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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?

সংডিাধডন্র জন্যে আডবেন্ করার জন্যে, আপন্াডক অবিযেই দেডসডেডটের (মিৃ বযেক্ক্তর) স্ামী/স্তী, সন্ান্, ক্পিা-মািা, ভাইডবান্, ন্াক্ি-ন্ািক্ন্, দে্য সাটি্ড ক্ফডকডট 
িাক্িকাভুক্ত ি্যযেোিা, বা দকান্ও অক্ধকারী পক্ষ হডি হডব। আপন্াডক অবিযেই 18 বছর বা িার দবক্ি বয়সীও হডি হডব।  
আপক্ন্ যক্ে ি্যযেোিা ক্হসাডব দে্য সাটি্ড ক্ফডকডট িাক্িকাভুক্ত ন্া হন্ িডব NYC এর স্াস্যে ও মান্ক্সক স্াস্যেক্বক্ধ েপ্তর (স্াস্যে ক্বভাগ) সাটি্ড ক্ফডকটটি সংডিাধন্ 
করার অন্ডুরাডধর বযোপাডর ি্যযেোিাডক অবক্হি করডব। 

আশোেদেকোরীর েথ্্য (স্পষ্টভোশোে মদু্রণ করুে এেং শুধমুোত্র েীল েো কোশোলো কোলল ে্যেহোর করুে):
ন্াডমর প্র্যম অংি মধযেন্াম ন্াডমর দিষ অংি

মিৃ বযেক্ক্তর সাড্য সম্পক্ড

ক্িঠি দিখার ঠিকান্া অযোপাট্ড ডমটে ন্ম্বর

িহর দটেট ক্জপ দকাে

প্রা্যক্মক দফান্ ন্ম্বর ক্বকল্প দফান্ ন্ম্বর ইডমইি অযোডরেস

েে্ত মোশোে ডেথ্ সোর্্ত লিশোকশোে থ্োকো মেৃ ে্যলতির েথ্্য:
ন্াডমর প্র্যম অংি মধযেন্াম ন্াডমর দিষ অংি

মিুৃযের স্ান্ (হাসপািাি/ন্াক্স্ডং দহাম/রাস্ার ঠিকান্ার ন্াম): 

মিুৃযের িাক্রখ (মাস/ক্েন্/বছর):       মিুৃযের বডরা: 

দে্য সাটি্ড ক্ফডকট ন্ম্বর (যক্ে জান্া ্যাডক):    1    5    6    - ___  ___ - ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

ডেথ্ সোর্্ত লিশোকশোের ডকোে আইশোেমর্ 
আপলে সংশো�োধে করশোে চোে?  
(উোহারেস্রপূ, জন্ম িাক্রখ, দসািাি 

ক্সক্কউক্রটি ন্ম্বর, জন্মস্ান্)

েে্ত মোশোে আইশোেমর্ কীভোশোে ডেথ্ 
সোর্্ত লিশোকশোে ডদখোশোেো আশোে? আইশোেমর্ কীভোশোে ডদখোশোেো উলচে?

উোহারে: জডন্মর িাক্রখ উোহারে: 5/5/1945 উোহারে: 5/25/1945

একর্ NYC ডেথ্ সোর্্ত লিশোকে সংশো�োধশোের জে্য আশোেদে

https://www1.nyc.gov/site/doh/services/death-certificates.page
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লেশোদ্ত �োেলী

দ্রষ্টে্য: যলদ মেুৃ্যর েোলরশোখর 12 মোশোসর মশোধ্য প্রলেষ্োে েো েোতিোর েো লিউশোেরোল ডহোম কেৃ্ত ক ত্রুর্র্ ঘশোে েশোে আপেোর উলচৎ প্রলেষ্োে 
েো েোতিোর েো লিউশোেরোল ডহোশোমর সোশোথ্ ডযোগোশোযোগ করো।
আপন্ার েরখাডস্র সাড্য দকান্ ন্ক্্যগকু্ির প্রডয়াজন্ িা ক্ন্ধ্ডারে করডি ক্ন্ম্নক্িক্খি িাট্ড টি বযেবহার করনু্। 

সমস্ত ধরশোণর সংশো�োধশোের জে্য, আপেোশোক অে�্যই আপেোর দরখোশোস্তর সোশোথ্ আপেোর অ-ডময়োশোদোত্ীণ্ত িশোেো সেোতিকরণ 
(identification, ID) অন্তভু্ত তি করশোে হশোে।

ডয আইশোেম(গুলল) সংশো�োধে 
করশোে হশোে

ডয ধরশোের সে্যোলয়ে/আসল েলথ্পত্র আশোেদেকোরীশোক অে�্যই জমো লদশোে হশোে

মিৃ বযেক্ক্তর আইন্গি ন্াম •  যক্ে ত্রুটিটি মিুৃযের িাক্রডখর 12 মাডসর মডধযে প্রক্িষ্ান্ বা োক্তার দ্ারা করা হয়, িাহডি প্রক্িষ্ান্ বা োক্তাডরর সাড্য দযাগাডযাগ 
করনু্। িারা ইডিক্ট্রক্ন্কভাডব সংডিাধডন্র অন্ডুরাধ জমা ক্েডি পাডর। 

•  যক্ে 12 মাডসর দবক্ি সময় পার হডয় ্যাডক িডব দে্য সাটি্ড ক্ফডকডট িাক্িকাভুক্ত প্রক্িষ্ান্ বা োক্তাডরর কাছ দ্যডক একটি ক্িঠি 
প্রডয়াজন্। ক্িঠিডি অবিযেই উডলেখ করডি হডব দয িারা ন্াডমর সাড্য একটি ভুি কডরডছ। (দমক্েডকি দরকে্ড ও প্রডয়াজন্ হডি পাডর)।

মিৃ বযেক্ক্তর সাধারে বাসস্ান্ ঠিকান্ার েটুি (2) প্রমাে প্রডয়াজন্: মিৃ বযেক্ক্তর মিুৃযের িাক্রডখর আডগ ক্িন্ (3) মাডসর মডধযে একটি সরকারী সংস্ার কাছ দ্যডক ক্িঠি; 
ইউটিক্িটি ক্বি; মট্ড ডগজ ক্ববকৃ্ি; ভাড়া বা ইজারার িুক্ক্ত।

মাক্ক্ড ন্ সিস্ত বাক্হন্ীডি িাকরী ক্েসিাজ্ড  দপপার (DD214), ক্েসিাজ্ড  সাটি্ড ক্ফডকট, বা দভডটরাসে অযোডফয়াস্ড দ্যডক পাওয়া আসি ক্িঠি

বববাক্হক/অংিীোক্রডবের অবস্া বা 
জীক্বি স্ামী/স্তীর ন্াম অপসারে/
যকু্ত করা

ক্সক্ভি মযোডরজ সাটি্ড ক্ফডকট, ক্ন্বক্ধিি গাহ্ড স্যে অংিীোক্রডবের সাটি্ড ক্ফডকট, আইন্গি ক্বডছেে ন্ক্্য, ক্েডভাস্ড ক্েক্রি, মিৃ বযেক্ক্ত দয স্াডন্ 
ক্বডয় কডরক্ছডিন্ দসখান্ দ্যডক ফাইডি দকাডন্া ক্েডভাস্ড ন্া ্যাকার অবগক্িপত্র, অ্যবা ক্বপত্ীক/ক্বধবা হডি স্ামী/স্তীর দে্য সাটি্ড ক্ফডকট

দবডঁি ্যাকা স্ামী/স্তী/সঙ্ীর ন্াম ক্সক্ভি মযোডরজ সাটি্ড ক্ফডকট, ক্ন্বক্ধিি গাহ্ড স্যে অংিীোক্রডবের সাটি্ড ক্ফডকট, অ্যবা আইন্গি ক্বডছেে ন্ক্্য

জন্ম িাক্রখ/বয়স  
অ্যবা জন্মস্ান্

মিৃ বযেক্ক্তর মিূ বা্য্ড সাটি্ড ক্ফডকট

দসািাি ক্সক্কউক্রটি ন্ম্বর আসি দসািাি ক্সক্কউক্রটি কাে্ড  বা দসািাি ক্সক্কউক্রটি প্রিাসডন্র ক্িঠি যাডি মিৃ বযেক্ক্তর সমূ্পে্ড দসািাি ক্সক্কউক্রটি ন্ম্বর দেখাডন্া 
আডছ

সাধারে দপিা কম্ডিারী আইক্ে বা ক্ন্ডয়াগকি্ড ার কাছ দ্যডক ক্িঠি যাডি মিৃ বযেক্ক্তর ন্াম এবং দপিা দেখাডন্া আডছ

বযেবসার ধরন্  
অ্যবা ক্িল্প

কম্ডিারী আইক্ে, ক্ন্ডয়াগকি্ড ার কাছ দ্যডক ক্িঠি, দিষ দবিন্ রক্িে(গকু্ি), দিষ W-2 ফম্ড, দপিাোর িাইডসসে

ক্িক্ষা ক্েড্লামা, ক্েক্গ্র, ক্িক্ষা প্রক্িষ্ান্ দ্যডক ক্িঠি

ছদ্মন্াম বা AKAs  
(Also Known As/অন্যে দয ন্াডম 
পক্রক্িি)

আইক্ন্ আোিডির ন্ক্্য, ক্ববাডহর সাটি্ড ক্ফডকট, বা্য্ড সাটি্ড ক্ফডকট বা ক্ফউডন্রাি দহাম দ্যডক ত্রুটি স্ীকার কডর ক্িঠি

ক্পিামািার ি্যযে মিৃ বযেক্ক্তর মিূ বা্য্ড সাটি্ড ক্ফডকট

ি্যযেোিার ি্যযে •  যক্ে ি্যযেোিার ি্যযে মডুছ দফিা হয়, িডব ক্ন্উ ইয়ক্ড  কাউক্টের সাডরাডগট'স দকাট্ড  দ্যডক একটি আোিডির আডেি প্রডয়াজন্।

•  যক্ে ি্যযেোিার ি্যযে সংডিাধন্ করা হয়, একটি সরকারী ক্িঠি বা ইউটিক্িটি ক্বি, মট্ড ডগজ ক্ববকৃ্ি বা ভাড়া/ইজারা িুক্ক্ত, 
বা ক্ফউডন্রাি দহাম দ্যডক ত্রুটি স্ীকার কডর ক্িঠি

দিষকৃডিযের ি্যযে দিটারডহডে কবরস্ান্/শ্মিান্ দ্যডক মিূ ক্িঠি, বা ক্ফউডন্রাি দহাম দ্যডক ক্ফডর আসা

ক্ফউডন্রাি দহাম ি্যযে ক্ফউডন্রাি দহাম দ্যডক বা ক্ফউডন্রাি পক্রিািডকর দিটারডহডে স্াক্ষক্রি ক্িঠি

COVID-19 দক মিুৃযের কারে 
ক্হসাডব যকু্ত করনু্

এই েরখাস্টি সমূ্পে্ড করনু্ এবং এটি একটি স্াস্যেডসবা সরবরাহকারীর কাছ দ্যডক একটি ক্িঠির সাড্য জমা ক্েন্ ক্যক্ন্ দে্য 
সাটি্ড ক্ফডকডট উক্লেক্খি মিৃ বযেক্ক্তর ক্িক্কৎসা কডরক্ছডিন্। 

ক্িঠিডি অবিযেই ্যাকডি হডব: সরবরাহকারীর দিটারডহে, স্াক্ষর এবং িাইডসসে ন্ম্বর; সরবরাহকারী কখন্ মিৃ বযেক্ক্তর ক্িক্কৎসা িরু ু
কডরক্ছডিন্ এবং বধি কডরক্ছডিন্ িার িাক্রখগকু্ি; সরবরাহকারীর কাছ দ্যডক একটি ক্ববকৃ্ি দয মিুৃযের কারেটি COVID-19 এর 
সাড্য সম্পক্ক্ড ি ক্ছি; সরকারী জররুী অবস্া বযেবস্াপন্া সংস্া (Federal Emergency Management Agency, FEMA) এর 
ক্ন্ডে্ড ক্িকা অন্যুায়ী, দে্য সাটি্ড ক্ফডকটটি অবিযেই ক্ন্ডে্ডি করডি হডব দয মিুৃযেটি COVID-19 বা COVID-19 এর মডিা উপসডগ্ডর 
ফডি হডয়ডছ, হডয় ্যাকডি পাডর, বা হওয়ার সম্ভাবন্া আডছ - ক্িঠিডি অন্রুপূ বাকযোংি অন্ভু্ডক্ত ্যাকডি পাডর; এবং সরবরাহকারীর 
কাছ দ্যডক একটি ক্ববকৃ্ি যাডি বিা ্যাকডব দয িারা দে্য সাটি্ড ক্ফডকডট উক্লেক্খি মিুৃযের বি্ডমান্ কারে পয্ডাডিািন্া কডরডছ।

েরখাস্, ক্িঠি এবং সমস্ প্রডয়াজন্ীয় েকুডমটেগকু্ি দমইি করনু্ এই ঠিকান্ায়: NYC Department of Health and Mental 
Hygiene, Attention: FEMA Death Certificate Amendment Request, Corrections Unit, 125 Worth Street, 
Room 144, CN-4, New York, NY 10013. আরও িড্যযের জন্যে, ইডমইি করনু্ correctionsunit2@health.nyc.gov এ, 
ক্বষয় িাইডন্ "FEMA burial assistance" (FEMA দিষকৃিযে সহায়িা) ক্িডখ।
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দ্রষ্টে্য: েলথ্সমূশোহর সে্যেো যোচোই করো হশোে। যলদ জমো ডদওয়ো েলথ্র েথ্্য  
অপয্তোপ্ত হয় েো যলদ েলথ্র েথ্্য েো ডমশোল, েশোে অলেলরতি েলথ্র প্রশোয়োজে হশোে পোশোর।

যক্ে আপন্ার ন্ক্্যগকু্ি ইংডরক্জ বযেিীি অন্যে দকাডন্া ভাষায় ্যাডক িডব আপন্াডক অবিযেই একটি ইংডরক্জ অন্বুাে সরবরাহ করডি হডব। মাক্ক্ড ন্ যকু্তরাড্রের 
বাইডরর কন্সযুেডিটগকু্ি প্রায়িই আপন্ার জন্যে সরকারী ন্ক্্য অন্বুাে কডর দেডব। NYC স্াস্যে েপ্তডরর অক্ফস অফ ভাইটাি দরকে্ড স প্রক্িক্ষ্ি অন্বুাে দসবাসমহূ 
দ্যডক অন্বুাে গ্রহে কডর।

একর্ ডেথ্ সোর্্ত লিশোকে সংশো�োধে করশোে কে খরচ হয়?

NYC স্াস্যে েপ্তর দবক্িরভাগ দে্য সাটি্ড ক্ফডকটগকু্ি সংডিাধন্ করার জন্যে একটি অ-দফরিডযাগযে $40 প্রডসক্সং ক্ফ িাজ্ড  কডর (ন্ীডি দেখনু্)। প্রক্িটি সংডিাক্ধি 
সাটি্ড ক্ফডকডটর োম $15।

প্রশোসলসং লি (অ-ডিরেশোযোগ্য): $40

অন্ডুরাধ করা সংডিাক্ধি দে্য সাটি্ড ক্ফডকডটর সংখযো (সব্ডাক্ধক 3): 

প্রলের্ সংশো�োলধে সোর্্ত লিশোকশোের জে্য $15 দ্ারা গেু কডর পাওয়া যায়: $

সংযকু্ত দমাট পক্রমাে: $

অন্গু্রহ কডর আপন্ার দিক বা মাক্ন্ অে্ড ারডক প্রডেয় করনু্: NYC Department of Health and Mental Hygiene.  
ন্গে অ্য্ড গ্রহে করা হয় ন্া।

ক্ন্ম্নক্িক্খি দক্ষডত্র দকাডন্া ক্ফ প্রডযাজযে হয় ন্া: অন্ডুরাধটি প্রক্িষ্ান্ বা োক্তার দ্ারা জমা দেওয়া হডি; অন্ডুরাধটি একটি ক্ফউডন্রাি দহাম দ্ারা জমা দেওয়া 
হডি, মিুৃযের 12 মাডসর মডধযে অন্পুক্স্ি/অজান্া ি্যযে দযাগ করা হডি; গভ্ড পাি বা মিৃ সন্ান্ জডন্মর সাটি্ড ক্ফডকডট পক্রবি্ডন্; অ্যবা NYC স্াস্যে েপ্তডরর 
একটি প্রিাসক্ন্ক ত্রুটি।

আলম কীভোশোে একর্ আশোেদে জমো লদশোে পোলর?

•  এই আডবেন্পডত্রর পষৃ্া 1 এর সমস্ ি্যযে সমূ্পে্ড করনু্। 

•  এই আডবেন্পডত্রর পষৃ্া 2-এ িাক্িকাভুক্ত ক্হসাডব মিূ/প্রিযেক্য়ি ন্ক্্যগকু্ি অন্ভু্ডক্ত করনু্। 

•  ছক্ব সহ আইন্ান্গু আইক্ে, দযমন্ একটি বি্ডমান্ রোইভারস িাইডসসে বা পাসডপাডট্ড র একটি কক্প সংযকু্ত করনু্। 

•  একটি দিক বা মাক্ন্ অে্ড ার অন্ভু্ডক্ত করনু্ (প্রক্িটি সংডিাক্ধি সাটি্ড ক্ফডকডটর জন্যে $40 প্রডসক্সং ক্ফ এবং িার সাড্য $15)। ন্গে টাকা দেডবন্ ন্া। 

•  িধুমুাত্র ন্ীি বা কাডিা কাক্িডি এই ফডম্ডর ন্ীডি সাক্ষর এবং িাক্রখ ক্েন্।

•  োকডযাডগ পাঠান্:

NYC Department of Health and Mental Hygiene  
Corrections Unit 
Attention: Death Certificate Correction
125 Worth Street, Room 144, CN-4 
New York, NY 10013

লেশোচ সোক্ষর করুে
আডবেন্কারীর স্াক্ষর: িাক্রখ

সেককীকরণ: একটি ক্ম্যযো পক্রিয়পত্র জমা দেওয়া একটি অপরাধ এবং িঙ্ঘন্কারীডের ক্বিাডরর আওিায় আন্া হডব। ক্ম্যযো, অসিযে বা ক্বভ্াক্ন্কর ক্ববকৃ্ি 
দেওয়া বা এই আডবেডন্ অডন্যের স্াক্ষর জাি করা আইডন্র িঙ্ঘন্। িঙ্ঘন্ একটি অপকম্ড যা $2,000 পয্ডন্ জক্রমান্া দ্ারা িাক্স্ডযাগযে।

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