BENGALI

স্থগিত ঋণ সংগ্রহের পত্রালাপ পাঠাহ ার গ হদে শ া
নিউ ইয়র্ক নিটি এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনির অধীনি, উপন াক্তারা যযনর্ািও িমনয় অিুনরাধ র্রনে পানরি যয ঋণ বা র্নিে ঋনণর
নবষনয় ঋণ িংগ্রহণর্ারী োর িানি যযাগানযাগ র্রা স্থায়ী ানব বন্ধ রাখুি। এছাড়া, আপনি যনি র্নরািা াইরাি (COVID-19)
িংর্নের র্ারনণ আনিকর্ িমিযার িম্মুখীি হনয় িানর্ি, োহনে আপনি অিুনরাধ র্রনে পানরি যয ঋণ িংগ্রহণর্ারী এনেনি ঋনণর*
নবষনয় িামনয়র্ ানব যযি আপিার িানি যযাগানযাগ িা র্নরি।
অিুগ্রহ র্নর িংনযানেে ফমক নিঠিটি পূরণ র্রুি এবং যিই ঋণ িংগ্রহর্ারী এনেনিনর্ যমে র্রুি যারা আপিার িানি যযাগানযাগ
র্নরনছি। (নিঠিটি িম্পূণক র্রার ধাপগুনেও িংনযানেে র্রা আনছ।) আপিার যরর্নডকর েিয এর্টি র্নপ যরনখ নিি। এটি পাবার পর,
ঋণ িংগ্রাহর্ নিউ ইয়র্ক নিটির যেে এমানেকনি যেষ িা হওয়া অবনধ আপিার িনে যযাগানযাগ র্রনবি িা, নর্ছু িীনমে পনরনস্থনে
ছাড়া। যনি এরপনরও োরা আপিার িনে যযাগানযাগ র্নরই যাি োহনে 311 িম্বনর র্ে র্নর অিবা nyc.gov/consumers-এ
নগনয় অিুগ্রহ র্নর উপন াক্তা নবষয়র্ নব ানগর (Department of Consumer Affairs, DCA) র্ানছ এর্টি অন নযাগ (আপিার
পাঠানিা নিঠির এর্টি র্নপ অন্ত কু ক্ত র্রুি) িানয়র র্রুি।
*গুরুত্বপূণে:
• যনি আপনি ঋণ িংগ্রাহনর্র িাম ও ঠির্ািা িা োনিি, োহনে আনগর নববৃনে যিখুি, যয ঋণ িংগ্রাহর্ আপিানর্ র্ে র্রনছ
োনর্ র্ে র্নর নেজ্ঞািা র্রুি অিবা োনির নয়ি যমে যিনর্ যর্াম্পানির িাম োিার যিষ্টা র্রুি।
• যখি যর্ািও ঋণ িংগ্রাহর্ আপিার িনে যযাগানযাগ র্রনব েখি আপিার নর্ নর্ অনধর্ার আনছ ো DCA-এর ঋণ িংগ্রনহর
নিনিক নের্া যিনর্ োিুি। এটি nyc.gov/consumers পানবি।
• আপিানর্ যনি যর্ািও ঋণ িংগ্রহর্ারী এমি যর্ািও ঋনণর নবষনয় যযাগানযাগ র্নরি যযটি আপনি েিাক্ত র্রনে পারনছি
িা, োহনে মনি র্রনবি িা যয আপিার যিটি বনর্য়া আনছ বা আপনি যিটি িম্পূণকরূনপ নমটিনয় নিনয়নছি, বরং ঋণ
িংগ্রহর্ারী যানে আপিানর্ যিই র্নিে ঋনণর নবষনয় নেনখে যািাইর্রণ প্রিাি র্নরি আপিার যিই অিুনরাধ র্রা উনিৎ।
• COVID-19 িংর্নের র্ারনণ নিনিক ষ্ট নর্ছু ঋনণর যপনমন্ট যর্ািও েনরমািা ছাড়াই নবেনম্বে র্রা হনয়নছ; ঋনণর নস্থনে
বুঝনে আপিার ঋণিাো বা ঋণ পনরনষবা প্রিাির্ারীর িানি (ঋণ িংগ্রহর্ারীর িানি িয়) যযাগানযাগ র্রুি।
• ঋণ িংগ্রহর্ারীনর্ যর্ািও ঋণ বা র্নিে ঋনণর নবষনয় আপিার িানি যযাগানযাগ িা র্রার অিুনরাধ র্রার অিক এই িয় যয
আপিানর্ িংগ্রহর্ারী এটি িংগ্রহ র্রা বন্ধ র্নর যিনবি, এর মনধয অন্ত কু ক্ত হে ঋনণর নবষনয় যমার্দ্দমা িানয়র র্রার েিয
ঋণিাোর িানি নমনে র্াে র্রা বা যর্ািও উপন াক্তা নরনপাটিকং এনেনির র্ানছ এই নবষনয় নরনপােক র্রা।
• যনি আপিার ঋণ পনরিােিা বা ঋণিাোনর্ নিঠি যিয়ার খি
ড়ার যেনে িাহানযযর িরর্ার হয়, োহনে
nyc.gov/TalkMoney এ র্ে র্নর নবিামূনেযর আনিকর্ র্াউনিনেং এর েিয অযাপনয়ন্টনমন্ট বুর্ র্রুি।
দ্রষ্টবয: এই নিঠিটি আইনি উপনিে িয়।
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চিঠি সম্পূর্ণ করা:
যেখানে বলা হনব যসখানে আপোনক এই তথ্য প্রদাে করনত হনব:
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আপোর োম
আপোর ঠিকাো (চবচডিং েম্বর, চিট)
আপোর ঠিকাো (চসটি, যেট, চিপ যকাড)
তাচরখ
ঋর্ সিংগ্রাহনকর োম
ঋর্ সিংগ্রাহনকর ঠিকাো (চবচডিং েম্বর, চিট)
ঋর্ সিংগ্রাহনকর ঠিকাো
(চসটি, যেট, চিপ যকাড)

ঋনর্র অ্যাকাউন্ট েম্বর, েচদ থ্ানক
ঋর্ সিংগ্রাহনকর োম
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আপোর োম (ছাপানো হরনে)
আপোর স্বাক্ষর
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Lorelei Salas
Commissioner

________________________________

42 Broadway
9th Floor
New York, NY 10004

(Address Line 1)

nyc.gov/dca

(Your Name)

________________________________

________________________________
(Address Line 2)

________________________________
(Date)

________________________________
(Debt Collector Name)

________________________________
(Debt Collector Address Line 1)

________________________________
(Debt Collector Address Line 2)

Re: Ceasing Debt Collection Communication ____________________________
(Account Number for Debt, if available)

Dear ________________________________,
(Debt Collector Name)

By signing this letter, _____________________________________ is formally
(Your Name)

requesting that you cease all debt collection communications during the COVID-19
crisis, as required by the Rules of the City of New York, title 6, section 5-77(b)(4)
and the Fair Debt Collection Practices Act, 15 U.S.C. section 1692c(c).
You are directed to stop all communication with _____________________________
(Your Name)

at ______________________________________________________________________
(Your Address)

about this account until the State of Emergency covering New York City has
ended. Any further communication beyond what is legally allowed will be a
violation of the law and the New York City Department of Consumer Affairs
will respond accordingly.
This letter is not meant in any way to be an acknowledgment that the consumer
owes any money.
Your cooperation will be appreciated.
Sincerely,
NYC Department of Consumer Affairs
__________________________________ ____________________________________
Print Your Name

Your Signature

