সমন নম্বর:
সমন এবং কমিশনারের আদেশ•দেওয়ানি শাস্তি প্রযোজ্য
প্রয়োগকারী সংস্থা: NYC ডিপার্টমেন্ট অব বিল্ডিংস
এজেন্সির ঠিকানা এবিং ওয়েবসাইট: 280 Broadway, New York, NY 10007 www.nyc.gov/buildings
বিবাদী: ____________________________________________________

(নাম/সত্তা, পদবি)

ডাকযোগের ঠিকানা:____________________________________________

DOB লাইসেন্স/নিবন্ধন#: _______________
মোবাইল:

প্রযোজ্য নয়

ঘটনার দিন: ________________ পর্যবেক্ষণের সময়: _____________ বরো: __________________
ঘটনার স্থান: ________________________________________

ব্লক: _________ LOT: _______ BIN: ______________

আপনাকে অবশ্যই নিচে উল্লিখিত লঙ্ঘন(সমূহ)-এর বিষয়ে উত্তর জানাতে হবে অথবা উপস্থিত থাকতে হবে। প্রতিক্রিয়া কীভাবে জানাবেন তা জানতে পরবর্তী পৃষ্ঠা দেখুন।

শুনানির তারিখ: ________________

স্থান: _____________

অফিস অব অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রায়ালস অ্যান্ড হেয়ারিিংস: ______________ (পরবর্তী পৃষ্ঠায় ঠিকানা দেখুন)
সকল সঙ্গতির উপর সমনের নম্বর নির্দেশ করুন।
সতর্কীকরণ: আপনি যদি এই সমনে হাজির না হন বা প্রতিক্রিয়া না জানান তাহলে সিটি আপনার বিরুদ্ধে সমন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবে এবিং জরিমানা আরোপ করবে। সিভিল
জরিমানা প্রদানে ব্যর্থ হলে অনুমতি অথবা নিবন্ধনের আবেদন প্রত্যাখ্যান, সিটি লাইসেন্স স্থগিত, পরিসমাপ্তি অথবা বাতিল হতে পারে। এছাড়াও, সিটি আপনার বিরুদ্ধে
আদালতে ব্যবস্থা নিতে পারে।

লঙ্ঘনের শর্তসমুহ সংশোধন এবং তা প্রত্যয়িত করতে কমিশনারের আদেশ
প্রতিকারের তারিখ (বিনা শাস্তির সুযোগ, যদি থাকে): _______________
আবশ্যিক উপস্থিতি: □ (অভিযোগের ব্যাপারে দ্বিমত থাকলে)
নির্মাণের ধরন: ____________________________________
তলাসমূহের সিংখ্যা: ____
সম্পর্কিত কর্মসিংস্থান# ________
তদন্তের সময় ভোগদখল: __________________________
সহিিংসতার ভিত্তি: ____________________
প্রাঙ্গনের তদন্তের উপর ভিত্তি করে অথবা ডিপার্টমেন্টের রেকর্ড অনুযায়ী, নিম্ন স্বাক্ষরকারী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে, আপনি NYC
অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কোড আইনের নিম্নোক্ত সেকশনগুলো এবিং/বা নিউ ইয়র্ক সিটি বিধিমালার টাইটেল 1 বা 2 লঙ্ঘন করেছেন।
লঙ্ঘনের কোড

□ পুনরাবৃত্তির অবস্থা
আরও বেড়েছে I প্রতি
1RCNY 102-01(f)

শ্রেণি

□ বর্ধিত II প্রতি 1
RCNY 102-01(f)
শর্তানুযায়ী

সহিিংসতার শর্তসমূহ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে
আইনের বিধান
আদর্শ শাস্তি

□ অবৈধ কথোপকথন-শ্রেণি 1 1
প্রতি 28-202.1 ও 1 RCNY
102-01 অতিরিক্ত সাজা ধারা 210
এর 28 টাইটেল এর অব্যাহত লঙ্ঘনে
অতিরিক্ত দৈনিক সাজা প্রযোজ্য

সর্বোচ্চ শাস্তি

□ Per 28-202.1 & 1
□ জারিকৃত কার্যাদেশ
RCNY 102-01,
স্থগিতকরণ:
অতিরিক্ত শ্রেণি 1 অথবা □ জারিকৃত
শ্রেণি 2 মাসিক সাজা
খালিকরণ:
খালি করা#:
হতে পারে।

লঙ্ঘনের বিবরণ:

প্রতিকার:

NYC চার্টার সেকশন 1048 এবিং 1049-a এবিং নিউ ইয়র্ক সিটির বিধিগুলি NYC অফিস অব অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রায়ালস অ্যান্ড হেয়ারিিংস
(OATH)-কে শুনানির অনুমতি দেয়। শুনানির বিকল্পগুলির জন্য, এই বিজ্ঞপ্তির পরবর্তী পৃষঠ
্ াটি দেখুন। অপরিশোধিত আইনের লঙ্ঘন,
অতিরিক্ত আইন লঙ্ঘন এবিং জরিমানার অন্তর্ভুক্ত। নির্দিষ্ট অভিযোগের ক্ষেত্রে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কোডের ধারা 28-213.1, 28-219.1
এবিং 28-207.2.6 অনুযায়ী অতিরিক্ত DOB সিভিল জরিমানা আরোপ হতে পারে। এই সমনে বিবাদী হিসেবে উল্লেখ না থাকলেও জমির মালিক এই
অতিরিক্ত সিভিল জরিমানা দেওয়ার জন্য দায়ী হতে পারেন।
আমি, ডিপার্টমেন্ট অব বিল্ডিিংস এর একজন কর্মী, মিথ্যা সাক্ষ্যের জন্য দণ্ডবিধির অধীনে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, আমি
ব্যক্তিগতভাবে উপরোক্ত অভিযোগগুলোর লঙ্ঘন(সমূহ) এর কমিশন পর্যবেক্ষণ করেছি এবিং/অথবা বিভাগীয় রেকর্ডের পর্যালোচনার
মাধ্যমে তাদের অস্তিত্ব যাচাই করেছি। এখানে বর্ণিত মিথ্যা বিবৃতি দণ্ডবিধির 210.45 ধারা অনুসারে একটি শ্রেণি A অপকর্ম হিসেবে
শাস্তিযোগ্য।
ইস্যক
ু ারী কর্মকর্তা:________________ স্বাক্ষর:_____________________________

ব্যাজ#:________
পৃষঠ
্ া 1 এর 2

ডিপার্টমেন্ট অব বিল্ডিংস (DOB) অভিযোগ করেছে যে, আপনি এই সমনে উল্লিখিত উক্ত আইন অথবা আইনগুলো লঙ্ঘন করেছেন। সমনের মেইল নোটিশে
একটি “মেইল ইন পেনাল্টি” রয়েছে। আপনার শুনানির আগে পুরোপুরি জরিমানা প্রদান করে আপনি যেকোনো সময় অভিযোগ স্বীকার করতে পারেন। আপনাকে
অবশ্যই প্রত্যয়ন সংশোধন করতে হবে। নোট: যদি সমনের সামনের অংশে উল্লেখ থাকে যে আপনাকে অবশ্যই আসতে হবে, আপনি যদি অভিযোগ নিয়ে বিতর্ক
করতে ইচ্ছুক হন তাহলে আপনাকে অথবা আপনার অনুমোদিত প্রতিনিধিকে অবশ্যই শুনানিতে অংশগ্রহণ করতে হবে। আপনার শুনানির তারিখ, সময় এবং বরোর
জন্য এই সমন দেখুন।
অভিযোগ স্বীকার এবং ডাকযোগে জরিমানা প্রদান করতে:
 মেইল-ইন পেনাল্টিতে উল্লিখিত অর্থ “ফিন্যান্স কমিশনার” এর বরাবর চেক বা মানি অর্ডার প্রদান করুন এবং মানি অর্ডার বা চেকে সমন নম্বরটি লিখুন।
 এই সমনে উল্লিখিত শুনানির দিনের পূর্বের 10 দিনের মধ্যে, এই সমন এবং চেক অথবা মানি অর্ডারের কপি নিচের ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠিয়ে দিন: OATH,
PO Box 2307, Peck Slip Station, New York NY 10272
অভিযোগ স্বীকার এবং ব্যক্তিগতভাবে জরিমানা প্রদান করতে:
 সমনে উল্লিখিত শুনানির তারিখের পূর্বে যেকোনো কর্মদিবসে, সমন এবং আপনার জরিমানা নিয়ে OATH শুনানি কেন্দ্রে সকাল 8:00টা হতে বিকাল 3:30
এর মধ্যে আসুন। চেক, মানি অর্ডার এবং ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করা হয়।
অভিযোগ স্বীকার এবং অনলাইনে জরিমানা প্রদান করতে:
 Http://a836-citypay.nyc.gov/citypay/ecb -তে যান
সংশোধন প্রত্যয়ন করা
প্রত্যেকটি সমনে শর্তাবলি সংশোধনের জন্য এবং একটি সংশোধনের সার্টিফিকেট সময়মতো নিবন্ধনের আদেশ রয়েছে। সমন খারিজ না করা হলে এটি সমস্ত
লঙ্ঘনের জন্য আবশ্যক। সংশোধন প্রত্যয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ফরমগুলি পেতে এবং/অথবা সংশোধনকে কীভাবে প্রত্যয়িত করতে হবে সে সম্পর্কে আরো
তথ্যের জন্য, আপনি আমাদের ওয়েবসাইট http://www1.nyc.gov/site/buildings/business/resolving-violations-ecb.page ভিজিট করতে পারেন অথবা
এনফোর্সমেন্ট ইউনিটের সাথে 212-393-2405 নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রাথমিক সংশোধনের জন্য প্রতিকার, শর্তাধীন বিষয় বা কম গুরত
ু ররূপে প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে কিছু সমন শূনয
্ বা হ্রাসকৃত জরিমানার যোগ্য।

 প্রতিকার: যদি এই সমনের সামনের অংশটিতে একটি “প্রতিকারের তারিখ” উল্লেখ থাকে তবে আপনার কাছে লঙ্ঘন স্বীকার এবং এই সমনের সামনের অংশে





তালিকাভুক্ত “প্রতিকারের তারিখ” অনুযায়ী DOB-এর কাছে একটি সংশোধনের সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার বিকল্প রয়েছে। যদি “প্রতিকারের তারিখ” এর
পূর্বে DOB আপনার সংশোধনের সার্টিফিকেট অনুমোদন করে তাহলে আপনি লঙ্ঘনে অভিযুক্ত থাকবেন তবে আপনাকে শুনানিতে অংশ নিতে বা জরিমানা
দিতে হবে না। যদি “প্রতিকারের তারিখ” এর পূর্বে আপনার “প্রতিকার” অনুমোদিত না হয় তবে আপনাকে শুনানিতে অংশ নিতে হবে বা স্বীকার করতে হবে
এবং নির্দেশিত পরিমাণ জরিমানা পরিশোধ করতে হবে। যদি এই বিকল্পটি না থাকে এবং শুনানির পরে আপনি লঙ্ঘনে অভিযুক্ত হন তবে জরিমানা আরোপ
করা হবে।
চুকত
্ ির বিষয়: উপযুক্ত হলে, DOB-এর কাছ থেকে আপনি একটি প্রাক-শুনানির প্রস্তাব পেতে পারেন যার মাধ্যমে আপনি লঙ্ঘন স্বীকার করতে পারেন এবং
প্রমিত জরিমানার অর্ধেক পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত জরিমানা হিসেবে পেতে পারেন। আপনি যদি শুনানির পূর্বে প্রস্তাবটি গ্রহণ করে নেন তাহলে প্রথম
নির্ধারিত শুনানির তারিখের 75 দিনের মধ্যে আপনাকে অবশ্যই সংশোধনের একটি গ্রহণযোগ্য সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে। আপনি যদি সংশোধনের
কোনো গ্রহণযোগ্য সার্টিফিকেট জমা না দেন তবে জরিমানা প্রমিত পরিমাণে বা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ানো হবে, যেটি প্রযোজ্য হয়।
শুনানিতে কম গুরত
ু ররূপে প্রতিপন্ন করা: কিছু অভিযোগের ক্ষেত্রে, যদি আপনি শুনানিতে অংশ নেন এবং দেখান যে প্রথম নির্ধারিত শুনানির তারিখে
লঙ্ঘনকারী শর্ত সংশোধন করা হয়েছে তাহলে আপনি হ্রাসযোগ্য জরিমানা পেতে পারেন।

যদি আপনি অভিযোগ স্বীকার করে না নেন তাহলে স্বাধীন NYC অফিস অব অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রায়ালস অ্যান্ড হেয়ারিংস শুনানি আয়োজন করবে এবং
্ ে একটি
আপনার মামলা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিবে। যদি আপনি জরিমানা পরিশোধ না করেন বা আপনার শুনানিতে উপস্থিত না হোন তাহলে আপনার বিরুদধ
পূর্বনির্ধারিত রায় দেওয়া হতে পারে এবং অতিরিক্ত জরিমানা আরোপ করা হতে পারে। সেই সাথে, আপনার NYC লাইসেন্স, নিবন্ধন বা অনুমতির সুবিধাসমূহ
প্রত্যাখ্যান বা বাতিল হতে পারে।
যদি আপনার মামলাটি “অবশ্যই উপস্থিত হতে হবে” হিসেবে উল্লেখ না থাকে তাহলে অনলাইনে, ফোনের মাধ্যমে বা ডাকযোগে আপনি অভিযোগ অস্বীকার করতে
এবং একটি আত্মপক্ষ সমর্থন উপস্থাপন করতে পারবেন।
 অনলাইনে: অনলাইনে আত্মপক্ষ সমর্থন জমা দেওয়ার জন্য, www.nyc.gov/oath ভিজিট করুন।
 ফোনে: ফোনে শুনানির সময়সূচি নির্ধারণ করার জন্য, (212) 436-0777 নম্বরে কল করুন।
 ডাকযোগে: ডাকযোগে আত্মপক্ষ সমর্থন জমা দেওয়ার জন্য, “এই বিবৃতিতে আমার স্বাক্ষর প্রমাণ করেছে যে এর মধ্যে উল্লিখিত সমস্ত ঘটনা সত্য”,
তথ্য উল্লেখ করে যে সমস্ত নথি বিবেচনা করতে চান সেগুলোসহ একটি স্বাক্ষরিত বিবৃতি নিচের ঠিকানায় প্রেরণ করুন: OATH Mail Unit, 66 John
Street, 9th Floor, New York, NY 10038
অভিযোগ অস্বীকার এবং ব্যক্তিগতভাবে একটি আত্মপক্ষ সমর্থন উপস্থাপন করতে:
 শুনানির তারিখে আপনি বা কোনো অনুমোদিত প্রতিনিধি এখানে উল্লিখিত সময় ও স্থানে উপস্থিত হতে পারেন সমন।
OATH HEARINGS CENTERS - ফোন: (844) 628-4692 1-844-OATH-NYC nyc.gov/oath

 ম্যানহ্যাটন: 66 John St. 10th Floor, New York, NY 10038

 ব্রক
ু লিন: 9 Bond St. 7th Floor, Brooklyn, NY 11201

 ব্রঙ্কস: 3030 Third Avenue, Room 250, Bronx, NY 10455

 কুইন্স: 31-00 47th Avenue, 4th Floor Long Island City, NY 11101

 স্টয
্ াটেন আইল্যান্ড: 350 St. Mark’s Place, Main Floor, Staten Island, NY 10301
 অনুগ্রহ করে এই সমন এবং আপনার সমস্ত প্রমাণাদি আপনার সাথে এনে শুনানির জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত থাকুন ।
 আপনার যদি ইংরেজি ভাষায় সহায়তার প্রয়োজন হয় তবে বিনামূল্যে ভাষা সহায়তা প্রদান করা হবে।
 যদি আপনি অক্ষম হন এবিং শুনানির দিন যদি আপনার যুকত
্ িসম্মত আবাসনের প্রয়োজন হয় তাহলে 1-844-OATH-NYC-এ কল করুন।
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