
2017 সালে, নিউ ইয়র্ক  নসনি রাউনসিে স্ািীয় আইি 136 পাস রলেনিে, যা এখি NYC প্রশাসনির করালেে নশলোিাম 
26-এে অধ্ায় 13 নিসালে করাে রো িলয়লি, কযনি নিউ ইয়র্ক  নসনিে ঐনিিানসর োইি-িু-রাউলসিে আইি নিসালে 
পনেনিি, যা িাগনের ি্ালয়ে অনিস -কর নিউ ইয়র্ক  নসনি আোসি রি্্ক পক্ষ (New York 
City Housing Authority, NYCHA)-এে প্রশাসনির রাজরলম্ক আোনসর করালি্ক উলছেলেে ো ভাডালি িুনতিে অেসালিে 
সম্মুখীি ভাডালিলেে আইিী পনেলেোনেলি অ্ালসেস প্রোি রোে োয়ভাে নেলয়লি। আইিনি এিা োনে রলে কয িাগনের 
ি্ায় সমন্বয়রােী  এই সমস্ত রায্কক্রলমে সম্বলধে সমুপানেশ এেং প্রনিনক্রয়া কপলি এরনি 
োনে্কর গণ শুিানি অিমুনঠিি রেলে।

কখন ও ককোথোয় শুনোনন হবে?
েৃহস্পনিেোর,18 নবেম্বর, 2021 সন্ধ্ো 6 টো রোি 9 টো  

 COVID-19-এর জনধ্  
 শুনোননটো দরূেিতীেোবে Zoom-এর মোধধ্বম অনুনঠিি হবে

আনম নকেোবে অংশগ্রহণ করবি পোনর?  
গণ শুিানিলি কয করউ অিোইলি ো কিালি অংশ নিলি পালেি। আপনি এগুনেে দ্াো আইিী পনেলেোে সাে্কজিীি 
অ্ালসেস (Universal Access to Legal Services) রায্কক্রলমে নেেলয় মিামি ো প্রনিনক্রয়া প্রোি রেলি পালেি:

  প্রকোশধ্ শুনোনন 
আপনি 17 িলভম্বে ো িাে আলগ 929-221-5662 এ কিাি রলে ো -এ 
ইলমে  রলে গণ শুিানিলি  েতিে্ োখলি  সাইি আপ  রেলি পালেি। েতিাো কয ক্রলম সাইি আপ 
রেলেি কসই ক্রলম িাঁলেে েতিে্ োখলি োরা িলে এেং আপনি নিি নমনিি পয্কন্ত রথা েেলি পােলেি।

 অনলোইবন (নেনিও এেং অনিও): https://us02web.zoom.us/j/89142666567
 ো Zoom.us এ যাি। "এরনি সভায় কযাগোি (Join a Meeting)"-এ নলির ররুি এেং সোক্োবির আইনি  
 891 4266 6567 প্রবেশ করোন

 ক�োবনর দ্োরো (শুধু, অনিও): 
 রে ররুি (646) 876-9923. নজলঞেস রো িলে,  সোক্োবির আইনি প্রবেশ করোন: 891 4266 6567

িোকব�োবে   আপনি এই নিরািায় মিামি নেলখ পািালি পালেি: 
Office of Civil Justice / ATTN: HEARING COMMENTS 

New York, NY 10007

  ইবমইল        আপনি নেনখি মন্তে্ ইলমে রেলি পালেি এখালি 
অিমুগ্রি রলে আপিাে ইলমলেে সােলজক্ট োইলি “Hearing Comments” অন্তগ্কি রেলেি।

নলনখি মিোমি জমো করোর কশষ িোনরখ হল 18 নবেম্বর, 2021।

আপনোর �নদ শুনোননবি অংশগ্রহণ করোর জনধ্ সহোয়িো প্রবয়োজন হয়, কযমি করািও কোভােী ো করািও প্রনিেধেরিাে 
জি্ যমুনতিসঙ্গি ে্েস্া, িািলে আপিালর অেশ্ই আমালেে  17 নবেম্বর, 2021এর র মলধ্ িা জািালি িলে। আপনি 
আমালেে 929-221-5662 িম্বলে রে রেলি পালেি; -এ আমালেে ইলমে রেলি পালেি; অথো 
উপলেে নিরািায় নিনি পািালি পালেি।

শুনোননর একটো অনুনলনপ শুিানিে রলয়র সপ্াি পলে জিগলণে কণে উলদেলশ্ OCJ-এে ওলয়েসাইি, 
 -এ উপেব্ধ থারলে।

আেও িলথ্ে জি্ OCJ-এে ওলয়েসাইি, কেখমুি

উবছেবদর মুবখোমুনখ েোড়োবটবদর জনধ্ আইনন  
পনরবষেোয় সে্বজনীন প্রবেশোনধকোর প্রদোন করবি  
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