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সেটেলটেন্ট ফান্ড দাবি করার ফেম  
 

NYC আইটের অধীটে, প্রাইটেে পাবকম াং লটে সবআইবেোটব পাকম  করা গাব়িটে হুইল লক (বুে) লাগাটো সকাম্পাবেগুবল বুে 
েরাটোর জেয $25-এর সববি চাজম  করটে পাটর ো। যবদ আপোর গাব়িটে B & M Electronic Diagnostic Repair Service 

Inc. d/b/a B & M Towing Inc. (DCWP লাইটেন্স েম্বর 0929938-DCA), B & M Electronic Diagnostic Repair Service Inc. 

(DCWP লাইটেন্স েম্বর 2084752-DCA), বা NY Booting (DCWP লাইটেন্স েম্বর 2098438-DCA) বেম্নবলবিে Home Depot 

সটারগুবলর সযটকাটো একটিটে 2021 বা 2022-এ বুে লাবগটে থাটক, এবাং আপোটক $25-এর সববি চাজম  করা হটে থাটক 
োহটল এর অথম হল আপোটক েুল অথমপবরোণ ধাযম করা হটেবিল এবাং আপবে অথম সফরটের অবধকারী হটে পাটরে। 

 

দাবি জো সদওযার েেযেীো হল 19 জলুাই, 2023। 

 

বিটদমশািলী: 
 

এই ফেমটিটে বেেটি ববোগ (I-III) রটেটি। আপোটক অবিযই প্রবেটি ববোগ েম্পূণম করটে হটব। বেম্নবলবিে উপােগুবলর 
েটধয একটি বদটে DCWP-সে েম্পূণম ফেম এবাং সযটকাটো েহােক েবথ জো বদে: 

 

• এখাটি ডাকট াটে পাঠাি: NYC Department of Consumer and Worker Protection  

Attn: Legal Operations Director  
42 Broadway, 9th Floor  
New York, NY 10004 
 

অথিা 
 

• এখাটি ইটেইল করুি: ConsumerRestitution@dcwp.nyc.gov 

 

দাববগুবল সয ক্রটে পাটব সেই ক্রটে DCWP পযমাটলাচো করটব। সেটেলটেন্ট ফাটন্ড অথম সিষ ো হওো পযমন্ত বা দাবব জো 
সদওোর েেেেীো, সযটি প্রথটে আেটব োর েটধয DCWP অথম সফরে সদটব। 

 

সকাটো প্রশ্ন আটি? কল করুে (212) 436-0333. 
 

I. োধারণ তথয 
 

িাে:  

ইটেইল ঠিকািা:  

সফাি িম্বর:  

ডাকট াটে পাঠাটিার 
ঠিকািা: 

 

স াোট াটের পছন্দেই পদ্ধবত:  ইটেইল 

 সফাে এবাং/বা  

mailto:ConsumerRestitution@dcwp.nyc.gov
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স  Home Depot সটাটরর 
পাবকম িং লটে োবি িেু করা 
হটযবছল: 

 92-30 168th Street, Jamaica, NY 11433 

 73-01 25th Avenue, East Elmhurst, NY 11369 

 131-35 Avery Avenue, Flushing, NY 11355 

 112-20 Rockaway Boulevard, South Ozone Park, NY 11420 

 75-09 Woodhaven Boulevard, Glendale, NY 11385 

 132-20 Merrick Boulevard, Jamaica, NY 11434 

 50-10 Northern Boulevard, Long Island City, NY 11101 

 124-04 31st Avenue, Flushing, NY 11354 

 59-15 Maurice Avenue, Maspeth, NY 11378 

 579 Gateway Drive, Brooklyn, NY 11239 

অিুগ্রহ কটর একটি িটে টিক 
বিহ্ন বদি এটি বিবিত করটত 
স  আপবি 2021 িা 2022-এ 
িুটিিং বফ বহটেটি $25-এর 
সিবশ অথম প্রদাি কটরবছটলি।  

 এই ফটেমর োটথ আবে এই েটেম প্রোণ জো বদবি সয আোর গাব়ি সথটক বুে 
েরাটোর জেয আবে $25-এর সববি অথম প্রদাে কটরবিলাে। 

 

গ্রহণটযাগয প্রোটণর েটধয রটেটি: 
 

•  রবিদ 
•  চালাে 
•  বযাঙ্ক বা সক্রবিে কাটিম র সটেটেন্ট  

 

প্রোটণর েটধয অবিযই বুে করার োবরি, অবস্থাে* সযিাটে গাব়িটি বুে করা 
হটেবিল, এবাং বুে েরাটোর জেয আপোটক $25-এর সববি অথম প্রদাে করটে হটেটি 
ো সদিাটোর জেয সযটকাটো অবেবরক্ত েথয অন্তেুম ক্ত করটে হটব। 

 

*অবস্থােটি অবিযই উপটর োবলকােুক্ত Home Depot সটাটরর পাবকম াং লেগুবলর েটধয 
একটি হটে হটব। 

 

অথিা 
 

 উপটর োবলকােুক্ত Home Depot সটাটরর পাবকম াং লেগুবলর একটিটে আোর গাব়ি 
সথটক বুে েরাটোর জেয আবে $25-এর সববি েগদ অথম প্রদাে কটরবি ো বেবিে 
করার জেয আবে একটি িপথ করা হলফোো (এই ফটেমর পষৃ্ঠা 4) জো বদবি।  

 

বিবিতকরণ  
 

বেটচ আোর োে এবাং োবরি োইপ কটর বা হাে বদটে বলটি আবে বেবিে করবি সয: 
 

• এই ফটেমর েেস্ত েথয আোর জাোেটে েেয। 

• আবে বুটেবি সয DCWP বা এর কেমচারীরা সকউই আোর বযবক্তগে অযােবেম েে। 

• আবে বুটেবি সয DCWP একাই আবে কী পবরোণ অথম সফরে পাব ো বেধমারণ করটব এবাং DCWP ববো, 
আেষুবিক িরচ, বা "যন্ত্রণা ও সোগাবন্ত"-এর কারটণ হওো ক্ষবের প্রবেদাে (োকা) প্রদাে করটে পাটর ো। 

• আবে বুটেবি সয DCWP সযটকাটো সপটেন্ট এবাং অেুটরাধ করা বরোেম রবিদ এই ফটেম সদওো িাক 
ঠিকাোে িাকটযাটগ পাঠাটব। 

• আবে বুটেবি সয আোর অথম সফরে করটযাগয আে বক ো সে ববষটে DCWP আোটক পরােিম বদটে পারটব ো। 

 
 

স্পষ্ট অক্ষটর সলিা োে োবরি 
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II. উপট াক্তা বরবলজ ফেম 
 

বেটচ আোর োে এবাং োবরি োইপ কটর বা হাে বদটে বলটি আবে বেবিে করবি সয: 
 

• আবে অেযথাে এিাটে স্থাবপে দাববর োটথ েম্পবকম ে সকাটো ক্ষবেপূরণ বা অথম সফরে পাইবে। 

• আবে এেদ্বারা Home Depot U.S.A., Inc., HD Development of Maryland, Inc., সেইোটথ োটদর প্রটেযটকর, 

েহটযাগী োংস্থা, অবধেুক্ত োংস্থা এবাং োটদর বেজ বেজ বেম োে ও প্রাক্তে কেমকেম া, বেবমাহী, পবরচালক, েদেয, 
সিোরটহাল্ডার, প্রিােক, অযােবেম, এটজন্ট বা কেমচারী, পূবমেূবর, উত্তরাবধকারী, বেবমাহক, এবাং বেটোগ করা বযবক্তটদর 
আইটে, অযািবেরালটিটে, বা ইক্যযইটিটে, এই ফটেম স্থাবপে দাবব সথটক উদূ্ভে বা েম্পবকম ে সযটকাটো এবাং েেস্ত 
বক্রোকলাপ, বক্রোকলাটপর কারণ, োেলা, সদো, পাওো, োকার অঙ্ক, বহোব, গণো, বন্ড, ববল, ববটিষত্ব, চুবক্তপত্র, ববেকম , 
চুবক্ত, দাে, প্রবেশ্রুবে, েযাবরটেন্স, েীোলঙ্ঘে, ক্ষেক্ষবে, রাে, েীো, েম্পাদে, দাবব এবাং চাবহদা, যাই সহাক ো সকে োর 
সথটক বচরেটর েবুক্ত ও অবযাহবে বদবি। 

 
 

স্পষ্ট অক্ষটর সলিা োে োবরি 
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III. হলফিাো 
 

আপোর সক্ষটত্র প্রটযাজয বক্সটিটে টিক বচহ্ন বদে। 

 

 আবে এই ফটেমর োটথ সপটেটন্টর অেযােয প্রোণ জো বদবি বটল আোর সকাটো িপথ করা হলফোো জো সদওোর 
দরকার সেই। 

 

 এই ফটেমর োটথ সপটেটন্টর প্রোণ বহোটব আোর এই িপথ করা হলফোো জো সদওোর প্রটোজে আটি। 
হলফোোটি েম্পূণম, স্বাক্ষবরে এবাং সোোরাইজ করা হটেটি। 

 
 
 
 

 

 

________________ সটে ) 
 ) 
______________ কাউবন্ট ) 

 
 

আবে, ________________________________ [োে], যথাযথোটব িপথ সেওোে, বেথযা বলার িাবস্তর অধীটে বেম্নবলবিে 
স াষণা করবি: 
 

1. আোর বেে আঠাটরা (18) বিটরর সববি, আবে আইেে সযাগয, এবাং এিাটে উবিবিে েথয েম্পটকম  আোর 
বযবক্তগে জ্ঞাে আটি।  

 

2. আবে _______________________________________-এ বাে কবর [বেটি এবাং সটে]। 

 

3. ___________________________-এ, [2021 বা 2022-এর োবরি], আোর গাব়িটি 
________________________________________________-সে অববস্থে [Home Depot-এর ঠিকাো] Home 

Depot-এর পাবকম াং লটে বুে করা হটেবিল। 

 

4. আবে বেটজর গাব়ি সথটক বুে িা়িাটে ______________________________________-সক [টকাম্পাবের োে] 
েগটদ $_________ সপটেন্ট কটরবিলাে। 

 
 

 
 
 
 
 
_________________________________ 
 
 
_________________________________ 

 োবরি 

আোর োেটে িপথ গ্রহণ এবাং বেবিে কটরটিে, 

 
 
 
 

2023 োটলর _________________ োে _____ বদটে 

 
 
________________________________ 

সোোবর পাববলক 

 


