
বিভাগ  I -আবিদনকারী/উত্তরজীিীর তথ্াবদ

বনবচিতকরণকারী উত্তরাজীিীর হলফনামা 

SurvAff. (Bengali) 12.11.2015

1. উত্তরজীবী/আববদনকারীর নাম
 (18 বছবরর ববশি বয়স হবে হবব): ___________________________________   _______________________________________
 উত্তরজীবীর পদবী লিখুন উত্তরজীবীর নাম লিখুন

2. ঠিকানা: ______________________________________________________________________________ অ্াপাঃ নং: _________
 নম্বর এবং রাস্া 

শদবনর সময়
 িহর: ____________________  কাউশটি: ___________ রাজ্: ______  শজপ বকাড: ___________ ব�ান নম্বর: _________________

3. আশম মেৃ শনশচিেকরণকারী (surety)-র q স্তী/স্ামী  q নশিভুক্ত বডাবমশটিক পার্ট নার q সন্ান  
 (একটিবে টিক শদন): q বাবা বা মা q ভাই/ববান  q ভাইবপা-ভাইশি/ভাবনে-ভানেী

বনবদদে শািলী: সাবরাবেরস বকার্ট  ব্াশসশডওর ধারা 1310 (3) -এর সাবি সামঞ্জস্ বরবে: যশদ বকাবনা শনশচিেকরণকারী, শযশন নেদ জাশমন 
শ�রে পাওয়ার বযাে্ মারা যান, েবব বসই শ�রেবযাে্ অি্ট োঁর শনশদ্টষ্ট বকাবনা আত্ীয়বক অিবা বয ব্শক্ত োঁর অবন্্শষ্টর েরচ 
শদবয়বছন োবক বদওয়া যাবব। শ�রে দাবী করবে এই হল�নামা বসই শনশদ্টষ্ট আত্ীয় অিবা বয ব্শক্ত মবৃের অবন্্শষ্টর েরচ যুশেবয়শছবলন, 
োঁবক পূরণ করবে হবব এবং সই করবে হবব। এই �ম্টটিবক বনারাশর করবে হবব এবং টি জমা শদবে হবব দটুি নশি সহ, বযগুশল হল 
এক কশপ মেুৃ্র িংসাপত্র (বডি সাটি্ট শ�বকর)-এর সাটি্ট �াবয়ড কশপ এবং অি্ট বমরাবনা শ�উনাবরল শববলর কশপ (যশদ ্বযাজ্ হয়)। একটি 
পশরশচশের ্মাণ পত্র হবে হবব জবমের িংসাপত্র (বাি্ট সাটি্ট শ�বকর), শববাবহর িংসাপত্র (ম্াবরজ সাটি্ট শ�বকর) অিবা অন্ান্ নশি যা মেৃ 
ব্শক্তর সাবি সম্পবক্ট র ্মাণ শদবয় িাবক। অন্ ্মাণপত্রটি হবব একটি ববধ সরকারী �বরা আইশড বযমন ড্াইভাস্ট লাইবসন্স, পাসবপার্ট , 
ববশনশ�র কাড্ট , বসািাল শসশকউশরটি কাড্ট  অিবা এমপ্লয়বমটি/সু্ল আইশড। অশেশরক্ত েবি্র জন্ আমাবদর নেদ জাশমন/বকার্ট  অ্ান্ড 
ট্াটি শবভাবের সাবি বযাোবযাে করুন www.nyc.gov/finance ওবয়বসাইবর অিবা ব�ান করুন 212-908-7619 নম্ববর অিবা বদেুন 
nyc.gov/contactcashbail ওবয়বসাইরটি।

বিভাগ II - বনবচিতকরবণর তথ্াবদ

1. শনশচিেকরণকারীর নাম: _____________________   ____________________________  মেুৃ্র কাশরে: _____________________
 লনলচিতকরণকারীর পদবী লিখুন লনলচিতকরণকারীর নাম লিখুন যেমন যেথ সার্টি লিকককে যিখা আকে

2. শনশচিেকরণকারীর ঠিকানা
 (মেৃ ব্শক্তর বিষ আবাস): ___________________________________________________________________________________
 নম্বর এবং রাস্া

 িহর: __________________________________  কাউশটি: _________________ রাজ্: _________  শজপ বকাড: ______________

বিভাগ III - পেবমন্ট/জাবমবনর তথ্াবদ

1. ডবকর এবং/অিবা বট্জাশর শরশসর নম্বর শলেুন:

  ___________________________________________   __________________________________________  
a) ডককে/ইলডিক্টকমন্ট নং b) যরেজালর লরলসে নং

2.  মেৃ শনশচিেকরণ ব্শক্ত $____________________ অি্ট ্দান কবরশছবলন এবং এই অি্টই োঁর কাবছ শ�রে শদবে হবব নেদ জাশমন ্দান 
করার জন্, এবং এটি NYC শডপার্ট বমটি অ� �াইন্াবন্সর কাবছ জমা শছল বসই ব্শক্তর মেুৃ্কাবল।

3.  আশম শনবদ্টি শদশছি এই অি্ট বযন ্দান করা হয শনমনশলশেে এক বা একাশধক ব্শক্তর কাবছ:  

q আমাবক (উত্তরজীবী/হল�কারী); এবং/অিবা
q  মেৃ শনশচিেকরণ ব্শক্তর এক বা একাশধক আত্ীয় (বদর) (বযমন স্তী/স্ামী, নশিভুক্ত বডাবমশটিক পার্ট নার, বাবা-মা, সন্ান (েণ) (আবেবরা বছর 

বা োর ববশি বয়স্), ভাই-ববান অিবা ভাইবপা-ভাইশি/ভাবনে-ভাশনে); এবং/অিবা
q  মেৃ শনশচিেকরণ ব্শক্তর বকাবনা পাওনাদারবক অিবা একজন ব্শক্তবক শযশন মেৃ শনশচিেকরণ ব্শক্তর অবন্্শষ্টর েরচ যুশেবয়শছবলন সাবরাবের 

বকার্ট  ্শসশডওর অ্াক্ট (SCPA) ধারা 1310 (3)(f) বমাোববক

ডাক 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

নগদ 
জাবমন

NYC শডপার্ট বমটি অ� �াইন্ান্স l বট্জাশর শডশভিন



বিভাগ IV - শংসন

আশম িংশসে করশছ বয আমার সাবি মেৃ শনশচিেকরণ ব্শক্তর উপবরাক্ত সম্পক্ট  শছল, শযশন বে্ট মাবন শেশরি (30) শদবনর ববশি হল মারা বেবছন এবং আশম 
বসই সম্পবক্ট র কিা উবলেে কবরশছ।  আমার জ্ান মবো বকাবনা রক্ষক বা অশছ শনযুক্ত করা হয় শন বা োরা বসইমবো বযাে্ হন শন মেৃ শনশচিেকরণ 
ব্শক্তর সম্পশত্তর বক্ষবত্র এবং আশম জাশন বয, বয ব্শক্ত এই হল�নামা অনযুায়ী বপবমটি পাবছি, োঁবক বসই রক্ষক বা অশছর অিবা বসই পাওনার উপর 
শবচাবরর অশধকার আবছ এমন কাউশটির পাবশলক অ্াডশমশনব্রেরবরর কাবছ জবাবশদশহ করবে হবব। আশম এই হল�নামা পূরণ করশছ, মেৃ শনশচিেকরণ 
ব্শক্তর কাবছ পাওনা রাকা ্াপ্ত করবে এবং আশম বসই সব ব্শক্তর নাম ও ঠিকানা শদবয়শছ যাঁরা এই রাকা অংিে বা পূণ্টে বপবে পাবরন। আশম হল� 
কবর বলশছ বয আশম সমূ্পণ্ট অনসুন্ান কবরশছ এবং এই রাকা বপবে যাঁরা যাঁরা বযাে্ োবদর নাম এোবন উবলেে কবরশছ আমার বরেষ্ঠ জ্ান ও বশুধি মবো, 
সব্টবমার বপবমটি ববশি হবব না $15,000 (SCPA ধারা 1310 বমাোববক), এবং মেৃ শনশচিেকরণ ব্শক্ত শলশেেভাবব বকাবনা ব্শক্তবক শনশদ্টষ্ট কবর যান 
শন, শযশন বসই ব্শক্তর মেুৃ্র পর এই রাকা বপবে পারববন। আশম এই বপবমটি সম্পবক্ট  শনউ ইয়ক্ট  শসটি শডপার্ট বমটি অ� �াইন্ান্স-বক শনরাপদ রােশছ 
এবং োবক এই সম্ববন্ দাবীগুশলর বক্ষবত্র ছাড় শদশছি।

 ____________________________________________  
 Signature of Applicant (আববদনকারীর সই)   

 Sworn to before me (আমার সমু্বে হল� করা হবয়বছ)
 
 on _____________________________,  20________ 
 
 _______________________________________________________________
 Notary Public/Commissioner of Deeds (বনারাশর পাবশলক/কশমিনার অ� শডডস)

বিভাগ III - পেবমন্ট/জাবমবনর তথ্াবদ - চলবে

4.   বয বয ব্শক্তেণ নেদ জাশমন শ�রে পাওয়ার বযাে্ োঁবদর নাম এবং বক কে অি্ট পাববন ো শলেুন।  
 (যশদ বকাবনা বপবমনর বদওয়া হয় বকাবনা ব্শক্তবদর, যাঁরা আববদনকারী নন, েবব োবদর ্বে্কবক কে রাকা শদবে হবব ো পশরষ্ার কবর শলবে 
শদবে হবব।)

	 a. নাম: ___________________________________________   ________________________________________________
 পদবী লিখুন নাম লিখুন 

  
 ঠিকানা:  ________________________________________________________________________________________________________
 নম্বর এবং রাস্া 

 িহর: _____________________________________________  রাজ্: _________________  শজপ বকাড: _______________

  ______________________________________________________________  $ ____________________________________________________________
 লনলচিতকরণকারীর সাকথ সম্পকটি  েত োকা যদওয়া হকয়কে/লদকত হকব

	 b. নাম: ___________________________________________   ________________________________________________
 পদবী লিখুন নাম লিখুন 

  
 ঠিকানা:  ________________________________________________________________________________________________________
 নম্বর এবং রাস্া 

 িহর: _____________________________________________  রাজ্: _________________  শজপ বকাড: _______________

  ______________________________________________________________  $ ____________________________________________________________
 লনলচিতকরণকারীর সাকথ সম্পকটি  েত োকা যদওয়া হকয়কে/লদকত হকব

 c. নাম: ___________________________________________   ________________________________________________
 পদবী লিখুন নাম লিখুন 

  
 ঠিকানা:  ________________________________________________________________________________________________________
 নম্বর এবং রাস্া 

 িহর: _____________________________________________  রাজ্: _________________  শজপ বকাড: _______________

  ______________________________________________________________  $ ____________________________________________________________
 লনলচিতকরণকারীর সাকথ সম্পকটি  েত োকা যদওয়া হকয়কে/লদকত হকব

নেদ জাশমন - শনশচিেকরণকারী উত্তরজীবী হল�নামা পৃষ্ঠা 2

Notary 
Affix 
Stamp 
Here 

 __________________________________________________   ________________________________________________
 Customer Representative’s Initials and Date	 Supervisor’s Initials and Date

  পকিলমাত্র অবফবসর ি্িহাবরর জন্

SurvAff. (Bengali) 12.11.2015ফাইন্াবসের ওবেিসাইবে �ান এই ঠিকানাে nyc.gov/finance


