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চলি��ায়েনর/িচ��হেণর �িতপরূণ অবয্াহিত ফমর্ 
 

সংযু� অনুমিতনামায় িনিদর্� করা তােদর স�িত্ত এবং/অথবা �া�েনর অ�গর্ত    �ােন, তািরখ 
(গিল) েত, (আপাতত অিভিহত)   নােম অিভিহত 
একিট �েযাজনায় ও তার সূে�, বতর্ মােন বা এরপের িচর�ায়ীভােব িব�জেুর পিরিচত হেব এমন িমিডয়া বা এই ধরেনর 
েকান �কােরর জনয্ বয্বহার, অ�ভুর্ ি�, �দশর্ন, িবতরণ এবং অনয্ানয্ কােজ লাগােনার জনয্ ি�র িচ��হণ, চলি��, িভিডও 
েটপ এবং শ� েরকডর্  ("উপকরণ") করেত এবং  -এর কাযর্�ম বা পিরেষবার েকান   িব�াপন, ��াপন 
বা �চার করার জনয্ এই সকল স�িত্তর েয েকান অংেশর সােথ সােথ এই স�িত্তর নােমর সে� স�িকর্ ত েকানও �ােন 
কম� এবং সর�াম সহ �েবশ করেত পারার জনয্, িনউ ইয়েকর্ র িসিট এবং িনউ ইয়কর্  িসিট পিরবহন িবভাগ (New York 
City Department of Transportation, "DOT") কতৃর্ ক ম�রুীকৃত অনুমিত িবেবচনা কের, আিম, _____________, 
িন�িলিখত িবষয়গিলেত স�ত থাকিছ: 

 

1. উি�িখত স�িত্ত এবং/অথবা �া�েন �েবশ িনেজর ঝঁুিকেত হেব। (অিভেনতা, কম� এবং বয্বহােরর সর�ামািদ 
স�িকর্ ত িবশদিট সােথ যু� করা একিট িচিঠেত তািলকাভু� করা হেয়েছ)। 

 
2. স�ত হওয়া সময়কােল ও স�ত হওয়া উে�েশয্, িনউ ইয়েকর্ র িসিট এবং DOT, এর কমর্কতর্ া, এেজ�, ভৃতয্, 
�িতিনিধ, কমর্চারী, আইনজীিব, পরামশর্দাতা এবং �াধীন চুি�কারী ("�িতপূরণ �াপক")-েদর েয েকানও এবং সকল 
মামলা, বাধয্বাধকতা, অথর্দ�, �িত, জিরমানা, দািব, দায়ভার এবং বয্য় (সীমাব�তা ছাড়াই, অয্াটিনর্েদর িফ এবং 
অথর্�দান সহ) ("�িত") যা _________________-এর উপি�িতর সােথ স�িকর্ ত েয েকানও �িতপূরণ �াপেকর 
িবরে� চািপেয় েদওয়া বা েজার েদওয়া অথবা _____________________________ এর এেজ�, �িতিনিধ, ভৃতয্, 
কমর্চারী বা �াধীন চুি�কারীেদর �ারা হেত পাের তা �দান করা হেব, যিদ না তা িসিটর অবেহলার কারেণ বা অনয্থায়; 
পূেবর্ উে�িখত দায়ব�তা এবং �িতপূরণ বাধয্বাধকতা িসিট, এর কমর্কতর্ া, কমর্চারী, ভৃতয্, এেজ�স, আইনজীবী, 
পরামশর্দাতা বা �ািধন চুি�কারীেদর েকানও ই�াকৃত দবুর্য্বহার বা সামি�ক অবেহলার কারেণ উ�ূত পিরমােণ েকানও 
�িত হয় তেব তার জনয্ �েযাজয্ হেব না। তদপুির, এখােন সু��ভােব বয্� কারণ বয্তীত, এই চুি�র একিট শতর্  মেত, 
িসিট েকানও বয্ি� বা স�িত্তর জনয্ েকানও �কার দায়ব�তা, মামলা, বাধয্বাধকতা, অথর্দ�, �িত, জিরমানা, দাবী, 
বয্য়, দায়ভার এবং বয্য় (সীমাব�তা ছাড়াই, অয্াটিনর্েদর িফ এবং অথর্�দান সহ)-এর দায়ব�তা �হণ কের না। 

 
3. স�ত হওয়া সময়কােল ও স�ত হওয়া উে�েশয্, __________________ এর বা __________________এর 
এেজ�, �িতিনিধ, ভৃতয্, কমর্চারী বা �ত� চুি�কারীেদর উপি�িতর কারেণ হওয়া বয্ি�গত বা স�িত্তর �িতর জনয্, 
িনউ ইয়েকর্ র িসিট এবং DOT, এর কমর্কতর্ া, এেজ�, ভৃতয্, �িতিনিধ বা কমর্চারীেদর েয েকানও বা সম� তৎকালীন বা 
ভিবষয্েতর, জানা বা অজানা, �তয্ািশত বা অ�তয্ািশত, দািব, চািহদা, মক�মার অিধকার বা পে�েপর কারেণর জনয্ 
সবর্দা অবয্হিত ও ভারমু� করেত স�ত থাকব। 
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4. স�ত হওয়া সময়কােল ও স�ত হওয়া উে�েশয্ , উ� স�িত্ত এবং/অথবা �া�েণ আমার 
উপি�িতেত, জানা বা অজানা, �তয্ািশত বা অ�তয্ািশত, বয্ি�গত বা স�িত্ত উভয় ে�ে�র আঘাত যা েভাগাি� সহ মৃতুয্ 
বা �িতর কারণ হেত পাের ওপর িভিত্ত কের,  এর পে�, এর উত্তরািধকারী, িনবর্াহক বা 
�শাসকগণ আইন বা অনয্থায় িনউ ইয়কর্  এবং DOT, এর এর কমর্কতর্ া, এেজ�, ভৃতয্, �িতিনিধ বা কমর্চারীেদর িবরে� 
অনয্ েকানও আইন, মামলা বা মামলা পিরচালনা, পিরচালনা বা পিরচালনা র�ণ েথেক িচরতের িবরত থাকেব। 

 
5. এমন একিট েকা�ািন েযিট আবশয্ক বীমা পিলিস আইিনভােব �দান করেব তার েথেক �িত এবং মৃতুয্ সহ এই ধরেনর 

েকানও আঘাতেক কভার কের এমন ঘটনা �িত কমপে� $1,000,000 সমেবতভােব একক সীমার বািণিজয্ক সাধারণ 
দায়ব�তা বীমা �হণ এবং স�ত হওয়া সময়কােল িনজ মেূলয্ ও বয্েয় তা বজায় রাখা এবং মৃতুয্ বা �িত সহ এবং িনউ 
ইয়কর্  িসিটেক অিতির� বীমাযু� িহসােব িনিদর্� করা। 

 
6. DOT িনি�ত এবং উপ�ািপত কের েয এখােন পূেবর্ বিণর্ত চুি�িটর অিধকার এবং স�াদন অনুেমািদত। 
________________________ এখােন বিণর্ত িবেবচনা বয্তীত, িনউ ইয়েকর্ র িসিট এবং DOT, এর কমর্কতর্ া, এেজ�, 
ভৃতয্, �িতিনিধ বা কমর্চারীেদর �ারা অনয্ েকান �িত�িত বা �িতিনিধ� ছাড়াই এই দ�ােবেজ ে��ায় সা�র করিছ। 

 
এখােন বিণর্ত িবেবচনা বয্তীত, িনউ ইয়েকর্ র িসিট এবং DOT, এর কমর্কতর্ া, এেজ�, ভৃতয্, �িতিনিধ বা 

কমর্চারীেদর �ারা অনয্ েকান �িত�িত বা �িতিনিধ� ছাড়াই আিম এত�ারা, এই দ�ােবেজ ে��ায় সা�র 
করিছ এবং দািব করিছ েয এই দ�ােবজিট �া�র করার জনয্ আিম   কতৃর্ ক অনুেমািদত। 

 
তািরখ:   �া�র:  

 

পদ:   
 

�াি��ীকার 
 

িনউ ইয়েকর্ র ে�ট) 
   -এর কাউি�) ss: 

 
 , 20____ এর,   তািরেখ, িতিন বয্ি�গতভােব আমার কােছ এেসিছেলন িযিন এখােন 

বিণর্ত বয্ি� িহসােব পিরিচত এবং িযিন েসইরেপ পূেবর্া� দ�ােবেজর স�াদন আমার কােছ িযিন যথাযথভােব শপথ 
কেরিছেলন এবং �তয্ায়ন কেরিছেলন েয িতিন _____________ থােকন এবং কেরেছন শপথ িনেয় �ীকার কেরেছন েয 
িতিন এই দ�ােবেজর স�াদনা কেরিছেলন। 

 
 
েনাটাির পাবিলক 
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