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করেবন?
এখন কী 
আপনার েয েকান িটিকেটর 30 িদেনর মেধ্য জবাব েদওয়া 
বাধ্যতামলূক। এর পের, েদরী করার জিরমানা ও সুদ 
ততিদন ধের যু� হেত থাকেব যতিদন না আপিন েসই 
িটিকেটর অথৰ্ �দান করেছন অথবা তার িবেরািধতা 
করেছন। তৃতীয় জিরমানা যু� হওয়ার পর আপনার 
গািড়িটেক িবতািড়ত করা বা েটেন িনেয় যাওয়ার ঝঁুিকও 
ৈতির হেয় যােব।

আমার গািড়িটেক িবতািড়ত করা 
বা েটেন িনেয় যাওয়া হেল কী হেব ?
েসিটেক িবতািড়ত করা হেল আপনার গািড়েত েসেঁট েদওয়া 
িবতাড়েনর েনািটেস েদওয়া িনেদৰ্শাবলী অনসুরণ করন। 
েনািটেস েদওয়া ন�ের কল করন, আপনার বািক পড়া অথৰ্ 
�দান করন এবং িবতাড়ন �ত্যাহার কিরেয় িনন। 
আপনার গািড়িটেক েটেন িনেয় যাওয়া হেল েসিটেক 
nyc.gov/finance -এ খুজঁনু অথবা 311-এ েযাগােযাগ 
করন।

জবাব না িদেল পািকৰ্ ং িটিকেটর* খরচ কতটা েবেড় েযেত 
পাের তা েদেখ িনন।

জিরমানা এিড়েয় চলুন
এগিল একিটর উপর 
আেরকিট চাপেত পাের
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* 30 িদেনর পর, একিট $25 জিরমানা জবাব না েদওয়া ক্যােমরা উ��েনর জন্য যু� হেব।
   এর সে� সুদও যু� হেত পাের।
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ওেয়বসাইট

ডাকেযােগ

সশরীের

কীভােব অথৰ্�দান করেবন

NYC িডপাটৰ্ েম� অফ িফনা� িবজেনস েস�ারস্
Bronx: 

3030 3rd Avenue,
2nd floor
Brooklyn: 

210 Joralemon Street

আমােদর ওেয়বসাইট nyc.gov/finance পিরদশৰ্ন করন

আপনার িটিকেটর সে� জেুড় েদওয়া খামিট ব্যবহার করন

NYC িডপাটৰ্ েম� অফ িফনা� িবজেনস েস�ার 
(NYC Department of Finance Business Center)-এর 

েয েকানিটেত আসুন

Staten Island:
350 St. Marks Place

কােজর ঘ�া
েসামবার-শু��বার
সকাল 8:30টা েথেক িবেকল 4:30েট
(সরকারী ছুিটর িদনগিলেত ব�)

Manhattan: 
66 John Street,
2nd floor

Queens:
144-06 94th Avenue,  
Jamaica

েমাবাইল অ্যাপ
nyc.gov/payordispute েথেক েমাবাইল অ্যাপ

 ডাউনেলাড করন



অথৰ্�দান করন অথবা 
িবেরািধতা করন

আপনার িটিকেটর 

আপনার িটিকেটর অথৰ্�দান করার  অথবা িবেরািধতা করার কেয়কিট উপায় 
আেছ। আপনার িটিকট যে� ছাপা হেয় থাকেল, কেয়কিদেনর মেধ্যই আমােদর 
ওেয়বসাইেট তার তথ্য পাওয়া যােব। হােত েলখা িটিকেটর ে�ে� তথ্য আমােদর 
ওেয়বসাইেট �ায় 3 স�ােহর মেধ্য পাওয়া যােব। আপনার কত অথৰ্ বািক 
পেড়েছ অথবা আপনার িটিকটিট িবচারাধীন রেয়েছ িক না তা খুেঁজ েপেত 
আপনার িটিকেটর তথ্য অথবা লাইেস� ে�ট ন�র �েবশ করান। আমােদর 
ওেয়বসাইট এবং েমাবাইল অ্যাপ ব্যবহার কের েকান্ েকান্ পিরেষবা পাওয়া 
যােব তা নীেচর চােটৰ্  েদখােনা আেছ।

 

আিম কীভােব আমার িটিকেটর 
িবেরািধতা করেত পাির?
আপিন অনলাইেন, েমাবাইল অ্যাপ-এর মাধ্যেম, ডাকেযােগ অথবা সশরীের 
আপনার িটিকেটর িবেরািধতা করেত পােরন। িবেরাধ রেয়েছ এমন িটিকেটর 
�ায় অেধৰ্কই খািরজ করা হয়।

• আপিন পািকৰ্ ং-এর িচে�র ফেটা�াফ পাঠােল আপিন েযখােন পাকৰ্  
কেরিছেলন েসখানকার রা�ার ধােরর সবকিট িচ�ই অ�ভুৰ্ � করন। 
ছিবেত পুেরা �কিট েকাণ েথেক েকাণ অবিধ েদখেত পাওয়া আবশ্যক, 
যােত িচ�গিলর সামেনর ও িপছেনর িদক �দিশৰ্ত থােক। রা�ার 
নােমর একিট ছিব অ�ভুৰ্ � করন।

• আমােদর কােছ আপনার েরিজে�শেনর তথ্য ভুল আেছ মেন হেল তা 
জানােত আমােদরেক আপনার েরিজে�শেনর সিঠক তেথ্যর একিট 
কিপ পািঠেয় িদন।

• আপিন আমােদরেক পািকৰ্ ং পারিমেটর একিট কিপ পাঠােল িনি�ত কের 
িনন েয েসিট আপিন েযখােন পাকৰ্  কেরিছেলন েসই এলাকার জন্য 
�েযাজ্য।

েকান িটিকেটর িবেরািধতা করেল 
আিম কীভােব িবচারেকর 
িস�া�ও জানেত পারেবা ?
আপনার শু�নািন অনলাইেন অথবা ডাকেযােগ হেয় থাকেল আমরা 
আপনােক েসই িস�া� পািঠেয় েদেবা। আপনার শু�নািন েকােনা NYC 
িডপাটৰ্ েম� অফ িফনা� িবজেনস েস�ার-েত সশরীের হেয় থাকেল আপিন 
সে� সে�ই িস�া� েপেয় যােবন। িস�াে� আপনার কােছ অিতির� �মাণ 
�দান করেত বলা হেল িনেদৰ্শাবলী অনসুরণ করা িনি�ত করন ও 
আপনার িটিকেটর ন�র অ�ভুৰ্ � করন। আপিন েদাষী সাব্য� হেল 
আপনার 30 িদেনর মেধ্য আপীল করার অিধকার থাকেব।

আপিন �ায় 100 িদেনর মেধ্য অথৰ্�দান বা িবেরািধতা না করেল েসিট 
িবচার �ি�য়ায় যােব। এর অথৰ্ হল িসিট জিরমানা ও সুদ সহ পুেরা অেথৰ্র 
জন্য আপনার িবরে� অথৰ্ পিরেশােধ অ�মতার রােয়র জন্য আইিন পদে�প 
েনেব। আপনার নাম সরকারী আদালেতর েরকেডৰ্  �েবশ করােনা হেব যােত 
বলা হেব েয আপিন এই ঋণ পিরেশাধ কেরনিন। িসিট ঋণ আদায় করার 
জন্য িকছু পদে�প িনেত পাের, েযমন, এিটেক েকান আদায় সং�ার কােছ 
পাঠােত পাের অথবা আপনার স�িত্ত বােজয়া� করেত পাের। রােয় আপনার 
�দত্ত অথৰ্ $350-এর েবিশ হেল আপনার গািড়িটেক িবতািড়ত করা অথবা 
েটেন িনেয় যাওয়া হেত পাের। আপিন িবচােরর সময় একিট শু�নািনর 
অনেুরাধ জানােত পােরন েকবলমা� তা আপনার িটিকটিট িবচারাধীন 
হওয়ার তািরেখর একবছেরর মেধ্য হেল। আপনােক একিট ফমৰ্ পূরণ করেত 
হেব (nyc.gov/finance-েত পাওয়া যােব) এবং রায়দােনর পের 
শু�নািনর আন�ুািনক আেবদন জানােত হেব। আপনার অনেুরাধ �াহ্য হেব িক 
না তা একজন িবচারক িনধৰ্ারণ করেবন। িবচারকেক আপনার অনেুরাধ 
�াহ্য করেত আপনার সমথৰ্েন েয অকাট্য �মাণ রেয়েছ তা �মাণ করা 
আবশ্যক। আপনােক িটিকটিট িবচারাধীন হওয়ার আেগ আপনার জবাব না 
েদওয়ার কারণ দশৰ্ােনা আবশ্যক।

এর অথৰ্ কী ?
িবচারাধীন রেয়েছ 
আমার িটিকটিট 

আরও তেথ্যর জন্য nyc.gov/finance 
পিরদশৰ্ন করন

আমােদর িসে�েম রেয়েছ এমন িটিকেটর অথৰ্�দান করনআমােদর িসে�েম রেয়েছ এমন িটিকেটর অথৰ্�দান করন

আমােদর িসে�েম এখেনা আেসিন এমন িটিকেটর অথৰ্�দান করনআমােদর িসে�েম এখেনা আেসিন এমন িটিকেটর অথৰ্�দান করন

আমােদর িসে�েম রেয়েছ এমন িটিকেটর িবেরািধতা করনআমােদর িসে�েম রেয়েছ এমন িটিকেটর িবেরািধতা করন

আমােদর িসে�েম এখেনা আেসিন এমন িটিকেটর িবেরািধতা করনআমােদর িসে�েম এখেনা আেসিন এমন িটিকেটর িবেরািধতা করন

েমাবাইল অ্যাপওেয়বসাইট তুলনা করন
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