
�িত:   িস�াপুর �জাতে�র সরকার এবং স�িকর্ ত সকল সরকারী খাত ("সরকার") 
 

েঘাষণাপ� এবং শাি� হইেত অবয্াহিত 
 

১) আিম, ______________________________________________________________ 
(এন আর আই িস নং / এফ আই এন:  ____________________), এত�ারা �ীকার 
কের িনলাম েয সরকার আমােক চলােফরা িনয়�ন পিরমাপ 1  (“SHN”) �িতপালেনর জনয্ 
আমােক একিট উৎসগর্কৃত একক ক�   সুিবধা �দান কেরিছল এবং আিম েঘাষণা করিছ েয 
আিম তার পিরবেতর্  আমার িনেজর অবাধ ই�া  েথেক একিট  উৎসগর্কৃত  সুিবধায় অনয্ 
েকানও বয্ি�র সােথ একই সমেয়র  ঘের থাকার িব�ি�  (“SHN”) �িতপালেনর জনয্  ( 
ভাগাভািগ করা কে�র আবাসন )  িনবর্াচন করিছ। আিম �ীকার কির েয ভাগাভািগ কে�র  
আবাসন এ (“SHN”) ঘের থাকার িব�ি�  �িতপালেনর সােথ ঝঁুিকগিল জিড়ত  থাকেত 
পাের, (“SHN”) -এর অধীেন থাকা বয্ি�র সােথ, যার সােথ  আিম ক�িট ভাগ করিছ 
তার �ারা সং�ামক েরােগর সং�মণ, েযমন COVID-19-এর �া�য্ স�িকর্ ত ঝঁুিক রেয়েছ।    
 

২) সরকার ে� েহাম েনািটস (SHN) এর জনয্ আমার ভাগাভািগ করা ক� আবাসেনর স�িকর্ ত 
িকছু বয্েয়র বয্ব�া এবং বহন করার িবেবচনায় ("সহায়তা"), আিম িন�িলিখত �ারা আব� 
হেত স�ত: 
 

 ক) আিম  এত�ারা সরকার, সরকারী সং�াসমূহ যারা আমার  ে� েহাম েনািটস (SHN)  
এর জনয্ ভাগাভািগ  করা ক� আবাসেনর সােথ সংি�� এবং তােদর কমর্কতর্ াগন, 
িনযু�কগন,, �িতিনিধগন, (সি�িলতভােব, " অবয্াহিত �া� সকল") েক সমূদয় অথবা  
েয েকান �কার দায় দািয়�, ি�য়াকলাপ,  ��, দাবী ,বাধয্বাধকতা এবং / অথবা 
দায় েথেক �িত অথবা �ংস ( সীমাব�তা ছাড়া এবং আইেনর  অনুেমাদন েযাগয্ 
বয্াি� পযর্�, শারীিরক আঘাত, সং�মণ, �াণহািন, স�িত্তর �িত সহ) আমার �ারা 
অথবা  ে� েহাম েনািটস  এর  জনয্ ভাগাভািগ  করা ক� আবাসেনর ফল�িতেত 
সংঘিটত , তােদরেক  ছাড় , অবয্াহিত এবং িচরতের ভারমু� করিছ।   
 

 খ) আিম এই দায় মুি� এবং অবয্াহিতেক েগাপনীয় বেল িবেবচনা করব এবং েকানও তৃতীয় 
পে�র কােছ অবয্াহিত �া� সকেলর কারও পূবর্ িলিখত স�িত বয্িতেরেক মুি�র শতর্ ািদ 
এবং �িতপূরণ বা অবয্াহিত �া� সকেলর কাছ েথেক �া� সহায়তার কথা জানাব না। 
 

 গ)  আিম স�ত হই েয এই দায় মুি�র এবং অবয্াহিতর অধীেন অবয্াহিত �া� সকেলর  
কাছ েথেক  �া� সম� সহায়তার েচেয় েবিশ বয্িয়ত সম� বয্য় আিম বহন করব। 
আিম আরও স�ত হই েয ে� েহাম েনািটস ( SHN) এর জনয্ আমার ভাগাভািগ 
করা ক� আবাসেনর সােথ স�িকর্ ত এবং আমার লােগজ / মালপ�, �মেণর  নিথ এবং 
আমার বয্ি�গত স�িত্তর িনরাপদ েহফাজত আমার আচরণ, কাজ এবং ভুেলর জনয্ 
আিম সবর্দা পুেরাপুির দায়ব� থাকব।  
 

 ঘ)  আিম  অবয্াহিত �া� সকলেক েয েকানও এবং সম� দায়ব�তা, �িত, �ংস, ি�য়া, 
দাবী, �� , বয্য় (স�ূণর্ অবয্াহিতর িভিত্তেত আইিন বয্য় এবং িবেশষ�েদর 'এবং 
পরামশর্দাতােদর িফ সহ)  িন�িত্তর পিরমাণ এবং �দত্ত পিরমাণ আদালেতর স�ি�র 



িভিত্তেত, যা বজায় থােক,  তার দায় , বয্িয়ত, �দত্ত  বা �িত�� িবষয় সমূহ যা 
অবয্াহিত �া� সকেলর �ারা অথবা ভাগাভািগ করা ক� আবাসেনর সােথ সংি��তার 
কারেণ উ�ূত তা েথেক িনরাপত্তা �দান করব এবং িনরাপদ রাখব।    
 

 ঙ)  এই চুি�িট িস�াপুেরর আইন �ারা পিরচািলত হেব। আিম িস�াপুেরর আদালেতর �ত� 
িবচারবয্ব�ায় জমা িদেত স�ত। 
 

আিম এই িচিঠিট পেড়িছ এবং আিম এর িবষয়গিল স�ূণর্রেপ বুঝেত েপেরিছ এবং স�ত হেয়িছ।  
 

____________________ 
�া�র 

 

 
____________________ 

তািরখ 
 

 

 

1 ‘’চলােফরা িনয়�েনর পিরমাপ’’ যা COVID-19 (অ�ািয় পিরমাপ) (িনয়�ন আেদশ) আইন ২০২০। 
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