Appeals Unit
66 John St., 10th Floor
New York, NY 10038

আপিলের এবং/অথবা শুনাপনর ররকপ্ডংলের উত্তর
রেোর জনয অপিপরক্ত সমলের অনুলরাধ
অনুলরাধ করলি এই ফমড টি বযবহার করুন:
• আপিলের উত্তর পিলে আলরো ফর্ম; অথবো
•

আপিলের উত্তর দিয়োর আলে ির্মোলেোচনো করোর জনয শুনোপনর অপিও দরকপিমিং।

উত্তরোিালেরলক অবশ্যই ফমড টি ও এগুলো সম্পূর্ড করলি হলব:
• সর্লনর িোপয়ত্বপ্রোপ্ত আইন বেবৎকরণ সিংস্থোলক একটি কপি িোঠোন (িোকলর্োলে);
•

উিলরর ঠিকোনোয় OATH HEARINGS DIVISION এ একটি কপি িোপিে করো।

বেবিকাপর সংস্থালক অবশ্যই ফমড টি ও এগুলো সম্পূর্ড করলি হলব:
• উত্তরিোেোলক একটি কপি িোঠোলনো (িোকলর্োলে);
•

উিলরর ঠিকোনোয় OATH HEARINGS DIVISION এ একটি কপি িোপিে করো।

রে বযপক্ত এই ফমড িূরর্ কলরলেন এবং সমন সম্বন্ধীে িথয
র্পি একজন প্রপেপনপি েোপেকোভু ক্ত হন, েোহলে Hearings Division আপিে সিংক্রোন্ত পসদ্ধোন্তটি প্রপেপনপিটিলক েোর ঠিকোনোয় িোকলর্োলে িোঠোলব। র্পি একজন প্রপেপনপি
েোপেকোভু ক্ত নো হন েোহলে Hearings Division পসদ্ধোন্তটি পনলচর ঠিকোনোয় িোকলর্োলে িোঠোলব।
সর্লনর নম্বর (প্রলয়োজন হলে অপেপরক্ত িোেো বযবহোর করুন):

__________________________________________________________
সর্লন(গুপেলে) থোকো নোর্:
____________________________ অনুলরোিকোরীর নোর্:
______________________________
____________________________________________ উত্তরিোেোর সলে সম্পকম (প্রলর্োজয হলে):
___________________
পচঠি িোঠোলনোর ঠিকোনো:

_____________________________

শ্হর, দস্টট:

____________________________________
পজি দকোি: ____________________________________
দটপেলফোন নম্বর:
______________________________
ইলর্ে ঠিকোনো:
_________________________________

(দরপজস্টোিম প্রপেপনপিলিরলক অবশ্যই উিপস্থপে ফলর্মর জনয অনুলর্োিন িত্র সিংর্ুক্ত
করলে হলব)
পচঠি িোঠোলনোর ঠিকোনো:

_____________________________
শ্হর, দস্টট: ____________________ পজি দকোি: ________
দটপেলফোন নম্বর:
______________________________
ইলর্ে ঠিকোনো:
______________________________

এই অনুলরাধটি হে (একটিলি টিক পেন):



আপিলের উত্তর দিয়োর জনয অপেপরক্ত সর্য়। অনুলরোি অসম্ভবেো বো সর্য়র্ে িোপিে নো করলে িোরোর অক্ষর্েোর অনযোনয বযোিযোর প্রর্োণ দ্বোরো সর্পথমে
হলে হলব। বযোিযো পিন:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________



শুনোপনর অপিও দরকপিমিং। আপিেকোরী িলক্ষর আপিে করোর 30 পিলনর দবপশ্ সর্লয়র িলর অথবো আপিেটি িোকলর্োলে িোঠোলনো হলে 35 পিলনর দবপশ্ সর্লয়র
িলর অনুলরোি করো হলে েো প্রেযোিযোন করো হলব।
 আপর্ পসপি(গুলেো) েু লে দনব, প্রপে পসপির িরচ 25¢

 উিলর প্রিত্ত ঠিকোনোয় $3.00 পিলয় পসপি(গুলেো) িোঠিলয় পিন

 উিলর প্রিত্ত ইলর্ে ঠিকোনোলে(গুলেো) অপিওটি পবনো িরলচ ইলর্ে কলর পিন
র্িন অপিও দরকপিমিং আিোনোলক দিওয়ো হলব, েিন আপিলের জনয আিনোর উত্তর পিলে আিনোলক অপেপরক্ত 30 পিন দিওয়ো হলব। অনুগ্রহ কলর র্লন রোিলবন
Hearings Division 25¢ এ পসপিলে অপিও দরকপিমিং প্রস্তুে কলর র্ো পেলয় আনলে হয় এবিং $3.00 এ িোকলর্োলে িোঠোলনো হয়। আিপন র্িন প্রপক্রয়ো করলে
অনুলরোি করলবন েিন Hearings Division প্রস্তুলের দর্োট িরচ সহ আিনোর সলে দর্োেোলর্োে করলব। দরকপিমিং ইলর্লে দিলে দকোলনো িরচ েোলে নো।
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(িািা উল্টান। আিনালক িরবিী িৃষ্ঠা অবশ্যই সম্পূর্ড করলি হলব)

রকবেমাত্র উত্তরোিালের জনয – আিনালক অবশ্যই পনলে িপরলেবার প্রমার্ সম্পূর্ড করলি হলব
1a) আপম এলি অনুলরালধর একটি কপি িাঠাপি (আিপন রে সংস্থালক অনুলরালধর কপি িাঠালিন িার িালশ্ থাকা বালে টিক পেন):



পবপডং রকস:
Dept. of Buildings
Administrative Enforcement
Unit 280 Broadway, 5th Floor
New York, NY 10007



সযাপনলেশ্ন, িুনবডযবহারলোগ্য,
রিাপটং ও িপরিযক্ত োনবাহলনর
মামো:
Department of Sanitation
Bureau of Legal Affairs
125 Worth Street, 7th Floor
New York, NY 10013



অপি সংক্রান্ত পবপধভলের
মামো (অপিকমড সহ):
FDNY Legal Enforcement Unit
Bureau of Legal Affairs
9 Metrotech Center, 4th Floor
Brooklyn, NY 11201



অ্যালক াহল নকেইনাকেে
ক সগুলল খুলুন
New York City Police Dept.
Attn: Legal Bureau
1 Police Plaza, Room 1406
New York, NY 10007



স্বাস্থয পবপধ, ররেঁলতারা, খােয পবলক্রিা,
ও SRO মামো
DOHMH General Counsel
42-09 28th Street, 14th Floor CN-30
Long Island City, NY 11101-4132



বােু, শ্ব্দ, জে, RTK, HazMat
ও নেড মার মামো:
DEP General Counsel
59-17 Junction Blvd, 19th Floor
Flushing, NY 11373-5108



িপরবহন পবপধ ও পনউজলরক মামো:
Dept. of Transportation
c/o Asst. Commissioner, HIQA
55 Water Street, 7th Floor
New York, NY 10041



িাকড পবভাগ্, হা্সন নেীর িাকড ও বযাোপর
িাকড পসটির মামো:
Parks Dept. Counsel’s Office
The Arsenal, 830 5th Avenue
New York, NY 10065



িাবপেক রি রফান মামো:
DOITT Customer Service Coordinator
Public Pay Telephones
75 Park Place, 9th Fl.
New York, NY 10007



বাজালরর মামো:
Business Integrity Comm., Gen. Counsel
100 Church Street, 20th Floor
New York, NY 10007



উিলভাক্তা ও সাধারর্ পবলক্রিার মামো:
Dept. of Consumer Affairs, General Counsel
42 Broadway, 8th Floor
New York, NY 10004



েযান্ডমালকডর মামো:
Landmarks Preservation Commission
Municipal Bldg., 1 Centre St., 9th Fl., North.
New York, NY 10005



ভাড়ার গ্াপড় ও েযাপের মামো:
NYC Taxi & Limousine Commission
Falchi Bldg., 31-00 47th Ave.
Long Island City, NY 11101

েঙ্ঘন পবষয়ক পবষয় দিিোলশ্োনো করোর জনয আইন বেবত্কোরী সিংস্থোয় আিপন সর্লনর (গুলেো) জনয অনুলরোি দকোলনো অযোটোচলর্ন্ট ছোড়ো নো িোঠোলে দসই
অপেপরক্ত সর্লয়র অনুলরোি প্রেযোিযোন করো হলব।
1b) উিলরর ধাি 2a-রি বেবৎকারী সংস্থার িালশ্র বলে টিক পেহ্ন রেওো এবং পনলের পববৃপিটি সম্পূর্ড করা ও স্বাক্ষর করার মাধযলম আিপন প্রমার্
করলি িালরন রে আিপন সংস্থাটিলক অনুলরালধর একটি কপি িাঠিলেপেলেন।
আপম [আিনার নাম পপ্রন্ট করুন] _____________________________, পনবাসী [আিনার ঠিকানা] _________________________________________,
শ্িথভলের শ্াপতপবধালনর অধীলন প্রিযেন করপে রে আপম এই অনুলরাধ জমা রেওোর জনয অনুলমােনপ্রাপ্ত, এই ফমড টিলি এবং সংলোজনগুপেলি
আমার েুক্ত করা সকে িথয, েপে পকেু থালক, িাহলে িা আমার রসরা জ্ঞান অনুসালর সিয, এবং [িাপরলখ] __________________ িাপরলখ আপম
সমলনর(গুলো) জনয োপেত্বশ্ীে বেবৎকরর্ সংস্থার কালে উিলর পেপখি এটির ঠিকানাে এই আপিলের একটি কপি একটি U.S. রিাটাে সাপভডস
্াকবালে রফোর মাধযলম বা অনযানয ্াক িপরলেবার মাধযলম িাঠিলেপে।

আিনার স্বাক্ষর: ____________________________

রকবেমাত্র আইন বেবৎকারী সংস্থার জনয
আইন বেবৎকারী সংস্থাগুলোলক অবশ্যই একটি িৃথক হেফনামা পেলি হলব রেখালন উত্তরোিা িপরলেবার পবেলে বো থাকলব।
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