
 

 

 

উচ্ছেচ্ছের সম্মুখীন হওয়া ভাডাচ্ছেচ্ছের জনয আইনন 

পনরচ্ছেবাগুনিচ্ছে সববজনীন অ্যাচ্ছেস প্রোচ্ছনর জনয NYC 

নাগনরক নযাচ্ছয়র অ্নিচ্ছসর প্প্রাগ্রাম  
(Office of Civil Justice’s Programs) 

 
  

2017 সালে, নিউ ইয়র্ক  নসটি র্াউনিে স্থািীয় আইি 136 পাস র্লেনিে, যা এখি NYC প্রশাসনির্ কর্ালেে টাইলটে 26-এে অধ্যায় 13 নিসালে 

কর্াে র্ো িলয়লি, কযটি নিউ ইয়র্ক  নসটিে ঐনিিানসর্ োইট-টু-র্াউলিে আইি নিসালেও পনেনিি, যা িাগনের্ িযালয়ে অনিস (Office of Civil 

Justice, OCJ)-কর্ নিউ ইয়র্ক  নসটি আোসি র্িতক পক্ষ (New York City Housing Authority, NYCHA)-এে প্রশাসনির্ র্াজর্লমক আোনসর্ 

কর্ালটক  উলেলেে ো ভাডালট িুনিে অেসালিে সম্মখুীি ভাডালটলেে আইনি পনেলেোনেলি অযালেস প্রোি র্োে োয়ভাে নেলয়লি। আইিটি এটা োনে 

র্লে কয িাগনের্ িযায় সমন্বয়র্ােী এই সমস্ত কপ্রাগ্রাম সম্বলে সপুানেশ এেং প্রনিনিয়া কপলি এর্টি োনেকর্ গণ শুিানি অিুনিি র্েলে। 
কখন ও প্কাথায় শুনানন হচ্ছব? 

শুক্রবার, 24 প্িব্রুয়ানর 2023 

6 P.M. প্থচ্ছক 9 P.M. পর্বন্ত 

COVID-19-এর জনয শুনাননো েরূবেীভাচ্ছব Zoom-এর মাধ্যচ্ছম অ্ননুিে হচ্ছব 

আনম কীভাচ্ছব অ্ংশগ্রহণ করচ্ছে পানর? 

গণ শুিানিলি কয কর্উ অিোইলি ো কিালি অংশ নিলি পালেি। আপনি এগুনেে দ্বাো আইনি পনেলেোে সােকজিীি অযালেস কপ্রাগ্রালমে নেেলয় মিামি 

ো প্রনিনিয়া প্রোি র্েলি পালেি: 

 

গণ শুনানন 

আপনি 23 কিব্রুয়ানে 2023 এ ো িাে আলগ 929-221-5662 িম্বলে কিাি র্লে ো civiljustice@hra.nyc.gov-এ ইলমে র্লে 

গণ শুিানিলি েিেয োখলি সাইি আপ র্েলি পালেি। েিাো কয িলম সাইি আপ র্েলেি কসই িলম িাাঁলেে েিেয োখলি োর্া 
িলে এেং আপনি নিি নমনিট পযকন্ত র্থা েেলি পােলেি। 

 অ্নিাইচ্ছন (নভনিও এবং অ্নিও): 

https://us02web.zoom.us/j/85298306596pwd=TGFQV0p0S1lvd2pVQzZuTXZyLzFPZzO9-এ যাি 

ো Zoom.us-এ যাি। “নমটিংলয় কযাগ নেি”-এ নির্ র্রুি। নমটং আইনি 852 9830 6596 এন্টাে করুন এবং পাসচ্ছকাি: DSS 

 
প্িাচ্ছনর দ্বারা (শুধ্ুমাত্র অ্নিও): 

(646) 876-9923 িম্বলে কিাি র্রুি। নজলেস র্ো িলে, নমটং আইনি প্রলেশ র্োি: 852 9830 6596 এেং পাসচ্ছকাি: 326620 

 

িাকচ্ছর্াচ্ছগ আপনি এই ঠির্ািায় মিামি 

নেলখ পাঠালি পালেি: 

 

Office of Civil Justice / ATTN: শুিানিে মন্তেযসমূি (HEARING 

COMMENTS) 
NYC DSS Office of Legal Affairs    
150 Greenwich Street, 38th Floor  
New York, NY 10007 

 

ইচ্ছমি আপনি মিামি নেলখ civiljustice@hra.nyc.gov-এ ইলমে পাঠালি পালেি। 

অিুগ্রি র্লে আপিাে ইলমলেে সােলজক্ট োইলি “শুিানিে মন্তেযসমিূ (Hearing Comments)” অন্তভুক ি র্েলেি। 

নিনখে মন্তবয জমা করাচ্ছনার প্শে োনরখ হি 24 প্িব্রুয়ানর 2023 

 আপনার র্নে শুনাননচ্ছে অ্ংশগ্রহণ করার জনয সহায়ো প্রচ্ছয়াজন হয়, কযমি কর্ািও কোভােী ো কর্ািও প্রনিেের্িাে জিয নেলশে েযেস্থা, 
িািলে আপিালর্ অেশযই আমালেে 23 প্িব্রুয়ানর 2023 এে মলধ্য িা জািালি িলে। আমালেে 929-221-5662; িম্বলে র্ে র্েলি পালেি; 

civiljustice@hra.nyc.gov; -এ আমালেে ইলমে র্েলি পালেি; অথো উপলেে ঠির্ািায় োর্লযালগ নিঠি পাঠালি পালেি। 

শুনাননর একো অ্ননুিনপ জিগলণে উলেলশয OCJ-এে ওলয়েসাইট, nyc.gov/civiljustice-এ, শুিানিে র্লয়র্ সপ্তাি পলে উপেব্ধ র্ো িলে। 

আেও িলথযে জিয OCJ-এে ওলয়েসাইট, nyc.gov/civiljustice কেখুি 
POST-223 (B) 01/24/2023 
(E) rev. 01/23 

 

 

 

 

 

 

 
 

িাগনের্ িযালয়ে 

অনিস 
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