��ািবত �াশ অয্াকশন িন�িত্তর িব�ি�
1. আপিন িক িনউ ইয়কর্ িসিটেত বসবাস কেরন?
2. আপিন িক নগদ সুিবধা �হণ কেরন, অথবা আপিন িক পিরবার সহায়তা ে�া�াম (Family
Assistance Program)এর মাধয্েম নগদ সুিবধা পাওয়ার েযাগয্?
আপিন যিদ �� 1 এবং 2 এর উত্তের হয্াঁ বেলন, তাহেল একিট ��ািবত �াশ অয্াকশন িন�িত্ত
আপনােক �ভািবত করেত পাের। িবশদ িববরেণর জনয্ অনু�হ কের স�ূণর্ িব�ি�িট পড়ুন।

এই েকসিট িক স�ে�?
িনউ ইয়কর্ ে�ট অ�ায়ী এবং অ�মতা সহায়তা অিফস (Office of Temporary and Disability
Assistance (“OTDA”)) এর কিমশনােরর িবরে� �াশ অয্কশন মামলায় একিট িন�িত্ত এেসেছ। মামলায়
অিভেযাগ করা হেয়েছ েয OTDA িনউ ইয়কর্ িসিটেত বসবাস করা পিরবার যােদর িনউ ইয়কর্ িসিটেত
থাকার জনয্ হওয়া ভাড়ার খরচ কভার করা যুি�স�ত তােদরেক ভাড়া সহায়তা �দােন বয্থর্ হেয় িনউ
ইয়কর্ সামািজক পিরেষবা আইন (New York Social Services Law) ভ� কেরেছ। মামলািটেক বলা হয়
Daniela Tejada et al. v. Samuel Roberts, ইে�� ন�র 453245/2015। মামলািট িনউ ইয়কর্ ে�েটর সুি�ম
েকাটর্ বা সেবর্া� আদালেত মুলতু িব রেয়েছ। পািটর্রা আদালেতর কােছ িন�িত্তর চু ি� জমা কেরেছ
অনুেমাদেনর জনয্।

িন�িত্তর �ারা কােদর ওপর �ভাব পেড়েছ?
আদালত শতর্ াধীন ভােব “িনউ ইয়কর্ িসিটেত বসবাস করা সব বয্ি� যারা েবিনিফট �হণ কেরন বা
Family Assistance Program এর মাধয্েম েবিনিফট পাওয়ার জনয্ েযাগয্” তােদর একিট �াশ িহসােব
�তয্ািয়ত কেরেছ (“�ােশর সদসয্”)।
Hughes Hubbard & Reed LLP এবং The Legal Aid Society �ােশর সদসয্েদর �িতিনিধ� কেরন।

িন�িত্তর শতর্গিল িক?
আদালত িন�িত্তিট অনুেমাদন করার পর েথেক শর কের পাঁচ বছর পযর্� �ায়ী থাকেব। ��ািবত
িন�িত্তর �ধান শতর্ গিল হেলা িন�রপ:
1. উে�দ বা গৃহহীনতা �িতেরাধ করার জনয্ উপল� ভাড়া স�ূরেকর পিরমান বাড়েব।
2. উে�দ বা গৃহহীনতা �িতেরাধ করার জনয্ ভাড়া স�ূরেকর জনয্ েযাগয্ হেত একজন �াশ
সদেসয্র সবর্ািধক মািসক ভাড়া যা থাকেত হেব তা বাড়েব।
3. েকান উপাজর্ন না থাকা �াশ সদসয্ যারা উে�দ বা গৃহহীনতা �িতেরােধর জনয্ ভাড়া স�ূরক
�হণ কেরন তােদরেক ভাড়া েদওয়ার জনয্ অিতির� টাকা িদেত হেব না। উপাজর্ন থাকা �াশ
সদসয্ যারা এইরকম ভাড়া স�ূরক �হণ কেরন তােদরেক এখনও তােদর উপাজর্ন েথেক একটা
অংশ িদেত হেব (িকছু িকছু ে�ে� তােদর উপাজর্েনর 30% পযর্�)।
4. উে�দ বা গৃহহীনতা �িতেরাধ করার জনয্ ভাড়া স�ূরেকর পিরমাণ এবং সবর্ািধক মািসক
ভাড়া যা �াশ সদসয্েদর খাকেত পাের এবং এখনও যারা স�ূরক পান ভিবষয্েত তা বাড়েত
পাের।

5. েযসব �াশ সদসয্রা ঘরয়া অশাি� েথেক েবঁেচ আেছ এবং যােদর নতু ন অয্াপাটর্েম� খুঁজেত হেব
তারা এসব ে�ে� সাহােযয্র জনয্ ভাড়া স�ূরক পােবন।
6. েযসব �াশ সদেসয্র নাম তােদর অয্াপাটর্েমে�র লীেজ েনই এবং যােদর উে�দ �ি�য়া চলেছ
তারা হয়েতা বেকয়া ভাড়া �দােনর জনয্ সাহাযয্ েপেত পােরন।
7. �াশ সদসয্রা উে�দ �িতেরাধ করার জনয্ েয পিরমান ভাড়া বেকয়া েপেত পােরন তা বাড়ােনা
হেব।
8. সব �াশ সদসয্রা এই মামলােত তােদর সম� দাবী এবং পাঁচ বছেরর জনয্ িনউ ইয়কর্ িসিট
মানব স�দ �শাসন (Human Resources Administration) এর িবরে� একই রকম েকান দাবী
থাকেল তা েছেড় েদেবন। এর অথর্ হেলা েয পাঁচ বছর পযর্� েকান �াশ সদসয্ তােদর কােছ
উপল� ভাড়া সহায়তা রািশর “পযর্া�তা” িনেয় চয্ােল� কের অনয্ েকান মামলা করেত পারেবন
না।

িকভােব একিট িন�িত্তর িবরে� আপিত্ত করেবন
এই িন�িত্তিট এখনও চূ ড়া� হয় িন। আদালত যিদ এিট অনুেমাদন কের, তাহেল �ােশর সব
সদসয্েদর এই িন�িত্তর শেতর্ র অধীেন আনা হেব। আপিন যিদ একজন �াশ সদসয্ েহান, এবং আপনার যিদ
মেন হয় েয এটা নয্াযয্, যুি�স�ত বা উপযু� নয় তাহেল আপিন িন�িত্তর িবরে� আপিত্ত জানােত পােরন।
িন�িত্তর আপিত্ত জানােত, আপনােক অবশয্ই আদালত এবং �ােশর কাউে�েলর কােছ একিট িচিঠ
পাঠােত হেব েযটােত থাকেত হেব: (i) আপনার নাম, িঠকানা, এবং েটিলেফান ন�র; (ii) িন�িত্ত স�েকর্
আপনার আপিত্তর একিট িববৃিত্ত, এবং (iii) েকান নিথ বা অনয্ �মাণ যা আপিন চান েয আদালত িবেবচনা
করক। িচিঠিট অবশয্ই 11 আগ� 2017 তািরেখর পূ্েবর্ র েপা�মাকর্ হেত হেব এবং নীেচ েদওয়া উভয়
িঠকানায় পাঠােত হেব:
The Clerk of the Court
New York County
Attn: Daniela Tejada et al. v. Samuel Roberts
60 Centre Street, Room 161
New York, NY 10007

Theodore V.H. Mayer
Fara Tabatabai
Hughes Hubbard & Reed LLP
One Battery Park Plaza
New York, NY 10004

িন�িত্তিট নাযয্ িক না েস িবষেয় িস�া� েনওয়ার জনয্ আদালত 8 েসে��র 2017 তািরখ সকাল
10:30 টার সময় একিট েশানানী করেব। শনানীিট অনুি�ত হেব মাননীয় িবচারপিত Jennifer G. Schecter
এর সামেন িন�িলিখত িঠকানায়:

Supreme Court of the State of New York
111 Centre Street, Room 623
New York, NY 10013
িকভােব অিতির� তথয্ পাওয়া যােব
��ািবত িন�িত্ত চু ি�র একিট �িতিলিপর জনয্ বা িন�িত্ত স�ে� অিতির� তথয্ পাওয়ার জনয্
অনু�হ কের http://bit.do/fepssettlement েদখুন অথবা �াশ েম�ােরর অয্াটিনর্ েক 844-400-4538 ন�ের
েফান করন।
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