
● 311 ন�ের েফান করন

● েদখুন WWW.NYC.GOV/IDNYC

IDNYC কাডর্ েহা�ার

সিুবধািদর
িনেদর্ িশকা

2019

আরও সুিবধাসমেূহর তেথয্র জনয্:

8 মিমিয়ন মনউ ইয়ক্ড  বাসী
আিাহের সকহির জন্য 1 টি কার্ড

বাংিা (BENGALI)

Bill de Blasio @ IDNYC      # IDNYC
িফয়র



IDNYC হল
1িট কাডর্  যা আপনার �েয়াজন
এটা �মাণ করার জনয্ েয আপিন
একজন িনউ ইয়কর্  বাসী!

IDNYC অননয্ সিুবধািদ �দান কের।
সুিবধািদিবষয়ক আপ-টু-েডট তেথয্র জনয্,
311 ন�ের েফান করন বা 
www.nyc.gov/idnyc/benefits-এ যান।

IDNYC আপনার পিরচেয়র �মাণ িহসােব �ীকৃত হয়এেদর কােছ:

● িসিট পিরেষবা এবং SNAP, নগদ সহায়্তা (Cash Assistance),
এবং ধারা 8 এর মেতা সুিবধািদর জনয্ আেবদন করার সময় NYC 
এেজি�গিলর কােছ।

● NYPD পুিলেশরআিধকািরেকর কােছ একিট ৈবধ পিরচয়প� িহসােব।

● �ুেলর মেতা েকােনা সরকাির িবি�ংেয় �েবেশর জনয্।

● NYS হাই �ুল পরী�ার সমতুলয্ েকােনা পরী�া েদওয়ার সময়।

● িনেয়াগকতর্ ার কােছ, যখন কাজ করার অনেুমাদেনর �মাণ সেমত জমা
েদওয়া হয়।

IDNYC বয্বহার করা েযেত পাের: 

● �কিলন, িনউ ইয়কর্  এবং কুইে�র সরকাির ��াগার বয্ব�াগিলেত একিট
লাইে�রী কাডর্  িহসােব।

● NYC-র অিফিসয়াল ে�সি�পশােনর িডসকাউ� কাডর্  িহসােব।
আপনার ফামর্ািস�েক আপনার কােডর্ র িপছেন থাকা BIN এবং GRP েদখান।

● NYS েহল্থ ই�যু্ের� মােকর্ টে�েস আেবদন করেত।

● NYC সুিবধাগিলেত িনব�ন করেত।

IDNYC কাডর্ িট কাডর্ েহা�ারেদর গািড় চালােত, মদ বা তামাক িকনেত, 
বা ে�েন �মেণর অনেুমাদন েদয় না। IDNYC অিভবাসন ি�িত বা কােজর 
অনেুমাদন �দান কের না।

িবনামেূলয্ সাং�ৃিতক �িত�ােনর সদসয্পদ 
এই �চারপে�র িপছেন তািলকাব� িমউিজয়াম, িচিড়য়াখানা, িথেয়টার এবং 
েবাটািনকয্াল গােডর্ নগিলেত িবনামেূলয্ 1-বছেরর সদসয্পদ পান। 



িবেনাদন ছাড়

IDNYC Entertainment Deals: িসেনমার িটিকট, �ডওেয় অন�ুান, 
ে�ািটর্ ং ইেভ�, থীম পাকর্  এবং আেরা অেনক িকছুর ে�ে� িবেশষ িবেনাদন ছাড়।
The Alliance of Resident Theatres/NY: সদসয্ িথেয়টারগিলেত 
অন�ুােন ছাড়।
Barclays Center: িনবর্ািচত ইেভ�গিলর ওপর ছাড়।
Bronx Academy of Arts and Dance (BAAD!): অন�ুান এবং 
কমর্সূিচগিল করার ওপর $5 ছাড়।
Entertainment Cruises: িনবর্ািচত �ুজগিলেত 20% ছাড়।
Gulliver’s Gate: �েবশ মেূলয্ 25% ছাড়।
KidPass: নতুন সদসয্ পেদর জনয্ ছাড়।
National Geographic Encounter: ভিতর্ র জনয্ 25% ছাড় এবং 
খুচেরা েদাকান েথেক েকনাকাটা করার জনয্ 15% ছাড়।
New Victory Theater: স�য্ার অন�ুানগিলর িটিকেট 20% ছাড়।
New York City Football Club: Yankee Stadium-এ সম�
িনয়িমত মরসুেম েখলার িনবর্ািচত আসেন $3 ছাড়।
New York Theatre Ballet and Ballet School NY: অন�ুান
এবং �াসগিলর ওপর 10% ছাড়।
SoHo Playhouse: সম� অন�ুােনর িটিকেট 20% ছাড়।
TADA! Youth Theater: সম� অন�ুােন 10% ছাড়।

�া�য্ ও শরীরচচর্ ায় ছাড়

Aviator Sports and Events Center: এক-বছেরর সদসয্তার 
জনয্ 20% ছাড়, পািটর্ েদর জনয্ 15% ছাড় এবং 2 জন বয্ি�র ে�িটংেয়র 
জনয্ 10% ছাড়।
Bike New York: এক বছেরর নতুন সদসয্তায় 50% ছাড়।
Brooklyn Boulders Queensbridge: �াসগিলর ওপর ছাড়।
Chelsea Piers: $20-েত �াই িরে� 1 জেনর হেয় 2 জন ভিতর্ ।
Citi Bike: নতুন বািষর্ক সদসয্ পদগিলর ওপর ছাড়।
Modell’s Sporting Goods: NYC-র সম� �ােন েকনাকাটায় 10% 
ছাড়। িকছু বয্িত�ম �েযাজয্।
NYC Parks Department: িবেনাদন েকে� 10% ছাড় 25 - 
61 বয়সীেদর জনয্ সদসয্ পদ এবং েটিনেসর অনমুিতপ�।
NY Road Runners: িবনামেূলয্ �থম-বছেরর সদসয্ পদ।
YMCA: Y Roads এবং New Americans Centers-এ 
�েবশািধকার; শহর জেুড় থাকা 22 YMCA েকে� পিরবার এবং 
�া�বয়�েদর সদসয্ পেদ 15% ছাড়।

অিতির� ছাড়

Animal Care Centers of New York: েবড়াল, কুকুর এবং 
খরেগােশর জনয্ দত্তক মেূলয্ ছাড়।
বয্াংিকং: িনবর্ািচত আিথর্ক �িত�ানগিলেত আপনার �াথিমক 
পিরচয়প� বা ID িহসােব IDNYC বয্বহার করন। 
www.nyc.gov/idnyc/benefits েদখুন।
CourseHorse: �ােস 15% পযর্� ছাড়, �িত �ােস সেবর্া� $15 পযর্�।
Food Bazaar: NYC-র সম� েদাকােন েকনাকাটার জনয্ 5% ছাড়।
েসামবার - শ�বার, সকাল 7টা েথেক িবেকল 7টা। িকছু বয্িত�ম �েযাজয্।
Zipcar: �থম বছেরর সদসয্পদ িবনামেূলয্।
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আপনার এক-বছেরর সদসয্তা পাওয়ার জনয্
এই সাং�ৃিতক �িত�ানগিলর েযেকানও একিটর েথেক অনসু�ান করন। 

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
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
Leslie-Lohman Museum of Gay and Lesbian Art
Lincoln Center for the Performing Arts
Metropolitan Museum of Art
Metropolitan Opera
Museum at Eldridge Street
Museum of Chinese in America
Museum of Jewish Heritage
Museum of Modern Art
Museum of the City of New York
New York Aquarium
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
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 




