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aয্ােপািsল/pমাণীকরণ শংসাপt aনুেরাধ
aনুgহ কের মুিdত ক ন বা টাiপ ক ন। আপনার নিথপেtর সে
সংেশাধেনর জনয্ েফরত পাঠােনা হেব)
েয েদশ িলেত নিথপt বয্বহার করা হেব (pেয়াজন):

ei ফমর্ িট জমা িদন। (লkয্ ক ন: aসmূণর্ ফমর্

(কনসুয্েলট বা দূতাবাস েদশ)

aনুেরাধকারীর নাম
সংsা/pিত ােনর নাম (pেযাজয্ হেল):
িঠকানা:

নmর o রাsা নগর

িদবাকালীন েটিলেফান নmর:

রাজয্/a ল

িজপ েকাড

iেমল িঠকানা:

েয ধরেনর িফরিত ডাক uপকরণ সংযুk: (আপনােক
সংযুk করেবন।)

ডাকেযােগ নিথপt েফরত পাঠােত হেল আপিন aবশয্i িনেচর eকিট

িনেজর িঠকানা েদoয়া, ডাকমা ল pদt pথম-ে ণীর খাম
িনেজর িঠকানা েদoয়া ডাকমা ল pদt iueস েপাsাল pােয়ািরিট বা ekেpস খাম
িনেজর িঠকানা েদoয়া ডাকমা ল pদt কয্ািরয়ার েলেবল; (েফেডk, iuিপeস, eয়ারেবানর্, বা িডeiচeল)

ডােক েpিরত aনুেরােধর aবsান:

ধুমাt বয্িkগতভােব েডিলভাির িলর aবsান:

ei aবsােন eকi িদেন পিরেষবা uপলb
নয়।

ei aবsােন েকােনা নগদ aথবা েkিডট কাডর্ গৃহীত নয়।
েচক বা মািন aডর্ার pেয়াজন।
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ধু িডপাটর্েমn aব েsট eর বয্বহােরর জনয্
েলনেদন #
aয্ােপািsল

pিkয়াকরণ তািরখ:
210cc

নিথপেtর সংখয্া:

210dc

260

নগদ রিসদ #

262

িবেশষ েডপুিট:

কাuিn:

িফ/aথর্ pদান: (েচক বা মািন aডর্ার aবশয্i N.Y.S. Department of State e pেদয় হেত হেব)
নিথপেtর সংখয্া:

X $10.00 pিত নিথ = েমাট বেকয়া:

aথর্ pদােনর ফমর্ সংযুk aথবা aনুেমািদত:
iu.eস. বয্াে র েচক
iu.eস. eর েকােনা বয্াে র মািন aডর্ার
েkিডট/েডিবট কাডর্ –

ধুমাt আলবািন কাযর্ ালয় dারা

মাsারকাডর্

িভসা

আেমিরকান ekেpস

নাম েযভােব কােডর্ আেছ:
িবল পাঠােনার িঠকানা:
কাডর্ নmর:
DOS-1917-BN (Rev. 01/18)

নগর:

েsট:

িজপ েকাড:

েময়াদ utীণর্ হoয়ার
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aয্ােপািsল/pমাণীকরণ aনুেরাধ শংসাপt
aথর্ pদান aনুেমাদন; আিম িডপাটর্েমn aব েsট dারা pদt pমাণীকরণ পিরেষবার জনয্ pেদয় পিরমাণ aথর্ আমার
েkিডট/েডিবট কাডর্ েথেক চাজর্ করার জনয্ িনu iয়কর্ িডপাটর্েমn aব েsটেক aনুেমাদন িদিc।
কাডর্ধারীর sাkর:

তািরখ:

যিদ েkিডট কাডর্ বা েডিবট কােডর্র oপর নামিট
েকােনা কেপর্ােরশন বা aনয্ বয্বসািয়ক সংsার হয়, aনুgহ কের sাkরকারীর নাম মুিdত ক ন:

িনu iয়কর্ িডপাটর্েমn aব েsট েথেক আিম িকভােব eকিট aয্ােপািsল বা pমাণীকরণ শংসাপt পাব?
1.
2.
3.
4.
5.

আপনার নিথ েনাটাির ক ন
েযখােন েনাটাির েযাগয্তাসmn, কাuিn kাকর্ dারা আপনার নিথ শংসািয়ত ক ন
aয্ােপািsল / pমাণীকরণ শংসাপt aনুেরাধ ফমর্ পূরণ ক ন
সmূিরত aয্ােপািsল / pমাণীকরণ শংসাপt aনুেরাধ ফমর্ eর সে েয নিথপt aয্ােপািsল / pমাণীকরণ করেত
হেব েস িল েপশ ক ন
ei ফেমর্র 1 পৃ ায় িনেদর্ িশত aনুসাের pেযাজয্ িফ o ডাক সংkাn িনেদর্ শাবলী anভুর্ k ক ন

aনুgহ কের েনাট করেবন: িনu iয়কর্ িডপাটর্েমn aব েsট েফেডরাল নিথপt pমাণীকরণ/aয্ােপািsল করেত akম।
প াদপট পরীkা
িডিভশন aব িkিমনাল জািsস সািভর্ েসস েথেক প াদপট পরীkা িলর জনয্ তার সে
কিমশনার dারা sাkিরত eকিট িচিঠ pেয়াজন।

আঙু েলর ছােপর ফলাফল যাচাi কের,

জn, মৃতুয্ eবং িববাহ শংসাপtসমূহ
িনu iয়কর্ েsট িডপাটর্েমn aব েহলথ dারা জাির করা eবং ডাiেরkর aব ভাiটাল sয্ািটসিটk dারা sাkিরত জn,
মৃতুয্, eবং িববােহর শংসাপt aয্ােপািsল/pমাণীকরণ eর জনয্ জমা েদoয়া েযেত পাের।
িনu iয়কর্ েsট িডপাটর্েমn aব েহলথ dারা জাির করা জn, মৃতুয্, eবং িববােহর শংসাপt pথেম aবশয্i িনu iয়কর্
কাuিn kােকর্ র কাযর্ালয় dারা pতয্িয়ত হেত হেব। তদুপির, িনu iয়কর্ কাuিn kােকর্ র কাযর্ালেয় জমা েদoয়ার আেগ জn
o মৃতুয্র শংসাপt িলর সে aবশয্i eকিট নমুনাপt থাকেত হেব।
েকােনা sানীয় আিধকািরক (যথা – নগর/শহর/gােমর kাকর্ ) dারা জাির o sাkিরত জn, মৃতুয্, eবং িববােহর
শংসাপt িল নিথিট েযখােন জাির করা হেয়েছ pথেম aবশয্i েসi কাuিnর কাuিn kাকর্ dারা pতয্িয়ত হেত হেব।
িশkাগত নিথপt
েকােনা aয্ােপািsল বা pমাণীকরণ শংসাপেtর জনয্ িনu iয়কর্ িডপাটর্েমn aব েsট eর কােছ জমা েদoয়া িশkাগত নিথপt
pথেম aবশয্i িশkা pিত ােনর েকােনা আিধকািরক dারা ei মেমর্ pতয্িয়ত হেত হেব েয নিথিট eকিট আনু ািনক েরকডর্
aথবা মূল নিথর eকিট সতয্ কিপ। তারপর আিধকািরেকর sাkরিট aবশয্i েনাটাির পাবিলক dারা েনাটািরকৃ ত হেত হেব।
তারপর েনাটাির পাবিলেকর sাkর aবশয্i েসi কাuিnর কাuিn kাকর্ dারা pতয্িয়ত হেত হেব েযখােন েনাটাির পাবিলক
েযাগয্তা aজর্ন কেরেছন।
aনয্ানয্ নিথপt
aনয্ানয্ নিথপt (েযমন পাoয়ার aব aয্াটিনর্) pথেম aবশয্i েনাটািরকৃ ত হেত হেব। তারপর েনাটািরর sাkর aবশয্i
েসi কাuিn kােকর্ র কাযর্লয় dারা pতয্িয়ত হেত হেব েযখােন েনাটাির েযাগয্তা aজর্ন কেরেছন।
িনিদর্ েকােনা কাuিn সmেকর্ েযেকােনা p থাকেল, aনুgহ কের কাuিnেত েযাগােযাগ ক ন। আপিন িনu iয়কর্
িডপাটর্েমn aব েsট eর সে eখােন েযাগােযাগ করেত পােরন (518) 474-4429। aিতিরk তেথয্র জনয্, aনুgহ কের
আমােদর oেয়বসাiট েদখুন www.dos.ny.gov.
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