
 
 

“নয্ায়িবচােরর উেদ্দেশয্” মামলা খািরজ বা জিরমানা �ােসর জনয্ যুি�তকর্  
 

আইন কী বেল: NYC আইেনর অধীেন, যিদ েকােনা বয্ি� েকােনা NYC আইন, িনয়ম বা নীিতমালা “ল�ন কের”, তাহেল আইনই েসই জিরমানা িনধর্ারণ করেব। তেব িকছু 
ে�ে�, বয্ি�িটেক NYC আইন, িনয়ম বা নীিতমালা “ল�নকারী” িহেসেব পাওয়া েগেলও 
“নয্ায়িবচােরর উেদ্দেশয্” ঐ বয্ি� জিরমানা �ােস জনয্ যুি�তেকর্  েযেত পােরন। 

 
NYC আইেনর অধীেন, েকােনা যথাথর্ “নয্ায়িবচােরর উেদ্দেশয্ যুি�তকর্ ” উপ�াপন করা হেল, একজন শনািন কমর্কতর্ া েসিট েমেন েনওয়ার িস�া� িনেত পােরন যিদ িতিন (1) 
মেন কেরন এক বা একািধক িবেবচয্ িবষয় বা পিরি�িতর িভিৎতেত জিরমানা �াস করা উপযু� হেব (2) “কারণ তা ��ভােব �দশর্ন কের” েয, পূণর্ জিরমানা আেরাপ 
করেল “েসিট অনয্ায় হেব।” ��বয্: আপিন যিদ অিভেযাগ �ীকারও কের েনন, তবুও শনািন কমর্কতর্ া আইন িনধর্ািরত জিরমানার যথাথর্তা িবেবচনা করেত পােরন। 

 
যুি�তকর্ িট কখন করা েযেত পাের: “নয্ায়িবচােরর উেদ্দেশয্” যুি�তকর্  শধুমা� িনে� উে�িখত ে��গেলােত সীমাব� থাকেব: 

1. েয সকল ে�ে� কিমউিনিট েসবা একিট স�াবয্ জিরমানা; 

2. েবিশরভাগ ে�ে�, িক� সকল ে�ে� নয়, যিদ তা টয্াি� অয্া� িলেমািজন কিমশন (Taxi and Limousine Commission,“TLC”) আেরাপ কের। 
 

“কিমউিনিট েসবার” ে�ে�: েয সকল ে�ে� কিমউিনিট েসবা একিট স�াবয্ জিরমানা, েস সকল ে�ে� “নয্ায়িবচােরর উেদ্দেশয্” আপিন সমন খািরেজর জনয্ 
যুি�তেকর্  েযেত পােরন। 

 
TLC সং�া� িনিদর্ � িকছু ে�ে�: “নয্ায়িবচােরর উেদ্দেশয্” জিরমানা �ােসর জনয্ আপিন যুি�তেকর্  েযেত পােরন। 

 
িকভােব “নয্ায়িবচােরর উেদ্দশয্” আেলাচনা করেবন: আপনার শনািনকােল শনািন কমর্কতর্ ার সামেন আপিন যুি�তকর্ িট উৎথাপন করেত পােরন। উপযু� ে�ে� যুি�তকর্  
উপ�াপন করা হেল, েসিট েমেন েনওয়া বা না েনওয়ার ে�ে� শনািন কমর্কতর্ া িনেচর িবষয়গেলা িবেবচনা করেবন: 

• কিথত ল�ন(সমূেহর) গ�ীরতা এবং পিরি�িত(সমূহ); 
• কিথত ল�ন(সমূেহর) কারেণ হওয়া �িতর মা�া; 
• কিথত ল�ন(সমূেহর) পে� ও িবপে�র �মাণ; 
• কিথত ল�ন(সমূেহ) অিভযু� বয্ি�র ইিতহাস, চির�, এবং অব�া; 
• কিথত ল�ন(সমূেহ) অিভযু� বয্ি�র উপর জিরমানা আেরােপর উেদ্দশয্ ও �ভাব; 
• কিমউিনিটর সুর�া বা কলয্ােণর উপর খািরজ বা জিরমানা �ােসর �ভাব। 
• সমন জারীকারী এেজি�র �িত (TLC মামলার ে�ে�), আদালত বয্ব�ার �িত এবং আইন �েয়ােগর �িত জনগেণর আ�ার উপর খািরজ বা জিরমানা �ােসর �ভাব; 

• ��ািবত খািরজ বা জিরমানা �ােসর ফেল (1) িববাদীর িনিদর্ � পিরি�িত এবং (2) অিভযু� ল�েনর েরফােরে� সমন জারীকারী এেজি�র (NYPD, TLC, ইতয্ািদ) 
অব�ান। 

• সমেন �দৎত জিরমানা আেরােপর িস�া� (TLC মামলার ে�ে�) বা ল�েনর অিভেযাগ বহাল রাখার িস�া� েকােনা উপকাের আসেব িক না তা িনেদর্ শকারী অনয্ 
েযেকােনা সংি�� তথয্। 

 
��বয্: “নয্ায়িবচােরর উেদ্দেশয্” যিদ আপনার পে� জিরমানা �াস বা খািরেজর রায় েদওয়াও হয়, তার মােন এই নয়  েয  িবষয়িট  েশষ হেয়  েগেছ। আপনার মামলার ে�ে� 
স�াবয্ জিরমানািট যিদ কিমউিনিট েসবা হেয় থােক, তাহেল সমন জারীকারী NYC এেজি� শনািন কমর্কতর্ ার িস�াে�র তািরখ হেত 35 িদেনর মেধয্ "নয্ায়িবচােরর উেদ্দেশয্" রায়
 খািরেজর জনয্ আপীল করেত পারেব। আপনার মামলািট যিদ TLC িবষয়ক হেয় থােক, তাহেল TLC 20 িদেনর মেধয্ "নয্ায়িবচােরর উেদ্দেশয্" জিরমানা �াস িনি�ত 
করেত, অথবা সমেনর সামেন তািলকাভু� "নূয্নতম জিরমানা" পযর্� জিরমানা বৃি� করেত পারেব। 
��বয্: উপযু� ে�ে� আপনার "নয্ায়িবচােরর উেদ্দেশয্" যুি�তকর্  উপ�াপেনর অিধকার থাকা সে�ও যিদ আপিন তা না কেরন, শনািন কমর্কতর্ া তবুও েসিট িবেবচনা করেত 
পােরন। 

 
অিতির� সহায়তার জনয্ অনু�হ কের েযেকােনা OATH িঠকানায় েসামবার েথেক শ�বার, সকাল 8 টা েথেক িবেকল 5 টা পযর্� সরাসির OATH েহ� 

েস�াের এেস, েটিলেফােন (212) 436-0845 ন�ের, অথবা ইেমইেল Manhelpcenter@oath.nyc.gov-েত েযাগােযাগ করুন 
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