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Appeals Unit 

66 John St., 10th Floor 

New York, NY  10038 

 

 

আপিল আবেদন 
আপিলের জন্য অবশ্যই এই ফর্ম বযবহার করলে হলব।  অন্ুগ্রহ কলর পন্লদমশ্ন্া যত্ন সহকালর িড়ুন্।  সমূ্পর্ম করা ফর্ম এবং এর সলে 

সহায়ক ন্পি ডাকলযালে উিলরর ঠিকান্ায় িাঠান্।  অন্ুগ্রহ কলর শুন্াপন্ পসদ্ধালের প্রপেপেপি সংযুক্ত করুন্। 
 

যে েযপি এই ফর্ম িরূণ কবরবেন এেং সর্ন সম্বন্ধীয় তথ্য 
যপদ একজন্ প্রপেপন্পি োপেকাভুক্ত হন্, োহলে Hearings Division আপিে সংক্রাে পসদ্ধােটি প্রপেপন্পিটিলক প্রপেপন্পির ঠিকান্ায় ডাকলযালে িাঠালব।  যপদ 

একজন্ প্রপেপন্পি োপেকাভুক্ত ন্া হন্ োহলে Hearings Division পসদ্ধােটি পন্লের ঠিকান্ায় ডাকলযালে িাঠালব।   

সর্লন্র ন্ম্বর (প্রলয়াজন্ হলে অপেপরক্ত িাো বযবহার করুন্): ___________________________________________________________ 

সর্লন্(গুপেলে) িাকা ন্ার্:  _____________________________ অন্লুরািকারীর ন্ার্:  ______________________________ 
____________________________________________ উত্তরদাোর সলে সম্পকম  (প্রলযাজয হলে): ___________________ 

পেঠি িাঠালন্ার ঠিকান্া:  ________________________________ 
(ররপজস্টাডম  প্রপেপন্পিলদরলক অবশ্যই উিপিপে ফলর্মর জন্য অন্লুর্াদন্ িত্র সংযুক্ত 

করলে হলব)  
শ্হর, রস্টট: ____________________________________ পেঠি িাঠালন্ার ঠিকান্া: ______________________________ 
পজি রকাড: ___________________________________ শ্হর, রস্টট: ____________________ পজি রকাড: ________ 
রটপেলফান্ ন্ম্বর:  ______________________________ রটপেলফান্ ন্ম্বর:  ______________________________ 

ইলর্ে ঠিকান্া:  _________________________________ ইলর্ে ঠিকান্া:  _______________________________ 
যপদ উত্তরদাোর োইলসন্স িপেে বা প্রেযাহার করা হলয় িালক োহলে বালে টিক পদন্ (প্রলযাজয হলে):         
 

এই কারবণ পসদ্ধান্তটি ভুল 

আিন্ালক অবশ্যই রদখালে হলব রয, রযসব পবষলয়র পভপত্তলে পসদ্ধাে রন্ওয়া হলয়লে রসটি ভুে, ভুে আইন্ প্রলয়াে করা হলে অিবা উভয়ই।  আিপন্ রকবের্াত্র 

শুন্াপন্লে বযবহৃে পবষয়, প্রর্ার্ এবং েুপক্তর উির পন্ভম র করলে িালরন্।  আপিেস্ ইউপন্ট আপিে সংক্রাে পসদ্ধােগ্রহলর্র রেলত্র ন্েুন্ ঘটন্া, প্রর্ার্, বা 
যুপক্তগুলো পবলবেন্া করলব ন্া।  রয সর্স্ত অপভলযালের জন্য আপিে করা হলয়লে োর োপেকা করুন্। 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

 

(প্রলয়াজন্ হলে অপেপরক্ত িৃষ্ঠা রযাে করুন্) 
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(িাতা উল্টান।  আিনাবক িরেতী িষৃ্ঠা অেশ্যই সম্পণূম করবত হবে) 
 

Hearings Division যথ্বক আপিবলর পসদ্ধান্ত যিবত আিনাবক অেশ্যই যেসে িদবেি পনবত হবে 

1)  Hearings Division কী পনবের সর্য়সীর্ার র্বযয আপিল গ্রহণ কবরবে? 
  

হযাাঁ           ন্া  
পসন্ধালের োপরলখর 30 পদলন্র রবশ্ী সর্লয়র ির আপিে করলে ো প্রেযাখযান্ করা হলব যপদ ন্া অপেপরক্ত সর্লয়র জন্য আলবদন্ করা হয়। যপদ পসদ্ধােটি ডাকলযালে িাঠালন্া হলয় 

িালক, োহলে পসদ্ধালের োপরলখ রিলক 35 পদলন্র র্লিয আপিে করলে হলব। শুন্াপন্র পসদ্ধালের সার্লন্ পসদ্ধালের োপরখ রলয়লে।  উত্তরদাোলদর অবশ্যই িাি 2, 3a ও 3b সমূ্পর্ম 
করলে হলব।  আইন্ বেবেকারী সংিাগুলোলক অবশ্যই পন্লের িাি 4 অন্ুসরর্ করলে হলব। 
 

  

যকেলর্াত্র উত্তরদাতাবদর জনয – আিনাবক অেশ্যই পনবে যিবর্বের প্রর্াণ ও িপরবেোর প্রর্াণ সম্পণূম করবত হবে 

2)  আপিল দাপিল করার জনয আিনাবক পনবের পেকল্পগুপলর একটিবত অেশ্যই টিক পদবত হবে:   

• সম্পণূম জপরর্ানা যদওয়া হবয়বে অথ্ো এবজপি সম্পণূম যিনাপল্ট র্ুকুে কবরবে। 

আপিলের পসদ্ধাে রন্ওয়ার আলে সমূ্পর্ম জপরর্ান্া অবশ্যই প্রদান্ করলে হলব।   
 

ভাড়ার োপড় ও টযাপের র্ার্ো:  যপদ রকালন্া আইন্ বা পবপি ভাোর কারলর্ টযাপে ও পেরু্পজন্ কপর্শ্লন্র দ্বারা সর্ন্ জাপর কলর োহলে রিলর্ন্ট বা র্ুকুলবর প্রলয়াজন্ রন্ই।   
 

উিলভাক্তার র্ার্ো:  এর্ন্পক সমূ্পর্ম জপরর্ান্া র্ুকুব করা হলে, যপদ Hearing Officer-র পসদ্ধাে েপেিূরর্ পদলে আলদশ্ রদয়, োহলে উত্তরদাোলক অবশ্যই Department of Consumer Affairs এ 

রসই েপেিূরলর্র অিম জর্া পদলে হলব। 
 

পেমেন্ট প্ল্যান: যদি উত্তরিাতা জদরোনা আিায়কারী এমজদির সমে পকান পেমেন্ট প্ল্যামন প্রমেশ কমর থামকন তাহমে আেনামক অেশযই পেমেন্ট প্ল্যামনর একটি কদে 

সংযুক্ত করমত হমে। 

 হযাাঁ           ন্া  

• উত্তরদাতা দদওয়ানি জনরমািা প্রদাি করার বদলে কনমউনিটি সানভি স সম্পরূ্ি করার জিয দ াগ্য, কনমউনিটি 
সানভি স দবলে দিওয়ার জিয CCI এর সলে দ াগ্াল াগ্ কলরলেি এবং গ্রহর্ করা কাজ সম্পরূ্ি কলরলেি। 
পয সে পেমে পকেে দিদেনাে জাদিস দরফেম অযাক্ট এর অধীমন কদেউদনটি সাদভম মসর জনয উত্তরিাতা পযাগ্য, পসইসে পেমে উত্তরিাতামক 
আেীে করার জনয ততদিন েযমন্ত জদরোনা প্রিান করমত হমে না ো কদেউদনটি সাদভম স সমূ্পর্ম করমত হমে না যতদিন েযমন্ত উত্তরিাতা CCI 
এর সমে পযাগ্ামযাগ্ করমেন এেং গ্রহর্ করা কাজ সমূ্পর্ম করমেন।  (শুনাদনর দসদ্ধামন্তর উমটা দিমক CCI এর পযাগ্ামযামগ্র তথয রময়মে) 

 

হযাাঁ           ন্া  

 

• উত্তরদাতা জপরর্ানা প্রদান করা র্ুকুবের জনয আবেদন করবেন কারণ েিন আপিবলর পসদ্ধান্ত যনওয়া হবে 

তিন তার িবে তা কষ্টকর হবে। 
 

আিন্ালক অেশ্যই সর্সযার প্রর্ার্ সংযুক্ত করলে হলব, রযর্ন্ উত্তরদাোর রফডালরে টযাে পরটালন্মর প্রির্ দুই িৃষ্ঠা এবং জপরর্ান্া পদলে হলে ো উত্তরদাোর 

িলে কেটা কষ্টকর ো পন্লে বযাখযা করুন্।   

  

হযাাঁ           ন্া  

 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 

 

3a)  আপর্ এবত আর্ার আপিবলর একটি প্রপতপলপি িাঠাপে (আিপন যে সংস্থাবক আপিবলর প্রপতপলপি িাঠাবেন তার িাবশ্ থ্াকা োবে টিক পদন): 

 

পেপডং যকস: 

Dept. of Buildings 
Administrative Enforcement 
Unit 280 Broadway, 5th Floor 
New York, NY 10007 

 

সযাপনবেশ্ন, িনুেমযেহারবোগ্য, 
যিাপটং ও িপরতযি োনোহবনর 

র্ার্লা: 

Department of Sanitation  
Bureau of Legal Affairs 
125 Worth Street, 7th Floor 
New York, NY 10013 
 

 

অপি সংক্রান্ত পেপযভবের 

র্ার্লা (অপিকর্ম সহ): 

FDNY Legal Enforcement Unit 
Bureau of Legal Affairs  
9 Metrotech Center, 4th Floor 
Brooklyn, NY 11201 

 

অ্যালক াহল  নকেইনাকেে 
ক সগুলল খুলুন 
New York City Police Dept. 
Attn: Legal Bureau 
1 Police Plaza, Room 1406 
New York, NY 10007 

 

স্বাস্থয পেপয, যরেঁবতারা, িাদয পেবক্রতা, 

ও SRO র্ার্লা 

DOHMH General Counsel  
42-09 28th Street, 14th Floor CN-30 
Long Island City, NY 11101-4132 

 

োয়ু, শ্ব্দ, জল, RTK, HazMat  

ও নদমর্ার র্ার্লা: 
DEP General Counsel  
59-17 Junction Blvd, 19th Floor 
Flushing, NY 11373-5108 

 

িপরেহন পেপয ও পনউজবরক র্ার্লা: 

Dept. of Transportation 
c/o Asst. Commissioner,  HIQA  
55  Water  Street, 7th Floor  
New York, NY 10041 
 

 

িাকম  পেভাগ্, হাডসন নদীর িাকম  ও েযাোপর 

িাকম  পসটির র্ার্লা: 

Parks Dept. Counsel’s Office  
The Arsenal, 830 5th Avenue 
New York, NY 10065 

 

িােপলক যি যফান র্ার্লা: 

DOITT Customer Service Coordinator 
Public Pay Telephones  
75 Park Place, 9th Fl. 
New York, NY 10007 

 

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

 

উিবভািা ও সাযারণ পেবক্রতার র্ার্লা: 

Dept. of Consumer Affairs, General Counsel  
42 Broadway, 8th Floor 
New York, NY 10004 

 

লযান্ডর্াবকম র র্ার্লা: 

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

 

ভাড়ার গ্ানড় ও ট্যানির দকলসর জিয: 
NYC Taxi & Limousine Commission  
Falchi Bldg., 31-00 47th Ave. 
Long Island City, NY 11101 

েঙ্ঘন্ পবষয়ক পবষয় রদখালশ্ান্া করার জন্য আইন্ বেবেৎকারী সংিায় আিপন্ সর্লন্র(গুলো)জন্য আপিলের আলবদন্ রকালন্া অযাটােলর্ন্ট োড়া ন্া িাঠালে এই অন্লুরাি প্রেযাখযান্ 

করা হলব।  দ্রষ্টবয: যপদ উত্তরদাো োর আপিমক সর্সযার কারলর্ অবযাহপের অন্ুলরাি কলরন্, োহলে আইন্ বেবত্কারী সংিায় সর্লন্র(গুলো) আপিমক সর্সযার প্রপেপেপি িাঠালবন্ ন্া। 

3b)  উিবরর 3a যাবি সর্ন(গুবলা) িাঠিবয়বে যে আইন েলেৎকারী সংস্থা, আিপন যসটির িরেতী োবে টিক পদবয় প্রর্াণ করবত িাবরন যে আিপন 

আিনার আবেদবনর প্রপতপলপি িাঠিবয়বেন এেং  পনবের পেেৃপত সম্পণূম কবর স্বাের করুন।   
আপর্ [আিনার নার্ পপ্রে করুন] _____________________________, পনোসী [আিনার ঠিকানা] _________________________________________, 

শ্িথ্ভবের শ্াপতপেযাবনর অযীবন প্রতযয়ন করপে যে আপর্ এই অনুবরায জর্া যদওয়ার জনয অনুবর্াদনপ্রাপ্ত, এই ফর্মটিবত এেং সংবোজনগুপলবত আর্ার 

েিু করা সকল তথ্য, েপদ পকেু থ্াবক, তাহবল তা আর্ার যসরা জ্ঞান অনুসাবর সতয, এেং [তারিখে] _______________ তাপরবি আপর্ সর্বনর(গুবলা) জনয 
দাপয়ত্বশ্ীল েলেৎকরণ সংস্থার কাবে উিবর পলপিত এটির ঠিকানায় এই আপিবলর একটি কপি একটি U.S. যিাটাল সাপভম স ডাকোবে যফলার র্াযযবর্ ো 
অনযানয ডাক িপরবেোর র্াযযবর্ িাঠিবয়পে।   

 আিনার স্বাের: ____________________________ 
                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                    

যকেলর্াত্র আইন েলেৎকারী সংস্থার জনয 
4)  আইন েলেৎকারী সংস্থাগুবলাবক অেশ্যই একটি িথৃ্ক হলফনার্া পদবত হবে যেিাবন উত্তরদাতা িপরবেোর পেেবয় েলা থ্াকবে। 

 
 


