
পার ক্ িং সমনের আইেজীবী -র 
NYC দপ্তনরর সনগে য�াগান�াগ ্রাআপনার শুনানন সশরীরর, ডাকর�ারে বা অনলাইরন 

হরল সফল ফলাফরলর জন্য আপনার সম্াবনা বৃনধি 
কররে ননম্ননলনিে পদরষেপগুনল গ্রহণ করুন:
• প্রস্তুত থাকুে। আপোর জে্য উদ্ধৃত আইনের ধারাটি 

পুনরাটা পড়ুে এবিং �থাসম্ভব প্রমাণারদ যজাগাড় 
্রুে।

• প্রনরাচ্ য�াে। অেপুুঙ্খ ও রবশ্াসন�াগ্য প্রমাণ যপশ 
্রুে। আপোর মামলার সমথকনে ফনটা, রলরিত 
রববধৃরত ও উপগ্র� রচত্র ব্যব�ার ্রুে।

• যপশাদার য�াে। এ্টি সৎ আত্মপক্ষ সমথকনের 
রববধৃরত রলিুে ও য�ন্ানো সাক্ষীর রববধৃরতন্ 
যোটারাইজ ্রার ্থা রবনবচো ্রুে।

শুোরের জে্য প্রস্তুত �নত সুরেরদকষ্ট পরামনশকর জে্য 
www. nyc. gov/ parkingadvocate যদিুে।

আপনন দদাষী সাব্যস্ত হরল আপনন নসধিারতের োনররির 
30 নদরনর মর্্য আপীল কররে পাররবন। আপীল কররে:
• আনরা যবরশ জররমাো এড়ানত টির্নটর অথক প্রদাে 

্রার ্থা রবনবচো ্রুে। আপরে আপোর 
আপীল রজনত যগনল আপোর প্রদত্ত অথক যফরত 
যদওয়া �নব।

• আপোর আত্মপক্ষ সমথকে প্রস্তুত ্রুে। �াবতীয় 
প্রমাণারদ যজাগাড় ্রুে এবিং রবচারন্র রসদ্ান্ত 
য্ে ভুল তা আপোর আত্মপক্ষ সমথকনের রববধৃরতনত 
ব্যাি্যা ্রুে। আপরে এমে অরতররক্ত প্রমাণ জমা 
রদনত পানরে �া আপোর মলূ শুোরের সময় �য়নতা 
উপলব্ধ রিল ো।

• আপোর রববধৃরতটিন্ িুব অেপুুঙ্খভানব ততরর ্রুে। 
সিংরক্ষপ্ত ও অসমূ্ণক ব্যাি্যাগুরল প্রনরারচত েয়।

• রবশদ রববরণ প্রদাে ্রনত আপোর সমূ্ণক রববধৃরতটি 
এ্টি আলাদা ্াগনজ রলিুে।

• আপরে য� ্ারনণ মনে ্নরে য� রবচারন্র রসদ্ান্ত 
ভুল রিল তা ব্যাি্যা ্রনত তথ্য ও আইনের ভাষা 
প্রনয়াগ ্রুে।

• সচরাচর ্রা ভুলগুরল এড়ানত সা�া�্য যপনত পার ক্ িং 
সমনের আইেজীবীর NYC দপ্তনরর সনগে য�াগান�াগ 
্রুে।

আপোর আপীল অসফল �নল রেউ ইয় ক্  যটেট সুপ্রীম 
য্াটক  -এ এ্টি ধারা 78 আপীল দানয়র ্রনত আপোর 
�ানত আপীনলর রসদ্ানন্তর তাররনির যথন্ চার মাস সময় 
থা্নব।
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পার ক্ িং লঙ্ঘনের অথকপ্রদাে 
বা রবনরারধতা ্রার 
এ্টি রেনদক রশ্া

পার ক্ িং সমে আইেজীবীর দপ্তনরর দ্ারা 
প্রস্তুত ্রা

সশরীরর সাহা�্য পাওয়া �ারব।  
োনরি ও স্ারনর জন্য www. nyc. gov/ parkingadvocate 
দদিুন।

এিারন আরও েথ্য পারবন  
www. nyc. gov/ parkingadvocate.

আপনন সহায়োর জন্য 311 নম্বররও দফান কররে পাররন।

�রদ প্ররতবন্ধ্তার ্ারনণ আপোর রিপাটক নমন্ট অফ রফোন্স 
পররচারলত য্ানো যপ্রাগ্রানম অিংশগ্র�ণ ্রনত বা য্ানো 
পররনষবা গ্র�ণ ্রনত আনবদে ্রার জে্য বাসস্াে প্রনয়াজে 
�য়, তা�নল অেগু্র� ্নর www. nyc. gov/ contactdofeeo-এ 
রিনজরবরলটি সারভক নসস যফরসরলনটটনরর সানথ য�াগান�াগ ্রুে 
বা 311 েম্বনর যফাে ্রুে।

পার ক্ িং সমনের আইেজীবীর দপ্তর �ল অথক রবভানগর মনধ্য 
এ্টি স্াধীে দপ্তর। আমানদর ব্রত �ল:

• জেগণন্ পার ক্ িং বা ্্যানমরা সমনের সমস্যা ও 
অরভন�ানগ স�ায়তা ্রা।

• জেগনণর সদস্যনদর, অথক রবভানগর ও পার ক্ িং সমে 
প্রররিয়ায় জরড়ত অে্যাে্য শ�র সিংস্াগুরলর মনধ্য 
মধ্যস্তা্ারী র�নসনব ্াজ ্রা।

• পার ক্ িং এর সমনের প্ররবধােগুরল ও অথক রবভানগর সিংরলিষ্ট 
েীরতসম�ূ সম্ন ক্  জেগণন্ জাোনো।

• পার ক্ িং সমে প্রররিয়ার পদ্রতগত সমস্যাগুরল রচরনিত ্রা 
ররনপাটক  ্রা ও সমাধানে সা�া�্য ্রা।

আপরে অথক রবভানগর ্ানি আপোর সমস্যা সমাধানের 
�ুরক্তসগেত প্রয়াস ্নর থা্নল ও অসফল �নয় থা্নল আপরে 
পার ক্ িং সমে আইেজীবীর ্ানি স�ায়তার অেনুরাধ ্রনত 
পানরে।

পার ক্ িং সমে আইেজীবীর ্ানি এ্টি অেনুরাধ জমা যদওয়া 
বা স�ায়তা পাওয়া আপোন্ অথকপ্রদানের বা টির্নটর 
রবনরারধতা ্রার জে্য বাড়রত সময় যদয় ো। এততসন্বেও 
আপোন্ অবশ্যই আপোর টির্নট তারল্াভুক্ত বা আইনে 
প্রদত্ত �াবতীয় সময়সীমার প্ররতপালে ্রনত �নব।

শুোরের প্রস্তুরত
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• য্াে আইে লঙ্ঘনের জে্য আপোন্ অরভ�ুক্ত ্রা 
�নয়নি যসটি যদনি রেে।

• পার ক্ িং লঘে সম্ন ক্  আরও তনথ্যর জে্য 
www. nyc. gov/ parkingadvocate যদিুে।

• আপরে টির্নটর অথকপ্রদাে, োর্ রবনরারধতা, য্ােটা 
্রনবে ঠি্ ্নর রেে। 

• আপরে যসই স্ানের দধৃনশ্যর য� ফনটাগ্রারফ্ প্রমাণ 
যজাগাড় ্নরনিে তার পররপূর্ র�নসনব অেলাইে 
মােরচত্র ও উপগ্র� রচত্র সিংগ্র� ্রুে।

• আপরে িা্ন�ানগ টির্নটর অথকপ্রদাে ্রনল স্য়িংররিয় 
রবলনম্বর জররমাো এড়ানত আপোর িা্ যপৌঁিনোর ও 
আপোর যচ্ প্রররিয়া �ওয়ার জে্য �ানত �নথষ্ট সময় 
রািা রেরচিত ্রুে।

• আপরে য� ব্লন্র ধানর পা ক্  ্নরনিে যসিাে্ার দধুানরর 
�াবতীয় রচনি পনড় যফলেু।

• রচনিগুরল রচননির যপানলর যথন্ তীররচননির রদন্ পরবততী 
রচননির যপাল বা পরবততী য্াণ প�কন্ত বলবৎন�াগ্য।

• য�িানে আপরে দটুি পরস্পররবনরাধী রচননির সমু্িীে 
�নবে, যসিানে য�টি সবনচনয় ্ম রেয়ন্ত্র্ যসটিন্ 
অেসুরণ ্রুে।

• যপানলর উভয়রদন্ পার ক্ িং-এ রেনষধাজ্া থা্নল পার ক্ িং এর 
রচননির দপুানশই অবস্াে যেনবে ো।  আপোর গারড়র 
য্ানো অিংশ যপালটি পার �নয় যগনল আপোন্ টির্ট 
যদওয়া �নত পানর।

• য্ানো অরনি-রেবকাপ্ �াইড্্যানন্টর য� য্ানো রদন্ 15 
ফুনটর মনধ্য পা ক্  ্রনবে ো।

• আপোর অস্ায়ী যররজন্রেশে থা্নল যসটি আপোর 
ি্যাশনবানিক  প্রদরশকত ্রার ্থা মনে রািনবে এবিং যময়াদ 
ফুরনো রটে্ারটিন্ েতুে যররজন্রেশনের রটে্ার রদনয় 
বদলানোর আনগ প�কন্ত উইন্ডরশনডে যরনি রদে। 

• ParkMobile অ্যাপ ব্যব�ানরর সময় য� অঞ্চনল পা ক্  
্নরনিে তা রেিুতঁভানব প্রনবশ ্রানো রেরচিত ্রুে। 
আপরে এ্টি অঞ্চনল পা ক্  ্নর অে্য অঞ্চনলর জে্য 
অথকপ্রদাে ্রনত পারনবে ো।

• এ্টি রবরছিন্ন রমটার অঞ্চনল পা ক্  ্রনত আপরে য� 
অঞ্চনল পা ক্  ্নরনিে তার �াবতীয় �নন্ত্র �াবতীয় উপানয় 
অথকপ্রদানের প্রয়াস ্রা রেরচিত ্রুে।

• রাস্া পারাপানরর স্ানের বা পথচারীনদর র ্�ানম্র ্ানি 
পা ক্  ্রার সময় আপোর গারড়র য্ানো অিংশ রাস্া 
পারাপানর দানগর য্ানো অিংশন্ ো যিাঁয়া বা র ্�ানম্র 
য্ানো অিংশন্ ো আট্ানো রেরচিত ্রুে।

• আপোর গারড় িারাপ �নয় যগনল বা আপোন্ বাধ্য �নয় 
যবআইরেভানব পা ক্  ্রনত �নল আপোন্ অরবলনম্ব তা 
দনূর যটনে রেনয় �াওয়ার বা সারানোর ব্যবস্া ্রনত 
�নব।

1.  আপনার টিনকটটি �ত্ন সহকারর পড়ুন
য্ানো তথ্য অস্পষ্ট, যবঠি্ �নল বা ো থা্নল 
আপোর আত্মপক্ষ সমথকনে তা রলরপবদ্ ্রুে। �ানত 
যলিা টির্নটর যক্ষনত্র রবনশষভানব গভীর মনোন�াগ 
রদে।

আপরে এ্টি ্্যানমরা লঙ্ঘনের রবনরারধতা ্রনল 
টির্নট মরুরিত ওনয়ব ঠি্াোয় �াে ও আপোর রবরুনদ্ 
্রা অরভন�াগগুরলর প�কানলাচো ্রুে।

2.  আপনার েথ্য দজাোড় করুন
যসই স্ানের দধৃনশ্যর ফনটা ও রভরিও, সাক্ষীনদর যোটারাইজ 
্রা রববধৃরত, মােরচত্র ও উপগ্র� রচনত্রর রপ্রন্টআউট এবিং 
আপোর মামলায় সা�া�্য ্রনত পানর এমে য� য্ানো 
র্িু এ্ত্র ্রুে।

3.  আপনার আত্মপষে সমথ্থন প্রস্তুে করুন
আপোর মামলার সারসিংনক্ষপ র�নসনব এ্টি আত্মপক্ষ 
সমথকনের রববধৃরত রলিুে।

আপোর পার ক্ িং টির্ট এর 
রবনরারধতা ্ীভানব ্রনবে

টির্টন্ উনপক্ষা 
্রনল আপোন্ 
তার মলূ্য রদনত 
�নব।

এ্টি পার ক্ িং টির্ট যপনল 
আপোন্ ্ী ্রনত �নব
আপরে আপোর গারড় সরানোর আনগ:

• আপোর টির্টটি পড়ুে।
• প্রমাণারদ যজাগাড় ্রুে।

ফনটা তুলেু 
য্াণার য্াণার দধৃনশ্যর দরলল প্রস্তুত ্রুে। 
রাস্ার োম, য�িানে আপোর টির্ট জারর 
্রা �নয়নি যসই ভবনের ঠি্াো এবিং 
টির্নট উনলেি ্রা য� য্ানো র্িু (রচনি, 
রমটার, রটে্ার বা যলেট, ইত্যারদ) প্রদরশকত 
্রুে।

দরূত্ব মাপুে 
আপোর টির্নট দরূত্ব যদওয়া থা্নল যসগুরল 
মাপুে। �ানতর ্ানি �া পানবে ব্যব�ার 
্রুে — রফনত যফনল মাপা, আপোর 
জনুতা, ফুটপানথর গরাদ, ইত্যারদ।

সাক্ষীনদর সনগে ্থা বলেু 
এ্ারধ্ সাক্ষী যথন্ থা্নল তানদর 
য�াগান�ানগর তথ্য প্রাপ্ত ্রুে এবিং রজজ্াসা 
্রুে য� তারা আপোর পনক্ষ যোটারাইজ  
্রা রববধৃরত রদনত চাইনিে র্ো।

আপরে বারড় �াওয়ার পর:

পা ক্  ্রার আনগ এই পরামশকগুরল 
রবনবচো ্রুে
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টিনকটটি 
নবচারর প্ররবশ 

কররব

$350+ জনরমানা = 
নবোনড়ে করা বা 
দটরন ননরয় �াওয়া


