
বিভাগ I - আবিদনকারী তথ্াবদ

নগদ জাবিন বিরত ঠিকানা পবরিত্ত ন বিজ্ঞবতি

NYC ডিপার্ট মেন্ট অফ ফাইন্ান্স l ট্রেজাডি ডিডিশন

1. নাে: _______________________________________________   _________________________________________________
 নিনচিতকরণকারীর পদবী নিখুি নিনচিতকরণকারীর িাম নিখুি

2. পূর্টতন ঠিকানা: __________________________________________________________________  অ্াপাঃ নং: ______________
 (জাডেন িডিমে ট্েেন ট্েখামনা আমে) িম্বর এবং রাস্া

 শহি: ___________________________________________________________  িাজ্: ________  ডজপ ট্কাি: ______________
3. নতুন ঠিকানা: ___________________________________________________________________  অ্াপাঃ নং: ______________
 (ট্েখামন জাডেন ডফিত িাক ট্োগ পাঠামনা হমর) িম্বর এবং রাস্া

 শহি: ___________________________________________________________  িাজ্: ________  ডজপ ট্কাি: ______________

 
4.  ট্ফান নম্বি: ____________________________________  5.  ইমেইল ঠিকানা: ________________________________________

বিভাগ III - শংসন

আডে শংডিত কিডে ট্ে আডেই হলাে উপমি উমলেডিত ডনডচিতকিণকািী/হস্ান্তি-গ্রহণকািী। আডে অনমুোেন কিডে উপমি উমলেডখত েমত আোি 
ঠিকানাি পডিরত্ট ন। আডে রমুেডে ট্ে িডরষ্মত ট্ে ট্কামনা ট্োগামোগ এরং /অিরা ডফিত প্রেত্ত নতুন ঠিকানাে ট্েওো হমর। এোড়াও, আডে রমুেডে 
ট্ে ডিপার্ট মেন্ট অফ ফাইন্ান্স োেী হমর না ট্কামনা িুল তি্ প্রোন কিা হমল এরং তাি ফমল আোি ডফিত অননমুোডেতিামর র্রহৃত হমল। আডে 
এতদ্ািা স্ীকাি কিডে ট্ে উপমি প্রেত্ত তি্াডে আোি জ্ানেমতা িঠিক ও িত্।

 _________________________________________________  
 Signature of Surety (ডনডচিতকিণ িই)   

 Sworn to before me (আোি িমু্মখ হলফ কিা হমেমে)
 
 on __________________________________,  20________ 
 
 
 ________________________________________________________________
 Notary Public/Commissioner of Deeds (ট্নারাডি পারডলক/কডেশনাি অফ ডিিি)

ডনডচিতকিণকািী/প্রোনকািীি নাে ডলখুন, ডেডন নগে ডেমেমেন আপিাধেলূক জাডেমনি ট্ষেমরে এরং নতুন ঠিকানা ডলখুন ট্েখামন ডফিতটি পাঠামনা হমর। 

বনবদ্ত শািলী: এই ফে্টটি িমূ্ণ্ট কিমত হমর ট্িই র্ডতিমক, ডেডন নগে জাডেন ডেমেমেন (অি্টাৎ ডনডচিতকিণ)। এই ফে্টটি পূিণ করুন, ট্িটিমক ট্নারাডি করুন এরং এটিমক 
জো ডেন বরধ িিকািী ফমরা আইডি সহ, ট্েেন ড্াইিাি্ট লাইমিন্স, পািমপার্ট  অিরা ট্রডনডফর কাি্ট ।  েডে আপনাি ট্কামনা বরধ িিকাি দ্ািা জািী কিা আইডি না 
িামক তাহমল আপনামক দইু (2) প্রকাবরর আইবি -ি কডপ প্রোন কিমত হমর আপনাি পডিডিডত োিাই কিাি জন্। অন্তত একটি আইডি ট্ক হমত হমর ফমরা এরং িইমেি, 
ট্েেন িাকডি রা সু্ল আইডি। অন্ প্রকামিি গ্রহণমোগ্ পডিডিডত -ট্ত অন্তিু্ট তি হমর ডরডিন্ন পডিমিরা ডরল ো জািী কিা হমেমে গত 60 ডেমন, একটি এটিএে/র্াংক কাি্ট , 
অিরা ট্িাশাল ডিডকউডিটি কাি্ট । অডতডিতি তমি্ি জন্ আোমেি নগে জাডেন/ট্কার্ট  অ্ান্ড রোস্ট ডরিামগি িামি ট্োগামোগ করুন www.nyc.gov/finance ওমেরিাইমর 
অিরা ট্ফান করুন 212-908-7619 নম্বমি অিরা ট্েখুন nyc.gov/contactcashbail ওমেরিাইরটি।

বিভাগ II - বিিাদী পবষের তথ্াবদ

1. ডররােী পমষেি নাে ডলখুন: ________________________________________   _______________________________________
 পদবী  িাম 

2. িমকর, ইডন্ডক্টমেন্ট এরং/অিরা ট্রেজাডি ডিডির নম্বি ডনমি ডলখুন:

  ______________________________   ________________________________
 a) ডককট/ইনডিক্টকমন্ট িং b) ট্রেজানর নরনিট িং

িাইন্াবসের ওবেিসাইবে যান এই ঠিকানাে nyc.gov/finance ChgAddr (Bengali) 12.11.2015

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

  ককিলিাত্র অবিবসর ি্িহাবরর জন্

Notary 
Affix 

Stamp 
Here 

নগদ 
জাবিন

িাক কযাবগ পাঠান: NYC Department of Finance, Treasury/Court Assets Unit, 66 John Street, 12th Floor, New York, NY 10038


