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“রেকর্ড  কো দলিি সংক্ান্ত লিজ্ঞলতি” কী?
এটা প্রততযেক বার যখনই মকাতনা হস্ান্তর দলিি, হস্ান্ততরর দলিি সম্পলককি ত নলি, বন্ধক, বা বন্ধক মদওয়া সম্পলককি ত নলি লনউ ইয়ককি  শহতরর মকাতনা লনলদকিষ্ট সম্পলতির 
পলরতপ্রলষিতত মরকরকি  করা হয় তখনই নলিভুক্ত হওয়া গ্াহকতদরতক পাঠাতনা একটা লবজ্ঞলতি। লবজ্ঞলতি মপতত হতি আপলন অবশযেই লনতেতক নলিভুক্ত করতবন। সম্পলতির 
�ালিক এবং তাঁতদর এতেন্টরা (সন্তান, পলত/পত্নী, বা �ালিতকর ঘতরায়া সঙ্নী এর অন্তভুকি ক্ত যলদ তারা �ালিতকর �তনাননীত হতয় িাতকন), পলরচািক এতেন্ট, সম্পলতির 
�ালিতকর উলকি, পূবকিস্বত্ালিকারনী, বা �ালিতকর এতটেতটর অলিকার প্রতয়াগকারনী/প্রশাসক বা সম্পলতিটির পূবকিস্বত্ালিকারনীরা সম্পলতিটির পলরতপ্রলষিতত দলিি-দস্াতবে 
নলিভুক্ত করা হতি মসই সংক্ান্ত লবজ্ঞলতি মপতত হতি লনতেতক নলিভুক্ত করতবন। মকাতনা দলিি নলিভুক্ত করার পর সািারণত লবজ্ঞলতি োলর করা হতব। দ্রষ্টি্য: 
অর্ডসংস্ান লিভাগকক রেমন সমস্ত দলিিকক নলরভুক্ত কেকে হকি রেগুলি নলরভুক্ত হিাে জন্য প্রক�াজনী� শে্ড গুলি পেূণ কেকে।

লিজ্ঞালপে হিাে জন্য আমাে রকন নলরভুক্ত হও�া উলিে?
যখন তাঁতদর অজ্ঞাতসাতর দলিি-দস্াতবে নলিভুক্ত করা হয়, মকাতনা “মরকরকি  করা দলিি সংক্ান্ত লবজ্ঞলতি” মপতি মসটা নলিভুক্ত সম্পলতির �ালিকতক সতককি  কতর 
মদতব এবং মসটা তাঁতদরতক দরকালর পদতষিপ লনতত সাহাযযে করতব মযন মকাতনা োি দস্াতবে নলিভুক্ত করাতনার ফতি হওয়া ষিলতর ফিাফিতক সনীল�ত করা যায়।

আলম কীভাকি লনকজকক নলরভুক্ত কেি?
নলিভুক্ত হওয়া সহে এবং দ্রুত। অিকিসংস্ান লবভাতগর, www.nyc.gov/finance, ওতয়বসাইতট, অিবা ACRIS www.nyc.gov/acris ওতয়বসাইতট ইতিক্ট্রলনক 
ভাতব নলিভুক্ত মহান এবং “মরকরকি কৃত দলিতির লবজ্ঞলতি” লিংতক ললিক করুন। আপনার সম্পলতির ঠিকানা বযেবহার কতর অিবা বযুেতরা ব্লক অযোন্ড িট নম্বর বযেবহার 
কতর আপলন লনতেতক নলিভুক্ত করতত পাতরন। আপলনও আ�াতদর ওতয়বসাইতট িাকা “লচঠির �ািযেত� মরকরকি  করা দলিি সংক্ান্ত লবজ্ঞলতি” না�ক আতবদনপত্র পূরণ 
কতর ে�া করতত পাতরন অিবা 311 নম্বতর মফান করুন।

আলম লক একই সাকর একটাে রিশী সম্পলতি সংক্ান্ত লিজ্ঞলতি পািাে জন্য লনকজকক নলরভুক্ত কেকে পালে?
না, আপলন অবশযেই প্রততযেক সম্পলতির েনযে আিাদা আিাদা ভাতব নলিভুক্ত হতবন।

নলরভুক্ত হিাে সম� রকাকনা ফী লদকে হ� লক?
নলিভুক্ত হতত বা ই-ম�ইি বা সািারণ লচঠির �ািযেত� লবজ্ঞলতি মপততও মকাতনা ফনী লদতত হয় না। অবশযে, মটক্সট �যোতসতের েনযে মরট ম�াতাতবতক খরচ হতত পাতর 
(অনগু্হ কতর আপনার পলরতেবা বাহতকর সাতি আতিাচনা করুন)।

আমাে নলরভুক্ত হও�া কে লদকনে জন্য কাে্ডকে রাককি?
আপনার নলিভুক্তকরণ তত লদন পযকিন্তই কাযকিকর িাকতব যত লদন পযকিন্ত না লবজ্ঞলতি পাওয়ার লবকল্প মেতে লদতছেন।

েলদ আলম রকাকনা একটা লনলদ্ড ষ্ট সম্পলতিে লিষক� আে ের্য না রপকে িাই োহকি আলম কী কেি? 
আপনাতক অবশযেই লনউ ইয়ককি  লসটির অিকিসংস্ান লবভাতগর www.nyc.gov/finance ওতয়বসাইট অিবা ACRIS এর www.nyc.gov/acris ওতয়বসাইতট লগতয় 
আপনার নলিভুক্তকরণ তিযে “লরলিট (বেকি ন)” করতত হতব এবং “মরকরকি  করা দলিি সংক্ান্ত লবজ্ঞলতি” না�ক লিংতক লগতয় ললিক করতত হতব। আপলনও আ�াতদর 
ওতয়বসাইতট িাকা “লচঠির �ািযেত� মরকরকি  করা দলিি সংক্ান্ত লবজ্ঞলতি” না�ক আতবদনপত্র পূরণ কতর ে�া লদতয় আপনার নলিভুক্তকরণ বেকি ন করতত পাতরন মযটা 
আ�াতদর ওতয়বসাইতট পাওয়া যাতছে অিবা 311 নম্বতর মফান করুন।

আলম লক সম্পলতিটাে সাকর সম্পলক্ড ে প্রকে্যক দলিি নলরভুক্ত কোকনাে রষেকরে লিজ্ঞলতি পাি?
না, একটা “মরকরকি  করা দলিি সংক্ান্ত লবজ্ঞলতি” মকবি �াত্র তখনই পাঠাতনা হতব যখন লনম্নলিলখত দলিি-দস্াতবেগুলি নলিভুক্ত করাতনা হয়:

হস্তান্তে দলিি এিং হস্তান্তে দলিি সম্পলক্ড ে নলরসমহূ
■	 চুলক্ত
■	 এয়ার রাইটস বা আকাতশর অলিকার
■	 মদােনী সাবযেস্করণ প্রলক্য়া
■	 কতন্ডা মঘােণা
■	 লনশ্চয়তা দান দলিি
■	 লবক্য় চুলক্ত
■	 সংতশািন দলিি
■	 আদািততর লনতদকিশ 
■	 হস্ান্তর দলিি
■	 ইন মর� দলিি
■	 রায়
■	 েনীবন বযোপনী ভূ-সম্পলতি মভাতগর দলিি
■	 চুলক্ত স্মরলণকা
■	 ওকািতনা�া
■	 ভূ-সম্পলতি লবলনতয়াগ ট্াটে দলিি
■	 ওকািতনা�া প্রতযোহার করা
■	 লবলবি চুলক্ত
■	 ইউলনট চুলক্ত

িন্ধকী কিািা এিং িন্ধক রদও�া সম্পলক্ড ে নলরপরে
■	 চুলক্ত
■	 মকািযোটারাি বা পরস্পর সহগা�নী বন্ধকনী কবািা
■	 সংতশািন বন্ধকনী কবািা 
■	 আদািততর লনতদকিশ
■	 প্রািল�ক UCC1 (অিকিসংস্ান লববলৃত)
■	 রায়
■	 লবক্য় কবািা
■	 লবক্য় কবািা এবং সুসংহতকরণ
■	 বন্ধক লবস্ার চুলক্ত
■	 বন্ধক কবািা সতন্তােসািন
■	 বন্ধকনী কবািা অিনীননীকরণ
■	 লবলবি বন্ধকনী কবািা

খুি ঘন ঘন জানকে িাও�া প্রকনেে উতিে
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রকাকনা ি্যলক্তগে সমিা� অ্যাপাট্ড কমন্ট ইউলনট িা টাইমকশ�াকেে মালিককে (িা োে মকনানীে ি্যলক্তে) লক নলরভুক্ত কোকনা উলিে? 
এ�ন সুপালরশ করা হতছে না ময মকাতনা �ালিক (বা তার �তনাননীত বযেলক্তরা) নলিভুক্ত করাতবন কারণ বযেলক্তগত স�বায় অযোপাটকি ত�ন্ট ইউলনট বা টাই�-মশয়াতরর 
মকাতনা লবলশষ্ট ব্লক অযোন্ড িট নম্বর মনই। যলদ মকাতনা স�বায় অযোপাটকি ত�ন্ট ইউলনট বা টাই�-মশয়াতরর �ালিক (বা তার �তনাননীত বযেলক্ত) লবজ্ঞলতি পাবার েনযে 
নলিভুক্ত করান, তাহতি মকবি �াত্র স�গ্ লবল্ডং এর েনযে নলিভুক্তকরণ হতত পারতব। নলিভুক্ত বযেলক্ত একটা মরকরকি  করা দলিি সংক্ান্ত লবজ্ঞলতি পাতবন মযটা 
স�গ্ লবল্ডংতক প্রভালবত কতর, মকাতনা লনলদকিষ্ট অযোপাটকি ত�ন্ট ইউলনট বা টাই�তশয়াতরর েনযে পাতবন না। এর ফতি বহু সংখযেক অপ্রতয়ােননীয় লবজ্ঞলতি আসতত পাতর। 

আলম েলদ একটা “রেকর্ড  কো দলিি সংক্ান্ত লিজ্ঞলতি” পাই এিং সম্পলতিটা েলদ ম্যানহাটন (লনউ ই�ক্ড  কাউলন্ট), ব্রনক্স, ব্রুকলিন (লকংগস্  
কাউলন্ট), িা কুইনস-এ রাকক োহকি আমাে কী কো উলিে? 

আপনার করননীয়: 

1. আপলন www.nyc.gov/acris ওতয়বসাইতট লগতয় “সম্পলতির মরকরকি  অনসুন্ধান”-এ ললিক করুন।

2. সম্পলতিটির বযুেতরা, ব্লক অযোন্ড িট নম্বর এন্টার করতি আপলন মসই দলিিটি মদখতত পাতবন যার পলরতপ্রলষিতত আপলন একটা “নলিভুক্ত করা নলিপতত্রর লবজ্ঞলতি” 
মপতয়তেন। (আপনার যলদ মকাতনা কলম্পউটার বযেবহাতরর সুলবিা না িাতক, তাহতি আ�াতদর সাতি লনম্নলিলখত তালিকায় িাকা লসটি মরলেটোর স্ানগুলিতত 
মদখা করতত পারতবন।)

3. আপলন যলদ অনযে মকাতনা পষি/পষিগুলির সাতি ল�লিত ভাতব সম্পলতির �ালিক হতয় িাতকন, তাহতি আপলন তাঁতদর সাতি মযাগাতযাগ করতত চাইতত পাতরন মযন 
বঝুতত পারা যায় ময মসই অপর পষি/পষিগুলি মসই নলিটির লবেতয় অবগত আতেন লকনা যার েনযে আপলন লবজ্ঞলতি মপতয়তেন। 

আলম েলদ রকাকনা “রেকর্ড  কো দলিি সংক্ান্ত লিজ্ঞলতি” পাই এিং সম্পলতিটা স্্যাকটন আইি্যান্ড (লেিমন্ড কাউলন্ট)-রে রাকক োহকি আমাে কী 
কো উলিে? 
যলদ সম্পলতিটা টেযোতটন আইিযোতন্ড মিতক িাতক, আপলন অবশযেই লরচ�ন্ড কাউলন্ট লিাতককি র অলফতস মদখা করতবন মযন নলিভুক্ত করা নলিপত্রর একটা প্রলতলিলপ 
মপতত পাতরন। 

আলম লিজ্ঞলতি পািাে জন্য নলরভুক্ত হিাে পকে লক ঘটকি? 
নলিভুক্ত করার সাতি সাতি, আপলন স্বয়ংলক্য় ভাতব সৃষ্ট একটা ইত�ইি পাতবন মযটা আপনাতক সুলনলশ্চত করতব ময যখনই এন্টার করা BBL এর পলরতপ্রলষিতত 
নলিগুলিতক মরকরকি  করা হয় তখনই ইত�ইি লবজ্ঞলতি পাবার লবকল্পটি আপলন বাোই কতরতেন। আপলন যলদ এই ইত�ইি 15 ল�লনতটর �তিযে না পান, অনগু্হ কতর 
যাচাই করুন ময আপলন সঠিক ইত�ইি ঠিকানা এন্টার কতরতেন লকনা। যলদ আপনার এন্টার করা (লনশ্চয়তা দানকারনী ল্রিন অনসুাতর) ইত�ইি ঠিকানা মবঠিক হয়, 
আপনাতক সঠিক ইত�ইি বযেবহার কতর আতরকবার মরলেটোর করতত হতব মযন লবজ্ঞলতি মপতত পাতরন। যলদ আপলন সঠিক ইত�ইি বযেবহার কতর িাতকন, তাহতি 
অনগু্হ কতর আপনার বেকি যে বা োংক ম�ইি পরনীষিা করুন কারণ আপলন ময অযোলন্টস্পযো� এবং ইত�ইি লফল্ালরং বযেবহার করতেন মসটা এই ইত�ইিগুলিতক আপনার 
োংক ম�ইি মফা্ডাতর পাঠিতয় মদবার সম্াবনা আতে। ভলবেযেতত ইত�ইিগুলি মযন মত�নই না হয়, তার েনযে অনগু্হ কতর আপনার লনরাপদ মপ্ররণকারনীতদর 
তালিকায় acrisnrd@finance.nyc.gov -মক সংযুক্ত করুন। যলদ আপলন ময ইত�ইি ঠিকানাটা এন্টার কতরতেন মসটা সঠিক হতয় িাতক এবং ইত�ইিটা আপনার 
োংক ইত�ইি মফা্ডাতর না িাতক, তাহতি আপনার 311 নম্বতর মফান করা উলচত। 

যলদ আপলন একটা BBL এর লবজ্ঞলতি পাবার েনযে নলিভুক্ত হবার অনতুরাি কতর িাতকন, তাহতি নলিভুক্ত হবার লদন মিতক যখনই মসই BBL এর পলরতপ্রলষিতত 
মকাতনা হস্ান্তর দলিি, হস্ান্তর দলিি সংক্ান্ত নলি, বন্ধকনী কবািা, বা বন্ধকনী কবািা সম্পলককি ত নলি নলিভুক্ত করা হতব, আপনাতক ইত�ইতির �ািযেত� লবজ্ঞালপত 
করা হতব। ইত�ইতির �তিযে এর আতগর লদতন নলিভুক্ত করা নলি(গুলি)র একটা উতলেখ িাকতব। 

আপলন যলদ একটা “লচঠির �ািযেত� মরকরকি  করা দলিি সংক্ান্ত লবজ্ঞলতি” না�ক আতবদনপত্র পূরণ কতর ে�া লদতয় নলিভুক্ত হতয় িাতকন, আপলন লচঠির �ািযেত� 
আপনার নলিভুক্ত হবার স্বনীকৃলত পাতবন এবং যখনই এন্টার করা BBL-এর পলরতপ্রলষিতত নলিগুলি নলিভুক্ত হতব, আপলন লচঠির �ািযেত� তার লবজ্ঞলতি পাতবন। 
আপলন যলদ দইু সতিাতহর �তিযে এই স্বনীকৃলত না পান, তাহতি আপনার 311 নম্বতর মফান করা উলচত। 

আমাে নলরভুক্তকেণ িালেি কোে জন্য অনকুোধ কোে পে কী ঘটকি? 
নলিভুক্তকরণ বালতি করার অনতুরাি করার সাতি সাতি, আপলন স্বয়ংলক্য় ভাতব সৃষ্ট একটা ইত�ইি পাতবন মযটা আপনাতক সুলনলশ্চত করতব ময আপলন এন্টার 
করা BBL এর পলরতপ্রলষিতত নলিগুলিতক মরকরকি  করার ইত�ইি লবজ্ঞলতি আর না পাবার লবকল্পটি বাোই কতরতেন। আপলন যলদ এই ইত�ইি 15 ল�লনতটর �তিযে না 
পান, অনগু্হ কতর যাচাই করুন ময আপলন সঠিক ইত�ইি ঠিকানা এন্টার কতরতেন লকনা। যলদ আপনার এন্টার করা (লনশ্চয়তা দানকারনী ল্রিন অনসুাতর) ইত�ইি 
ঠিকানা মবঠিক হয়, আপনাতক সঠিক ইত�ইি বযেবহার কতর আতরকবার মরলেটোর করতত হতব মযন লবজ্ঞলতি মপতত পাতরন। যলদ আপলন সঠিক ইত�ইি বযেবহার 
কতর িাতকন, তাহতি অনগু্হ কতর আপনার বেকি যে বা োংক ম�ইি পরনীষিা করুন কারণ আপলন ময অযোলন্টস্পযো� এবং ইত�ইি লফল্ালরং বযেবহার করতেন মসটা এই 
ইত�ইিগুলিতক আপনার োংক ম�ইি মফা্ডাতর পাঠিতয় মদবার সম্াবনা আতে। আপলন যলদ একটা BBL এর পলরতপ্রলষিতত বতকি �ান নলিভুক্তকরণ বালতি করা 
অনতুরাি কতরন, তাহতি আপলন মসই লদন মসই BBL এর পলরতপ্রলষিতত মকাতনা হস্ান্তর দলিি, হস্ান্তর দলিি সম্পলককি ত নলিপত্র, বন্ধকনী কবািা, বা বন্ধকনী কবািা 
সম্পলককি ত নলি নলিভুক্ত করা হতি তার একটা লবজ্ঞলতি পাতবন; অবশযে, তার পর মিতক নলিভুক্তকরণগুলির মকাতনা লবজ্ঞলতি আপলন আর পাতবন না যলদ না আপলন 
আবারও নলিভুক্ত কতরন। 

আপলন যলদ একটা “লচঠির �ািযেত� মরকরকি  করা দলিি সংক্ান্ত লবজ্ঞলতি” না�ক আতবদনপত্র পূরণ কতর আপনার নলিভুক্তকরণ বালতি করার েনযে অনতুরাি ে�া 
লদতয় িাতকন, আপলন লচঠির �ািযেত� একটা স্বনীকৃলত পাতবন ময আপলন আর এন্টার করা BBL-এর পলরতপ্রলষিতত মরকরকি  করা দলিি সংক্ান্ত লবজ্ঞলতি মপতত চান না 
না�ক লবকল্পটি বাোই কতরতেন। আপলন যলদ দইু সতিাতহর �তিযে এই স্বনীকৃলত না পান, তাহতি আপনার 311 নম্বতর মফান করা উলচত।
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লিলধিদ্ধ সেককীকেণ

নলরটি পে্ডাকিািনা কোে পকে আমাে কী কো উলিে? 
1. আপলন যলদ মরকরকি  করা নলির সম্পতককি  োতনন এবং এটা যলদ সঠিক হয়, তাহতি আপিন আর মকাতনা পদতষিপ মনবার দরকার মনই। 

2.  যলদ নলিটি মবঠিক হয় বা যলদ নলিটির লবেতয় অবগত না হতয় িাতকন, তাহতি 311 নম্বতর মফান করুন। যলদ আপলন লনউ ইয়ককি  লসটির বাইতর িাতকন, তাহতি 
212-NEW-YORK বা 212-639-9675 নম্বতর মফান করুন। কি মসন্টাতরর প্রলতলনলি আপনাতক একেন যিাযি এতেলসির কাতে অপকিণ কতর মদতবন মযন 
আপনাতক আপনার স�সযো স�ািান করায় সাহাযযে করা যায়। 

আপলন রে সম্পলতিে পলেকপ্রলষেকে লিজ্ঞলতি পািাে জন্য লনকজকক নলরভুক্ত ককেকেন, অর্ডসংস্ান লিভাগ রসই নলরভুক্ত কো 
দলিকিে জন্য অনকুোধকৃে লিজ্ঞলতি সেিোহ কো� ি্যর্ডোে জন্য রকাকনা দা� গ্হণ কেকি না। লসটি অফ লনউ ই�ক্ড  
সহ অর্ডসংস্ান লিভাগ, এিং লেিমন্ড কাউলন্ট ক্াক্ড  অলফস নলরগুলি রেকর্ড  কোকনাে আইলন কে্ড ি্য পািকনে জন্য রকাকনা 
দা� গ্হণ কেকি না, এমনলক েলদ রসই সি নলরগুলি লকেু রষেকরে পেিেকীকাকি ভ্ান্ত, জাি, িা অবিধ িকি প্রলেপন্ন হ� 
েিওু না।

অর্ডসংস্ান লিভাগ ● জলমে রেকর্ড  সংক্ান্ত লিভাগ ● লসটি রেলজস্াে স্ানসমূহ 

ম্যানহাটন 
66 John Street, 13th Floor

New York, NY 10038 

ব্রুকলিন 
210 Joralemon Street, Room 2 

Brooklyn, NY 11201 

ব্রনক্স
210 Joralemon Street, Room 2 

Brooklyn, NY 11201 

কুইন্স্  
144-06 94th Avenue
Jamaica, NY 11435

লেিমন্ড কাউলন্ট ক্াক্ড  অলফস 
130 Stuyvesant Place 

Staten Island, N.Y. 10301 
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