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নিউইয়র্ক  শহরেে গৃহহীি পনেরেবা নবভাগ  
 
 

গণ শুিানিে নবজ্ঞনি এবং প্রস্তানবত নিয়রেে উপে েন্তবয র্োে সুর াগ 

 

আেো র্ী প্রস্তাব োখনি? বিশেষ এক-কালীন সহায়তা কর্মসচূী (Special One-Time Assistance 

Program, SOTA), স্থায়ী বাসস্থাননর জনয ননউ ইয়কম  শহনরর গৃহহীন পনরনেবার (Department of 

Homeless Services, DHS) আশ্রয় ছেন়ে যাওয়া ছযাগয বযনি এবং পনরবারগুনলার জনয এক বেনরর ভা়ো 
সহায়তা প্রদান কনর৷ এই প্রস্তাবিত বিবি কর্মসচূীটার বিয়ন্ত্রণকারী বিবিগুশিাশক সংকবিত করশি৷ 

 

শুিানি র্খি এবং কর্াথায় হরত চরেরি?  প্রস্তাবিত বিয়শর্র উপর বিউইয়কম  েহশরর গৃহহীি 
পবরশষিা বিভাগ 15ই জনু, 2021 সকাল 10টায় বিশেষ এককািীি কর্মসচূী সম্পশকম  একটা গণ 
শুিাবির আশয়াজি করশি।  COVID-19-এর জন  ্ য শুিাবিটা দরূিতীভাশি Zoom-এর র্াধ্যনর্ 

অনুনিত হনব৷  উপবিত থাকশত ইচ্ছকু িযবিরা শুিাবিশত যযাগদাি করশত পাশরি বিশনাি উপাশয়: 

 

ইন্টােরিট অনিও এবং নভনিওে োধ্যরে: 

 
https://us02web.zoom.us/j/88406510905 

ক ারিে োধ্যরে: 

 

যটবিশ াি িম্বর:  646 876 9923 

বর্টংশয়র আইবি:    884 0651 0905 

 

প্রস্তানবত নিয়রেে ওপে আনে নর্ভারব েতােত জািারত পােব?  প্রস্তাবিত বিয়শর্র ওপর যয যকউ 
র্ন্তিয করশত পাশরি: 

 

• ওরয়বসাইট-এে দ্বাো।  আপবি NYC বিয়র্সর্ূহ-এর ওশয়িসাইট 

http://rules.cityofnewyork.us/-এর র্ািযশর্ DHS-এর কাশে র্ন্তিয জািাশত পাশরি। 
 

• ইরেরেে দ্বাো।  আপবি DHSRules@dhs.nyc.gov ইশর্ি ঠিকািায় র্ন্তিয জাবিশয় ইশর্ি করশত 

পাশরি।   অিুগ্রহ কশর বিষয় িাইশি “SOTA” কথাটা অন্তভুম ি করুি। 
 

• িার্র ারগ।  আপবি আপিার র্ন্তিয িাকশযাশগ পাঠাশত পাশরি: 

 
DHS Rules 
150 Greenwich Street, 38th Floor 
New York, NY  10007 
 

অিুগ্রহ কশর স্পষ্ট করুি যয আপবি SOTA বিয়শর্র ওপর র্ন্তিয করশেি। 

https://us02web.zoom.us/j/88406510905
http://rules.cityofnewyork.us/
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•  যাক্স দ্বাো।  আপবি র্ন্তিয 917-639-0413 িম্বশর  যাক্স করশত পাশরি।  অিুগ্রহ কশর বিষয় 

িাইশি “SOTA” কথাটা অন্তভুম ি করুি। 
 

**েতােত জো র্োে কশে তানেখ 15ই জিু েধ্যোনি প কন্ত।** 

শুিানিরত বক্তবয োখাে দ্বাো।  গণ শুিাবিশত যারা প্রস্তাবিত বিয়শর্র উপর র্ন্তিয করশত চাি তাশদরশক 

অিেযই িার্ যিখাশত হশি। আপবি শুিাবির আশগ 929-221-6690 িম্বশর য াি কশর অথিা 

DHSRules@dhs.nyc.gov যত ইশর্ি কশর িার্ যিখাশত পাশরি। আপবি 15ই জিু শুিাবি শুরুর সর্শয়ও 

িার্ যিখাশিার একটা সুশযাগ পাশিি।  আপবি বতি বর্বিট পযমন্ত িিিয রাখশত পারশিি। 

শুিানিরত অংশগ্রহণ র্োে জিয আোে সহায়তাে প্ররয়াজি হরে র্ী হরব?  শুিাবিশত আপিার 

বিশদেী ভাষার যদাভাষী, সাশেবতক ভাষার যদাভাষী িা প্রবতিন্ধীশদর জিয বিশেষ িযিিার প্রশয়াজি হশি 

আপিাশক অিেযই তা আর্াশদর জািাশত হশি। উপশরর যদওয়া ঠিকািাগুশিাশত িাকশযাশগ,  যাক্স কশর অথিা 
ইশর্ি কশর আপবি আর্াশদর জািাশত পাশরি। এোড়াও আপবি আর্াশদর 929-221-6690 িম্বশর য াি কশরও 

জািাশত পাশরি। িযিিা করার পযমাপ্ত সর্য় যপশত আশগ যথশক জািাশিার জিয অিুশরাি করা হশচ্ছ। অিগু্রহ কশর 

আর্াশদরশক 1িা জিু-এর র্শিয জািাি।  
 

প্রস্তানবত বিয়শর্র ওপে করা র্ন্তিযগুশিা নর্ আনে কেখরত পানে?  আপবি অিিাইশি 

http://rules.cityofnewyork.us/ ওশয়িসাইশট বগশয় প্রস্তাবিত বিবির ওপর করা র্ন্তিযগুশিা যদখশত পাশরি। 
শুিাবির কশয়কবদি পশর, প্রস্তাবিত বিয়র্ সংক্রান্ত অিিাইশি জর্া যদওয়া সর্স্ত র্ন্তশিযর প্রবতবিবপ, বিশখ 

জািাশিা সর্স্ত র্ন্তশিযর প্রবতবিবপ এিং যর্ৌবখকভাশি জািাশিা র্ন্তশিযর একট সারসংশেপ DHS-এর 

ওশয়িসাইশট জিগশণর জিয উপিব্ধ করা হশি।  
 

এই নিয়ে প্রণয়রি DHS নর্ভারব র্তৃক ত্ব কপরয়রি?  বিউ ইয়কম  বসট সিশদর িারা 603 এিং 1043। 
 

আনে কর্াথায় DHS-এে নিয়োবেী কপরত পানে?  DHS-এর বিয়র্ািিী বিউইয়কম  েহশরর বিয়র্ািিীর 

31িং েীষমকশক রশয়শে। 
 

নবনধ্ ততনে র্োে প্রনিয়া কর্াি আইরিে দ্বাো নিয়নিত?  বিয়র্ািিী ততবর িা পবরিতম ি করার সর্শয় 

DHS যক অিেযই বসট চাটম াশরর 1043 িারার েতম গুশিাশক পূরণ করশত হশি। বিজ্ঞবপ্তট বসট চাটম াশরর িারা 

1043 (b)-এর েতম ািিী অিসুাশর করা হশয়শে। 

 

 

http://rules.cityofnewyork.us/
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নভনি ও উরেরশযে নববৃনত 

বিশেষ এককািীি সহায়তা (Special One Time Assistance, SOTA) কর্মসূচী, বিউ ইয়কম  বসটর র্শিয,  বিউ 

ইয়কম  যেশটর অিযািয কাউবি িা বিউ ইয়কম  যেশটর িাইশর যাওয়ার জিয যযাগয গৃহহীি পবরশষিা বিভাশগর 

(Department of Homeless Services, DHS) গ্রাহকরা যারা কর্পশে 90 বদি আশ্রয়িশি যথশকশেি তাশদর জিয 

এক িের পযমন্ত অবগ্রর্ ভাড়া প্রদাি করশি৷ 

 

SOTA যসই সকি কর্মরত িযবির এিং পবরিারগুশিার এিং তাশদর দ্বারা যারা সম্পরূক সুরোর্ূিক আয় 

(Supplemental Security Income, SSI), সার্াবজক সুরো অের্তা আয় (Social Security Disability 

Income, SSDI) এিং অিযািয আকাশরর আয় পাি, ভবিষযশত যতেণ িা তাাঁরা পবরিারটার থাকার জিয পবরিারটার 

আশয়র অিবিক চবিে েতাংে ভাড়া বদশত সের্ হি।  একটা পবরিার SOTA-এর জিয অিুশর্াবদত হশি, বিউ ইয়কম  

েহশরর র্ািি সম্পদ প্রোসি (Human Resources Administration, HRA) িাবড়ওয়ািাশক র্াবসক ভাড়া যপশর্ি 

করার উশেশেয একটা অযাকাউি ততবর করশি। SOTA অিুদাি-এর এক িের সম্পূণম হওয়ার পশর, পবরিারট তাশদর 

বিশজশদর ভাড়া বিশজশদর দ্বারা যদওয়ার জিয দায়ী থাকশি এিং, অস্বাভাবিক পবরবিবতশত োড়া, ভবিষযশত আর SOTA 

পাশি িা৷  

এই বিয়র্ প্রণয়শির জিয DHS-এর ের্তা পাওয়া যযশত পাশর বিউ ইয়কম  েহর সিদ-এর িারা 603-এ৷ 

িতুি উপকরণটার িীশচ যরখা টািা হশয়শে। 

একটা িতুি অিযায় 5 অন্তভুম ি করার জনয, ননউইয়কম  শহনরর গৃহহীন পনরনেবা নবভাগ ননউইয়কম  শহনরর ননয়র্াবলীর 

নশনরানার্ 31-এর সংনশাধ্ন  করার প্রস্তাি কশর, ছযটা ননম্ননলনিতভানব প়েনত হনব: 

 

নবরশে এর্র্ােীি সহায়তা (Special One Time Assistance, SOTA) র্েকসচূী 

§ 5-01 সংজ্ঞাসেূহ। 

এই অিযাশয়র উশেেযগুবির জিয, নীনচর শব্দগুনলর ননম্নরূপ অর্ম হনব: 

(a)“কনর্শনার”-এর অর্ম হল ননউ ইয়কম  শহনরর সার্ানজক পনরনেবা বিভাগ (Department of Social Services)-এর 

কনর্শনার অর্বা কনর্শনানরর দ্বারা অনুনর্ানদত বযনি। 
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(b) “DHS”-এর অর্ম হল ননউইয়কম  শহনরর গৃহহীন পনরনেবা নবভাগ (New York City Department of Homeless 

Services)। 

(c)“DHS পনরবানরর আশ্রয়স্থল”-এর অর্ম হল DHS অর্বা DHS-এর হনয় কাজ কশর এর্ি যকািও সংিা দ্বারা 

পবরচাবিত বেশু অথিা প্রাপ্তিয়স্কসহ পবরিারগুশিার জিয আশ্রয়িি৷ 

(d)  একটা “DHS একক প্রাপ্তবয়নের আশ্রয়স্থল”-এর র্ানন হল DHS অর্বা DHS-এর হনয় কাজ কনর এর্ন ছকানও 

সংস্থা দ্বারা পনরচানলত একক প্রাপ্তবয়নের জনয আশ্রয়িি৷ 

(e)“DSS”-এর অথম হি বিউ ইয়কম  েহশরর সার্াবজক পবরশষিা বিভাগ (New York City Department of 

Social Services), যার র্নধ্য DHS এবং ননউ ইয়কম  শহনরর র্ানব সম্পদ প্রশাসন (Human Resources 

Administration) উভয়ই অন্তভুম ি হয়৷ 

(f) “যর্াট আয়”-এর অথম হি িীশচ উশিবখতগুশিার যযাগ ি: (1) বিউ ইয়কম  বিবি, বিয়র্ ও বিিািসর্ূশহর (New York 

Codes, Rules and Regulations) বেশরািার্ 18 এর িারা 352.17 যত সংজ্ঞা যদওয়া অিুসাশর অবজম ত আয়, তশি 

এর যথশক িাদ যাশি বিউ ইয়কম  েহশরর যুি এিং সর্াজ বিকাে বিভাশগর গ্রীষ্মকািীি যিু কর্মসংিাি কর্মসূচী (New 

York City Department of Youth and Community Development’s Summer Youth Employment 

Program)-এর র্ািযশর্ করা আয়; এিং (2) এই বেশরািাশর্র িারা 387.10(b)(3) যত সংজ্ঞা যদওয়া অিুসাশর 

অিুপাবজম ত আয় িযবতক্রর্ হি এই যয ভতুম বকযুি কর্মসংিাশির র্ািযশর্ উপাবজম ত আয়, যযখাি যথশক PA িাদ যাশি এিং 

শুিুর্াত্র যসই আয়টাশক িরা হশি যযটা বিয়বর্ত পাওয়া যায়৷ একটা পবরিাশরর যর্াট আয় বিিমারণ করার সর্শয়, 

বিউইয়শকম র বিবি, বিয়র্ এিং বিবিসর্ূশহর 18 িং বেশরািাশর্র 387.11 িারা 387.12-যত বিিমাবরতগুশিাশক অন্তভুম ি 

কশর, অিযািয সকি আয় যথশক বিশয়াগ অথিা িযবতক্রর্গুশিা প্রশযাজয হশি িা৷ 

(g)"আশ্রয়স্থনলর পনরবার"-এর অর্ম হল ছসই বযনিনবনশে অর্বা বযনিবগম যারা SOTA ইউনননট বসবাস কনরন অর্বা 

একনিতভানব বসবাস করার ইচ্ছা রানিন।  

(h) পনরবাযরর অথম হি আশ্রয়িশির পবরিার এিং যযশকাশিা অবতবরি িযবিিগম যারা SOTA ইউনননটর 

আশ্রয়স্থনলর পনরবারটার সনে বসবাস করনত ইচ্ছা কনরন, যনদ তারা আশ্রয়স্থনলর পনরবারটার ছযনকাননা সদনসযর স্বার্ী 

অর্বা স্ত্রী, গাহম স্থয সেী অর্বা ননভম রশীল সন্তান হয় অর্বা আশ্রয়স্থনলর পনরবারটার 21 বেনরর কর্ বয়সী ছকানও 

সদনসযর বাবা অর্বা র্া অথিা সৎিািা অথিা সৎর্া হয়৷ 
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(i) “HRA” র্ানন হল ননউইয়কম  নসটির র্ানব সম্পদ প্রশাসন (Human Resources Administration)।    

(j)“PA” র্ানন হল, ননউ ইয়কম  সার্ানজক পনরনেবাসর্ূনহর আইন § 349-এর অনুসরনে এবং/অর্বা ননরাপত্তার্ূলক ছনট 

সহায়তার আইন § 159-এর এবং ছসগুনলর অধ্ীনন ছ ানেত নবনধ্গুনলর অনুসরনে প্রদত্ত র্ানসক অনুদান এবং 

আশ্রয়স্থলসংক্রান্ত ভাতা অন্তভুম ি কনর সরকানর সহায়তার সুনবধ্াগুনলা৷  

(k) একজি "কর্মসূচীনত অংশগ্রহেকারী" হল ছসই পনরবারটার একজন স্বতন্ত্র বযনি ছয পনরবারটার হনয় একটা SOTA 

ইউননট লীজ নননয়নে এবং কর্মসচূীটার ছর্নক বনহষৃ্কত হয়নন। 

(l) একটা অিুদাি?র অথম হি এই অিযাশয়র িারা 5-03(c)-এর অিুসরশণ HRA-এর দ্বারা করা যপশর্িগুশিা৷ 

 

(m)একট "SOTA ইউননট" -এর অথম হি একটা িসিাশসর ইউবিট যযটার জিয এই অিযাশয়র অিুসরশণ 

যপশর্িগুশিা করা হশচ্ছ। 

(n) "বিশেষ একদকািীি সহায়তার কর্মসূচী" অথিা SOTA কর্মসূচী-এর অথম হি এই অিযাশয়র অিুসরশণ প্রবতবিত 

কর্মসূচী৷ 

§ 5-02 সাধ্ােণভারব। 

(a) বিশেষ এককািীি সহায়তা (Special One Time Assistance, SOTA) কর্মসূচী. বিউ ইয়কম  বসটর র্শিয, 

অিযািয বিউ ইয়কম  যেশটর কাউবি িা বিউ ইয়কম  যেশটর িাইশর যযশত সের্ করার জিয যযাগয গৃহহীি পবরশষিা 

বিভাশগর (Department of Homeless Services, DHS) গ্রাহকশদর জিয এক িের পযমন্ত র্াবসক ভাড়া প্রদাি কশর৷ 

শুিুর্াত্র আয়কারী পবরিারগুশিার জিয উপিব্ধ, কর্মসূচীটার িকো করা হশয়শে কর্মসূচীটার গ্রাহকশদর একটা অিিায় 

যপৌাঁোশত সাহাযয করার উশেশে যাশত তারা SOTA অিুদাশির দ্বারা আচ্ছাবদত পশর িেরটাশত স্ব-বিভম র হশত পাশর৷  

এইভাশি, এটা হি একট এক-কািীি অিুদাি৷   

 

(b) DHS, SOTA কর্মসূচী পবরকল্পিা করশি, তশি িযবতক্রর্ হশিা যয অযাকাউি যথশক SOTA যপশর্িগুশিা করা হশি, 

যসটা HRA-এর দ্বারা করা হশি৷ 
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§ 5-03 ক াগযতা এবং কপরেন্ট।  

(a) SOTA-এর জিয যযাগয হশত, একটা পবরিারশক অিেযই বিনবিবখত প্রশয়াজিীয়তাগুবি পরূণ করশত হশি: 

 

(1) আশ্রয়স্থনলর পনরবারটানক, আবনশযকভানব DHS আশ্রয়স্থনল বসবাস করনত হনব এবং আশ্রয়স্থনল বসবাস 

করার ছযাগযকারী অবস্থা র্াকনত হনব, তনব এই নবভানগর উপনবভাগ (d)-ছত অনুসানর বযনতক্রর্সহ৷ 

(2) যনদ পনরবারটার ছযনকাননা সদসয, ননউ ইয়কম  নবনধ্, বিয়র্ ও প্রবিিাশির 18 নং নশনরানানর্র 452,9 

ধ্ারার অধ্ীনন HRA আশ্রনয়র জনয ছযাগয বনল ননধ্মানরত হয়, তাহনল পনরবারটা অবশযই গাহম স্থয নহংস্রতার 

অপরাধ্ীনক অন্তভুম ি করনব না যা এই প্রকার নবনবচনার ফলাফল সৃনি কনরনে৷ 

(3) যনদ আশ্রয়স্থনল পনরবারট িতম র্াশি একটা DHS পারব্িাবরক আশ্রয়িশি িসিাস কশর, তাহনল 

পনরবারটা আবনশযকভানব ননউইয়কম  ছকাড, ননয়র্ এবং নবনধ্গুনলার 18 নং নশনরানানর্র অংশ 351 এবং 352-

এর অনুসরনে DHS দ্বারা ননধ্মানরত অনুসানর আশ্রনয়র জনয ছযাগয হনত হনব৷ 

 

(4) একটা পনরবারনক আবনশযকভানব, তানদর দ্বারা ননবমানচত একটা বাসস্থাি, ছযটা ইউননটটার জনয ছর্াট ভা়ো 

অর্বা প্রনযাজযতা অনুসার, পনরবারটার আনুপানতক ছশয়ার পনরবারটার আনয়র 40 শতাংনশর অনধ্ক না 

হওয়ার প্রনয়াজনীয়তানক অন্তভুম ি কনর, ধ্ারা 5-04-এ ননধ্মানরত প্রনয়াজনীয়তাগুনল পূরে কনর, ভা়োয় ছনওয়ার 

জনয কর্পনে এক বেনরর জনয একটা নলজ নননত হযি অথিা একটা চুবি করশত হশি৷ 

(5) পবরিারটার দ্বারা আিবেযকভাশি, এই বিভাশগর উপবিভাগ (d)যত প্রদত্ত অিুসাশর িযতীত, পূশিম তাশদর পশে 

SOTA যপশর্িগুশিা পাওয়া িা হশয় থাকশি৷ 

 

(6) পবরিারটশক অিেযই: 

(1) আয় ও পবরিাশরর গঠি সম্পশকম  সঠিক, পূণম এিং িতম র্াি তথয প্রদাি করশত হশি; 

(2) যযাগযতা যাচাই করার জিয প্রশয়াজিীয় সহায়ক িবথ প্রদাি করশত হশি; 

(3) SOTA অিুদািটা সরাসবর িাবড়ওয়ািাশক যদওয়ার জিয সম্মত হশত হশি; এিং 

(4) এই অিযাশয়র িারা 5-05-যত বিিমাবরত পাবরিাবরক প্রশয়াজিীয়তাগুশিার যেশত্র সম্মত হশত হশি৷ 
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(7) পবরিারটার আয় আিবেযকভাশি র্াবকম ি যুিরাশের আিাসি এিং েহর বিকাে বিভাগ ()-এর দ্বারা 

প্রবতবিত পবরিাশরর র্াশপর জিয বিউ ইয়কম  েহর অঞ্চশির র্িযর্ আশয়র আবে েতাংে-যক অবতক্রর্ করশি িা৷ 

 

(b)  আশ্রয়িশি িাস করার যযাগযতা এিং সীর্ািদ্ধতা। 

(1) আশ্রয়িশি িাস করার যযাগযতা৷ DHS-এর পাবরিাবরক আশ্রশয়র একট আশ্রয়প্রাপ্ত পবরিার, এই 

অিযায়টর িারার 5-03(a)(1)-এর উশেশেয যযাগযতা অজম িকারী আশ্রয় িাস পাশি, যবদ আশ্রয়িশির 

পবরিারট, অিুশর্াদি িাশভর পূশিম, 10ট কযাশিন্ডার বদিস পযমন্ত একট  াাঁশকর িযবতক্রর্সহ কর্পশে 90 বদি 

একট DHS আশ্রয়িশি িাস কশর থাশকি৷ যকাি DHS একক প্রাপ্তিয়শস্কর আশ্রশয়র িাবসন্দা একজি স্বতন্ত্র 

িযবি িারা 5-03(a)(1)-র উশেশেয যযাগযতা অজম িকারী আশ্রয় িাস পাশি যবদ যসই িযবি 365 বদশির র্শিয 

অন্তত 90 বদশির জিয একট DHS আশ্রশয় িাস কশর থাশক৷ একিার যকাি পবরিার যযাগযতা অজম িকারী আশ্রয় 

িাস যপশয় যগশি, এক িরশির আশ্রয় যথশক অিযটশত পবরিতম শির জিয তার যযাগযতা অজম িকারী আশ্রয় িাসট 

হারাশি িা। 

 

(2) যযাগযতা অজম িকারী আশ্রয় িাশসর পবরিতম ি৷ এই উপবিভাশগর অিুশচ্ছদ (1)-এর উশেশেয, কবর্েিার, 

আিাসি িাজার অিিা, আশ্রয়িি িযিহাশরর হার, এিং তহবিি সংিাশির উপিব্ধতার একট র্ূিযায়শির উপর 

বভবত্ত কশর যযাগযতা অজম িকারী আশ্রয় িাশসর েতম ািিী পবরিতম ি করশত পাশরি৷ 

 

(c) পবরিারগুবিশক আিবেযকভাশি DHS-এর দ্বারা বিিমাবরত একট  শর্ম এিং একট আকাশর একট আশিদিপত্র জর্া 

বদশত হশি৷  তহবিি সংিাশির উপিব্ধতার বিষয়িস্তুস্বরূপ, যবদ পবরিারট এই অিযায়টর প্রশয়াজিীয়তাগুশিা পূরণ 

কশরি এিং পবরিারটর দ্বারা বিিমাবচত িাবড়ওয়ািা এিং িসিাশসর জায়গাটা এই অিযাশয়র প্রশয়াজিীয়তাগুশিা পূরণ 

কশর, তাহশি DHS পবরিারটার আশিদি র্ঞ্জুর করশি এিং একটা অযাকাউি যখািার জিয, যযটার যথশক র্াবসক 

যপশর্িগুশিা এক িেশরর জিয সরাসবর িাবড়ওয়ািার কাশে করা হশি, যকসটাশক HRA-এর কাশে উশিখ করশি, তশি 

সংিা থাশক যয পবরিারটা SOTA ইউবিটটাশত িসিাস করা প্রচবিত রাশখ এিং িারা 5-07-যত বিিমাবরত িশর রাখার 

প্রবক্রয়াগুশিার বিষয়িস্তস্বরূপ৷  যবদ SOTA ইউবিশটর জিয যর্াট র্াবসক ভাড়া পবরিারটার আশয়র চবিে েতাংেশক 

অবতক্রর্ িা কশর, তাহশি র্াবসক যপশর্িগুশিা SOTA-এর যর্াট র্াবসক ভাড়া বিশয়াগ তৃতীয় পেগুশিার দ্বারা করা 

যযশকাশিা সংশযাজিগুশিা-এর সর্াি হশি৷  যবদ িারা 5-04(b)-এর প্রশয়াজিীয়তাগুশিা পূরণ করা হয় এিং SOTA 

ইউবিশটর র্াবসক ভাড়া পবরিারটার আশয়র চবিে েতাংেশক অবতক্রর্ কশর যায়, তাহশি যসই উপবিভাশগ বিিৃত 

অিুসাশর র্াবসক যপশর্িগুশিা পবরিারটার আিুপাবতক ভাশগর সর্াি হশি৷ 
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(d) অস্বাভাবিক পবরবিবতশত, DHS, পবরিারটার বিয়ন্ত্রণ িবহভূম ত কারশণ, পবরিারটা, ইবতর্শিযই DHS আশ্রয়িশি 

ব শর এশস থাশক, প্রথর্ SOTA অিুদাি প্রদাশির েয় র্াশসর র্শিয ব শর আসার ঝুাঁ বকযুি থাশক, তাহশি তাশদর বিশিচিার 

বভবত্তশত, একটা পবরিাশরর হশয় একটা বদ্বতীয় SOTA অিুদাি র্ঞ্জুর করশত পাশর৷ 

 

§ 5-04 SOTA ইউনিট  

(a) এই অধ্যানয়র ধ্ারা 5-03(a) উপনবভাগ (c)-এর অনুসরনে একটা SOTA আনবদন অনুনর্ানদত হনব না, যনদ না 

বাসস্থানটা, ছযটার জনয SOTA ছপনর্ন্টগুনলা ছদওয়া হনব, নীনচ ছদওয়া প্রনয়াজনীয়তাগুনলা পরূে কনর: 

(1)  বাসস্থানটানক আবনশযকভানব র্াবকম ি যুিরাশের 50টা রানজযর র্নধ্য একটানত, নডনিক্ট অফ কলানিয়া 

অর্বা র্ানকম ন যুিরানের অঞ্চলগুনলার র্নধ্য হনত হনব৷ 

(2) বাসস্থানটার জনয ভা়োটানক আবনশযকভানব, ছযিানন ইউননটটা অবনস্থত ছসিানকার অনযানয তুলনানযাগয 

ইউননটগুনলার সনে তুলনার ছেিয্ যুবিসংগত হশত হশি৷ 

(3) এই নবভানগর উপনবভাগ (b)-ছত সংস্থান করাটা বাদ নদনয়, বাসস্থানটার ভা়ো আবনশযকভানব পনরবারটার 

ছর্াট র্ানসক আনয়র চনিশ শতাংনশর অনধ্ক হনব না৷ 

(4)   যনদ নলজটা হয় ননউ ইয়কম  শহনরর একটা অযাপাটম নর্নন্টর একটা একক  নরর অর্বা একটা একক-

পনরবানরর বসব্াশসর জিয হয়, তাহনল ভা়ো, পনরবারটার ছর্াট আনয়র চনিশ শতাংশ অর্বা $800-এর 

র্নধ্য কর্টার ছর্নক অনধ্ক হনব না৷  বাসস্থানটা, ননউ ইয়কম  শহর বযতীত অনয ছকানও স্থানন একটা 

অযাপাটম নর্নন্টর অর্বা অনযানয বাসস্থাননর একটা একক  র হনত পারনব না৷  নরর ভা়ো শুধ্রু্াি ছকানও নশশু 

িা থাকা একজি অথিা দইুজি প্রাপ্তিয়শস্কর দ্বারা গঠিত পবরিারগুশিার জিয অিুশর্াবদত হশি, এবং 

অনুনর্ানদত হনব না ছযিানন  রটা একটা ননধ্মানরত-ভা়োর অর্বা ননয়নন্ত্রত ভা়োর ইউননট হনব৷ 

(b) িাসিািটার ভাড়া পবরিারটার যর্াট আশয়র চবিে েতাংশের অবিক হশত পাশর শুিুর্াত্র যবদ 

পবরিারটার ভাড়ার আিুর্াবিক ভাগ, পনরবারটার ছর্াট আনয়র চনিশ শতাংশনক অনতক্রর্ না কনর এবং নলজটানত 

একজন অনতনরি বযনি র্ানক যার ভা়োর আনুপানতক ভাগ ছসই বযনির ছর্াট আনয়র চনিশ শতাংশনক অনতক্রর্ কনর 

না৷ এই উপনবভানগর উনেনশয, পনরবারটার ভা়োর আনুর্াননক ভাগ হনব ভাড  ্ ্ার অশিমক যবদ বিশজ একজি 

অবতবরি িযবি থাশক যার আয়টা পবরিারটাশক এর্ি একটা ভাড়াসহ একটা ইউবিশট িািান্তবরত হশত সের্ 

করার জিয িযিহার করা হশচ্ছ, যা অনযভানব অনুনর্ানদত হত এর্ন ভা়োর ছর্নক ছবনশ৷ যনদ ছসিানন একজননর 
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অনধ্ক এই প্রকার অনতনরি বযনি র্ানক, তাহনল পবরিারটার আিুপাবতক ভাগ বিিমাবরত হশি একটা বিবদমষ্ট যকশসর 

বভবত্তশত, ছসই সকল উপাদানগুনলা নবনবচনা কনর ছযর্ন পনরবারটার গঠন এবং পনরবারটার দ্বারা প্রার্নর্কভানব বযবহার 

করার অনভপ্রায়যুি ছশাবার  নরর সংিযা৷ 

(c) যনদ বাসস্থানটা বিউ ইয়কম  েহশর, ননউ ইয়কম  রানজযর নাসাউ, রকলযান্ড, সানফাক অর্বা ওনয়স্টনচস্টার কাউনন্টনত 

অর্বা ননউ জাবসমর িারশজি, এনসক্স, হাডসন, নর্ডলনসক্স, পযানসক অর্বা ইউননট কাউনন্টনত হয়, তাহনল বাসস্থানটানক 

আবনশযকভানব একটা ননরাপত্তা এবং বাসনযাগযতার প্রনয়াজনীয়তা পূরে করনত হনব৷ যবদ িাসিািটা বিউ ইয়কম  

েহশর হয়, তাহনল এই নশনরানানর্র অধ্যায় 10-এর অধ্ীনন, এই প্রকার র্ূলযায়নটা হনব একই র্লূযায়ন ছযটা 

নসটিনহলপস(CityFHEPS) কর্মসূচীনত বযবহার করা হয়৷  যনদ বাসস্থানটা, এই উপ-অনুনচ্ছনদ তানলকাভুি অনযানয 

কাউনন্টগুনলানত হয়, র্ূলযায়নটা হনব উিয্খশযাগযভাশি সদেৃ যযটা বসটশহিপস(CityFHEPS) কর্মসূচীনত বযবহার 

করা হয়৷ বাসস্থানটার অবস্থান বযনতনরনকই, বান়েওয়ালানক আবনশযকভানব, সকল বান়ে এবং বাসস্থান সংক্রান্ত বিয়র্ 

র্ািকগুশিাশক র্ািশত হশি এিং SOTA ইউননটটা ভা়ো ছদওয়ার সর্নয় SOTA অনুদাননর বেরটানত বাসনযাগয 

হওয়্া বিবিত করশত হশি৷ 

 

§ 5-05 পানেবানের্ প্ররয়াজিীয়তা 

(a)_SOTA অিুদাি দ্বারা আচ্ছাবদত িেশরর র্শিয: 

 

(1) যবদ পবরিারটা SOTA ইউবিশটর যথশক িাইশর চশি যাওয়ার পবরকল্পিা কশর, তাহশি কর্মসূচীর 

অংেগ্রহণকারীশক অবিিশম্ব DSS-যক জািাশত হশি। 

 

(2) যবদ কর্মসূচীশত অংেগ্রহণকারীশক উশচ্ছশদর িবথগুশিা যদওয়া হয় তাহশি তাশদর অবিিশম্ব বিষয়টা DSS-যক 

জািাশত হশি। 

 

(3) কর্মসূচীশত অংেগ্রহণকারী আিবেযকভাশি অবিিশম্ব DSS যক জািাশিি যবদ তাাঁরা জািশত পাশরি যয 

িাবড়ওয়ািা অথিা যয িযবির কাশে ভাড়া পাঠাশত হশি, তার পবরিতম ি ঘশটশে৷ 

 

(4) পবরিারটাশক আিবেযকভাশি, তাশদর দ্বারা DHS যক SOTA-এর জিয অিুশর্াদশির সর্শয় জািাশিা প্রকৃত 

অথিা প্রতযাবেত আয়টা িজায় রাখার জিয সশিমাৎকৃষ্ট প্রশচষ্টা করশত হশি৷ 
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(5)_পবরিারটাশক আিবেযকভাশি সকি কর্মবভবত্তক সহায়তাগুশিার জিয আশিদি জর্া বদশত হশি যযগুশিার জিয 

তারা অবিকারী৷ এর র্শিয অন্তভুম ি হশত পাশর, সরকাবর ভাতা এিং কর যক্রবিটগুবি, যযর্ি, অবজম ত আয়কর 

যক্রবিট (Earned Income Tax Credit, EITC), বেশু কর যক্রবিট (Child Tax Credit, CTC) এিং বেশু 

পবরচযমা কর যক্রবিট (Child Care Tax Credit, CCTC)।   

(6)_পনরবারটানক আবনশযকভানব, কর্মসংস্থাি, বান়েওয়ালা-ভা়োনটর র্ধ্যস্থতা, আনর্মক পরার্শম, উনচ্ছদ-

নবনরাধ্ী পনরনেবাগুনলা অন্তভুম ি কনর নকন্তু ছসগুনলর র্নধ্য সীর্াবদ্ধ না ছর্নক তানদর ভা়োটিয়ার অনধ্কার রো 

করার জনয প্রনয়াজনীয়তা অনুসানর সকল উপযুি পনরনেবাগুনল গ্রহে করনত হনব।   যনদ পনরবারট বিউ 

ইয়কম  েহশর থাশক, তাহনল তারা এই পনরনেবাগুনলার জনয তানদর জনয ননধ্মানরত পনরনেবা প্রদানকারী অর্বা 

স্থানীয় গহৃহীন অনফস ছর্নক সহায়তা অর্বা উনিিগুনলা গ্রহে করনত পানর।  যনদ পনরবারটা ননউ ইয়কম  শহনরর 

বাইনর র্ানক, তাহনল তারা DSS-এর দ্বারা পনরচানলত একটা হটলাইননর ছর্নক পনরনেবাগুযিার জিয 

উশিখগুশিা যপশত পাশর৷ 

 

(7)  কর্মসূচীশত অংেগ্রহণকারীশক আিবেযকভাশি িাবড়ওয়ািাশক বিবখত আকাশর জািাশত হশি যবদ 

িাবড়ওয়ািা SOTA ইউবিটটাশক উপযুিভাশি রেণাশিেণ করশত অথিা প্রশয়াজিীয় যর্রার্ত করশত 

িযথম হি৷  যবদ সর্সযাটা চিশতই থাশক, এিং কর্মসূচীশত অংেগ্রহণকারী, বিভাগ 5-07-এর অিুসরশণ 

তাশদর ভাড়া আটশক রাখশত ইচ্ছকু হি, তাহশি তাশদর আিবেযকভাশি HRA যক জািাশত এিং 

সর্সযাসংক্রান্ত িবথপত্র এিং িাবড়ওয়ািার কাশে তাশদর জািাশিার িবথগুশিা বদশত হশি৷ 

 

(8) বিউ ইয়শকম র বিবি, বিয়র্ ও বিবিসর্ূশহর 18 িং বেশরািাশর্র 452,9 িারার অিীশি যবদ পবরিাশরর যকাি 

সদসয HRA আশ্রশয়র জিয যযাগয িশি বিিমাবরত হয়, যসশেশত্র এই িরশির বিিমারশণর যেশত্র পবরিারটা 

আিবেযকভাশি গাহম িয বিপীড়শির অপরািীশক অন্তভুম ি করশি িা। 

 

(9)  পবরিারটা আিবেযকভাশি SOTA ইউবিটটাশক সািশিট করশি িা (অথিা অিযশক ভাড়া যদশি িা) অথিা 

ইউবিটটার যেশত্র তাশদর অবিকার িািান্তবরত করশি িা৷ 

 

(10) পবরিারটা অিযভাশি SOTA কর্মসূচীর প্রোসশির জিয DSS-এর সশে সহশযাবগতা করশি৷ 
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(b) SOTA অিুদাশির এক িেশরর যেশষ, পবরিারটা তাশদর ভাড়া বিশজরা যদওয়ার জিয দায়ী থাকশি। 

 

§ 5-06 বানিওয়াোে প্ররয়াজিীয়তা 

 

(a) SOTA কর্মসূচীশত অংেগ্রহণকারী িাবড়ওয়ািারা বিনবিবখত প্রশয়াজিীয়তাগুশিার বিষয়িস্তু: 

 

(1) িাবড়ওয়ািা িগদ জাবর্ি অশথমর পবরিশতম  DSS বসবকউবরট ভাউচার গ্রহণ করশি এিং পবরিারটার যথশক 

যকািও অবতবরি জাবর্শির জিয িিশি িা; 

 

(2) িাবড়ওয়ািা, SOTA অিুদাশির দ্বারা আচ্ছাবদত িেশর বিশজ বিিমাবরত ভাড়া অথিা যুবিসংগত ব শসর 

অবিক যকািও বকেুর জিয দাবি, অিুশরাি, অথিা গ্রহণ করশি িা৷ 

 

(3)  িাবড়ওয়ািা, বিশজর যকািও সংিাি বিবিমশেশষ, যসই র্াশসর জিয SOTA ইউবিশটর ভাড়া প্রদাশির জিয 

সর্য়র্ত পবরশোি বহসাশি র্াশসর যেষ বদশি যদওয়া SOTA যপশর্ি িশি বিশিচিা করশি৷ 

 

(4) SOTA অিুদাশির দ্বারা আচ্ছাবদত িেশর, িাবড়ওয়ািা আিবেযকভাশি, DSS এিং পবরিারটার যথশক 

বিবখত অিুশর্াদি িযতীত SOTA ইউবিট যথশক একটা পবরিারশক অিয একটা িাসিাশি িািান্তবরত করশি িা৷  

 

(5) SOTA অিুদাশির দ্বারা আচ্ছাবদত িেশর, িাবড়ওয়ািা আিবেযকভাশি, পবরিারটার দ্বারা SOTA 

ইউবিটটাশত আর িসিাস িা করার বিষশয় জািার 5টা িযিসাবয়ক বদিশসর র্শিয DSS-যক জািাশি৷  

 

(6) SOTA অিুদাশির দ্বারা আচ্ছাবদত িেশর, িাবড়ওয়ািা আিবেযকভাশি, পবরিারটার ভাড়াটয়ার 

অবিকারশক প্রভাবিতকারী যকািও আইবি কাযমকিাপ শুরু হওয়ার 5টা িযিসাবয়ক বদিশসর র্শিয DSS-যক 

জািাশি৷  

 

(7) SOTA অিুদাশির দ্বারা আচ্ছাবদত িেশর, িাবড়ওয়ািা আিবেযকভাশি, যুবিসংগতভাশি যথা েীঘ্র সম্ভি 

DSS-যক জািাশি যবদ SOTA ইউবিটটার র্াবিকািা অথিা বিয়ন্ত্রশণর যেশত্র যকািও পবরিতম ি ঘশট৷  
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(8) িাবড়ওয়ািা আিবেযকভাশি, যযশকাশিা সর্য়কাশির জিয পবরিারটার SOG SOTA ইউবিশট িসিাস 

কশরবি যসই সর্য়কাশির জিয কর্মসূচীর যথশক পাওয়া যযশকাশিা যপশর্ি DSS-এ কাশে য রত যদশি৷  

 

(9) িাবড়ওয়ািা আিবেযকভাশি, DSS-এর কাশে যিঠিক তথয যদওয়ার, অথিা র্াবিকািা, প্রাপক অথিা 

বিয়ন্ত্রশণর যেশত্র পবরিতম শির কারণজবিত অবতবরি যপশর্িগুশিা অন্তভুম ি কশর বকন্তু যসগুশিাশত সীর্ািদ্ধ িা 

যথশক যযশকাশিা অবতবরি যপশর্ি সম্পশকম  জািাশি এিং DSS-এ কাশে য রত যদশি৷ 

 

(10) The িাবড়ওয়ািা আিবেযকভাশি, DSS-এর কাশে, পবরিারটা SOTA অিুদাশির দ্বারা আচ্ছাবদত িেশর, 

SOTA ইউবিটটা িায়ীভাশি যেশড় যগশে অথিা িায়ীভাশি যেশড় যাওয়ার পবরকল্পিা করশে যসই বিষশয় জািার 

5টা িযিসাবয়ক বদিশসর র্শিয জািাশি এিং িসিাশসর ইউবিটটাশত পবরিারটার িা থাকার সর্শয় HRA-এর 

যথশক পাওয়া যযশকাশিা যপশর্ি য রত যদশি৷  

 

(11) িাবড়ওয়ািারা আিবেযকভাশি, সর্স্ত প্রশযাজয এিং আিাসি সংক্রান্ত বিয়র্ র্ািক প্রকৃতভাশি যর্শি চিশি 

এিং ভাড়া যদওয়ার সর্শয় এিং SOTA অিুদাশির দ্বারা আচ্ছাবদত িেশর SOTA ইউবিটটার িাসশযাগযতা 

বিবিত করশি;  

 

(12)  যবদ SOTA ইউবিটটা বিউ ইয়কম  েহশরর একটা অযাপাটম শর্শির একটা একক ঘর অথিা একক 

পবরিাশরর িসিাশসর জিয একটা িাসিাি হয়, অতযািেযকীয় সুবিিাগুশিা আিবেযকভাশি ভাড়ার র্শিয অন্তভুম ি 

থাকশত হশি৷ 

 

(13) ইউবিটটার িাবড়ওয়ািা আিবেযকভাশি পবরিারটার যকািও সদশসযর, স্বার্ী অথিা স্ত্রী, গাহম িয সেী, িািা 

অথিা র্া, সৎিািা অথিা র্া, সৎসন্তাি, ঠাকুরদা অথিা ঠাকুরর্া, িাবত, ভাই অথিা যিাি, সৎভাই অথিা 

সৎশিাি হশি িা৷  উত্তর্ কারশণ এই প্রশয়াজিীয়তার যেশত্র োড় যদওয়া যযশত পাশর৷  

 

(b) একটা SOTA আশিদি র্ঞ্জুর হওয়ার আশগ, যসই ইউবিটার িাবড়ওয়ািাশক, যযটার জিয SOTA অিুদাশির জিয 

আশিদি করা হশি. আিবেযকভাশি এই বিভাশগর উপবিভাগ (a)-এর প্রশয়াজিীতাগুশিার যেশত্র সম্মত হশত হশি, 

আিবেযকভাশি প্রকাে করশত হশি, যবদ তাশদর পবরিারটার যযশকাশিা সদশসযর সশে িারা 5-06(a)(13)-যত বিিমাবরত 

পাবরিাবরক সম্পকম  থাশক এিং আিবেযকভাশি বিবিত কশর যয ইউবিটটা িতম র্াশি িাসশযাগয এিং আিাসি এিং ভিি 

সংক্রান্ত যকািগুবির প্রবত র্ািযতা প্রদত্ত অিিায় আশে৷ এই চুবি, প্রকােিা এিং উপিাপিাগুশিা করশত হশি, DHS-এর 



Bengali 
 

13 
 

দ্বারা প্রদত্ত একটা  শর্মর ওপর যা ইবেত কশর যয সতয ও বিভুম ি বিিবৃত বদশত িযথমতা বিউ ইয়শকম র যপিাি আইি § 

175.30-এর অিুসরশণ একটা প্রথর্ যশ্রবণর বিবিিবহভূম ত কাশজর জিয োবস্তশযাগয § 175.30। 

(c) িাবড়ওয়ািাশদর, িাবড়ওয়ািার প্রশয়াজিীয়তাগুশিার র্শিয যযশকাশিাট িঙ্ঘি করশি েহশরর ভাড়াসংক্রান্ত সহায়তার 

কর্মসূচীশত অংেগ্রহণ বিবষদ্ধ করা যযশত পাশর। যকািও িাবড়ওয়ািাশক অশযাশগযর তাবিকায় য িার আশগ, DSS 

িাবড়ওয়ািাশক বিজ্ঞবপ্ত পাঠাশি এিং বিবখত আকাশর প্রবতিাদ করার জিয িাবড়ওয়ািাশক একটা সুশযাগ যদশি৷  যসই সকি 

িাবড়ওয়ািা, যারা SOTA অিুদাশির দ্বারা আচ্ছাবদত িেরটাশত প্রশযাজয ভিি এিং আিাসিসংক্রান্ত র্ািক যকািগুশিা 

অিুপািশি িযথম হয়, তাহশি এই অিযাশয়র িারা 5-07-এ বিিমাবরত অিুসাশর িশর রাখার প্রবক্রয়ার বিষয়িস্তু হশত পাশর৷  

§ 5-07 ধ্রে োখা 

(a) একটা পনরবার, আবসনস্থনলর সর্সযার নভনত্তনত বান়েওয়ালার ছর্নক SOTA ছপনর্ন্ট ধ্নর রািার জনয অনুনরাধ্ 

করনত পানর৷  HRA, তানদর নববয্চিার অিীশি বিনবিবখত বভবত্তশত এই প্রকার যকাি অিুশরাি র্ঞ্জুর করশত 

পাশর: 

(1) পনরবারটার দ্বারা বান়েওয়ালার নবরুনদ্ধ একটা আবাসন আদালনত অর্বা অনয ছকানও আদালতনভনত্তক 

পদনেনপর ননর্ জর্া ছদওয়া; 

(2) যনদ ইউননটটা ননউ ইয়কম  শহনরর বাইনর হয়, তাহনল পনরবারটার দ্বারা উপযুি িািীয় সরকাবর 

কতৃম পশের যথশক আিাসশির অিিা, ছযটার সম্পনকম  পনরবারটা অনভনযাগ কনরে, প্রতযনয়ত কনর ননর্ জর্া 

ছদওয়া; অর্বা 

(3) যনদ ইউননটটা ননউ ইয়কম  শহনর হয়, তাহনল ননউ ইয়কম  শহনরর ভবন নবভাগ, ননউ ইয়কম  শহর আবাসন, 

সংরেে এবং উন্নয়ন নবভাগ, অর্বা অনয ছকানও প্রনযাজ  ্ য সংিার দ্বারা প্রদত্ত প্রতযয়ি যয একট িঙ্ঘি 

সংঘটত হশয়শে৷   

(b) তাশদর বিচেণতা িযিহার কশর, HRA অিযািয বিষয়গুশিার র্শিয, অিিাটার অথিা অিিাগুশিার তীব্রতা, 

অিিাটা অথিা অিিাগুশিার দ্বারা ইউবিটটার িাসশযাগযতাশক প্রভাবিত করার পবরবি, এিং অিিাগুশিার সর্ািাি 

করার যেশত্র িাবড়ওয়ািার দ্বারা করা যযশকাশিা প্রশচষ্টা বিশিচিা করশত পাশর৷  
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(c) যনদ অনুনরাধ্টা অনুনর্ানদত হয়, তাহনল HRA পনরবারটানক এবং বান়েওয়ালানক সূচীত করনব৷  পনরবারটা এবং 

বান়েওয়ালা অনুনরাধ্ করনত পানর ছয SOTA ছপনর্ন্টগুনলা শুরু করা ছযনত পানর এবং ছয পূনবম আটনক রািা SOTA 

ছপনর্ন্টগুনলা ছেন়ে ছদওয়া ছহাক৷  যনদ বান়েওয়ালা অনুনরাধ্টা কনর, তাহনল ব্াবড়ওয়ািাশক আিবেযকভাশি, অবস্থাটার 

সর্াধ্ান করা হনয়নে এই প্রকার ইনেত কনর, একটা আদালনতর আনদশ অর্বা একটা পনরদশমন প্রনতনবদন জর্া নদনত হনব 

এবং আবনশযকভানব ছসটা করনত হনব সর্সযাটার সর্াধ্ান হওয়ার 60 নদননর র্নধ্য৷  যনদ কর্মসূচীনত অংশগ্রহেকারী 

অনুনরাধ্টা কনর, তাহনল তানদর আিবেযকভাশি একটা বিবখত প্রতযয়ি জর্া বদশত হশি যয যসই সর্সযাগুবির যা 

িশর রাখার কারণ ঘটশয়বেি, সর্াধ্ান করা হনয়নে৷ ধ্নর রািা ছপনর্ন্টগুনলা ছেন়ে ছদওয়া হনব, শুধ্ুর্াি যনদ 

সর্সযাগুনলার সর্াধ্ান হনয় র্ানক ছয সর্নয় কর্মসূচীনত অংশগ্রহেকারী ইউননটটানত র্াকা প্রচনলত ছরনিনেল এিং যেশড় 

যদওয়া হশি শুিুর্াত্র যসই সর্য়কাশির জিয যখি কর্মসূচীশত অংেগ্রহণকারী ইউবিটটাশত িসিাস কশরবেশিি৷ 

§ 5-08 এজজন্সির পর্যাজলাচনা কনফাজরি এবং DSS প্রশাসন্সনক আজবদন প্রন্সিয়া। 

(a) DSS প্রোসবিক পযমাশিাচিার অবিকার।  

এই উপ-অিযায় অিুযায়ী DSS এর যিওয়া যকািও বসদ্ধান্ত িা পদশেপ পযমাশিাচিার জিয যসইসাশথ DSS এই উপ 

অিযাশয়র যকািও প্রবিিাি কাযমকর করশত, পদশেপ বিশত, িা যথাযথ তৎপরতার সাশথ পদশেপ বিশত িযথম হশি, একজি 

আশিদিকারী িা কর্মসূচীর িতম র্াি িা প্রািি অংেগ্রহণকারী একটা এশজবির পযমাশিাচিা কি াশরশির এিং/িা DSS 

প্রোসবিক শুিাবির অিুশরাি জািাশত পাশরি।  

(b) এশজবি পযমাশিাচিা কি াশরি।  

(1)  যবদ একজি িযবি এই বিভাশগর উপবিভাগ (a) অিুযায়ী যকাি এশজবি পযমাশিাচিা কি াশরশির অিুশরাি 

কশর তাহশি DSS অ-আিুিাবিকভাশি পযমাশিাচিা করশি এিং উত্থাবপত বিষয়গুশিা সর্ািাি করার প্রশচষ্টা 

করশি।     

(2) যকািও িযবি DSS প্রোসবিক শুিাবির অিুশরাি োড়াই যকািও এশজবি পযমাশিাচিা কি াশরশির 

অিুশরাি জািাশত পাশরি। যকািও এশজবি পযমাশিাচিা কি াশরশির অিুশরাি জািাশি তা আশিদিকারীশক 

পরিতীশত যকািও DSS প্রোসবিক শুিাবির অিুশরাি জািাশিার যেশত্র িািা যদশি িা।   
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(3) বসদ্ধান্ত এিং কাজ চযাশিঞ্জ করার ষাট বদশির র্শিয অিেযই যকািও এশজবি পযমাশিাচিা কি াশরি অিুশরাি 

করশত হশি, যবদ যকািও DSS প্রোসবিক শুিাবির সর্য়সচূী বিিমারণ করা থাশক, তাহশি এশজবি পযমাশিাচিা 

কি াশরি অিেযই শুিাবির বিিমাবরত তাবরশখর যুবিসংগতভাশি আশগ সর্য়সূচীর জিয অিুশরাি করা 

আিেযক। 

(4) যকািও এশজবি পযমাশিাচিা কি াশরশির অিুশরাি যকািও DSS প্রোসবিক শুিাবির অিুশরাশির 

সর্য়সীর্া এই যসকেশির উপ-বিভাগ (c) এর অিুশচ্ছদ (2) অিুযায়ী সর্য়সীর্া যথশক এশজবি পযমাশিাচিা 

কি াশরশির পর ষাট বদশির জিয প্রসাবরত করশি। 

(c) DSS প্রোসবিক শুিাবির জিয অিুশরাি।  

(1) প্রোসবিক শুিাবির জিয আিবেযকভাশি বিবখত আকাশর অিুশরাি করশত হশি। এরূপ বিবখত অিুশরাি 

আিবেযকভাশি িাকশযাশগ, তিদযুবতি উপাশয় অথিা  যাক্স িা DSS-এর দ্বারা একটা আবপি যিাটশস বিিমাবরত 

অিয উপাশয় দাবখি করশত হশি।   

(2) এই বিভাশগর উপবিভাগ (b)-এর অিুশচ্ছদ (4) িযতীত, প্রোসবিক শুিাবির জিয যকািও অিুশরাি বসদ্ধান্ত 

িা কাশজর বিরুশদ্ধ চযাশিঞ্জ করার ষাট বদশির বভতশর করা আিেযক। 

 (d) অিুশর্াবদত প্রবতবিবি। 

(1) যযখাশি একটা বিবখত অিুশর্াদি বিষ্পাদি করা অসম্ভি যসখাশি োড়া, যকািও আশিদিকারী িা কর্মসূচীশত 

অংেগ্রহণকারীর প্রবতবিবিত্ব করশত চাইশেি এর্ি যকািও িযবি িা সংিাশক একটা এশজবি পযমাশিাচিা 

কি াশরি অথিা প্রোসবিক শুিাবিশত তার প্রবতবিবিত্ব করশত এিং তার যকস যরকিম  পযমাশিাচিা করশত 

অিেযই যসই আশিদিকারী অথিা কর্মসূচীশত অংেগ্রহণকারীর কাে যথশক বিবখত অিুশর্াদি বিশত হশি, তশি 

যসই আশিদিকারী অথিা কর্মসচূীশত অংেগ্রহণকারীর দ্বারা বিযুি আইিজীিীর কাে যথশক এই িরশির বিবখত 

অিুশর্াদশির প্রশয়াজি যিই।  এই িরশির আইিজীিীর যকািও কর্ী যবদ আইিজীিীর যথশক বিবখত অিুর্বত 

উপিাপি কশরি অথিা যবদ যসই আইিজীিী DSS-যক তার কর্ীর অিুশর্াদি সম্পশকম  য াশি জািাি তাহশি 

বতবি অিুশর্াবদত প্রবতবিবি িশি বিশিবচত হশিি। 
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(2) যকািও িযবি িা প্রবতিািশক যকািও এশজবি পযমাশিাচিা কি াশরি িা যকািও প্রোসবিক শুিাবিশত যকাি 

িযবিশক প্রবতবিবিত্ব করার অিুশর্াদি যদওয়া হশয়শে এই র্শর্ম DSS-যক জািাশিা হশি এরূপ প্রবতবিবি DSS -

এর দ্বারা যসই িযবির কাশে পাঠাশিা কি াশরি িা শুিাবি সংবিষ্ট সর্স্ত পশত্রর কবপ পাশিি। 

(e) যিাটস। 

DSS প্রোসবিক শুিাবির বিিমাবরত তাবরশখর যথশক কর্পশে সাতটা কযাশিন্ডার বদিশসর র্শিয িযবিিগমশক প্রোসবিক 

শুিাবির যিাটশসর তাবরখ, সর্য় ও িাি জািাশি যয যসটার অিুশরাি করশি, যবদ িা প্রোসবিক শুিাবির অিুশরাি 

সংবিষ্ট সর্সযার সর্ািাি হশয় থাশক এিং আশিদিকারী তার শুিাবির অিুশরাি প্রতযাহার কশর যিয়। 

(f) যকস যরকিম -এর পরীো। 

DSS প্রশাসননক শুনানননত বযবহার করনত চায় এর্ন সর্স্ত দনলল ও ছরকনডম র বব্ষয়িস্তু এিং যবদ একটা উপবিত 

থাশক যসই িবথ যসশেশত্র যয িযবি এই অিযাশয়র অিীশি একটা কি াশরশির অিুশরাি কশরশে অথিা তাশদর 

অিুশর্াবদত প্রবতবিবির SOTA কর্মসূচী সংক্রান্ত ছকস ননর্ পরীো করার অনধ্কার আনে।  ছটনলনফান র্ারফত বা 

নলনিত অনুনরাধ্ পাওয়ার পনর, DSS এরূপ বযবিশক DSS এর কানে নবদযর্ান এরূপ সর্স্ত দনলল এবং ছযনকাননা 

অনতনরি দনলনলর কনপ প্রদান করনব যা আনবদনকারী সনাি কনর এবং প্রশাসননক শুনাননর প্রস্তুনতর জনয যার অনুনরাধ্ 

জানায়।  DSS প্রশাসননক শুনাননর ছযৌনিক সর্য় পূনবম ছকানও র্াশুল ো়োই এরূপ দনলল প্রদান করনব।  যনদ 

প্রোসবিক শুিাবির পাাঁচটা িযিসাবয়ক বদিশসর কর্ সর্শয়র আশগ যসই িবথর অিুশরাি করা হয় তাহশি 

DSS-ছক আবনশযকভানব ছসই বযনিনক প্রশাসননক শুনাননর আনগ ছসইসব প্রনতনলনপ নদনত হনব। 

(g) র্ুিতবি। 

প্রোসবিক শুিাবি কর্মকতম ার দ্বারা তার বিজস্ব প্রস্তাশির বপেশি উপযুি কারণ থাকশি িা আশিদিকারী িা তাশদর 

অিুশর্াবদত প্রবতবিবি অথিা DSS এর অিুশরাশির যপ্রবেশত প্রোসবিক শুিাবি র্ুিতবি করা হশি। 
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(h) প্রোসবিক শুিাবি পবরচািিা।   

(1) DSS কতৃম ক বিযুি যকািও বিরশপে শুিাবি কর্মকতম া কতৃম ক প্রোসবিক শুিাবি পবরচািিা করা হশি, যার 

েপথ পবরচািিা ও সর্ি জাবরর ের্তা থাকশি এিং চযাশিঞ্জ করা বসদ্ধান্ত িা পদশেপ সম্পশকম  যার পূিম যথশক 

িযবিগত জ্ঞাি থাকশি িা। 

(2) প্রোসবিক শুিাবি ঘশরায়াভাশি হশি, সংবিষ্ট সর্স্ত প্রর্াণ সার্গ্রী গ্রহণীয় এিং প্রর্াশণর উপর আইবি বিয়র্ 

প্রশযাজয হশি িা।  প্রোসবিক শুিাবি সুবিবদমষ্ট বসদ্ধাশন্তর িযাপাশর উত্থাবপত সর্সযা সংবিষ্ট ঘটিা ও আইবি বিষশয় 

সীর্ািদ্ধ থাকশি, যার জিয প্রোসবিক শুিাবির অিুশরাি জািাশিা হশয়শে। 

(3) যয িযবি শুিাবির অিুশরাি কশরশে যসই আশিদিকারীর পরার্েমক িা অিয প্রবতবিবি কতৃম ক প্রবতবিবিত্ব 

পাওয়ার, সােয যদয়ার, সােয যদয়ার জিয সােী উপিাপশির, তথযর্ূিক প্রর্াণ উপিাপশির, HRA কতৃম ক 

উপিাবপত সােয-প্রর্াশণর বিরুশদ্ধ সােয-প্রর্াণ উপিাপশির, শুিাবি কর্মকতম া কতৃম ক সর্ি জাবরর অিুশরাি 

জািাশিার এিং HRA কতৃম ক উপিাবপত যকািও দবিি যাচাই করার অবিকার থাকশি। 

(4) প্রোসবিক শুিাবির অবিও যরকবিম ং, অবিও-বভজযুয়াি যরকবিম ং িা বিবখত অিুকরণ ততবর করা হশি। 

(i) প্রোসবিক শুিাবি পবরতযাশগর অিুশরাি।  

(1) আশিদিকারী অথিা তার অিুশর্াবদত প্রবতবিবির যকউই প্রোসবিক শুিাবিশত উপবিত িা থাকশি DSS 

প্রোসবিক শুিাবি পবরিজম শির যকািও অিুশরাি বিশিচিা করশি, যবদ িা আশিদিকারী অথিা তার অিুশর্াবদত 

প্রবতবিবি:  

(A) প্রোসবিক শুিাবির আশগ DSS-এর সাশথ যযাগাশযাগ কশর প্রোসবিক শুিাবির সর্য় পুিরায় 

বিিমারশণর জিয অিুশরাি কশর; অথিা 

(B) প্রোসবিক শুিাবির বিিমাবরত তাবরশখর পশিশরা িযিসাবয়ক বদশির র্শিয DSS-এর সশে 

যযাগাশযাগ কশর প্রোসবিক শুিাবির উপবিত িা হওয়ার কারণ জাবিশয় রাশখ। 
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(2) শুিাবির আশিদিকারী অথিা তার অিুশর্াবদত প্রবতবিবি এই উপবিভাশগর অিুশচ্ছদ (1)-এর েতম  পূরণ 

করশি DSS পুিরায় যকসট কযাশিন্ডাশর িাপি করশি।  

(j) শুিাবির যরকিম । 

শুিাবির যরকবিম ং িা বিবখত অিুকরণ, শুিাবির সশে সংবিষ্ট সর্স্ত কাগজপত্র এিং দাবখি করা অিুশরাি, এিং শুিাবির 

বসদ্ধান্ত সবম্মবিতভাশি প্রোসবিক শুিাবির পূণম ও একান্ত যরকিম  গঠি কশর।   

(k) শুনাননর নসদ্ধান্ত। 

একান্তভাশি শুিাবির যরকিম  অিুসাশর শুিাবির আবিকাবরক একট বসদ্ধান্ত সম্পাদিা করশি।  বসদ্ধান্ত অিেযই 

বিবখতভাশি হশত হশি এিং তাশত অিেযই উশিখ থাকশি প্রোসবিক শুিাবির বিষয়, সংনিি তর্য, এবং প্রনযাজয 

আইন, প্রনবধ্ান ও যনদ র্ানক তাহনল ছসই অনুনর্ানদত নীনত যার ওপর নভনত্ত কনর নসদ্ধান্ত ছনওয়া হনয়নে।  নসদ্ধানন্ত 

অবশ্যই বসদ্ধাশন্তর জিয সর্সযাগুবি েিাি করা হশি, নবেয় ছিাোঁজা হনব এবং নসদ্ধানন্তর কারে বযািযা করা হনব এবং 

উপযুি হনল DHS-ছক পদনেপ নননত বলা হনব। 

(1) বসদ্ধাশন্তর একট কবপ প্রশতযক পে ও তাশদর অিুশর্াবদত প্রবতবিবি থাকশি তাশদর কাশে পাঠাশিা হশি।  বসদ্ধাশন্তর 

র্শিয অন্তভুম ি হশি আশিদিকারীশক প্রদত্ত বিবখত যিাটস যয পুিরায় আবপশির অবিকার জাবিশয় শুিাবির 

অিুশরাি কশরবেি এিং এরূপ আবপশির জিয অিুশরাি প্রবক্রয়াও অন্তভুম ি হশি। 

(2) DHS যকাি শুিাবির বসদ্ধান্ত দ্বারা আিদ্ধ িয় যা শুিাবির আবিকাবরশকর অবিকারশক অবতক্রর্ কশর অথিা 

রােীয়, যেট িা িািীয় আইি িা এই বিয়র্গুবির বিরুদ্ধাচরণ কশর। যবদ কবর্েিার বিিমারণ কশর যা HRA 

যকাি শুিাবির বসদ্ধান্ত দ্বারা আিদ্ধ িয়, তাহশি কবর্েিারশক দ্রুততার সশে শুিাবির আশিদিকারীশক এই 

িরশণর বিিমারণ সম্পশকম  এিং এই বসদ্ধাশন্তর কারণ সম্পশকম  জািাশত হশি।  এই িরশির বিজ্ঞবপ্ত বিবখতভাশি 

যদওয়া হশি এিং এোড়াও িযবিবিশেষশক আইিািুগ পযমাশিাচিার অবিকার সম্পশকম  জািাশিা হশি। 

 

(l) অবতবরি আবপি। 

(1) শুিাবি কর্মকতম ার বসদ্ধাশন্তর যপ্রবেশত বিবখতভাশি কবর্েিাশরর কাশে আবপি করা যযশত পাশর, এশেশত্র উশিখয 

শুিাবির বসদ্ধাশন্তর সশে িবণমত প্রবক্রয়ায় এট DSS কতৃম ক প্রাপ্ত হশত হশি যা DSS শুিাবি কর্মকতম ার বসদ্ধান্ত 
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যপ্ররশণর পশিশরা বদশির পর হশি িা।  কবর্েিাশরর কাশে যপ্রবরত যরকশিম  শুিাবির যরকিম , শুিাবি কর্মকতম ার 

বসদ্ধান্ত এিং যযশকাশিা হি িার্া, তথযর্ূিক সােয-প্রর্াণ িা আশিদিকারী িা কর্মসূচীশত অংেগ্রহণকারী দাবখি 

করশত চাি এর্ি বিবখত যবুি থাকশি।   

(2) কবর্েিার শুিাবির যরকিম  এিং আশিদিকারী িা কাযমক্রশর্র অংেগ্রহণকারী এিং HRA-এর দ্বারা জর্া করা 

শুিাবির যরকিম  এিং অবতবরি িবথর বভবত্তশত একট বিবখত বসদ্ধান্ত প্রদাি করশিি।   

(3) আশিদিকারী িা কাযমক্রশর্র অংেগ্রহণকারীশক বিচারবিভাগীয় পযমাশিাচিার অবিকাশরর বিবখত বিজ্ঞবপ্ত সহ, 

উভয় পেশক এিং তাশদর যবদ যকািও অিুশর্াবদত প্রবতবিবি থাশকি তাহশি তাশকও, বসদ্ধাশন্তর একট প্রবতবিবপ 

পাঠাশিা হশি। 

(4) এই িারার অিীশি জাবর করার ওপর, যকািও আপীশির বিষশয় কবর্েিাশরর প্রদাি করা বসদ্ধান্তট চূড়ান্ত এিং 

DHS-এর পশে িািযতার্ূিক হশি এিং DHS-যক তা অিেযই যর্শি চিশত হশি। 

§ 5-09 অনতনেক্ত প্রনবধ্াি। 

 

(a) SOTA কর্মসূচীর পবরিারগুবিশক পবরশষিা প্রদািকারীশদর কাশে যর ার করা হয় যারা তাশদর সম্প্রদাশয় যথাযথ 

পবরশষিা যপশত সাহাযয কশর। 

 

(b) SOTA কর্মসূচীর জিয যকািও অশপের্াি তাবিকা রো করা হশি িা। 

 

(c) আশ্রয়িশির িাবসন্দাশক সম্ভািয আিাসি েিাি করশত হশি। 

 

(d)  DSS কর্মসূচীশত অংেগ্রহণকারী যয কাশরার যথশক যয DSS-এর কাশে উশিখশযাগযভাশি ভুি উপিাপিা কশরশে যা 

তাশদর একট SOTA অিুদাশির যথশক সবুিিা পাওয়ার প্রবত বিশদমে কশরশে, তহবিি পুিরুদ্ধার করার অবিকার 

সংরবেত রাশখ৷ 

 

(e) SOTA যপশর্শির জিয অিুশর্াবদত হশত পাশর এর্ি সংখযক পবরিারশক এই বিভাশগর অিীশি উপিভয তহবিশির 

পবরর্াণ অিুসাশর সীবর্ত করা হশি। 
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(f) DSS এর্টা হটোইি পনেচানেত র্ো প্রচনেত োখরব ক খারি বতক োি SOTA অংেগ্রহণকারীরা তাশদর 

ইউবিশটর সর্সযা সম্পশকম  প্রবতশিদি জািাশত পাশর এিং যযশকাশিা সর্সযা যা তাশদর িায়ীভাশি আিাসি প্রাপ্ত থাকার 

সের্তাশক প্রভাবিত করশত পাশর, সম্পশকম  তাশদর এিাকার র্শিয উপিব্ধ সার্াবজক পবরশষিাগুশিার জিয উশিখ অন্তভুম ি 

কশর সহায়তা এিং পথবিশদমে চাইশত পাশর৷ 
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NEW YORK CITY MAYOR’S OFFICE OF OPERATIONS 
253 BROADWAY, 10th FLOOR 

NEW YORK, NY 10007 
212-788-1400 

  
 

প্রতযয়ি / নবরেেণ  

সিরেে ধ্াো 1043(d) অিুসারে 

 
 

নবনধ্ে নশরোিাে: SOTA, স্থায়ী বাসস্থাজনর জনয আশ্রয়স্থল ছেজ়ে র্াওয়া পন্সরবারগুজলার জনয 
সামন্সয়ক ভা়ো সহায়তা 

 

কে ারেন্স িম্বে: DHS-5 

 

নবনধ্ প্রণয়ির্ােী এরজনন্স: গহৃহীিশদর পবরশষিার বিভাগ (Department of Homeless Services) 

 

আবর্ প্রতযাবয়ত করবে যয বিউ ইয়কম  বসট চাটম াশরর 1043(d) িারার প্রশয়াজি অিুসাশর এই অব স কতৃম পে উপশর 

উশিবখত প্রস্তাবিত আইি বিশিষণ কশরশে এিং উপশর উবিবখত প্রস্তাবিত আইিট: 

(i) যিািগর্য এিং বিবচ্ছন্ন বিয়বন্ত্রত  সম্প্রদায় িা সম্প্রদায়সরূ্শহর জিয সািারণ ভাষায় বিবখত; 

(ii) বিবচ্ছন্ন বিয়বন্ত্রত সম্প্রদায় িা  
সম্প্রদায়সর্ূশহর জিয বিয়শর্র বিবদষ্ট উশেেয অজম শির সশে সার্ঞ্জসযপূণম করার জিয সম্মবতর খরচ কর্ 

কশর; এিং 

(iii) একটা উপের্ হওয়ার সর্য়কাি প্রদাি কশর িা কারণ িঙ্ঘিগুশিা জি স্বািয এিং বিরাপত্তার যেশত্র 

উশিখশযাগয ঝুাঁ বক সৃবষ্ট কশর৷ 

 

     /s/ Francisco X. Navarro                   15ই র্াচম , 2021  

   যর্য়শরর অপাশরেিসংক্রান্ত অব স (Mayor’s Office of Operations)  তাবরখ 
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NEW YORK CITY LAW DEPARTMENT 

DIVISION OF LEGAL COUNSEL 

100 CHURCH STREET 

NEW YORK, NY 10007 

212-356-4028 

 

শংসার্েণ 

সিে §1043(d)-এর অনুসরজে 

 

নবনধ্ে নশরোিাে: SOTA, স্থায়ী বাসস্থাননর জনয আশ্রয়স্থল ছেন়ে যাওয়া পনরবারগুনলার জনয সার্নয়ক ভা়ো 
সহায়তা  

কে ারেন্স িম্বে: 2021 RG 017 

নবনধ্ প্রণয়ির্ােী এরজনন্স: গৃহহীিশদর পবরশষিার বিভাগ (Department of Homeless Services)  

 

  আনর্ প্রতযয়ন করনে ছয, এই অনফস উপনর বনেমত প্রস্তানবত নবনধ্ ননউ ইয়কম  নসটির সননদর 

ধ্ারা 1043(d) এর প্রনয়াজন অনুযায়ী পযমানলাচনা কনরনে এবং উপনর বনেমত প্রস্তানবত নবনধ্: 

 

(i) আইশির প্রবিিািগুবি অিুশর্াদশির উশেেয সািশি খসড়া করা হশয়শে; 

(ii) অিয যকািও প্রশযাজয বিয়র্বিবির বিশরািী িয়; 

(iii) যতদরূ সম্ভি িাস্তিসম্মত ও উপযুি, একান্তভানব বনেমত উনেশয অজম নন 

সংনেপ্তভানব প্রেীত; এবং 

(iv) যতদরূ সম্ভি িাস্তিসম্মত ও উপযুি, বভবত্ত ও উশেশেযর একট বিিৃবত অন্তভুম ি কশর যা 

আইিট ও আইি দ্বারা আশরাবপত প্রশয়াজিীয়তার একট সুস্পষ্ট িযাখযা প্রদাি কশর।। 

 

/s/ STEVEN GOULDEN    তানরি:  15ই র্াচম , 2021  

ভারপ্রাপ্ত কশপমাশরেি কাউিশিি (Acting Corporation Counsel) 

 

 


