শংসাপে� র�ণােব�ণ সং�া� কাজকেমর� আবশয্কতা
আিম,
�ারা

, পেদ িনযু� রেয়িছ

(ছাপার হরেফ নাম িলখুন)

(ছাপার হরেফ পদ িলখুন)

(ছাপার হরেফ সংবাদযর্ােকর মািলেকর নাম িলখুন)

এবং আিম মািলেকর প� েথেক এই শংসাপ�িট �া�র করার জনয্ যথাযথভােব অনুেমািদত। আিম �তয্িয়ত করিছ েয উপেরা�
নােমর সত্তা সংবাদ ফু টপােত সংবাদপ� বে�র মািলক, েযগিলেত রেয়েছ:
(ছাপার হরেফ �কাশনার নাম িলখুন)
েথেক শর হেয়
(মাস, িদন, বছর)
(মাস, িদন, বছর)
েত েশষ হওয়া, তািরেখর সদয্ চার মাস আেগ সময়কােলর মেধয্ কমপে� একবার, �শাসিনক েকােডর শীষর্ক 19 অধয্ায় 1 এর
ধারা 19-128.1 এর শাখা e অনুসাের, মািলেকর মািলকানা বা িনয়�েণর অধীেন �িতিট সংবাদযর্াকেক পুনরায় রং করা হেয়েছ অথবা
�ািফিট এবং অনয্ানয্ অনয্ানয্ অননুেমািদত িলখন, িচ�কলা, অ�ন বা অনয্ িচ� অথবা িলিপ অপসারণ করার সেবর্াত্তমভােব �েচ�া
করা হেয়েছ, এর �ারাঃ
আিম, �তিয়য্ত করিছ েয,

(একিট িটক করন): □

মািলক

□ একজন িঠকাদার

(িঠকাদােরর নাম)

□ অনয্ানয্ (িনিদর্ � করন):
(�া�র)

িনউ ইয়কর্ রাজয্ এবং িসিট িনউ

(তািরখ)
)ss:

ইয়কর্ কাউি�
20
এর
তািরেখ, আমার কােছ বয্ি�গতভােব এেসিছেলন
,
িযিন এখােন বিণর্ত বয্ি� িহসােব পিরিচত এবং িযিন েসইরেপ পূেবর্া� দ�ােবেজর স�াদন কেরেছন এবং আমার কােছ �ীকার কেরেছন
েয িতিন এখােন উি�িখত উে�েশয্ এিটর স�াদন কেরিছেলন।
দিলেলর সবর্জনীন বা কিমশনার েনাটাির
সংবাদরয্ােকর মািলকেদর অবশয্করণীয়: (a) একিট লগ বজায় রাখা যােত পিরবহণ িবভাগ কতৃর্ ক িনধর্ািরত অনুেমািদত িবনয্াস অনুসাের েয বয্ব�া ও
সময় েনওয়া হেয়িছল তা নিথভু � থাকেব; (b) িতন (3) বছর সময়কােলর জনয্ একিট েরকডর্ বজায় রাখা যােত উপের বিণর্ত উপাদান, কমর্চারী,
চু ি�কারী, অনয্ানয্ সং�ান এবং বয্েয়র বয্বহােরর নিথ থাকেব; এবং (c) সাধারণ বয্বসােয়র সমেয় িবভােগর পিরদশর্ন বা �িতিলিপকরেণর জনয্ লগ
এবং েরকডর্গিল উপল� রাখা এবং িবভােগর অনুেরােধর িভিত্তেত �িতিলিপ সরবরাহ করা।

এই ফমর্ িটেক অবশয্ই সা�িরত এবং েনাটাির-কৃত হেত হেব।
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------এই শংসাপে�র একিট িমথয্া উপ�াপনা মািলক এবং �া�রকারীেক িনউ ইয়কর্ রাজয্ দ� আইেনর ধারা 210.40 (িমথয্া
িববৃিতেত শপথ েনওয়ার) ল�েনর অিভেযাগ সহ েফৗজদাির অিভেযােগর অধীন করেত পাের।
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