
নিউ ইয়র্্ক  স্টেট
ওয়ার্্ক ার্্ক র্মপেিপর্শি স্�ার্্ক

সযুো�োগ-সবুিধো বিষয়ক অবধকোরদোযোের জে্য ববিিোবষষিক পেুঃপ্রত্্যয়ে

দোবিকোরীযোদর প্রবত্ বেযোদষি শেো: অিগু্রহেূ�্কর্ িীপের েূরণরৃ্ত ফরমটি মপিাপ�াগ নিপয় েড়ুি। এই ফরপমর 
তথ্্য এ�ং প্রত্যয়ি নিউ ইয়র্্ক  স্টেট ওয়ার্্ক ার্্ক র্মপেিপর্শি স্�ার্্ক  রুলর্ অ্যান্ড স্রগুপলশি (12 NYCRR 304) 
অিরু্াপর প্রপয়াজিীয়। আেিার ইচ্া অি�ুায়ী ক্ষনতেূরপণর অথ্্ক র্রার্নর আেিার আনথ্্কর্ প্রনতষ্াপি স্প্ররণ 
র্রার জি্য অিপুরাধরৃ্ত তথ্্য এ�ং প্রত্যয়িেত্র র্্যানরয়ার �া স্ব-ন�মারৃ্ত নিপয়াগর্ত্ক ার প্রপয়াজি। আেনি 
র্মূ্ণ্করূপে ফরমটি েড়ার েপর অিগু্রহেূ�্কর্ িীপের �পসে অিপুরাধ র্রা তথ্্যটি নিপয় এ�ং তারের ফরপমর িীপে 
তানরখ ও স্বাক্ষর প্রিাি র্রুি৷ অতঃের আেিার র্্যানরয়ার এ�ং/অথ্�া স্ব-ন�মারৃ্ত নিপয়াগর্ত্ক ার র্াপে 
ফরমটি স্ফরত নিি।

িান�র্ারীর িাম র্্যানরয়ার মামলা িম্বর

িরু্্কটিার তানরখ WCB মামলা িম্বর

এই ফরমটি র্া�্কর্র র্রার মাধ্যপম িান�র্ারী নিম্ননলনখত ন�ষয়গুনলপর্ প্রত্যয়ি র্পরি:

1)  �স্� নতনি েূ�্ক�ততী েয় মাপর্ প্রাপ্ত ক্ষনতেূরপণর অনধর্ারী;

2)  �স্� েনরনথিনতগুনল এই ধরপির রু্ন�ধাগুনলর অনধর্ারপর্ প্রভান�ত র্রপ� স্র্গুনল েনর�নত্ক ত হয়নি৷ 
েনরনথিনতর এই ধরপির েনর�ত্ক পি িীপের ন�ষয়গুনল অন্তভু্ক ক্ত, নর্ন্তু শুধু এপতই র্ীমা�দ্ধ িয়: 1) 
র্ম্কর্ংথিাপির অ�থিার েনর�ত্ক ি স্�মি র্ম্কহীি অ�থিা স্থ্পর্ েূণ্ক �া খণ্ডর্ালীি র্াজ র্রা (আংনশর্ �া 
র্মূ্ণ্ক নর্উটি �াই স্হার্ িা স্র্ি), খণ্ডর্ালীি স্থ্পর্ েূণ্কর্ালীি র্াজ র্রা এ�ং আংনশর্ �া েনর�নত্ক ত 
নর্উটি স্থ্পর্ নিয়নমত নর্উটিপত এ�ং 2) প্রিত্ত িান�র্ারীপর্ েরীক্ষা র্রার ের তাঁর নেনর্ৎর্াপর্�া 
প্রিাির্ারী নেনর্ৎর্পর্র দ্ারা স্র্াপিা ন��নৃতপত প্রনতফনলত নেনর্ৎর্ার স্ক্ষপত্র স্বাপথি্যর অ�থিার স্র্াপিা 
েনর�ত্ক ি;

3)  ��নি েনরনথিনতর েনর�ত্ক ি হয় তপ� নতনি অন�লপম্ব র্ভােনত এ�ং র্্যানরয়ার এ�ং/অথ্�া স্ব-ন�মারৃ্ত 
নিপয়াগর্ত্ক াপর্ এই ধরপির েনর�ত্ক ি র্ম্পর্্ক  অ�নহত র্রপ�ি এ�ং

4)  �এই ফরপমর নেেপি থ্ার্া ওয়ার্্ক ার্্ক র্মপেিপর্শি ল §114-a এ�ং ওয়ার্্ক ার্্ক র্মপেিপর্শি ল §132 
এর ন�ধাি র্ম্পর্্ক  নতনি র্পেতি।

আনম প্রত্যয়ি র্রনে স্�, আনম উেপরর তথ্্য েপড়নে এ�ং �পুেনে।

স্বাক্ষর র্পরপেি: ________________________________ তানরখ ________________
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ওয়ার্্ক ার্্ক র্মপেিপর্শি ল § 114-a. অর্ত্য প্রনতনিনধপবের জি্য অপ�াগ্যতা। 

1. �নি এই অধ্যাপয়র েপির ধারা অিরু্াপর ক্ষনতেূরণ প্রানপ্তর উপদেপশ্য, �া এই জাতীয় স্র্াপিা অথ্্কপ্রিাপির ন�ষপয় স্র্াপিা 
নিধ্কারণপর্ প্রভান�ত র্রার উপদেপশ্য, স্র্াপিা িান�িার স্জপিশুপি স্র্াপিা প্রার্নগির্ র্ত্য নহর্াপ� স্র্াপিা নমথ্্যা ন��নৃত �া 
উেথিােি র্পরি, তপ� স্র্ই �্যনক্তপর্ এই ধরপির নমথ্্যা ন��নৃত �া প্রনতনিনধপবের জি্য র্রার্নর প্রাে্য স্র্াপিা ক্ষনতেূরণ 
প্রানপ্তর অপ�াগ্য স্র্াষণা র্রা হপ�। উেরন্তু, স্�ার্্ক  দ্ারা নিধ্কানরত নহর্াপ�, িান�র্ারী নমথ্্যা ন��নৃত �া প্রনতনিনধপবের জি্য 
অপ�াগ্য �া র্রার্নর প্রাে্য েূপ�্কাক্ত েনরমাণ ে�্কন্ত অনতনরক্ত জনরমািা র্াপেক্ষ হপ�ি। স্�পর্াপিা জনরমািা ন�ষয়র্ অথ্্ক 
স্টেপটর স্র্াষাগাপর জমা র্রা হপ�। 

2. �নি এর্জি িান�র্ারীর জ্ািত, অি্য স্র্াপিা �্যনক্ত স্জপিশুপি এ অধ্যাপয়র েপির ধারা অি�ুায়ী ক্ষনতেূরণ র্ংক্ান্ত 
স্র্াপিা নিধ্কারণ প্রানপ্তপত �া প্রভান�ত র্রার জি্য এর্জি িান�র্ারীপর্ র্হায়তা র্রার উপদেপশ্য প্রার্নগির্ তথ্্য নহর্াপ� 
স্র্াপিা নমথ্্যা ন��নৃত �া উেথিােি র্পরি, তপ� এই ধরপির িান�িার্ারী হয়পতা�া এই ধরপির নমথ্্যা ন��নৃত �া 
প্রনতনিনধপবের জি্য র্রার্নর প্রাে্য স্র্াপিা ক্ষনতেূরণ োওয়া হপত অপ�াগ্য স্র্ানষত হপ�ি। উেরন্তু, স্�ার্্ক  দ্ারা নিধ্কানরত 
নহর্াপ�, িান�র্ারী নমথ্্যা ন��নৃত �া প্রনতনিনধপবের জি্য অপ�াগ্য �া র্রার্নর প্রাে্য েূপ�্কাক্ত েনরমাণ ে�্কন্ত অনতনরক্ত 
জনরমািা র্াপেক্ষ হপত োপরি। স্�পর্াপিা জনরমািা ন�ষয়র্ অথ্্ক স্টেপটর র্াধারণ তহন�পল স্ক্নর্ট নহর্াপ� জমা র্রা 
হপ�। 

ওয়ার্্ক ার্্ক র্মপেিপর্শি ল § 132। স্ফৌজিানর ন�োর; প্রত্যয়ি 

1. অ্যাটনি্ক-স্জিাপরল এই অধ্যাপয়র স্র্াপিা ন�ধাি লঙ্ঘি �া এর অধীপি প্রণীত স্�পর্াপিা নিয়ম, প্রন�ধাি �া আপিশ 
�া এই স্টেপটর আইি লঙ্ঘি র্পর অথ্�া স্�পর্াপিা স্ক্ষপত্র প্রপ�াজ্য �া এর ফপল উদূ্ত স্ফৌজিানর অেরাপধর অনভপ�াপগ 
অনভ�ুক্ত প্রপত্যর্ �্যনক্তর ন�োর র্রপত োপরি। 

2. এই অধ্যায় অিরু্াপর র্রা িান�র অথ্্কপ্রিাপির জি্য স্র্াপিা রু্ন�ধা গ্রহীতা �া স্বাথি্য েনরপষ�া প্রিাির্ারীপর্ র্রার্নর 
জানর র্রা প্রনতটি স্ের্ �া খর্ড়াপত প্রথ্ম অিপুমািপির জি্য স্বাক্ষর এর লাইপির ন�েরীত নিপর্র ঠির্ উেপর এর্টি 
মনুরিত ন��নৃত থ্ার্পত হপ� �া নিপি্কশ র্পর স্� স্ের্ অিপুমািপির স্ক্ষপত্র �া অথ্্কপ্রিাপির জি্য খর্ড়া, রু্ন�ধা গ্রহীতা �া 
স্বাথি্য েনরপষ�া প্রিাির্ারী প্রত্যয়ি র্রপেি স্� এমি �্যনক্ত এই ধরপির অিিুাপির অনধর্ারী এ�ং স্� েনরনথিনত আনথ্্কর্ 
রু্ন�ধা োওয়ার অনধর্ারপর্ প্রভান�ত র্রপ� স্র্গুনল েনর�নত্ক ত হয়নি। ন��নৃতটি ন�মা নিয়ন্ত্রপর্র র্াপথ্ েরামপশ্কর ের 
ওয়ার্্ক ার্্ক র্মপেিপর্শি স্�ার্্ক  দ্ারা নিধ্কানরত এর্টি ফরপম থ্ার্প�। 

3. িান�র ফরম এই ধারার উেন�ভাগ িইু-এ �নণ্কত স্ের্ �া খর্ড়াটি শানতিমলূর্ আইপির ধারা 176.00 এ�ং ন�মা 
আইপির োরশত নতি ধারার উেধারা (d) এর আওতাধীি হপ�।
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