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পাটিকসমূথহর প্রনি নন্থদক শন্া
1.

2.

3.

4.

আপনন্ এথিনন্স-কর্তৃ ক আপন্ার প্রাপ্ত সহাযিা, সুনবো বা নসবা পনরবিক প্রের কোরতে আপক্ষে র্ফদ শুন্ানন্র অন্ুথরাে র্থর োথর্ন্, র্াহলে নসদ্ধান্ত হওযার পূবক
পয্কন্ত আপনন্ আপন্ার সহাযিা, সুনবো বা নসবা অপনরবনিক ি অবস্থায পাওযার অনের্ার রাখথি পাথরন্ এই নক্ষথত্র, নেথটর র্নমশন্ার (STATE
COMMISSIONER) শুন্ানন্র নসদ্ধান্ত ন াষোর আথগ পয্কন্ত আপন্ার সহাযিা, সুনবো বা নসবা অপনরবনিক ি অবস্থায প্রদান্ র্রথি এথিনন্স নর্ নন্থদক শ নদথযথে/নদয
নন্।
আপনন্ য্নদ নন্েকানরি সমথয উপনস্থি োর্থি ন্া পাথরন্, িাহথি আপনন্ আমাথদর 14 ব ালেরাম নেস, ব্রুর্নিন্, নন্উ ইযথর্ক আমাথদর অনিথস এথস স্থনগির্রবের
অন্ুথরাে র্রথি পাথরন্, বা 877-209-1134 ন্ম্বথর নিান্ র্থর বা অন্িাইথন্ http://otda.ny.gov/oah এখাথন্, নয্খাথন্ আপন্াথর্ এর্টি অন্িাইন্ অন্ুথরাে িমক
পূরে র্রথি হথব অথ া ফরম প্রপ্রন্ট করলর্ পালরন য্া আমাথদর নমইি বা িযাক্স র্রা য্াথব। শুন্ানন্র দশ নদথন্র র্ম সমথয র্রা স্থনগির্রে অন্ুথরাে
প্রনিযািাি র্রার িন্য য্থেষ্ট সময ন্াও োর্থি পাথর। আপনন্ য্নদ আমাথদর নেথর্ নর্াথন্া উত্তর ন্া পান্, েথর নন্থবন্ ন্া নয্ আপন্ার অন্ুথরাে মঞ্জুর র্রা
হথযথে।
এর্টি স্থনগির্রে শুেু িখন্ই মঞ্জুর র্রা হথব য্নদ উপনস্থি ন্া হওযার িন্য আপন্ার নর্াথন্া ববে র্ারে োথর্। শুন্ানন্ প্রনিযাে়ীন্ োর্ার সময আপনন্ য্নদ
সহাযিা, সুনবো বা নসবা অপনরবনিক িভাথব অবযাহিভাথব নপথি োথর্ন্ এবং আপনন্ য্নদ এর্টি স্থনগিাথদথশর িন্য অন্ুথরাে র্থরন্, আপন্ার সহাযিা, সুনবো বা
নসবা শুন্ানন্র নসদ্ধান্ত পয্কন্ত অবযাহি োর্থব শুেু য্নদ আপন্ার স্থনগির্রে অন্ুথরাে মঞ্জুর র্রা হয। উপনস্থি হথি বা আপন্ার অন্ুপনস্থনির িন্য এর্টি ববে
র্ারেসহ আমাথদর সাথে নয্াগাথয্াগ র্রথি বযেক হথি, আপন্ার সহাযিা, সুনবো বা নসবা অপনরবনিক ি অবস্থায অবযাহি োর্থব ন্া।
আপনার নবিথম্বর র্ারথে আপন্ার শুনাপ্রন স্থনগি কলর বেো হথি পাথর। য্নদ নন্েকানরি সমকয়র শুন্ানন্থি আপনন্ বা আপন্ার প্রনিনন্নে উপনস্থি োর্থি বযেক
হয, আপন্ার শুন্ানন্র অন্ুথরাে পনরিযক্ত নহথসথব নবথবনেি হথব য্নদ ন্া শুন্ানন্র নন্েকানরি িানরথখর এর্ বেথরর মথেয আপনন্ বা আপন্ার প্রনিনন্নে অন্ুপনস্থনির
এর্টি ভাথিা র্ারে নদনখথয ন্িু ন্ িানরথখর িন্য অন্ুথরাে ন্া র্থরন্।
আপনন্ য্নদ ন্যায্য শুন্ানন্টি আর ন্া োন্, অন্ুগ্রহ র্থর নন্থের নববৃনিটি স্বাক্ষর র্রুন্ এবং এই নন্াটিসটি নিরি পাঠান্ এই ঠির্ান্ায - OTDA, Administrative
Hearings, P.O. Box 1930, Albany, NY 12201।
আনম আমার ন্যায্য শুন্ানন্র অন্ুথরাে প্রিযাহার র্রথি োই।
______________
স্বাক্ষর

_________
িানরখ
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1)

আপন্ার শুন্ানন্থি এই নিনন্সগুনি প্রনলে আসল ন: এই নন্াটিশ; সাক্ষ়ী, য্নদ োথর্; প্রমাে দনিি, য্ার মথেয আপন্ার অন্ুথরাথের সাথে সপনর্কি স্থান়্ীয
এথিনন্সর নন্াটিস অন্তভুক ক্ত; বই, নরর্িক এবং অন্যান্য নিনখি প্রমাোপ্রে।

2)

প্রমাে দনিি নপশ র্রার, সাক্ষ়ী আন্ার এবং প্রনিপথক্ষর সাক্ষ়ী ও প্রমােোক্ষি পর়ীক্ষা র্রার জনয এর্িন্ অযাটনন্ক বা অন্যান্য প্রনিনন্নে দ্বারা নন্থির
প্রনিনন্নেত্ব র্রার অনের্ার আপন্ার রথযথে। অনের্াংশ নক্ষথত্র, আপন্ার প্রনিনন্নের (অযাটনন্ক োড়া) আপন্াথর্ প্রনিনন্নেত্ব র্রার িন্য আপন্ার নিনখি
অন্ুথমাদন্ িাগথব।

3)

শুন্ানন্থি নবন্ামূথিয ভাষা বা সথেি অন্ুবাদর্ পাওযার অনের্ার আপন্ার আথে। এর্িন্ অন্ুবাদর্ নন্নিি র্রার িন্য, এই নন্াটিথসর উপথর োর্া নন্উ
ইযর্ক নেথটর OTDA ঠির্ান্ায নেঠি নিখুন্ বা (800) 342-3334 ন্ম্বথর নিান্ র্রুন্ (বার্ বা শ্রবে প্রনিবন্ধ়ী হথিেঃ নন্উ ইযর্ক নরথি নসবায নিান্ র্রুন্ 711
ন্ম্বথর বা অপাথরটরথর্ অন্ুথরাে র্রুন্ আমাথদর নিান্ র্রথি (877) 502-6155 ন্ম্বথর)।

4)

স্থান়্ীয এথিনন্সথর্ অবশযই আপন্ার, আপন্ার প্রনিনন্নে ও সাক্ষ়ীর িন্য পনরবহন্ বযবস্থা র্রথি হথব এবং প্রথযািন্ হথি শুন্ানন্থি উপনস্থি হওযার িন্য
প্রিশুর যত্নসহ অন্যান্য বযয বহন্ র্রথি হথব। অন্ুগ্রহ র্থর গেপনরবহন্ে ভ্রমে র্রথি ন্া পারার নমনির্যাি প্রনিপাদন্সহ সব বযথযর প্রনিপাদন্ প্রস্তুি
রাখুন্ এবং স্থান়্ীয এথিনন্সথর্ প্রনলজই উপস্থাপন র্রুন্।

5)

আপনন্ য্নদ আপন্ার মামিার নরর্িক পয্কথবক্ষে র্রথি োন্, নন্থদক শন্ার িন্য আপন্ার স্থান়্ীয এথিনন্সর সাথে নয্াগাথয্াগ র্রুন্। র্ল আপনন্ য্নদ নবশ্বাস
র্থরন্ নয্ আপন্ার মামিার প্ররকতডে প্রিয়ো িেয আপন্ার শুন্ানন্র িন্য উপত োগী হথব র্াহলে আমরা সুপানরশ র্রথবা নয্ আপন্ার শুন্ানন্র িানরথখর
আথগ নসটি প তেিে
ে
করুে। আপনন্ মামোর বরকর্ৃ পযৃল ক্ষলের েলক্ষ শুন্ানন্ স্থনগি র্রা হথব ন্া। আপন্ার মামিার নরর্িক পুন্রায নদখার িন্য
আপন্াথর্ ন্যায্য শুন্ানন্র অন্ুথরাে র্রথি হথব ন্া। আপন্ার মামিার নরর্িক পুন্রায নদখথি নদওযার নক্ষথত্র নয্থর্াথন্া অস্ব়ীর্ৃ নি, প্রশাসনন্র্ আইন্
নবোরর্থর্ (Administrative Law Judge) িান্াথি হথব।

6)

শুন্ানন্থি স্থান়্ীয এথিনন্স নয্স ন্নেপত্র উপস্থাপন র্রথব িার প্রনিনিনপ এবং আপন্ার শুন্ানন্র িন্য প্রথযািন়্ীয অন্য সর্ি ন্নেপত্র নবন্ামূথিয নপথি
অন্ুথরাে র্রার অনের্ার আপন্ার রথযথে। আপনন্ নন্নদক ষ্ট র্থর অন্ুথরাে ন্া র্রথি ন্নেপত্র আপন্াথর্ পাঠাথন্া হথব ন্া। স্থান়্ীয এথিনন্স য্নদ এইসব প্রনিনিনপ
আপন্াথর্ প্রদান্ র্রথি বযেক হয িাহথি িা প্রশাসনন্র্ আইন্ নবোরর্থর্ িান্াথি হথব।

7)

এইসব ন্নের িন্য অন্ুথরাে র্রথি বা আপনন্ র়্ীভাথব আপন্ার মামিার নরর্িক পুন্রায নদখথি পাথরন্ িা িান্থি, নয্ স্থান়্ীয এথিনন্সর কাযৃক্রম গ্রহলের
র্ারথে আপনন্ ন্যায্য শুন্ানন্ অন্ুথরাে র্থরথেন্ িাথদর নিান্ র্রুন্ বা নেঠি নিখুন্। আপনন্ য্নদ আপন্ার মামিার বযাপাথর অনিনরক্ত িেয োন্ িাহথিও
আপন্ার উনেি ওই এথিনন্সথর্ নিান্ র্রা বা নেঠি নিখা, এটি িান্ার িন্য নয্ র়্ীভাথব আপনন্ নয্থর্াথন্া ন্নের অনিনরক্ত প্রনিনিনপ বা আপন্ার মামিার
িাইি নপথি পাথরন্।

8)

য্নদ স্থান়্ীয এথিনন্সথর্ শুন্ানন্র নসদ্ধান্ত ন্া হওযা পয্কন্ত আপন্ার সহাযিা, সুনবো বা নসবা অপনরবনিক িভাথব অবযাহি রাখথি বিা হয এবং আপনন্ সুনবো
প্রদান্র্ার়ী সাহায্য ন্া নপথয োথর্ন্, অন্ুগ্রহ র্থর আপন্ার নন্াটিসটি আপন্ার স্থান়্ীয নর্ন্দ্র (স্থান়্ীয এথিনন্স) নি আন্ুন্ এবং FH ও C নসর্শথন্র নর্াথন্া
র্মীর সাথে র্ো বিথি োন্ (নন্উ ইযর্ক শহথরর বাইথরর মথেিথদর উনেি নন্থিথদর র্মীর সাথে র্ো বলোর ক্ষেষয়টি জোেোতেো)।

9)

আপন্ার য্নদ এটি নবশ্বাস র্রার মথিা নন্নদক ষ্ট র্ারে োথর্ নয্ প্রশাসনন্র্ আইন্ নবোরর্ আপন্ার শুন্ানন্ নন্রথপক্ষভাথব পনরোিন্া র্রথি পারথব ন্া,
শুন্ানন্থি এর্িন্ নভন্ন প্রশাসনন্র্ আইন্ নবোরর্ োওযার অনের্ার আপন্ার রথযথে।

