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Appeals Unit 

66 John St., 10th Floor 

New York, NY  10038 
 

 

আপিলের আলেদলের উত্তর 
অপর পক্ষের দ্বারা দাক্ষের করা একটি আপপক্ষের প্রপি একটি উত্তর পপশ করক্ষি এই ফর্মটিক্ষক অবশযই বযবহার করক্ষি হক্ষব।  অনুগ্রহ 

কক্ষর পনক্ষদমশনা যত্ন সহকাক্ষর পড়ুন।  সমূ্পর্ম করা ফর্ম এবং এর সক্ষে সহােক নপি ডাকক্ষযাক্ষে উপক্ষরর ঠিকানাে পাঠান।  
 

যে েযপি এই ফর্ম িরূণ কলরলেে এেং সর্ে সম্বন্ধীয় তথ্য  
যপদ একজন প্রপিপনপি িাপেকাভুক্ত হন, িাহক্ষে Hearings Division আপপে সংক্রান্ত পসদ্ধান্তটি প্রপিপনপিটিক্ষক প্রপিপনপির ঠিকানাে ডাকক্ষযাক্ষে পাঠাক্ষব।  যপদ 

একজন প্রপিপনপি িাপেকাভুক্ত না হন িাহক্ষে Hearings Division পসদ্ধান্তটি পনক্ষের ঠিকানাে ডাকক্ষযাক্ষে পাঠাক্ষব।   

সর্ক্ষনর নম্বর (প্রক্ষোজন হক্ষে অপিপরক্ত পািা বযবহার করুন): __________________________________________________________ 

সর্ক্ষন(গুপেক্ষি) িাকা নার্:  ____________________________ অনকু্ষরািকারীর নার্:  ______________________________ 
____________________________________________  উত্তরদািার সক্ষে সম্পকম :  ___________________________  

পেঠি পাঠাক্ষনার ঠিকানা:  ________________________________ 
(পরপজস্টাডম  প্রপিপনপিক্ষদরক্ষক অবশযই উপপিপি ফক্ষর্মর জনয অনকু্ষর্াদন পত্র সংযুক্ত 

করক্ষি হক্ষব)  
শহর, পস্টট: ____________________________________ পেঠি পাঠাক্ষনার ঠিকানা:  ______________________________ 
পজপ পকাড: _________________________________ শহর, পস্টট: ____________________ পজপ পকাড: ________ 
পটপেক্ষফান নম্বর:  ______________________________ পটপেক্ষফান নম্বর:  ______________________________ 

ইক্ষর্ে ঠিকানা:  _________________________________ ইক্ষর্ে ঠিকানা:  _________________________________ 
 

এই কারলণ পসদ্ধান্তটি সঠিক 

পকন পসদ্ধান্তটি সঠিক িার পনপদমষ্ট কারর্ জাপনক্ষে একটি সংপেপ্ত পববৃপি পেখুন।  পসইসকে ঘটনা, প্রর্ার্, এবং যুপক্তগুপের উপর পনভম র করুন পযগুপে 

শুনানীক্ষি বযবহৃি হক্ষেপিে। আপপেস ইউপনট আপপে সংক্রান্ত পসদ্ধান্তগ্রহক্ষর্র পেক্ষত্র নিুন ঘটনা, প্রর্ার্, বা যুপক্তগুক্ষো পবক্ষবেনা করক্ষব ো।   

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

 

(প্রক্ষোজন হক্ষে অপিপরক্ত পৃষ্ঠা পযাে করুন) 
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(িাতা উল্টাে।  আিোলক িরেতী িষৃ্ঠা অেশ্যই সম্পণূম করলত হলে) 
 

 

 

Hearing Division যথ্লক উত্তর অেসুালর পসদ্ধান্ত যিলত আিোলক অেশ্যই যেসে িদলেি পেলত হলে 

 

1)  Hearings Division কী সর্লয় উত্তর গ্রহণ কলরলে? 

 

 হযাাঁ           না  

আপপক্ষের িাপরখ পিক্ষক 30 পদক্ষনর পভিক্ষর বা আপপে আপনাক্ষক পর্ে কক্ষর পাঠাক্ষনা হক্ষে 35 পদক্ষনর পভিক্ষর উত্তর 

পাওো আবশযক।  যপদ পনপদমষ্ট সর্ক্ষের র্ক্ষিয উত্তর না পাওো যাে, উত্তর িাড়াে আপপক্ষের পসদ্ধান্ত পনওো হক্ষব।  

 

ভাড়ার োপড় ও টযাপির র্ার্ো: যপদ আপপেটি টযাপি ও পের্ুপজন কপর্শক্ষনর ইসুয করা োইক্ষসক্ষের িপেি বা 
প্রিযাহাক্ষরর পবষে যুক্ত িাক্ষক িাহক্ষে উত্তরটি অবশযই আপপক্ষের িাপরখ পিক্ষক 7 পদক্ষনর পভিক্ষর বা আপপে আপনাক্ষক 

ডাকক্ষযাক্ষে পাঠাক্ষনা হক্ষে 12 পদক্ষনর পভিক্ষর উত্তর পাওো আবশযক।  

 

উত্তরটি অবশযই Hearings Division Appeals Unit এবং পয পে পসদ্ধান্তটির আপপে কক্ষরক্ষি উভক্ষের কাক্ষিই পাঠাক্ষি 

হক্ষব।  উত্তরদািাক্ষক অবশযই পনক্ষের 2a এবং 2b পূরর্ করক্ষি হক্ষব।  আইন বেবৎকারী সংিাগুক্ষোক্ষক অবশযই পনক্ষের 

িাপ 3 অনুসরর্ করক্ষি হক্ষব। 

 

 

  

যকেের্াত্র উত্তরদাতালদর জেয – আিোলক অেশ্যই পেলে িপরলেোর প্রর্াণ সম্পণূম করলত হলে 

2a)  আপর্ এলত আর্ার উত্তলরর একটি প্রপতপেপি িাঠাপি (আিপে যে সংস্থালক উত্তলরর প্রপতপেপি িাঠালিে তার িালশ্ থ্াকা োলে টিক পদে): 

 

পেপডং যকস: 

Dept. of Buildings 
Administrative Enforcement 
Unit 280 Broadway, 5th 
Floor 
New York, NY 10007 

 

সযাপেলেশ্ে, িেুেমযেহারলোগ্য, 
যিাপটং ও িপরতযি োেোহলের 

র্ার্ো: 
Department of Sanitation  
Bureau of Legal Affairs 
125 Worth Street, 7th Floor 
New York, NY 10013 
 

 

অপি সংক্রান্ত পেপিভলের 

র্ার্ো (অপিকর্ম সহ): 

FDNY Legal Enforcement Unit 
Bureau of Legal Affairs  
9 Metrotech Center, 4th Floor 
Brooklyn, NY 11201 

 

অ্যালক াহল  নকেইনাকেে 

ক সগুলল খুলুন 

New York City Police Dept. 
Attn: Legal Bureau 
1 Police Plaza, Room 1406 
New York, NY 10007 

 

স্বাস্থয পেপি, যরেঁলতারা, খাদয পেলক্রতা, ও 

SRO র্ার্ো 
DOHMH General Counsel  
42-09 28th Street, 14th Floor CN-30 
Long Island City, NY 11101-4132 

 

োয়ু, শ্ব্দ, জে, RTK, HazMat  

ও েদমর্ার র্ার্ো: 
DEP General Counsel  
59-17 Junction Blvd, 19th Floor 
Flushing, NY 11373-5108 

 

িপরেহে পেপি ও পেউজলরক র্ার্ো: 
Dept. of Transportation 
c/o Asst. Commissioner,  HIQA  
55  Water  Street, 7th Floor  
New York, NY 10041 
 

 

িাকম  পেভাগ্, হাডসে েদীর িাকম  ও েযাোপর 

িাকম  পসটির র্ার্ো: 
Parks Dept. Counsel’s Office  
The Arsenal, 830 5th Avenue 
New York, NY 10065 

 

িােপেক যি যফাে র্ার্ো: 
DOITT Customer Service Coordinator 
Public Pay Telephones  
75 Park Place, 9th Fl. 
New York, NY 10007 

 

োজালরর র্ার্ো: 
Business Integrity Comm., Gen. Counsel  
100 Church Street, 20th Floor 
New York, NY 10007 

 

উিলভািা ও সািারণ পেলক্রতার র্ার্ো: 
Dept. of Consumer Affairs, General Counsel  
42 Broadway, 8th Floor 
New York, NY 10004 

 

েযান্ডর্ালকম র র্ার্ো: 
Landmarks Preservation Commission  
Municipal Bldg., 1 Centre St., 9th Fl., North. 
New York, NY 10005 

 

ভাড়ার গ্াপড় ও েযাপের র্ার্ো: 
NYC Taxi & Limousine Commission  
Falchi Bldg., 31-00 47th Ave. 
Long Island City, NY 11101 

আপপন যপদ পয পকাক্ষনা সংক্ষযাজন সহ, সম্পূর্ম উত্তরটির একটি প্রপিপেপপ, সর্ক্ষনর(গুক্ষো)জনয দাপেত্বশীে বেবৎকরর্ সংিার কাক্ষি না পাঠান, িাহক্ষে উত্তরটি 

পবক্ষবপেি হক্ষব না। 

2b) উিলরর িাি 2a-যত েেেৎকারী সংস্থার িালশ্র েলে টিক পেহ্ন যদওয়া এেং পেলের পেেৃপতটি সম্পণূম করা ও স্বাের করার র্ািযলর্ 

আিপে প্রর্াণ করলত িালরে যে আিপে সংস্থাটিলক উত্তলরর একটি প্রপতপেপি িাঠিলয়পেলেে।   

আপর্ [আিোর োর্ োিার হরলফ পেখুে] _____________________________, পেোসী [আিোর ঠিকাো] _______________________________________, 

শ্িথ্ভলের শ্াপতপেিালের অিীলে প্রতযয়ে করপে যে আপর্ এই উত্তরটি জর্া যদওয়ার জেয অেুলর্াদেপ্রাপ্ত, এই ফর্মটিলত এেং 
সংলোজেগুপেলত আর্ার েুি করা সকে তথ্য, েপদ পকেু থ্ালক, তাহলে তা আর্ার যসরা জ্ঞাে অেুসালর সতয, এেং [তাপরখ] ______________ 

তাপরলখ আপর্ সর্লের(গুলো) জেয দাপয়ত্বশ্ীে েেেৎকরণ সংস্থার কালে উিলর পেপখত এটির ঠিকাোয় এই উত্তলরর একটি প্রপতপেপি একটি 

U.S. যিাটাে সাপভম স ডাকোলে যফোর র্ািযলর্ ো অেযােয ডাক িপরলেোর র্ািযলর্ িাঠিলয়পে।   

 
আিোর স্বাের: ____________________________ 

                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                     

যকেের্াত্র আইে েেেৎকারী সংস্থার জেয 

3)  আইে েেেৎকারী সংস্থাগুলোলক অেশ্যই একটি িথৃ্ক হেফোর্া পদলত হলে যেখালে উত্তরদাতা িপরলেোর পেেলয় েো থ্াকলে। 
 
 


