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বংশপরিচয়েি স্বীকৃতি

এই ফয় ম্ে স্বাক্ষি কিবা স্স্চ্বাকৃি। এটবা একটবা আইরি দলিি। স্বাক্ষি কিবাি আয়ে পয়ুিবা ফ ম্েটট পডুি। 
বংশপররচয়ের স্বীকৃরিয়ি আপনার স্াক্ষর করার য�াগ্যিা রনর্ারয়ে আপনায়ক সহােিা করার জন্য, রনম্নলিখিি সংজ্াগুলি প্রদান করা হয়েয়ে:

• শশশু - যসই ব্যক্তি �ার জন্য বংশপররচে প্ররিষ্া করা প্রয়োজন। 

• জন্মদবািবা লপিবা-্বািবা - য� লপিা-মািা খশশুয়ক জন্ম রদয়েয়েন। 

• কথিি স্পয়িন্ট – য� ব্যক্তি খশশুর রজনগি যপয়রন্ট হয়ি পায়রন রকন্তু �ায়ক এিনও আইনি যপয়রন্ট হহয়সয়ব য�াষো করা হেরন।

• অতিপ্রেি লপিবা-্বািবা - একজন ব্যক্তি র�রন সহােক প্রজনয়নর ফয়ি একক্ি খশশুর লপিামািা হহয়সয়ব আইনগিভায়ব আবদ্ধ হয়ি চান।

• অি্য লপিবা-্বািবা - কক্িি বা অরভপ্প্রি লপিা-মািায়ক যবাঝাে।

• লপউয়টটটি ফবাদবাি স্িরজল্রি - রায়জ্যর যররজস্ট্রি, য�িায়ন বংশপররচয়ের স্বীকৃরি এবং লপিৃয়বের স্বীকৃরি দাখিি করা হে। এই যররজস্ট্রির 
িি্য অনুয়রায়রর ফয়ি যকানও আদািি বা অনুয়মারদি সংস্ার কায়ে প্রকাশ করা হয়ব রকন্তু উপ�ুতি উয়দেয়শ্য আদািয়ির আয়দশ োডা 
অন্য যকানও ব্যক্তির কায়ে প্রকাশ করা হয়ব না। 

• স্েয়্ট স্�বািবাি - শুক্ােু বা হিম্ানু যিানার। 

বংশপররচয়ের স্বীকৃরিয়ি স্াক্ষর করার আয়গ, জন্মদািা লপিা-মািা এবং অন্য লপিা-মািায়ক িায়দর অররকার এবং স্াক্ষয়রর ফিাফি সম্পয়ক্ 
যমৌখিক এবং লিখিি ভায়ব জানায়না হয়ব। একক্ি বংশপররচয়ের স্বীকৃরি, য�ক্িয়ি উভে লপিা-মািা যস্চ্াে স্াক্ষর কয়রয়েন, খশশুক্ির আইরন 
লপিামািা রনর্ারয়ের জন্য আদািয়ির আয়দয়শর ময়িা একই আইরন শক্তি এবং প্রভাব রারে কয়র এবং খশশুক্ির প্ররিপািয়নর সহােিা প্রদান 
করা উভে লপিা-মািার কি্ব্য হহয়সয়ব প্ররিষ্া কয়র। অি্াৎ, �রদ বংশপররচয়ের স্বীকৃরিয়ক চ্যায়িঞ্জ করা না হে, িাহয়ি খশশুক্ির অন্য লপিা-
মািার পররচে রনর্ারে বা রনক্চিি করার জন্য আপনায়ক আদািয়ি য�য়ি হয়ব না।

বংশপররচয়ের স্বীকৃরিয়ি স্াক্ষর করার আয়গ, আপরন একজন আইনজবীববীর সায়ি কিা বিয়ি চাইয়ি পায়রন। বংশপররচয়ের স্বীকৃরিয়ি স্াক্ষর 
করয়বন রকনা যস রবষয়ে ক্সদ্ধান্ত রনয়ি আপনায়ক সহােিা করার জন্য কাউয়সেলিং সহ আইরন প্ররিরনররবে এবং সহােক পররয়ষবা পাওোর 
অররকার আপনার আয়ে। 

স্ক স্বাক্ষি কিয়ি পবায়িি?
শুরুমাত্র দুইজন ব্যক্তি জন্ম সনয়দ অন্য লপিা-মািায়ক য�াগ করার জন্য বংশপররচয়ের স্বীকৃরিয়ি স্াক্ষর করয়ি পায়রন:

দশৃ্যপট #1:

• অরববাহহি জন্মদািা লপিা-মািা
এবং

• কক্িি যপয়রন্ট

দশৃ্যপট #2:

• রববাহহি বা অরববাহহি জন্মদািা লপিামািা
এবং

• অরভপ্প্রি যপয়রন্ট

খশশুক্িয়ক লপিা-মািা দ্ারা ময়নানবীি য� যকানও পদরব যদওো হয়ি পায়র। খশশুক্ির নাম খশশুর আইরন অবস্ায়ক প্রভারবি করয়ব না।
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বংশপরিচয়েি স্বীকৃতিয়ি স্বাক্ষি কিয়বি িবা, যরদ: 
• একক্ি খশশুর জন্মদািা মািা-লপিা স্াভারবকভায়বই গভ্রারে কয়রন এবং গভ্াবস্াে বা সন্তায়নর জয়ন্মর সমে য� যকান সমে রবয়ে কয়র িায়কন;

• জন্মদািা অরববাহহি এবং একাররক ব্যক্তি অন্য লপিা-মািা হয়ি পায়রন;

• একক্ি আদািি খশশুক্ির বংশপররচে রনর্ারে কয়র একক্ি রাে বা আয়দশ জারর কয়রয়ে;

• খশশুক্ির জন্য লপিৃবে/বংশপররচয়ের একক্ি ববর স্বীকৃরি স্াক্ষররি হয়েয়ে;

• খশশুক্ি একক্ি সায়রায়গক্স চুক্তির সায়পক্ষ;

• খশশুক্ির জন্ম হেরন; বা

• আপনার সন্তায়নর জন্ম শংসাপপ্ত্র ইয়িাময়র্য দুইজন লপিা-মািা রয়েয়েন। 

যরদ এই লিথিি িটটসটট পডবাি এবং স্্ৌথিক স্িবাটটশ পবাওেবাি পি, আপিবাি শশশুটটি বংশপরিচে সম্পয়কমে  স্কবািও সয়দেহ িবায়ক, 
িবাহয়ি বংশপরিচয়েি স্বীকৃতিয়ি স্বাক্ষি কিয়বি িবা। 

যিি লপিবা্বািবােণ বংশপরিচয়েি স্বীকৃতিয়ি স্বাক্ষি কয়িি:
• িারা বংশপররচে রনর্ারয়ের জন্য িায়দর আদািয়ির শুনারনর অররকার ি্যাগ কয়রন;

• িারা কাস্টহি এবং ভ্রময়ের অররকার প্ররিষ্া করয়ি পায়রন;

• খশশুয়ক দত্তক যনওোর আয়গ িায়দর সম্মরি যদওোর প্রয়োজন হয়ি পায়র;

• য� যজিাে জন্ম সনদ দাখিি কিবা হয়েয়ে, �রদ যসিায়ন যররজ্রিায়রর কায়ে বংশপররচয়ের স্বীকৃরি দাখিি করা হে, িাহয়ি খশশুক্ির উভে 
লপিা-মািার কাে যিয়ক উত্তরাররকার সূপ্ত্র প্রাস্টতির অররকার প্ররিক্ষ্ি হে; এবং

• �রদ বংশপররচয়ের স্বীকৃরি শুরুমাত্র লপউয়িক্িভ ফাদার যররজস্ট্রির সায়ি দাখিি করা হে, িাহয়ি উভে লপিা-মািার কাে যিয়ক উত্তরাররকার 
সূপ্ত্র প্রাস্টতির অররকার রেতিথঠিি হয়ি পবায়ি। 

যরদ বংশপরিচয়েি স্বীকৃতি উিে লপিবা-্বািবা দ্বািবা স্বাক্ষরিি িবা হে:
• অন্য লপিা-মািার খশশুক্িয়ক সমি্ন করার যকানও আইনি কি্ব্য িাকয়ব না এবং বংশপররচে রনর্ারয়ের জন্য শুনারন না হওো প�্ন্ত অন্য 

লপিা-মািার নাম জন্ম সনয়দ িাকয়ি পারয়ব না। �রদ আদািি অন্য লপিা-মািায়ক খশশুক্ির আইনি লপিা-মািা হহয়সয়ব রনর্ারে কয়র, 
িাহয়ি আদািি সমি্য়নর আয়দশ জারর করয়ি পায়র �া খশশুর জয়ন্মর যক্ষপ্ত্র রবপরবীিমুিবী হয়ি পায়র।

• উভে লপিা-মািা বংশপররচয়ের স্বীকৃরিয়ি স্াক্ষর না করার ফয়ি �রদ আদািয়ি শুনারনর প্রয়োজন হে:

 ◦ �রদ অন্য লপিা-মািা একজন আইনজবীববীর জন্য অি্ প্রদান করয়ি অক্ষম হে, িাহয়ি িায়দর রবনামূয়ি্য আইরন প্ররিরনররবে পাওোর 
অররকার িাকয়ি পায়র; এবং

 ◦ একজন কক্িি লপিা-মািার যজয়নক্িক মাক্ার যিস্ট বা DNA যিস্ট করার অররকার আয়ে। 

• �রদ জন্মদািা লপিা-মািা সরকারবী সাহায়�্যর জন্য আয়বদন কয়রন বা গ্রহে কয়রন, িাহয়ি বংশপররচয়ের স্বীকৃরিয়ি স্াক্ষর করয়ি অস্বীকার 
করয়ি, খশশুর বংশপররচে প্ররিষ্াে সহয়�াখগিা করয়ি ব্যি্িা হহয়সয়ব রবয়বচনা করা �ায়ব না।
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স্বাক্ষি কিবাি স্ে বংশপরিচয়েি স্বীকৃতি অকবাযমেকি, যরদ:
• বংশপররচয়ের স্বীকৃরিয়ি স্াক্ষরকারবী পক্ষ ব্যিবীি অন্য যকানও ব্যক্তি খশশুক্ির লপিা-মািা হহয়সয়ব অনুরমি হন, �রদ িারা রনউ ইেক্ গাহ্স্্য 

সম্পক্ আইন (New York Domestic Relations law)-এর অরবীয়ন রববাহহি হয়ে িায়কন;

• একক্ি সহােক প্রজনন চুক্তির কারয়ে বংশপররচয়ের স্বীকৃরিয়ি স্াক্ষরকারবী পক্ষ ব্যিবীি, খশশুক্ির একজন আইনগিভায়ব স্বীকৃি লপিা-
মািা রয়েয়েন;

• একক্ি আদািি ইরিময়র্য খশশুক্ির বংশপররচয়ের রনর্ারে কয়র একক্ি রাে বা আয়দশ জারর কয়রয়ে;

• আয়রকজন ব্যক্তি যস্চ্াে খশশুক্ির বংশপররচয়ের কিা স্বীকার কয়রয়েন;

• বংশপররচয়ের স্বীকৃরিয়ি স্াক্ষর করা একজন ব্যক্তি একক্ি সহােক প্রজনয়ন একজন যিানার হেয়িন, এবং ইয়িাময়র্য একক্ি রববৃরিয়ি 
স্াক্ষর কয়রয়েন য� যসই অনুদান লপিা-মািার অররকার এবং দারেয়বের উয়দেশ্য হেি না; বা

• বংশপররচয়ের স্বীকৃরিয়ি স্াক্ষর করা একজন ব্যক্তি দারব কয়রন য� একক্ি সহােক প্রজনন চুক্তির কারয়ে িায়দর লপিা-মািার অররকার 
আয়ে, রকন্তু একক্ি আদািি যদয়ি য� খশশুক্িয়ক সহােক প্রজনয়নর মার্যয়ম গভ্রারে করা হেরন। 

বংশপরিচয়েি স্বীকৃতি স্কবািবাে দবাথিি কিবা হে? স্ক দবাথিি কয়ি?
আপরন �রদ যকানও হাসপািাি বা যসাশ্যাি সারভ্স যজিাে বংশপররচয়ের স্বীকৃরিয়ি স্াক্ষর কয়র িায়কন, িাহয়ি য� যজিার যররজ্রিায়রর কায়ে 
জন্ম সনদ দাখিি করা হয়েয়ে িার কায়ে আপনার জন্য আসি বংশপররচয়ের স্বীকৃরিক্ি দাখিি করা হয়ব। আপরন �রদ যকানও হাসপািাি 
বা যসাশ্যাি সারভ্স যজিাে বংশপররচয়ের স্বীকৃরিয়ি স্াক্ষর না কয়র িায়কন, িাহয়ি আপনায়ক অবশ্যই যসই যজিার যররজ্রিায়রর কায়ে 
বংশপররচয়ের স্বীকৃরিক্ি যমইি করয়ি হয়ব বা আসিক্ি রনয়ে য�য়ি হয়ব, য�িায়ন জন্ম সনদ দাখিি করা হয়েয়ে। 

• রিউ ইেকমে  শহয়ি হওো জয়ন্মর যক্ষপ্ত্র, বংশপররচয়ের স্বীকৃরিক্ি যমইি করুন অিবা আসিক্ি রনউ ইেক্ ক্সক্ি হিপাি্য়মন্ট অফ যহি্ি অ্যান্ড যমন্টাি 
হাইরজন (New York City Department of Health and Mental Hygiene), অরফস অফ রভিাি যরকি্স (Office of Vital Records)-এ 
রনয়ে �ান, ময়নায়�াগ: Corrections Unit Room 144, 125 Worth Street CN-4, New York, NY 10013-4089. 

• রিউ ইেকমে  শহয়িি ববাইয়ি য� সব জন্ম গ্রহে করা হয়েয়ে, যসিায়ন জন্ম সনদ দাখিি করা যজিার যররজ্রিায়রর কায়ে বংশপররচয়ের 
স্বীকৃরিক্ি যমইি করুন অিবা আসিক্ি রনয়ে �ান। 

যররজ্রিার আপনায়ক বংশপররচয়ের স্বীকৃরির একক্ি সাক্ি্ফাইি কলপ যমইি করয়বন এবং লপউয়িক্িভ ফাদার যররজস্ট্রির সায়ি বংশপররচয়ের 
স্বীকৃরির একক্ি কলপ দাখিি করয়বন। 

দ্রষ্টব্য: �রদ সহােক প্রজনয়নর মার্যয়ম গভ্রারে করা যকানও খশশুর যগয়মি যিানায়রর নাম এবং রিকানা বংশপররচয়ের স্বীকৃরিয়ি অন্তভ্ুতি করা 
হয়ে িায়ক, িাহয়ি রায়জ্যর স্াস্্য রবভাগ (State Department of Health) বা রনউ ইেক্ ক্সক্ি হিপাি্য়মন্ট অফ যহি্ি এন্ড যমন্টাি হাইরজন 
স্াক্ষরকারবীয়দর যসাশ্যাি ক্সরকউররক্ি নম্য়রর সায়ি ফয়ম্ িালিকাভুতি পররহচি যিানায়রর কায়ে একক্ি কলপ যমইি করয়ব।

ফয় ম্ে স্বাক্ষি কিবাি পি রক আপরি একটট িিুি জন্ম সিদ স্পয়ি পবায়িি?
হবাাঁ। �রদ জয়ন্মর সমে বংশপররচয়ের স্বীকৃরি স্াক্ষর না করা হয়ে িায়ক, িাহয়ি প্রয়ি্যক লপিা-মািার নাম সহ একক্ি নিুন জন্ম সনদ ইসু্য করা 
হয়ব। আপরন �রদ যপয়রয়ন্টয়জর স্বীকৃরি সম্পন্ন করার সমে খশশুক্ির পদরব পররবি্ন কয়র িায়কন, িাহয়ি এক্ি নিুন জয়ন্মর শংসাপত্রক্িয়ি 
পররবি্ন করা হয়ব।

আপিবায়ক রক একটট িিুি জয়ন্মি শংসবাপপ্রেি জি্য অিমে রেদবাি কিয়ি হয়ব?
�রদ আপনার সন্বাি রিউ ইেকমে  টসটটি ববাইয়িি স্কবায়িবা হবাসপবািবায়ি জন্মগ্রহণ কয়ি িবায়ক, এবং জয়ন্মর মূি সনদ দাখিি করার পর আপরন 
বংশপররচয়ের স্বীকৃরিয়ি স্াক্ষর কয়রন, িাহয়ি রনউ ইেক্ যস্টি হিপাি্য়মন্ট অব যহিি রবনামূয়ি্য একক্ি সংয়শাররি জন্ম সনদ ইসু্য করয়ব �া জন্মদািা 
লপিা বা মািায়ক িাকয়�ায়গ পািায়না হয়ব। সংয়শাররি জন্ম সনয়দর য�য়কায়না অরিররতি অনুলিলপ রনয়ি হয়ি রফ প্রদান করয়ি হয়ব। 

�রদ আপনার সন্বাি রিউ ইেকমে  টসটটি স্কবায়িবা হবাসপবািবায়ি জন্মগ্রহণ কয়ি িবায়ক, এবং জয়ন্মর মূি সনদ দাখিি করার পর আপরন 
বংশপররচয়ের স্বীকৃরিয়ি স্াক্ষর কয়রন, িাহয়ি রনউ ইেক্ যস্টি হিপাি্য়মন্ট অব যহিি ও যমন্টাি হাইরজন অন্য লপিা বা মািা বরাবর রবনামূয়ি্য 
একক্ি সংয়শাররি জন্ম সনদ ইসু্য করয়ব। �রদ খশশুক্ির বেস এক বেয়রর কম হে, িাহয়ি জন্মদািা লপিা বা মািা জয়ন্মর মূি সনদক্ি রবনামূয়ি্য 
পররবি্ন করয়ি পায়রন; এক বের পর পররবি্ন করয়ি চাইয়ি যসয়ক্ষপ্ত্র প্ররিস্াপন ব্যে প্রদান করয়ি হয়ব।
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আপরি রক স্বাক্ষি কিবাি পি স্পয়িয়ন্টয়জি স্বীকৃতি রেি্যবাহবাি কিয়ি পবায়িি?
হবাাঁ। পাররবাররক আদািয়ি যপয়রয়ন্টয়জর স্বীকৃরি পররি্যাগ করার জন্য উভে লপিামািারই একক্ি আয়বদন দাখিি করার অররকার আয়ে। এই 
আয়বদনক্ি শুরুমাত্র রনম্নলিখিি সমেসবীমার ময়র্য দাখিি করা য�য়ি পায়র, �া রনভ্র কয়র লপিা বা মািার বেয়সর উপর �িন লপিা বা মািা 
যপয়রয়ন্টয়জর স্বীকৃরিয়ি স্াক্ষর কয়র িায়কন:

আয়ে যবা আয়ে

যপয়রয়ন্টয়জর স্বীকৃরি স্াক্ষর করার সমে লপিা 
বা মািার বেস হয়চ্ 18 বেি ববা িবাি স্বশী

যপয়রয়ন্টয়জর স্বীকৃরি স্াক্ষর করার িাররয়ির 
60 রদয়নর ময়র্য।

য� িাররয়ি খশশুক্ির সম্পরক্ি একক্ি প্রক্ক্োে 
একক্ি আয়বদয়নর উত্তর প্রয়োজন হে এবং 
য�িায়ন এই ররয়নর বাবা বা মা একক্ি পক্ষ 
হয়ে িায়কন।

যপয়রয়ন্টয়জর স্বীকৃরি স্াক্ষর করার সমে লপিা বা মািার 
বেস হয়চ্ 18 বেয়িি ক্

যসই বাবা বা মায়ের 18িম জন্মরদয়নর পর 60 রদয়নর ময়র্য।

খশশুক্ির সম্পরক্ি একক্ি প্রক্ক্োে একক্ি আয়বদয়নর উত্তর 
প্রয়োজন হে এবং য�িায়ন এই ররয়নর বাবা বা মা একক্ি পক্ষ 
হয়ে িায়কন যসই িাররয়ির 60 রদয়নর ময়র্য, প্রদত্ত �রদ লপিা 
বা মািায়ক পররি্যাগ করার জন্য য� যকান প্রক্ক্োয়ি একক্ি 
আয়বদন দাখিি করার অররকায়রর পরামশ্ যদওো হে।

যরদ স্েসবী্বাগুলিি 
স্্েবাদ উত্বীণমে হয়ে িবায়ক

য�য়কায়না লপিা বা মািাই আদািয়ি শুরুমাত্র যপয়রয়ন্টয়জর স্বীকৃরিয়ক চ্যায়িঞ্জ করয়ি পায়রন, �রদ এক্ি 
প্রিারো, বিপ্রয়োগ বা সয়ি্যর বস্তুগি ভুয়ির উপর রভরত্ত কয়র স্াক্ষররি হয়ে িায়ক। প্রমায়ের ভার যসই 
পয়ক্ষর উপর �ারা যপয়রয়ন্টয়জর স্বীকৃরি প্রি্যাহার করয়ি চাে।

�রদ পররি্যাগ করার আয়বদন সরিক সমেসবীমার ময়র্য দাখিি করা হে অিবা �রদ সমেসবীমার যমোদ উত্তবীে্ হওোর পর, লপিা বা মািা 
সফিভায়ব আদািয়ি যপয়রয়ন্টয়জর স্বীকৃরিয়ক চ্যায়িঞ্জ কয়র িায়কন, িাহয়ি আদািি খশশুক্ির লপিামািার পররচে রনর্ারয়ের জন্য যজয়নক্িক 
মাক্ার যিস্ট বা DNA পরবীক্ষার আয়দশ যদয়ব। িয়ব �রদ যপয়রয়ন্টয়জর স্বীকৃরি সহােক প্রজনয়নর মার্যয়ম জন্ম যনওো খশশুর লপিামািার দ্ারা 
স্াক্ষররি হে, অিবা �রদ আদািি যদয়ি য� এক্ি খশশুক্ির পয়ক্ষ সয়ব্াত্তম ভায়িা নে, িাহয়ি আদািি এই পরবীক্ষার আয়দশ যদয়ব না। উভে 
লপিামািার আইনগি বার্যবারকিা, �ার ময়র্য খশশুয়ক সমি্ন করার বার্যবারকিাও আয়ে, িা আদািি ভাি কারে িঁুয়জ পাবার সায়পয়ক্ষ 
লপিামািার স্বীকৃরির চ্যায়িয়ঞ্জর সমে স্খগি করা হয়ি পায়র।

�রদ আদািি যজয়নক্িক মাক্ার যিস্ট বা DNA পরবীক্ষার পর রনর্ারে কয়র য�, য� ব্যক্তি যপয়রয়ন্টয়জর স্বীকৃরিয়ি স্াক্ষর কয়রয়েন, রিরন খশশুক্ির 
একজন লপিামািা, িাহয়ি আদািি যপয়রয়ন্টয়জর সম্পয়ক্ অনুসন্ান করয়ব এবং লপিামািা রনর্ারে কয়র একক্ি রাে বা আয়দশ জারর করয়বন। 
�রদ আদািি রনর্ারে কয়রন য�, য� ব্যক্তি লপিামািার স্বীকৃরিয়ি স্াক্ষর কয়রয়েন যস খশশুক্ির লপিামািা নে, িাহয়ি লপিামািার স্বীকৃরিক্ি 
অববর য�াষো করা হয়ব এবং আদািি অরবিয়ম্ যররজ্রিার এবং লপউয়িক্িভ ফাদার যররজস্ট্রিয়ক আয়দয়শর একক্ি কলপ প্রদান করয়ব। �রদ 
যকান পক্ষ চাইল্ড সায়পাি্ সারভ্স গ্রহে কয়র, িাহয়ি চাইল্ড সায়পাি্ এনয়ফাস্য়মন্ট ইউরনয়ি একক্ি অনুলিলপ প্রদান করা হয়ব। 

আয়িবা স্কবায়িবা রেশ্ন আয়ে?
জন্ম সিদ রেটরিেবা সংক্ান্ত প্রশ্ন যজিার যররজ্রিায়রর কায়ে পািায়না উহচি য�িায়ন যপয়রয়ন্টজ স্বীকৃরি যদওো হয়েয়ে অিবা দাখিি করা হয়ব। 
রনউ ইেক্ ক্সক্িয়ি, রনউ ইেক্ ক্সক্ি হিপাি্য়মন্ট অফ যহি্ি এন্ড যমন্টাি হাইরজনয়ক 3-1-1 অিবা 212-NEW-YORKএ যফান করুন।

এই ফরম অিবা বংশপররচে সম্পরক্ি য�য়কায়না প্রয়শ্নর জন্য, হাসপািায়ির কম্বীয়দর সায়ি কিা বিুন অিবা প্রশ্নগুয়িা 
otda.sm.dcse.parentage@otda.ny.gov রিকানাে ই-যমইি করুন। এোডাও আপরন রনউ ইেক্ যস্টি হিরভশন অব চাইল্ড সায়পাি্ 
সারভ্য়সস (New York State Division of Child Support Services)-এর childsupport.ny.gov ওয়েবসাইয়ি িাকা বংশপররচে 
প্রক্ক্োর স্বীকৃরি সম্পরক্ি রভহিওক্ি যদিয়ি পায়রন।

অিগু্রহ কয়ি স্িবাট করুি: বংশপররচয়ের স্বীকৃরিয়ি অন্তভ্ুতি িি্য এবং রববৃরি একক্ি জন্ম সনদ বিরর বা নক্িক্ি লপউয়িক্িভ ফাদার যররজস্ট্রিয়ি 
দাখিি করার আয়গ বা পয়র যকানও রাজ্য, স্ানবীে বা যবসরকারর সত্তা দ্ারা �াচাই করা হয়ব না, য�য়হিু িা করার যকানও প্রয়োজনবীেিা আইয়ন 
প্রদান করা যনই।

mailto:otda.sm.dcse.parentage%40otda.ny.gov?subject=
http://www.childsupport.ny.gov
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বংশপরিচয়েি স্বীকৃতি
(অিগু্রহ কয়ি কবায়িবা কবালি ব্যবহবাি কয়ি পরিষ্বািিবায়ব টবাইপ ববা লরেন্ট করুি।)

যরকি্ করা যজিা হাসপািায়ির যকাি রনবন্ন নম্র

স্কবািবাে স্বাক্ষি কিবা হয়েয়ে িবা যবাচবাই করুি: হাসপািাি খশশু সহােিা পপ্রাগ্রাম অরফস জন্ম রনবন্ক অন্য

শশশু
িবা্ ্ধ্যিবা্ পদববী

লিঙ্গ
মহহিা পুরুষ নন-বাইনারর/অন্যান্য

জন্ম িবারিি (মাস/দিন/বছর)

জয়ন্মি স্ফটসলিটট জয়ন্মি শহি জয়ন্মি কবাউন্ন্ট/বয়িবা

�রদ খশশুক্ির জন্ম সনদ ইয়িাময়র্য দাখিি করা হয়ে িায়ক এবং আপরন খশশুক্ির পদরব পররবি্ন করয়ি চান, িাহয়ি রনম্নলিখিি রবভাগক্ি সম্পন্ন করুন:
আসি জন্ম সিয়দ পদরব িিুি পদরব

আমরা বুঝয়ি যপয়রহে য� এই বংশপররচয়ের স্বীকৃরিয়ি স্াক্ষর করা যস্চ্াকৃি এবং আদািয়ির শুনারনর পর প্রয়বশ করা আয়দয়শর মি একই শক্তি এবং প্রভাব সহ আমায়দর সন্তায়নর বংশপররচে প্ররিষ্া করয়ব, �ার ময়র্য রয়েয়ে আমায়দর সন্তায়নর 
প্ররিপািয়নর জন্য সমি্ন প্রদায়নর বার্যবারকিা, �রদ এই বংশপররচয়ের স্বীকৃরি যসই যররজ্রিায়রর কায়ে দাখিি করা হে য�িায়ন জন্ম সনদ দাখিি করা হয়েয়ে, শুরুমাত্র িিনই বংশপররচয়ের স্বীকৃরি উত্তরাররকায়রর অররকায়রর যক্ষপ্ত্র একই শক্তি এবং 
প্রভাব রারে করয়ব। আমরা আমায়দর আইরন অররকার (প্রি্যাহায়রর সমেসবীমা সহ), দারেবে, রবকল্প এবং বংশপররচয়ের স্বীকৃরি স্াক্ষয়রর ফিাফি সম্পয়ক্ লিখিি এবং যমৌখিক যনাক্িশ যপয়েহে, এবং আমরা বুঝয়ি পারর যনাক্িয়শ রক বিা হয়েয়ে। লিখিি 
যনাক্িয়শর একক্ি কলপ আমায়দর প্রদান করা হয়েয়ে। আমরা প্রি্যারেি করহে য� রনয়চ আমরা য� িি্য প্রদান কয়রহে িা সি্য।

জন্মদবািবা লপিবা-্বািবা
িবা্ ্ধ্যিবা্ পদববী

িবাস্বাি রিকবািবা স্্বাি/অ্যবাপবাটমে য়্ন্ট টসটট স্টেট রজপ

জন্ম িবারিি (মাস/দিন/বছর) স্সবাশ্যবাি টসরকউরিটট িম্বি জয়ন্মি স্ে আপরি রক রবববাতহি তেয়িি? হাঁ না

আরম এর মার্যয়ম উপয়র উখলিখিি আমার সন্তায়নর জন্য বংশপররচয়ের স্বীকৃরির সম্মরি জানাই এবং স্বীকার করর য� রনয়চ উখলিখিি ব্যক্তিক্ি একমাত্র সম্াব্য অন্য যজয়নক্িক লপিা-মািা, অিবা একজন অরভপ্প্রি লপিা-
মািা এবং খশশুক্িয়ক সহােক প্রজনয়নর মার্যয়ম গভ্রারে করা হয়েয়ে।

স্বাক্ষি িবারিি (মাস/দিন/বছর)

সবাক্ষবীি অংশ 
(িুইজন সাক্ষীর প্রয়াজন; সাক্ষী 
উভ় পিতা-মাতার কাযরা আত্ষী় 
হযত িারযব না)

সবাক্ষবীি স্বাক্ষি সবাক্ষবীি লরেন্ট কিবা িবা্ িবারিি (মাস/দিন/বছর)

সবাক্ষবীি স্বাক্ষি সবাক্ষবীি লরেন্ট কিবা িবা্ িবারিি (মাস/দিন/বছর)

অি্য লপিবা-্বািবা
িবা্ ্ধ্যিবা্ পদববী

িবাস্বাি রিকবািবা স্্বাি/অ্যবাপবাটমে য়্ন্ট টসটট স্টেট রজপ

জয়ন্মি শহি জন্ম গ্রহণকবািবী স্টেট/রেয়দশ জন্ম গ্রহণকবািবী স্দশ

জন্ম িবারিি (মাস/দিন/বছর) স্সবাশ্যবাি টসরকউরিটট িম্বি আপরি রক শশশুি স্জয়িটটক/ববায়েবািরজক্যবাি লপিবা? হাঁ না

আরম এিদ্ারা স্বীকার করর য� আরম উপয়র উখলিখিি খশশুক্ির যজয়নক্িক বা অরভপ্প্রি লপিা-মািা।
স্বাক্ষি িবারিি (মাস/দিন/বছর)

সবাক্ষবীি অংশ 
(িুইজন সাক্ষীর প্রয়াজন; সাক্ষী 
উভ় পিতা-মাতার কাযরা আত্ষী় 
হযত িারযব না)

সবাক্ষবীি স্বাক্ষি সবাক্ষবীি লরেন্ট কিবা িবা্ িবারিি (মাস/দিন/বছর)

সবাক্ষবীি স্বাক্ষি সবাক্ষবীি লরেন্ট কিবা িবা্ িবারিি (মাস/দিন/বছর)

শুধ ুঅরফটসেবাি ব্যবহবায়িি জি্য
বংশপরিচয়েি উপযুমেক্ত স্বীকৃতিটট এিবায়ি স্িরজ্রিবায়িি কবায়ে দবাথিি কিবা হে

�রদ এই নক্িক্ি একক্ি জন্ম সনদ সংয়শারন করার উয়দেয়শ্য ব্যবহৃি হে, আরম প্রি্যারেি করহে য� আরম আসি যরকি্ক্ি পরবীক্ষা কয়র যদয়িহে য�ক্ির সংয়শারয়নর প্রয়োজন এবং এই নক্ির িি্য িার সায়ি রময়ি �াে। জন্ম 
যরকি্ সংয়শারয়নর যক্ষপ্ত্র এমন যকানও ভুি বা আপাি ত্রুক্ি যনই �ার ফয়ি এক্ি গ্রহেয়�াগ্য হয়ব না। িাই এই নক্িক্ি অনুয়মারদি।

স্টেট স্িরজ্রিবাি/স্�পটুট টসটট স্িরজ্রিবায়িি স্বাক্ষি িবারিি (মাস/দিন/বছর)
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রনউইেক্ যস্টি অরফস অব যিয়ম্পারারর অ্যান্ড হিয়জরবলিক্ি অ্যাক্সসি্যাসে (New York State Office of Temporary and Disability Assistance)
রনউইেক্ যস্টি স্াস্্য দতির
জনস্াস্্য আইয়নর 4135-b রারা অনু�ােবী

জন্মদবািবা লপিবা-্বািবা
িবা্

িবাস্বাি রিকবািবা

স্্বাি/অ্যবাপবাটমে য়্ন্ট টসটট স্টেট রজপ
জন্মদবািবা লপিবা ববা ্বািবাি যমইলিং রিকানা এিায়ন স্পষ্ট 
অক্ষয়র লিিয়ি হয়ব

অি্য লপিবা-্বািবা
িবা্

িবাস্বাি রিকবািবা

স্্বাি/অ্যবাপবাটমে য়্ন্ট টসটট স্টেট রজপ
অি্য লপিবা ববা ্বািবাি যমইলিং রিকানা এিায়ন স্পষ্ট 
অক্ষয়র লিিয়ি হয়ব

ে্যবার্ট স্�বািবাি (যদি প্রযযাজ্য হ়)
িবা্

িবাস্বাি রিকবািবা

স্্বাি/অ্যবাপবাটমে য়্ন্ট টসটট স্টেট রজপ
ে্যবার্ট স্�বািবায়িি যমইলিং রিকানা, �রদ জানা িায়ক, 
অবশ্যই এিায়ন স্পষ্ট অক্ষয়র লিিয়ি হয়ব


