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নিউ ইয়র্ক  নিটি মািব িম্পদ প্রশািি  

(NEW YORK CITY HUMAN RESOURCES ADMINISTRATION) 
 
 

িাবকজিীি শুিানির নবজ্ঞনি এবং প্রস্তানবত নিয়মম মন্তবয র্রার িুম াগ 
 

আমরা র্ী প্রস্তাব রাখনি? মে োসে নিউ ইয়র্ক  নেটি োিব েম্পদ প্রশােি (Human Resources 

Administration, HRA) এর্টি জরুনি নিয়ে জানি র্সি HRA েোনি ভাতা $1700 পর্কন্ত বৃনি র্সিসে এবং 
েোনি দানব প্রনিয়ায় অিযািয পনিবতক ি র্সিসে। HRA এখি এই পঞ্জী বেসিি েোনি পর্কন্ত $1700 ভাতা 
বৃনি র্িাি প্রস্তাব নদসয়সে এবং জরুনি নিয়সেি অিযািয প্রনবিািগুনি স্থায়ী র্সিসে।  
 

শুিানি র্খি এবং কর্াথায় হমত চমেমি? নিউ ইয়র্ক  নেটিি োিব েম্পদ প্রশােি প্রস্তানবত নিয়সেি জিয 
এর্টি োবকজিীি শুিানিি আসয়াজি র্িসব। COVID-19-এি র্ািসে 23মশ জিুাই ের্াি 11:00টাি েেয় 

WebEx-এি োিযসে োবকজিীি শুিানি আসয়াজি র্িা হসব। র্ািা শুিানিসত অংশগ্রহে র্িসত ইচ্ছরু্ তািা 
এি োিযসে মর্াগ নদসত পাসিি: 
 

• ক াি: 

646-992-2010 িম্বসি ম াি র্রুি। অিুসিাি র্িা হসি, নেটিং আইনি প্রনবষ্ট র্রুি:  

129 932 2460। 
 

• ইন্টারমিট নিনিও এবং অনিও: 

 

মদখুি: https://nyc-dss.webex.com/nyc-

dss/j.php?MTID=m9d8c896bf57be4b442041325357a19bf 
 

অিুসিাি র্িা হসি, 
  

নেটিং আইনি প্রনবষ্ট র্রুি:  129 932 2460 

পােওয়ািক :    Burials 
 

প্রস্তানবত নিয়মম আনম র্ীিামব নিমজর মতামত রাখমত পারব? এি োিযসে প্রস্তানবত নিয়সে মর্ মর্উ 

নিসজি েতােত জািাসত পাসিি: 
 

• ওময়বিাইট। NYC নিয়সেি ওসয়বোইট http://rules.cityofnewyork.us এি োিযসে আপনি 

HRA-মর্ েতােত জািাসত পািসবি। 
 

• ইমমে। আপনি NYCRules@hra.nyc.gov-এ েতােত জানিসয় ইসেি র্িসত পাসিি। অিুগ্রহ র্সি 

নবষয় পংনিসত “Burials” র্থাটি অন্তভুক ি র্রুি। 
 

• িার্ম ামগ। আপনি নিসেি ঠির্ািায় নিসজি েতােত পাঠাসত পাসিি: 
 

HRA Rules 
c/o Office of Legal Affairs 
150 Greenwich Street, 38th Floor 
New York, NY  10007 

 

অিুগ্রহ র্সি নবষয়টি স্পষ্ট র্রুি মর্ আপনি েোনি দানবি ওপি েন্তবয র্িসেি। 

https://nyc-dss.webex.com/nyc-dss/j.php?MTID=m9d8c896bf57be4b442041325357a19bf
https://nyc-dss.webex.com/nyc-dss/j.php?MTID=m9d8c896bf57be4b442041325357a19bf
http://rules.cityofnewyork.us/
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•  যাক্স। আপনি আপিাি েন্তবয জানিসয় 917-639-0413 িম্বসি  যাক্স র্িসত পাসিি। অিুগ্রহ র্সি 

নবষয় পংনিসত “Burials” র্থাটি অন্তভুক ি র্রুি। 
 

• শুিানিমত বক্তবয করমখ। আপনি 22মশ জিুাই বা তাি আসগ 929-221-7220 িম্বসি ম াি র্সি 

অথবা NYCRules@hra.nyc.gov-এ ইসেি র্িাি োিযসে শুিানিসত বিবয িাখাি জিয োইি 

আপ র্িসত পাসিি। বিািা মর্ িসে োইি আপ র্িসবি মেই অিুর্ায়ী তাসদি িার্া হসব এবং তািা 
নতি নেনিট পর্কন্ত র্থা বিসত পািসবি। 

 

মতামত নর্ কর্ািও নিনদক ষ্ট িময়িীমার মমযয নদমত হমব? েতােত জো র্িাি মশষ তানিখ 23মশ জিুাই 
েিযিানি পর্কন্ত। িার্সর্াসগি োিযসে মপ্রনিত েতােত েহ েেস্ত েতােত 23মশ জিুাই বা তাি আসগ পর্কন্ত 

অবশযই HRA-এি র্াসে পাঠাসত হসব। 
 

শুিানিমত অংশগ্রহণ র্রার জিয আমার িহায়তার প্রময়াজি হমে র্ী হমব?  

আপিাি শুিানিি জিয মদাভাষী পনিসষবাি প্রসয়াজি হসি আপিাসর্ আোসদিসর্ অবশযই জািাসত হসব। আপনি 

NYCRules@HRA.nyc.gov-এ ইসেি র্িাি োিযসে আোসদিসর্ জািাসত পাসিি। এোড়াও আপনি 

আোসদি 929-221-7220 িম্বসি ম াি র্সি জািাসত পাসিি। বযবস্থা র্িাি পর্কাি েেয় মপসত আসগ মথসর্ 

জািাসিাি অিুসিাি র্িা হসচ্ছ। অিুগ্রহ র্সি 16ই জিুাইসয়ি েসিয আোিসদি জািাসবি।  
 

প্রস্তানবত নিয়মিমূমহর উপর আনম ক  মতামত জািাব তা র্ী আনম প কামোচিা র্রমত পারব? 

আপনি http://rules.cityofnewyork.us/ ওসয়বোইসট নগসয় প্রস্তানবত নিয়সেি উপি র্িা েন্তবযগুনি 

পর্কাসিােিা র্িসত পাসিি। শুিানি হসয় র্াওয়াি র্সয়র্ নদি পসি, প্রস্তানবত নিয়সেি নবষসয় অিিাইসি জো 
মদওয়া েেস্ত েতােসতি প্রনতনিনপ, নিসখ জািাসিা েেস্ত েতােসতি প্রনতনিনপ এবং েুসখ জািাসিা েতােসতি এর্ 

োিেংসেপ HRA-এি ওসয়বোইসট েেস্ত জিগসেি র্াসে উপিভয র্িাসিা হসব।  
 

HRA-কর্ এই নিয়ম ততনর র্রার অিুমমাদি কর্ নদময়মি? নেটি েিসদি িািা 603 এবং 1043 এবং নিউ 

ইয়সর্ক ি োোনজর্ পনিসষবা আইসিি িািা (New York Social Services Law) 141 অিুর্ায়ী HRA এই 
প্রস্তানবত নিয়ে ততনি র্িাি জিয অিুসোনদত।  
 

আনম কর্াথায় HRA-এর নিয়মাবেী পাব? HRA-এি নিয়োবিী নিউ ইয়র্ক  নেটিি নিয়োবিীি 68 

িািায় িসয়সে। 
 

HRA-এর নিয়ামর্ আমোমচয র্ী প্রস্তানবত নিয়ম অন্তিুক ক্ত র্রা হময়নিে? এই প্রস্তানবত নিয়ে HRA-

এি অনত োম্প্রনতর্ নিয়াের্ আসিাসেয িাখা হয়নি।  

নিয়ম প্রণয়মির প্রনিয়া কর্াি নিয়ম দ্বারা নিয়নিত? নিয়ে ততনি বা পনিবতক ি র্িাি েেসয় HRA-মর্ 

অবশযই নেটিি েিসদি িািা 1043-মত উনিনখত নবষয়গুনি মেসি েিসত হসব। এই নবজ্ঞনিটি নেটি েিসদি 

িািা 1043-এি প্রসয়াজিীয়তা অিুোসি র্িা হসয়সে। 

  

mailto:NYCRules@hra.nyc.gov
http://rules.cityofnewyork.us/
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জরুনর নিয়মমর িম্প্রিারমণর নবজ্ঞনি 

 

পুিশ্চঃ আিও জািাসিা হসচ্ছ মর্ নিউ ইয়র্ক  নেটিি েিসদি িািা 1043(i)(2) অিুয়ার্ী মর্ 2িা মে, 2020 তানিসখ জানি 

র্িা জরুনি নিয়ে অিুোসি HRA-ি েোনি দানব র্েকেনূেসত নিনদকষ্ট পনিবতক ি এতদ্বািা অনতনিি ষাট (60) নদি বানড়সয় 

31মশ অগাস্ট, 2020 পর্কন্ত র্িা হসয়সে। নিউইয়র্ক  শহসিি েিসদি িািা 1043(e)-এ ম ানষত শুিানি প্রনিয়া এবং 

জিগসেি েন্তবয েম্পূেক হওয়াি পি েূড়ান্ত আইি প্রেয়সিি জিয HRA-এি অনতনিি ষাট (60) নদি প্রসয়াজি।  

 

প্রস্তানবত নিয়মমর নিনি এবং উমেশয িম্পনর্ক ত নববনৃত  

নিউ ইয়র্ক  নেটিি ওপি COVID-19 েহাোিীি িনজিনবহীি প্রভাব এবং েবসেসয় দবুকি এবং র্ে-আয় েম্পন্ন 

জিেংখযাি েসিয েতুৃযি েংখযাি র্ািসে তাসদি নপ্রয়জিসদি েম্মািজির্ এবং জাাঁর্জের্পূেক মশষরৃ্সতযি জিয আনথকর্ 

েহায়তা আবশযর্ বযনিসদি উসেসশয নিউ ইয়র্ক  নেটি োোনজর্ পনিসষবা নবভাগ / োিব েম্পদ প্রশােি (DSS/HRA) 

2িা মে, 2020 তানিসখ েোনি দানব র্েকেূনে েম্পনর্ক ত জরুনি নিয়ে জানি র্সিসে।  

নেটি প্রশােনির্ প্রনিয়া িািা (City Administrative Procedure Act, CAPA)-এি অিীসি, জরুনি নভনিসত গনৃহত 

এর্টি নিয়ে 60 নদি পর্কন্ত র্ার্কর্নি থাসর্, র্নদিা এসজনি ষাট নদসিি আসগ “েূড়ান্ত” নিয়সেি জিয এর্টি োবকজিীি 

নবজ্ঞনি এবং েতােত প্রনিয়া জানি র্সি। HRA এখি জরুনি নিয়সেি নবনভন্ন প্রনবিািগুনি নবস্তাি অথবা স্থায়ী র্িাি 

জিয নবজ্ঞনি এবং জিোিািসেি েতােত প্রনিয়া আিম্ভ র্িসে। 

বতক োসি, মস্টট আইি মর্বি $900 পর্কন্ত েোনি ভাতাি আংনশর্ েনতপূিে প্রদাি র্সি। অিয অসথক, মস্টট দ্বািা $900 

পর্কন্ত অথবা তাি মেসয় র্ে েোনি ভাতাি আংনশর্ েনতপূিে প্রদাি র্িা হয় নর্ন্তু স্থািীয় োোনজর্ পনিসষবা নিনিক্ট 

দ্বািা $900-এি মবনশ প্রদি মর্ মর্ািও পনিোে েম্পূেকভাসব স্থািীয়  ান্ড মথসর্ েিবিাহ র্িা হয়। এই জরুনি নিয়ে, 

িভয েোনি ভাতা $900 মথসর্ $1700 পর্কন্ত বৃনি র্সিসে। HRA 31মশ নিসেম্বি, 2020 পর্কন্ত $1700-এি েোনি 

ভাতা িভয র্িাি প্রস্তাব নদসয়সে। এই নেটি আইনি পনিবতক ি র্িাি অিুসিাি র্িসব র্া মস্টট মথসর্ অনতনিি েনতপূিে 

প্রদাি র্িসব। এর্টি আইনি পনিবতক ি র্িা হসি তা পনিোেসর্ প্রভানবত র্িসত পাসি র্া ভনবষযসত োিয বসি নেটি দ্বািা 
নিিকািে র্িা হর্।  

এোড়াও HRA এখি জরুনি নিয়সেি নবিাি স্থায়ী র্িাি প্রস্তাব নদসচ্ছ। নিনদকষ্টভাসব, HRA জরুিী নিয়সেি মেই 

প্রনবিািগুনি স্থায়ী র্িাি প্রস্তাব নদসচ্ছ র্া নিম্ননিনখতগুনি র্সি: 

(1) বযসয়ি েীো $1,700 মথসর্ $3,400 পর্কন্ত বৃনি র্সি এবং মশষরৃ্সতযি নিসিক্টি দ্বািা হাটক  আইিযাসন্ড েৃত্ 

বযনিি মদহ র্বি মথসর্ উিাি েম্পনর্ক ত োজক  র্িা খিে মোট বযাসয়ি েীোি েসিয মর্ নজনিেগুনি গেিা র্িা 

হসব িা তাি েসে মর্াগ র্সি।  
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(2) স্পষ্ট র্সি মর্ নবদযোি নিয়সেি জিয প্রসয়ািজেেহূ মর্, আসবদি েশিীসি এসে র্িসত হসব তা এই েেয় বিবৎ 

র্িা হসচ্ছ িা। 

(3) এর্টি েেয় পনিবতক ি র্াি েসিয েৃত বযনিি এর্জি বনু্ধ, আত্মীয় অথবা েংস্থাগত বনু্ধ েৃতুযি তানিখ মথসর্ 

60 নদসিি েসিয মথসর্ েৃতুযি তানিখ মথসর্ 120 নদসিি েসিয েোনি ভাতাি জিয আসবদি র্িসত পাসিি। 

(4) েোনিি বযসয়ি উসেসশয ভাতাি জিয মর্াগয মর্ মর্ািও বযনিসর্ র্বি অথবা দাহর্সেকি আসগ অথবা পসি 

এির্ে ভাতাি জিয অিুেনত মদওয়া এবং দটুি র্েকনদবসেি েসিয র্বি-পূবক অথবা দাহর্েক-পূসবকি আসবদসিি 

মেসি DSS/HRA-এি পে মথসর্ অনিবার্ক উিসিি প্রসয়াজি নিিনম্বত র্সি। 

(5) উসিখ র্সি মর্, মর্ মর্ািও েম্পদ অথবা আসয়ি েূিয র্া িগদ িয় অথবা েৃত বযনিি েৃতুযি েেয় িভয এবং 

আসবদি র্িাি েেয় িভয িয় তা প্রসদয় পনিোে নিিকািসেি জিয েোনিি আসবদি মথসর্ নবসয়াগ র্িা হসব িা। 
র্নদও, মস্টট আইি অিুর্ায়ী এির্ে েম্পসদি নবরুসি পুিরুিাি র্িাি অনির্াি DSS/HRA -এি র্াসে 

েংিনেত িসয়সে।  

(6) নিনদকষ্ট অবেিপ্রাি তেিযদসিি বযনিি েোনিি মেসি র্যািসভটক াি র্বিস্থাি বাসদ মবেির্ানি র্বিস্থাসি 

অবেিপ্রাি তেিযদসিি বযনিি েোনিি জিয নশসিািাে 68-এি িািা 2-09 অিুর্ায়ী েোনি ভাতা প্রদাি র্িাি 

ওপি নিসষিাজ্ঞা অপোিে র্সি। 

এই প্রস্তানবত নিয়সেি জিয DSS/HRA -এি অিুসোদি 141 নিউইয়র্ক  োোনজর্ পনিসষবা আইি নিউইয়র্ক  নেটি 

েিসদি িািা 603 এবং 1043 এ পাওয়া মর্সত পাসি।  

িতুি পাঠযগুনিসর্ নিম্নসিখানিত র্িা হসয়সে। 
েুসে মদওয়া পাঠযগুনিসর্ [বন্ধিীি েসিয িাখা হসয়সে]।  

 

িািা এর্। নিউইয়র্ক  শহসিি নিয়সেি 68 িং নশসিািাে নিম্ননিনখত নহসেসব ততনি র্িসত অিযায় 13 মর্াগ র্সি েংসশািি 

র্িা হসয়সে: 

 

 

অযযায় 13: আপিার তমথযর পনরবতক ি: 

 

13-01. িাবকজিীি িমানযর দানবর পনরবতক ি 

 

এই নশসিািাসেি অিযায় 2-এি মর্ মর্ািও প্রনবিাসিি নবপিীত হওয়া েসেও এর্টি HRA েোনি ভাতাি জিয নিম্ননিনখত 

প্রনবিািগুনি েেস্ত আসবদসিি মেসি প্রসর্াজয হসব। 
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(a) এই নিয়সেি অিযায় 2-এি প্রনবিািগুনি থার্া েসেও এই অিযাসয়ি প্রসর্াজয িািা 13-02 অথবা অিযয় 2-এ 

প্রদি ভাতা তখি িভয হসব িা র্খি এই নশসিািাসেি িািা-2-02-এ বনেকত অিুর্ায়ী মোট েোনিি ভাতােেহূ 
$3,400-এি মবনশ হসব। এির্ে েীো অনতিে র্সিসে $3,400 নর্িা নিিকািে র্িাি জিয নিম্ননিনখত 

খিেগুনি অগ্রাহয র্িা হসব  

(1) দাহর্েক অথবা েোনিি জনেি এবং র্বি মখাদাই র্িাি খিে; এবং 
(2) হাটক  আইিযাসন্ড 12ই োেক , 2020 তানিসখ অথবা তাি পসি র্বি মদওয়া মর্ মর্ািও মদসহি উিাি 

র্িাি জিয মশষরৃ্সতযি নিসিক্টি দ্বািা োজক  র্িা মর্ািও খিে।  
 

(b) মর্ েেসর্ি েসিয এর্জি বযনি েোনি ভাতাি জিয আসবদি জো র্িসত পািসবি তা েৃতুযি তানিখ মথসর্ 

ষাট (60) নদি মথসর্ এর্শ কুনড় (120) নদি পর্কন্ত বাড়াসিা হসয়সে।  
 

(c) মর্ মর্ািও বযনি নর্নি েোনি বযসয়ি জিয ভাতাি অথবা প্রসর্াজয অিুর্ায়ী এই িািা অথবা অিযায়  

2-এি অিীসি মর্াগয নতনি েোনি অথবা দাহর্সেকি আসগ অথবা পসি এির্ে বযসয়ি জিয আসবদি র্িসত 

পাসিি। এই নশসিািাসেি িািা 2-09(d)-এি প্রসয়াজিগুনি মর্, র্বি অথবা দাহর্সেকি পূসবক র্িা মর্ মর্ািও 

আসবদি েম্পসর্ক  দটুি র্েকনদবসেি েসিয অবশযই নেিান্ত নিসত হসব, তা নিিম্বি র্িা হসিা। র্নদও, DSS/HRA 

এর্টি িযার্য েেসয়ি েসিয েেস্ত আসবদসিি ওপি নেিান্ত মিসব। 
 

(d) এই িািা অথবা অিযায়-2-এি েসিয আসবদিগুনি, মর্েি প্রসর্াজয, েশিীসি িা র্িা মর্সত পাসি এবং 
অিিাইসি, িার্সর্াসগি োিযসে,  যাসক্সি োিযসে এবং অিয মর্ািও দিূবতী োিযসে র্িা মর্সত পাসি, মর্েিটি 

DSS/HRA নিিকািে র্িসব। 
 

(e) ভাতাি পনিোে নিিকািে র্িাি েেয় মর্ মর্ািও েম্পদ অথবা আসয়ি েূিয র্া িগদ িয় অথবা েৃত বযনিি 

েৃতুযি েেয় িভয িয় এবং আসবদি র্িাি েেয় িভয িয় তা বাদ মদওয়া হসব িা। র্নদও, মস্টট আইি অিুর্ায়ী 

এির্ে েম্পসদি নবরুসি পুিরুিি র্িাি অনির্াি DSS/HRA -এি র্াসে েংিনেত িসয়সে।  
 

(f) এই নশসিািাসেি িািা 2-09(b)(ii)-এি প্রনবিাি র্া র্যািসভটক াি র্বিস্থাি বাসদ মবেির্ানি র্বিস্থাসি 

অবেিপ্রাি তেিযদসিি বযনিি েোনিি জিয ভাতা নিনষি র্সি, তা নিিম্বি র্িা হসিা। 
 

13-02. িমানয িাতায় অস্থায়ী বৃনি  

এই নিয়সেি অিযায় 2-এি প্রনবিািগুনি থার্া েসেও 31মশ নিসেম্বি, 2020 তানিসখ বা তাি আসগ জো র্িা আসবদসিি 

জিয, অিযায় 2-এ বনেকত র্বি বযসয়ি জিয ভাতা র্া DSS/HRA দ্বািা প্রসদয় তা হসিা $1,700। অিযায় 2-এি বনেকত 

অিুর্ায়ী এই ভাতা র্বি বযসর্ি জিয বযবহাি র্িা মর্সত পাসি, এই অিযাসয়ি িািা 13-01-এি উপভাগ (a)-এি অিুসচ্ছদ 
(1) এবং (2) উসিনখত খিে েহ র্া এির্ে উপভাসগ উসিনখত েীো নিিকািে র্িাি মেসি নবসবেিা র্িা হয় িা।  
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NEW YORK CITY LAW DEPARTMENT 

DIVISION OF LEGAL COUNSEL 

100 CHURCH STREET 

NEW YORK, NY 10007 

212-356-4028 

 

িিদ §1043(d) অিু ায়ী 

প্রতযয়ি 

 

নিয়মমর শীর্কর্: মশষরৃ্তয েহায়তা পনিোিিার্ািী েংসশানিত প্রনবিাি (স্থায়ী নিয়ে) 

কর ামরন্স িম্বর: 2020 RG 064  

নবনয প্রণয়ির্ারী এমজনন্স: োিব েম্পদ প্রশােি  

 

  আনে প্রতযয়ি র্িনে মর্, এই অন ে উপসি বনেকত প্রস্তানবত নবনি নিউ ইয়র্ক  নেটিি েিসদি 

িািা 1043(d) এি প্রসয়াজি অিুর্ায়ী পর্কাসিােিা র্সিসে এবং উপসি বনেকত প্রস্তানবত নবনি: 

 

(i) আইসিি প্রনবিািগুনি অিুসোদসিি উসেশয োিসি খেড়া র্িা হসয়সে; 

(ii) অিয মর্াসিা প্রসর্াজয নিয়েনবনিি নবসিািী িয়; 

(iii) র্তদিূ েম্ভব বাস্তবেম্মত ও উপর্ুি, এর্ান্তভাসব বনেকত উসেশয অজক সি েংনেিভাসব 

প্রেীত; এবং 

(iv) র্তদিূ েম্ভব বাস্তব েম্মত ও উপর্ুি, এেি মর্াসিা নভনি ও উসেসশয মর্  নবষয় 

েম্বনিত র্া নিয়ে ও নিয়সেি দ্বািা আসিানপত োনহদাি েসু্পষ্ট বযাখযা প্রদাি র্সি। 

 

/s/ STEVEN GOULDEN      তানিখ: 17 ই জিু, 2020  

ভািপ্রাি র্সপকাসিশি র্াউসিি  
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NEW YORK CITY MAYOR’S OFFICE OF OPERATIONS 

253 BROADWAY, 10th FLOOR 

NEW YORK, NY 10007 

212-788-1400 

  

 

প্রতযয়ি / নবমের্ণ  

িিমদর যারা 1043(d) অিুিামর 

 

নিয়মমর শীর্কর্: কশর্রৃ্তয িহায়তা পনরচােিার্ারী িংমশানযত প্রনবযাি (স্থায়ী নিয়ম) 

কর ামরন্স িম্বর: HRA-26 

নবনয প্রণয়ির্ারী এমজনন্স: মািব িম্পদ প্রশািি  

 

আনে প্রতযানয়ত র্িনে মর্ এই অন ে র্তৃক পে নিউ ইয়র্ক  নেটি োটক াসিি িািা 1043(d) অিুোসি প্রসয়াজিীয় 

উপসি উসিনখত প্রস্তানবত আইি নবসেষে র্সিসে এবং উপসি উনিনখত প্রস্তানবত আইিটি হসিা: 
 

(i) মবািগেয এবং েিি ভাষায় নিনখত স্বতন্ত্রভাসব নিয়নন্ত্রত র্নেউনিটি বা র্নেউনিটি েেূসহ; 

 

(ii) স্বতন্ত্র র্নেউনিটি বা র্নেউনিটিগুনিসত স্বতন্ত্রভাসব নিয়ন্ত্রসেি জিয মেসি েিাি খিে র্োয় র্া নিয়সেি 

বনেকত উসেশয অজক সিি েসে োেঞ্জেযপূেক; এবং 
 

(iii) প্রনতর্াসিি েেয়েীো মদয় িা র্ািে এটি মর্াসিা িঙ্ঘি হসত মদয় িা, এটি িঙ্ঘসিি েংসশািি অথবা 
িঙ্ঘসিি জিয েংনেষ্ট শানস্তি বযবস্থায় েংসশািি মিই। 

 

      /s/ Francisco X. Navarro             17 ই জিু, 2020  

    মেয়সিি ওপাসিশি র্ার্কািয়      তানিখ 

 


