
NYC নাগিরক নয্ােয়র অিফস
উে�েদর স�খুীন ভাড়ােটেদর

আইিন পিরেষবায় সবর্বয্াপী অয্াে�স �দান করেব

2017 সােল, িনউ ইয়কর্  িসিট কাউি�ল �ানীয় আইন 136 পাস কেরিছল, যা এখন NYC �শাসিনক েকােডর িশেরানাম 26-এর 
অধয্ায় 13 িহসােব েকাড করা হেয়েছ, েযিট িনউ ইয়কর্  িসিটর ঐিতহািসক রাইট-টু-কাউে�ল আইন িহসােব পিরিচত, যা নাগিরক 
নয্ােয়র অিফস (Office of Civil Justice, OCJ)-েক িনউ ইয়কর্  িসিট আবাসন কতৃর্ প� (New York City Housing Authority, 
NYCHA)-এর �শাসিনক কাজকেমর্ আবািসক েকােটর্  উে�েদর বা ভাড়ােট চুি�র অবসােনর স�ুখীন ভাড়ােটেদর আইনী পিরেষবািদেত 
অয্াে�স �দান করার দায়ভার িদেয়েছ। আইনিট এটা দািব কের েয নাগিরক নয্ায় সম�য়কারী (Civil Justice Coordinator) এই 
সম� কাযর্�েমর স�ে� সুপািরশ এবং �িতি�য়া েপেত একিট বািষর্ক গণ শনািন অনিু�ত করেব।

কখন ও েকাথায় শনািন হেব?
েসামবার 23 নেভ�র, 2020
িবেকল 6টা েথেক রাত 9টা

COVID-19-এর জনয্ শনািনটা দরূবত�ভােব Zoom-এর মাধয্েম অনিু�ত হেব

আিম কীভােব অংশ�হণ করেত পাির?
গণ শনািনেত েয েকউ অনলাইেন বা েফােন অংশ িনেত পােরন। আপিন এগিলর �ারা আইনী পিরেষবার সাবর্জনীন অয্াে�স 
(Universal Access to Legal Services) কাযর্�েমর িবষেয় মতামত বা �িতি�য়া �দান করেত পােরন:

গণ শনািন
আপিন 22 নেভ�র বা তার আেগ 929-221-6715 এ েফান কের বা civiljustice@hra.nyc.gov-এ 
ইেমল কের গণ শনািনেত ব�বয্ রাখেত সাইন আপ করেত পােরন। ব�ারা েয �েম সাইন 
আপ করেবন েসই �েম তাঁেদর ব�বয্ রাখেত ডাকা হেব এবং আপিন িতন িমিনট পযর্� কথা বলেত পারেবন।

অনলাইেন (িভিডও এবং অিডও): https://us02web.zoom.us/j/87896079849-এ যান
বা Zoom.us-এ যান। "একিট সভায় েযাগদান (Join a Meeting)"-এ ি�ক করন এবং সা�ােতর আইিড 
878 9607 9849 �েবশ করান

েফােনর �ারা (শধ ুঅিডও):
(646) 876-9923 ন�ের েফান করন। িজে�স করা হেল সা�ােতর আইিড �েবশ করান: 878 9607 9849

ডাকেযােগ  আপিন এই িঠকানায় মতামত িলেখ পাঠােত পােরন:
Office of Civil Justice / ATTN: HEARING COMMENTS
NYC Human Resources Administration
150 Greenwich Street, 31st Floor
New York, NY 10007

ইেমল আপিন মতামত জািনেয় এই িঠকানায় ইেমল পাঠােত পােরন - civiljustice@hra.nyc.gov।
অন�ুহ কের আপনার ইেমেলর সাবেজ� লাইেন “শনািনর ম�বয্সমহূ” অ�গর্ত করেবন।

 

িলিখত মতামত জমা করার েশষ তািরখ হল 23 নেভ�র, 2020।

আপনার যিদ শনািনেত অংশ�হণ করার জনয্ সহায়তা �েয়াজন হয়, েযমন েকানও েদাভাষী বা েকানও �িতব�কতার জনয্ 
যুি�স�ত বয্ব�া, তাহেল আপনােক অবশয্ই আমােদর 16 নেভ�র, 2020 'র মেধয্ তা জানােত হেব। আপিন আমােদর 929-221-6715 
ন�ের কল করেত পােরন; civiljustice@hra.nyc.gov-এ আমােদর ইেমল করেত পােরন; অথবা উপেরর িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন।

শনািনর একটা অনিুলিপ জনগেণর উে�েশয্ OCJ-এর ওেয়বসাইট, nyc.gov/civiljustice-এ, শনািনর কেয়ক স�াহ পের উপল� 
থাকেব।

আরও তেথয্র জনয্ OCJ-এর ওেয়বসাইট, nyc.gov/civiljustice েদখুন

POST-223(B) 
rev.10/20

Of�ce of
Civil Justice


