
1. মতৃ্্য যুর সময় শেষ নাম 2. নামমর প্রথম অংে 3.  □ নারী  

□ প্যর্যষ    □ X*

14. প্রথম বিময়র আমে বপত্া/মাত্ার নাম 15. প্রথম বিময়র আমে মা/বপত্া-মাত্ার নাম (কুমারী নাম)

16. শসাোল বসবিউবরটি নম্বর 17. সাটিটি বিমিট নম্বর (যবি জানা থামি)

18. শিন আপনার এই সাটিটি বিমিট প্রময়াজন? 19. মতৃ্ িযুবতির সামথ আপনার সম্পিটি  িী?

11. স্ামী/স্তী িা োর্টি স্থযু অংেীিামরর নাম 12. সিটিমেষ পবরবিত্ ঠিিানা 13. মতৃ্ িযুবতির শপো

নাম

রাস্ার ঠিিানা	            অযুাপাটটি মমন্ট নং

ের্র                                       শটেট	            বজপ শিাড

বিমনর শিলার  
শিান নম্বর    

ইমমইল  
অযুামরেস

নীচে আপনার চেঠি লেখার এবং ল�াগাচ�াচগর তথ্্য স্পষ্টভাচব মদু্রণ করুন।

লেথ্ সার্টি চিচকচের আচবদনপত্র
(অন্যগ্রর্ িমর স্পষ্টভামি ম্যদ্রণ ির্যন এিং ইংমরবজমত্ যত্টা সম্ভি ত্থযু পূরণ ির্যন। অনযুানযু ভাষায় জমা শিওয়া িমটিে্যবল প্রবরিয়া িরমত্ আমরা শিবে সময় লােমি। এই িমমটির অন্যিািে্যবল শিিলমাত্র 

শরিামরমসের জনযু অনলাইমন উপলব্ধ - অন্যগ্রর্ িমর ইংমরবজমত্ ইংমরবজ িমটিটি পূরণ ির্যন।)

4. মতৃ্্য যুর ত্াবরখ 5. আপবন যবি মতৃ্্য যুর সঠিি ত্াবরখ না জামনন
আমরা ত্মথযুর জনযু 
বনমি শিখ্যন।

মাস বিন িছর

অন্যসন্ান 
ে্যর্য ির্যন

মাস বিন িছর

অন্যসন্ান 
শেষ ির্যন

মাস বিন িছর

22. গ্াহচকর স্াক্ষর। �চদ চেঠিচত পাঠাচনা হয়, তাহচে অবশ্্যই লনাোরাইজে হচত হচব

নীমি আমার স্াক্ষর দ্ারা, আবম স্ীিার িরবছ শয আবম শসই িযুবতি যার প্রবত্বনবিত্ব আবম এখামন বনমজমি প্রবত্বনবিত্ব িরবছ। 
আবম বনবচিত্ িবর শয এই িমমটির মমিযু থািা ত্থযু সমূ্পণটি এিং সঠিি। উপরন্তু, আবম স্ীিার িবর শয আমার পবরিয়মি 
ভ্য লভামি িণটিনা িরা িা স্াক্ষর জাল িরা সর্ অনযু িযুবতির পবরিয় িারণ িরা আমামি এিটি অসিািরমণর িামে অপরািী 
িরমত্ পামর এিং লঙ্ঘনিারীমির $ 2,000 পযটিন্ত জবরমানাও র্মত্ পামর।

    
স্াক্ষর (আবশ্্যক)                                                 তাচরখ

 শুধমুাত্র লনাোচর পাবচেচকর ব্যবহাচরর জন্য

বিঠির মািযুমম জমা শিওয়া আমিিনপত্রে্যবল অিেযুই শনাটারাইজড 
র্মত্ র্মি

 শটেট

 িাউবন্ট

আমার সামমন সািস্কাইি এিং েপথ বনময়মছন:

  ত্াবরখ,  মাস, 20 

শনাটাবর পািবলি স্াক্ষর

শনাটাবর পািবলি সীলমমার্র

শমইল-ইন অডটি ামরর জনযু শরিবডট িাডটি ে্যবল গ্রর্ণ িরা র্য় না। অন্যগ্রর্ িমর আপনার শিি িা মাবন অডটি ারটি "Department of Health and Mental Hygiene" এ প্রমিয় ির্যন। মাবিটি ন 
য্যতিরাম্রের িাইমর শথমি র্মল, এিটি আন্তজটিাবত্ি মাবন অডটিার পাঠান িা এিটি মাবিটিন িযুাংি শথমি শনওো শিি পাঠান। নগদ োকা চেঠিচত বা ব্যচতিগতভাচব গ্হণ করা হয় না।

NYC.GOV/VITALRECORDS এ দ্রুত্ এিং বনরাপমি অনলাইমন শডথ সাটিটি বিমিট অডটি ার ির্যন
*X	এমন এিটি বলঙ্গ যা এিমিটিয়াভামি প্যর্যষ িা মবর্লা নয় (এিটি ননিাইনাবর বলঙ্গ পবরিয়)।
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শভাট শিওয়ার জনযু বনিন্ন ির্যন: voting.nyc

VitalChek এর মািযুমম দ্রুত্ এিং বনরাপমি অনলাইমন শডথ সাটিটি বিমিটে্যবল অডটি ার 
িরমত্, nyc.gov/vitalrecords এ যান এিং পষৃ্ার েীমষটি "ORDER A DEATH 
CERTIFICATE ONLINE" (অনলাইমন এিটি শডথ সাটিটি বিমিট অডটি ার ির্যন) এ 
বলিি ির্যন।

আপনার অডটি ামরর অিস্থা পরীক্ষা িরমত্ (নিজাত্ি সাটিটি বিমিট, জন্ম 
সাটিটি বিমিট, মতৃ্্য যুর সাটিটি বিমিট, িা জন্ম িা মতৃ্্য যুর সাটিটি বিমিট সংমোিন), 
https://a816-evital.nyc.gov/eVitalVRRTS/ এ যান।

6. মতৃ্্য যুর স্থান 7.  িমরা  

□ MANH  □	BRONX		□ BKLYN  □ QUEENS  □ SI

8. িেস 9.  আপনার িত্ে্যমলা  
অন্যবলবপ িাই?

10.  আপনার বি এিটি উিার্রণ 
বিঠি প্রময়াজন?  
□ র্যুাাঁ       □ না

20. আপনার বি মতৃ্্য যুর িারণ িরিার?   □ র্যুাাঁ   □ না

আপবন মতৃ্্য যুর িারণ শপমত্ পামরন ে্যি্যমাত্র যবি মতৃ্ িযুবতির সামথ আপনার সম্পিটি  বনমি উবলিবখত্ সম্পিটি ে্যবলর শিামনাটি 
র্ে। অন্যগ্রর্ িমর উপয্যতি িাক্সটিমত্ টিি বিন।

□ স্ামী/স্তী িা োর্টি স্থযু অংেীিার     □ বপত্া-মাত্া িা সন্তান     □ ভাই/শিান

□ িাি্য-বিিা     □ নাবত্-নাত্বন

□ শডথ সাটিটি বিমিমট উবলিবখত্ সৎিামরর িাবেমত্ব থািা িযুবতি

21. চি
$15 প্রবত্ িবপ x  িবপ (সমিটিাচ্চ 3)  =  $
প্রত্যুবয়ত্ অন্যবলবপর খরমি পরপর ি্যই িছমরর অন্যসন্ান অন্তভ্যটি তি রময়মছ
প্রবত্টি অবত্বরতি িছর অন্যসন্ামনর জনযু $3 x  িছর  =  $
সংয্যতি শমাট পবরমাণ
(উপমরর ি্যটি $ পবরমামণর শযােিল):  $

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

বনমিটিোিলী এিং প্রমযাজযু বি বনমি এিং বদ্ত্ীয় পষৃ্ায় শিখ্যন।

-

     এবরয়া শিাড                        শটবলমিান নম্বর

https://www1.nyc.gov/site/doh/services/death-certificates.page
https://www.nycvotes.org/bn/
https://www1.nyc.gov/site/doh/services/death-certificates.page
https://a816-evital.nyc.gov/eVitalVRRTS/
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গুরুত্বপণূটি লেথ্ সার্টি চিচকে তথ্্য
সম্পকটি লেথ্ সার্টি চিচকে এবং মতুৃ্যর কারণ  শুধমুাত্র লেথ্ সার্টি চিচকে

স্ামী/স্তী, োর্টি স্থযু অংেীিার,  
বপত্া-মাত্া, সন্তান, ভাই-শিান,  
িাি্য-বিিা, নাবত্-নাত্বন


ভাবনি, ভাবত্জা, খালা, িািা, শগ্রট নাবত্-নাত্বন,  
শগ্রট-শগ্রট নাবত্-নাত্বন, গ্রযুান্ডবনস, নাবত্-নাত্বন 

•   এিটি মতৃ্্য যুর সাটিটি বিমিট পাওয়ার জনযু এিটি স্াক্ষর জাল িরা সর্ বমথযুা ত্থযু শিওো এিটি অপিযুির্ার এিং  
লঙ্ঘনিারীমির প্রবত্ লঙ্ঘমনর জনযু $2,000 পযটিন্ত জবরমানাও র্মত্ পামর।

•   প্রত্ারণামলূি সনাতিিরণ জমা শিওয়া এিটি অপরাি এিং লঙ্ঘনিারীরা বিিামরর আওত্ািীন।
•   সনাতিিরমণর িািযুিািিত্া, বি এিং অনযুানযু ে্যর্যত্বপূণটি ত্মথযুর জনযু অন্যগ্রর্ িমর নীমি শিখ্যন।

•   আইবড িািযুিািিত্াসমরূ্পবরিত্টিন র্মত্ পামর।

চনউ ইয়কটি  চসর্ লেথ্ সার্টি চিচকে অেটি ার করার 3 র্ উপায়
•   অনোইন: শরিবডট িাডটি, শডবিট িাডটি িা বিি্যযুবত্ি শিি িযুির্ার িমর অডটিার িরমত্ nyc.gov/vitalrecords এ যান। শুধমুাত্র স্ামী-স্তী, গাহটি স্থ্য অংশ্ীদার, 

চপতামাতা, ভাইচবান, দাদা-দাচদ, নাচত-নাতচন, বা সৎকাচরর দাচয়চত্ব থ্াকা ব্যচতি (তথ্্যদাতা) অনোইচন অেটি ার জমা চদচত পাচরন।

•   সশ্রীচর: সেরীমর আপনার অন্যমরাি িরার জনযু, আপনামি অনলাইমন এিটি অযুাপময়ন্টমমমন্টর সময়সিূী বনিটিারণ িরমত্ র্মি  
https://wb-nycdohmh.qmatic.cloud/qmaticwebbooking এ বেমে।

আপবন যবি শিামনা অযুাপময়ন্টমমমন্টর সময়সিূী বনিটিারণ িরমত্ অক্ষম র্ন এিং স্াস্থযুমসিা িভামরজ, সরিারী পবরমষিাবি, সামবরি, আিাসন িা িমটিসংস্থান সম্পবিটি ত্ 
এিটি জর্যরী অন্যমরাি থামি ত্মি nycdohvr@health.nyc.gov এ ইমমইল ির্যন িা 311 এ িল ির্যন।

অবিসটি মযুানর্াটমনর 125 Worth Street এ অিবস্থত্ এিং শসামিার শথমি ে্যরিিার, সিাল 9 টা শথমি বিিাল 3:30 টা পযটিন্ত শখালা থামি। Lafayette Street 
(প্রবত্িন্ী অযুামক্সসমযােযু) িা Centre Street প্রমিেদ্ার িযুির্ার ির্যন। অন্যগ্রর্ িমর নীমি সনাতিিরমণর িািযুিািিত্াে্যবল শিখ্যন।

•   োক ল�াচগ: োক ল�াচগ জমা লদওয়া আচবদনপচত্র অবশ্্যই লনাোচর পাবচেচকর উপচস্থচতচত স্াক্ষর করচত হচব। 125 Worth Street, CN-4, 
Room 119, New York, NY 10013 এ আপনার অযুাবলিমিেনটি শপাটে ির্যন। "Department of Health and Mental Hygiene" এ প্রমিয় আপনার শিি িা 
মাবন অডটি ার সর্ এিটি স্-ঠিিানায্যতি, টেযুাম্পয্যতি খাম অন্তভ্যটি তি িরমত্ ভ্য লমিন না। আপনামি প্রময়াজনীয় সনাতিিরণ এিং শয শিামনা প্রময়াজনীয় নবথপমত্রর এিটি 
িমটািবপও প্রিান িরমত্ র্মি (নীমি শিখ্যন)।

মতৃ ব্যচতির পত্ী, গাহটি স্থ্য অংশ্ীদার, চপতামাতা, ভাইচবান, দাদা-দাচদ, নাচত-নাতচন, বা সৎকাচরর দাচয়চত্ব থ্াকা 
ব্যচতি (তথ্্যদাতা) সহ গ্াহকচদর জন্য সনাতিকরণ (identification, ID) বাধ্যবাধকতা
আমরা বনম্নবলবখত্ শয শিামনা এিটি গ্রর্ণ িবর �চদ এটিমত্ আপনার িমটা এিং আপনার স্াক্ষর অন্তভ্যটি তি থামি এিং এটি শমোমিাত্ীণটি না র্ে:

•   রোইভামরর লাইমসসে িা নন-রোইভার আইবড িাডটি   •  িত্টিমান বরবলজ শপপারসর্ িময়িী আইবড
•   ছবি সর্ NYS শিবনবিট িাডটি   •  এিটি িত্টিমান শিত্ন রবেি সর্ জি আইবড
•   ইউ.এস. িা বিমিেী পাসমপাটটি  িা পাসমপাটটি  িাডটি  •  NYC Access-A-Ride িাডটি
•   IDNYC বমউবনবসপযুাল আইবড •  NYC এমটিএ হ্াসিৃত্ ভাড়া িাডটি
•   স্থায়ী আিাবসি িাডটি  •  সামবরি আইবড িাডটি
•   এিটি িত্টিমান ট্াসেবরিপ্ট সর্ বিশ্ববিিযুালয় িা িমলজ আইবড

আপনার �চদ উপচরর লকাচনার্ না থ্াচক তচব আমরা এর্ও গ্হণ কচর:
•   েত্ 60 বিমনর মমিযু ত্াবরখয্যতি ি্যটি পথৃি নবথ, যবি শসে্যমলামত্ আপনার নাম এিং ঠিিানা শিখামনা থামি (আমরা আপনামি সাটিটি বিমিটটি ডাি শযামে পাঠামিা):

 - ইউটিবলটি িা শটবলমিান বিল (অনলাইন বিলে্যবল আপনার সরিরার্িারীর িাছ শথমি ডাউনমলাড িরা শযমত্ পামর)
 - অবিবসয়াল সরিারী বিঠিপত্র যা আপবন শপময়মছন

মতৃ ব্যচতির সাচথ্ সম্পচকটি ত নয় এমন আচবদনকারীচদর জন্য নচথ্পত্রসমূচহর বাধ্যবাধকতা
আপবন যবি মতৃ্ িযুবতির সামথ সম্পবিটি ত্ না র্ন ত্মি আপনামি এিটি শডথ সাটিটি বিমিট পাওয়ার অবিিার প্রবত্ষ্া িরমত্ র্মি। আপবন যবি এমটেমটর আইনী প্রবত্বনবি র্ন ত্মি 
আপবন এিটি শডথ সাটিটি বিমিট শপমত্ পামরন, যবি আপবন শিামনা সম্পবত্ রক্ষা িা িাবি িরার অবিিার আমছ এমন এিটি পক্ষ র্ন, িা যবি আপবন অনযু শিামনা বিিাবরি িা 
অনযুানযু সঠিি উমদেেযু বনবিটিষ্ট িরমত্ পামরন। নবথপমত্রর মমিযু অন্তভ্যটি তি:

•   িীমা নীবত্  • িযুাংি িই িা বিিবৃত্  • এনটাইমটলমমন্ট শিখামনা অনযুানযু নবথ
•   উইল  • সম্পবত্ িবলল 

আপবন যবি প্রময়াজনীয় নবথপত্র সরিরার্ িরমত্ অক্ষম র্ন ত্মি 311 এ িল ির্যন এিং "Vital Records Assistance" (ভাইোে লরকেটি স সহায়তা) িান িা 
ইমমইল ির্যন nycdohvr@health.nyc.gov এ। NYC এর িাইমর থািমল, 212-639-9675 এ িল ির্যন।

https://www1.nyc.gov/site/doh/services/death-certificates.page
https://wb-nycdohmh.qmatic.cloud/qmaticwebbooking
mailto:nycdohvr%40health.nyc.gov
mailto:nycdohvr%40health.nyc.gov

