
 
 

সাধারণ �িতপরূণ অবয্াহিত ফমর্ 

 -এর সময়কাল যাবৎ,  -েত অবি�ত তােদর 
স�িত্ত এবং/অথবা �া�েন, স�াদনা, কাগজপ� িবতরণ, চলি��ায়ন বা িচ��হেণর 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। 

2. স�ত হওয়া সময়কােল ও স�ত হওয়া উে�েশয্ আমার অবেহলা বা অবেহলার কারেণ বা আমার এেজ�, �িতিনিধ, ভৃতয্, কমর্চারী বা 
�াধীন চুি�কারীেদর উপি�িতেত, বয্ি�গত বা স�িত্তর েয েকানও এবং সব রকেমর আঘাত সহ মৃতুয্ বা �িতর জনয্ স�ূণর্ রেপ দায়ব�তা 
�হণ করব। 

3. স�ত হওয়া সময়কােল ও স�ত হওয়া উে�েশয্ আমার অবেহলা বা অবেহলার কারেণ বা আমার এেজ�, �িতিনিধ, ভৃতয্, কমর্চারী বা 
�াধীন চুি�কারীেদর উপি�িতেত, িনউ ইয়েকর্ র িসিট এবং DOT, এর কমর্কতর্ া, এেজ�, ভৃতয্, �িতিনিধ বা কমর্চারীেদর বয্ি�গত বা স�িত্তর 
েয েকানও এবং সব রকেমর আঘাত সহ মৃতুয্ বা �িতর জনয্ স�ূণর্ রেপ দায়ব�তা �হণ করব। 

4. স�ত হওয়া সময়কােল ও স�ত হওয়া উে�েশয্, উ� যানবাহন �ারা আমার অবেহলা বা অবেহলার জনয্ বা আমার এেজ�, �িতিনিধ, 
ভৃতয্, কমর্চারী বা �াধীন চুি�কারী 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 পদে�েপর কারেণর জনয্ সবর্দা অবয্হিত ও ভারমু� করেত স�ত থাকব। 

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। 

তািরখ:   �া�র:    
 
 

�াি��ীকার  
(িনউ ইয়কর্  ে�েটর কাউি�) 
সামািজক িনরাপত্তা: 

 
ইএই িদেন, _______ ২০ এর, ___ তািরেখ,__________________________________________ বয্ি�গতভােব আমার কােছ 
এেসিছেলন, িযিন এখােন বিণর্ত বয্ি� িহসােব পিরিচত এবং িযিন েসইরেপ পূেবর্া� দ�ােবেজর স�াদন কেরেছন, িযিন আমার কােছ যথাযথভােব 
শপথ িনেয়, সতয্তা দািব কের জবানব�ী িদেয়েছন েয িতিন  -েত থােকন এবং িতিন এখােন 
বিণর্ত েসই বয্ি� িযিন এই দ�ােবেজর স�াদনা কেরিছেলন।  

 
 
 

েনাটাির পাবিলক 
 

NYC Department of Transportation – Ferry Division  
One Ferry Terminal Drive, Staten Island, NY 10301  
www.nyc.gov/dot 
 

 

http://www.nyc.dot.gov/
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