ব্যক্তিগত উপক্তিক্ততর পক্তরব্র্তে ক্তব্ব্ৃক্তত
প্রশাসনিক নিচার অনিস (Office of Administrative Adjudication)/
ট্র্যানিক লঙ্ঘি িযযররা (Traffic Violations Bureau)
এই ফর্ে টি ততক্তর করর্ত ককোনও এটক্তনের সোহোজ্য কনওয়ো সহ এই সর্নটির জ্নয
একজ্ন অ্যোটক্তনে কক ক্তির্য় প্রক্ততক্তনক্তিত্ব করোর অ্ক্তিকোর আপনোর রর্য়র্ে।
'ব্যক্তিগত উপক্তিক্ততর পক্তরব্র্তে ক্তব্ব্ৃক্তত' পূরর্ের জ্নয ক্তনর্িে শোব্লী
ক্তলক্তিত ক্তব্ব্ৃক্ততর র্োিযর্র্ উপক্তিত হওয়োর জ্নয, ‘ব্যক্তিগত উপক্তিক্ততর পক্তরব্র্তে ক্তব্ব্ৃক্তত’-র ফর্ে টি (কেটি সংেুি আর্ে) সম্পূেে করুন এব্ং স্বোক্ষর
করুন এব্ং আপনোর শুনোক্তনর জ্নয ক্তনিে োক্তরত অ্ক্তফর্স এটি কর্ইল করুন। আপনোর শুনোক্তনর তোক্তরর্ির কর্পর্ক্ষ িুই সপ্তোহ আর্গ এই ফর্ে টি
অ্ব্শযই কসই অ্ক্তফর্স গৃহীত হর্ত হর্ব্।
আপনোর শুনোক্তনর সর্য়, ক্তব্চোরক পুক্তলশ আক্তিকোক্তরর্কর সোক্ষয শুনর্ব্ন এব্ং তোরপর্র করকর্ডে থোকো আপনোর ক্তলক্তিত ক্তব্ব্ৃক্ততটি পড়র্ব্ন।
ক্তব্চোরক আপনোর ক্তলক্তিত ব্িব্য এব্ং তোর সোর্থ সংেুি প্রোর্োক্তেক তথয ক্তব্র্ব্চনো করর্ব্ন। আপক্তন উপক্তিত ক্তের্লন ির্র ক্তনর্য় ক্তব্চোরক র্ত
কির্ব্ন কে আপক্তন "কিোষী" ব্ো "কিোষী নন"।
কীভোর্ব্ সম্পূেে করর্ব্ন ‘ব্যক্তিগত উপক্তিক্ততর পক্তরব্র্তে ক্তব্ব্ৃক্তত’

1. আপিার পযররা িাম, ঠিকািা এিং টিনকরের িম্বর নলখযি।
2. যনি একানিক টিনকে থারক, তাহরল প্রনতটি টিনকরের জিয পৃথক ‘িযনিগত উপনিনতর পনরিরতে নিিৃনত’ িযিহার করুি।
3. নিশরি ির্েিা করুি যয যকি আপনি নিশ্বাস কররি যয আপনি এই অনিরযাগ(গুনল)যত "যিাষী িি"। প্রর াজরি অনতনরি পৃষ্ঠা িযিহার করুি।
4. 'শংসাপত্র' নিিারগ আপিার িাম স্বাক্ষর করুি এিং তানরখ নলখযি।
‘ব্যক্তিগত উপক্তিক্ততর পক্তরব্র্তে ক্তব্ব্ৃক্তত’ র সোর্থ কী কী নক্তথপত্র থোকো উক্তচত

1. আপিার ড্রাইিাররর লাইরসন্স িা সরকার কতৃে ক জানর করা অিয যকারিা িরো আইনি(ID)-র একটি িরোকনপ।
2. যয যকািও প্রামানর্ক তথয (কাগজপত্র, প্রিনশেত সামগ্রী, িরো, হলিিামা ইতযানি) যা আপনি চাি যয আপিার মামলার নসদ্ধান্ত যিও ার সম নিচারক
এগুনল নিরিচিা করুি। (এই নজনিসগুনল আপিারক যিরত যিও া হরি িা)।

‘ব্যক্তিগত উপক্তিক্ততর পক্তরব্র্তে ক্তব্ব্ৃক্তত’ কিন এব্ং ককোথোয় কর্ইল করর্ব্ন

1. আপিার ‘িযনিগত উপনিনতর পনরিরতে নিিৃনত’ এিং যকািও প্রামানর্ক তথয শুিানির তানররখর কমপরক্ষ িযই সপ্তাহ আরগ অিশযই গৃহীত হরত হরি।
2. আপিার ‘িযনিগত উপনিনতর পনরিরতে নিিৃনত’-টি অিশযই TVB অনিরস যমইল করুি যযখারি আপিার শুিানিটি হরি।
3. আপনি যনি TVB-র ঠিকািার নিষর অনিনিত থারকি, তাহরল অিযগ্রহ করর dmv.ny.gov/pleadandpay যিখযি িা কল করুি (718) 488-5710 িম্বরর।
গুরুত্বপূেে ক্তরর্োইন্ডোর (আর্রো আপনোর ক্তব্ব্ৃক্তত পোওয়োর পর্র)
যনি আপিার শুিানির নিি পনরিনতে ত করা হ , তাহরল আমরা পরিতী শুিানির তানররখ আপিার নিিৃনতটি িযিহার করি। আপিারক যমইরলর মািযরম
িতয ি তানররখর নিষর ও অিনহত করা হরি যারত আপনি নসদ্ধান্ত নিরল িযনিগতিারি উপনিত হরত পাররি।
অ্ক্ততক্তরি প্রশ্নোব্লী

1. আপনি কল কররত পাররি (718) 488-5710 িম্বরর
2. dmv.ny.gov যিখযি
আর্োর্ির সর্য়র্র্তো ক্তব্ব্ৃক্তত কপ্ররে, ব্যক্তিগতভোর্ব্ হোক্তজ্র হওয়ো ব্ো একটি র্ুলতু ক্তব্ র্ঞ্জুর
কপর্ত ব্যথে তোর ফলস্বরূপ হর্ত পোর্র:
 আপনোর ড্রোইক্তভং সুক্তব্িোগুক্তলর িক্তগতকরে, এব্ং
 $70 এর িক্তগতকরর্ের সর্োক্তপ্ত ক্তফ
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িাম: ___________________________________________________________

RE: টিনকে িং _______________________________

আনমই উপররর টিনকরে িনর্েত গানিচালক। আমার নিরুরদ্ধ ট্র্যানিক লঙ্ঘি করার অনিরযাগ আিা হর রে এিং আনম এই অনিরযারগর জিয "যিাষী িই" িরল আরিিি
কররনে।
আমার ঠিকািা:

আমার জন্ম তানরখ:_______/_______/__________
আনম প্রশাসনিক আইি নিচারক মহাশ রক অিযররাি করনে যয আমার নিিৃনতটি পিযি এিং নিরিচিা করুি এিং আমার মামলা নসদ্ধান্ত যিও ার আরগ এটি
যরকরিের অংশ করুি। আনম িযনিগতিারি হানজর হও ার, সাক্ষীরির নজজ্ঞাসা করার, এিং/অথিা শুিানিরত উপিানপত যকািও প্রমারর্র নিরুরদ্ধ আপনি জািারিার
অনিকার যেরি নিনি। আনম িযনি যয এই নিিৃনতটি এই িযাপারর আমার উপনিনত প্রনতষ্ঠা করর।
আনম িযনি যয, আমার অিযপনিনতরত, প্রশাসনিক আইি নিচারক এিং যমােরযাি অনিিপ্তর আমার নিরুরদ্ধ যকািও অিযরমানিত আইিী পিরক্ষপ নিরত পারর এই
নিরিচিা করর যযি শুিানিরত আনম উপনিত নেলাম। এই িররির পিরক্ষপগুনলর মরিয আরে, নকন্তু তারত সীমািদ্ধ ি , জনরমািা, সারচাজে এিং মাশুল আররাপ এিং
আমার ড্রাইিার লাইরসন্স িা ড্রাইনিং সযনিিা এিং/অথিা নিিন্ধিগুনলর িনগত িা প্রতযাহার। আমার নিরুরদ্ধ যয যকািও নসদ্ধারন্তর প্রনতিারি আরিিি করার
অনিকার আমার আরে।

আপক্তন ককন "কিোষী নন" ব্র্ল আপক্তন ক্তব্শ্বোস কর্রন তো আপনোর্ক ব্যোিযো করর্ত হর্ব্। আপক্তন অ্ব্শযই আপনোর ড্রোইভোর লোইর্সর্ের ব্ো
সরকোর কতৃে ক জ্োক্তর করো ককোর্নো ফর্টো আইক্তড-র একটি কক্তপ সর্ে সংেুি করর্ব্ন। (অনতনরি পৃষ্ঠা, যনি প্রর াজি হ , এিং যকািও প্রামানর্ক তরথযর
কনপ সংযযি করুি।)

শংসোপত্র: নমথযা হলরির িরের অিীরি আনম শপথ কনর যয আনম এই নিিৃনতরত এিং সমস্ত সহা ক িনথপত্রর মািযরম যয সমস্ত তথয সরিরাহ কররনে তা সর্িেব্
সতয। আনম িযনি যয এই নিিৃনতটির সারথ সম্পনকে ত যকািও নমথযা নিিৃনত নিরল আমারক NYS িেনিনির অিীরি যিৌজিানর মামলার সারপক্ষ কররত পারর।

স্বোক্ষক্তরত X _________________________________________________________

_______/_______/_________

গানিচালরকর স্বাক্ষর

তানরখ

RESET / CLEAR
RESET/CLEAR
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