OATH এ সমনে সাড়া দেওয়া
ধাপ 1

আপনার শুনানির তারিখ যাচাই করুন

আপনার শুনানির তারিখের জন্য আপনার সমন যাচাই করুন। যদি
আপনার কাছে সমনের অনুলিপি না থাকে, তাহলে সমন ফাইন্ডারে
(Summons Finder) অনুসন্ধান করুন অথবা (844) 628-4692
নম্বরে শুনানি বিভাগে কল করুন।

ধাপ 2

আপনি কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে
চান তা নির্ ধারণ করুন: মেনে নেওয়া
ও পরিশ�োধ করা, প্রতিকার বা নিষ্পত্তি,
অথবা শুনানিতে সমনের বিরুদ্ধে লড়াই

আপনি যদি লঙ্ঘনের কথা স্বীকার করতে চান
এবং জরিমানা দিতে চান তবে ওয়েবসাইটে ক্লার্কে র
অফিস (Clerk’s Office) বিভাগে যান।

এখানে পে
করুন

কিছু লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, আপনি আপনার
শুনানির আগে লঙ্ঘন সংশ�োধন করতে পারেন বা ইস্যুকারী সংস্থার সাথে
নিষ্পত্তিতে সম্মত হতে পারেন। আপনার যদি প্রতিনিধি না থাকে, তাহলে
Manhelpcenter@oath.nyc.gov এ বা (212) 436-0845 নম্বরে
য�োগায�োগ করুন।

আপনার শুনানির তারিখ সম্পর্কে টেক্সট
মেসেজ রিমাইন্ডারের জন্য সাইন আপ করুন

আর কখন�ো
শুনানি মিস
করবেন না!

(917) 451‑8829 নম্বরে
“OATHReminder” টেক্সট পাঠিয়ে টেক্সট
মেসেজ রিমাইন্ডারের জন্য অপ্ট-ইন করুন
এরপর আপনি যে সমনের জন্য রিমাইন্ডার
চান তার জন্য সমন নম্বর লিখতে বলা হবে।

মেসেজ ও ডেটা রেট প্রয�োজ্য হতে পারে।

আপনার শুনানির তারিখ পুনরায় নির্ধারণ করতে
nyc.
gov/
oath/
reschedule এ যান।

রিমাইন্ডার: আপনার OATH শুনানি
মঙ্গলবার, 21 এপ্রিল 09:30
মিনিটে। আর�ো বড় জরিমানা এড়াতে,
nyc.
gov/
oath থেকে জেনে নিন
কীভাবে সমনের ম�োকাবেলা করতে হয়
বা অর্থ পরিশ�োধ করতে হয়। টেক্সট বন্ধ
করতে STOP লিখে উত্তর দিন।
আগামীকাল সকাল 09:30 মিনিটে
আপনার OATH শুনানি হবে। শুনানি
মিস করলে উচ্চতর জরিমানা হতে
পারে। কীভাবে লড়াই করতে হয় বা
সমনে হাজির হতে হয় তা জানতে
nyc.gov/oath দেখুন।

OATH এ সমনে সাড়া দেওয়া
ধাপ 3

আপনার শুনানির
জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন

ইস্যুকারী কর্মকর্তার মাধ্যমে লিখিত চার্জ এবং
ন�োটসহ আপনার সমন পর্যাল�োচনা করুন।
আপনার প্রমাণের অনুলিপি প্রস্তুত করুন এবং
একটি ডিজিটাল ফরম্যাটে রূপান্তর করুন
(নথির স্ক্যান বা ছবি) যাতে আপনি সেগুলি
শুনানির সময় শুনানি কর্মকর্তাকে ইমেইল
করতে পারেন।
যদি আপনার প্রতিনিধি না থাকে, তাহলে
আপনি আপনার শুনানির পূর্বে বিনামূল্যে
এককভাবে পরামর্শের জন্য OATH সহায়তা
কেন্দ্রে (OATH Help Center) এই ঠিকানায়
Manhelpcenter@oath.nyc.gov অথবা
(212) 436-0845 নম্বরে য�োগায�োগ করতে
পারেন।
• ছ�োট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহায়তার জন্য:
Smallbizhelp@oath.nyc.gov
•য
ুদ্ধপ্রবীণদের (ভেটেরান) সহায়তার জন্য:
veteranshelp@oath.nyc.gov
• প্র
বীণ নাগরিকদের সহায়তার জন্য:
seniorshelp@oath.nyc.gov

সহায়তা

ধাপ 4

আপনার শুনানির তারিখে বা তার আগে উপস্থিত হন

OATH শুনানি সাধারণত ফ�োনে বা অনলাইনে লিখিত আত্মপক্ষ সমর্থন জমা দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।
ফ�োনে শুনানির ক্ষেত্রে, আপনার শুনানির তারিখে OATH থেকে প্রাপ্ত ইমেইলে দেওয়া ফ�োন নম্বরে কল করুন,
আপনার সমনে তালিকাভু ক্ত শুনানির সময় থেকে শুরু করে দুপুর 2:00টা পর্যন্ত যেক�োন�ো সময়।
ফ�োনে আপনার শুনানির ক্ষেত্রে, আপনাকে অবশ্যই আপনার শুনানির তারিখের 3
দিন আগে ফ�োন নম্বর এবং পিন নম্বরের অনুর�োধ করতে হবে। আপনি অনলাইনে
www.
nyc.
gov/oathphone এ আপনার অনুর�োধ জমা দিতে পারেন।
আপনার শুনানির আগে একটি ফ�োন নম্বর ও পিন নম্বরসহ আপনি একটি ইমেইল পাবেন
যা আপনি আপনার শুনানির তারিখে কল করতে ব্যবহার করবেন।
আপনি যদি আপনার শুনানির আগের দিন আপনার পিন নম্বর না পেয়ে থাকেন, তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার
স্প্যাম/জাঙ্ক ইমেইল ফ�োল্ডারটি চেক করুন। যদি আপনি এখন�ো আপনার পিন নম্বর খুজে
ঁ না পান, তাহলে
(212) 436-0845 নম্বরে সহায়তা কেন্দ্রে য�োগায�োগ করুন অথবা Manhelpcenter@oath.nyc.gov এ
ইমেইল করুন।
ব্যক্তিগতভাবে শুনানির ক্ষেত্রে, আপনি LiveHearings@oath.nyc.gov এ ইমেইল করে শুনানির তারিখের
আগে OATH অফিসে ব্যক্তিগতভাবে শুনানির অনুর�োধ করতে পারেন। ব্যক্তিগতভাবে শুনানির অনুর�োধটি
নির্ধারিত শুনানির তারিখের অন্তত 5 কার্যদিবস আগে OATH-এ ইমেইল করতে হবে। অফিসের ঠিকানা এবং
অফিসের কাজের সময় এখানে পাওয়া যাবে।
অনলাইনে বা ডাকয�োগে লিখিত প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে: আপনার সমনে তালিকাভু ক্ত লঙ্ঘনের উপর
নির্ভ র করে, আপনি অনলাইনে বা ডাকয�োগে আপনার প্রতিক্রিয়া জমা দেওয়ার জন্য য�োগ্য হতে পারেন।
OATH ওয়েবসাইটে অনলাইনে জমা (online submissions) এবং ডাকয�োগে জমা (mail submissions)
সম্পর্কে তথ্য রয়েছে।
সতর্ক তা: আপনি যদি আপনার শুনানির তারিখে বা তার আগে সাড়া না দেন, তাহলে আপনাকে
আদালতে নির্দি ষ্ট দিনে হাজির না হওয়া (ডিফল্ট) লঙ্ঘনকারী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং আপনি
উচ্চতর জরিমানার সম্মুখীন হতে পারেন। যদি এটি ঘটে, তাহলে আপনি একটি নতুন শুনানির
অনুর�োধ করার য�োগ্য হতে পারেন। ওয়েবসাইটের মিস করা শুনানি (Missed Hearings) সেকশনে
প্রয়�োজনীয় ফরম এবং নতুন শুনানির জন্য অনুর�োধ করার পদ্ধতি সম্পর্কে আর�ো তথ্য রয়েছে।

শুনানির সিদ্ধান্ত প্রদানে ব্যর্থতা যা আপনাকে চার্জ লঙ্ঘন বা জরিমানার অর্ থাদি প্রদানে অক্ষম
এর মধ্যে দেখায় ফলে সিটি আইনি পদক্ষেপ নিতে পারে, আদালতে আপনার বিরুদ্ধে রায় হতে
পারে এবং/অথবা সিটি লাইসেন্সের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হতে পারে।

