শুনানিতে অনুপস্থিত
যদি আপনি সমনে বা শুনানির দিনের আগে সাড়া না দেন,
আপনি একটি সিদ্ধান্ত মেল মারফৎ পাবেন যেখানে আপনার
গরহাজিরের দ্বারা চার্জে র লঙ্ঘনের অভিয�োগের বিষয়টি
থাকবে এবং আপনাকে বেশী জরিমানা দিতে হতে পারে।
যদি ক�োন�ো সিদ্ধান্তে আপনাকে গরহাজির ধরা হয় তাহলে
আপনার কাছে দুটি বিকল্প রয়েছে:

• জরিমানা এবং আপনার উপর অতিরিক্ত জরিমানা
আর�োপিত হয়ে থাকলে তা প্রদান করুন।

.............................. অথবা ..............................
• নতু ন শুনানির অনুর�োধ করুন।

নতু ন শুনানির অনুর�োধের জন্য OATH’র রিক�োয়েস্ট ফর ও
নিউ হেয়ারিং আফটার এ ফেলিওর টু অ্যাপিয়ার ফর্ম আবেদন
করা আবশ্যিক যা nyc.gov/oath/missedhearings-তে
অথবা সকল OATH Hearings Division এর সকল
স্থানগুলিতে পাওয়া যায়। ফর্মে এবং OATH ওয়েবসাইটে
অনুর�োধ পূরণের জন্য নির্দে শনা রয়েছে।
সাধারণত আপনি প্রতিটি সমনের জন্য একবার করে নতু ন
শুনানির অনুর�োধ করতে পারেন। যদি অনুপস্থিত থাকা
শুনানির 60 দিনের মধ্যে আপনি OATH Hearings
Division এর মাধ্যমে নতু ন শুনানির অনুর�োধ করেন
তাহলে OATH নিজে থেকেই আপনার শুনানিতে অনুপস্থিত
থাকার ব্যাখ্যা না শুনে অনুর�োধের মঞ্জুরি দিতে পারেন।

Bronx
260 East 161st Street, 6th Floor
The Bronx, NY 10451
Monday – Friday
8:00am – 5:00pm

Brooklyn
9 Bond Street, 6th & 7th Floor
Brooklyn, NY 11201
Monday – Friday
8:00am – 5:00pm

শুনানি বিভাগ

Manhattan
66 John Street, 10th & 11th Floor
New York, NY 10038
Monday – Friday
8:00am – 5:00pm

Staten Island
350 Marks Place, Main Floor
Staten Island, NY 10301
Monday – Friday
8:00am – 5:00pm

Queens
31-00 47th Avenue, 3rd Floor
Long Island City, NY 11101
Monday – Friday
8:00am – 5:00pm

1-844-OATH-NYC (1-844-628-4692)

NYC এর স্বাধীন
ও নিরপেক্ষ প্রশাসনিক
আইনি আদালত

OATH Hearings Division হল একটি স্বাধীন প্রশাসনিক
আইনি আদালত। এখানে NYC আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুল�োর
দ্বারা ক�োন�ো মামলার ক্ষেত্রে জারি করা সমনের বিষয়ে শ�োনা
এবং তার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। OATH সংস্থাগুল�োর থেকে আলাদা
যা সমন ইস্যু করে।

সহায়তা কেন্দ্র
প্রতিটি OATH Hearings Division এ একটি করে সহায়তা
কেন্দ্র থাকে। সহায়তা কেন্দ্র প্রতিনিধিহীন উত্তরদাতাদেরকে তাদের
শুনানির জন্য সহায়তা করতে সহায়তা ও সংস্থান প্রদান করে।
আমরা প্রতিনিধিহীন ল�োকেদের সহায়তা করি:

•
•
•
•
•

Joni Kletter
Commissioner & Chief Administrative Law Judge
OFFICE OF ADMINISTRATIVE TRIALS AND HEARINGS
nyc.gov/oath

তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিয�োগের বিষয়ে শুনি।
তাদেরকে তাদের আইনি অধিকার সম্পর্কে অবহিত করি।
OATH এর প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানাই।
শুনানি, আপিলের সিদ্ধান্তে কীভাবে নিজেকে উপস্থাপন

করবেন অথবা শুনানির দিনে উপস্থিত না হলে কী করতে
হবে তা ব�োঝাই।
যেখানে উত্তরদাতারা তাদের মামলার ক্ষেত্রে প্রয�োজ্য আইন
খুঁজবে সেখানে আইনি সংস্থান খুঁজব।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাধ্যতামূলক নয়। আপনি আপনার শুনানির
তারিখের আগে বা ঐ দিনে বা তারপরে যে ক�োন�ো সময়ে আসতে
পারেন। এছাড়াও আপনি HelpCenter@oath.nyc.gov এ
সহায়তা কেন্দ্রে য�োগায�োগ করতে পারেন।

আপনার শুনানি
যদি আপনি ক�োন�ো সমন পান, তাহলে OATH শুনানিতে
অভিয�োগের বিরুদ্ধে আবেদন করতে পারে। শুনানি হল
মামলার আত্মপক্ষ উপস্থাপনের আপনার সুয�োগ।
আপনার মামলার প্রমাণ স্বরূপ সাক্ষী, আইনি বা
অফিসিয়াল রেকর্ড, ফট�োগ্রাফ বা অন্যান্য নথি সহ
প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু নিয়ে তৈরি থাকতে হবে। Hearing
Officer কেবলমাত্র শুনানির সময় সেখানে উপস্থাপিত প্রমাণ
বা সাক্ষীর বিবৃতি পর্যাল�োচনা করবেন।

OATH শুনানি হল অনানুষ্ঠানিক। আপনি নিজে প্রতিনিধিত্ব
করতে পারেন অথবা আপনার খরচে ক�োন�ো আইনজীবী বা
আইনজীবী নন এমন প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারেন।

OATH বিনামূল্যে শুনানি স্থলে বা দূরবর্তী শুনানিতে সঙ্গে
সঙ্গে অনুবাদ পরিষেবা দেয়।

সময় পরিবর্ত ন
যদি আপনাকে আপনার শুনানির তারিখ পরিবর্ত ন করতে
হয় তাহলে শুনানির তারিখের আগে 1-844-628-4692
নম্বরে ফ�োন করুন nyc.gov/oath/reschedule এ
অনলাইনে যান অথবা যে ক�োন�ো Hearings Division
স্থানে যান। প্রতিটি পক্ষ সময় পরিবর্ত নের জন্য একটি
আনুর�োধ করতে পারেন।

স্বীকার/নিষ্পত্তি
যদি আপনি শুনানিতে উপস্থিতি হতে না চান এবং আপনার
সমনে যদি ডাকয�োগে জরিমানা থাকে, তাহলে আপনি সমন
স্বীকার করে Hearings Division এর যেক�োন�ো স্থানে
ডাকয�োগে, অনলাইনে অথবা নিজে গিয়ে জরিমানার অর্থ
প্রদান করতে পারেন। অতিরিক্তভাবে, যদি আইন প্রয়োগকারী
সংস্থা আপনাকে নিষ্পত্তির প্রস্তাব দেয় তাহলে আপনি
শুনানিতে উপস্থিত না হয়ে তা গ্রহণ করতে পারেন।

দূরবর্তী শুনানি
কিছু ধরনের সমনের বিচার শুনানির তারিখে বা আগে
ডাকয�োগে বা ওয়েবক্যামের মাধ্যমে করা হয়। যদি আপনার
সমনে, “অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে” এমন কিছু বলা থাকে
তাহলে আপনাকে অবশ্যই শুনানিতে সশরীরে উপস্থিত
হতে হবে।
অনলাইন শুনানি আপনাকে সহজেই

nyc.gov/oath/hearingonline থেকে

অনলাইন ফর্মের মাধ্যমে সমনের বির�োধিতা করতে
দেয়। যদি আপনি অনলাইন শুনানি চান, তাহলে
ফর্ম অবশ্যই শুনানির তারিখে বা তার আগে
Hearings Division এ জমা দিতে হবে।
ফ�োন মারফত শুনানি এর মাধ্যমে আপনি
Hearing Officer কে জানাতে পারবেন যে কেন
সমনে আপনার অভিয�োগ খারিজ করা উচিত
বলে মনে করেন। আপনার ফ�োন মারফত শুনানির
সময়সূচী পরিবর্ত ন করতে আপনাকে শুনানির
তারিখের আগে OATH Remote Hearings
Unit এর (212) 436-0777 নম্বরে ফ�োন
করতে হবে।
ভিডিও (ওয়েবক্যাম) মারফত শুনানি এর মাধ্যমে
আপনি Hearing Officer কে ভিডিও বা
ওয়েবক্যাম মারফত জানাতে পারবেন যে কেন
সমনে আপনার অভিয�োগ খারিজ করা উচিত বলে
মনে করেন। আপনার ভিডিও মারফত শুনানির
সময়সূচী পরিবর্ত ন করতে আপনাকে শুনানির
তারিখের আগে OATH Remote Hearings
Unit এর (212) 436-0777 নম্বরে ফ�োন
করতে হবে। তারা আপনাকে ইমেল মারফত একটি
শুনানির লিঙ্ক পাঠাবেন।
ডাকয�োগে শুনানির মাধ্যমে আপনি নিয়মিত
ডাক মারফত OATH Hearings Division এ
আত্মপক্ষ সমর্থনের লিখিত পত্র পাঠিয়ে সমনের
বির�োধিতা করতে পারেন। যদি আপনার শুনানি
ডাক মারফত পেতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই
সমনের শুনানির তারিখের আগে নিচের ঠিকানায়
আত্মপক্ষ সমর্থনের লিখিত পত্র পাঠাতে হবে।
আপনার মামলার সমর্থনে আপনি অন্যান্য নথি
অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন।

OATH Remote Hearings Unit
66 John Street, 10th Floor
New York, NY 10038

শুনানির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করা
আপনার শুনানির পর OATH Hearings Division
আপনাকে আপনার সিদ্ধান্ত দেবে বা ডাকয�োগে পাঠাবে।
আপনি সিদ্ধান্তের সঙ্গে সম্মত না হলে, আপনি আপিল
করতে পারেন।
আপিল করার জন্য আপনাকে অবশ্যই OATH
nyc.gov/oath/appeal উপলব্ধ অনলাইন আপিল
ফর্ম ব্যবহার করতে হবে এবং যেক�োন�ো Hearings
Division স্থানে জমা দিতে হবে। ফর্মে এবং OATH
ওয়েবসাইটে ফর্ম পূরণের জন্য নির্দে শনা পাওয়া
যেতে পারে।
আপনার আপিল সিদ্ধান্তের তারিখ থেকে 30 দিনের
ভিতরে বা সিদ্ধান্ত আপনাকে ডাকয�োগে পাঠালে
35 দিনের ভিতরে OATH Hearings Division
এর কাছে প�ৌঁছে যেতে হবে।

ওমবাডসপার্সন
OATH এর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতিতে OATH এর পদ্ধতি,
উদ্বেগ উল্লেখ, অভিয�োগ দাখিল এবং কিভাবে OATH
উন্নত করতে কাজ করতে হয় বা মতামত সম্পর্কে প্রশ্নের
উত্তর দিয়ে ওমবাডসপার্সন ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা রাখার
চেষ্টা করে।
ওমবাডসপার্সনকে যেক�োন�ো সহায়তা কেন্দ্র বা
Ombudsperson@oath.nyc.gov এ ইমেল
করে য�োগায�োগ করা যাবে।

