
কিশ�োর-কিশ�োরীশের জন্য (বয়স 13–17)

আমার পিতা-মাতা/অপিিাবক(গণ) আমার অ্াকাউণ্ট-এ ধার নেওযা সামগ্রীর অবস্া অথবা োম জাোর জে্ অেুররাধ কররত িাররে:     হ্াাঁ          ো

পিতা-মাতা/অপিিাবরকর োম (গুপি)    

যকে আশবেনিোরী 12 বছর অথবো তোরশেশয় িম বয়সী হন, তোহশে কিতো-মোতো/অকিিোবি সম্পূর্ণ িরশবন

পিতা-মাতা/অপিিাবরকর োম    

আমার পিশু ধার পেরত িারর (একটি পেব্াচে করুে):     সব িাইররেররী সামগ্রী যার মরধ্ আরে অল্পবযসরী প্াপ্তবযস্ক এবং প্াপ্তবযস্করের সামগ্রী      শুধুমাত্র পিশুরের সামগ্রী

আপম এতদ্ারা আমার পিশু কত্্ক িাইররেররী কার্ এবং NYPL এর অেিাইে িপররেবাগুপি ব্বহাররর অেুমপত প্োে করপে।  আমার পিশুর কার্ এর সকি ব্বহার, কার্ এর পবপেমরয 
ধার নেওযা িাইররেররীর সব সামগ্রী এবং এর সারিরষে ধায্ করা সব মাশুরির োপযত্ব পেরত আপম রাপজ আপে।

পিতা-মাতা/অপিিাবরকর স্াষের তাপরখ

92 টি অবস্োন
রেংক্স • ম্ােহাট্াে • স্্ারেে আইি্াণ্ড   

েোইশরেরী িোর্ণ  এর জন্য আশবেন
কনউ ইয়ি্ণ  িোবকেি েোইশরেরীশত স্োগতম! নয নকােও ব্পতি পযপে পেউ ইযক্ নস্ে-এ বসবাস কররে, কাজ কররে, সু্করি যাে অথবা সম্পপতি কর 
নেে, পতপে পবোমূরি্ NYPL িাইররেররী কার্ নিরত িাররে। অেুগ্হ করর আরবেেটি সমূ্পণ ্করর ও তারত স্াষের করর NYPL এর নয নকােও 
অবস্ারের সারকুরিিে নরস্ক-এ নেরত িাঠাে, এবং আিোর সরগে NY নস্ে এর িপরচযিত্র অথবা আমারের ওরযবসাইে-এ প্েতি তাপিকা নথরক 
অে্াে্ অেুরমাপেত েপথিত্র আিোর সরগে পেরয আসুে।  আরও জােরত অথবা অেিাইে-এ প্পরিযাটি শুরু কররত নেখুে nypl.org/librarycard।

েোকয়ত্ব গ্রহর
এই আরবেেটি জমা নেওযার মাধ্রম, আপম ন�ােণা করপে নয প্েতি সমস্ত তথ্ সঠিক এবং আপম পেউ ইযক্ িাবপিক িাইররেররীর পেযমাবিরী এবং িাইররেররী কার্-এ নেওযা পেযম ও 
িত্াবিরী নমরে চিরত সম্মত হপছি। এই  কার্ এর সকি ব্বহার, কার্ এর পবপেমরয ধার নেওযা িাইররেররীর সব সামগ্রী এবং এর সারিরষে ধায্ করা সব মাশুরির োপযত্ব পেরত আপম রাপজ 
আপে। আপম বুপি নয আমার দ্ারা িাইররেররী কার্ এর ব্বহার হস্তান্তররযাগ্ েয এবং যপে �েোরিরম ওযারিে সাইজ অথবা পক-নচইে কার্ হাপররয অথবা চুপর হরয যায, তাহরি আপম 
অপবিরবে পেউ ইযক্ িাবপিক িাইররেররীরক অবপহত করব। আপম বুপি নয িাইররেররী কত্্ক ব্পতিগত তরথ্র ব্বহার িাইররেররীর নগািেরীযতা সম্পপক্ত েরীপত দ্ারা পেযপ্রিত হয, নযটি  
nypl.org এ িি্ আরে।

আরবেেকাররীর স্াষের    তাপরখ

সব আশবেনিোরীশের জন্য

নিে োম (িেবরী)   প্থম োম  

মারির োম অথবা োরমর আে্ষের   জন্মতাপরখ (পেে/মাস/বের)

স্াযরী ঠিকাো রাস্তা   অ্ািাে্রমণ্ট #

পসটি নস্ে অথবা কাপ্রি  নিাস্াি নকার

স্ােরীয ঠিকাো (যপে স্াযরী ঠিকাো NY নস্ে এর বাইরর হয)

ই-নমি  নোে (            )                       -

আিপে করীিারব আিোর অ্াকাউন্ট সম্পপক্ত নোটিি িাইররেররী নথরক নিরত িেন্দ কররবে?     ই-নমি         নোে

  হ্াাঁ , আপম NYPL এর কমসূ্পচ এবং িপররেবা সম্পপক্ত তথ্ ই-নমি এর মাধ্রম নিরত চাই।

nypl.orgnypl.orgnypl.org

Barcode



FOR TEENS (AGES 13–17)

My parent/guardian(s) may request the status or name of items borrowed on my account:      Yes       No

Parent/Guardian Name(s) 

FOR PARENTS/GUARDIANS TO COMPLETE, IF APPLICANT IS A CHILD AGES 12 & UNDER: 

Parent/Guardian Name 

My child may borrow (choose one):      ALL library materials, including young adult and adult items        ONLY children’s materials

I hereby grant permission for my child to have a library card and to use NYPL’s online services. I accept responsibility for all use of my 
child’s card, all library materials checked out on the card, and all charges made against it.

Parent/Guardian Signature Date

nypl.org

For use through June 9, 2017

92 LOCATIONS
BRONX • MANHATTAN • STATEN ISLAND 

Library Card Application
Welcome to The New York Public Library! NYPL library cards are available free for anyone who lives, works, 
attends school, or pays property taxes in New York State. Please return this completed, signed application 
to the Circulation Desk at any NYPL location, and bring with you a NY State ID or other approved 
documentation from the list on our website. To learn more or get started online, visit nypl.org/librarycard.

ACCEPTANCE OF RESPONSIBILITY
By submitting this application, I declare that all information provided is accurate and I agree to The New York Public Library’s Rules and 
Regulations and Library Card Terms and Conditions. I accept responsibility for all use of the card, all library materials checked out on the 
card, and all charges made against it. I understand that use of my library card is non-transferrable and in the event either the wallet size 
or keychain card is lost or stolen, I will notify The New York Public Library immediately. I understand that the Library’s use of personal 
information is governed by its Privacy Policy, available at nypl.org.

Applicant Signature Date

FOR ALL APPLICANTS

Last Name First Name 

Middle Name or Initial Date of Birth (MM/DD/YYYY)

Permanent Street Address Apt #

City State or Country Postal Code

Local Address (If Permanent Address is outside NY State)

Email  Phone ( ) -

How would you prefer to receive notices from the Library relating to your account?      Email        Phone

  Yes, I would like to receive information about NYPL programs and services by email.

Barcode


