NYC অর্থ দপ্তর

• শেরিফের অফিস

প্রক্রিয়াকরণের পরিষেবা
ডাকয�োগের ঠিকানা: শেরিফের কাউন্টি অফিস যেখানে পরিষেবা দেওয়া হবে। উল্টোদিকে কাউন্টি শেরিফ কেন্দ্রগুল�ো তালিকাভুক্ত রয়েছে।

নির্দেশাবলী: শেরিফের অফিস থেকে পরিষেবার অনুর�োধ করতে এই ফর্মটি ব্যবহার করুন। পরিষেবার মধ্যে রয়েছে ন�োটিশ, পিটিশন, আদালতের হুকুমনামা,
আদেশ, আজ্ঞা এবং অন্যান্য সংক্রান্ত কাগজপত্র। সম্পূর্ণ করার আগে অনুগ্রহ করে পৃষ্ঠাটি সম্পূর্ণ পড়ুন এবং পরিষেবা ফি এবং বর�োতে শেরিফের অফিসের অবস্থান
সংক্রান্ত তথ্য পেতে উল্টোদিকটি দেখুন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন: এই ফর্মটি ইংরেজিতে পূরণ করা আবশ্যক।
বিভাগ I - দায়েরকারী পক্ষের তথ্য

দায়েরকারী
দিবাকালীন
পক্ষ:__________________________________________________________ টেলিফ�োন নং:_________________________
নাম প্রিন্ট করুন

পদবি প্রিন্ট করুন

ঠিকানা:_____________________________________ শহর: ___________________ রাজ্য:________ জিপ ক�োড: _________
নম্বর ও স্ট্রিট

অ্যাপার্টমেন্ট নং

বিভাগ II - আদালতের তথ্য

নিম্নলিখিত আদালত থেকে সমন পাঠান�ো হয়েছে:
❑ পারিবারিক আদালত ❑ সর্বোচ্চ আদালত
প্রদেশসমূহ: ❑ NEW YORK ❑ BRONX

❑ জন আদালত ❑ অন্যান্য আদালত______________________________________
❑ KINGS ❑ QUEENS ❑ RICHMOND ❑ অন্যান্য____________________

আদালতের ঠিকানা:______________________________ শহর: ___________________ রাজ্য:________ জিপ ক�োড: _________
নম্বর এবং রাস্তা

বিভাগ III - আবেদনকারীর তথ্য

যে ব্যক্তিকে
পরিবেশন করা হবে:______________________________
নাম প্রিন্ট করুন

পদবি প্রিন্ট করুন

জন্মের
তারিখ:_________________

SSN:________________________

ঠিকানা:________________________________________________ বর�ো: ___________________ জিপ ক�োড: _________
নম্বর ও স্ট্রিট

অ্যাপার্টমেন্ট নং

এই ঠিকানার পরিষেবা প্রদান
করার চেষ্টার সবচেয়ে ভাল�ো সময়:___________বাড়ির নম্বর:________________________ কল নম্বর:_______________________
বিকল্প ঠিকানা:____________________________________________ বর�ো: ___________________ জিপ ক�োড: _________
নম্বর ও স্ট্রিট

অ্যাপার্টমেন্ট নং

এই ঠিকানার পরিষেবা প্রদান
করার চেষ্টার সবচেয়ে ভাল�ো সময়:___________বাড়ির নম্বর:________________________ কল নম্বর:_______________________
নিয়�োগকর্তা:________________________________________ ঠিকানা:__________________________________________
শারীরিক বর্ণনা: ছবি প্রদান করা হয়েছে? ❑ হ্যাঁ

❑ না

লিঙ্গ:______ উচ্চতা:_______ ওজন:_______ চু ল:___________ চামড়া:____________ উল্কি/অন্যান্য:________________________
গাড়ির তথ্য: প্রস্তুতকর্তার নাম:__________________ মডেল:_________________ বছর:____________রঙ:__________________
বিভাগ IV - সাধারণ তথ্য

ব্যক্তিটির পরিষেবার উপরে প্রভাব ফেলতে পারে এমন যে ক�োন�ো তথ্য নিচে লিখুন: যেমন কাগজপত্র পরিবেশনের সবচেয়ে ভাল�ো সময়, অবস্থানে অপরাধমূলক
কার্যকলাপ, হিংসার হুমকি, পশু ও মানুষ মানসিকভাবে অশান্ত বা অন্য আচরণ বা পরিস্থিতি।
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
বিভাগ V - সংশাপত্র প্রদান

নিম্নে স্বাক্ষরকারী তার জ্ঞাতসারে নিশ্চিত করছেন যে আদেশনামা সম্পূর্ণ কার্যকরিভাবে দায়ের করা হচ্ছে এবং সংবিধিবদ্ধ কর্তৃ পক্ষ কর্তৃক পরিষেবা জন্য শেরিফের
কাছে অনুর�োধ করা হয়েছে।
__________________________________________________________ ____________________________________________
স্বাক্ষর:
তারিখ:
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NYC অর্থ দপ্তর

• শেরিফের আইন প্রয়োগকারী ব্যুর�ো অফিস

আদালতের কাগজপত্রের পরিষেবার নির্দেশিকা

মাননীয় মহাশয়/মহাশয়া
আপনাকে একটি পারিবারিক আদালতের সমন বা আদালতের অন্যান্য নথি পাঠান�ো হয়েছে, যেখানে
আপনাকে নির্দিষ্ট তারিখে আদালতে অন্য পক্ষের কাছে উত্তর বা উপস্থিত হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং
পরিষেবার জন্য শেরিফের কাছে দায়ের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
শেরিফের আদেশে পরিষেবা প্রদানের চেষ্টার জন্য, বিবাদী/উত্তরদাতাকে কর্মঘন্টার সময় নিয়মিত ক�োথায়
পাওয়া যাবে তা আপনাকে অবশ্যই জানাতে হবে এবং আপনার দায়ের করার পর পরিষেবার জন্য সময়
দিতে হবে।
বেশীরভাগ পারিবারিক আদালতের কাগজ আদালতে উপস্থিতির জন্য সেট করা তারিখের আগে অন্তত
আট (8) দিন আগে পরিবেশন করতে হবে। আপনাকে উপস্থিতির তারিখ থাকা সমস্ত কাগজপত্র অন্তত তিন
সপ্তাহের আগে দায়ের করতে হবে, কারণ শেরিফ প্রথম প্রচেষ্টায় বিবাদি/উত্তরদাতার সঙ্গে নাও য�োগায�োগ
করতে পারে।
মনে রাখবেন শেরিফ কখনই পরিষেবার গ্যারান্টি প্রদান করে না, এমনকি যদি সমস্ত তথ্য সঠিক
ও সময়ে পূরণ করা হলেও। পূরণের জন্য ফি ফেরত দেওয়া হয় না।

আমি বুঝেছি যে শেরিফ পরিষেবার গ্যারান্টি প্রদান করে না এবং পূরণের জন্য ফি ফেরত দেওয়া হয় না।
মেয়াদি প্রক্রিয়ার জন্য প্রস্তাবিত সময়কালের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং বিবাদী/উত্তরদাতাকে কর্মঘন্টার সময়
নিয়মিত ক�োথায় পাওয়া যাবে তার তথ্য শেরিফকে জানান�ো আমার দায়িত্ব।

মামলার বাদী/আবেদনকারী স্বাক্ষর
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পরিষেবা ও ফি এর তথ্য
শেরিফের অফিস ন�োটিশ, পিটিশন, আদালতের হুকুমনামা, আদেশ, আদেশনামা এবং অন্যান্য সংক্রান্ত
কাগজপত্র প্রদান করে।

পরিষেবার ফি $52.00 এবং NYC SHERIFF তে দিতে হবে
গার্হ স্থ্য সহিংসতা প্রক্রিয়ার জন্য; অথবা writ of habeas corpus
প্রক্রিয়ার জন্য ক�োন�ো খরচ দিতে হয় না।
শেরিফ ফি ছাড়া সুরক্ষার আদেশের পরিষেবা স্বীকার করে। এছাড়াও, ক�োন�ো ব্যক্তি সুরক্ষার আদেশ
ও অন্যন্য প্রক্রিয়া দাখিল করলে, যেমন বিবাহ বিচ্ছেদের সমন, সহায়তার সমন বা একই পক্ষের জন্য
পিতৃ ত্বের আদালতের হুকুমনামা, সেই সময় সমস্ত প্রক্রিয়ার খরচ লাগবে না।

শেরিফ কাউন্টি অফিসের ঠিকানা
NEW YORK
Office of the Sheriff
66 John Street, 13th Floor
New York, NY 10038
(212) 487-9734

KINGS
Office of the Sheriff
Brooklyn Municipal Building
210 Joralemon Street, 9th Floor
Brooklyn, NY 11201
(718) 488-3545

BRONX
Office of the Sheriff
Bronx Customer Service Center
3030 Third Avenue, 2nd Floor
Bronx, NY 10455
(718) 993-3880

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

nyc.gov/finance এ অর্থ দপ্তরের সাইট দেখুন

পৃষ্ঠা 3 এর 3

SH-0609 11.10.2016-Bengali

