
 

  

সব শুনানন, ট্র্যায়াল ও অনযানয OATH কার্যক্রম টেনলফফান, নিনিও কনফাফেন্স, অনলাইন বা টমইফল পনেচালনা কো হফে এবং OATH শুধুমাত্র 

প্রাক-অনুফমানিত পনেনিনতফত সোসনে উপনিত হওয়াে জনয অনুমনত প্রিান কেফব। 
সমন জারি বা টিরিট সংক্রান্ত কিসসি কেসে: 

শুনারন: 

আপনার শুনাননর তানরখেই আপনার শুনানন অনুনিত হখে তখে আপনার টেনিখ ান শুনাননর সময়সূনি ননর্ধারণ করার জনয আপনাখক অেশ্যই OATH-এর সাখে 

ট াগাখ াগ করখত হখে। ট াখনর মার্যখম আপনার শুনাননর সময়সূনি ননর্ধারখণর সেখিখয় সহজ উপায় হখিা nyc.gov/oathphone ঠিকানায় নগখয়  রমটি 

পূরণ করা। অনুগ্রহ কখর আপনার ননর্ধানরত শুনাননর কমপখে 3 নিন পূখেধ আখেিন জমা নিন। 

ো ট োখন আপনার শুনানন অনুনিত হখে েখি ননর্ধানরত হখয়খে টসই ঠিকানায় ইখমইি কখর টেনিখ াখনর মার্যখম আপনার শুনাননর সময়সূনি ননর্ধারণ করখত 

পাখরন। আপনাখক অেশ্যই আপনার ননর্ধানরত শুনাননর তানরখের পূখেধ OATH-টক ইখমইি করখত হখে। 

ব্রঙ্কস: RemoteBronx@oath.nyc.gov স্ট্যাখেন আইিযান্ড: RemoteSI@oath.nyc.gov  

ব্রুকনিন: RemoteBKLYN@oath.nyc.gov মযানহযােন: RemoteManhattan@oath.nyc.gov  

কুইন্স: RemoteLIC@oath.nyc.gov 
 
সোসনে শুনাননে সকল অনুফোফেে জনয অবশ্যই শুনাননে ননেযানেত তানেফেে কমপফে পাাঁ চ (5) কার্যনিবফসে আফে 

livehearings@oath.nyc.gov-এ ইফমইল কেফত হফব।  

আপনার সমন  ো ে হখি আপনন আপনার নিখ ন্স অনিাইখন জমা নিখয় ো িাকখ াখগর মার্যখম প্রনতনিয়া জানাখত পাখরন। নেস্তানরত জানখত  

nyc.gov/oath ঠিকানায়  ান। 
 

আপনাি কিসসি সময়সূরি পুনঃরনর্ধািসেি কেসে: 

প্রনতটি সমখনর সময়সূনি শুরু্মাত্র একোরই পুনঃননর্ধারণ করা  াখে। আপনার শুনাননর সময়সূনি পুনঃননর্ধারখণর আখেিন করখত আপনাখক অেশ্যই ননর্ধানরত শুনাননর 

তানরখের পূখেধ nyc.gov/oath/reschedule ঠিকানায় নগখয় অনিাইন  রম পূরণ কখর জমা নিখত হখে। 

আপনার টকস সম্পখকধ  টেক্সে টমখসজ নরমাইন্ডার টপখত OATHreminder নিখে (917) 451-8829 নম্বখর টেক্সে করুন। 
 
কপসমন্ট ও অনযানয সমসযাি কেসে: 

টপখমন্টসমূহ OATH-এর ওখয়েসাইে nyc.gov/oath ঠিকানায় ো OATH-এর অন সসমূখহ সরাসনর উপনিত হখয় করা  াখে ট গুখিার ঠিকানা 66 John St., 

10th Floor, Manhattan ো 31-00 47th Ave., 3rd Floor, Long Island City. টপখমন্ট ো সময়সূনি ননর্ধারণ সংিান্ত টকাখনা প্রশ্ন োকখি 

clerksoffice@oath.nyc.gov ঠিকানায় ইখমইি করুন ো কি করুন 1-844-OATH-NYC (1-844-628-4692)। 
 
OATH কেল্প কসন্টাি: 

আপনন  নি ননখজর প্রনতনননর্ত্ব কখরন এেং আপনন আপনার অনর্কার ও শুনানন প্রনিয়া সম্পখকধ  েযনিগত পরামশ্ধ িান টসখেখত্র OATH টহল্প টসন্টাখর 

(212) 436-0845 নম্বখর কি করুন ো Manhelpcenter@oath.nyc.gov ঠিকানায় ইখমইি করুন। 

• ননখেনিত েুদ্র েযেসানয়ক সহায়তার জনয: Smallbizhelp@oath.nyc.gov ঠিকানায় ইখমইি করুন 

• ননখেনিত টেখেরানখির সহায়তার জনয: veteranshelp@oath.nyc.gov ঠিকানায় ইখমইি করুন 

• ননখেনিত প্রেীণ নাগনরকখির জনয: seniorshelp@oath.nyc.gov ঠিকানায় ইখমইি করুন 

টমনিখয়টিং স্ট্ানিশ্খমন্ট অযান্ড টনইোরহুি নিসপুেস (MEND NYC) সম্পখকধ  নেস্তানরত জানখত  nyc.gov/mendnyc টিেুন 
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নাগরিক রিরধ লঙ্ঘননি জনয আপরন সমন পপনে থাকনল আপনানক পে 

সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথয জাননত হনি: 
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