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িপর্ িনকরব
্ াসী,
আমােদর েবিশরভােগর েকষ
্ েতরই্ বা ি েকনা হল
আমােদর জীবেনর সবেথেক ব িবিন োগ। আমােদর
বা ি শধ
ু ম
ু াতর্ আমােদর থাকার জা গাই ন , এর সােথ
আমােদর বহু বছেরর আতম
্ তয্াগ এবং কিঠন পিরশর্ম
জু ে থােক।
দভ
ু রা্গয্করে্ম বা ির মািলক হও ার কারেণ আপিন
দিলল চিুরর িশকার হেত পােরন, অসাধু বযি্কত
্ রা
জািল ািত বা পর্তারণার মাধযে্ম আপনার বা ি
হািত ে েনও ার েচষট
্ া কের। সবেথেক খারাপ িবষ িট
হল, এই ধরেনর পরত
্ ারকেদর সবেথেক পছনদ
্ সই
িশকাররা হেলন এমন েবিশ ব সক
্ বা ি মািলকরা যারা
তােদর বনধ
্ ক িন ে ইিতমেধই সমসয্া ভগ
ু েছন।
এই পর্কাশনা আপনার বা ি সর
ু িকষ
্ ত রাখার জনয্
পরামশর্ এবং সংসথ
্ ান পরদ
্ ান কের। যিদ আপিন বা
আপনার েচনা েকউ দিলল চিুরর িশকার হন তাহেল
অনগ
ু রহ্ কের (800) 771-7755 নমবে্র আমার অিফেস
েফান কের অথবা ag.ny.gov/protect-our-homesএ িকল
্ ক কের আমার ও েবসাইেট িগ ে অিভেযাগ
জানান।
ভবদীয,়

দিলক চিুর বা অনযা্নয্ পরত
্ ারণার িবষ ে
অিভেযাগ জানান
(800) 771-7755
ag.ny.gov/protect-our-homes

বাডি় মালিককে সর
ু কষ
্ া দেওযা়র কারয
্ কর
্ ম
(HOPP)
বাডি়র মালিকদের জনয
্ বিনামল
ূ য
্ ে
হাউজিং কাউনস
্ েলিং এবং আইনি
(855) 466-3456
homeownerhelpny.com
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জেনারেল লেটিশিযা়
জেমসের অফিস

দলিল চুরি কী?
কোনও ব্যক্তি অন্য কোনও
ব্যক্তির বাড়ির শীর্ষক সেই
ব্যক্তিকে না জানিয়ে বা তার
অনুমোদন ছাড়াই নিজের নামে
করে নিলে তাকে দলিল চুরি বলে।
যে দুটি উপায়ে প্রতারকরা সাধারণ
দলিল চুরি করেন সেগুলি হল:

1)

জালিয়াতি, যেখানে
প্রতারক চুক্তিতে বাড়ির
মালিকের স্বাক্ষর জাল
করে কাউন্টি ক্লার্কের কাছে জমা
দেন এবং

2)

পর্তারণা, েযখােন বা ির
মািলক েকাথা সব্াক্ষর

করেছননা েজেনই চুিক্ত
কের বা ি পর্তারকেক হস্তান্তর
কের বেসন।

আপনার বাড়ি কীভাবে সুরক্ষিত রাখবেন
সকল বাড়িত মালিকের জন্য পরামর্শ
• গয্ােরিন্ট বা পর্িতশর্ুিত েথেক সাবধান থাকুন।
এমন েকাম্পািন বা বয্িক্তরা “গয্ােরিন্ট” বা
“পর্িতশর্ুিত” েদ· েয আপিন আপনার বন্ধেকর উপর
ঋণ পিরবতর্েনর মেতা সুিবধা বা অনয্ েকানও ভাল
ফল পােবন তােদর উপর ভরসা করার িবষ· ে সতকর্
হন। আইনসঙ্গত সংস্থা বা বয্িক্তরাই েকবলমাতর্
আপনার জনয্ কেঠার পিরশর্ম করার পর্িতশর্ুিত
িদেত পাের। তারা ফলাফেলর গয্ােরিন্ট িদেত পাের না।
• অিগর্ম িফ েদও া এ ি ে চলুন। ঋণ পিরবতর্েনর
জনয্ অিগর্ম িফ চাও· া পর্া· সবসম· ই েবআইিন।
আপনার েথেক যিদ েকানও পিরেষবার জনয্ অিগর্ম
িফ চাও· া হ· তাহেল সতকর্ েহান।
• আপনার সম্পত্িতর মািলকানা কখনই হস্তান্তর
করেবন না। আপনার দিলল কখনও পিরবতর্ন করেবন
না বা েকানও বন্ধক সহা· তা েকাম্পািনর কােছ
আপনার মািলকানা হস্তান্তর করেবন না। েকানও
িবশব্স্ত সংস্থা বা বয্িক্ত আপনােক আপনার
সম্পত্িত হস্তান্তর করেত বলেব না।

আপনি যদি এনওয়াইসি-এর বাসিন্দা
• আপনার সম্পত্িতেত েকানও আইিন
পিরবতর্ন হেল তার িবজ্ঞিপ্ত পাও· ার অনয্
েরজস্টার করুন। Newিনউ ই· কর্ িসিটর
বািসন্দারা তােদর সম্পত্িতর মািলকানার মেতা
েযেকানও রকেমর আইিন পিরবতর্েনর জনয্
সতকর্তা েপেত েরকডর্ ডকুেমন্ট
েনািটিফেকশন েপর্াগর্াম েবেছ িনেত পােরন।
a836-acrissds.nyc.gov/NRD-এ িগ· ে সাইনআপ করুন।
• অথর্ দপ্তেরর সােথ েযাগােযাগ করুন।
আপনার সম্পত্িত সংকর্ান্ত টয্াক্স এবং
জেলর িবল যিদ আসা বন্ধ হ· ে যা· অথবা
আপনার ইউিটিলিট িবলগুিল যিদ হঠাৎ কের
অতয্ন্ত েব· ে যা· তাহেল nyc.gov/financeএ িগ· ে বা 311-এ কল কের অথর্ দপ্তেরর সােথ
েযাগােযাগ করুন।
• পর্িতবছর আপনার সম্পত্িতর েরকডর্ েচক
করুন। েকউ আপনার সম্পত্িতর উপর েকানও
দিলল বা বন্ধক ফাইল কেরেছ িকনা তা
পরীক্ষা করার জনয্ nyc.gov/acris-এ িগ· ে
অেটােমেটড িসিট েরিজস্টার ইনফরেমশন
িসেস্টম (ACRIS)-এ লগ-ইন করুন।

পর্তারকরা েসই সকল বা ির মািলকেদর পর্তারণার িশকার বানা যারা িনেজেদর বন্ধেকর টাকা
েমটােনার জনয্ ল াই করেছন। বা ির মািলকেদর েসই সকল অেচনা বয্িক্তর েটিলেফান বা
সম্মুখ সাক্ষােতর েথেক সাবধান হও া উিচৎ যারা ঋেণর েক্ষেতর্ পিরবতর্ন বা ঋণ িনধর্ািরত
সম ের আেগ িমিট ে েদও ার মেতা পর্িতশর্ুিত েদন।

