NYC ডিপার্টমেন্ট অফ ফাইন্যান্স

নগদ
জামিন

l

ট্রেজারি ডিভিশন

পেমেন্ট বন্ধ হলফনামা

ডাক য�োগে পাঠান: NYC Department of Finance, Treasury/Court Assets, 66 John Street, 12th Floor, New York, NY 10038
নির্দে শাবলী: এই হলফনামা ব্যবহার করুন একটি চেকের পেমেন্ট বন্ধ করার ক্ষেত্রে এবং একটি বদলি চেক পেতে। এই ফর্মটি সম্পূর্ণ করতে হবে সেই ব্যক্তিকে, যিনি নগদ জামিন
দিয়েছেন (অর্থাৎ নিশ্চিতকরণ)। এই ফর্মটি পূরণ করুন, সেটিকে ন�োটারি করুন এবং এটিকে জমা দিন বৈধ সরকারী ফট�ো আইডি সহ, যেমন ড্রাইভার্স লাইসেন্স, পাসপ�োর্ট অথবা
বেনিফিট কার্ড । যদি আপনার ক�োন�ো বৈধ সরকার দ্বারা জারী করা আইডি না থাকে তাহলে আপনাকে দুই (2) প্রকারের আইডি -র কপি প্রদান করতে হবে আপনার পরিচিতি যাচাই
করার জন্য। অন্তত একটি আইডি কে হতে হবে ফট�ো এবং সইযের, যেমন চাকরি বা স্কু ল আইডি। অন্য প্রকারের গ্রহণয�োগ্য পরিচিতি -তে অন্তর্ভুক্ত হবে বিভিন্ন পরিসেবা বিল যা
জারী করা হয়েছে গত 60 দিনে, একটি এটিএম/ব্যাংক কার্ড , অথবা স�োশাল সিকিউরিটি কার্ড । অতিরিক্ত তথ্যের জন্য আমাদের নগদ জামিন/ক�োর্ট অ্যান্ড ট্রাস্ট বিভাগের সাথে
য�োগায�োগ করুন www.nyc.gov/finance ওয়েবসাইটে অথবা ফ�োন করুন 212-908-7619 নম্বরে অথবা দেখুন nyc.gov/contactcashbail ওয়েবসাইটটি।

বিভাগ I - আবেদনকারী তথ্যাদি
প্রদানকারী য়িনি পেমেন্ট বন্ধের অনুর�োধ করছেন তাঁর নাম ও ঠিকানা লিখুন।
1. নিশ্চিতকরণকারী/প্রদানকারীর নাম:________________________________
নিশ্চিতকরণকারীর পদবী লিখুন

____________________________________________
নিশ্চিতকরণকারীর নাম লিখুন

2. বর্ত মান ঠিকানা:___________________________________________________________________
নম্বর এবং রাস্তা

শহর:________________________________________________________
3. ফ�োন নম্বর:____________________________________

অ্যাপাঃ নং:_______________

রাজ্য:____________ জিপ ক�োড:________________

4. ইমেইল ঠিকানা:__________________________________________

বিভাগ II - জামিনের তথ্যাদি
1. বিবাদী পক্ষের নাম লিখুন:_________________________________________
পদবী

________________________________________
নাম

2._ ডকেট, ইন্ডিক্টমেন্ট এবং/অথবা ট্রেজারি রিসিট নম্বর নিচে লিখুন:
_______________________________
a) ডকেট/ইন্ডিক্টমেন্ট নং

_________________________________
b) ট্রেজারি রিসিট নং

বিভাগ III - শংসন

আমি শংসিত করছি যে উপরে উল্লেখিত প্রদানকারী এবং আমি উল্লেখিত চেকটি পাই নি এবং তাই ডিপার্টমেন্ট অফ ফাইন্যান্স-কে অনুর�োধ করছি সেই
চেকটির পেমেন্ট বন্ধ করতে এবং একটি নতু ন চেক জারি করতে। আমি এতদ্বারা স্বীকার করছি যে এখানে প্রদত্ত তথ্যাদি আমার জ্ঞানমত�ো সঠিক ও সত্য।
__________________________________________________
Signature of Surety (নিশ্চিতকরণ সই)
Sworn to before me (আমার সম্মুখে হলফ করা হয়েছে)
on __________________________________, 20________
_________________________________________________________________
Notary Public/Commissioner of Deeds (ন�োটারি পাবলিক/কমিশনার অফ ডিডস)

Notary
Affix
Stamp
Here

কেবলমাত্র অফিসের ব্যবহারের জন্য
Amount of Check: $_______________

Check Number:_______________

Approximate Date Check Was Mailed:______________

Check “mailed to” Address: ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________
Court Assets Member Approval and Date
ফাইন্যান্সের ওয়েবসাইটে যান এই ঠিকানায় nyc.gov/finance

_________________________________________________
Supervisor Approval and Date
StopPay (Bengali) 12.11.2015

