
ফিদেল এি. ডেল ভাদলে, কফিশনার ও িুখ্য প্রশাসফনক আইন ফিচারক 

NYC Office of Administrative Trials and Hearings 
(OATH) হল একটা স্াধীন প্রশাসননক আইন নিষয়ক 
আদালত যেটা নিচার করা এিং শুনানন করার জন্য 
দানয়ত্ব প্রাপ্ত যে মামলাগুনল তাঁদদর কাদে ননউ ইয়ক্ক  
নসটি-র এদজনসি, যিার্ক  অথিা কনমশনগুনল ননদয় আদস। 

কনথত আইন লঙ্ঘদনর অনিদোগ সম্পদক্ক  OATH 
Hearings Division শুনানন পনরচালনা কদর যেগুনল 
নসটির নিনিন্ন কাে্কপানলকা এদজনসিগুনল, যেমন গৃহ 
ননম্কাণ, পনরচ্ছন্নতা নিধান, স্াস্্যরক্া নিিাগসমহূ, গ্াহক 
সুরক্া সমস্যা এিং ট্যানসি ও নলমনুজন কনমশন তাঁদদর 
কাদে উপস্াপন কদর।

OATH Hearings Division কী?

আপনার সমন িা নিজ্ঞনপ্ত জানর কদরদে NYC-র যকাদনা 
এদজনসি োরা আইন প্রদয়াদগর জন্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত হদয়দে। 
OATH একটা প্রশাসননক আদালত এিং এটা যকাদনা 
অনসুন্ান পনরচালনা কদর না িা সমন জানর কদর না। 
আপনন যকন সমন িা নিজ্ঞনপ্তটা যপদলন যসই ননদয় েনদ 
আপনার যকাদনা প্রশ্ন যথদক থাদক, তাহদল শহদরর যসই 
আইন প্রদয়াগকারী এদজনসিটির সাদথ যোগাদোগ করুন 
যেটা আপনার নাদম সমন িা নিজ্ঞনপ্তটা জানর কদরদে।

আফি ডকন একটা সিন িা  
ফিজ্ঞফতি ডেলাি?

Bronx
3030 Third Avenue
Bronx, NY 10455

যসামিার – িহৃস্পনতিার 
(সকাল 8:00টা – নিদকল 5:00টা)

Brooklyn 
9 Bond Street, 6th & 7th Floor 

Brooklyn, NY 11201
যসামিার – শুক্রিার

(সকাল 8:00টা – নিদকল 5:00টা)

Manhattan 
66 John Street, 10th & 11th Floor

New York, NY 10038
যসামিার – শুক্রিার

(সকাল 8:00টা – নিদকল 5:00টা)

Staten Island 
350 Marks Place, Main Floor

Staten Island, NY 10301
মঙ্গলিার

(সকাল 8:00টা – নিদকল 4:00টা)

Queens
গানি িািা করা এিং স্াস্্য/যরদ্ারাঁ সংক্রান্ত মামলাসমহূ:

31-00 47th Avenue, 3rd Floor
Long Island City, NY 11101

যসামিার – শুক্রিার
(সকাল 8:00টা – নিদকল 5:00টা)

অন্য সম্ মামলা:
144-06 94th Avenue, Main Floor

Jamaica, NY 11435
যসামিার – শুক্রিার

(সকাল 8:00টা – নিদকল 5:00টা)

1-844-OATH-NYC
(1-844-628-4692)

OATH শুনাফন ডকন্দ্রসিহূ

ডোভাষী েফরদষিাসিূহ নিনামদূল্য যদওয়া হয়, 
250টার যিশী সংখ্যক িাষায়। যেসি িাষার 
পনরদষিা পাওয়া োয় তার একটা তানলকা নীদচ 
যদওয়া হল:

সদ্াষজনক থাকার জায়গা: আপনার েনদ 
যকাদনা রকদমর অক্মতা যথদক থাদক এিং যকাদনা 
সদন্তাষজনক থাকার ি্যিস্া দরকার হয়, তাহদল 
1-844-628-4692 এই নম্বদর য�ান করুন।

• আপনন একটা আপীলকরদত পাদরন। কীিাদি 
আপীলকরদত হদি যস সংক্রান্ত ননদদ্ক নশকা 
nyc.gov/oath ওদয়িসাইট অনসুাদর যমদন  
চলনু অথিা আপনার শুনাননর নসদ্াদন্তর 
যপেদনর পাতায় যদওয়া ননদদ্ক নশকাটি 
পালন করুন। 

আপনন আপীলকরদত পারদিন না েনদ আপনন অনিদোগ 
যমদন ননদয় থাদকন, যকাদনা মীমাংসা/সানলনশ যমদন যনন, 
অথিা আপনার শুনাননর জন্য উপনস্ত না হদয় থাদকন।

যফে আফি OATH এর ফসদ্াদ্র সাদথ 
অসম্মত হই, তাহদল আফি কী করি?



েনদ আপনন যকাদনা সমন িা নিজ্ঞনপ্ত পান তাহদল 
আপনন হয়দতা ননম্ননলনখত কাজগুনল করদত পারদিন:

• সমন যমদন যনদিন আর জনরমানার টাকা যদদিন। 
নিজ্ঞনপ্ত িা সমনটা পরীক্া কদর যদখদিন যে 
অনিদোগটা আপনন যমদন ননদত পাদরন নকনা;

• আইন প্রদয়াগকারী এদজনসির যকাদনা একটা 
মীমাংসা িা সানলনশ করা প্র্াি যদওয়া হদল 
যসটা যমদন যনদিন; 

• OATH এর যকাদনা একটা শুনাননদত অংশগ্হণ 
কদর অনিদোগগুনলর নিদরানধতা করদত পাদরন।

ডকাদনা িীিাংসা িা সাফলফশ প্রস্াি ডিদন ডনওয়া:

মীমাংসা িা সানলনশ প্র্ািটি যমদন ননদত হদল আপনাদক 
অিশ্যই অনিদোগগুনল যমদন ননদত হদি, শুনানন করাদনার 
জন্য আপনার যে অনধকার আদে যসটা যেদি যদদিন, 
আইন প্রদয়াগকারী এদজনসির প্র্ানিত মীমাংসার পনরমাদণ 
অথ্ক জমা যদদিন এিং প্র্াদির শত্ক গুনল যমদন চলদিন।

একটা শুনাফন কফরদয় অফভদযাগগুফলর 
ফিদরাফিতা করদিন:

OATH আপনার জন্য সুনিধাজনক উপায় কদর নদদচ্ছ 
যেন আপনন শহদরর আইন প্রদয়াগকারী এদজনসিগুনলর 
জানর করা কনথত অনিদোগগুনলর নিদরানধতা করদত 
পাদরন োর জন্য ি্যনতিগত িাদি সরাসনর OATH এর 
শুনানন করার যকন্দ্রগুনলদত উপনস্ত না হদলও চদল। 

পনরচ্ছন্নতা নিধান, স্াস্্য ও মাননসক পনরচ্ছন্নতা, 
পনরদিশ রক্া, পনরিহন, পাক্ক  ও নিদনাদন নিিাগগুনলর 
জানর করা প্রায় সম্ ধরদনর সমদনর যক্দরে, পাশাপানশ 
গৃহ ও অননি ননি্কাপণ নিিাদগর জানর করা নকেু 
নকেু সমদনরও আপনার সুনিধাজনক জায়গার যথদক 
শুনানন করাদনা োদি োর জন্য এক িা একানধক 
ধরদনর শুনাননর ি্যিস্াপনা নীদচ তানলকািদ্ করা 

ডকাদনা সিন িা ফিজ্ঞফতি ডেদল  
আফি কী করদত োফর?

• আপনার সমদনর সামদনর নদদক উদলেনখত 
তানরখ ও সমদয় OATH অন�দস আসুন।

• েনদ যতমন নকেু থাদক, তাহদল আপনার 
সমথ্কদন যকাদনা ননথপরে, �দটা, এিং সাক্ীরা 
থাকদল তাঁদদর ননদয় আসুন। 

• েখন আপনন উপনস্ত হদিন, স্াক্র 
করুন এিং আপনার শুনানন গ্হণকারী 
অন�সার আপনার মামলাটা রাকা পে্কন্ত 
অদপক্া করুন। 

• শুনানন হদি একজন শুনানন গ্হণকারী 
অন�সাদরর সামদন একটা শুনানন গ্হণ 
করার ঘদর।

• শুনানন গ্হণকারী অন�সারটি আপনাদক নদদয় 
শপথ গ্হণ করাদিন এিং আপনার সাক্্য ও 
প্রমাণ গ্হণ করদিন। সম্ শুনানন শ্রুনতগ্াহ্য 
িাদি যরকর্ক  করা হদি। 

• শুনানন গ্হণকারী অন�সার আপনাদক 
নজদজ্ঞস করদিন যে উনন আপনার মামলার 
নসদ্ান্ত তৎক্ণাৎ নদদত পারদিন নকনা। 
েনদ তাই হয়, আপনন শুনানন গ্হণকারী 
অন�সাদরর নসদ্ান্ত যশানার জন্য প্রনতক্ালদয় 
ন�দর োদিন। 

• অন্যথায়, OATH নসদ্ান্তটা নচঠির মাধ্যদম 
আপনার ঠিকানায় পাঠিদয় যদদি, যে 
ঠিকানাটা OATH এর এিং যে এদজনসি 
আপনাদক কনথত আইন িদঙ্গর অনিদোদগ 
অনিেুতি কদরদে তাঁদদর যরকদর্ক  আদে। 

হদয়দে। েখন এইসি দদূরর যথদক শুনানন করাদনার 
উপায়গুনলর সাহাদে্য সমদনর নিদরানধতা করা হদি 
তখন OATH অিশ্যই আপনার আত্মপক্ সমথ্কদনর 
িতিি্য পূি্কননধ্কানরত শুনাননর তানরদখর নদদন অথিা 
তার আদগই গ্হণ করদিন। 

 

 

আরও জানদত হদল, ওদয়িসাইট  
www.nyc.gov/oath যদখুন। 

েনদ আপনন জনরমানা না যদন, যকাদনা মীমাংসা 
িা সানলনশ যমদন না যনন, িা আপনার সমন য�াদন, 
অনলাইদন, িা নচঠির মাধ্যদম নিদরানধতা না কদরন, 
তাহদল আপনাদক অিশ্যই শুনাননর জন্য ি্যনতিগত 
িাদি উপনস্ত হদত হদি। 

• েনদও আপনার যকান উনকল দরকার যনই, তদি 
আপনন যকউদক আপনার ননদজর খরদচ িািা 
করদত পাদরন অথিা কাউদক আপনার হদয় 
উপনস্ত থাকার জন্য আপনন অনধকার প্রদান 
করদত পাদরন।

ডকাদনা ি্যফতিগত ভাদি উেফথিত ডথদক 
হওয়া OATH শুনাফনর ডষেদরে আিার কী 

কী আশা করা উফচত?

ডিাদনর িাি্যদি শুনাফন

ওয়ান-ফলিক (অনলাইন) শুনাফন

ফচঠির িাি্যদি শুনাফন

(212) 436-0777

OATH Remote Hearings Unit
66 John Street 10th floor 
New York, NY 10038 

www.nyc.gov/oath

  SUMMONS • FOR CIVIL PENALTIES ONLY  

 

 

Agency logo 
here 

SUMMONS NUMBER: 179 378 129 

ENFORCEMENT AGENCY: Department of Transportation 
DIVISION:  841, H163 

AGENCY ADDRESS:   55 Water Street, 9th Floor, New York NY 10041            Phone Number: 311 

RESPONDENT:   Consolidated Edison  DBA:  

Mailing Address:    1615 Bronxdale Avenue   ID NUMBER: X012013206019    
Bronx, NY 10462    TYPE OF ID AND ISSUED BY:  NYC DOT 

Cell Phone: 
 

DATE and TIME OF OCCURRENCE: 6/2/2016 03:08PM     START AND END TIMES OF INSPECTION: N/A 

PLACE OF OCCURRENCE:  2749 Mickle Avenue   BOROUGH:   Bronx 
   Btwn Allerton Avenue and East 
   Gunhill Road 

 
You must respond to this Summons. You can appear at the hearing date and location below or choose another option. For 
other options on how to respond, see the back of this page. 
 

HEARING DATE: August 24, 2016 AT: 8:30 AM  
HEARING LOCATION: Office of Administrative Trials & Hearings 

66 John Street, 10th Floor, New York, NY 10038  Phone: (844)628-4692   
 

Refer to the Summons number above on all communications. 

WARNING:  If you do not appear or respond to this Summons, the City will decide the Summons against you and 
impose penalties. Failure to pay a civil penalty could lead to the denial of an application for, or the suspension, 
termination or revocation of a City license, permit or registration. In addition, the City may enter a judgment 
against you in court.

 

Details of Violation(s) 

34 RCNY 2-11(e)(12)(viii)—Failure to seal street opening joints (D5A)   Mail-in Penalty: $250 
 
At T/P/O I observed that the respondent still has not sealed their street joint  Maximum Penalty: $750 
Opening. CAR 20161630183 was written to have correct, but the respondent  
has failed to reply. 
 
If not admitting the charge, you MUST APPEAR IN PERSON 
 
 

NYC Charter Sections 1048 and 1049-a and the Rules of the City of New York authorize the NYC Office of Administrative Trials and Hearings (OATH) to hold hearings. 
For hearing options, see other side of this summons.  
I, an employee of the agency named above, affirm under penalty of perjury that I personally observed the commission of the violation(s) charged above and/or 
verified their existence through a review of departmental records. False statements made herein are punishable as a Class A Misdemeanor pursuant to section 
210.45 of the Penal Law.  

/s/ 
_______________________________     
Name/ID: Ernest Bennett, Tax Reg No. 000163   Rank/Title: NYC DOT Highway and Sewer Inspector 


