
Commercial Foreclosure - 9/21 - Bengali

বাণিণ্যিক বন্ধকদাতার প্রণত ণবজ্ঞণতি:

যণদ আপনার ককাণিড-১৯ অণতমার ীর সময় আয় বন্ধ হযয় যায় বা উযলেখযযাগযিিাযব 
প্রযয়া্ন ীয় খরচ কবয়ে যায় এবং আপণন আপনার বন্ধক ী প্রদানকার ী বা অনযিানযি পূব্ািাসকার ী 
দযের কাযে এই অসচ্ছে অবস্ার ক�াষিাপত্রটি স্াক্ষর কযরন এবং প্রদান কযরন তযব কমপযক্ষ 
১৫ ্ানুয়াণর, ২০২২ অবণি আপনাযক পূব্ািাস কদওয়া যাযব না।

যণদ আপনার ণবরুযধে একটি ণনণ্রিয়-সমাণতির মামো দাযয়র করা হয় এবং আপণন এই 
ক�াষিাপত্রটি বাদ ী বা আদােযত প্রদান কযরন, তাহযে মামোটি ১৫ ্ানুয়াণর, ২০২২ পয্ন্ত 
স্ণগত করা হযব, যণদ না বাদ ী আপনার অসচ্ছে অবস্ার ক�াষিাটি চযিাযেঞ্জ ্ানাযত না 
যায়। যণদ আদােত আপনার অসচ্ছে অবস্ার দাণবটি ববি বযে মযন কযর, তাহযে ণনণ্রিয়-
সমাণতির মামোটি ১৫ ্ানুয়াণর, ২০২২ পয্ন্ত স্ণগত থাকযব। যখন মামো স্ণগত করা হয়, 
তখন আপণন দখে কিাগ করযত পাযরন।

যণদ আপনার বন্ধক ী ঋিদাতাযক বা অনযিানযি বন্ধক ী অথ ্প্রদানকার ী এই ফম্টি প্রদান 
কযর থাযকন, তাহযে এই ফম্টি পুনরায় পাঠাযনার ্নযি আপনার বাণ়েওয়াো ণনশ্চয়ই ণচঠি 
পাঠাযনার ঠিকানা এবং ইযমে অযিাযরেস ণদযয়যেন। যণদ আপণন ইযতামযিযি বেপূব্ক উযচ্ছদ 
করার প্রণরিয়ায় থাযকন, তাহযে আপণন এই ফম্টি আদােযত পাঠাযত পাযরন। আপনার 
করকযড্র ্নযি আপনার স্াক্ষর করা ফযম্র একটি অনুণেণপ বা েণব রাখা উণচত। তাও 
আপণন আপনার ঋিদাতাযক ককানও বযকয়া অথ ্ণদযত দায়বধে। আপণন কত পণরমাি অথ ্
প্রদান কযরযেন এবং আপনার কয পণরমাি অথ ্এখনও বযকয়া ণদযত আপণন দায়বধে কস 
সম্পযক্ও আপনার িাযোিাযব ন্র রাখা উণচত।
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Index Number (if known/applicable): 

County and Court (if known/applicable): 

ককাণিড-১৯- বাণিণ্যিক বন্ধকদাতার অসচ্ছেতার ক�াষিা

আণম এক্ন মাণেক, ণচফ এক্ুণকউটিি অণফসার, কপ্রণসযডন্ট, অথবা এই িরযনর 
অণফসার (বযিবসার নাম),

বন্ধক প্রদানকার ী ককান ্ায়গায় বাণিণ্যিক িা়োযে ণহযসযব রযয়যেন (কসই বযিবসাণয়ক 
স্ানটির ঠিকানা)।

  আমার বযিবসায়, প্রতযিক্ষিাযব বা পযরাক্ষিাযব কহাক, দশ বা তার কম আবাণসক ইউণনে 
রযয়যে। আমার বযিবসা ণনউ ইয়ক্ কটেযে অবণস্ত, স্াি ীনিাযব মাণেকানাি ীন এবং 
পণরচাণেত, বযিবসাণয়ক কক্ষযত্র প্রিাবশাে ী নয় এবং একযশা বা তারও কম সংখযিক কম মী 
রযয়যেন। আমার বযিবসা আণথ্ক অসচ্ছেতার মিযি ণদযয় চেযে এবং ণনযচ কদওয়া এক বা 
একাণিক কারযি এটি সমূ্পি্রূযপ বন্ধযকর অথ ্পণরযশাি করযত অক্ষম:

1. ককাণিড-১৯ অণতমার ীর সময় উযলেখযযাগযিিাযব আযয়র ক্ষণত।

2. কম মীযদর বযিণতিগত সুরক্ষামূেক সরঞ্জাম সরবরাহ বা বযিবসাযয়র মযিযি ককাণিড-
১৯ সংরিমি করাি করযত অনযিানযি সুরক্ষামূেক সরঞ্জাম রিয় এবং ইনটেে সম্পণক্ত 
প্রযয়া্ন ীয় বযিয়গুণেযত উযলেখযযাগযি পণরমাযি বৃণধে।

3. ককাণিড-১৯ অণতমার ীর সময় বযিবসার ্নযি অনযি ককানও স্াযন স্ানান্তণরত করার 
কক্ষযত্র এই সময় হওয়া খরচ এবং অসুণবিার ফযে ণবকল্প বাণিণ্যিক স্ান ণনণশ্চত করা 
আমার পযক্ষ অসুণবিার সৃণ টি কযর।

4. এক বা একাণিক বাণিণ্যিক িা়োযে ১ মাচ্, ২০২০ কথযক তাযদর িা়ো প্রদাযনর 
উযলেখযযাগযি পণরমাি অথ ্প্রদান করযত বযিথ ্হযয়যে।
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বযিবসায় কয পণরমাি রা্স্ হাণরযয়যে বা বযিয় বাণ়েযয়যে, তত্ক্ষিাত ককাণিড-১৯ মহামার ীর 
শুর ুহওয়ার পযর বযিবসাণয়কিাযব প্রাতি কয ককানও ্নসািারযির সহায়তা বযিবসাযয়র রা্স্ 
হ্াস বা খরযচর কক্ষযত্র পুযরাপুণর কায্কর হয় না।

আণম বুঝযত পারণে কয বযিবসাটিযক বাণিণ্যিক বন্ধক চুণতির অিীযন অনযি সমস্ত আইণন 
শত্াণদ কমযন চেযত হযব। আণম এও বুঝযত পারণে কয বাণিণ্যিক বন্ধক চুণতি অনুযায় ী 
প্রযয়া্ন ীয় ণহসাযব আমার বন্ধকটি পুযরাপুণর না কদওয়ার ্নযি আইণন অথ,্ ্ণরমানা বা সুদ 
কনওয়া বা সংগ্রহ করা হযত পাযর এবং আমার ণবরুযধে আণথ্ক রায় কদওয়া হযত পাযর। আণম 
আরও বুণঝ কয বন্ধকী ঋিদাতা বা অনযিানযি পূব্ািাসকার ী দে এখাযন করা অসচ্ছে অবস্ার 
সনদটিযক চযিাযেঞ্জ ্ানাযত শুনাণনর অনুযরাি করযত পাযর এবং বন্ধকী সুদ সংরিান্ত কয ককাযনা 
পদযক্ষযপ বা কায্রিযম আমার অংশগ্রহি করার সুযযাগ থাকযব। আণম এও বুঝযত পারণে কয 
যণদ আণম ককানও বযকয়া বা আংণশক অথ ্প্রদান এবং আইণন অথ ্প্রদান পুযরাপুণর পণরযশাি 
না কণর তযব আমার বন্ধকী ঋিদানকার ী বা অনযিানযি বন্ধকী অথ ্প্রদানকার ী ১৫ ্ানুয়াণর, 
২০২২ সাযের বা তার পযর, বযিবসার ণবরুযধে ককানও বেপূব্ক উযচ্ছদ করার বযিবস্া গ্রহি করযত 
পাযর। আণম বুঝযত পাণর কয আণম অণতমাণর কোে বযিবসা পুনরুধোর অনুদান কম্সূণচ বা 
অনুরূপ ত্রাি কম্সূণচর অিীযন ণনউইয়ক্ রা্যি কথযক আণথ্ক সহায়তা পাওয়ার কযাগযি হযত পাণর 
এবং অণতণরতি তথযি কপযত আণম https://esd.ny.gov/business-pandemic-recovery-initiative -এ 
কযযত পাণর অথবা সহায়তার ্নযি ৮৭৭-৭২১-০০৯৭ নম্বযর কফান করযত পাণর।

সাক্ষর: 

ণপ্রযন্টড নাম: 

সক্ষযরর তাণরখ: 

ণবজ্ঞণতি: আপণন আইণন দযডে এই ফম্টিযত স্াক্ষর করযেন এবং ্মা ণদযচ্ছন। এর অথ ্কয 
আপণন ্াযনন এই ফযম ্একটি অসতযি ণববৃণত কদওয়া আইন ণবযরাি ী।

https://esd.ny.gov/business-pandemic-recovery-initiative
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