
NYC ছোট বয্বসাপর্তিষ্ঠানের কোভিড থেকে উদধ্ারের অনদুানের আবেদন সতয্ায়ন 

 

অনুগ্রহ করে পড়ুন, সম্পন্ন করুন ও স্বাক্ষর করনু  

   

ব্যবসার নাম: _________________________________________________  
  

ব্যবসার ঠিকানা:________________________________________________  
 
ব্যবসার EIN#/SSN#/ITIN#:________________________________________________  
  

নিউ ইয়র্ক সিটি ("সিটি") ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিষেবা দপ্তর (Department of Small Business 
Services, “SBS”) উপযুক্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের জন্য ফেডারেল আমেরিকান পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা 
আইন (American Recovery Plan Act, "ARPA" 31 CFR পার্ট 35) অরথ্ায়নে 66 RCNY 
সেকশন 17, et. al-এ উলল্িখিত শর্তাবলী অনুসারে $10,000 অনুদান প্রদান করছে। ("NYC ক্ষুদ্র 
ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের কোভিড থেকে উদ্ধারের অনদুান কর্মসূচি” বা “পর্োগ্রাম”)।   
 
"প্রোগ্রামে" অংশগ্রহণ করতে এবং অনুদান পেতে, সিটির কাছে ব্যবসার (নীচে দেওয়া সংজ্ঞা 
অনুযায়ী) অনুদান আবেদনের ("আবেদন") অংশ হিসেবে ব্যবসাকে ("গ্রহীতা") নিম্নলিখিত বিষয়গুলো 
প্রমাণ করতে হবে:  
  

• নিম্নে স্বাকষ্রকারী ব্যক্তি, পর্োগ্রামের অনুদান ("ব্যবসা") এর জন্য উপরে দেওয়া নামের 

আবেদনকারী ক্ষুদ্র ব্যবসার মালিক বা প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত; 

• প্রোগ্রামের অনুদানের জন্য ব্যবসা কর্তৃক আবেদন জমা দেওয়ার তারিখে ব্যবসা চাল ু

আছে;  

• ব্যবসাটি হয় (1) একটি কষু্দ্র ব্যবসা হিসেবে পরিচালনা করে যেখানে এর আয়ের কমপকষ্ে 

50% উত্তর আমেরিকান ইন্ডাস্ট্রি ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম (NAICS) কোড দ্বারা 

সংজ্ঞায়িত ক্রিয়াকলাপ থেকে উত্পনন্ হয় যা 71 (কলা, বিনোদন, এবং বিনোদন) বা 72 

(আবাসন এবং খাদ্য পরিষেবা) দিয়ে শরুু হয় অথবা (2) ব্যবসাটি একটি নিম্ন-মধ্যম আয়ের 

আদমশুমারি এলাকায় (ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ হাউজিং অ্যানড্ আরবান ডেভেলপমেন্ট 

("HUD") দ্বারা সংজ্ঞায়িত মার্কিন সেন্সাস ট্র্যাক্ট হিসেবে সংজ্ঞায়িত) অবস্থিত, 



যেখানে গড় পারিবারিক আয় মেট্রো এরিয়া গড় পারিবারিক আয়ের (HUD দ্বারা নির্ধারিত) 

80% এর কম, কিংবা (3) উভয়ই 

• 2019 এবং 2020 বা 12-মাসের ক্যালেন্ডার বছর 2019 এবং 2020 মাসের ক্যালেন্ডার 

বছরের তুলনামূলক ত্রৈমাসিক তুলনা করে পাওয়া উপাত্ত হিসেবে COVID-19-এর আঘাতের 

পরে ব্যবসাটিত আয় বা মোট প্রাপ্তি কমপক্ষে 25% হ্রাস পেয়েছে;  

• ব্যবসা নিম্নলিখিত প্রোগ্রামগুলোর কোনোটি থেকে অনুদান পায়নি: (1) U.S. ক্ষুদর্ 

ব্যবসায় প্রশাসন (“SBA”) বন্ধ ভেন্যু অপারেটর অনুদান প্রোগ্রাম (Shuttered Venues 

Operator Grant Program) বা (2) SBA রেস্তোঁরা পুনরজু্জীবিত করার তহবিল 

• অনুদানের তহবিলের পর্াপ্তির পরে, বয্বসা প্রোগ্রাম এবং ARPA (31 CFR পার্ট 35) এর 

অনুমোদিত উদ্দেশয্ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তহবিলগুলো ব্যবহার করবে। 

 
এই চুক্তির অন্যান্য ধারা, আবেদন বা প্রযোজয্ আইনের অধীনে সিটির অন্য কোনো অধিকার 
থাকা সত্ত্বেও, প্রাপক যদি চুক্তির শর্তাবলী, চুকত্ি বা বিধান লঙ্ঘন করে অথবা যদি এই চুক্তি বা 
আবেদনে বা এই চুক্তি বা প্রোগ্রামের সাথে জমা দেওয়া কোনো নথিতে পর্াপকের দব্ারা করা 
প্রতিনিধিত্ব, ওয়ারেন্টি বা বিবৃতি মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর বলে প্রমাণিত হয়, অথবা যদি, শহরের 
একমাত্র বিচারে, প্রাপকের আচরণ এমন হয় যে শহরের স্বারথ্ ক্ষতিগ্রস্থ বা পক্ষপাতদুষ্ট 
হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অথবা যদি পর্োগ্রামের তহবিল কোনো অনুমোদিত উদদ্েশয্ে ব্যবহার 
করা না হয় অথবা প্রাপক অন্যথায় প্রোগ্রামের অধীনে অনদুান পাওয়ার অযোগ্য বলে নির্ধারিত 
হয় তাহলে সিটি বা এর মনোনীতদের নিম্নোক্ত অধিকার থাকবে:  
  

প্রোগ্রামের অধীনের কোনো অনুদান বাতিল করনু বা পাওনা আটকে দিন 
এবং/অথবা প্রাপক করত্ৃক লঙ্ঘনের কারণে ইতোমধ্যেই সিটির হওয়া ক্ষতির সমান 
পেমেন্ট দাবি করুন এবং ফেরত নিন।  সিটির এই ধরনের কোনো পদক্ষেপ সিটির 
বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের কোনো মামলার কারণ হবে না।    
এখানে বিপরীত যাই থাককু না কেন, আবেদনকারী সম্মত হন এবং বোঝেন যে 
আবেদন অনমুোদিত হযে়ছে এমনটি অবহিত করা না পরয্নত্ অনদুানের আবেদনের 
পর্তয্যন় অনসুারে কোনো অনদুান তহবিলের অরথ্ পর্দানই কারয্কর হবে না। এবং 
সেই অনযুায়ী, আমি, আমার ও বয্বসার পকষ্ থেকে, এতদব্ারা সিটি, এর করম্চারী, 
করম্করত্া, পর্তিনিধি, এজেনট্ এবং ঠিকাদারদের (সমম্িলিতভাবে "শহর পর্তিনিধি") 



বিরদুধ্ে এই ধরনের অনমুোদনের সাথে সংশল্িষ্ট যেকোনো দাবি ও দাযব়দধ্তার 
দাবি করার অধিকার পরিতয্াগ করছি।   

আবেদনকারীর পর্তিনিধিতব্: 

ব্যবসা সম্মত এবং/অথবা প্রত্যয়ন করে,পর্োগ্রামে এই ধরনের ব্যবসার অংশগ্রহণ এবং 

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রোগ্রামের অধীনে অনুদান তহবিল গ্রহণের শরত্ হিসেবে নিচের প্রত্যেকটির 

জন্য প্রযোজ্য: 

(1) আমি (ব্যবসায়ের মালিকের নাম) ______________________________________ এই

প্রত্যয়নের তারিখে এতদব্ারা সিটির কাছে প্রত্যয়ন করছি যে: (i) আমি ব্যবসার একজন মালিক ও

যথাযথভাবে অনুমোদিত প্রতিনিধি; (ii) ব্যবসাটি আবেদন জমা দেওয়ার তারিখ পর্যন্ত চালু ছিল

এবং এই পর্ত্যয়নের তারিখ পর্যন্ত চালু আছে; (iii) ব্যবসায় ______ জন কর্মী কর্মরত আছে;

এবং (iv) ব্যবসাটি হয় (1)একটি ক্ষুদর্ ব্যবসা হিসেবে পরিচালনা করে যেখানে এর আয়ের কমপক্ষে

50% উত্তর আমেরিকান ইন্ডাস্ট্রি ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম (NAICS) কোড দ্বারা সংজ্ঞায়িত

ক্রিয়াকলাপ থেকে উত্পনন্ হয় যা 71 (কলা, বিনোদন, এবং বিনোদন) বা 72 (আবাসন এবং খাদ্য

পরিষেবা) দিয়ে শুর ুহয় অথবা (2) ব্যবসাটি একটি নিম্ন-মধ্যম আয়ের আদমশুমারি এলাকায় (ইউএস

ডিপার্টমেন্ট অফ হাউজিং অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট ("HUD") দ্বারা সংজ্ঞায়িত মার্কিন

সেন্সাস ট্র্যাক্ট হিসেবে সংজ্ঞায়িত) অবস্থিত, যেখানে গড় পারিবারিক আয় মেট্রো এরিয়া গড়

পারিবারিক আয়ের (HUD দ্বারা নিরধ্ারিত) 80% এর কম,  কিংবা (3) উভয়ই

(2) আমি প্রত্যয়িত করছি যে সীমাবদ্ধতা ছাড়াই "ক্ষুদ্র ব্যবসা"-র সংজ্ঞা পরূণ করাসহ

ব্যবসাটি প্রোগ্রামের একটি অনুদান পাওয়ার সকল যোগ্যতার শর্তাবলী পূরণ করে। "ক্ষুদ্র

ব্যবসা" মানে এমন কোনো ব্যবসায়িক উদ্যোগ বা অন্যকোনো সংস্থা যেটির: (i) অনধিক 500

কর্মচারী রয়েছে অথবা পর্যোজ্য হলে, ব্যবসায়িক উদ্যোগ বা সংস্থা যে শিল্পে কাজ করে তার

জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রশাসনের ফেডারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কর্তৃক পর্তিষ্ঠিত কর্মচারীর

সংখ্যার আকারের স্ট্যান্ডার্ড এবং (ii) ক্ষুদ্র বয্বসা আইন (15 U.S.C. 632) এর ধারা 3-এর

সংজ্ঞা অনযুায়ী এটি একটি ক্ষুদ্র ব্যবসা উদ্যোগ।

(3) আমি প্রত্যয়ন করছি যে : A) 2019 এবং 2020 সালের তুলনামূলক ত্রৈমাসিক; বা B) 12-

মাসের ক্যালেন্ডার বছর 2019 এবং 2020 মাসের ক্যালেন্ডার বছরের  তুলনা করে পাওয়া উপাত্ত



হিসেবে COVID-19-এর আঘাতের পরে ব্যবসাটিতে আয় বা মোট প্রাপ্তি কমপক্ষে 25% হ্রাস 

পেয়েছে। 

(4) আমি প্রত্যয়ন করছি যে ব্যবসা নিম্নলিখিত প্রোগ্রামগুলোর (a)(“SBA”) বন্ধ ভেন্যু 

অপারেটর অনুদান প্রোগ্রাম (Shuttered Venues Operator Grant Program) বা (b) SBA 

রেস্তোঁরা পনুরুজ্জীবিত করার তহবিল কোনোটি থেকে অনুদান পায়নি।  

(5) আমি বুঝি যে প্রোগ্রামের জন্য সীমাবদ্ধতা ছাড়া প্রযোজ্য সকল আইন ও নিয়মসহ 

ব্যবসাকে অবশ্যই প্রযোজ্য ফেডারেল, স্টেট ও স্থানীয় আইন, নিয়ম এবং অন্যান্য আইনি 

প্রয়োজনীয়তাকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিপালন করতে হবে। এই চুক্তিটি নিউইয়র্ক সিটি ও স্টেটে 

কার্যকর হয়েছে বলে বিবেচিত হবে এবং নিউইয়র্ক স্টেটের আইন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন 

দ্বারা পরিচালিত এবং তা অনুসারে ব্যাখ্যা করা হবে।   

(6) আমি প্রত্যয়ন করছি যে ব্যবসাটি চালু বা 31 ডিসেম্বর, 2019 এর আগের যেকোনো 

কর্তব্যে অবহেলার পরিশোধসহ সমস্ত ফেডারেল, স্টেট বা সিটি কর পরিশোধ করা হয়েছে। 

(7) আমি সম্মত যে ব্যবসা, পর্োগ্রামের অনুদান তহবিল প্রোগ্রাম ও ARPA (31 CFR পার্ট 

35)" এর অনুমোদিত উদদ্েশয্ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বয্বহার করবে এবং আবেদনের তারিখ 

থেকে কমপক্ষে তিন (3) বছরের জনয্ প্রোগ্রামের অনুদান তহবিলের ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত 

সকল বই ও রেকরড্ সংরক্ষণ করবে এবং সিটির অনুরোধের ভিত্তিতে এই জাতীয় রেকর্ড সরবরাহ 

করবে। আমি আরও সম্মতি প্রদান করছি যে পর্োগ্রামের অনদুান তহবিলের কোনো অংশ ব্যবসার 

কার্যক্রমের খরচ ভারসাম্য করে COVID-19 মহামারীর ফলে ঘটে যাওয়া অর্থনৈতিক অসুবিধা 

প্রশমিত করা ছাড়া অন্য কোনো উদদ্েশয্ে ব্যবহার করা হবে না। 

(8) আমি বুঝি, স্বীকার করি এবং সম্মত যে প্রোগ্রাম ও ব্যবসা, আবেদন ও এই অনুদানের 

আবেদনের পর্ত্যয়ন কিংবা প্রোগ্রামের সাথে সংশ্লিষ্ট জমা দেওয়া নথি ও প্রোগ্রামের অনুদানের 

তহবিলের ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত অধিক্ষেত্রসহ সিটি, নিউ ইয়র্ক স্টেট এবং ফেডারেল 

এজেন্সি করত্ৃক নিরীক্ষা বা তদন্তের আওতাধীন। আমি স্বীকার করি ও সম্মত যে ব্যবসা, 

প্রোগ্রামের শর্তাবলী ও এই প্রত্যয়ন অনুসারে, সীমাবদ্ধতা ছাড়াই অনুদান প্রদানের একটি 

প্রোগ্রাম পরিপালন পরয্ালোচনা পরিচালনার উদ্দেশয্ে, সিটি, নিউ ইয়রক্ স্টেট বা এই জাতীয় 

ফেডারেল এজেন্সি বা তাদের নিজ নিজ মনোনীত ব্যক্তিদের দ্বারা যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুরোধ করা 

তথ্যের সাথে সহযোগিতা করবে এবং প্রদান করবে। আমি আরও স্বীকার করি যে এই ধরনের 



অনুরোধের মধ্যে সীমাবদ্ধতা ছাড়াই এই ধরনের ডকুমেন্টেশন ও ব্যবসার ব্যবসায়িক কার্যকলাপ 

এবং/অথবা আর্থিক তথ্য সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।   

(9) আমি প্রত্যয়িত করছি যে ব্যবসাটি নিম্নলিখিত একটি বা একাধিক ব্যবসা নয় যা 

প্রোগ্রামের অধীনে অনদুান পাওয়ার অযোগ্য বলে নির্ধারিত হয়েছে: (i) কোনো অলাভজনক 

সংস্থা; (ii) চার্চ বা অন্যান্য ধর্মীয় পর্তিষ্ঠান; (iii) এমন কোনো ব্যবসা বা এন্টারপর্াইজ যা 

ফেডারেল, স্টেট বা স্থানীয় আইনে বেআইনি কোনো কার্যকলাপে নিযুক্ত; অথবা (iv) একটি 

সরকারী সতত্া (নেটিভ আমেরিকান উপজাতির মালিকানাধীন এবং/অথবা পরিচালিত কোনো সত্তা 

ছাড়া) বা নিরব্াচিত অফিসিয়ালের অফিস।  

(10) ব্যবসার ইকযু্ইটি বা মালিকানার স্বারথ্ের 10% এর বেশি কোনো মালিক: (a) পরূ্ববরত্ী 

তিন (3) বছরের মধ্যে কোনো মালিক দোষী সাব্যস্ত হয়নি বা এই ধরনের মালিকের বিরুদ্ধে 

দেওয়ানি রায় দেওয়া হয়নি অথবা পাবলিক লেনদেনের অধীনে কোনো পাবলিক (ফেডারেল, স্টেট বা 

স্থানীয়) লেনদেন বা চুকত্ি প্রাপ্তি, পাওয়ার চেষ্টা বা সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোনো মালিক (i) 

জালিয়াতির বা ফৌজদারি অপরাধের জন্য (ii) ফেডারেল বা স্টেটের অ্যান্টি-ট্রাস্ট বা পর্কিউরমেন্ট 

বিধি লঙ্ঘনের জন্য বা (iii) আত্মসাৎ, চুরি, জালিয়াতি, ঘুষ, মিথয্া বা রেকরড্ ধ্বংস করা, মিথ্যা 

বিবৃতি তৈরি করা বা চরুি করা সম্পতত্ি গ্রহণ করার জন্য; বা (b) উপ-অনচু্ছেদে (a) উল্লেখিত 

যেকোনো অপরাধের জন্য সরকারি সত্তা, (ফেডারেল, রাজ্য বা স্থানীয়) দ্বারা অভিযুক্ত বা 

অন্যথায় ফৌজদারি বা দেওয়ানীভাবে অভিযুক্ত হবার জন্য প্যারোল বা প্রোবেশন শুরু করেননি। 

(11) আমি প্রত্যয়িত করছি যে ব্যবসা বা এর কোনো মালিককে কোনো সময়েই ফেডারেল 

চুক্তি, ফেডারেল সাবকনট্্রাক্ট, বা ফেডারেল আর্থিক বা অ-আর্থিক সহায়তা বা সুবিধা পাওয়ার 

জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা হয়নি। 

(12) আমি প্রত্যয়ন করছি যে আমি ব্যবসার পক্ষে আবেদন ও এই প্রত্যয়নটি সম্পূর্ণ করতে 

এবং জমা দেওয়ার জন্য যথাযথভাবে অনুমোদিত।  আমি যাচাই করছি যে এখানে থাকা বিবতৃিগুলো 

সত্য ও সঠিক এবং আমি প্রোগ্রামের জন্য ব্যবসার যোগ্যতাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করিনি।     

(13) আমি স্বীকার করি যে শহর ও এর মনোনীত ব্যক্তি ব্যবসা কর্তৃক পর্দত্ত ট্যাক্স ও 

অন্যান্য নথি এবং তথ্যের উপর ভিতত্ি করে প্রোগ্রাম ও কোনো প্রোগ্রাম অনুদান দেয়ার জনয্ 

ব্যবসার যোগ্যতা নির্ধারণ করবে এবং সিটি ও এর মনোনীত ব্যক্তিরা বয্বসাকে যেকোনো 

প্রোগ্রাম অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রমাণ ও ট্যাক্স এবং অন্যান্য নথির উপর 



নির্ভর করেছেন। আমি আরও নিশ্চিত করছি যে প্রোগ্রামকে দেয়া ট্যাকস্ রিটার্ন তথ্য 

অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবায় (Internal Revenue Service) জমা দেওয়া ট্যাক্স রিটার্ন তথ্যের 

অনুরূপ।  আমি বুঝি, স্বীকার করি ও সম্মত যে সীমাবদ্ধতা ছাড়াই ফেডারেল, স্টেট বা স্থানীয় আইন 

ও প্রবিধানগুলোর সাথে পরিপালনের উদ্দেশ্যে সিটি ও এর মনোনীত এবং অনুমোদিত প্রতিনিধিরা 

স্থানীয়, স্টেট এবং ফেডারেল অনুমোদিত প্রতিনিধিদের সাথে এই ধরনের কর ও অন্যান্য তথ্য 

শেয়ার করতে পারে।   

(14) আমি বুঝি যে এই প্রত্যয়ন, আবেদন বা প্রোগ্রামের সাথে সম্পর্কিত কোনো বস্তুগত 

মিথ্যা বিবৃতি ইচ্ছাকৃতভাবে বা পর্তারণামূলকভাবে জমা দেওয়ার ফলে এই ব্যবসা বা আমি একজন 

প্রধান মালিক বা কর্মকর্তা এমন কোনো ব্যবসা প্রোগ্রামের অনুদানের জন্য অযোগ্য হতে 

পারে এবং বয্বসা বা মিথ্যা বিবৃতি প্রদানকারী ব্যক্তিকে ফৌজদারি অভিযোগ বা অন্যান্য 

প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞার অধীন হতে পারে।   

(15) চেক, ওয়্যার ট্রান্সফার বা অন্য যেকোনো উপায় এবং চালান, ভাউচার, উপযুক্ত 

অধিক্ষেত্রের আদালতের রায় অনুসারে বা অন্য যেকোনো প্রশাসনিক উপায়ে, প্রাপক বা তার 

মনোনীত ব্যক্তি কর্তকৃ এই প্রোগ্রামের অধীনের অনুদান তহবিলের চডূ়ান্ত পেমেনট্ গ্রহণ, সিটি, 

এর কর্মচারী, কর্মকর্তা, প্রতিনিধি, এজেন্ট ও ঠিকাদারদের (সম্মিলিতভাবে "সিটি প্রতিনিধি") 

যেকোনো ও সকল দাবি ও প্রাপকের প্রতি দায়বদ্ধতার মুক্তি হিসেবে গঠন হবে ও পরিচালনা 

করবে, যে দাবি সম্পর্কে প্রাপক সচেতন ছিলেন বা যুক্তিসঙ্গতভাবে সচেতন হওয়া উচিত ছিল, 

চূড়ান্ত পেমেন্ট গ্রহণের পূর্বে সিটি বা সিটি প্রতিনিধিদের কাজের উপর ভিত্তি করে এই 

প্রোগ্রামের অংশগ্রহণ থেকে উদ্ভূত, বিশেষভাবে করা হয়েছে এমন কোনো বিবাদ এবং সিটিকে 

পর্যাপ্ত নোটিশ দেওয়া ছাড়া।   

(16) আমি বুঝি যে প্রোগ্রামের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় এই প্রত্যয়নপত্র ও আমার ব্যবসার 

সাথে সংশ্লিষ্ট নন-প্রোপ্রায়েটারি, অ-গোপনীয় তথ্য নিউ ইয়র্ক স্টেট ও নিউ ইয়রক্ সিটির 

ডিসক্লোজার আইন বা সরকারি সত্ত্বার অনুরোধ অনুসারে সর্বজনীন করা যেতে পারে অথবা 

সিটিতে প্রদত্ত পরিষেবার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সরকারি সংস্থা ও তাদের ঠিকাদার বা পরিষেবা 

প্রদানকারী ও অংশীদারদের সাথে শেয়ার করা যেতে পারে।  সেই অনুযায়ী, আমার জমা দেয়া এমন 

কোনো নন-প্রোপ্রায়েটরি বা অ-গোপনীয় তথ্য প্রকাশ বা পর্কাশের ক্ষেত্রে এখন বা ভবিষ্যতে 

এই প্রত্যয়নের সাথে জমাকৃত নথিপত্রের ফি বা নিয়ন্ত্রণের দাবিসহ, আমি, নিজের ও ব্যবসার 

পক্ষ থেকে, এতদ্বারা সিটির বিরদু্ধে যেকোনো দাবির অধিকার পরিত্যাগ করছি।  আমি সম্মত যে 

আমার কাছে প্রপ্রায়েটরি বা গোপনীয় মনে হলে পর্োগ্রাম তহবিল গ্রহণ করার আগে আমি 



যেকোনো তথ্য শনাক্ত করব।  আমি বুঝি যে মালিকানার পর্কতৃি, বা এই জাতীয় যেকোন তথ্যের 

গোপনীয়তার বিষয়ে যেকোন সংকল্প সিটি সীমাবদ্ধতা ছাড়া নিউ ইয়র্ক স্টেট পাবলিক অফিসার 

আইনসহ তার নিজস্ব বিবেচনার ভিতত্িতে ও নিউ ইয়র্ক স্টেট বা নিউ ইয়রক্ সিটির আইন, নিয়ম 

এবং নীতি অনুসারে করবে। 

   

নীচে সব্াকষ্র করার মাধয্মে আমি পর্মাণ করছি যে উপরের বিবতৃিগলুো আমার সরব্োতত্ম জঞ্ান 
অনুসারে সতয্ এবং সঠিক।  
 

 ___________________________________________             ______________  
(ব্যবসার মালিকের স্বাকষ্র)                                                                                       (তারিখ)   
 

___________________________________________ 
(ব্যবসার মালিকের নাম) 

 

_________________________ 
(ব্যবসার মালিকের পদবি) 
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