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NYC অর্থদপ্তে • দেরেরেে অরেস

প্রররিয়াকেরেে পরেরেবা
ডাকর�ারেে ঠিকানা: দেরেরেে কাউরটি অরেস দ�খারন পরেরেবা দদওয়া হরব। উর্ারদরক কাউরটি দেরেে দকন্দ্রগুর�া তার�কাভুক্ত েরয়রে।

রনরদ্থ োব�ী: শেররফের অরেস শেফে পররফেবঠার অনফুরঠাধ েরফে এই ের্মটি ব্যবহঠার েরুন। পররফেবঠার রফধ্য রফেফে শনঠাটিে, রপটিেন, আদঠালফের হুকুরনঠারঠা, 
আফদে, আজ্ঠা এবং অন্যঠান্য সংক্ঠান্ত েঠাগজপত্র। সম্পূর্ম েরঠার আফগ অনগু্রহ েফর পৃষ্ঠাটি সম্পূর্ম পড়ুন এবং পররফেবঠা রে এবং বফরঠাফে শেররফের অরেফসর অবস্ঠান 
সংক্ঠান্ত েে্য শপফে উফ্ঠারদেটি শদখুন। অনগু্রহ করে মরন োখরবন: এই ের্মটি ইংফররজফে পপূরর কো আবে্যক।

রবভাে I - দারয়েকােী পরষেে তর্য

দঠাফেরেঠারী  
পক্ষ: _________________________________________________________
 নাম প্রিন্ট করুন পদপ্ি প্রিন্ট করুন

রদবঠােঠালীন  
শেরলফেঠান নং: ________________________

ঠিেঠানঠা: ____________________________________  েহর:  __________________  রঠাজ্য: _______  রজপ শেঠাড:  ________
 নম্বর ও প্্রিট অ্াপাট্ট মমন্ট নং 

রবভাে II - আদা�রতে তর্য

রনম্নর�রখত আদা�ত দররক সমন পাঠারনা হরয়রে:
❑ পঠাররবঠাররে আদঠালে     ❑ সফব্মঠাচ্চ আদঠালে     ❑ জন আদঠালে     ❑ অন্যঠান্য আদঠালে _____________________________________
প্রফদেসরপূহ: ❑ NEW YORK     ❑ BRONX     ❑ KINGS     ❑ QUEENS     ❑ RICHMOND     ❑ অন্যঠান্য ___________________

আদঠালফের ঠিেঠানঠা: _____________________________  েহর:  __________________  রঠাজ্য: _______  রজপ শেঠাড:  ________
 নম্বর এিং রাস্া

রবভাে III - আরবদনকােীে তর্য

শে ব্যরতিফে  
পররফবেন েরঠা হফব: _____________________________
 নাম প্রিন্ট করুন পদপ্ি প্রিন্ট করুন

জফমের  
েঠাররখ: ________________

 
SSN: _______________________

ঠিেঠানঠা: _______________________________________________  বফরঠা:  __________________  রজপ শেঠাড:  ________
 নম্বর ও প্্রিট অ্াপাট্ট মমন্ট নং

এই ঠিেঠানঠার পররফেবঠা প্রদঠান  
েরঠার শেষ্ঠার সবফেফে ভঠাফলঠা সরে: __________বঠারড়র নম্বর: _______________________ েল নম্বর: ______________________

রবেল্প ঠিেঠানঠা: ___________________________________________  বফরঠা:  __________________  রজপ শেঠাড:  ________
 নম্বর ও প্্রিট অ্াপাট্ট মমন্ট নং

এই ঠিেঠানঠার পররফেবঠা প্রদঠান  
েরঠার শেষ্ঠার সবফেফে ভঠাফলঠা সরে: __________বঠারড়র নম্বর: _______________________ েল নম্বর: ______________________

রনফেঠাগেে্ম ঠা: _______________________________________ ঠিেঠানঠা: _________________________________________

েঠারীররে বর্মনঠা:   েরব প্রদঠান েরঠা হফেফে?   ❑ হ্যঠাাঁ     ❑ নঠা

রলঙ্গ: _____ উচ্চেঠা: ______ ওজন: ______ েুল: __________েঠারড়ঠা: ___________ উরকি/অন্যঠান্য: _______________________

গঠারড়র েে্য:  প্রস্তুেেে্ম ঠার নঠার: _________________ রফডল: ________________বের: ___________রঙ: _________________

রবভাে IV - সাধােে তর্য

ব্যরতিটির পররফেবঠার উপফর প্রভঠাব শেলফে পঠাফর এরন শে শেঠাফনঠা েে্য রনফে রলখুন: শেরন েঠাগজপত্র পররফবেফনর সবফেফে ভঠাফলঠা সরে, অবস্ঠাফন অপরঠাধরপূলে 
েঠাে্মেলঠাপ, রহংসঠার হুররে, পশু ও রঠানেু রঠানরসেভঠাফব অেঠান্ত বঠা অন্য আেরর বঠা পরররস্রে।
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

রবভাে V - সংোপত্র প্রদান

রনফনে স্ঠাক্ষরেঠারী েঠার জ্ঠােসঠাফর রনরচিে েরফেন শে আফদেনঠারঠা সম্পূর্ম েঠাে্মেররভঠাফব দঠাফের েরঠা হফছে এবং সংরবরধবদ্ধ েেৃ্ম পক্ষ েেৃ্ম ে পররফেবঠা জন্য শেররফের 
েঠাফে অনফুরঠাধ েরঠা হফেফে। 

__________________________________________________________   ___________________________________________
স্ঠাক্ষর: েঠাররখ: 
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NYC অর্থদপ্তে • দেরেরেে আইন প্ররয়ােকােী ব্ুযরো অরেস

আদা�রতে কােজপরত্রে পরেরেবাে রনরদ্থ রেকা

রঠাননীে রহঠােে/রহঠােেঠা

আপনঠাফে এেটি পঠাররবঠাররে আদঠালফের সরন বঠা আদঠালফের অন্যঠান্য নরে পঠাঠঠাফনঠা হফেফে, শেখঠাফন 
আপনঠাফে রনরদ্মষ্ েঠাররফখ আদঠালফে অন্য পফক্ষর েঠাফে উত্তর বঠা উপরস্ে হফে রনফদ্মে শদওেঠা হফেফে এবং 
পররফেবঠার জন্য শেররফের েঠাফে দঠাফের প্ররক্েঠাধীন রফেফে।

শেররফের আফদফে পররফেবঠা প্রদঠাফনর শেষ্ঠার জন্য, রববঠাদী/উত্তরদঠােঠাফে ের্মঘন্ঠার সরে রনেররে শেঠােঠাে 
পঠাওেঠা েঠাফব েঠা আপনঠাফে অবে্যই জঠানঠাফে হফব এবং আপনঠার দঠাফের েরঠার পর পররফেবঠার জন্য সরে 
রদফে হফব।

শবেীরভঠাগ পঠাররবঠাররে আদঠালফের েঠাগজ আদঠালফে উপরস্রের জন্য শসে েরঠা েঠাররফখর আফগ অন্তে 
আে (8) রদন আফগ পররফবেন েরফে হফব। আপনঠাফে উপরস্রের েঠাররখ েঠােঠা সরস্ত েঠাগজপত্র অন্তে রেন 
সপ্ঠাফহর আফগ দঠাফের েরফে হফব, েঠারর শেররে প্রের প্রফেষ্ঠাে রববঠারদ/উত্তরদঠােঠার সফঙ্গ নঠাও শেঠাগঠাফেঠাগ 
েরফে পঠাফর।

 মরন োখরবন দেরেে কখনই পরেরেবাে ে্যাোরটি প্রদান করে না, এরনরে েরদ সরস্ত েে্য সঠিে 
ও সরফে পপূরর েরঠা হফলও। পেূরেে জন্য রে দেেত দদওয়া হয় না।

আরর বফুেরে শে শেররে পররফেবঠার গ্যঠারঠারন্ প্রদঠান েফর নঠা এবং পপূরফরর জন্য রে শেরে শদওেঠা হে নঠা। 
শরেঠারদ প্ররক্েঠার জন্য প্রস্তঠারবে সরেেঠাফলর রনফদ্মে শদওেঠা হে এবং রববঠাদী/উত্তরদঠােঠাফে ের্মঘন্ঠার সরে 
রনেররে শেঠােঠাে পঠাওেঠা েঠাফব েঠার েে্য শেররেফে জঠানঠাফনঠা আরঠার দঠারেত্ব।

রঠারলঠার বঠাদী/আফবদনেঠারী স্ঠাক্ষর েঠাররখ  
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পরেরেবা ও রে এে তর্য 

শেররফের অরেস শনঠাটিে, রপটিেন, আদঠালফের হুকুরনঠারঠা, আফদে, আফদেনঠারঠা এবং অন্যঠান্য সংক্ঠান্ত 
েঠাগজপত্র প্রদঠান েফর। 

পরেরেবাে রে $52.00 এবং NYC SHERIFF দত রদরত হরব

োহ্থ স্্য সরহংসতা প্রররিয়াে জন্য; অরবা writ of habeas corpus 
প্রররিয়াে জন্য দকারনা খেচ রদরত হয় না। 

শেররে রে েঠাড়ঠা সুরক্ষঠার আফদফের পররফেবঠা স্ীেঠার েফর। এেঠাড়ঠাও, শেঠাফনঠা ব্যরতি সুরক্ষঠার আফদে 
ও অন্যন্য প্ররক্েঠা দঠারখল েরফল, শেরন রববঠাহ রবফছেফদর সরন, সহঠােেঠার সরন বঠা এেই পফক্ষর জন্য 
রপেৃফত্বর আদঠালফের হুকুরনঠারঠা, শসই সরে সরস্ত প্ররক্েঠার খরে লঠাগফব নঠা। 

দেরেে কাউরটি অরেরসে ঠিকানা 

NEW YORK
Office of the Sheriff

66 John Street, 13th Floor
New York, NY 10038

(212) 487-9734 

BRONX
Office of the Sheriff

Bronx Customer Service Center
3030 Third Avenue, 2nd Floor

Bronx, NY 10455
(718) 993-3880 

KINGS
Office of the Sheriff

Brooklyn Municipal Building
210 Joralemon Street, 9th Floor

Brooklyn, NY 11201
(718) 488-3545

QUEENS
Office of the Sheriff
30-10 Starr Avenue

Long Island City, NY 11101
(718) 707-2170 

RICHMOND
Office of the Sheriff

Staten Island Business Center 
350 St. Marks Place, Room 409 

Staten Island, NY 10301
(718) 815-8407 
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