মাতা-িপতা/অিভভাবেকর পিরচয় এবং/অথবা আবাসন সম্পিকর্ত িববৃিত

dmv.ny.gov
যিদ আপনার বয়স 21 বছেরর কম হয় এবং ID-44 বা ID-82 এর েথেক যেথই প্রমাণ
েকবলমা


দান করেত না পােরন তেব এই ফমর্িট বয্বহার করন।

একিট REAL ID বা একিট বিধর্ত নিথর জনয্ আেবদেনর সােথ বসবােসর প্র মাণ প্রেয়াজন।
এ

21 বছেরর কম বয়সী েকানও বয্িক্তেক অবশয্ই বসবােসর অিতিরক্ত প্রমাণ জমা িদেত হেব যা তােদর নােম, অথবা এই িববৃিতর সােথ
মাতা-িপতার বা অিভভাবেকর নােম আেছ।

আপনার মাতা-িপতা অথবা অিভভাবক িনল িলিখত ধাপগিল অনুসরণ কের আপনার পিরচয় অথবা আবাসন অথবা উভয়ই যাচাই করেত পােরন:


যখন এই ফমর্িট আপিন বয্বহার করেবন তখন আপনােক আপনার মাতা-িপতা অথবা অিভভাবকেক েমাটর গািড়র অিফেস িনেয় আসেত হেব।



আপনার মাতা-িপতা অথবা অিভভাবকেক েমাটর গািড়র প্র িতিনিধর উপি থিিতেত অবশয্ই িনেচর েদওয়া তথয্ সণর্ ূণর্ করেত হেব।



আপনােক এই ফেমর্র সােথ আপনােক অবশয্ই আপনার জে র র প্রমাণপ প িদেত হেব। যিদ আপিন েকান লাইেস স, পারিমট অথবা ননই াইভার িচিত তকরণ কােডর্র জনয্ আেবদন কেরন, তাহেল আপনােক ID-44 ফেমর্র েসাশয্াল িসিকউিরিট কােডর্র শতর্ ও পূরণ করেত হেব।



আপনার মাতািপতা অথবা অিভভাবেকর পিরচয় প্রমােণর জনয্ নিথপগ গিল অবশয্ই জমা িদেত হেব। আপনার মাতািপতা অথবা
অিভভাবকেক িনউ ইয়কর্ ে ে েটর একিট ৈবধ ই াইভার লাইেস স, একিট লানর্ার পারিমট অথবা নন-ই াইভার িচিততকরণ কাডর্ দদান করেত
হেব অথবা ID-44 ফেমর্ েদওয়া পিরচেয়র মমাণ স স িকর্ত শতর্ গিল পূরণ করেত হেব।



গররপূণর্: েকান েমাটর গািড়র তিতিনিধ সে স না থাকেল এই ফমর্ িট করেবন করেবন না।

শংসাকরণ
আিম,

মাতা বা িপতা/আইিন

(িপতা বা মাতা/অিভভাবেকর নাম)

িহসােব শংসািয়ত করিছ

, েয

(আেবদনকারীর নাম)
(িঠকানা)

েত বসবাসকারী সাধারণত এই নােমই পিরিচত এবং এই বয্ি ব /মিহলা উপেরর উেউিখত িঠকানােতই বসবাস কের। আমার ন ান অনুযায়ী,
এই বয্ি ব /মিহলা অনয্ েকান নােম েকান লানর্ার পারিমট, নন- ই াইভার িচিত তকরণ কাডর্ অথবা ই াইভার লাইেসেস র জনয্ আেবদন কেরনিন।
আিম বুঝেত পারিছ েয এই শংসাকরণ সত িকর্ত আমার করা েকান িমথয্া িববৃিত গািড় এবং ফািফক আইেনর 392 ধারার অধীেন েবআইনী
বেল িবেবিচত হেব।
মাতা-িপতা/অিভভাবক এখােন রার র করন

X

মাতা-িপতা/অিভভাবেকর মুিতত নাম:
ভ াইভার লাইেসে স থাকা পিরিচিত নর র, লানর্ার পারিমট, অথবা নন-ভ াইভার আইিড কাডর্:
আপনােক িচিঠ
পাঠােনার িঠকানািট িলখুন

গরপপূণর্: েকান েমাটর গািড়র তিতিনিধ সেস না থাকেল এই ফমর্ িট র া র র করেবন না।
আেবদনকারী রা র র

X

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

o Birth Certificate
o Foreign Passport

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

o Other:__________________________________________________________________________________
Signature of Person Accepting Proof X _______________________________________ Date: ______________
MV-45BB (4/19)

একজন অদ দাতা েহান! donatelife.ny.gov েদখুন

reset/clear
reset / clear

