
IDNYC আেবদনকারীর ডকুেম� িনেদর্ িশকা
একিট IDNYC কােডর্ র জনয্ আেবদন করেত েগেল আপনার িন�িলিখত েযাগয্তাগিল থাকেত হেব:
1. অ�ত 4 পেয়ে�র ডকুেম� েযখােন অ�ত 3 পেয়�েক পিরচেয়র �মাণ িদেত হেব এবং অ�ত 1 পেয়�েক NYC-েত �মাণপিদেত হেব।
2. জমা েদওয়া অ�ত 1িট ডকুেমে� ছিব থাকেত হেব যিদ না আেবদনকারীর সে� একজন পিরচযর্াকারী থােক।
3. জমা েদওয়া অ�ত 1িট ডকুেমে� জে�র তািরখ থাকেত হেব।
4. IDNYC কােডর্ র আেবদন করার জনয্ আেবদনকারীর বয়স অ�ত 10 বছর হওয়া আবশয্ক। েয সকল আেবদনকারীেদর বয়স 10 - 13 তােদরেক অবশয্ই

পিরচযর্াকারীেক সে� আনেত হেব এবং িতিন তােদর হেয় আেবদেন �া�র করেবন। আরও তেথয্র জনয্ অন�ুহ কের এই নিথর প�ৃা 2 এর েকয়ারেটকার
িবভাগিট েদখুন।

িবেশষ কের নীেচ উি�িখত পিরি�িত ছাড়া েকােনা েময়াদ উত্তীণর্ ডকুেম� �াহয্ হেব না।
েকবলমা� আসল ডকুেম� ও �দানকারী কতৃর্ পে�র �ারা �তয্িয়ত কিপ েনওয়া হেব; লয্ািমেনট করা ডকুেম� শধ ুেসই ে�ে�ই �হণ করা হেব যিদ তা 
লয্ািমেনট করা অব�ােতই মলূত �দান করা হেয় থােক।

আপনার IDNYC কােডর্ র জনয্ আেবদন করেত আপিন িন�িলিখত তািলকাভু� ডকুেম� বয্বহার করেত পােরন।
তারকায�ু (*) ডকুেম� গিল জ� তািরেখর �মাণ িহেসেব গহৃীত হয়। 

আরও তেথয্র জনয্ IDNYC ওেয়বসাইট WWW.NYC.GOV/IDNYC েদখুন।
আেবদেনর িনেদর্ শাবলীর জনয্ অন�ুহ কের IDNYC আেবদন পে�র উে�ািপঠ েদখুন। 

চার (4) পেয়� ডকুেম� - পিরিচিত ও আবাসেনর �মাণ

• NYS DMV �াইভার লাইেস�, লানর্ার পারিমট বা বতর্ মান NYC িঠকানা সহ
নন-�াইভার আইিড। েময়াদ েশষ হেয় যাওয়া NYS DMV লাইেস�/পারিমট/আইিড �হণ
করা হেব যিদ েময়াদ েশষ না হওয়া DMV অ�বত�কালীন লাইেস�/পারিমট/আইিডর সে�
েদওয়া হয় েযখােন একই আইিড ন�র রেয়েছ।*

• মািকর্ ন যু�রা� �রা� িবভাগ �াইভার লাইেস� বা বতর্ মান NYC িঠকানা সহ নন-�াইভার
আইিড কাডর্ *

• বতর্ মান বািড়র িঠকানা থাকা IDNYC কাডর্ *
• NYC এর বতর্ মান িঠকানা সহ NYC পুিলশ িবভাগ (NYC Police Department,

NYPD) NYC িনয়ি�ত হয্া�গান লাইেস� সীিমত কেরেছ*
• ত�াবধায়ক �ারা �া�িরত এবং DOE �ারা যাচাই করা IDNYC িমিডল �ুেলর কাডর্
আেবদেনর নিথ �ুল নিথভুি� েকে� উপ�াপন করা উিচত।

িতন (3) পেয়� ডকুেম� - পিরিচিতর �মাণ

• ইউ.এস. পাসেপাটর্  অথবা ইউ.এস. পাসেপাটর্  কাডর্ *
• িবেদিশ পাসেপাটর্  (েমিশন �ারা পড়া যায় এমন)*
• মািকর্ ন যু�রা� ে�ট �াইভার লাইেস� বা লানর্ার পারিমট ফেটা আইিড*
• ইউ.এস. ে�ট আইিড কাডর্ *
• ইউ.এস. পারমােন� েরিসেড� কাডর্  (ি�ন কাডর্ )*
• ইউ.এস. এর নাগিরক�/নয্াচারালাইেজশন সািটর্ িফেকট*
• ইউ.এস. মােচর্ � েমিরনার ে�েডি�য়াল*
• মািকর্ ন যু�রা� �রা� িবভাগ �াইভার লাইেস� বা বতর্ মান বািড়র িঠকানা বয্তীত
নন-�াইভার আইিড কাডর্ *

• NYS সংেশাধনী এবং কিমউিনিট ত�াবধান িবভােগর (Department of
Corrections and Community Supervision, DOCCS) িরিলজড
অেফ�ার আইিড কাডর্  (1 বছেরর মেধয্)*

• NYS ইউিনফােয়ড েকাটর্  িসে�ম অয্াটিনর্ িসিকওর পাস আইিড কাডর্ *
• কমন অয্াে�স কাডর্  (সি�য় কতর্ বয্, অবসর�া�, অথবা িরজােভর্  থাকা
সামিরক কম�)*

• বতর্ মান ইউ.এস. ওয়াকর্  পারিমট*
• ইউ.এস. �াইবাল আইিড*
• ছিব সহ NYS ইেলক�িনক েবিনিফট �া�ফার (EBT) কাডর্ /CBIC*
• বতর্ মান বািড়র িঠকানা ছাড়াই IDNYC কাডর্ *

দইু (2) পেয়� ডকুেম� - পিরিচিতর �মাণ

• িবেদিশ পাসেপাটর্  (েমিশন �ারা পড়া যায় না এমন)*
• েময়াদ উত্তীণর্ ইউ.এস. পাসেপাটর্  অথবা িবেদশী পাসেপাটর্  (েময়াদ েশষ হেয়েছ 3 বছর পযর্�
আেগ; েমিশন �ারা পড়া যায় এমন)*

• েময়াদ উত্তীণর্ িবেদশী পাসেপাটর্  (েময়াদ েশষ হেয়েছ 3 বছর পযর্� আেগ; েমিশন �ারা পড়া
যায় এমন)*

• কনসুয্লার আইিড কাডর্ *
• VA �ারা ইসুয্ করা মািকর্ ন যু�রা� েভেটরান আইিড কাডর্
• VA �ারা ইসুয্ করা মািকর্ ন যু�রা� েভেটরান েহলথ আইিড কাডর্
• ইউ.এস. েফেডরাল, ে�ট, বা �ানীয় সরকােরর কম� আইিড
• ইউ.এস. জে�র শংসাপ�*
• ইউ.এস. ে�ট িডপাটর্ েমে�র �ারা �দান করা িভসা*
• িবেদিশ �াইভার লাইেস� (েমিশন �ারা পড়া যায় এমন)*
• িবেদিশ জাতীয় আইিড কাডর্  (েমিশন �ারা পড়া যায় এমন)*

    ... দইু (2) পেয়� ডকুেম� - পিরিচিতর �মাণ

• েসাশয্াল িসিকউিরিট কাডর্
• েময়াদউত্তীণর্ IDNYC কাডর্  - বতর্ মান িঠকানা সহ বা ছাড়া (েময়াদউত্তীণর্ তািরেখর পের

6 মােসর েবিশ এবং 3 বছেরর কম সময়)
• ইউ.এস. ITIN অয্াসাইনেম� েলটার
• ইউ.এস. এর ইউিনফমর্ড সািভর্ েসস আইিড*
• NYS িশ�া দ�েরর েপশাদার আইিড কাডর্
• NYC �ী�কালীন যুব কমর্সং�ান ে�া�ােমর (Summer Youth Employment

Program, SYEP) যাচাইকরণ ফমর্ (বাস�ােনর �মাণপ� িহেসেবও বয্বহার করা
যায়)*

• মািকর্ ন যু�রাে�র েহামলয্া� সুর�া িবভাগ েথেক (U.S. Department of
Homeland Security) ইসুয্ করা ছিব ও আঙুেলর ছাপ এবং জ�তািরখ সহ I-94
ফমর্*

• NYS DMV অ�বর্ত� �াইভার লাইেস�, লানর্ার পারিমট, অথবা নন-�াইভার আইিড কাডর্ *
• ইউ.এস. নাগিরক� এবং অিভবাসন পিরেষবার (U.S. Citizenship and

Immigration Services, USCIS) প� েথেক জাির করা ফমর্ I-797, I-797A,
I-797B বা I-797D িবষেয় অনেুমাদন িব�ি�

• NYC DOE িশ�াথ� যাচাইকরণ ফমর্; ত�াবধায়ক উপি�ত

এক (1) পেয়� ডকুেম� - পিরিচিতর �মাণ

• িবেদিশ জাতীয় আইিড কাডর্  (েমিশন �ারা পড়া যায় না এমন)*
• িবেদিশ জে�র শংসাপ�*
• িবেদশী সামিরক বািহনীর ফেটা আইিড কাডর্ *
• িবেদিশ �াইভার লাইেস� (েমিশন �ারা পড়া যায় না এমন)*
• িশ�া �িত�ােনর আইিড কাডর্ : িমডল �ুল, হাই�ুল, িব�িবদয্ালয়, কেলজ এবং উ�
মাধয্িমক �ুলগেলা*

• NYC িশ�া িবভােগর (Department of Education, DOE) িশ�াথ� যাচাইকরণ
ফমর্ (বাস�ানও �িতি�ত হয়); যিদ িশ�াথ� ত�াবধায়কেক সে� িনেয় না আেস তাহেল
অবশয্ই ফেটা আইিড সহকাের �দান করেত হেব।*

• েকােনা ইউ.এস. হাই �ুল েথেক িডে�ামা, হাই �ুল সমতুলয্ ে�া�াম বা ইউ.এস.
েপা�-েসেক�াির �ুল, কেলজ বা িব�িবদয্ালয় েথেক িডে�ামা

• হাই �ুল বা েপা�-েসেক�াির �ুল, কেলজ বা িব�িবদয্ালয় েথেক ইউ.এস. �ুল �য্া�ি��
• ছিব ছাড়া NYS EBT কাডর্ *
• NYC SYEP আইিড কাডর্
• ইউ.এস. ইউিনয়ন ফেটা আইিড
• �ািজর্  আইিড সেমত, ইউ.এস.-এ অবি�ত সং�া েথেক কম�, পরামশর্দাতা বা েবাডর্  সদসয্
আইিড কাডর্

• িবেয়, িসিভল ইউিনয়ন, েডােমি�ক পাটর্ নারিশপ অথবা িডেভাসর্ সািটর্ িফেকট*
• বির� নাগিরক এবং �িতব�ীেদর জনয্ MTA েমে�া কাডর্  (MetroCard)
• MTA অয্াে�স-আ-রাইড (Access-A-Ride) আইিড কাডর্
• NYC পাকর্ স ও িরি�েয়শন েস�ােরর �া�বয়�, অ�বয়�, বির� বা �া�ন ৈসিনক
েম�ারিশপ কাডর্

• ইউ.এস. েভাটার েরিজে�শন কাডর্
• ইউ.এস. িনবর্ািচত পিরেষবার েরিজে�শন কাডর্ *
• Medicare কাডর্
• ইউ.এস. ITIN কাডর্
• আপনার স�ােনর ইউ.এস. জে�র শংসাপ� (এিটেত আেবদনকারীেক বাবা অথবা মা িহসােব
উে�খ থাকেত হেব)*

• NYS OMH েকে�র ফেটা আইিড কাডর্ ।
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    ... এক (1) পেয়� ডকুেম� – আেবদনকারীেদর জনয্ আবাসেনর 
�মাণ, যােদর েকােনা বাসার িঠকানা েনই অথবা যারা গহৃ িহংসার 
িশকার হেয়েছন এমন আেবদনকারীেদর জনয্ িঠকানার �মাণ
• NYC-র গৃহহীন আ�য় েথেক িচিঠ (বলা থাকেত হেব হেব েয আেবদনকারী েসই আ�েয় 15
িদন িছেলন এবং আ�য় আবািসকেদর 30 িদেনর েবিশ থাকার অনমুিত েদয়) (60 িদেনর
মেধয্কার)কােডর্  আ�েয়র িঠকানা েদওয়া থাকেব।

• 30 িদেনর মেধয্কার গৃহ িহংসা েথেক েবেঁচ েফরা মানষুেদর জনয্ আবািসক পিরচযর্া �কে�র েথেক
িচিঠ। কােডর্  েকান িঠকানা নাও থাকেত বা �কে�র P.O. ব� থাকেত পাের।

• NYC-এর গৃহ িহংসার িশকার ও গৃহহীন বয্ি�েদর পিরেষবা েদয় এমন িসিট এেজি�, লােভর
উে�শয্হীন সং�া, অথবা ধম�য় সংগঠন েথেক িচিঠ (গত 30 িদেনর মেধয্)। কােডর্  েকােনা
িঠকানা থাকেব না।

• NYC-র েকােনা হাসপাতাল বা েহল্থ ি�িনেকর �ারা �দান করা িচিঠ (গত 30 িদেনর মেধয্)।
কােডর্  েকােনা িঠকানা থাকেব না।

ত�াবধায়েকর সােথ স�কর্  – ত�াবধায়ক এবং আেবদনকারীর মেধয্ 
স�েকর্ র �মাণপ�

আেবদনকারীেক অবশয্ই DOB সহ অ�ত 2 পেয়ে�র পিরচয় �দান করেত হেব। 
পিরচযর্াকারীেক অবশয্ই ফেটা আইিড সহ তার িনেজর পিরচয় �মাণ করেত অ�ত 
3 পেয়� ডকুেম� িদেত হেব। েয আেবদনকারীরা �িতিট ডকুেম� বয্বহার করেত 
পােরন তােদর বয়স ব�নীর মেধয্ েদওয়া আেছ
• আেবদনকারীর বাথর্ সািটর্ িফেকট (21 বছর এবং তার কম বয়সী)
• দত্তক েনওয়ার ফরমান, দত্তক েনওয়ার সািটর্ িফেকট অথবা দত্তক েনওয়ার NYS DOH

(21 বছর ও তার িনেচ) িরেপাটর্ *
• NYC DOHMH এবং NYS OTDA এর জাির করা িপতৃ� �ীকােরর ফমর্ (21 বছর ও তার
কম)*

• ACS বা এিসএস পালক যত্নর এেজি� েথেক িচিঠ (21 বছর ও তার কম) ত�াবধায়কেক
অবশয্ই এিসএস বা এেজি� কম� আইিড েদখােত হেব।* বাস�ােনর �মাণপ� িহেসেবও
বয্বহার করা যায়। (60 িদেনর মেধয্কার)*

• সািটর্ িফেকশন েয নিথভু� একজন লাইেস� �া� পালক িপতা বা মাতা এবং ফ�ার এেজি�র
েথেক িচিঠ েযখােন বলা আেছ েয পিরচযর্াকারী আেবদনকারীর পালক িপতা বা মাতা। (60
িদেনর মেধয্কার; 21 বছর ও তার কম)*। বাস�ােনর �মাণপ� িহেসেবও বয্বহার করা যায়।

• িপতৃ�/িপতৃে�র শতর্ াবলীর আদালেতর আেদশ (21 বছর এবং তার কম বয়সী)*
• আেবদনকারীর বাথর্ সািটর্ িফেকট ও সত িপতা বা মাতার িবেয়, িসিভল ইউিনয়ন বা েডােমি�ক
পাটর্ নারিশেপর সািটর্ িফেকট (21 বছর ও তার কম)*

• ইউ.এস. HHS/ORR �ারা �দান করা “মিু�র যাচাইকরণ” (21 বছর এবং তার কম বয়সী)*
• িবেদশী আদালেতর আেদশ �ারা আেবদনকারীর আইিন অিভভাবক িহেসেব িনযু� করা
পিরচযর্াকারী (21 বছর এবং তার কম বয়সী)*

• মািকর্ ন যু�রাে� অবি�ত আদালেতর েথেক আেবদনকারীর আইিন অিভভাবক, েহফাজিত বা
সংর�ক িহসােব পিরচযর্াকারী িনযু� করার িবষেয় আদালেতর আেদশ (েয েকান বয়স)*

• NYS OPWDD �ারা �দান করা িবকাশগত �িতব�কতা সং�া� িস�া� বা িনধর্ারেণর
(Notice of Decision or Determination, NOD) �ি� (েয েকােনা বয়স)*

• NYS OPWDD, NYS OMH, NYS DOH বা NYC DOHMH এর �ারা চািলত,
লাইেস� �া�, �তয্িয়ত বা অথর্ �দত্ত একিট আবািসক পিরচযর্া েক� েথেক িচিঠ। (গত
60 িদেনর মেধয্; েয েকােনা বয়স) পিরচযর্াকারীেক কম� আইিড অবশয্ই েদখােত হেব।
বাস�ােনর �মাণপ� িহেসেবও বয্বহার করা যায়।

• SSA েথেক িচিঠ, যা �মাণ কের েয �ত� পিরচযর্াকারী হেলন আেবদনকারীর �াপক �িতিনিধ
(1 বছেরর মেধয্কার; েযেকান বয়স)*

• SSA েথেক িচিঠ (1 বছেরর মেধয্কার), যা �মাণ কের েয একিট সং�া আেবদনকারীর
�িতিনিধ �া�া এবং সং�া েথেক একিট িচিঠ যা �মাণ কের েয কম�/�িতিনিধ আেবদনকারীর
�িতিনিধ� করেত অনেুমািদত (60 িদেনর মেধয্কার; েযেকান বয়স) ত�াবধায়কেক অবশয্ই
কম� আইিড েদখােত হেব।

• NYS OPWDD, NYS DOH, NYS OMH, NYC DOHMH বা তােদর একিট
�দানকারীর েথেক একিট িচিঠ (গত 60 িদেনর মেধয্র; েয েকােনা বয়স) ত�াবধায়কেক
অবশয্ই কম� আইিড েদখােত হেব।

�া�ন ৈসিনক অব�ার �মাণপ� (আপনার েকবল একিট �েয়াজন)

• DD 214: সি�য় দািয়� েথেক ছুিট বা িডসচাজর্  সািটর্ িফেকট
• DD 2 (অবসর�া�): ইউ.এস. ইউিনফমর্ড সািভর্ েসস আইিড কাডর্  (অবসর�া�)
• VIC/VHIC: েভেটরা� অয্ােফয়াসর্ হসিপটাল আইিড কাডর্
• NGB-22: নয্াশানাল গাডর্  বযু্েরার পৃথকীকরণ িরেপাটর্  এবং চাকিরর েরকডর্
• NYS DMV �াইভার লাইেস� বা েভেটরান পদিব সহ নন-�াইভার আইিড
• েভেটরান পদ সহ IDNYC কাডর্
• NYC িডপাটর্ েম� অফ েভটাের� সািভর্ েসস েথেক িমিলটাির সািভর্ েসর �তয্ায়ন
• NYC িডপাটর্ েম� অফ েভটাের� সািভর্ েসস িমিলটাির সািভর্ স িনি�ত কারী িচিঠ

এক (1) পেয়� ডকুেম� - আবাসেনর �মাণ
• েকবল, েফান অথবা ইউিটিলিট িবল বা িববিৃত (গত 60 িদেনর মেধয্)
• বতর্ মান আবািসক স�িত্ত িলজ বা সাবিলজ
• �ানীয় আবািসক স�িত্তর কেরর িববিৃত (গত 1 বছেরর মেধয্)
• স�িত্ত মটর্ েগজ েপেমে�র রিসদ (গত 60 িদেনর মেধয্)
• বয্াি�ং, আিথর্ক বা ে�িডট কােডর্ র অয্াকাউ� িবল, িববিৃত বা িব�ি� (গত 60 িদেনর মেধয্)।
এর মেধয্ অয্াকাউ� বা �াহক আইিড ন�র থাকা আবশয্ক।

• চাকিরর েপ-�াব (গত 60 িদেনর মেধয্)
• �া�য্ সং�া েথেক িববিৃত, িবল বা েরকডর্  (গত 1 বছেরর মেধয্)। এর মেধয্ অয্াকাউ� বা েরাগীর
আইিড ন�র থাকা আবশয্ক।

• NYS (NYC আদালতগেলা সহ) বা েফডােরল আদালেতর জাির করা জিুর সমন অথবা
আদালেতর আেদশ (গত 60 িদেনর মেধয্)

• IRS ফমর্ W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B, এবং 1095-C (ফেমর্ পরবত� অথর্
বছেরর 15 ই এি�েলর মেধয্ েনওয়া)

• ফাইল করা টয্া� িরটানর্ (ফাইল করার তািরেখর 1 বছেরর মেধয্)
• IRS অথবা NYS কর বয্ব�া এবং অথর্ িবভােগর (Department of Taxation and

Finance, DTF) �ারা �দান করা িচিঠ বা নিথপ� (গত 1 বছেরর মেধয্)
• িবমা িবল, িববিৃত বা েরকডর্  (গত 60 িদেনর মেধয্কার বািড় মািলেকর, জীবন, ের�ার বা
ভাড়ািটয়ার যানবাহন, �া�য্ িবমা)

• NYCHA এর িচিঠ (গত 60 িদেনর মেধয্)
• NYCHA িলেজর সংেযাজন ও ভাড়ার িব�ি� (গত 1 বছেরর মেধয্)
• USPS িঠকানা পিরবতর্ েনর িনি�তকরণ (গত 60 িদেনর মেধয্)
• NYC HPD ধারা 8 ভাড়া অংশ ভােগর (Rent Breakdown) ফমর্ (গত 1 বছেরর মেধয্)
• NYC HRA েকস রচনা সারাংশ িরেপাটর্  (Case Composition Summary Report)

(60 িদেনর মেধয্)
• NYS OMH েকে�র ইনেপেশ� ফেটা আইিড কাডর্ ।
• ইউ.এস. HHS/ORR �ারা জাির করা “মিু�র যাচাইকরণ” ফমর্ (গত 1 বছেরর মেধয্)
• ইউ.এস. ইিমে�শন এবং কা�ম এনেফাসর্েম� (Immigration and Customs

Enforcement, ICE) অডর্ ার অফ সুপারিভশন (1 বছেরর মেধয্র)
• NYS DMV অ�বর্ত� �াইভার লাইেস�, লানর্ার পারিমট, অথবা নন-�াইভার আইিড কাডর্
• NYS OPWDD �ারা �দান করা িবকাশগত �িতব�কতা সং�া� িস�া� বা িনধর্ারেণর িব�ি�

(Notice of Decision or Determination, NOD) (গত 1 বছেরর মেধয্)
• রা�সংেঘর (UN) িডে�াময্াট এবং তােদর পিরবােরর জনয্ বাস�ান িনি�তকরেণর িচিঠ (গত

60 িদেনর মেধয্)
• েহড �াটর্ , আিলর্ লানর্ বা েযেকােনা NYC DOE �ুেল নিথভু� থাকা িশ�াথ�র
িপতামাতা/অিভভাবেকর উে�েশয্ িচিঠ (গত 60 িদেনর মেধয্)। আেবদনকারীেক আবশয্ই
িশ�াথ�র সে� স�েকর্ র �মাণ িদেত হেব।

• েবসরকাির বা পয্ােরািকয়াল �ুেল নিথভু� িশ�াথ�র উে�েশয্ িচিঠ (গত 60 িদেনর মেধয্কার)।
আেবদনকারী অবশয্ই �ুেলর আইিড �দান করেত হেব।

• NYC DOE িশ�াথ�র যাচাইকরণ ফমর্ (DOE �ুলগেলােত উপলভয্)। িশ�াথ�েক অবশয্ই �ুেলর
আইিড আনেত হেব বা একজন পিরচযর্াকারীর সে� নিথভু� হেত হেব।*

• SYEP যাচাইকরণ ফমর্
• NYC-র গৃহহীন আ�য় েথেক িচিঠ (এিটেত উে�খ থাকেত হেব েয আেবদনকারী েসই আ�েয়

15 িদন িছেলন এবং আ�য়িট তােদর আবািসকেদর 30 িদেনর েবিশ থাকেত)। (60 িদেনর
মেধয্কার)

• িশ�াথ� আবাসেন থােকন এমন আেবদনকারীেদর জনয্ িব�িবদয্ালেয়র আবাসন চুি�।
আেবদনকারীেক অবশয্ই �ুেলর ফেটা আইিড আনেত হেব। বতর্ মােন কাযর্করী থাকা আবশয্ক।

• কেলজ বা িব�িবদয্ালেয়র �শাসেকর কাছ েথেক িচিঠ, েযখােন বলা থাকেব েয আেবদনকারী
িশ�াথ� আবাসেন থােক এবং িভ� �ুেলর িঠকানায় ডাক পায়। আেবদনকারীেক অবশয্ই �ুেলর
ফেটা আইিড আনেত হেব। (গত 60 িদেনর মেধয্কার হওয়া আবশয্ক) কােডর্ র িঠকানা �ুেলর
'�যেত্ন' হেব।

�ামী/�ী এবং েডােমি�ক পাটর্ নার: েয সব আেবদনকারী তােদর িনেজর নােম 
বাস�ােনর নিথপ� �দান করেত পাের না, তােদর �ামী/�ী বা েডােমি�ক পাটর্ নােরর 
নােমর বাস�ােনর ডকুেম� িদেত পাের; এবং (1) িবেয়, িসিভল ইউিনয়ন বা 
েডােমি�ক পাটর্ নারিশেপর সািটর্ িফেকটপ অথবা (2) িশশর বাথর্ সািটর্ িফেকট িদেত 
হেব েযখােন মা-বাবা িহেসেব আেবদনকারী এবং �ামী-�ী বা েডােমি�ক পাটর্ নার 
উভেয়র নামই উে�খ করা আেছ। এছাড়াও আেবদনকারীেক অবশয্ই একিট �তয্য়ন 
প� জমা িদেত হেব যা �ামী/�ী বা েডােমি�ক পাটর্ নার কতৃর্ ক �া�িরত এবং উে�খ 
কের েয তারা একসে� বাস কেরন।

এক (1) পেয়� ডকুেম� – আেবদনকারীেদর জনয্ আবাসেনর �মাণ, যােদর 
েকােনা বাসার িঠকানা েনই অথবা যারা গহৃ িহংসার িশকার হেয়েছন এমন 
আেবদনকারীেদর জনয্ িঠকানার �মাণ

• NYC-র অলাভজনক সং�া বা ধম�য় সংগঠন �ারা �দান করা “েকয়ার-অফ েলটার”,
আর েসই সং�াগেলা েযন গৃহহীন বয্ি� বা গৃহ িহংসার িশকার হওয়া বয্ি�েদর পিরেষবা
িদেয় থােক। েসই সং�ােক বতর্ মােন শহর �ারা অনদুান েপেত হেব। িচিঠেত এিটর উে�খ
থাকেত হেব েয সং�া আেবদনকারীেক পিরেষবা িদেয়েছ গত 60 িদন ধের এবং েসই বয্ি�
েসই সং�ার িঠকানা বয্বহার করেত পারেবন িচিঠপ� �ারা েযাগােযােগর ে�ে� (গত 14
িদেনর মেধয্)। কােডর্  িঠকানা হেব েসই সং�ার “�যেত্ন”।

• NYC-এর গৃহহীন বয্ি�েদর পিরেষবা �দানকারী িসিট এেজি�, অলাভজনক সং�া, অথবা
ধম�য় সংগঠন েথেক িচিঠ (গত 30 িদেনর মেধয্)। কােডর্  েকােনা িঠকানা থাকেব না।

যিদ আপনার পযর্া� ডকুেম� না থােক তাহেল িক করেবন

• আপিন তাও IDNYC এর জনয্ আেবদন করেত পােরন। যিদ আপিন িনউ ইয়কর্  িসিটেত
জ��হণ জের থােকন; নগদ সহায়তা (Cash Assistance) বা SCRIE সুিবধাসমহূ
পান; NYCHA ভবেন বসবাস কেরন; এবং/অথবা আপনার �ায়ী বাস�ান না থােক
তাহেল অন�ুহ কের আমােদর তািলকাভুি� েকে�র কম�র সােথ কথা বলনু।
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