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বিঠির মাি্মম নবথভুক্ত র্রা দবলমলর বিজ্ঞবতি
NYC-র অর্থসংস্থান বিভথাগ  ●  জবির ররকর্থ  সংক্থান্ত বিভথাগ  ●  বসটির ররবজস্টথার অবিস

নবরভুক্ত ি্যবক্তর নথাি:  ______________________________________________________________________________________________________  
 নথাি পদিী 

সম্পবতির সুদ:  ____________________________________________________________________________________________________________  
সম্পবতিটির উপরর আপনথার স্থারর্থর চবরত্র বচবনিত করুন রেিন সম্পবতির িথাবিক এিং তথাঁরদর এরজন্টরথা (সন্তথান, পবত/পত্ী, িথা িথাবিরকর ঘররথায়থা সঙ্ী এর অন্তভু্থ ক্ত েবদ তথারথা িথাবিরকর িরনথানীত হরয় রথারকন),  
পবরচথািক এরজন্ট, সম্পবতির িথাবিরকর উবকি, পূি্থস্ত্থাবিকথারী, িথা িথাবিরকর এরটেরের অবিকথার প্ররয়থাগকথারী/প্রশথাসক িথা সম্পবতিটির পূি্থস্ত্থাবিকথারী। 

ঠিকথানথা:  _______________________________________________________________________________________________________________  

ঠিকথানথা: ________________________________________________________________________  ইউবনে/অ্যথাপথাে্থ রিন্ট নম্বর: ____________________  

শহর:  ____________________________________ রথাজ্য:  ___________ বজপ রকথার:  ______________ রেবিরিথান #:  ____________________________  

ি্ুযররথা:  ________________________________________________________________________________________________________________  

িথাবির নম্বর: _____________________  রথাস্থার নথাি: ________________________________________ ইউবনে/ আপথাে্থ রিরন্টর নম্বর: ___________________  

❑ বিজ্ঞবতি িাবতল র্রুন
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ডার্ম�ামগর ঠির্ানা:    NYC Department of Finance, Division of Land Records, Office of the City Register, Attn: Notice of Recorded  
Document, 66 John Street, 13th Floor, New York, NY 10038  

রনথাটিস অি ররকরর্থ র রকুরিন্টস বসরটেি হি এিন এক রপ্রথাগ্থাি েথার উরদেশ্য হি বনউ ইয়ক্থ  বসটির পথাঁচেথা ি্ুযররথারত প্রকৃত পথাটি্থ র নবরভুক্তকরণ সংক্থান্ত প্রতথারণথার ঘেনথা উদ্থাটিত করথা। েখনই 
রকথারনথা সম্পবতির পবররপ্রবষিরত রকথারনথা হস্থান্তর দবিি, িন্ধকী দবিি এিং হস্থান্তর দবিরির িথা িন্ধক রদওয়থার সথারর সম্পবক্থ ত ঘেনথার দরুন িথাবিকথানথারক প্রভথাবিত করথার িরতথা রকথারনথা দবিি 
নবরভুক্ত করথা হয়, তখনই সম্পবতির িথাবিক/অবিকথারপ্রথাপ্ত পষিরক একেথা বিজ্ঞবপ্ত রদওয়থার িথাি্যরি এেথা করথা হয়। এই রপ্রথাগ্থািটি রসই ি্যবক্তরক সতক্থ  করর রে বকনথা অন্যরথায় রস বিষরয় অিগত 
রথারক নথা রে িথাবিরকর অনিুবত নথা বনরয়ই তথার সম্পবতির হস্থান্তর করথার উপক্ি হরছে। রকথারনথা অবিকথারপ্রথাপ্ত ি্যবক্ত িথা সতিথা েথার রকথারনথা সম্পবতির উপরর রকথারনথা বিি স্থার্থ আরে, তথার একজন 
সন্তথান, পবত/পত্ী, িথাবিরকর ঘররথায়থা সঙ্ী েবদ রস একজন িরনথানীত ি্যবক্ত হরয় রথারকন, তথাহরি উবন এই রপ্রথাগ্থারির অিীরন বনরজরক নবরভুক্ত কররত পথাররন। 

সিিথায় অ্যথাপথাে্থ রিরন্টর িথাবিকরথা এিং সিয় রশয়থারকথারী ইউবনেগুবি বিজ্ঞবপ্ত পথািথার জন্য নবরভুক্ত করথারত নথাও চথাইরত পথাররন। এইসি সম্পবতিগুবির রষিরত্র তথাঁরদর ি্যবক্তগত ইউবনেগুবির জন্য 
রকথারনথা বিবশষ্ট ব্লক অ্যথান্ড িে আইররবন্টিথাইয়থার (BBL) রথারক নথা এিং নবরভুক্ত ি্যবক্ত সিগ্ বিব্ডং এর জন্য সতক্থ িথাত্থ থা রপরত পথাররিন বকন্তু তথাঁরদর বনজস্ িথাসস্থারনর জন্য নয়।

বনমদদে শািলী: আপবন েবদ অনিথাইরন নবরভুক্ত হরত সষিি নথা হন, এই অ্যথাবলিরকশন ি্যিহথার করুন। উপররর ঠিকথানথায় আরিদনপত্র সমূ্পণ্থ করর বচঠি পথাঠথান।

আপবন কর্াথায় এিং র্ার র্ামে নবথভুক্ত র্রা দবললটির বিজ্ঞবতি পাঠামনা ক�ার্ িমল িান? 

সম্পবতির তথ্াবদ বদন

আপবন রে সম্পবতির পবররপ্রবষিরত বিজ্ঞবপ্ত পথািথার জন্য আপবন বনরজরক নবরভুক্ত করররেন, অর্থসংস্থান বিভথাগ রসই নবরভুক্ত করথা দবিরির জন্য অনরুরথািকৃত বিজ্ঞবপ্ত সরিরথাহ করথায় ি্যর্থতথার 
জন্য রকথারনথা দথায় গ্হণ কররি নথা বসটি অি বনউ ইয়ক্থ  সহ অর্থসংস্থান বিভথাগ এিং বরচিন্ড কথাউবন্ট ক্থাক্থ  দবিিগুবি নবরভুক্ত করথায় তথাঁরদর আইবন কত্থ ি্য পথািরনর জন্য রকথারনথা দথায় গ্হণ কররে 
নথা, এিনবক েবদ রসই সি দবিি রকথারনথা রষিরত্র ত্রুটিপূণ্থ, জথাি, িথা অবিি িরি বনি্থথাবরত হয় তিওু।  

আবি এেথা প্রত্যবয়ত করবে রে এই নবরভুক্তকররণর অন্তভু্থ ক্ত সিস্ তর্য আিথার সরি্থথাতিি জ্ঞথান ও বিশ্থাস অনসুথারর সত্য এিং সঠিক। আবি এেথা অিগত আবে রে ইছেথাকৃত ভথারি এখথারন 
প্রকথাবশত রকথারনথা িথাস্ি ঘেনথার বির্যথা বিিবৃত বদরি রসেথা আিথারক রপনথাি ি § 175.30 এর িশিততী কররি রেেথা বির্যথা আনষু্থাবনক দবিি বতবর এিং দথাবখি করথার সথারর সম্পবক্থ ত এিং রসেথা 
নবরভুক্তকরণরক িথাবতি ও অকথাে্থকর করর রদরি। 

___________________________________________   _______________________________  _________________
স্থাষির বপ্রন্ট নথাি তথাবরখ 

এই ফমদেটা পমুরাপবুর পরূণ র্রুন এিং নীমির িক্সটা কদখুন �বদ আপবন বিজ্ঞবতি পাওয়া িাবতল র্রমত িান। উপমরর ঠির্ানায় বিঠিটা পাঠান।


