ভাড়াটের প্রতি বিজ্ঞপ্তি:
যদি আপনার বাড়িওয়ালা এই ফর্মটি প্রদান করে থাকেন, তাহলে এই ফর্মটি পু ন রায়
পাঠান�োর জন্য আপনার বাড়িওয়ালা নিশ্চয়ই চিঠি পাঠান�োর ঠিকানা এবং ইমেল অ্যাড্রেস
দিয়েছেন। যদি আপনার বাড়িওয়ালা ইত�োমধ্যে আপনার বিরু দ্ ধে উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়া শু রু
করে থাকেন, তাহলে আপনি এই ফর্মটি আপনার বাড়িওয়ালাকে বা আদালতকে অথবা একই
সময়ে উভয়কেই এই ফর্মটি পাঠাতে পারেন। আপনার রেকর্ডে র জন্য আপনার স্বাক্ষর করা
ফর্মের একটি অনু লিপি বা ছবি রাখা উচিত। তাও আপনি আপনার বাড়িওয়ালাকে ক�োনও
বকেয়া অর্থ দিতে দায়বদ্ধ। আপনি কত পরিমাণ অর্থ প্রদান করেছেন এবং আপনার যে
পরিমাণ অর্থ এখনও বকেয়া আছে তা দিতে আপনি দায়বদ্ধ সে সম্পর্কে ও আপনার ভাল�োভাবে
নজর রাখা উচিত।
আপনার কাছে উপলব্ধ যে আইনি উৎসগু লি র সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, www.nycourts.
gov/evictions/nyc/-এ যান বা যদি আপনি নিউ ইয়র্ক সিটি (New York City)-তে বাস
করে থাকেন তাহলে 718-557-1379 নম্বরে কল করু ন বা যদি আপনি নিউ ইয়র্ক সিটির
বাইরের বাসিন্দা হন তাহলে www.nycourts.gov/evictions/outside-nyc/-এ যান বা স্থান ীয়
বার অ্যাস�োসিয়েশন বা আইনি পরিষেবা প্রদানকার ীকে কল করু ন। আপনার জন্য ভাড়া ত্রাণ
উপলব্ধ থাকতে পারে, এবং আপনার নিজস্ব স্থান ীয় আবাসন সহায়তা কার্যালয়ে য�োগায�োগ
করা উচিত।
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Index Number (if known/applicable):
County and Court (if known/applicable):

ভাড়াটের অসচ্ছলতার ঘ�োষণা ক�োভিড-১৯ মহামার ীর সময়
আমি একজন ভাড়াটে, বৈধ বাসিন্দা, বা ভাড়া দেওয়া, ব্যবহার এবং দখল, অথবা
(আবাসিক ইউনিটের ঠিকানা)-এ ইজারা বা ভাড়াটে চু ক্তির আওতায় অধ ীনে অন্য ক�োনও
আর্থিক বাধ্যবাধকতার জন্য দায়বদ্ধ একজন ব্যক্তি।

উচ্ছেদ করা প্রতির�োধ করতে আপনাকে “A” বা “B”, বা উভয় বিকল্প বেছে নিয়ে
নিচে আপনার নিজস্ব য�োগ্যতাটি অবশ্যই নির্দে শ করতে হবে।
A.	আ মি আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি এবং আমি ইজারার আওতায় আমার
ভাড়া বা অন্যান্য আর্থিক বাধ্যবাধকতা পু র�োপু রি পরিশ�োধ করতে বা বিকল্প
উপযু ক্ত স্থায ়ী আবাসন পেতে অক্ষম, এক বা একাধিক কারণ নিম্নলিখিত:
1. ক�োভিড-১৯ মহামার ীর সময় পরিবারের আয়ের উল্লেখয�োগ্যভাবে ব্যয় ।
2. ক�োভিড-১৯ মহামার ীর সময় দরকারি কাজ সম্পন্ন করার সঙ্গে সম্পর্কিত বা
স্বাস্থ্যগ ত প্রভাবগু লি র সঙ্গে সম্পর্কিত প্রয়োজন ীয় ব্যয়ের বৃ দ্ধি।
3. ক�োভিড-১৯ মহামার ীর সময় বয়স্ক, প্রতিবন্ ধী বা অসু স্থ পরিবারের সদস্যদের
যত্ন নেওয়ার জন্য চাইল্ড কেয়ার দায়িত্বগু লি বা দায়বদ্ধতাগু লি, আমার দক্ষতা
বা আমার পরিবারের ক�োনও ব্যক্তির অর্থবহ কর্মসংস্থান অর্জনের জন্য বা আয়
উপার্জনের দক্ষতাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে বা আমার প্রয়োজন ীয়
পকেট খরচের বাহ্যিক আয় বাড়িয়েছে।
4. ক�োভিড-১৯ মহামার ীর সময় অন্য ক�োনও বাসভবনে স্থানান্তরিত করার ক্ষেত্রে
এই সময় হওয়া খরচ এবং অসু ব িধার ফলে বিকল্প আবাসন নিশ্চিত করা
আমার পক্ষে অসু ব িধার সৃ ষ্ টি করে।
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5. ক�োভিড-১৯ মহামার ী সম্পর্কিত অন্যান্য পরিস্থিতি আমার অর্থবহ কর্মসংস্থান বা
আয় করার ক্ষমতাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে অথবা আমার পরিবারের
আয় উল্লেখয�োগ্যভাবে হ্রাস করেছে অথবা আমার খরচ উল্লেখয�োগ্যভাবে বৃ দ্ধি
করেছে।
যে পরিমাণে আমি পরিবারের উপার্জ ন হারিয়েছি বা ব্যয় বৃ দ্ধি র মু খ�োমু খি হয়েছি, বেকার
ব ীমা, মহামার ী বেকারত্ব সহায়তা, প্রতিবন্ ধী ব ীমা সহ যেক�োনও জনসাধারণের সহায়তা বা
পারিবারিক ছু টি যেটি আমি ক�োভিড-১৯ এর শু রু থেকে পেয়েছি, সেটি আমার পারিবারিক
আয় বা বর্ধিত খরচের ক্ষেত্রে পু র�োপু রি কার্যকর হয় না।
B.	জ ায়গাটি খালি করা এবং নতু ন স্থায ়ী আবাসনে যাওয়ার ফলে উল্লেখয�োগ্যভাবে
একটি স্বাস্থ্যগ ত ঝুঁ কি তৈরি হতে পারে কারণ আমার বা আমার পরিবারের এক
বা একাধিক সদস্য পঁয়ষট্ টি (৬৫) বছর বয়সের বেশি হওয়ার কারণে ক�োভিড১৯ এর থেকে গু রু ত র অসু স্থত া বা মৃ ত্যু র ঝুঁ কি বাড়ছে, যাদের একটি অক্ষমতা
বা অন্তর্নিহিত চিকিৎসাগত অবস্থা রয়েছে, যা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে তবে
ইমিউন�োকম্প্রাইজড হওয়ার মধ্যেই স ীমাবদ্ধ নয়।
আমি বু ঝ তে পারছি যে আমার ভাড়ার শর্ত, ইজারা চু ক্তি বা অনু রূপ চু ক্তির অধ ীনে
আমাকে অন্য সকল আইনি শর্তাদি মেনে চলতে হবে। আমি এও বু ঝ তে পারছি যে আমার
ভাড়ার শর্ত, ইজারা চু ক্তি বা অনু রূপ চু ক্তি অনু স ারে প্রয়োজন ীয় ভাড়া বা পু র�ো আর্থিক
পরিশ�োধের জন্য পূ রণ না করার জন্য আইনি অর্থ, জরিমানা বা সু দ নেওয়া বা সংগ্রহ করা
হতে পারে এবং আমার বিরু দ্ ধে আর্থিক রায় দেওয়া হতে পারে। আমি আরও বু ঝ তে পারি যে
আমার বাড়িওয়ালা ১মে, ২০২১ এর পরে উচ্ছেদ করতে সক্ষম হতে পারে এবং আইনটি সেই
সময়ে নির্দিষ্ট সু র ক্ষা সরবরাহ করতে পারে যা এই ঘ�োষণায় থাকা বিষয়গু লি থেকে পৃথ ক।
স্বাক্ষর:
মু দ্ রিত নাম:
স্বাক্ষর করার তারিখ:
বিজ্ঞপ্তি: আপনি আইনি দণ্ডে এই ফর্মটি তে স্বাক্ষর করছেন এবং জমা দিচ্ছেন। এর অর্থ যে
আপনি জানেন এই ফর্মে একটি অসত্য বিবৃ ত ি দেওয়া আইন বির�োধ ী।

Eviction Notice - Bangali

