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উত্তরদাত নতু ন শনািন তািরেখর অনুেরাধ (সময়পিরবতর্)
•

•
•

িনধর্াির শনািন আেগ Hearings Division েক অবশয্ সময় পিরবতর ্েন িবষেয় অনুেরাধ করেত হেব।
�িতি সমন/েনািট ন�েরর জনয েকবল একবার সময় পিরবতর ্েন অনুেরাধ ম�ুর করা হেব।
েরিজ�াডর �িতিনিধেদরেক অবশয্ স�ূণর করা অনুেমাদন প� সংযু� করেত হেব।

Old hearing date:

_____

New hearing date:

_____

Request taken by:
_______________________
Notes:

েয বয্ি এই ফমর পূরণ কেরেছন তার স��ীয় তথয

নতু ন শনািন তািরখ িনেচ উি�িখ ত ি ঠকানা ডাকেযােগ পাঠ ােনা হেব।
অনুেরােধর তািরখ: _______________
নাম:

এি িক উত্তরদাত �থম নতু ন শনািন তািরেখর অনুেরাধ?

 হয্া

 না

_____________________________________________________________________________________________________

িচি পাঠােনার
িঠকান:

_________________________________________

েটিলেফান ন�র:

_____________________________________

েনািট/সমেন যার নাম উে�খ আেছ আপিন িক েসই উত্তরদা?

শহর, ে�ট:
ইেমল িঠকান:
 হয্া

____________________

িজপ
েকাড:

_______

_____________________________________

 না

আপিন যিদ উি�িখত িববাদী বা উত্তরদা না েহান তাহেল আপনােক অবশয্ িন�িলিখত ��গিল 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 উত্তরদা েকা�ািনর সহেযাগী/ অিফসার
 অনয্ান (ব�ু , আত্ম, ইতয্াি), বণর্ন কর ________________
 েরিজ�াডর �িতিনিধ
 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

সমন/েনািট স�েকর তথয
সমন/েনািটেশ ন�র:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
CAMIS ন�র বা TLC লাইেস� ন�র (�েযাজয হেল):

_______________________________________________________________

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

_____________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
আিম [আপনার নাম ি�� কর] _____________________________ শপথভে�র শাি�িবধােনর অধীেন �তয্য় করিছ েয আিম এই অনুেরাধি
স�ূণর কের জমা েদওয়ার জনয অনুেমাদন�া�, এই ফমর ্িট এবং সংেযাজনগেলাে আমার যু� করা সকলতথয, যিদ িকছু থােক, তাহেল
তা আমার েসরা �ান অনুসাের সতয।

আপনার �া�র: ___________________________
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