
বিভাগ ক। আদালত এিং ককসের তথ্য  

বিভাগ খ। দাবিদাসরর তথ্য  

আমানসতর শংোপসরের জন্য আসিদন
ঠিকানা: NYC Department of Finance, Treasury/Court Assets Unit, 66 John Street, 12th Floor, New York, NY 10038

বনসদদে শািলী:  অনগু্রহ করে এই আরেদনটি সম্পূর্ণ করে, ননোটোরে করে উপরেে ঠিকোনোয় পোঠোন। 4 নং পৃষ্োয় সোধোের রনরদ্ণশনো নদখুন। 
আরেো তর্যেে জনযে, 212-908-7619 নম্বরে কল করুন েো nyc.gov/contactcourtassets নদখুন। 

NYC রিপোট্ণ রেন্ট অফ ফোইনযেোন্স l নরেজোরে রিরিশন 

1. আদোলরতে নোে _____________________________________ 2. নে প্ররদরশ আদোলত েরয়রে __________________________________ 

3. সপূরি নং:__________________________________________________________________ েেে: ______________________ 

4.  নকরসে
নোে: ____________________________________________ েনোে __________________________________________________ 

5. নকরসে প্রকৃরত:__________________________________________________________________________________________ 

6. ফোন্ডটি জেো নদওয়ো হরয়রে: 

ক) q আদোলত অধীনস্থ েরসরদে নম্বে ___________________________________     খ) q নকরসে পক্ষ 

7. জেো নদওয়োে তোরেখ: __________/__________/__________ 
 েোস রদন েেে  

1. দোরেদোরেে সম্পূর্ণ নোে:___________________________________________________________________________________________ 

2. দোরেদোে নকোন নদরশে নোগরেক: ____________________________________________________________________________________ 

3. দোরেদোরেে 
ঠিকোনো: ______________________________________________________________________________________________________ 

নম্বে এেং র্রিট শহে নটেট রজপ নকোি 

4. দোরেদোে েযেতীত অনযে প্রোপ্োরদে নোে ও ঠিকোনো (তোরলকোয় প্ররেোজযে সেগুরলোে তোরলকো করুন): 

ক)__________________________________________________________________________________________________________ 
 নোে ঠিকোনো শহে নটেট রজপ নকোি 

খ)__________________________________________________________________________________________________________ 
 নোে ঠিকোনো শহে নটেট রজপ নকোি 

গ)__________________________________________________________________________________________________________ 
 নোে ঠিকোনো শহে নটেট রজপ নকোি  

5. দোরেদোে ________________________________ প্ররদরশে ________________________________

করপ্ণোরেশন রক রেলপু্? q হযেোাঁ q নো “হযেোাঁ” হরল তোরেখ রদন: ________/________/________ 

“নো” হরল, েযেেসোরত রক করপ্ণোরেশন সররিয়িোরে েুক্ত? q হযেোাঁ q নো

সোটি্ণ রফরকট সোটি্ণ রফরকট অযেোকোউন্ট 
তোরেখ:_____/_____/_____ নম্বে:_______________ নম্বে:_______________ পরেেোর: $______________  

কেবলমাত্র অফিসের ব্যবহাসরর জন্য - এই বাসসে ফলখসবন না  

ককিলমারে কসপদোসরশসনর জন্য 

DepCertApp (Bengali) Rev. 12.11.2015  



বিভাগ গ। ফাসডের তথ্য 

1. নে েকদ্দেো েো কোে্ণধোেোয় জেো নদওয়ো হরয়রে নসখোনকোে অযেোটরন্ণে নোে: 

  _______________________________________________________  ____________________________________________________
 নোে পদেী 

2. দোরেদোে েো অযেোটরন্ণ ফোন্ড সম্রক্ণ  রকিোরে জোনরলন?____________________________________________________________________ 

3. দোরেে সরগে আপনোে সম্ক্ণ  রক? q িোড়োরট         q  েোড়ীে েোরলক         q অযেোটরন্ণ         q আত্ীয়         q ঋরদোতো  
(নে নকোরনো একটি িয়ন করুন)  

q অনযেোনযে:  __________________________________________________________________  

4. েরদ ফোন্ডটি সদযেজোরতে নেরনরফরটে জনযে জেো কেো হরয় ্োরক, তোহরল সদযেজোরতে জন্মতোরেখ রলখুন: _________/_________/_________ 
 েোস রদন েেে 

5. আরে প্রতযেোহোে কেোে েনস্থ কেরে:       q সম্পূর্ণ ফোন্ড              q ফোরন্ডে রকেু অংশ 

6. প্ররয়োজন হরল প্রতযেোহোে কেোে পপূরে্ণ তোরেখ ও পরেেোর: 

ক) ______/_______/_______   ________________________ খ) ______/_______/_______   ______________________ 
 তোরেখ পরেেোর  তোরেখ পরেেোর 

গ) ______/_______/_______   ________________________  ঘ) ______/_______/_______   ______________________ 
 তোরেখ পরেেোর  তোরেখ পরেেোর  

__________________________________   _________________________________  __________________________________ 
 দোরেদোরেে (নদে) প্ররতরনরধত্বকোেী অযেোটরন্ণ  

েো অরধকোেপ্রোপ্ প্ররতরনরধে স্োক্ষে 

 __________________________________ 
 অরফরসে ঠিকোনো  

দোরেদোরেে স্োক্ষে 

__________________________________ 
েোড়ীে ঠিকোনো  

 দোরেদোরেে স্োক্ষে 

 _________________________________
 েোড়ীে ঠিকোনো  

__________________________________   _________________________________  __________________________________  
 শহে, নটেট, রজপ নকোি শহে, নটেট, রজপ নকোি শহ ে, নটেট, রজপ নকোি  

______________________ কটেট  

______________________ প্রসদশ  

এই _______________ এে _______________________, 20________ তোরেরখ, আেোে সোেরন রনম্নস্োক্ষেকোেী েযেরক্তগতিোরে 

হোরজে হরয়রেন ______________________________________, এেং ___________________________________________ 

এেং __________________________________________, েযেরক্তগতিোরে আেোে পরেরিরত, অ্েো সর্োষজনক প্রেোররে রিরতিরত 
আেোে কোরে প্রেোররত নে রতরন েোে নোে (গুরল)উপকের েরধযে সদসযেতো রনরয়রেন এেং আেোে কোরে স্ীকৃত নে নস/রতরন তোে কে্ণক্ষেতো 
অনসুোরে রনে্ণোহ করেরেন, এেং এই উপকেরর তোে/তোরদে স্োক্ষে, নে উপকেররে হরয় স্তন্ত্র, েো নকোন েযেরক্ত প্ররতরনরধত্ব কেরেন। 

______________________________________________ দোরেদোে শনোক্ত করেরেন:_____________________________ 
স্ীকৃত করেরেন নে েযেরক্ত তোে স্োক্ষে  

অযেোটরন্ণ অ্েো অরধকোেপ্রোপ্
______________________________________________ প্ররতরনরধ শনোক্ত করে নেন:___________________________ 
স্ীকৃতকোেীে অরফে  

আেোনরতে শংসোপররেে জনযে আরেদন পৃষ্ো 2  

সেস্ত স্োক্ষরেে উপস্থোপনো আরগ স্ীকোে কেরত হরে  
স্বতন্ত্র দাবিদার এিং অ্যাটবনদে োর্দে বফসকশন  

} SS.  



__________________________________   __________________________________   __________________________________ 
 দোরেদোরেে স্োক্ষে 

 __________________________________ 
 উপোরধ 

 __________________________________ 
 েোড়ীে ঠিকোনো 

 __________________________________ 
 শহে নটেট রজপ নকোি  

দোরেদোরেে স্োক্ষে 

__________________________________ 
উপোরধ 

__________________________________ 
েোড়ীে ঠিকোনো  

 দোরেদোরেে স্োক্ষে 

 _________________________________
 উপোরধ 

 _________________________________
 েোড়ীে ঠিকোনো  

__________________________________   _________________________________  
শহে নটেট রজপ নকোি   শহে নটেট রজপ নকোি  

______________________ কটেট } ss.
 ______________________ প্রসদশ 

এই _______________ এে _______________________, 20________ তোরেরখ, আেোে সোেরন রনম্নস্োক্ষেকোেী েযেরক্তগতিোরে 

হোরজে হরয়রেন ______________________________________, এেং ___________________________________________ 

এেং __________________________________________, েযেরক্তগতিোরে আেোে পরেরিরত, অ্েো সর্োষজনক প্রেোররে রিরতিরত 
আেোে কোরে প্রেোররত নে রতরন েোে নোে (গুরল)উপকের েরধযে সদসযেতো রনরয়রেন এেং আেোে কোরে স্ীকৃত নে নস/রতরন তোে কে্ণক্ষেতো 
অনসুোরে রনে্ণোহ করেরেন, এেং এই উপকেরর তোে/তোরদে স্োক্ষে, নে উপকেররে হরয় স্তন্ত্র, েো নকোন েযেরক্ত প্ররতরনরধত্ব কেরেন। 

______________________________________________ 
প্রোরপ্স্ীকোেকোেীে স্োক্ষে 

______________________________________________  
প্রোরপ্স্ীকোেকোেীে অরফস  

দ্রষ্টি্য: কসপদোসরট েীলসমাহর অিশ্যই বদসত হসি  
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েমস্ত স্বাক্ষসরর উপস্াপনা আসগ স্বীকার করসত হসি  

অনরুেোদনকোেী: ____________________________________________ তোরেখ: ____________/____________/____________  

ককিলমারে অবফসের ি্যিহাসরর জন্য  এই লাইসনর বনসে বলখসিন না।  

কসপদোসরশন োর্দে বফসকট  



1. েোেোই নপরেন্ট পোরেন তোরদেরক উপেুক্ত সোটি্ণ রফরকশরনে রেিোরগ অেশযেই “দোরেদোে” রহরসরে স্োক্ষে 
কেরত হরে। প্ররয়োজন হরল 2 ও 3 নং পৃষ্ো প্ররতরলরপ করে রনন। 

2. দোরেদোে নন এেন নকোরনো ননোটোরে দ্োেো দোরেদোরেে সই সোটি্ণ ফোই কেো আেশযেক। েরদ ননোটোরে 
রনউইয়ক্ণ  নটেরটে েোইরেে হয় তোহরল আরেদরনে সরগে ননোটোরেে প্রেোনীকেররে শংসোপরে জরুড় রদন। 

3. েরদ ফোন্ডটি নকোরনো েতৃ েযেরক্তে নোরে হয় তোহরল, প্রশোসরনক রিঠি, উইল সংরিো্ রিঠি এেং স্থোনো্ে 
টযেোক্স ওরয়িোে আরেদরনে সরগে জরুড় রদন। 

4. আপরন েরদ নকোরনো অনরুেোরদত অযেোটরন্ণ েো অরধকোেপ্রোপ্ প্ররতরনরধ হন তোহরল আপনোে নেোক্তোেনোেো 
েো আরেদরনে স্ত্বরনরয়োরগে প্ররতরলরপ জরুড় রদন। 

5. প্ররয়োজনীয় নর্পরে সহ আেোনরতে শংসোপররেে জনযে আরেদরনে আসল প্ররতরলরপ NYC অ ্্ণরেিোগ, 
Treasury/Court Assets Unit, 66 John Street, 12th Floor, New York, NY 10038 এ 
পোঠোন।      

6. আেেো আপনোে আরেদন অনরুেোদন কেোে পে, আেেো আপনোরক আেোনরতে শংসোপররেে জনযে আরেদন 
এেং প্রররিয়োজোত আরেদরনে প্ররতরলরপ পোঠোে। 

7. আরেদন এেং আেোনরতে শংসোপরে উিরয়েই প্ররতরলরপ আদোলরতে স্থরগতোরদরশে সরগে অেশযেই নেোগ 
কেরত হরে। 

8. আদোলরতে আরদশ অ ্্ণরেিোগ েো অ ্্ণরেিোরগে করেশনোেরক কে খেরি রনরদ্ণষ্ট েযেরক্তরক(নদে) রনরদ্ণষ্ট 
পরেেোর অ ্্ণ, পপূরজিিপূ ত সুদ সহ অ ্্ণ নদরে।  

 কে েমস্ত অ্যাটবনদেরা তাসদর করা কমল কেক করসত োন তারা আদালসতর আসদসশই বনসদদে শ পাসিন। 
(বনয়ম 2607, C.P.L.R.) 

9. আরদরশে একটি প্ররতরলরপ, আদোলরতে কেররক কতৃ্ণ ক অনরুেোরদত, অেশযেই নরেজোরে রেিোগ/আদোলরতে 
সম্রতি রেিোরগে 66 John Street, 2nd Floor, এ দেখোস্ত, হলফনোেো এেং / অ্েো িুরক্তে একটি 
প্ররতরলরপ পোঠোরত হরে। সেয় নসোে ন্রক শুরি সকোল 9টো ন্রক রেকোল 4:30পে্ণ্।  

োধারণ বনসদদে বশকা  
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