
 
আবািসক ব�কী ��েলােপর পদে�েপ উপেভা�ার অিধকােরর িবল 
 
  
উপেভা�ার অিধকােরর িবলিট িনউ ইয়েকর্  ব�কী ��েলােপর স�ুখীন হওয়া বািড়র মািলকেদর িদকিনেদর্শ �দান কের।  
ব�কী ��েলাপ হল একিট মামলা এবং বািড়র মািলকেদর েসই মামলায়  স�াবয্ আইিন  প�সমথর্েনর েখ া ঁজ  
করেত েকানও অয্াটিনর্ বা  আবাসন  কাউে�লােরর কােছ  সহায়তা  চাইেত হেব।  বািড়র মািলকেদর তােদর 

নীেচ দিৃ�েগাচর করা সাধারণ অিধকার ও দায়সমূহ স�েকর্ ও জানেত হেব। 
 
ব�কী ��েলােপর েগাটা �ি�য়া জেুড় 
 
েকানও আদালত আপনােক বািড় খািল করার আেদশ না েদওয়া পযর্� আপনার িনেজর বািড়েত থাকার অিধকার এবং 
আপনার স�িত্তর র�ণােব�েণর দািয়� রেয়েছ।  আপিন আপনার বািড় েছেড় িদেল বাদীপ� (বয্া� বা ব�কী 

পিরেষবা �দানকারী) আদালেত একিট �রাি�ত �ি�য়ায় আপনার স�িত্তর ব�কী ��েলাপ করেত সমথর্ হেত পােরন।  
এই ফলাফল এড়ােত, আপনার িনেজর বািড়েত থাকুন এবং আপনার ব�কী ��েলােপর মামলায় বাদীপ� বা 
আদালেতর েথেক আপিন েয নিথপ� পােবন েসগিলর যত্ন সহকাের পযর্ােলাচনা করন ও �তুয্ত্তর িদন।  �েয়াজেনর 
সময় �তুয্ত্তর বা আদালেত হািজরা িদেত বয্থর্ হেল বাদীপে�র পে� আপনার স�িত্তিট েয খািল ও পিরতয্� তা 
েদখােনা সহজ হেয় েযেত পাের, যার ফেল আপিন �রাি�ত �ি�য়ায় ব�কী ��েলােপর ঝঁুিকেত পড়েত পােরন। 
 
আপনার একজন অয্াটিনর্র �ারা �িতিনিধে�র অিধকার রেয়েছ এবং আপিন িবনামূেলয্র আইিন বা আবাসন কাউে�িলং 
পিরেষবার েযাগয্ হেত পােরন।  আপনার এলাকায় িবনামূেলয্র আইিন পিরেষবার জনয্, িনউ ইয়কর্  ে�েটর আিথর্ক 

পিরেষবা িবভােগর ওেয়বসাইট www.dfs.ny.gov -এ “উপেভা�া, ব�কী ও ব�কী ��েলাপ” েদখুন।   
 
আপনার হয়রািন বা ব�কী ��েলাপ েকেল�াির েথেক ম�ু থাকার অিধকার রেয়েছ।  েকানও কাগজপে� �া�র করার 

আেগ উপল� হেল েজারােলাভােব েকানও অয্াটিনর্ বা আবাসন কাউে�লেরর সে� পরামশর্ করার কথা িবেবচনা করন। 
আপিন হয়রািন বা জািলয়ািতর ল�য্ব� হেল িনউ ইয়কর্  ে�েটর আিথর্ক পিরেষবা িবভােগর সে� হয় অনলাইেন অথবা 
উপেভা�া হটলাইেন (800) 342-3736 ন�ের েফান কের েযাগােযাগ করন। 
 
আপিন আপনার বািড় িবি�র আেগ েয েকানও সময় আপনার ঋণ পূণর্ পিরমােণ পিরেশাধ করেল অথবা আপিন 
বাদীপে�র সে� একিট িন�িত্ত িনেয় দর কষাকিষ করেল আপনার ব�কী ��েলাপ এড়ােনার অিধকার থাকেব। 
 
আদালেত ব�কী ��েলােপর পদে�েপর আেগ  
 
আপিন অ�ম হেয়েছন ও আপনার ব�কী ��েলােপর ঝঁুিক রেয়েছ বেল আপনােক জািনেয় ব�কী ��েলােপর মামলা  
দােয়র করার অ�ত 90 িদন  আেগ  িব�ািপত হওয়ার অিধকার আপনার রেয়েছ। 
 
আপনােক বািড়িট ধের রাখার ও মামলা এড়ােনার সুেযাগ িদেত পাের এমন "�িত লাঘব করার" িবকে�র েখাঁজ করার 
অিধকার আপনার রেয়েছ। বয্া� বা ব�ক �দানকারীর আপনােক আপনার �িত লাঘেবর িবক�গিল বুঝেত সাহাযয্ 

করার �েয়াজন রেয়েছ। 
 
আপিন একিট স�ূণর্ করা �িত লাঘেবর আেবদনপ� জমা িদেয় থাকেল আপনার বয্া� বা ব�ক �দানকারীর ব�কী 



 

��েলােপর মামলা করেত অ�সর হওয়ার আেগ আপনার আেবদেনর পযর্ােলাচনা স�ূণর্ করা আবশয্ক। 
 
একবার ব�কী ��েলােপর পদে�প শর হেয় েগেল 
 
যখন ব�কী ��েলােপর মামলা শর হেব তখন আপনার আইিন কাগজপে�র একিট �িতিলিপ পাওয়ার অিধকার রেয়েছ।  
এেক সমন ও অিভেযােগর "পিরেষবা" বলা হয়। 
 
আপনার একিট “উত্তর” সহ আপনােক বয্ি�গতভােব সমন ও অিভেযাগ পিরেবশন করার 20 িদেনর মেধয্ এবং অনয্ 
েকানও উপােয় পিরেবিশত হেল তার 30 িদেনর মেধয্ �তুয্ত্তর েদওয়া আবশয্ক।  উত্তরিট আপনার প�সমথর্েনর িববৃিত 

েদওয়ার সুেযাগ।  আপনােক এই �ি�য়ায় েকানও অয্াটিনর্ বা আবাসন কাউে�লেরর সে� পরামশর্ করেত হেব। 
 
আপনার বাধয্তামলূক িন�িত্তর পরামশর্সভা সহ আপনার মামলার সে� জিড়ত আদালেতর যাবতীয় কাযর্ধারায় 
অংশ�হেণর অিধকার রেয়েছ।  বাধয্তামূলক িন�িত্তর পরামশর্সভা স�িকর্ ত তেথয্র জনয্ িনউ ইয়কর্  ে�েটর আিথর্ক 

পিরেষবা িবভােগর www.dfs.ny.gov -ি�ত ওেয়বসাইেটর "বাধয্তামূলক িন�িত্তর পরামশর্সভা" অংশিট েদখুন। 
 
আপনার আদালেত িনধর্ািরত যাবতীয় হািজরায় উপি�ত থাকার বাধয্বাধকতা রেয়েছ।  আপিন উপি�ত হেত বয্থর্ হেল 

আপিন জরির অিধকার হারােনার ঝঁুিক েনেবন, যার ফেল আপনােক মামলায় েহের েযেত ও বািড় হারােত হেত পাের। 
 
আপনার আদালেত খরচ �দান না কেরই অ�সর হওয়ার জনয্ আদালেতর অনুমিতর অনুেরাধ জানােনার অিধকার রেয়েছ। 
 
বাধয্তামূলক িন�িত্তর পরামশর্সভায়  
 
আপনার িবরে� ব�কী ��েলােপর পদে�েপর �কৃিত স�েকর্  বয্াখয্া চাওয়ার অিধকার আপনার রেয়েছ। 

 
উভয়পে�রই িন�িত্তর পরামশর্সভায় যাবতীয় জরির নিথপ� িনেয় আসার বাধয্বাধকতা রেয়েছ।  �েয়াজনীয় 

নিথপে�র একিট সাধারণ তািলকার জনয্ িনউ ইয়কর্  ে�েটর আিথর্ক পিরেষবা িবভােগর www.dfs.ny.gov -ি�ত 

ওেয়বসাইেটর "বাধয্তামূলক িন�িত্তর পরামশর্সভা" অংশিট েদখুন। 

উভয়পে�র "সরল িব�ােস", অথর্াৎ সৎভােব ও নয্াযয্ভােব, দর কষাকিষ করা আবশয্ক। আপিন তা করেত বয্থর্ হেল 

আপিন আদালেতর ত�াবধান করা িন�িত্তর সুেযাগ হারােত পােরন।  বয্া� বা ব�কী পিরেষবা �দানকারী তা করেত 

বয্থর্ হেল আদালত অনুরপভােব উে�খেযাগয্ জিরমানা আেরাপ করেত পাের। সরল িব�ােস দর কষাকিষ করায় 

েকানওপ�েকই িন�িত্তেত স�ত হেত হেব না। 
 
আপিন এর আেগ েকানও উত্তর জমা িদেত বয্থর্ হেয় থাকেল আপনােক িন�িত্তর পরামশর্সভায় তা করার জনয্ অিতির� 

30 িদন সময় েদওয়া হেব। 
 
িন�িত্ত চুি� বা পেুরাপিুর স�াদন করা �িত �শমন চুি�র পর 
 

http://www.dfs.ny.gov/


 
একিট িন�িত্ত ি�র কের েফলার 90 িদেনর মেধয্ আপনার স�িত্তর উপর তার একিট �থাগত িব�ি� িনধর্ারণ, যা 
মানুষেক সাবধান কের েদয় েয আপনার স�িত্তিট িবতিকর্ ত, তুেল েনওয়া আবশয্ক। 
 
আপনারা ঋণ মাফ অ�ভুর্ � রেয়েছ এমন িন�িত্তেত েপৗঁছেল আপিন অিতির� কেরর জনয্ দায়ী হেত পােরন। কেরর 

েয েকােনারকম পিরণিত স�েকর্  েকানও কর েপশাদােরর পরামশর্ িনন।  
 
ব�কী ��েলাপ ও িবি�র রায়দােনর পের 
 
ব�কী ��েলাপ ও িবি�র রায়দােনর উপর নতুন মািলক আপনােক স�িত্ত েথেক উে�দ করেত চাইেত পােরন।  
 
বািড়িট আপনার ঋেণর পিরমােণর েচেয় অিধক মূেলয্ পুনিবর্�য় করা হেয় থাকেল আপনার আদালেত িকছু িনরিদ� 
সময়সীমা সােপে� একিট উ�তৃ্ত তহিবেলর আেবদন দািখল করার অিধকার রেয়েছ।  আপিন িনেজর েকানও উ�তৃ্ত বেকয়া 

আেছ মেন করেল েকানও আইিন পিরেষবা �দানকারীর সাহাযয্ চাওয়া জরির।  
 
বািড়িট আপনার ঋেণর পিরমােণর েচেয় কম মূেলয্ িব�য় করা হেয় থাকেল ঋণদাতা আপনার িবরে� এই তফােতর 
জনয্ একিট রােয়র আেবদন করেত পােরন, যা ঘাটিতর রায় নােম পিরিচত। আপনার েকানও ঘাটিতর রােয়র সুদ ও 

জিরমানা সহ রািশেত আপিত্ত করার অিধকার রেয়েছ। 


