
সিটি অফ সিউ ইয়র্কের দেওয়ািী আোলত 

কাউসি  _______________________  

______________________________________________ 

 

     আবেদনকারী  ( োড়িওয়ালা),  সূড়ি নং  L & T ________ 

          অর্ েপ্রোর্ি ব্যর্ ে হওয়ার সব্জ্ঞসি 

  এর-ড়েরুবে-       আর্ব্েি 

 

     উত্তরদাতা  ( ভািাবে),  আবেদনকারীর কর্ মস্থবলর ঠিকানা: 

     ঠিকানা: 

 

 

     উত্তরদাতা  ( উপ-ভািাবে) 

     ঠিকানা: 

 

_______________________________________________ 

 

আপিার ব্াসিওয়ালা আপিার্ক ভািা িা দেওয়ার কারর্ে আোলর্ত অসভযুক্ত করর্েি।  

১ .আপনার োড়িওয়ালা আপনার ড়েরুবে আপড়ন তাাঁর কাবে ভািা োড়ক ররবেবেন েবল দাড়ে কবর একঠে ভািা না 

রদওয়ায় উবেবদর র্ার্লা রুজ ুকবরবেন। সংযুক্ত আবেদবন োড়িওয়ালার কারণগুড়ল রদওয়া হবয়বে। 

 

২ .আপনার োড়িওয়ালা এই আদালবতর কাবে িাইবেন রয: 

• একঠে   _________$ অবথ মর রায় ,তৎসহ   ,____________ 20 __তাড়রে রথবক সদু ,এেং 

• আপড়ন রাবয়র অথ ম প্রদান না করবল আপনাবক আপনার ঘর রথবক উবেদ করা। 

 

৩ .আপনার ড়েিাবরর অড়িকার রবয়বে। ড়কন্তু আপনার প্রথবর্ এোবন োড়িওয়ালা-ভািাবে করড়ণবকর দপ্তবর ড়িবয় 

আবেদবনর জোে রদওয়া আেশ্যক :___________________________, ___________, YorkNew . আপনাবক 

অেশ্যই তা আপনাবক ো ড়যড়ন রসোবন েসোস ো কাজ কবরন তাাঁবক এই কািজপত্র রদওয়ার অথো এই ঠিকানায় 

আপনার ঘবরর সার্বন তা োঠিবয় রদওয়ার তাড়রবের  5 সের্ির র্বিয করবত হবে: 

িতকেতা ! আপড়ন  5 ড়দবনর র্বিয জোে না ড়দবল আপনার ড়েরুবে একঠে রায় রদওয়া হবত পাবর। তা ঘেবল 

োড়িওয়ালাবক আপনাবক উবেদ করবত হবে।   

 

৪ আপনার জোবে আপড়ন রয ঐ ভািার পুবরাো ো ড়কেু অংশ্ োড়ক রাবেনড়ন তার আইড়ন কারণ দশ্ মাবত হবে। এই আইড়ন 

কারণগুড়লবক আত্মপক্ষ সর্থ মন েলা হয়। আপনার োড়িওয়ালার ড়েরুবে আপনার রকান দাড়ে থাকবল তাও জানাবত 

পাবরন। আপনাবক আদালবত আত্মপক্ষ সর্থ মন ও দাড়েগুড়ল প্রর্াণ করবত হবে। আবেদবনর জোে ড়দবত আপনাবক 

অেশ্যই হয় এঠে করবত হবে: 

• োড়িওয়ালা-ভািাবে করড়ণবকর দপ্তবর যাওয়া এেং করড়ণকবক ড়নবজর জোে রদওয়া ,অথো 

• োড়িওয়ালা-ভািাবে করড়ণকবক আপনার জোে ড়লড়েতভাবে জানাবনা  ( ফর্ ম নং  Civ -LT-91a.) 

 

স্থাবনর ঠিকানা ো েণ মনা 



এই আবেদবনর জোে রদোর জনয   ( ফর্ ম নং  Civ -LT-92)- পূরণ করবত সাহাযয পাওয়া যাবে োড়িওয়ালা-ভািাঠেয়াবদর 

ক্লাবকমর দপ্তবর অথো অনলাইবন এোবন  nycourts .gov/housingnyc।   

 

গুরুত্বপেূ ে! আপড়ন করড়ণকবক আপনার আত্মপক্ষ সর্থ মবনর সম্পবকম ড়কেু না েলবল আপড়ন তা পরেতীকাবল এই 

র্ার্লায় ো অনয রকান র্ার্লায় েলবত নাও পারবত পাবরন। 

৫ .আবেদবনর জোে রদওয়ার সর্য় আপড়ন ৩ রথবক ৮ ড়দন পবর আদালবত রফরত আসার একঠে তাড়রে পাবেন। 

আপনার এই তাড়রেঠে ১৪ ড়দবনর জনয স্থড়িত করার অড়িকার আবে তবে এই র্লুতুড়ে আবেদবনর জনয আপনাবক 

আদালবত অেশ্যই আসবত হবে। আপনার আদালবতর তাড়রবের পূবে ম যড়দ আপড়ন আপনার সর্স্ত েবকয়া ড়র্ঠেবয় রদন 

তবে র্ার্লাঠে োড়রজ হবয় যাবে। 

    ৬ .আপনার নার্ যড়দ এই ড়েজ্ঞড়প্তবত না থাবক ড়কন্তু আপড়ন উপবরর তাড়লকায় রদওয়া ঘবর োস কবরন ,রসবক্ষবত্র 

আপড়ন আদালবত আসবত পাবরন এেং আবেদবনর জোে ড়দবত পাবরন। 

 

৭ .উপলব্ধ সম্পদসর্হূ: 

• আইসি িহায়তা :ড়নউ ইয়কম ড়সঠে আইবনর অিীবন ,এই র্ার্লায় আপনার প্রড়তড়নড়িত্ব করবত আপড়ন ড়েনার্ূবলয 

একজন আইনজীেী রপবত পাবরন। ড়েনার্ূবলয আইড়ন সাহাযয পাওয়া সম্পবকম তবথযর জনয  718 -557- 1379 নম্ববর 

রফান করুন অথো  nycourts .gov/ freelawyer রদেুন। আপনার উড়কল ড়নযুক্ত করার অথ ম থাকবল আপড়ন  New 

York City Bar Legal Referral Service এর সবে রযািাবযাি করবত পাবরন এোবন  212 -626-7373. 

• ভাষাগত িাহাযয :আপড়ন ইংবরজজ ভাবলা েলবত না পারবল ো েড়ির হবল ো ভাবলা কবর শুনবত না রপবল 

আপনার ড়েনার্ূবলয একজন রদাভাষী পাওয়ার অড়িকার রবয়বে।  আপনার রদাভাষীর প্রবয়াজবনর কথা 

করড়ণকবক েলুন ,অথো রফান করুন  646 -386-5670 নম্ববর  l অনয রকান ভাষায় এই ড়েজ্ঞড়প্তঠের একঠে অনুোদ 

পিবত এোবন রদেুন. :nycourts.go/housingnyc  .উবেবদর তবথযর জনয: 

• ADA িাহাযয :প্রড়তেন্ধকতার কারবণ আপনার আদালত েযেহার করবত ড়েবশ্ষ েযেস্থার প্রবয়াজন হবল  

646-386- 5300 নম্ববর ো  711 নম্ববর  ( TTY )রফান করুন অথো আদালবতর ক্লাকমবক েলুন।   

• আসর্ েক িাহাযয :আপনার ভািা োড়ক থাকবল এেং অথ ম না থাকবল ভািা প্রদান করবত সাহাযয পাওয়া সম্পবকম 

আরও জানবত  HRA ' s Infoline এর সবে  718 - 557- 1399 নম্ববর রযািাবযাি করুন। 

• আোলত ভব্র্ি িহায়তা :আদালত ভেবন একঠে সহায়তা রকন্দ্র রবয়বে রযোবন আপড়ন রকান আদালত 

অযােড়ন ম ো রেোবসেী উড়কবলর সবে কথা েলবত পাবরন।  

• অিলাইি িহায়তা :এোবন আোসন আদালবতর ওবয়েসাইেঠে রদেুন :.nycourts.gov/ housingnyc ( রেনীয় ও 

িীনা ভাষাবতও পাওয়া যাবে )অথো এোবন LawHelpNY রদেুন .lawhelpny. .org 

 

646-386- 5750 : Informations concernant les expulsions • রেদেবলর তথয  •驱离租屋相关信息 

迫遷相關資訊   •Информация о выселении  •الطرد حاالت بشأن معلومات  

  información sobre desalojos• Enfòmasyon Konsènan Degèpisman•  کی معلوماتبے دخلیوں 

 

 

http://www.lawhelpny.org/
http://www.lawhelpny.org/
http://www.lawhelpny.org/


মুলতুব্ী করা ও ভািা জমা দেওয়া। আদালবত আপড়ন আপনার র্ার্লাঠে র্ুলতুেী করা িাইবত পাবরন। আপনার 

এই তাড়রেঠে অন্তত ১৪ ড়দবনর জনয স্থড়িত করার অড়িকার আবে। আপনার র্ার্লা যড়দ ৬০ ড়দবনর 

র্বিয সর্াপ্ত না হয় অথো আপড়ন র্ার্লাঠে র্ুলতুড়ে করার পুনরায় আবেদন জানান, তবে আদালত 

আপনাবক রকাবেম অথ ম জর্া রদওয়া অথো োড়িওয়ালাবক ভািা ড়র্ঠেবয় রদওয়ার আবদশ্ ড়দবত পাবর। 

এঠের অর্ানয হবল, র্ার্লাঠে অড়েলবম্ব ড়েিাবরর জনয প্রস্তুত করা হবে।  Sec RPAPL . 745. 

 

রার্য়র পর। ড়েিাবরর পবর আদালত যড়দ আপনার ড়েরুবে রায় রদয়, আদালত আপনাবক উবেদ 

আেকাবনার জনয রায় অনুযায়ী অথ ম পড়রবশ্াবির সর্য় ড়দবত পাবর। এই রর্য়াদকাল সম্পূণ ম হবল, আপড়ন 

র্াশ্ মাবলর রথবক উবেবদর রনাঠেস পাবেন যার দ্বারা আপনাবক ১৪ ড়দবনর র্বিয সর্স্ত েবকয়া পড়রবশ্াি 

করা অথো উেদ হওয়ার আবদশ্ রদওয়া হবে। আপড়ন যড়দ এঠের অর্ানয কবরন তবে আপনাবক 

র্াশ্ মাবলর দ্বারা উবেদ করা হবে।  RPAPL Sec . 749(2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ড়সঠে অফ ড়নউ ইয়কম ______________ ,কাউড়ি 

তাড়রে :_________________________, 20___ 

ড়সঠে অফ ড়নউ ইয়বকমর রদওয়ানী আদালবতর করড়নক :____________________________________ 

 

আবেদনকারী ো আবেদনকারীর অযােড়ন ম: _______________________________ 

 

ঠিকানা:     _______________________________ 

 

রেড়লবফান নং    _______________________________ 


