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নিউইয়র্ক  নিটি মািব িম্পদ প্রশািি (NEW YORK CITY HUMAN RESOURCES 

ADMINISTRATION) 
 
 

িাধারণ শুিানির নবজ্ঞনি এবং প্রস্তানবত নিয়মম মন্তবয র্রার িুম াগ 

 

আমরা র্ী প্রস্তাব রাখনি? নিউ ইয়র্ক  নিটি মািব িম্পদ প্রশািি (Human Resources 

Administration, HRA) নিউইয়র্ক  শহরেে নিয়মগুনিে 68 তম নশরোিামটিরত এর্টি িতুি অধ্যায় 10 

অন্তরু্ক ক্ত র্োে জিয িংরশাধ্ি র্োে প্রস্তাব জানিরয়রে, যেটি CITYFHEPS িারম পনেনিত শহরেে এর্টি 

িতুি র্াড়াে যে িহায়তা র্মকিনূিরর্ প্রনতনিত র্েরব। পনেবাে ও স্বতন্ত্র বযনক্তনবরশষরর্ পনেরষবা নদরত িেম 

িতুি র্মকিনূিটি যবশ নর্েু িংখ্যর্ অিয শহরেে র্াড়া িহায়তাে র্মকিনূি এবং পার্শ্কবতী শহরেে র্াড়া 
িহায়তাে র্মকিনূিরর্ ঘনিষ্টর্ারব উপনিত োরেে পনেবাে গৃহহীিতা ও উরেদ প্রনতরোধ্ িম্পূেণ (State 

Family Homelessness & Eviction Prevention Supplement, FHEPS) র্মকিনূি িরমত প্রনতিাপি 

র্েরব। 
 

শুিানি র্খি এবং কর্াথায় হমত চমেমি? নিউইয়র্ক  নিটি মািব িম্পদ প্রশািি প্রস্তানবত নিয়রমে জিয 
এর্টি িাধ্ােণ শুিানিে আরয়াজি র্েরব। 21 যশ আগস্ট, 2018 ির্াি 9:30টায় িাধ্ােণ শুিানি অি ুনিত 

হরব। িাধ্ােণ শুিানি হরব মযািহাটরিে 125 Worth Street, 2nd Floor এ। অিগু্রহ র্রে Lafayette 

Street এ প্ররবশ র্রুি।  
 

প্রস্তানবত নিয়মম আনম র্ীভামব নিমের মতামত রাখমত পারব? এইর্ারব প্রস্তানবত নিয়রম যেরর্উ 

নিরজে মত োখ্রত পােরবি: 

 

• ওময়বিাইট। NYC নিয়রমে ওরয়বিাইরটে মাধ্যরম আপনি HRA যর্ মতামত জািারত পােরবি: 

http://rules.cityofnewyork.us। 
 

• ইমমে। আপনি NYCRules@hra.nyc.gov ইরমি ঠির্ািায় মতামত জানিরয় ইরমি র্েরত পারেি। 
অিগু্রহ র্রে নবষয় পংনক্তরত “CITYFHEPS” র্থাটি নিখ্িু। 
 

• ডার্ম ামগ। আপনি নিরিে ঠির্ািায় নিরজে মতামত পাঠারত পারেি: 

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

অিগু্রহ র্রে নবষয়টি স্পষ্ট র্রুি যে আপনি CITYFHEPS নিয়রমে ওপে মন্তবয র্েরেি। 
 

• ফ্যাক্স। আপনি আপিাে মন্তবয জানিরয় 917-639-0413 িম্বরে ফ্যাক্স র্েরত পারেি। অিগু্রহ র্রে 

নবষয় পংনক্তরত “CITYFHEPS” র্থাটি নিখ্িু। 
 

http://rules.cityofnewyork.us/
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• শুিানিমত বক্তবয করমখ। িাধ্ােণ শুিানিরত োো প্রস্তানবত নিয়রমে নবষরয় মতামত োখ্রত িাি 

তারদেরর্ অবশযই িাম নিনখ্রয় নিরত হরব। আপনি শুিানিে আরগ 929-221-6690 িম্বরে যফ্াি র্রে 

িাম নিনখ্রয় নিরত পারেি। এোড়াও আপনি 21যশ আগস্ট, 2018 যত শুিানি শুরু হওয়াে আরগ 

শুিানি র্রে িাম নিনখ্রয় নিরত পারেি। আপনি নতি নমনিট পেকন্ত বক্তবয োখ্রত পােরবি। 

 

মন্তবয েমা কদওয়ার র্ী কর্ামিা িময়িীমা আমি? মন্তবয জমা যদওয়াে যশষ তানেখ্ হি 21যশ আগস্ট, 

2018। 
 

শুিানিমত অংশগ্রহণ র্রার েিয  নদ আমার িহায়তার প্রময়ােি হয় তখি র্ী হমব?  

 

েনদ শুিানিরত আপিাে নবরদশী র্াষাে যদার্াষী, িারেনতর্ র্াষাে যদার্াষী বা প্রনতবন্ধীরদে জিয েথােথ 

বযবিাে প্ররয়াজি হয় তাহরি আপিারর্ আমারদে অবশযই তা জািারত হরব। উপরেে ঠির্ািায় ডার্ যোরগ নিঠি 

পাঠিরয় আপনি আমারদে জািারত পারেি। এোড়াও আপনি আমারদেরর্ 929-221-6690 িম্বরে যফ্াি র্রে 

জািারত পারেি। বযবিা র্োে পেকাপ্ত িময় যপরত আরগ যথরর্ জািারিাে অিরুোধ্ র্ো হরে। অিগু্রহ র্রে 

আমারদেরর্ 14ই আগস্ট, 2018 এে মরধ্য জািাি।  
 

এইিব িারি নিম্ননিনখ্ত প্ররবশরোগযতাে নবর্ল্প(গুনি) উপির্য: যে িমস্ত বযনক্তে হুইিরিয়াে বা িিারফ্োে 

অিযািয েন্ত্র আরে এই িারি যিিরবে প্ররবশরোগযতা আরে। প্ররবরশযাগযতা িম্পরর্ক  অনতনেক্ত অিরুোরধ্ে জিয 
অিগু্রহ র্রে 14ই আগস্ট, 2018 এে মরধ্য উপরে উনিনখ্ত ডার্রোরগ বা যটনিরফ্ারি HRA এে িরে 

যোগারোগ র্রুি। 
 

প্রস্তানবত নিয়মিমূমহর উপর োিামিা মন্তবযগুনেমত র্ী আনম প কামোচিা র্রমত পারব? আপনি 

অিিাইরি http://rules.cityofnewyork.us/ ওরয়বিাইরট নগরয় জািারিা মন্তবযগুনি পেকারিািিা র্েরত 

পারেি। শুিানি হরয় োওয়াে র্রয়র্নদি পরে, প্রস্তানবত নিয়রমে নবষরয় অিিাইরি জমা যদওয়া িমস্ত 

মতামরতে র্নপ, নিরখ্ জািারিা িমস্ত মতামরতে র্নপ এবং মরুখ্ জািারিা মতামরতে এর্ িােিংরেপ HRA 

এে ওরয়বিাইরট িমস্ত জিগরণে র্ারে উপির্য হরব।  
 

র্ী অিমুমাদি HRA এই নবনধ প্রণয়মির েিয নদম মি? নিটি িাটক ারেে ধ্াো 603 এবং 1043, নিউইয়র্ক  
িামানজর্ পনেরষবা আইরিে ধ্াো 34, 56, 61, 62, 77 এবং 131-a এই প্রস্তানবত নিয়ম ততনে র্োে জিয 
HRAযর্ অিরুমাদি যদয়।  
 

আনম কর্াথায় HRA-এর নিয়মাবেী পাব? HRA এে নিয়মাবিী নিউইয়র্ক  শহরেে নিয়মাবিীে 68 

ধ্াোয় েরয়রে। 
 

নিয়ম ততনর র্রার প্রনিয়া কর্াি আইি দ্বারা নিয়নিত? নিয়ম ততনে বা পনেবতক ি র্োে িমরয় HRA 

যর্ অবশযই শহরেে িিরদ ধ্াো 1043যত উনিনখ্ত নবষয়গুনি যমরি িিরত হরব। নবজ্ঞনপ্তটি নিটি িাটক ারেে ধ্াো 
1043-এে আবশযর্তা অিিুারে র্ো হরয়রে। 

 

http://rules.cityofnewyork.us/
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নবনধর নভনি ও উমেশয িম্পমর্ক  নববৃনত 

নিটি িাটক ারেে ধ্াো 603 এবং 1043, নিউইয়র্ক  িামানজর্ পনেরষবা আইরিে ধ্াো 34, 56, 61, 62, 77 এবং 131-a 

এই প্রস্তানবত নিয়ম ততনে র্োে জিয HRAযর্ অিুরমাদি যদয়। 

পটভূনম 

2014 িারিে যিরেম্বে মারি, নশশুরদে িারথ পনেবােগুনিরর্ িেয র্রে নিউ ইয়র্ক  শহরেে গৃহহীি পনেরষবা নবর্াগ 

(Department of Homeless Services, DHS) এবং নিউ ইয়র্ক  নিটি মািব িম্পদ প্রশািি (HRA)-এ শহে 

িম্প্রদারয় বিবাি (Living in Communities, LINC) I, II এবং III র্াড়া িহায়তাে র্মকিূনি িািু র্রে। এগুনি এর্র্ 

প্রাপ্তবয়স্ক এবং এর্র্ পনেবােগুনিে জিয LINC IV এবং V দ্বাো আশ্ররয় অথবা আশ্ররয় প্ররবশর্ািীি ঝুুঁ নর্ে িময় 

অিুিৃত হয়, LINC VI র্মকিূনিটি আশ্ররয়ে যিই পনেবােগুনিরর্ র্াড়াে যেরে িহায়তা প্রদাি র্রে োো পনেবাে ও 

পনেজরিে িারথ িািান্তে র্েরত িমথক, শহরেে পনেবাে উরেদ প্রনতরোধ্ িমূ্পেণ এবং শহরেে পনেবাে বনহোগমরিে 

পনের্ল্পিা িমূ্পেণ (City Family Exit Plan Supplement, CITYFEPS) র্মকিূনি, নবরশষ বনহগকমি এবং প্রনতরোধ্ 

িমূ্পেণ (Special Exit and Prevention Supplement, SEPS) র্মকিূনি এবং HRA HOME র্াড়ারট-নর্নির্ 

র্াড়াে যেরে িহায়তা র্মকিূনি (HRA HOME TBRA)। িামনগ্রর্র্ারব, এই র্মকিূনিগুনি এর্নেতর্ারব অিযািয শহরেে 

িারথ পুিবকািরিে উরদযাগ নিরয় 87,000-ে যবনশ মািুরষে বনহগকমি প্রনতরোধ্ র্েরত অথবা শহরেে আশ্ররয় প্ররবশ র্েরত 

িাহােয র্রেরে।  

2017 িারিে যিরেম্বে মারি, Tejada v. Roberts আদািত, ইরেক্স িং. 453245/2015 (Sup. Ct., NY 

County), এর্টি নিষ্পনিে আরদশ যদয় ো নিউইয়র্ক  যস্টরটে পনেবাে উরেদ প্রনতরোধ্ িমূ্পেণ (Family Eviction 

Prevention Supplement, FEPS) র্মকিূনিে জিয এমি উপায় ততনে র্রে যেটি পনেবাে গৃহহীিতা ও উরেদ 

প্রনতরোধ্ িমূ্পেণ (Family Homelessness & Eviction Prevention Supplement, FHEPS) র্মকিূনি িারম 

পনেনিত উচ্চতে র্াড়া িমূ্পেরণে মাোিমূহ িহ এর্টি িম্প্রিানেত র্মকিূনিে দ্বাো প্রনতিানপত হরব। HRA-এে 

CITYFEPS র্মকিূনিে অরির্ পনেবাে এবং LINC III র্মকিূনিে যবনশের্াগ পনেবােগুনিরর্ 2017 িারিে নডরিম্বে 

মারি FHEPSযত িািান্তে র্ো হরয়রে। 

শহরেে-ফ্াে র্ো এর্ানধ্র্ র্াড়াে যেরে িহায়তা র্মকিূনি আেও র্ােকর্ের্ারব এবং ফ্িপ্রদর্ারব নিয়ন্ত্রণ র্োে জিয 

যিই পনেবােবগকরর্ িেয র্ো হয় যেগুনিে আশ্ররয়ে যেরে অথবা প্ররবরশে িময় ঝুুঁ নর্ আরে এবং শহরেে র্াড়া 

িহায়তাে র্মকিূনিরর্ আেও নির্টবতীর্ারব োরেে FHEPS-এে িরে এর্নেত র্রে, HRA এখ্ি CITYFHEPS-এে 
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প্রস্তাব নদরয়রে, এর্টি এর্র্ গনতশীি র্মকিূনি যেটি উপনিত LINC I, II, IV এবং V র্মকিূনি, SEPS র্মকিূনি এবং 

LINC III ও CITYFEPS র্মকিূনিরত ো বানর্ থারর্ তারর্ প্রনতিাপি র্রে। HRA আরয়ে উৎরিে তবষরমযে িারথ 

িড়াই র্োে যেরে এবং হাউনজং মারর্ক রট র্তুক নর্ে র্াউিােগুনিরত বাধ্া দাি র্োে জিয র্াজ র্রে িরিরে আে এর্টি 

গনতশীি র্মকিূনি এই িেযরর্ আেও উন্নত র্েরব। 

বতক মারি অিয শহরেে র্াড়াে যেরে িহায়তা পারেি িা এমি পনেবােবগক োো CITYFHEPS-এে প্রাথনমর্ যোগযতাে 

আবনশযর্তা পূেণ র্রেরেি তাো এই নিয়ম র্ােকর্ে হওয়াে তানেখ্ অিুোয়ী CITYFHEPS-এে িরে এর্টি ইউনিট 

িুেনেত র্োে িুরোগ পারবি। যে পনেবােবদক  বতক মারি অিয শহরেে র্াড়াে যেরে িহায়তা িার্ র্েরে তারদে 

CITYFHEPS যত িািান্তে র্ো হরব এবং এই নিয়ম র্ােকর্ে হওয়াে তানেরখ্ে পরে ওই র্মকিূনিগুনিরত যর্াি িতুি 

পনেবােবরগকে িাম িনথরু্ক্ত হয়নি বরি পুোরিা র্মকিূনি বন্ধ হরয় োরব।1 বতক মারি LINC VIযত অংশগ্রহণর্ােী 

পনেবােবরগকে বযনতক্রম িরমত, LINC, CITYFEPS এবং SEPS র্মকিূনিগুনিরত অংশগ্রহণর্ােী পনেবােবগকগুনি 

CITYFHEPS র্মকিূনিরত িািান্তনেত হরব েতেণ পেকন্ত তাো উপাজক ি-যোগয এবং যিই ইউনিরট িািান্তে র্েরত িেম 

যেখ্ারি তারদে LINC, CITYFEPS অথবা SEPS র্াড়াে যেরে িহায়তা বতক মারি িিরে (অথবা তাো িতুি ইউনিরট 

োওয়াে জিয HRA-ে দ্বাো অিুরমানদত)।2 

নবধািগুনের িারাংশ 

িতুি অধ্যায় 10-এ নিম্ননিনখ্তগুনি নবষয়গুনি িানধ্ত হরব: 

• িতুি CITYFHEPS র্মকিূনি নিয়ন্ত্ররণে জিয প্রািনের্ িংজ্ঞা যঘাষণা র্রে। 

• শহরেে বানিন্দারদে জিয যোগযতাে আবনশযর্তাগুনি যঘাষণা র্রে। পনেবাে আশ্ররয় আরে নর্িা তাে ওপে 

নর্নি র্রে (অিযািয নবষরয়ে মরধ্য) পাথকর্য ততনে হয়।  

• “CITYFHEPS যোগয র্মকিূনিগুনি” মরিািীত র্োে জিয HRAযর্ যিখ্াি যথরর্ অিুমনত যদয় যেখ্াি যথরর্ 

এটি আশ্ররয় প্ররবশে িাম যিখ্ারত যেফ্ারেি গ্রহণ র্েরব অথবা আশ্ররয় ইনতমরধ্য থার্া যর্াি পনেবারেে বিবাি 

র্মারব। 

                                                           
1 র্মকিূনি এর্বাে পেবতী বেরেে যর্ারিকে িারপরে বন্ধ হরয় যগরি, পেুারিা র্মকিূনিগুনি িম্বন্ধীয় নিয়মগুনি েদ হরয় োরব। 
2 বতক মারি যে পনেবােবগক LINC VIযত অংশগ্রহণ র্েরে তাো যিই র্মকিনূিরত ততেণ থার্রব েতেণ তাো যোগয হরব। েনদও, 

যর্াি িতুি পনেবােবগক LINC VIযত িনথরু্ক্ত হরব িা। তাে বদরি, পনেবােবগক যে আশ্রয়দাতা পনেবােগুনিে িারথ িািান্তনেত 

র্েরত িমথক হরব তারদে িারথই এর্ই র্মকিূনিরত আরবদি র্োে িুরোগ পারব, যেটি পাথওরয় যহাম িারম পনেনিত, এটি HRA িম্পণূক 
অিয এর্টি নিয়রম িহাবনিতর্ারব প্রস্তাব নদরয়রে।  
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• িবকানধ্র্ মানির্ র্াড়া এবং নবনর্ন্ন হাউনজংরয়ে জিয র্াড়াে যেরে িহায়তাে যপরমরেে পনেমাণ যঘাষণা র্রে। 

িবকানধ্র্ অ্োপাটক রমরেে র্াড়া যেরর্াি বানষকর্ র্াড়ায় িূনিরু্ক্ত র্ো হরব যেটিে বৃনি NYC র্াড়া নিরদক নশর্া 

যবাডক  দ্বাো যিট র্ো হয়। 

• র্মকিূনিে প্রথম বেে অনতক্রম র্রে পুিিকবীর্েরণে মািদণ্ড যঘাষণা র্রে, যেমি নবরশষ পনেনিনতরত পাুঁি 

বেরেে পরে পুিিকবীর্েরণে অিুরমাদি। 

• েখ্ি পনেিনত পনেবতক ি হয় তখ্ি যপরমে যদওয়াে যেরে িমন্বয় অিুরমাদি র্রে। 

• িতুি CITYFHEPSযত উপনিত র্াড়া িহায়তাে র্মকিূনিগুনি (LINC, SEPS এবং CITYFEPS) যথরর্ 

ক্রমািুিানে িািান্তরেে বযবিা প্রদাি র্রে। 

• এই র্মকিূনিরত অংশগ্রহণ অবযাহত োখ্রত বানড়ে মানির্ এবং অংশগ্রহণর্ােীে আবনশযর্ শতক গুনি যঘাষণা 
র্রে। 

• পেকারিািিাে র্িফ্ারেন্স এবং আরবদরিে প্রনক্রয়া ও অিযািয অনতনেক্ত নবনবধ্ নবষয়গুনি যঘাষণা র্রে, যেমি 

HRA যর্াি অরপো তানির্া েেণারবেণ র্েরব িা। 

িতুি উপর্েণটিরত আোেিাইি যদওয়া হরয়রে। 

নিউ ইয়র্ক  নিটি মািব িম্পদ প্রশািি নিউইয়র্ক  শহরেে নিয়মগুনিে 68 তম ধ্াোটি িংরশাধ্ি র্রে এর্টি িতুি অধ্যায় 

10 অন্তরু্ক ক্ত র্োে জিয প্রস্তাব জানিরয়রে, যেটি নিম্ননিনখ্তর্ারব পঠিত হরব: 

§ 10-01 িংজ্ঞািমূহ। 

এই অধ্যারয়ে উরেশযগুনিে জিয, নিরিে শব্দগুনিে নিম্নরূপ অথক হরব: 

(a) “ACS” মারি হি নশশুরদে পনেরষবাে জিয নিউইয়র্ক  নিটিে প্রশািি (New York City Administration for 

Children’s Services)। 

(b) এর্জি “প্রাপ্তবয়ষ্ক পনেবারেে িদিয (adult household member)” হরিি বানড়ে যিই িদিয োে বয়ি িূিযতম 

21 বেে, তরব বানড়ে যর্াি িদরিযে বয়ি েনদ 21 বেে িা হয় তাহরি তাে বয়ি 18 যথরর্ 20ে মরধ্য হরত হরব। 

(c) এর্টি “অযপাটক রমে (apartment)” হি SRO োড়া এর্টি যবিের্ােী বািিাি। 

(d) “CITYFEPS” মারি হি এই নশরোিারমে অধ্যায় 8-এে উপ-অধ্যায় A-যত প্রনতিাপি অিুিােী র্াড়া িহায়তাে 

র্মকিূনি। 
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(e) “CITYFHEPS” মারি হি এই অধ্যারয় বযাখ্যা র্ো CITYFHEPS র্মকিূনি। 

(f) এর্টি “CITYFHEPS যোগয র্মকিূনি (CITYFHEPS qualifying program)” হি শহরেে যিই র্মকিূনি যেটি 

র্নমশিাে এমি র্মকিূনি নহিারব মরিািীত র্রে োে যথরর্ যর্াি HRA অথবা DHS আশ্ররয় প্ররবশ প্রনতরোধ্ র্েরত 

অথবা যর্াি HRA বা DHS আশ্ররয় বিবাি িংনেপ্ত র্েরত CITYFHEPS-এে জিয HRA যেফ্ারেি গ্রহণ র্েরত 

পােরব। CITYFHEPS যোগয র্মকিূনিগুনিরত অিযািয র্মকিূনিগুনিে িারথ অনতনেক্তর্ারব অন্তরু্ক ক্ত থারর্ নিম্ননিনখ্তগুনি 

ো র্নবষযরত র্নমশিাে মরিািীত র্েরত পারে: (1) পনেবাে পুিরের্েীর্েণ, প্রনতরোধ্ অথবা স্বতন্ত্র বিবারিে জিয 

যর্াি ACS পনের্ল্পিা িহজতে র্েরত ACS যথরর্ যেফ্ারেি; (2) নি-যর্ায়াটাে হাউনজং টাস্ক যফ্ািক যথরর্ যেফ্ারেি; 

(3) DYCD যথরর্ যেফ্ারেি; অথবা (4) নিউইয়র্ক  নিটি িংরশাধ্ি নবর্াগ (New York City Department of 

Correction) যথরর্ যেফ্ারেি।  

(g) “CITYFHEPS র্াড়া িহায়র্ যপরমে (CITYFHEPS rental assistance payments)” হি এই অধ্যারয় বিা 

র্াড়া বাবদ যপরমে।  

(h) এর্টি "CITYFHEPS ইউনিট (CITYFHEPS unit)" হি এই অধ্যায় অিুোয়ী এর্টি আবানির্ ইউনিট যেখ্ারি 

CITYFHEPS র্াড়া িহায়র্ যপরমরেে আরবদি র্ো হয়। 

(i) “র্নমশিাে (Commissioner)” হি DSS-ে র্নমশিাে অথবা র্ােপ্রাপ্ত র্নমশিাে (Commissioner of DSS or 

the Commissioner’s designee)। 

(j) “DHS” মারি হি নিউইয়র্ক  নিটি গৃহহীি পনেরষবা নবর্াগ (New York City Department of Homeless 

Services)। 

(k) “DHS পনেবারেে আশ্রয়িাি (DHS family shelter)” মারি হি পনেবাে অথবা নশশুরদে জিয আশ্রয়িাি ো 

DHS অথবা DHS-এে হরয় র্াজ র্রে এমি িংিা দ্বাো পনেিানিত। 

(l) “DHS এর্র্ প্রাপ্তবয়রস্কে আশ্রয়িাি (DHS single adult shelter)” মারি হি এর্র্ প্রাপ্তবয়রস্কে জিয আশ্রয়িাি 

ো DHS অথবা DHS-এে হরয় র্াজ র্রে এমি িংিা দ্বাো পনেিানিত। 

(m) “DYCD” মারি হি নিউইয়রর্ক ে েুব ও িম্প্রদাি উন্নয়ি নবর্াগ (New York City Department of Youth and 

Community Development)। 
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(n) “উপানজক ত আয় (Earned income)” নিউইয়রর্ক ে নবনধ্, নিয়ম এবং প্রনবধ্ারিে 18 িং নশরোিারমে ধ্াো 352.17 

অিুিারে িংজ্ঞানয়ত এবং গণিা র্ো হয়, তযব JTP র্মকিূনি এবং SYEP র্মকিূনিরত অংশগ্রহণ র্োে মাধ্যরম উপানজক ত 

আয় এে আওতায় পরড় িা, যেটি এই অধ্যারয়ে উপঅধ্যায় (v)এবং(ss)-এ উরিখ্ র্ো হরয়রে।  

(o) “োেীয় প্রনতবন্ধর্তাে িুনবধ্া (Federal disability benefits)” বিরত যবাঝায় োেীয় িামানজর্ নিোপিা 

আইরিে নশরোিাম II-এে অধ্ীরি িামানজর্ নিোপিা প্রনতবন্ধী নবমার্েণ িুনবধ্া, োেীয় িামানজর্ নিোপিা আইরিে 

নশরোিাম XVI-এে অধ্ীরি িমূ্পেণ নিোপিাে উপাজক ি, মানর্ক ি েুক্তোরেে নবনধ্38িং নশরোিারমে পবক II-এে 11 িং 

অধ্যারয়ে উপঅধ্যায় II অথবা উপঅধ্যায় IV অিুোয়ী দানয়রে থার্ার্ািীি আঘাতবশত বা অিুিতাবশত অেমতাে 

র্ােরণ েনতপূেণ অথবা মানর্ক ি েুক্তোরেে নবনধ্ে 15 িং অধ্যায়রয়ে পবক II এে উপঅধ্যায় II অিুোয়ী পনেরষবা-

িংরোগ-বনহরু্ক ত অেমতা যপিশি। 

(p) “FHEPS” হি নিউইয়র্ক  যস্টরটে পনেবারেে গৃহহীিতা এবং উরেদ প্রনতরোধ্ িমূ্পেণ র্মকিূনি (New York State 

Family Homelessness and Eviction Prevention Supplement program)।  

(q) “FPL” হি োেীয় মরত দানেদ্রিীমা যেটি প্রনতবেে মানর্ক ি স্বািয ও মািব যিবা নবর্াগ (United States 

Department of Health and Human Services) প্রনতিাপি র্রে থারর্। 

(r) “যমাট আয় (Gross income)” হি এই অধ্যারয়ে উপনবর্াগ (nn) এবং (vv)-এে বণকিা অিুোয়ী উপানজক ত এবং 

অিুপানজক ত আরয়ে যোগফ্ি। নিউইয়রর্ক ে নবনধ্, নিয়ম এবং প্রনবধ্ারিে 18 িং নশরোিারমে ধ্াো 387.12যত যঘাষণা 

র্ো নবষয়গুনিই উপাজক ি বারদে মরধ্য অন্তরু্ক ক্ত হয়, তাহরি তা পনেবারেে যমাট উপাজক ি গণিা র্োে িময় প্ররোজয হয় 

িা।  

(s) “পনেবােবগক (household)” হি যিই বযনক্তনবরশষ অথবা বযনক্তবগক োো CITYFHEPS ইউনিরট বিবাি র্রেি 

অথবা এর্নেতর্ারব বিবাি র্োে অনর্প্রায় োরখ্ি। 

(t) “HRA” মারি হি নিউইয়র্ক  নিটিে মািব িম্পদ প্রশািি (New York City Human Resources 

Administration)।  

(u) এর্টি “HRA আশ্রয়িাি (HRA shelter)”-এে মারি হি HRA-এে নিউইয়রর্ক ে নবনধ্, নবয়ম এবং প্রনবধ্ারিে 18 

িং নশরোিারমে পবক 452 অিুিারে HRA-এে হরয় িানিত এর্টি গাহক িয যদৌোরেে আশ্রয়িি।  
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(v) “JTP”-ে মারি হি HRA-এে দ্বাো নিয়নন্ত্রত িার্নেে প্রনশেণ র্মকিূনি (Job Training Program) যেটিে মরধ্য 

শহরেে এরজনন্সগুনি যবতিরর্াগী নিরয়ারগে অনর্জ্ঞতা এবং যর্নেয়ারেে উন্নয়ণ িরমত PA প্রাপর্ নদরয় থারর্। 

(w) “LINC VI” মারি হি এই নশরোিারমে 7 িং অধ্যারয়ে উপঅধ্যায় C অিুিারে িানপত র্াড়াে যেরে িহায়তা 

র্মকিূনি।  

(x) “LINC িাটিক নফ্রর্শি নিঠি (LINC certification letter)” হি নিউ ইয়র্ক  শহরেে নিয়মাবিীে নশরোিাম 68 এে 

7িং অধ্যায় অিুিারে জানে র্ো শংিার্েরণে এর্টি নিঠি।  

(y) “LINC র্মকিূনি (LINC programs)” হি এই নশযোিারমে 7 িং অধ্যারয়ে A ও B উপঅধ্যারয় বযাখ্যা র্ো 

র্মকিূনিগুনি। (p) এর্জি “প্রাথনমর্ র্াড়ারট” হরিি যিই বযনক্ত োে িাম িীরজ অন্তরু্ক ক্ত বা আবািরিে জিয মানির্ 

পনেরশারধ্ে প্রাথনমর্ দানয়ে োে ওপে েরয়রে।  

(z) “িবকানধ্র্ মানির্ র্াড়া (maximum monthly rent)” বিরত যবাঝায় এই অধ্যারয়ে 10-05 অিুরেদ অিুোয়ী 

এর্টি অরথকে পনেমাণ ো এর্টি CITYFHEPS ইউনিরটে র্াড়া বাবদ নিধ্কানেত, যেটি র্াড়াে িুনক্তে প্রথম বেরে 

বাড়ারিা োরব িা এবং োে যথরর্ CITYFHEPS-এে র্াড়া িহায়র্ যপরমেে পনেমাণ গণিা র্ো হয়।  

(aa) “PA আশ্রয়িরিে জিয িবকানধ্র্ অিুদাি (maximum PA shelter allowance)” হি নিউইয়র্ক  নবনধ্, নিয়ম 

এবং প্রনবধ্ারিে 18 িং নশরোিারমে ধ্াো 352.3(a)(1) যত যঘাষণা অিুোয়ী প্রনতটি PA পনেবারেে জিয আশ্ররয়ে 

মানির্ িবকানধ্র্ র্াতা।  

(bb) “NPA িদিয (NPA member)” বিরত নিউইয়র্ক  নবনধ্, নিয়ম এবং প্রনবধ্ারিে 18 িং নশরোিারমে ধ্াো 349.3-

ে যঘাষণা অিুোয়ী যবাঝায় যিই বযনক্তরর্ নেনি CITYFHEPS পনেবারেে এর্জি িদিয তরব যর্াি র্ােণবশত PA 

পনেবারেে িদিয িি। 

(cc) “নিউ ইয়র্ক  শহরেে িামানজর্ পনেরষবা নবর্াগ (New York City Department of Social Services)” অথবা 

“DSS” হি এর্টি নতিাি যেটি HRA এবং DHS নিরয় গঠিত। 

(dd) “PA” মারি হি িাবকজিীি িহায়তাে িুনবধ্া, োে িরে েরয়রে মানির্ অিুদাি এবং আশ্রয়িারিে র্াতা ো নিউ 

ইয়র্ক  িামানজর্ পনেরষবা আইি § 349 অিুোয়ী পনেবাে িহায়তা র্মকিূনিে অধ্ীরি এবং/অথবা নিউ ইয়র্ক  িামানজর্ 
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পনেরষবা আইি § 159 এব তদধ্ীি প্রনবধ্ারিে নিয়মিমূহ অিুোয়ী িুেোমূির্ যিট িহায়তা র্মকিূনিে অধ্ীরি জানে 

র্ো হরয়রে।  

(ee) “PA পনেবােবগক (PA household)” বিরত যবাঝায় যিই পনেবারেে িদিযরদে োো PA িুনবধ্াগুনিে জিয 

আরবদি র্রেরে এবং গৃহীত হরয়রে। 

(ff) “পাথওরয় যহাম (Pathway Home)” হি এই নশরোিারমে 11 িং অধ্যারয় িানপত র্ড়াে যেরে িহায়তা র্মকিূনি।  

(gg) এর্জি “প্রাথনমর্ র্াড়ারট (primary tenant)” হরিি এমি বযনক্ত োে িাম িীরজ অন্তরু্ক ক্ত বা আবািরিে জিয 

মানির্ পনেরশারধ্ে প্রাথনমর্ দানয়ে োে ওপে েরয়রে।  

(hh) “র্মকিূনিরত অংশগ্রহণর্ােী (program participant)” হি যিইিব বযনক্ত োো এর্টি CITYFHEPS ইউনিরটে 

জিয িীজ যিয় এবং যিই র্মকিূনি যথরর্ পেকবনিত হয় িা। 

(ii) “যোগয শহরেে র্াড়াে যেরে িহায়তা র্মকিূনি (qualifying City rental assistance program)” বিরত যবাঝায় 

LINC, SEPS অথবা CITYFEPS র্াড়াে যেরে িহায়তা র্মকিূনি।  

(jj) “যোগয র্তুক নর্প্রাপ্ত র্মকনিেুনক্ত র্মকিূনি (qualifying subsidized employment program)” বিরত যবাঝায় 

SET র্মকিূনি, JTP র্মকিূনি অথবা অিযািয র্তুক নর্ যদওয়া র্মকনিেুনক্তে র্মকিূনি ো র্নমশিাে র্নবষযরত যোগয র্মকিূনি 

নহিারব মরিািীত র্েরত পারে। 

(kk) “ঘে (room)” হি এর্টি অযাপাটক রমরেে মরধ্য স্বতন্ত্র র্ে। 

(ll) “র্াড়া-নিয়নন্ত্রত অযাপাটক রমে (rent-controlled apartment)” বিরত যবাঝায় আবািরিে বযবিা োে জিয নিউ 

ইয়র্ক  শহরেে প্রশািনির্ নবনধ্ে নশরোিাম 26 এে 3 অধ্যায় অিুোয়ী িবকানধ্র্ র্াড়া িািু র্ো হয়।  

(mm) “SEPS” মারি হি এই নশরোিারমে অধ্যায় 8-এে উপ-অধ্যায় B-যত প্রনতিাপি অিুিােী র্াড়া িহায়তাে 

র্মকিূনি।  

(nn) “SET র্মকিূনি (SET Program) ”-ে মারি হি যশল্টাে এনক্সট ট্রািনজশিাি জবি যপ্ররাগ্রাম ো DHS আনশ্রতরদে 

র্মকিংিাি িার্ র্েরত এবং িায়ী আবািি যপরত িহায়তাে জিয DHS এবং HRA দ্বাো যেৌথর্ারব পনেিানিত। 
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(oo) “শনপং যিটাে (shopping letter)” হি এমি এর্টি নিঠি ো পনেবােরর্ আবািি অিুিন্ধারি িহায়তাে জিয প্রদাি 

র্ো হয় যেটি যিই র্মকিূনিরর্ িূনিত র্রে োে জিয HRA যিই ধ্েরণে পনেবােরর্ িম্ভাবয যোগয নহিারব এবং িরবকাচ্চ 

র্াড়াে জিয খ্ুুঁরজ যপরয়রে। 

(pp) “SRO” হি নিউইয়র্ক  এর্ানধ্র্ আবাি আইি (New York Multiple Dwelling Law)-এে ধ্াো 1-এে অিুরেদ 

4-ে উপ-অধ্যায় 16-ে বযাখ্যা অিুোয়ী এর্টি এর্র্ র্ে নবনশষ্ট দখ্িরোগয ইউনিট।  

(qq) “োস্তায় গৃহহীি (Street homeless)” র্থাে অথক হি যিই বযনক্তনবরশষ োো: (1) োস্তায় বাি র্রে অথবা এমি 

িারি থারর্ ো মািুরষে বািিারিে জিয উপেুক্ত িয় এবং অন্তত 90 নদরিে জিয DHS িুনক্তবি প্রিাে প্রদাির্ােীে 

যথরর্ যর্ি বযবিাপিা গ্রহণ র্রে থারর্; (2) অন্তত 90 নদরিে জিয DHSে িুনক্তবি প্রদাির্ােীে যর্ন্দ্র অথবা 

পনেবতক িশীি হাউনজং যিটিংরয়ে ড্ররপ যর্ি বযবিাপিা গ্রহণ র্রে থারর্; অথবা (3) োস্তায় থার্াে িময় অথবা মািুরষে 

বািিারিে অরোগয এমি িারি বাি র্োে িময় নর্ংবা যর্ন্দ্র বা পনেবতক িশীি হাউনজং যিটিংরয়ে ড্ররপ োো DHS-ে 

িুনক্তবি প্রিাে প্রদাির্ােী যথরর্ যর্ি বযবিাপিাে পনেরষবা গ্রহণ র্রে থারর্, তাো িায়ী আবািরি যগযে এবং বতক মারি 

আফ্টােরর্য়াে পনেরষবাগুনি পারে।  

(rr) “র্তুক নর্প্রাপ্ত র্মকিংিাি (Subsidized employment)” মারি হি র্তুক নর্প্রাপ্ত যবিের্ােী যেরেে র্মকিংিাি অথবা 

র্তুক নর্প্রাপ্ত িের্ােী যেরেে র্মকিংিাি, যেরহতু এই শব্দগুনি নিউ ইয়র্ক  িামানজর্ পনেরষবা আইি § 336(1)(b)-(c) যত 

বযবহাে র্ো হয়।  

(ss) “SYEP র্মকিূনি (SYEP Program)” মারি হি DYCD দ্বাো পনেিানিত গ্রীষ্মর্ািীি েুব র্মকনিেুনক্ত র্মকিূনি 

যেটি যিাে যথরর্ িনিশ বেরেে নিউইয়রর্ক ে বানিন্দারদে যবতিেকু্ত গ্রীষ্মর্ািীি র্মকনিেুনক্তে িুরোগ প্রদাি র্রে থারর্। 

(tt) “নি-যর্ায়াটাে হাউনজং টাস্ক যফ্ািক (three-quarter housing task force)” শব্দগুেটি অথক 2017 িারিে িািীয় 

আইি 13-ে অিুরেদ 1(a) যত ো বযবহৃত হরয়রে ঠির্ এর্ই অথক বহি র্রে। (aa)এর্টি "অযাপাটক রমে" হি SRO োড়া 

অিয বযনক্তগত আবািি। 

(uu) “নিউ ইয়র্ক  শহরে গৃহহীিতাে িমূ্পণক িমাধ্াি (Turning the Tide on Homelessness in New York City)” 

এে এর্টি ইিুয যময়ে যদ ব্লানিও দ্বাো 2017 িারিে যফ্ব্রুয়ানে মারি প্রর্ানশত হয়, নেনি যহল্থ অযাে নহউমযাি িানর্ক রিি 

হানমকনিয়া পািানিও অযাে র্নমশিাে নস্টরর্ি বযােি-এ যডপটুি যময়ে। এই প্রর্াশিাটি যঘাষণা র্রে নিউইয়র্ক  শহরেে 

গৃহহীি আশ্রয়গুনিে পদনিহ্ন র্মারত, আশ্রয় প্রদাি র্েরত শহরেে অনর্মুখ্ পনেবতক ি র্েরত এবং প্রনতরোধ্, োস্তায় 



  Bengali 

11 
 

গৃহহীিতা এবং িায়ী হাউনজং র্মকিূনিে মধ্য নদরয় আশ্ররয়ে ওপে নির্ক ে র্রে গৃহহীি নিউইয়র্ক বািীে জিিংখ্যা র্মারত 

এর্টি িমনন্বত বযরো-নর্নির্ পনের্ল্পিা ঘষণা র্রেরে।  

(vv) “অিপুানজক ত আয় (Unearned income)” নিউইয়রর্ক ে নবনধ্, নিয়ম এবং প্রনবধ্ারিে 18 িং নশরোিারমে ধ্াো 

387.10 অিুিারে িংজ্ঞানয়ত এবং গণিা র্ো হয়, অবশয যি িব আয় এরেরে বাদ োয় ো নিয়নমতর্ারব পুিোবৃি হয়। 

পনেবারেে র্াড়াে অংশ প্রদারিে উরেরশয যর্াি তৃতীয় পে অবদাি োখ্রি তা উপাজক ি নহিারব গণিা র্ো হরব িা। 

(ww) “র্তুক নর্হীি র্মকিংিাি (Unsubsidized employment)” নিউইয়রর্ক ে পনেরষবা আইি § 336(1)(a)-এ 

বযবহাে অিুোয়ী এে অথক হি র্তুক নর্হীি র্মকিংিাি।  

(xx) “অনর্জ্ঞ (veteran)” হরিি যিই বযনক্ত নেনি মানর্ক ি েুক্তোরে িশস্ত্র বানহিীরত পনেরষবা নদরয়রেি।  

§ 10-02 CITYFHEPS র্মকিূনচর পনরচােিা 

এই উপ-অধ্যায় অিুিারে HRA মূিত CITYFEPS র্মকিূনি পনেিািিা এবং যোগযতা নিধ্কােণ র্েরব।  

§ 10-03: শহমরর বানিন্দামদর েিয প্রাথনমর্ ক াগযতা, আমবদি এবং অিুমমাদি  ারা HRA অথবা DHS 

আশ্রময় অথবা রাস্তায় গৃহহীি নহিামব কিই 

(a) যে পনেবাে োস্তাে গৃহহীি িয় অথবা HRA নর্ংবা DHS আশ্ররয় যিই তারর্ CITYFHEPS র্াড়াে যেরে 

িহায়তাে প্রােনম্ভর্ বেরেে জিয যোগয হরত হরি আবনশযর্র্ারব নিম্ননিনখ্ত শতক গুনি পূেণ র্েরত হরব: 

(1) অবশযই পনেবােটিে িামনগ্রর্ যমাট আয় FPL-এে 200 শতাংশ অনতক্রম র্েরব িা।  

(2) েনদ পনেবােটি বতক মারি PA গ্রহণ িা র্রে থারর্, তাহরি পনেবােটিরর্ অবশযই নিট নিয়ম ও প্রনবধ্ারিে 

নবনধ্ে 18 িং নশরোিারমে 352 পরবকে অধ্ীরি যর্াি িহায়তাে জিয আরবদি র্েরত হরব, যিরেরে পনেবােটি 

যোগয নর্িা HRA নিধ্কােণ র্েরব।  

(3) পনেবারেে যে িদিযো PA-ে জিয যোগ্ে তারদে অবশযই PA গ্রহণ র্েরত হরব। 
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(4) েনদ HRA ধ্াো 8 অথবা HRA HOME TBRA অিুিারে এই নশরোিারমে 9 িং অধ্যায় অন্তরু্ক ক্ত র্রে 

যর্াি পনেবােরর্ োরেে বা যস্টরটে যর্াি হাউনজং িুনবধ্াে জিয িম্ভাবয যোগয নহিারব নিধ্কােণ র্রে, তাহরি 

পনেবােটিরর্ অবশযই যিই িুনবধ্াগুনিে জিয আরবদি র্েরত হরব এবং যিটিে প্রস্তাব এরি তা গ্রহণ র্েরত হরব।  

(5) েনদ িা পনেবােটি এই অধ্যারয়ে অিুরেদ 10-08(d)-এে আবনশযর্ শতক  পূেণ র্রে, আবনশযর্র্ারব আরগ 

CITYFHEPS র্াড়াে যেরে িহায়তা িা যপরয় থারর্ তাহরি যিই পনেবােটিরর্ অবশযই FHEPS-এে জিয 

যোগয হরব িা। 

(6) পনেবােটিরর্ নিরিে যেরর্াি মািদণ্ড পূেণ র্েরত হরব: 

(A) HRA গৃহহীিতাে ঝুুঁ নর্ে িারপরে পনেবােটিরর্ নিধ্কােণ র্রেরে এবং এর্জি অনর্জ্ঞরর্ অন্তরু্ক ক্ত 

র্রেরে। 

(B) যশষ বারো মারিে মরধ্য, যে পনেবাে উরেদ র্ো হরয়রে অথবা নিউইয়র্ক  শহরেে মরধ্য বানিন্দা 

নহিারব যথরর্রে অথবা উরেদ প্রনক্রয়া িারপে অথবা শহরেে এরজনন্সে জানে র্ো অডক াে বা যর্াি 

নিনিয় িমানপ্তমূির্ র্ারেকে ফ্িস্বরূপ যিই পনেবাে যেটি খ্ানি র্ো দের্াে নেি বা আরে, অথবা 

শহরেে এরজনন্স দ্বাো নিধ্কানেত অিযািয র্ােণ োড়া স্বািয ও নিোপিাে র্ােরণ ো যিই পনেবােরর্ 

নিউইয়র্ক  নিটিে নবনধ্, নিয়ম ও প্রনবধ্ারিে 18 িং নশরোিারমে ধ্াো 452,9-ে অধ্ীরি আশ্ররয়ে জিয 

যোগয বরি নিনহ্নত র্রে; এবং হয় 

(i) নিউইয়র্ক  িামানজর্ পনেরষবািমূহ আইরিে ধ্াো 473-ে অধ্ীরি প্রাপ্তবয়স্করদে 

প্রনতেোমূির্ পনেরষবা (Adult Protective Services) গ্রহণ অথবা নিউইয়র্ক  িামানজর্ 

পনেরষবািমূহ আইরিে ধ্াো 473-d-এ অধ্ীরি যর্াি িম্প্রদারয়ে অনর্র্াবর্ে র্মকিূনি; 

(ii) র্াড়া-নিয়নন্ত্রত অযাপাটক রমে প্রনতরোরধ্ে জিয CITYFHEPS বযবহাে র্ো হরব; অথবা 

(iii) অতীরত যর্াি DHS আশ্ররয় বাি র্রেরে।  

(C) অিয শহরেে এরজনন্সে দ্বাো CITYFHEPS যোগয র্মকিূনিে মাধ্যরম যেফ্াে র্ো বযনক্ত অন্তরু্ক ক্ত 

পনেবাে এবং নিনদকষ্ট পনেনিনতে র্ােরণ র্নমশিারেে নিধ্কােণ র্ো পনেবারেে, যর্াি DHS আশ্ররয় 

প্ররবশ প্রনতহত র্োে জিয CITYFHEPS-এ র্াড়াে যেরে িহায়তা প্ররয়াজি। 
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(D) যময়াদ উিীণক িা হওয়া LINC িাটিক নফ্রর্শি নিঠি গ্রহণ র্েরি অথবা HRA বা DHS দ্বাো জানে 

র্ো যর্াি SEPS বা CITYFEPS শনপং নিঠি গ্রহণ র্েরি পনেবাে এবং নিঠি জানে র্োে িমরয়ে 

পে যথরর্ পনেনিনতে যর্াি পনেবতক ি িা হরি নিউইয়র্ক  শহরেে নিয়মগুনিে 68 িং নশরোিারমে 7 বা 

8 িং অধ্যারয়ে অধ্ীরি িহায়তাে জিয তারদে অিুপেকু্ত নহিারব যপশ র্রে। এর্টি পনেবাে 

নিম্ননিনখ্ত উপ-অিুরেরদে অধ্ীরি CITYFHEPS র্াড়াে যেরে িহায়তাে জিয যোগয হরব িা: 

(1) এই নিয়ম র্ােকর্ে হওয়াে তানেরখ্ে পরে 120 নদরিে যবনশ িময় অনতবানহত হরয় যগরে অথবা 

(2) পনেবােটি FHEPS-এে জিয যোগয। 

(E) পনেবােটি বতক মারি LINC VI বা পাথওরয় যহাম গ্রহণ র্েরে এবং এই অধ্যারয়ে ধ্াো 10-

04(a)(8)(A)(i),(ii), (iii), (iv) বা (v) বা 10-04(a)(8)(B)(i) বা (iii)-যত যঘাষণা র্ো মািদণ্ড পূেণ 

র্রেরে। 

(7) পনেবােটিরর্ অবশযই অন্তত এর্ বেরেে জিয এর্টি িীজ নিরত হরব অথবা র্াড়াে জিয অন্ যর্াি িুনক্ত 

নিরত হরব, োরত নিউ ইয়র্ক  শহরেে এর্জি বানিন্দা নিোপিা ও বািিারিে মূিযায়ি পাি র্েরত পারে। 

আবারিে র্াড়া িবকানধ্র্ মানির্ র্াড়াে যথরর্ যবনশ হরত পােরব িা এবং এটিরর্ অন্তত এর্ বেে বাড়াযিা োরব 

িা, বযনতক্রম েনদ ইউনিটটি যর্াি র্াড়া-নিেরৃ্ত বা র্াড়া-নিয়নন্ত্রত অযাপাটক রমে হয় যেখ্ারি পনেবাে 

CITYFHEPS-এ র্াড়াে যেরে িহায়তা পাওয়াে অনবিম্ব আরগ বাি র্েনেি, মাঝ বেরেে র্াড়া ো র্াড়া-

যস্টনবিাইরজশি বা র্াড়া-নিয়ন্ত্রণ আইি দ্বাো অিুরমানদত, প্ররোজয হরিও, তা অিুরমানদত হরব। যর্ারিা পনেবারে 

আঠারো বেরেে যিরয় র্ম বয়িী যর্ারিা িদিয থার্রি িীজ বা অিয র্াড়াে িুনক্তটি আবনশযর্র্ারব এর্টি 

অযাপাটক রমরেে জিয হরব।  

(b) আরবদিটিরর্ অবশযই HRA র্তৃক র্ নিধ্কানেত ফ্মক ও ফ্েমযারট দানখ্ি র্েরত হরব। 

(c) অিুরমাদরিে িময়, HRA এই অধ্যারয়ে ধ্াো 10-06 বা 10-07 অিুিারে পনেবারেে CITYFHEPS র্াড়া িহায়র্ 

যপরমে গণিা র্েরব। এই অধ্যারয়ে ধ্াো 10-09 এে যেে োড়া, CITYFHEPS র্াড়া িহায়র্ যপরমেগুনি পনেবারেে 

গঠি, উপাজক ি, িবকানধ্র্ মানির্ র্াড়া বা CITYFHEPS ইউনিরটে জিয আিি র্াড়া নিনবকরশরষ পনেবারেে র্মকিূনিে 

প্রথম বেরে পনেবনতক ত হরব িা। 
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§ 10-04: আশ্রয়স্থমের বানিন্দা এবং রাস্তার গৃহহীি বযনক্তমদর েিয প্রাথনমর্ ক াগযতা, শংিার্রণ এবং 

অিুমমাদি 

(a) যে পনেবাে HRA নর্ংবা DHS আশ্ররয় আরে নর্ংবা োস্তাে গৃহহীি তারর্ CITYFHEPS র্াড়াে যেরে িহায়তাে 

িাটিক নফ্রর্শি নিঠি পাওয়াে যোগয হরত হরি আবনশযর্র্ারব নিম্ননিনখ্ত শতক গুনি পূেণ র্েরত হরব: 

(1) পনেবােটিে িামনগ্রর্ যমাট আয় আবনশযর্র্ারব FPL-এে 200 শতাংশ অনতক্রম র্েরত পােরব িা। 

(2) েনদ পনেবােটি বতক মারি PA গ্রহণ িা র্রে থারর্, তাহরি পনেবােটিরর্ অবশযই নিট নিয়ম ও প্রনবধ্ারিে 

নবনধ্ে 18 িং নশরোিারমে 352 পরবকে অধ্ীরি যর্াি িহায়তাে জিয আরবদি র্েরত হরব, যিরেরে পনেবােটি 

যোগয নর্িা HRA নিধ্কােণ র্েরব।  

(3) পনেবারেে যে িদিযো PA-ে জিয যোগয তারদে অবশযই PA গ্রহণ র্েরত হরব। 

(4) েনদ HRA ধ্াো 8 অথবা HRA HOME TBRA অিুিারে যর্াি পনেবােরর্ োরেে বা যস্টরটে যর্াি 

হাউনজং িুনবধ্াে জিয িম্ভাবয যোগয নহিারব নিধ্কােণ র্রে, তাহরি পনেবােটিরর্ অবশযই যিই িুনবধ্াগুনিে জিয 

আরবদি র্েরত হরব এবং যিটিে প্রস্তাব এরি তা গ্রহণ র্েরত হরব। 

(5) পনেবােটিরর্ অবশযই FHEPS-এে জিয যোগয হরব িা। 

(6) নিউইয়র্ক  নবনধ্, নিয়ম ও প্রনবধ্ারিে 18 িং নশরোিারমে 452,9 ধ্াোে অধ্ীরি েনদ পনেবারেে যর্াি 

িদিয HRA আশ্ররয়ে জিয যোগয বরি নিধ্কানেত হয়, যিরেরে এই ধ্েরণে নিধ্কােরণে যেরে পনেবােটি অবশযই 

গাহক িয নহংস্রতাে অপোধ্ীরর্ অন্তরু্ক ক্ত র্েরব িা। 

(7) েনদ বতক মারি পনেবােটি যর্াি DHS পনেবারেে আশ্ররয় থারর্, তাহরি পনেবােটি অবশযই নিউইয়র্ক  নবনধ্, 

নিয়ম এবং প্রনবধ্ারিে 18 িং নশরোিারমে 351 এবং 352 পবক অিুোয়ী DHS দ্বাো নিধ্কানেত আশ্ররয়ে জিয 

যোগয। 

(8) পনেবােটিরর্ হয় োস্তাে গৃহহীি হরত হরব অথবা নিরি উরিনখ্ত গ্রুপ A অথবা B-এে অন্তরু্ক ক্ত হরত হরব: 
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(A) গ্রুপ A: নিরি যঘাষণা র্ো যর্াি মািদণ্ড পূেণ র্েরত পােরি পনেবােটি গ্রুপ Aযত থার্রব: 

(1) বতক মারি যর্াি DHS আশ্ররয় বিবাি র্েরে এবং যর্াি আশ্ররয় থার্াে জিয যোগযতা অজক ি 

র্রেরে; অথবা (2) বতক মারি যর্াি HRA আশ্ররয় বিবাি র্েরে: 

(i) পনেবাে: (AA)যে বযনক্তটি নিউইয়র্ক  নবনধ্, নিয়ম এবং প্রনবধ্ারিে 18 িং নশরোিারমে ধ্াো 

369.2(c)যত যঘাষণা র্ো মািদণ্ড পূেণ র্রেরে তারর্ অন্তরু্ক ক্ত র্রে এবং (BB)যে বযনক্ত 

িনিনিতর্ারব অন্তত 30 ঘণ্টা প্রনত িপ্তারহ র্তুক নর্হীি র্মকনিেুনক্ত অথবা যোগয র্তুক নর্প্রাপ্ত 

র্মকনিেুনক্তে র্মকিূনিরত র্াজ র্রে এবং শংিার্েরণে 30 নদি আরগ এই ধ্েরণে র্মকনিেুনক্ত যথরর্ 

অনজক ত আরয়ে বযাখ্যা নদরত পারে তারর্ অন্তরু্ক ক্ত র্ো হয়। তরব, র্নমশিাে উপেুক্ত র্ােরণে জিয 

30 ঘণ্টা প্রনত িপ্তারহে নহিারব পনেবারেে িনিনিত র্ারজে িময়র্ারিে আবনশযর্ শতক  মকুব র্রে 

নদরত পারে যেখ্ারি পনেবারেে যর্ািও নবরেনষত, িেত র্ারজে ইনতহাি থারর্ এবং যর্াি 

পনেনিনতে জিয র্ারজে িময়র্াি অিায়ীর্ারব িাম্প্রনতর্র্ারি েনত হরয় থারর্। 

(ii) পনেবােটিরত নবরশষর্ারব প্রাপ্তবয়স্ক পানেবানের্ িদিয থার্রত হরব এবং যি যেি অন্তত 30 

নদরিে জিয র্তুক নর্হীি র্মকনিেুনক্ত অথবা যোগয র্তুক নর্প্রাপ্ত র্মকনিেুনক্ত র্মকিূনি যথরর্ অনজক ত 

আরয়ে বযাখ্যা নদরত িমথক হয়। 

(iii) পনেবারেে প্রধ্াি োেীয় অেমতা িুনবধ্া অথবা পুিোবৃি মানির্ PA অিুদাি গ্রহণ র্েরব 

এবং তারদে িনথরু্ক্ত প্রনতবন্ধর্তাে ওপে নর্নি র্রে িম্ভাবয োেীয় অেমতা িুনবধ্া পাওয়াে 

জিয HRA দ্বাো নিধ্কানেত হরব; 

(iv) পনেবারেে প্রধ্ারিে বয়ি 60 বেে বা তাে যবনশ হয়; অথবা 

(v) পনেবারেে প্রধ্াি নিউইয়র্ক  নিয়ম ও প্রনবধ্ারিে নবনধ্ে 18 িং নশরোিারমে ধ্াো 

385.2(b)(5) অিুোয়ী PA র্ারেকে র্ােকর্িাপ যথরর্ অবযাহনত পায়। 

(B) গ্রুপ B: েনদ যর্াি পনেবাে বতক মারি যর্াি HRA বা DHS আশ্ররয় বাি র্রে এবং নিরি যঘাষণা র্ো 

যর্াি মািদণ্ড পূেণ র্েরত পারে তাহরি পনেবােটি গ্রুপ Bযত থার্রব: 

(i)পনেবারে যর্াি অনর্জ্ঞ বযনক্ত থারর্। 
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(ii)পনেবােটিরর্ এমি এর্টি DHS আশ্ররয় বিবাি র্েরত হরব যেটিরর্ আিন্ন বরন্ধে জিয িিাক্ত 

র্ো হরয়রে। 

(iii) যময়াদ উিীণক িা হওয়া LINC িাটিক নফ্রর্শি নিঠি গ্রহণ র্েরি অথবা HRA বা DHS দ্বাো 

জানে র্ো যর্াি SEPS বা CITYFEPS শনপং নিঠি গ্রহণ র্েরি পনেবাে এবং নিঠি জানে 

র্োে িমরয়ে পে যথরর্ পনেনিনতে যর্াি পনেবতক ি িা হরি নিউইয়র্ক  শহরেে নিয়মগুনিে 68 

িং নশরোিারমে 7 বা 8 িং অধ্যারয়ে অধ্ীরি িহায়তাে জিয তারদে অিুপেুক্ত নহিারব যপশ র্রে। 

এর্টি পনেবাে নিম্ননিনখ্ত উপ-অিুরেরদে অধ্ীরি CITYFHEPS র্াড়াে যেরে িহায়তাে জন্ে 

যোগয হরব িা: (1) এই নিয়ম র্ােকর্ে হওয়াে তানেরখ্ে পরে 120 নদরিে যবনশ িময় অনতবানহত 

হরয় যগরে অথবা (2) পনেবােটি FHEPS-এে জিয যোগয। 

(iv) অিয শহরেে এরজনন্সে দ্বাো CITYFHEPS যোগয র্মকিূনিে মাধ্যরম যেফ্াে র্ো বযনক্ত 

অন্তরু্ক ক্ত পনেবাে এবং নিনদকষ্ট পনেনিনতে র্ােরণ র্নমশিারেে নিধ্কােণ র্ো পনেবারেে, যর্াি 

HRA বা DHS আশ্ররয় প্ররবশ প্রনতহত র্োে জিয CITYFHEPS-এ র্াড়াে যেরে িহায়তা 

প্ররয়াজি। 

(b) যোগয আশ্ররয়ে বাি এবং িীমাবিতা: 

(1) যোগয আশ্ররয়ে বাি: যর্াি DHS পানেবানের্ আশ্ররয়ে বানিন্দা ধ্াো 10-04(a)(8)(A)-ে প্রস্তারবে জিয 

যোগয আশ্ররয়ে বাি পারব েনদ দশটি র্যারিোে নদবরিে ফ্াুঁর্ বাদ নদরয় পনেবােটি শংিার্েরণে আরগ অন্তত 

90 নদরিে জিয যর্াি HRA বা DHS আশ্ররয় বাি র্রে। যর্াি DHS এর্র্ প্রাপ্তবয়রস্কে আশ্ররয়ে বানিন্দা 

ধ্াো 10-04(a)(8)(A)-ে প্রস্তারবে জিয যোগয আশ্ররয়ে বাি পারব েনদ যিই বযনক্ত শংিার্েরণে আরগ 365 

নদরিে মরধ্য অন্তত 90 নদরিে জিয শহরেে যর্াি আশ্ররয় বাি র্রে। এর্বাে যর্াি পনেবাে যোগয আশ্ররয়ে বাি 

যপয় যগরি, এই অিুরেদ উপনবর্াগ (c) অিুোয়ী এর্ধ্েরণে আশ্রয় যথরর্ অিযটিরত পনেবতক রিে জিয যর্াি 

িাটিক নফ্রর্শি নিঠিে িারপরে এটিে যোগযতা এটি হাোরব িা। এর্ইর্ারব, োস্তাে গৃহহীি এর্টি পনেবাে HRA 

বা DHS আশ্ররয় প্ররবরশে দ্বাো যর্াি িাটিক নফ্রর্শি নিঠিে জিয তাে যোগযতা হাোরব িা। 

(2) যোগয আশ্ররয়ে বারিে িীমাবিতা: র্মকিূনিে প্ররয়াগিাধ্যতা েো র্োে জিয প্ররয়াজরি তানেখ্টি িীনমত 

র্োে র্থা র্নমশিাে নিধ্কােণ র্েরি, র্নমশিাে হয়রতা এর্টি তানেখ্ নিধ্কােণ র্েরত পারে োে মরধ্য ধ্াো 

10-04(a)(8)(A)-এে প্রস্তাব অিুোয়ী যোগয আশ্ররয়ে বাি শুরু র্েরত হরব, উরিনখ্ত মূিযায়রিে ওপে: 
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হাউনজং মারর্ক রটে পনেনিনত, আশ্রয় বযবহারেে হাে এবং ফ্ানেংরয়ে উপির্যতা। র্নমশিাে পেবনতক রত হাউনজং 

মারর্ক রটে পনেনিনত, আশ্রয় বযবহারেে হাে এবং ফ্ানেংরয়ে উপির্যতা পেকারিািিা র্রে এই ধ্েরণে িীনমত 

তানেখ্ অপিােণ র্েরত পারে।  

(c) েখ্ি এই অিুরেরদে উপনবর্াগ (a)-এে যঘাষণা অিুোয়ী যর্াি পনেবাে যোগযতাে শতক  পূেণ র্রে, তখ্ি HRA 

যিই পনেবােরর্ এর্টি িাটিক নফ্রর্শি নিঠি ইিুয র্রে। এই পরে এর্টি যময়াদ উিীরণকে তানেখ্ থারর্ এবং অিুরমাদি পেকন্ত 

এই উপনবর্ারগে অিুরেদ (a) এে আবশযর্তা পূেরণে জিয পনেবােটি বানধ্ত থারর্।  

(d) এর্বাে পনেবােটি CITYFHEPS িাটিক নফ্রর্শি পে গ্রহণ র্েরি, পনেবােটিরর্ অবশযই র্াড়াে জিয অন্তত এর্ 

বেরেে জিয িীজ নিরত হরব বা অিয িুনক্ত র্েরত হরব, নিউ ইয়র্ক  শহরেে এমি যর্াি আবাি োরত এর্টি নিোপিা ও 

বিবািরোগযতাে মূিযায়ণ পাি র্রেরে। ইউনিটটিে র্াড়া িবকানধ্র্ মানির্ র্াড়া যথরর্ যবনশ হরত পােরব িা এবং অন্তত 

এর্ বেরেে জিয র্াড়া বাড়ারিা োরব িা, এরেরে বযনতক্রম ইউনিটটি অিুরমাদিরোগয র্াড়াে িারপরে িের্ানে 

প্রনবধ্ারিে আওতাধ্ীি, প্ররোজয িের্ানে প্রনবধ্ারিে অধ্ীরি র্াড়া বৃনি অিুরমানদত হয়। 

(e) অিুরমাদরিে িময়, প্ররয়াগিাধ্যতা অিুোয়ী HRA এই অধ্যারয়ে ধ্াো 10-06 বা 10-07 অিুিারে পনেবারেে 

মানির্ র্াড়া িহায়র্ যপরমে গণিা র্েরব। এই অধ্যারয়ে ধ্াো 10-09 এে যেে োড়া, মানির্ র্াড়া িহায়র্ 

যপরমেগুনি পনেবারেে গঠি, উপাজক ি, িবকানধ্র্ মানির্ র্াড়া বা CITYFHEPS ইউনিরটে জিয আিি র্াড়া নিনবকরশরষ 

র্মকিূনিে প্রথম বেরে পনেবনতক ত হরব িা। 

§ 10-05 িমবকাচ্চ মানির্ ভাড়া 

(a) এই অধ্যারয়ে উপনবর্াগ (b)-এে যেে বযতীত, CITYFHEPS র্াড়াে যেরে িহায়তাে যেরে যর্াি অযাপাটক রমরেে 

জিয িবকানধ্র্ মানির্ র্াড়াে জিয র্াড়াে িুনক্তে প্রথম বেরে আরবদি র্ো োরব তরব তা নিরি যদওয়া অরথকে পনেমারণে 

যথরর্ যবনশ হরত পােরব িা: 
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অযাপাটক মমমের েিয িমবকাচ্চ ভাড়া 

পনরবামরর 

আর্ার 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

িরবকাচ্চ র্াড়া 
$1,246 $1,303  $1,557  $1,557  $2,010  $2,010  $2,257  $2,257 $2,600 $2,600 

 

(b) পাুঁি বা তাে যবনশ বযনক্তনবরশষ িরমত পনেবারেে যেরে, র্নমশিাে বতক মাি বাজারেে পনেনিনত নিধ্কােরণে জিয 

নবিেণর্ারব র্াবরত পারে যেটি অিম্ভাবয রূরপ নর্েু পনেবারেে হাউনজং পেবতী িিই নদরিে মরধ্য নিনিত র্েরত এবং 

যিই ধ্েরণে পনেবােগুনিে জিয িরবকাচ্চ মানির্ র্াড়া 30% পেকন্ত বৃনি র্েরত িমথক হরব। 

(c) CITYFHEPS র্াড়াে যেরে িহায়তাে জিয যর্াি SRO-ে জিয িরবকাচ্চ মানির্ র্াড়া িম্ভবত র্াড়াে িুনক্তে প্রথম 

বেরে প্ররোজয হরব, আে যিটি হি $1047।  

(d) CITYFHEPS র্াড়াে যেরে িহায়তাে জিয যর্াি ঘরেে জিয িরবকাচ্চ মানির্ র্াড়া িম্ভবত র্াড়াে িুনক্তে প্রথম 

বেরে প্ররোজয হরব, আে যিটি হি $800। ঘরেে র্াড়াে জিয, আেও উরিখ্য যে: 

(1) যেখ্ারি PA প্রাপ্ত যর্াি প্রাথনমর্ র্াড়ারটে িারথ র্াড়াে িুনক্ত র্ো হয়, যিখ্ারি পনেবারেে মানির্ র্াড়া র্খ্িই 

র্াড়াে িুনক্তে র্ােকর্ে হওয়াে তানেরখ্ে িমে যথরর্ নিউইয়র্ক  নবনধ্, নিয়ম এবং প্রনবধ্ারিে 18 িং 

নশরোিারমে ধ্াো 352.3-ে অধ্ীরি বানড়ে মানিরর্ে প্রনত প্রাথনমর্ র্াড়ারটে দানয়ে এবং প্রাথনমর্ র্াড়ারটে 

আশ্রয়িরিে জিয অিুদারিে পাথকরর্যে যথরর্ যবনশ হরত পােরব িা। 

 

(2) র্াড়া-নিেরৃ্ত বা র্াড়া-নিয়নন্ত্রত অযাপাটক রমরেে মরধ্য যর্াি আিাদা ঘে িোিনে বানড়ে মানির্ র্াড়া নদরত 

পােরব িা। েনদ যর্াি র্াড়া-নিেরৃ্ত অযাপাটক রমে যথরর্ যর্াি ঘে প্রাথনমর্ র্াড়ারটরর্ র্াড়া যদওয়া হয়, 

তাহরি নিউইয়র্ক  নিয়ম ও প্রনবধ্ারিে নবনধ্ে 9 িং নশরোিারমে ধ্াো 2525.7-ে অধ্ীরি পনেবারেে র্াগ র্রে 

যিওয়া িমািুপানতর্ যশয়ারেে যথরর্ পনেবারেে মানির্ র্াড়া যবনশ হরত পােরব িা। েনদ যর্াি র্াড়া-নিয়নন্ত্রত 

অযাপাটক রমরে যর্াি ঘরেে জিয প্রাথনমর্ র্াড়ারটে যথরর্ র্াড়া যিওয়া হয়, তাহরি বানড়ে মানিরর্ে দ্বাো দানব 

র্ো প্রাথনমর্ র্াড়ারটে জিয টার্াে পনেমাণ যথরর্ পনেবারেে র্াড়া যবনশ হরত পােরব িা। 
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(e) এই অিুরেরদে উপনবর্াগ (a) এবং (b)যত যঘানষত টার্াে পনেমাণ নিউইয়র্ক  র্াড়া নিরদকশর্ যবাডক  দ্বাো যিট র্ো 

এর্-বেরেে জিয অযাপাটক রমে িীজ পুিিকবীর্েরণে যেরে যেরর্াি বানষকর্ র্াড়া নিয়ন্ত্ররণ িূনিরু্ক্ত হরব যেটি এই নিয়রমে 

র্ােকর্ে হওয়াে তানেরখ্ে পরে প্ররয়াগ র্ো হযব।  

(f) তাপ, গেম জি, নবদুযত এবং অববদুযনতর্ যস্টার্, কুনর্ং গযািরর্ অবশযই SRO বা যর্াি ঘরেে র্াড়াে জিয অন্তরু্ক ক্ত 

র্েরত হরব।  

§ 10-06: CITYFHEPS ভাড়া িহায়র্ কপমমমের পনরমাণ গণিা-অযাপাটক মমে এবং SROs 

(a) CITYFHEPS ইউনিট যর্াি অযাপাটক রমে যহার্ বা SRO, মানির্ CITYFHEPS র্াড়া িহায়র্ যপরমরেে 

পনেমাণটি িরবকাচ্চ মানির্ র্াড়া পেকন্ত CITYFHEPS ইউনিরটে আিি মানির্ র্াড়াে িমাি হরব, এরেরে এই নবর্ারগে 

উপনবর্াগ (b) ও (c) অিুোয়ী গণিা র্রে মূি র্মকিূনিরত অংশগ্রহণর্ােীে অবদাি বাদ োরব। এই উপনবর্ারগে 

উরেশযগুনিে জিয এবং CITYFHEPS র্াড়াে িহায়র্ যপরমরেে পনেমাণ গণিা র্োে জিয, এর্টি পনেবারেে এর্জি 

যে LINC IV যথরর্ CITYFHEPS যত িািান্তনেত হরয়রে যি পনেবারেে নদ্বতীয়জি নহিারব পনেগনণত হরব। 

(b) মূি র্মকিূনিে অংশগ্রহণর্ােীে অিুদাি নিম্ননিনখ্তর্ারব গণিা র্ো হে: 

(1) পনেবারেে যর্উ েনদ PA গ্রহণ িা র্রে, মূি র্মকিূনিরত অংশগ্রহণর্ােীে অবদাি অিুরমাদি বা পুিিকবীর্েরণে 

িময় পনেবারেে িামনগ্রর্ মানির্ যমাট আরয়ে 30 শতাংশ হরব। তরব, পুিিকবীর্েরণে িময় েনদ, পনেবােটি 

েনদ যর্াি উপাজক ি যিই বরি নেরপাটক  র্রে, তাহরি মূি র্মকিূনিরত অংশগ্রহণর্ােীে অবদাি পনেবারেে আর্ারেে 

জিয িরবকাচ্চ আশ্রয়িরিে জিয অিুদারিে িমাি হরব। 

(2) যেখ্ারি পনেবারেে এর্জি বা দু'জি PA গ্রহণ র্রে, যিখ্ারি মূি র্মকিূনিরত অংশগ্রহণর্ােীে অবদাি 

নিম্ননিনখ্তগুনিে যোগফ্ি হরব: (A) অিুরমাদি বা পুিিকবীর্েরণে িময় PA পনেবারেে িামনগ্রর্ মানির্ যমাট 

আরয়ে 30 শতাংশ অথবা PA পনেবারেে িদিযগরণে যমাট িংখ্যাে জিয িবকানধ্র্ মানির্ PA আশ্রয়িরিে 

জিয অিুদাি, এরেরে যেটি যবনশ হরব; এবং (B) যেরর্াি NPA িদিযরদে মানির্ যমাট আরয়ে 30 শতাংশ।  

(c) এই অধ্যারয়ে ধ্াো 10-09 এে যেে োড়া, CITYFHEPS র্াড়া িহায়র্ যপরমেগুনি পনেবারেে গঠি, উপাজক ি, 

িবকানধ্র্ মানির্ র্াড়া বা CITYFHEPS ইউনিরটে জিয আিি র্াড়া নিনবকরশরষ িবীর্েণ পেকন্ত পনেবনতক ত র্েরব িা। 

(d) এর্টি CITYFHEPS ইউনিরটে অিুরমাদরিে ওপে, HRA বানড়ে মানির্রর্ প্রথম মারিে িমূ্পণক র্াড়া এবং 

পেবতী নতি মারিে জিয CITYFHEPS র্াড়া িহায়র্ যপরমে প্রদাি র্েরব। তােপরে, HRA প্রনত মারি 
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CITYFHEPS র্াড়া িহায়র্ যপরমেটি িোিনে বানড়ওয়ািারর্ প্রদাি র্েরব, েতেণ পেকন্ত পনেবােটি যোগয থার্রব 

এবং র্মকিূনিে জিয তহনবি উপির্য থার্রব, বযনতক্রম হি এই যে HRA তাে নিজস্ব নবরবিিায় নিউ ইয়র্ক  শহরে 

গৃহহীিতাে িমূ্পণক িমাধ্াি পনের্ল্পিায় যঘানষত িযেযে প্ররয়াজরি অনতনেক্ত মারিে CITYFHEPS মানির্ িহায়র্ 

যপরমে অনগ্রম নদরত পারে। 

§ 10-07: CITYFHEPS ভাড়া িহায়র্ কপমমমের পনরমাণ গণিা-ঘর 

(a) যেখ্ারি CITYFHEPS ইউনিট এর্টি ঘে, যিখ্ারি পনেবারেে মূি র্মকিূনিরত অংশগ্রহণর্ােীে অবদাি 

অিুরমাদরিে িময় পনেবারেে আিি আশ্রয়িরিে জিয অিুদারিে যথরর্ যবনশ অথবা $50 হরব এবং এই অিুরেরদে 

উপনবর্াগ (c)-এে উরিখ্ বযতীত CITYFHEPS র্াড়াে যেরে িহায়তা র্মকিূনিরত পনেবারেে প্রথম িাে মারিে মানির্ 

CITYFHEPS র্াড়া িহায়র্ যপরমরেে পনেমাণটি $800 পেকন্ত CITYFHEPS ইউনিরটে আিি মানির্ র্াড়াে িমাি 

হরব, যিরেরে মূি র্মকিূনিরত অংশগ্রহণর্ােীে অবদারিে মত নবষয় বাদ োরব।  

(b) এই অধ্যারয়ে ধ্াো 10-09 এে যেে োড়া, CITYFHEPS র্াড়া িহায়র্ যপরমেগুনি পনেবারেে গঠি, উপাজক ি, 

িবকানধ্র্ মানির্ র্াড়া বা CITYFHEPS ইউনিরটে জিয আিি র্াড়া নিনবকরশরষ িবীর্েণ পেকন্ত পনেবনতক ত র্েরব িা। 

(c) এর্টি CITYFHEPS ইউনিরটে অিুরমাদরিে ওপে, HRA বানড়ে মানির্রর্ প্রথম িাে মারিে িমূ্পণক র্াড়া প্রদাি 

র্েরব, এরেরে বযনতক্রম হরব েনদ পনেবােটি যর্াি আশ্রয়িরিে জিয অিুদাি গ্রহণ র্রে থারর্, তাহরি HRA প্রথম 

মারিে িমূ্পণক র্াড়া এবং পেবতী নতি মাযিে জিয CITYFHEPS র্াড়া িহায়র্ যপরমে প্রদাি র্েরব। তােপরে, 

HRA CITYFHEPS র্াড়া িহায়র্ অথক িোিনে প্রনত মারি বানড়ওয়ািারর্ প্রদাি র্েরব, েতনদি পনেবােটি যোগয 

থার্রব এবং এই র্মকিূনিে জিয তহনবি উপির্য থার্রব ততনদি এই অথক প্রদাি র্ো হরব।  

§ 10-08: প্রথম বির পমর পিুিকবীর্রণ 

(a) তহনবরিে উপিব্ধতাে উপে নর্নি র্রে, যে পনেবােটি CITYFHEPS র্াড়াে যেরে িহায়তা পারেি যিই 

পনেবােটি েনদ নিম্ননিনখ্ত আবশযর্তা ক্রমাগত পূেণ র্েরত পারে তাহরি এই ধ্েরণে িহায়তাে দুটি বানষকর্ 

পুিিকবীর্েণ পারব: 

(1) অবশযই পনেবােটিে িামনগ্রর্ যমাট আয় FPL-এে 250 শতাংশ অনতক্রম র্েরব িা; 

(2) পনেবােটি র্মকিূনিে শরতক ে িারথ িেনতপূণক িমরঝাতায় থার্রব; এবং 
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(3) পনেবােটি CITYFHEPS ইউনিরট বিবাি অবযাহত োখ্রব োে জিয তারদে প্রাথনমর্র্ারব অিুরমাদি 

র্ো হরয়নেি অথবা র্নমশিাে এই অধ্যারয়ে অিুরেদ 10-10 অিুোয়ী িতুি ইউনিরট িরে োওয়াে অিুরমাদি 

র্রে। 

(b) যেখ্ারি যর্াি পনেবাে র্মকিূনিে শরতক ে িারথ িেনতপূণকর্ারব িমরঝাতা র্রেিা, র্নমশিাে যিখ্ারি নিরজে নবরবিিায় 

নিউইয়রর্ক ে নিয়ম ও প্রনবধ্ারিে নবনধ্ে 18 িং নশরোিারমে অিুরেদ 351.26-ে িারথ িেনতপূণকর্ারব CITYFHEPS 

র্মকিূনিরত যিই পনেবারেে অংশগ্রহণ পুিিকবীর্েণ র্েরত পাযে েনদ যিই পনেবােটি র্মকিূনিে শতক  িা মািরত পাোে জিয 

যর্াি িেনতপূণক র্ােণ যদখ্ারত পারে। 

(c) তহনবরিে উপিব্ধতাে ওপে নির্ক ে র্রে, যে পনেবােগুনি CITYFHEPS র্াড়াে যেরে িহায়তা গ্রহণ র্েরে তাো 

তারদে CITYFHEPS র্াড়াে যেরে িহায়তা র্মকিূনিে পঞ্চম বরষকে পরে অতনেক্ত বানষকর্ পুিিকবীর্েণ গ্রহণ র্েরব 

েনদ তাো এই নবর্ারগে উপনবর্াগ (a)-এে আবনশযর্ শতক গুনি ক্রমাগত পূেণ র্েরত িমথক হয় এবং েনদ পুিিকবীর্েরণে 

িময় নিম্ননিনখ্তগুনিে মরধ্য যর্াি এর্টি মািদণ্ড পূেণ র্ো হয়: 

(1) পনেবারেে প্রধ্ারিে বয়ি 60 বেে বা তাে যবনশ। 

(2) পনেবারেে প্েধ্াি: 

(A) োেীয় অেমতা িুনবধ্া গ্রহণ র্েরে; অথবা 

(B) যর্াি পুিোবৃি মানির্ PA অিুদাি গ্রহণ র্রে এবং তারদে িনথরু্ক্ত অেমতাে প্রমারণে ওপে 

নর্নি র্রে র্নমশিারেে দ্বাো যে তাো োেীয় অেমতা িুনবধ্াে জিয িম্ভাবয যোগয নর্িা নিধ্কানেত 

হয়।  

(3) পনেবােটিে যোগযতা ধ্রে োখ্াে পাশাপানশ পুিিকবীর্েরণে জিয র্ারিা র্ােণ থার্রত হরব।  

(d) তহনবরিে উপিব্ধতাে ওপে নির্ক ে র্রে, েনদ যর্াি পনেবাে CITYFHEPS-এে জিয পুিিকবীর্েণ িা র্রে, তাহরি 

এটি এর্বেরে নিেিি র্ো োরব এই মরমক পুিরুিাে র্ো যেরত পারে েনদ পনেবােটি পুিরুিারেে জিয আরবদি র্োে 

িময় CITYFHEPS-এে পুিিকবীর্েরণে শতক গুনি পূেণ র্রে। েনদ নিেিি র্োে পরে এর্ বেরেে যবনশ িময় িরি োয় 

বা েনদ পনেবােটিরর্ CITYFHEPS র্াড়াে যেরে িহায়তা অন্তত পাুঁি বেে গ্রহরণে পরে CITYFHEPS যথরর্ 

বেখ্াস্ত র্ো হয়, তাহরি পনেবােটি যর্বিমাে র্ি র্ােরণে জিযই তাে CITYFHEPS পুিরুিাে র্েরত পােরব। 
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(e) েনদ যর্াি পনেবাে এই অধ্যারয়ে অিুরেদ 10-11 অিুোয়ী CITYFHEPS-যত িািান্তনেত হয় অথবা LINC VI বা 

পাথওরয় যহাম র্মকিূনি যথরর্ িািান্তনেত হয়, তাহরি LINC, LINC VI, CITYFEPS, SEPS বা পাথওরয় যহাম 

র্মকিূনিরত পেবােটিে অংশগ্রহণ পাুঁি বেরেে িীমায় গণিা র্ো হরব ো এই অধ্যারয়ে উপনবর্াগ (a)যত যঘাষণা র্ো 

আরে, এরেরে বযনতক্রম যিই পনেবােগুনি োো এই ধ্েরণে র্মকিূনি যথরর্ বতক মাি বেরেে অংশগ্রহণ শুরু র্োে পরে 

CITYFEPS, LINC VI বা পাথওরয় যহাম যথরর্ দশ মারিে র্ম িমরয়ে মরধ্য িিান্তনেত হরয়রে, এই ধ্েরণে র্মকিূনিরত 

পনেবারেে বতক মাি বেে বানতি র্ো হরব। তরব, েনদ CITYFHEPS র্াড়া িহায়র্ যপরমে পনেবারেে বতক মাি বেরে 

CITYFEPS, LINC VI বা পাথওরয় যহাম-এ অংশগ্রহরণে দশ মাি বা তাে পরে শুরু হয়, যিরেরে এই ধ্েরণে 

র্মকিূনিরত পনেবারেে বতক মাি বেরেে অংশগ্রহণ িমূ্পণক বেে নহিারব পনেগনণত হরব।  

(f) প্রনত বেরেে যশরষ যর্াি র্মকিূনিরত পনেবারেে অংশগ্রহণ পুিিকবীর্েরণে যোগযতা তহনবরিে উপিব্ধতাে ওপে 

নির্ক ে র্রে র্নমশিাে নিধ্কােণ র্েরব। এই অধ্যারয়ে ধ্াো 10-06 বা 10-07 অিুিারে যেমি প্ররোজয হরব, যিই 

অিুোয়ী বার্নষর্ পুিিকবীর্েরণে আরগ, র্নমশিাে পনেবারেে CITYFHEPS র্াড়াে িহায়র্ যপরমে পুিোয় গণিা 

র্েরব। এই অধ্যারয়ে ধ্াো 10-09 এে যেে োড়া, CITYFHEPS র্াড়া িহায়র্ যপরমেগুনি পনেবারেে গঠি, 

উপাজক ি, িবকানধ্র্ মানির্ র্াড়া বা CITYFHEPS ইউনিরটে জিয আিি র্াড়া নিনবকরশরষ পুিিকবীর্েরণে এর্-

বেের্ািীি িমরয়ে মরধ্য পনেবনতক ত র্েরব িা। 

(g) অস্বার্ানবর্ পনেনিনত োড়া, এই নবর্ারগে উপনবর্াগ (c)-এে অধ্ীরি যিই পনেবােগুনিে র্ারে পুিিকবীর্েণ উপিব্ধ 

হরব িা োো এই অধ্যারয়ে অিুরেদ 10-12(e) অিুোয়ী দানয়ে পািি র্রে নি। অস্বার্ানবর্ পনেনিনত নিধ্কােরণে জিয 

র্নমশিাে নিম্ননিনখ্ত নবষয়গুনি নবরবিিা র্েরব: শােীনের্ ও মািনির্ স্বারিযে প্রনতবির্তা, িামানজর্ পনেরষবা 

নবর্ারগে ত্রুটি, ত্রুটি িমাধ্ারিে প্ররিষ্টা অথবা পনেবারেে নিয়ন্ত্ররণে বাইরে থার্া অিযািয পনেনিনত। 

§ 10-09 CITYFHEPS ভাড়া িহায়র্ কপমমমের পনরমাকণ িমন্বয়, নবনিন্ন হওয়া ভাড়া িহায়র্ কপমমে 

অথবা পিুিকবীর্রমণর আমগ র্মকিূনচর অবিাি 

(a) এই অধ্যারয়ে ধ্াো 10-06 বা 10-07 অিুিারে যেমি প্ররোজয হরব, যিই অিুোয়ী পনেবারেে অিুরোরধ্ যেখ্ারি 

পুিিকবীর্েরণে আরগ, পনেবারেে উপাজক ি র্রম োয় যিখ্ারি র্নমশিাে পনেবারেে CITYFHEPS র্াড়াে িহায়র্ 

যপরমে পুিোয় গণিা র্েরব। 
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(b) র্নমশিাে CITYFHEPS র্াড়া িহায়র্ যপরমে প্রদাি নবনেন্ন র্েরত পারেি েনদ:  

(1) পনেবােটি CITYFHEPS ইউনিট যেরড় যদয়; 

(2) যে র্ােরণ র্মকিূনিরত অংশগ্রহণর্ােী এই অধ্যারয়ে অিুরেদ 10-10 অিুোয়ী িরে োওয়াে জিয অিুরমাদি 

যপরত পােত, এই অধ্যারয়ে অিুরেদ 10-14যত যঘাষণা র্ো শতক গুনি বানড়ে মানির্ যমরি িিরত বযথক হরি;  

(3) CITYFHEPSযত পনেবারেে অংশগ্রণ অবযাহত হরয়রে এবং অিুরেদ 10-13(e) অিুোয়ী যপরমে আে 

অনবেত যিই। 

(c) CITYFHEPS র্মকিূনিরত পনেবারেে অংশগ্রহণ পুিিকবীর্েরণে আরগ অবযাহত হরত পারে যেখ্ারি র্নমশিাে 

নিধ্কােণ র্রে যে র্মকিূনিরত অংশগ্রহণর্ােী এই অধ্যারয়ে অিুরেদ 10-12যত যঘাষণা র্ো শতক গুনি িা মািরত পাোে 

যেরে বযথক হরয়রে িানর্ যর্াি র্ারিা র্ােণ োড়া প্রতযাখ্যাত হরয়রে। 

§ 10-10 গমি 

(a) CITYFHEPS র্মকিূনিরত অংশগ্রহণর্ােী পনেবােটি হয়রতা র্নমশিারেে অিুরমাদি োড়া যর্াি িতুি আবারি 

িািান্তে র্েরত পােরব িা এবং CITYFHEPS র্মকিূনিে জিয যোগযতা ধ্রে োখ্রত হরব। িতুি আবািরি গমি র্োে 

আরগ পনেবােটিরর্ অবশযই এরূপ অিুরমাদি যপরত হরব, তরব এরেরে উরিখ্য যে যর্ারিা পনেবাে নিজ নিয়ন্ত্ররণে বাইরে 

যর্ারিা পনেনিনতে র্ােরণ গমরিে আরগ এরূপ অিুরমাদি যপরত িেম িা হরি র্নমশিাে গমরিে পে অিুরমাদরিে 

অিুরোধ্ নবরবিিা র্েরত পারে। 

(b) পনেবােটি এর্র্ ঘে যথরর্ অযাপাটক রমরে গমি র্েরি র্নমশিাে গমরিে নবষরয় অিুরমাদি মঞ্জুে র্েরব, েনদ িা 

পনেবােটি এর্র্ ঘেটিে িীজ র্ে র্রে, যেরেরে পনেবােটিরর্ অবশযই গমরিে উপেকু্ত র্ােণ অথবা বানড়ওয়ািা িীজ 

যথরর্ র্মকিূনিরত অংশগ্রহণর্ােীরর্ যেরড় নদরত ইেরু্ এমিটি যদখ্ারত হরব। অিয িমস্ত পনেনিনতরত, পনেবােটিে গমরিে 

উপেুক্ত র্ােণ যদখ্ারিই এর্মাে র্নমশিাে এর্ আবািি যথরর্ অিয আবািরি পনেবােটিে গমরিে নবষরয় অিুরমাদি 

মঞ্জুে র্েরব। বতক মাি আবািরিে র্াড়াে যিরয় যর্ারিা অনধ্র্ র্াড়াে আবািরি গমরিে জিয অিুরোধ্ হরি অিুরমাদি 

উপিব্ধ তহনবরিে িারপরে হরব। 

(c) েনদ র্নমশিাে যর্াি িতুি CITYFHEPS ইউনিরট গমি অিুরমাদি র্রেি, তাহরি র্নমশিাে মানির্ র্মকিূনিরত 

অংশগ্রহণর্ােীে অবদাি এবং CITYFHEPS র্াড়া িহায়র্ যপরমরেে পনেমাণ এবং যিই িমস্ত টার্া পুিোয় গণিা 

র্েরবি ো িতুি CITYFHEPS ইউনিরটে জিয র্াড়াে িুনক্ত র্ােকর্ে হওয়াে তানেরখ্ে িময় যথরর্ এর্ বেরেে জিয 
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পনেবনতক ত হরব িা, এরেরে বযনতক্রম এই অধ্যারয়ে অিুরেদ 10-09 যেরে প্রদি অংশ। CITYFHEPS ইউনিরটে িতুি 

আবািরিে র্াড়া িুনক্ত র্ােকর্ে হওয়াে তানেখ্টি েনদ পনেবােটিে বতক মাি বেরে র্মকিূনিরত অংশগ্রহণ শুরুে পে দশ 

মারিে যবনশ িা হয়, তাহরি পনেবােটিে বতক মাি বেরে CITYFHEPS র্মকিূনিরত অংশগ্রহণ এরূপ র্াড়া িুনক্ত র্ােকর্ে 

হওয়াে তানেরখ্ িতুি র্রে শুরু হরব। িতুি আবািরিে র্াড়া িুনক্ত র্ােকর্ে হওয়াে তানেখ্ পনেবােটিে বতক মাি বেেরে 

র্মকিূনি শুরুে পে দশ মারিে যবনশ হরি এবং পনেবােটিে CITYFHEPS র্মকিূনি পুিিকবীর্েরণে উপেুক্ত হরি 

পনেবােটিে পুিিকবীর্েণ পেকারয়ে র্াড়া িুনক্ত র্ােকর্ে হওয়াে তানেরখ্ িতুি র্রে শুরু হরব। 

§ 10-11 উপনস্থত LINC, SEPS এবং CITYFEPS ক্লাময়েমদর CITYFHEPSকত স্থািান্তর 

(a) র্নমশিাে িমস্ত পনেবােরর্ শহরেে এর্টি যোগয র্াড়াে যেরে িহায়তা র্মকিূনি যথরর্ CITYFHEPS যত িািান্তে 

র্েরব, এরেরে উরিখ্য পনেবারেে িামনগ্রর্ যমাট আয় FPL-এে 200 শতাংশ অনতক্রম িা র্েরত পােরব িা এবং 

পনেবােটিরর্ ইউনিরট বিবাি িানিরয় যেরত হরব োে জিয তাো র্াড়াে যেরে িহায়তা পারে অথবা এই অধ্যারয়ে 

অিুরেদ 10-10 অিুিারে র্নমশিারেে অিুরমাদি র্ো িতুি ইউনিরট গমি র্েরত হরব। LINC এবং SEPS 

র্মকিূনিগুনিরত পনেবােগুনিে অংশগ্রহরণে জিয, িািান্তরেে র্ােকটি পনেবারেে এই নিয়ম র্ােকর্ে হওয়াে তানেখ্ অিুিৃত 

যোগয শহরেে র্াড়াে যেরে িহায়তা র্মকিূনিে থম পুিিকবীর্েণ িময় র্ো হরব িয়রতা অিযর্ারব ঘটত। CITYFEPS 

র্মকিূনিরত পনেবােগুনিে অংশগ্রহরণে জিয, িািান্তে এই নিয়ম র্ােকর্ে হওয়াে তানেরখ্ে পে যথরর্ এর্-বেরেে পরে 

িময় যিয় িা। 

§ 10-12 র্মকিূনচমত অংশগ্রহণর্ারীর আবনশযর্ শতক  

(A) পনেবােরর্ অবশযই ো র্েরত হরব: 

(1) আয় ও পনেবারেে গঠি িম্পরর্ক  িঠির্, পূণক এবং বতক মাি তথয প্রদাি র্েরত হরব; এবং 

(2) যোগযতাে েথাথকতা প্রনতপাদরিে জিয প্ররয়াজিীয় আিুষনের্ র্াগজপে এবং নিটি CITYFHEPS র্াড়া 

িমূ্পেরর্ে অথকোনশ, িরবকাচ্চ মানির্ র্াড়া এবং পনেবারেে িদিযরদে দ্বাো অথকপ্রদারিে যে যর্ারিা আবশযর্তা 

নিধ্কােণ র্োে জিয প্ররয়াজিীয় তথয প্রদাি র্েরত হরব। 

(b) পনেবােটিরর্ অবশযই CITYFHEPS- এে িমূ্পের্ র্াড়া িোিনে বানড়ওয়ািারর্ প্রদারি িিত হরত হরব। 

(c) পনেবারেে যে িদিযো PA-ে জিয যোগয তারদে িবাইরর্ অবশযই PA গ্রহণ র্েরত হরব।  
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(d) েনদ র্নমশিাে ধ্াো 8 অথবা FHEPS িরমত, যর্াি পনেবােরর্ োরেে বা যস্টরটে যর্াি হাউনজং িুনবধ্াে জিয 

িম্ভাবয যোগয নহিারব নিধ্কােণ র্রে, তাহরি পনেবােটিরর্ অবশযই যিই িুনবধ্াগুনিে জিয আরবদি র্েরত হরব এবং 

যিটিে প্রস্তাব এরি তা গ্রহণ র্েরত হরব। 

(e) পনেবােটিরর্ প্রনতমারি CITYFHEPS র্াড়াে েযে িহায়তা এবং পনেবারেে র্াড়াে পাথকর্যটি বানড়ে মানির্রর্ 

প্রদাি র্েরত হরব, এরেরে বাদ োরব যেরর্াি আশ্রয়িরিে জিয অিুদাি এবং বানড়ে মানির্রর্ আিরি প্রদাি র্ো 

যেরর্াি তৃতীয় পরেে অিুদাি এবং েনদ পনেবােটি র্াড়া নদরত নপনেরয় পরে, তাহরি দ্রুত র্নমশিারেে র্ারে যেরর্াি 

এনেয়াে নদরয় নেরপাটক  র্ো উনিত। 

(f) েনদ পনেবােটি CITYFHEPS ইউনিরটে বাি পনেতযাগ র্রে তাহরি র্মকিূনিরত অংশগ্রহণর্ােীরর্ দ্রুততাে িরে 

নবষয়টি র্নমশিােরর্ জািারত হরব। 

(g) েনদ র্মকিূনিরত অংশগ্রহণর্ােীরর্ উরেরদে র্াগজ যদওয়া হে তাহরি র্মকিূনিরত অংশগ্রহণর্ােীরর্ দ্রুততাে িরে 

নবষয়টি র্নমশিােরর্ জািারত হরব। 

(h) পনেবােটি যে িমস্ত র্ারজে িহায়তাে অনধ্র্ােী তাে প্ররতযর্টিে জিয পনেবােটিরর্ অবশযই দেখ্াস্ত র্েরত হরব। 

এে মরধ্য িের্ানে িুনবধ্া এবং র্রেে যক্রনডট অন্তরু্ক ক্ত হরত পারে যেমি, অনজক ত আয়র্ে যক্রনডট (Earned Income 

Tax Credit, EITC), িাইল্ড টযাক্স যক্রনডট (Child Tax Credit, CTC) এবং নশশু িুেো টযাক্স যক্রনডট (Child 

Care Tax Credit, CCTC)।  

(i) িীনমত িা হরিও র্মকিংিাি, বানড়ওয়ািা-র্াড়ারটে মধ্যিতা, আনথকর্ পোমশক, উরেদ-নবরোধ্ী পনেরষবা িহ প্ররয়াজি 

অিোয়ী র্মকিূনিে অংশগ্রহণর্ােীরত র্াড়াটিয়াে অনধ্র্াে ধ্রে োখ্াে জিয িমস্ত েথােথ পনেরষবাে িাইরত হরব। 

র্মকিূনিরত অংশগ্রহণর্ােীো তারদে জিয মরিািীত পনেরষবা প্রদাির্ােী বা িািীয় যহামরবি অনফ্ি যথরর্ এইিব 

পনেরষবাে জিয িহায়তা বা যেফ্ারেি যপরত পারে। 

(j) যর্ারিা এর্র্ ঘে বা যর্াি SRO র্াড়া যিওয়া যর্ারিা র্মকিূনিে অংশগ্রহণর্ােী আঠাে বেরেে যিরয় র্ম বয়িী 

যর্ারিা িদিযরর্ পনেবারে অন্তরু্ক ক্ত র্েরত িাইরি অবশযই র্নমশিােরর্ দ্রুত তা জািারত হরব এবং অিুরেদ 10-10 

অিুোয়ী অিুরমাদরিে জিয অিুরোধ্ র্েরত হরব। 

(k) পনেবােটি গাহক িয নহংিাে অনর্েুক্তরর্ অন্তরু্ক ক্ত র্েরত পারে িা ো পনেবােটিরর্ HRA আশ্ররয় বা যিই শংিার্েরণ 

নিরয় োরব োে জিয পনেবােটি HRA আশ্ররয়ে জিয যোগয হরয়নেি। 
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(l) CITYFHEPS র্মকিূনি পনেিািিায় র্মকিূনিে অংশগ্রহণর্ােীরর্ শহরেে িারথ িমূ্পণক র্ারব িহরোনগতা র্েরত হরব। 

§ 10-13 এমেনির প কামোচিা তবঠর্ এবং DSS প্রশািনির্ আনপে প্রনিয়া 

(a) DSS প্রশািনির্ পেকারিািিাে অনধ্র্াে।  

এই উপ-অধ্যায় অিুিারে HRA র্তৃক র্ যর্ারিা নিধ্কােণ বা র্ােকক্ররমে পেকারিািিা িাইরত, এর্ই িারথ HRA র্তৃক র্ 

যেৌনক্তর্ দ্রুততায় এই উপ-অধ্যারয়ে যর্ারিা র্ােকক্রম গ্রহরণ বযথকতাে পেকারিািিাে জিয অিুরোধ্ জািারত যর্ারিা 

আরবদির্ােী, আশ্ররয়ে বানিন্দা, বতক মাি বা অতীরত র্মকিূনিরত অংশগ্রহণর্ােী বা পনেবারেে িদিয যর্াি এরজনন্সরর্ 

পেকারিািিা তবঠর্ এবং/বা DSS প্রশািনির্ শুিানিে আরবদি র্েরত পারে।  

(b) এরজনন্স পেকারিািিা র্িফ্ারেন্স।  

(1) েনদ এর্জি বযনক্ত এই নবর্ারগে উপনবর্াগ (a) অিুোয়ী যর্াি এরজনন্স পেকারিািিা র্িফ্ারেরন্সে অিুরোধ্ 

র্রে তাহরি HRA ঘরোয়ার্ারব পেকারিািিা র্েরব এবং উত্থানপত নবষয়গুনি িমাধ্াি র্োে প্ররিষ্টা র্েরব।  

(2) যর্ারিা বযনক্ত DSS প্রশািনির্ শুিানিে অিুরোধ্ োড়াই যর্ারিা এরজনন্স পেকারিািিা তবঠরর্ে অিুরোধ্ 

জািারত পারেি। যর্ারিা এরজনন্স পেকারিািিা তবঠরর্ে অিুরোধ্ জািারি তা আরবদির্ােীরর্ পেবতীরত যর্ারিা 

DSS প্রশািনির্ শুিানিে অিুরোধ্ জািারিাে যেরে বাধ্া যদরব িা।  

(3) নিিান্ত এবং র্াজ িযারিঞ্জ র্োে পে অবশযই ষাট নদরিে মরধ্য যর্ারিা এরজনন্স পেকারিািিা র্িফ্ারেন্স 

অিুরোধ্ র্েরত হরব, েনদ যর্ারিা DSS প্রশািনির্ শুিানিে িময়িূনি নিধ্কােণ র্ো থারর্, তাহরি এরজনন্স 

পেকারিািিা র্িফ্ারেন্স অবশযই শুিানিে তানেরখ্ে পেকাপ্ত িময় আরগ অিুরোধ্ র্ো আবশযর্। 

(4) যর্ারিা এরজনন্স পেকারিািিা র্িফ্ারেন্স অিুরোধ্ যর্ারিা DSS প্রশািনির্ শুিানিে অিুরোরধ্ে িময়িীমা 

এই নবর্ারগে উপ-নবর্াগ (c) এে অিুরেদ (2) অিুোয়ী িময়িীমা যথরর্ এরজনন্স পেকারিািিা র্িফ্ারেরন্সে পে 

ষাট নদরি বৃনি র্েরব। 
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(c) DSS প্রশািনির্ শুিানিে অিুরোধ্।  

(1) প্রশািনির্ শুিানিে জিয নিনখ্তর্ারব আরবদি র্েরত হরব। এরূপ নিনখ্ত অিুরোধ্ অবশযই ডার্রোরগ, 

তবদুযনতর্ পিনত বা ফ্যাক্স বা DSS র্তৃক র্ আনপি যিাটিরি নিধ্কানেত অিয উপারয় দানখ্ি র্েরত হরব।  

(2) এই নবর্ারগে উপনবর্াগ (b)-এে অিুরেদ (4) বযতীত, প্রশািনির্ শুিানিে জিয যর্ারিা অিুরোধ্ নিিান্ত 

বা র্ারজে নবরুরি িযারিঞ্জ র্োে ষাট নদরিে নর্তরে র্ো আবশযর্। 

(d) অিুরমানদত প্রনতনিনধ্। 

(1) যেখ্ারি এর্টি নিনখ্ত অিুরমাদি নিবকাহ র্ো অিম্ভব যিখ্ারি োড়া, যর্াি বযনক্তরর্ প্রনতনিনধ্ে র্েরত 

িাইরেি এমি যর্ারিা বযনক্ত বা িংিারর্ এর্টি এরজনন্স পেকারিািিা র্িফ্ারেন্স অথবা প্রশািনির্ শুিানিরত তাে 

প্রনতনিনধ্ে র্েরত এবং তাে যর্ি যের্ডক  পেকারিািিা র্োে জিয অবশযই যিই বযনক্তে র্াে যথরর্ নিনখ্ত 

অিুরমাদি নিরত হরব, েনদ যিই বযনক্তে আইিজীবীে র্াে যথরর্ এই ধ্েরিে নিনখ্ত অিুরমাদি আবশযর্ িা হয়। 

এই ধ্েরিে আইিজীবীে যর্ারিা র্মী েনদ আইিজীবীে যথরর্ নিনখ্ত অিুমনত উপিাপি র্রেি অথবা েনদ যিই 

আইিজীবী DSS-যর্ তাে র্মীে অিুরমাদি িম্পরর্ক  যফ্ারি জািাি তাহরি নতনি অিুরমানদত প্রনতনিনধ্ বরি 

নবরবনিত হরবি। 

(2) যর্ারিা বযনক্ত বা প্রনতিািরর্ যর্ারিা এরজনন্স পেকারিািিা র্িফ্ারেন্স বা যর্ারিা প্রশািনির্ শুিানিরত যর্াি 

বযনক্তরর্ প্রনতনিনধ্ে র্োে অিুরমাদি যদয়া হরয়রে মরমক DSS-যর্ জািারিা হরি এরূপ প্রনতনিনধ্ DSS র্তৃক র্ 

যিই বযনক্তরর্ যপ্রনেত র্িফ্ারেন্স বা শুিানি িংনেষ্ট িমস্ত পরেে র্নপ পারবি। 

(e) িাহােয অনবেত।  

(1) র্মকিূনিরত অংশগ্রহণর্ােী যর্উ CITYFHEPS-এে র্াড়াে যেরে িহায়তা হ্রাি, িীনমত, িনগত বা বন্ধ 

র্োে জিয HRA র্তৃক র্ প্রশািনির্ আনপরিে অিুরোধ্ জািারি এরূপ র্মকিূনিরত অংশগ্রহণর্ােীে এই অধ্যারয়ে 

উপ-নবর্াগ (l) অিুোয়ী শুিানিে নিিান্ত জানে পেকন্ত নিধ্কােরণে িময় র্ােকর্ে হওয়া CITYFHEPS-এে 

র্াড়া িহায়র্ যপরমে অথকোনশ অবযাহতর্ারব পাওয়াে অনধ্র্া্ে থার্রব, তরব েনদ: 

(A) নিিারন্তে নবজ্ঞনপ্ত পাঠারিাে দশ নদরিে মরধ্য র্মকিূনিে অংশগ্রহণর্ােী প্রশািনির্ শুিানিে 

আরবদি র্রে; এবং 
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(B) আরবদিটি রু্ি গণিা অথবা রু্ি তথযিংক্রান্ত নিিারন্তে ওপে নর্নি র্ো হয়। 

(2) যেখ্ারি আনপরিে যেরে এর্র্ িমিযা হি িািীয়, যস্টট বা োেীয় আইি অথবা িীনত অথবা যেখ্ারি 

িািীয়, যস্টট বা যফ্ডারেি আইরিে পনেবতক ি এর্মাে িমিযা যিই যেরে এই উপনবর্াগ অিুিারে 

CITYFHEPS র্াড়া িহায়র্ যপরমে অবযাহত থার্াে যর্ারিা অনধ্র্াে যিই। 

(3) এইিব মুিতনব থার্া শুিানিে নিিান্ত জানে র্োে যেরে CITYFHEPS র্াড়া িহায়র্ যপরমে অবযাহত 

হরব িা েখ্ি: 

(A) র্মকিূনিরত অংশগ্রহণর্ােী এরূপ িহায়তা অবযাহত োখ্াে যেরে তাে অনধ্র্াে যস্বোমূির্র্ারব 

নিনখ্ত আর্ারে পনেতযাগ র্রেি; বা 

(B) র্মকিূনিে অংশগ্রহণর্ােী প্রশািনির্ শুিানিরত হানজে হি িা এবং হানজে িা হওয়াে বযাপারে 

যর্ারিা উপেুক্ত র্ােণ থারর্ িা। 

(4) র্মকিূনিে অংশগ্রহণর্ােী যর্উ এই অধ্যারয়ে উপনবর্াগ (m) অিুোয়ী অিুরোধ্ জািারি শুিানিে নিিান্ত 

জানেে পে এই অধ্যারয়ে উপনবর্াগ (l) অিুোয়ী নিনখ্ত নিিান্ত জানে পেকন্ত CITYFHEPS র্াড়া িহায়র্ 

যপরমে নিেবনেন্নর্ারব অবযাহত থার্রব। 

(f) নবজ্ঞনপ্ত। 

DSS প্রশািনির্ শুিানিে নিধ্কানেত তানেরখ্ে যথরর্ র্মপরে িাতনদি পনঞ্জর্া নদবরিে মরধ্য বযনক্তবগকরর্ প্রশািনির্ 

শুিানিে যিাটিরিে তানেখ্, িময় ও িাি জািারব যে তাে অিুরোধ্ র্েরব, েনদ িা প্রশািনির্ শুিানিে অিুরোধ্ িংনেষ্ট 

িমিযাে িমাধ্াি হরয় োয় এবং আরবদির্ােী তাে শুিানিে অিুরোধ্ প্রতযাহাে র্রে যিয়। 

(g) যর্ি যের্রডক ে পেীো। 

HRA প্রশািনির্ শুিানিরত বযবহাে র্েরত িায় এমি িমস্ত দনিি ও যের্রডক ে নবষয়বস্তু এবং েনদ এর্টি উপনিত থারর্ 

িই িনথ যিরেরে যে বযনক্ত এই অধ্যারয়ে অধ্ীরি এর্টি র্িফ্ারেরন্সে অিুরোধ্ র্রেরে অথবা তারদে অিুরমানদত 

প্রনতনিনধ্ে CITYFHEPS র্মকিূনি িংক্রান্ত যর্ি িনথ পেীো র্োে অনধ্র্াে আরে। যটনিরফ্াি মােফ্ত বা নিনখ্ত 

অিুরোরধ্ে যপ্রনেরত HRA এরূপ বযনক্তরর্ HRA এে র্ারে নবদযমাি এেপ িমস্ত দনিি এবং যেরর্াি অনতনেক্ত দনিরিে 

র্নপ প্রদাি র্েরব ো আরবদির্ােী িিাক্ত র্রে এবং প্রশািনির্ শুিানিে প্রস্তুনতে জিয োে অিুরোধ্ জািায়। HRA 
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প্রশািনির্ শুিানিে যেৌনক্তর্ িময় পূরবক যর্ারিা মাশুি োড়াই এরূপ দনিি প্রদাি র্েরব। েনদ প্রশািনির্ শুিানিে পাুঁি 

বযবিানয়র্ নদরিে র্ম িমরয়ে আরগ যিই িনথে অিুরোধ্ র্ো হয় তাহরি HRA-যর্ অবশযই যিই বযনক্তরর্ প্রশািনির্ 

শুিানিে আরগ যিইিব প্রনতনিনপ নদরত হরব।  

(h) মুিতনব। 

প্রশািনির্ শুিানি র্মকর্তক াে তাে প্রস্তারবে নপেরি উপেুক্ত র্ােণ থার্রি বা আরবদির্ােী বা তারদে অিুরমানদত 

প্রনতনিনধ্ অথবা HRA এে অিুরোরধ্ে যপ্রনেরত প্রশািনির্ শুিানি মুিতনব হরত। 

(i) প্রশািনির্ শুিানিে আরয়াজি।  

(1) DSS র্তৃক র্ নিেুক্ত যর্ারিা নিেরপে শুিানি র্মকর্তক া র্তৃক র্ প্রশািনির্ শুিানি পনেিািিা র্ো হরব, োে 

শপথ পনেিািিা ও িমি জানেে েমতা থার্রব এবং িযারিঞ্জ র্ো নিিান্ত বা পদরেপ িম্পরর্ক  োে পূবক যথরর্ 

বযনক্তগত জ্ঞাি থার্রব িা। 

(2) প্রশািনির্ শুিানি ঘরোয়ার্ারব হরব, িংনেষ্ট িমস্ত প্রমাণ িামগ্রী গ্রহণীয় এবং প্রমারণে উপে আইনি নিয়ম 

প্ররোজয হরব িা। প্রশািনির্ শুিানি িুনিনদকষ্ট নিিারন্তে বযাপারে উত্থানপত িমিযা িংনেষ্ট ঘটিা ও আইনি নবষরয় 

িীমাবি থার্রব, োে জিয প্রশািনির্ শুিানিে অিুরোধ্ জািারিা হরয়রে। 

(3) যে বযনক্ত শুিানিে অিুরোধ্ র্রেরে যিই আরবদির্ােীে পোমশকর্ বা অিয প্রনতনিনধ্ র্তৃক র্ প্রনতনিনধ্ে 

পাওয়াে, িােয যদয়াে, িােয যদয়াে জিয িােী উপিাপরিে, তথযমূির্ প্রমাণ উপিাপরিে, HRA র্তৃক র্ 

উপিানপত িােয-প্রমারণে নবরুরি িােয-প্রমাণ উপিাপরিে, শুিানি র্মকর্তক া র্তৃক র্ িমি জানেে অিুরোধ্ 

জািারিাে এবং HRA র্তৃক র্ উপিানপত যর্ারিা দনিি োিাই র্োে অনধ্র্াে থার্রব। 

(4) প্রশািনির্ শুিানিে অনডও যের্নডক ং, অনডও-নর্জযুয়াি যের্নডক ং বা নিনখ্ত অিুর্েণ ততনে র্ো হরব। 

(j) প্রশািনির্ শুিানিে অিুরোধ্ পনেবজক ি।  

(1) আরবদির্ােী অথবা তাে অিুরমানদত প্রনতনিনধ্ে যর্উই প্রশািনির্ শুিানিরত উপনিত িা থার্রি DSS 

প্রশািনির্ শুিানি পনেবজক রিে যর্ারিা অিুরোধ্ নবরবিিা র্েরব, েনদ িা আরবদির্ােী অথবা তাে অিুরমানদত 

প্রনতনিনধ্:  
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(A) প্রশািনির্ শুিানিে আরগ DSS-এে িারথ যোগারোগ র্রে প্রশািনির্ শুিানিে িময় পুিোয় 

নিধ্কােরণে জিয অিুরোধ্ র্রে; অথবা 

(B) প্রশািনির্ শুিানিে নিধ্কানেত তানেরখ্ে পরিরো বযবিানয়র্ নদরিে মরধ্য DSS-এে িরে 

যোগারোগ র্রে প্রশািনির্ শুিানিে উপনিত িা হওয়াে র্ােণ জানিরয় োরখ্। 

(2) শুিানিে আরবদির্ােী অথবা তাে অিুরমানদত প্রনতনিনধ্ এই উপনবর্ারগে অিুরেদ (1)-এে শতক  পূেণ 

র্েরি DSS পুিোয় যর্িটি পনঞ্জর্ায় িাপি র্েরব।  

(k) শুিানিে যের্ডক । 

শুিানিে যের্নডক ং বা নিনখ্ত অিুর্েণ, শুিানিে িরে িংনেষ্ট িমস্ত র্াগজপে এবং দানখ্ি র্ো অিুরোধ্, এবং শুিানিে 

নিিান্ত িনিনিতর্ারব প্রশািনির্ শুিানিে পূণক ও এর্ান্ত যের্ডক  গঠি র্রে।  

(l) শুিানিে নিিান্ত। 

এর্ান্তর্ারব শুিানিে যের্ডক  অিুিারে শুিানিে আনধ্র্ানের্ এর্টি নিিান্ত িম্পাদিা র্েরব। নিিান্ত অবশযই নিনখ্তর্ারব 

হরত হরব এবং তারত অবশযই উরিখ্ থার্রব প্রশািনির্ শুিানিে নবষয়, িংনেষ্ট তথয, এবং প্ররোজয আইি, প্রনবধ্াি ও েনদ 

থারর্ তাহরি যিই অিুরমানদত িীনত োে ওপে নর্নি র্রে নিিান্ত যিয়া হরয়রে। নিিারন্ত অবশযই নিিারন্তে জিয 

িমিযাগুনি শিাক্ত র্ো হরব, নবষয় যখ্াুঁজা হরব এবং নিিারন্তে র্ােণ বযাখ্া র্ো হরব এবং উপেুক্ত হরি HRA-যর্ 

পদরেপ নিরত বিা হরব। 

(1) নিিারন্তে এর্টি র্নপ প্ররতযর্ পে ও তারদে অিুরমানদত প্রনতনিনধ্ থার্রি তারদে র্ারে পাঠারিা হরব। নিিারন্তে 

মরধ্য অন্তরু্ক ক্ত হরব আরবদির্ােীরর্ প্রদি নিনখ্ত যিাটিি যে পুিোয় আনপরিে অনধ্র্ারেে জানিরয় শুিানিে 

অিুরোধ্ র্রেনেি এবং এরূপ আনপরিে জিয অিুরোধ্ প্রনক্রয়াও অন্তরু্ক ক্ত হরব। 

(2) HRA যর্াি শুিানিে নিিান্ত দ্বাো আবি িয় ো শুিানিে আনধ্র্ানেরর্ে অনধ্র্ােরর্ অনতক্রম র্রে অথবা 

োেীয়, যস্টট বা িািীয় আইি বা এই নিয়মগুনিে নবরুিািােণ র্রে। েনদ র্নমশিাে নিধ্কােণ র্রে ো HRA 

যর্াি শুিানিে নিিান্ত দ্বাো আবি িয়, তাহরি র্নমশিােরর্ দ্রুততাে িরে শুিানিে আরবদির্ােীরর্ এই 

ধ্েরণে নিধ্কােণ িম্পরর্ক  এবং এই নিিারন্তে র্ােণ িম্পরর্ক  জািারত হরব। এই ধ্েরণে নবজ্ঞনপ্ত নিনখ্তর্ারব 

যদওয়া হরব এবং এোড়াও বযনক্তনবরশষরর্ আইিািুগ পেকারিািিাে অনধ্র্াে িম্পরর্ক  জািারিা হরব।  
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(m) অনতনেক্ত আরবদি। 

(1) শুিানি র্মকর্তক াে নিিারন্তে যপ্রনেরত নিনখ্তর্ারব র্নমশিারেে র্ারে আনপি র্ো যেরত পারে, এরেরে উরিখ্য 

শুিানিে নিিারন্তে িরে বনণকত প্রনক্রয়ায় এটি DSS র্তৃক র্ প্রাপ্ত হরত হরব ো DSS শুিানি র্মকর্তক াে নিিান্ত 

যপ্রেরণে পরিরো নদরিে পে হরব িা। র্নমশিারেে র্ারে যপ্রনেত যের্রডক  শুিানিে যের্ডক , শুিানি র্মকর্তক াে 

নিিান্ত এবং যেরর্াি হিফ্িামা, তথযমূির্ িােয-প্রমাণ বা আরবদির্ােী বা র্মকিূনিরত অংশগ্রহণর্ােী দানখ্ি 

র্েরত িাি এমি নিনখ্ত েুনক্ত থার্রব।  

(2) র্নমশিাে শুিানিে যের্ডক  এবং আরবদির্ােী বা র্ােকক্ররমে অংশগ্রহণর্ােী এবং HRA-এে দ্বাো জমা র্ো 

শুিানিে যের্ডক  এবং অনতনেক্ত িনথে নর্নিরত এর্টি নিনখ্ত নিিান্ত প্রদাি র্েরবি।  

(3) আরবদির্ােী বা র্ােকক্ররমে অংশগ্রহণর্ােীরর্ নবিােনবর্াগীয় পেকারিািিাে অনধ্র্ারেে নিনখ্ত নবজ্ঞনপ্ত িহ, 

উর্য় পেরর্ এবং তারদে েনদ যর্ারিা অিুরমানদত প্রনতনিনধ্ থারর্ি তাহরি তারর্ও, নিিারন্তে এর্টি প্রনতনিনপ 

পাঠারিা হরব। 

(4) এই ধ্াোে অধ্ীরি জানে র্োে ওপে, যর্ারিা আরবদি র্োে পরে র্নমশিারেে প্রদাি র্ো নিিান্তটি িূড়ান্ত 

এবং HRA-এে পরে বাধ্যতামূির্ হরব এবং HRA-যর্ তা অবশযই যমরি িিরত হরব। 

§ 10-14 বানড়র মানেমর্র শতক  

(a) যে বানড়ওয়ািা CITYFEPS র্াড়াে যেরে িহায়তাে েনিরদ এর্টি পনেবারেে িরে এর্টি িীজ বা অিয র্াড়াে 

িুনক্ত স্বােে র্রেরেি তাে পরে পনেবারেে িদিয িংখ্যাে পনেবতক ি নিনবকরশরষ িীজ বা র্াড়াে িুনক্তরত নিধ্কানেত যর্ারিা 

র্াড়া অথবা নফ্-এে অনধ্র্ যর্ারিা অথক দানব র্ো, অিুেধ্ র্ো অথবা যিওয়া নিনষি।  

(b) েখ্ি HRA মানির্ CITYFHEPS র্াড়া িহায়র্ যপরমে এবং মানির্ PA আশ্রয়িরিে জিয অিুদারিে যপরমে 

(েনদ থারর্) িমূ্পণক মারিে যশষ নদি ইিুয র্রে, তখ্ি নবপেীরত CITYFHEPS ইউনিট িীরজে যেরর্াি বরন্দাবরস্তা 

নিনবকরশরষ এই যপরমেগুনি িময়মত যিই মারিে CITYFHEPS ইউনিরটে র্াড়া নহিারব গণয হয়। 

(c) িগদ নিোপিা আমািরতে নবনিমরয় বানড়ে মানির্রর্ HRA-এে িুেো র্াউিােটি স্বীর্াে র্েরত হরব এবং 

ক্লারয়রেে র্াে যথরর্ যর্ারিা অনতনেক্ত িুেোবাবদ অরথকে দানব র্েরত পােরব িা।  

(d) বানড়ে মানির্ HRA এবং পনেবারেে অনগ্রম নিনখ্ত অিুরমাদি োড়া যর্াি পনেবােরর্ এর্টি ইউনিট যথরর্ অিয 

ইউনিরট িোরত পােরব িা। 
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(e) CITYFHEPS র্াড়াে যেরে িহায়তা যেরেরে আরবদি র্ো হরয়নেি যিই ইউনিরট পনেবােটি আে বাি র্েরে িা 

এই নবষয়টি বানড়ে মানির্রর্ HRA-এে র্ারে 5টি র্ারজে নদরিে মরধ্য জািারত হরব। 

(f) র্মকিিূযত অংশগ্রহণর্ােীে র্াড়াে অনধ্র্াে থার্ার্ািীি যর্ারিা আইনি প্রনক্রয়া প্রর্ানবত হরি HRAযর্ 5টি র্ারজে 

নদরিে মরধ্য জািারত হরব। 

(g) েনদ বানড়ে মানির্, নিনদকষ্ট প্রােরিে মানির্ বা যর্াম্পানিে বযবিাপর্ পনেবনতক ত হয় তাহরি বানড়ে মানির্রর্ 

দ্রুততাে িরে HRA-যর্ জািারত হরব। 

(h) েনদ পনেবােটি আে CITYFHEPS ইউনিরট বিবাি িা র্রে, তাগরি বানড়ে মানিরর্ে যর্াি ওর্ােরপরমে থার্রি 

তা আবনশযর্র্ারব HRA-যর্ যফ্েত নদরত হরব।  

(i) বানড়ে মানির্রর্ দ্রুততাে িরে নিটিরর্ ওর্ােরপরমেগুনি যফ্েত নদরত হরব, োে মরধ্য িীনমত িা হরিও অন্তরু্ক ক্ত 

CITYFHEPS র্মকিূনিে িযথ িম্পনর্ক ত রু্ি র্রে প্রদাি র্ো অথবা বানড়ওয়ািা দ্বাো ত্রুটিপূণক, নবভ্রানন্তর্ে, অথবা 

অিমূ্পণক তরথযে ফ্রি জমা র্ো অথক। 

(j) বানড়ে মানিরর্ে শতক গুনিে যর্ািটি িঙ্ঘি র্েরি বানড়ে মানির্ নিটিে র্াড়া িহায়তাে র্মকিূনিরত নিনষি হরয় যেরত 

পারে। যর্ারিা বানড়ে মানির্রর্ অরোগ্যেে তানির্ায় যফ্িাে আরগ, HRA বানড়ে মানির্রর্ নিনখ্তর্ারব িতক র্ র্রে 

আরের্ বাে িুরোগ নদরয় নবজ্ঞনপ্ত পাঠারব।  

§ 10-15 অনতনরক্ত প্রনবধাি। 

(a) CITYFHEPS র্াড়াে যেরে িহায়তারর্ নিউ ইয়র্ক  নবনধ্, নিয়ম ও নবধ্ািিমূরহে নশরোিাম 18-ে ধ্াো 352.3 

অিুোয়ী PA আশ্রয়িরিে জিয অিুদাি বযতীত অিয যর্ারিা র্াড়াে র্তুক নর্ে িারথ েুক্ত র্ো োয় িা, শুধ্ু র্নমশিারেে 

অনগ্রম অিুরমাদি বযনতক্রম হরত পারে যেখ্ারি িংেুক্ত র্তুক নর্ র্ােকর্ে এবং আইি নবরুি িয়।  

(b) িম্ভাবয আবািি শিাক্ত র্োে জিয আরবদির্ােী এবং আশ্ররয়ে বানিন্দাো দায়বি। তরব, আশ্ররয়ে র্মী HRA এবং 

DHS আশ্ররয়ে বানিন্দারদে আবািি অিুিন্ধারিে যেরে িাহােয র্েরব এবং আশ্ররয়ে বানিন্দা প্রদাি র্েরব এবং 

এোড়াও তাো CITYFHEPS শনপং নিঠি িহ CITYFHEPS র্াড়াে যেরে িহায়তাে জিয িম্ভাবয যোগয বযনক্ত খ্ুুঁরজ 

বাে র্রে। 
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(c) CITYFHEPS র্মকিূনিে জিয HRA যর্ারিা অরপেমাি তানির্া েো র্েরব িা। 

(d) CITYFHEPS র্াড়াে যেরে িহায়তা পাওয়াে জিয অিুরমানদত হরত পারে এমি িংখ্যর্ পনেবােরর্ এই নবর্ারগে 

অধ্ীরি উপিব্ধ তহনবরিে পনেমাণ অিুিারে িীনমত র্ো হরব। 

(e) এর্জি LINC অংশগ্রহণর্ােী এর্টি ইউনিরটে জিয িীজ ধ্রে োরখ্ যেটি এই নিয়রমে র্ােকর্ে হওয়াে তানেরখ্ে 

নদি যথরর্ অিুরমাদিরোগয র্াড়াে িারথ িের্ানে প্রনবধ্াি িারপে আে এটি CITYFHEPS-যত তারদে যোগযতাে যর্াি 

পেপানতে োড়া র্াড়া নিধ্কােরণে জিয িািীয়, যস্টট বা োেীয় আইি দ্বাো অিুরমানদত যর্াি িের্ানে প্রনতিাি দ্বাো 

অিুরমানদত যেরট তারদে িীজ পুিিকবীর্েণ গ্রহরণে জিয অিুরমানদত। 

(f) CITYFHEPS র্মকিূনিে পনেবােগুনিরর্ পনেরষবা প্রদাির্ােীরদে র্ারে যেফ্াে র্ো হয় োো তারদে িম্প্রদারয় 

েথােথ পনেরষবা যপরত িাহােয র্রে। 
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নিউ ইয়র্ক  নিটি কময়মরর অপামরশি িংনিষ্ট অনফ্ি  

(NEW YORK CITY MAYOR’S OFFICE OF OPERATIONS) 

253 BROADWAY, 10th FLOOR 

NEW YORK, NY 10007 

212-788-1400 

 

িাক্ষ্যদাি / নবমিষণ  

চাটক ামরর ধারা 1043(d) অিিুামর 

 

নিয়মমর নশমরািাম: নিটিে র্াড়াে যেরে িহায়তাে িতুি র্মকিনূিটি CITYFHEPS িারম পনেনিত 

করফ্ামরি িম্বর: HRA-19 

নবনধ প্রণয়ির্ারী এমেনি: মািব িম্পদ প্রশািি 

 

আনম প্রতযয়ি র্েনে যে, এই অনফ্ি ওপরে বনণকত িরূেে প্রস্তানবত নবনধ্ নিউ ইয়র্ক  নিটি িাটক ারেে 

যির্শি 1043(d) এে প্ররয়াজি অিেুায়ী এবং ওপরে বনণকত িরূেে প্রস্তানবত নবনধ্ নবরেষণ র্রেরে: 

 

(i) স্বতন্ত্রর্ারব নিয়ন্ত্ররিে জিয এটি যবাধ্গময এবং িেি র্াষায় নিনখ্ত  

র্নমউনিটি বা র্নমউনিটিিমহূ; 

 

(ii) র্নমউনিটি স্বতন্ত্রর্ারব নিয়ন্ত্ররিে জিয অিবুনতক তাে বযয় হ্রাি র্রে নবনধ্ে বনণকত উরেশয 
অজক রি িামঞ্জিযপণূক র্নমউনিটিিমহূ; এবং 

 

(iii)  প্রনতর্ারেে িময়র্াি যদয় িা র্ােণ এটি যর্ারিা িঙ্ঘি প্রনতপাদি র্রে িা, িঙ্ঘরিে িংরশাধ্ি 

অথবা িঙ্ঘরিে জিয যে শানস্ত বযবিা আরে তা িংরশাধ্ি র্রে িা। 

 

 

/s/ ALEXANDRA OZOLS      জিুাই 17, 2018 

যময়রেে অপারেশি অনফ্ি       তানেখ্ 

(Mayor’s Office of Operations)  
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নিউইয়র্ক  নিটি আইি নবভাগ (NEW YORK CITY LAW DEPARTMENT) 

আইি র্াউনিে নডনভশি (DIVISION OF LEGAL COUNSEL) 

100 CHURCH STREET 

NEW YORK, NY 10007 

212-356-4028 

 

প্রতযয়ি 

চাটক ার §1043(d) অিিুারী 

 

নিয়মমর নশমরািাম: নিটিে র্াড়াে যেরে িহায়তাে িতুি র্মকিনূিটি CITYFHEPS িারম পনেনিত 

করফ্ামরি িম্বর: 2018 HRA 007 (CITYFHEPS) 

নবনধ প্রণয়ির্ারী এমেনি: মািব িম্পদ প্রশািি 

 

  আনম প্রতযয়ি র্েনে যে, এই অনফ্ি ওপরে বনণকত িরূেে প্রস্তানবত নবনধ্ নিউ ইয়র্ক  নিটি 

িাটক ারেে ধ্াো 1043(d) এে প্ররয়াজি অিেুায়ী পেকারিািিা র্রেরে এবং ওপরে বনণকত িরূেে প্রস্তানবত নবনধ্ 

পেকারিািিা র্রেরে: 

 

(i) আইরিে প্রনবধ্াি অিরুমাদরিে উরেশয িাধ্রি প্রণয়ি র্ো হরয়রে; 

(ii) অিয যর্ারিা প্ররোজয নবনধ্ে িরে দ্বন্দ্বমিূর্ িয়; 

(iii) েতদেূ িম্ভব বাস্তব িিত ও উপেকু্তর্ারব এর্ান্তর্ারব নববতৃ উরেশয অজক রিে নিনমরি 

প্রণীত; এবং 

(iv) েতদেূ িম্ভব বাস্তব িিত ও উপেকু্তর্ারব নর্নি ও উরেশয িম্পনর্ক ত নববনৃত িম্বনিত 

ো নবনধ্ ও নবনধ্ দ্বাো আরোনপত িানহদাে িুস্পষ্ট বযাখ্যা প্রদাি র্রে। 

 

/s/ STEVEN GOULDEN    তানেখ্: জিুাই 17, 2018  

অযানটং র্রপকারেশি র্াউরন্সি 
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