
ক্যাশ বেইল অ্যাসযাইনমেন্ট

ডযামকর ঠিকযানযা পররের্ত ন

ক্যাশ বেইল ইউরনমের সমগে ব�যাগযাম�যাগ করুন

ক�োন�ো জোমো�নের মোধ্যনম ক�োন�ো অ্যোটর�নি বো অ�্য ক�োন�ো 
ব্যরতিন� (অরধ�োরপ্োপ্ত প্রের�রধ)  এ�টি �্যোশ কবইল ররফোন্ড 
র�ন�োজ� �রো হনে পোনর। যখ� এই �্যোশ কবইল অ�্য �োউন� 
র�ন�োজ� �রো হনব েখ� র�ন�োজ��োরী �্যোশ কবইল ররফোনন্ডর 
সমস্ত অরধ�োর হোরোনব�।  অরধ�োরপ্োপ্ত প্রের�রধ �েু� 
জোরম�দোর হনব� এবং �্যোশ কবইল ররফোন্ড পোনব�। অ�্য ব্যরতিন� 
�্যোশ কবইল র�ন�োজ� �রনে, অ�গু্রহ �নর র�ম্নরলরখে �রিপত্র 
NYC করেজোরর রবভোনের ক�োটনি  অ্যোনসট দপ্তনর আ�নে হনব: 

• এ�টি ক�োটোরর �রো রিঠি কযখোন� �্যোশ কবইল 
অ্যোসোইনমন্ট বো সম্পূরনি �রো, ক�োটোরর �রো আনবদ� 
পনত্রর অ�নুরোধ �রো হন�নে; এবং

• সর�োর �ে্নি � ইসু্য �রো ববধ সর�োরর পররি�পত্র 
কযম� ড্োইরভং লোইনসন্স, পোসনপোটনি , কবর�রফট �োরনি  
এবং NYC রমউর�রসপ্যোল �োনরনি র প্রেরলরপ কদও�ো 
আবশ্য�।

অ�গু্রহ �নর এই প্িোরপনত্রর উন্োরদন�র ঠি�ো�ো� 
এইসব �রি রো�নযোনে পোঠো�।

সমস্ত �্যোশ রবল ররফোন্ড �্যোশ কবইনলর আসল ররসনদ উরলিরখে 
জোরম�দোনরর ঠি�ো�ো� পোঠোন�ো হনব। জোরম�দোনরর ঠি�ো�ো 
পররবেনি � �রনে, NYC করেজোরর রবভোনের ক�োটনি  অ্যোনসট 
দপ্তনর কয ক�োন�ো সমন� জোরম�দোর বো অরধ�োরপ্োপ্ত প্রের�রধ 
এ�টি ক�োটোরর �রো রিঠি বো �্যোশ কবইল ররফোনন্ডর ঠি�ো�ো 
পররবেনি ন�র রবজ্ঞরপ্ত জমো রদনে পোনর।
 
সমস্ত অ�নুরোধ অবশ্যই জোরম�দোরন� স্োক্ষর �নর এবং 
ক�োটোরর �রনে হনব। সমস্ত অ�নুরোনধর সনগে সর�োর �ে্নি � 
ইসু্য �রো ববধ সর�োরর পররি�পত্র কযম� ড্োইরভং লোইনসন্স, 
পোসনপোটনি , কবর�রফট �োরনি  এবং NYC রমউর�রসপ্যোল �োনরনি র 
প্রেরলরপ কদও�ো আবশ্য�। 

অনলযাইন
nyc.gov/contactcashbail 

 
 

ব�যান
212-908-7619 

স�োল 9 টো কিন� রব�োল 4 টো
কসোম - শুক্র

 
 

সরযাসরর আসনু
Manhattan Business Center 
66 John Street, 2nd Floor 

New York, NY 10038 
কসোম - শুক্র

স�োল 9 টো কিন� রব�োল 4:30 
 
 

ডযামকর ঠিকযানযা
NYC Department of Finance 
Treasury/Court Assets Unit 
66 John Street, 12th Floor 

New York, NY 10038 
 
 
 
 
 

�্যোশ কবইল ররফোন্ড প্রক্র�ো সম্ন�নি  আনরো 
জো�নে বো ফমনি রোউ�নলোর �রনে  

nyc.gov/finance এ যো�।

ক্যাশ বেইমলর 
রর�যান্ড প্রররিয়যা 
সম্পমক্ত  �যা 
জযানমর হমে

Rev. 02/02/18



1. যখ� আপর� অপরোধী আদোলে বো আট� ক�ন্দ্র কিন� 
আসোমীন� মতুি �রোর জ�্য অিনি কদ� েখ� আপর� �্যোশ 
কবইল কপোর্টং �রনে�।

2. কয ব্যরতি �্যোশ কবইল জমো কদ� রের� হনল� জোরম�দোর।

3. যখ� �্যোশ কবইল কপো্ট �রো হ� েখ� জোরম�দোরন� 
কপনমনন্টর প্মোরস্রূপ এ�টি ররসদ কদও�ো হ�। এই �রি 
খুব গুরুত্বপপূরনি এবং র�রোপনদ রোখনে হনব। যরদ কফরনের 
সমস্যো হ� েোহনল এগুনলো লোেনে পোনর।

4. NYC অিনিরবভোে �্যোশ কবইনলর অিনি রোনখ যেরদ� �ো 
আদোলে কিন� আনদশ পোঠোন�ো হ�। �্যোশ কশনের পর 
ররফোন্ড ক�োটনি  অরনি োর ইসু্য �রো হ� এবং ক�োনটনি র ররফোন্ড 
অরনি োর েোড়ো �্যোশ কবইল কফরে পোও�ো যোনব �ো।

NYC অর্ত দপ্তমরর হযামর ক্যাশ বেইল  
�যান্ড রময়মে 1. আদোলে ক�স বন্ধ হও�োর ে� (6) সপ্তোনহর মনধ্য 

সোধোররে আদোলে অিনিরবভোেন� �্যোশ কবইনলর অিনি 
কফরে কদও�োর আনদশ পোঠোনব।

2. আদোলনের কিন� কফরনের আনদশ পোও�োর পর, 
অিনিরবভোে ফোইনল িো�ো জোরম�দোনরর ঠি�ো�ো� দইু (2) 
সপ্তোনহর মনধ্য কি� পোঠোনব।

রকভযামে বেইল ব�রর বদওয়যা হয়

ক্যাশ বেইল রর�যামন্ডর অনসুন্যান

মন� রোখো গুরুত্বপপূরনি কয NYC করেজোরর রবভোনের ক�োটনি  অ্যোনসট 
দপ্তর ক�বলমোত্র জোরম�দোনরর সনগে �্যোশ কবইল সম্র�নি ে 
রবে�টি সম্ন�নি  আনলোি�ো �রনে পোনর।  212-908-7619 
�ম্বনর কফো� �নর বো nyc.gov/contactcashbail এর 
মোধ্যনম ক�োটনি  অ্যোনসনটর রবভোনের সনগে কযোেোনযোে �রো যো�।  
আমরো যোনে আপ�োন� ভোনলোভোনব সহো�েো �রনে পোরর েোই 
অ�গু্রহ �নর আপ�োর রন�ট বো করেজোরর ররসদ (TR) সনগে 
রোখু�।

যরদ ক�োন�ো জোরম�দোর ম্যো�হোট� রবজন�স কসন্টোনর যো�, 
েোহনল েোর পররি� যোিোইন�র জ�্য অবশ্যই সর�োর �ে্নি � 
ইসু্য �রো ববধ সর�োরর পররি�পত্র কযম� ড্োইরভং লোইনসন্স, 
পোসনপোটনি , কবর�রফট �োরনি  এবং NYC রমউর�রসপ্যোল �োরনি  
কদখোনে হনব।

ম্যো�হোট� রবজন�স কসন্টোনরর ঠি�ো�ো 66 John Street, 
2nd Floor, কসোম - শুক্রবোর স�োল 9 টো কিন� রব�োল 4:30 
পযনিন্ত কখোলো িোন�।  

আমরো 16টিরও কবশী ভোেো� অ�বুোদ পররনেবো রদই। 

আেযামদর অর�মস সযাক্যার

ক্যাশ বেইল েযামজয়যাপ্ত করযা

যখ� আদোলনের র�ধনিোররে রদ� অরেক্রম �নর েখ� আদোলে 
সোধোরর �্যোশ কবইল বোনজ�োপ্ত�রনরর আনদশ ইসু্য �নর এবং 
জোরম�দোনরর আর �্যোশ কবইল ররফোনন্ডর অরধ�োর িোন� �ো। 
এই আদোলনের আনদনশর উপর অিনিরবভোনের র�েুই �রোর ক�ই 
এবং জোরম�দোর আদোলনের সনগে কযোেোনযোে �নর ক�� �্যোশ 
কবইল বোনজ�োপ্ত �রো হন�নে েো সম্ন�নি  জো�নে পোনর�।  


