নিউ ইয়র্ক স্টেট স্ট ৌজদানি ইনিহাস সংক্রান্ত িনিপত্রানদ
এক্সিক্সিউটিভ ল' আটিিকিল 35 ফ ৌজদাক্সি ইক্সিহাস সংক্রান্ত নক্সিপত্রাক্সদি িকিেি জনে ক্সনউ ইয়িি ফেট ফ ৌজদাক্সি
ক্সিচাি পক্সিকেিা ক্সিভাগকি (New York State Division of Criminal Justice Services, DCJS) ফিন্দ্রীয় জমা
িাখাি সংস্থা ক্সহকসকি স্থাক্সপি িকি।
DCJS ফ ৌজদাক্সি এিং অ-ফ ৌজদাক্সি অনুসন্ধাকনি উত্তি ক্সহকসকি ফ ৌজদাক্সি ইক্সিহাস ক্সিকপাটি অিিা “র্িাপ ক্সিট” প্রদান
িকি। ফ ৌজদাক্সি ইক্সিহাস িকিেি িেিহাি অনুকিাধিািী পকেি অক্সধিাকিি ওপি ক্সনভি ি িকি। DCJS-এি াইকল
লভে িিেই প্রকিেিটি ক্সিকপাকটিি মকধে িাকি ক্সিন্তু িিে প্রিাি িিাি পক্সিমাণ ফি অনুকিাধ িকিকে, অনুকিাধ িিাি
িািণ এিং অনুকিাধিৃ ি নক্সিপত্রাক্সদি অিস্থাকনি ওপি ক্সনভি ি িকি।
উদাহিণস্বরূপ, ক্সনউ ইয়িি ফেট ক্সনয়ামকিি (9 NYCRR §6050.1) অধীকন, এিজন িেক্সি DCJS-এ িািা ক্সনকজি
ফ ৌজদাক্সি ইক্সিহাকসি নক্সিপত্রাক্সদি এিটি প্রক্সিক্সলক্সপ সংগ্রহ িিকি পাকিন। এিজন িেক্সি এগুক্সলি মকধে এিটি ফপকি
পাকিন:
•

এিজন িেক্সি সম্পক্সিিি সমস্ত িিে িািা ক্সনকজি সম্পূণি ফ ৌজদাক্সি ইক্সিহাকসি এিটি প্রক্সিক্সলক্সপ;

•

নক্সিপত্রাক্সদি এিটি প্রক্সিক্সলক্সপ র্াি মকধে এমন ফিানও িিে ফনই র্া ক্সসল িিা অিিা ফগাপনিৃ ি (লুিাকনা),
উদাহিণস্বরূপ এিটি ফ ৌজদাক্সি মামলা(গুক্সলি) িায় িেক্সিি অনুকূল ক্সেল; অিিা

•

এিটি "ফিানও নক্সিপত্র ফনই" উত্তি র্া ক্সনকদি ি িকি ফর্ একজক্সিি িাকে াইকলি মকধে ফিানও ফ ৌজদাক্সি
ইক্সিহাস ফনই।

র্িাপ ক্সিকটি ক্সনম্নক্সলক্সখি উদাহিণটি সংর্ুু্ি িকিেি িোপাকি িেখো এিং ক্সিিিণ প্রদান িকি।
এিটি র্িাপ ক্সিকটি মকধে ফ ৌজদাক্সি (ফগ্র িািী, ফদােী সািেস্তিিণ, ইিোক্সদ) এিং নাগক্সিি (চািক্সি, লাইকসি অিিা
পাক্সমিট) িিে এিং ক্সনম্নক্সলক্সখি ক্সিভাগগুক্সল িািকি পাকি:
•
•
•

•
•
•
•

মকনাকর্াগ ক্সদন - গুরুত্বপূণি িিে
সনািিিণ িিে
NYS ফ ৌজদাক্সি ইক্সিহাকসি িিে, ক্সনম্নক্সলক্সখি সহ:
- ফগ্র িািী/চাকজিি িিে
- আদালকিি মামলাি িিে
- িািািাকসি িিে
- ফপকিাকলি িিে
- ফপ্রাকিিকনি িিে
- মুক্সিি প্রিংসাপত্র
- অনোনে িিে
অনোনে ইক্সিহাস সম্পক্সিিি িিে
চািক্সি/লাইকসকিি িিে
অনুসক্সন্ধি িিে
ক্সনরুক্সিষ্ট িেক্সিি িিে

মনিান াগ নদি - গুরুত্বপূর্ক িিয
এই বিভাগের িোনাি আকে র্া র্খন উপাস্থাপনা িিা হয় িখন র্িাপ ক্সিকট লভে ক্সনক্সদিষ্ট িকিেি িোপাকি এিং এিিম
িিে প্রিাি িিাি ক্সনকেধাজ্ঞািা িোপাকি প্রাপিকি সিিি িকি। ক্সনম্নক্সলক্সখিগুক্সল হকলা িকয়িটি লভে িোনাকিি
উদাহিণ:
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সিাক্তর্ির্ িিয
এই ক্সিভাগটি র্িাপ ক্সিকটি িেক্সিি নাম এিং অনোনে িেক্সিগি িিে প্রদান িকি।

জন্ম িানিনেি মকধে এিাক্সধি িাক্সিখ িািকি পাকি।
জনন্মি স্থাি হকলা ফসই জায়গা ফর্খাকন িেক্সিি জন্ম হকয়কে।
ঠির্ািাি মকধে এিাক্সধি ঠিিানা িাক্সলিাভু ি িািকি পাকি।
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নিঙ্গ, জানি, জািীয়িা এবং ত্বনর্ি বর্ক ফিক্সিিভাগ সময় ক্সিকপাটি িিা িিে ক্সনকদি ি িকি। অিএি, র্ক্সদ এিাক্সধি
ক্সলঙ্গ ক্সিকপাটি িিা হয়, ক্সিকপাটি িিা সমস্ত ক্সলঙ্গ ফদখাকনা হকি; র্ক্সদ এিাক্সধি জাক্সি িাকি, জািীয়িা এিং ত্বকিি
িকণিি িোপাকি সমানভাকি ক্সিকপাটি িিা হয়, এিটিি ফচকয় ফিক্সি এক্সি ফদখা র্াকি।
স্ট ানেি িং, ু নিি িং, উচ্চিা এবং ওজি সিকচকয় সম্প্রক্সি ক্সিকপাটি িিা িিে ক্সনকদি ি িকি।
SSN (ফসাসোল ক্সসক্সিউক্সিটি নম্বি) -এি মকধে এিাক্সধি নম্বি িািকি পাকি।
NYSID # (ক্সনউ ইয়িি ফেট আইকেক্সিক্স কিিন নম্বি) হকলা DCJS দ্বািা ফ ৌজদাক্সি এিং/অিিা ক্সসক্সভল ক্সনউ ইয়িি
ফেট ইক্সিহাস সহ এিজন িেক্সিি জনে ক্সনক্সদিষ্ট এিটি অক্সদ্বিীয় নম্বি। র্ক্সদ এিজন িেক্সিি অিীকিি সমস্ত ইক্সিহাস
ক্সসল িিা িাকি িাহকল িাি এিটিি ফচকয় ফিক্সি NYSID নম্বি িািকি পাকি।
FBI # (ফ কেিাল ক্সিউকিা অ ইনকভক্সেকগিন নম্বি) হল FBI দ্বািা আকিাক্সপি প্রািক্সমি সনািিিণ এিং াইল
নম্বি।
স্টরানবশি ক্লানয়ন্ট আইনি # হকলা এিজন িেক্সিি ফপ্রাকিিন িদািক্সিি জনে সংর্ুি এিটি আইকেক্সিক্স কিিন নম্বি,
র্ক্সদ প্রকর্াজে হয়।
NCIC ক্লানসন নর্শি # হকলা নোিনাল ক্রাইম ইন কমিিন ফসিাি ক্স ঙ্গািক্সপ্রি ক্লাক্সসক্স কিিন নম্বি।
III S নস্থনি (ইিািকেট আইকেক্সিক্স কিিন ইনকেি ক্সস্থক্সি) ক্সনউ ইয়িি িাকদ অনোনে ফেকট িিে লভে আকে ক্সিনা
ক্সনকদি ি িকি।
মানর্কি ক্ত
ু িানেি িাগনির্ ক্সনকদি ি িকি ফর্ িেক্সি এিজন মাক্সিিন র্ুিিাকেি নাগক্সিি ক্সিনা।
দ্রষ্টবয: শুধুমাত্র ক্সসল িিা নক্সিপত্রাক্সদ সম্পক্সিিি িিে আইন দ্বািা ক্সসল িিা িিে প্রিাি িিাি অনুমক্সি না িািকল
প্রিাি িিা হকি না। অিএি, এিজন িেক্সিি ক্সসল িিা িিে সহ ক্সনকজি ফিিকেিি এিটি প্রক্সিক্সলক্সপ পাওয়াি জনে
ফর্াগে।
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নিউ ইয়র্ক ইয়র্ক স্টেট স্ট ৌজদানি ইনিহাস িনিপত্রানদ
এই ক্সিভাগটি DCJS নক্সিপত্রাক্সদকি িাখা ফ ৌজদাক্সি ঘটনা অিিা “সাইকিল”ফি উপস্থাক্সপি িকি। প্রকিেিটি সাইকিল
ক্সনকদি ি িকি ফর্ িখন এিজন িেক্সিি আঙু কলি োপ ফনওয়া হকয়ক্সেল।
ফগ্র িািী/চাকজিি িিে
ফগ্র িািিািী একজক্সি দ্বািা ফগ্র িাক্সিি চাজি ক্সিকপাটি িিা হয় এিং এি সকঙ্গ সাধািণিঃ ফগ্র িাক্সি ক্স ঙ্গািক্সপ্রি
ট্রািক্সমিনও িাকি। আদালি দ্বািা ফদাে আকিাপ িিা এিং ক্সিনেস্ত চাজিগুক্সল “আদালি মামলা িকিেি” অধীকন ক্সিকপাটি
িিা হয়।

"ফিানও ফগ্র িাক্সিি ক্সিকপাটি িিা হয়ক্সন" ফগ্র িাক্সিি িকিেি ক্সনক্সদিষ্ট স্থাকন ফদখা র্াকি, র্িন ফগ্র িািিািী একজক্সি
ফগ্র িাকিি িোপাকি জানাকি না।
র্ক্সদ এই ফগ্র িাক্সিি ফেকত্র ক্সিকিে পক্সিক্সস্থক্সি প্রকর্াজে হয় িাহকল সাইকিল নম্বকিি ক্সনকচ এিং ফগ্র িাক্সিি িাক্সিকখি আকগ
অক্সিক্সিি িিে িািকি, র্াি মকধে ক্সনম্নক্সলক্সখিগুক্সল িািকি পাকি:
•

আঙু নিি ছাপ দ্বািা সাইনর্ি সমনিক ি িাও হনি পানি - িিেকি সমিিন িিাি জনে
াইকলি ওপি এই ফগ্র িাক্সিি ফিানও আঙু কলি োপ িাকি না।

•

নহংস্র গুরুিি অপিাধ - এই সাইকিকল ক্সনউ ইয়িি ফেট ফপনাল ল' আটিিকিল 70.02-এ
আখোি ক্সহংস্র গুরুিি অপিাধ ক্সহকসকি ক্সিকেক্সেি এিটি চাজি িাকি। এই চাজিটি ফগ্র িাক্সি,
ফদাে আকিাপ এিং ক্সেসকপাক্সজিন অিিা ফিকন্দ্র পাঠাকনাি চাজি।
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•

গাহকস্থয নহংসা নিনপাটক জমা র্িা হনয়নছ - ফগ্র িাক্সিি সময় গাহি স্থে ক্সহংসাি ক্সিকপাটি দাকয়ি
িিা হকয়কে। এটি এিটি সুিোি আকদিপত্র নয়:

•

ব
ু অপিাধী - এই সাইকিকলি মকধে আদালি দ্বািা র্ুি অপিাধী (youthful offender,
YO) িায় িাকি।

•

নর্নশাি অপিাধী - ফগ্র িাক্সিি সময় চাজিগুক্সল ক্সিকিাি অপিাধী (juvenile offender,
JO) চাজি ক্সহকসকি ক্সিকিচনা িিা হয়।

•

নর্নশাি অপিাধ - ফগ্র িাক্সিি সময় চাজিগুক্সল ক্সিকিাি অপিাধ (juvenile delinquent,
YD) চাজি ক্সহকসকি ক্সিকিচনা িিা হয়।

আদালকিি মামলাি িিে
সংক্সেষ্ট ফগ্র িাক্সিি জনে ফগ্র িাক্সি/চাকজি িকিেি ঠিি ক্সনকচই আদালকিি িিে ফদখা র্াকি।
আদািি হকলা ফসই আদালকিি নাম ফর্খাকন মামলাি শুনাক্সন হকয়ক্সেল।
স্টর্স িম্বি স্থানীয় আদালকি েকিট নম্বি এিং উচ্চিম আদালকিি মকধে অক্সভকর্াগপত্র নম্বি
অিিা উচ্চিম আদালি িিে নম্বি ক্সচক্সিি িিাি জনে িেিহাি িিা হয়।

ক্সেসকপাক্সজিন হকলা আদালি দ্বািা গৃহীি পদকেপ এিং ফসই পদকেকপি িাক্সিখ। র্িাপ ক্সিট প্রাপিকদি অিগি হকি
হকি ফর্ ক্সেসকপাক্সজিকনি িিে সিসময় আপকেট িিা হয়। আদালিগুক্সল ইকলক্ট্রক্সনিোক্সল DCJS-ফি
ক্সেসকপাক্সজিকনি িোপাকি ক্সিকপাটি িকি। র্ক্সদ ক্সেসকপাক্সজিন িোপাকি DCJS -ফি না ক্সিকপাটি িিা হয় িাহকল
আদালকিি িকিেি পক্সিিকিি “ফিানও ক্সেসকপাক্সজিন ক্সিকপাটি িিা হয়ক্সন” ফদখা র্াকি।
উপকি িাক্সলিাভু ি চাজিগুক্সল ফদাোকিাপ এিং ক্সেসকপাক্সজিকনি চাজি। এগুক্সল ফগ্র িাক্সিি চাজি ফিকি ক্সভন্ন িািণ
এগুক্সল ফসই চাজিগুক্সলকি ক্সনকদি ি িকি র্া জাক্সি িিা হকয়কে। েমাপ্রািিনা চু ক্সি ক্সহকসকি ফর্ চাজিগুক্সলকি িিখাস্ত িিা
হয় িা “সম্পূণি সন্তুক্সষ্ট অনুর্ায়ী”-এি পি এখাকন িাক্সলিাভু ি িািকি পাকি এিং ফর্ চাজিগুক্সল অনে চাকজিি ফিকি
িমাকনা হয় িা “িমাকনা হকয়কে”-এি পি এখাকন িাক্সলিাভু ি িািকি পাকি।
িাক্সস্ত এিং িাক্সস্তি িাক্সিখ, সমাপ্তক্সি উকেখ িিা হকি।
র্ক্সদ ফগ্র িাক্সি এিং ক্সেসকপাক্সজিনকনি িািকণ লা ল প্রক্সিিাদীি অনুকূল একস িাকি িাহকল র্িাপ ক্সিটটি এিিম
ফদখকি হকি পাকি:

6

ক্সনউ ইয়িি ফেট ফ ৌজদাক্সি ফপ্রাক্সসক্সেওি ল' (Criminal Procedure Law, CPL) §§160.50 এিং 160.55
অনুর্ায়ী অনুকূল িায় ক্সসল িিা ফর্কি পাকি এিং CPL 160.58 অনুর্ায়ী িিি সাকপে ভাকি ক্সসল িিা ফর্কি পাকি।
এটি ক্সসল িিা আদালকিি মামলাি সমাক্সপ্তকি উকেখ িিা হয়।
CPL 170.56 অনুর্ায়ী িিখাস্তিিকণি িোপাকি ক্সিচাকিি উকিকিে মুলিু িী গাাঁজাি চাজি িেিীি সমস্ত মামলাি জনে
ফগ্র িাক্সিি ফেকত্র র্খন ফিানও িেিস্থা "অক্সভর্ুকিি অনুকূল ফ ৌজদাক্সি পদকেকপি ক্সসল িিা সমাপন CPL 160.50
হয়" িখন সমিিনিািী ক্স ঙ্গািক্সপ্রি িােি নষ্ট িকি ফদওয়া হয়। র্ক্সদ এিটি সাইকিকলি জনে এিাক্সধি আদালকিি
মামলা িাকি িাহকল সম্পূণি সাইকিকলি উকিকিে ক্সসল িিাি জনে এিং আঙু কলি োপ নষ্ট িিাি জনে সমস্ত মামলাি
পক্সিণাম অিিেই ক্সসল হওয়া উক্সচি।
এই ক্সসল িিা ফগ্র িাক্সি এিং ক্সেসকপাক্সজিন র্িাপ ক্সিকট সংর্ুি িিা হকি, র্ক্সদ আইন দ্বািা এই িকিেি প্রিাি অনুকমাক্সদি
হয় অিিা ফিানও িেক্সি উি ক্সসল িিা ফগ্র িাক্সি এিং ক্সেসকপাক্সজিন সহ ক্সনকজি ফ ৌজদাক্সি ইক্সিহাকসি নক্সিপত্রাক্সদি
প্রক্সিক্সলক্সপ সংগ্রহ িিাি ক্সিিল্প ফিকে ফনন।
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িািািাকসি িিে
স্থানীয় িািাগাি এিং ক্সনউ ইয়িি ফেকট সংকিাধন এিং িক্সমউক্সনটি পর্িকিেণ ক্সিভাগ (New York State
Department of Corrections and Community Supervision, DOCCS), র্া ফেকটি িািাগাি পক্সিচালনা
িকি এিং ফিানও ফদােী সািেস্ত িেক্সি র্খন ফিকন্দ্র প্রিমিাি প্রকিি িকি িখন িািাগাকি প্রকিি িিাি িোপাকি
DCJS-ফি ক্সিকপাটি িকি। ফিানও িন্দীকি ফিন্দ্র ফিকি মুি িিা হকল এিং র্ক্সদ উপর্ুি হয় ফপকিাল লঙ্ঘকনি িািকণ
ফিানও িন্দীকি ফিকন্দ্র ফ িি পাঠাকনা হকল DOCCS দ্বািা DCJS-ফি জানাকনা হয়।

রনবনশি িানিে হকলা ফসই িাক্সিখ র্খন এজন িেক্সিকি স্থানীয় িািাগাি অিিা ফেকটি িািাগাকি িন্দী
িিা হয়।
রনবনশি র্াির্ হকলা প্রকিি িিাি িািণ।
একজক্সি হকলা ফসই সংস্থা র্া প্রািক্সিি প্রকিি িকিেি িোপাকি ক্সিকপাটি িকি। দ্রষ্টবয: ফিানও িন্দীকি এিটি
িািাগাি ফিকি অনেটিকি স্থানান্তি িিা হকল এই িোপাকি DOCCS ক্সিকপাটি িকি না।
স্টেট ইিনমট আইনি িং. হকলা DOCCS অিিা স্থানীয় ফিন্দ্র দ্বািা ক্সনক্সদিষ্ট নম্বি। এটিকি প্রায় "DIN"
নম্বিও িলা হয়।
শানিি সীমাি অিি হকলা িাক্সস্ত ফিানাকনাি সময় আদালি দ্বািা ক্সনধিাক্সিি িািাগাকি িািাি সময়সীমা।
সবক ানধর্ সমানিি িানিে হকলা ফিে িাক্সিখ র্খন িন্দী ক্সনকজি িাক্সস্তি সম্পূণি ফময়াদ পূিণ িিকিন।
শিকসানপক্ষ মুনক্তি িানিে হকলা সিকচকয় সাম্প্রক্সিি িাক্সিখ র্খন এিজন িেক্সিকি িািাগাি ফিকি অিিেই
মুি িিকি হকি।
মুনক্তি িানিে হকলা ফসই িাক্সিখ র্খন এিজন িন্দীকি িািাগাি ফিকি মুি িিা হকি।
মুনক্তি র্াির্ হকলা িািাগাি ফিকি মুক্সিি িািণ।
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ফপকিাকলি িিে
এিজন িেক্সিকি িািাগি ফিকি মুি িকি ফপকিাকল োডা হকল; এিজন িেক্সি ক্সনকজি ফপকিাল ফময়াদ সম্পূণি িিকল এিং
মুি হকল; অিিা ফিানও িািকণি জনে ফপকিাল িাক্সিল িিা হকল(উদাহিণস্বরূপ অনে ফিানও অপিাধ িিকল), এই
সমস্ত সহ পর্িকিেণ প্রক্সক্রয়াি ক্সিক্সভন্ন প্রয়াকসি সাহাকর্ে DOCCS ইকলক্ট্রক্সনিোক্সল DCJS-ফি িিে ক্সিকপাটি িকি।
দ্রষ্টবয: এিজন িেক্সিকি প্রিকম িািাগাকি না পাঠিকয় আদালি দ্বািা প্রিেেভাকি ফপকিাল পর্িকিেকণি িাক্সস্ত ফদওয়া
ফর্কি পাকি। এই ক্সনধিািকণি ফেত্রটি “উইলােি” ক্সহকসকি িাক্সলিাভু ি িািকি। র্ক্সদ এই ঘটনায় ক্সেসকপাক্সজিন উপক্সস্থি
িাকি িাহকল িাক্সস্তি জায়গা "ফপকিাল পর্িকিেণ িাক্সস্ত" ফলখা িািকি।

এই িানিনে স্টপনিাি স্টদওয়া হনয়নছ হকলা ফসই িাক্সিখ র্খন এিজন িেক্সিকি িািাগাি ফিকি মুি িকি
ফপকিাকল োডা হকয়কে।
মুনক্তি রর্াি হল ফপকিাকল মুি িিাি িািণ।
সবক ানধর্ সমানিি িানিে হকলা ফিে িাক্সিখ র্খন এিজন িেক্সি িাি ফপকিাল সম্পূণি িিকিন।
প ক নবক্ষর্ অন স হকলা ফসই এলািা ফর্খাকন এিটি ফপকিাকলি িেক্সিকি ক্সনধিাক্সিি িিা হয়।
স্টপনিাি আইনি িম্বি হকলা ইনকমট আইক্সে নম্বকিি মকিা এিই নম্বি।
স্টপনিাি স্টিনর্ মুনক্ত হকলা ফসই িাক্সিখ র্খন এিজন িেক্সিকি ফপকিাল ফিকি মুি িিা হকয়কে।
মুনক্তি রর্াি হকলা ফসই িািণ র্াি জনে িেক্সি আি ফপকিাল পর্িকিেকণি অধীকন ফনই।
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ফপ্রাকিিকনি িিে
এই িিেটি ফপ্রাকিিন ক্সিভাগ দ্বািা ইকলক্ট্রক্সনিোক্সল ক্সিকপাটি িিা হয়, ফর্মন ক্সনকচ ফদখাকনা হকয়কে।

স্টরানবশনি ছাডা হনয়নছ হকলা ফসই িাক্সিখ র্খন এিজন িেক্সিকি ফপ্রাকিিকন োডা হয়।
সবক ানধর্ সমানিি িানিে হকলা ফসই ফিে িাক্সিখ র্খন এিজন িেক্সি ক্সনকজি ফপ্রাকিিন ফময়াদ সম্পূণি
িিকিন।
প ক নবক্ষর্ এনজনি হকলা ফসই িাউক্সি ফপ্রাকিিন ক্সিভাগ ফর্কখকন িেক্সি ক্সিকপাটি িিকিন।
অনধর্ািনক্ষত্র এনজনি হকলা ফপ্রাকিিনাকিি জনে আইনগি দাক্সয়ত্বপ্রাপ্ত ফপ্রাকিিন ক্সিভাগ। ক্সিেু ফেকত্র এিজন
িেক্সিি ক্সনকজি আিাসন অিিা অনোনে িািকণি জনে অনে িাউক্সি দ্বািা পর্িকিেণ িিা ফর্কি পাকি ক্সিন্তু
ক্সিচািকেত্রটি ফসই ক্সিচািপক্সিি িাউক্সিকি সংিক্সেি িকয়কে ফর্খাকন িেক্সিকি িাক্সস্ত ফিানাকনা হকয়ক্সেল।
স্টরানবশি অন সাি আইনি ফর্ অক্স সাকিি িাকে িেক্সি ক্সিকপাটি িকিন িাকি ক্সচক্সিি িকি।
স্টরানবশি স্টিনজনেশি িম্বি হকলা ফসই নম্বি র্া এিটি পর্িকিেণ মামলা ক্সচক্সিি িিাি জনে িেিহাি িিা
হয়। র্ক্সদ এিজন িেক্সিি এিাক্সধি ফপ্রাকিিন িাক্সস্ত িাকি িাহকল প্রকিেিটিি জনে এিটি ইউক্সনি নম্বি
িািকি।
স্টরানবশি স্টর্স িম্বি হকলা ফসই িেক্সিি সনািিিিণ নম্বি র্াকি ফেকটি িাইকিি ট্রাি ি মামলা ক্সহকসকি
ক্সনউ ইয়কিি স্থানান্তিণ িিা হকয়কে।
স্টরানবশি স্টিনর্ মুনক্তি িানিে হকলা ফসই িাক্সিখ র্খন এিজন িেক্সি আি ফপ্রাকিিন পর্িকিেকণি অধীকন
িাকিন না।
মুনক্তি রর্াি হকলা ফসই িািণ র্াি জনে িেক্সিি আি ফপ্রাকিিন পর্িকিেকণ নন।
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ক্সনিৃক্সত্তি প্রিংসাপত্র (নাগক্সিি প্রক্সিিন্ধিিাি ফিকি)
নাগক্সিি প্রক্সিিন্ধিিাি ফিকি ক্সনিৃক্সত্তি প্রিংসাপত্র এিজন িেক্সি ক্সর্ক্সন ফর্ ফিানও সংখোি নূেনিি অপিাধ অিিা এিটি
গুরুিি অপিাকধি জনে ফদােী সািেস্ত হকয়কে িাকি আদালি অিিা DOCCS দ্বািা জাক্সি িিা হয়।(সংকিাধন আইন
§§701-703)।
এই ক্সনিৃক্সত্তি প্রিংসাপকত্রি উকিিে হকলা ফর্ ফিানও িাকজয়াপ্তিিণ অিিা প্রক্সিিন্ধিিা ফিকি িেক্সিকি মুি িিা, ফর্মন
এিটি ফগ্র িাক্সিি জনে িাি ওপি আপনাআপক্সনই আকিাক্সপি চািক্সিি ওপি ক্সনকেধািজ্ঞাি অপসিাণ, ফিিল সিিাক্সি
অক্স কস িাজ সংিক্সেি িাখা অিিা ফর্াগে হওয়াি অক্সধিাি িেিীি।
এই ক্সনিৃক্সত্তি প্রিংসাপত্রটি ফিানও ক্সিচাি সংক্রান্ত, প্রািাসক্সনি, লাইকসক্সিং অিিা অনে ফিানও সংস্থা, ফিােি অিিা
িিৃি পেকি ফিানও লাইকসি, পাক্সমিট অিিা অনে ফিানও অক্সধিাি অিিা মর্িাদা ক্সনলম্বন, প্রিোহাি, জাক্সি িিকি প্রিোখান
অিিা পুননিিীিিণ িিকি প্রিোখান িিাি ক্সনকজি এিমাত্র েমিা িেিহাি িিাি জনে প্রিংসাপকত্র ফদােী সািেস্তিিকণি
ক্সিিিকণি ওপি আইনগি ভাকি ক্সনভি ি িিাকি ক্সনক্সেদ্ধ িকি না।
ক্সনিৃক্সত্তি প্রিংসাপত্র প্রদান িিা অপিাধীি ফ ৌজদাক্সি নক্সিপত্রাক্সদি ফিকি ক্সনম্নক্সলক্সখি ফদােী সািেস্তিিণকি অপসাক্সিি িকি
না এিং এি কল ফিানও মামলা ক্সসল িিা হয় না।

এই প্রিংসাপত্রটি জাক্সি িিা িাক্সিখ এিং স্থানয়নত্বি িানিনেি মাকে ফর্ ফিানও সময় সংকিাধন অিিা প্রিোহাি িিা ফর্কি
পাকি। স্থানয়নত্বি িানিনেি পি, এই প্রিংসাপত্রটিকি ফিানও সংকিাধন অিিা প্রিোহাি িিা র্াকি না।
অনোনে িিে
এই ক্সিভাকগি মকধে 1 ফ ব্রুয়াক্সি, 1972-এি আকগ ক্সনউ ইয়িি ফেকটি ফগ্র িাক্সি, ক্সেসকপাক্সজিন, িািািাস এিং পর্িকিেণ িিে
িাকি। এই ঘটনাগুক্সলি র্িাপ ক্সিকটি "ফ ৌজদাক্সি ইক্সিহাস িকিেি" মকধে উকেক্সখি ঘটনাি মকিা িিটা ক্সিস্তৃ ি িিে ফনই।
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অিযািয ইনিহাস-সম্পনর্কি িিয
এটি ফসই িেক্সিি িোপাকি িিে ক্সনকদি ি িকি ক্সর্ক্সন এমন র্িাপ ক্সিকটি ক্সিেয় ফর্টি ফিানও ক্সনক্সদিষ্ট সাইকিল সম্পক্সিিি নয়।
এই ক্সিকিানাকমি অধীকন িিে সদাচিকণি প্রিংসাপত্র সম্পক্সিিি হকি পাকি ক্সিন্তু এি মকধেই সীক্সমি নয়।
ফিানও প্রক্সিিন্ধিিা িা চািক্সিি ক্সনকেধাজ্ঞাি ফিকি এিজন িেক্সিকি ক্সনিৃত্ত িিাি জনে DOCCS দ্বািা সদাচিকণি
প্রিংসাপত্র জাক্সি িিা ফর্কি পাকি।(সংকিাধন আইন §§703-a, 703-b)। এটি এিটি অিিা িাি ফচকয় ফিক্সি
প্রক্সিিন্ধিিা অিিা ক্সনকেধাজ্ঞাি মকধে সীক্সমি হকি পাকি অিিা ফসই িেক্সিকি সমস্ত প্রক্সিিন্ধিিা এিং ক্সনোধাজ্ঞাি
ফিকি ক্সনিৃত্ত িিকি পাকি। এিজন িেক্সিকি অিিেই িক্সমউক্সনটিি মকধে নূেনিম ফময়াকদি জনে সদাচিণ িিকি হকি
ফর্মন অপিমি অিিা ফদাোকিাকপি জনে এি িেি, ক্লাস C, D অিিা E গুরুিি অপািাকধ ফদােী সািেস্তিিকণি জনে
ক্সিন িেি, ক্লাস A অিিা B গুরুিি অপিাকধ ফদােী সািেস্তিিকণি জনে পাাঁচ িেি।
সদাচিিকণি প্রিংসাপত্র প্রদান িিা ক্সনম্নস্থ ফদােী সািেস্তিিণকি অপসাক্সিি িকি না। র্ক্সদ সিািে ক্সনকয়াগিিি া অিিা
লাইকসক্সিং একজক্সিকি ক্সনকয়াগ প্রিোখাকনি অিিা লাইকসি অস্বীিাি িিাি আইক্সন ক্সসদ্ধান্ত ফনওয়াি ফেকত্র প্রক্সিকিাধ না িকি।
র্ক্সদও, প্রিংসাপত্র জাক্সি িিা হকল এটি লাইকসি অিিা চািক্সিি উকিিেকি িভাি িকি এমন অপিাধ িা অপিাধগুক্সলি
সম্পকিি পুিাি সকনি ধািণা তিক্সি িকি।

জানি র্িাি িানিে হকলা ফসই িাক্সিখ র্খন প্রিংসাপত্র জাক্সি িিা হকয়কে। জাক্সি িিাি িাক্সিখ ফিকি স্থায়ী িানিনেি
মাকে ফর্ ফিানও সময় প্রিংসাপত্র সংকিাধন অিিা প্রিোহাি িিা ফর্কি পাকি। স্থানয়নত্বি িানিনেি পি, এই
প্রিংসাপত্রটিকি ফিানও সংকিাধন অিিা প্রিোহাি িিা র্াকি না।
ার্নি/িাইনসনিি িিয
র্িাপ ক্সিকটি এই ক্সিভাকগ চািক্সি অিিা লাইকসি আকিদন সম্পক্সিিি িেক্সিি িোপাকি িিে আকে র্াি জনে িাকি
আঙু কলি োপ-ক্সভক্সত্তি ক্সনজস্ব ফ ৌজদাক্সি ইক্সিহাস ক্সিিিণ র্াচাই িিাকি হকি। এই িিেটি ফ ৌজদাক্সি ক্সক্রয়ািলাকপি
সাকি সম্পক্সিিি নয়।
র্িাপ ক্সিকটি মকধে চািক্সি অিিা লাইকসি িকিেি উকেকখি অিি এই িয় ফর্ িেক্সিকি ক্সনর্ুি িিা হকয়ক্সেল অিিা
লাইকসি মঞ্জুিি িিা হকয়ক্সেল।
অিএি, ক্সপস্তল লাইকসকিি (পাক্সমিট) ফেকত্র র্িাপ ক্সিকটি মকধে ফসই িাক্সিকখি উকেখ িািকি র্খন ক্সপস্তল পাক্সমিট মঞ্জুি
িিা হকয়ক্সেল, র্ক্সদ স্থানীয় লাইকসক্সিং আক্সধিাক্সিি DCJS-এি িাকে িিে পাঠিকয় িাকিন।
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অিুসনিি িিয
র্ক্সদ ফ ৌজদাক্সি ইক্সিহাস পাওয়া র্ায় িাহকল ক্সনউ ইয়িি ফেট আইকেক্সিক্স কিিন নম্বি (NYSID#) সম্পক্সিিি
নক্সিপত্রাক্সদ ফ িি ফদওয়া হকি। র্ক্সদ ফিানও িিে ফ িি না ফদওয়া হয়, িাহকল র্িাপ ক্সিকটি মকধে ক্সনম্নক্সলক্সখি িািি াটি
িািকি:

নিরুনিষ্ট বযনক্তি িিয
র্ক্সদ ফিানও িিে ফ িি না ফদওয়া হয়, িাহকল র্িাপ ক্সিকটি মকধে ক্সনম্নক্সলক্সখি িািি াটি িািকি:
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