আপিন যিদ েকােনা সমন েপেয় থােকন েযখােন আপনার স�িৎত িনেয় েনওয়া হেয়েছ
আপনার স�িৎত িক েনওয়া হেয়িছল?:
িকছু েকেসর ে�ে� কতৃর্ প� আপনার স�িৎত আপনার কাছ েথেক সিরেয় িনেত পাের। গৃ হীত স�িৎতিট আপনার গািড়, �াময্মান খাবােরর িবি�র কাটর্ বা �াক, ৈবদুয্িতক বাইক বা
েমাটরযু � �ু টার হেত পাের। এই ে�ে�, আপনার স�িৎত িফের েপেত একিট �ি�য়া অনু সরণ করেত হয়।
আপিন সমনিটেক চয্ােল� জানােত পােরন:
আপিন েয সমন েপেয়েছন েসিটেক চয্ােল� জানােত আপনার “�ত শনািন” করার অিধকার রেয়েছ। এর অথর্ আপিন এখনই শনািন করেত পারেবন। আপনার সমেন িলিখত
তািরখিটর জনয্ আপনােক অেপ�া করেত হেব না।
1.
2.
3.

একিট �ত শনানী েপেত আপনােক অবশয্ই আপনার সমেন িলিখত OATH িঠকানায় েযেত হেব। *েনাট: OATH বতর্ মােন COVID- 19 এর কারেণ
দূরবত� �ত শনানী পিরচালনা করেছ এবং আপিন (844) 628-4692 ন�ের কল করার মাধয্েম একিট শনানীর আেবদন জানােত পােরন।
OATH শনানীর িসিডউলিট সম�য় করেব এবং আপনােক শনানীর তািরখ ও সময় জািনেয় েদেব ( সাধারণত আেবদন �হেনর 72 ঘ�ার মেধয্)। িকছু ল�েনর জনয্,
সমন ইসু য্কারী কমর্কতর্ া শনািনেত হািজর হেবন।
শনানীর পের ওই িদনই একজন OATH শনানী কমর্কতর্ া আপনােক িস�া� েদেবন েয আপনার সমনিট “খািরজ” করা হেব নািক “ল�ন” পাওয়া েগেছ।

আপিন সমনিটেক �ীকার কের িনেত পােরন এবং জিরমানা �দান করেত পােরন:
আপনার কােছ সমনেক �ীকার করার এবং শনািন না কের �েয়াজনীয় জিরমানা েদওয়ারও অপশন রেয়েছ। েসটা করেত আপনার সমন ন�রিট দরকার হেব। আপিন জিরমানা েমইল
কের অনলাইেন, পিরেশাধ করেত পােরন, (েমইল কের পিরেশাধ করেত পােরন এই িঠকানায়: Finance Commissioner, City of New York, PO Box 4199, Church Street
Station, New York, NY 10261-4199) বা বয্ি�গতভােব.
*েনাট: বতর্ মান পিরি�িতর জনয্ OATH শধু মা� ময্ানহাটন OATH অিফেস সরাসির েপেম� �হণ করেছ।
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আিম েয সমন(গিল) েপেয়িছ তা বু িঝেয় িদেত েকউ িক আমােক সহায়তা করেত পােরন?
হয্াঁ, OATH -এর �িসিডউরাল জাি�স েকা-অিডর্েনটরেদর �ারা িনযু � সহায়তা েস�ােরর কম� রেয়েছ যারা আপনার সােথ সা�াত করেত পাের এবং চাজর্সমু হ, শনািনর �ি�য়া,
স�াবয্ জিরমানা, আপনার স�িৎত েফরত েপেত অনু সরণ করার পদে�পগিল, কীভােব েকােনা ল�ন সংেশাধন করেত হয় এবং আেরা অেনক িকছু বয্াখয্া করেত পাের! অনু �হ কের
সহায়তা েস�ােরর সােথ েযাগােযােগর িনেদর্ শনার জনয্ িনেচ েদখু ন।
আিম িক আমার স�িৎত েফরত েপেত পাির?
িনেচর �ি�য়ািট অনু সরণ কের েবিশরভাগ স�িৎত আপনােক েফরত েদওয়া হেব, এমন িকছু িব�য়কারী স�িৎত রেয়েছ েযগিল িসিট েরেখ িদেত চাইেব। আপনার স�িৎত
সংর�েণর স�াবয্ িস�া� স�েকর্ িনউ ইয়কর্ িসিট ল িডপাটর্েম� কতৃর্ ক গৃ হীত হেব (িনেচর ধাপ 7 েদখু ন)।

যিদ আমার স�িৎত েফরেতর েযাগয্ হয় তেব আিম িকভােব আমার স�িৎত িফের েপেত পাির?:
আপনার স�িৎত েফরতেযাগয্ হেল আপনােক িনেচরগিল �েয়াজন হেব:
1. আপনার সমনেক খািরজ করা বা আপনােক “ল�েন” অনু স�ান করার জনয্ OATH িস�াে�র একিট অনু িলিপ।
2. আপনার জিরমানার অথর্ �দােনর রিশদ, যিদ থােক তেব।
3. গৃ হীত স�িৎতর জনয্ “ইনভেয়স ন�র”। (আপিন সমন ইসু য্কারী দািয়�রত পু িলেশর সােথ েযাগােযােগর মাধয্েমও এিট েপেত পােরন)।
4. আপনার িঠকানা আেছ এমন ফেটা আইিড।
5. েয স�িৎতিট েনওয়া হেয়িছল তার মািলকানার �মাণ। অনু�হ কের েনাট করুন েয অনয্ েকউ যিদ আপনার কাছ েথেক েনওয়া স�িৎতিটর মািলক হন তেব অিতির�
�মােণর �েয়াজন হেত পাের।
6. সমেনর একিট অনু িলিপ।
�ং�

260 E.161st Street
Bronx, NY 10451

�কিলন

9 Bond Street, 6th Floor
Brooklyn, NY 11201

ময্ানহাটন

66 John Street, 11th Floor
New York, NY 10038

কুই�

31-00 47th Avenue
Long Island City, NY 11101

�য্ােটন আইলয্া�

350 St. Marks Place
Staten Island, NY 10301

7.

েভ�রেদর জনয্: উপেরর তািলকাভু� নিথগিল েপেয় েগেল �িতিট নিথর একিট স�ূ ণর্ এবং পির�ার অনু িলিপ ইেমল করুন: ALVendors@law.nyc.gov এবং
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আপনােক আপনার স�িৎত েফরেতর জনয্ েযাগয্ িক না এবং যিদ তাই হেয় তােক তাহেল িকভােব আপনার স�িৎত েপেত হেব েস স�েকর্ আপনােক আেরা িনেদর্ শাবলী �দান করা
হেব।

8.

নন-েভ�রেদর জনয্: একবার আপিন আপনার স�িৎত পাওয়ার জনয্ ��ত হেল, অেটা পাউ� ইিরক বািসন (Erie Basin Auto Pound) এর সােথ (718) 246-2031
ন�ের েযাগােযাগ করুন এটা িনি�ত করার জনয্ েয আপনার স�িৎত েফরত েপেত আপনার কী �েয়াজন। ঘটার স�াবনা েনই এমন ইেভে�র ে�ে� আপনার স�িৎত
েসখােন না থাকেল অনু �হ কের আেরা সহায়তার জনয্ OATH সহায়তা েস�াের বা আপনার কােছ (যা আপনার সমনেক তািলকাভু� করা হেয়েছ) সমন ইসু য্কারীর সােথ
েযাগােযাগ করুন।

* অনু �হ কের েনাট করুন েয েকবলমা� �েয়াগকারী অয্ােজি� যারা আপনার স�িৎত িনেয়েছন তারাই আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রােখ। *
অনু �হ কের আেরা সহায়তার জনয্ সরাসির OATH িঠকানায় েসামবার েথেক শ�বার সকাল 8:00 েথেক িবেকল 5:00 টা পযর্ � েটিলেফােন (212) 436-0845
ন�ের অথবা Manhelpcenter@oath.nyc.gov ইেমইেলর মাধয্েম Oath সহায়তা েস�াের েযাগােযাগ করুন। অনু �হ কের েনাট করুন েয, COVID-19 এর
কারেণ বতর্ মােন সরাসির সহায়তা উপল� েনই।
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