একিট শনািনর অনু েরাধ
আিম �ম িবভাগ (Department of Labor) এর িনধর্ ারেণর িব�ি�(Notice of Determination)'র সে� একমত না হেল
কী হেব?
আপিন িনধর্ারেণর িব�ি�র সে� একমত না হেল আপিন একিট শনািনর অনু েরাধ করেত পােরন।

শনািন কােক বেল?
শনািন পিরচালনা কেরন একজন �শাসিনক আইেনর িবচারক (Administrative Law Judge - ALJ), িযিন িনরেপ� থােকন। শনািনেত
দািবদার ও িনেয়াগকতর্ া িনেজর অব�ােনর সমথর্েন সা�য্ িদেত ও নিথপ� েপশ করেত পােরন। েকানও সময়, �ম িবভােগর �িতিনিধও শনািনেত
উপি�ত থাকেত পােরন।

আিম একজন দািবদার হেল আিম কীভােব শনািন চাইেত পাির?
1. অনলাইেন শনািনর অনু েরাধ করেত https://labor.ny.gov/signin-েত যান ও আপনার NY.Gov অয্াকাউে� সাইন ইন

করুন। “আমার অনলাইন ফমর্গিল” েবেছ িনন। বাঁিদেকর “পূ রণ করার জনয্ উপল� ফমর্গিল” েমনু র অধীেন “দািবদােরর শনািনর অনু েরাধ”
ফমর্িট েবেছ িনন। অনু�হ কের ফমর্িট স�ূ ণর্ পূ রণ করুন ও জমা িদন।

2. আপিন ডাকেযােগ বা ফয্া� কেরও অনুেরাধ করেত পােরন। একিট শনািনর জনয্ দািবদােরর অনু েরাধ প� জমা িদন েযিট দািবদােরর
হয্া�বু েকর িপছেন পাওয়া যােব। আপিন িনেচর এই িঠকানায় আপনার নাম ও পদিব এবং আপনার েসাশয্াল িসিকউিরিট ন�েরর েশষ চারিট
অ� সহ একিট িচিঠও িলখেত পােরন:
NYS Department of Labor
P.O. Box 15131
Albany, NY 12212-5131
বা ফয্া� করুন: 518-457-9378

আিম একজন িনেয়াগকতর্ া হেল আিম কীভােব শনািন চাইেত পাির?
একিট শনািনর জনয্ আপনার অনু েরাধ জমা করুন Unemployment Insurance Division, PO Box 15131, Albany, NY
12212-5131-এ। “িনেয়াগকতর্ ার শনািনর জনয্ অনু েরাধ”-এর ফমর্ সমূ হ অনলাইেন পাওয়া যােব
https://labor.ny.gov/ui/aso/hearing2.shtm।
আপনার েয ঘটনাগিলেক দািবদারেক সু িবধা �তয্াখয্ান করার িভিৎত বেল মেন হয়, আপনার েসগিলর িবশদ বয্াখয্া �দান করার �েয়াজন।

একিট শনািনর অনু েরাধ করার িক েকােনা সময়সীমা আেছ?

Rev. April 2, 2021

1

�াথিমক িনধর্ারেণ মু ি�ত তািরেখর 30 িদেনর মেধয্ শনািনর অনু েরাধ ডাক-েমাহর লাগােনা, ফয্া� করা বা ৈবদুয্িতন মাধয্েম পাঠােনা
আবশয্ক। সময়মেতা শনািনর অনু েরাধ করা জরুির, নতু বা আপিন আপনার মামলার তথয্ স�িকর্ ত শনািন পাওয়ার সু েযাগ হারােত পােরন।

আিম কীভােব শনািন �ি�য়া বা আমার �া� েকােনা নিথ স�েকর্ �� করার জনয্ কারুর সে� কথা বলেত পাির?
আপিন দািবদার হেল, েবকার� িবমার দািবদােরর আইনজীবীর দ�র(Unemployment Insurance Claimant Advocate

Office)-এ েসামবার েথেক শ�বার সকাল 9টা েথেক িবেকল 4েটর মেধয্ েযাগােযাগ করুন:
েটাল ি� ন�ের েফান করুন: 855-528-5618

িনরাপদ বাতর্ া: https://labor.ny.gov/signin-এ লগ ইন করুন। খাম আইকন িনবর্াচন করুন। পেরর পৃ �ায়, “বাতর্ া ইনব�” এর পােশর েমনু

েবাতাম িটপু ন ও “নতু ন রচনা করুন” েবেছ িনন। িবষেয়র লাইেন “দািবদােরর আইনজীবীর দ�র” িনবর্াচন করুন।

*দািবদােরর আইনজীবীর দ�েরর কম�রা উিকল নন এবং শনািনেত আপনার �িতিনিধ� করেত পারেবন না। যিদ আপিন একজন আইনজীবী বা একজন
নিথভু� �িতিনিধেক অথর্�দান করেত না পােরন তাহেল, আপিন েকান ে�া-েবােনা আইনজীবী বা আপনার �ানীয় িলগাল এইড েসাসাইিট বা আইিন
পিরেষবা �কে�র েথেক িবনামূ েলয্ �িতিনিধে�র সাহাযয্ েপেত পােরন। অয্াটিনর্, নিথভু� �িতিনিধ, আইিন পিরেষবা কাযর্�ম এবং ে�া-েবােনা

অয্াটিনর্েদর সং�াগিল সহ আইিন সং�ানসমূ েহর তািলকা েপেত েবকার ভাতার আিপল েবােডর্র ওেয়বসাইট www.uiappeals.ny.gov.-এ

যান। বা “সং�ান (Resources)” টয্ােব ি�ক করুন এবং তারপের “আইনজীবী ও অনু েমািদত এেজ�েদর তািলকায় (List of Attorneys
& Authorized Agents)” ি�ক করুন। আপিন (518) 402-0205 ন�ের েফান কেরও এই তািলকার আেবদন করেত পােরন।

আিম শনািন চাওয়ার পর আিম আেরকিট িনধর্ ারেণর িব�ি� েপেল কী হেব?
আপিন শনািন চাওয়ার পর আপিন আেরকিট িনধর্ারেণর িব�ি� েপেল েসই িব�ি�েত েদওয়া িনেদর্ শগিল যৎন সহকাের পড়ুন। আপিন অিতির�
েকােনা িনধর্ারেণ অস�ত হেল আপনার একিট নতু ন শনািনর অনু েরাধ করার �েয়াজন হেত পাের। কখন ও কীভােব শনািনর অনু েরাধ করেত হয়
েসস�েকর্ িনধর্ারেণর িব�ি�র িনেদর্ শগিল অনু সরণ করুন।

েকানও িনেয়াগকতর্ া আমার অনু েরাধ ব� করেত পারেবন িক?
েকােনা �া�ন িনেয়াগকতর্ া আমােক একিট শনািন বা আিপল চাওয়া েথেক আটকােনার েচ�া করেল কী হেব?
�ম আইন অনু সাের, কারুরই আপনার সু িবধার দািব জানােনায় হ�ে�প করার অিধকার েনই। একিট অিভেযাগ দােয়র করেত,

888-4-NYSDOL ন�ের েফান করুন এবং �ম মান (Labor Standards) িবক�িট েবেছ িনন অথবা �ম মান শাখা (Labor
Standards Division)-েক যু� থাকেত বলু ন।

আমােক িক আমার শনািনর অনু েরাধ েকােনা িনিদর্� িদন বা সমেয়র জনয্ করেত পাির?
শনািনগিলর সময় েসামবার েথেক শ�বার সকাল 8:00টা ও িবেকল 4:00েটর (EST) মেধয্ িনধর্ািরত হয়। আপিন েকােনা িনিদর্ � িদন বা সমেয়র
অনু েরাধ করেত পােরন না। আপিন শনািনর জনয্ উপি�ত থাকেবন না এমন েকানও িনিদর্ � তািরখ বা সময় থাকেল আপনােক আপনার শনািনর
অনু েরােধ আপিন েকন উপি�ত থাকেবন না তার একিট বয্াখয্া সহ েসই তথয্ অ�ভুর্� করেত হেব।
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আিম অনু েরাধ করার পর কেতা শী� শনািন হেব?
সাধারণতঃ আিপল েবাডর্ �ম িবভাগ েথেক শনািনর ফাইল পাওয়ার দু'স�াহ পর শনািন িনধর্ািরত হয়। সাধারণতঃ আপনার অনু েরােধর 30 িদেনর
মেধয্ শনািন আেয়ািজত হেয় থােক। বতর্ মােন, সকল শনািন েটিলেফােনর মাধয্েম স�িটত হয়।

শনািনর অেপ�া করার সময় আমােক িক সু িবধাগিলর জনয্ �তয্িয়ত করেত থাকেত হেব?
হয্াঁ। শনািনর আেগ ও পের উভয়তই অথবা আপিন আিপল েবােডর্র কােছ বা আদালেতর কােছ আিপল করেল, আপিন যতিদন েবকার থাকেবন ও
সু িবধা চাইেবন ততিদন পযর্� আপনােক �িত স�ােহ সু িবধাগিলর জনয্ �তয্িয়ত করেত থাকেত হেব। আপিন �তয্িয়ত করেত বয্থর্ হেল আপিন
সু িবধাগিল হারােত পােরন। আপনােক েবকার� িবমা দ�র েথেক পাওয়া যাবতীয় িনেদর্ শ অনু সরণ করেত হেব।

�শাসিনক আইেনর িবচারক (ALJ) েক?
ALJ হেলন েবকার� িবমা আিপল েবােডর্র কম�েদর ঊ�র্তন একজন িনরেপ� িস�া� �হণকারী এবং িতিন েটিলেফােন দািব জানােনার
েক�(Telephone Claims Center - TCC) ও �ম িবভােগর সােপে� �াধীন।

ALJ শনািনেত কী ভূিমকা পালন কেরন?
ALJ এর িনধর্ারেণর িব�ি�িট বজায় রাখেত (স�ত), অ�াহয্ করেত (অস�ত) বা পিরবতর্ ন (বদলােনার) করেত পাের। ALJ প�গিলেক ও

তােদর সা�ীেদরেক �� করার �ারা (যােদরেক অবশয্ই শপথ িনেয় বা িনি�ত �তয্য় কের বলেত হেব) এবং নিথপ�গিলেক �মাণ িহেসেব �হণ
করার �ারা শনািন পিরচালনা করেবন। ALJ শনািনেত উপ�ািপত সা�য্ ও �মাণগিল পযর্ােলাচনা করেবন এবং দািবদার সু িবধার অিধকারী িকনা

েসস�েকর্ িলিখত িস�া� �দান করেবন। েকানও মামলায়, ALJ িস�া� েনন েয একজন দািবদার কমর্চারী িহেসেব কাজ কেরেছন, নািক �াধীন
িঠকাদার িহেসেব এবং েকােনা বয্বসা িনেয়াগকতর্ া িহেসেব েবকার� িবমা তহিবেল অবদান রাখার জনয্ দায়ী থাকেবন িকনা। আরও তেথয্র জনয্ নীেচ
‘শনািনেত, শনািনর সময় কী হয়?’ এর িনেচ েদখু ন

আিম িক ALJ এর সে� শনািনর আেগ বা পের েযাগােযাগ করেত পাির?
ALJ এর শনািনর আেগ বা পের েকােনা পে�র সে� কথা বলার অনু মত েনই। আপনার শনািনর তািরখ, শনািনর প�িত স�িকর্ ত েকানও ��
থাকেল, বা �িগেতর জনয্ অনু েরাধ করেত চাইেল আপিন শনািনর দ�েরর কম�র সে� কথা বলেত পােরন। শনািনর দ�েরর কম� আপনার মামলা
স�েকর্ আপনােক পরামশর্ িদেত পাের না বা শনািনেত আপনার �িতিনিধ� করা উিচত িকনা েসিট আপনােক বলেত পাের না। শনািনর আেগ আপনার
মামলার স�েকর্ অনয্ েকানও �ে�র জনয্ আপিন দািবদােরর আইনজীবীর অিফস (Claimant Advocate Office)-এ েযাগােযাগ করেত
পােরন।
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েকানও িবেশষ চািহদা বা �া��য্িবধান
আমার একজন েদাভাষীর বা একিট িবেশষ চািহদার �া��য্িবধােনর �েয়াজন হেল কী হেব?
আপনার বা আপনার সা�ীর ইংেরিজ ভাষার দ�তা সীমাব� হেল আপিন শনািনর সময় আপনােক সহায়তা করেত েদাভাষী পিরেষবার অনু েরাধ করেত
পােরন। শনািনর আেগই শনািনর িব�ি�র িবষেয় শনািনর দ�ের েযাগােযাগ করুন। েকােনা খরচ ছাড়াই একজন েদাভাষীর বয্ব�া করা হেব। েয
েকােনা কথয্ ভাষা বা সাে�িতক ভাষার জনয্ ভাষা পিরেষবা �দান করা েযেত পাের।
আপনার বা আপনার সা�ীর েয েকােনা ধরেণর �িতব�কতা থাকেল সকল প�ই যােত শনািনেত অংশ�হণ করেত পাের তা িনি�ত করেত বয্ব�া
েনওয়া হেব। আপনার েকানও িবেশষ �েয়াজন আেছ, েসিট তােদর বলেত শনািনর িব�ি�র এেকবাের উপের েদওয়া শনািনর দ�রেক জানােত হেব।

শনািনর িব�ি�
আমােক শনািনর খবর কীভােব েদওয়া হেব?
িনধর্ািরত শনািনর অ�তঃ 14 িদন আেগ জিড়ত সকল প� ও তােদর �িতিনিধেদর ডাকেযােগ শনািনর িব�ি� পাঠােনা হেব।

শনািনর িব�ি�িট মেনােযাগ সহকাের পড়ুন।
শনািনর িব�ি�িটেত িন�িলিখত গরু�পূ ণর্ তথয্সমূ হ থাকেব:
•
•
•
•
•
•

ALJ মামলার ন�র(গিল)
েয সকল প� শনািনেত উপি�ত থাকেব নাম ও িঠকানাগিল
েয েটিলেফান ন�ের �িতিট প�েক কল করা হেব
শনািনর তািরখ ও সময়
শনািনর উেদ্দশয্
িবেশষ িনেদর্ শাবলী

িবেশষ িনেদর্ শগিল যৎন সহকাের পড়ুন। এগিল আপনােক শনািনেত নিথপ� বা সা�ী উপ�ািপত করার বয্াপাের পরামশর্ �দান করেব। আপিন
শনািনেত নিথপ� বা সা�ী উপ�ািপত করেত না পারেল আপিন েকন েসগিল উপ�ািপত করেত পারেলন না তা বয্াখয্া করার জনয্ ��ত থাকুন।
িবেশষ িনেদর্ শগিল িব�ি�র সামেনর বা িপছেনর পৃ �ায় থাকেত পাের।
শনািনর িব�ি�িট নিথ স�িলত শনািনর ফাইেল সংযু � থাকেব যা শনািনেত বয্বহার করা েযেত পাের। (িনেচ, "শনািন মামলা ফাইল," িবভাগিট
েদখু ন।) শনািনর জনয্ ALJ যখন আপনােক েটিলেফান করেব তখন আপনার কােছ এই নিথগিল থাকা খু ব জরুির।
আমার েফান ন�র আমার শনািনর িব�ি�েত েদওয়া ন�েরর েথেক আলাদা হেল কী হেব?
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আপনার েটিলেফান ন�র আপেডট করেত যত শী� স�ব শনািনর দ�ের েফান করুন। শনািনর দ�েরর েফান ন�র শনািনর িব�ি�র এেকবাের উপের
েদওয়া আেছ।

আিম িক সশরীের শনািনর �ােন উপি�ত থাকেত পাির?
না। বতর্ মােন, সকল শনািনর �ােনগিল জনসাধারেণর জনয্ ব� রেয়েছ এবং সম� শনািন েটিলেফােনর মাধয্েম স�িটত হয়।

শনািনর জনয্ ��িত?
শনািন স�িকর্ত িভিডও
"কীভােব শনািনর জনয্ ��ত হেবন" েসিটর স�েকর্ শনািন ��িত িভিডও েদখু ন।" িভিডওিট ইংেরিজ, ইতালীয়, ে�নীয়, হাইিতয়ান ে�ওল, িচনা,
রুশ, েপািলশ ও বাংলা ভাষায় অনু বাদ করা রেয়েছ।

আমার িক একজন অয্াটিনর্ র �েয়াজন?
শনািনেত েকানও অয্াটিনর্র িক আমার হেয় �িতিনিধ� করার �েয়াজন রেয়েছ?
আপনার শনািনেত িনেজর �িতিনিধ� করার জনয্ একজন অয্াটিনর্ বা েরিজ�াডর্ �িতিনিধর সে� েযাগােযাগ করার অিধকার রেয়েছ। আপনার েকােনা
অয্াটিনর্র �ারা �িতিনিধ� পাওয়া বাধয্তামূ লক নয়।

UIAB িক অয্াটিনর্ �দান বা তার নাম সু পািরশ কের?
েবােডর্র েথেক অয্াটিনর্ �দান বা তার নাম সু পািরশ করা হয় না, িক� এখােন অয্াটিনর্েদর এবং দািবদারেদর �িতিনিধ িহেসেব কাজ করেত পােরন এমন
বয্ি� ও সংগঠনগিলর একিট তািলকা বজায় রাখা হয়। এই তািলকািটেত নীেচর িল�িট বয্বহার কের �েবশ করা যােব। একজন অয্াটিনর্ বা অনয্
�িতিনিধ �দৎত পিরেষবার জনয্ দািবদারেদর িফ ধাযর্ করেত পােরন, িক� তা েকবল িস�া� দািবদােরর পে� েগেলই এবং েকবলমা� েবাডর্ েসই িফ
অনু েমাদন করার পেরই। এই তািলকায় েসই সংগঠনগিলর নামও েদওয়া রেয়েছ যারা িবনামূ েলয্ আইিন পিরেষবাসমূ হ �দান কেরন।
যিদ আপিন েকানও অয্াটিনর্ বা অনয্ �িতিনিধ পান, তেব শনািনর আেগ শনািন দ�ের অয্াটিনর্ বা �িতিনিধিটর নাম, িঠকানা এবং েটিলেফান ন�র
�দান করার িবষয়িট িনি�ত করুন।
•
•
•

অয্াটিনর্ এবং অনু েমািদত �িতিনিধেদর তািলকা (ইংেরিজ)
অয্াটিনর্ এবং অনু েমািদত �িতিনিধেদর তািলকা (ে�নীয়)
LawHelp New York

শনািনর ফাইল কােক বেল?
শনািনর ফাইেল �ম িবভাগ তার িনধর্ারেণ উপনীত হেত েয নিথপ� বয্বহার কের, েসগিল থােক। এই নিথপে�র মেধয্ �ম িবভােগর ফমর্গিল, ��াবলী
দািবদার বা িনেয়াগকতর্ ার �ারা পূ রণ করা িলিখত িববৃ িতগিল এবং/অথবা �ম িবভােগর েকােনা �িতিনিধর �ারা ��ত করা েটিলেফান সা�াৎকারগিলর
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সারসংে�প থাকেত পাের। শনািনত ফাইেল শনািনর আেগ দািবদার বা িনেয়াগকতর্ ার পাঠােনা েকােনা নিথপ�ও থাকেত পাের। শনািনর ফাইেলর

েকােনািকছু ই শনািনেত �মাণ িহেসেব দািখল করা না হেল ALJ �ারা িস�া� েনওয়ায় বয্বহার করা যােব না। আপিন েকােনা নিথেক �মাণ িহেসেব
দািখল করেত চাইেল আপনােক ALJ এর কােছ তার অনু েরাধ করেত হেব।

আপনার শনািনর আেগই মামলার ফাইল পযর্ ােলাচনা করা হে�।
সম� শনািন বতর্ মােন েটিলেফােনর মাধয্েম স�িটত হয়। আপিন েমেল সম� শনািনর ফাইেলর একিট �িতিলিপ আপনার শনািনর িব�ি�র সে�
পােবন। যিদ শনািন িব�ি�র সে� ফাইেলর �িতিলিপ না এেস থােক, তাহেল অিবলে� শনািনর িব�ি�র এেকবাের উপের েদওয়া শনািন অব�ােন
েফান করুন এবং একিট নতু ন �িতিলিপ আপনােক পাঠােনা হেব। আপিন যিদ েকানও অয্াটিনর্ বা �িতিনিধর সে� েদখা কেরন তখন আপনার কােছ
মামলার ফাইেলর একিট �িতিলিপ থাকা উিচত।
ফাইেল থাকা নিথগিলর পৃ �া ন�র, সাধারণত িনেচ ডানিদেকর েকাণায় থােক। তারা েয �েম আপনােক পয্ােকটিট িদেয়িছল, েসই �মা্নুসাের
নিথগিল রাখু ন। এর ফেল শনািনর সময় নিথগিল �ত খুঁ জেত পােবন।
শনািনর সময় আপনার কােছ ফাইলিট রেয়েছ েসিট িনি�ত করুন।

আপনার েকােনা সা�ী থাকেল তােদরেক উপি�ত করার বয্ব�া করুন।
আপনার মামলায় সাহাযয্ করেত পােরন এমন েকানও সা�ীর সে� কথা বলা এবং শনািনর সময় তােদর েফােন উপল� করার বয্ব�া করা জরুির।

ALJ এর কােছ সা�ীর েটিলেফান ন�র �দান করার জনয্ ��ত থাকুন। আপনার সা�ীেক জানান েয শনািনর শরুেত ALJ তােদর কল করেত
পাের না, তাই শনািনর সময় েয েকানও মুহুেতর্ কল করার সময় তােদর উপল� থাকেত হেব। শনািন এক ঘ�া বা তার েবিশ সময় িনেত পাের। যিদ
আপনার সা�ী েকবল সীিমত সমেয়র জনয্ উপল� থােকন, তাহেল েসিট ALJ-েক শনািনর শরুেত অবশয্ই জািনেয় িদন।

আিম আমার �েয়াজনীয় েকােনা সা�ী বা নিথপ� �া� করেত পািরিন অথবা আমার েকােনা সা�ী রেয়েছন িযিন শনািনর িদেন উপল�
নন, তাহেল কী হেব?
শনািনেত সা�য্ িদেত এবং আপনার �মােণর বািক অংশ েপশ করেত ��ত থাকেবন। ALJ-এর কােছ বয্াখয্া কের বলুন েয সা�ী েক বা নিথগিল

কী, েকন ওইিদন সা�ী উপি�ত থাকেবন না, এবং সা�ী বা নিথর �েয়াজন এিট আপনার মেন হওয়া কারণ কী। ALJ উপি�ত না করা �মাণ জরুির
মেন করেল শনািন মু লতু িব (�িগত) রাখা হেত পাের এবং এর সময় পরবত� েকােনা তািরেখ পুনিনর্ধর্ািরত হেত পাের অথবা েসিটেক আবার েখালার

আেবদন করার অিধকার সহ ব� করা হেত পাের। �েয়াজেন ALJ আপনােক নিথ বা সা�ী েপেত সাহাযয্ করেত একিট সিপনা জাির করেত পােরন।

আিম িক শনািনর আেগই িবচারেকর কােছ আমার মামলায় সাহাযয্ করেত পাের এমন নিথপ� পাঠােত পাির?
আপনার মামলার জনয্ জরুির মেন কেরন এমন নিথপ� শনািনর িব�ি�র এেকবাের উপের েদওয়া শনািনর �ােনর িঠকানায় বা ফয্া� ন�ের ডাকেযােগ
বা ফয্া� কের আপনার পাঠােনা উিচত। এই নিথপ� শনািনর দ�ের শনািনর িদেনর অ�তঃ িতনিদন আেগ েপৗঁছেত হেব। আপনার নাম ও আপনার
ALJ মামলার ন�র অ�ভুর্� করা িনি�ত করুন। আপিন একই সমেয় অনয্ প�েক নিথগিল ডাকেযােগ পাঠােতও পােরন বা ফয্া� করেতও পােরন।
যিদ আপিন আেগ েথেক নিথগিল পাঠােত না পােরন, তাহেল আপিন েকন নিথগিল পাঠােত পারেলন না েসিট ALJ-েক বয্াখয্া করেত ��ত থাকুন।
শনািন চলাকালীন আপিন নিথগিল ALJ বা অনয্ানয্ প�েক ইেমল বা ফয্া� করেত পারেবন িকনা েসই িবষেয় ALJ আপনােক বলেত পােরন।
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আিম িক সা�ীেদর িববৃ িত জমা িদেত পাির?
হয্াঁ, আপিন সা�ীেদর িববৃ িত জমা িদেত পােরন; যিদও, সা�ীেদর িববৃ িত জন�িতিভিৎতক সা�য্ বেল িবেবিচত হয়। সরাসির িববৃ িত েদওয়া সা�ীরা

(েয সব সা�ীরা �কৃতপে� েসই ঘটনা েদেখেছন বা শেনেছন যা শনািনেত সমসয্া িহেসেব েদখা হয়) কী ঘেটেছ তার বণর্না িদেত নিথপে�র েচেয়
বা অনয্ েকােনা বয্ি�র মু েখ শেন েয সা�ীরা েকবল তার পুনরাবৃ িৎত কেরন তােদর েচেয় েবিশ গরু�পূ ণর্।

আিম িক আমার মামলার জনয্ জরুির েট�ট েমেসজ জমা িদেত বা িভিডও চালােত বা অিডও বাজােত পারব?
হয্াঁ। শনািনর আেগ েট�ট েমেসজগিল িলখু ন, তারপের শনািনর আেগ ALJ বা অনয্ানয্ প�েক েমল বা ফয্া� করুন।
আপিন যিদ চান েয ALJ একিট িভিডও বা অিডও েরকিডর্ং িবেবচনা করুন, আপনােক অবশয্ই ALJ ও অপর পে�র জনয্ তার �িতিলিপ করােত
হেব। শনািনেত বয্বহারেযাগয্ ফরময্াটগিলর একিট তািলকা েদওয়া থাকেব।

আিম িক শনািনর আেগ অপরপ�েক �মাণ উপি�ত করার অনু েরাধ করেত পাির?
না। আপিন শনািনর আেগ অনয্ানয্ প�েক �মাণ �দান করার অনু েরাধ করেত পােরন না। আপনার মামলার ফাইল পযর্ােলাচনার সু েযাগ রেয়েছ, যার
মেধয্ �ম িবভােগর কােছ আেগ েথেক জমা েদওয়া নিথপ� এবং িবভাগ েথেক িনধর্ারেণর িস�া� িনেত েয সব নিথপে�র উপর িনভর্ র করা হেয়েছ,
েসগিল রেয়েছ। আপনার যিদ মেন হয় েয অপরপে�র হােত এমন েকােনা নিথপ� রেয়েছ যা আপনার পে� মামলািট �মাণ করার জনয্ জরুির হেত
পাের, তাহেল শনািনর দ�েরর সে� েযাগােযাগ করুন ও তােদরেক জানান েয আপিন েকান নিথপ� উপি�ত করেত চান এবং েসগিল েকন জরুির।
ALJ শনািনেত েসইসব অনু েরােধর মীমাংসা করেবন।

সিপনা কােক বেল?
সিপনা হল একিট আইিন নিথ যা েকােনা সা�ীেক শনািনেত উপি�ত হওয়ার আেদশ িদেত পাের অথবা েকােনা েকা�ািন বা বয্ি�েক ALJ এর
কােছ শনািনর জনয্ নিথপ� পাঠােনার আেদশ িদেত পাের।

আিম কীভােব সিপনার অনু েরাধ করেবা?
আপনার েকােনা অয্াটিনর্ থাকেল েসই অয্াটিনর্ আপনার হেয় সিপনা জাির করােত পােরন। আপনার েকােনা অয্াটিনর্ না থাকেল আপিন আপনার শনািনর
িব�ি�র এেকবাের উপের েদওয়া শনািনর দ�ের ফয্া� বা ডাক মারফৎ েযাগােযাগ করেত পােরন, যিদ আপনার মেন হয় েয আপনার সিপনার
�েয়াজন রেয়েছ।
আপনার নাম, মামলার ন�র এবং েয বয্ি� বা েকা�ািনর েরকডর্ আপিন সিপনাকৃত করেত চাইেছন তার নাম ও িঠকানা, আপিন িনেজ েথেক েকন
েসই সা�ী বা নিথ উপি�ত করেত পারেছন না এবং েসই সা�ী বা নিথ কী �মাণ করেত পাের দেল আপিন মেন কেরন তা অ�ভুর্� করা িনি�ত
করুন। আপনার অনু েরাধ করার সে� সে�ই তা ম�ুর করা এবং সিপনা জাির করা হেত পাের অথবা আপনােক সরাসির ALJ এর কােছ অনু েরাধ
করেত বলা হেত পাের, িযিন শনািনর সময় িস�া� েনেবন েয সিপনা জাির করেত হেব িকনা।
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সিপনাকৃত সা�ী উপি�ত না হেল বা সিপনাকৃত নিথপ� পাঠােনা না হেল কী হেব?
ALJ িবেবচনা কের েদখেবন েয আেরকবার মু লতু িব করা হেব িকনা অথবা বািক �মােণর িভিৎতেতই মামলার রায় েদওয়া হেব িকনা।

আিম িক িনেজ উপি�ত িছলাম না এমন েকােনা পু রেনা শনািনর েরকিডর্ং শনেত পাির?
আপনার িনেজ উপি�ত না থাকা েকােনা পু রেনা শনািনর েরকিডর্ং েশানার অিধকার রেয়েছ। শনািনর িব�ি�র উপের �দিশর্ত েটিলেফান ন�ের

শনািনর দ�ের কল কের আপিন েরকডর্ করা শনািনর একিট CD-এর অনু েরাধ করেত পােরন। CD এর খরচ $10. আপনার $10 �দােনর
সামথর্য্ না থাকেল আপনােক অবশয্ই একিট ফেমর্ �া�র কের িনেদর্ শ করেত হেব েয আপিন CD-এর মূলয্ �দােন অ�ম।

আরও ��িত তথয্
আমােদর ওেয়বসাইেট েবকার� িবমা আইন ও অনয্ানয্ আইিন সং�ােনর িল� অ�ভুর্� রেয়েছ। েসইসে�, আিপল েবােডর্র িস�া� স�িকর্ ত

অনু স�ানেযাগয্ েডটােবেসর একিট িল� রেয়েছ যােত 2008 সাল পযর্� তথয্ রেয়েছ: আপিন আপনার মামলার সমথর্েন আপনার েশষ িববৃ িতেত
ALJ এর কােছ এই িস�া�গিল উে�খ করেত পােরন।

শনািনেত
শনািনেত কী হয়?
শনািনেত ALJ যা করেবন:
•

একিট �ারি�ক িববৃ িত েদেবন যােত শনািনেত অংশ েনওয়া সকল বয্ি�েদর িচি�ত করা হেব, শনািন কীভােব এেগােব তার বণর্না েদওয়া
হেব এবং প�গিলর সমসয্া ও অিধকারগিলর রপেরখা েদওয়া হেব।

•

প�গিলেক �� করেবন ও জরুির তথয্ �া� করেবন।

•

প�গিলেক তােদর িনেজর সা�ীেদর ও অপর পে�র সা�ীেদর �� করার সু েযাগ েদেবন। ALJ েসইসব প�েক সাহাযয্ও করেবন
যােদর অপর পে�র সা�ীেদরেক �� করেত অসু িবেধ হে�।
নিথপ�ািদ েরকেডর্র অ�ভুর্� করা হেব িকনা িস�া� েনেবন।

•

প�গিলেক েরকেডর্র অংশ এমন নিথপে�র পযর্ােলাচনা করার ও আপিৎত জানােনার সু েযাগ েদেবন।

•
•

সা�ী, নিথ বা েরকেডর্র ে�ে� সিপনা জাির করার েকােনা অনু েরােধর বয্াপাের িস�া� েনেবন।
প�গিলেক িনেজেদর মামলা উপ�াপনায় মামলার ফাইেলর নিথ বয্বহােরর সুেযাগ েদেবন।

•

প�গিলেক িনেজেদর শনািনর েশেষ একিট িববৃ িত েদওয়ার সু েযাগ েদেবন।

•
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ALJ আমায় কখন কল করেবন?
ALJ আপনােক শনািনর িব�ি�েত নিথভু� সমেয় কল করেব। কলিট েনওয়ার জনয্ েকানও শা� পিরেবেশ আেছন িকনা েস স�েকর্ িনি�ত হেয়
িনন, েযখােন আপনােক েকউ বাধা েদেবন না। আপিন যিদ গািড় চালান তাহেল আপনােক শনািনেত অংশ েনওয়ার অনু মিত েদওয়া হেব না। যিদ
আপিন গািড়েত থােকন, তাহেল আপনােক শনািনর আেগ েসিটেক পাকর্ করার জনয্ আপনােক েকানও একিট �ান খুঁজেত হেব।

আিম যিদ েফােনর উৎতর না িদই তাহেল কী হেব?
ALJ কল করেল আপনােক অবশয্ই েটিলেফােন উৎতর েদওয়ার জনয্ ��ত থাকেত হেব। ALJ এর কলিট অজানা বা তািলকাভু�হীন ন�র িহসােব
েদখােব, তাই শনািনর আেগ আপনার েফােন অজানা এবং তািলকাভু� না�ারগিল আন�ক করার িবষেয় িনি�ত হন। যিদ আপিন েটিলেফান কেলর
উৎতর না েদন, তাহেল ALJ একিট েমেসজ করেব এবং 2 েথেক 5 িমিনেটর মেধয্ পুনরায় কল করার েচ�া করেব।

যিদ আপিন �থম বা ি�তীয় কেল উৎতর না েদন এবং আপিন শনািনর অনু েরাধ কের থাকেল তাহেল িডফ� বা অনু পি�িতর িস�া� জাির করা হেব।
আপিন শনািনর অনু েরাধ না কের থাকেল েসই একিটমা� প� িনেয়ই শনািন চলেত থাকেব িযিন অনু েরাধ কেরেছন এবং িস�া� জাির করা হেব।

আিম ALJ-এর েথেক আমার শনািনর কল না েপেল কী হেব?
শনািনর সমেয়র �থম 15 িমিনেটর মেধয্ শনািনর িব�ি�র এেকবাের উপের থাকা শনািনর দ�ের েফান করুন।

একিট শনািন কত�ণ চেল?
সাধারণতঃ, শনািনগিলেত 45 েথেক 90 িমিনট সময় লােগ। শনািনেত একািধক সমসয্ার সমাধান করেত হেল এর সময়সীমা আরও বিধর্ত কের
িনধর্ািরত করা হেত পাের। যিদও, একিট শনািন িবচারক তার িস�া� িনেত জরুির �মাণ সং�েহ যত�ণ সময় েনেবন তত�ণ চলেব। েকানও শনািন
িনধর্ািরত সময়সীমার মেধয্ই েশষ হেব না এবং মু লতু িব করেত হেব (আেরকিদন অ�সর হেব)।

আিম িক শনািন েরকডর্ করেত পাির?
না। শনািনিট UI আিপল েবাডর্ �ারা েরকডর্ করা হেব। ALJ এর িস�াে�র িবরুে� আিপল করা হেল আপিন িবনা শে� একিট �ানি�ে�র অনু েরাধ
করেত পােরন। ALJ এর িস�াে�র িবরুে� আিপল করা না হেল আপিন িফ �দােনর মাধয্েম শনািনর েরকিডর্ং এর একিট �িতিলিপ বা �ানি��
েপেত পােরন।

আিম িক শনািন পরবত� েকােনা সংি��সার জমা িদেত পাির িক?
শনািন পরবত� েকােনা সংি��সার �হণ করা হয় না। আপনােক এবং/অথবা আপনার �িতিনিধ বা অয্াটিনর্েক আপনােদর যাবতীয় �মাণ এবং আইিন
যু ি�গিল শনািনেত েপশ করেত হেব।
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শনািন �িগত করা
আিম িক শনািন মু লতু িব (�িগত) করােত পাির?
আপনার িনেজর িনধর্ািরত শনািনেত উপি�ত হওয়া জরুির। আপিন আপনার শনািনেত অংশ িনেত না পারেল আপিন েকন অংশ িনেত পারেবন না
েসিট বয্াখয্া করেত শনািনর িব�ি�র এেকবাের উপের থাকা শনািনর দ�ের যত তাড়াতািড় স�ব েযাগােযাগ করুন। শনািনেত অংশ িনেত না পারার
জনয্ আপনার েদওয়া কারণগিলর িভিৎতেত িবচারক িস�া� েনেবন েয আপনােক শনািন েথেক অবয্াহিত েদওয়া যায় িকনা এবং শনািন মু লতু িব
(�িগত) করা হেব িকনা। আপনার মামলা সং�া� েয েকােনা েযাগােযােগ শনািনর িব�ি�র এেকবাের উপের থাকা ALJ মামলার ন�র থাকেত
হেব। শনািনর দ�েরর কম�রা আপনােক বেল েদেবন েয আপনার �িগত করার অনু েরাধ ম�ুর করা হেয়েছ িকনা।
েয প� শনািনর অনু েরাধ কেরেছ তারা যত�ণ উপি�ত থাকেবন তত�ণ শনািন চলেত থাকেব, এমনিক অনু েরাধ না করা প� উপি�ত না
হেলও। ALJ শধু মা� উপি�ত পে�র সা�য্�মাণ ও েপশ করা নিথপে�র িভিৎতেতই একিট িস�া� জাির করেবন।

আপিন শনািনেত অংশ না িনেল এবং িস�া� আপনার পে� না েগেল আপিন মামলািট পু নরায় চালু করার জনয্ আেবদন করেত পােরন। পু নরায় চালু
করার জনয্ আেবদন েকবল তখনই ম�ুর করা হেব যিদ আপিন শনািনেত অংশ না েনওয়ার যেথ� কারণ েদখােত পােরন এবং আপিন যু ি�স�ত
সমেয়র মেধয্ শনািনিট পু নরায় চালু করার জনয্ আেবদন কেরন।

একিট শনািন �িগত করার কারণগিল কী হেত পাের?
শনািন িবিভ� ধরেণর যেথ� কারণ থাকেল শনািনর আেগ েকােনা পে�র অনু েরােধ �িগত করা েযেত পাের। উদাহরণগিলর মেধয্ পেড়, েকানও
পে�র বা পে�র �িতিনিধ বা অয্াটিনর্র একই সমেয় আেরকিট আইিন মামলা চালু হওয়া অথবা দািবদার বা িনেয়াগকতর্ ার গরু�পূ ণর্ সা�ীর জু িরর
কতর্ বয্ বা �� সমেয়র (উদাহরণ�রপ, নয্াশনাল গােডর্র একিট �� সমেয়র কতর্ বয্) সামিরক কতর্ বয্ পেড় যাওয়া।

আিম আমার মু লতু িব (�িগত) করার অনু েরােধর েকােনা উৎতর না েপেল কী করেবা?
আপনার অনু েরােধর িপছেন েলেগ থাকেত শনািনর িদেনর আেগরিদন শনািনর দ�ের েফান করুন। আপিন আপনার শনািনর িনধর্ািরত সমেয়র আেগ
েকােনা উৎতর না েপেল আপনােক শনািনেত অংশ েনওয়ার জনয্ ��ত থাকেত হেব।

একিট �িগত করা মামলার সময় পু নিনর্ ধর্ারণ করেত কেতা সময় লােগ?
সাধারণভােব, একিট মু লতু িব হওয়া শনািনর সময় দুই েথেক িতন স�ােহর মেধয্ আবার কের িনধর্ারণ করা হয়। ALJ েরকেডর্র জনয্ সিপনা জাির কের
থাকেল এেত আরও েবিশ সময় লাগেত পাের।

আিম েকােনা অয্াটিনর্ বা অনয্ �িতিনিধর েখাঁজ পাইিন বেল আমার মু লতু িব (�িগত) করার �েয়াজন হেল কী হেব?
আপনােক ALJ-েক জানােত হেব েয আপিন অয্াটিনর্ বা অনয্ �িতিনিধর েখাঁজ করার েচ�া কেরেছন, িক� সফল হনিন। ALJ আপনােক অয্াটিনর্ বা
অনয্ �িতিনিধর েখাঁজ পাওয়ার পেরই মামলািট আবার কের েখালার অনু মিত িদেত পােরন।

আিম শনািনেত উপি�ত না হেল কী হেব?
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1) আিম শনািনর অনু েরাধ কেরিছলাম

শনািনিট এেগােত, শনািনর অনু েরাধ করা প�েক অবশয্ই েটিলেফােন উপি�ত থাকেত হেব। আপিন শনািনর অনু েরাধ কের থাকেল এবং
উপি�ত না হেল একিট অনু পি�িতর িস�া� জাির করা হেব। এর অথর্ হল, শনািন ব� করা হেয়েছ এবং �ম িনধর্ারণ িবভাগ কাযর্কর
থাকেব।
েয শনািনিট িনধর্ািরত িছল েসিটেত উপি�ত না হেয়ও এবং মামলািট ব� হওয়ার পেরও আপিন একিট শনািন েপেত চাইেল আপনােক
অবশয্ই মামলািট আবার কের েখালার জনয্ আেবদন করেত হেব। আপনার মামলািট আবার কের েখালার অনুেরাধিট িস�াে�র সামেনর
পৃ �ায় েদওয়া িঠকানায় বা ফয্া� ন�ের আপিন নতু ন শনািনেত উপি�ত হওয়ার জনয্ ��ত হওয়ামা� ডাকেযােগ বা ফয্া� কের
পাঠান। আপনার অনু েরােধ মামলার ন�র ও আপিন েয কারেণ শনািনেত অংশ েননিন েসিট থাকেত হেব। আপিন কী কারেণ শনািনেত
অংশ েননিন তার �পে� েকানও নিথপ� থাকেল েসিট যু� করুন। পরবত� 45 িদেনর মেধয্ আপিন েকানও তািরেখ শনািনর জনয্

উপল� না থাকেল তার তািলকা �দান করুন। আমরা যথাসাধয্ েচ�া করব যােত আপিন অংশ�হণ করেত পােরন এমন েকানও তািরেখ
পরবত� শনািন িনধর্ািরত করা যায়।
ALJ এর �ারা আবার কের েখালার আেবদন েকবল তখনই ম�ুর করা যােব যখন আপিন আেগর শনািনেত উপি�ত না থাকার যেথ�
কারণ েদখােত পারেবন এবং আপিন যিদ যু ি�স�ত সমেয়র মেধয্ আবার কের েখালার অনু েরাধ কের থােকন।
কােক “যু ি�স�ত সময়” বেল িবেবচনা করা হেব তা পিরি�িতর উপর িনভর্ র করেব। আপনােক অিবলে� েসই সময়া সমাধান করার
পদে�প িনেত হেব যা আপনার শনািনেত উপি�ত না থাকার কারণ হেয়েছ। উদাহরণ�রপ, আপিন েকােনা অয্াটিনর্র েখাঁজ করেত

চাইেল, তৎ�ণাৎ অয্াটিনর্র েখাঁজ করেত শরু করুন। আপনার নিথপ� �া� করার �েয়াজন হেল (েটিলেফােনর েরকডর্, উদাহরণ�রপ)

তৎ�ণাৎ আপনার েটিলেফান েকা�ািনেক আপনার অনু েরাধ পাঠান। ALJ আপনােক বয্াখয্া করেত বলেত পােরন েয আপিন শনািনেত
উপি�ত না থাকার পর সমসয্ার সমাধান করেত কী কেরেছন।

2) অপরপ� শনািনর অনু েরাধ কেরেছন
েয প� শনািনর অনু েরাধ কেরেছন তারা যত�ণ েটিলেফােনর মাধয্েম উপি�ত থাকেবন তত�ণ শনািন চলেত থাকেব, এমনিক অনু েরাধ
না করা প� উপি�ত না হেলও। ALJ শধু মা� উপি�ত পে�র সা�য্�মাণ ও েপশ করা নিথপে�র িভিৎতেতই একিট িস�া� জাির
করেবন।
িস�া� আপনার পে� না েগেল এবং আপিন েসিটেক চয্ােল� করেত চাইেল আপিন মামলািট আবার কের েখালার অনু েরাধ করেত
পােরন। পু নরায় চালু করার জনয্ আেবদন েকবল তখনই ম�ুর করা হেব যিদ আপিন শনািনেত অংশ না েনওয়ার যেথ� কারণ েদখােত
পােরন এবং আপিন যু ি�স�ত সমেয়র মেধয্ শনািনিট পুনরায় চালু করার জনয্ আেবদন কেরন।
কােক “যু ি�স�ত সময়” বেল িবেবচনা করা হেব তা পিরি�িতর উপর িনভর্ র করেব। আপনােক অিবলে� েসই সময়া সমাধান করার
পদে�প িনেত হেব যা আপনার শনািনেত উপি�ত না থাকার কারণ হেয়েছ। উদাহরণ�রপ, আপিন েকােনা অয্াটিনর্র েখাঁজ করেত

চাইেল, তৎ�ণাৎ অয্াটিনর্র েখাঁজ করেত শরু করুন। আপনার নিথপ� �া� করার �েয়াজন হেল (েটিলেফােনর েরকডর্, উদাহরণ�রপ)
তৎ�ণাৎ আপনার েটিলেফান েকা�ািনেক আপনার অনু েরাধ পাঠান। ALJ আপনােক বয্াখয্া করেত বলেবন েয আপিন শনািনেত
উপি�ত না থাকার পর সমসয্ার সমাধান করেত কী কেরেছন।

পু নরায় শনািন চালু করার আেগ, আপনার মামলার ফাইলিটর পযর্ােলাচনা করুন এবং শনািন �ােন একিট CD েরকিডর্ংেয়র জনয্ একিট
অনু েরাধ পািঠেয় পূ ববর্ ত� েকানও শনািনর েরকিডর্ং শনু ন। আপনার েকানও আিথর্ক অসু িবধা থাকেল আপিন একিট দািব পূ রণ করেত এবং
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িবনামূ েলয্ একিট েরকিডর্ং-এর অনু েরাধ করেত পােরন। আপিন আইিন �িতিনিধে�র েখাঁজ করেল আপনার হােত আপনার মামলার ফাইেলর
একিট �িতিলিপ ��ত রাখেত হেব, যােত অয্াটিনর্ তা পযর্ােলাচনা করেত পােরন।

একিট প� কতবার আবার কের েখালার অনু েরাধ করেত পাের?
িব�ি� পাওয়ার পর েবকার� িবমার শনািনেত উপি�ত না হওয়া েকানও প� পু নরায় চালু করার অনু েরাধ করেত পােরন এবং আরও একিট শনািনর
সময়সূ চী ৈতির করা হেব। আপিন উপি�ত হেত না পারেল বা একিট ি�তীয় শনািনেত অ�সর হেল আবার কের েখালার েয েকােনা অনু েরাধ আিপল
েবােডর্র কােছ করা আবশয্ক। েবাডর্ েকবল তখনই আেরকিট শনািন ম�ুর করেবন, যখন তারা িনধর্ারণ করেবন েয যেথ� কারণবশতঃ আেগর উভয়
শনািনেত আপিন উপি�ত হেত পােরনিন।

শনািনর পের
শনািনর পের কী হয়?
শনািনর অ��ণ পের ALJ শনািনর সময় েরকেডর্র অংশ িহেসেব অ�ভুর্� করা সা�য্ ও নমু নাগিলর (নিথপ�, িভিডও বা িজিনশপ�) িভিৎতেত

একিট িলিখত িস�া� জাির করেবন। িস�াে�র মেধয্ ALJ এর সতয্ বেল পাওয়া ঘটনাগিল এবং আইেনর িভিৎতেত �িতিট িনধর্ারণ বজায় রাখার বা
অ�াহয্ করার কারণগিল অ�ভুর্� থাকেব। আপিন িস�া�িট বু ঝেত না পারেল শনািনর িব�ি�র এেকবাের উপের থাকা শনািনর �ােনর েফান ন�ের
অিবলে� েফান করুন ও বয্াখয্া চান। দািবদারগণ দািবদােরর আইনজীবীর দ�ের েটাল ি� ন�র 855-528-5618-এ কল করেত পােরন।

শনািনর কতিদন পের আিম ALJ’র িস�া� পাব?
শনািনর পর যত শী� স�ব আপনােক িস�া�িট ডাকেযােগ পািঠেয় েদওয়া হেব। আপিন দুই স�ােহর মেধয্ েকানও িস�া� না েপেল েয দ�ের
আপনার শনািন হেয়িছল েসখােন েযাগােযাগ করুন (েফান ন�র শনািনর িব�ি�র এেকবাের উপের েদওয়া আেছ)।

শনািনর পর িক আিম েকােনা অিতির� �মাণ বা িলিখত িববৃ িত জমা িদেত পাির?
না। ALJ েকবল শনািনেত উপি�ত করা সা�য্ ও নমু নাগিলর িভিৎতেতই িস�া� েনেবন। আপনােক অবশয্ই শনািন ব� হওয়ার আেগই আপনার
যাবতীয় �মাণ জমা িদেত হেব। আপিন শনািনেত আপনার েশষ িববৃ িতেত আপনার কী কারেণ মেন হয় েয িস�া� আপনার পে� যাওয়া উিচত তা
বলেত পােরন।

ALJ’র িস�া� আমার পে� েগেল িক মামলা েশষ হেয় যােব?
সবসময় নয়। অপরপ� শনািনেত উপি�ত থাকেল এবং ALJ’র িস�াে�র সে� একমত না হেল তারাও আিপল েবােডর্র কােছ আিপল করেত
পােরন। �ম কিমশনারও আিপল েবােডর্ আিপল করেত পােরন, এমনিক শনািনেত �ম কিমশনােরর েকােনা �িতিনিধ না থাকেলও। অপর প� উপি�ত
না থাকেল অপর প� মামলািট পুনরায় চালু করার অনু েরাধ করেত পােরন যার অথর্ নতু ন শনািন হেত পাের।
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আিম ALJ’র িস�াে�র সে� একমত না হেল কী হেব?
আপিন শনািনেত উপি�ত থাকেল এবং মামলায় পু েরাপু ির বা আংিশকভােব েহের েগেল আপিন আিপল েবােডর্র কােছ আিপল করেত পােরন।

িস�াে�র মেধয্ কীভােব আিপল দােয়র করেবন তার িনেদর্ শগিল েদওয়া থাকেত পাের। আিপলিট ALJ'র িস�াে�র সামেন মু ি�ত বা �য্া� েদওয়া
তািরেখর অনিধক 20 িদেনর মেধয্ ডাক-েমাহর লাগােনা বা ফয্া� করা হেত হেব।

আিপলিট অবশয্ই িলিখতভােব করেত হেব। আিপল েবােডর্র কােছ PO Box 15126, Albany, NY 12212-5126 িঠকানায় একিট িচিঠ
পাঠান অথবা 518-402-6208 ন�ের ফয্া� করুন। আপনার আিপেলর অনু েরােধ ALJ মামলার ন�রিট অ�ভুর্� করা িনি�ত করুন।
েবােডর্র পাঁচজন সদেসয্র মেধয্ এক বা একািধক জন ALJ শনািনর িস�াে� উপনীত হওয়ার কারণগিল পযর্ােলাচনা করেবন এবং একিট িস�া�
�দান করেবন। এিট একিট িলিখত �ি�য়া। েবােডর্র েথেক অিতির� শনািনর �েয়াজন রেয়েছ বেল িস�া� করা না হেল আর েকােনা শনািন িনধর্ািরত
হেব না।

েবােডর্র কােছ আিপেলর অনু েরাধ করা পর কী হেব?
আপনার বা অপরপে�র �ারা আিপেলর অনু েরাধ জমা েদওয়া হেয় েগেল পর সকল প�েক আিপল �হণ করার একিট িব�ি� পাঠােনা হেব, যােত
কীভােব শনািনর একিট �ানি�� পাওয়া যােব ও কীভােব একিট িববৃ িত জমা িদেত হেব তৎস�িকর্ ত িনেদর্ শগিল েদওয়া থাকেব।

আিম ALJ'র িস�াে�র সে� একমত না হওয়ার কারেণ একিট আিপেলর অনু েরাধ কের থাকেল আিম কীভােব শনািনর একিট
�ানি�ে�র অনু েরাধ করেবা? আিম কীভােব তা পােবা?
আপিন ALJ'র শনািনর িস�াে�র সে� একমত না হেল এবং েবােডর্র কােছ আিপেলর অনু েরাধ কের থাকেল আপনােক অবশয্ই আিপল �াি�র

িব�ি�র তািরেখর সাতিদেনর মেধয্ একিট �ানি�ে�র অনু েরাধ করেত হেব। আপিন একিট CD বা �িতিলিপর ইেমেলর অনু েরাধ করেত পােরন যা
আপিন িবনামূ েলয্ পােবন। আপিন �ানি�ে�র �িতিলিপর অনু েরাধ করার সময় আপনার ইেমল অয্াে�স �দান করেল আমরা �ানি�ে�র �িতিলিপ
িনরাপদ (সংেকতািয়ত) ইেমল মারফৎ ইেমল কের িদেত পাির।

আিপল েবােডর্র কােছ ALJ'র শনািনর িস�াে�র িবরুে� আিপল করার পর আপনার শনািনর �ানি�ে�র অনু েরাধ করেত আপনার অনু েরাধ
িলিখতভােব এখােন জমা িদন:
Unemployment Insurance Appeal Board
PO Box 15126
Albany, New York 12212-5131
ফয্া� করুন: 518-402-6208
যিদ আপিন ইেমল বা CD খু লেত না পােরন, তাহেল সহায়তার জনয্ আিপল েবােডর্ েযাগােযাগ করুন।

আিম ALJ'র শনািনর িস�াে�র িবরুে� আিপল করেত না চাইেল কীভােব আমার শনািনর �ানি�ে�র অনু েরাধ করেত পাির?
আপনার শনািন স�ূ ণর্ হেয় েগেছ এবং আপিন ALJ'র শনািনর িস�াে�র িবরুে� আিপল করেত চান না, তৎসে�ও আপিন শনািনর �ানি�ে�র
একিট �িতিলিপ চাইেল িলিখতভােব �ানি�ে�র একিট �িতিলিপর অনু েরাধ করুন এবং আপনার নাম, িঠকানা, েটিলেফান ন�র, �া�র, মামলার ন�র
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ও �িতিট শনািনর তািরখ অ�ভুর্� করুন ও েসইসে� নীেচর িঠকানায় �ম িবভােগর উেদ্দেশয্ �েদয় $75 জমা িদন। জমা েদওয়া অথর্ েফরতেযাগয্
নয় এবং তার েথেক �ানি�ে�র জনয্ হওয়া েমাট খরচ েকেট েনওয়া হেব।
Unemployment Insurance Appeal Board
Attention: Transcripts
PO Box 29002
Brooklyn, New York 11202-9002
অথবা 718-613-3500 ন�ের েফান করুন, িবনামূ েলয্ তথয্ পাওয়ার ও পরবত� িনেদর্ েশর জনয্।
আিপল েবাডর্েক �ানি�ে�র আেদশ অবশয্ই েকােনা বিহঃ� িবে�তােক িদেত হেব। এর খরচ পৃ �া �িত $2.70. আপনার েরকিডর্ং �ান�াইব
করােত আিপল েবাডর্েক অবশয্ই �ানি�পশেনর খরচ �দান করেত হেব। আপনার শনািনর ৈদেঘর্য্র উপর িনভর্ র কের �ানি�ে�র খরচ বাড়েত পাের।
খরচ স�েকর্ আরও জানেত উপেরর ন�ের েফান কের েনওয়াই সবেচেয় ভােলা।
আপিন অয্াটিনর্র মেতা েকােনা তৃ তীয় প� হেল এবং অনয্ কারুর শনািনর �িতিলিপর অনু েরাধ করেত চাইেল, আরও তেথয্র জনয্ অনু �হ কের
718-613-3500 ন�ের েফান করুন।

আিম িক �িতিলিপর অনু েরাধ না কেরও একিট িববৃ িত জমা িদেত পাির?
হয্াঁ। আপিন আিপেলর �াি�র িব�ি�র তািরেখর সাতিদেনর মেধয্ একিট িলিখত িববৃ িত জমা িদেত পােরন।

আিম িক আবার সা�য্ িদেত বা মামলায় আরও িকছু েযাগ করেত পাির?
েবিশরভাগ ে�ে� আিপল েবােডর্র সদসয্(গণ) আর েকানও শনািন না কের ALJ’-এর শনািনর েথেক পাওয়া েরকেডর্র িভিৎতেত মামলার িস�া�
েনেবন। েবােডর্র েকােনা সদসয্ েকােনা সময় আেরকিট শনািনর �েয়াজন রেয়েছ বেল িস�া� িনেল আপনােক একিট িব�ি� পাঠােনা হেব। েবােডর্র
�ারা েকােনা শনািনর আেদশ েদওয়া হেল তেবই েকােনা পে�র �ারা আিপেল নতু ন তথয্ জমা েদওয়া যােব।

আমােক িক একিট িলিখত িববৃ িত জমা িদেত হেব?
আপনােক েকানও িববৃ িত জমা িদেত হেব না, তেব আপিন ALJ'-এর িঠক েকান িস�াে�র সে� একমত বা একমত নন েসিট আিপল েবােডর্র
সদসয্েক জানােত আপিন একিট িববৃ িত পাঠােত পােরন। আিপল েবােডর্র কােছ িববৃ িতর দুিট �িতিলিপ পাঠােনা আবশয্ক। িববৃ িতিট েকানও অয্াটিনর্ জমা
িদেল, েসই িববৃ িতর �িতিলিপ িবেরাধী প� এবং িবপে�র েযেকানও অয্াটিনর্র কােছ জমা েদওয়া আবশয্ক।

আিপেলর রায় িদেত েবােডর্র কতটা সময় লাগেত পাের?
এিট েবােডর্র �ারা মামলািটর পু �ানু পু� পযর্ােলাচনা করার জনয্ যত সমেয়র �েয়াজন তার উপর িনভর্ র করেব। িতন মােসর মেধয্ যিদ আপিন েকানও
িস�া� না পান, তাহেল তেথয্র জনয্ েবােডর্ কল করুন।

আিম আিপল েবােডর্র িস�াে�র সে� একমত না হেল কী হেব?
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আিপল েবােডর্র েকােনা সদেসয্র েনওয়া িস�াে�র িতিরশ িদেনর মেধয্ েকােনা প� ে�ট সু ি�ম েকাটর্, তৃ তীয় িবভাগ (State Supreme
Court, Third Department) এর আিপল িবভাগ (Appellate Division) এর কােছ আিপল করেত পােরন। েবােডর্র িস�াে�

িনেদর্ শগিল েদওয়া থাকেব। আদালত কত তাড়াতািড় আপনার মামলার িস�া� েনেব েসিট অনু মান করা যায় না। অনু�হ কের "আদালেত আিপেলর
�াি�র েনািটশ" এর িনেদর্ শাবলী েদখু ন েযিট আদালেত আপনার আিপেলর পের আপনােক পাঠােনা হয়।
েকােনা প� একই সময়সীমার মেধয্ েবােডর্র কােছ আবার কের েখালার ও েবােডর্র িস�া� পুনিবর্েবচনার আেবদন করেত পােরন।

অয্াটিনর্ ও �িতিনিধগেণর জনয্ তথয্
েবকার� িবমার শনািনর �মােণর িনয়মাবলী িক অনয্ানয্ আদালেতর সে� একই?
না। েদওয়ািন ও েফৗজদাির মামলায় �মােণর �ােয়ািগক িনয়মাবলী �শাসিনক শনািনর জনয্ �েযাজয্ নয়। উদাহরণ�রপ, জন�িতিভিৎতক �মাণ
িবেবিচত হেত পাের, যিদও তা সাধারণতঃ সরাসির সাে�য্র মেতা অতটা গরু� পায় না।

েবকার� িবমার েকােনা িবষয় িক েকােনা শনািনর আেগই িনেয়াগকতর্ া ও দািবদােরর মেধয্ িমটমাট কের েনওয়া েযেত পাের?
না। �ম আইন অনু সাের, েকােনা দািবদার তার েবকার� িবমার অিধকার েছেড় িদেত পােরন না।

আিম িক দািবদােরর �িতিনিধে�র জনয্ েকােনা িফ ধাযর্ করেত পাির?
েকবলমা� িনউ ইয়েকর্ লাইেস��া� েকােনা অয্াটিনর্ বা েবকার� িবমা আিপল েবােডর্ েরিজ�াডর্ েকােনা �িতিনিধ িফ ধাযর্ করেত ও �হণ করেত
পােরন। অয্াটিনর্ এবং িনবি�ত �িতিনিধেদর পিরচালনা করা আিপল েবােডর্র িবিধ, এর সে� তারা কখন ও কীভােব অথর্ �হণ করেত পারেবন, এগিল
আমােদর ওেয়বসাইট আিপল েবােডর্র িনয়মাবলী (ধারা 460.6)-এ েদওয়া আেছ।

অিতির� তেথয্র জনয্, অনু �হ কের িনেদর্ শাবলী এবং সং�ান েপেজ থাকা আইনজীবী বা �িতিনিধরা কত অেথর্র দািব করেত পােরন নিথিট েদখু ন।

একজন দািবদােরর �িতিনিধ� করার পর আিম কীভােব িফ এর অনু েমাদেনর আেবদন করেবা?
িনেচ থাকা িনধর্ািরত প�িত অনু সাের অয্াটিনর্ এবং িনবি�ত �িতিনিধেদর অেথর্র িভিৎতেত উপি�ত হওয়া েবাডর্েক এই �কার অথর্ �দােনর
অনু েমাদেনর জনয্ আেবদন করেত হেব।
অথর্ �দােনর অনু েমাদেনর জনয্ �িতিট আেবদেন িন�িলিখত িবষয়গিল থাকেত হেব:
স�ূ ণর্রেপ কাযর্করী অনু সারী চুি�র একিট অনু িলিপ;
আইেটম যু� িবেলর একিট অনু িলিপ;
েবােডর্র �ারা এই �কােরর �েয়াগ পযর্ােলাচনা করার ে�ে� অিতির� িবষয়গিল িবেবচনা করার জনয্ একিট িববৃ িত; এবং
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আইেটম যু� িবেলর যথাথর্তার সতয্তা �ীকার কের েবােডর্র (পিরেষবার শংসাপ�) �ারা সরবরািহত ফেমর্ উপর �া�িরত শংসাপ�; চূড়া�
িস�াে� েদওয়া সু িবধাগিলর অনু মিত উ� উপ�াপেনর সােথ স�িকর্ ত; এবং েসই আইেটম যু � িবেলর অনুিলিপ, অনু সারী চুি� এবং
অিতির� কারণগিলর েযেকানও িববৃ িত দািবদারেক েদওয়া হেয়েছ।
আিপল েবােডর্র কােছ PO Box 15126, Albany, NY 12212-5126 িঠকানায়, অথবা 518-402-6208-এ ফয্া� করুন বা
feerequest@labor.ny.gov-এ ইেমল কের আেবদনিট অবশয্ই জমা িদন।

অনু েমািদত িফ এর রািশর অনু েরাধ িক সরাসির দািবদােরর েবকার� সু িবধার থেক আসেব?
না। অনু েমািদত িফ এর রািশ দািবদার সরাসির �দান করেবন।

আিম কীভােব েরিজ�াডর্ �িতিনিধ হেত পাির?
অয্াটিনর্ ছাড়া অনয্েদর েরিজ�াডর্ �িতিনিধ হেত একিট আেবদনপ� জমা েদওয়া আবশয্ক। আেবদনপ�িট ও েকানও সহায়ক নিথপ� থাকেল েসিট

মু খয্ �শাসিনক আইেনর িবচারক (Chief Administrative Law Judge)-এর �ারা পযর্ােলাচনা করা হেব। �াথিমক �েয়াজনীয়তা পূ রণ
হেল একিট সা�াৎকার েনওয়া হয়। মু খয্ িবচারেকর অনু মিতেত ও জািমন মু চেলকা পাওয়ার পর আেবদনকারীেক েরিজ�াডর্ �িতিনিধ িহেসেব
তািলকাভু� করা হয় এবং িতিন েবকার� িবমার মামলাগিলেত দািবদারেদর �িতিনিধে�র েযাগয্ হন।
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