
GN4 �িতিনিধ অনুেমাদেনর ফম � 8_7_21

িনবি�ত �িতিনিধর উপি�ত হওয়ার জন� অনুেমাদন 
• আপনার পে� OATH �নািন িবভােগ একজন িনবি�ত �িতিনিধ উপি�ত হওয়ার জন�, আপনােক অবশ�ই এই ফেম �র এক�ট স�ূণ � কিপ 

িনবি�ত �িতিনিধেক �দান করেত হেব।
• �দ� জায়গায় �িত�ট �ে�র উ�র িদন।
• আপিন এবং িনবি�ত �িতিনিধ উভেয়র আপনার েরকেড�র জন� স�ূণ � ফেম �র এক�ট কিপ রাখা উিচত।
• OATH েকােনা িনবি�ত �িতিনিধেক অনুেমাদন বা েযাগ� কের না।

িব�ি�(�িল) বা সমন(�িল) স�েক� তথ� 
িববাদীর নাম, েযমন�ট েনা�টশ(�িল)/সমন(�িল) এ েলখা আেছ:   __________________________________________________________________ 

িববাদীর CAMIS, ডেকট বা TLC লাইেস� ন�র (যিদ �েযাজ� হয়): __________________________________________________________________ 
আিম িনবি�ত �িতিনিধেক [check one] এ উপি�ত হওয়ার জন� অনুেমাদন কির: 

 না�টশ/সমন ন�র(�িল):  _________________________________________________________________________________________ 
আপনার িযদ আরও জায়গার �েয়াজন হয়, অনু�হ কের েনা�টশ/সমন ন�র�িলর এক�ট তািলকা সংযু� ক�ন।  েনা�টশ/সমন
�েলার েমাট সংখ�া িনেদ�শ ক�ন: _  ___________

 ববাদীেক জাির করা সম� েনা�টশ/সমন। এই অনুেমাদন�ট আপনার �া�েরর তািরখ েথেক দুই বছর পর পয �� কায �কর থাকেব িযদ না 
আিপন OATH �নািনর িবভাগেক িিলখতভােব অিবহত কেরন েয িনিব�ত �িিতিনধ আর িববাদীেক �িিতিনধ� করার জন� অনুেমািদত নয়। 

িনবি�ত �িতিনিধ উপি�ত হওয়ার জন� অনুেমাদনকারী ব��� স�েক� তথ�৷ 
আপনার নাম: _______________________________________________________________________________________________________

আপনার ডাক 
েযাগােযােগর �ঠকানা: 

___________________________________________ শহর, রাজ�: _______________________ �জপ েকাড: _________ 

েটিলেফান ন�র:  ______________________________________________ ইেমইল অ�াে�স: _________________________________________ 

আপিন িক েনা�টশ(�িল)/সমন(�িল) এর নামকৃত িববাদী?  হ�া ঁ  না  

আপিন যিদ নামকৃত িববাদী না হন, তেব আপিন েক তা সেব �া�মভােব বণ �না কের এমন বা��ট েচক ক�ন: 

 স�ি�/ব�বসার মািলক  েজনােরল/ম�ােন�জং এেজ�  িববাদীর কম �চারী
 িববাদী েকা�ািনর অংশীদার/কম �কত�া অন�ান� (ব�ু, আ�ীয়, ইত�ািদ…), বণ �না ক�ন_______________________

িনবি�ত �িতিনিধ স�েক� তথ� (িনবি�ত �িতিনিধেক সরবরাহ করা হেব) 
িনবি�ত �িতিনিধর নাম: _____________________________________________________________ িনব�ন ন�র: _____________________ 
ব�বসািয়ক ডাক েযাগােযােগর �ঠকানা: _______________________________ শহর, রাজ�: _______________________ �জপ েকাড: __________ 
েটিলেফান ন�র:  _____________________________________________ ইেমইল অ�াে�স: _________________________________________ 

অনুেমাদেনর িববৃিত 
িনবি�ত �িতিনিধেক অনুেমাদনকারী ব���েক অবশ�ই �িত�ট �ে�র পােশ উপযু� বাে� �টক িচ� িদেত হেব 

আিম, [আপনার নাম] _______________________________, এত�ারা �ীকার করিছ েয [িনবি�ত �িতিনিধ] ________________________________ 
আমােক িন�িলিখত িবষেয় অবিহত কেরেছন: 

1) েয িনবি�ত �িতিনিধ OATH-এর কম �চারী নন।  হ�া ঁ          না
2) েয িনবি�ত �িতিনিধ একজন অ�াটিন � নন।  হ�া ঁ          না
3) েয িববাদী েকােনা িনবি�ত �িতিনিধ ছাড়াই OATH �নািনর িবভােগ উপি�ত হেত পােরন।  হ�া ঁ          না
4) চাজ�(�িল) এর স�াব� শা�� কী, িববাদীর ল�েনর �মাণ পাওয়া েগেল।  হ�া ঁ          না
5) েয েনা�টশ(�িল)/সমন(�িল) অন� তািরেখ �িগত করা েযেত পাের৷  হ�া ঁ          না
6) িনবি�ত �িতিনিধ েয পিরমাণ িফ েনেবন।  হ�া ঁ          না

আিম এত�ারা [িনবি�ত �িতিনিধ] ____________________________________েক OATH �নািন িবভােগ উপি�ত হওয়ার অনুেমাদন িদ��। 

_________________________________   ______________ 
       �া�র     তািরখ 
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