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 িনবি�ত �িতিনিধর উপি�িতর জনয  ননুেমান  

• আপনার হেয় OATH Hearings Division িনবি�ত �িতিনিধ যােত উপি�ত থাকেত পােরন তাই আপনােক অবশযই  ই  েেমর �িতিতিপ িনবি�ত 
�িতিনিধেক �দান করেত হেব।   

• �দত �ােন �িতি �ে র উতর িদন। 
• আপনার েরকেডম র জনয  স� মূ করা  েমির  কি �িতিতিপ আপনার প িনবি�ত �িতিনিধর কাের েরেছ েদেবন। 
• OATH েকােনা িনবি�ত �িতিনিধেক অনেুোদন বা েযাগয বেত �তযািয়ত কের না। 

 

েনমিট বম  েন  সুেক  ত য 

উতরদাতার নাে,  েনািশ/ েেন েযেন েতছা আের: 
______________________________________________________

______ 
আিে িনবি�ত �িতিনিধেক [ কিেত িক িদন]   উপি�ত হপয়ার অনেুোদন িদি�: 

  েনািশ/ েেনর ন�র: 
__________________________________________________________________________

________ 

 
যিদ আপনার আেরা জায়গার �েয়াজন হয় তাহেত দয়া কের েনািেশ/ েেনর ন�েরর  কি তািতকা  সযুু কের িদন।  
েনািশ/ েেনর েোট  সছযা: 

___________ 

  

 
  ে� েনািশ/ েন উতরদাতােক জাির করা হেব। আপিন যতযূ না OATH Hearings Division েক জানােবন েয িনবি�ত �িতিনিধর আর 

উতরদাতার হেয় উপি�িতর হপয়ার �েয়াজন েনই ততিদন  ই অনেুোদন কাযমকির থাকেব। 
  

 

েয বযিি িনবি�ত �িতিনিধুে উপি�ত  হওম  সুেক  ত য 
আপনার 
নাে: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

আপনার িকানা: ________________________________________ ি ি, ে�ট: _______________________ 
িজপ 
েকাড: 

__________ 

েটিতে ান ন�র:  ________________________________________ ইেেত িকানা: ________________________________________ 

 
েনািশ/ েেন যার নাে উে�ছ আের আপিন িক ে ই িববাদী বা 
উতরদাতা? 

 হযাা  না     

আপিন যিদ ে ই নােের উতরদাতা হন, তাহেত েযি  বেথেক েবশী  ােতা ব মূনা কের ে ই বাো িক িদন:   

   �  সিত/বযব ার োিতক  েজনােরত/েযােনিজস  েজজ  উতরদাতার কেক 

 
 িববাদী বা উতরদাতার েকাসািন/ হেযাগীর 
অি  ার 

 অনযানয (ব�ু, আতীয়, ইতযািদ), ব মূনা ককন  
______________________________________ 

   

 

িনবি�ত �িতিনিধ  সুেক  ত য (িনবি�ত �িতিনিধ করেব) 
িনবি�ত �িতিনিধর নাে: ______________________________________________ Registration number: ___________________ 

বযব ার িকানা: ____________________________________ শহর, ে�ট: _______________________ 
িজপ 
েকাড: 

__________ 

েটিতে ান ন�র:  ________________________________________ ইেেত িকানা: ________________________________________ 
 

 ননুেমাুনর িববৃিত 
েয বযিু িনবি�ত �িতিনিধেক অনুেোদন করেরন তােক অবশযই �িতি �ে র উপযুু বাো অবশযই িক িদেত হেব 

   

 

আিে, [আপনার নাে] _______________________________,  ত�ারা �ীকার করির েয [িনবি�ত �িতিনিধ] 
________________________________ আোেক িন�িতিছত িবষয়গেতা জািনেয়ের: 

1) িনবি�ত �িতিনিধ OATH  র েকােনা কেক নন।  হযাা            না           
2) িনবি�ত �িতিনিধ েকােনা অযাটিনম নন।  হযাা            না           
3) উতরদাতা OATH Hearings Division িনবি�ত �িতিনিধ রাড়া উপি�ত হেত পােরন।  হযাা            না           
4) যিদ উতরদাতা ত ন কের ধরা পেড়ন তাহেত লাজম  িহে েব িক পিরোূ  ণাবয জিরোনা িদেত হেব।  হযাা            না           
5) েনািশ/ েন অনয তািরেছ েতুতিব করা হেয়ের।  হযাা            না           
6) িনবি�ত �িতিনিধর ি   র পিরোূ লাজম  করা হেব।  হযাা            না           

 
 ত�ারা আিে [িনবি�ত �িতিনিধ] ____________________________________ েক OATH Hearings Division  উপি�েতর অনেুোদন িদি� 
[ কিেত িক িদন]:  
 
  েনািশ/ েেনর উপের উি�িছত েয েকােনা িবষেয়।    েকবতো� েতুতুিবর অনেুরাধ করেত।   
  েকবতো�  েয় �িল পিরবতম েনর 

অনেুরাধ করেত।   
 েকবতো� েকােনা লুিু/িন�িত করেত।     েকবতো� েনািশ/ েন িনেত। 

  অনযানয (ব মূনা কন):________________________________________.     
    

_____________________________   ___________           
�াযর           তািরছ 

 

 


