
শুধ
মুাত্র

 রে
ফা
রে
রসে
ে জ

ন্য
প্রশাসনিক পর্াল�াচিা  
প্রক্রিয়া সংরিান্ত তথ্াবল�

আপনি যনি নিশ্বাস করেি যয, সংযুক্ত নবলশষ নিাক্িশ-এ উল্লিল্িত সবারপবার ট্ে ে পনেমবাণট্ আপিবাে প্ররিয় িয়, যসরষেত্রে আপনি একট্ 
প্রশবাসনিক পযটেবার�বাচিবাে অিুরেবাধ কেরত পবারেি। এই অিুরেবাধট্ অিশ্যই ল�ল্িতভবারি হরত হরি। আপনি এই পৃষ্বাে লপছরিে ফমটেট্ 
ি্যিহবাে কেরত পবারেি। ফমটেট্ সম্পূণটে কেবাে জি্য এই নতিট্ (3) ধবাপ সম্ন্ন করুি:  

1.  এগুল�ে জি্য ফরমটেে যথবাযথ িক্সগুল�রত ক্িকচচহ্ন (√)নিি
• আপিবাে সপরষেে যুটক্ত(গুল�) চচচনিত করুি এিং আপিবাে সপরষেে যুটক্তে(গুল�ে) সমথটেরি িটথগুল� অন্তভুটে ক্ত

করুি। আপিবাে প্রিত্ত িটথট্ যনি তবাল�কবাভুক্ত িবা হয়, “অি্যবাি্য” য�রি�যুক্ত িরক্স ট্কচচনি নিি এিং িটথট্ে
সংটষেপ্ত িণটেিবা নিি।

• আপিবাে সপরষেে যুটক্তে(গুল�ে) সমথটেরি আপিবাে কবারছ যনি ল�ল্িত িটথ িবা থবারক িবা আপিবারক ল�ল্িত িটথ
ছবাড়বা অি্যবাি্য প্রমবাণ উপস্বালপত কেরত হয়, একট্ কিফবারেন্স িবা সরমে�রিে জি্য অিুরেবাধ করুি। আমেবা 
আপিবারক কিফবারেরন্সে তবানেি ও সময় সম্রকটে  জবািবাি।

• যনি এট্ নিউ ইয়কটে  যটের্ে দ্বােবা ইসু্য কেবা িবা হয়, তবাহর� অিুরেবাধ করুি যয, পযটেবার�বাচিবাট্ যবারত যসই যটের্ে
দ্বােবা সম্ন্ন কেবা হয়, যবােবা আপিবাে সবারপবা ট্ে  অরটে বাে ইসু্য করেরছ। আমেবা আপিবাে ল�ল্িত অিুরেবাধ পবাওয়বাে 
িশ(10) নিরিে মরধ্য অি্য যটের্ে সবারথ যযবাগবারযবাগ কেি এিং অি্য যটে্ আপিবাে প্রশবাসনিক পযটেবার�বাচিবাে যয
সময় ও স্বাি জবানিরয়রছ তবা আপিবারকজবািবাি।

2.  ফরমটেে নিরচে অংরশ নিরচে তথ্যবািল� প্রিবাি করুি:
• নিউ ইয়কটে  যকস চচচনিতকবােী সংি্যবা (নবলশষ নিাক্িশ-এ উল্লিল্িত);
• কবাউন্টিে িবাম (নবলশষ নিাক্িশ-এ উল্লিল্িত); এিং
• আপিবাে ি্যটক্তগত/যযবাগবারযবারগে তথ্যবািল�।

3.  নবলশষ নিাক্িশ -এে উপরে প্রিল্শটেত নিকবািবারত সম্পূণটেকৃত ফমটে ও িটথপরে জমা নিি।।

প্রশবাসনিক পযটেবার�বাচিবা প্রটরিয়বা চ�বাকবা�ীি একজি আইিজীিী িবা অি্য ি্যটক্ত আপিবারক অিুরেবাধ কেরত পবারে। 

আমেবা আপিবাে সবারথ সমেত হনছি নক িবা যসই ি্যবাপবারে আপনি আমবারিে কবাছ যথরক একট্ ল�ল্িত টসদ্বান্ত পবারিি। আমবারিে টসদ্বান্তট্ 
সম্পূণটেভবারি SCU যেকরটে , আপিবাে জমবা যিওয়বা যকবারিবা ল�ল্িত িটথপরে এিং যনি প্ররযবাজ্য হয়, আপিবাে অিুরেবাধরিরম একট্ কিফবারেরন্স 
উপস্বালপত যকবারিবা প্রমবারণে উপে নিভটে ে কেরি। আমালির ল�খিত ক্সদ্ান্ত চূড়ান্ত প্রশাসনিক নির্ারণ হলব। যনি আমেবা টসদ্বান্ত নিই যয,  
সম্পূণটে িবা আংল্শকভবারি ্্যবাক্স নেফবান্ড অফরস্/পবাসরপবা ট্ে  প্রত্যবাহবারেে শংসবায়ি হওয়বা উচচত িয়, আমেবা শংসবায়িট্রক সমনবিত কেি। যনি 
ইনতমরধ্য অফরস্ হরয় থবারক, আমেবা অ-যথবাযথভবারি অফরস্ কেবা পনেমবাণগুল� আপিবারক পনেরশবাধ কেি। চপূ ড়বান্ত প্রশবাসনিক নিধটেবােণ 
পবাওয়বাে পে, আপনি নিউ ইয়কটে  যটে্ টসনভ� প্র্যবাকট্স � ও রু�্ স-এে আট ট্ে ক� 78 অিুযবায়ী, আইরি প্রিত্ত সময়সীমবাে মরধ্য, নিধটেবােণট্ে 
একট্ নিচবােনিভবাগীয় পযটেবার�বাচিবা চবাইরত পবারেি।
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ি্াক্স নরফান্ড অফলসি/পাসলপাি্ প্রত্াি্ালির জি্ প্রলিয় সালপালি্র শংসায়লির 
প্রশাসনিক পর্াল�াচিার অিলুরার করা

এই ফম্ পরূলণর আলে – একট্ প্রশবাসনিক পযটেবার�বাচিবা ও আরেবা নিরিটে শবাি�ী সংরিবান্ত তরথ্যে জি্য অিুগ্রহ করে, এই ফরমটেে অি্য নিকট্ পড়ুি।

যকবারিবা ল�ল্িত িটথ জমবা যিওয়বা িবা যকবারিবা নিধটেবানেত কিফবারেরন্স উপচস্ত হওয়বাে আরগ, আপনি িবা আপিবাে প্রনতনিনধ প্রস্বানিত শংসবায়ি সংরিবান্ত 
সবারপবা ট্ে  কবার�কশি ইউনি্ যপরমটি যেকরটে গুল�ে একট্ পযটেবার�বাচিবা কেরত পবারেি এিং এে একট্ কলপ যপরত পবারেি।

আনম নবশ্াস কনর িা নর, আমার নবলশষ নিাক্িলশ উখলিখিত নকালিা সালপালি্র পনরমাণ প্রলিয় রলয়লে। আনম এর চিনতিলত শংসায়িক্িলক 
চ্াল�ঞ্জ করলত চাই: 1) নিলচ ক্িকচচহ্ন নিওয়া সপলষের রকু্তি(গুল�) এবং িখথপত্র এবং 2) সংরতুি িখথপত্রগুল� 

1.  আনম সবারপবা ট্ে  প্ররিয় েরয়রছ ির� চচচনিত ি্যটক্তট্ িই, যয নিষরয়ে সমথটেরি এইগুল� েরয়রছ:
আমবাে ড্বাইনভং �বাইরসন্স িবা পনেচয় পত্রেে একট্ কলপ 
আমবাে পবাসরপবা ট্ে  িবা আমবাে যসবাশ্যবা� টসনকউনেট্ কবাররটে ে একট্ কলপ
(অি্যবাি্য) চচচনিত করুি

2.  আনম সবারপবার ট্ে ে অথটেপ্রিবারিে জি্য আিবা�রতে েবারয়ে অধীরি েরয়চছ, িবা আমবাে সবারপবা ট্ে  অরটে বােট্রক িবাল�, সমবাপ্ত কেবা হরয়রছ িবা তবা 
কিরিবাই আিবা�রত প্ররিশ করেনি এিং যকবারিবা সবারপবার ট্ে ে অথটে িরকয়বা যিই/অতীরতে যকবারিবা সবারপবা ট্ে  িবাকী চহরসরি যিই, যবা এই নিষয়গুল�
নিরয় সমটথটেত হরয়রছ:

আমবাে সবারপবা ট্ে  অরটে বাে িবাল� িবা সমবাপ্ত কেবা সংরিবান্ত আিবা�রতে েবারয়ে একট্ কলপ
(অি্যবাি্য) চচচনিত করুি

3.  উল্লিল্িত পনেমবাণট্রত ভু� েরয়রছ, কবােণ আমবাে কেবা একট্ যপরমটি িবা যপরমটিগুল� আমবাে অ্যবাকবাউরটি জমবা পরড়নি, পনেমবাণট্
সনিকভবারি গণিবা কেবা হয়নি িবা আমবাে আিবা�রতে েবায়ট্ পনেিনতটে ত হরয়চছ�, যবা এগুল�ে দ্বােবা সমটথটেত হরয়রছ: *

একট্ ক্যবািরস�কৃত যচক িবা মবানি অরটে বারেে একট্ কলপ (সবামরি ও লপছরি), যবা চবাইল্ড সবারপবা ট্ে  এরজন্ন্সে দ্বােবা জমবাকৃত হরয়রছ, 
নকন্তু আমবাে অ্যবাকবাউরটি ক্রিচর্ িবা জমবা হয়নি।
িটথপরে যবা আমবাে এই িবানিরক সমথটেি করে যয, আমবাে সবারপবার ট্ে ে পনেমবাণট্ সনিকভবারি গণিবা কেবা হয়নি

আমবাে সবারপবা ট্ে  অরটে বাে িবা িবাকী পনেমবাণ নিধটেবােণ পনেিতটে িকবােী আিবা�রতে েবারয়ে একট্ কলপ
(অি্যবাি্য) চচচনিত করুি

* যনি প্রিবািকৃত িটথপরে িবাকী পড়বা সম্পূণটে পনেমবাণরক চ্যবার�ঞ্জ িবা করে, আনম আমবাে প্ররিয় পনেমবাণট্ে যপরমটি অন্তভুটে ক্ত কেচছ এিং যপরমটি কুপরি (নিরশষ যিবাট্রশ সংযুক্ত)
পনেমবাণট্ প্রনতফল�ত কেচছ এিং নিল�ং কুপরিে নিরিটে শিবা অিুযবায়ী যপরমটিট্ পবািবানছি।

4.  নিউ ইয়কটে  যটে্ আিবা�রতে সবারপবা ট্ে  সংরিবান্ত েবারয় এনেয়বাে িবা িরকয়বা অথটেগুল�ে একট্ অিুসন্বািরক অন্তভুটে ক্ত কেবা হরয়রছ এিং আিবা�ত
এই িরকয়বা পনেরশবারধ পযটেবািৃত্ত অথটেপ্রিবারিে পনেমবাণ নিধটেবােরণ অিুনমত ্্যবাক্স নেফবান্ডরক নিরিচিবা করেরছ এিং নিধটেবােণ করেরছ যয, এই
ধেরণে িরকয়বা পনেমবাণরক ্্যবাক্স নেফবান্ড অফরস্ প্রটরিয়বারত শংসবানয়ত কেবা হরি িবা এিং আনম সমস্ পযটেবািৃত্ত যপরমটিগুল� করেচছ, যবা 
এগুল� দ্বােবা সমটথটেত হরছি:

আমবাে িবানিে সমথটেিকবােী আিবা�রতে েবারয়ে একট্ কলপ; এিং,
আমবাে ক্যবািরস�কৃত যচক িবা মবানি অরটে বারেে একট্ কলপ (সবামরিে ও লপছরিে), যবা প্রমবাণ করে যয, আনম আমবাে পযটেবািৃত্ত 
যপরমটিগুল� করেচছ; িবা
গ্রহণকৃত ্্যবাক্স নেফবান্ড অফরস্ চচনিগুল�ে একট্ কলপ, যবা প্রমবাণ করে যয, আমবাে চবাইল্ড সবারপবা ট্ে  যকরস আমবাে ্্যবাক্স নেফবান্ডগুল� 
প্ররয়বাগ কেবা হরয়চছ�।

5.  আনম এই নিষয়ট্ নিরয় আর�বাচিবাে জি্য একট্ কিফবারেরন্সে অিুরেবাধ কেচছ/

6.  আমবাে সবারপবা ট্ে  অরটে বােট্ নিউ ইয়কটে  যটের্ ইসু্য কেবা হয়নি এিং আনম সবারপবা ট্ে  অরটে বাে ইসু্যকবােী যটে্রক পযটেবার�বাচিবা সম্ন্ন কেবাে অিুরেবাধ কেচছ।

সম্ণ্ূ কলরলেি ও জমা নিলয়লেি:

নিউ ইয়কটে  যকস চচচনিতকবােী: কবাউন্টি:

মুনরিত িবাম: যসবাশ্যবা� টসনকউনেট্ িম্বে:

স্বাষেে: যফবাি:
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