েভাট িদেত িনব�ন করন:
Register to vote:

http://www.nyccfb.info/nyc-votes/registering/
ভাইটাল েরকডর্স অিফস (Office of Vital Records)
125 Worth Street, CN-4, Room 133
New York, N.Y. 10013-4090
িনেচ এবং পৃ�া 3 ও 4 এ িনেদর্ শনা ও
�েযাজয্ িফ েদখুন
SEE INSTRUCTIONS AND
APPLICABLE FEES BELOW
AND ON PAGES 3 AND 4

জ� শংসাপে�র আেবদন
BIRTH CERTIFICATE APPLICATION
(অনু�হ কের যতটা পারেবন ইংেরিজেত ফমর্ পূরণ করন এবং ��ভােব ি�� করন। অনয্ ভাষায় জমা েদওয়া ফমর্ �ি�য়া হেত দীঘর্ সময় লাগেত পাের।)
(Please print clearly and fill out as much information in English as you can. Forms submitted in other languages might take longer to
process.)
1. জে�র শংসাপে� পদবী / LAST NAME ON BIRTH CERTIFICATE
4a. আপনার িনভুর্ ল জ�তািরখ জানা থাকেল / IF YOU
KNOW THE EXACT DATE OF BIRTH

মাস
MM

িদন
DD

বছর
YYYY

3. O মিহলা / FEMALE
O পুরষ / MALE

2. �থম নাম / FIRST NAME

4b. আপনার িনভুর্ ল জ�তািরখ জানা না থাকেল / IF YOU DON’T KNOW THE EXACT DATE OF BIRTH
অনুস�ান
শর করন
BEGIN
SEARCH

মাস
MM

িদন
DD

বছর
YYYY

অনুস�ান
েশষ করন
END
SEARCH

মাস
MM

িদন
DD

বছর
YYYY

নীেচ েদখুন
অথর্মূেলয্র
তেথয্র জনয্ /

SEE BELOW
FOR FEE
INFORMATION

5. েযখােন জ� হেয়েছ েসই হাসপাতােলর নাম অথবা জ��ােনর িঠকানা / NAME OF HOSPITAL OR ADDRESS WHERE BORN

6. েয বেরা-েত জ� হেয়েছ / BOROUGH WHERE BORN
MANO BRONX O BKLYN O QUEENS O SI O

7. মা/বাবা-মা-এর �থম িববােহর আেগর নাম (কুমারী নাম): / MOTHER/PARENT’S NAME PRIOR TO FIRST MARRIAGE
(MAIDEN NAME):

8. জে�র শংসাপ� সংখয্া (জানা থাকেল) /
BIRTH CERTIFICATE NUMBER (if known)

নাম / FIRST

পদবী / LAST

9. বাবা /বাবা-মা-এর �থম িববােহর আেগর নাম / FATHER/PARENT’S NAME PRIOR TO FIRST MARRIAGE
নাম / FIRST
11. আপনার িক নিথর একিট
�তয্য়নপে�র �েয়াজন? /
DO YOU NEED A LETTER
OF EXEMPLIFICATION?
O হয্াঁ / Yes
O না / No

10. েকন আপনার এই জে�র শংসাপে�র �েয়াজন? /
WHY DO YOU NEED THIS BIRTH CERTIFICATE?

পদবী / LAST
12. আপনার কতগিল �িতিলিপর �েয়াজন? /
HOW MANY COPIES DO YOU NEED?
1O2O3O

13. এই জে�র শংসাপে�র বয্ি�র সে� আপনার স�কর্ কী? / HOW ARE YOU RELATED TO
THE PERSON ON THIS BIRTH CERTIFICATE?
িনেজ/বাবা-মা/অনয্ানয্ (অনু�হ কের বয্াখয্া িদন) / SELF/PARENT/OTHER (please explain)

অনু�হ কের নীেচ আপনার ডাক-েযাগােযাগ ও েযাগােযােগর তথয্ ��ভােব মুি�ত করন / PLEASE PRINT YOUR MAILING AND CONTACT INFORMATION CLEARLY BELOW
নাম / NAME

িদেনরেবলার
েফান ন�র /
DAYTIME
অয্াপাটর্েম� ন�র / APT. NO. PHONE
NUMBER

রা�ার িঠকানা: / STREET ADDRESS

শহর / CITY

রাজয্ / STATE

িজপ েকাড / ZIP CODE

এলাকা েকাড /
Area code

েটিলেফান ন�র /
Telephone number

ই-েমল িঠকানা /
E-MAIL
ADDRESS

��বয্: জে�র েরকডর্-এর �িতিলিপ শধুমা� েসই বয্ি�েদর �দান করা যােব যাঁেদর সে� েসই জে�র েরকেডর্র স�কর্ রেয়েছ, হেত পাের তা বয়স-সং�া�, অথবা বাবা-মা অথবা মানবেসবা সং�াসমূহ সং�া�।
এই আেবদনপে� েকান িমথয্া, অসতয্ বা িব�াি�কর িববৃিত িদেল অথবা অেনয্র �া�র জাল করেল তা আইনভ�কারী কাজ হেব। এই উ��ন হল এমন েবআইিন কাজ যার পিরণােম শাি� িহেসেব $ 2,000
অবিধ জিরমানা হেত পাের।
NOTE: Copy of a birth record can be issued only to persons to whom the record of birth relates, if of age, or to a parent or human service organizations. It is a violation
of law to make a false, untrue or misleading statement or forge the signature of another on this application. Violations are a misdemeanor punishable by a fine of up to
$2,000.
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14. �াহেকর �া�র ও তািরখ / CUSTOMER SIGNATURE AND DATE

�া�র / SIGNATURE:
অথর্ মূলয্ / FEES
15$ �িতিলিপ �িত x______
$15 per copy x copies

15. �াহেকর ম�বয্/অিতির� তথয্ / CUSTOMER COMMENTS/ADDITIONAL
INFORMATION

FOR NOTARY PUBLIC USE ONLY
(েকবলম া� েনাটাির পাবিলেকর বয্বহােরর জ নয্ )

তািরখ / DATE:

সংখয্ক �িতিলিপ

$

NOTARY PUBLIC SEAL

STATE OF

�তয্িয়ত �িতিলিপর খরেচর মেধয্ পরপর দুই বছেরর অনুস�ান অ�ভুর্ � আেছ
Cost of certified copy includes a two consecutive year search
3$ �িত অিতির� বছর অনুস�ােনর জনয্ x______সংখয্ক বছেরর জনয্
$3 for each extra year searched x years

APPLICATIONS SUBMITTED BY MAIL MUST BE
NOTARIZED

COUNTY OF
$

েমাট পিরমাণ সংযু�: $
Total Amount Enclosed:
েরকডর্ ফাইেল না েথেক থাকেল, একিট �তয্িয়ত “পাওয়া যায়িন িববৃিত” জাির করা হেব। ডাকেযােগ বা
সশরীের নগদ �হণ করা হয় না।
IF RECORD IS NOT ON FILE, A CERTIFIED “NOT FOUND STATEMENT” WILL
BE ISSUED. CASH IS NOT ACCEPTED BY MAIL OR IN PERSON.

SUBSCRIBED AND SWORN BEFORE ME:
THIS

DAY OF

, 20

__________________________________________
NOTARY PUBLIC SIGNATURE

এখােন জে�র শংসাপ� �ত ও িনরাপেদ ফরমাশ করন WWW.NYC.GOV/VITALRECORDS
ORDER BIRTH CERTIFICATES QUICKLY AND SECURELY AT WWW.NYC.GOV/VITALRECORDS
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জে�র শংসাপে�র গর�পূণর্ তথয্


আপনার বয়স অ�ত 18 বছর হেল, বতর্ মান পিরচয় �দান কের আপিন িনেজর জে�র শংসাপ� েপেত পােরন অথবা আপনার িশশর জে�র
শংসাপ� েপেত পােরন। অয্াটিনর্েদর তাঁেদর মে�লেদর হেয় অনুেরাধ জমা েদওয়ার িব�ািরত িনেদর্ শাবলী এখােন অনলাইেন উপল�
www.nyc.gov/vitalrecords।



জে�র শংসাপ� পাওয়ার জনয্ �া�র জাল করা সহ তেথয্র িমথয্া বণর্না েদওয়া েবআইিন কাজ এবং ল�নকারীেদর �িত উ��েনর জনয্
$2,000 অবিধ জিরমানা হেত পাের।



ডাকেযােগ ফরমােশর জনয্ ে�িডট কাডর্ �হণ করা হয় না। যিদ অনয্ েকান েদশ েথেক হয়, তেব একিট আ�জর্ািতক মািন অডর্ার পাঠান।



অনু�হ কের সশরীের জমা েদওয়া যাবতীয় বড় আকােরর/ভ� শংসাপে�র ফরমােশর জনয্ 10–15 িদন �ি�য়াকরেণর সময় িদন।



ডাকেযােগ পাঠােনা আেবদনপ� �ি�য়া করেত 15 িদন মেতা সময় লােগ। এখােন বতর্ মান সময় যাচাই কের িনন
www.nyc.gov/vitalrecords।

িনউ ইয়কর্ িসিটেত একিট জে�র শংসাপে�র ফরমাশ করার 3িট উপায়


অনলাইন: www.nyc.gov/vitalrecords পিরদশর্ন করন ে�িডট কাডর্, েডিবট কাডর্ বা ইেল�িনক েচক-এর মাধয্েম ফরমাশ
করেত। অনলাইন ফরমাশগিল স�ােহর কােজর িদেন 24 ঘ�ার মেধয্ �ি�য়া করা হয়, এবং UPS এ�ে�স ডােকর মাধয্েম িবিল
করাও উপল�।



সশরীের: েলায়ার মানহাটান-এর 125 Worth Street-এ যান এবং Lafayette Street (�িতব�ীেদর �েবশেযাগয্) অথবা Centre
Street-এর �েবশপথগিল বয্বহার করন। আমােদর অিফস েসামবার েথেক শ�বার সকাল 9:00টা – িবকাল 3:30টা অবিধ েখালা
থােক। সকােলর িদেক লাইন সবেচেয় কম থােক। অনু�হ কের নীেচ পিরচয়পে�র আবশয্কতাগিল েদখুন।



িচিঠ পাঠােনার মাধয্েম: ডােক জমা েদওয়া সব আেবদনপ�েক আইিন মযর্াদা �দান (েনাটািরকৃ ত) কিরেয় েনওয়া আবশয্ক।
ডাকেযােগ আপনার আেবদন পাঠান এই িঠকানায় 125 Worth Street, CN-4, New York, NY 10013। NYC Department of
Health and Mental Hygiene-েক �েদয় আপনার েচক বা মািন-অডর্ার-এর সে� একিট িনেজর িঠকানা েলখা ও ডাকিটিকট
লাগােনা খাম অবশয্ই অ�ভুর্ � করন। আপনােক ে�ণী 1 পিরচেয়র একিট ফেটাকিপ অথবা ে�ণী 2 পিরচয়পে�র আসল �িতিলিপ
অবশয্ই �দান করেত হেব(নীেচ েদখুন)।

আপনার বা আপনার স�ােনর জে�র শংসাপ� পাওয়ার জনয্ �েয়াজনীয় পিরচয়প� (ID)।
ে�ণী 1: পিরচয়পে�র নিথ। েবিশরভাগ ে�ে� আপিন সশরীের ফরমাশ করেল েছাট আকােরর শংসাপ� িনেয় েযেত পােরন, যিদ না
আপনার বড় আকােরর শংসাপে�র �েয়াজন হয়।
নীেচর েয েকান একিট �দান করন, যিদ তােত আপনার ফেটা ও আপনার �া�র েথেক থােক এবং তার েময়াদ উত্তীণর্ না হেয় থােক:










�াইভােরর লাইেস� অথবা েকান রােজয্র বা মািকর্ ন যু�রাে�র েকান এলাকার নন-�াইভােরর ID
সরকাির -সুিবধা কাডর্
মািকর্ ন যু�রাে�র বা ৈবেদিশক পাসেপাটর্
মািকর্ ন যু�রাে�র নাগিরক� �দােনর শংসাপ�
সামিরক ID কাডর্
কমর্চারী ID ফেটা সহ, যাচাইেযাগয্ িনেয়াগকতর্ া ও সা�িতক েবতেনর রিসদ
MTA কমােনা ভাড়ার েমে�া কাডর্
িশ�াথ� ID এবং �ীকৃ ত ও যাচাইেযাগয্ িশ�া-�িত�ােনর বতর্ মান অনুিলিপ
আবািসক ফেটা ID, ছাড়া পাওয়ার কাগজপ� সহ

ে�ণী 2: িঠকানার �মাণপ�। আপনার কােছ উপেরর েকানিটই না থাকেল আপিন িন�িলিখত বণর্না অনুযায়ী িঠকানার �মাণপ� �দান করেত
পােরন। আপনার শংসাপ�িট �দত্ত নিথপে�র িঠকানায় ডাকেযােগ পাঠােনা হেব।
গত 60 িদেনর মেধয্কার তািরখযু� দুিট িভ� নিথ, যিদ েসগিলেত আপনার নাম ও িঠকানা েদখােনা থােক
 পিরেষবার িবল (আপনার পিরেষবা �দানকারীর েথেক অনলাইন িবলগিল ডাউনেলাড করা যােব)
 েকান সরকারী সং�ার িচিঠ

আপিন ে�ণী 1 বা 2 পিরচয়প� �দান করেত না পারেল, অনু�হ কের এখােন ভাইটাল েরকডর্স-এর সে� েযাগােযাগ করন
nycdohvr@health.nyc.gov।
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IMPORTANT BIRTH CERTIFICATE INFORMATION


You can obtain a birth certificate for yourself if you are at least 18 years old, or for your child, with current
identification. Detailed instructions for attorneys submitting requests on behalf of their clients are available
online at www.nyc.gov/vitalrecords.



Falsifying information, including forging a signature, to obtain a birth certificate is a misdemeanor and violators
may also be subject to a fine of up to $2,000 per violation.



Credit cards are not accepted for mail-in orders. If from a foreign country, send an international money order.



Please allow 10–15 days processing time for all long form/vault certificate orders submitted in person.



Processing of mailed applications takes approximately 15 days. Check current times at www.nyc.gov/vitalrecords.

3 WAYS TO ORDER A NEW YORK CITY BIRTH CERTIFICATE


Online: Visit www.nyc.gov/vitalrecords to order using a credit card, debit card, or electronic check. Online orders
are processed within 24 hours on weekdays, and UPS express mail delivery is available.



Walk-In: Go to 125 Worth Street in Lower Manhattan and use the Lafayette Street (handicapped accessible) or
Centre Street entrances. We are open Monday through Friday 9:00AM – 3:30PM. Lines are shortest in the
morning. Please see identification requirements below.



By Mail: All mailed applications must be notarized. Mail your application to 125 Worth Street, CN-4,
New York, NY 10013. Be sure to include a self-addressed, stamped, envelope with your check or
money order payable to the NYC Department of Health and Mental Hygiene. You must provide a
photocopy of Category 1 identification or original copies of identification from Category 2 (see below).

Identification (ID) Requirements to get a Birth Certificate for you or your child.
Category 1: Identity documents. If you order in person you can leave with your short form certificate in most
cases, unless you require a long form certificate.
Provide any of the following, if it includes your photo, your signature and is unexpired:










Driver’s License or non-driver’s ID from any state or U.S. territory
Public benefit card
U.S. or foreign passport
U.S. certificate of naturalization
Military ID card
Employee ID with photo, verifiable employer and recent pay stub
MTA reduced-fare Metro Card
Student ID and current transcript from accredited and verifiable institution
Inmate photo ID with release papers

Category 2: Proof of address. If you do not have any of the above, you may provide proof of address as described
below. Your certificate will be mailed to address on documents provided.
Two different documents dated within the past 60 days, if they show your name and address
 Utility bills (online bills can be downloaded from your provider)
 Letter from a government agency
If you cannot provide Category 1 or 2 identification, please contact Vital Records at nycdohvr@health.nyc.gov.
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