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নং. 17-cv-7119 (RJS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ন োটিশ অব নেন্ডেন্সি অব ক্লোস অযোকশ  

 

প্রর্ত: 2003 সাল নথষ্ট্রক 2020 সাষ্ট্রলর মষ্ট্রযয অপরাযমূলক অর্ভষ্ট্রযাষ্ট্রগ নেফতার হওয়ায় NYC ট্যার্ি ও র্লমুর্জন কর্মিন (TLC) ট্যার্ি 

ো ভাড়ার গার্ড় চালাষ্ট্রনা নয সে চালষ্ট্রকর লাইষ্ট্রসন্স সাসষ্ট্রপন্ড কষ্ট্ররষ্ট্রে (সর্ির্লতভাষ্ট্রে ক্লাস েলা হয়)। 

 

অ ুগ্রহ কন্ডে এই ন োটিশটি সমূ্পর্ণভোন্ডব েড়ন্ডব । 

এই আই ো ুগ বযবস্থোয় অগ্রসে হন্ডে আে োে অন্সিকোেগুন্সেন্ডে প্রভোব েড়ন্ডে েোন্ডে। 

এই ন োটিন্ডশে অ ুবোদ WWW. TLCSUSPENSIONCASE.COM-নে েোওয়ো যোন্ডব 

 

এটি আদালষ্ট্রতর র্নষ্ট্রদি ি সম্বর্লত একটি র্েজ্ঞর্ি নয র্নউ ইয়কি  িহর এেং NYC ট্যার্ি ও র্লমুর্জন কর্মিষ্ট্রনর কমিকতি াষ্ট্রদর র্েরুষ্ট্রে দুইটি আনুষর্িক, 

অর্মমাংর্সত মামলায় আপর্ন ক্লাষ্ট্রসর সদসয হষ্ট্রত পাষ্ট্ররন, যা েতি মাষ্ট্রন র্নউ ইয়ষ্ট্রকি র সাউদানি র্ির্িষ্ট্রক্টর মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রের র্ির্িক্ট আদালষ্ট্রত 

অর্মমাংর্সত আষ্ট্রে। 

এই ননাটিিটি আপনাষ্ট্রক পরামিি নদওয়ার উষ্ট্রেিয প্রস্তুত করা হষ্ট্রয়ষ্ট্রে নয ক্লাস অযাকিন র্হসাষ্ট্রে অেসর হওয়ার জনয অযাকিনটি আদালত প্রতযর্য়ত কষ্ট্ররষ্ট্রে এেং 

আদালত র্নযিারণ কষ্ট্ররষ্ট্রে নয 2003 সাষ্ট্রলর 28 জুন নথষ্ট্রক 2020 সাষ্ট্রলর 18 নফব্রুয়ার্রর মষ্ট্রযয নেফতার হওয়ার র্ভর্িষ্ট্রত সাসষ্ট্রপনিষ্ট্রনর িতি াযীষ্ট্রনর থাকা 

চালকষ্ট্রদর জনয িহর কততি পক্ষ নযভাষ্ট্রে ননাটির্ফষ্ট্রকিন র্দষ্ট্রয়ষ্ট্রে এেং শুনার্ন পর্রচালনা কষ্ট্ররষ্ট্রে, তাষ্ট্রত সংর্েযান লঙ্ঘন করা হষ্ট্রয়ষ্ট্রে।  েোই আেন্স  ক্ষন্সেেূের্ 

ন্সহসোন্ডব টোকো নেন্ডে েোন্ডে ।  এই মোমেোে অংশ হওয়োে জ য এখ  আে োন্ডক নকোন্ড ো েদন্ডক্ষে ন্স ন্ডে হন্ডব  ো।   

 

ন্স ন্ডনোক্তগুন্সে বযোখযো কেোে জ য আে োন্ডক এই ন োটিশটি নদওয়ো হন্ডে: 

 

1. মামলার র্েস্তার্রত 

2. ক্লাষ্ট্রসর সদসয র্হসাষ্ট্রে আপনার অর্যকার 



 

 

3. ক্ষর্তপূরণ র্হসাষ্ট্রে র্হসাষ্ট্রে আপর্ন ট্াকা পাষ্ট্রেন র্কনা 

4. আপনাষ্ট্রক যা করষ্ট্রত হষ্ট্রত পাষ্ট্রর 

5. আদালষ্ট্রতর পরেতী কাযিক্রম 

6. মামলার েযাপাষ্ট্রর কীভাষ্ট্রে তথয পাষ্ট্রেন 

 

1. মোমেোে ন্সবস্তোন্সেে 

 

 দুইটি আনুষর্িক মামলা আষ্ট্রে: ননষ্ট্রে এেং অনযানয েনাম িাউস এেং অনযানয (মামলা নং. 06-cv-4991) এেং স্টলওয়াথি এেং অনযানয েনাম নযার্ি 
এেং অনযানয।  (মামলা নং. 17-cv-7119)।   

 

র্নর্দি ষ্ট র্কেু অপরাযমূলক অর্ভষ্ট্রযাষ্ট্রগর জনয নেফতার্রর কারষ্ট্রণ TLC নয সে চালষ্ট্রকর লাইষ্ট্রসন্স সাসষ্ট্রপন্ড কষ্ট্ররষ্ট্রে তাষ্ট্রদরষ্ট্রক প্রদান করা আসামীর প্রর্ক্রয়াষ্ট্রক 

র্নউ ইয়কি  ট্যার্ি ওয়াকাসি অযালাষ্ট্রয়ন্স (NYTWA) সহ একষ্ট্রে োদী জনাথান ননষ্ট্রে, এিুয়াষ্ট্রিি া অযাষ্ট্রভনাউট্ (Eduardo Avenaut), খাইরুল আর্মন (Khairul Amin), 

অযান্থর্ন স্টলওয়াথি, পর্রচয় েমিন (Parichay Barman) এেং নূর তার্ন (Noor Tani) চযাষ্ট্রলঞ্জ কষ্ট্ররষ্ট্রেন।  র্েষ্ট্রিষত োদী অর্ভষ্ট্রযাগ কষ্ট্ররষ্ট্রেন নয চালষ্ট্রকর অপরাযমূলক 

মামলাষ্ট্রত সাসষ্ট্রপন্ড করা লাইষ্ট্রসন্স চালু করার জনয অর্মমাংর্সত নরজর্লউিষ্ট্রনর শুনার্ন এেং নপাস্ট-সাসষ্ট্রপনিন ননাটিি অসাংর্েযার্নক র্েল।  2019 সাষ্ট্রল মার্কি ন 

যুক্তরাষ্ট্রের আর্পল নকাষ্ট্রট্ি র র্িতীয় সার্কি ট্ রায় র্দষ্ট্রয়র্েল নয আইর্ন প্রর্ক্রয়ার জনয সাসষ্ট্রপন্ড হওয়া চালকষ্ট্রদরষ্ট্রক সাংর্েযার্নক অর্যকার নথষ্ট্রক ের্িত করা হষ্ট্রয়র্েল, কারণ (1) 

কী যরষ্ট্রনর শুনার্ন হষ্ট্রে নস েযাপাষ্ট্রর ননাটিষ্ট্রি পযিািভাষ্ট্রে েলা হয়র্ন এেং (2) নয সে চালষ্ট্রকর লাইষ্ট্রসন্স সাসষ্ট্রপন্ড করা হষ্ট্রয়ষ্ট্রে, মামলায় তাষ্ট্রদরষ্ট্রক আত্মপক্ষ সমথিষ্ট্রনর 

সুষ্ট্রযাগ নদওয়া হয়র্ন।    

 

 মামলাটিষ্ট্রক একটি ক্লাস অযাকিন র্হসাষ্ট্রে অেসর করার জনয র্ির্িক্ট নকাট্ি  অনুষ্ট্রমাদন র্দষ্ট্রয়ষ্ট্রে।  একটি ক্লাস অযাকিষ্ট্রন এক ো একার্যক নলাকজনষ্ট্রক 

“ক্লাস প্রর্তর্নর্য” েলা হয়, অনযানয নলাকজষ্ট্রনর পক্ষ নথষ্ট্রক মামলাষ্ট্রত “ক্লাষ্ট্রসর সদসয” েলা হয়, যাষ্ট্রদর একই যরষ্ট্রনর দার্ে আষ্ট্রে।  এই মামলায় ক্লাষ্ট্রসর প্রর্তর্নর্যরা 

হষ্ট্রলন োদী জনাথান ননষ্ট্রে, এিুয়াষ্ট্রিি া অযাষ্ট্রভনাউট্, খাইরুল আর্মন, অযান্থর্ন স্টলওয়াথি, পর্রচয় েমিন এেং নূর তার্ন, যাষ্ট্রদর প্রষ্ট্রতযষ্ট্রকই নেফতার হওয়ার পর 

তাষ্ট্রদর ট্যার্ি ো ভাড়ার গার্ড় (FHV) চালাষ্ট্রনার লাইষ্ট্রসন্স TLC সাসষ্ট্রপন্ড কষ্ট্রর নদয়।   

 

 2003 সাষ্ট্রলর 28 জুন নথষ্ট্রক 2020 সাষ্ট্রলর 18 নফব্রুয়ার্রর মষ্ট্রযয অপরাযমূলক অর্ভষ্ট্রযাষ্ট্রগর র্ভর্িষ্ট্রত নেফতার হওয়া নয চালকষ্ট্রদর লাইষ্ট্রসন্স TLC 

সাসষ্ট্রপন্ড কষ্ট্ররষ্ট্রে, তাষ্ট্রদর গার্ড়গুর্ল সে ট্যার্ি ো ভাড়ার গার্ড়র নের্ণর মষ্ট্রযয অন্তভুি ক্ত।  এোর র্ির্িক্ট আদালত ঠিক করষ্ট্রে নয কারা আর্থিক ক্ষর্তপূরণ পাষ্ট্রেন 

এেং যর্দ পান, তার পর্রমাণ কত হষ্ট্রে।  আদালত র্নষ্ট্রদি ি র্দষ্ট্রয়র্েল নয চালকষ্ট্রদর মষ্ট্রযয যারা এই ক্লাষ্ট্রসর সদসয, তারা সেির্নম্ন ক্ষর্তপূরণ র্হসাষ্ট্রে এক িলার পাষ্ট্রেন। 

2. ক্লোন্ডসে সদসয ন্সহসোন্ডব আে োে অন্সিকোে 

 

 আপর্ন এই ননাটিি নপষ্ট্রয়ষ্ট্রেন কারণ আদালত এই মামলায় একটি ক্লাস র্হসাষ্ট্রে র্নর্িত কষ্ট্ররষ্ট্রে এেং আপনাষ্ট্রক ক্লাষ্ট্রসর একজন সদসয র্হসাষ্ট্রে িনাক্ত 

করা হষ্ট্রয়ষ্ট্রে, যার অর্যকার লঙ্ঘন করা হষ্ট্রয়ষ্ট্রে।  ক্লাস হষ্ট্রলা এক প্রকাষ্ট্ররর মামলা যাষ্ট্রত সমে গ্রুষ্ট্রপর জনয আর্থিক ক্ষর্তপূরণ ো অনযানয োণ অথো সুর্েযা ননওয়ার 

জনয একই পর্রর্স্থর্তষ্ট্রত থাকা নকাষ্ট্রনা গ্রুষ্ট্রপর সমস্ত সদষ্ট্রসযর তরফ নথষ্ট্রক এক ো একার্যক েযর্ক্ত অর্যকার দার্ে কষ্ট্ররন।  র্ির্িক্ট আদালত র্সোন্ত র্নষ্ট্রয়ষ্ট্রে নয এই 

মামলাটি ক্লাস অযাকিন র্হসাষ্ট্রে অেসর হষ্ট্রত পারষ্ট্রে না কারণ এটি র্সর্ভল প্রর্সর্িওর 23 এর নফিাষ্ট্ররল আইষ্ট্রনর িতি ােলী পূরণ কষ্ট্রর।  র্েচারক র্রচািি  নজ. সুর্লভান 

(Richard J. Sullivan) এই ক্লাস অযাকিনটির পর্রচালনা করষ্ট্রেন। 

 

 এই েযাপাষ্ট্রর নকাষ্ট্রনা রায় র্দষ্ট্রল ক্লাষ্ট্রসর সে সদষ্ট্রসযর নক্ষষ্ট্রে তা প্রষ্ট্রযাজয হষ্ট্রে।  2003 সাষ্ট্রলর 28 জুন নথষ্ট্রক 2020 সাষ্ট্রলর 18 নফব্রুয়ার্রর মষ্ট্রযয নযষ্ট্রকাষ্ট্রনা সময় 

নকাষ্ট্রনা অপরাযমূলক অর্ভষ্ট্রযাষ্ট্রগর জনয নেফতার্রর কারষ্ট্রণ আপনার লাইষ্ট্রসন্স TLC সাসষ্ট্রপন্ড করষ্ট্রল আপর্ন ক্লাষ্ট্রস অন্তভুি ক্ত, যর্দ না র্নষ্ট্রচ উষ্ট্রেখ করা পের্ত অনুযায়ী 

আপর্ন র্নষ্ট্রজষ্ট্রক োদ নদওয়ার অনুষ্ট্ররায কষ্ট্রর থাষ্ট্রকন।   

 

িযার্নষ্ট্রয়ল এল. অযাকমযান (Daniel L. Ackman), নির্ভি টি. নগাল্ডোগি (David T. Goldberg) এেং িযানন র্লস-র্রষ্ট্রয়ারিান (Shannon Liss-

Riordan) এই ক্লাষ্ট্রসর প্রর্তর্নর্যর ভূর্মকা পালন করষ্ট্রেন, যাষ্ট্রদরষ্ট্রক ক্লাষ্ট্রসর কাউষ্ট্রন্সল র্হসাষ্ট্রে র্নষ্ট্রয়াগ করা হষ্ট্রয়ষ্ট্রে; তাষ্ট্রদর নযাগাষ্ট্রযাষ্ট্রগর তথয র্নষ্ট্রচ উষ্ট্রেখ করা 

হষ্ট্রলা।  তষ্ট্রে আপর্ন র্নজস্ব খরষ্ট্রচ একজন আইনজীেীর মাযযষ্ট্রম এই মামলায় হার্জর হষ্ট্রত পাষ্ট্ররন র্কন্তু আপনার নসট্া করার প্রষ্ট্রয়াজন ননই।    

 

3. আন্সম ন্সক আন্সথণক ক্ষন্সেেূের্ নেন্ডে েোন্সে? 

 

 ক্লাষ্ট্রসর সে সদসয নূযনতম এক িলার আর্থিক ক্ষর্তপূরণ নপষ্ট্রত পাষ্ট্ররন।  নকাষ্ট্রনা ক্লাষ্ট্রসর সদসয ক্ষর্তপূরণ র্হসাষ্ট্রে ট্াকা পাষ্ট্রেন র্কনা তা এমন একটি 

পের্তর মাযযষ্ট্রম র্নযিারণ করা হয়, নযটি এই মূলযায়ন করষ্ট্রে নয পযিাি শুনার্ন হষ্ট্রল এেং পযিাি শুনার্নষ্ট্রত অর্যকাষ্ট্ররর পযিাি ননাটিি নদওয়া হষ্ট্রয় থাকষ্ট্রল তাষ্ট্রদর 

অর্যকার পূেিােস্থায় র্ফর্রষ্ট্রয় নদওয়া হষ্ট্রতা র্কনা।  এই কাযিক্রষ্ট্রমর মাযযষ্ট্রম ঠিক করা হষ্ট্রে নয ক্লাষ্ট্রসর নকাষ্ট্রনা সদষ্ট্রসযর নপষ্ট্রন্ডর্ন্সর সময় TLC তাষ্ট্রক লাইষ্ট্রসষ্ট্রন্সর 

অনুষ্ট্রমাদন করষ্ট্রল তার পূষ্ট্রেিকার অর্মমাংর্সত অপরাযমূলক মামলাটি জনসুরক্ষায় ঝুুঁ র্ক সতর্ষ্ট করষ্ট্রে র্কনা।  ক্ষর্তপূরণ র্হসাষ্ট্রে যর্দ নকাষ্ট্রনা অথিরার্ি নদওয়া হয়, 



 

 

তাহষ্ট্রল নসটি TLC অসাংর্েযার্নক উপাষ্ট্রয় সাসষ্ট্রপন্ড করার অভযাষ্ট্রসর ফলশ্রুর্ত র্হসাষ্ট্রে সংর্িষ্ট েযর্ক্তর নয ক্ষর্ত হষ্ট্রয়ষ্ট্রে, তার আংর্িক প্রমাষ্ট্রণর র্ভর্িষ্ট্রত একজন 

র্নরষ্ট্রপক্ষ র্সোন্ত েহণকারী েযর্ক্ত তা ঠিক করষ্ট্রেন।  ক্ষর্তপূরণ র্হসাষ্ট্রে অথি দার্ে করার জনয কাযিক্রষ্ট্রম নপি করা প্রমাণ এেং ক্লাষ্ট্রসর সদষ্ট্রসযর নযাগযতার নক্ষষ্ট্রে 

আসামী র্সোন্তষ্ট্রক চযাষ্ট্রলঞ্জ জানাষ্ট্রত পাষ্ট্ররন। 

 

4. আে োন্ডক যো কেন্ডে হন্ডে েোন্ডে 

 

 ক্লোন্ডস থোকোে জ য এবং  ূয েম ক্ষন্সেেূের্ নেন্ডে এবং অন্সেন্সেক্ত আন্সথণক ক্ষন্সেেূের্ েোওয়োে সম্ভোব োে জ য আে োন্ডক ন্সকছু কেন্ডে হন্ডব 

 ো।  আপর্ন যর্দ ক্লাষ্ট্রস থাকষ্ট্রত না চান, তাহষ্ট্রল আপনাষ্ট্রক অেিযই ক্লাস নথষ্ট্রক োদ নদওয়ার র্েষয়টি র্লর্খতভাষ্ট্রে অনুষ্ট্ররায কষ্ট্রর জানাষ্ট্রত হষ্ট্রে।  আপর্ন যর্দ 

র্নষ্ট্রজষ্ট্রক ক্লাস নথষ্ট্রক োদ নদন, তাহষ্ট্রল আপর্ন মামলার নকাষ্ট্রনা র্নষ্পর্ি, পুনরুোর ো অনুকূল রাষ্ট্রয় অংিেহণ করষ্ট্রত পারষ্ট্রেন না।  আপর্ন ক্লাস নথষ্ট্রক র্নষ্ট্রজষ্ট্রক 

োদ নদওয়ার র্সোন্ত র্নষ্ট্রল েযর্ক্ত র্হসাষ্ট্রে র্নজস্ব ক্ষমতােষ্ট্রল অর্যকার দার্ে করষ্ট্রত পাষ্ট্ররন।  এই কাষ্ট্রজর জনয আপর্ন নকাষ্ট্রনা আইনজীেী ভাড়া করষ্ট্রল তার খরচ 

আপনাষ্ট্রকই েহন করষ্ট্রত হষ্ট্রে। 

 

  

আেন্স  যন্সদ ক্লোস নথন্ডক ন্স ন্ডজন্ডক বোদ ন্সদন্ডে চো , েোহন্ডে আে োন্ডক অবশযই সংযুক্ত ফেমটি সম্পন্ন কেন্ডে হন্ডব।    

 

 আপর্ন ক্লাস নথষ্ট্রক র্নষ্ট্রজষ্ট্রক োদ নদওয়ার র্সোন্ত র্নষ্ট্রল পূরণ করা ফরমটি প্রথম নের্ণর িাকষ্ট্রযাষ্ট্রগ ো ওভারনাইট্ নির্লভার্র, নপাস্টমাকি  করা র্হসাষ্ট্রে ক্লাস 

কাউষ্ট্রন্সল িযানন র্লস-র্রওরিানষ্ট্রক Lichten & Liss-Riordan, 729 Boylston Street Suite 2000, Boston MA 02116 ঠিকানায় 2022 সোন্ডেে 18 জুেোইন্ডয়ে 

মষ্ট্রযয পাঠাষ্ট্রত হষ্ট্রে। র্েকল্প র্হসাষ্ট্রে পূরণ করা ফরমটি 2022 সোন্ডেে 18 জুেোইন্ডয়ে মষ্ট্রযয tlcsuspensioncase@llrlaw.com-নত পাঠাষ্ট্রত পাষ্ট্ররন।  অ ুগ্রহ কন্ডে ফেমটি 

আদোেন্ডে েোঠোন্ডব   ো।   

 

5. আদোেন্ডেে েেবেী কোযণক্রম 

 

 উপষ্ট্রর উষ্ট্রের্খত অনুযায়ী, আদালত ইষ্ট্রতামষ্ট্রযয ঠিক কষ্ট্ররষ্ট্রে নয োদীর অনুকূষ্ট্রল মামলাটি অেসর হষ্ট্রে এেং একটি ক্লাস প্রর্তষ্ঠা কষ্ট্ররষ্ট্রেন।  এরপর 

ক্লাষ্ট্রসর সদসযরা আর্থিক ক্ষর্তপূরণ পাষ্ট্রেন র্কনা এেং নপষ্ট্রল তার পর্রমাণ কত হষ্ট্রে, নসট্া আদালত পতথক শুনার্নর মাযযষ্ট্রম ঠিক করষ্ট্রে। 
 

6. কীভোন্ডব আন্ডেো েথয েোন্ডব  

 

এটি নকেলমাে একটি সংর্ক্ষি ননাটিি; এটি পক্ষগুর্লর সমূ্পণি দার্ে এেং আত্মপক্ষ সমথিন র্েিষ্ট্রদ েণিনা কষ্ট্রর না।  Daniel Patrick Moynihan U.S Courthouse, 500 

Pearl Street, New York, New York 10007-এ অর্ফষ্ট্রসর কাযিকালীন সমষ্ট্রয় এই র্লটিষ্ট্রগিন সংক্রান্ত আষ্ট্রেদন এেং অনযানয সে নরকিি  পরীক্ষা করা যাষ্ট্রে।  আপনার 

অর্তর্রক্ত তষ্ট্রথযর প্রষ্ট্রয়াজন হষ্ট্রল tlcsuspensioncase@llrlaw.com-নে ইন্ডমইে কেন্ডে েোন্ডে  বো Shannon Liss-Riordan, Lichten & Liss-Riordan, 

P.C., 729 Boylston Street, Suite 2000, Boston, MA 02116 ঠিকো োয় ন্সচঠি ন্সেখন্ডে েোন্ডে  ো 929-477-9200 নম্বষ্ট্রর কল করষ্ট্রত পাষ্ট্ররন। 

 

Shannon Liss-Riordan 

Lichten & Liss-Riordan, P.C. 

729 Boylston Street, Suite 2000 

Boston, MA 02116 

www.llrlaw.com 

 

Daniel Lee Ackman  

Law Office of Daniel L. Ackman 

165 Broadway, 23rd Floor 

New York, NY 10006 

www.danackmanlaw.com 

ইন্ডমইে: dan@danackmanlaw.com 

 

David Thomas Goldberg 

Donahue & Goldberg, L.L.P. 

240 Kent Ave.  

Brooklyn, NY 11249 

 

7.  আমোে ঠিকো ো েন্সেবেণ   হন্ডে কী কেব? 
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 এই ননাটিিটি যর্দ আপনার নকাষ্ট্রনা পুরষ্ট্রনা ঠিকানায় পাঠাষ্ট্রনা হয় ো আপর্ন যর্দ অনয নকাথায় চষ্ট্রল র্গষ্ট্রয় থাষ্ট্রকন, তাহষ্ট্রল অনুেহ কষ্ট্রর ক্লাস 

কাউষ্ট্রন্সলষ্ট্রক আপনার েতি মান ঠিকানা জানান, যাষ্ট্রত আপর্ন ভর্েষযষ্ট্রতর ননাটিি এেং/অথো দার্ের ফরষ্ট্রমর প্রমাণ নপষ্ট্রত পাষ্ট্ররন।  আপর্ন যর্দ ক্লাষ্ট্রসর সদসয না হন, 

তাহষ্ট্রল এই ননাটিিটি এর্ড়ষ্ট্রয় নযষ্ট্রত পাষ্ট্ররন। আপনার ঠিকানায় নকাষ্ট্রনা পর্রেতি ন হষ্ট্রল তা tlcsuspensioncase@llrlaw.com-নত ইষ্ট্রমইল কষ্ট্রর ো Lichten & 

Liss-Riordan, 729 Boylston Street Suite 2000, Boston MA 02116 ঠিকানাষ্ট্রত র্চঠি র্লষ্ট্রখ জানান। এোড়া 929-477-9200 নম্বষ্ট্রর কল করষ্ট্রত পাষ্ট্ররন। 

 

ক্লোস অযোকশ  নথন্ডক বোদ নদওয়োে জ য অ ুন্ডেোি 

ননষ্ট্রে এেং অনযানয েনাম িাউস এেং অনযানয (মামলা নং. 06-cv-4991) 

স্টলওয়াথি এেং অনযানয েনাম নযার্ি এেং অনযানয।  (মামলা নং. 17-cv-7119) 
 

অ ুগ্রহ কন্ডে এই ন্স ন্ডদণ শোবেী েড় ু 

আে োন্ডক এই ফেমটি েূের্ কেন্ডে হন্ডব  ো।  আেন্স  যন্সদ ক্লোস অযোকশন্ড ে সদসয ন্সহসোন্ডব থোকন্ডে চো  এবং  ূয েম আন্সথণক ক্ষন্সেেূের্ নেন্ডে চো , 

েোহন্ডে আে োন্ডক ন্সকছু কেন্ডে হন্ডব  ো। 

আেন্স  যন্সদ এই ক্লোস অযোকশ  নথন্ডক ন্স ন্ডজন্ডক বোদ ন্সদন্ডে চো , েোহন্ডে 2022 সোন্ডেে 18 জুেোইন্ডয়ে মন্ডিয এই ফেমটি েূের্ করু  এবং এটি 

নেোস্টমোকণ  করু  বো ইন্ডমইে করু । 

বযন্সক্তগে েথয: অনুেহ কষ্ট্রর র্নষ্ট্রম্নাক্ত তথয র্প্রন্ট করুন ো ট্াইপ করুন।   

নাম: ___________________________________________________ TLC লাইষ্ট্রসন্স নং.: ________________________ 

র্িট্ অযাষ্ট্রেস: ____________________________________________________________________________________ 

িহর, নস্টট্, র্জপ নকাি: ____________________________________________________________________________ 

ইষ্ট্রমইল ঠিকানা: __________________________________________________________________________________ 

নট্র্লষ্ট্রফান নম্বর: __________________________________________________________________________________ 

সঠিক বক্স নবন্ডছ ন্স   এবং স্বোক্ষে করু  

 

 

 

আর্ম এই অযাকিষ্ট্রনর ক্লাস নথষ্ট্রক র্নষ্ট্রজষ্ট্রক োদ র্দষ্ট্রত চাই।  আর্ম েুষ্ট্রঝর্ে নয: (1) আর্ম এমন নকাষ্ট্রনা সম্ভােয পুনরুোষ্ট্ররর র্েিদ নিয়ার 

করে না যা এই অযাকিষ্ট্রন র্নষ্পর্ি ো ট্রায়াষ্ট্রলর ফল র্হসাষ্ট্রে ক্লাস সংেহ কষ্ট্ররষ্ট্রে; (2) আসামীর অনুকূষ্ট্রল অযাকিষ্ট্রন নকাষ্ট্রনা র্সোন্ত 

আমার নক্ষষ্ট্রে প্রষ্ট্রযাজয হষ্ট্রে না এেং (3) আমার র্নজস্ব খরষ্ট্রচ আর্ম র্নষ্ট্রজই মামলা দার্খল করার মাযযষ্ট্রম আসামীর র্েরুষ্ট্রে আমার নকাষ্ট্রনা 

দার্ে থাকষ্ট্রল তা নপি করষ্ট্রত পার্র। 

 

স্বাক্ষর:  _____________________________________________ তার্রখ: ______________________________ 

 

ন্স ন্ডদণ শোবেী জমো কেো 

 

এটি অেিযই 2022 সোন্ডেে 18 জুেোইন্ডয় ো তার আষ্ট্রগ tlcsuspensioncase@llrlaw.com-নত ইষ্ট্রমইল করষ্ট্রত হষ্ট্রে ো র্নষ্ট্রম্নাক্ত ঠিকানায় পাঠাষ্ট্রত হষ্ট্রে: 

Lichten & Liss-Riordan, 729 Boylston Street Suite 2000, Boston MA 02116, 2022 সোন্ডেে 18 জুেোইন্ডয়ে মষ্ট্রযয নপাস্টমাকি  করষ্ট্রত হষ্ট্রে।  

অ ুগ্রহ কন্ডে এই ফেমটি আদোেন্ডে েোঠোন্ডব   ো।  


