িপতা-মাতা/অিভভাবক Aারা পিরচয় এবং/অথবা িনবােসর িববৃিত
dmv.ny.gov

যিদ আপনার বয়স 21 বছেরর কম হয় এবং ID-44 অথবা ID-82-এর েথেক যেথA Aমাণ A দান করেত না পােরন তাহেল এই ফমর্িট
বয্বহার করন।
সম A A াইভােরর পািমর্ট এবং লাইেস A , REAL ID অথবা বিধর্ত নিথপেAর সােথ িনবােসর A মাণ Aেয়াজন।
 একজন 21 বছেরর কম বয়সী বয্ি A িযিন REAL ID নিথপA অথবা বিধর্ত নিথপেAর জনয্ আেবদন করেছন তােক অবশয্ই
একিট অিতির A িনবােসর A মাণ Aদান করেত হেব যা তােদর নােম অথবা িপতা-মাতা অথবা অিভভােকর নােম থাকেব এবং
সে A এই িববৃিতিট যা একই িঠকানা Aিতফিলত করেব।
আপনার িপতা-মাতা অথবা অিভভাবক িন Aিলিখত পদে A পগিল অনুপালন কের আপনার পিরচয়, অথবা িনবাস অথবা উভয় A তয্ায়ন
করেত পােরন:
 যখন আপিন এই ফমর্িট বয্বহার করেবন তখন আপনােক েমাটর েভিহেকল্স অিফেস আপনার িপতা-মাতা অথবা অিভভাবকেক
অবশয্ই সে A িনেয় আসেত হেব।
 আপনার িপতা-মাতা অথবা অিভভাবকেক একজন েমাটর েভিহেকল্স A িতিনিধর উপি Aিতেত অবশয্ই িনেচ উে Aিখত তথয্ সAূণর্
করেত হেব।
 এই ফেমর্র সােথ আপনােক অবশয্ই আপনার জ A তািরেখর Aমাণ Aদান করেত হেব। যিদ আপিন একিট লাইেস A পািমর্ট, অথবা
একিট নন-Aাইভার পিরচয়পেAর জনয্ আেবদন কেরন তাহেল আপনােক ID-44-এর েসাশয্াল িসিকউিরিট A েয়াজনগিল অবশয্ই
পূরণ করেত হেব।
 আপনার িপতা-মাতা অথবা অিভভাবেকর পিরচয় Aমাণ করার জনয্ অবশয্ই নিথপ A জমা করেত হেব। আপনার িপতা-মাতা
অথবা অিভভাবকেক একিট ৈবধ িনউ ইয়কর্ েAট A াইভার লাইেসA, একিট লানর্ার পািমর্ট অথবা একিট নন-A াইভার পিরচয়পA
Aদান করেত হেব অথবা ফমর্ ID-44-এর পিরচয় Aমােণর Aেয়াজনীয়তাগিল পূরণ করেত হেব।
 গর Aপূণর্: একজন েমাটর েভিহেকেল্সর Aিতিনিধ সে A না থাকেল এই ফমর্ িট AাAর করেবন না।
A তয্ায়ন

আিম,

(িপতা-মাতা/অিভভাবেকর স Aূণর্ নাম)
(আেবদনকারীর সAূণর্ নাম)

িযিন
(িঠকানা)

বসবাস কের, তার িপতা-মাতা/আইিন অিভভাবক িহেসেব Aতয্য়ন করিছ েয এিটই আেবদনকারীর সAূণর্ নাম এবং িতিন উপেরা A
িঠকানায় বসবাস কের। আমার জানা মেত িতিন অনয্ েকানও নােম লানর্ার পািমর্ট, নন-A াইভার পিরচয় পA, অথবা Aাইভার লাইেস A
সংAহ কেরিন অথবা আেবদন কেরিন। আিম বুেঝিছ েয একিট িমথয্া িববৃিত েদওয়া, অথবা সমথর্েন েকােনা িমথয্া নিথপA জমা েদওয়া
একিট েফৗজদারী অপরাধ িহেসেব শাি Aেযাগয্ হেত পাের।
িপতা-মাতা/অিভভাবক এখােন Aা A র করন

X

__________________________________________________________________

িপতা-মাতা/অিভভাবেকর নাম এখােন ি AA করন: _______________________________________________________________
Aাইভার লাইেসA, লানর্ার পািমর্ট অথবা নন-A াইভার ID কােডর্র েথেক আইেডিAিফেকশন নAর: _________________________________

আপনার ডাক িঠকানা ি A করন

গরAপূণর্: একজন েমাটর েভিহেকেল্সর Aিতিনিধ সে A না থাকেল এই ফমর্ িট Aা A র করেবন না।
আেবদনকারীর Aা A র

X

_____________________________________________________________________________________________

OFFICE USE ONLY
Proofs of Identity Presented by Parent/Guardian:

 Birth Certificate
 Foreign Passport


 NYS Photo Document  DHS Document(s)  Major Credit Card
 US Passport
 Utility Bill
 Social Security Card  ATM Card

Other:

Signature of Person Accepting Proof
MV-45BB (9/19)

X
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Date:

