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গর�পূ ণর্ ��ত
এখােন েযসব তথয্ �কাশ করা হেয়েছ তা আ�হী জনগণেক সহায়তা �দান করার উে�েশয
েদওয়া হেয়েছ, এবং এগিল েকান আইিন উপেদশ িহেসেব �হণ করা যােব না এই তথয্িট
েকান আইিন অথবা নিজরগত গর� ে, এবং আইিন সূ� (অথিরিট) বা নিজর িহেসেব ওথ
বা অনয্ েকাথাও ত ুেল ধরা যাে না। এখােন �কািশত তথয্ অ�রগতভােব বা িবষয়গতভােব
িনভূর ্ল বা সিঠক েস বয্াপ েকান �িতিনিধ� বা ওয়ােরি� েদওয়া হে� না অথবা েকান
িস�া�ও েদওয়া হে� না, এবং েযেকান অসতয্তা অথবা অপিরপূণর্তার জনয্ ওথ দায়ী হেব 
িবেশষ কের, এই ওেয়বসাইেট িনয়মাবলী, আইনকানুন, আেদশাবলী, িস�া�সমূহ বা অনয্ানয
আইিন উৎসগিল িনভূর্লভাে ব বা সিঠকভােব বণর্না করা হেয়েছ েকান �িতিনিধ� বা
ওয়ােরি� েদওয়া হে� না অথবা েকান িস�া�ও েদওয়া হে� না, এবং েযেকান অসতয্তা
অথবা অপিরপূণর্তার জনয্ ওথ দায়ী হেব ন এখােন উে�খ করা েযেকান িনয়ম, আইনকানুন,
আেদশ, িস�া� বা আইিন উৎেসর িবষয়ব� সহ �েযাজয্ িবষয়গত এবং প�িতগত আইন
জানার জনয্বয্বহারকারীরা েযন অবশয্ই েকানও �ী কৃত আইিন উৎবয্বহার কের।

ওথ (OATH)-এ েযসব গািড় সং�া� মামলাসমূহ েশানা
হেয়েছ:
েযেকান ে��ােরর পের পুিলশ �ারা আটক গািড়র মািলক এবং
�াইভারেদর জনয্ তথ
১। আপনার গািড়িট যিদ “বােজয়া�” করা অথবা সিরেয় িনেয় যাওয়া হেয়
থােক
আইেনর অধীেন, যিদ েকান গািড় েকান অপরাধ সংঘটেন বয্বহার করা হেয় থাে, তেব পুিলশ
দ�র তা "বােজয়া�" করেত পাের এবং তারপর েকান এক িনউ ইয়কর ্ েকােট বােজয়া�করণ
মক�মা বেল পিরিচত আইনী �ি�য়ার মাধযেম েসিটর দখল পাওয়ার েচ�া কে। বােজয়া�
মক�মা অনুি�ত হওয়ার জনয্ অেপ�া করার সম, পুিলশ িবভাগ �ারা গািড় দখল কের
রাখার িবরে� �িতবাদ জানােত মািলক এবং �াইভারেদর একি�ত শনািনর অিধকার েছ।
আপনার গািড় সামিয়কভােব েফরত পাওয়ার েচ�া করার জনয্ আপনােক বােজয়া� মক�মা
শর হওয়া পযর্� অেপ�া করার �েয়াজন ে মাতাল অব�ায় গািড় চালােনা অথবা গািড়েত
মাদক বা ব�ুক খুঁেজ পাওয়া সহ অনয্ানয্ অপরােধর জনয্ যখন �াইভার েক ে��ার করা
তখন পুিলশ গািড়িেক আটক করেত পাের।

২। একিট শনািনর অিধক
পুিলশ িবভাগ �ারা আটক করা একিট গািড়র �াইভার অথবা মািলক িহেসেব �শাসিনক
িবচারেকর �ারা ওথ-এ একিট শনািনর জনয্ অনুেরারার অিধকার আপনার আেছ েযখােন
েসই িবচারক িস�া� েনেবন েয বােজয়া� মামলা িন�িত হওয়ার পূেবর্ আপিন আপনার গািড়
েফরত পােবন িকনা েসই বয্াপাের
•

ে��ার করার সমেয় পুিলশ িবভাগ �াইভারেক অবশয্ একি শনাির জনয অনুেরাধ
ফমর �দান করেব। ফমর্িট বেল “একি ধারণ শনাি স�� করার অিধকােরর
িব�ি� (রাইট টু এ িরটনশন িহয়ািরং)।” এছাড়াও পুিলশ িবভাগেক অবশয্ গািড়র
মািলেকর কােছ ফমর্ি একি �িতিলিপ িচি মারফত পাঠােত হেব।

•

একি শনাি অনুেরাধ করার জনয, মািলক অথবা �াইভারেক অবশয্ ফেমর
তািলকাভু � থাকা পুিলশ িবভােগর িঠকানাে শনাি অনুেরাধ ফমর্ িচি মারফত
পাঠােত হেব, অথবা সকাল ৮:৩০ েথেক িবেকল ৩:৩০ এর মেধয তা জমা িদেত হেব।
ফমর্ ফয্া করা যােব না।

•

�াইভার এবং গািড়র মািলক উভেয়রই একি শনাি অনুেরাধ করার অিধকার আেছ,
িক� েকবল একি শনািন পিরচালনা করা হেব।
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৩। আপিন যিদ একিট শনািনর জনয্ অনুেরাধ ক

আপনার অনুেরাধ �হণ করার িদন েথেক পরবত� ২িট কমর্ িদবেস
মেধয পুিলশ িবভাগ আপনােক িচির মাধয্ে শনািন সময় ও তািরখ
জানােব। আপনার অনেু রাধ পাওয়ার িদন েথেক পরবত� ১০িট কমর
িদবেসর মেধয শনািন িনধর্ার করেত হেব।

আমার িক একজন আইনজীিবর শরণাপ�
হওয়া উিচত?
ওথ-এর বয্াপাে সাহাযয্করার জনয্আপনােক একজন আইনজীিব অথবা একজন �ানস��
�িতিনিধর শরণাপ� হেত আমরা আপনােক উৎসািহত কির। আপনার অিধকার আেছ ওথ-এ
একজন আইনজীিব অথবা �িতিনিধর সে� হািজর হওয়ার।
একজন আইনজীিব অথবা �িতিনিধর সে� আপিন অবশয্ই আপনার িনেজর মেতা
কের বয্ব�া করেবন এর মােন তারা আপনার কােছ অথর্ দািব করেব িকনা
তা িজ�াসা করার দািয়� আপনার। এছাড়াও আপিন আপনার ওথ শনািন
স�ে� েযেকানও েনািটস তােদরেক িদেত ভুলেবন না
আপনার যিদ েকানও অপরাধমূলক মামলা অমীমাংিসত েথেক থােক, তেব এই
শনািন স�ে� আপনার অপরা িবষয়ক আইনজীিবেক অবগত করন ওথ
শনািনেত আপিন যা লেবন তা পরবত�েত আপনার নােম অপরাধমূলক
মামলােত আপনার িবরে� বয্বহার করা হেত পাে
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আমােক েকাথায় েযেত হেব?

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 হেব ?
আপনার শনািন জনয যথাসমেয় উপি�ত হন। আপিন যিদ েদিরেত আেসন, আপনার
উপি�িত বয্তীত শনাি সংঘিট হেত পাের এবং আপনার িবরে েযেকান শাি�ও
আেরাপ করা হেত পাের।

িকভােব আিম সময়সূিচ পুনঃিনধর্ার করব ?
আপিন যিদ েকান িনধর্াির ৈবঠক অথবা শনািনে হািজর হেত না পােরন, েসে�ে�
যত শী� স�ব শনাি িব�ি�েত নাম উে�খ থাকা পুিলশ িবভােগর �িতিনিধ এবং
ওথ-এর সে� আপনােক েফােন কথা বলেত হেব অথবা তােদর ই-েমল করেত হেব।
আপিন এবং পুিলশ িবভােগর উিকল উভয়েকই েযন অবশয্ েফােন পাওয়া যায়। আপিন
যিদ অনয একি তািরেখ ওথ-এ আসেত পােরন েস বয্াপাে িবচারকেক বলেত পােরন।

আপনার িক েকানও েদাভাষীর �েয়াজন হেব?
আপিন যিদ েকান েদাভাষীর �েয়াজন েবাধ কেরন, তেব েসরকম েকান একজনেক ওথ
িবনামূেলয্ েজাগান েদেব ওথ েফােনর মাধয্েম েদাভাষীর বয্বহার কে থােক। তাঁরা
শনািনকে� একিট ি�কার েফােন কথা বেলন
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একিট ৈবঠককােক বেল?
শনাি শ হওয়ার পূেবর, আপনার সে� একজন িবচারক এবং পুিলশ িবভােগর েকান
একজন েদখা করেবন এটা েদখার জনয্েয মামলাি মীমাংসােযাগয্ িকন। এিটে একি ৈবঠক
বেল অিভিহত করা হয়।
একজন আইনজীিব বা আপনার পছে�র েকান �িতিনিধর সে� অথবা তােদর
ছাড়াই আপিন হািজর হেত পােরন।
ৈবঠেকর িবচারক ওথ-এ িক ঘেট তা বয্াখয করেবন এবং আপিন এবং এন
ওয়াই িপ িড আপনার মামলািটে িকভােব মীমাংসা করেত পােরন তার
উপায়গি িনেয় আেলাচনা করেবন।
আপিন �� িজ�াসা করেত পােরন।
আপিন যিদ চান তেব পুিলশ িবভােগর সে� একিট মীমাংসায় উপি�ত হেত
পােরন, তেব আপনােক মীমাংসায় েপৗঁছােতই হেব এমনিট নয় এিট আপনার
ওপর িনভর ্র কের মীমাংসায় েপৗঁছােনা ঐি�ক। আপিন এবং পুিলশ িবভাগ
উভয় প� স�ত হেলই একিট মীমাংসােত েপৗঁছেনা স�ব। িবচারক উভয়
পে�র সে�ই এটা খুঁজেত কাজ করেবন েয এমন েকান শতর ্ আেছ িকনা যা
আপিন এবং পুিলশ িবভাগ উভেয়র জনয্ই �হনেযাগয্ হ
স�াবয্ মীমাংসার শতর ্গর উদাহরণগি হল: অথর্দ; সংর�ণাগার মাশ;
েনশার �বয্ অপবয্বহােরর েকান ে�া�ােম অ�ভুর; অথবা গািড় েফরত েদওয়া।
এমন েকান িন�য়তা েনই েয আপিন েকান সুিনিদর ্� মীমাসা শতর ্াবলী খুঁেজ
পােবন। এইগিল েকবল উদাহরণ মা�
আপিন যিদ মীমাংসা না কের েনন, তেব আপিন আপনার শনািন েপেত পােরন
আপনার একিট শনািনর অিধকার আে
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একিট শনািকােক বেল?
আমার শনািন জনয িকভােব আিম ��িত েনব?


যিদ আপনার মামলাি ৈবঠেক মীমাংসা না করা হয়, তেব আলাদা একজন িবচারক
একি শনাি স�� করেবন। শনািন একি আদালেতর িবচােরর মতই।



েয সম� নিথপ�, সা�ী, অথবা অনয্ান �মাণ েযগি আপনার মামলায় সাহাযয করেব
বেল আপিন মেন কেরন েসগি সে� আনুন।



আপিন আপনার শনািেত আসার পূেবর, আপিন এবং পুিলশ িবভাগ আপনারা এেক
অনয্ে আপনার মামলার নিথপে�র জনয িজ�াসা করেত পােরন – অথর্া �েতয্ প�
েয সম� নিথপ� িবচারকেক েদখােব। এই অনুেরাধগিলে িলিখত আকাের হেত হেব।



একজন আইনজীিব বা আপনার পছে�র অনয্ েকান �িতিনিধর সে� অথবা তােদর
ছাড়াই আপিন শনািনে হািজর হেত পােরন।

আিম িক আরও েবিশ সময় েপেত পাির?
আপনার যিদ আরও েবিশ সমেয়র �েয়াজন হয়, তেব আরও েবিশ সমেয়র জনয
িবচারকেক িজ�াসা করার অিধকার আপনার আেছ। এিটে বেল মুলতু িব।
আপিন যিদ একজন উিকল অথবা �িতিনিধ েপেত চান অথবা শনাি িবলি�ত
করেত েকান ভাল কারণ েথেক থােক তেব আপিন আরও েবিশ সমেয়র জনয
�াথর্ন করেত পােরন।
আপনােক অনয একিদন েফরত আসেত হেব িক না েস বয্াপাে িবচারক িস�া�
েনেবন।
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আমার শনািন সময় িক ঘটেব?


আপিন এবং পুিলশ িবভাগ উভয়ই �ারি�ক িববৃিত েপশ করেত পােরন। একি
�ারি�ক িববৃিত হে� আপিন েকানিকছু �মাণ করেত যা পিরক�না কেরন তার একি
সারসংে�প।



তারপর পুিলশ িবভাগ �মাণ উপ�াপন করেব, যা সাধারণত �াইভােরর ে��ার
স�িকর ্ নিথপ�সমূহ হেয় থােক। িবভাগেক আটককারী অিফসার অথবা অনয্ান
সা�ীেদর হািজর করার দরকার েনই।



গািড়ি রাখেত পুিলশ িবভাগেক অবশয্ িতন দফা িবষয় �মাণ করেত হেব। িবভাগেক
অবশয্ েদখােত হেব েয �েতয্ দফা “না হওয়ার েচেয় েবিশ কের স�াবয্”
১।
�থমত, ে��ার করার জনয্ “স�াবয্ কার” িছল। এর
অথর্ হে� েয ে��ার করার জনয্ পুিলেশর কােছ একিট আই
িভিত্ত িছ
২।
ি�তীয়ত, আস� অসামিরক বােজয়া�করণ
পুিলশ িবভােগর জয় পাওয়ার স�াবনা রেয়েছ।

মক�মায়

মািলক িন��ক মািলকানার বয্াপাের যুি� েদখােত পােরন েসিট
ঘেট যখন মািলক বেলন েয তােক িনেজেক আটক করা হয়িন
এবং গািড়িটেক েয অপরােধ বয্বহার করা হেব তা িতি
জানেতন না অথবা তার জানার েকান কারণ িছল না। পুিলশ
িবভাগ এই দািবিট �তয্াখয্ান করেত পাের এটা েদিখ েয়
মািলক জানেতন অথবা তার জানা উিচত িছল েয �াইভার
গািড়িট একিট অপরােধর জনয্ বয্বহার করেব এবং/অথবা
েদিখেয় েয েসই �াইভােরর সুিবধার জনয্ই েকবল গািড়িট
মািলকানা অিজর্ত হেয়িছল
৩।
তৃ তীয়ত, িবভাগিট গািড়েক েরেখ েদওয়ার �েয়াজনীয়তা
েদখা েদওয়া। পুিলশ গািড়িট রাখে পাের যিদ মুি� িদেল তা
জনগেণর িনরাপত্তা িবে�র কারণয়।
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পুিলশ িবভাগ তােদর �মাণ উপ�াপন করার পর, এবার আপিন আপনার �মাণ েপশ
করেত এবং সা�ীেদর ডাক িদেত সুেযাগ পােবন।



আপনার অিধকার আেছ েসই সম� সা�ীেদর �� িজ�াসা করার যােদরেক িবভাগ
কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। এিটর নাম�িত-পরী�া।
এইগি হেত পাের েসই সম� মূখয �� েযগেল আপিন যা বলেবন তার
পিরে�ি�েত হয্া বা না-সূচক উত্ িদেত সা�ীেক িজ�াসা কের। এই ��গি
েযভােব শ হেত পাের তার উদাহরণ হে� “এটা িক সিতয নয় েয .... ?”
অথবা মূখয ��সমূহ েয ধরেনর শে�র সে� েশষ হেত পাের তা হল, “...
েসি িক সিঠ নয়?” অথবা “..., িঠ আেছ?”



আপনার সা�ীরা শপেথর আওতায় থাকেবন। আপিন আপনার সা�ীেদর কােছ িক
ঘেটিছল েস স�ে� সরাসির ��ও িজ�াসা করেত পােরন।
এইগিল হে� মু� �াে�র �� েযমন “েক, িক, কখন, েকাথায়, িকভােব?
আপিন িক েদেখেছন? আপিন িক শেনেছ? আপিন িক জােনন?



আপনার �� করা েশষ হেল, পুিলশ িবভাগ তখন আপনার সা�ীেদরেক �িত-পরী�া
করেত পােরন।

আমার িক সতয্তার জনয্ সা�য্ েদওয়া উ?
•

এি আপনার ওপর িনভর ্ কের। আপিন সতয্ত �ীকার কের সা�য েদেবন
িকনা েস বয্াপাে আপনােক একি কিঠ িস�া� িনেত হেত পাের।

•

ওথ শনািনে সতয্তা জনয আপিন সা�য েদেবন িকনা েস স�ে� িস�াে�র
বয্াপাে একজন আইনজীিবর সে� পরামশর করা সেবর্াত হেব।

•

সংিবধােনর প�ম সংেশাধনীর আওতায় সতয্ত �ীকার কের সা�য না েদওয়ার
অিধকার আপনার আেছ যিদ আপনার �ীকােরাি�র মাধয্ে এটা েদখােনার
�বণতা থােক েয আপিন েকানও অপরােধর জনয েদাষী।

•

িক� আপিন যিদ ওথ-এ সতয্ত সা�য না েদওয়াটা েবেছ েনন, ওথ িবচারক
এটা ধের িনেত পােরন েয আপনার নীরবতার অথর হে� আপনার সা�য্ত
আপনার জনয সুিবধাজনক হেব না—যার মােন হল পুিলশ িবভাগ যা বেলেছ
তােত আপিন স�ত আেছন।

•

েযেকানও সা�য্মূল িববৃিত যা আপিন ওথ-এ �দান কেরন তা আপনার
অপরাধমূলক মামলােত আপনার িবরে বয্বহা করা হেত পাের।
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•

যিদও সতয্ত সা�য েদওয়ােত আপনার অস�ত হওয়ার িবষয়িটে আপনার
অপরাধমূলক মামলােত আপনার িবরে ধরা হেব না, ওথ-এর শনাি হে�
আলাদা ধরেনর। এইগি হে� ওথ-এ অসামিরক, �শাসিনক িবিধব�
কমর্কা�



আপিন যিদ েকানও উিকল ছাড়াই উপি�ত হন, এবং সতয্তা জনয সা�য �দান
কেরন, িবচারক আপনােক শপেথর অধীেন আপনার ব�বয �দান করেত বলেবন।
িবভােগর আইনজীিব আপনােক �� িজ�াসা করেত পােরন।



িবচারক আপনােক অথবা েযেকান সা�ীেক �� িজ�াসা করেত পােরন।



পিরেশেষ, উভয় প�য্ সমাি� ব�বয েপশ করেত পাের। সমাি� ব�বয হে� আপিন
েযটা �মাণ কেরেছন বেল আপনার মেন হয় েস স�েকর একি সারসংে�প। আপিন েয
ফলাফল চান েস বয্াপাে িবচারকেক বলেত পােরন।
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শনািন পের িক ঘটেব?
শনাি েশষ হেল, ওথ িবচারক িতন কমর্ িদবেস মেধয একি িস�া� �কাশ করেবন। এি
েদখেত হেব এই রকম:

িস�াে�র একি �িতিলিপ আপিন িচিঠ মাধয্ে পােবন।
িবচারেকর িস�া� ই�ারেনেটও �কাশ করা হয়।
িবচারক যিদ গািড়ি মুি�র আেদশ েদন, তেব গািড়ি েখাঁয়াড় (প�) েথেক
েফরত েপেত মািলকেক অবশয্ পুিলশ িবভােগর স�িত িবষয়ক সহকারী
(�পািট �াকর )-এর সে� বয্ব� কের িনেত হেব।
পরািজত দল ওথ-এর িস�াে�র পুনিবর্চা �াথর্ন কের ে�ট সুি�ম েকােটর
আেবদন করেত পােরন।
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আইিন পিরেষবাসমূহ
েকানও অথর্ ছাড়াই অথবা নামমা� পাির�িমেক আপনার মামলািট লড়েবন এমন একজ
আইনজীিব খুঁেজ েপেত আপিন আপনার �ানীয় বার অয্ােসািসেয়শন অথবা আইিন পিরেষবা
�দানকারীেদর সে� েযাগােযাগ করেত পােরন। আপিন িনেচর ন�রগিলেত েফান করার েচ�া
করেত পােরন:

আইিন সহায়তা সমাজ (িলগয্াল এইড েসাসাই)- 212-577-3300
আইিন সহায়তা সমাজ (িলগয্াল এইড েসাসাই) িন�-উপাজর্নকারী �ােয়ে�েদর িবনামূেলয
আইিন পিরেষবা �দান কের থােক। আইিন সহায়তা সমােজর সে� েযাগােযাগ করেত হেল,
আপিন ২১২-৫৭৭-৩৩৯৮ ন�ের েফান করেত পােরন।

আইিন পিরেষবা সংগঠনগিলর এই আংিশক তািলকািট সাধারেণর সুিবধােথর্ েদওয়া হ।

ওথ আইিন উপেদশ েদয় না এবং েকান িবেশষ উিকল বা সং�ার জনয্
সুপািরশ কের না।
আরও তথয
ওথ স�ে� আরও তথয জানেত এবং মামলার আইন ও িনয়মকানুনসমূহ েদখেত
পিরদশর্ন কর http://www.nyc.gov/html/oath/html/home/home.shtml
ওথ-এর িস�া�সমূহ িবনামূেলয্www.citylaw.org-েতও পাওয়া যােব। �থম পৃ�ার
“CityAdmin Online Library”-এর েথেক শর কের িল�গিল অনুসরণ ক তারপর
“ওথ,”-এ ি�ক করন এব মামলাসমূহ খুঁেজ েপেত েযসব শ� আপিন অনুস�ান করেত চান
তা �েবশ করােত ে�াল কের িনেচ যান।
এছাড়াও, এই শনািনগিলর স�ে� আ তথয্জানেত আপিন কলাি�য়া িব�িবদয্ালেয়র
ওেয়বসাইটও পিরদশর্ন করেত পাের, েযখােন আপিন প�িতিট িকভােব কাজ কের েস বয্াপাে
িবচারপিতেদর বয্াখয্ার িভিডও েদখেত পাে। এিট েদখেত এখােন ি�ক কর:

http://www.law.columbia.edu/vehicleseizure
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