
IDNYC কার্ড হ�াল্ার

8 মিমিয়ন মনউ ইয়ক্ড  বাসী
আিাহের সকহির জন্য 1 টি কার্ড

আরও সুমবধার তহ্্যর জন্য: 

●	ফ�ান করুন 311 নম্বহর

●	যান WWW.NYC.GOV/IDNYC 

ফিয়র

সযু�োগ সবুিধো
বিয দ্ে বিকো

2017

বাংিা (BENGALI)



IDNYC একযেটিয়ো সবুিধো প্র্োি কযে।
আপ-টু-ফরট তহ্্যর জন্য, ফ�ান করুন 311 নম্বহর অ্বা  
www.nyc.gov/idnyc/benefits ফেখুন।

IDNYC আপনার পমরচহয়র প্রিাণ ম�সাহব স্ীকৃত �য়: 

●	মসটি পমরহেবা এবং সুমবধাগুমি ফযিন এসএনএমপ SNAP, নগে স�ায়তা 
(Cash Assistance), এবং ধারা 8 এর জন্য আহবেন করার জন্য 
NYC এহজমসিগুমির দ্ারা 

●	NYPD পুমিহের দ্ারা একটি ববধ পমরচয়পত্র ম�সাহব। 

●	সু্হির িহতা ফকাহনা সরকারী মবমল্ংহয় প্রহবহের জন্য।

●	NYS �াই সু্ি পরীক্ার সিতুি্য ফকাহনা পরীক্া ফনওয়ার জন্য। 

●	মনহয়াগকত্ড া দ্ারা, যখন কাজ করার অনহুিােহনর প্রিাণ সহিত জিা  
ফেওয়া �য়।

IDNYC ব্যব�ার করা ফযহত পাহর:

●	ব্রুকমিন, মনউ ইয়ক্ড  এিং কুইন্স সেকোবে গ্রন্োগোে ি্যিস্োয় একটি 
িাইহরেরী কার্ড  ম�সাহব।

●	BigAppleRx, NYC-র অম�মসয়াি প্প্রসবরিপিোি বিসকোউন্ট  
কোিদে  বিসোযি। আপনার �াি্ডামসস্টহক আপনার কাহর্ড র মপছহনর BIN 
এবং GRP টি ফেখান। 

●	NYS ফ�ি্ ইসি্ুযহরসি িাহক্ড টহলেহস (NYS Health Insurance 
Marketplace) আহবেন করহত। 

●	NYC Health+Hospital সুমবধাগুমিহত (NYC Health+Hospital 
facilities) মনবন্ধন করহত।

IDNYC কার্ড টি কার্ড  ফ�াল্ারহের গামি চািাহত, অ্যািহকা�ি বা তািাক 
মকনহত, বা ফলেহন ভ্রিহণর অনহুিােন ফেয় না। IDNYC অমিবাসন মথিমত  
বা কাহজর অনহুিােন প্রোন কহর না।

বিিোমযূ্্য সোংস্কৃ বিক প্রবিষ্োযিে স্স্যিো 
এই প্রচারপহত্রর মপছহন তামিকাবদ্ধ মিউমজয়াি, মচমিয়াখানা, ম্হয়টার এবং 
ফবাটামনক্যাি গাহর্ড নগুমিহত মবনািহূি্য 1-বছহরর সেস্যতা পান। সেস্যতার 
মনয়িাবিী এবং ফযাগ্যতার জন্য www.nyc.gov/idnyc ফেখুন।

IDNYC �ি 

1টি কার্ড  যা আপনার প্রহয়াজন
আপমন একজন মনউইয়ক্ড বাসী 
তা প্রিাণ করহত



মবহনােন ছাি 

IDNYC বিযিো্যিে বি্সমিূ: িমুি টিমকট, রেরওহয় অনষু্ান, ফ্াটি্ড ং 
ইহিন্ট, ্ীি পাক্ড  এবং আহরা অহনক মকছুর ফক্হত্র মবহেে মবহনােন ছাি।

ব্রুকব্ি প্্োরদে স এিং বিযিো্ি: মবশ্ব বম্সং চ্যামপিয়নমেপ, পামরবামরক  
ফো এবং কহিজ বাহস্টবি; ফসই সাহ্ ব্রুকমিন ফনটস এবং NY আইি্যান্ার 
ফগিস স� বাক্ড হি ফসন্টার ইহিন্টগুমি ফবহছ মনহত টিমকহটর ওপর 25% পয্ডন্ত 
ছাি পান।

বিউ ইয়কদে  বসটি ফুরি্ ক্োি: ইয়ামকি ফস্টমরয়াহি সকি মনয়মিত িরসুহি 
ফখিার মনব্ডামচত আসহন $3 ছাি।

বিউ ইয়কদে  বিযয়রোে ি্যোয্র এিং ি্যোয্র সু্্ বিউ ইয়কদে : সকি 
পার�রহিহসির ওপর 10% ছাি এবং প্রাপ্তবয়স্ 10-ক্াস কার্ড । 

্্যো অ্যো্োযয়ন্স অফ প্েবসযিন্ট বিযয়রোসদে/বিউ ইয়কদে : সেস্য 
ম্হয়টারগুমিহত পার�রহিহসির ওপর ছাি।

স্াথি্য ও পমরচয্ডা ছাি 

NYC উ্্যোি বিভোগ: 25-61 বছর বয়সীহের জন্য মবহনােন ফকন্দ্র 
বাৎসমরক সেস্যপহে 10% ছাি। 

YMCA: ওয়াই (Y) ফরার তরুণ প্রাপ্তবয়স্ ফকন্দ্র এবং নতুন আহিমরকান 
স্াগত ফকহন্দ্র প্রহবোমধকার; মসটির িহধ্যর 22 YMCA ফকন্দ্রগুমিহত 
পামরবামরক এবং প্রাপ্তবয়স্ সেস্যতায় 15% ছাি। 

বসটি িোইক: নতুন সেস্যহের জন্য বামে্ডক সেস্যতায় 15% ছাি। 

NY প্েোি েোিোসদে: মবনািহূি্য প্র্ি-বছহরর সেস্যতা, যার িহধ্য অন্তিু্ড ক্ত 
ফেৌি প্রমতহযামগতার প্রহবেিহূি্য 45% ছাি, েিমিমতিক প্রমেক্হণ ছাি,  
এবং আরও। 

মযিয্ে প্ে্োধূ্ োে সোমগ্ররী: সকি NYC অবথিাহন ফোকান ফ্হক  
ফকনার সিয় 10% ছাহির জন্য আপনার কার্ড টি ফেখান। মকছু সািগ্ীর  
ফক্হত্র প্রহযাজ্য নয়। 

অমতমরক্ত ছাি 

ফুি িোজোে: ফসাি-শুক্র, সকাি 7টা ফ্হক সন্ধ্যা 7টা পয্ডন্ত NYC-র সকি 
�ুর বাজার সুপারিাহক্ড টগুমিহত ফকনাকাটার জন্য 5% ছাি। মকছু সািগ্ীর 
ফক্হত্র প্রহযাজ্য নয়। 

ি্যোব্কং: মনব্ডামচত আম ্্ডক প্রমতষ্ানগুমিহত একটি ব্যাকি বা ফক্রমরট ইউমনয়ন 
অ্যাকাউন্ট ফখািার জন্য আপমন IDNYC ফক প্রা্মিক ID ম�সাহব ব্যব�ার 
করহত পারহবন। আরও মববরহণর জন্য, www.nyc.gov/idnyc/benefits  
ফেখুন। 

বিউ ইয়যকদে ে পশু পবেে�দেো প্কন্দ্রগুব্: মবিাি, কুকুর এবং খরহগাস ফপাে্য 
ফনওয়ার �ী এর ওপর $25 ছাি।

প্কোসদেিসদে: CourseHorse.com এর িাধ্যহি ফয ফকাহনা ফকাস্ড ফকনার ফক্হত্র 
15% ছাি, ক্াস প্রমত সব্ডামধক ছাি $50।



BRC-971 (MLF)

মবনািহূি্য আপনার এক-বছহরর সেস্যতার জন্য এই সাংসৃ্মতক প্রমতষ্ানগুমির 
ফয ফকাহনা একটিহত ফখাঁজ মনন। 

American Museum of Natural History

BRIC

Bronx County Historical Society

Bronx Museum of the Arts

BAM (Brooklyn Academy of Music)

Brooklyn Children’s Museum

Carnegie Hall

Center for Performance Research

China Institute

The Drawing Center

Film Forum

Flushing Town Hall

Jamaica Center for Arts & Learning

Jacques Marchais Center for Tibetan Art

Lincoln Center for the Performing Arts

Metropolitan Museum of Art

Metropolitan Opera

Museum at Eldridge Street

Museum of Arts and Design

Museum of Chinese in America

Museum of Jewish Heritage

Museum of Modern Art

Museum of the City of New York

New York Botanical Garden

New York City Ballet

New York City Center

MoMA PS1

Park Avenue Armory

Pregones Theater

The Public Theater

Queens Museum

Queens Theatre

Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden

St. George Theatre

Staten Island Museum

Studio Museum in Harlem

Sugar Hill Children’s Museum of Art & Storytelling

Symphony Space 

Wave Hill

Wildlife Conservation Society at the Bronx Zoo


