ম োবোইল ফুড মেন্ডিং কোর্ট/ট্রোকগুন্লর জন্য প্রশোসন্ন্ক ন্বচোর ও শুন্োন্ন্ কোর্ট োলয়
(Office of Administrative Trials and Hearings, OATH) সম্পন্কটত তথ্য
আন্ ন্ক আ োর কোর্ট/ট্রোক মর্ককোকন্ো জোয়গোয় পন্রচোলন্ো করকত পোন্র? লনউ ইয়কক লসটিটে যেটকাটনা জায়গায় আপনার যম্াবাইি ফু ড যেলন্ডিং কাটক/ট্রাক পলরচািনার অনু ম্লে যনই। যকাথায় আপনার
কাটক/ট্রাক পলরচািনার অনু ম্লে যনই ো যেখটে অনু গ্রহ কটর এই লিঙ্কটি অনু সরণ করুন:
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/permit/mfv_restricted_streets.pdf
আ োর ম োবোইল মেন্ডিং ফুড কোর্ট/ট্রোক কখন্ পন্রদশট ন্ করো হকব? প্রলেটি যম্াবাইি ফু ড যেলন্ডিং কাটক/ট্রাক বছটর কম্পটে একবার পলরের্কন করা হয়।
দ্রষ্টবয: লনউ ইয়কক লসটিটে (NYC) যম্াবাইি ফু ড যেলন্ডিং কাটক/ট্রাক পলরচািনার গাইড এখাটন উপিেয:
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/regulations-for-mobile-food-vendors.pdf
দ্রষ্টবয: যম্াবাইি ফু ড যেলন্ডিং কাটক/ট্রাটকর অলেলরক্ত েথয এবিং লেকলনটেক র্না এখাটন পাওয়া োয়:
https://www1.nyc.gov/site/doh/business/food-operators/mobile-and-temporary-food-vendors.page
পন্রদশট কন্র স য় স্বোস্থ্য ন্বেোকগর পন্রদশট ক কী সন্ধোন্ ককরন্? অনু গ্রহ কটর গাইড লহটসটব এই স্ব-পলরের্কন যচকলিস্ট্টি বযবহার করুন:
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/mfv-self-inspection-worksheet.pdf
ম োবোইল ফুড মেন্ডিংকয়র জন্য মলর্োর মেন্ডিং: যম্াবাইি ফু ড যেলন্ডিং ইউলনটগুলির জনয যিটার যগ্রড সযালনটালর পলরের্কনকাটি পাওয়া যম্াট িঙ্ঘন পটয়ন্টগুলির উপর লনেক রর্ীি। ইউলনট যগ্রড পাওয়ার
আটগ, এটির জনয একটি নেু ন পারলম্ট লডকযাি এবিং একটি অবস্থান-টর্য়ার করার লডোইস প্রটয়াজন হটব, ো োর পরবেী প্রাক-অনু ম্লে পলরের্কনকাটি ইউলনটটর সাটথ েুক্ত করা হটব। যিটার যগ্রড অপকণ করা
হটি, প্রলেটি ফু ড ট্রাক এবিং কাটটকর ইউলনটটর পারলম্ট লডকযাটি যিটার যগ্রড যপাস্ট্ করা হটব। আপলন যম্াবাইি ফু ড যেলন্ডিং ইউলনটগুলির জনয যিটার যগ্রলডিং সম্পটকক এখাটন আটরা েথয পাটবন:
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/mfv-what-vendors-need-to-know.pdf
কীেোকব আ োর মলর্োর মেড ন্ন্র্ট োরণ করো হয়? NYC যহিথ যকাড, বা অনযানয NYC আইন, লবলি বা লবিাটনর প্রলেটি িঙ্ঘন পলরের্কনকাটি পলরিলেে একটি লনলেক ষ্ট পলরম্াণ “পটয়ন্ট” এর সাটথ জলিে।
জনসািারটণর কাটছ িঙ্ঘটনর লবপে েে যবলর্ হয় পটয়ন্ট েে যবলর্ লনিকালরে হয়। পলরের্কন যর্টে, পটয়ন্টগুলি পলরের্কন যকাটর একসাটথ েুক্ত করা হয়। লনম্ন পলরের্কন যকার ম্াটন োটিা যিটার যগ্রড এবিং কম্
জলরম্ানা। যিটার যগ্রটডর পলরসীম্া লনম্নরূপ: 0-13 পটয়টন্টর যম্াট যকার = “A” যগ্রড; 14-27 পটয়ন্ট = “B” যগ্রড; এবিং 28 বা োর যবলর্ পটয়ন্ট = “C” যগ্রড।
দ্রষ্টবয: েলে আপনার OATH শুনালনর পর, আপনার যকার হ্রাস পায়, আপলন স্বাস্থয লবোগ যথটক একটি আপটডট যগ্রড কাডক পাটবন।
দ্রষ্টবয: েলে, প্রাথলম্ক পেকটবেটণর পর, আপনার যকার 14 বা েটোলিক পটয়ন্ট হয় লকন্তু OATH শুনালনর পর 13 বা তোর মচকয় ক পকয়কে মন্ক আকস োহটি আপলন আপনার পলরের্কনকাটি স্বাস্থয
লবোগ কেতক ক ম্ূ িযালয়ে সম্স্ত জলরম্ানা ওকুকফর জন্য ফোইল করটে পাটরন। লফ ম্ওকুটফর জনয অনু গ্রহ কটর এই ফরম্টি স্বাস্থয লবোটগ জম্া লেন:
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/mobile-food-vendor-fine-waiver.pdf.
িঙ্ঘনগুলি জনগটণর স্বাটস্থযর ঝুুঁ লকর উপর লনেক র কটর “লিটিকযাি” বা “সািারণ” হটে পাটর। লিটিকযাি িঙ্ঘটন সািারণ িঙ্ঘটনর যচটয় যবলর্ পটয়ন্ট লনিকালরে হয়। এছািাও িঙ্ঘনগুলি লবলেন্ন “র্েক ” অনু োয়ী
হটে পাটর। উোহরণস্বরূপ, েলে আপনার কাটক/ট্রাক পেকটবেটণর সম্য় 3টি ফি ম্ালছসহ পলরিলেে হয় ো আপনার কাটক/ট্রাক 20টি ফটির ম্ালছসহ পেকটবেটণর েু িনায় লনম্ন “র্েক ” হটে পাটর। উচ্চের “র্েক ”
ম্াটন উচ্চের পটয়ন্ট এবিং উচ্চের জলরম্ানা। আপলন েলে ম্টন কটরন যে পলরের্কটকর বলণকে “র্েক ” েুি, োহটি আপলন আপনার শুনালনর সম্য় ো উপস্থাপন করটে পাটরন।
ন্কেোকব আ োর সম্ভোবয জন্র োন্ো ন্ন্র্ট োরণ করো হয় এবিং এটি সকবট োচ্চ কত হকত পোকর? সম্ভোবয জন্র োন্ো অন্ের্ু ক্ত লঙ্ঘকন্র সিংখযোর উপর ন্েন্ি ককর ন্ন্র্ট োরণ করো হয়, মসগুন্ল “ন্িটিকযোল” বো
“সোর্োরণ,” এবিং “শতট ” এর প্রকৃন্ত অন্ু র্োয়ী হয়। প্রলেটি পত থক পলরিলেে িঙ্ঘটনর ফটি জলরম্ানা হটে পাটর। জলরম্ানা আইন অনু োয়ী যসট করা হয় এবিং 200 ম্ালকক ন ডিার যথটক 2000 ম্ালকক ন ডিার পেকন্ত
হটে পাটর। আপলন েলে “পু নরাবত ত্ত” অপরািী লহটসটব লবটবলচে হন েটব জলরম্ানা যবলর্ হটে পাটর। দ্রষ্টবয: আইন্ লঙ্ঘন্ পন্রদশট ন্ করোর স য় ন্ন্র্ট োন্রত হয়। শতট টি সিংকশোর্ন্ করোর জন্য আপন্ন্ পন্রদশট ন্
মশকে মর্ পদকেপ েহণ ককরন্ তো চোকজটর প্রন্তরেো *ন্য়*।
মকউ ন্ক আ োর OATH শুন্োন্ন্র প্রস্তুন্ত ন্ন্কত আ োকক সহোয়তো করকবন্? আপনার েলে উলকি বা যপইড, যপর্াোর, লনবলিে প্রলেলনলি না থাটক েটব আপলন OATH সহায়ো যকটের কােকলনবকাহী
লবচার সম্ন্বয়কারীর সাটথ কথা বিটে পাটরন ন্বন্ো ূ কলয। কােকলনবকাহী লবচার সম্ন্বয়কারী আপনার শুনালনর জনয আপনাটক প্রস্তুলে গ্রহটণ আইনী েথয এবিং সিংস্থান সরবরাহ করটে পাটর। এই বযলক্তগণ আপনাটক
শুনালনর প্রলিয়া, আপনার কাটছ উপিেয লবকল্পগুলি এবিং আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর লেটে পাটর। অনু গ্রহ কটর যকাটনা সহায়ো যকটের কােকলনবকাহী লবচার লবোটগর সম্ন্বয়কারীর সাটথ অযাপটয়ন্টটম্ন্ট যসট
করটে যেটকাটনা OATH এর ঠিকানায় OATH সহায়ো যকটে লনটজ লগটয়, যসাম্বার যথটক শুিবার, সকাি 8:00 যথটক লবটকি 5:00 পেকন্ত, যটলিটফাটন (212) 436-0845 নম্বটর বা
Smallbizhelp@oath.nyc.gov-এ ইটম্ি কটর যোগাটোগ করুন।
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