
আইন অনসুারে ক�ানও চুক্তিরে সই �োে আরে কেইল েরডেে এরেন্ট আপনার� অেশ্যই এই নক্িে এ�টি �ক্প প্রদান �েরেন। এখারন আপনাে 
অক্ি�ােসমহূ, �ীভারে প্রক্রিয়া �াে হয় এেং কেইল েরডেে এরেন্টো সরেবাচ্চ �ে ক্ি ক্নরে পারে ো সম্পর�ব  েলা আরে। এটিরে সই �োে 
আরে সময় ক্নরয় পড়ুন এেং েঝুুন। এই কেইল েডে এরেন্ট চুক্তি সহ কে ক�ানও স্াক্ষক্েে নক্ি অেশ্যই আপনার� োখাে েন্য কদরেন।

আপনার অধিকারগুধি জাননু

বেইি েন্ড এজজজটের এগুধি করা বেআইধন:

• কেইল েরডেে েন্য আইন অনসুারে অনরুমাক্দে ক্ি (ক্প্রক্ময়ামও েলা হয়) এে কেক্শ ক্ি কনয়া। সরেবাচ্চ ক্ি চারব  কদখুন। কেইল েডে এরেন্ট ক্ি 
ক্নরল ো কিেেরোে্য নয়, এে মারন আপনাে অিব আপক্ন কিেে পারেন না।

• অন্যান্য ক্ি সহ েক্দ পক্েরেোে েন্য অক্েক্েতি ক্ি কনয়া, ো সরেবাচ্চ ক্ি এে কির� কেক্শ। পক্েরেোসমরূহে নাম “ক্্যক্েয়াে ক্ি” ো 
“কচ�-ইন ক্ি” হরে পারে।

• েক্দ সরেবাচ্চ ক্ি ইক্েমরি্যই কদয়া হরয় িার� োহরল কেইল েরডেে েন্য �াউর� আেও ক্ি কদওয়া।

আপনার যা অধিকার আজে:

• কেইল েডে এরেরন্টে নাম এেং লাইরসন্স নম্বে োনা এেং এই েি্য ক্লক্খেভারে পাওয়া।

• কেইল েডে এরেরন্টে সরগে চুক্তি ক্নরয় দে �ো�ক্ে �ো।

• নক্ি সই �োে আরে পেবারলাচনা �োে েন্য উতি স্ান কির� নক্ি ক্নরয় োওয়া।

• আপনাে ক্নক্চিে�েরেে অক্েক্েতি োমানে কেইল েডে এরেন্ট �খন কিেে কদরেন ও �ী শরেব  ো েলা আরে এমন চুক্তি পাওয়া। 
ক্নক্চিে�েরেে অক্েক্েতি োমানে হরে পারে নেদ অিব, সম্পক্তি কেমন োক্ড়ে দক্লে ো মলূ্যোন ক্�েু ো কেইল েডে এরেন্ট মামলা না কশে 
হওয়া অেক্ি কেরখ কদরেন। ক্নক্চিে�েরেে অক্েক্েতি োমানে কিেেরোে্য, োই মামলা কশরে আপক্ন এটি কিেে পারেন। েরে, কেইল 
েডে এরেন্ট হয়রো ক্নক্চিে�েরেে অক্েক্েতি োমানে োখরে পারেন েক্দ ক্েোদী আদালরেে আরদশ লঙ্ঘন �রে; উদাহেেস্রূপ, েক্দ 
ক্েোদী আদালরে ক্নিবাক্েে সমরয় উপক্স্ে না হন।

• েক্দ ক্েচাে� ক্সদ্ান্ত কনন কে ক্েোদী আদালরেে সমস্ত ক্নরদবশ কমরন চরলন োহরল আপনাে কদওয়া ক্নক্চিে�েরেে অক্েক্েতি োমানে 
কিেে পারেন। েক্দ ক্েোদী কদােী সাে্যস্ত হন ো খালাস পান কসরা ক�ানও ে্যাপাে নয়। 

প্রধরিয়া কীভাজে কাজ হয়

চিজে >

বেইি েন্ড  
উপজভাক্ার অধিকার ধেি

আপনাে ঘক্নষ্ঠ 
ক�উ করেপ্াে 
হরয়রেন ও 
অক্ভেুতি 
হরয়রেন।

আদালে োমানে ক্নিবােে �রে। েক্দ আপক্ন আদালরে 
নেরদ সোসক্ে োমানে ক্দরে না পারেন, োহরল আপক্ন 
কেইল েরডেে ে্যেস্া �েরে োমানে েরডেে এরেরন্টে 
�ারে কেরে পারেন। োমানে েরডেে এরেন্ট ে্যেহারেে 
আরে আপনাে অক্ি�ােগুক্ল োননু! আপনাে 
অক্ি�ােগুক্ল কদখুন।

আপক্ন কেইল েডে এরেন্টর� অিব 
প্রদান �রেরেন, সম্ভেে 
ক্নক্চিে�েরেে অক্েক্েতি োমানে 
প্রদান �রেরেন এেং এ�টি চুক্তিরে 
সই �রেরেন। কেইল েডে এরেন্ট 
কেইল েডে সুেক্ক্ষে োখরেন।

ক্েোদী কেল কির� 
মকু্তি কপরয়রে।

মামলা চলা�ালীন, ক্েোদীর� আদালরেে সমস্ত আরদশ কমরন চলরে হরে এেং ক্নিবাক্েে সমরয় আদালরে 
উপক্স্ে হরে হরে। না হরল, আদালে কেইরলে প্রে্যাহাে �েরেন, এে মারন েডে োরেয়াপ্ �ো হরে এেং 
আপক্ন আপনাে ক্নক্চিে�েরেে অক্েক্েতি োমানে হাোরেন।

েক্দ ক্েচাে� েডে "মতুি" �রেন, েখন কেইল েডে এরেন্টর� অেশ্যই ক্নক্চিে�েরেে অক্েক্েতি োমানে কিেে ক্দরে হরে। আদালরেে 
�ারে মকু্তিে �ােেপত্র িার�, এর� "হস্তান্তরেে" েলা হয়, কেখারন কেইল মকু্তি �ো হরয়রে ক্�না েলা আরে এেং এটির� আপক্ন প্রমাে 
ক্হরসরে কেইল েডে এরেন্টর� কদখারে পারেন।

কেইল েডে এরেন্ট আপনার� অক্েলরম্ব ক্নক্চিে�েরেে অক্েক্েতি োমানে কিেে কদরেন ো ডা�রোরে আপনার� পাঠারেন।
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সজেবাচ্চ ধি চারব  
কেইল েরডেে েন্য কেইল েডে এরেন্ট সরেবাচ্চ ক্ি ক্নিবােে �োে িমূবলা: 

•  েক্দ েডে $200 ো োে �রমে হয়, োহরল সরেবাচ্চ ক্ি হরে $10।

•  েক্দ েডে $200 এে কেক্শে হয়, োহরল সরেবাচ্চ ক্ি হরে:

 ○  পক্েমারেে 10%, $3,000 পেবন্ত
 ○ $3,000 এেং $10,000 এে মরি্য কে ক�ানও পক্েমারেে েন্য অক্েক্েতি 8%

 ○ $10,000 এে কেক্শ কে ক�ানও পক্েমারেে েন্য অক্েক্েতি 6%

েরডেে আ�ারেে ক্ভক্তিরে সরেবাচ্চ ক্ি ক্নিবােে �ো হয়, �েেন এরে সই �েরেন োে ক্ভক্তিরে নয়। েক্দ েরডেে সরেবাচ্চ ক্ি $100 হয় এেং দইু 
ো চাে েন কলা� সই �রেন োহরল কেইল েডে এরেন্ট েখনও কমার $100 কনরেন। 

বেইি েজন্ডর পধরমাণ ধি গণনা সজেবাচ্চ ধি

$1 কির� $200 $10 $10

$1,000 $1,000 এে 10% $100

$5,000 $3,000 এে 10% + $2,000 এে 8% $460

$7,500 $3,000 এে 10% + $4,500 এে 8% $660

$10,000 $3,000 এে 10% + $7,000 এে 8% $860

$20,000 $3,000 এে 10% + $7,000 এে 8% + $10,000 এে 6% $1,460

$50,000 $3,000 এে 10% + $7,000 এে 8% + $40,000 এে 6% $3,260

সরেবাচ্চ ক্ি েেনাে এ�টি অনলাইন উপ�েে: https://nybondcalculator.org/

বেইি েন্ড আইন ভাঙজি কী করজে হজে
লাইরসন্স কনই এমন কেইল েডে এরেন্ট ো কেইল েডে এরেন্ট কেআইক্ন ক্ি চাইরেন ো ক্নক্চিে�েরেে অক্েক্েতি োমানে কিেে ক্দরে পারেন ক্ন 
এমন অক্ভরোে োনারে োহরল (800) 342-3736 নম্বরে ো dfs.ny.gov এে মাি্যরম ক্নউইয়�ব  কটেররে আক্িব� পক্েরেো ক্েভারেে 
(Department of Financial Services, DFS) সরগে কোোরোে �রুন।

অন্যান্য কেআইক্ন ে্যেসাে অক্ভরোে োনারে 311 নম্বরে কিান �রে ো nyc.gov/dca এ ক্নউইয়�ব  ক্সটি রোহ� উপরভাতিা ক্েেয় ক্েভারেে 
(New York City Department of Consumer Affairs, DCA) সরগে কোোরোে �রুন। কেআইক্ন ে্যেসা হরলা নক্িে �ক্প প্রদান �েরে 
অস্ী�াে �ো, সমূ্পেব েক্সদ প্রদান �েরে না পাো ো অবেি েক্সদ প্রদান ো ক্মি্যা ক্েজ্াপনী প্রচাে।

উপজভাক্াজক যা সম্পূণব করজে হজে
েক্দ আপনাে পেরদেে ভাো ক্সটি েরুড় ক্নিবাক্েে েয়টি ভাোে (স্্যাক্নশ, োংলা, চাইক্নে, হাইক্েয়ান করিওল, ক�াক্েয়ান, োক্শয়ান) এ�টি হয় 
োহরল কেইল েডে এরেন্ট আপনার� এই নক্ি অক্েলরম্ব প্রদান �েরেন।

       
স্াক্ষে োক্েখ

োপারনা নাম

সমকৃ্দ্শালী সম্প্রদায় তেক্ে �েরে ক্নউইয়�ব োসীরদের� NYC (DCA) উপরভাতিা ক্েেয়� দপ্ে সুেক্ষা কদয় ও 
তদক্ন� আক্িব� অেস্াে উন্নক্ে �রে। 
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