বিচার কেন্দ্রের বিবিনাল কিেগ্রাউন্ড
কচে(বিবিবি) এর জনয আঙ্গুন্দ্রলর ছাপ
প্রদান্দ্রনর আন্দ্রিদনোরীর িম্মবি পত্র

প্রন্দ্রেেশন অি বপপল উইথ কেশাল
বনডিন্দ্রদর িুরক্ষার জনয NYC এর
বিচার কেে (জাবিি কিন্টার)
বিবিনাল কিেগ্রাউন্ড কচে ইউবনে

পার্ট 1. আবেদনকারীর তথ্য (অনুগ্রহ কবর প্রিন্ট করুন)
নামের
শেষাাংে:
জন্ম তাররখ:

নামের
েধ্াাংমের
প্রথে অক্ষর:

নামের
প্রথোাংে:
আমেদনকারীর প্রকার: চাকরর ____

ভলারিয়ার___

আমেদনকারীর
ঠিকানা, েহর
শেট:

শেরেরল শকয়ার___ অপামরটর_____
শ াে্াল র রকউররটি নম্বর:

শ োদাতা / রেরাহকারীর নাে:
পার্ট 2. সতযায়ন

1. আমাকে জানাকনা হকেকে যে আকেদকনর প্রক্রিোর অংশ ক্রহকেকে, উপমর উমেরখত শ োদাতা ো রেরাহকারীমক অেে্ই রিরেনাল জারে
ারভি (রির মজএ ) এর NYS রেভামে যপ্রক্ষাপর্ ক্রিক্রিত জন্ আমেদন করমত হমে এোং শেিারাল েয্মরা অে ইনমভরেমেেন(এেরেআই)
এোং জারে শ িারমক অেে্ই রির মজএ এোং এেরেআই শথমক প্রাপ্ত েলােমলর পর্িামলাচনা এোং েূল্ায়ন করমত হমে। রনরদি ষ্ট
অপরামধর জন্ শদাষী াে্স্ত হমল তা আোর চাকুররর এই অেস্থামনর শক্ষমে প্রভাে শেলমত পামর।
2. আক্রম িাই যেন আমার আঙ্গুকের োপ গ্রহণ েরা হে এেং তা ক্রিক্রেকজএে এেং এফক্রেআই এ জমা যদওো হে এেং জাক্রিে যেন্টার এর
েম্মক্রতর জনয জমা যদওো হে এেং েক্রদ থাকে, ক্রিক্রেকজএে এর যথকে যফরতেৃ ত NYC পূেটেতী অপরাকের তকথযর েংক্রক্ষপ্ত ক্রেেরণী
উপকর উকেক্রিত যেোদাতা ো েরেহারোরী একজক্রির োকথও যেন যশোর েরা হে, এটি আমার িােক্রর ো যেচ্ছাকেো, ো এেজন
োভাক্রেে েমটক্ষম েযক্রি ক্রহকেকে োক্ষযদাকনর উপেুিতার জনয যপেকনর তদকের অংশ ক্রহকেকে প্রদান েরা যহাে।
3. আমাকে জানাকনা হকেকে যে আমাকে আমার অজটন, পেটাকোিনা এেং প্রকোজন হকে, আমার অতীত অপরাে তকথযর ভু ে েংকশােকনর জনয
প্রকোজযকক্ষকে ক্রিক্রেকজএে এর 9 এ এনওোইক্রেআরআর এর অংশ 6050, এেং এফক্রেআই এর প্রক্রেোন অনুোেী যেন আক্রম প্রক্রিো গ্রহণ
েক্রর।
4. আমাকে জানাকনা হকেকে যে আমার িােক্রর ো যেচ্ছাকেো, ো এেজন োভাক্রেে েমটক্ষম েযক্রি ক্রহকেকে োটিটক্রফকেকর্র জনয েরা আকেদন,
আমার িােক্রর, যেচ্ছাকেো, ো এেজন োভাক্রেে েমটক্ষম েযক্রি ক্রহকেকে োটিটক্রফকের্ এর অফার প্রদান ো োক্রতকের পূকেট পূেটেতী যোকনা
ক্রেজ্ঞক্রপ্ত োড়াই তু কে ক্রনকত পারকো, যেোদাতা ো েরেরাহোরী একজক্রির যোকনা অনুকমাক্রদত েযক্রি যোকনা অপরাকের অতীত তথয
পেটাকোিনা েকরকেন ক্রে না যেটিও একক্ষকে প্রকোজয হকে না।
5. আমাকে জানাকনা হকেকে যে অপরাে যপ্রক্ষাপর্ ক্রিক্রিত েরার ফোফে জাক্রিে যেন্টাকর পাঠাকনা হকেকে ো প্রকোজয যফিারাে এেং যির্
আইন, ক্রনেম এেং প্রক্রেোন দ্বারা প্রকোজয য াপনীেতা অনুেরণ েরা হকে এেং শুেুমাে আইন দ্বারা অনুকমাক্রদত েযক্রির ক্রনের্ই প্রোশ
েরা হকে। অতীত অপরাকের তথয এনওোইক্রে োকরেশন যো ইন যমক্রেং হাোক্ররং ক্রির্ারমাইকনশনে আটিটকেে 23এর অনুোেী ক্রেকেিনা
েরা হকে।
6. আক্রম এর্া ক্রনক্রিত েরক্রে যে প্রদানেৃ ত আঙ্গুকের োপ আমার ক্রনকজর এেং আমার েতৃট ে প্রদত্ত তথয েতয, পূণট এেং েঠিে।
7. আক্রম আমার েজ্ঞাকন প্রতযেন েরক্রে যে: (প্রকোজয যক্ষকে যিে ক্রদন)
(a) ____ অপরাকের জনয যদাষী োেযস্ত েরা হে-ক্রন।
(b) ____ এনওোই ো অনয ক্রেিার েযেস্থাে অপরাকের জনয যদাষী োেযস্ত
েরা হকেকে।
(c) ____ শেেতামরর অরভমর্াে েযলতরে আমে।
েক্রদ (b) ো (c) যিে েরা হে, তাহকে ক্রেস্তাক্ররত তথয ক্রদন:___________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

আপনাকে যোকনা অপরাকের জনয যদাষী োেযস্ত েরা হকেনা েক্রদ:
a. আপনার দন্ডাকদশ স্থক্র ত, োক্রতে, ক্রফক্ররকে যদওো, ইউথফু ে
অকফন্ডার(ইও) ো জুকভনাইে যিক্রেনকুকেক্রি(কজক্রি); অপরােমূেে নে
এমন েমটোকন্ড যদাষী োেযস্ত হওো; ো আপক্রন েক্রদ িাোে প্রাপ্ত হকে
থাকেন;
b. আপক্রন অযািজানটাকমন্ট ইন েকন্টমকেশন অে ক্রিেক্রমশাে (এক্রেক্রি) যপকেকেন
এেং আকদকশর যমোদ েমাপ্ত হকেকে; ো
c. আপক্রন আপনার ক্রিক্রেৎো েমটেূিী যশষ হওোর পর আপনার মামো
তু কে ক্রনকেকেন, এেং যোকনা অপরাে ো অপেকমটর জনয যদাষী োেযস্ত
হনক্রন।

8. আক্রম এ েম্পকেট জ্ঞাত যে, আমার যোশযাে ক্রেক্রেউক্ররটি নম্বর িাওো হকেকে এেং জাক্রিে যেন্টার যের্া যেকোকনা েমে যিে েরকত
পাকর, িযাফ এক্সক্লুশন ক্রেকি আমার থাোোেীন েমে যোশযাে োক্রভটকেে আইন অনুোেী তা েরা হকে এেং তা অতীত অপরাকের তথয
যিে েরার পূকেট েম্পন্ন েরা হকে।

আকেদনোরীর োক্ষর

তাক্ররি:

18 েেকরর

তাক্ররি:

ক্রনকি হকে
অক্রভভােকের োক্ষর

পার্ট 3

কিিাদািা িা িরিরাহোরী এন্দ্রজবির অনুন্দ্রিাবদি িযবির িথয

অনুন্দ্রিাবদি িযবির নাি:

পদক্রে:

স্বাক্ষর:

ইকমইে:
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