
1. বার্্থ সার্্থ ফিকেকে শেষ নাম 2. নাকমর প্রর্ম অংে 3.  □ নারী  

□ পরুষু    □ X*

5. হাসপাতাকের নাম বা ঠিোনা শেখাকন জন্ম 6.  বকরা শেখাকন জন্মগ্রহণ েকরকেন  

□ MANH  □ BRONX  □ BKLYN  □ QUEENS  □ SI

7. প্রর্ম ফবক়ের আকে মা/বাবা-মাক়ের নাম (কুমারী নাম)

     প্রর্ম                                                                                             শেষ

8. বার্্থ সার্্থ ফিকেে নম্বর (েফি জানা র্াকে)

9. প্রর্ম ফবক়ের আকে ফপতা/ফপতা-মাতার নাম

     প্রর্ম                                                                                             শেষ

10. আপনার এই বার্্থ সার্্থ ফিকেে শেন প্রক�াজন?

11a.  আপনার ফে এের্ িীর্্থ িম্থ বার্্থ 
সার্্থ ফিকেে প্রক়োজন?**  
□ হ্যাাঁ        □ না

11b.  আপনার ফে এের্ উিাহরণ ফিঠি 
প্রক়োজন?***  
□ হ্যাাঁ        □ না

12.  আপনার ে়ের্ েফপ 
িরোর?  
□ 1     □ 2      □ 3

13.  এই বার্্থ সার্্থ ফিকেকে উফলিফখত ব্যফতির সাকর্ আপফন েীভাকব সম্পে্থ েতুি?  
ফনজ/ফপতা-মাতা/অন্যান্য (অনগু্রহ েকর ব্যাখ্যা েরনু)

নাম

রাস্ার ঠিোনা                        অ্যাপাে্থ কমন্ট নং

েহর   শটেে                             ফজপ শোড

ফিকনর শবোর  
শিান নম্বর

ইকমইে  
অ্যাকরেস

নিচে আপিার নেঠি লেখার এবং ল�াগাচ�াচগর তথ্্য স্পষ্টভাচব মদু্রণ করুি।

-

    এফর়ো শোড                        শেফেকিান নম্বর

Office of Vital Records
125 Worth Street, CN-4, Room 119
New York, NY 10013-4090

ফনকি্থোবেী এবং প্রকোজ্য ফি ফনকি এবং ফবিতী়ে পষৃ্া়ে শিখনু।

বাথ্্থ সার্্থ নিচকচের আচবদি
(অনগু্রহ েকর স্পষ্টভাকব মদু্রণ েরনু এবং ইংকরফজকত েতো সম্ভব তর্্য পূরণ েরনু। অন্যান্য ভাষা� িাফখে েরা িম্থেফুে প্রফরি�া েরকত আকরা শবফে সম� োেকব।  

এই িকম্থর অনবুািেফুে শেবেমাত্র শরিাকরকসের জন্য অনোইকন উপেব্ধ - অনগু্রহ েকর ইংকরফজকত ইংকরফজ িম্থর্ পূরণ েরনু।)

14. গ্রাহকের স্াক্ষর এবং তাফরখ

স্াক্ষর:       তাফরখ: 

15. গ্রাহকের মন্তব্য/অফতফরতি তর্্য

দ্রষ্টব্য: এের্ জন্ম শরেকড্থ র এের্ অনফুেফপ েধুমুাত্র শসই ব্যফতির োকে জাফর েরা শেকত পাকর োর সাকর্ জকন্মর শরেড্থ  সম্পফে্থ ত, েফি ফতফন প্রাপ্তব�স্ক হন, বা শোকনা ফপতা-মাতা বা মানফবে 
শসবা সংস্ার োকে। ফমর্্যা, অসত্য বা ফবভ্াফন্তের ফববফৃত শিও়ো বা এই আকবিকন অকন্যর স্াক্ষর জাে েরা আইকনর েঙ্ঘন। েঙ্ঘন এের্ অপেম্থ ো $2,000 পে্থন্ত জফরমানা বিারা োফস্কোে্য।

4a. আপফন েফি সঠিে জন্ম তাফরখ জাকনন  4b. আপফন েফি সঠিে জন্ম তাফরখ না জাকনন
আকরা তকর্্যর জন্য 
ফনকি শিখনু

মাস ফিন বের

অনসুন্ান 
েরু ুেরনু

মাস ফিন বের

অনসুন্ান 
শেষ েরনু

মাস ফিন বের

নি

$15 প্রফত েফপ x  েফপ (সকব্থাচ্চ 3)                       = $

প্রত্যফ়েত অনফুেফপর খরকি পরপর িইু বেকরর অনসুন্ান অন্তভু্থতি রক়েকে

প্রফতর্ অফতফরতি বের অনসুন্াকনর জন্য $3 x  বের                  = $

সংেতুি শমাে পফরমাণ
(উপকরর িরু্ $ পফরমাকণর শোেিে):  $

েফি শরেড্থ িাইকে না র্াকে তকব এের্ প্রত্যফ়েত "খুাঁকজ পাও়ো ো়েফন ফববৃফত" জাফর েরা হকব। িগদ 
োকা নেঠিচত বা ব্যনতিগতভাচব গ্রহণ করা হয় িা। প্রত্যয়িপচরের অিচুরাচের সীমা: 
নতি প�্থন্ত।

শমইকের মাধ্যকম জমা শিও়ো আকবিনেফুে অবে্যই শনাোরাইজড 
হকত হকব

 শটেে

 োউফন্ট

আমার সামকন সাবস্কাইব এবং েপর্ ফনক়েকেন:

 তাফরখ,  মাস, 20 

শনাোফর পাবফেে স্াক্ষর

শনাোফর পাবফেে সীেকমাহর

NYC.GOV/VITALRECORDS এ দ্রুত এবং ফনরাপকি অনোইকন বার্্থ সার্্থ ফিকেে অড্থ ার েরনু
*X এমন এের্ ফেঙ্গ ো এেকির়্োভাকব পরুষু বা মফহো ন়ে (এের্ ননবাইনাফর ফেঙ্গ পফরি়ে)।
** এের্ সংফক্ষপ্ত আোকরর বার্্থ সার্্থ ফিকেে শিকের অভ্যন্তকর শবফেরভাে উকদেকে্য ব্যবহার েরা শেকত পাকর। একত ফেেরু প্রর্ম ও শেষ নাম, জন্ম তাফরখ, ফেঙ্গ বা ফেঙ্গ ফিফনিতোরী এবং মা/ফপতা-মাতা ও ফপতা/ফপতা-মাতার প্রর্ম ও শেষ নাম 
অন্তভু্থতি র্াকে। এের্ িীর্্থ আোকরর বার্্থ সার্্থ ফিকেকে এেকুো োড়াও ফেেরু জন্মস্ান এবং জকন্মর সম়ে, জকন্মর সম়ে ফপতামাতার ঠিোনা এবং অন্যান্য তর্্য, এবং শে ডাতিার সন্তান প্রসব েফরক�কেন তার সম্পকে্থ  তর্্য অন্তভু্থতি র্াকে।
***আপনার েফি উিাহরকণর এের্ ফিঠির প্রক়োজন হ়ে তকব এের্ িীর্্থ আোকরর বার্্থ সার্্থ ফিকেে অড্থ ার েরনু।

VR 67 (Rev. 6/22 Bengali)

শভাে শিও়োর জন্য ফনবন্ন েরনু: voting.nyc

VitalChek এর মাধ্যকম দ্রুত এবং ফনরাপকি অনোইকন বার্্থ সার্্থ ফিকেে অড্থ ার 
েরকত, nyc.gov/vitalrecords এ োন এবং পষৃ্ার েীকষ্থ "ORDER A BIRTH 
CERTIFICATE ONLINE" (অনোইকন এের্ বার্্থ সার্্থ ফিকেে অড্থ ার েরনু) এ 
ফলিে েরনু।

আপনার অড্থ াকরর অবস্া পরীক্ষা েরকত (নবজাতে সার্্থ ফিকেে, বার্্থ 
সার্্থ ফিকেে, শডর্ সার্্থ ফিকেে, বা বার্্থ বা শডর্ সার্্থ ফিকেে সংকোধন), 
https://a816-evital.nyc.gov/eVitalVRRTS/ এ োন।

https://www1.nyc.gov/site/doh/services/birth-certificates.page
https://www.nycvotes.org/bn/
https://www1.nyc.gov/site/doh/services/birth-certificates.page
https://a816-evital.nyc.gov/eVitalVRRTS/


গুরুত্বপণূ্থ বাথ্্থ সার্্থ নিচকে তথ্্য
•   আপফন েফি েমপকক্ষ 18 বের ব়েসী হন, তাহকে বত্থমান সনাতিেরণ ফিক� আপফন ফনকজর জন্য বা আপনার সন্তাকনর জন্য এের্ বার্্থ সার্্থ ফিকেে শপকত 

পাকরন। লিাক়েন্টকির পক্ষ শর্কে অনকুরাধ জমা শিও়ো অ্যােফন্থকির জন্য ফবস্াফরত ফনকি্থোবেী nyc.gov/vitalrecords এ অনোইকন উপেব্ধ।
•   এের্ বার্্থ সার্্থ ফিকেে পাও়োর জন্য স্াক্ষর জাে েরা সহ ফমর্্যা তর্্য শিও�া এের্ অপরাধ এবং েঙ্ঘনোরীকির প্রফত েঙ্ঘকনর জন্য $2,000 পে্থন্ত 

জফরমানাও হকত পাকর।
•   শমইে-ইন অড্থ াকরর জন্য শরিফডে োড্থ েফুে গ্রহণ েরা হ়ে না। মাফে্থ ন েতুিরাক্রের বাইকর শর্কে হকে, এের্ আন্তজ্থ াফতে মাফন অড্থ ার পাঠান।
•  nyc.gov/vitalrecords -এ বত্থমান প্রফরি়োেরকণর সম়েেফুে পরীক্ষা েরনু।

একর্ নিউ ইয়ক্থ  নসর্ বাথ্্থ সার্্থ নিচকে অর্্থ ার করার 3 র্ উপায়
• অিোইি: শরিফডে োড্থ , শডফবে োড্থ  বা ববি্ুযফতে শিে ব্যবহার েকর অড্থ ার েরকত nyc.gov/vitalrecords এ োন। অনোইন অড্থ ার সপ্তাকহর 

োে্থফিবসেফুেকত 24 র্ন্টার মকধ্য প্রফরি়ো েরা হ়ে এবং UPS express mail শডফেভাফর উপেব্ধ।
• সশরীচর: সেরীকর আপনার অনকুরাধ িাফখে েরার জন্য, আপনাকে অনোইকন এের্ অ্যাপক়েন্টকমকন্টর সম়েসিূী ফনধ্থারণ েরকত হকব  

https://wb-nycdohmh.qmatic.cloud/qmaticwebbooking এ ফেক�।
আপফন েফি শোকনা অ্যাপক়েন্টকমকন্টর সম়েসিূী ফনধ্থারণ েরকত অক্ষম হন এবং স্াস্্যকসবা েভাকরজ, সরোরী পফরকষবাফি, সামফরে, আবাসন বা 
েম্থসংস্ান সম্পফে্থ ত এের্ জররুী অনকুরাধ র্াকে তকব nycdohvr@health.nyc.gov এ ইকমইে েরনু বা 311 এ েে েরনু।
অফিসর্ ম্যানহােকনর 125 Worth Street এ অবফস্ত এবং শসামবার শর্কে েরুিবার, সোে 9 ো শর্কে ফবোে 3:30 ো পে্থন্ত শখাো র্াকে। 
Lafayette Street (প্রফতবন্ী অ্যাকসেসকোে্য) বা Centre Street প্রকবেবিার ব্যবহার েরনু।

• র্াক ল�াচগ: ডাে শোকে পাঠাকনা সেে আকবিনপত্র অবে্যই শনাোরাইজ েরা আবে্যে। 125 Worth Street, CN-4, Room 119, 
New York, NY 10013 এ আপনার অ্যাফলিকেেনর্ শপাটে েরনু। "NYC Department of Health and Mental Hygiene" এ প্রকি়ে 
আপনার শিে বা মাফন অড্থ ার সহ এের্ স্-ঠিোনােতুি, টে্যাম্পেতুি খাম অন্তভু্থতি েরকত ভুেকবন না। আপনাকে অবে্যই ে্যাকেেফর 1 সনাতিেরকণর 
এের্ িকোেফপ বা ে্যাকেেফর 2 সনাতিেরকণর মেূ অনফুেফপ সরবরাহ েরকত হকব (ফনকি শিখনু)।

আপিার বা আপিার সন্তাচির জি্য একর্ বাথ্্থ সার্্থ নিচকে লপচত সিাতিকরণ (identification, ID) বাে্যবােকতা
ক্যাচেগনর 1: সিাতিকারী িনথ্সমহূ। আপফন েফি সেরীকর অড্থ ার েকরন তকব আপফন শবফেরভাে শক্ষকত্রই আপনার সংফক্ষপ্ত আোকরর বার্্থ সার্্থ ফিকেে 
ফনক� িকে শেকত পাকরন, েফি না আপনার িীর্্থ আোকরর বার্্থ সার্্থ ফিকেকের প্রক়োজন হ়ে।

ফনম্নফেফখতেফুের মকধ্য শে শোকনার্ সরবরাহ েরনু েফি একত আপনার িকো এবং আপনার স্াক্ষর অন্তভু্থতি র্াকে এবং এর্ শম�াকিাত্ীণ্থ না হ়ে:
•  রোইভার'স োইকসসে বা নন-রোইভার পফরি�পত্র 
•  েফব সহ NYS শবফনফিে োড্থ  
•  মাফে্থ ন বা ফবকিেী পাসকপাে্থ  বা পাসকপাে্থ  োড্থ  
•  IDNYC ফমউফনফসপ্যাে আইফড 
•  স্া�ী বসবাকসর োড্থ  
•  এের্ বত্থমান ট্াসেফরিপ্ট সহ ফবশ্বফবি্যাে়ে বা েকেজ আইফড 
•  বত্থমান ফরফেজ শপপারসহ েক়েফি আইফড 
•  এের্ বত্থমান শবতন রফেকির সকঙ্গ জব আইফড 
•  NYC Access-A-Ride োড্থ  
•  NYC এমর্এ হ্াসেৃত ভাড়া োড্থ
•  ফমফেোফর আইফড োড্থ

ক্যাচেগনর 2: ঠিকািার প্রমাণপরে। আপনার েফি উপকরর শোকনার্ না র্াকে তকব আপফন ফনকি বফণ্থত ঠিোনার প্রমাণ সরবরাহ েরকত পাকরন। 
আপনার সার্্থ ফিকেের্ প্রিত্ নফর্পকত্র বফণ্থত ঠিোনা়ে ডাে শোকে পাঠাকনা হকব।

েত 60 ফিকনর মকধ্য তাফরখেতুি িরু্ পরৃ্ে নফর্ প্রিান েরনু, েফি শসেকুোকত আপনার নাম এবং ঠিোনা শিখাকনা র্াকে (আমরা আপনাকে সার্্থ ফিকেের্ ডাে 
শোকে পাঠাব):

•  ইউর্ফের্ বা শেফেকিান ফবে (অনোইন ফবেেফুে আপনার সরবরাহোরীর োে শর্কে ডাউনকোড েরা শেকত পাকর)
•  অফিফস়োে সরোরী ফিঠিপত্র ো আপফন শপক়েকেন

আপফন েফি ে্যাকেেফর 1 বা ে্যাকেেফর 2 সনাতিেরণ সরবরাহ েরকত না পাকরন তকব 311 এ েে েরনু এবং "Vital Records Assistance" 
(ভাইোে লরকর্্থ স সহায়তা) িান বা ইকমইে েরনু nycdohvr@health.nyc.gov এ। NYC এর বাইকর র্ােকে, 212-639-9675 এ 
েে েরনু।
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