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8 মিলিয়ন নিউ ইয়র্ক বাসী
আমাদের সকলের জন্য 1 টি কার্ড
বাংলা (BENGALI)
আরও সুবিধার তথ্যের জন্য:

● ফ�োন করুন 311 নম্বরে
● যান WWW.NYC.GOV/IDNYC
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মেয়র

@ IDNYC

# IDNYC

IDNYC হল
1টি কার্ড যা আপনার প্রয়�োজন
আপনি একজন নিউইয়র্ক বাসী
তা প্রমাণ করতে

IDNYC একচেটিয়া সুবিধা প্রদান করে।
আপ-টু -ডেট তথ্যের জন্য, ফ�োন করুন 311 নম্বরে অথবা
www.nyc.gov/idnyc/benefits দেখুন।

IDNYC আপনার পরিচয়ের প্রমাণ হিসাবে স্বীকৃ ত হয়:

● সিটি পরিষেবা এবং সুবিধাগুলি যেমন এসএনএপি SNAP, নগদ সহায়তা
(Cash Assistance), এবং ধারা 8 এর জন্য আবেদন করার জন্য
NYC এজেন্সিগুলির দ্বারা

● NYPD পুলিশের দ্বারা একটি বৈধ পরিচয়পত্র হিসাবে।
● স্কুলের মত�ো ক�োন�ো সরকারী বিল্ডিংয়ে প্রবেশের জন্য।
● NYS হাই স্কুল পরীক্ষার সমতু ল্য ক�োন�ো পরীক্ষা নেওয়ার জন্য।
● নিয়�োগকর্তা দ্বারা, যখন কাজ করার অনুম�োদনের প্রমাণ সমেত জমা
দেওয়া হয়।
IDNYC ব্যবহার করা যেতে পারে:

● ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক

এবং কুইন্স সরকারি গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় একটি
লাইব্রেরী কার্ড হিসাবে।

● BigAppleRx, NYC-র অফিসিয়াল প্রেসক্রিপশান ডিসকাউন্ট
কার্ড হিসাবে। আপনার ফার্মাসিস্টকে আপনার কার্ডে র পিছনের BIN
এবং GRP টি দেখান।

● NYS হেলথ ইন্স্যুরেন্স মার্কে টপ্লেসে (NYS Health Insurance
Marketplace) আবেদন করতে।

● NYC Health+Hospital সুবিধাগুলিতে (NYC Health+Hospital
facilities) নিবন্ধন করতে।
IDNYC কার্ডটি কার্ড হ�োল্ডারদের গাড়ি চালাতে, অ্যালক�োহল বা তামাক
কিনতে, বা প্লেনে ভ্রমণের অনুম�োদন দেয় না। IDNYC অভিবাসন স্থিতি
বা কাজের অনুম�োদন প্রদান করে না।
বিনামূল্যে সাংস্কৃ তিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যতা
এই প্রচারপত্রের পিছনে তালিকাবদ্ধ মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, থিয়েটার এবং
ব�োটানিক্যাল গার্ডে নগুলিতে বিনামূল্যে 1-বছরের সদস্যতা পান।

বিন�োদন ছাড়
IDNYC বিন�োদনের ডিলসমূহ: মুভি টিকিট, ব্রডওয়ে অনুষ্ঠান, স্পোর্টিং
ইভেন্ট, থীম পার্ক এবং আর�ো অনেক কিছু র ক্ষেত্রে বিশেষ বিন�োদন ছাড়।
স�োহ�ো প্লেহাউস (SoHo Playhouse): সমস্ত অনুষ্ঠানের টিকেটে
20% ছাড়।
নিউ ভিক্টোরিয়া থিয়েটার (New Victory Theatre): সন্ধ্যার
অনুষ্ঠানের টিকেটে 20% ছাড়।
গালিভার’স গেট (Gulliver’s Gate): প্রবেশ মূল্যে 25% ছাড়।
চেলসি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল (Chelsea Film Festival): সদস্যপদ ও
উতসবের টিকেটের ছাড়।
প্রম�োদ ক্রু জ (Entertainment Cruises): নির্বাচিত ক্রুজে 20% ছাড়।
কিড পাস (KidPass): নতু ন সদস্য পদের জন্য ছাড়।
বারক্লেজ সেন্টার (Barclays Center): বক্সিং, পারিবারিক শ�ো, ব্রুকলিন
নেট, এনওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, এবং আরও সহ নির্বাচিত বারক্লেজ সেন্টারের
অনুষ্ঠানের টিকেটে 25% পর্যন্ত ছাড়।
নিউ ইয়র্ক সিটি ফুটবল ক্লাব: ইয়াঙ্কি স্টেডিয়ামে সকল নিয়মিত মরসুমে
খেলার নির্বাচিত আসনে $3 ছাড়।
নিউ ইয়র্ক থিয়েটার ব্যালেট এবং ব্যালেট স্কুল নিউ ইয়র্ক : সকল
পারফরমেন্সের ওপর 10% ছাড় এবং প্রাপ্তবয়স্ক 10-ক্লাস কার্ড।
দ্যা অ্যালায়েন্স অফ রেসিডেন্ট থিয়েটার্স/নিউ ইয়র্ক : সদস্য
থিয়েটারগুলিতে পারফরমেন্সের ওপর ছাড়।
স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা ছাড়
বাইক নিউ ইয়র্ক (Bike New York): এক বছরের মেম্বারশিপের
ক্ষেত্রে 50%।
অ্যাভিয়েটর স্পোর্ট স (Aviator Sports): মেম্বারশিপের ক্ষেত্রে 20%,
পার্টি র ক্ষেত্রে 15%।
চেলসি পিয়ার্স (Chelsea Piers): $18 এ স্ক্যাক রিঙ্কের 2 ফর 1 ভর্তি ;
গল্ফ ক্লাবে ছাড় সহ 2 ঘন্টার সেশন
NYC পার্ক স ডিপার্টমেন্ট: 25-61 বছর বয়সীদের জন্য রিক্রিয়েসন
সেন্টারের সদস্যপদে 10% ছাড় এবং টেনিস পারমিট।
YMCA: ওয়াই(Y) র�োড এবং নতু ন আমেরিকান সেন্টারের প্রবেশাধিকার;
শহরের মধ্যের 22 YMCA কেন্দ্রে পারিবারিক এবং প্রাপ্তবয়স্ক মেম্বারশিপে
15% ছাড়।
সিটি বাইক: বার্ষিক মেম্বারশিপের ক্ষেত্রে 15%।
এনওয়াই র�োড রানার্স: প্রথম বছরে বিনামূল্যের মেম্বারশিপ।
মডেল’স স্পোর্টিং গুডস: NYC সমস্ত স্থানে কেনাকাটার ক্ষেত্রে 10% ছাড়।
কিছু সামগ্রীর ক্ষেত্রে প্রয�োজ্য নয়।
অতিরিক্ত ছাড়
জিপকার: বিনামূল্যে 1 বছরের মেম্বারশিপ এবং স�োম থেকে শুক্রবার রেটে
10-15% ছাড়।
ফুড বাজার: স�োম-শুক্র, সকাল 7টা থেকে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত NYC-র সমস্ত
দ�োকানে কেনাকাটার জন্য 5% ছাড়। কিছু সামগ্রীর ক্ষেত্রে প্রয�োজ্য নয়।
ব্যাঙ্কিং: নির্বাচিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে অ্যাকাউন্ট খ�োলার জন্য IDNYC
কে আপনার প্রাথমিক আইডি হিসাবে ব্যবহার করুন। আরও বিবরণের জন্য,
www.nyc.gov/idnyc/benefits দেখুন।
নিউ ইয়র্কের পশু পরিচর্যা কেন্দ্রগুলি: বিড়াল, কুকুর এবং খরগ�োস প�োষ্য
নেওয়ার ফী এর ওপর $25 ছাড়।
ক�োর্সহর্স: ক্লাসে 15% পর্যন্ত ছাড়, প্রতি ক্লাসে সর্বোচ্চ $15 পর্যন্ত।

বিনামূল্যে আপনার এক-বছরের সদস্যতার জন্য এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির
যে ক�োন�ো একটিতে খ�োঁজ নিন।
American Museum of Natural History
BRIC
Bronx County Historical Society
Bronx Museum of the Arts
Brooklyn Academy of Music (BAM)
Brooklyn Children’s Museum
Carnegie Hall
Center for Performance Research
Central Park Zoo
China Institute
Drawing Center
Film Forum
Flushing Town Hall
International Print Center New York
Jacques Marchais Center for Tibetan Art
King Manor Museum
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
Prospect Park Zoo
The Public Theater
Queens Museum
Queens Theatre
SculptureCenter
Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden
Staten Island Museum
St. George Theatre
Studio Museum in Harlem
Sugar Hill Children’s Museum of Art & Storytelling
Symphony Space
Wildlife Conservation Society at the Bronx Zoo
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