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 য্ধদ ধসদ্ধোশন্ত প্রদখো য্োয় প্রয্ আপধি আপিোর শুিোধিশত ধেশতশছি এবং আপিোর স্থোি়ীয় সোমোধেক প্রসবো এথেন্সিথে ধবশ ষ প্রকোশিো 
পদশেপ ধিশত বলো হশয় থোশক, এশেধস তো অিধতধবলশম্ব (য্ত দ্রুত সম্ভব) সম্পন্ন করবে। আপিোর য্ধদ মশি হয় প্রয্, আপধি ধসদ্ধোন্তটি পোওয়োর 

10 ধদশির মশিয ধসদ্ধোন্ত অিুয্োয়়ী পদশেপ এশেধস গ্রহণ কশরধি, আপধি সংযু্ক্ত িমকটি পূরণ কশর প্রয্খোশি পোঠোশবিঃ 
 

  ধিউ ইয়কক  প্রেশের অস্থোয়়ী এবং েধতবন্ধ়ী সহোয়তোর অধিস (New York State Office of Temporary and Disability Assistance) 

  ে োসধিক শুিোধির অধিস (Office of Administrative Hearings) 

  েধতপোলি ইউধিে (Compliance Unit) 

  P. O. Box 1930 

  Albany, NY 12201 – 1930 

 

   বো প্রিোিঃ 
   1-800-342-3334 

 

দ্রষ্টবযঃ য্ধদ ধসদ্ধোশন্ত বলো থোশক, আপিোশক অব যই এশেধসশক তথয বো িধথপত্র েদোি করশত হশব, বো য্ধদ িযোয্য শুিোধির ধসদ্ধোশন্তর েধতপোলি 

করশত এশেধস আপিোর কোশছ অধতধরক্ত তথয দোধব কশর, আপিোর উধিত য্ত দ্রুত সম্ভব এশেধসশক তো ধদশয় প্রদওয়ো। আপধি য্ধদ িোধহবোমোত্র 

তথয েদোি িো কশরি, তাহবে এশেধস স্বোভোধবক সময়স়ীমোর মশিয ধসদ্ধোশন্তর েধতপোলি করতে সমেথ নাও হথে পাথে। 

 

 আপধি য্ধদ শুিোধিশত িো ধেশত থোশকি, তোহশল আপধি ধসদ্ধোশন্তর উপশর বোমধদশক প্রয্ই প্রেে এশেধসর িোম আশছ, তোশদর ধবরুশদ্ধ 

িোগধরক অিু ়ীলি আইি ও ধিয়শমর (Civil Practice Law and Rules) আটিক কযোল 78 (Article 78) অিুয্োয়়ী মোমলো করশত পোশরি। আপধি 

য্ধদ মোমলো করশত িোি, ধকন্তু ন্সেভাথে েেথে হথে ো িো েোশিি, োহথ  আপিোর উধিত আপিোর লভয আইধি সংস্থোশির সোশথ প্রয্োগোশয্োগ 

করো (প্রয্মি - কোউধি বোর অযোশসোধসশয় ি (County Bar Association), ধলগযোল এইড (Legal Aid), আইধি প্রসবো (Legal Services), 

ইতযোধদ)। আপিোশক অব যই ধসদ্ধোশন্তর তোধরখ হথে ৮ মোশসর মশিয মোমলো শুরু করশত হশব। 

 

 উপশর তোধলকোভুক্ত সকল েধতধিধিশক এই ধসদ্ধোশন্তর একটি েধতধলধপ পোঠোশিো হশয়শছ। 

 

েধতধলধপ প্রপশয়শছ য্োরোঃ 




