
eকিট জn শংসাপেtর aডর্ ার করা 
িনuiয়কর্  িসিট িডপাটর্ েমn ab েহলথ aয্াn েমnাল হাiিজন/িনuiয়কর্  শহেরর sাsয্ o মানিসক sাsয্ িবভাগ (New 

York City Department of Health and Mental Hygiene)‐e sাগতম।  
পাঁচিট বেরার মেধয্ জnােনা েয কারo জনয্ sাsয্ দpর জেnর শংসাপt iসুয্ কের: Brooklyn, Bronx, Manha an, Queens eবং Staten 
Island। 
লাiন eড়ান 
aনলাiেন বা েমেলর মাধয্েম আপনার জেnর শংসাপt aডর্ ার ক ন eবং 30 িদেনর মেধয্ েসিট পান। nyc.gov/health েদখুন eবং আরo 
জানেত “order a birth cer ficate” (eকিট জেnর শংসাপt aডর্ ার করা) aনসুnান ক ন, aথবা সরাসির vitalchek.com e যান। aনলাiেন 
aডর্ ার করেত আপনার eকিট বয্িkগত েkিডট, েডিবট বা েচিকং aয্াকাun থাকেত হেব, eবং আপনার নাম যিদ aয্াকাuেn দশৃয্মান হয় 
ধুমাt তাহেলi aডর্ ারিট সmূণর্ করা যােব।  

 pেতয্ক শংসাপেtর জনয্ aনলাiন aডর্ ার করেত খরচ $15, েসiসােথ pেতয্কিট aডর্ ার pিkয়াকরণ করার খরচ $8.30। 
 pেতয্ক শংসাপেtর েমেল aডর্ ার করার খরচ $15। েকানo pিkয়াকরণ খরচ েনi।  
 
িনেজ িগেয় aডর্ ার করা 

িনেজ িগেয় aডর্ ার করেত েগেল আমােক িক করেত হেব? 
আপনার eকিট সাmpিতক সিচt পিরচয় পt বা দিুট িঠকানার pমাণপt pেয়াজন হেব। 
 

সিচt পিরচয় পেtর িবকl সমূেহর মেধয্ anভুর্ k: 
 

িঠকানা pমােণর িবকl সমূেহর মেধয্ anভুর্ k:  
 iuিটিলিট িবল িল, েযমন আপনার inারেনট, গয্াস বা iেলকি ক িবল 
 েkিডট কাডর্  েsটেমn 
 েকানo সরকারী সংsা েথেক আপনােক পাঠােনা িচিঠ 
uভয় ডkেমn িলেত aবশয্i আপনার নাম eবং িঠকানা েদখােত হেব eবং aবশয্i গত 60 িদেনর মেধয্র তািরেখর হেত হেব। আপিন যিদ 
eকিট বতর্ মান সিচt পিরচয় পেtর পিরবেতর্  দিুট িঠকানার pমাণপt জমা েদন, তাহেল আপনার শংসাপt আপনােক ডাকেযােগ পাঠােনা হেব।  
ফী কত eবং িকভােব pদান করব? 
 সকল NYC জেnর শংসাপt eবং মতুৃয্ শংসাপেtর খরচ $15 েসiসােথ পিরিচত যাচাiকরেণর জনয্ eককালীন ফী $2.75। uদাহরণs প, 

eকিট শংসাপেtর খরচ হল $17.75। দিুট শংসাপt = $32.75; িতনিট শংসাপt = $47.75; iতয্ািদ। 
 eকিট েkিডট কাডর্ , েডিবট কাডর্ , েচক বা মািন aডর্ ােরর সাহােযয্ pদান ক ন। আমরা নগদ aথর্ gহণ কির না।  
eকিট মতুৃয্র শংসাপt আিম িকভােব aডর্ ার করব? 
aনgুহ কের eকজন gাহক পিরেষবা কমর্ীেক eকিট NYC মতুৃয্র শংসাপt আেবদেনর জনয্ িজjাসা ক ন। জেnর শংসাপেtর লাiেনর eকজন 
gাহক পিরেষবা কমর্ী আপনােক aডর্ ার করেত সহায়তা করেব।  

আপনার েকানo p  থাকেল eকজন gাহক পিরেষবা কমর্ীর সােথ কথা বলুন। 

 বতর্ মান গািড় চালেকর লাiেসn বা িযিন গািড় চালক নন তার 
আiিড  

 IDNYC েপৗরসভা কতৃর্ ক pদt আiিড  
 কােজর আiিড eবং eকিট সাmpিতক েবতেনর pমাণপt  
 eকিট সাmpিতক aনিুলিপ সহ িব িবদয্ালয় বা কেলজ আiিড  
 NYC MTA eর কমােনা ভাড়া কাডর্   

 সাmpিতক মািকর্ ন বা িবেদেশর পাসেপাটর্  বা পাসেপাটর্  কাডর্   
 ফেটা সেমত NYS সুিবধার কাডর্   
 sায়ী আবািসক কাডর্   
 সাmpিতক pকািশত কাগজ িল সেমত িনবাসী আiিড  
 NYC Access‐A‐Ride pিতবnী বয্িkেদর জনয্ পিরবহন কাডর্  

Bengali 


