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অিডও েরকিডর ্ংের জনয অনুংরাধ 
 

 
 

শনািনর অিডও েরকিডর ্ংের অনংুরাধ করার জনয এই ফমর্ বযববার করন।  
 

Oath Harings Division 25 ¢ এ িসিডংত অিডও েরকিডর ্ ��ত কংর যা িগংে আনংত বে এব্ $3.00 এ ডাকংযাংগ পাঠাংনা 
বে।   Hearings Division এই অিডও েরকিডর ্ংের ��ংতর েমাট খরচ সব আপনার সং� েযাগাংযাগ করংব।   েপংম� অবশযই 
the Hearings Division কিপ পাঠাংনার আংগ করংত বংব (েচক, মািন অডর ার বা ে�িডট কাংডর র মাধযংম েকবলমা�)।  
েরকিডর ্ ইংমংল েপংত েকাংনা খরচ লাংগ না।    

 
 
 

সমন/েনা্শ স�ংকর  তথয 

সমন/েনািটেশ ন�শ(গটো) (এই ফটমরশ উট�ািদটক অিতিশ� সমন/েনািটেশ ন�শ তািেকাভু� করন): _____________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

শনািনশ 
তািশখ: 

___________________ CAMIS number বা TLC license number (�টযাজয হটে): _________________________ 

সমন/েনািটেশ েীটষর েযমন েেখা আটছ েসই অনুযায়ী উতশদাতাশ নাম: _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
     

েয বযিি অনংুরাধ কংরংছন তার স�ংকর  তথয 
অনুটশাটধশ তািশখ:  _______________    

েয বযি� অনটুশাধ কশটছন তাশ নাম: _______________________________________________________________________________ 

েটিেটফান ন�শ:  _____________________________________ ইটমে িকানা: _____________________________________ 

েযটকান একিটত 
িক িচ�  িদন: 

     

 আিম িসিড সং�হ কটশ েনব  _________________________________________ িঠকাকা িবাক খরেচ অিডওি ইেমল ঠরা 

________________________________________________________________________________ িঠকাকা িসিড পকিো িদা 
 

েনািে/সমটন যাশ নাম উট�খ আটছ আপিন িক েসই উতশদাতা?  হযাা  না    

আপিন যিদ উি�িখত িববাদী বা উতশদাতা না  েহান তাহটে আপনাটক অবশযই িন�িেিখত উতশ িদটত হটব:   

a) িনটচশ বাট�শ েয িবক�ি সবটচটয় ভাটোভাটব আপিন েক তা বণরনা কটশ েসিটত িক িচ� িদন: 
  ভূস�িত/বযবসাশ মািেক  েজনাটশে/মযাটনিজং এটজ�  িববাদী বা উতশদাতাশ কম� 

  িববাদী বা উতশদাতাশ েকা�ািনশ সহটযাগী/ অিফসাশ  অনযানয (ব�ু, আতীয়, ইতযািদ), বণরনা করন ________________ 
  েশিজ�াডর  �িতিনিধ (অবেযই অনুটমাদন প� সংযু� কশটত হটব)  অযাটিনর 

b) আপিন িক িববাদী বা উতশদাতাশ হটয় �িতিনিধ� কশাশ 
জনয অনটুমািদত? 

 হযাা  না  

c) আপনাটক এই অনুটশাধ িযিন কশটত বটেটছন তাশ নাম িক? __________________________________________ 

d) উতশদাতাশ সট� বযি�িশ স�কর  িক?  উদাহশণ�রপ, যিদ েনািটে/সমটন েকাটনা সং�াশ নাটম উতশদাতাশ নাম েদওয়া থাটক, তাহটে ঐ সং�ায় 
েসই বযি�শ কাজ ও পদ িক তা আমাটদশ জানান।   __________________________________________ 

 
 

 

েকবলমা� অিফংসর বযববাংরর জনয (এই  লাইংনর নীংচ িলখংবন না) 
 

স�ূণর কশাশ তািশখ: ____________ ৈতিশ কটশটছ: ____________ 

েমাট িসিড সংখযা______ �িত িসিডশ খশচ  ([পিশমাণ]) = বটকয়া িফ: _________ 
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