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আপডেট করা প্রক্রিয়াকরডের সময়, অে্ড াডরর অবস্া এবং অক্িক্রক্ত িড্যযের জন্যে nyc.gov/vitalrecords এ যান্।

(অন্গু্রহ কডর স্পষ্টভাডব মদু্রে করনু্ এবং ইংডরক্জডি যিটা সম্ভব ি্যযে পূরে করনু্। অন্যোন্যে ভাষায় জমা দেওয়া ফম্ডগকু্ি প্রক্রিয়া করডি আডরা দবক্ি সময় িাগডব। এই ফডম্ডর অন্বুােগকু্ি 
দকবিমাত্র দরফাডরডসের জন্যে অন্িাইডন্ উপিব্ধ - অন্গু্রহ কডর ইংডরক্জডি ইংডরক্জ ফম্ডটি পূরে করনু্।)

সংশো�োধশোের জে্য কোরো আশোেদে করশোে পোরশোেে?

একটি সংডিাধডন্র জন্যে আডবেন্ করার জন্যে: আপন্াডক অবিযেই সাটি্ড ক্ফডকডট ন্ামযকু্ত বযেক্ক্ত এবং কমপডষে 18 বছর বয়সী হডি হডব, অ্যবা সাটি্ড ক্ফডকডট 
উক্লিক্িি বযেক্ক্তর ক্পিামািা বা আইন্ী অক্ভভাবক হডি হডব যক্ে বযেক্ক্তটি 18 বছডরর কম বয়সী হয়। সাটি্ড ক্ফডকডট ন্াম ্যাকা বযেক্ক্তটিডক অবিযেই NYC এর 
পাঁচটি বডরার মডধযে (Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten Island) জন্মগ্রহে কডর ্যাকডি হডব।

আমি কীভোশোে একটি সংশো�োধে করশোে পোমর?

•  এই ফডম্ডর 5 পষৃ্ায় ক্গডয় িরু ুকরনু্ এবং আপক্ন্ দয ধরডের সংডিাধন্ করডি চান্ িা সন্াক্ত করনু্। 

•  আপক্ন্ দয ধরডের সংডিাধন্ করডি চান্ িার উপর ক্ন্ভ্ড র কডর দটক্বি A, B, C, D বা E-দি যান্।

•  আপন্ার আডবেডন্র সাড্য আপন্াডক দয ধরডের ন্ক্্যপত্র জমা ক্েডি হডব দস সম্পডক্ড  ক্ন্ডে্ডিাবিী সাবধাডন্ পডু়ন্।

•  িারপডর, প্রডয়াজন্ীয় ন্ক্্যগকু্ি সংগ্রহ করনু্ এবং আপন্ার আডবেন্পডত্রর সাড্য দসগকু্ি অন্তভু্ডক্ত করনু্।

•  2 দ্যডক 4 পষৃ্াগকু্িডি ্যাকা সমস্ত ি্যযে সমূ্পে্ড করনু্। ফম্ডটি সাষের করডি ও িাক্রি ক্েডি ভুিডবন্ ন্া।

•   আপন্াডক অবিযেই একটি বি্ডমান্ (দময়াডোত্ীে্ড ন্য়) এবং স্াষেক্রি ফডটা সন্াক্তকরে জমা ক্েডি হডব। যক্ে বাবা-মা উভডয়র ন্াম  
দরকডে্ড  ্যাডক, উভয়ডকই অবিযেই আডবেন্পত্রটিডি স্াষের করডি হডব এবং িাডের সন্াক্তকরডের (identification, ID) অন্কু্িক্প জমা ক্েডি হডব। আমরা 
দমইি করা আডবেন্পত্রগকু্ির সাড্য আইক্ের ফডটাকক্পগকু্ি গ্রহে কক্র। ফডটাকক্পগকু্ি অবিযেই পক্রষ্ার হডি হডব এবং আইক্ের সামডন্ এবং ক্পছডন্ অন্তভু্ডক্ত 
করডি হডব।

েমির আে�্যকেো

•   আপন্াডক অবিযেই আপন্ার আডবেন্পডত্রর সাড্য দিটারডহে বা প্রিযেক্য়ি অন্কু্িক্পগকু্িডি মিূ ন্ক্্যপত্র পাঠাডি হডব। প্রিযেক্িি অন্কু্িক্পগকু্ি একটি সরকারী 
অক্ফস দ্ারা জাক্র করা ন্ক্্য যাডি প্রায়িই একটি উত্াক্পি সীি ্যাডক, দযমন্ বা্য্ড সাটি্ড ক্ফডকট বা মযোডরজ সাটি্ড ক্ফডকট। দন্াটারাইজে কক্প, ফডটাকক্প বা 
পক্রবক্ি্ডি ন্ক্্য গ্রহে করা হয় ন্া। 

•   যক্ে আপন্ার ন্ক্্যগকু্ি ইংডরক্জ বযেিীি অন্যে দকাডন্া ভাষায় ্যাডক িডব আপন্াডক অবিযেই প্রডয়াজন্ীয় ন্ক্্যগকু্ির একটি সরকারী অন্বুাে দবর করডি হডব। 
মাক্ক্ড ন্ যকু্তরাড্রের বাইডরর কন্সযুেডিটগকু্ি প্রায়িই আপন্ার জন্যে সরকারী ন্ক্্য অন্বুাে কডর দেডব। আমরা প্রক্িক্ষ্ি অন্বুাে পক্রডষবাগকু্ি দ্যডক অন্বুােও 
গ্রহে কক্র।

মি: একটি সংশো�োধে করশোে কে খরচ হয়?

NYC এর স্াস্যে ও মান্ক্সক স্াস্যেক্বক্ধ েপ্তর (Department of Health and Mental Hygiene) (স্াস্যে ক্বভাগ) দবক্িরভাগ সংডিাধন্ করার জন্যে একটি 
অ-ফিরেশো�োগ্্য $40 আশোেদেপত্র প্রমরিয়োকরণ মি চাজ্ড  কডর, পািাপাক্ি প্রক্িটি ন্িুন্ সাটি্ড ক্ফডকডটর জন্যে প্রক্ি কক্পডি $15। দযিাডন্ ক্ফ প্রডযাজযে হয়, 
আডবেন্ $40 এমন্ক্ক যক্ে একাক্ধক আইডটম সংডিাধন্ করা হয়।

শুধিুোত্র মেম্নমিমখে ধরশোণর সংশো�োধশোের জে্য ফকোশোেো মি ফেই: ক্পিৃত্ব/ক্পিৃডত্বর স্ীকৃক্ি; পযোডরডটেজ/ক্ফক্িডিিন্/ ক্পিৃডত্বর আডেি; সন্তাডন্র জডন্মর 
আডগ ক্ববাহ হডিডছ এমন্ দকাডন্া ক্পিা-মািাডক যকু্ত করা; একটি ক্িিরু প্রেত্ ন্াম দযাগ করা, যক্ে দকাডন্া ক্পিা-মািা সন্তাডন্র জডন্মর 60 ক্েডন্র মডধযে স্াস্যে 
ক্বভাডগ জমা দেন্; একটি ক্িিরু প্রেত্ ন্াম দযাগ করা, যক্ে দকাডন্া ক্পিা-মািা সন্তাডন্র জডন্মর 12 মাডসর মডধযে হাসপািাডি জমা দেন্; হাসপািাডির ত্রুটি এবং 
ক্বচুযেক্িগকু্ি সংডিাধন্ করা, যক্ে দয হাসপািাডি ক্িিটুি জন্মগ্রহে কডর িাডের দ্ারা ক্িিরু জডন্মর 12 মাডসর মডধযে জমা দেওিা হি।

একটি NYC েোি্থ সোটি্থ মিশোকট সংশো�োধশোের জে্য আশোেদে

http://nyc.gov/vitalrecords
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মেভোগ্ ১: আপেোর েোি কী?

িশোে রোখশোেে, আপেোর েয়স কিপশোষে 18 েছর হশোে হশোে। স্পষ্টভোশোে িদু্রণ করুে এেং শুধিুোত্র কোশোিো কোমি ে্যেহোর করুে।

ন্াডমর প্র্যম অংি মধযেন্াম ন্াডমর দিষ অংি

ক্চঠি দিিার ঠিকান্া অযোপাট্ড ডমটে ন্ম্বর

িহর দটেট ক্জপ দকাে

প্রা্যক্মক দফান্ ন্ম্বর ক্বকল্প দফান্ ন্ম্বর ইডমইি অযোডরেস

বববাক্হক অংিীোক্রডত্বর অবস্া:

□ অক্ববাক্হি/কিন্ও ক্বডি কডরন্ক্ন্   □ দরন্ক্ন্ ক্ববাক্হি   □ আিাো হডয় দগডছন্  

□ িািাকপ্রাপ্ত   □ ক্বপত্ীক/ক্বধবা   □ ক্ন্বক্ধিি গাহ্ড স্যে অংিীোক্রত্ব

মেভোগ্ ২: েোি্থ সোটি্থ মিশোকশোটর েি্য

এই মেভোশোগ্র জে্য, আপমে ফ� েোি্থ সোটি্থ মিশোকটটি সংশো�োধে করশোে চোে েোশোে েে্থ িোশোে কী েোমিকোভুক্ত রশোয়শোছ েো মিখুে।

বা্য্ড সাটি্ড ক্ফডকট ন্ম্বর:    1    5    6    - ___  ___ - ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

বা্য্ড সাটি্ড ক্ফডকডটর ন্াম ক্হসাডব এটি েে্থ িোশোে প্রেক্ি্ডি হডছে:

ন্াডমর প্র্যম অংি মধযেন্াম ন্াডমর দিষ অংি

জন্মিাক্রি (মাস/ক্েন্/বছর):  ______________________                    ক্িঙ্গ:    □ পরুষু  □ মক্হিা  □ X*

মাডয়র কুমারী ন্াম: 

ন্াডমর প্র্যম অংি ন্াডমর দিষ অংি

জন্মস্ান্ ক্হসাডব এটি এিন্ বা্য্ড সাটি্ড ক্ফডকডট প্রেক্ি্ডি হডছে: 

হাসপািাডির ন্াম, জন্মোন্ দকন্দ্র বা, যক্ে বাক্ড়ডি, রাস্তার ঠিকান্া, িহর, রাজযে, ক্জপ দকাে

*X এমন্ একটি ক্িঙ্গ যা একডচটিয়াভাডব পরুষু বা মক্হিা ন্য় (একটি ন্ন্বাইন্াক্র ক্িঙ্গ পক্রচয়)।
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মেভোগ্ মেে: আপমে কী সংশো�োধে করশোে চোে?

প্রক্ি সংডিাধডন্ একটি িাইন্ বযেবহার করনু্। আমরা এমন্ দকাডন্া ফম্ড গ্রহে করডি পাক্র ন্া যাডি দকডট দেিা বা মডুছ দেিা দিিা ্যাডক। আপক্ন্ যক্ে দকাডন্া ভুি 
কডরন্ িডব একটি ন্িুন্ আডবেন্পত্র বযেবহার করনু্। (যক্ে শুধিুোত্র একটি ক্দ্িীয় ক্পিা-মািা দযাগ করা হয়, িাহডি এর পক্রবডি্ড  ক্বভাগ 4 সমূ্পে্ড করনু্।)

আপমে কী সংশো�োধে করশোে চোে? েোি্থ সোটি্থ মিশোকশোট েে্থ িোশোে কী 
উমলিমখে আশোছ?

েোি্থ সোটি্থ মিশোকশোট কী উমলিমখে 
িোকশোে হশোে?

উোহারে: ক্িিরু ন্াডমর প্র্যম অংি উোহারে: দেিাডন্া হয়ক্ন্ উোহারে: Michael

উোহারে: জডন্মর িাক্রি উোহারে: October 16, 2009 উোহারে: October 16, 2009

মেভোগ্ চোর: মবিেীয় মপেো-িোেোর েি্য

আপক্ন্ যক্ে অন্যে ক্পিা-মািার ন্াম যকু্ত করডি চান্ িডব এই ক্বভাগটি পূরে করনু্। আপন্াডক অবিযেই সন্তাডন্র জডন্মর আডগ ক্বডয় কডর ্যাকডি হডব। 7 এবং 8 
পষৃ্াগকু্িডি দটক্বি B দেিনু্।

মবিেীয় মপেো-িোেোর েোি

ন্াডমর প্র্যম অংি মধযেন্াম ক্দ্িীয় ক্পিা-মািার দিষ ন্াম

ক্পিা-মািার জডন্মর দেি ________________________________   ক্িঙ্গ:    □ পরুষু  □ মক্হিা  □ X

ক্দ্িীয় ক্পিা-মািার জন্ম িাক্রি (মাস/ক্েন্/বছর):   ______________________ 

সন্তাডন্র জডন্মর সময় ক্দ্িীয় ক্পিা-মািার বয়স: ________

ক্িিরু দিষ ন্াম (এটি সাটি্ড ক্ফডকডট প্রেক্ি্ডি হডব, এমন্ক্ক যক্ে এটি একই ্যাডক)

ক্দ্িীয় ক্পিামািার স্াষের িাক্রি
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অধ্যোয় পোঁচ: আপেোর আশোেদেপশোত্র স্োষের করুে

দযিাডন্ উপযকু্ত দসিাডন্ ফডম্ড স্াষের করনু্। যক্ে বাবা-মা উভডয়র ন্াম বি্ডমাডন্ বা্য্ড সাটি্ড ক্ফডকডট ্যাডক িডব সন্তাডন্র বয়স 18 বছডরর কম হডি উভয়ডকই 
স্াষের করডি হডব।

মা/বাবা/মা/আইক্ন্ অক্ভভাবডকর স্াষের িাক্রি

ক্পিা/মািা/অক্ভভাবক/আইন্ী অক্ভভাবডকর স্াষের িাক্রি

এই আডবেন্পত্রটি সমূ্পে্ড করা বযেক্ক্তর স্াষের িাক্রি

আপেোর স্োষের (�মদ আপেোর েয়স 18 েছর েো েোর ফেম� হয় এেং আপেোর মেশোজর েোি্থ সোটি্থ মিশোকট সংশো�োধশোের জে্য অেশুোরোধ কশোরে)

সেককীকরণ! ফকোশোেো ে্যমক্ত একটি মিি্যো, অসে্য েো মেভ্োমতিকর মেেৃমে মদশোে পোরশোেে েো েো মেউ ইয়ক্থ  মসটি ফহিি ফকোড অে�ুোয়ী প্রস্তুে 
করোর জে্য প্রশোয়োজেীয় একটি আশোেদেপশোত্র অশোে্যর স্োষের জোি করশোেে েো। ফহিি ফকোড িঙ্ঘে করশোি েো দষু্কি্থ মহশোসশোে দণ্ডেীয় হশোে। 
(NYC ফহিি ফকোড 3.19 / NYC HEALTH CODE 3.19) মিি্যো সেোক্তকরণ জিো ফদওয়ো একটি অপরোধ এেং িঙ্ঘেকোরীরো মেচোশোরর 
আওেোভুক্ত।

মি এেং কীভোশোে আপেোর আশোেদে জিো মদশোে হশোে
দবক্িরভাগ সংডিাধন্ করার জন্যে একটি অ-দফরিডযাগযে $40 আডবেন্পত্র প্রক্রিিাকরে ক্ফ রডয়ডছ,  
সাড্য $15 প্রক্িটি ন্িুন্ সাটি্ড ক্ফডকডটর প্রক্ি কক্পর জন্যে যা ক্িন্টি সাটি্ড ক্ফডকট পয্ডন্ত সীমাবদ্ধ।

উোহরেস্রপূ, একটি বা্য্ড সাটি্ড ক্ফডকট সংডিাধন্ এবং েটুি সংডিাক্ধি অন্কু্িক্প অন্ডুরাধ করার িরচ $70: 

প্রক্রিিাকরে ক্ফ = $40 + েটুি সাটি্ড ক্ফডকডটর জন্যে $30 = দমাট $70।

আপেোর অেশুোরোশোধর িিূ্য মেধ্থোরণ করুে

অ-ফিরেশো�োগ্্য প্রমরিয়োকরণ মি:  $40

অন্ডুরাধ করা সংডিাক্ধি বা্য্ড সাটি্ড ক্ফডকডটর সংিযো (সব্ডাক্ধক 3): 

প্রমেটি সংশো�োমধে সোটি্থ মিশোকশোটর জে্য $15 দ্ারা গেু কডর পাওিা যাি: $

সংযকু্ত দমাট পক্রমাে: $

দয সংডিাধডন্র জন্যে ক্ফ মওকুফ করা হডয়ডছ দসটি সহ প্রডযাজযে ক্ফগকু্ির জন্যে পষৃ্া 1 দেিনু্। আপক্ন্ যক্ে গি ক্িন্ মাডসর মডধযে দকন্া দকাডন্া সাটি্ড ক্ফডকডটর 
একটি প্রিযেক্য়ি অন্কু্িক্প সংযকু্ত কডরন্ এবং এটি একটি সংডিাক্ধি সাটি্ড ক্ফডকডটর জন্যে ক্বক্ন্ময় করডি চান্ িডব সাটি্ড ক্ফডকট ক্ফটিও মওকুফ করা হয়।

অন্গু্রহ কডর আপন্ার দচক বা মাক্ন্ অে্ড ারডক প্রডেয় করনু্: NYC Department of Health and Mental Hygiene.  
ন্গে অ্য্ড গ্রহে করা হয় ন্া। ওয়াক-ইন্ গ্রাহকরা দরিক্েট বা দেক্বট কাে্ড , দচক বা মাক্ন্ অে্ড ার বযেবহার কডর অ্য্ড প্রোন্ করডি পাডরন্।

মেমচিে হশোয় মেে ফ� আপমে প্রশোয়োজেীয় সিস্ত মকছু সং�কু্ত কশোরশোছে (প্রডযাজযে সমস্ত ক্কছু পরীষো কডর দেিনু্):

□   সমূ্পে্ড, ফডটা আইক্ের একটি অন্কু্িক্প সহ আডবেন্পডত্র স্াষের করা হডয়ডছ।  
যক্ে ক্িিরু বয়স 18 বছডরর কম হয় িডব সাটি্ড ক্ফডকডট উক্লিক্িি প্রডিযেক ক্পিা/
মািার জন্যে আইক্ে অন্তভু্ডক্ত করনু্।

□  প্রক্িটি মিূ বা প্রিযেক্য়ি অন্কু্িক্পর একটি ফডটাকক্প 

□  দপডমটে, যক্ে প্রডযাজযে হয়

□  মিূ বা প্রিযেক্য়ি ন্ক্্য

ডোকশো�োশোগ্ পোঠোে:  
NYC Department of Health and Mental Hygiene  
Corrections Unit  
125 Worth Street, CN-4, Room 144  
New York, NY 10013

সংডিাধডন্ সহায়িার জন্যে, 311 এ কি করনু্ বা correctionsunit2@health.nyc.gov এ ইডমইি করনু্।  
সমস্ত ফম্ড ইংডরক্জডি পূরে করা উক্চি, িডব অন্বুাে করা ফম্ডগকু্ি দকবিমাত্র দরফাডরডসের জন্যে অন্িাইডন্ উপিব্ধ।

mailto:correctionsunit2%40health.nyc.gov
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আপমে কী অেশুোরোধ করশোে চোে?
মেম্নমিমখে ছকগুমির উপর মভমতি কশোর আপেোশোক কী জিো মদশোে হশোে েো সেোক্ত করুে। 

অেশুোরোধ করো সংশো�োধশোের ধরণ আমি কী জিো ফদে?

1 একটি জন্ম সাটি্ড ক্ফডকডট একটি ন্াম দযাগ করা বা সংডিাধন্ করা দটক্বি A দেিনু্।

2 একটি জন্ম সাটি্ড ক্ফডকডট আপন্ার ন্াম বা আপন্ার সন্তাডন্র ন্াম পক্রবি্ডন্ করা দটক্বি A দেিনু্।

3 একটি জন্ম সাটি্ড ক্ফডকডট ক্পিামািার ি্যযে সংডিাধন্ করা  
(ক্পিামািার ন্াম, ক্পিা-মািার জন্ম িাক্রি এবং জন্মস্ান্) দটক্বি A দেিনু্।

4 একটি জন্ম সাটি্ড ক্ফডকডট ক্পিামািাডক দযাগ করা, পক্রবি্ডন্ করা বা অপসারে করা  
(ক্পিৃত্ব, ক্ফক্িডয়িন্, েত্ক গ্রহে অন্তভু্ডক্ত) দটক্বি B দেিনু্।

5 বা্য্ড সাটি্ড ক্ফডকডট ক্িঙ্গ/ক্িঙ্গ ক্চক্নিিকারী পক্রবি্ডন্ করা দটক্বি C দেিনু্।

6 হাসপািাি দ্ারা সংঘটিি একটি ত্রুটি সংডিাধন্ করা দটক্বি D দেিনু্।

7 জডন্মর দরকে্ড  দ্যডক ি্যযে অপসারে করা দটক্বি E দেিনু্।
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ফটমেি A

আমি আমি চোই আিোর কী কী কোগ্জপত্র িোগ্শোে?  
(মেশোচ কোগ্জপত্রগুমির মেেরণ ফদখুে)।

সাটি্ড ক্ফডকডট ন্াম যকু্ত বযেক্ক্ত বা 
সাটি্ড ক্ফডকডট ন্াম যকু্ত সন্তাডন্র  
ক্পিা-মািা (গে)। ক্পিা-মািা হডি,  
ক্িিরু বয়স 18 বছডরর কম 
হডি হডব।

যক্ে হাসপািাি দ্ারা ত্রুটি করা হয় 
িডব এই আডবেন্পত্রটিডি দটক্বি 
D-দি যান্।

1. বা্য্ড সাটি্ড ক্ফডকডট প্র্যম বা মধযেম ন্ামটি দযাগ করনু্ বা 
সংডিাধন্ করনু্।

1, 2, 3, 4, 5 বা 6  
(এছাড়াও ন্ীডচর ন্ক্্যপত্র ছডকর িাক্িকার অধীডন্ 
"েকুডমটেস 1 দ্যডক 6 এর জন্যে দন্াট" দেিনু্।)

2. বা্য্ড সাটি্ড ক্ফডকডটর ন্াম পক্রবি্ডন্ করনু্ (প্র্যম, মধযেম 
এবং/অ্যবা দিষ ন্াম; আইন্ী ন্াম পক্রবি্ডন্)।

12 

3. বা্য্ড সাটি্ড ক্ফডকডট ক্পিামািার ি্যযে সংডিাধন্ করনু্ 
(ক্পিামািার ন্াডমর বান্ান্; ক্পিামািার িাক্রি 
এবং জন্মস্ান্)।

7, 9 বা 13

4. বা্য্ড সাটি্ড ক্ফডকডট দিষ ন্ামটি সংডিাধন্ করনু্। 7a, 8, 9, 10 বা 11

সমস্ত ন্ক্্য অবিযেই জন্মিাক্রডির আডগ িাক্রিযকু্ত হডি হডব।

�মদ হোসপোেোি বিোরো ত্রুটি করো হয় েশোে এই আশোেদেপত্রটিশোে ফটমেি D-ফে �োে।

NYC স্োস্থ্য ও িোেমসক স্োস্থ্যমেমধ মেভোগ্ (NYC Department of Health and Mental Hygiene) বিোরো গ্হৃীে েমির েোমিকো
# গ্হৃীে েমির ধরণ(গুমি)

 1* ইক্মউন্াইডজিন্ দরকে্ড  যা ক্িিরু প্র্যম ন্াম, জন্ম িাক্রি, বা্য্ড সাটি্ড ক্ফডকডট িাক্িকাভুক্ত ক্পিামািার ন্াম এবং  
স্াস্যেডসবা সকু্বধার টেযোম্প প্রেি্ডন্ কডর। টিকাকরডের দরকে্ড  কমপডষে ১০ বছডরর পরুডন্া হডি হডব।

 2* জডন্মর পডর দন্ওয়া প্র্যম আেমিমুাক্র দরকে্ড  (দফোডরি বা দটেট)
 3* আপন্ার জন্ম িাক্রি এবং সঠিক ন্াম দেক্িডয় একজন্ ক্চক্কৎসডকর কাছ দ্যডক ক্চঠি। ক্চঠিটি অবিযেই দিটারডহডে ্যাকডি হডব এবং ক্ন্ডে্ডি করডব দয আপক্ন্ 

10 বছর বা িারও দবক্ি সময় আডগ দসই ক্চক্কৎসডকর কাছ দ্যডক ক্চক্কৎসা ক্ন্ডিক্ছডিন্। এটিডি অবিযেই আপন্ার প্র্যম সাষোডির িাক্রি এবং আপন্ার দিষ 
সাষোডির িাক্রি অন্তভু্ডক্ত ্যাকডি হডব।  

 4* একটি প্রা্যক্মক, মাধযেক্মক বা উচ্চ ক্বেযোিয় দ্যডক ক্চঠি দযিাডন্ আপক্ন্ ক্িষো্যথী ক্ছডিন্ এবং যাডি আপন্ার জন্ম িাক্রি এবং সঠিক ন্াম দেিায়। ক্চঠিটিডি 
অবিযেই দসই িাক্রিগকু্ি ক্ন্ডে্ডি করডি হডব যিন্ আপক্ন্ ক্ন্বক্ধিি হডয়ক্ছডিন্ এবং অবিযেই এমন্ একটি সু্ি দ্যডক হডি হডব দযিাডন্ আপক্ন্ 10 বছর বা িারও 
দবক্ি বছর আডগ ক্িষো্যথী ক্ছডিন্।  

 5* একটি ধমথীয় প্রক্িষ্ান্ দ্যডক একটি ক্চঠি বা ন্ক্্য যা আপন্ার জন্ম িাক্রি এবং সঠিক ন্াম দেিায়। ন্ক্্যটি কমপডষে 10 বছর বয়সী এবং অক্ফক্সয়াি দিটারডহডে 
হডি হডব।

 6* আপন্ার জীবন্ বীমা পক্িক্স যা আপন্ার জন্ম িাক্রি এবং সঠিক ন্াম দেিায়। পক্িক্সটি কমপডষে ১০ বছডরর পরুাডন্া হডি হডব। 
7 ক্পিা-মািার মিূ বা্য্ড সাটি্ড ক্ফডকট যার ি্যযে আপক্ন্ সংডিাধন্ করডি চান্।

7a ক্পিামািার বা্য্ড সাটি্ড ক্ফডকট যাডি দিষ ন্াডমর সঠিক বান্ান্ দেিাডন্া আডছ। প্রিযেয়ন্পত্রটি অবিযেই জন্মিাক্রডির আডগর িাক্রিযকু্ত হডি হডব।

8 ক্পিামািার পাসডপাট্ড  যা দিষ ন্াডমর সঠিক বান্ান্ দেিায়। পাসডপাট্ড  জন্মিাক্রডির আডগ ইসযুে করা হডি হডব। 
9 ক্পিা-মািার মিূ ক্ববাডহর দরকে্ড /সাটি্ড ক্ফডকট যক্ে সন্তাডন্র জডন্মর আশোগ্ বাবা-মা ক্বডয় কডর ্যাডকন্। এটি দকবিমাত্র একটি দিষ ন্াম সংডিাধন্ করডি বযেবহার 

করা যাডব।
10 ক্পিামািার মাক্ক্ড ন্ ন্যোচারািাইডজিন্ সাটি্ড ক্ফডকট। ন্যোচারািাইডজিন্ সাটি্ড ক্ফডকডটর ি্যযে অবিযেই বা্য্ড সাটি্ড ক্ফডকডট ্যাকা ক্পিামািার িড্যযের সাড্য ক্মিডি 

হডব। ন্যোচারািাইডজিন্ সাটি্ড ক্ফডকডট ক্পিামািার দিষ ন্ামটি অবিযেই অন্ডুরাধকৃি সংডিাধডন্র সাড্য ক্মিডি হডব। ন্যোচারািাইডজিন্ সাটি্ড ক্ফডকটটি অবিযেই 
জন্মিাক্রডির আডগ িাক্রিযকু্ত হডি হডব।

11 একই ক্পিা-মািার সাড্য একটি বড় দবান্ বা ভাইডয়র বা্য্ড সাটি্ড ক্ফডকট।
12 একটি প্রিযেক্য়ি আইক্ন্ ন্াম পক্রবি্ডন্ সম্পক্ক্ড ি আোিডির আডেি পান্। আপক্ন্ যক্ে NYC-দি বাস কডরন্ িডব আপন্াডক অবিযেই ক্সক্ভি দকাডট্ড  দযডি হডব 

এবং একটি আইন্ী ন্াম পক্রবি্ড ডন্র জন্যে অন্ডুরাধ করডি হডব। আপক্ন্ যক্ে NYC এর বাইডর ্যাডকন্ িডব আপন্ার এিাকার উপযকু্ত আোিডি যান্ এবং 
একটি আইন্ী ন্াম পক্রবি্ড ডন্র জন্যে অন্ডুরাধ করনু্। প্রিযেক্য়ি আইন্ী ন্াম পক্রবি্ডন্ আোিডির আডেডি অবিযেই জন্ম িাক্রি, জন্মস্ান্ এবং সাটি্ড ক্ফডকট ন্ম্বর 
অন্তভু্ডক্ত ্যাকডি হডব।

13 ক্ন্ডচর দয দকাডন্া েটুি: 
• ক্পিা-মািার বা্য্ড সাটি্ড ক্ফডকট যার ি্যযে আপক্ন্ সংডিাধন্ করডি চান্ 
• একই ক্পিা-মািার সাড্য একটি বড় দবান্ বা ভাইডয়র বা্য্ড সাটি্ড ক্ফডকট
• ধমথীয় প্রক্িষ্ান্ যা আপন্ার জন্ম িাক্রি, আপন্ার সঠিক ন্াম এবং ক্পিামািার সঠিক ন্াম (গকু্ি) দেিায়
• সন্তাডন্র জডন্মর আডগ ন্যোচারািাইডজিন্ সাটি্ড ক্ফডকট বা ক্ববাডহর দরকে্ড ; িধুমুাত্র দিষ ন্াম সংডিাধন্ করডি বযেবহার করা দযডি পাডর

* েমি 1 ফিশোক 6 এর জে্য ফেোট: সাধারেি, একটি ন্ক্্য ক্িিরু 7ম জন্মক্েডন্র আডগ প্রক্িক্ষ্ি করা আবিযেক বা এটি কমপডষে 10 বছর বয়সী হডি হডব। এটি আমাডের প্রক্িক্ষ্ি 
করডি সহায়িা কডর দয আপক্ন্ দয ন্ক্্যপত্র জমা ক্েডছেন্ িা ববধ। ন্ক্্যগকু্িডি ক্ন্ম্নক্িক্িিগকু্িও অন্তভু্ডক্ত করা উক্চি: সন্তাডন্র ন্াম; িাক্িকাভুক্ত জন্ম িাক্রি; ক্পিামািার ন্াম(গকু্ি)।
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ছক B। NYC েোি্থ সোটি্থ মিশোকশোট মপেোিোেোশোক ফ�োগ্ করো, পমরেে্থ ে করো েো অপসোরণ করো  
(প্যোশোরশোটেজ / মপেৃশোবের স্ীকৃমে, মিমিশোয়�ে, দতিক গ্রহণ অতিভু্থ ক্ত)

দয়ো কশোর প্রিশোি এটি পড়ুে:

NYC বা্য্ড সাটি্ড ক্ফডকডট ক্দ্িীয় ক্পিামািার ন্াম যকু্ত করার প্রক্রিয়াটি সাধারেি সন্তাডন্র জডন্মর সময় ক্পিা/মািার (গডের) বববাক্হক অবস্ার উপর 
ক্ন্ভ্ড র কডর।

ক্সক্ভি মযোডরজ দরকে্ড  বা অন্যোন্যে ন্ক্্য আডবেন্পডত্রর সডঙ্গ জমা ক্েডি হডব। দযসব দষেডত্র ক্পিা-মািাডক আইন্ি ক্বডছেে হডয়ডছ, দসিাডন্ ক্ববাহক্বডছেডের দরকে্ড  
(গকু্ি) জমা ক্েডি হডব। যক্ে প্রাসক্ঙ্গক হয় িডব মিৃ ক্পিামািার একটি মিুৃযের সাটি্ড ক্ফডকট জমা ক্েডি হডব। সমস্ত দরকে্ড  অবিযেই প্রিযেক্য়ি অন্কু্িক্প হডি হডব।

ক্ন্উ ইয়ক্ড  দটেট অন্যোন্যে রাজযে, ওয়াক্িংটন্ ক্েক্স এবং ক্বডেডি সঞ্াক্িি ক্ববাহডক স্ীকৃক্ি দেয়। এটি সাধারে আইন্ ক্ববাহডক স্ীকৃক্ি দেয় ন্া।

মডন্ রািডবন্ দয আোিডির আডেি ন্া ্যাকডি, এই আডবেন্ ফম্ডটি ক্দ্িীয় ক্পিামািা দযাগ করার সময় উভয় বাবা-মা দ্ারা স্াষেক্রি হডি হডব। 

আমি কীভোশোে অে্য মপেোিোেোর েোি ফ�োগ্ করে? আপেোশোক কী করশোে হশোে েো জোেশোে এই ছকটি পড়ুে (পশোরর পষৃ্োয় চিশোে িোশোক)।
# আমি ম�শুর সতিোশোের জশোমের 

সিয়মেেোমহে?
আমি ফ�োগ্ করশোে চোই আিোর �ো করো দরকোর

1 মা/বাবা/ক্যক্ন্ জন্ম ক্েডয়ডছন্ হযোঁ স্ামী/স্তী  
(এটি ক্িিরু জডন্মর সময়কার 
স্ামী/স্তীর জন্যে প্রডযাজযে)

এই আডবেন্টির ক্বভাগ 4, পষৃ্া 3, সমূ্পে্ড করনু্ (ক্দ্িীয় 
ক্পিামািার ি্যযে)।

স্ামী/স্তী দযাগ করার জন্যে দকান্ $40 সংডিাধন্ ক্ফ দন্ই। িডব, 
প্রক্িটি সংডিাক্ধি সাটি্ড ক্ফডকডটর জন্যে একটি $15 ক্ফ আডছ।

2 মা/বাবা/ক্যক্ন্ জন্ম ক্েডয়ডছন্ হযোঁ, িডব আক্ম আমার ক্িিরু 
জডন্মর সমি ক্িিরু  
বজক্বক ক্পিার সাড্য ক্ববাক্হি 
ক্ছিাম ন্া।

সন্তাডন্র বজক্বক  
ক্পিা/ক্পিা-মািা

পাক্রবাক্রক আোিি বা ক্ন্উ ইয়ক্ড  দটেট সকু্প্রম দকাডট্ড  যান্ 
এবং পযোডরডটেজ/ক্ফক্িডয়িডন্র আডেডির জন্যে ক্জজ্াসা করনু্। 
এছাড়াও, িহর, দটেট, জন্মিাক্রি এবং ক্পিামািার ক্িঙ্গ দযাগ 
করার জন্যে অন্ডুরাধ করা হয় যা ক্পিামািার অে্ড ার অফ 
পযোডরডটেজ/ক্ফক্িডয়িডন্ ক্ন্ক্ে্ডষ্ট করা হয়।

বজক্বক ক্পিাডক যকু্ত করার জন্যে দকান্ও $40 সংডিাধন্ ক্ফ 
দন্ই। িডব, প্রক্িটি সংডিাক্ধি সাটি্ড ক্ফডকডটর জন্যে একটি $15 ক্ফ 
আডছ।

3 মা/বাবা/ক্যক্ন্ জন্ম  
ক্েডয়ডছন্

ন্া সন্তাডন্র বজক্বক  
ক্পিা/ক্পিা-মািা

ক্পিৃডত্বর স্ীকৃক্ি (Acknowledgment of Parentage, 
AOP) ফডম্ডর স্ীকৃক্ি সমূ্পে্ড করনু্।

অিেো:
পাক্রবাক্রক আোিি বা ক্ন্উ ইয়ক্ড  দটেট সকু্প্রম দকাডট্ড  যান্ 
এবং পযোডরডটেজ/ক্ফক্িডয়িডন্র আডেডির জন্যে ক্জজ্াসা করনু্। 
এছাড়াও, িহর, দটেট, জন্মিাক্রি এবং ক্পিামািার ক্িঙ্গ দযাগ 
করার জন্যে অন্ডুরাধ করা হয় যা ক্পিামািার অে্ড ার অফ 
পযোডরডটেজ/ক্ফক্িডয়িডন্ ক্ন্ক্ে্ডষ্ট করা হয়।

বজক্বক ক্পিাডক যকু্ত করার জন্যে দকান্ও $40 সংডিাধন্ 
ক্ফ দন্ই। িডব, প্রক্িটি সংডিাক্ধি সাটি্ড ক্ফডকডটর জন্যে 
একটি $15 ক্ফ আডছ।

4 মা/বাবা/ক্যক্ন্ জন্ম  
ক্েডয়ডছন্

ন্া ক্দ্িীয় ক্পিা-মািা  
(ক্িিরু বজক্বক ক্পিা/মািা 
অন্তভু্ডক্ত ন্য়)

ক্পিৃডত্বর (Acknowledgment of Parentage, AOP) 
ফডম্ডর স্ীকৃক্ি সমূ্পে্ড করনু্।

অিেো:
পাক্রবাক্রক আোিি বা ক্ন্উ ইয়ক্ড  দটেট সকু্প্রম দকাডট্ড  যান্ এবং 
পযোডরডটেজ / ক্ফক্িডয়িন্ বা অে্ড ার অফ অযোেপিডন্র অে্ড ার এর 
জন্যে ক্জজ্াসা করনু্। এছাড়াও, িহর, রা্রে, জন্ম িাক্রি এবং 
ক্পিামািার ক্িঙ্গ দযাগ করার জন্যে অন্ডুরাধ করা হয় অে্ড ার 
অফ পযোডরডটেজ/ক্ফক্িডয়িন্ বা অে্ড ার অফ অযোেপিডন্ ক্ন্ক্ে্ডষ্ট 
করা হয়।

ক্দ্িীয় ক্পিামািা দযাগ করার জন্যে দকান্ও $40 সংডিাধন্ ক্ফ 
দন্ই। িডব, প্রক্িটি সংডিাক্ধি সাটি্ড ক্ফডকডটর জন্যে $15 ক্ফ এবং 
েত্ক গ্রহডের আডেিগকু্ির জন্যে $40 সংডিাধন্ ক্ফ রডয়ডছ।

(পডরর পষৃ্াি অবযোহি)

https://otda.ny.gov/programs/applications/5171-be.pdf
https://otda.ny.gov/programs/applications/5171-be.pdf
https://otda.ny.gov/programs/applications/5171-be.pdf
https://otda.ny.gov/programs/applications/5171-be.pdf
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ফটমেিB চিিোে। আমি কীভোশোে  অে্য মপেোিোেোর েোি ফ�োগ্ করে? আপেোশোক কী করশোে হশোে েো জোেশোে এই ফটমেিটি পড়ুে।

# আমি ম�শুর সতিোশোের জশোমের সিয় 
মেেোমহে?

আমি ফ�োগ্ করশোে চোই আিোর দরকোর

5 বজক্বক ক্পিা হয় হযোঁ বা ন্া আক্ম ক্ন্ডজ উপডরর 1, 2 এবং 3 ন্ম্বরগকু্ির জন্যে ক্ন্ডে্ডিাবিী দেিনু্ এবং 
প্রডযাজযে ক্হসাডব সমূ্পে্ড করনু্। জন্মোত্রী মা/ক্পিা-মািার সম্মক্ির 
প্রডয়াজন্ হডি পাডর।

6 ক্দ্িীয় ক্পিা-মািা  
(ক্িিরু বজক্বক ক্পিা/মািা 
অন্তভু্ডক্ত ন্য়)

ন্া

যক্ে হযোঁ হয় িডব 1 ন্ম্বডরর 
জন্যে ক্ন্ডে্ডিাবিী অন্সুরে 
করনু্

আক্ম ক্ন্ডজ পাক্রবাক্রক আোিি বা ক্ন্উ ইয়ক্ড  দটেট সকু্প্রম দকাডট্ড  যান্ এবং 
পযোডরডটেজ / ক্ফক্িডয়িন্ বা অে্ড ার অফ অযোেপিডন্র অে্ড ার এর 
জন্যে ক্জজ্াসা করনু্। এছাড়াও, িহর, রা্রে, জন্ম িাক্রি এবং 
ক্পিামািার ক্িঙ্গ দযাগ করার জন্যে অন্ডুরাধ করা হয় অে্ড ার 
অফ পযোডরডটেজ/ক্ফক্িডয়িন্ বা অে্ড ার অফ অযোেপিডন্ ক্ন্ক্ে্ডষ্ট 
করা হয়। 

ক্ফ উপডরর 4 ন্ম্বডরর মডিা একই রকম।

আমি কীভোশোে  NYC জমে সোটি্থ মিশোকশোট ফকোশোেো মপেোিোেোশোক অপসোরণ েো পমরেে্থ ে করশোে পোমর?

আমি ম�শুর সতিোশোের জশোমের সিয় 
মেেোমহে?

আমি চোই আিোর দরকোর

বা্য্ড সাটি্ড ক্ফডকডট িাক্িকাভুক্ত 
ক্পিামািা 

হয় হযোঁ বা ন্া একজন্ ক্পিা-মািা পক্রবি্ডন্ 
করনু্ বা অপসারে করনু্

পযোডরডটেজ প্রক্িষ্ার জন্যে ফযোক্মক্ি দকাট্ড  বা ক্ন্উ ইয়ক্ড  দটেট 
সকু্প্রম দকাডট্ড  যান্। দকান্ও অক্ভভাবকডক অপসারে বা পক্রবি্ডন্ 
করার জন্যে পযোডরডটেডজর একটি আডেডির জন্যে ক্জজ্াসা করনু্। 

ছক C। মিঙ্গ িোক্থ োর পমরেে্থ ে
# আমি আমি চোই আিোর মক করো উমচে? 
1 সাটি্ড ক্ফডকডট িাক্িকাভুক্ত বযেক্ক্ত আমার বা্য্ড সাটি্ড ক্ফডকডট ক্িঙ্গ 

ক্চক্নিিকরে পক্রবি্ডন্ করনু্ 
আডবেন্পত্র এবং স্-প্রিযেয়ন্ ফম্ড  
(বয়স 18 বা িার দবক্ি) পূরে করনু্।  
 on.nyc.gov/birthcertgenderselfattestation দেিনু্।

2 বা্য্ড সাটি্ড ক্ফডকডট িাক্িকাভুক্ত ক্িিরু 
ক্পিা-মািা

আমার সন্তাডন্র জডন্মর সাটি্ড ক্ফডকডট 
ক্িঙ্গ ক্চক্নিিকরে পক্রবি্ডন্ করনু্

আডবেন্ এবং স্-প্রিযেয়ন্ ফম্ড অপ্রাপ্তবয়স্ডের জন্যে (18 বছডরর কম বয়সী) 
পূরে করনু্।  
 on.nyc.gov/birthcertgenderattestationminor দেিনু্।

ছক D। হোসপোেোি বিোরো তেমর একটি ত্রুটি সংশো�োধে করো
# আমি আমি চোই আিোর সতিোশোের েয়স 

েে্থ িোশোে
আিোর কী করো উমচে? 

1 আমার সন্তাডন্র 
সাটি্ড ক্ফডকডট 
িাক্িকাভুক্ত 
ক্পিা-মািা

আমার সন্তাডন্র প্র্যম এবং 
মধযেম ন্াম ফ�োগ্ করো 

60 ক্েন্ বা িার কম বয়সী সাটি্ড ক্ফডকডট িাক্িকাভুক্ত ক্পিা-মািার (গডের) জন্যে ববধ আইক্ে সহ এই 
অযোক্লিডকিন্টি জমা ক্েন্। দকাডন্া ক্ফ দন্ই। 

1 বছডরর দচডয় কম বয়সী ক্কন্তু 
60 ক্েডন্র দচডয় দবক্ি বয়সী

সাটি্ড ক্ফডকডট িাক্িকাভুক্ত ক্পিা-মািার (গডের) জন্যে ববধ আইক্ে সহ এই 
অযোক্লিডকিন্টি জমা ক্েন্।  
ক্ন্য়ক্মি ক্ফ প্রডযাজযে।

2 আমার সন্তাডন্র 
সাটি্ড ক্ফডকডট 
িাক্িকাভুক্ত 
ক্পিা-মািা

আমার সন্তাডন্র বা্য্ড 
সাটি্ড ক্ফডকডট হাসপািাি দ্ারা 
করা একটি ভুি সংশো�োধে 
করা

ক্িিটুি বি্ডমাডন্ 1 বছডরর দচডয় 
কম বয়সী।

হাসপািাডি ক্ফডর যান্ দযিাডন্ আপন্ার সন্তাডন্র জন্ম হডয়ক্ছি। এই 
অযোক্লিডকিন্টি আন্নু্ এবং ত্রুটিটি ঠিক করার জন্যে িাডের একটি 
সংডিাধন্ জমা ক্েডি বিনু্। হাসপািািটি NYC স্াস্যে ক্বভাডগর কাডছ 
ইডিক্ট্রক্ন্কভাডব অন্ডুরাধটি জমা দেডব। 

দকাডন্া ক্ফ দন্ই।
3 আমার সন্তাডন্র 

সাটি্ড ক্ফডকডট 
িাক্িকাভুক্ত 
ক্পিা-মািা

আমার সন্তাডন্র বা্য্ড 
সাটি্ড ক্ফডকডট হাসপািাি দ্ারা 
করা একটি ভুি সংশো�োধে 
করা

ক্িিটুি বি্ডমাডন্ ১৮ বছডরর 
কম বয়সী ক্কন্তু 1 বছডরর 
দবক্ি বয়সী।

দয হাসপািাডি ক্িিটুির জন্ম হডয়ক্ছি দসিান্ দ্যডক একটি ক্চঠি অন্ডুরাধ 
করনু্ যাডি বিা হডয়ডছ দয একটি ত্রুটি করা হডয়ডছ। ক্চঠিটিডি অবিযেই 
ক্িিরু ন্াম, জন্ম িাক্রি এবং ভুি ি্যযে ক্ন্ডে্ডি করডি হডব দযমন্টি 
বি্ডমাডন্ বা্য্ড সাটি্ড ক্ফডকডট প্রেক্ি্ডি হয়, দসই সাড্য সঠিক ি্যযে দযমন্টি 
প্রেক্ি্ডি হওয়া উক্চি। ক্চঠিডি অবিযেই বা্য্ড সাটি্ড ক্ফডকডট িাক্িকাভুক্ত 
ক্পিা-মািার (গডের) ন্াম অন্তভু্ডক্ত ্যাকডি হডব।

4 সাটি্ড ক্ফডকডট ন্াম 
্যাকা বযেক্ক্ত

আমার জডন্মর সাটি্ড ক্ফডকডট 
হাসপািাি দ্ারা করা একটি 
ত্রুটি সংশো�োধে করা। এটি 
িধুমুাত্র ক্ন্ম্নক্িক্িি দষেত্রগকু্ির 
জন্যে প্রডযাজযে: ক্িঙ্গ, জন্ম িাক্রি 
এবং জডন্মর সময়, জন্মস্ান্। 

আপন্ার বয়স 18 বছর বা 
িার দবক্ি। 

আপক্ন্ দয হাসপািাডি জন্মগ্রহে কডরডছন্ দসিান্ দ্যডক একটি ক্চঠির জন্যে 
অন্ডুরাধ করনু্ যাডি বিা হডয়ডছ দয একটি ত্রুটি করা হডয়ডছ। ক্চঠিটিডি 
অবিযেই আমার ন্াম, জন্ম িাক্রি এবং ভুি ি্যযেডক ক্ন্ডে্ডি করডি হডব 
দযমন্টি বি্ডমাডন্ বা্য্ড সাটি্ড ক্ফডকডট প্রেক্ি্ডি হয়, দসইসাড্য সঠিক ি্যযে 
ক্হসাডব দযটি প্রেক্ি্ডি হওয়া উক্চি। আপন্াডক অবিযেই ক্ন্ম্নক্িক্িিগকু্ির 
মডধযে একটি জমা ক্েডি হডব: হাসপািাডির ওয়াক্ড ক্িট, িগ জান্্ডাি বা 
জডন্মর সময় সমূ্পে্ডকৃি জডন্মর দরকে্ড গকু্ি। 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/vr/birth-certificate-gender-self-attestation-be.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/vr/birth-certificate-gender-attestation-be.pdf
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ছক E। েোি্থ সোটি্থ মিশোকট ফিশোক েি্য অপসোরণ করো
# আমি আমি চোই আিোর কী করো উমচে?
1 সাটি্ড ক্ফডকডট ন্াম যকু্ত বযেক্ক্ত 

বা সাটি্ড ক্ফডকডট ন্াম যকু্ত 
সন্তাডন্র ক্পিা-মািা (গে)।  
ক্পিা-মািা হডি,  
ক্িিরু বয়স 18 বছডরর 
কম হডি হডব।

বা্য্ড সাটি্ড ক্ফডকট দ্যডক ি্যযে অপসারে করনু্ ক্ন্উ ইয়ক্ড  দটেট সকু্প্রম দকাডট্ড  যান্ ি্যযে মডুছ দফিার জন্যে আোিডির 
আডেডির জন্যে অন্ডুরাধ করার জন্যে। যক্ে এটি একটি হাসপািাডির 
ত্রুটি হয় িডব ছক D দেিনু্।

একজন্ ক্চক্কৎসডকর ন্াম মডুছ দফিনু্ দকান্ও ক্চক্কৎসডকর ন্াম একটি জন্ম সাটি্ড ক্ফডকট দ্যডক মডুছ দফিা 
দযডি পাডর যক্ে িাডের দমক্েডকি িাইডসন্সটি আত্মসমপ্ডে বা 
ক্ন্উ ইয়ক্ড  দটেট ক্েপাট্ড ডমটে অফ দহি্য, অক্ফস অফ প্রডফিন্াি 
দমক্েডকি কন্াক্ট দ্ারা বাক্িি করা হয়। ক্ন্ডে্ডিাবিীর জন্যে 
nyc.gov/health এ যান্ এবং "certificate corrections" 
(সাটি্ড ক্ফডকট সংডিাধন্) জন্যে অন্সুধিান্ করনু্ (সাধারে সংডিাধন্ 
ক্িডরান্াডমর ন্ীডচ ("Common Corrections"), দেিনু্ "How 
do I remove information on the birth certificate?" 
(আক্ম কীভাডব জন্ম সাটি্ড ক্ফডকডটর ি্যযে সরাডবা?"))।  
প্রডনের জন্যে, 311 এ কি করনু্ এবং "Vital Records 
Assistance" (ভোইটোি ফরকড্থ স সহোয়েো) চান্ বা 
nycdohvr@health.nyc.gov এ ইডমইি করনু্। NYC এর 
বাইডর ্যাকডি, 212-639-9675 এ কি করনু্।

https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page%20
https://www1.nyc.gov/site/doh/services/certificate-corrections.page
mailto:nycdohvr%40health.nyc.gov

