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গরপণূূ ররতযাগ 

এখােন েযসব তথয  �াা �কা  েেেে তা আ� ী জনগণে� স ােতা  দান �কাক উে�োয 
েদওো  েেেে, এবং এগি ে�ান আআন উউেদা  েসেব � ণ �কা যােব নাা এআ তথয্ক 
ে�ান আআন অথবা নজকগত গর েনআ, এবং আআন সূ� (অথক্ট বা নজক  েসেব ওথ 
বা অনয ে�াথাও তত েি  কা যােব নাা এখােন  �াাত তথয অঅকগততােব বা ববেগততােব 
নতূর ি বা সস� েস বযাউােক ে�ান  তন র বা ওোেক� েদওো  ে� না অথবা ে�ান 
স�া�ও েদওো  ে� না, এবং েযে�ান অসতযতা অথবা অউকউূণরতাক জনয ওথ দােী  েব নাা 
বোব �েক, এআ ওেেবসাআেট নেমাবিী, আআন�ানতন, আেদাাবিী, স�া�সমূ  বা অনযানয 
আআন উৎসগি নতূর িতােব বা সস�তােব বণরনা �কা  েেেে বেি ে�ান  তন র বা 
ওোেক� েদওো  ে� না অথবা ে�ান স�া�ও েদওো  ে� না, এবং েযে�ান অসতযতা 
অথবা অউকউূণরতাক জনয ওথ দােী  েব নাা এখােন উে�খ �কা েযে�ান নেম, আআন�ানতন, 
আেদা, স�া� বা আআন উৎেসক ববেব� স   েযাজয ববেগত এবং উ�তগত আআন 
জানাক জনয বযব াক�াকীকা েযন অবাযআ ে�ানও ওী�ী ত আআন উৎস বযব াক �েকনা 
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ওথ (OATH)-এ েযসি গািড় সং�া� মামলাসমূহ েশানা 
হেয়েছ: 
েযেকান ে��ােরর পের পিুলশ �ারা আটক গািড়র মািলক এিং 
�াইভারেদর জনয তথয 
 

১া  আপনার গািড়ি যিদ “িােজয়া�” করা অথিা সিরেয় িনেয় যাওয়া হেয় 
থােক  
 

আআেনক অ ীেন, যদ ে�ান গাড় ে�ান অউকা  সংঘটেন বযব াক �কা  েে থাে�, তেব উতিা 
দ�ক তা "বােজো�" �কেত উােক এবং তাকউক ে�ান এ� নউ আে�র  ে�ােটর  বােজো��কণ 
ম��মা বেি উকচত আআনী  �োক মা যেম েস্ক দখি উাওোক েচচা �েকা বােজো� 
ম��মা অনত�ত  ওোক জনয অেউঅা �কাক সমে, উতিা বতাগ �াকা গাড় দখি �েক 
কাখাক বে�  তবাদ জানােত মাি� এবং  াআতাকেদক এ�্ �ত শনানক অ �াক আেো 
আউনাক গাড় সামে�তােব েফকত উাওোক েচচা �কাক জনয আউনাে� বােজো� ম��মা 
শ  ওো উযর� অেউঅা �কাক  েোজন েনআা মাতাি অব�াে গাড় চািােনা অথবা গাড়েত 
মাদ� বা ব�ত� খতঁেজ উাওো স  অনযানয অউকাে ক জনয যখন  াআতাকে� ে��াক �কা  ে 
তখন উতিা গাড়্ে� আট� �কেত উােকা 
 

২া  একি  নািনর অিঅকার 
 

উতিা বতাগ �াকা আট� �কা এ�্ গাড়ক  াআতাক অথবা মাি�  েসেব  াাসন� 
বচাকে�ক �াকা ওথ-এ এ�্ শনানক জনয অনতেকা  �কাক অ �াক আউনাক আেে েযখােন 
েসআ বচাক� স�া� েনেবন েয বােজো� মামিা ন�ত  ওোক উূেবর আউন আউনাক গাড় 
েফকত উােবন �না েসআ বযাউােকা 
 

• ে��াক �কাক সমেে উতিা বতাগ  াআতাকে� অবাযআ এ�্ শনানক জনয অনতেকা  
ফমর  দান �কেবা ফমর্ ে� বেি “এ�্  াকণ শনান স�� �কাক অ �ােকক 
ব�� (কাআট টত এ কটনান  োকংটা” এোড়াও উতিা বতাগে� অবাযআ গাড়ক 
মািে�ক �ােে ফমর্ক এ�্  তিউ চস মাকফত উাঠােত  েবা 

• এ�্ শনান অনতেকা  �কাক জনয, মাি� অথবা  াআতাকে� অবাযআ ফেমর 
তাি�াতত � থা�া উতিা বতােগক স�ানােত শনান অনতেকা  ফমর্ চস মাকফত 
উাঠােত  েব, অথবা স�াি ৮:৩০ েথে� বে�ি ৩:৩০ এক মে য তা জমা দেত  েবা 
ফমর্ ফযাা �কা যােব নাা 

•  াআতাক এবং গাড়ক মাি� উতেেকআ এ�্ শনান অনতেকা  �কাক অ �াক আেে, 
�� ে�বি এ�্ শনানআ উকচািনা �কা  েবা 
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৩া  আপিন যিদ একি  নািনর জনয অনেুরাঅ কেরন  

আউনাক অনতেকা  � ণ �কাক দন েথে� উকবত� ২্ �মর দবেসক 
মে য উতিা বতাগ আউনাে� চসক মা যেম শনানক সমে ও তাকখ 
জানােবা আউনাক অনতেকা  উাওোক দন েথে� উকবত� ১০্ �মর 
দবেসক মে য শনান্ ন রাকণ �কেত  েবা 

 
 
 
 

আমার িক একজন আইনজীিির শরণাপ� 
হওয়া উিচত?      
 
ওথ-এক বযাউােক সা াযয �কাক জনয আউনাে� একজন আইনজীিি অথবা একজন �ানস�� 
�িতিনিঅর শরণাপ� হেত আমকা আউনাে� উৎ সা ত �কা আউনাক অ �াক আেে ওথ-এ 
এ�জন আআনজীব অথবা  তন ক সে�  াজক  ওোকা 
 

 এ�জন আআনজীব অথবা  তন ক সে� আউন অবাযআ আউনাক নেজক মেতা 
�েক বযব�া �কেবনা এক মােন তাকা আউনাক �ােে অথর দাব �কেব �না 
তা জ�াসা �কাক দাের আউনাকা এোড়াও আউন আউনাক ওথ শনান 
স�ে� েযে�ানও েনা্স তােদকে� দেত তত িেবন নাা 

 

 আউনাক যদ ে�ানও অউকা মূি� মামিা অমীমাংসত েথে� থাে�, তেব এআ 
শনান স�ে� আউনাক অউকা  ববে� আআনজীবে� অবগত �না ওথ 
শনানেত আউন যা বিেবন তা উকবত�েত আউনাক নােম অউকা মূি� 
মামিােত আউনাক বে� বযব াক �কা  েত উােকা 
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আমােক েকাথায় েযেত হেি? 

                  
 

 
 
 
 
Office of Administrative Trials & Hearings 
100 Church Street, 12th Floor 
New York, NY 10007   
 
েটিল#: 1-844-OATH-NYC 
  (1-844-628-4692)  
 

েটিল#:   (212) 933-3097 

ইেমল:  oathcal@oath.nyc.gov 
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সমেয় হািজর হওয়া    
 

 যিদ আিম েদিরেত আিস তখন িক হেি ? 
 
আউনাক শনানক জনয যথাসমেে উউ�ত  না আউন যদ েদকেত আেসন, আউনাক 
উউ�ত বযতীতআ শনান সংঘ্ত  েত উােক এবং আউনাক বে� েযে�ান াা�ও 
আেকাউ �কা  েত উােকা 
 

 িকভােি আিম সময়সিূচ পনুঃিনঅূারণ করি ?  
 
আউন যদ ে�ান ন রাকত ৈবঠ� অথবা শনানেত  াজক  েত না উােকন, েসেঅে� 
যত াী� স�ব শনান ব��েত নাম উে�খ থা�া উতিা বতােগক  তন  এবং 
ওথ-এক সে� আউনাে� েফােন �থা বিেত  েব অথবা তােদক আ-েমি �কেত  েবা 
আউন এবং উতিা বতােগক উ�ি উতেে�আ েযন অবাযআ েফােন উাওো যাো আউন 
যদ অনয এ�্ তাকেখ ওথ-এ আসেত উােকন েস বযাউােক বচাক�ে� বিেত উােকনা 

 

আপনার িক েকানও েদাভাবীর  �েয়াজন হেি?   
 
 
 
আউন যদ ে�ান েদাভাবীর  েোজন েবা  �েকন, তেব েসক�ম ে�ান এ�জনে� ওথ 
বনামেূিয েজাগান েদেবা ওথ েফােনক মা যেম েদাতাবীক বযব াক �েক থাে�া তাঁকা 
শনান �েঅ এ�্ ি�াক েফােন �থা বেিনা 
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একি  িবক কােক িেল?             

 
শনান শ  ওোক উূেবর, আউনাক সে� এ�জন বচাক� এবং উতিা বতােগক ে�ান 

এ�জন েদখা �কেবন এটা েদখাক জনয েয মামিা্ মীমাংসােযাগয �নাা এ্ে� এ�্  িবক 
বেি অত ত �কা  ো 

 
 এ�জন আআনজীব বা আউনাক উেে�ক ে�ান  তন ক সে� অথবা তােদক 

োড়াআ আউন  াজক  েত উােকনা 

 

 ৈবঠে�ক বচাক� ওথ-এ � ঘেট তা বযাখযা �কেবন এবং আউন এবং এন 
ওোআ উ ড আউনাক মামিা্ে� �তােব মীমাংসা �কেত উােকন তাক 
উউােগি নেে আেিাচনা �কেবনা 

 

 আউন  � জ�াসা �কেত উােকনা 

 

 আউন যদ চান তেব উতিা বতােগক সে� এ�্ মীমাংসাে উউ�ত  েত 
উােকন, তেব আউনাে� মীমাংসাে েউৗঁোেতআ  েব এমন্ নো এ্ আউনাক 
ওউক নতর ক �েকা মীমাংসাে েউৗঁোেনা ঐ��া আউন এবং উতিা বতাগ 
উতে উঅ স�ত  েিআ এ�্ মীমাংসােত েউৗেঁােনা স�বা বচাক� উতে 
উেঅক সে�আ এটা খতঁজেত �াজ �কেবন েয এমন ে�ান াতর  আেে �না যা 
আউন এবং উতিা বতাগ উতেেক জনযআ � নেযাগয  ো 

 

 স�াবয মীমাংসাক াতর গিক উদাহরণগিল  ি: অথরদদ; সংকঅণাগাক মাশি; 
েনাাক �বয অউবযব ােকক ে�ান ে া�ােম অ�ততর �; অথবা গাড় েফকত েদওোা 
এমন ে�ান ন�েতা েনআ েয আউন ে�ান সতনদরচ মীমাংসা াতর াবিী খতেঁজ 
উােবনা এআগি ে�বি উদা কণ মা�া 

 

 আউন যদ মীমাংসা না �েক েনন, তেব আউন আউনাক শনান েউেত উােকনা 
আউনাক এ�্ শনানক অ �াক আেো 
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একি  নািন কােক িেল?                
 
আমার  নািনর জনয িকভােি আিম ��িত েনি? 
 

 যদ আউনাক মামিা্ ৈবঠে� মীমাংসা না �কা  ে, তেব আিাদা এ�জন বচাক� 
এ�্ শনান স�� �কেবনা শনান্ এ�্ আদািেতক বচােকক মতআা 

  

 েয সম� নথউ�, সাঅী, অথবা অনযানয  মাণ েযগি আউনাক মামিাে সা াযয �কেব 
বেি আউন মেন �েকন েসগি সে� আনতনা 

 

 আউন আউনাক শনানেত আসাক উূেবর, আউন এবং উতিা বতাগ আউনাকা এে� 
অনযে� আউনাক মামিাক নথউে�ক জনয জ�াসা �কেত উােকন – অথরাৎ  েতয� উঅ 
েয সম� নথউ� বচাক�ে� েদখােবা এআ অনতেকা গিে� িখত আ�ােক  েত  েবা 

 

 এ�জন আআনজীব বা আউনাক উেে�ক অনয ে�ান  তন ক সে� অথবা তােদক 
োড়াআ আউন শনানেত  াজক  েত উােকনা 

 
আিম িক আরও েিিশ সময় েপেত পাির?  

 
 আউনাক যদ আকও েবা সমেেক  েোজন  ে, তেব আকও েবা সমেেক জনয 

বচাক�ে� জ�াসা �কাক অ �াক আউনাক আেো এ্ে� বেি মুলতুিিা 
আউন যদ এ�জন উ�ি অথবা  তন  েউেত চান অথবা শনান বি�ত 
�কেত ে�ান তাি �াকণ েথে� থাে� তেব আউন আকও েবা সমেেক জনয 
 াথরনা �কেত উােকনা 

 
 আউনাে� অনয এ�দন েফকত আসেত  েব � না েস বযাউােক বচাক� স�া� 

েনেবনা 
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আমার  নািনর সময় িক ঘটেি? 
 
 আউন এবং উতিা বতাগ উতেআ �ারি�ক িিিৃিত েউা �কেত উােকনা এ�্ 

 াক�� ববীত  ে� আউন ে�ান�েত  মাণ �কেত যা উক��না �েকন তাক এ�্ 
সাকসংেঅউা 

 
 তাকউক উতিা বতাগ  মাণ উউ�াউন �কেব, যা সা াকণত  াআতােকক ে��াক 

স��র ত নথউ�সমূ   েে থাে�া বতাগে� আট��াকী অফসাক অথবা অনযানয 
সাঅীেদক  াজক �কাক দক�াক েনআা 

 
 গাড়্ কাখেত উতিা বতাগে� অবাযআ তন দফা ববে  মাণ �কেত  েবা বতাগে� 

অবাযআ েদখােত  েব েয  েতয� দফা “না  ওোক েচেে েবা �েক স�াবযা” 
 

১া  থমত, ে��াক �কাক জনয “স�াবয �াকণ” েিা এক 
অথর  ে� েয ে��াক �কাক জনয উতিোক �ােে এ�্ আআন 
তত েিা 

২া �তীেত, আস� অসামক� বােজো��কণ ম��মাে 
উতিা বতােগক জে উাওোক স�াবনা কেেেো 

মাি� ন��� মাি�ানাক বযাউােক যত� েদখােত উােকনা েস্ 
ঘেট যখন মাি� বেিন েয তাে� নেজে� আট� �কা  েন 
এবং গাড়্ে� েয অউকাে  বযব াক �কা  েব তা তন 
জানেতন না অথবা তাক জানাক ে�ান �াকণ েি নাা উতিা 
বতাগ এআ দাব্  তযাখযান �কেত উােক এটা েদখেে েয 
মাি� জানেতন অথবা তাক জানা উচত েি েয  াআতাক 
গাড়্ এ�্ অউকাে ক জনয বযব াক �কেব এবং অথবা এটা 
েদখেে েয েসআ  াআতােকক সতব াক জনযআ ে�বি গাড়্ক 
মাি�ানা অজর ত  েেেিা 
 
৩া তী তীেত, বতাগ্ গাড়্ে� েকেখ েদওোক  েোজনীেতা 
েদখা েদওোা উতিা গাড়্ কাখেত উােক যদ মত� দেি তা 
জনগেণক নকাউতা বেবক �াকণ  ো 
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 উতিা বতাগ তােদক  মাণ উউ�াউন �কাক উক, এবাক আউন আউনাক  মাণ েউা 
�কেত এবং সাঅীেদক ডা� দেত সতেযাগ উােবনা 

 আউনাক অ �াক আেে েসআ সম� সাঅীেদক  � জ�াসা �কাক যােদকে� বতাগ 
�াঠগড়াে দাঁড় �কাো এ্ক নাম �িত-পরী�াা 

 

 এআগি  েত উােক েসআ সম� মূখয  � েযগেিা আউন যা বিেবন তাক 
উকে অেত  যাঁ বা না-সূচ� উতক দেত সাঅীে� জ�াসা �েকা এআ  �গি 
েযতােব শ  েত উােক তাক উদা কণ  ে� “এটা � সতয নে েয .... ?”  
অথবা মূখয  �সমূ  েয  কেনক াে�ক সে� োব  েত উােক তা  ি, “... 
েস্ � সস� নে?” অথবা “..., স� আেে?” 

 
 আউনাক সাঅীকা াউেথক আওতাে থা�েবনা আউন আউনাক সাঅীেদক �ােে � 

ঘেটেি েস স�ে� সরাসির  �ও জ�াসা �কেত উােকনা 
 

 এআগি  ে� মত�  াে�ক  � েযমন “ে�, �, �খন, ে�াথাে, �তােব? 
আউন � েদেখেেন? আউন � শেনেেন? আউন � জােনন? 

 

 আউনাক  � �কা োব  েি, উতিা বতাগ তখন আউনাক সাঅীেদকে� �িত-পরী�া 
�কেত উােকনা 

 
আমার িক সতযতার জনয সা�য েদওয়া উিচত? 

 

• এ্ আউনাক ওউক নতর ক �েকা আউন সতযতা ওী�াক �েক সাঅয েদেবন 
�না েস বযাউােক আউনাে� এ�্ �সন স�া� নেত  েত উােকা 

 

• ওথ শনানেত সতযতাক জনয আউন সাঅয েদেবন �না েস স�ে� স�াে�ক 
বযাউােক এ�জন আআনজীবক সে� উকামার �কা সেবরাতম  েবা 

 

• সংব ােনক উ�ম সংোা নীক আওতাে সতযতা ওী�াক �েক সাঅয না েদওোক 
অ �াক আউনাক আেে যদ আউনাক ওী�ােকা�ক মা যেম এটা েদখােনাক 
 বণতা থাে� েয আউন ে�ানও অউকাে ক জনয েদাবীা 

 

• �� আউন যদ ওথ-এ সতযতা সাঅয না েদওোটা েবেে েনন, ওথ বচাক� 
এটা  েক নেত উােকন েয আউনাক নীকবতাক অথর  ে� আউনাক সাঅযতা 
আউনাক জনয সতব াজন�  েব না—যাক মােন  ি উতিা বতাগ যা বেিেে 
তােত আউন স�ত আেেনা 

 

• েযেকানও সা�যমূলক িিিৃিত যা আপিন ওথ-এ �দান কেরন তা আপনার 
অপরাঅমূলক মামলােত আপনার িিেে িযিহার করা হেত পাের। 
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• যদও সতযতা সাঅয েদওোেত আউনাক অস�ত  ওোক ববে্ে� আউনাক 
অপরাঅমূলক মামিােত আউনাক বে�  কা  েব না, ওথ-এক শনান  ে� 
আিাদা  কেনকা এআগি  ে� ওথ-এ অসামিরক,  াাসন� ব ব� 
�মর�াাা 

 
 আউন যদ ে�ানও উ�ি োড়াআ উউ�ত  ন, এবং সতযতাক জনয সাঅয  দান 

�েকন, বচাক� আউনাে� াউেথক অ ীেন আউনাক ব�বয  দান �কেত বিেবনা 
বতােগক আআনজীব আউনাে�  � জ�াসা �কেত উােকনা 

 
 বচাক� আউনাে� অথবা েযে�ান সাঅীে�  � জ�াসা �কেত উােকনা 
 
 উকোেব, উতে উঅযআ সমা� ব�বয েউা �কেত উােকা সমাি� ি�িয  ে� আউন 

েযটা  মাণ �েকেেন বেি আউনাক মেন  ে েস স�ে�র  এ�্ সাকসংেঅউা আউন েয 
ফিাফি চান েস বযাউােক বচাক�ে� বিেত উােকনা 
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 নািনর পের িক ঘটেি? 
 
শনান োব  েি, ওথ বচাক� তন �মর দবেসক মে য এ�্ স�া�  �াা �কেবনা এ্ 
েদখেত  েব এআ ক�ম: 

 
 

 স�াে�ক এ�্  তিউ আউন চসক মা যেম উােবনা 
 

 বচাকে�ক স�া� আ�াকেনেটও  �াা �কা  ো  
 

 বচাক� যদ গাড়্ মত�ক আেদা েদন, তেব গাড়্ েখােঁাড় (উাট েথে� 
েফকত েউেত মাি�ে� অবাযআ উতিা বতােগক স�ত ববে� স �াকী 
( উা র্  �া�র ট-এক সে� বযব�া �েক নেত  েবা 

 

 উকাজত দি ওথ-এক স�াে�ক উতনবরচাক  াথরনা �েক ে�ট সত ম ে�ােটর  
আেবদন �কেত উােকনা 
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আইিন পিরেবিাসমূহ 
 
ে�ানও অথর োড়াআ অথবা নামমা� উাকরমে� আউনাক মামিা্ িড়েবন এমন এ�জন 
আআনজীব খতঁেজ েউেত আউন আউনাক �ানীে বাক অযােসাসেোন অথবা আআন উকেববা 
 দান�াকীেদক সে� েযাগােযাগ �কেত উােকনা আউন নেচক ন�কগিেত েফান �কাক েচচা 
�কেত উােকন: 
 
আইিন সহায়তা সমাজ (িলগযাল এইই েসাসাইি)- 212-577-3300 

আআন স ােতা সমাজ (িগযাি এআড েসাসাআ্ট ন�-উউাজর ন�াকী �ােেে�েদক বনামূেিয 
আআন উকেববা  দান �েক থাে�া আআন স ােতা সমােজক সে� েযাগােযাগ �কেত  েি, 
আউন ২১২-৫৭৭-৩৩৯৮ ন�েক েফান �কেত উােকনা 

 
আআন উকেববা সংগঠনগিক এআ আংা� তাি�া্ জনসা াকেণক সতব ােথর েদওো  িা 
 

ওথ আইিন উপেদশ েদয় না এিং েকান িিেশব উিকল িা সং�ার জনয 
সুপািরশ কের না। 
 
আরও তথয 

 ওথ স�ে� আকও তথয জানেত এবং মামিাক আআন ও নেম�ানতনসমূ  েদখেত 
উকদারন �ন: http://www.nyc.gov/html/oath/html/home/home.shtml 
 
 ওথ-এক স�া�সমূ  বনামূেিয www.citylaw.org-েতও উাওো যােবা  থম উী�াক 
“CityAdmin Online Library”-এক েথে� শ �েক িিগি অনতসকণ �না তাকউক 
“ওথ,”-এ �� �ন এবং মামিাসমূ  খতঁেজ েউেত েযসব া� আউন অনতস�ান �কেত চান 
তা  েবা �কােত ে�াি �েক নেচ যানা 
 
 এোড়াও, এআ শনানগিক স�ে� আকও তথয জানেত আউন �িা�ো ব�বদযািেেক 
ওেেবসাআটও উকদারন �কেত উােকন, েযখােন আউন উ�ত্ �তােব �াজ �েক েস বযাউােক 
বচাকউতেদক বযাখযাক তডও েদখেত উােকনা এ্ েদখেত এখােন �� �ন:  
http://www.law.columbia.edu/vehicleseizure   
 

http://www.nyc.gov/html/oath/html/home/home.shtml
http://www.citylaw.org/
http://www.nyls.edu/centers/harlan_scholar_centers/center_for_new_york_city_law/cityadmin_library
http://www.law.columbia.edu/vehicleseizure



