
বিভাগ I - বিবচিতকরণ/হস্ান্তররর তথ্াবি

জাবিি হস্ান্তর আরিিিপত্র

BailApp (Bengali) 12.11.2015

 

1. নাম: _______________________________________________   _________________________________________________
 নননচিতকরণকারীর পদবী নিখুন নননচিতকরণকারীর নাম নিখুন

2. বত্ত মান ঠিকানা: __________________________________________________________________  অ্াপাঃ নং: ______________
 নম্বর এবং রাস্া

 শহর: ___________________________________________________________  রাজ্: ________  নজপ ককাড: ______________

3. নননচিতকরণকারীর ক�ান নম্বর ___________________________________ ইমমি ঠিকানা: ____________________________________

4. নববাদী পমষের নাম: _________________________________________   _____________________________________________
 পদবী  নাম

5. এই মামিায় আপনন যত টাকা নগদ জানমন নদময়মেন তার পনরমাণ নিখুন: $ _____________
 6. ডমকট, ইনডিক্টমমন্ট এবং/অথবা
 করেজানর নরনিট নম্বর নিখুন: __________________________________   ____________________________________________
 a) ডমকট/ইনডিক্টমমন্ট নং b) করেজানর নরনিট (TR) নং

 

1.  ব্নতি বা ব্বিানয়ক িংস্ার নাম নিখুন, যামঁদর আপনন এই মামিার অনিকার এবং স্াথ্ত হস্ান্তর, নননদ্তষ্ট এবং বরাদ্দ করমেন:

_____________________________________________________   _________________________________________________
 হস্ান্তর-গ্রহণকারীর পদবী নিখুন হস্ান্তর-গ্রহণকারীর নাম নিখুন

_________________________________________________________________________________________________________
 ব্বিা বা কমপ্তামরশমনর নাম নিখুন

2. হস্ান্তর-গ্রহণকারীর ডামকর ঠিকানা: ____________________________________________________  অ্াপাঃ নং: ______________
 নম্বর এবং রাস্া

 শহর: ___________________________________________________________  রাজ্: ________  নজপ ককাড: ______________

3. আপনন যতটা নগদ জানমন হস্ান্তর করমেন তার পনরমাণ নিখুন: $ _______________________________________________________

4. হস্ান্তর-গ্রহণকারীর ক�ান নম্বর: ____________________________  5. ইমমইি ঠিকানা: __________________________________

বিভাগ II - শংসি

আনম শংনিত করনে কয় আনমই হিাম উপমর উমলেনথত নননচিতকরণকারী এবং আনম নএ হস্ান্তর অনমুমাদন করনে। আনম এতদ্ারা স্ীকার করনে কয এখামন 
প্রদত্ত তথ্ানদ আমার জ্ানমমতা িঠিক ও িত্।

 _________________________________________________  
 Signature of Surety (নননচিতকরণ িই)  

 Sworn to before me (আমার িমু্মখ হি� করা হময়মে) 
 on __________________________________, 20________ 
 
 ________________________________________________________________
 Notary Public/Commissioner of Deeds (কনাটানর পাবনিক/কনমশনার অ� নডডি)

বিরিদে শািলী: এই �ম্তটি িম্পূণ্ত করমত হমব কিই ব্নতিমক, নযনন নগদ জানমন নদময়মেন (অথ্তাৎ নননচিতকরণ)। এই �ম্তটি পপূরণ করুন, কিটিমক কনাটানর করুন এবং এটিমক 
জমা নদন ববি িরকারী �মটা আইনড সহ, কযমন ড্াইভাি্ত িাইমিন্স, পািমপাট্ত  অথবা কবননন�ট কাড্ত । যনদ আপনার ককামনা ববি িরকার দ্ারা জারী করা আইনড না থামক 
তাহমি আপনামক িইু (2) প্রকাররর আইবি -র কনপ প্রদান করমত হমব আপনার পনরনিনত যািাই করার জন্। অন্তত একটি আইনড কক হমত হমব �মটা এবং িইমযর, কযমন 
িাকনর বা সু্ি আইনড। অন্ প্রকামরর গ্রহণমযাগ্ পনরনিনত -কত অন্তভু্ত তি হমব নবনভন্ন পনরমিবা নবি যা জারী করা হময়মে গত 60 নদমন, একটি এটিএম/ব্াংক কাড্ত , 
অথবা কিাশাি নিনকউনরটি কাড্ত । অনতনরতি তমথ্র জন্ আমামদর নগদ জানমন/ককাট্ত  অ্াডি রোস্ট নবভামগর িামথ কযাগামযাগ করুন www.nyc.gov/finance ওময়বিাইমট 
অথবা ক�ান করুন 212-908-7619 নম্বমর অথবা কদখুন nyc.gov/contactcashbail ওময়বিাইটটি।

িাক য�ারগ পাঠাি: NYC Department of Finance, Treasury/Court Assets Unit, 66 John Street, 12th Floor, New York, NY 10038

ফাইি্ারসের ওরেিসাইরে �াি এই ঠিকািাে nyc.gov/finance

 __________________________________________________   ________________________________________________
 Court Assets Member Approval and Date Supervisor Approval and Date

  যকিলিাত্র অবফরসর ি্িহাররর জি্

Notary 
Affix 

Stamp 
Here 

িগি 
জাবিি

NYC নডপাট্ত মমন্ট অ� �াইন্ান্স l করেজানর নডনভশন

 A. বিবচিতকরণ তথ্াবি - (কয ব্নতি জানমন প্রদান কমরমেন এবং রনিমদ িই কমরমেন)

 B. হস্ান্তর তথ্াবি


