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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 ধাোটি িংরশাধি র্রে এর্টি িতুি অধযায় 

11 অন্তরু্ক ক্ত র্োে জিয প্রস্তাব জানিরয়রে, যেটি পনেবােগুনি েখি স্থায়ী বািস্থারিে জিয অিিুন্ধাি র্রে তখি 

এর্ বেে পেকন্ত বনু্ধ ও পনেবারেে িরে বািস্থাি স্থািান্তনেত র্েরত িহায়তা র্োে জিয পাথওরয় যহাম যপ্রাগ্রাম 

পনেচািির্ােী িীনতগুনিরর্ বযাখযা র্েরব। এই র্মকিূনচটি নিউ ইয়র্ক  নিটি িংরশাধিাগাে নবর্ারগে (New York City 

Department of Correction) যহফাজত যথরর্ োড়া পাওয়া নিনদকষ্ট নর্েু বযনক্তবরগকে জিযও উপির্য হরব। পাথওরয় 

যহাম বতক মারিে LINC 6 র্মকিূনচটিরর্ প্রনতস্থানপত র্েরব, র্মকিূনচ আে িতুি আরবদি গ্রহণ র্েরব িা। তরব, যে িমস্ত 

পনেবাে LINC 6 এ আরগ যথরর্ই অংশগ্রহণ র্েরেি তাো LINC 6 এে পূণিকবীর্েরণে আবনশযর্তাগুনি পূেণ র্ো 
অনবেত োখরি যিই র্মকিূনচরত পূণিকবীর্েণ র্োে যোগযতািার্ অনবেত থার্রব। 
 

শুিানি র্খি এবং কর্াথায় হমত চমেমি? নিউইয়র্ক  নিটি মািব িম্পদ প্রশািি প্রস্তানবত নিয়রমে জিয 
এর্টি িাধােণ শুিানিে আরয়াজি র্েরব। 21যশ আগস্ট, 2018 ির্াি 9:30এ িাধােণ শুিানি অিনুিত হরব। 
িাধােণ 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 োখরত পােরবি: 

 

• ওময়বিাইট। NYC নিয়রমে ওরয়বিাইরটে মাধযরম 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 “পাথওরয় যহাম” র্থাটি অন্তরু্ক ক্ত র্রুি। 

 

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

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

আপনি যে পাথওরয় যহাম নিয়রমে ওপে মন্তবয র্েরেি অিগু্রহ র্রে যিটি স্পষ্ট র্রে নিখিু। 

 

• ফ্যাক্স। আপনি (917) 639-0413 িম্বরে আপিাে মতামত ফযাক্স র্েরত পারেি। অিগু্রহ র্রে নবষয় 

পংনক্তরত “পাথওরয় যহাম” র্থাটি অন্তরু্ক ক্ত র্রুি। 

 

http://rules.cityofnewyork.us/
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• শুিানিমত বক্তবয করমখ। িাধােণ শুিানিরত োো প্রস্তানবত নিয়রমে নবষরয় মতামত োখরত চাি 

তারদেরর্ অবশযই িাম নিনখরয় নিরত হরব। আপনি শুিানিে আরগ 929-221-6690 িম্বরে যফাি র্রে 

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

শুিানি র্রে িাম নিনখরয় নিরত পারেি। আপনি নতি নমনিট পেকন্ত বক্তবয োখরত পােরবি। 

 

মন্তবয েমা কদওয়ার র্ী যর্ারিা িময়িীমা আরে? মন্তবয জমা যদওয়াে যশষ তানেখ 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 

বযবস্থাে প্ররয়াজি হয় তাহরি আপিারর্ আমারদে অবশযই তা জািারত হরব। উপরেে ঠির্ািায় ডার্ যোরগ নচঠি 

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

জািারত পারেি। বযবস্থা র্োে পেকাপ্ত িময় যপরত আরগ যথরর্ জািারিাে অিরুোধ র্ো হরে। অিগু্রহ র্রে 

আমারদেরর্ 14ই আগস্ট, 2018 এে মরধয জািাি।  

 

এইিব স্থারি নিম্ননিনখত প্ররবশরোগযতাে নবর্ল্প(গুনি) উপির্য: যে িমস্ত বযনক্তে হুইিরচয়াে বা চিারফোে 

অিযািয েন্ত্র আরে এই স্থারি যিিরবে প্ররবশরোগযতা আরে। প্ররবরশযাগযতা িম্পরর্ক  অনতনেক্ত অিরুোরধে জিয 
অিগু্রহ র্রে 14ই আগস্ট, 2018 এে মরধয উপরে বনণকত ঠির্ািায় ও িম্বরে ডার্রোরগ বা যটনিরফারি 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 পেকারিাচিা র্েরত 

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

মতামরতে র্নপ, নিরখ জািারিা িমস্ত মতামরতে র্নপ এবং মরুখ জািারিা মতামরতে এর্ িােিংরেপ HRA 

এে ওরয়বিাইরট িমস্ত জিগরণে র্ারে উপির্য হরব।  

 

র্ী অিমুমাদি HRA এই নবনধ প্রণয়মির েিয নদম মি? নিটি চাটক ারেে ধাো 603 এবং 1043, নিউইয়র্ক  
িামানজর্ পনেরষবা আইরিে ধাো 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 

ধাোয় েরয়রে। 
 

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

যর্ অবশযই শহরেে িিরদ ধাো 1043যত উনিনখত নবষয়গুনি যমরি চিরত হরব। নবজ্ঞনপ্তটি নিটি চাটক ারেে ধাো 

1043-এে আবশযর্তা অিিুারে র্ো হরয়রে।  

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

নিটিে নবনর্ন্ন র্াড়া িহায়তাে র্মকিূনচরর্ CITYFHEPS িারম এর্টি এর্র্ র্মকিূনচরত এর্নিত র্োে জিয, HRA 

পাথওরয় যহাম যপ্রাগ্রারমে জিয এর্টি নিয়রমে প্রস্তাব োখরে। পনেবােগুনি েখি স্থায়ী বািস্থারিে জিয অিুিন্ধাি র্রে 

তখি এর্ বেে পেকন্ত বনু্ধ ও পনেবারেে িরে বািস্থাি স্থািান্তনেত র্েরত পাথওরয় যহাম যপ্রাগ্রাম িহায়তা র্রে। যে 

পনেবােগুনি নিউ ইয়র্ক  নিটিে গৃহহীি পনেরষবা নবর্ারগে (New York City Department of Homeless 

Services) আশ্ররয় অন্তত 90 নদি আরে, বা োো এর্টি DHS (নডএইচএি) আশ্ররয় আরেি এবং োরদে এর্টি 

CITYFHEPS িাটিক নফরর্শি পি আরে, এবং োো এমি এর্টি “আশ্রয়দাতা পনেবাে” খুুঁরজ যপরয়রেি োো অন্তত এর্ 

বেরেে জিয তারদেরর্ আশ্রয় নদরত ইেরু্, যিই িমস্ত পনেবােগুনিে যেরি এই র্মকিূনচটি উপির্য। যে পনেবােটিরর্ 

আশ্রয় যদওয়া হয় তাে িদিয িংখযাে উপে নর্নি র্রে পনেবােগুনিরর্ মারি িাধােণত $1,200 যথরর্ $1,800 এে 

মরধয যপরমন্ট র্েরত হয়। এই প্রস্তানবত নিয়ম অিুোয়ী, র্মকিূনচটি নিউ ইয়র্ক  নিটি িংরশাধিাগাে নবর্ারগে (New York 

City Department of Correction) যহফাজত যথরর্ োড়া পাওয়া নিনদকষ্ট নর্েু বযনক্তবরগকে জিযও উপিব্ধ হরব। 

LINC VI পনেবাে ও বনু্ধরদে িরে পুিনমকিি র্মকিূনচ, যেটি দুই বেে আরগ চািু র্ো হরয়নেি এবং যে র্মকিূনচ অিুোয়ী 

পাুঁচ বেে পেকন্ত যপরমন্ট পাওয়া যেত, যিই র্মকিূনচটি আে পনেবােগুনিরর্ আশ্রয় তযাগ র্োে প্রস্তাব যদরব িা, নর্ন্তু োো 

আরগ যথরর্ এই র্মকিূনচরত আরেি তারদে পনেরষবা প্রদাি র্ো অনবেত োখরব। েনদও LINC VI পনেবােগুনিরর্ আশ্রয় 

তযাগ র্েরত িহায়তা র্রেরে, আশা র্ো হরে যে পাথওরয় যহারমে িংনেপ্ত িময় পনেিে এবং আশ্রয়দাতারদে যবনশ 

পনেমারণ অথক প্রদাি, আেও যবনশ পনেবােরদে আশ্রয় তযাগ র্েরত প্ররোনচত র্েরব এবং যিইিারথ তারদে নিরজে বানড়রত 

নস্থতু হওয়াে পরথ এর্ ধাপ এনগরয় যদরব। 

িতুি উপর্েণটিরত আন্ডােিাইি যদওয়া হরয়রে। 

নিউ ইয়র্ক  নিটি মািব িম্পদ প্রশািি এর্টি িতুি অধযায় 11 অন্তরু্ক ক্ত র্োে জিয নিউইয়র্ক  শহরেে নিয়মগুনিে 

নশরোিাম 68এে িংরশাধি র্োে প্রস্তাব জানিরয়রে, যেটি নিম্ননিনখতর্ারব পড়রত হরব: 

§ 11-01 িংজ্ঞািমূহ। 

(a) “পনেবাে (household)” বিরত যিই িমস্ত বযনক্তনবরশষরদে যবাঝায় োো পাথওরয় যহাম যথরর্ িহায়তাে জিয 

আরবদি র্রেরেি বা োরদে হরয় পাথওরয় যহাম যপরমন্টগুনি র্ো হরয় থারর্। 
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(b) “আশ্রয়দাতা পনেবাে (host family)” বিরত পনেবােটি োড়া িমস্ত বযনক্তনবরশষরর্ যবাঝারিা হয়, োো যিই 

বািস্থািটিরত বিবাি র্েরেি বা বিবাি র্েরত ইেরু্ োে পনেরপ্রনেরত পাথওরয় যহাম যপরমন্টগুনি প্ররোজয হরব। এর্টি 

আশ্রয়দাতা পনেবাে প্রধাি বিবাির্ােী অন্তরু্ক ক্ত র্েরব এবং এর্জি বযনক্ত থার্রত পারে। 

(c) “পাথওরয় যহাম যপ্রাগ্রাম (Pathway Home Program)” বিরত এই অিুরেদ অিুোয়ী গঠিত র্মকিূনচরর্ যবাঝায়। 

(d) “র্মকিূনচরত অংশগ্রহণর্ােী (program participant)” বিরত পনেবারেে এর্জি প্রাপ্ত বয়স্ক িদিযরর্ যবাঝায়। 

(e) “প্রধাি বিবাির্ােী (primary occupant)” বিরত আশ্রয়দাতা পনেবারেে বািস্থারিে মানির্ র্াড়া প্রদাি র্েরত 

প্রাথনমর্র্ারব দায়বদ্ধ বা যিই বািস্থারিে মানির্রর্ যবাঝায়। প্রধাি বিবাির্ােীরর্ এই ধেরিে বািস্থারি অবশযই 

বিবাি র্েরত হরব। 

(f) “HRA” বিরত নিউ ইয়র্ক  নিটি মািব িম্পদ প্রশািিরর্ যবাঝায়। 

(g) “DHS” হি নিউইয়র্ক  শহরেে গৃহহীি পনেরষবা নবর্াগ (New York City Department of Homeless 

Services)। 

(h) “নিউ ইয়র্ক  নিটি িামানজর্ পনেরষবা নবর্াগ (New York City Department of Social Services)” বা “DSS” 

হি HRA এবং DHS নিরয় গঠিত এর্টি প্রনতিাি। 

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

(j) “DHS বািস্থাি (DHS shelter)” মারি হরিা DHS দ্বাো পনেচানিত বা DHS এে হরয় র্াজ র্রে এমি যর্ারিা 

িংস্থাে বািস্থাি। 

(k) “DHS পনেবারেে বািস্থাি (DHS family shelter)” মারি হি নশশু আরে এমি পনেবারেে বা প্রাপ্তবয়স্করদে 

পনেবারেে জিয এর্টি বািস্থাি ো DHS অথবা DHS-এে হরয় র্াজ র্রে বা তাে দ্বাো পনেচানিত। 

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

ো DHS অথবা DHS-এে হরয় র্াজ র্রে এমি িংস্থা দ্বাো পনেচানিত।  
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(m) “PA” মারি হি িাবকজিীি িহায়তাে িুনবধা, োে িরে েরয়রে মানির্ অিুদাি এবং বািস্থাি র্াতা ো নিউ ইয়র্ক  

িামানজর্ পনেরষবা আইি § 349 অিুোয়ী পনেবাে িহায়তা র্মকিূনচে অধীরি এবং/অথবা নিউ ইয়র্ক  িামানজর্ 

পনেরষবা আইি § 159 এবং তদধীি প্রনবধারিে নিয়মিমূহ অিুোয়ী িুেোমূির্ যিট িহায়তা র্মকিূনচে অধীরি জানে 

র্ো হরয়রে। 

(n) “উপানজক ত আয় (Earned income)” নিউইয়রর্ক ে নবনধ, নিয়ম এবং প্রনবধারিে 18 িং নশরোিারমে ধাো 352.17 

অিুিারে িংজ্ঞানয়ত এবং গণিা র্ো হয়, তরব JTP র্মকিূনচ এবং SYEP র্মকিূনচরত অংশগ্রহণ র্োে মাধযরম উপানজক ত 

আরেে আওতায় পরড় িা, যেটি এই যিক্সারিে শাখা (q)এবং(r)-এ উরিখ র্ো হরয়রে।  

(o) “অিুপানজক ত আয় (Unearned income)” নিউইয়রর্ক ে নবনধ, নিয়ম এবং প্রনবধারিে 18 িং নশরোিারমে ধাো 

387.10 অিুিারে িংজ্ঞানয়ত এবং গণিা র্ো হয়। অবশয যি িব আয় যেিব র্ারজ নিয়নমতর্ারব র্ো হয় যিগুনিে 

উপে র্ােকর্নে। পনেবারেে র্াড়াে অংশ প্রদারিে উরেরশয যর্াি তৃতীয় পে অবদাি োখরি তা উপাজক ি নহিারব গণিা 

র্ো হরব িা। 

(p) “যমাট আয় (Gross income)” হি এই অধযারয়ে উপনবর্াগ (o) এবং (p)-এ িংজ্ঞানয়ত উপানজক ত এবং অিুপানজক ত 

আরয়ে যোগফি। নিউইয়রর্ক ে নবনধ, নিয়ম এবং প্রনবধারিে 18 িং নশরোিারমে ধাো 387.12যত য াষণা র্ো 

নবষয়গুনিই উপাজক ি বারদে মরধয অন্তরু্ক ক্ত হয়, তাহরি তা পনেবারেে যমাট উপাজক ি গণিা র্োে িময় প্ররোজয হয় িা।  

(q) “JTP”-ে মারি হি HRA-এে দ্বাো নিয়নন্ত্রত চার্নেে প্রনশেণ র্মকিূনচ (Job Training Program) যেটিে মরধয 

শহরেে এরজনিগুনি যবতিরর্াগী নিরয়ারগে অনর্জ্ঞতা এবং যর্নেয়ারেে উন্নয়ণ িরমত PA প্রাপর্ নদরয় থারর্ি। 

(r) “SYEP র্মকিূনচ (SYEP Program)” মারি হি নিউ ইয়র্ক  নিটি েুব ও িম্প্রদায় উন্নয়ি নবর্াগ (New York City 

Department of Youth and Community Development) দ্বাো পনেচানিত গ্রীষ্মর্ািীি েুব র্মকনিেুনক্ত র্মকিূনচ 

যেটি যচাে যথরর্ চনিশ বেরেে নিউইয়রর্ক ে বানিন্দারদে যবতিেকু্ত গ্রীষ্মর্ািীি র্মকনিেুনক্তে িুরোগ প্রদাি র্রে থারর্। 

(s) “োস্তায় গৃহহীি (Street homeless)” এে অথক হি যিই বযনক্তনবরশষ োো: (1) োস্তায় বা মািুরষে বািস্থাি 

উপরোগী িয় এমি যর্ারিা জায়গায় বিবাি র্রেি এবং এর্টি DHS এে িারথ চুনক্তবদ্ধ আউটনেচ প্রদাির্ােীে যথরর্ 

অন্তত 90 নদরিে জিয যর্ি পনেচািিা (Case Management) পনেরষবা যপরয়রেি; (2) এর্টি ড্রপ ইি যিন্টাে বা 

অন্তকবতীর্ানিি আবািি যিটিংরয় এর্টি DHS এে িারথ চুনক্তবদ্ধ আউটনেচ প্রদাির্ােীে যথরর্ অন্তত 90 নদরিে জিয 



  Bengali 

6 
 

যর্ি পনেচািিা পনেরষবা যপরয়রেি; বা (3)এর্টি োস্তায় বা মািুরষে বািস্থাি উপরোগী িয় এমি যর্ারিা জায়গায়, বা 

এর্টি ড্রপ ইি যিন্টাে বা অন্তকবতীর্ানিি আবািি যিটিংরয় বিবাি র্োে িময় এর্টি DHS এে িারথ চুনক্তবদ্ধ 

আউটনেচ প্রদাির্ােীে যথরর্ যর্ি পনেচািিা পনেরষবা যপরয়রেি, স্থায়ী আবািরি বরন্দাবস্ত র্ো হরয়রে এবং বতক মারি 

আরোগয-পেবতী শুশ্রূষা পারেি। 

§ 11-02 পাথওময় কহাম কপ্রাগ্রাম র্মকিূনচ পনরচােিা। 

HRA এই অধযারয়ে যিক্সাি 11-03 অিুোয়ী DHS এে িারথ আরিাচিা র্রে প্রােনির্ যোগযতা নিধকােণ র্েরব। এটি 

োড়া HRA পাথওরয় যহাম যপ্রাগ্রারমে বানর্ িব নর্েু পনেচািিা র্েরব। 

§ 11-03 ক াগযতা। 

(a) পাথওরয় যহারমে জিয যোগয হরত, এর্টি পনেবােরর্ অবশযই নিম্ননিনখত যোগযতাে আবনশযর্তা পূেণ র্েরত হরব: 

(1) পনেবােটিরর্ নিম্ননিনখতগুনিে মরধয এর্টি শতক  অবশযই পূেণ র্েরত হরব:  

(A) পনেবােটি DHS বািস্থারি বিবাি র্রে এবং 

(i) এই যিক্সারিে উপনবর্াগ (b)-ে িংজ্ঞািুোয়ী এর্টি যোগয আশ্ররয় বিবাি র্রেরেি; 

(ii) এই অধযারয়ে যিক্সাি 10-04(c) অিুোয়ী এর্টি CITYFHEPS িাটিক নফরর্শি নচঠি 

আরে;  

(B) পনেবােটি োস্তাে গৃহহীি; বা 

(C) পনেবােটিরত এমি এর্জি বযনক্ত আরেি নেনি আরগ DHS আশ্ররয় উরিখরোগযর্ারব নেরিি নেনি 

নিউ ইয়র্ক  নিটি িংরশাধিাগাে নবর্ারগে যহফাজত যথরর্ োড়া যপরয়রেি, এবং র্নমশিাে ঠির্ 

র্রেরেি যে বযনক্তনবরশরষে এর্টি DHS আশ্ররয় পুু্িঃপ্ররবশ এড়ারত পাথওরয় যহাম আবশযর্।  

(2) পনেবােটিে যমাট আয় র্খিই বানষকর্ নর্নিরত মানর্ক ি স্বাস্থয ও মািব যিবা দ্বাো নস্থেীরৃ্ত যর্ন্দ্রীয় দানেদ্র 

স্তরেে 200 শতাংরশে যবনশ হরব িা। 
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(3) েনদ পনেবােটি বতক মারি PA গ্রহণ িা র্রে থারর্, তাহরি পনেবােটিরর্ অবশযই নিট নিয়ম ও প্রনবধারিে 

নবনধে 18 িং নশরোিারমে 352 পরবকে অধীরি যর্াি িহায়তাে জিয আরবদি র্েরত হরব, যিরেরি পনেবােটি 

যোগয নর্িা HRA নিধকােণ র্েরব।  

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

(5) েনদ বতক মারি পনেবােটি যর্াি DHS পনেবারেে আশ্ররয় থারর্, তাহরি পনেবােটি অবশযই নিউইয়র্ক  নবনধ, 

নিয়ম এবং প্রনবধারিে 18 িং নশরোিারমে 351 এবং 352 পবক অিুোয়ী DHS দ্বাো নিধকানেত আশ্ররয়ে জিয 

যোগয। 

(6) HRA আরগ র্খিই পনেবােটিে তেরফ পাথওরয় যহাম যপরমন্ট র্রে থার্রত পােরব িা। 

(7) পনেবােটিরর্ অবশযই এর্টি আশ্রয়দাতা পনেবাে িিাক্ত র্েরত হরব, যে পনেবারে এমি যর্ারিা আত্মীয় বা 

বনু্ধ আরেি নেনি নিউ ইয়র্ক  নিটিরত থারর্ি, নেনি পনেবােটিরর্ তাে বানড়রত থার্াে এবং পনেবােটিে তেরফ 

HRA যথরর্ যপরমন্ট পাওয়াে অিুমনত নদরয়রেি যে যপরমন্টটিে পনেমাণ এই অধযারয়ে যিক্সাি 11-04 এ 

উনিনখত যটনবরি নস্থেীরৃ্ত অথকোনশে যবনশ িয়।  

(8) আশ্রয়দাতা পনেবাে এবং আশ্রয়দাতা পনেবারেে বািস্থািরর্ অবশযই এই অধযারয়ে যিক্সাি 11-07(h) এে 

আবনশযর্তাগুনি পূেণ র্েরত হরব। 

(b) যোগয আশ্ররয়ে বাি এবং িীমাবদ্ধতা। 

(1) যোগয আশ্ররয়ে বাি: 11-03(a)(1)(A)(i) যিক্সারিে উরেরশযে জিয DHS পানেবানের্ আশ্ররয়ে এর্জি 

বানিন্দাে এর্টি যোগয বািস্থাি থার্রব েনদ পনেবােটি অিুরমাদরিে আরগ দশ র্যারিন্ডাে নদবরিে এর্টি গযাপ 

োড়া অন্তত 90 নদি ধরে এর্টি HRA বা DHS আশ্ররয় বিবাি র্রেি, এবং নিউইয়রর্ক ে নবনধ, নিয়ম এবং 

প্রনবধারিে নশরোিাম 18 এে অংশ 351 এবং 352 অথবা HRA-এে নিউইয়রর্ক ে নবনধ, নিয়ম এবং প্রনবধারিে 

নশরোিাম 18 এে ধাো 452.2(g) এবং 452.9 যমাতারবর্ DHS এে নিদ্ধান্ত অিুোয়ী আশ্রয় পাওয়াে যোগয 

হয়। যর্ািও DHS এর্র্ প্রাপ্তবয়রস্কে আশ্ররয়ে বানিন্দা ধাো 11-03(a)(1)(A)(i)-ে প্রস্তারবে জিয যোগয 

আশ্ররয় থার্রত পােরবি েনদ যিই বযনক্ত অিুরমাদরিে আরগ 365 নদরিে মরধয অন্তত 90 নদরিে জিয এর্টি 

HRA বা DHS আশ্ররয় বাি র্রেি। 
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(2) যোগয আশ্ররয়ে বারিে িীমাবদ্ধতা। নিম্ননিনখতগুনিে োচাইর্েরণে পরে, যিক্সাি 11-03(a)(1)(A)(i) এে 

উরেশয অিুোয়ী, র্নমশিাে অবশযই যোগয বািস্থারি থার্া শুরু র্োে এর্টি তানেখ ঠির্ র্েরবি: আবািি 

বাজারেে অবস্থা, বািস্থাি বযবহারেে হাে, এবং েখি র্নমশিাে নস্থে র্রেি যে যপ্রাগ্রারমে বাস্তরবাপরোনগতা 

বজায় োখাে জিয এর্টি িীনমতর্েরণে তানেখ প্ররয়াজি তখি অরথকে যোগাি। র্নমশিাে পেবনতক রত হাউনজং 

মারর্ক রটে পনেনস্থনত, আশ্রয় বযবহারেে হাে এবং ফানন্ডংরয়ে উপির্যতা পেকারিাচিা র্রে এই ধেরণে িীনমত 

তানেখ অপিােণ র্েরত পারে। 

(c) আরবদির্ােীরদে অবশযই HRA র্তৃক র্ নিধকানেত ফমকটি তারদে নিধকানেত ফেমযারট দানখি র্েরত হরব। 

(d) অিুরমাদরিে িময়, HRA এই অধযারয়ে যিক্সাি 11-04 অিুোয়ী পনেবারেে পাথওরয় যহাম যপরমন্ট গণিা র্েরব। 

এই অধযারয়ে যিক্সাি 11-05 এবং 11-07(g) অিুোয়ী যের্ারব বিা হরয়রে তা োড়া, এর্ বেরেে জিয যপরমন্ট 

অিুরমাদি র্ো হরব, পনেবােটিে এই যপ্রাগ্রারম অংশগ্রহরণে িময় যপরমরন্টে যর্ারিা পনেবনতক ত হরব িা।  

§ 11-04 আশ্রয়দাতা পনরবামরর মানির্ পাথওময় কহাম কপমমন্ট গণিা। 

(a) এই যিক্সারিে (b) এবং (c) উপনবর্ারগ যের্ারব বনণকত আরে বা আশ্রয়দাতা পনেবাে যেখারি এর্টি র্ম মানির্ 

যপরমরন্টে অিুরোধ র্রেরেি, যিটি োড়া, HRA আশ্রয়দাতা পনেবােটিরর্ এর্ বেে পেকন্ত েতনদি পনেবােটি বানড়রত 

বিবাি র্েরব ততনদি ধরে মারি নিম্ননিনখত অথকোনশ প্রদাি র্েরব: 

পাথওরয় যহাম যপরমন্ট 

পনেবারেে আর্াে 1 বা 2 3 বা 4 5+ 

আশ্রয়দাতারর্ মানির্ 

যপরমন্ট  

$1200 $ 1500 $ 1800 
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(b) যেখারি প্রধাি বানিন্দা িের্ানে িহায়তা পাি, যিরেরি পাথওরয় যহাম যপরমন্ট বিবারিে জিয প্রধািপ্রধাি বানিন্দাে 

যে অথকোনশ যপরমন্ট র্েরত হরব এবং পনেবােটিে নিজ বা র্াড়াে চুনক্ত র্ােকর্ে হওয়াে তানেরখ নশরোিাম 18-ে 

যিক্সাি 352.3 এে নিউ ইয়র্ক  যর্াড, নিয়ম ও প্রনবধাি অিুোয়ী প্রধাি বানিন্দাে আশ্রয় র্াতাে পনেমারণে পাথকরর্যে 

যথরর্ যবনশ হরব িা। 

(c) েনদ আশ্রয়দাতা পনেবােটি যর্াি স্থায়ী-র্াড়াে অযাপাটক রমরন্ট বিবাি র্রেি, তাহরি পাথওরয় যহাম যপরমন্ট নিউইয়র্ক  

নিয়ম ও প্রনবধারিে নবনধে 9 িং নশরোিারমে যিক্সাি 2525.7-ে অধীরি পনেবারেে র্াগ র্রে যিওয়া আিুপানতর্ 

যশয়ারেে যথরর্ পনেবারেে মানির্ র্াড়া যবনশ হরত পােরব িা। যেখারি আশ্রয়দাতা পনেবাে এর্টি র্াড়া-নিয়নন্ত্রত 

অযাপাটক রমরন্ট বিবাি র্রেি, তাহরি বানড়ওয়ািা তাে প্রধাি র্াড়ারটে যথরর্ যে পনেমাণ র্াড়া যিি পাথওরয় যহাম 

যপরমন্ট তাে যথরর্ যবনশ হরত পােরব িা। 

 

§ 11-05 বািস্থাি পনেবতক ি। 

(a) HRA যে পনেবারেে হরয় পাথওরয় যহাম যপরমন্ট র্েরে যিই পনেবাে এর্টি িতুি বািস্থারি চরি যেরত পােরবি িা 

এবং তারর্ পাথওরয় যহারমে যোগযতা বজায় োখরত হরব, তরব HRA এে অিুরমাদি নিরয় নিউ ইয়র্ক  নিটিে নর্তরে অিয 

যর্ারিা বািস্থারি োওয়া যেরত পারে। যপ্রাগ্রারমে অংশগ্রহণর্ােীরর্ িতুি বািস্থারি োওয়াে আরগ অবশযই এই অিুরমাদি 

নিরত হরব, তরব, যপ্রাগ্রারমে অংশগ্রহণর্ােী তাে নিয়ন্ত্ররণে বাইরে থার্া যর্ারিা র্ােরণ বািস্থাি বদরিে আরগ অিুরমাদি 

িা নিরয় থার্রত পােরি বািস্থাি বদরিে পরেও আরবদি র্োরর্ HRA অিুরমাদরিে জিয নবরবচিা র্েরত পারে। যেরেরি 

পনেবােটি তাে বতক মাি আশ্রয়দাতা পনেবারেে িারথ এর্টি িতুি বািস্থারি োরেি, যিরেরি এই অধযারয়ে যিক্সাি  

11-07(h) অিুোয়ী িতুি বানিন্দা এর্টি নিোপিা ও বিবািরোগযতাে মূিযায়রি উিীণক হরি HRA তাে বািস্থাি 

বদরিে অিুরমাদি যদরব। অিযািয িমস্ত পনেনস্থনতরত, যপ্রাগ্রারম অংশগ্রহণর্ােী এর্ আবািি যথরর্ অিয আবািরি 

োওয়াে েুনক্তিেত র্ােণ যদখারি তরবই HRA বািস্থাি বদরিে অিুরমাদি যদরব। 

(b) েনদ HRA িতুি আবািরিে োওয়াে অিুরমাদি যদয়, তাহরি HRA, প্ররোজয হরি, পাথওরয় যহাম যপরমন্ট আবাে 

গণিা র্েরব এবং আবাে বািস্থাি পনেবতক ি িা র্ো পেকন্ত পনেবােটি পাথওরয় যহারম যোগয থার্ার্ািীি অবনশষ্ট িমরয়ে 

জিয যপরমরন্টে যর্ারিা পনেবতক ি র্েরব িা। 
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§ 11-06 এমেনির প কামোচিা র্িফ্ামরি এবং DSS প্রশািনির্ আমবদমির প্রনিয়া। 

(a) DSS প্রশািনির্ পেকারিাচিাে অনধর্াে।  

এই উপ-অধযায় অিুোয়ী HRA এে যিওয়া যর্ারিা নিদ্ধান্ত বা পদরেপ পেকারিাচিা জিয যিইিারথ HRA এই উপ 

অধযারয়ে যর্ারিা প্রনবধাি র্ােকর্ে র্েরত, পদরেপ নিরত, বা েথােথ তৎপেতাে িারথ পদরেপ নিরত বযথক হরি, এর্জি 

আরবদির্ােী বা র্মকিূনচে বতক মাি বা প্রাক্তি অংশগ্রহণর্ােী এর্টি এরজনিে পেকারিাচিা র্িফারেরিে এবং/বা DSS 

প্রশািনির্ শুিানিে অিুরোধ জািারত পারেি।  

(b) এরজনি পেকারিাচিা র্িফারেি।  

(1) েনদ এর্জি বযনক্ত এই নবর্ারগে উপনবর্াগ (a) অিুোয়ী যর্াি এরজনি পেকারিাচিা র্িফারেরিে অিুরোধ 

র্রে তাহরি HRA  রোয়ার্ারব পেকারিাচিা র্েরব এবং উত্থানপত নবষয়গুনি িমাধাি র্োে প্ররচষ্টা র্েরব।  

(2) যর্ারিা বযনক্ত DSS প্রশািনির্ শুিানিে অিুরোধ োড়াই যর্ারিা এরজনি পেকারিাচিা তবঠরর্ে অিুরোধ 

জািারত পারেি। যর্ারিা এরজনি পেকারিাচিা তবঠরর্ে অিুরোধ জািারি তা আরবদির্ােীরর্ পেবতীরত যর্ারিা 

DSS প্রশািনির্ শুিানিে অিুরোধ জািারিাে যেরি বাধা যদরব িা।  

(3) নিদ্ধান্ত এবং র্াজ চযারিঞ্জ র্োে ষাট নদরিে মরধয অবশযই যর্ারিা এরজনি পেকারিাচিা র্িফারেি অিুরোধ 

র্েরত হরব, েনদ যর্ারিা DSS প্রশািনির্ শুিানিে িময়িূনচ নিধকােণ র্ো থারর্, তাহরি এরজনি পেকারিাচিা 

র্িফারেি অবশযই শুিানিে তানেরখে আরগ িময়িূনচে অিুরোধ র্ো আবশযর্। 

(4) যর্ারিা এরজনি পেকারিাচিা র্িফারেরিে অিুরোধ যর্ারিা DSS প্রশািনির্ শুিানিে অিুরোরধে িময়িীমা 

এই যির্শরিে উপ-নবর্াগ (c) এে অিুরেদ (2) অিুোয়ী িময়িীমা যথরর্ এরজনি পেকারিাচিা র্িফারেরিে 

পে ষাট নদরি বৃনদ্ধ র্েরব। 

(c) এর্টি DSS প্রশািনির্ শুিানিে জিয অিুরোধ।  

(1) প্রশািনির্ শুিানিে জিয নিনখতর্ারব আরবদি র্েরত হরব। এরূপ নিনখত অিুরোধ অবশযই ডার্রোরগ, 

তবদুযনতর্ পদ্ধনত বা ফযাক্স বা DSS র্তৃক র্ আনপি যিাটিরি নিধকানেত অিয উপারয় দানখি র্েরত হরব।  
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(2) এই নবর্ারগে উপনবর্াগ (b)-এে অিুরেদ (4) বযতীত, প্রশািনির্ শুিানিে জিয যর্ারিা অিুরোধ নিদ্ধান্ত 

বা র্ারজে নবরুরদ্ধ চযারিঞ্জ র্োে ষাট নদরিে নর্তরে র্ো আবশযর্। 

(d) অিুরমানদত প্রনতনিনধ। 

(1) যেখারি এর্টি নিনখত অিুরমাদি িম্পন্ন র্ো অিিব যিখারি োড়া, যর্ারিা আরবদির্ােী বা র্ােকক্ররম 

অংশগ্রহণর্ােীে প্রনতনিনধত্ব র্েরত চাইরেি এমি যর্ারিা বযনক্ত বা িংস্থারর্ এর্টি এরজনি পেকারিাচিা 

র্িফারেি অথবা প্রশািনির্ শুিানিরত তাে প্রনতনিনধত্ব র্েরত এবং তাে যর্ি যের্ডক  পেকারিাচিা র্েরত 

অবশযই যিই আরবদির্ােী বা র্ােকক্ররম অংশগ্রহণর্ােীে র্াে যথরর্ নিনখত অিুরমাদি নিরত হরব, তরব যিই 

আরবদির্ােী বা র্ােকক্ররম অংশগ্রহণর্ােীে নিেুক্ত আইিজীবীে র্াে যথরর্ এই ধেরিে নিনখত অিুরমাদরিে 

প্ররয়াজি যিই। এই ধেরিে আইিজীবীে যর্ারিা র্মী েনদ আইিজীবীে যথরর্ নিনখত অিুমনত উপস্থাপি র্রেি 

অথবা েনদ যিই আইিজীবী DSS-যর্ তাে র্মীে অিুরমাদি িম্পরর্ক  যফারি জািাি তাহরি নতনি অিুরমানদত 

প্রনতনিনধ বরি নবরবনচত হরবি। 

(2) যর্ারিা বযনক্ত বা প্রনতিািরর্ যর্ারিা এরজনি পেকারিাচিা র্িফারেি বা যর্ারিা প্রশািনির্ শুিানিরত যর্াি 

বযনক্তরর্ প্রনতনিনধত্ব র্োে অিুরমাদি যদয়া হরয়রে মরমক DSS-যর্ জািারিা হরি এরূপ প্রনতনিনধ DSS র্তৃক র্ 

যিই বযনক্তরর্ যপ্রনেত র্িফারেি বা শুিানি িংনিষ্ট িমস্ত পরিে র্নপ পারবি। 

(e) িহায়তা চানিরয় োওয়া।  

(1) র্মকিূনচরত অংশগ্রহণর্ােী যর্উ পাথওরয় যহাম যপরমন্ট র্মারিা, নবনধবদ্ধ, িীনমত, স্থনগত বা বন্ধ র্োে 

জিয HRA এে নিদ্ধারন্তে পনেরপ্রনেরত প্রশািনির্ আনপরিে অিুরোধ জািারি এই যিক্সারিে উপ-নবর্াগ 

(l) অিুোয়ী যপ্রাগ্রারমে অংশগ্রহণর্ােীে শুিানিে নিদ্ধান্ত জানেে আরগ পেকন্ত নিধকােরণে িময় র্ােকর্ে পাথওরয় 

যহাম যপরমরন্টে অথক পাওয়া অবযাহত োখাে অনধর্াু্ে থার্রব, েনদ িা: 

(A) নিদ্ধারন্তে নবজ্ঞনপ্ত পাঠারিাে দশ নদরিে মরধয র্মকিূনচে অংশগ্রহণর্ােী প্রশািনির্ শুিানিে 

আরবদি র্রে; এবং 

(B) আরবদিটি রু্ি গণিা অথবা রু্ি তথযিংক্রান্ত নিদ্ধারন্তে ওপে নর্নি র্ো হয়। 
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(2) যেখারি আপীরিে এর্র্ িমিযা নহিারব স্থািীয়, যস্টট বা যফডারেি আইি েরয়রে অথবা িীনত অথবা 

যেখারি স্থািীয়, যস্টট বা যফডারেি আইরিে পনেবতক ি এর্মাি িমিযা যিই যেরি এই উপনবর্াগ অিুিারে র্াড়া 

যদওয়াে িহায়তাে িুনবধা অবযাহত থার্াে যর্ারিা অনধর্াে যিই। 

(3) এইিব মুিতনব থার্া শুিানিে নিদ্ধান্ত জানে র্োে যেরি পাথওরয় যহাম র্াড়া িহায়র্ যপরমন্ট অবযাহত হরব 

িা েখি: 

(A) র্মকিূনচরত অংশগ্রহণর্ােী এরূপ িহায়তা অবযাহত োখাে যেরি তাে অনধর্াে যস্বোয় 

নিনখতর্ারব পনেতযাগ র্রেি; বা 

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

যর্ারিা উপেুক্ত র্ােণ থারর্ িা। 

(C) পাথওরয় যহারমে বারো বেরেে যপরমন্ট পনেবারেে তেফ যথরর্ ইনতমরধযই প্রদাি র্ো হরয় 

থার্রি। 

(4) র্মকিূনচে অংশগ্রহণর্ােী যর্উ এই অধযারয়ে উপনবর্াগ (m) অিুোয়ী অিুরোধ জািারি শুিানিে নিদ্ধান্ত 

জানেে পে এই অধযারয়ে উপনবর্াগ (l) অিুোয়ী নিনখত নিদ্ধান্ত জানে পেকন্ত পাথওরয় যহারমে র্াড়া িহায়র্ 

যপরমন্ট নিেবনেন্নর্ারব অবযাহত থার্রব েতেণ িা পেকন্ত এই অধযারয়ে উপনবর্াগ (l) অিুোয়ী এর্টি নিনখত 

নিদ্ধান্ত ইিুয র্ো হয়, েনদ িা পাথওরয় যহারমে বারো মারিে যপরমন্ট এর্টি পনেবারেে তেফ যথরর্ ইনতমরধযই 

প্রদাি র্ো হরয় থারর্। 

(f) নবজ্ঞনপ্ত। 

DSS প্রশািনির্ শুিানিে নিধকানেত তানেরখে যথরর্ র্মপরে িাতনদি পনঞ্জর্া নদবরিে মরধয বযনক্তবগকরর্ প্রশািনির্ 

শুিানিে যিাটিরিে তানেখ, িময় ও স্থাি জািারব যে তাে অিুরোধ র্েরব, েনদ িা প্রশািনির্ শুিানিে অিুরোধ িংনিষ্ট 

িমিযাে িমাধাি হরয় োয় এবং আরবদির্ােী তাে শুিানিে অিুরোধ প্রতযাহাে র্রে যিয়। 
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(g) যর্ি যের্রডক ে পেীো। 

HRA প্রশািনির্ শুিানিরত বযবহাে র্েরত চায় এমি িমস্ত দনিি ও যের্রডক ে নবষয়বস্তু এবং েনদ এর্টি উপনস্থত থারর্ 

যিই িনথ যিরেরি যে বযনক্ত এই অধযারয়ে অধীরি এর্টি র্িফারেরিে অিুরোধ র্রেরে অথবা তারদে অিুরমানদত 

নতনিনধে পাথওরয় যহাম র্মকিূনচ িংক্রান্ত যর্ি িনথ পেীো র্োে অনধর্াে আরে। যটনিরফাি মােফত বা নিনখত 

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

র্নপ প্রদাি র্েরব ো আরবদির্ােী িিাক্ত র্রে এবং প্রশািনির্ শুিানিে প্রস্তুনতে জিয োে অিুরোধ জািায়। HRA 

প্রশািনির্ শুিানিে যেৌনক্তর্ িময় পূরবক যর্ারিা মাশুি োড়াই এরূপ দনিি প্রদাি র্েরব। েনদ প্রশািনির্ শুিানিে পাুঁচ 

বযবিানয়র্ নদরিে র্ম িমরয়ে আরগ যিই িনথে অিুরোধ 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 

প্রনতনিনধ অথবা HRA এে অিুরোরধে যপ্রনেরত প্রশািনির্ শুিানি মুিতনব হরব। 

(i) প্রশািনির্ শুিানিে আরয়াজি।  

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

শপথ পনেচািিা ও িমি জানেে েমতা থার্রব এবং চযারিঞ্জ র্ো নিদ্ধান্ত বা পদরেপ িম্পরর্ক  োে পূবক যথরর্ 

বযনক্তগত জ্ঞাি থার্রব িা। 

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

প্ররোজয হরব িা। প্রশািনির্ শুিানি িুনিনদকষ্ট নিদ্ধারন্তে বযাপারে উত্থানপত িমিযা িংনিষ্ট  টিা ও আইনি নবষরয় 

িীমাবদ্ধ থার্রব, োে জিয প্রশািনির্ শুিানিে অিুরোধ জািারিা হরয়রে। 

(3) যে বযনক্ত শুিানিে অিুরোধ র্রেরে যিই আরবদির্ােীে পোমশকর্ বা অিয প্রনতনিনধ র্তৃক র্ প্রনতনিনধত্ব 

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

উপস্থানপত িােয-প্রমারণে নবরুরদ্ধ িােয-প্রমাণ উপস্থাপরিে, শুিানি র্মকর্তক া র্তৃক র্ িমি জানেে অিুরোধ 

জািারিাে এবং HRA র্তৃক র্ উপস্থানপত যর্ারিা দনিি োচাই র্োে অনধর্াে থার্রব। 
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(4) প্রশািনির্ শুিানিে অনডও যের্নডক ং, অনডও-নর্জযুয়াি যের্নডক ং বা নিনখত অিুর্েণ ততনে র্ো হরব। 

(j) প্রশািনির্ শুিানিে অিুরোধ পনেবজক ি।  

(1) আরবদির্ােী অথবা তাে অিুরমানদত প্রনতনিনধে যর্উই প্রশািনির্ শুিানিরত উপনস্থত িা থার্রি DSS 

প্রশািনির্ শুিানি পনেবজক রিে যর্ারিা অিুরোধ নবরবচিা র্েরব, েনদ িা আরবদির্ােী অথবা তাে অিুরমানদত 

প্রনতনিনধ:  

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

নিধকােরণে জিয অিুরোধ র্রে; অথবা 

(B) প্রশািনির্ শুিানিে নিধকানেত তানেরখে পরিরো বযবিানয়র্ নদরিে মরধয DSS-এে িরে 

যোগারোগ র্রে প্রশািনির্ শুিানিে উপনস্থত িা হওয়াে র্ােণ জানিরয় োরখ। 

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

র্েরি DSS পুিোয় যর্িটি র্যারিন্ডারে স্থাপি র্েরব।  

(k) শুিানিে যের্ডক । 

শুিানিে যের্নডক ং বা নিনখত অিুর্েণ, শুিানিে িরে িংনিষ্ট িমস্ত র্াগজপি এবং দানখি র্ো অিুরোধ, এবং শুিানিে 

নিদ্ধান্ত িনিনিতর্ারব প্রশািনির্ শুিানিে পূণক ও এর্ান্ত যের্ডক  গঠি র্রে।  

(l) শুিানিে নিদ্ধান্ত। 

এর্ান্তর্ারব শুিানিে যের্ডক  অিুিারে শুিানিে আনধর্ানের্ এর্টি নিদ্ধান্ত িম্পাদিা র্েরব। নিদ্ধান্ত অবশযই নিনখতর্ারব 

হরত হরব এবং তারত অবশযই উরিখ থার্রব প্রশািনির্ শুিানিে নবষয়, িংনিষ্ট তথয, এবং প্ররোজয আইি, প্রনবধাি ও েনদ 

থারর্ তাহরি যিই অিুরমানদত িীনত োে ওপে নর্নি র্রে নিদ্ধান্ত যিয়া হরয়রে। নিদ্ধারন্ত অবশযই নিদ্ধারন্তে জিয 

িমিযাগুনি শিাক্ত র্ো হরব, নবষয় যখাুঁজা হরব এবং নিদ্ধারন্তে র্ােণ বযাখা র্ো হরব এবং উপেুক্ত হরি HRA-যর্ 

পদরেপ নিরত বিা হরব। 



  Bengali 

15 
 

(1) নিদ্ধারন্তে এর্টি র্নপ প্ররতযর্ পে ও তারদে অিুরমানদত প্রনতনিনধ থার্রি তারদে র্ারে পাঠারিা হরব। নিদ্ধারন্তে 

মরধয অন্তরু্ক ক্ত হরব আরবদির্ােীরর্ প্রদি নিনখত যিাটিি যে পুিোয় আনপরিে অনধর্ারেে জানিরয় শুিানিে 

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

(2) HRA যর্াি শুিানিে নিদ্ধান্ত দ্বাো আবদ্ধ িয় ো শুিানিে আনধর্ানেরর্ে অনধর্ােরর্ অনতক্রম র্রে অথবা 

োষ্ট্রীয়, যস্টট বা স্থািীয় আইি বা এই নিয়মগুনিে নবরুদ্ধাচােণ র্রে। েনদ র্নমশিাে নিধকােণ র্রে ো HRA 

যর্াি শুিানিে নিদ্ধান্ত দ্বাো আবদ্ধ িয়, তাহরি র্নমশিােরর্ দ্রুততাে িরে শুিানিে আরবদির্ােীরর্ এই 

ধেরণে নিধকােণ িম্পরর্ক  এবং এই নিদ্ধারন্তে র্ােণ িম্পরর্ক  জািারত হরব। এই ধেরণে নবজ্ঞনপ্ত নিনখতর্ারব 

যদওয়া হরব এবং এোড়াও বযনক্তনবরশষরর্ আইিািুগ পেকারিাচিাে অনধর্াে িম্পরর্ক  জািারিা হরব।  

 

(m) অনতনেক্ত আরবদি। 

(1) শুিানি র্মকর্তক াে নিদ্ধারন্তে যপ্রনেরত নিনখতর্ারব র্নমশিারেে র্ারে আনপি র্ো যেরত পারে, এরেরি উরিখয 

শুিানিে নিদ্ধারন্তে িরে বনণকত প্রনক্রয়ায় এটি DSS র্তৃক র্ প্রাপ্ত হরত হরব ো DSS শুিানি র্মকর্তক াে নিদ্ধান্ত 

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

নিদ্ধান্ত এবং যেরর্াি হিফিামা, তথযমূির্ িােয-প্রমাণ বা আরবদির্ােী বা র্মকিূনচরত অংশগ্রহণর্ােী দানখি 

র্েরত চাি এমি নিনখত েুনক্ত থার্রব।  

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

শুিানিে যের্ডক  এবং অনতনেক্ত িনথে নর্নিরত এর্টি নিনখত নিদ্ধান্ত প্রদাি র্েরবি।  

(3) আরবদির্ােী বা র্ােকক্ররমে অংশগ্রহণর্ােীরর্ নবচােনবর্াগীয় পেকারিাচিাে অনধর্ারেে নিনখত নবজ্ঞনপ্ত িহ, 

উর্য় পেরর্ এবং তারদে েনদ যর্ারিা অিুরমানদত প্রনতনিনধ থারর্ি তাহরি তারর্ও, নিদ্ধারন্তে এর্টি প্রনতনিনপ 

পাঠারিা হরব। 

(4) এই ধাোে অধীরি জানে র্োে ওপে, যর্ারিা আরবদি র্োে পরে র্নমশিারেে প্রদাি র্ো নিদ্ধান্তটি চূড়ান্ত 

এবং HRA-এে পরে বাধযতামূির্ হরব এবং HRA-যর্ তা অবশযই যমরি চিরত হরব। 
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§ 11-07 অনতনরক্ত প্রনবধাি। 

(a) পাথওরয় যহাম র্মকিূনচে পনেবােগুনিরর্ পনেরষবা প্রদাির্ােীরদে র্ারে যেফাে র্ো হয় োো তারদে িম্প্রদারয় 

েথােথ পনেরষবা যপরত িাহােয র্রে। 

(b) পাথওরয় যহাম র্মকিূনচে জিয যর্ারিা অরপেমাি তানির্া েো র্ো হরব িা। 

(c) HRA প্রনতটি যর্রিে নর্নিরত যর্াি পনেবােরর্ র্তুক নর্েুক্ত অযাপাটক রমরন্ট যর্ারিা আশ্রয়দাতা পনেবারেে িারথ গমি 

র্োে অিুমনত যদরব িা। 

(d) িিাবয আশ্রয়দাতা পনেবাে িিাক্ত র্েরত আশ্ররয়ে বানিন্দাো দায়বদ্ধ থারর্। 

(e) HRA যথরর্ পাথওরয় যহাম যপরমন্ট পারে এমি এর্টি পনেবাে যেরর্াি প্রর্াে অথক, পণয অথবা পনেরষবা িোিনে 

পনেবারেে যথরর্ দানব র্েরত, অিুরোধ র্েরত বা গ্রহণ র্েরত পােরব িা, এটি নিনষদ্ধ। যে আশ্রয়দাতা পনেবাে পাথওরয় 

যহাম যপরমন্ট বযতীত যর্াি প্রর্াে অথক, পণয বা পনেরষবা আনতরথয়তাে জিয দানব র্রে, অিুরোধ র্রে বা গ্রহণ র্রে 

তারর্ যেরর্াি পাথওরয় যহাম যপরমন্ট HRAযত আবনশযর্র্ারব যফেত নদরত হরব। 

(f) েনদ যর্াি িতুি বযনক্ত প্ররবশ র্রে বা িমগ্র পনেবাে বা পনেবারেে যর্াি িদিয আশ্রয়দাতা পনেবারেে আবািস্থি 

তযাগ র্রে তাহরি আশ্রয়দাতা পনেবাে এবং র্মকিূনচরত অংশগ্রহণর্ােী উর্য়রর্ই দ্রুত যিই র্থা HRAযর্ জািারত হরব। 

(g) েনি্ পনেবােটি ে আবািস্থি যথরর্ চরি োয়, তাহরি আশ্রয়দাতা পনেবােরর্ অবশযই যিই পেকায়র্ারিে যেরর্াি 

যপরমন্ট যফেত নদরত হরব যে িময় পনেবােটি আবািস্থরি বিবাি র্রেনি। েনদ পনেবারেে এর্জি বা তাে যবনশ িদিয 

আশ্রয়দাতা পনেবারেে বািস্থাি যথরর্ চরি োয়, HRA আিি পনেবারেে িদিয িংখযাে ওপে নর্নি র্রে পাথওরয় যহাম 

যপরমন্ট পুিোয় গণিা র্েরব োো এখিও বািস্থারি বিবাি র্েরে এবং এরেরি আশ্রয়দাতা পনেবােরর্ অনতনেক্ত যপরমন্ট 

আবনশযর্র্ারব যফেত নদরত হরব। 

(h) যেরর্াি আশ্রয়দাতা পনেবারেে বািস্থািটিরর্ নিোপিা ও বিবািরোগযতাে নিেীেণ পাি র্েরত হরব। 

অনতনেক্তর্ারব: 
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(1) তাোড়া, েনদ আশ্রয়প্রাথী পনেবাে আঠারো বেরেে র্ম বয়িী র্াউরর্ অন্তরু্ক ক্ত র্রে তাহরি আশ্রয়দাতা 

পনেবােরর্ অবশযই এর্টি োড়পি যপরত হরব যেখারি খনতরয় যদখা হরব যে যস্টটওয়াইড যিন্ট্রাি যেনজস্টাে অফ 

চাইল্ড অযানবউজ অযান্ড মযািনিটরমন্ট -এ পনেবারেে যর্ারিা িদরিযে নবষরয় যর্ারিা তথয আরে নর্িা এবং 

আশ্রয়দাতা পনেবারেে যর্ারিা িদরিযে িাম নিউইয়র্ক  িংরশাধি আইরিে (New York Correction Law) 6-

C ধাো অিুিারে যেৌি নিেকাতরর্ে তানির্ায় আরে নর্িা। 

(2) তাোড়া, েনদ আশ্রয়দাতা পনেবাে আঠারো বেরেে র্ম বয়িী র্াউরর্ অন্তরু্ক ক্ত র্রে তাহরি যে আশ্রয়প্রাথী 

পনেবােরর্ অবশযই এর্টি োড়পি যপরত হরব যেখারি খনতরয় যদখা হরব যে যস্টটওয়াইড যিন্ট্রাি যেনজস্টাে অফ 

চাইল্ড অযানবউজ অযান্ড মযািনিটরমন্ট -এ পনেবারেে যর্ারিা িদরিযে নবষরয় যর্ারিা তথয আরে নর্িা এবং 

পনেবারেে যর্ারিা িদরিযে িাম নিউইয়র্ক  িংরশাধি আইরিে (New York Correction Law) 6-C ধাো 

অিুিারে যেৌি নিেকাতরর্ে তানির্ায় আরে নর্িা। 

(i) নিউইয়র্ক  নবনধ, নিয়ম ও প্রনবধারিে 18 িং নশরোিারমে 452.9 ধাোে অধীরি েনদ পনেবারেে যর্াি িদিয HRA 

আশ্ররয়ে জিয যোগয বরি নিধকানেত হয়, যিরেরি এই ধেরণে নিধকােরণে যেরি আশ্রয়দাতা পনেবােটি অবশযই গাহক স্থয 

নহংস্রতাে অপোধীরর্ অন্তরু্ক ক্ত র্েরব িা। 

(j) পাথওরয় যহাম যপরমরন্টে জিয অিুরমানদত হরত পারে এমি িংখযর্ পনেবােরর্ এই নবর্ারগে অধীরি উপির্য 

তহনবরিে পনেমাণ অিুিারে িীনমত র্ো হরব। 
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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 যেরি িহায়তাে িতুি র্মকিনূচটি পাথওরয় যহাম িারম পনেনচত 

করফ্ামরি িম্বর: 2018 HRA 007 (পাথওরয় যহাম) 

নবনধ প্রণয়ির্ারী এমেনি: মািব িম্পদ প্রশািি 

 

  আনম প্রতযয়ি র্েনে যে, এই অনফি ওপরে বনণকত িরূিে প্রস্তানবত নবনধ নিউ ইয়র্ক  নিটি 

চাটক ারেে ধাো 1043(d) এে প্ররয়াজি অিেুায়ী পেকারিাচিা র্রেরে এবং ওপরে বনণকত িরূিে প্রস্তানবত নবনধ 

পেকারিাচিা র্রেরে: 

 

(i) আইরিে প্রনবধাি অিরুমাদরিে উরেশয িাধরি প্রণয়ি র্ো হরয়রে; 

(ii) অিয যর্ারিা প্ররোজয নবনধে িরে দ্বন্দ্বমিূর্ িয়; 

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

প্রণীত; এবং 

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

ো নবনধ ও নবনধ দ্বাো আরোনপত চানহদাে িুস্পষ্ট বযাখযা প্রদাি র্রে। 

 

/s/ STEVEN GOULDEN     তানেখ: জিুাই 11, 2018  

অযানটং র্রপকারেশি র্াউিি  

(Acting Corporation Counsel) 
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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 যেরি িহায়তাে িতুি র্মকিনূচটি পাথওরয় যহাম িারম পনেনচত 

করফ্ামরি িম্বর: HRA-20 

নবনধ প্রণয়ির্ারী এমেনি: মািব িম্পদ প্রশািি 

 

আনম প্রতযয়ি র্েনে যে, এই অনফি ওপরে বনণকত িরূিে প্রস্তানবত নবনধ নিউ ইয়র্ক  নিটি চাটক ারেে 

যির্শি 1043(d) এে প্ররয়াজি অিেুায়ী এবং ওপরে বনণকত িরূিে প্রস্তানবত নবনধ নবরিষণ র্রেরে: 

 

(i) স্বতন্ত্রর্ারব নিয়ন্ত্ররিে জিয এটি যবাধগময এবং িেি র্াষায় নিনখত  

র্নমউনিটি বা র্নমউনিটিিমহূ; 

 

(ii) র্নমউনিটি স্বতন্ত্রর্ারব নিয়ন্ত্ররিে জিয অিবুনতক তাে বযয় হ্রাি র্রে  

নবনধে বনণকত উরেশয অজক রি িামঞ্জিযপণূক র্নমউনিটিিমহূ; এবং 
 

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

অথবা িঙ্ঘরিে জিয যে শানস্ত বযবস্থা আরে তা িংরশাধি র্রে িা। 

 

 

/s/ ALEXANDRA OZOLS     জিুাই 12, 2018 

যময়রেে অপারেশি অনফি      তানেখ 

(Mayor’s Office of Operations) 
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