
  
  
 

 

“সমন” কী? 
 
“সমন” হল ো “টিককট” কহলসলে পকিকিত এমন এক ধিলনি নকি যো একজন েযকি েো প্রকতষ্ঠোনলক অেকহত কলি 
িোলক যয তোলক কনউ ইয়কক  কসটিি আইন, কনয়ম অিেো যিগুল শন অমোনয কিোি অকিলযোলে কনউ ইয়কক  কসটিি 
একটি অযোলজকি কতৃকক  আকনত অকিলযোলে অকিযুি কিো হলয়লে এেং তোলেি এটোও অেকহত কলি যয তোলেিলক 
অিেো তোলেি একজন প্রকতকনকধলক অেশযই অকিলযোলেি যপ্রকিলত কনকেকষ্ট তোকিলে OATH  এ উপকিত হলত হলে। 
সমনটি আপনোি কোলে যকোলনো েযকিি মোধযলম, যমইল ি মোধযলম অিেো আপনোি েোসিেলনি েিজোয় “লপোস্ট” 
(লযমন টযোপ কিো) কিোি মোধযলম যপ ৌঁেোলনো হলত পোলি।  
 
আপনোি কোলে সমন যপ ৌঁেোলনোি পদ্ধকতটোই হল ো “সার্ভি স।” একটি সমন আপনোি কোলে কীিোলে যপ ৌঁেোলনো হলে 
যস কেষলয় যেশ ককেু কনয়ম িোকোি কোিলেই সোকিক স গুরুত্বপূেক।  
 
আপনার কাছে সমন পপ ৌঁোছনার পদ্ধর্ির র্িষছে আরও িথ্য পপছি অনুগ্রহ কছর OATH সহােিা পসন্টাছরর 

প্রর্ির্নর্ির সাছথ্ কথ্া িলুন। 
 

সমছন পকান িথ্য অিশ্যই অন্তভুি ক্ত করছি হছি? 

1. আইন  ঙ্ঘনকোিী অকিযুি েযকি েো প্রকতষ্ঠোলনি নোম ও ঠিকোনো (যকে জোনো িোলক)। এই েযকি েো 
প্রকতষ্ঠোন “র্িিাদী” কহলসলে পকিকিত। 
 

2. “অপকিহোযক তিয” কেেোেীলক “অেকহত কিোলনোি যিলে যলিষ্ট একটি স্পষ্ট এেং সংকিপ্ত কেেৃকত” যযটি 
অকিলযোলেি তোকিে, িোন এেং সময়সহ  ঙ্ঘলনি মোেো কনধকোিে কলি।    

 
3. কেেোেীি জনয পযকোপ্ত তিয সমূলহ “আইলনি ধোিো েো ধোিোসমূহ, কনয়লমি ধোিো েো প্রকেধোন যো  কঙ্ঘত 

হলয়লে েল  অকিলযোে কিো হলয়লে যসগুক ি কেলশষ কেজ্ঞকপ্ত” িোকলত হলে। 
 

4. যকে এটি প্রমোকেত হয় যয তোিো যেোষী তোহল  তোলেিলক “সলেকোচ্চ শোকিি” সম্মুেীন হলত হলে যস কেষলয় 
কেেোেীি জনয পযকোপ্ত তিয।  

 
5. কেেোেীলক শুনোকনি তোকিে, সময় ও িোন জোনোলনোি কেজ্ঞকপ্ত। তোকিেটি সমন জোকিি কমপলি পলনি 

(15) কযোল ন্ডোি কেেস পি হওয়ো উকিত, তলে কেেোেী তোি পূলেকই শুনোকনি অনুলিোধ জোনোলত 
পোিলেন। 

 
6. যকে কেেোেী শুনোকনলত অংশগ্রহলে েযিক হন তোহল  তোলেিলক কিফল্ট কহলসলে এেং “ ঙ্ঘনকোিী” কহলসলে 

কেলেিনো কিো হলে যসটিি একটি কেজ্ঞকপ্ত।    
 

7. OATH এি কনয়মোনুসোলি কেেোেীলক তোি অকধকোি সম্পলকক  অেকহত কিোি পযকোপ্ত তিয। 
 

 

 উপছর উর্ির্িি পকাছনা িথ্য যর্দ আপনার সমছন না থ্াছক িাহছল পস র্িষেটি র্নছে OATH 
এর শুনার্নছি আছলাচনা করা আপনার সছিিাচ্চ আগ্রহ হছি পাছর।  


