
Bronx  
260 East 161st Street, 6th Floor 

The Bronx, NY 10451
Monday  – Friday

 8:00am  – 5:00pm

Brooklyn   
9 Bond Street, 6th & 7th Floor  

Brooklyn, NY 11201
Monday – Friday 
8:00am  – 5:00pm

Manhattan   
66 John Street, 10th & 11th Floor 

New York, NY 10038
Monday  – Friday

 8:00am  – 5:00pm

Staten Island  
350 Marks Place, Main Floor

Staten Island, NY 10301 
Monday  – Friday

 8:00am  – 5:00pm

Queens 
 

31-00 47th Avenue, 3rd Floor
Long Island City, NY 11101

Monday – Friday
 8:00am  – 5:00pm

 
1-844-OATH-NYC (1-844-628-4692)

Joni Kletter
Commissioner & Chief Administrative Law Judge

OFFICE OF ADMINISTRATIVE TRIALS AND HEARINGS
nyc.gov/oath

OATH Hearings Division হল একটি স্বাধীন প্রশবাসননক 
আইনন আদবালত। এখবানন NYC আইন প্রন়বাগকবারী সংস্বাগুনলবার 
দ্বারবা ককবাননবা মবামলবার কষেনরে জবানর করবা সমননর নিষন় কশবানবা 
এিং তবার নসদ্বান্ত কন়বা হ়। OATH সংস্বাগুনলবার কেনক আলবাদবা 
যবা সমন ইস্যু কনর।

সহায়তা কেন্দ্র
প্রনতটি OATH Hearings Division এ একটি কনর সহবা়তবা 
ককন্দ্র েবানক। সহবা়তবা ককন্দ্র প্রনতনননধহীন উত্তরদবাতবানদরনক তবানদর 
শুনবাননর জনযু সহবা়তবা করনত সহবা়তবা ও সংস্বান প্রদবান কনর। 
আমরবা প্রনতনননধহীন কলবানকনদর সহবা়তবা কনর:

•	 	তবানদর নিরুনদ্ ওঠবা অনিনযবানগর নিষন় শুনন।
•	 	তবানদরনক তবানদর আইনন অনধকবার সম্পনককে  অিনহত কনর।
•	 	OATH এর প্রনরি়বা সম্পনককে  জবানবাই।
•	 	শুনবানন, আনিনলর নসদ্বানন্ত কীিবানি নননজনক উিস্বািন 

করনিন অেিবা শুনবাননর নদনন উিনস্ত নবা হনল কী করনত 
হনি তবা কিবাঝবাই।

•	 	কযখবানন উত্তরদবাতবারবা তবানদর মবামলবার কষেনরে প্রনযবাজযু আইন 
খ্ঁজনি কসখবানন আইনন সংস্বান খ্ঁজি।

অযুবািন়ন্টনমন্ট িবাধযুতবামূলক ন়। আিনন আিনবার শুনবাননর 
তবানরনখর আনগ িবা ঐ নদনন িবা তবারিনর কয ককবাননবা সমন় আসনত 
িবানরন। এছবাডবাও আিনন HelpCenter@oath.nyc.gov এ 
সহবা়তবা ককনন্দ্র কযবাগবানযবাগ করনত িবানরন।

শুনানন নিভাগ

NYC এর স্াধীন  
ও ননরপেক্ষ প্রশাসননে  

আইনন আদালত

শুনাননপত অনুেনথিত

যনদ আিনন সমনন িবা শুনবাননর নদননর আনগ সবাডবা নবা কদন, 
আিনন একটি নসদ্বান্ত কমল মবারফৎ িবানিন কযখবানন আিনবার 
গরহবানজনরর দ্বারবা চবানজকে র লঙ্ঘননর অনিনযবানগর নিষ়টি 
েবাকনি এিং আিনবানক কিশী জনরমবানবা নদনত হনত িবানর। 
 
যনদ ককবাননবা নসদ্বানন্ত আিনবানক গরহবানজর ধরবা হ় তবাহনল 
আিনবার কবানছ দট্ি নিকল্প রন়নছ: 

•	 জনরমবানবা এিং আিনবার উির অনতনরক্ত জনরমবানবা 
আনরবানিত হন় েবাকনল তবা প্রদবান করুন। 

.............................. অেিবা .............................. 

•	 নত্ন শুনবাননর অন্নরবাধ করুন।

নত্ন শুনবাননর অনন্রবানধর জনযু OATH’র নরনকবান়স্ট ফর ও 
ননউ কহ়বানরং আফটবার এ কফনলওর ট্ অযুবানি়বার ফমকে আনিদন 
করবা আিনশযুক যবা nyc.gov/oath/missedhearings -কত 
অেিবা সকল OATH Hearings Division এর সকল 
স্বানগুনলনত িবাও়বা যবা়। ফনমকে এিং OATH ওন়িসবাইনট 
অন্নরবাধ িরূনের জনযু নননদকে শনবা রন়নছ।

সবাধবারেত আিনন প্রনতটি সমননর জনযু একিবার কনর নত্ন 
শুনবাননর অন্নরবাধ করনত িবানরন। যনদ অন্িনস্ত েবাকবা 
শুনবাননর 60 নদননর মনধযু আিনন OATH Hearings 
Division এর মবাধযুনম নত্ন শুনবাননর অন্নরবাধ কনরন 
তবাহনল OATH নননজ কেনকই আিনবার শুনবানননত অন্িনস্ত 
েবাকবার িযুবাখযুবা নবা শুনন অন্নরবানধর মঞ্ন্র নদনত িবানরন।

http://nyc.gov/oath
mailto:HelpCenter%40oath.nyc.gov?subject=
http://nyc.gov/oath/missedhearings%E2%80%8A


আেনার শুনানন

যনদ আিনন ককবাননবা সমন িবান, তবাহনল OATH শুনবানননত 
অনিনযবানগর নিরুনদ্ আনিদন করনত িবানর। শুনবানন হল 
মবামলবার আত্মিষে উিস্বািননর আিনবার স্নযবাগ। 

আিনবার মবামলবার প্রমবাে স্রূি সবাষেী, আইনন িবা 
অনফনস়বাল করকরকে , ফনটবাগ্বাফ িবা অনযুবানযু ননে সহ 
প্রন়বাজনী় সমস্ত নকছ্ ননন় ততনর েবাকনত হনি। Hearing 
Officer	ককিলমবারে শুনবাননর সম় কসখবানন উিস্বানিত প্রমবাে 
িবা সবাষেীর নিিৃনত িযকেবানলবাচনবা করনিন। 

OATH শুনবানন হল অনবান্ষ্বাননক। আিনন নননজ প্রনতনননধত্ব 
করনত িবানরন অেিবা আিনবার খরনচ ককবাননবা আইনজীিী িবা 
আইনজীিী নন এমন প্রনতনননধ ননন়বাগ করনত িবানরন। 

OATH নিনবামূনলযু শুনবানন স্নল িবা দরূিতীতী  শুনবানননত সনগে 
সনগে অন্িবাদ িনরনষিবা কদ়।

সময় েনরিত্ত ন 

যনদ আিনবানক আিনবার শুনবাননর তবানরখ িনরিতকে ন করনত 
হ় তবাহনল শুনবাননর তবানরনখর আনগ 1-844-628-4692 
নম্বনর কফবান করুন nyc.gov/oath/reschedule এ 
অনলবাইনন যবান অেিবা কয ককবাননবা Hearings Division 
স্বানন যবান। প্রনতটি িষে সম় িনরিতকে ননর জনযু একটি 
আন্নরবাধ করনত িবানরন।

স্ীোর/ননষ্পনতি 
 
যনদ আিনন শুনবানননত উিনস্নত হনত নবা চবান এিং আিনবার 
সমনন যনদ রবাকনযবানগ জনরমবানবা েবানক, তবাহনল আিনন সমন 
স্ীকবার কনর Hearings Division এর কযনকবাননবা স্বানন 
রবাকনযবানগ, অনলবাইনন অেিবা নননজ নগন় জনরমবানবার অেকে 
প্রদবান করনত িবানরন। অনতনরক্তিবানি, যনদ আইন প্রন়বাগকবারী 
সংস্বা আিনবানক ননষ্পনত্তর প্রস্তবাি কদ় তবাহনল আিনন 
শুনবানননত উিনস্ত নবা হন় তবা গ্হে করনত িবানরন।

দরূিতীতী  শুনানন

নকছ্ ধরননর সমননর নিচবার শুনবাননর তবানরনখ িবা আনগ 
রবাকনযবানগ িবা ওন়িকযুবানমর মবাধযুনম করবা হ়। যনদ আিনবার 
সমনন, “অিশযুই উিনস্ত েবাকনত হনি” এমন নকছ্ িলবা েবানক 
তবাহনল আিনবানক অিশযুই শুনবানননত সশরীনর উিনস্ত 
হনত হনি।

শুনাননর নসদ্াপতের নিরুপদ্ আনেল েরা

আিনবার শুনবাননর ির OATH Hearings Division 
আিনবানক আিনবার নসদ্বান্ত কদনি িবা রবাকনযবানগ িবাঠবানি। 
আিনন নসদ্বানন্তর সনগে সম্মত নবা হনল, আিনন আনিল 
করনত িবানরন। 

আনিল করবার জনযু আিনবানক অিশযুই OATH 
nyc.gov/oath/appeal উিলব্ধ অনলবাইন আনিল 
ফমকে িযুিহবার করনত হনি এিং কযনকবাননবা Hearings 
Division স্বানন জমবা নদনত হনি। ফনমকে এিং OATH 
ওন়িসবাইনট ফমকে িূরনের জনযু নননদকে শনবা িবাও়বা 
কযনত িবানর।

আিনবার আনিল নসদ্বানন্তর তবানরখ কেনক 30 নদননর 
নিতনর িবা নসদ্বান্ত আিনবানক রবাকনযবানগ িবাঠবানল  
35 নদননর নিতনর OATH Hearings Division  
এর কবানছ কিৌঁনছ কযনত হনি।

ওমিাডসোস্তন

OATH এর নসদ্বান্ত কনও়বার িদ্নতনত OATH এর িদ্নত, 
উনদ্গ উনলেখ, অনিনযবাগ দবানখল এিং নকিবানি OATH 
উন্নত করনত কবাজ করনত হ় িবা মতবামত সম্পনককে  প্রননের 
উত্তর নদন় ওমিবারসিবাসকেন নযুবাযযুতবা ও স্চ্ছতবা রবাখবার 
কচষ্বা কনর। 

ওমিবারসিবাসকেননক কযনকবাননবা সহবা়তবা ককন্দ্র িবা 
Ombudsperson@oath.nyc.gov এ ইনমল 
কনর কযবাগবানযবাগ করবা যবানি।

অনলাইন শুনানন আেনাপে সহপেই 
nyc.gov/oath/hearingonline কেপে 
অনলাইন ফপম্তর মাধ্যপম সমপনর নিপরানধতা েরপত 
কদয়। যনদ আেনন অনলাইন শুনানন চান, তাহপল 
ফম্ত অিশ্যই শুনাননর তানরপে িা তার আপগ 
Hearings Division এ েমা নদপত হপি।

কফান মারফত শুনানন এর মাধ্যপম আেনন 
Hearing Officer কে োনাপত োরপিন কয কেন 
সমপন আেনার অনভপযাগ োনরে েরা উনচত 
িপল মপন েপরন। আেনার কফান মারফত শুনাননর 
সময়সূচী েনরিত্ত ন েরপত আেনাপে শুনাননর 
তানরপের আপগ OATH Remote Hearings 
Unit এর (212) 436-0777 নম্বপর কফান 
েরপত হপি।

নভনডও (ওপয়িে্যাম) মারফত শুনানন এর মাধ্যপম 
আেনন Hearing Officer কে নভনডও িা 
ওপয়িে্যাম মারফত োনাপত োরপিন কয কেন 
সমপন আেনার অনভপযাগ োনরে েরা উনচত িপল 
মপন েপরন। আেনার নভনডও মারফত শুনাননর 
সময়সূচী েনরিত্ত ন েরপত আেনাপে শুনাননর 
তানরপের আপগ OATH Remote Hearings 
Unit এর (212) 436-0777 নম্বপর কফান 
েরপত হপি। তারা আেনাপে ইপমল মারফত এেটি 
শুনাননর নলঙ্ক োঠাপিন।

ডােপযাপগ শুনাননর মাধ্যপম আেনন ননয়নমত 
ডাে মারফত OATH Hearings Division এ 
আত্মেক্ষ সমে্তপনর নলনেত েত্র োঠিপয় সমপনর 
নিপরানধতা েরপত োপরন। যনদ আেনার শুনানন 
ডাে মারফত কেপত চান তাহপল আেনাপে অিশ্যই 
সমপনর শুনাননর তানরপের আপগ ননপচর ঠিোনায় 
আত্মেক্ষ সমে্তপনর নলনেত েত্র োঠাপত হপি। 
আেনার মামলার সমে্তপন আেনন অন্যান্য ননে 
অতেভু্তক্ত েরপত োপরন। 
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