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আিম (“অবয্াহিত দানকারী”), িন াক্ষরকারী, অ ত 18 বছর বয়সী হেয়,
_____________________________________(এখােন পরবতর্ী সমেয় “ইেভ ”) এ অংশগ্রহণ
করার অনুমিত দান সােপেক্ষ, আমার এবং আমার উত্তরািধকারী, িনবর্াহক, পিরচালক এবং িন ুক্ত
বয্িক্তর হেয়, এত ারা িববৃত করিছ ে ইেভ িটেত বা ইেভ িটর সােথ সং ুক্ত েকােনা কা র্কলােপ
আমার অংশগ্রহেণর ফেল, তার কারেণ, তার েথেক উ ূ ত েকােনা াত বা অ াত শারীিরক আঘাত বা
বয্িক্তগত আঘাত, মৃতুয্ এবং/অথবা স িত্তর ক্ষিত হেল আিম িনউ ইয়কর্ ে ট, িনউ ইয়কর্ ে েটর
উদয্ান, িবেনাদন এবং ঐিতহািসক ান সংরক্ষেণর অিফসেক, তােদর আিধকািরক, কমর্চাির, এেজ ,
র এবং তােদর িতিনিধ, তােদর উত্তরািধকারী, পিরচালক, এবং িনবর্াহকেদর (এখােন পরবতর্ী
সমেয় “ ােদর কােছ িববৃত করা হেয়েছ”) িব ে আমার আইনগত বা অিধকার স িকর্ ত ে েকােনা
েক্লম, দািব, পদেক্ষপ বা পদেক্ষপ েনওয়ার অিধকােরর আওতা েথেক মুক্ত করিছ এবং ে েকােনা দায়
েথেক অবয্াহিত িদি ।
আিম ে ইেভে অংশগ্রহণ করার জনয্ িনবর্ািচত হেয়িছ েসই ইেভে অংশগ্রহেণর সােথ
সং ুক্ত ঝুঁ িক স েকর্ আিম জািন এবং আিম েসই ঝুঁ িক ীকার করিছ। আিম তয্িয়ত
করিছ ে ইেভ িটেত অংশগ্রহণ করার মেতা েয়াজনীয় শারীিরক সক্ষমতা আমার আেছ
এবং েকােনা ে াগয্ েপশাদার িচিকত্সক এিটেত ে াগদান করা উিচৎ নয় এরকম েকােনা
পরামশর্ েদনিন। ইেভ িটর সময় েকােনা আঘাত লাগেল বা েকােনা ক্ষিত হেল আিম তার
স ূণর্ দায়ভার গ্রহণ করব।
এই অবয্াহিতপে
াক্ষর করার ারা, আিম ােদরেক অবয্াহিত িদি তােদর িনজ অবেহলা বা
ভু েলর জনয্ হওয়া ে েকােনা ক্ষিত েথেক তােদর অবয্াহিত িদি । িদও, আিম আহত হেল এবং ে াগয্
অিধেক্ষত্েরর একিট আদালত িদ পের রায় েদন ে আমার আঘাত, ােদর কােছ অবয্াহিতপ
দান করা হেয়েছ, তােদর স ূণর্ বা আংিশক েকােনা অবেহলা বা ভু েলর জনয্ হয়িন, তাহেল আিম

ােদর কােছ অবয্াহিতপ
দান করিছ তােদর বা তােদর িবমাকারীেদর আমার এই ধরেণর েক্লম
িতেরাধ করেত ে খরচ হেয়েছ তা পিরেশাধ করেত স ত হি ।
আিম এত ারা েকােনা জ ির পিরি িতর েক্ষে
েয়াজনীয় মেন হওয়া ে েকােনা াথিমক
িচিকত্সা এবং/অথবা েমিডেকল ি টেমে র অনুমিত দান করিছ। েকােনা অনুমিতর ফমর্ বা থা থ
িচিকত্সা নিথর েয়াজন হেল এবং েসই সময় আিম উপলভয্ না থাকেল আিম িচিকত্সাকারী বয্িক্তেক
আমার হেয় তা স
করার অনুমিতও দান করিছ। আিম বুেঝিছ ে িচিকৎসার জনয্
েকােনা খরচ হেল আিম তা পিরেশাধ করেত দায়ব ।
এই ইেভে অংশগ্রহেণর সােথ েকােনাভােব সং ুক্ত েকােনা অিফিসয়াল ডকুেম াির,
র
িব াপন বা এক্সক্লুিসভ েটিলিভশন কভােরেজ আমার ছিব েদখােনা বা েদখােনার স াবনােক আিম
এত ারা স িত িদি এবং এিটেতও স ত হি ে তার জনয্ আমােক েকােনা পাির িমক
িদেত হেব না।
আিম এত ারা তয্িয়ত করিছ ে িনব ন িক্রয়ায় আমার দত্ত সকল তথয্ আমার
সেবর্াত্তম ান অনু ায়ী সতয্ এবং িনভুর্ ল। আিম বুেঝিছ ে এই তথয্ িলর েকােনািট ভু ল
হেল, ইেভ িট েথেক আমােক বাদ েদওয়ার অিধকার শাসকেদর আেছ।
অবয্াহিত দানকারী স ত হে ন ে এই িববৃিত, ওেয়ভার, ঝুঁ িকর অনুমান এবং ক্ষিতপূরেণর
চু িক্ত িনউ ইয়কর্ ে ট আইেনর অনুমিতর বয্াি সােপেক্ষ থাস ব িব ৃ ত এবং অ ভুর্ িক্তকর এবং
চু িক্তিটর েকােনা অংশ অৈবধ হেল, বািক িল, তত্সে ত্ত, পূণর্ পিরসের কা র্কর হেব বেল িতিন
স ত হে ন।
িনেচ আমার াক্ষর দান কের, আিম ীকার করিছ েয আিম উপেরর ওেয়ভার এবং
অবয্াহিতপ মেনােযাগ সহকাের পেড়িছ এবং তােদর িবষয়ব েত স ত হি । আিম ে
এই অবয্াহিতপে াক্ষর করিছ।
_________________________________
অবয্াহিত দানকারীর াক্ষর

ায়

___________________
তািরখ

18 বছেরর কম বয়সী আেবদনকারীেদর জনয্ মাতা িপতা বা অিভভাবেকর অবয্াহিতপ
িনেচ াক্ষর কের, আিম আমার স ানেক ইেভ িটেত অংশগ্রহণ করার অনুমিত িদি । আিম আরও
তয্িয়ত করিছ ে িনব ন িক্রয়ার মাধয্েম আমার স ান ারা দত্ত তথয্ আিম প র্ােলাচনা কেরিছ
এবং েসিটেত একজন াক্ষরকারী িহসােব উপের ওেয়ভার এবং অবয্াহিতপ িলেত স ত হেয়িছ। আমার
সেবর্াত্তম ান অনু ায়ী, দত্ত তথয্ সতয্ এবং িনভুর্ ল। আিম বুেঝিছ ে আমার েদওয়া েকােনা তথয্
িমথয্া িতপ হেল, ইেভ িটেত অংশগ্রহণ করা েথেক আমার স ানেক িবরত করার অিধকার
শাসকেদর আেছ।
মাতা িপতা বা আইিন অিভভাবেকর

াক্ষর

তািরখ

