
পার ক্ িং/্্ামেরা লঙ্ঘমের জে্ আরপল আমেদে

রেউ ইয় ক্  রিটি রিপারক মেন্ট অে ফাইে্ান্স l রেচার রেভাগ

রেমদক শােলী: যদি আপদি আপিার শুিাদির দিদ্ান্তের জি্য আদপল আন্েিি করন্ে চাি োহন্ল শুধুমাত্র এই 
ফরম ে্যেহার করুি।  যদি আপদি দেচারন্কর দিদ্াতে মমন্ি মিি এেং ধায্যকৃে অর্য পদরন্�াধ করন্ে চাি ো 
ইন্োমন্ধ্য প্রিাি কন্র রান্কি, োহন্ল আপিার এই ফরমটি িাদিল করা উদচে িয়। 

®

রেভাগ A.  রেোদী পমষের তথ্ (অেগু্রহ ্মর স্পষ্ট অষেমর রলখুে)

রেভাগ B.  যােোহে ও লঙ্ঘমের তথ্

রেভাগ C. আপরে ক্ে েমে ্মরে কয রেচারম্র রিদ্ান্ত পযকামলাচো ্রা উরচত তার ্ারণিেহূ

রেভাগ D. আমেদে্ারী ো রেেন্ধে্ারীর স্াষের

1. িাম: দিন্ির মেলার মফাি িম্বর:

2. ঠিকািা:

3. আদম:  (মযন্কান্িা একটিন্ে টিক দচহ্ন দিি)	 দিেন্ধিকারী	 অপান্রটর	 দিেন্ধিকারী অরো অপান্রটন্রর প্রদেদিদধ 

প্ররম

িম্বর	ও	রাস্া অ্যাপাট্য ন্মন্ট	িম্বর দিটি মটেট দজপ	মকাড

ম�ষ

1. 	গাদির 
মলেট #:

স্পষ্টভান্ে দলিুি এেং প্রন্য়াজন্ি অদেদরক্ত কাগজ ে্যেহার করুি।

2.  েলূ শুোরের তাররখ ্ত রিল: 3. 	কয পররোণ অথক প্রদাে ্রা 
হময়মি: $

4. যতটি লঙ্ঘমের জে্ আরপল ্রা হমছে তার িিংখ্া:
দিদ্ান্তে মযভান্ে উন্লেি রন্য়ন্ে, ঠিক মিভান্ে দিন্চ প্রদেটি লঙ্ঘন্ির িম্বর পূরণ করুি। যদি আপদি 8 এর মেদ� লঙ্ঘন্ির জি্য আন্েিি কন্রি, োহন্ল অদেদরক্ত 
লঙ্ঘি োদলকাভুক্ত করার জি্য একটি পৃরক আদপল আন্েিি িংযুক্ত করুি।

মরদজন্্রে�ন্ির	
মটন্টর িাম: গাদির মন্ডল:

■■ ■■ ■■

1 5

2 6

3 7

4 8

তাররখ:@
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আপরে যখে আপোর আরপমলর রিদ্ামন্তর জে্ অমপষো ্মরে, তখে যরদ আপোর টির্র(িেহূ) 
ইমতােম্্ রেচারা্ীে থাম্, তাহমল এমত িদু যকু্ত হমত পামর এেিং গারি করমে কেওয়া ও অে্াে্ 
্াযক্র পদমষেপ গ্রহণ ্রা হমত পামর।  আপোর অপররমশার্ত পার ক্ িংময়র ঋণ পররমশা্ ্মর আপরে 
এগুমলা এিামত পামরে।

আমেদমের রেমদক রশ্া

অথক প্রদামের রেমদক রশ্া

িা্মযামগ কপ্ররমণর রেমদক রশ্া

1. শুধুমাত্র দিেদন্ধে মাদলক, ড্াইভার ো উভয় পন্ষের অিনু্মাদিে প্রদেদিদধ (মযমি একজি অ্যাটদি্য) একটি 
আদপল আন্েিি করন্ে পান্রি। (দেভাগ A মিিুি।)

2. শুিাদির দিদ্াতে গ্রহন্ণর 30 দিন্ির মন্ধ্য অে�্যই আপিান্ক আদপন্লর আন্েিি করন্ে হন্ে।
3. আপদি যদি ে্যদক্তগেভান্ে আদপল করন্ে চাি, োহন্ল আমরা এর জি্য িময়িূদচ দিধ্যারণ করে এেং োদরি ও 

িময় িম্পন্ক্য  আপিান্ক অেদহে করে।
	 আদম ে্যদক্তগেভান্ে উপদথিে হন্ে চাই।
4. আপিার আন্েিন্ির িান্র, দিন্চর ডকুন্মন্ট (প্রন্ে্যক লাইন্িন্স মলেন্টর জি্য একটি মিট) মপ্ররণ করুি:
	 a.	দেচারন্কর মলূ দিদ্াতে;
	 b.	মলূ টিদকট (িমহূ) এেং/অরো িায়েদ্োর দেজ্ঞদতি একটি ো একাদধক কদপ এেং
	 c.	মলূ শুিাদির িময় িাদিল করা িকল প্রমান্ণর কদপ।
5. শুধুমাত্র িঠিক এেং িমূ্পণ্য আন্েিি আদপল প্যান্িল পয্যান্লাচিা করন্ে। অিমূ্পণ্য, স্াষেরদেহীি ো প্রন্য়াজিীয় 

কাগজপত্র োিাই িাদিল করা আন্েিিগুন্লা আন্েিিকারীন্ক দফদরন্য় মিওয়া হন্ে।
6. আপিার আদপন্লর শুিাদির পর, দিদ্াতে গ্রহন্ণর োদরন্ির 30 দিন্ির মন্ধ্য দেভাগ A-এ উদলেদিে ঠিকািায় 

আমরা দিদ্াতে মপ্ররণ করে। যদি আপিার আদপল িফল হয়, োহন্ল প্রিত্ত মযন্কান্িা অর্য মফরে মিওয়া হন্ে।
7. 	 আমার একজি িাংন্কদেক ভাষার মিাভাষী প্রন্য়াজি।

• ইন্টারমেমরর ো্্মে, করেরির ো কিরের ্ািক  ে্েহার ্মর: nyc.gov/finance ওন্য়েিাইন্ট যাি
• এ্টি ফাইে্ান্স রেজমেি কিন্টামর, আপদি মরেদডট ো মডদেট কাড্য , মচক, মাদি অড্য ার ো িগি টাকার 

মাধ্যন্ম প্রিাি করন্ে পান্রি। ঠিকািার জি্য, 311 এ কল করুি অরো nyc.gov/finance ওন্য়েিাইন্ট যাি
• িা্মযামগ: “New York City Department of Finance” এর িান্ম আপিার মচক অরো মাদি অড্য ার তেদর 

করুি। ডাকন্যান্গ িগি টাকা মপ্ররণ করন্েি িা। আপিার অর্য প্রিান্ির িামন্ি, 10 দডদজন্টর পাদক্য ং টিন্কট/
ক্যান্মরার লঙ্ঘি িায়েদ্োর মিাটিন্�র িম্বর(িমহূ), লাইন্িন্স মলেট িম্বর(িমহূ) এেং ময মটেন্ট গাদি দিেদন্ধে 
আন্ে ো দলিুি।

আপিার পূরণকৃে ফরম ও প্রন্য়াজিীয় ডকুন্মন্ট মপ্ররণ করুি যদি:

আপোর কর্মিক র জে্ পরূণ্ৃত আমেদে এেিং অে্াে্ যা র্িু দারখল ্মরে কিগুমলার এ্টি ্রপ অেগু্রহ ্মর িিংরষেণ ্রুে। 
যরদ আপোর ক্ামো প্রশ্ন থাম্, তাহমল 311 এ ্ল ্রুে (24 ঘণ্া / িপ্ামহ 7 রদে)। 

NYC এর পাঁচটি েমরার োইমর কথম্ ্ল ্রমল, অেগু্রহ ্মর 212-NEW-YORK (212-639-9675) েম্বমর ্ল ্রুে। 
শ্রেণ প্ররতেন্ধীমদর জে্ TTY কিোর জে্, 212-504-4115 েম্বমর ্ল ্রুে।

রেমচর ঠি্াোয় কপ্রররত আমেদমে অথক প্রদাে অন্তভুক ক্ত থাম্: 

NYC DEPARTMENT OF FINANCE 
ADJUDICATION DIVISION 

PO BOX 3615, CHURCH STREET STATION 
NEW YORK, NY 10008-3615

রেমচর ঠি্াোয় কপ্রররত আমেদমে অথক প্রদাে অন্তভুক ক্ত ো থাম্: 

NYC DEPARTMENT OF FINANCE  
ADJUDICATION DIVISION - APPEALS UNIT 

66 JOHN STREET, 3RD FLOOR 
NEW YORK, NY 10038
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