চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-101
সংযুবি নং 3
পৃষ্ঠা 2 এে 2

পিতামাতার আবাসনসংক্রান্ত হলফনামা
চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-101 অনুসান্সে ক ান বপতামাতা যবি অযfপার্টন্সমন্ট িা িাবি সািন্সলর্ কনন, িা এ টিে কিবি পবেিাে থা াে জায়গা ভাগাভাবগ
ন্সে িযিহাে ন্সেন এিং শুধু এ জন বলজগ্রহীতা অথিা িাবিে মাবল থান্স ন, তাহন্সল বপতামাতান্স অিিযই মূল বলজগ্রহীতা এিং বপতামাতা উভন্সয়ে
কযৌথ স্বাক্ষবেত “অযান্সেস এবিন্সেবভর্” এ বপতামাতান্স হলি ন্সে িলন্সত হন্সি পবেিােটি উি িাবিন্সত িসিাস েন্সে এিং বলজ অথিা বেে কপি েন্সত
হন্সি। ক াননা পিতামাতা যপি গৃহহীন হন তাহনল পতপন মূল পলজগ্রহীতার প্রতযয়ন ও স্বাক্ষর ছাড়াই এই ফরম িাপিল রনত িারনব।
কস শন A: পশক্ষার্থীর তর্থয – িয়া

নর

াপলনত স্পষ্ট হরনফ পলিুন

বিক্ষাথীে কিষ নাম

বিক্ষাথীে প্রথম নাম

বলঙ্গ (ঐবি )

জন্মতাবেখ (মাস/বিন/সন)

ওবসস #/বিক্ষাথীে আইবে # (যবি থান্স )

পুরুষ/নােী

কিান #

বিক্ষাথীে িতট মান ঠি ানা (িাবিে#, বির্, অযাপ্ট #, বসটি, কের্ এিং বজপন্স াে)

কস শন B: পিতামাতার তর্থয -- িয়া

নর

াপলনত স্পষ্ট হরনফ পলিুন

বপতামাতা/অবভভািন্স ে কিষ নাম

বপতামাতা/অবভভািন্স ে প্রথম নাম

বপতামাতা/অবভভািন্স ে িতট মান ঠি ানা (িাবিে#, বির্, অযাপ্ট #, বসটি, কের্ এিং বজপন্স াে)

িাবিে কিান

ান্সজে কিান

কস শন C: মূল বসবাস ারী/ভাড়ানের তর্থয - অনুগ্রহ
মূল িসিাস ােী/ভািান্সর্ে কিষ নাম

কসল কিান

নর

ইন্সমইল ঠি ানা

লম পিনয় স্পষ্টাক্ষনর পলিুন
মূল িসিাস ােী/ভািান্সর্ে প্রথম নাম

মূল িসিাস ােী/ভািান্সর্ে িতট মান ঠি ানা (িাবি নং #, বির্ অযাপ্ট #, বসটি, কের্ এিং বজপন্স াে)

িাবিে কিান

ান্সজে কিান

বপতামাতাে সান্সথ সম্প ট
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কসল কিান

আনুমাবন

ইন্সমইল ঠি ানা

অিস্থান্সনে কময়াি

চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-101
সংযুবি নং 3
পৃষ্ঠা 2 এে 2

বপতামাতা পূেণ

েন্সিন:

আবম, _________________________________________,
(বিক্ষাথীে নাম ও জন্মতাবেখ বলখুন)-এে বপতামাতা

হলি

ন্সে িলবে কয, আবম
(নাম বলখুন)

সন্সঙ্গ ঠি ানায় িসিাস

েবে।

(মূল বলজগ্রহীতাে ঠি ানা ও কযাগান্সযান্সগে নম্বে বলখুন)

আবম জাবন কয বনউ ইয় ট বসটি বেপার্টন্সমন্ট অি এেু ন্স িন্সনে অবধ াে আন্সে আমাে আিাসন-সংক্রান্ত তথয যাচ্াই োে জনয প্রাথবম বলজগ্রহীতাে
িাবিন্সত সিীেীন্সে যাওয়াসহ অযান্সর্ন্সেে ইনন্সভবেন্সগিন (উপবস্থবত তিন্ত) পবেচ্ালনা োে। আবম আেও জাবন কয স্কু ন্সল কেবজন্সিিন্সনে কযাগযতা আমাে
আিাসন-সংক্রান্ত তন্সথযে উপে বনভটে
ন্সে, এিং কযসি বিক্ষাথীে জনয কেবজন্সিিন ান্সল ন ল
াগজপত্র উপস্থাপন
ো হয়, বেপার্টন্সমন্ট অি
এেু ন্স িন্সনে তান্সিেন্স িিবল োে অবধ াে আন্সে।
যখবন আমাে িাসস্থান পবেিবতট ত হন্সি, আবম আমাে সন্তান্সনে স্কু লন্স

আমাে নতু ন ঠি ানা প্রমাণসহ জানান্সিা িন্সল সম্মবত বিবি।

বপতামাতাে স্বাক্ষে:

STATE OF NEW YORK
SS:
COUNTY OF
Sworn to before me this _______ day of _______________________, Year _________

Notary Public

প্রাথবম

বলজগ্রহীতা/ভািান্সর্ন্স

আবম এতদ্বাো প্রতযয়ন

পূেণ

েন্সত হন্সি:

েবে কয
(বপতামাতা ও সন্তান/সন্তানন্সিে নাম বলখুন)

আমাে সান্সথ িসিাস

েন্সে
(ঠি ানা বলখুন)

আবম িুঝন্সত কপন্সেবে কয এই এবিন্সেবভর্ স্বাক্ষে

ন্সে আবম প্রবতপািন

েবে কয িাসস্থান
(নামগুবল বলখুন)

আবম আন্সো িুন্সঝবে কয বনউ ইয় ট বসটি বেপার্টন্সমন্ট অি এেু ন্স িন্সনে আমাে িাবি পবেিিটন , এিং আমাে প্রবতন্সিিীন্সিে ান্সে কখাোঁজ কনওয়াসহ এই
এবিন্সেবভন্সর্ উবিবখত পক্ষগুন্সলাে িাসস্থান সংক্রান্ত তথয যাচ্াই োে অবধ াে আন্সে জনয। বেপার্টন্সমন্ট অি এেু ন্স িন-এে আেও অবতবেি তন্সথযে
প্রন্সয়াজন হন্সল বনন্সচ্ উবিবখত নম্বন্সে আমাে সান্সথ কযাগান্সযাগ ো যান্সি।
প্রাথবম

বলজগ্রহীতাে স্বাক্ষে:

STATE OF NEW YORK
SS:
COUNTY OF
Sworn to before me this _______ day of _______________________, Year _________

Notary Public
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