
আপনার শুনাননর তানরখের জন্য আপনার সমন যাচাই করুন। যনি 
আপনার কাখে সমখনর অননুিনপ না থাখক, তাহখি সমন ফাইন্াখর 
(Summons Finder) অনসুন্ান করুন অথবা (844) 628-4692 
নম্বখর শুনানন নবভাখে কি করুন।

আপনন যনি িঙ্ঘখনর কথা স্বীকার করখত চান 
এবং জনরমানা নিখত চান তখব ওখেবসাইখে ক্াখককে র 
অনফস (Clerk’s Office) নবভাখে যান।

নকেু িঙ্ঘখনর ক্ষেখরে, আপনন আপনার 
শুনাননর আখে িঙ্ঘন সংখ�াধন করখত পাখরন বা ইসু্যকারবী সংস্ার সাখথ 
ননষ্পনতিখত সম্মত হখত পাখরন। আপনার যনি প্রনতনননধ না থাখক, তাহখি 
Manhelpcenter@oath.nyc.gov এ বা (212) 436-0845 নম্বখর 
ক্যাোখযাে করুন।

আপনার শুনাননর তানরে পুনরাে ননধকোরণ করখত 
nyc. gov/ oath/ reschedule এ যান।

আপনার শুনাননর তানরখ যাচাই করুন আপনন কীভাবে প্রনতনরিয়া জানাবত 
চান তা ননর্ারণ করুন: মেবন মনওয়া 
ও পনরব�ার করা, প্রনতকার ো ননষ্পনতি, 
অথো শুনাননবত সেবনর নেরুবধে লডাই

আপনার শুনাননর তানরখ সম্পবক্ মেক্সে 
মেবসজ নরোইন্াবরর জন্য সাইন আপ করুন 

এখাবন মপ 
করুন

রাপ 1 রাপ 2

আর কখবনা 
শুনানন নেস 
করবেন না!

(917) 451-8829 নম্বখর 
“OATHReminder” ক্েক্সে পাঠিখে ক্েক্সে 
ক্মখসজ নরমাইন্াখরর জন্য অপ্ট-ইন করুন

এরপর আপনন ক্য সমখনর জন্য নরমাইন্ার 
চান তার জন্য সমন নম্বর নিেখত বিা হখব।

ক্মখসজ ও ক্েো ক্রে প্রখযাজ্য হখত পাখর।

নরমাইন্ার: আপনার OATH শুনানন 
মঙ্গিবার, 21 এনপ্রি 09:30 
নমননখে। আখরা বড় জনরমানা এড়াখত, 
nyc. gov/ oath ক্থখক ক্জখন ননন 
কবীভাখব সমখনর ক্মাকাখবিা করখত হে 
বা অথকে পনরখ�াধ করখত হে। ক্েক্সে বন্ 
করখত STOP নিখে উতির নিন।

আোমবীকাি সকাি 09:30 নমননখে 
আপনার OATH শুনানন হখব। শুনানন 
নমস করখি উচ্চতর জনরমানা হখত 
পাখর। কবীভাখব িড়াই করখত হে বা 
সমখন হানজর হখত হে তা জানখত 
nyc.gov/oath ক্িেুন।
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OATH শুনানন সাধারণত ক্ফাখন বা অনিাইখন নিনেত আত্মপষে সমথকেন জমা নিখে অননুঠিত হে। 

ম�াবন শুনাননর মষেবরে, আপনার শুনাননর তানরখে OATH ক্থখক প্রাপ্ত ইখমইখি ক্িওো ক্ফান নম্বখর কি করুন, 
আপনার সমখন তানিকাভুক্ত শুনাননর সমে ক্থখক শুরু কখর িপুুর 2:00ো পযকেন্ত ক্যখকাখনা সমে।

ক্ফাখন আপনার শুনাননর ক্ষেখরে, আপনাখক অে�্যই আপনার শুনাননর তানরখের 3 
নিন আখে ক্ফান নম্বর এবং নপন নম্বখরর অনখুরাধ করখত হখব। আপনন অনিাইখন 
www. nyc. gov/oathphone এ আপনার অনখুরাধ জমা নিখত পাখরন।

আপনার শুনাননর আখে একটি ক্ফান নম্বর ও নপন নম্বরসহ আপনন একটি ইখমইি পাখবন 
যা আপনন আপনার শুনাননর তানরখে কি করখত ব্যবহার করখবন। 

আপনন যনি আপনার শুনাননর আখের নিন আপনার নপন নম্বর না ক্পখে থাখকন, তাহখি অনগু্রহ কখর আপনার 
স্্যাম/জাঙ্ক ইখমইি ক্ফাল্ারটি ক্চক করুন। যনি আপনন এেখনা আপনার নপন নম্বর েুখঁজ না পান, তাহখি 
(212) 436-0845 নম্বখর সহােতা ক্কখ্রে ক্যাোখযাে করুন অথবা Manhelpcenter@oath.nyc.gov এ 
ইখমইি করুন।

ে্যনতিগতভাবে শুনাননর মষেবরে, আপনন LiveHearings@oath.nyc.gov এ ইখমইি কখর শুনাননর তানরখের 
আখে OATH অনফখস ব্যনক্তেতভাখব শুনাননর অনখুরাধ করখত পাখরন। ব্যনক্তেতভাখব শুনাননর অনখুরাধটি 
ননধকোনরত শুনাননর তানরখের অন্তত 5 কাযকেনিবস আখে OATH-এ ইখমইি করখত হখব। অনফখসর ঠিকানা এবং 
অনফখসর কাখজর সমে এোখন পাওো যাখব।

অনলাইবন ো ডাকবযাবগ নলনখত প্রনতনরিয়ার মষেবরে: আপনার সমখন তানিকাভুক্ত িঙ্ঘখনর উপর 
ননভকে র কখর, আপনন অনিাইখন বা োকখযাখে আপনার প্রনতনরিো জমা ক্িওোর জন্য ক্যাে্য হখত পাখরন। 
OATH ওখেবসাইখে অনিাইখন জমা (online submissions) এবং োকখযাখে জমা (mail submissions) 
সম্পখককে  তথ্য রখেখে।

সতক্তা: আপনন যনে আপনার শুনাননর তানরবখ ো তার আবগ সাডা না মেন, তাহবল আপনাবক 
আোলবত নননে্ষ্ট নেবন হানজর না হওয়া (নড�ল্ট) লঙ্ঘনকারী নহবসবে গণ্য করা হবে এেং আপনন 
উচ্চতর জনরোনার সম্মুখীন হবত পাবরন। যনে এটি ঘবে, তাহবল আপনন একটি নতমু ন শুনাননর 
অনমুবরার করার মযাগ্য হবত পাবরন। ওবয়েসাইবের নেস করা শুনানন (Missed Hearings) মসক�বন 
প্রবয়াজনীয় �রে এেং নতমু ন শুনাননর জন্য অনমুবরার করার পধেনত সম্পবক্ আবরা তথ্য রবয়বে।

শুনাননর নসধোন্ত প্রোবন ে্যথ্তা যা আপনাবক চাজ্ লঙ্ঘন ো জনরোনার অথ্ানে প্রোবন অষেে 
এর েবর্য মেখায় �বল নসটি আইনন পেবষেপ ননবত পাবর, আোলবত আপনার নেরুবধে রায় হবত 
পাবর এেং/অথো নসটি লাইবসবসের আবেেন প্রত্যাখ্যাত হবত পাবর।

রাপ 3 রাপ 4আপনার শুনাননর 
জন্য প্রস্তুনত গ্রহণ করুন

আপনার শুনাননর তানরবখ ো তার আবগ উপনথিত হন

ইসু্যকারবী কমকেকতকে ার মাধ্যখম নিনেত চাজকে  এবং 
ক্নােসহ আপনার সমন পযকোখিাচনা করুন। 
আপনার প্রমাখণর অননুিনপ প্রস্তুত করুন এবং 
একটি নেনজোি ফরম্যাখে রূপান্তর করুন 
(ননথর স্্যান বা েনব) যাখত আপনন ক্সগুনি 
শুনাননর সমে শুনানন কমকেকতকে াখক ইখমইি 
করখত পাখরন।

যনি আপনার প্রনতনননধ না থাখক, তাহখি 
আপনন আপনার শুনাননর পূখবকে নবনামখূি্য 
এককভাখব পরামখ�কের জন্য OATH সহােতা 
ক্কখ্রে (OATH Help Center) এই ঠিকানাে 
Manhelpcenter@oath.nyc.gov অথবা 
(212) 436-0845 নম্বখর ক্যাোখযাে করখত 
পাখরন।

•		ক্োে ব্যবসা প্রনতঠিাখনর সহােতার জন্য: 
 Smallbizhelp@oath.nyc.gov

•		যুদ্ধপ্রববীণখির (ক্ভখেরান) সহােতার জন্য: 
 veteranshelp@oath.nyc.gov

•		প্রববীণ নােনরকখির সহােতার জন্য: 
 seniorshelp@oath.nyc.gov
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