
  

 
 

OATH Hearings Division 
Appeals Unit 
66 John St., 10th Floor 
New York, NY  10038 
 

 

আপীেলর �িত শনি িবভনেগর (HEARINGS DIVISION) উতর 
অপর পে�র �ারা দােয়র করা একি আপীেলর উতর িদেত এই ফমরিেক অবশযই বযববার করেত বেব।   অনু�ব কের িনেদরশাবলী যত 

সবকাের পড়ুন।   স�ূণর করা ফমর এবং এর সে� সবায়ক নিথ ডাকেযােগ উপেরর িকানায় পাঠান।   
 

সম /িব�ি� স�েকর  এবং িযি এই ফমর পরূণ করেছ তনর স�েকর  তথয  

যিদ একজন �িতিনিধ তািলকাভু� বন, তাবেল Hearings Division আপীল সং�া� িস�া�ি �িতিনিধিেক তার িকানায় ডাকেযােগ পাঠােব।  যিদ একজন 

�িতিনিধ তািলকাভু� না বন তাবেল Hearings Division িস�া�ি িনেচর িকানায় ডাকেযােগ পাঠােব।   
সমেনর/ েনািেশর ন�র (�েয়াজন বেল অিতির� পাতা িনন): ______________________________________________________ 

সমন/েনািেশর নাম:  __________________________ অনেুরাধকারীর নাম:  ______________________________ 
____________________________________________  উতরদাতার সে� স�কর :  __________________________ 

 

িকানা:  _________________________________ (েরিজ�াডর  �িতিনিধেদরেক অবশযই উপি�িত ফেমরর জনয অনেুমাদন প� সংযু� 
করেত বেব)  

শবর, ে�ট: ____________________________________ িকানা:  _________________________________ 
িজপ 
েকাড: _____________________________________ শবর,ে�ট: ____________________ িজপ েকাড: ________ 
েটিলেফান ন�র:  ______________________________ েটিলেফান ন�র:  ______________________________ 
ইেমল িকানা:  _________________________________ ইেমল িকানা:  _________________________________ 
 

এই কনরেণ িস�ন�ি সিক 
েকন িস�া�ি সিক তার িনিদর্ কারণ জািনেয় একি সংি�� িববৃিত িলখুন।   েসইসকল ঘটনা, �মাণ, এবং যুি�গেলার উপর িনভর র করন েযগেলা 
শনািনেত বযববত বেয়িছল।  আপীলস ইউিনট আপীল সং�া� িস�া��বেণর ে�ে� নতুন ঘটনা, �মাণ, বা যুি�গেলা িবেবচনা করেব না।    
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(�েয়াজন বেল অিতির� পৃ�া েযাগ করন) 
 

(পরবত� প�ৃনয় যন।   আপনেক পরবত� প�ৃন অবশযই স�ণূর করেত হেব) 
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শনি িবভনগ েথেক উতর অসুনের িস�ন� েপেত আপনেক অবশযই েযসব পদে�প িেত হেব 
 
1)  Hearings Division িক যথনসমেয় এই উতরি পনেব? 

 

 বযাা       না  

আপীেলর তািরখ েথেক 30 িদেনর িভতের বা আপীল আপনােক েমল কের পাঠােনা বেল 35 িদেনর িভতের 
উতর পাওয়া আবশযক।   যিদ িনিদর্ সমেয়র মেধয উতর না পাওয়া যায়, তাবেল উতর ছাড়াই আপীেলর 
িস�া� েনওয়া বেব।   
 
ভাড়ার গািড় ও টযািির মামলা: যিদ আপীলি TLC ইসুয করা লাইেসে�র �িগত বা �তযাবােরর িবষয় যু� 
থােক তাবেল উতরি অবশযই আপীেলর তািরখ েথেক 7 িদেনর িভতের বা আপীল আপনােক েমল কের পাঠােনা 
বেল 12 িদেনর িভতের পাওয়া আবশযক।   
 
উতরি অবশযই Hearings Division Appeals Unit এবং েয প� িস�া�ির আপীল কেরেছ উভেয়র কােছই 
পাঠােত বেব।   উতরদাতােদর অবশযই িনেচর ধাপ 2 স�ূণর করেত বেব।   আইন বলবতকারী সং�াগেলােক 
অবশযই িনেচর ধাপ  3 অনুসরণ করেত বেব।  
 

 

  

েকবলমন� উতরদনতনেদর জয – আপনেক অবশযই িে� �দত  পিরেষবনর �মনণ স�ণূর করেত হেব 

2a)  আিম এেত আমনর উতেরর একি �িতিলিপ পনঠনি� (আপি েয সং�নেক উতেরর �িতিলিপ পনঠনে� তনর পনেশ থনকন বনে� িক 
িচ�  িদ): 

 

িবি�ং সং�ন�  মনমলন : 
Dept. of Buildings 
Administrative Enforcement Unit 280 
Broadway, 5th Floor 
New York, NY 10007 

 

সযনিেেশ, পুবরযবহনরেযনগয, েপনি�ং 
ও পিরতয্ যনবনহের মনমলন: 
Department of Sanitation  
Bureau of Legal Affairs 
125 Worth Street, 7th Floor 
New York, NY 10013 

 

অি� সং�ন� িবিধভে�র মনমলন (অি�কমর 
সহ): 
FDNY Legal Enforcement Unit 
Bureau of Legal Affairs  
9 Metrotech Center, 4th Floor 
Brooklyn, NY 11201 

 

�ন�য িবিধ, েরঁে�নরন, খনদয িবে�তন,  
ও SRO মনমলন 
DOHMH General Counsel  
42-09 28th Street, 14th Floor CN-30 
Long Island City, NY 11101-4132 

 

বনয়ু, শ�, জল, RTK, HazMat  
ও দরমনর মনমলন: 
DEP General Counsel  
59-17 Junction Blvd, 19th Floor 
Flushing, NY 11373-5108 

 

পিরবহ িবিধ ও িউজেরক মনমলন: 
Dept. of Transportation 
c/o Asst. Commissioner,  HIQA  
55  Water  Street, 7th Floor  
New York, NY 10041 
 

 

পনকর  িবভনগ, হনডস দীর পনকর  ও বযনেনির 
পনকর  িসির মনমলন: 
Parks Dept. Counsel’s Office  
The Arsenal, 830 5th Avenue 
New York, NY 10065 

 

পনবিলক েপ েফন মনমলন: 
DOITT Customer Service Coordinator 
Public Pay Telephones  
75 Park Place, 9th Fl. 
New York, NY 10007 

 

বনজনেরর মনমলন: 
Business Integrity Comm., Gen. Counsel  
100 Church Street, 20th Floor 
New York, NY 10007 

 

উপেভন্ন ও সনধনরণ িবে�তনর মনমলন: 
Dept. of Consumer Affairs, General Counsel  
42 Broadway, 8th Floor 
New York, NY 10004 

 

লযনামনেকর র মনমলন: 
Landmarks Preservation Commission  
Municipal Bldg., 1 Centre St., 9th Fl., North. 
New York, NY 10005 

 

েযনি� ও ভনড়নর গনিড়র মনমলন: 
NYC টযািি ও িলমুিজন কিমশন  
Falchi Bldg., 31-00 47th Ave. 
Long Island City, NY 11101 

  

আপিন যিদ েয েকােনা সংেযাজন সব , স�ূণর উতরির একি �িতিলিপ, সমন/েনািেশরজনয দািয়�শীল বলবৎকরণ সং�ার কােছ না পাঠান, তাবেল 
উতরি িবেবিচত বেব না। 

2b) উপেরর ধনপ 2a-েত বলবতকনরী সং�নর পনেশর বে� িক িচ� েদওয়ন এবং িেচর িববৃিতি স�ণূর করন ও �ন�র করনর মনধযেম 
আপি  �মনণ করেত পনের েয আপি সং�নিেক উতেরর একি �িতিলিপ পনিেয়েছ ।    

আিম [আপনর নম ছনপনর হরেফ িলখু] _____________________________, িবনসী [আপনর িকনন] 

______________________________________________, শপথভে�র শনি�িবধনের অধীে �তযয় করিছ েয আিম এই উতরি জমন 
েদওয়নর জয অুেমনদ�ন�, এই ফমরিেত এবং সংেযনজগেলনেত আমনর যু্ করন সকল তথয, যিদ িকছু থনেক, তনহেল তন আমনর েসরন 
�ন অুসনের সতয, এবং   
[তনিরখ] __________________ তনিরেখ আিম সম/েনিেশর জয দনিয়�শীল বলবৎকরণ সং�নর কনেছ উপের িলিখত এির িকননয় এই 
উতেরর একি �িতিলিপ একি U.S. েপন�নল সনিভর স ডনকবনে� েফলনর মনধযেম বন অযনয ডনক পিরেষবনর মনধযেম পনিেয়িছ।    
 

আপনর �ন�র: ____________________________ 
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                     

েকবলমন� আই বলবতকনরী সং�নর জয 

3)  আই বলবতকনরী সং�নগেলনেক অবশযই একি পথৃক হলফনমন িদেত হেব েযখনে উতরদনতনর পিরেষবনর িবষেয় বলন থনকেব।  
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