নিউ ইয়র্ক স্টেট

Workers’ Compensation Board
বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের রিজার্ভ, পুনরুদ্ধার এবং / অথবা পরিষ্কার-করার ক্রিয়াকলাপগুলিতে অংশগ্রহনের নিবন্ধন
(শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ আইন অনুসারে শপথ বিবৃতি §162)

পষ্
ৃ ঠা 3 থেকে শুরু হওয়া শপথ বিবৃতিটি পূরণ করার আগে সম্পূর্ণভাবে এবং সাবধানে নীচের ব্যাকগ্রাউন্ড এবং নির্দে শাবলী পড়ুন।

পশ্চাদপট
1. 14 আগস্ট, 2006 তারিখে, ওয়ার্কার্স ক্ষতিপূরণ আইন (ডাব্লুসিএল) আর্টিকেল 8-এ বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের উদ্ধার, পুনরুদ্ধার এবং
/ অথবা ক্লিয়ার-আপ অপারেশনগুলি যারা ভু গছে বা ভ�োগ করতে পারে তাদের "অংশগ্রহণকারী" এর সময় সম্প্রসারিত করার
জন্য প্রণয়ন করা হয়েছিল। ভবিষ্যতে, একটি "য�োগ্যতা শর্ত " থেকে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ হার এবং চিকিৎসা সুবিধাগুলির জন্য
দাবি দাখিল করতে এবং ব�োর্ডটিকে এমন দাবিগুলি পুনরায় খুলতে অনুমতি দেয় যা পূর্বে অস্বীকৃ তভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।
আর্টিকেল 8-A সম্প্রতি "য�োগ্যতা শর্ত " সংজ্ঞার পরিবর্তন এবং নিবন্ধনের সময়সীমা বাড়ান�োর জন্য সংশ�োধন করা হয়েছে।
2. "ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার রেসকিউ, পুনরুদ্ধার, বা ক্লিনআপ অপারেশনগুলিতে অংশগ্রহণকারী" ("অংশগ্রহণকারী" হিসাবে উল্লেখ করা)
ডাব্লুসিএল §161 (1) এ যে ক�োনও হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে:
	
(ক) কর্ম সংস্থানের মধ্যে যে কর্মচারী, বা (খ) প্রমাণ ব�োর্ডে উপস্থাপনার ভিত্তিতে স্বেচ্ছাসেবক ব�োর্ডে র কাছে সন্তোষজনক যে
প্রমাণিত হয়:
	
(i) 1
1 সেপ্টেম্বর, 2001 এবং সেপ্টেম্বর 12, 2002 এর মধ্যে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার সাইটে রেসকিউ, পুনরুদ্ধার বা
ক্লিনআপ অপারেশনগুলিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন, অথবা
	
(i) 1
1 ই সেপ্টেম্বর, 2001 এবং 12 সেপ্টেম্বর, 2002 এর মধ্যে নিউ ইয়র্ক সিটির ফ্রেশ কিলস ল্যান্ডফিলে বা
	
(iii) 1
1 ই সেপ্টেম্বর, 2001 এবং সেপ্টেম্বর 12, 2002 এর মধ্যে ম্যানহাটানের পশ্চিম দিকে নিউ ইয়র্ক সিটি মর্গে বা
অস্থায়ী মর্গে কাজ করতেন, অথবা
	
(iv) ম্যানহাটানের পশ্চিম দিকে এবং 11 সেপ্টেম্বর, 2001 এবং 12 সেপ্টেম্বর, 2002 এর মধ্যে নিউইয়র্ক সিটিতে ফ্রেশ
কিলস ল্যান্ড ফিলের মধ্যকার দরজায় কাজ করেছিলেন।
3. "ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার সাইট" হুডসন রিভার এবং ক্যানাল স্ট্রিট থেকে শুরু হওয়া ক�োনও লাইনের নীচে যে ক�োনও জায়গায়
সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে; কানাল স্ট্রিট থেকে পূর্ব দিকে পাইক স্ট্রিট; পূর্ব প্রান্তে পাইক স্ট্রিটের দক্ষিণে; এবং ম্যানহাটানের নিচের
টিপ পর্যন্ত প্রসারিত। "
4. একটি "য�োগ্যতা শর্ত " হিসাবে "বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র রেসকিউ, পুনরুদ্ধার বা ক্লি-আপ অপারেশনগুলিতে অংশগ্রহণের সময় একটি
বিপজ্জনক এক্সপ�োজারের ফলে নিম্নলিখিত যে ক�োনও র�োগ বা অবস্থার" সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে:
(a) 	
উপরের শ্বাসযন্ত্রের ট্র্যাক্ট এবং শ্বসন র�োগ, যেমন কনজেন্ট্টিভিটিস, রাইনাইটিস, সিনাসাইটিস, ফ্যারিনজাইটিস,
ল্যারিঞ্জাইটিস, কণ্ঠস্বর কর্ড ডিজিজ, উচ্চতর বাতাসের হাইপার-প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং ট্র্যাচিব্রোচাইটিস, বা এইরকম
অবস্থার সমন্বয় সহ শর্তাবলী সহ;
(b) 	
নিম্ন শ্বাসযন্ত্রের র�োগের মধ্যে রয়েছে, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি, প্রতিক্রিয়াশীল এয়ারওয়ে ডিসফঙ্কশন সিন্ড্রোম এবং বিভিন্ন
ধরণের নিউম�োনিটিস, যেমন হাইপারেন্সেন্সিটিভিটি, গ্রানুল�োমাটাস, বা ইওসিফিলিক সহ সীমাবদ্ধ নয় তবে এতে সীমাবদ্ধ
নয়;
(c) 	
এ্যাস�োফাগাইটিস এবং রিফ্লাক্স র�োগ সহ গ্যাস্ট্রোজ�োফেজাল ট্র্যাক্টের র�োগগুলি, তীব্র বা দীর্ঘস্থায়ী, এক্সপ�োজার বা
এক্সপ�োজার দ্বারা বেড়ে ওঠে;
(d) 	মনস্তাত্ত্বিক অক্ষের র�োগ, সহস্রাব্দের স্ট্রেস ডিসঅর্ডার, উদ্বেগ, বিষণ্নতা, বা এই ধরনের ক�োন সংমিশ্রণ সহ; অথবা
(e) 	ক্যান্সার, দীর্ঘস্থায়ী প্রতির�োধক ফু সফু সের র�োগ, অ্যাসবেস্টস-সম্পর্কিত র�োগ, ভারী ধাতু বিষাক্ততা, পেশাজীবী
সংক্রামক র�োগ এবং দীর্ঘস্থায়ী মানসিক র�োগ সহ ভবিষ্যতে এক্সপ�োজারের ফলে উদ্ভূত নতু ন প্রসূত র�োগ দেখা দেয়।
5. ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার রেসকিউ, পুনরুদ্ধার বা ক্লিনআপ অপারেশনের অংশগ্রহণকারীর দাবির জন্য শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের
ধারা 8-এ প্রয়োগের মধ্যে আসারজন্য অংশগ্রহণকারীকে Workers’ Compensation Board ("ব�োর্ডে র সাথে নিবন্ধন করতে
হবে)")। রেজিস্ট্রেশন ফর্ম (WTC -12) 1122 সালের 11 সেপ্টেম্বরের পরেও দায়ের করা উচিত নয়।
6. নিবন্ধন করতে, এই শপথ বিবৃতিটি সঠিকভাবে এবং সত্যিকার অর্থে সম্পন্ন হওয়া উচিত এবং 11 জুন, 2022 সালের পরে ব�োর্ড
ডিস্ট্রিক্ট অফিস বা ডাউনস্টেট সেন্ট্রাল মেইলিং সেন্টার (নীচের ঠিকানাগুলি দেখুন) এর সাথে দায়ের করা আবশ্যক।
নির্দে শাবলীর
A. য
দি আপনি ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার রেসকিউ, পুনরুদ্ধার, এবং / অথবা ক্লিনআপ
সেই পদটি উপরে বর্ণিত হিসাবে, আপনি যদি বিপদজনক অবস্থার মুখ�োমখি
ু হন
অনুর�োধের ভিত্তিতে ব�োর্ডে র অনুর�োধ জানান�ো দরকার। যা আপনাকে ভ�োগান্তির
"য�োগ্যতার শর্ত " থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে যার জন্য আপনি শ্রমিক ক্ষতিপূরণ
দায়ের করেছেন।
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অপারেশনগুলিতে একটি "অংশগ্রহণকারী" ছিলেন,
তবে আপনাকে স্বতঃস্ফূর্ত বিবৃতির সাথে ব�োর্ডে র
কারণ হতে পারে, অথবা ভবিষ্যতে আপনাকে
ক্ষতিপূরণগুলির জন্য দাবী দায়ের করেছেন বা
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B. নিম্নলিখিত তথ্য প্রদান করে শপথ বিবৃতি সম্পূর্ণ করুন:
আইটেম 1 -আপনার বর্তমান আবাসিক ঠিকানা, এপার্টমেন্ট নম্বর সহ (যদি প্রয�োজ্য হয়), রাস্তার নাম, রাস্তার নাম, শহর, রাজ্য
এবং জিপ ক�োড দিন। আবাসিক ঠিকানা থেকে ভিন্ন যদি মেইলিং ঠিকানা দিন। আপনার টেলিফ�োন নম্বর অন্তর্ভু ক্ত করতে ভু লবেন
না। আপনার সামাজিক নিরাপত্তা নম্বর এবং আপনার তারিখ জন্ম / তারিখ / বছর দ্বারা প্রদান করুন।
আইটেম 2 -এই বাক্যটিতে বলা হয়েছে যে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের সাইট, ফ্রেশ কিলস ল্যান্ড ফিল, নিউইয়র্ক সিটি-তে 11 সেপ্টেম্বর,
2001 এবং 12 সেপ্টেম্বর, 2002 এর মধ্যে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার রেসকিউ, পুনরুদ্ধার এবং ক্লিনআপ অপারেশনগুলিতে আপনি
অংশগ্রহণ করেছিলেন। মর্গে বা অস্থায়ী মর্গে, ম্যানহাটানের পশ্চিমে এবং ফ্রেশ কিলস ভূ মি পূরণের মধ্যবর্তী ম�োড়।
আইটেম 3 -আপনি যদি ক�োনও কর্মচারী (অর্থের জন্য আপনার চাকরির সময়) অথবা স্বেচ্ছাসেবক (আপনার কর্মসংস্থানের সময়
না, কিন্তু উপর) হিসাবে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র উদ্ধার, পুনরুদ্ধার এবং / অথবা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক্রিয়াকলাপগুলিতে অংশগ্রহণ
করেছেন কিনা বেতন ছাড়া আপনার নিজের উদ্যোগ);
আইটেম 4 -সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ তালিকাটি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে আপনার ক্রিয়াকলাপের ক�োন প্রমাণ, উদাহরণস্বরূপ, ব্যাজ, চিঠি,
বিবৃতি, ছবি, আবাসন, ইত্যাদি;
আইটেম 5 -টেবিল পূরণ করুন। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার রেসকিউ, পুনরুদ্ধার এবং / অথবা আপনার কর্মক্ষমতার জন্য ক্লিনআপ
অপারেশনগুলিতে আপনার অংশগ্রহণের তারিখ এবং অবস্থানগুলি নির্দিষ্ট করুন। আপনি যে তারিখ বা তারিখগুলিতে ছিলেন সেখানে
প্রতিটি অবস্থানে আপনি যে কাজ সম্পাদন করেছিলেন তা বর্ণনা করুন। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার রেসকিউ, পুনরুদ্ধার এবং / অথবা
ক্লিন-আপ অপারেশনগুলিতে অংশগ্রহণের সময় এবং যদি প্রয�োজ্য এবং আপনি জানেন যে আপনার নিয়োগকর্তা (গুলি) বা রেসকিউ
সত্তা / স্বেচ্ছাসেবক সংস্থার সম্পূর্ণ নাম এবং ঠিকানা দিন আপনার নিয়োগকর্তার বীমা ক্যারিয়ারের নাম; এবং
আইটেম 6 -আপনি ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার রেসকিউ, পুনরুদ্ধার এবং / অথবা ক্লিনআপ অপারেশনগুলিতে অংশগ্রহণের সাথে সম্পর্কিত
ব�োর্ডে র সাথে শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ দাবি দায়ের করেছেন কিনা তা ইঙ্গিত দিন। যদি আপনার থাকে, আপনি দাবি দাখিল করা
তারিখ এবং WCB কেস নম্বর অন্তর্ভু ক্ত করতে হবে।
আইটেম 7 -এই আইটেমটি আপনার ব�োঝার বর্ণনা দেয় যে শপথ বিবৃতিটি দাখিল করে এবং "অংশগ্রহণকারী" হিসাবে নিবন্ধন
করে সেটি শ্রমিক ক্ষতিপূরণ ক্ষতিপূরণগুলির জন্য দাবি দাখিলের মত�ো নয়। বেনিফিটের জন্য দাবি দাখিল করতে আপনাকে অবশ্যই
ব�োর্ড ফর্ম C -3 বা ফরম WTCVol-3 জমা দিতে হবে।
আইটেম 8 -এই আইটেমটি বলে যে আপনি ব�োঝেন যে আইনটি যারা মিথ্যা লিখিত নথি ব�োর্ডে জমা দেয় এবং মিথ্যা বিবৃতি
দেওয়ার জন্য দণ্ডিত করে।
C. শপথ বিবৃতিটি সম্পন্ন করার পরে, এটি সত্য এবং সঠিক তা নিশ্চিত করার জন্য এটি পর্যাল�োচনা করুন।
D. 
একটি ন�োটারি পাবলিক সামনে শপথ বিবৃতি সাইন ইন করুন। শপথ বিবৃতিতে আপনার স্বাক্ষরটি এই বিবৃতিটিতে স্বাক্ষর করার
সময় আপনি যে এলাকাতে অবস্থিত সেক্ষেত্রে স্বাক্ষরয�োগ্যতা বা তু লনায�োগ্য প্রক্রিয়াটি অবশ্যই স্বীকৃ ত হবে। শপথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর
করবেন না যতক্ষন না আপনি ন�োটারি পাবলিকের উপস্থিতিতে থাকবেন। অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন: এই বিবৃতিটি স্বাক্ষরিত করে
আপনি শপথ করেন এবং নিশ্চিত করেন যে প্রদত্ত তথ্য এবং এতে বিবৃতি দেওয়া মিথ্যা সাক্ষ্যের আওতায় সত্য। আপনি এটিও
বুঝছেন যে আইনটি মিথ্যা মামলার মিথ্যা অভিয�োগের জন্য, এবং বীমা দেওয়ার জন্য মিথ্যা সরঞ্জাম জমা দেওয়ার জন্য মিথ্যা
প্রমাণের জন্য জরিমানা নির্ধারণ করে।
E. ব�োর্ডে র সেন্ট্রালাইজড মেইলিং ঠিকানায় 11 সেপ্টেম্বর, 2022 সালের পরে আপনার ব�োর্ডে র সাথে মূল শপথ বিবৃতিটি অবশ্যই জমা
দিতে হবে: প�োঃ Box 5205, Binghamton, N.Y. 13902.
অতিরিক্ত তথ্য
F. ব�োর্ডে র সাথে এই শপথ বিবৃতিটি দাখিল করা শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ সুবিধাগুলির দাবির দাখিল বলে মনে করা হয়না। কর্মীদের
ক্ষতিপূরণ সুবিধাগুলির জন্য একটি দাবি দাখিল করার জন্য, আপনাকে সময়মত পদ্ধতিতে একটি ফর্ম C-3 (ক্ষতিপূরণের জন্য
কর্মচারীর দাবি) বা WTCVol-3 (বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র স্বেচ্ছাসেবী দাবির ক্ষতিপূরণ) জমা দিতে হবে।
G. 
অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন: আপনি যদি বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের উদ্ধার, পুনরুদ্ধার এবং / বা ক্লিনআপ অপারেশনগুলিতে অংশগ্রহণের
সাথে সম্পর্কিত শ্রমিক ক্ষতিপূরণ ক্ষতিপূরণগুলির জন্য দাবী পেশ করেন, যা ব�োর্ড কর্তৃক অযথাযথ ছিল, কারণ আপনি আপনার
নিয়োগকর্তাকে সময়মত ন�োটিশ দেননি বা দাবি দায়ের করেননি ব�োর্ড অনুম�োদিত সময়ের মধ্যে, ব�োর্ডটি পুনরায় খ�োলা হবে এবং
এই দাবিটির পুনর্বিবেচনা করা হবে আপনার শপথ বিবৃতিটি 11 সেপ্টেম্বর, 2022 সালের পরে ব�োর্ডে র সাথে দাখিল করা হয়নি।
H. অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন:
• "অংশগ্রহণকারী" অবশ্যই তার দাবিতে আবেদন করার জন্য বর্ধিত দাবি দাখিলের সময়ের জন্য 11 সেপ্টেম্বর, 2022 সালের
11 ই সেপ্টেম্বরের পরে ব�োর্ডে র সাথে শপথপত্র জমা দেওয়ার মাধ্যমে নিবন্ধন করতে হবে।
• যদি "অংশগ্রহণকারী" ইতিমধ্যেই "য�োগ্যতার শর্ত " এর জন্য শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ সুবিধাগুলির জন্য দাবি দায়ের করেছে, যা
অবিলম্বে অস্বীকৃ ত হয়েছে এবং এখন ব�োর্ডে র সাথে শপথ বিবৃতিতে সময়মত ব্যর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে "অংশগ্রহণকারীর" দাবিটি
পুনরায় খ�োলা হবে না এবং পুনর্বিবেচনা করা হবে না ব�োর্ড দ্বারা। 11 সেপ্টেম্বর, 2012 এবং 11 সেপ্টেম্বর, 2017 এর
মধ্যে নিষিদ্ধ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার রেসকিউ, পুনরুদ্ধার বা ক্লিনআপ অপারেশনগুলির অংশগ্রহণকারীর দাবি অনুসারে, এই
অধ্যায়ের ধারা 18 বা বিভাগ 28 দ্বারা নিষিদ্ধ হিসাবে এই দাবিটি নিষিদ্ধ করা হবে না 1122 সালের 11 সেপ্টেম্বর বা তার
আগে দায়ের করা হয়। 11 সেপ্টেম্বর, 2012 এবং 11 সেপ্টেম্বর, 2017 এর মধ্যে নিষ্ক্রিয়তার ফলে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের
উদ্ধারকারী, পুনরুদ্ধার বা ক্লিনআপ অপারেশনগুলির অংশগ্রহণকারী কর্তৃক এই ধরনের দাবির ক�োনও দাবি এই অধ্যায়ের ধারা
18 বা 28 দ্বারা অনুম�োদিত হয়নি এবং ব�োর্ড কর্তৃক পুনর্বিবেচনা করা হবে।
• ক�োনও দাবি দাখিল করার প্রসারিত সময়টি শুধুমাত্র "অংশগ্রহণকারী" দাবির ক্ষেত্রে প্রয�োজ্য হবে, যিনি 11 সেপ্টেম্বর, 2022
এর পরে নয় বরং ব�োর্ডে র সাথে শপথ বিবৃতি দায়ের করে নিবন্ধন করেন।
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ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের অংশগ্রহণের নিবন্ধন
উদ্ধার, পুনরুদ্ধার এবং / অথবা পরিষ্কার আপ অপারেশন
(শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ আইন অনুসারে শপথ বিবৃতি §162)

নিবন্ধীকরণ শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ বেনিফিটের জন্য দাবী দায়েরের নয়

নিবন্ধনের বিষয়ে
__________________________________________, অংশগ্রহণকারী
(আপনার প্রথম নাম, মাঝারি প্রাথমিক এবং শেষ নাম)

			

হলফনামা
WCL§162

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার রেসকিউ, রিকভারি এবং / অথবা
ক্লিন-আপ অপারেশনগুলিতে অংশগ্রহণের বিষয়ে।

*******************************

রাজ্য ________________________________ )
		

(রাজ্য / প্রদেশ যেখানে আপনি এটির�োটাইজড করেছেন)

) এসএস

কাউন্টি _____________________________________________________________

(কাউন্টি, অথবা দেশ যদি বাইরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যেখানে আপনি এই ন�োটাইজড করেছেন)

আমি, ____________________________________________ (প্রথম নাম মুদ্রণ, মাঝারি প্রাথমিক এবং শেষ নাম))
যথাযথভাবে শপথ গ্রহণ, প্রত্যয়ন করে এবং বলে:
1. 	আমি উপরে নামক অংশগ্রহণকারী, এবং আমি _______________________________________________ এ
বসবাস করি
	
___________________________________________________ (রাস্তার নম্বর এবং নাম, শহর, রাজ্য, জিপ ক�োডএবং
দেশ না থাকলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)। আমার মেইলিং ঠিকানা (আবাসিক ঠিকানা থেকে ভিন্ন হলে _____________________
________________________________________________________________________________________
আমার টেলিফ�োন নম্বর ____________________ (এলাকা ক�োড, সংখ্যা)। সামাজিক নিরাপত্তা সংখ্যা
_________________ (ঐচ্ছিক) এবং আমার জন্ম তারিখ _______________________.
2. 	ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার রেসকিউ, পুনরুদ্ধার, এবং / অথবা ক্লিয়ার-আপ অপারেশনগুলিতে আমি অংশগ্রহণকারী ছিলাম
কারণ সেই শব্দটি শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন §161 (1) এ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। (সম্পূর্ণ সংজ্ঞা জন্য নির্দে শ পৃষ্ঠা দেখুন।)
3. 	আমি শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন §161 (1) হিসাবে সংজ্ঞায়িত (বিশ্বস্ত বাণিজ্য কর্মী বা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে
অংশগ্রহণ করেছি কিনা তা উল্লেখ করে) ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার রেসকিউ, পুনরুদ্ধার এবং / অথবা পরিষ্কার আপ
ক্রিয়াকলাপগুলিতে অংশগ্রহণ করেছি। (একজন ব্যক্তি একজন কর্মী হিসাবে অংশগ্রহন করলে সে তার কর্মসংস্থানের সময় ছিল এবং অর্থ
প্রদান করেছিল। একজন ব্যক্তি একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অংশগ্রহণ করলে তিনি তার কর্মসংস্থানের অংশ নন তিনি / তার নিয়োগকর্তার
অংশগ্রহণের নির্দে শ দেন নি এবং সেগুলি সম্পাদিত পরিষেবার জন্য পরিশ�োধ করা হয়নি।)

4. 	আমার স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে আমার ক্রিয়াকলাপগুলির নিম্নোক্ত প্রমাণ আছে ________________________________
________________________________________________________________________________________
(আপনার স্বেচ্ছাসেবী ক্রিয়াকলাপগুলির ছবি, ব্যাজ, অক্ষর ইত্যাদি ক�োন প্রমাণ তালিকাভু ক্ত করুন)। (যদি আপনি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে

অংশগ্রহণ না করেন তবে এই অনুচ্ছেদটি ক্রস করুন।)

5. 	অংশগ্রহণকারী হিসাবে আমি ক�োথায় কাজ করেছি সেই তারিখ এবং অবস্থান (গুলি), আমি যে কাজটি সম্পাদন
করেছি তার বর্ণনা, আমার নিয়োগকর্তার নাম এবং ঠিকানা, একজন অংশগ্রহণকারী বা সংস্থা বা সংস্থাটির নাম যা
আমার স্বেচ্ছাসেবক অংশগ্রহণকে নির্দে শ করে এবং বীমা ক্যারিয়ার, যদি আমার নিয়োগকর্তার জন্য প্রয�োজ্য এবং /
অথবা পরিচিত হয় তবে নিম্নরূপ:
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তারিখ (গুলি)
অংশগ্রহণ

স্থান যেখানে
(গুলি) অংশগ্রহণ

কাজ বর্ণনা বর্ণনা

নিয়োগকর্তা /
রেসকিউ সংস্থা বা
সংস্থা নাম

নিয়োগকর্তা / রেসকিউ
সংস্থা বা এজেন্সি ঠিকানা

নিয়োগকর্তার বীমা
ক্যারিয়ারের নাম (যদি
পরিচিত হয়)

6. 	আমি (রাজ্যটি আপনার আছে কিনা বা আছে কিনা) ___________________________ বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র
উদ্ধার, পুনরুদ্ধার এবং / অথবা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক্রিয়াকলাপগুলিতে আমার অংশগ্রহণের সাথে সম্পর্কিত Workers’
Compensation Board (তারপরে "ব�োর্ড " হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) কর্মীদের ক্ষতিপূরণ আইন §162 (1)।
আমি _____________________ তে আমার দাবি দাখিল করেছি (Workers’ Compensation Board-র সাথে তারিখের
দাবি দাখিল করা হয়েছিল) এবং দাখিলকৃ ত দাবির জন্য "WCB কেস নম্বর" হল _______________ (Workers’
Compensation Board কর্তৃক নির্ধারিত আট নম্বর নম্বর)।

7. 	
আমি বুঝি ব�োর্ডে র সাথে এই শপথ বিবৃতিটি দাখিল করে আমি বেনিফিটের দাবি দায়ের করছি না এবং ব�োর্ড একটি
কেস ফাইল তৈরি করবে না। আমি বুঝি যে ক�োনও দাবি দাখিল করার জন্য আমাকে অবশ্যই ব�োর্ড ফর্ম C-3,
ক্ষতিপূরণ প্রদানকারীর কর্মচারী দাবি, অথবা ফর্ম WTCVol-3, বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবকের ক্ষতিপূরণ দাবির
জন্য জমা দিতে হবে।
8. 	আমি বুঝি যে আইনটি প্রতারণার জন্য জরিমানা নির্ধারণ করে, ব�োর্ডে র মত�ো একটি পাবলিক সত্তা দিয়ে এবং লিখিত
বিবৃতিতে ইচ্ছাকৃ তভাবে মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার জন্য লিখিত যন্ত্রের মিথ্যা বিবৃতি তৈরির জন্য মিথ্যা বিবৃতি দেয়।
আমার নামটি স্বাক্ষরিত করে আমি শপথ করে শপথ দিয়েছি যে আমি এখানে যে তথ্য এবং বিবৃতি তৈরি করেছি
তা সত্য।
______________________________________
সম্পূর্ণ স্বাক্ষর
(শুধুমাত্র কালি - সম্ভব হলে নীল বলপয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন)

_____________________________ এর
________________ দিন আগে আমার কাছে শপথ
করেছিলাম, 20_____
________________________________________
ন�োটারি পাবলিক
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