
Fair Fares NYC সপুারিশকৃত নরিপত্রেি তারিকা 

(Bengali) 

Fair Fares-এর জন্য আবেদন্ করা খেুই সহজ, আপন্াক ককান্ও ন্থিপত্র ন্াও জমা করবে হবে পাবর! যথদ আপথন্ 

কবরন্, োহবে থন্বের োথেকাটি আপন্াবক কসই ন্থিপত্রগুথে কেবে থন্বে সাহাযয করবে। যখন্ আপথন্ আপন্ার আবেদন্ 

সমূ্পর্ণ করবেন্ েখন্ আপন্াবক থক জমা করবে হবে ো আপন্াবক অন্োইন্ আবেদন্টি জান্াবে। 

 আপন্ার পরিচয় এেং বয়স যাোই করার জন্য, থন্ম্নথেথখবের মবযয কয ককান্ও একটি েযেহার করুন্: 

 সরকার দ্বারা জাথর করা ফব া I.D. (কযমন্ NYS ID, IDNYC)  

 কয ককান্ও কেব র ড্রাইভাসণ োইবসন্স 

 কয ককান্ও কদবের পাসবপা ণ  
 কময়াদ উত্তীর্ণ সরকার দ্বারা জাথর করা ফব া ID - 3 েের পূবেণর পযণন্ত 

 US সামথরক ID 

 ট্রাইোে ID 

 USCIS করথজবেেন্ কার্ণ /পামণাবন্ন্ট করথসবর্ন্ট কার্ণ /থিন্ কার্ণ  ন্যােুরাোইবজেন্ সাটিণ থফবক  

 দত্তক িহবর্র কাগজপত্র 

 োিণ সাটিণ থফবক  

দ্রষ্টেয: অন্যান্য ন্থিপত্রও েযেহার করা কযবে পাবর। আপন্ার ন্থিপবত্রর মবযয আপন্ার ন্াম এেং জন্ম-োথরখ অেেযই 
িাকবে হবে। 

 আপন্ার োসস্থান্ যাোই করা জন্য গে 90 থদবন্র থেে, থেেৃথে অিো সরকার দ্বারা জাথর করা পত্র েযেহার করুন্: 

 ককথেে, কফান্ অিো ইউটিথেটি থেে  

 থন্উ ইয়কণ  থসটিবে আোসবন্র জন্য আপন্ার ন্াবম কয ককান্ও ইজারা  
 যুক্তরাবের কপাোে সাথভণ স (United States Postal Service, USPS) ঠিকান্া পথরেেণ বন্র থন্থিেকরর্  

 ভাডার থেে  

 েযাবের থেেৃথে 

 েীমার থেে (স্বাস্থয, োথডরথমেক, ভাডাব , জীেন্ অিো অব াবমাোইে েীমা)  
 কেথর্  কার্ণ  থেে অিো থেেৃথে 

দ্রষ্টেয: গে 90 থদবন্র মবযয আোস প্রমার্কারী অন্য ন্থিপত্রও েযেহার করা কযবে পাবর। 

 
 

(পবরর পাোয় যান্)  
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Fair Fares New York City 

 আপন্ার কিত্র াগ্য পারিবারিক আয় যাোই করার জন্য থন্ম্নথেথখেগুথে েযেহার করুন্: 

 গে েেবরর ইন্টান্ণাে করবভথন্উ সাথভণ স (Internal Revenue Service, IRS) ফমণ 1040-এর সমস্ত পৃষ্ঠা  

অিবা আপনাি জনয এবং পরিবাত্রিি প্রত্রতযকটি সদত্রসযি জনয য  সমস্ত প্রত্র াজয তা বযবহাি করুন: 

 NYS অক্ষমো সুথেযা: অযাওয়ার্ণ  পত্র ো কেক োে  

 কপন্েন্/অেসর সুথেযা: থেেথৃে অিো কেক োে 

 SSI/SSA সথুেযা: SSA-এর পক্ষ কিবক েেণ মান্ অযাওয়ার্ণ  সাটিণ থফবক /পত্র অিো েেণ মান্ কেথন্থফ  কেক 

 কেকারত্ব েীমা সথুেযা: থন্উ ইয়কণ  কে  শ্রম থেভাবগর কিবক েেণ মান্ অযাওয়ার্ণ  সাটিণ থফবক  অিো 
আথযকাথরক পত্রােথে 

 ভাডাব র কিবক কপবমবন্টর প্রমার্ (কেক/মাথন্ অর্ণ াবরর প্রথেথেথপ) অিো গৃহীে ভাডার আবয়র থেথখে থেেৃথে 

 কেষ 30 থদবন্র জন্য সমস্ত কপোে 

 থন্বয়াগকেণ ার পত্র - গে 30 থদবন্র জন্য কমা  আয় সহ স্বাক্ষথরে এেং োথরখ সহ; থন্বয়াগকেণ ার ন্াম, 
ঠিকান্া, এেং কফান্ ন্ম্বর সহ 

 আপন্ার কপ আপন্ার অযাকাউন্ট জমা করা হবে েযাবের থেেৃথে 

 স্ব-থন্যুক্ত: েযেসাথয়ক করকর্ণ  অিো  যাক্স করকর্ণ  
 যথদ উপবরাবক্তর মবযয ককান্ওটিই েভয ন্া িাবক আপন্ার পক্ষ কিবক পত্র প্রদান্ করুন্ - গে 30 থদবন্র জন্য 

কমা  আয় সহ স্বাক্ষথরে এেং োথরখ সহ; আবয়র থেেরর্ সহ 

দ্রষ্টেয: আপন্ার গর্ন্ায় অিো আপন্ার আবেদবন্ অিো ন্থিপবত্রর সাবি থেশু সহায়ো অন্তভুণ ক্ত করবেন্ ন্া। 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

এই রবজ্ঞরি সম্পত্রকে  আপনাি যকাত্রনা প্রশ্ন যিত্রক িাকত্রি অনুগ্রহ কত্রি 311 নম্বত্রি আমাত্রদি য ান করুন। 

Fair Fares NYC প্রকল্প সম্পত্রকে  আিও তত্রিযি জনয আপরন nyc.gov/fairfares যদখত্রত পাত্রিন। 


