
সিটি অফ নিউ ইয়রক্ের দেওয়ানী আদালত 

কাউনট্ি _______________________ 

______________________________________________ 

 

     আবেদনকারী (বাড়িওয়ালা),  সূচি নং L&T ________ 

          হ োল্ডওভোর আবেদবের হেোটিশ  

  এর-বিরুদ্ধে-        

 

     উত্তরদাতা (ভাড়াটে),  আবেদনকারীর কর্মস্থলের ঠিকানা: 

     ঠিকানা: 

 

 

     উত্তরদাতা (উপ-ভাড়াটে) 

     ঠিকানা: 

 

_______________________________________________ 

 

আপেোর েোড়িওয়োলো আপেোর ড়েরুবে মোমলো এবেবেে উবেবদর জেয | 

 

    ১. আপনার  বাড়িওয়ালা আপনাকে বাসা থেকে উকেদ েরার জনয থ াল্ডওভার মামলা একনকেনl এর মাকন বাড়িওয়ালা  

আপনাকে ভািা থবড়িি অনয থোকনা োরকে বাসা থেকে উকেদ েরকি চাকেনl বাড়িওয়ালার োরে গুড়ল এই    

আকবদকনর সকে সংযুক্ত আকে.  

 

     ২. বাড়িওয়ালা এই আদালকির োকে আকবদন েরকেন: 

             

• আপনাকে বাসা থেকে উকেদ েরার অনুমড়ির জনয  

• এবং $______ টাোর অে থ রায়  এর সাকে ______, ২০__ িাড়রখ থেকে জমা সুদ. 

 

      ৩. আপনার থদওয়াড়ন আদালকি আসকি  কব  

           িাড়রখ :________ সময় :_________ 

           ঠিোনা: ______________________ 

             ____________, ড়নউ ইয়েথ. 

           রুম/ োমরা: ___________________ 

         

স্থানের ঠিকানা বা বর্ণনা 



সতর্কতো!  আপড়ন যড়দ ওই ড়দন এবং সমকয় আদালকি না আকসন, িা কল আপনার ড়বরুকে রায় থদওয়া  কি পাকরl যড়দ 

এটা  য়, িা কল বাড়িওয়ালা আপনাকে বাসা থেকে উকেদ েরার অড়িোর পাকবl আপড়ন এই মামলা ১৪ ড়দকনর জনয 

স্থড়িি েরকি পারকবন, ড়েন্তু আপনার আদালকি একস থসটা চাইকি  কবl  

৪. থোকটথ একস আপড়ন ড়বচারপড়িকে আইড়ন োরে দর্ থাকি পারকবন আপনাকে এই বাসায় োেকি থদয়ার জনযl 

আইড়ন োরেগুকলাকে আত্মপক্ষ সমে থন বকল l বাড়িওয়ালার ড়বরুকে আপনার থোকনা দাড়ব োেকল আপড়ন থসটাও 

বলকি পারকবন  l আপনার আত্মপক্ষ সমে থন এবং দাড়বগুকলা আপড়ন আদালকি প্রমান েরকি  কব l আপড়ন চাইকল 

আপনার উত্তরঠট ড়লড়খিভাকবও ড়দকি পারকবনl  

 

এই আকবদকনর উত্তর থদবার সা াকযযর জনয অনলাইন www.nycourts.gov/housingnyc এ িেয আকে l 

 

 গুরুত্বপূর্ ক! আপড়ন েরড়েেকে আপনার আত্মপক্ষ সমে থকনর সম্পকেথ ড়েেু না বলকল আপড়ন িা পরবিীোকল এই 

মামলায় বা অনয থোন মামলায় বলকি নাও পারকি পাকরন।    

      ৫. আপনার নাম যড়দ এই ড়বজ্ঞড়িকি না োকে ড়েন্তু আপড়ন উপকরর উকেড়খি ঘকর বাস েকরন, থসকক্ষকে আপড়ন   

আদালকি আসকি পাকরন এবং আকবদকনর জবাব ড়দকি পাকরন। 

 

     ৬ .উপলব্ধ সম্পদসম ূ: 

• আইড়ে স োয়তো: ড়নউ ইয়েথ ড়সঠট আইকনর অিীকন, এই মামলায় আপনার প্রড়িড়নড়িত্ব েরকি আপড়ন ড়বনামূকলয 

এেজন আইনজীবী থপকি পাকরন। ড়বনামূকলয আইড়ন সা াযয পাওয়া সম্পকেথ িকেযর জনয 718-557-1379 নম্বকর 

থ ান েরুন অেবা www.nycourts.gov/freelawyer থদখুন। আপনার উড়েল ড়নযকু্ত েরার অে থ োেকল আপড়ন 

New York City Bar Legal Referral Service এর সকে এখাকন থযািাকযাি েরকি পাকরন 212-626-7373. 

• ভোষোগত সো োয্য: আপড়ন ইংকরজজ ভাকলা বলকি না পারকল বা বড়ির  কল বা ভাকলা েকর শুনকি না থপকল 

আপনার ড়বনামূকলয এেজন থদাভাষী পাওয়ার অড়িোর রকয়কে।  আপনার থদাভাষীর প্রকয়াজকনর েো 

েরড়েেকে বলুন, অেবা েল েরুন 646-386-5670 নম্বকর l   অনয থোন ভাষায় এই ড়বজ্ঞড়িঠটর এেঠট অনুবাদ 

পিকি এখাকন থদখুন: www.nycourts.go/housingnyc.  উকেকদর িকেযর জনয: 

• ADA সো োয্য: প্রড়িবন্ধেিার োরকে আপনার আদালি বযব ার েরকি ড়বকর্ষ বযবস্থার প্রকয়াজন  কল  

646-386-5300 নম্বকর বা 711 নম্বকর (TTY) থ ান েরুন অেবা আদালকির ক্লােথকে বলুন।   

• আড়থ কর্ সো োয্য: আপনার ভািা বাড়ে োেকল এবং অে থ না োেকল ভািা প্রদান েরকি সা াযয পাওয়া সম্পকেথ 

আরও জানকি HRA's Infoline এর সকে 718- 557-1399 নম্বকর থযািাকযাি েরুন। 

• আদোলত ভেবে স োয়তো: আদালি ভবকন এেঠট স ায়িা থেন্দ্র রকয়কে থযখাকন আপড়ন থোন আদালি 

অযাটড়ন থ বা থেোকসবী উড়েকলর সকে েো বলকি পাকরন।  

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

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

 Enfòmasyon Konsènan Degèpisman • información sobre desalojos • بے دخلیوں کی معلومات

 

 

http://www.nycourts.gov/housingnyc


• অেলোইে স োয়তো: এখাকন আবাসন আদালকির ওকয়বসাইটঠট থদখুন: www.nycourts.gov/housingnyc 

(থেনীয় ও চীনা ভাষাকিও পাওয়া যাকব) অেবা এখাকন LawHelpNY থদখুন www.lawhelpny.org.  

ড়সঠট অ  ড়নউ ইয়েথ, ______________ োউড়ি 

িাড়রখ: _________________________, 20___ 

ড়সঠট অ  ড়নউ ইয়কেথর থদওয়ানী আদালকির েরড়নে: ____________________________________ 

 

আকবদনোরী বা আকবদনোরীর অযাটড়ন থ: _______________________________ 

 

ঠিোনা:     _______________________________ 

 

থটড়লক ান নং    _______________________________ 

স্থড়গতর্রর্ এেং ভোিো জমো l আদালকি আপড়ন আপনার মামলা স্থড়িি েরার আকবদন েরকি পাকরন l 

আপনার মামলা ১৪ ড়দকনর জনয স্থড়িি েরার অড়িোর আকে l আপনার মামলা যড়দ ৬০ ড়দকনর থভির থর্ষ না 

 য় অেবা আপড়ন আবাকরা স্থড়িি েরার আকবদন েকরন, িা কল আপনাকে আদালকি টাো জমা থদয়ার আকদর্ 

অেবা বাড়িওয়ালাকে ভািা থদয়ার আকদর্ থদয়া  কি পাকর l আপড়ন যড়দ িা না েকরন িা কল আপনার মামলায় 

অড়বলকে শুনাড়ন  কব l RPAPL Sec. 745 

 

রোবয়র পর l শুনাড়নর পকর যড়দ আপনার ড়বরুকে রায় থদয়া  য় িা কল আদালি আপনাকে ড়েেু সময় ড়দকব 

জায়িাঠট থেকি যাওয়ার জনয l ওই সময় পার  ওয়ার পর আপড়ন মার্ থাকলর োে থেকে উকেকদর থনাঠটর্ পাকবন 

থযখাকন আপনাকে ১৪ ড়দকনর সময় থদয়া  কব l আপড়ন যড়দ এর মকিয না যান , িা কল মার্ থাল আপনাকে উকেদ 

েরকব l RPAPL Sec. 749(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lawhelpny.org/

