
  
  

 
 

 

NYC ভ োক্তো বিষয়ক অবিদপ্তর (DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS, DCA) 
নিষ্পনি 

 
শুনাননর পূর্বে আপনার জনয ননষ্পনির পন্থা রর্ের্ে কী না তা দের্ে ননন 
শুনাননর পনরবর্তে  আপনন যনে DCA-এর সার্ে দকার্না ধরর্নর ননষ্পনি করর্ত আগ্রহী হন তর্ব ননষ্পনির সম্ভাবয নবকল্প সম্পর্কে  
নজজ্ঞাসা করার জনয DCA তার্ের সার্ে দযাগার্যাগ করার জনয অনরু্রাধ কর্র। দসটি করার জনয, আপনার্ক অবশ্যই 
LegalSettlements@dca.nyc.gov ঠিকানাে ইর্েইল অেবা বাতে া পাঠার্ত হর্ব এবং তার্ত আপনার সেন নম্বর (আপনার সের্নর 
উপর্রর অংর্শ্র ডাননের্ক প্রেি) এবং আপনার বযবসার্ের নাে উর্েে োকর্ত হর্ব। 

 এই কাজটি আপনার শুনাননর তানরর্ের কেপর্ে একনেন পূর্বে করর্ত হর্ব তর্ব শুনাননর তানরর্ের পূর্বে 30 নের্নর দের্ে 
দবনশ্ সের্ের ের্ধয দযন করা না হে।  

 ের্ন রাের্বন দয, শুনাননর তানরর্ের নেন আপনন DCA-এর সার্ে দকার্না ধরর্নর ননষ্পনির্ত সম্মনত জানার্ত পারর্বন 
না।  

 শুনানন শুরু হর্ে যাওোর পর, আর দকার্না ননষ্পনি করা সম্ভব হর্ব না। 
 অতএব, আপনার জনয দকার্না ননষ্পনি রর্ের্ে নক না এবং আপনন তা গ্রহণ করর্ত োন নক না তা ননধোরণ করার 

জনয পরবতী দকার্না একটি তানরর্ে আপনার শুনাননর তানরে পুনঃননধোরণ করা আপনার্ক সর্বোচ্চ সনুবধা প্রোন করর্ত 
পার্র (শুনাননর্ত উপনিত না দের্ক, দকার্না ধরর্নর অনরু্োেন োড়া আপনন একবার শুনাননর তানরে পুনঃননধোরণ 
করর্ত পার্রন)।  

 
ইর্েইল করুন অেবা বাতে া পাঠান -- DCA-এর অনির্স যার্বন না  
ননষ্পনি করার দকার্না পন্থা আর্ে নক না তা সন্ধার্নর জনয সের েপ্তরগুর্লার্ত উপনিত না হওোর জনয DCA জনগণর্ক 
অনরু্রাধ কর্র োর্ক। শ্ারীনরকভার্ব অেে, বাক প্রনতবন্ধী অেবা িুটপার্ত োকা কযার্ি োনলকর্ের জনয এর বযনতক্রে হর্ত 
পার্র। DCA-এর কার্ে ইর্েইল/বাতে া দপ্ররর্ণর পর, DCA আপনার সেন পযোর্লােনা করর্ব এবং আপনন দকার্না ধরর্নর 
ননষ্পনির দযাগয নক না তা ইর্েইল/বাতে া দপ্ররর্ণর োধযর্ে আপনার্ক অবনহত করর্ব। যনে আপনন দকার্না ধরর্নর ননষ্পনির দযাগয 
হন তাহর্ল DCA দের্ক ইর্েইল/বাতে ার োধযর্ে আপনন একটি “ননষ্পনি েুনি” (র্পপারওোকে ) পার্বন।  

দকার্না ননষ্পনির সার্ে সম্মত হওো 
একটি ননষ্পনি হর্ে লঙ্ঘর্নর জনয "র্োষী" সাবযস্ত হওোর অনরুূপ। যনে ভনবষযর্ত আপনার্ক দকার্না ধরর্নর লঙ্ঘর্নর জনয 
উদৃ্ধত করা হে তর্ব ভনবষযর্তর লঙ্ঘনটি অন্তত একটি নিতীে অপরাধ (বনধেত জনরোনাসহ) নহর্সর্ব নবর্বনেত হর্ব। যনে 
ননষ্পনির সার্ে সম্মত হন তর্ব শুনাননর ননধোনরত তানরর্ের কেপর্ে একটি কেেনেবর্সর পূর্বে আপনার্ক অবশ্যই ননষ্পনি/জনরোনা 
অেে প্রোন করর্ত হর্ব। নবলনম্বত ননষ্পনির অেে DCA গ্রহণ করর্ব না। 

ননষ্পনির অেে প্রোন 
ননষ্পনির প্রস্তার্ব অেে প্রোন সম্পনকে ত নবস্তানরত ননর্েেশ্াবলী অন্তভুে ি োকর্ব। অেে প্রোর্নর পদ্ধনতসেহূ ননম্নরূপ: 

 দেক অেবা োনন অডে ার ননর্ম্নর ঠিকানাে ডাকর্যার্গ দপ্ররণ করুন: “DCA, Attn: Collections, 42 Broadway, 5th 
Floor, New York, NY 10004.”  

o অনগু্রহ কর্র আপনার সেন নম্বর (আপনার সের্নর উপর্রর অংর্শ্ ডাননের্ক প্রেি) আপনার দেক বা োনন 
অডে ার্র নলেুন। 

 দডনবট কাডে , দক্রনডট কাডে  বা ইর্লক্ট্রননক দের্কর োধযর্ে অনলাইর্ন অেে প্রোন করুন। অনলাইর্ন অেে প্রোর্নর দের্ে 
সুনবধা নি প্রর্যাজয। অনলাইর্ন অেে প্রোর্নর জনয, আপনার্ক অবশ্যই যা করর্ত হর্ব: 

o  nyc.gov/mylicense ওর্েবসাইর্ট যান এবং একটি অযাকাউর্ের জনয ননবন্ধন/সাইন আপ করুন। 
o নীল রর্ের Businesses - DCA বর্ে যান এবং “আোর অযাকাউর্ে প্রর্বশ্” ননবোেন করুন। 
o “দরকডে  তেয অনসুার্র অনসুন্ধান করুন” অংর্শ্, “দরকডে  আইনড নম্বর” নলেুন এবং লঙ্ঘর্নর জনয অেে প্রোন 

করর্ত প্রেি ননর্েেশ্াবলী অনসুরণ করুন। 
 “দরকডে  আইনড নম্বর” আপনার ননষ্পনির প্রস্তার্ব পার্বন এবং এর্ত “[োেলা নম্বর]-[বের]-[ADJC] 

উর্েে রর্ের্ে। উোহরণস্বরূপ, 2019 সার্লর 123 নম্বর োেলার জনয দরকডে  আইনড নম্বর হর্ব: 123-
2019-ADJC. 

 বযনিগতভার্ব: ননষ্পনির অেে প্রোর্নর জনয 42 Broadway, 5th Floor, New York, NY 10004 ঠিকানাে অবনিত 
DCA-এর কার্লকশ্ন্স নডনভশ্র্ন দসােবার দের্ক শুক্রবার সকাল 9:00টা দের্ক নবকাল 5:00টা পযেন্ত সের্ের ের্ধয 
আপনন দযর্ত পার্রন। বধুবার্র, সকাল 8:30 এ কার্লকশ্ন্স নডনভশ্ন দোলা োর্ক এবং নবর্কল 5:00টাে বন্ধ হে।  
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