
আপনার ফেরত পাওয়া অর্থ 
গ্রহণ করতত, ননউ ইয়ক্থ  নিটি 
নিপার্থ তেন্ট অব নেন্াতসের 

ননকর আপনার বত্থ োন ফেইনিং 
ঠিকানা প্রদান করুন

িহায়তা ফপতত
আপনার জানেতনর 
অর্থ ফেরত ননতত 

ভুিতবন না

কাউনন্ট নরিনেনাি ফকার্থ িনুপ্রে ফকার্থ

New York 646-386-4509 646-386-4000

Bronx 718-618-2460
718-618-1592

718-618-3100

Richmond 718-675-8558 718-675-8760

Kings 347-404-9400 347-296-1305
347-296-1122

Queens 718-298-0792 718-298-1317

যনদ আপনার ফেইনিং ঠিকানা পনরবনত্থ ত হয়, তাহলে 
আপনালে অবশ্যই NYC ডিপার্ট লেন্ট অব ডিন্যান্স এর কোর্ট  
অ্যালেরে ইউডনলর এেটি কনারাডরেৃত নগদ জাডেলনর অর্ট 
কিরত কদয়া েম্পডে্ট ত ঠিোনা পডরবত্ট লনর কনাটিশ িরে 
দাডিে েরলত হলব। নগদ জাডেলনর অর্ট কিরত েম্পডে্ট ত 
েলনানয়ন কনাটিশ িরে েম্পন্ন েলর, নগদ জাডেলনর অর্ট 
কিরত কপলত আপনার কে অডিোর রলয়লে তা পডরত্যাগ 
(কেলে কদওয়া) েরার োি্যলে, কে অর্ট গ্রহলের জন্য আপডন 
অন্য এেজন ব্যডতিলেও েলনানীত েরলত পারলবন। এই িরেটি 
প্রডরিয়াজাত হওয়ার পর, নগদ জাডেলনর অর্ট কিরত কদয়ার 
কেে গ্রহলের জন্য আপডন কে ব্যডতিলে েলনানীত েলরলেন, তার 
োলে এই কেেটি ইে্্য েরা হলব।
নগদ জানেন-িম্পনক্থ ত েরে িাউনতিাি করতত, 
www.nyc.gov/financeনভনজর করুন। কোলনা প্রশ্ন 
রােলে আপডন ডিপার্ট লেন্ট অব ডিন্যালন্সর োলরও কোগালোগ 
েরলত পারলবন। আদােলতর োেো েম্পডে্ট ত হােনাগাদ তর্য 
েডদ আপনার প্রলয়াজন হয়, তাহলে োেোর অবস্া েম্পলে্ট  
অনে্ন্ান েরলত ডনলে কদয়া কেলোলনা এেটি নম্বলরর োি্যলে 
আপডন েংডলিষ্ট আদােলতর োলর কোগালোগও েরলত পারলবন। 
অনগ্্রহ েলর আপনার িলের নম্বর ও TR নম্বর প্রস্তুত আলে তা 
ডনডচিত েরুন।

Bengali – July 27, 2020

অনিাইন
nyc.gov/contactcashbail

ফোন
212-908-7619 

েোে 9 রা করলে ডবলেে 4 রা পে্টন্ত  
কোেবার - শুরিবার

ব্নতিগতভাতব
ে্যানহারন ডবজলনে কেন্টার

66 John Street, 2nd Floor
New York, NY 10038

কোেবার - শুরিবার
েোে 8:30 করলে ডবলেে 4:30 পে্টন্ত

ফপাস্াি ফেইি
NYC Department of Finance 

Court Assets Unit 
66 John Street, 12th Floor

New York, NY 10038



NYC নিপার্থ তেন্ট অব নেন্াসে 
নগদ জানেন িংরক্ষণ কতর

NYC নিপার্থ তেন্ট অব 
নেন্াতসে ননবন্ধন করুন

ই-ট্্াক ফিবায় 
ননবন্ধন করুন

নগদ জাডেন প্রডরিয়া বডে্টত এই ক্াডশওর আপডন কপলয়লেন 
োরে েম্প্রডত আপডন জাডেলনর জন্য অর্ট প্রদান েলরলেন। 
আদােত করলে এই অর্ট প্রদান েরার ডনলদ্টশনা আেরা 
না পাওয়া পে্টন্ত আপনার এই অর্ট NYC ডিপার্ট লেন্ট অব 
ডিন্যান্স েংরক্ষে েরলব। কেই েেলয়, আপনালে এই অর্ট 
কিরত কদয়া হলব। 

নগদ জাডেন প্রডরিয়া ডনলে বে্টনা েরা হলয়লে। আপডন 
কদিলবন কে, প্রডরিয়াটিলত আপনার োজ আপডন েম্পন্ন 
েলরলেন।

		এেজন জাোনতোরী (জাডেন পডরলশািোরী ব্যডতি) 
ডবোলরর অলপক্ষায় রাো ব্যডতির অস্ায়ী েড্তি ডনডচিত 
েরলত জাডেন প্রদান েলরন।

		োেো েোপ্ত হয় বা “অডিলোগ হলত অব্যাহডত” কদয়ার 
োরলে জাডেন কদয়া হয়। আপডন, জাোনতোরী ডহলেলব, 
এিন অর্ট কিরত পাওয়ার অডিোরপ্রাপ্ত হন। েয় করলে 
আর েপ্তাহ পলর, আপনার কিরত কদয়ার জন্য ডিপার্ট লেন্ট 
অব ডিন্যান্সলে আদােত আলদশ ডদলবন।

		দই্ েপ্তালহর েলি্য, আোলদর িাইলের েলি্য আপনার কে 
ঠিোনা রলয়লে কেই ঠিোনায় আেরা আপনার অর্ট কিরত 
কদয়ার কেে কেইে েরব।

আপনার অর্ট কিরত পাওয়া ট্্যাে েরলত এবং তা আলরা দ্রুত 
গ্রহে েরলত ডনম্নডেডিত পদলক্ষপ গ্রহে েরুন:
1.		ডিপার্ট লেন্ট অব ডিন্যালন্স ডনবন্ন েরুন
2.		ডনউ ইয়ে্ট  কটের ইউডনিাইি কোর্ট  ডেলটেলে ডবনােলূে্য 

প্রদত্ত ই-ট্্যাে কেবায় ডনবন্ন েরুন

আপডন োলত আপনার অর্ট েত দ্রুত েম্ভব গ্রহে েরলত পালরন 
তা ডনডচিত েরলত:

www.nyc.gov/contactcashbail এ ডনবন্ন েরুন 
এবং আপনার োলর কোগালোলগর জন্য োম্প্রডতে েেে 
তর্য ডেি্ন োলত েলর আপনার জাডেলনর অর্ট কিরলতর 
প্রডরিয়াজাত েরার েেয় হলে আেরা আপনার োলর 
কোগালোগ েরলত পাডর।

“বাত্ট া” বলসে, শুি্োত্র “ডনবন্ীেরে” শব্দটি ডেি্ন। 

এরপর, আপনার অর্ট কিরত পাওয়ার অবস্া ট্্যাে েরলত 
ডনউ ইয়ে্ট  কটের ইউডনিাইি কোর্ট  ডেলটেলে ডবনােলূে্য প্রদত্ত 
ই-ট্্যাে কেবায় ডনবন্ন েরুন।

ডনউ ইয়ে্ট  কটের ইউডনিাইি কোর্ট  ডেলটেলে ডবনােলূে্য 
প্রদত্ত ই-ট্্যাে কেবার জন্য োইনআপ েরুন, োর োি্যলে 
প্রলত্যেবার আদােলতর েেমীরা েিন তালদর েডম্পউরার 
ডেলটেলে োেো েম্পডে্ট ত তর্য হােনাগাদ েরলবন, তিন 
স্বয়ংডরিয়িালব কে েম্পডে্ট ত তর্য ইলেইলে পাওয়া এবং 
উপডস্ত হওয়ার ডরোইন্ার েডরিয় হয়।

ডনউ ইয়ে্ট  কটের ইউডনিাইি কোর্ট  ডেলটেলে 
ডবনােলূে্য প্রদত্ত ই-ট্্যাে কেবায় ডনবন্ন েরলত এবং 
আপনার অর্ট কিরত পাওয়ার অবস্া ট্্যাে েরলত, 
www. nycourts. gov ডিডজর েরুন এবং "ই-ট্্যাে" 
ডনব্টােন েরুন।

আপনার অ্যাোউন্ট প্রস্তুত েরলত, "েেে অন্যান্য" 
করলে "অ্যাোউন্ট প্রস্তুত েরুন" ডনব্টােন েরুন।

ই-ট্্যালের জন্য ডনবন্ন েরার পর, ইলেইলের োি্যলে 
োেো েম্পডে্ট ত হােনাগাদ তর্য এবং উপডস্ত হওয়ার 
ডরোইন্ার আপডন কপলত পারলবন।


