Inquiry and Call Center Unit

66 John St., 10th Floor
New York, NY 10038

অিডও েরকিডর্ংেয় জনয অনুেরাধ
শনািন অিডও েরকিডর্ংেয় অনুেরাধ করার জনয এই ফমর ্ বয্বহা কর।
Oath Harings Division 25 ¢ এ িসিডেত অিডও েরকিডর্ ��ত কের যা িগেয় আনেত হয়এবং $3.00 এ ডাকেযােগ পাঠােনা
হয়। Hearings Division এই অিডও েরকিডর্ংেয় ��েতর েমাট খরচসহআপনার সে� েযাগােযাগ করেব। েপেম� অবশয্
the Hearings Division কিপ পাঠােনার আেগ করেত হেব (েচক, মািন অডর্া বা ে�িডট কােডর্ মাধয্ে েকবলমা�)।
েরকিডর্ ইেমেল েপেত েকােনা খরচ লােগ না।

সমন/েনািট স�েকর তথয
সমন/েনািটেশ ন�র(গেল) (এই ফেমর্ উে�ািদেক অিতির� সমন/েনািটেশ ন�র তািলকাভু � কর):

_____________________________

____________________________________________________________________________________________________________
শনািন
তািরখ:

___________________

CAMIS number বা TLC license number (�েযাজয হেল):

সমন/েনািটেশ শীেষর েযমন েলখা আেছ েসই অনুযায়ী উত্তরদাত নাম:

_________________________

_____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

েয বয্ি অনুেরাধ কেরেছন তার স�েকর তথয
অনুেরােধর তািরখ: _______________
েয বয্ি অনুেরাধ করেছন তার নাম:
েটিলেফান ন�র:

_______________________________________________________________________________

_____________________________________

ইেমল িঠকান:

_____________________________________

েযেকান একিটে
িট িচ� িদন:
 আিম িসিড সং�হ কের েনব

 _________________________________________ িঠকানা িবনা খরেচ অিডওি ইেমল করু

________________________________________________________________________________ িঠকানা িসিড পািঠে িদন
েনািট/সমেন যার নাম উে�খ আেছ আপিন িক েসই উত্তরদা?

 হয্া

 না

আপিন যিদ উি�িখত িববাদী বা উত্তরদা না েহান তাহেল আপনােক অবশয্ িন�িলিখত উত্ িদেত হেব:
a)

িনেচর বাে�র েয িবক�ি সবেচেয় ভােলাভােব আপিন েক তা বণর্ন কের েসিটে িট িচ� িদন:
 ভূ স�িত/বয্বসা মািলক
 েজনােরল/ময্ােনিজ এেজ�
 িববাদী বা উত্তরদাত কম�
 িববাদী বা উত্তরদাত েকা�ািনর সহেযাগী/ অিফসার
 অনয্ান (ব�ু , আত্ম, ইতয্াি), বণর্ন কর ________________
 েরিজ�াডর �িতিনিধ (অবশয্ অনুেমাদন প� সংযু� করেত হেব)
 অয্াটিন

b)

আপিন িক িববাদী বা উত্তরদাত হেয় �িতিনিধ� করার
জনয অনুেমািদত?

c)

আপনােক এই অনুেরাধ িযিন করেত বেলেছন তার নাম িক?

d)

উত্তরদাত সে� বয্ি�ি স�কর িক? উদাহরণ�র, যিদ েনািটে/সমেন েকােনা সং�ার নােম উত্তরদাত নাম েদওয়া থােক, তাহেল ঐসং�ায়
েসই বয্ি� কাজ ও পদ িক তা আমােদর জানান। __________________________________________

 হয্া

 না
__________________________________________

েকবলমা� অিফেসর বয্বহাের জনয (এই লাইেনর নীেচ িলখেবন না)
স�ূণর করার তািরখ: ____________

ৈতির কেরেছ: ____________

েমাট িসিড সংখয্______ �িত িসিডর খর চ ([পিরমাণ]) = বেকয়া িফ: _________
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