন 

Bill de Blasio
Mayor

@ IDNYC      # IDNYC
মেয়র



IDNYC বিরিষ সরু�াগ সবুিধা ব্রে থারক 
মনদে্ডশনা ও আপনার IDNYC সুমবধা মকভাদব পাদবন তা 
সম্পদক্ড  আপ টু ডরট ত্্য ডপদত, 311 ডত কি করুন বা 
www.nyc.gov/idnyc/benefits এ �াি 

IDNYC আপনার পমরমিমতর প্রিাণপত্র মিসাদব গ্রিণ করা িয়:

 ● মববাদির িাইদসন্স, জন্ম শংসাপত্র এবং SNAP, নগে সিায়তা 
ও ধারা 8 NYC এদজমন্সগুদিার িাধ্যদি শিদরর পমরদেবার জন্য 
আদবেন করার সিয়

 ● ববধ পমরিয় মিদসদব NYPD পুমিশ অমিসারদের িাধ্যদি

 ● পাবমিক মবম্ডং ডযিন সু্দি প্রদবশ করার সিদয়

 ● মনউ ইয়ক্ড  ডটেট-এ িাইসু্ি ইকুইভ্যাদিমন্স পরীক্া ডেওয়ার সিদয় 

IDNYC-ডক ব্যবিার করা যাদব:
 ● ব্রুকমিন, মনউইয়ক্ড , এবং কুইন্স পাবমিক িাইদরেমর ব্যবস্ায় 
লাইররেবি কারদে  মিসাদব। আপনার IDNYC কার্ড  একজন 
িাইদরেমরয়াদনর কাদে মনদয় যান যাদত ডসটিদক আপনার িাইদরেমর 
কার্ড  মিসাদব ব্যবিার করদত পাদরন।

 ● BigAppleRx, মনউ ইয়ক্ড  শিদরর সরকারী প্রেসবরিপিি 
বরসকাউন্ট কারদে  মিসাদব ব্যবিার করদত পারদবন, যার দ্ারা 
ব্যবিারকারীরা ডপ্রসমরিপশন ওেুদধর উপর গদ়ে 50% টাকা বাঁিাদত 
ডপদরদে। আপনার িাি্ডামসটেদক আপনার কাদর্ড র মপেদন BIN এবং 
GRP ডেোন, এই অ ্্ড বাঁিাদত।

বিিামলূ্য সাংস্কৃ বিক সংস্াি স্স্যপ্
শীে্ডস্ানীয় মিউমজয়াি, মিম়েয়াোনা, কনসাট্ড  িি এবং ডবাটামনকাি 
গাদর্ড ন-এ এক বেদরর মবনািিূ্য সেস্যপে পান। সংস্াগুমির তামিকা 
ডেেুন ব্যাক কভাদর এবং সমূ্পণ্ড সেস্যপদের শত্ড াবিীর জন্য  
www.nyc.gov/idnyc ডেেুন।

IDNYC কেনই কার্ড ধারীদের গাম়ে িািাদত, িে বা তািাক মকনদত 
বা মবিান ভ্রিণ করদত অনিুমত ডেয় না। IDNYC কেনই ডকাদনা 
অমভবাসন অবস্া বা কাদজর অনিুমত প্রোন কদর না।

IDNYC িি 
ডসই 1টি কার্ড  যা আপনার প্রদয়াজন 
মনদজদক মনউ ইয়ক্ড  বাসী মিসাদব 
প্রিাণ করদত!



িদনারঞ্জদন ো়ে

IDNYC বিরিা্ি ছাড়: িমুভ টিমকট, রেরওদয় অনষু্ান, ড্াটি্ড ং 
ইদভন্ট, ্ীি পাক্ড  এবং আদরা অদনক মকেুর ডক্দত্র মবদশে ো়ে।  
এই ডপ্রাগ্রািটি ডপশ করদে এন্টারদটনদিন্ট ডবমনমিট গ্রুপ (EBG)। 

বিউইেকদে  ফুটিল ক্াি: 2016 সাদির সিস্ত মনয়মিত মসজন ডগিগুদিার 
মনমে্ডষ্ট আসদনর জন্য ব্যমতি প্রমত $3। 

বিউইেকদে  বথরেটাি ি্যারল এিং ি্যারল সু্ল NY: সিস্ত পারিরদিদন্সর 
টিমকদটর জন্য 10% ো়ে; প্রাপ্তবয়স্ 10-ক্াস কাদর্ড র উপর 10% 
ো়ে; অ্যারাল্ট ড্রপ-ইন ব্যাদি ক্াদসর উপর 5% ো়ে। 

প্িবসররন্ট বথরেটাি/বিউইেকদে  প্�াট: নতুন েশ্ডকদের জন্য রাউন্ডবাট 
ম্দয়টার ডকাম্পামন, ডসদকন্ড ডটেজ ম্দয়টার এবং ম্দয়টার সি ডিম্বার 
ম্দয়টাদর পারিরদিদন্সর জন্য টিমকদটর উপর ো়ে। 

স্াস্্য এবং মিটদনস ো়ে

NYC পাকদে স বরপাটদে রমন্ট: 25 - 61 বেদরর প্রাপ্তবয়স্দের পাক্ড স 
মরমরিদয়শন ডসন্টাদরর সেস্যপদের 10% ো়ে, যা তাঁরা পাদবন 35টি 
স্ানীয় মরমরিদয়শন ডসন্টাদর এবং NYC পাক্ড স মরপাট্ড দিন্ট ডটমনস 
পামি্ডট-এ 10% ো়ে পাদবন।

YMCA: Y ডরারস ইয়ং অ্যারাল্ট ডসন্টার এবং মনউ আদিমরকানস 
ওদয়িকাি ডসন্টার-এ প্রদবশপত্র; 20% ো়ে পামরবামরক এবং প্রাপ্তবয়স্ 
সেস্যপদে শিদরর 22টি YMCA ডকদ্রে। 

বসটি িাইক: নতুন মসটি বাইক সেস্যদের জন্য 15% বামে্ডক ো়ে। 

সুপারিাদক্ড দট ো়ে

ফুর িা�াি: NYC-ডত সপ্তাদির কাদজর মেদন, ডসাি ড্দক শুরিবার, 
সকাি 7টা ড্দক সন্্যা 7টা পয্ডন্ত িুর বাজার সুপার িাদক্ড দট 5% 
ো়ে পাওয়া যাদব। মকেু ডক্দত্র ব্যমতরিি প্রদযাজ্য িদত পাদর।

ব্যাম্কং ডবমনমিট

আপমন IDNYC প্রা্মিক পমরিয়পত্র মিদসদব আম ্্ডক প্রমতষ্ানগুদিাদত 
ব্যা্ক বা ডরিমরট ইউমনয়ন অ্যাকাউন্ট েুিদত ব্যবিার করদত পাদরন। 
আদরা মবস্তামরত তদ্্যর জন্য www.nyc.gov/idnyc/benefits 
ডেেুন।

মনউইয়দক্ড র পশু পমরিয্ডা ডক্রে

মব়োি, কুকুর এবং েরদগাশ ডনওয়ার জন্য $25 ো়ে



আপনার মবনািদূি্য এক বেদরর সেস্যপে ডপদত এইসব সাংস্কৃ মতক 
প্রমতষ্ানগুদিার ডকাদনা একটিদত মজজ্াসা করুন। আপনাদক 
12/31/2016 এর িদধ্য সাইন আপ করদত িদব।

American Museum of Natural History

BRIC

Bronx County Historical Society

Bronx Museum of the Arts

Brooklyn Academy of Music

Brooklyn Botanic Garden

Brooklyn Children’s Museum

Brooklyn Museum

Carnegie Hall

El Museo del Barrio

Flushing Town Hall

Jamaica Center for Arts & Learning

Lincoln Center for the Performing Arts

Metropolitan Museum of Art

Metropolitan Opera

Museum of Chinese in America

Museum of Jewish Heritage

Museum of Modern Art

Museum of the City of New York

Museum of the Moving Image

New Museum

New York Botanical Garden

New York City Ballet

New York City Center

New York Hall of Science

MoMA PS1

Pregones Theater

The Public Theater

Queens Botanical Garden

Queens Museum

Queens Theatre in the Park

Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden

Solomon R. Guggenheim Museum

Staten Island Children’s Museum

Staten Island Historical Society

Staten Island Museum

Staten Island Zoo

Studio Museum in Harlem

Wave Hill

Wildlife Conservation Society at the Bronx Zoo

BRC-971 (BE)


