
বিভাগ I - আবিদনকারী তথ্াবদ

পেবেন্ট িন্ধ হলফনাো

StopPay (Bengali) 12.11.2015

1. নিনচিতকরণকারী/প্রদািকারীর িাম: _______________________________   ___________________________________________
 নিনচিতকরণকারীর পদবী নিখুি নিনচিতকরণকারীর িাম নিখুি

2. বত্ত মাি ঠিকািা: __________________________________________________________________  অ্াপাঃ িং: ______________
 িম্বর এবং রাস্া

 শহর: _______________________________________________________  রাজ্: ___________  নজপ ককাড: _______________

3. ক�াি িম্বর: ___________________________________  4. ইমমইল ঠিকািা: _________________________________________

বিভাগ III - শংসন

আনম শংনিত করনি কে উপমর উমলেনিত প্রদািকারী এবং আনম উমলেনিত কেকটি পাই নি এবং তাই নডপার্ত মমন্ট অ� �াইি্ান্স-কক অিমুরাধ করনি কিই 
কেকটির কপমমন্ট বন্ধ করমত এবং একটি িতুি কেক জানর করমত। আনম এতদ্ারা স্ীকার করনি কে এিামি প্রদত্ত তথ্ানদ আমার জ্ািমমতা িঠিক ও িত্। 

 _________________________________________________  
 Signature of Surety (নিনচিতকরণ িই)  

 Sworn to before me (আমার িমু্মি হল� করা হমেমি)
 
 on __________________________________,  20________ 
 
 
 ________________________________________________________________
 Notary Public/Commissioner of Deeds (কিারানর পাবনলক/কনমশিার অ� নডডি)

বনবদদে শািলী: এই হল�িামা ব্বহার করুি একটি কেমকর কপমমন্ট বন্ধ করার কষেমরে এবং একটি বদনল কেক কপমত। এই �ম্তটি িম্পূণ্ত করমত হমব কিই ব্নতিমক, নেনি িগদ জানমি 
নদমেমিি (অথ্তাৎ নিনচিতকরণ)। এই �ম্তটি পপূরণ করুি, কিটিমক কিারানর করুি এবং এটিমক জমা নদি ববধ িরকারী �মরা আইনড সহ, কেমি ড্াইভাি্ত লাইমিন্স, পািমপার্ত  অথবা 
কবনিন�র কাড্ত । েনদ আপিার ককামিা ববধ িরকার দ্ারা জারী করা আইনড িা থামক তাহমল আপিামক দইু (2) প্রকাবরর আইবি -র কনপ প্রদাি করমত হমব আপিার পনরনেনত োোই 
করার জি্। অন্তত একটি আইনড কক হমত হমব �মরা এবং িইমের, কেমি োকনর বা সু্ল আইনড। অি্ প্রকামরর গ্রহণমোগ্ পনরনেনত -কত অন্তভু্ত তি হমব নবনভন্ন পনরমিবা নবল ো 
জারী করা হমেমি গত 60 নদমি, একটি এটিএম/ব্াংক কাড্ত , অথবা কিাশাল নিনকউনরটি কাড্ত । অনতনরতি তমথ্র জি্ আমামদর িগদ জানমি/ককার্ত  অ্ান্ড ট্াস্ট নবভামগর িামথ 
কোগামোগ করুি www.nyc.gov/finance ওমেবিাইমর অথবা ক�াি করুি 212-908-7619 িম্বমর অথবা কদিুি nyc.gov/contactcashbail ওমেবিাইরটি।

প্রদািকারী নেনি কপমমন্ট বমন্ধর অিমুরাধ করমিি তাঁর িাম ও ঠিকািা নলিুি।

বিভাগ II - জাবেবনর তথ্াবদ

1. নববাদী পমষের িাম নলিুি: ________________________________________   _______________________________________
 পদবী  িাম 

2. ডমকর, ইনন্ডক্টমমন্ট এবং/অথবা কট্জানর নরনির িম্বর নিমে নলিুি:

  ______________________________   ________________________________
 a) ডককট/ইনডিক্টকমন্ট িং b) ট্রেজানর নরনিট িং

িাক প�াবগ োঠান: NYC Department of Finance, Treasury/Court Assets, 66 John Street, 12th Floor, New York, NY 10038

ফাইন্াবসের ওবেিসাইবে �ান এই ঠিকানাে nyc.gov/finance

Amount of Check: $ ______________  Check Number: ______________  Approximate Date Check Was Mailed: _____________

Check “mailed to” Address:  __________________________________________________________________________________

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

  পকিলোত্র অবফবসর ি্িহাবরর জন্

Notary 
Affix 

Stamp 
Here 

নগদ 
জাবেন

NYC নডপার্ত মমন্ট অ� �াইি্ান্স l কট্জানর নডনভশি


