
আপনার ব�কী ��েলােপর ঝঁুিক থাকেত পাের। 
অনু�হ কের িন�িলিখত িব�ি�িট মেনােযাগ িদেয় পড়ুন 

___ তািরেখ েযমনটা রেয়েছ, আপনার গৃহঋণ ___ িদন, ও ___ডলার বািক পেড়েছ। 

িনউ ইয়কর্  ে�েটর আইেনর অধীেন, আমােদর আপনােক এটা জানােনার �েয়াজন েয আপনার 

িনেজর বািড় হারােনার ঝঁুিক থাকেত পাের। 

এই িব�ি�র সে� আপনার এলাকায় িবনামূেলয্ কাউে�িলং �দান করা সরকার অনুেমািদত 

আবাসন কাউে�িলং সং�াগিলর একিট তািলকা সংযু� রেয়েছ। 

আপিন িবনামূেলয্র আবাসন কাউ�িলং পিরেষবার সে� যু� হেত অয্াটিনর্ েজনােরেলর বািড়র 
মািলকেদর সুর�া কাযর্�ম (HOPP) এর NYS দ�েরর িনঃশ� উপেভা�া হটলাইন ন�র 1-
855-HOME-456 (1-855-466-3456) -েত েফান করেত অথবা তােদর ওেয়বসাইট 

http://www.aghomehelp.com/ -ও েদখেত পােরন। একিট কাউি� বরাবর ে�টবয্াপী 
তািলকাও 
https://www.dfs.ny.gov/consumers/help_for_homeowners/new_york_state_non-
profit_housing_counseling_agencies-এ পাওয়া যােব। 

িবনামূেলয্ েযাগয্ সাহাযয্ উপল�; এই পিরেষবাগিলর জনয্ িফ ধাযর্ কেরন এমন েকা�ািন বা 

েলােকেদর েখাঁজ রাখুন। 

ওেয়বসাইেট উপেরর তািলকাভু� িনউ ইয়কর্ -িভিত্তক সং�াগিলর আবাসন কাউে�লরগণ েসই 
বািড়র মািলকেদর সাহাযয্ করার জনয্ �িশ�ণ�া� যারা ব�কীর অথর্ �দােন সমসয্ায় পেড়েছন 

এবং আপনার পিরি�িতেত েসরা িবক�িট খুঁেজ েপেত সাহাযয্ করেত পােরন। আপিন চাইেল 
আপিন সরাসির আমােদর সে� __________ ন�ের েযাগােযাগ করেত ও স�াবয্ িবক�গিল 

িনেয় আেলাচনা করেত চাইেত পােরন। 

আমরা পার�িরক স�িতর িভিত্তেত েকানও সমাধােনর িন�য়তা িদেত না পারেলও আমরা 

আপনােক েকানও সমাধােন েপৗঁছেনার েচ�া করেত আশ পদে�প েনওয়ার জনয্ উৎসাহ িদই। 
আপিন যত েবিশ�ণ অেপ�া করেবন, আপনার কােছ িবকে�র সংখয্া তত কেম যােব। 



আপিন এই িব�ি�িট ডােক েদওয়ার তািরেখর 90 িদেনর মেধয্ এই িবষয়িট স�েকর্  েকানও 
পদে�প না িনেল আমরা আপনার িবরে� আইিন �ি�য়া শর করেত পাির (অথবা আপিন এই 
বাস�ানিটেক আপনার �াথিমক আবাসন িহেসেব বয্বহার কের বাস করা ব� কের িদেল আরও 

আেগও।) 

আপনার আরও েকানও তেথয্র �েয়াজন হেল অন�ুহ কের িনউ ইয়কর্  ে�েটর আিথর্ক পিরেষবা 
িবভােগর িনঃশ� ন�র (800) 342-3736-এ েফান করন অথবা িবভােগর ওেয়বসাইট 

www.dfs.ny.gov েদখনু। 

গর�পূণর্: আদালেতর আেদেশ আপনােক েসই স�িত্ত েছেড় চেল েযেত না বলা পযর্� আপনার 

িনেজর বািড়েত থাকার অিধকার রেয়েছ। আপনার িবরে� আদালেত একিট ব�কী ��েলােপর 
মামলা করা হেলও আপনার আদালেতর আেদেশ েছেড় চেল েযেত না বলা পযর্� বািড়েত থাকার 

অিধকার থাকেব। আপনার �ারা অথবা েকানও ব�কী ��েলােপর মামলার ফেল আদালেতর 
আেদেশ স�িত্ত িবি� না হওয়া পযর্� আপিন আইনত স�িত্তর মািলক থাকেবন ও তার দািয়ে� 

থাকেবন। এটা েকানও উে�েদর িব�ি� নয় এবং আপনার িবরে� এখনও েকানও ব�কী 

��েলােপর পদে�প শর করা হয়িন। 


