
 

 

 
 
 

 

 
প্রশাসনিক শুিানি নিষয়ক অনিস 

 

টেনিফিাফি শুিানি সংক্রান্ত নিজ্ঞনি 
 

আপিার একটে টেনিফিাফি শুিানির সময়সূনি নির্ ধারণ করা হফয়ফে। আপিাফক িযায্য শুিানির অনিফস (Fair Hearing Office) 

টয্ফে হফি িা। 
 

এই সংয্ুক্তির সাফে অন্তর্ভ ধি িযায্য শুিানির নিজ্ঞনিফে টেনিফিাফি শুিানির োনরখ ও সময় উফেখ করা হফয়ফে। 
 

যদি আপনার অ্যাপয়েন্টয়েন্ট সকায়ে হে, তাহয়ে আপনায়ক অ্বশ্যই সকাে 9:00টা থেয়ক িপুুর 1:00টা পয যন্ত 

দহোদরিং অ্দিসায়রর কাছ থেয়ক কে গ্রহণ করার জনয আপনার থটদেয়িায়নর কায়ছ োকয়ত হয়ব। যদি আপনার 

অ্যাপয়েন্টয়েন্ট দবকায়ে হে, তাহয়ে আপনায়ক অ্বশ্যই িপুুর 1:00টা থেয়ক দবকাে 5:00টা পয যন্ত দহোদরিং 

অ্দিসায়রর কাছ থেয়ক কে গ্রহণ করার জনয আপনার থটদেয়িায়নর কায়ছ োকয়ত হয়ব। 
 

নহয়ানরং অনিসাফরর কি 518.549.0500, ব্লকড (Blocked) অেিা 212.459.7801 কিার আইনড নিফয় টিখাফিা হফে 

পাফর। 
 

আপনি টেনিফিাফি এফেক্তির টপ্রফেফেশি শুিফে পারফিি এিং আপনি এফেক্তির প্রনেনিনর্ফক ও সাক্ষীফির মফর্য টয্ফকাফিা 

িযক্তিফক প্রশ্ন করার সুফয্াগ পাফিি। এোড়াও আপনি পয্ ধাফিািিার্ীি নিষয়টে নিফয় আপিার নিেস্ব িিিয টেনিফিাফির মার্যফম 

উপস্থাপি করার সুফয্াগ পাফিি। 
 

য্নি আপিার টকাফিা প্রনেনিনর্ োফক, োহফি োফক নহয়ানরং অনিসাফরর কাে টেফক কি গ্রহণ করার েিয সকাফির 

অযাপফয়েফমফের টক্ষফে সকাি 9:00ো টেফক িুপুর 1:00ো পয্ ধন্ত টেনিফিাফির কাফে োকফে হফি। নিকাফির 

অযাপফয়েফমফের টক্ষফে আপিার প্রনেনিনর্ফক নহয়ানরং অনিসাফরর কাে টেফক কি গ্রহণ করার েিয িুপুর 1:00ো টেফক 

নিকাি 5:00ো পয্ ধন্ত টেনিফিাফির কাফে োকফে হফি। প্রনেনিনর্ত্ব করার নিনখে অিুফমািিপফের পাশাপানশ আপনি টরকফডধ 

অন্তর্ভ ধি করফে িাি এমি টয্ফকাফিা িাড়নে কাগেপে এই অনিফস েমা নিফে হফি। আপিার প্রনেনিনর্ এফেক্তির িাইি 

পরীক্ষা করার এিং এফেক্তির প্রনেনিনর্ ও সাক্ষীফির প্রশ্ন করার সুফয্াগ পাফিি। 
 

আনপিকারী ও োর অিুফমানিে প্রনেনিনর্ফিরফক শুিানির কমপফক্ষ িুই কায্ ধনিিস আফগ OAH-এর কাফে প্রামাণয 

কাগেপফের কনপ পাঠাফিার েিয নিফিধশিা টিয়া হফে। OAH ইফমইফি, িযাফে, অেিা ডাকফয্াফগ সাক্ষযপ্রমাণ গ্রহণ কফর 

োফক। য্নি ডাকফয্াফগ পাঠাি, োহফি সাক্ষযপ্রমাণ য্োসমফয় টপ ৌঁোফিা নিক্তিে করফে অিুগ্রহ কফর টডনির্ানরর সময় 

নিফিিিায় রাখুি। 
 

ইফমইি:  appdocs@otda.ny.gov 

িযাে:  518-473-6735 

ডাকফয্াফগ:  Office of Administrative Hearings, 40 N Pearl St, Fl 15B, Albany NY 12243  
    অেিা 

PO Box 1930 Albany NY 12201 
 

য্নি আপিার উপফরাি প্রক্তক্রয়া সম্পফকধ টকাফিা প্রশ্ন োফক, োহফি সহায়োর েিয অিুগ্রহ কফর টোি-নি 800-342-3334 

িম্বফর এই অনিফস টিাি করুি। 

 

 

টেনিফিাফি শুিানি সংক্রান্ত নিজ্ঞনি  

পে D (OAH-457 এর সংয্ুক্তি) 
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