
 

কেবলমাত্র কেওয়ানি  

জনিমািাি জিয সমি 

সমনিি িম্বি:   0000 000 000 

আইিবলবতোিী: পুনলশ নবভাগ 
নববানেি পেনব প্রথম মানেি আেযাক্ষি 

        
ক াি িম্বি  কমাবাইল জন্মতানিখ নলঙ্গ  
   ক াম মাস / নেি / বছি   পুরুষ  
       মন লা 
ডাে ঠিোিা 
 
ID িম্বি ID ধিণ 

  

জানত    কেতাঙ্গ    েৃষাঙ্গ    ন স্পানিে কেতাঙ্গ    ন স্পানিে েৃষাঙ্গ    আনমনিোি    ইনিয়াি/আলাক্সাি  এনশয়াি/কস্পনসন ে। 
আই 

ঘটিাি তানিখ  ঘটিাি সময়   AM 

মাস / নেি / বছি  HH : MM   PM 

ঘটিাি স্থাি (   এনত     এি সামনি     নবপিীত) পুনলস থািাি এলাো 

সমস্ত ক াগান ানগ উপনিি সমি িম্বি ক াগ েরুি 
    

AM 

শুিানিি তানিখ:   মাস  /  নেি  /  বছি সময়: HH : MM  PM 
      

আপিানে অবশযই উপনিি তানিনখি মনধয উত্তি নেনত পানব। 
আপিাি নবেল্প সম্পনেে  জািনত এই সমনিি উনটানেেটি কেখুি। 

      

সতর্ক তা:  নে আপনি উত্তি িা কেি, তা নল নিনজ কথনেই আপনি  নত পানি এবং আপিানে কমাটা 
অনেি জনিমািা নেনত  নত পানি।  নে আপনি আনিানপত জনিমািা িা কেি তা নল আপনি নসটি 
লাইনসন্স, পািনমট অথবা কিনজনেশি িাখাি বা পাওয়াি ক্ষমতা  ািানত পানিি। নসটি আপিাি 
নবরুনে েন াি বযবস্থা নিনত পানি। আনিা তনথযি জিয উনটানেে কেখুি। 

শুনাননর স্থান: Office of Administrative Trials and Hearings (OATH) 
  (844) 628-4692 

বনিা:   (ঠিোিাি জিয উনটানেনে কেখুি)
 

www.nyc.gov/oath 

   অযাডনমি কোড   পানেে ি নিয়ম: 56 RCNY 
 

   NY নসটিি নিয়ম   ট্রান নেি নিয়ম: 34 RCNY   অিযািয    

ধািা/নিয়ম  OATH কোড 

      

কমল-ইি জনিমািা সনবোচ্চ জনিমািা ভূসম্পনত্ত  যাাঁ 

    অপসািণ েিা  নয়নছ িা 

অনভন ানগি নবশে নববিণ: O
A
T

H  

প্রেৃত অনভন াগ 

NYC চাটে ানিি ধািা 1048 and 1049-a এবং নিউইয়নেে ি নিয়ম NYC অন স অব্ অযাডনমনিনেটিভ ট্রায়াল এি ক য়ানিং (OATH) কে শুিানি েিনত অিুমনত 
নেনয়নছ। আনম, উপনি উনিনখত িানমি সংস্থাি এেজি েমী, নমথযা সানক্ষযি জিয েনেি অধীনি নিনিত েিনছ ক   1) আনম বযনিগতভানব েনমশি ক  লঙ্ঘনিি অনভন াগ 
 এনিনছ তা কেনখনছ; 2) আনম নবভাগীয় কিেনডে ি প োনলাচিাি মাধযনম নবেযমাি লঙ্ঘি  াচাই েনিনছ;অথবা 3) নবভানগি পনিনচত নিভে িন াগয সাক্ষী আমানে লঙ্ঘনিি 

নবষনয় জানিনয়নছি। নমথযা নববনৃত  নেনল  া েেনবনধি ধািা 210.45 অিসুানি ক্লাস এ অভবয আচিনণি জিয শানস্ত কেয়া  নব। 

I/O স্বাক্ষি  নিনেেশ 

 োে/পে িাম টযাক্স িং 
 

 

http://www.nyc.gov/oath

