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DFTA My Ride আবেদনপত্র 

গুরুত্বপরূ্ণ দ্রষ্টেয: এই আবেদনপত্র দাখিল করার মাধ্যবম আপখন েব াবযযষ্ট দপ্তবরর STARS গ্রাহক ডাটাবেবে 
আপনার তথ্য প্রবেশ করাবনার যনয েম্মখত প্রদান করবেন। অেম্পূর্ণ আবেদনপত্র গ্রহর্ করা হবে না।  
 

প্রবয়োজনীয় সনোক্তকরর্ তথ্য (দয়ো কবর স্পষ্টভোবে প্রপ্রন্ট করুন) 

   
নাবমর শশষ অংশ  নাবমর প্রথ্ম অংশ 

   

   

শ ান নম্বর ☐ োখি ☐ কমণস্থল ☐ শেলব ান  খেকল্প নম্বর ☐ োখি ☐ কমণস্থল ☐ শেলব ান 
    

           

ইবমইল   যবের তাখরি  

আপপ্রন যেখোবন থ্োবকন 

   
রাস্তার ঠিকানা  ইউখনট 

   

   
শহর ো অঞ্চল  খযপ শকাড 

শোবরা (একটি শেবে খনন) ☐ Bronx   ☐ Queens   ☐ Brooklyn 

আপপ্রন যেখোবন প্রিঠি পোন ☐ উপবরর একই ঠিকোনোয় 

    
রাস্থার ঠিকানা ো খপ.ও. েক্স  ইউখনট  

 
 
 
 

    

শহর  শেট  খযপ শকাড 
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প্রযবে:    
 নাবমর প্রথ্ম অংশ  নাবমর শশষ অংশ 

জনসংখযো প্রেষয়ক 

প্রিঙ্গ 

☐ নারী ☐ পুরুষ ☐ অনযানয:  

জোপ্রত 

☐ আবমখরকান ইখি ান/আলাস্কার আখদোেী ☐ এখশ ান 

☐ কৃষ্ণাঙ্গ/আখিকান-আবমখরকান ☐ হাও াই এর আখদোেী/অনযানয প্রশান্ত মহাোগরী  দ্বীপোেী 

☐ শেতাঙ্গ/কবকখশ ান    ☐ উত্তর খদবত চাই না 

☐ 2 ো তবতাখধ্ক যাখত   ☐ অনযানয: 

য োষ্ঠী 

☐ খহস্পাখনক/লযাটিবনা ☐ খহস্পাখনক ো লযাটিবনা ন  

প্রোথ্প্রিক ভোষো 

☐ ইংবরযী ☐ োংলা ☐ চাইখনয ☐  রােী    

☐ খিওল ☐ খগ্রক ☐ ইতাখল ান ☐ শকাখর ান  

☐ শপাখলশ ☐ রাখশ ান ☐ স্পযাখনশ ☐ টযাগালগ 

☐ আবমখরকান ইশারা ভাষা (ASL) ☐ অনযানয:  
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ভ্রির্: 
গত েেবর আপখন শকান উপা টি েযেহার কবর চলাচল কবরবেন? (প্রবযাযয েেগুবলাবত টিক খদন) 

☐ োে (MTA)  ☐ োেওব  (MTA) ☐ ড্রাইখভং (খনবয) 

☐ গাখি পখরবষো/টযাখক্স ☐ অযাবক্সে-এ-রাইড ☐ যাত্রীোহী শরলবরাড 

☐ অযাম্বুবলট   ☐ হাাঁটা ☐ পখরোর ো েনু্ধরা গাখি চাখলব  খনব  শগবেন 

☐ অনযানয: 

োখির োইবর চলাচবলর েম , আপখন খক খনবচর োহাযযকারী যন্ত্রগুবলার শকাবনাটি, অথ্ো একটি 
শেোদানকারী পশু েযেহার কবরন? (প্রবযাযয েেগুবলাবত টিক খদন) 

☐ খকেুই না   ☐ শেোদানকারী পশু   

☐ হুইলবচ ার (হাবত চাখলত) ☐ হুইলবচ ার (শমাটরচাখলত)  

☐ িাচ   ☐ ভর শদ ার লাঠি 

☐ ও াকার   ☐ শেে    

☐ কৃখত্তম অঙ্গ   ☐ সু্কটার    

☐ শরেখপবরটর   ☐ অখক্সবযন টযাংক  

☐ অনযানয:  

আপখন খক েতণ মাবন েহা তার যনয েযখিগত শেো পখরচারক (PCA) ো েনু্ধ/পখরোবরর েদেযবদর োবথ্ 
চলাচল কবরন? 

☐ হযাাঁ  ☐ না 

আপখন খক েতণ মাবন খশশু/21 েেবরর কম ে েী নাখত/নাতখনবদর োবথ্ চলাচল কবরন? 

☐ হযাাঁ  ☐ না হযাাঁ হবল, কত যন? 
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প্রপ্রতেন্ধীতো 

আপনার খক শকাবনা প্রখতেন্ধীতা আবে? 

☐ হযাাঁ, অস্থা ী  ☐ হযাাঁ, স্থা ী ☐ না 

হযাাঁ হবল, প্রবযাযয েেগুবলাবত টিক খদন এেং খনখদণষ্ট প্রখতেন্ধীতাটি উবেি করুন: 

☐ দখৃষ্ট:  

☐ েুখি/খেকাশগত: 

☐ জ্ঞানগত: 

☐ শ্রের্: 

☐ চলাচল: 

☐ মানখেক স্বাস্থয: 

যেো যতোর প্রিোর্পত্রসিূহ 

খনেণাখচত হবল, খনেন্ধন প্রখি া েম্পূর্ণ করবত ে বের প্রমার্, ঠিকানা, ও প্রখতেন্ধীতা েম্পখকণ ত দখললাখদ (যখদ 
প্রবযাযয হ ) অেশযই শযাগদাবনর েম  দাখিল করবত হবে। আবেদনপবত্রর খনবদণশনােমূবহ গ্রহর্বযাগয 
প্রমার্পত্রেমূবহর একটি খেস্তাখরত তাখলকা পাও া যাবে। 
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