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আপনার ভাষায় পররষষবাসমূষের অ্যাষেস: অ্রভষ াগ ফমম
নিউইয়র্ক ফেটের নীতি হল জনসোধোরটের পতরটেবোর এবং ফরোগ্রোটের ভোেো সংক্রোন্ত সেসযোর সেোধোন করটি যুতিসঙ্গি পদটেপ ফনওয়ো। এটি
করোর জনয, আেোটদর লেয হল: ১) আপনোর ভোেোয় আপনোর সোটে কেো বলো এবং ২) ইংটরতজ ছোডোও শীেষস্তরীয় ফেোে ছয়টি, সবষোতধক বযবহৃি
ভোেোয় গুরুত্বপূেষ েষ এবং নতেপটের বযবস্থো করো।
এই টেষ ফদওয়ো আপনোর েন্তবয আেোটদর ফসই লটেয ফপ ৌঁছোটি সোহোযয করটব।সমস্ত তথ্য গগাপনীয়।
অনুগ্রহ কটর তরন্ট করুন, এবং কোটলো কোতলর েোধযটে েষটিটি স্বোের করুন। িোরপটর উপটরোি ডোটকর, যোটের, বো ইটেটলর েোধযটে এটি আেোটদর র্াছে
পোঠোন।

অ্রভষ াগকারী বযরি:

ফেটেন্ট আইতড # (যতদ উপলব্ধ েোটক):

নোে:

পদবী:

ঠিকোনো:
শহর বো গ্রোে:

রোজয

পছটের ভোেো:

নিপ ফকোড

ই-ফেইল ঠিকোনো (যতদ উপলব্ধ েোটক):

বোতডর ফ োন:

অনয ফ োন:

অ্নয গকউ রক এই অ্রভষ াগ দাষয়র করষত আপনাষক সাো য করষে?
নোে:

হযোৌঁ

নো _______ 'হযোৌঁ' হটল, িোটদর অন্তভুষ ি করুন:

পদবী:

সমসযা রক রেল? রটযোজয সকল বোটে টিক তদন এবং তনটে বযোখ্যো করুন।
আেোটক একজন ফদোভোেীর বযবস্থো কটর ফদওয়ো হয়তন
আতে একজন ফদোভোেী ফেটয়তছলোে এবং আেোটক িো ফদওয়ো হয়তন
দ োভোষী(দ র) বো অনুবো ক(দ র) ক্ষতো ভোল ো ছি নো (পছরছিত হল , তোল র নোমগুছ তোছ কোভুক্ত করুন)
ফদোভোেী(রো) অভদ্র বো অনুপযুি েন্তবয কটরটছন
পতরটেবোটি ফপটি অটনক সেয় ফলটেটছ (তনটে বযোখ্যো করুন)
আতে বুঝটি পোতর এেন ফকোনও ভোেোয় আেোটক েষ বো ফনোটিশ ফদওয়ো হয়তন (নীটে রটয়োজনীয় নতেপে িোতলকোভু ি করুন)
আতে পতরটেবো, ফরোগ্রোে বো তক্রয়োকলোপগুতল বযবহোর করটি পোতরতন (তনটে বযোখ্যো করুন)
অনযোনয (নিছে বযোখ্যো করুন)
সমসযাটি কখন ঘষেরেল?

িোতরখ্(েোস/তদন/বছর):

সেয়:

AM

PM

সমসযাটি গকাথ্ায় ঘষেরেল?
রক ঘষেরেল বর্ম না করুন। অনুগ্রহ কটর তনতদষ ষ্ট কটর বলুন। রটয়োজটন অতিতরি পৃষ্ঠো বযবহোর করুন। রতিটি পৃষ্ঠোয় আপনোর নোে তলখ্ুন
/তরন্ট করুন। রটয়োজনীয় ভোেো, পতরটেবো এবং নতেপে িোতলকোভু ি করুন। পতরতেতি েোকটল, পতরতেি বযতিটদর নোে, ঠিকোনো এবং ফ োন নম্বর
অন্তভুষ ি করুন।

আপরন রক রবভাষগর/এষেরির কাউষক অ্রভষ াগ কষররেষলন? কাষক কষররেষলন এবং তার প্ররতরিয়া রক রেল?
অনুগ্রহ কটর তনতদষ ষ্ট কটর বলুন।

আরম গঘাষর্া কররে গ উি রববৃরত আমার জ্ঞান ও রবশ্বাস মষত সতয।
স্বাক্ষর:

(অতভটযোেকোরী বযতি)

তাররখ (তদন/েোস/বছর):

এই বাষে রলখষবন না। শুধুমাত্র অ্রফষসর বযবোষরর েনয
িোতরখ্:
তসদ্ধোন্ত:
LA 1 (10/18)

পযষোটলোেক

