জামিন অধিকারের বিব ৃতি
জামিন ক ী এবং এটি ক ীভাবে কাজ করে?

যখন একজন আসাম ী (“ম ুখ্য ব্যক্ত ি ’ বা “আটক ব্যক্ত ি ”)-কে আদালতে বিচারের জন্য নিয়ে আসা হয়, আদালত
তাদেরকে কিছ ু শর্ত ের অধ ীনে ছেড়ে দিতে পারে, যাকে “জামিন” বলা হয়। সাধারণত জামিন-এর মধ্যে পড়ে আদালতকে
অর্থ প্র দান করা, আসাম ী আদালতের নির্দ েশ মেনে চললে যা সাধারণত মামলার শেষে ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়। অনেক
ধরনের জামিন হয় এবং যদি আসাম ী বা তাদের বন্ধ ু বা পরিবার সম্প রূ ্ণ অর্থটি নগদে দিতে সমর্থ না হয়, তাহলে
তারা “জামিননামা” ব্যবহার করতে পারেন, যেখানে আসাম ীর বন্ধ ু বা পরিবার কোনো লাইসেন্সপ্র াপ্ত জামিন
প্র তিনিধির সাথে একটি চুক্ত িতে স্বাক্ষর করেন যিনি ব ীমা কম্পানির বন্ড ব্যবহার করে তাদের হয়ে অর্থ প্র দান
করেন। এই চুক্ত িগ ল
ু িকে সাধারণত “খেসারত বা ক্ষতিপ রূ ণ চুক্ত ি ” বা “জামিন চুক্ত ি ” বলা হয় এবং যে বন্ধ ু বা পরিবার
এটিতে স্বাক্ষর করেন তাদের “জামিনদার” বলা হয়।
জামিন প্র তিনিধিদের থেকে বন্ড ের জন্য একটি পারিশ্র মিক বা “প্র িমিয়াম” নেওয়া হয় এবং তাছাড়াও জামানত চাওয়া
হতে পারে, যা কিনা জামিন প্র তিনিধি আসাম ী জামিনে ছাড়া পেয়ে বাইরে থাকার সময় জমা রাখে, যা নিশ্চ িত করে যে
আসাম ী আদালতের নির্দ েশ মেনে চলছেন। আইন সর্ব্বোচ্চ প্র িমিয়াম ঠিক করে দেয় ও সাধারণত এটি ফেরতযোগ্য
নয়। জামানত য ুক্ত িয ুক্ত হওয়া উচিত, যেমন বন্ড ের ম ল
ূ ্যের ১০%। জামিন চুক্ত ি চূড়ান্ত হয়ে গেলে জামিননামাটি
অন মু তির জন্য আদালতে পাঠানো হয় ও আসাম ীকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

আপনার অধিকার জানুন
নিম্নলিখিত তথ্যগ ল
ু ি লিখিতভাবে পাওয়ার আপনার অধিকার আছে:

• জামিন প্রতিনিধির পুরো আইনি নাম (কোনো সাবলাইসেন্সি থাকলে তার নামও), যোগাযোগের তথ্য ও নিউ ইয়র্ক
স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস-এর লাইসেন্স নম্বর।
• বীমাকারীর সম্পূর্ণ আইনি নাম, যোগাযোগের তথ্য এবং ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইনসিওরেন্স কমিশনার-এর
নম্বর।
• যদি প্রযোজ্য হয়, দাতব্য জামিন সংস্থার সম্পূর্ণ আইনি নাম, যোগাযোগের তথ্য ও নিউ ইয়র্ক স্টেট
ডিপার্টমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস-এর সার্টিফিকেট নম্বর।
• জামিননামার জন্য প্রয়োজনীয় জামানত ও প্রিমিয়ামের ধরন ও পরিমাণ।
• জামিনের শর্ত হিসাবে আসামীর ওপরে যা যা শর্ত আরোপ করা হয়েছে।
• জরিমানা (আসামী যদি আদালতে ফেরত না যান) বা খালাস (আদালত যখন বন্ড থেকে অব্যাহতি দেয়) ছাড়া অন্যান্য সকল
পরিস্থিতি যেখানে জামিন প্রতিনিধি আসামীকে সমর্পণ করে দেবে।

আপনার এই অধিকারও আছে:
•
•
•
•
•
•
•
•

যে সকল নথি বা চুক্তিতে আপনি স্বাক্ষর করবেন এবং স্বাক্ষর করার সময় জামিনের শর্তাবলী সংক্রান্ত সকল নথি ও
কাগজপত্রের নিজস্ব প্রতিলিপি।
সকল প্রিমিয়াম ও জামানতের বিস্তারিত ও স্বাক্ষরিত রসিদ, একটি যখন আপনি জামিন প্রতিনিধিকে অর্থ ও জামানত
প্রদান করবেন এবং দ্বিতীয়টি যখন জামিন প্রতিনিধি কোনো অর্থ বা জামানত আপনাকে ফেরত দেবেন।
জামিন চুক্তিতে স্বাক্ষর হয়ে যাওয়া ও আদালতের আবশ্যক কাজ মিটে যাওয়ার পরে অনতিবিলম্বে আসামীকে মুক্তি
দেওয়া।
আসামীকে যদি হেফাজত থেকে ছাড়া না হয়, অথবা আসামীকে যদি মুচলেকা দিয়ে অথবা কোনো আর্থিক জামিনের
প্রয়োজন ছাড়াই মুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার ১৪ দিনের মধ্যে জামিন প্রতিনিধির থেকে
প্রিমিয়ামের সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত পাওয়ার।
জরিমানা না ঘটলে সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুত জামানত ফেরত পাওয়ার।
খালাস হলে আপনার জামানত অবিলম্বে ফেরত পাওয়ার।
শুধু আইন দ্বারা অনুমোদিত প্রিমিয়ামই দিন - আপনার থেকে আইনসম্মত প্রিমিয়ামের থেকে বেশি চাওয়া যাবে না।
কোনো জামিন প্রতিনিধি, বীমাকারী বা দাতব্য জামিন সংস্থার বিরুদ্ধে নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ
ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস-এর কাছে অভিযোগ করার।

অভিযোগ জানানোর জন্য, নি উ ইয়র্ক স্ট েট ডিপার্ট মেন্ট অফ ফিনান্স িয়াল সার্ভ িসেস
(DFS)-এর সঙ্গ ে (800) 342-3736 বা www.dfs.ny.gov
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জামিন অধিকারের বিব ৃতি
অন মু োদিত সর্বাধিক প্র িমিয়াম

জামিন প্র তিনিধি জামিন বন্ড ের জন্য কতটা অর্থ নিতে পারবেন তার স ীমা নি উ ইয়র্ক আইন ঠিক করে দেয়। এই
ক্যালকুল েটর আপনাকে এটা ব ুঝতে সাহায্য করবে যে বন্ড ের পরিমাণের ভিত্ত িতে আপনার থেকে কতটা অর্থ চাওয়া
যেতে পারে।
যদি জামিন হয়...
$1 - $199		

জামিন প্র তিনিধি সর্বাধিক যে পরিমাণ দাবি করতে পারবেন...
সর্বনিম্ন $১০ প্র িমিয়াম চাওয়া যাবে

$200 - $3,000

বন্ড ের ১০%

$3,001 - $10,000

প্রথম $৩,০০০-এর ১০%
+ $৩,০০০ ও $১০,০০০-এর মধ্যের পরিমাণের ৮%

$10,001 or more

প্রথম $৩,০০০-এর ১০%
+ $৩,০০০ ও $১০,০০০-এর মধ্যের পরিমাণের ৮%
+ $১০,০০০-এর ওপরের পরিমাণের ৬%

ট ীকা: জামিন প্র তিনিধি প্র িমিয়ামের অতিরিক্ত কোনো পারিশ্র মিক চাইতে পারেন না, কেবলমাত্র আদালতের
নির্দ েশিত পরোয়ানা অন স
ু ারে আসাম ীর গ্র েফতার ও সমর্পণের জন্য, জামিনদারের নথিবদ্ধ অন রু োধ অন স
ু ারে
আসাম ীর গ্র েফতার ও সমর্পণের জন্য ও জরিমানা কমানোর আবেদনের জন্য নিজের পকেট থেকে হওয়া খরচ ছাড়া।
সর্বাধিক প্র িমিয়ামের পরিমাণ যে কোনো প্র য়োজন ীয় জামানতের থেকে আলাদা।
জামিনদারদের জামিন চুক্ত িতে স্বাক্ষর করার সময় বা আগে এই তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে এবং কোনো
নথিতে স্বাক্ষর করার আগে তার এটি অবশ্যই পড়া উচিত। হেফাজত থেকে ছাড়া পাওয়ার য ুক্ত িয ুক্ত সময়কাল পরে
আসাম ীদের নিম্নলিখিত তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে।
আপনি যদি বেশিরভাগ ক্ষেত্র েই জামিন প্র তিনিধির সঙ্গ ে নিম্নলিখিত ভাষাগ ল
ু িতে কথা বলেন, তাহলে আপনার এই
নথি টি সেই ভাষায় পাওয়ার অধিকার আছে: ইংরাজি, স্প্যানিশ, বাংলা, চ ীনা, হাইতিয়ান ক্র িওল, কোরিয়ান, রাশিয়ান

রসিদের স্বীকৃতি

জামিন প্র তিনিধিকে এই ফর্ম ে জামিনদার ও আসাম ীর স্বাক্ষর নিতে হবে।
জামিনদারের স্বাক্ষর 			

তারিখ

আসাম ীর স্বাক্ষর

তারিখ

অভিযোগ জানানোর জন্য, নি উ ইয়র্ক স্ট েট ডিপার্ট মেন্ট অফ ফিনান্স িয়াল সার্ভ িসেস
(DFS)-এর সঙ্গ ে (800) 342-3736 বা www.dfs.ny.gov
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জামিন অধিকারের বিব ৃতি
গুরুত্বপূর্ণ যে সব পরিভাষাগুলি জানা দরকার
জামিন প্র তিনিধি: জামিন প্রতিনিধি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি জামিন জমা করা বা পোস্ট করার জন্য সরাসরিভাবে

আসামী বা জামিনদারের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। জামিন প্রতিনিধিরা আদালতের জন্য কাজ করেন না এবং নিউ ইয়র্কে কাজ
করা সকল জামিন প্রতিনিধিকে নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস-এর থেকে লাইসেন্স নিতে হবে।

দাতব্য জামিন সংস্থা: দাতব্য জামিন সংস্থা হলো নিউ ইয়র্কের অধীনস্থ নন-প্রফিট বা অলাভজনক সংস্থা
যা জামিন প্রতিনিধির মাধ্যমে কোনো আসামীর জামিন নগদ অর্থে প্রদান করতে পারে।

জামানত: জামানত হলো এমন জিনিস – নগদ, সম্পত্তি বা অন্য মূল্যবান কিছু – যা কিনা জামিনদার বা আসামী যে সময়

আসামী জামিনে ছাড়া থাকবেন সেই সময়ে জামিন প্রতিনিধিকে তার কাছে রাখার জন্য দেয় বা “দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়”।
এটি প্রদত্ত - প্রিমিয়ামের – অথবা “পারিশ্রমিক”-এর অতিরিক্ত কিছু হতে পারে। জামানত যুক্তিযুক্ত হতে হবে, যেমন
বন্ডের পরিমাণের ১০%। যদি আসামী আদালতে ফেরত না আসেন বা আদালতের নির্দেশ মেনে না চলেন এবং জামিন বন্ড-এর
জরিমানা হয়, তাহলে জামিন প্রতিনিধি জামানতটি রেখে দিতে পারেন।

খালাস: খালাস হলো আদালত যখন বীমাকারীকে বন্ডের বাধ্যতা থেকে মুক্তি দেয়। আদালত খালাসের কাগজপত্র,
যাকে “ডিসপোজিশন” বলা হয়, তার ব্যবস্থা করবে, যাতে বলা হয় যে জামিনটি খালাস করা হয়েছে। কাগজটি জামিন
প্রতিনিধিকে দিতে হবে, যাকে ৪৫ দিনের মধ্যে জামানত ফেরত দিতে হবে।

জরিমানা: জরিমানা হলো যখন আসামী কোনো আদালতের তারিখ মিস করেন বা আদালতের নির্দেশ লঙ্ঘন করেন ও
আদালত জামিননামার অর্থ প্রদান করার নির্দেশ দেয়।

জামিনদার: জামিনদার, যাকে কখনো কখনো সহ-স্বাক্ষরকারীও বলা হয়, হলেন সেই ব্যক্তি (বা ব্যক্তিরা)

যিনি জামিন প্রতিনিধিকে অর্থ দেন বা জামানত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। জামিনদার বেশিরভাগ সময়েই আসামীর বন্ধু বা
পরিবারের লোক হন।

খেসারত বা ক্ষতিপ র
ূ ণ চ ুক্তি বা জামিন চ ুক্তি: এটি জামিন দেওয়ার জন্য জামিন প্রতিনিধির সঙ্গে

করা চুক্তি।

ব ীমাকার ী: বীমাকারী হলো সেই সংস্থা যা বন্ড ইস্যু করার জন্য জামিন প্রতিনিধির সঙ্গে কাজ করে। নিউ ইয়র্কে
জামিননামার ব্যবসা করা সকল বীমাকারীকে নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস-এর থেকে
লাইসেন্স নিতে হবে।

প্র িন্স িপাল বা ম ুখ্য ব্যক্তি: প্রিন্সিপাল হলো যে ব্যক্তিকে আদালতে ধরে রাখা হয়েছে এবং একে আসামী
বা আটক ব্যক্তিও বলা হয়।

প্র িমিয়াম: প্রিমিয়াম হলো জামিন বন্ডের জন্য দাবি করা পারিশ্রমিক। সর্বাধিক প্রিমিয়াম আইন দ্বারা ঠিক করা

হয়।

সমর্পণ: সমর্পণ তখন হয় যখন জামিন প্রতিনিধি আসামীকে আদালতের হেফাজতে ফিরিয়ে দেন।

অভিযোগ জানানোর জন্য, নি উ ইয়র্ক স্ট েট ডিপার্ট মেন্ট অফ ফিনান্স িয়াল সার্ভ িসেস
(DFS)-এর সঙ্গ ে (800) 342-3736 বা www.dfs.ny.gov
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