
 

আবেদনপত্রটি সমূ্পর্ণ কবে এই 
ঠিকানায় ডাকব াবে পাঠিবয় দদন: 
Mail completed application to: 

ভাইটাল রেকডণ স অদিস (Office of 

Vital Records) 

Attn: Sealed Record Request 

125 Worth St., CN-4   

New York, NY 10013-4090  

দনবে ও দপছবন রদওয়া দনবদণশােলী ও প্রব াজ্য অর্ণমূলয রদবে দনন।  
এছাডাও অদিদেক্ত ির্য  
https://www1.nyc.gov/site/doh/services/birth-certificates.page-রি পাবেন। 

SEE INSTRUCTIONS AND APPLICABLE FEES BELOW AND ON BACK.  
Additional information is also available at 
https://www1.nyc.gov/site/doh/services/birth-certificates.page 

দত্তক পরূ্ব 
PRE-ADOPTION 
র্ার্ব সার্টব ফিকককের আকর্দন 

BIRTH CERTIFICATE APPLICATION 
অনুগ্রহ কবে দনবেে ির্য প্রদান করুন র মনভাবে রসগুদল আপনার র্র্ব মান NYC র্ার্ব সার্টব ফিকককে (দত্তক-পরবর্তী') প্রদদশণি। 
পদেষ্কােভাবে দপ্রন্ট করুন। 
Please provide the information below as it appears on your current NYC Birth Certificate (post-adoption).  
Print clearly. 

1. েিণ মান োর্ণ সাটিণ দিবকবট (দত্তকের পকর) র্াকা পদদে/ 

LAST NAME ON CURRENT BIRTH CERTIFICATE (POST-ADOPTION) 

2. েিণ মান োর্ণ সাটিণ দিবকবট (দত্তকের পকর) র্াকা নাবমে প্রর্মাাংশ/ 

FIRST NAME ON CURRENT BIRTH CERTIFICATE (POST-ADOPTION) 

3. FEMALE / 
মদহলা   
MALE / 
পুরুষ   
X   

4a.জ্ন্ম িাদেে/DATE OF BIRTH 

 
 

 মাস দদন েছে 
 MM DD YYYY 

4b. আপদন দনদদণষ্ট জ্ন্ম িাদেে না জ্ানবল, দনবে অনুসন্ধাবনে পদেসে দলেুন/ 

IF YOU DON’T KNOW THEEXACT DATE OF BIRTH, ENTER SEARCH RANGE BELOW 

রপ্রেক প্রাপক 

FROM TO 

 মাস দদন েছে মাস দদন েছে 
 MM DD YYYY MM DD YYYY 

5. েিণ মান োর্ণ সাটিণ দিবকবটে উবেে অনু ায়ী, র োবন জ্ন্ম হবয়বছ রসই হাসপািাবলে নাম অর্ো ঠিকানা/ 

NAME OF HOSPITAL OR ADDRESS WHERE BORN, AS LISTED ON CURRENT BIRTH CERTIFICATE 

6. র  েবো-রি জ্ন্ম হবয়বছ িাে নাম    / BOROUGH WHERE 

BORN: MANHATTAN   

BRONX   BKLYN   QUEENS   STATEN ISLAND   

7. েিণ মান োর্ণ সাটিণ দিবকবট (দত্তকের পকর) র্াকা মািা/ দপিামািাে প্রর্ম দেোবহে আবেে নাম /MOTHER/PARENT’S NAME 

PRIOR TO FIRST MARRIAGE ON CURRENT BIRTH CERTIFICATE (POST-ADOPTION) 

 
প্রর্ম/FIRST: পদদে/LAST: 

8. েিণ মান োর্ণ সাটিণ দিবকট নম্বে (জ্ানা র্াকবল)/ 
CURRENT BIRTH  CERTIFICATE NUMBER (if known) 

9. বর্তমান বার্ ত সার্টতফিকেকট (দত্তকের পকর) র্াো ফির্া/ফির্ামার্ার প্রর্ম ফববাকের আকের নাম/ 

FATHER/PARENT’S NAME PRIOR TO FIRST MARRIAGE ON CURRENT BIRTH CERTIFICATE (POST-ADOPTION) 
 
 

প্রর্ম/FIRST: িদফব/LAST: 

 

10. এই দত্তক পূেণ োর্ণ সাটিণ দিবকবট র্াকা েযদক্তে সবে আপনাে সম্পকণ  কী?  দনবজ্ (18 েছে ো িাে রেশী েয়স) 

10. HOW ARE YOU RELATED TO THE PERSON ON THIS PRE-ADOPTION BIRTH CERTIFICATE?  Self (18 years of age or older) 

 মৃত গৃহীত দত্তকের মৃতয ূকত তার সরাসরর বংশধর (মৃি গৃহীত দত্তকের সন্তান, নাদি-নািদন ো নাদি-নািদনে সন্তানাদদ সবমি) দনদদণষ্ট করুন:    

  Direct line descendant of deceased adoptee (includes child, grandchild or great-grandchild of deceased adoptee) Specify:    

 জ্ীদেি গৃহীত দত্তকের িেি রর্বক দনবয়াে কো আইদন প্রদিদনদি  মৃি গৃহীত দত্তকের মৃিুযবি সরাসরর বংশধর িেি রর্বক দনবয়াে কো আইদন প্রদিদনদি 

  Lawful representative hired on behalf of living adoptee                              Lawful representative hired on behalf of direct line descendant of deceased adoptee 

অনুগ্রহ ককর ফনকে স্পষ্টভাকর্ আপনার ঠিকানা ও য াগাক াকগর র্র্য ফিন্ট করুন 
PLEASE PRINT YOUR MAILING AND CONTACT INFORMATION CLEARLY BELOW 

নাম/NAME দদবনে রেলাে  
রিান  
নম্বে 
DAYTIME  
PHONE      এলাকাে রকাড/ টেরিক ান নাম্বার/ 
NUMBER Area Code Telephone number 

োস্তাে ঠিকানা/STREET ADDRESS অযাপাটণ বমন্ট  নাং./APT.  NO. 

 

ইবমল/ 

EMAIL শহে/CITY রেট/STATE দজ্প রকাড/ZIP CODE 

Bengali (Rev. 1/2020) 

 

        

 
        

 

        

 

https://www1.nyc.gov/site/doh/services/birth-certificates.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/services/birth-certificates.page
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দ্রষ্টেয: এই আবেদনপবত্র রকানও দমর্যা, অসিয ো দেভ্রাদন্তকে দেেৃদি দদবল অর্ো অবনযে স্বাক্ষে জ্াল কেবল িা আইন লঙ্ঘনকােী কাজ্ েবল দেবেদেি হবে। এই আইন 
উেঙ্ঘন হল এমন রেআইদন কাজ্  াবি $2,000 অেদি জ্দেমানা হবি পাবে। 
NOTE: It is a violation of law to make a false, untrue or misleading statement or forge the signature of another person on this application. Violations are a 
misdemeanor punishable by a fine of up to $2,000. 
11. গ্রাহবকে স্বাক্ষে ও িাদেে/ CUSTOMER SIGNATURE AND DATE: 

 
 

স্বাক্ষর/SIGNATURE:  র্াফরখ/DATE:   

12. গ্রাহবকে মন্তেয/অদিদেক্ত ির্য/CUSTOMER COMMENTS/ADDITIONAL INFORMATION: 

অর্বমূল্যঅর্ণমূলয $15 এোং আপদন দত্তক পূেণ োর্ণ সাটিণ দিবকবটে একটি প্রদিদলদপ 
পাবেন। রকেলমাত্র রেক অর্ো মাদন অডণ াে কবে অর্ণ প্রদান কো র বি পাবে, 
র টি "NYC Health Department" এে কাবছ পদেবশািনীয়। এই িীবয়ে মবিয দ'ুটি 
িাোোদহক েছবেে অনুসন্ধান অন্তভুণ ক্ত র্াবক। 
FEES The fee is $15, and you will receive one copy of the pre-adoption birth 

certificate. Payment can be made by check or money order only, payable to 
“NYC Health Department.” The fee includes a two-consecutive-year search. 

ডাকব াবে জ্মা রদওয়া আবেদনপত্রগুদল    
রনাটাদে কবে রনওয়া আেশযক।  
APPLICATIONS SUBMITTED BY MAIL MUST    
BE NOTARIZED. 
 
 
State of   
 
County of   
 
SUBSCRIBED AND SWORN BEFORE ME:  
THIS _____DAY OF ____________, 20___  
NOTARY PUBLIC SIGNATURE: 
 
  

দত্তক পূেণ োর্ণ সাটিণ দিবকট এে মূলয $15 

Pre-adoption birth certificate $15 
অদিদেক্ত প্রবিযক েছবেে অনুন্ধাবনে জ্নয $3 x __________ েছে = $_________ 

$3 for each extra year searched x __________ years = $_________ 

সাংব াদজ্ি রমাট অবর্ণে পদেমার্:   $_________ 

Total amount enclosed:   $_________ 
 

িাইবল রেকডণ  না র্াকবল, একটি প্রিযদয়ি “পাওয়া  ায়দন দেেৃদি” জ্াদে কো 
হবে। নেদ অর্ণ গ্রহর্ব ােয নয়। 
IF RECORD IS NOT ON FILE, A CERTIFIED “NOT FOUND STATEMENT” WILL BE 
ISSUED. CASH IS NOT ACCEPTED. 
 

যভাে যদওয়ার জনয যরফজস্টার: WWW.VOTE.NYC 
REGISTER TO VOTE: WWW.VOTE.NYC 

শুধুমাত্র কমীর র্যর্হাকরর জনয:  

STAFF USE ONLY: INDEX NO.    INDEX NO. NOT FOUND    STAFF INITIALS   

Bengali (Rev. 1/2020) 

  

Notary Public Seal 

http://www.vote.nyc/
http://www.vote.nyc/


দত্তক পরূ্ব র্ার্ব সার্টব ফিককে সম্বন্ধীয় গুরুত্বপরূ্ব র্র্য 

অনুগ্রহ কবে েিণ মাবন আপনাে NYC োর্ণ সাটিণ দিবকট (দত্তে-পরবতী')-এ িাদলকাভুক্ত িবর্যে উপে দনভণ ে কবে এই আবেদনপবত্র 
অনুবোিকৃি ির্য প্রদান করুন। দত্তক পূেণ োর্ণ সাটিণ দিবকট রর্বক রকাবনা িবর্যে প্রবয়াজ্ন রনই। আপদন একটি দত্তক পূেণ োর্ণ 
সাটিণ দিবকট রপবি পাবেন,  দদ: 

- আপনাকে দত্তে টনওয়া হকয় থাকে এোং আপনাে েয়স 18 েছে ো িাে রেশী হয়। 
- আপরন দত্তে টনওয়া বূরির মৃতয ূর পকর সরাসরর বংশধর হন, যরদ দত্তে টনওয়া বূরি মারা রগকয় থাকেন। 
- আপদন গৃহীত দত্তকের আইনি প্রদিদনদি হন। 
- আপদন গৃহীত দত্তকের সরাসরর বংশধর আইনি প্রদিদনদি হন,  দদ গৃহীত দত্তে মাো দেবয় র্াবকন। 

মৃি েযদক্তে সরাসরর বংশধর হবলন গৃহীত দত্তকের সন্তান, নাদি-নািদন অর্ো নাদি-নািদনে সন্তানাদদ। আইদন প্রদিদনদিে 
মবিয গৃহীত দত্তে ো মৃি েযদক্তে সরাসরর বংশধর আইনজ্ীেী অন্তভুণ ক্ত র্াকবি পাবে। 

মাো রেবছন এমন রকাবনা েযদক্তে দত্তক পূেণ োর্ণ সাটিণ দিবকবটে অনুবোি কোে জ্নয এোং র ােয পবক্ষে (অর্ণাৎ র  পবক্ষে 
আইবনে প্রদান কো মূলয ো সুদেিা গ্রহবর্ে অদিকাে আবছ) িেি রর্বক অনুবোিগুদল জ্মা রদওয়াে জ্নয আইনজ্ীেীবদে 
জ্নয দেশদ দনবদণশােলী nyc.gov/vitalrecords-রি উপলব্ধ। আপনাে আবেদনপত্রটি জ্মা রদওয়াে আবে ভাইটাল রেকডণ স-এে 
পৃষ্ঠাটি রদবে দনন। 

র ােয পক্ষো দত্তক গ্রহর্ সম্বন্ধীয় এমন সমস্ত নদর্পত্র গ্রহর্ কেবে  া েিণ মাবন দত্তক পূেণ োর্ণ সাটিণ দিবকবটে সাবর্ িাইবল আবছ, 
র মন দত্তক গ্রহবর্ে আবদশনামা। িাইবল র্াকবি পাবে এমন রকাবনা দত্তক সম্বন্ধীয় নদর্পত্র লাবভে জ্নয আপনাবক রকাবনা 
আলাদা আবেদনপত্র জ্মা দদবি হবে না। আমো দত্তক পূেণ োর্ণ সাটিণ দিবকবটে সবে নদর্ে(নদর্গুদলে) একটি প্রদিদলদপ সাং ুক্ত 
কেবো। 

- জ্বন্মে শাংসাপত্র পাওয়াে জ্নয স্বাক্ষে জ্াল কো সহ িবর্যে দমর্যা ের্ণনা রদওয়া রেআইদন কাজ্ এোং আইন লঙ্ঘনকােীবদে 
প্রদি আইন উেঙ্ঘবনে জ্নয $2,000 অেদি জ্দেমানা হবি পাবে। 

- দত্তক পূেণ রেকডণ গুদল রকেলমাত্র দীর্ণকায় োর্ণ সাটিণ দিবকটগুদল দহসাবে জ্াদে কো হয়। র গুদল "আসল" "পূর্ণ-আকাে" নাবমও 
পদেদেি, দীর্ণকায় োর্ণ সাটিণ দিবকটটি এবজ্দিে কাবছ র্াকা িাইবল দেশবদ েদর্ণি সাটিণ দিবকট, র টি জ্ন্ম রেকবডণ ে প্রদিয়াকের্ কবে। 

- দত্তক পূেণ রেকডণ গুদলে জ্নয অযাপদেল ো উদাহের্ প্রদশণবনে পত্র জ্াদে কো হয় না। 
- নেদ অর্ণ এোং রিদডট কাডণ গুদল গ্রহর্ কো হয় না। মাদকণ ন  ুক্তোবেে োইবে রর্বক অডণ াে কো হবল, একটি আন্তজ্ণ াদিক 

মাদন অডণ াে পাঠান। 
- দত্তক পূেণ োর্ণ সাটিণ দিবকবটে েিণ মান প্রদিয়াকেবর্ে সময় রদোে জ্নয nyc.gov/vitalrecords রদেুন। 

ফেঠি পাঠাকনার র্র্য: ডাবক জ্মা রদওয়াে সমস্ত আবেদনপত্রগুদলবক স্বাক্ষে এোং রনাটাদে কদেবয় রনওয়া আেশযক। আপনাে 
আবেদনপত্রটি ডাকব াবে এোবন পাঠিবয় দদন  Attention: Sealed Records Request, 125 Worth St., CN-4, New York, NY 

10013. আপনাে সাং ুক্ত কো রেক ো মাদন অডণ ােটি "NYC Health Department" এে কাবছ প্রবদয় দকনা িা দনদিি কেবি 
ভুলবেন না। েেে $15 এোং আপদন দত্তক পেূণ োর্ণ সাটিণ দিবকট এোং িাইবল র্াকা দত্তক সম্বন্ধীয় রকাবনা নদর্ র্াকবল িাে 
একটি কবে প্রদিদলদপ পাবেন। রকেলমাত্র একটি সাটিণ দিবকবটে অনুবোি কো টযকত পাবে। 

পফরেয়পকত্রর (ID) িকয়াজনীয়র্া। আপনাে দেভাে 1 পদেেয়পবত্রে একটি িবটাকদপ অর্র্া দেভাে 2 পদেেয়পত্র রর্বক পররষ্কার মযি 
প্রদিদলদপ প্রদান কেবি হবে (নীবে রদেুন)। 

ফর্ভাগ 1: পফরেকয়র নফর্পত্র। দনবেে র  রকানও একটি প্রদান করুন,  দদ িাবি আপনাে ছদে ও আপনাে স্বাক্ষে র্াবক এোং 
িাে রময়াদ উত্তীর্ণ না হবয় র্াবক: 

- মাদকণ ন  ুক্তোবেে রকাবনা রেট ো শাদসি এলাকা রর্বক ড্রাইভাবেে লাইবসি অর্ো নন-ড্রাইভাসণ আইদড 

- সেকাদে-সুদেিাে কাডণ  
- মাদকণ ন  ুক্তোবেে ো বেবদদশক পাসবপাটণ  
- মাদকণ ন  ুক্তোবেে নােদেকত্ব প্রদাবনে শাংসাপত্র 

- সামদেক আইদড কাডণ  
- কমণোেীে স্বদেত্র পদেেয়পত্র,  াোইব ােয দনবয়ােকিণ া ও সাম্প্রদিক রেিবনে েদসদ 
- MTA হ্রাসকৃি ভাডাে Metro Card 

- দশক্ষার্ীে পদেেয়পত্র এোং স্বীকৃি ও  াোইব ােয দশক্ষা-প্রদিষ্ঠাবনে েিণ মান অনুদলদপ 
- মুদক্তে কােজ্পত্র সহ আসাদমে স্বদেত্র পদেেয়পত্র 

ফর্ভাগ 2: ঠিকানার িমানপত্র। আপনাে কাবছ দেভাে 1-এে রকাবনা নদর্ই না র্াকবল আপদন দনম্নদলদেি ের্ণনা অনু ায়ী ঠিকানাে 
প্রমানপত্র প্রদান কেবি পাবেন। আপনাে শাংসাপত্রটি নদর্পবত্র প্রদান কো ঠিকানায় ডাকব াবে পাঠাবনা হবে। 
আপনাে নাম ও ঠিকানা রদোবল েি 60 দদবনে মবিয িাদেে রদওয়া রসই দটুি দভন্ন নদর্: 

- ইউটিদলটি দেল (আপনাে পদেবষো প্রদানকােীে রর্বক অনলাইন েদসদগুদল ডাউনবলাড কবে দপ্রন্ট কবে রনওয়া  াবে) 
- রকাবনা সেকােী সাংস্থাে দেঠি 

আপদন দেভাে 1 ো 2 পদেেয় প্রদান কেবি না পােবল, অনুগ্রহ কবে ভাইটাল রেকডণ স-এে nycdohvr@health.nyc.gov-রি 
র াোব াে করুন। 
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IMPORTANT PRE-ADOPTION BIRTH CERTIFICATE INFORMATION 

Please provide the information requested on this application based on what is currently listed on your NYC birth 

certificate (post-adoption). No information is required from the pre-adoption birth certificate. You can obtain a pre- 

adoption birth certificate if: 

- You are the adopted person and are 18 years of age or older. 

- You are the adopted person’s direct line descendant, if the adopted person is deceased. 

- You are a lawful representative for the adopted person. 

- You are a lawful representative for the direct line descendant, if the adopted person is deceased. 

A direct line descendant is the child, grandchild, great-grandchild or great-great-grandchild of the adopted 

person. A lawful representative may include the attorney of the adopted person or direct line descendant. 

Detailed instructions for requesting the pre-adoption birth certificate of someone who is deceased and for 

attorneys submitting requests on behalf of an entitled party (i.e., party with rights to receive a value or benefit 

provided by law) are available at nyc.gov/vitalrecords. Check the Vital Records page before submitting your 

application. 

Entitled parties will also receive any documents related to the adoption that are currently on file with the pre-

adoption birth certificate, such as the adoption order. You do not have to submit a separate application to obtain 

adoption-related documents that may be on file. We will include one copy of the document(s) with the pre-

adoption birth certificate. 

- 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. 

- Pre-adoption records are issued as long-form birth certificates only. Also known as the “original,” “official” or “full-

size” birth certificate, the long-form birth certificate is the detailed certificate on file with the agency that 

processes the birth record. 

- Apostille or Letter of Exemplification is not issued for pre-adoption records. 

- Cash and credit cards are not accepted. If ordering from outside the U.S., send an international money order. 

- Check current processing times for pre-adoption birth certificates at nyc.gov/vitalrecords. 

Mailing information: All mailed applications must be signed and notarized. Mail your application to Attention: 

Sealed Records Request, 125 Worth St., CN-4, New York, NY 10013. Be sure to include your check or money 

order payable to “NYC Health Department.” The cost is $15, and you will receive one copy of the pre-adoption 

certificate and any adoption-related documents that may be on file. Only one certificate may be requested. 

Identification (ID) requirements. You must provide a clear photocopy of ID from Category 1 or original copies of ID from 

Category 2 (see below). 

Category 1: Identity documents. 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 Category 1 documents, you may provide proof of 

address as described below. Your certificate will be mailed to the address on the 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 and printed out 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. 

 

Bengali (Rev. 1/2020) 

http://nyc.gov/vitalrecords
http://nyc.gov/vitalrecords
http://www.nyc.gov/vitalrecords
mailto:nycdohvr@health.nyc.gov

