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বন্ধকদাতার প্রতত তবজ্ঞততি:

যতদ আপনার ককাতিড-১৯ মহামার ীর সময় উপার্জ ন বন্ধ হযয় যায় বা ব্যয় কবয়ে যায় 
এবং আপতন আপনার এই অসচ্ছল অবস্ার ক�াষণাপত্রটি স্াক্ষর কযর বন্ধক ী ঋণদাতাযক বা 
অন্যান্য বন্ধক ী অর্জ প্রদানকার ীযক প্রদান কযরন, তাহযল অন্তত ১৫ রানুয়াতর, ২০২২ পয্জন্ত 
বলপূব্জক উযচ্ছদ করযক সুরতক্ষত রাকযত পাযরন। আপনার তবরুযধে বলপূব্জক উযচ্ছদ কায্জক্রম 
দাযয়র করা হযয় রাকযল এবং যতদ আপতন এই ফম্জটি বাদ ীযক বা আদালযত প্রদান কযরন, 
মামলাটি ১৫ রানুয়াতর ২০২২ পয্জন্ত স্তিত রাকযব যতদ না বাদ ী আপনার অসচ্ছলতার 
ক�াষণাযক চ্যাযলঞ্জ রানায়। যতদ আদালত আপনার অসচ্ছলতার দাতবযক ববধ মযন কযর, 
তাহযল বলপূব্জক উযচ্ছযদর কায্জক্রম ১৫ রানুয়াতর, ২০২২ পয্জন্ত স্তিত করা হযব। বলপূব্জক 
উযচ্ছযদর তক্রয়াকলাপ স্তিত করা হযলও, আপতন এটির দখল রাখযত পাযরন।

যতদ আপনার বন্ধক ী ঋণদাতাযক বা অন্যান্য বন্ধক ী অর্জ প্রদানকার ী এই ফম্জটি প্রদান 
কযর রাযকন, তাহযল এই ফম্জটি পুনরায় পাঠাযনার রন্য আপনার বাত়েওয়ালা তনশ্চয়ই তচঠি 
পাঠাযনার ঠিকানা এবং ইযমল অ্যাযরেস তদযয়যেন। যতদ আপতন ইততমযধ্য বলপূব্জক উযচ্ছদ 
করার প্রতক্রয়ায় রাযকন, তাহযল আপতন এই ফম্জটি আদালযত পাঠাযত পাযরন।  আপনার 
করকযড্জ র রন্য আপনার স্াক্ষর করা ফযম্জর একটি অনুতলতপ বা েতব রাখা উতচত।  তাও 
আপতন আপনার ঋণদাতাযক ককানও বযকয়া অর্জ তদযত দায়বধে।  আপতন কত পতরমাণ অর্জ 
প্রদান কযরযেন এবং আপনার কয পতরমাণ অর্জ এখনও বযকয়া তদযত আপতন দায়বধে কস 
সম্পযক্জ ও আপনার িাযলািাযব নরর রাখা উতচত। পূযব্জ প্রত্যাখ্যান  করা হযলও আপনার রন্য 
আতর্জক সহায়তা উপলি্য রাকযত পাযর। আযবদযনর তযর্যর রন্য আপনার স্ান ীয় আবাসন 
সহায়তা অতফযস কযািাযযাি করা উতচত।
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বন্ধকদাতার অসচ্ছলতার ক�াষণা ককাতিড-১৯ সম্পতক্জ ত অসচ্ছলতা

আমত (আবাস ইউনত টযর ঠতকানা)-এর সমপ্তত্তর বনধ্কদাতা: 

আমার পর্ধান আবাসন সহ, আমার নতরসব্, সয পর্তয্কষ্িাবয বা পরোকষ্িাবয 
হোক, দশ বা তার কম আবাসতক ইউনত টযর ঠতকানা রযয়েয।  আমত আরর্তক অসচে্লতার 
মধয্ দতযয় যাচে্ত এবং আমত আমার বনধ্কযর অরর্ পরুোপরুত পরতশোধ করতয অকষ্ম, 
এক বা একাধতক কারণ নতমন্লতখতত:

1. ককাতিড-১৯ মহামার ীর সময় পতরবাযরর আযয়র উযলেখযযাি্যিাযব ব্যয়।

2. ককাতিড-১৯ মহামার ীর সময় দরকাতর কার সম্পন্ন করার সযগে সম্পতক্জ ত বা স্াস্্যিত 
প্রিাবিুতলর সযগে সম্পতক্জ ত প্রযয়ারন ীয় ব্যযয়র বৃতধে।

3. ককাতিড-১৯ মহামার ীর সময় বয়স্ক, প্রততবন্ধী বা অসুস্ পতরবাযরর সদস্যযদর যত্ন 
কনওয়ার রন্য চাইল্ড ককয়ার দাতয়ত্বিুতল বা দায়বধেতািুতল, আমার দক্ষতা বা আমার 
পতরবাযরর ককানও ব্যততির অর্জবহ কম্জসংস্ান অর্জ যনর রন্য বা আয় উপার্জ যনর দক্ষতাযক 
কনততবাচকিাযব প্রিাতবত কযরযে বা আমার প্রযয়ারন ীয় পযকট খরচ উযলেখযযাি্যিাযব 
বৃতধে কযরযে।

4. ককাতিড-১৯ মহামার ীর সময় অন্য ককানও বাসিবযন স্ানান্ততরত করার কক্ষযত্র এই সময় 
হওয়া খরচ এবং অসুতবধার ফযল তবকল্প আবাসন তনতশ্চত করা আমার পযক্ষ অসুতবধার 
সৃত টি কযর।

5. ককাতিড-১৯ মহামার ীর সম্পতক্জ ত অন্যান্য পতরতস্তত, আমার দক্ষতা বা আমার 
পতরবাযরর ককানও ব্যততির অর্জবহ কম্জসংস্ান অর্জ যনর রন্য বা আয় উপার্জ যনর 
দক্ষতাযক কনততবাচকিাযব প্রিাতবত কযরযে অরবা আমার পতরবাযরর আয় হ্াস কযরযে 
বা উযলেখযযাি্যিাযব উযলেখযযাি্যিাযব বৃতধে কযরযে।

6. আমার এক বা একাতধক িা়োযট ১মাচ্জ , ২০২১ করযক তাযদর িা়ো প্রদাযনর উযলেখযযাি্য 
পতরমাণ অর্জ প্রদান করযত ব্যর্জ হযয়যে।

Index Number (if known/applicable): 

County and Court (if known/applicable): 
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যয পরতমাণয আমত পারতবারতক উপারর্ন হারতযয়েত বা বয্য় বদৃধ্তর মখুোমখুত হযয়েত, 
বযকার ব ীমা, মহামার ী বযকারতব্ সহায়তা, পর্ততবনধ্ ী বতমা সহ যযকোনও রনসাধারণযর 
সহায়তা বা পারতবারতক েটুত যযটত আমত কোিতড-১৯ এর শরু ু রযকয পযযয়েত, সযটত আমার 
পারতবারতক উপারর্ন হারানোর বা বরধ্তত খরচযর কষ্যতর্য পরুোপরুত কারয্কর হয় না। 

 আমত বঝুতয পারেত যয আমায় বনধ্ক চকুত্তর অধ ীনয অনয্ সমসত্ আইনত শরত্াদত 
মযনয চলতয হবয। আমত এও বঝুতয পারেত যয আমার বনধ্ক চকুত্ত অনযুাযী় পর্যো়রন ীয় 
হতসাবয আমার বনধ্কটত পরুোপরুত না দযওযা়র রনয্ আইনত অরর্, ররতমানা বা সদু নযওযা় 
বা সংির্হ করা হতয পারয এবং আমার বতরদুধ্য আরর্তক রায় দযওযা় হতয পারয। আমত 
এও বঝুতয পারেত যয যদত আমত কোনও বকযযা় বা আংশতক অরর্ পর্দান এবং আইনত 
অরর্ পর্দান পরুোপরুত পরতশোধ না করত তবয আমার বনধ্ক ী ঋণদানকার ী বা অনয্ানয্ 
বনধ্ক ী অরর্ পর্দানকার ী ৩১ আিষট্, ২০২১ বা তার পরয, আমার বতরদুধ্য কোনও 
বলপরূব্ক উচে্যদ করার বয্বসর্া ির্হণ করতয পারয। আমত আরও বঝুত যয আমার বনধ্ক ী 
ঋণদাতা, অরবা অনয্ বলপরূব্ক উচে্যদযর পকষ্ এখানয করা অসচে্লতার শংসাপতর্ 
চয্ালযঞ্র রানাতয শনুানতর অনরুোধ করতয পারয এবং আমার বনধ্ক ী সদু সংকর্ানত্ 
যযকোনো কারয্কলাপ বা কারয্কর্ময অংশ নযওযা়র সযুোি রাকবয। আমত এটাও বঝুতয 
পারত যয আমার বনধ্ক ী ঋণদাতা বা অনয্ বলপরূব্ক উচে্যদযর পকষ্ ১৫ রানযুা়রত ২০২২ 
তারতখয বা তার পরয, আমত বকযযা় পরুোপরুত শোধ না করলয বা বৈধ ফত এবং বকযযা় 
আংশতকিাবয পরতশোধ করতয িলুয িযলয, আমার বতরদুধ্য তা রঁা বলপরূব্ক উচে্যদযর 
বয্বসর্া নততয পারয।

স্াক্ষর: 

মুতরিত নাম: 

স্াক্ষর করার তাতরখ: 

বতরঞ্পত্ত: আপনত আইনত দণড্য এই ফরম্টততয সব্াকষ্র করেযন এবং রমা দতচে্যন।  এর 
অরর্ যয আপনত রানযন এই ফরম্য একটত অসতয্ বতবতৃত দযওযা় আইন বতরোধী।
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