
একটি নতুন শুনাননর তানরখের জনয নিিাদীর অনুখরাধ (পুনঃনিনিউল) 

• নির্ ধানিত শুিানিি সময়েি পূযব ধ শুিানি নবভাযেি দ্বািা পুিঃনির্ ধািণ কিাি একটি অিুযিার্

অবশ্যই গ্রহণ কিযত হযব।

• প্রনতটি পযেি জিয প্রনতটি তলব/নিাটিস িম্বযিি জিয পুিঃনির্ ধািযণি জিয শুর্ু একটি

অিুযিার্ মঞ্জিু কিা হযব।

• নিবনিত প্রনতনিনর্যেি অবশ্যই সম্পূণ ধ অিুযমােযিি ফম ধ সংযুক্ত কিযত হযব।

এই ফর্ মটি পূরণকারী িযক্তি সম্পখকম তথ্য 
নতুন শুনাননর তানরে নীখে তানলকাভুি টিকানায় মর্ইল করা হখি। 

অিুযিাযর্ি তানিখ:  _______________ িতুি শুিানিি তানিযখি জিয এটি নক নববােীি প্রথম অিুযিার্?  হযা াঁ  িা  

িাম: _____________________________________________________________________________________________________ 

নমইনলং টিকািা: _________________________________________ শ্হি, িাজয: ____________________ জজপ নকাড: ______ 

নিনলযফাি িম্বি: _____________________________________ ইযমইল অযাযেস: ____________________________________ 

আপনি নক তলব(গুনল)/নিাটিস(গুনল) এি িামকৃত নববােী?  হযা াঁ  িা  

আপনি যনে িামকৃত নববােী িা হি তযব আপিাযক অিিযই নিম্ননলনখত প্রযেি উত্তি নেযত হযব: 

a) আপনি নক তা সযব ধাত্তমভাযব বণ ধিা কযি এমি বাক্সটি নেক করুি:

 সম্পনত্ত/বযবসাি মানলক  সার্ািণ/বযবস্থাপিা প্রনতনিনর্  নববােীি কম ধোিী

 নববােী নকাম্পানিি অংশ্ীোি/কম ধকতধা অিযািয (বিু, আত্মী়ে, ইতযানে…), বণ ধিা করুি _______________

 নিবনিত প্রনতনিনর্ আইিজীবী

b) আপনি নক নববােীি প্রনতনিনর্ত্ব কিাি জিয অিুযমানেত??  হযা াঁ    িা

c) নযনি আপিাযক এই অিুযিার্ কিযত বযলযেি তাি িাম কী? __________________________________________

d) নববােীি সাযথ নসই বযজক্তি সম্পকধ কী? উোহিণ স্বরূপ, যনে তলব/নিাটিযস নকাযিা কযপ ধাযিশ্যিি িাম নববােী নহযসযব থাযক,

তাহযল নসই বযজক্তি োকনি বা পেবী কযপ ধাযিশ্যি কী তা আমাযেি বলুি।  ___________________________________________

তলি(গুনল)/মনাটিস(গুনল) সম্পখকম তথ্য 

তলব/নিাটিস িম্বি: ____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

অিুগ্রহ কযি আপিাি অিুপলভয নয নকাযিা তানিখ তানলকাভুক্ত 

করুি এবং এি কািণ - যনেও আমিা একটি তানিযখি েযািানি 

নেযত পানি িা, OATH সম্ভব হযল সাহাযয নেষ্টা কিযব: ______________________________________________________ 

নববােীি িাম, টিক নযভাযব তলব(গুনল)/নিাটিস(গুনল) এি উপযি নলখা আযে: ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

আনর্ [আপনার নার্ রু্দ্রণ করুন] _____________________________ নর্থ্যাোখরর িাক্তির অধীখন প্রতযয়ন কনর মে আনর্ এই 

অনুখরাধটি সম্পূণ ম করখত এিং জর্া মদওয়ার জনয অনুখর্ানদত এিং আর্ার জানার্খত, এখত থ্াকা সর্ি তথ্য এিং 

তখথ্যর জনয সংেুক্তি, েনদ থ্াখক, তা সিগুখলাই সতয। 

আপনার স্বাক্ষর: ____________________________ 

 GN7a Uniform respondent reschedule form 8_26_22

66 John St., 10th Floor 

New York, NY  10038 

শুরু্ অভযন্তিীণ বযবহাযিি জিয

পুিাযিাশুিানিিতানিখ

িতুি শুিানিি তানিখ

দ্বািা নিও়ো অিুযিার্

মন্তবয
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