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িনউইয়কর্  িসিট মানব স�দ �শাসন  
 
 

সাধারণ শনািনর িব�ি� এবং ��ািবত িনয়েম ম�বয্ করার সুেযাগ 
 

আমরা কী ��াব রাখিছ? �িতিট িনউইয়কর্ বাসীেক সমান সুেযাগ ও সরকাির ইসযু্ করা সিচ� পিরচয় 
িনি�তভােব �দান করেত, িনউইয়কর্  িসিট আইেডি�িফেকশন (IDNYC) �ক� পিরচালনাকারী মানব স�দ 
�শাসন (Human Resources Administration, HRA) হল িনউইয়কর্  সমাজেসবা িবভােগর একিট অ�, 
এই িবভােগর কিমশনার িনউইয়কর্  িসিটর িনয়েমর 68 নং িবিধর অধয্ায় 6 সংেশাধন করার ��াব িদেয়েছ, যা 
হল (1) কাডর্  পাওয়ার নযূ্নতম বয়স 14 বছর কিমেয় দশ বছর করা; এবং (2) �ক�েক িনিদর্� িকছু সীিমত 
পিরি�িতেত েভৗত নিথর বদেল েডটা এবং নিথর ইেলক�িনক সং�রণ �হণ করেত েদওয়া। 
 
শনািন কখন এবং েকাথায় হেত চেলেছ? িনউইয়কর্  িসিট মানব স�দ �শাসন ��ািবত িনয়েমর জনয্ 
একিট সাধারণ শনািনর আেয়াজন করেব। 13 জনু, 2018, সকাল 9:30 এ সাধারণ শনািন অনিু�ত হেব। 
সাধারণ শনািন হেব ময্ানহাটেনর 125 Worth Street, 2nd Floor এ। অনু�হ কের Lafayette Street এ 
�েবশ করন।  
 
��ািবত িনয়েম আিম কীভােব িনেজর মতামত রাখেত পারব? ��ািবত িনয়েম েয েকউ এইভােব 
িনেজর মত রাখেত পারেবন: 
 

• ওেয়বসাইট। NYC িনয়েমর ওেয়বসাইেটর মাধয্েম আপিন HRA েক মতামত জানােত পারেবন: 
http://rules.cityofnewyork.us। 

 
• ইেমল। আপিন এই IDNYCRule@hra.nyc.gov মতামত জািনেয় ইেমল করেত পােরন  

 
• ডাকেযােগ। আপিন এই মতামত জািনেয় েমল করেত পােরন: 

 
IDNYC 
One MetroTech North, 6th Floor 
Brooklyn, NY 11201 
Attention: Nathaniel Hobelman 

 
• ফয্া�। আপিন আপনার ম�বয্ জািনেয় 718-250-5916 ন�ের ফয্া� করেত পােরন 

 
• শনািনেত ব�বয্ েরেখ। সাধারণ শনািনেত যারা ��ািবত িনয়েমর িবষেয় মতামত রাখেত চান 

তােদরেক অবশয্ই নাম িলিখেয় িনেত হেব। আপিন শনািনর আেগ 929-221-7668 ন�ের েফান কের 
নাম িলিখেয় িনেত পােরন। এছাড়াও আপিন 13ই জেুনর আেগর শনািন কে� নাম িলিখেয় িনেত 
পােরন। আপিন িতন িমিনট পযর্� ব�বয্ রাখেত পারেবন। 

 

http://rules.cityofnewyork.us/
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ম�বয্ জমা েদওয়ার কী েকােনা সময়সীমা আেছ? ম�বয্ জমা েদওয়ার েশষ তািরখ হল 13ই জনু, 
2018। 
 
শনািনেত অংশ�হণ করার জনয্ যিদ আমার সহায়তার �েয়াজন হয় তখন কী হেব?  
 
যিদ শনািনেত আপনার িবেদশী ভাষার েদাভাষী, সাে�িতক ভাষার েদাভাষী বা �িতব�ীেদর জনয্ বয্ব�ার 
�েয়াজন হয় তাহেল আপনােক Nathaniel Hobelman অবশয্ই তা জানােত হেব। উপেরর িঠকানায় ডাকেযােগ 
িচিঠ পািঠেয় আপিন আমােদর জানােত পােরন। এছাড়াও আপিন আমােদরেক 929-221-7668 ন�ের েফান 
কের জানােত পােরন। বয্ব�া করার পযর্া� সময় েপেত আেগ েথেক জানােনার অনুেরাধ করা হে�। অনু�হ 
কের আমােদরেক 6ই জনু 2018 এর মেধয্ জানান।  
 
এই সব �ােন িন�িলিখত �েবশেযাগয্তার িবক� উপলভয্: েয সম� বয্ি�র হইলেচয়ার বা চলােফরার অনয্ানয্ 
য� আেছ এই �ােন েসসেবর �েবশেযাগয্তা আেছ। �েবেশয্াগয্তা স�েকর্  অিতির� অনেুরােধর জনয্ অনু�হ 
কের Nathaniel Hobelman সে� 6ই জনু, 2018 এর মেধয্ উপের উি�িখত ডাকেযােগ বা েটিলেফােন 
েযাগােযাগ করন। 
 
��ািবত িনয়মসমূেহর উপর আিম েয মতামত জানাব তা কী আিম পযর্ােলাচনা করেত পারব? 
আপিন অনলাইেন http://rules.cityofnewyork.us/ ওেয়বসাইেট িগেয় আপনার ম�বয্ পযর্ােলাচনা করেত 
পােরন। শনািন হেয় যাওয়ার কেয়ক িদন পের, ��ািবত িনয়েমর িবষেয় অনলাইেন জমা েদওয়া সম� 
মতামেতর কিপ, িলেখ জানােনা সম� মতামেতর কিপ এবং মুেখ জানােনা মতামেতর এক সারসংে�প HRA 
এর ওেয়বসাইেট সম� জনগেণর কােছ উপল� করা হেব।  
 
কীভােব HRA এই িবিধ �ণয়েনর কতৃর্ � েপেয়েছ? িসিট চাটর্ ােরর (City Charter) 603 এবং 1043 
ধারা, �শাসিনক েকাড ধারা 3-115, এবং 2014 এর এি�িকউিটভ অডর্ ার নং 6 এর প� েথেক HRA এর 
কােছ এই িনয়ম ৈতির করার অনুেমাদন রেয়েছ। এই ��ািবত িনয়ম HRA এর অিত সা�িতক িনয়ামক 
আেলােচয্ রাখা হয়িন কারণ HRA যখন আেলাচয্ িবষয়সিূচ �কাশ কের তখন এই িবষেয় িকছু মন� করা 
হয়িন।  
 
আিম েকাথায় HRA-এর িনয়মাবলী পাব? HRA এর িনয়মাবলী িনউইয়কর্  শহেরর িনয়মাবলীর 68 
ধারায় রেয়েছ। 
 
িনয়ম ৈতির করার �ি�য়া েকান িনয়ম �ারা িনয়ি�ত? িনয়ম ৈতির বা পিরবতর্ ন করার সমেয় HRA 

েক অবশয্ই িসিট চাটর্ ােরর 1043 ধারায় উি�িখত িবষয়গিলেক েমেন চলেত হেব। িব�ি�িট িসিট চাটর্ ােরর 

ধারা 1043-এর আবশয্কতা অনুসাের করা হেয়েছ।
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��ািবত িনয়েমর িভিত্ত এবং উে�শয্ স�িকর্ ত িববৃিত 

 

িনউইয়কর্  িসিট পিরচয়প� �ক� (“IDNYC কাডর্  ে�া�াম”) 2015 সােলর জানুয়ারীেত শর হয় এবং এখন এর 

কাযর্কারীতার চতুথর্ বছর এবং এর সে� য�ু রেয়েছ ল� কাডর্ ধারক।  

2016 এর এি�েল, �ক�িট আেবদনকারী, আইনজীবী, IDNYC নিথভু�কারী কম� ও িসিট কাউি�লেদর 
সদসয্ সহ এর সে� যু� বয্ি�েদর ��ােব ও তার �থম বছেরর অিভ�তার িভিত্তেত �ক� �থমবার 

পিরচালনার িনয়মাবলীর একগ� সংেশাধন জাির কের। এখন অিতির� অিভ�তা এবং মতামেতর িভিত্তেত 

IDNYC �ক�িট িনউইয়কর্  িসিটর িনয়েমর অধয্ায় 6 এর একগ� অিতির� সংেশাধেনর ��াব িদেয়েছ। 

অনয্ানয্ িবষেয়র মেধয্ এইসব সংেশাধন হল: 

• কােডর্ র উপল�তা বাড়ােনার জনয্ কাডর্  পাওয়ার বয়স 14 েথেক কিমেয় 10 বছর করা। 

10 বা 11 বছর বয়েস, অেনক অ�বয়� িকেশার-িকেশারী েহঁেট বা সরকাির পিরবহেন কের �ুল এবং 

অনয্ানয্ �ােন একা েযেত শর কের। IDNYC কাডর্  14 বছেরর কমবয়সীেদর িনরাপত্তা বাড়ােব এবং 

িপতা-মাতােদর িচ�া কমােব কারণ এেত একিট জরির েযাগােযােগর আবিশয্ক ে�� থাকেব, তেব 

14 এবং তার েবিশ বয়সীেদর ে�ে� এিট আবিশয্ক নয়। এর ফেল পুিলশ ও অনয্ানয্রা জরির 

পিরি�িতেত িশশেদরেক সহেজই তােদর িপতা-মাতার কােছ েপৗঁেছ িদেত পারেবন। 14 বছেরর কম 

বয়সীরা েকবলমা� একজন ত�াবধানকারী সহ আেবদন করেত পারেব এবং 14 বছর বা তার েবিশ 
বয়সীেদর কাডর্  ধারকেদর েযমন কাডর্  ইসুয্র 5 বছর পর কােডর্ র েময়াদ েশষ হেয় যায় এে�ে� তােদর 

কাডর্  ইসুয্র দইু বছেরর পর েময়ােদাত্তীণর্ হেয় যােব।  

• িনিদর্ � িকছু সীিমত ে�ে� �ক�িট েডটা এবং পিরচয় ও বাস�ােনর �মাণপে�র নিথর 
ৈবদযু্িতন সং�রণ �হণ কের।  

 
• কেলজ ডরেমটিরেত বসবাসরত িশ�াথ�েদর বাস�ােনর নিথ �হণ।  

  
• IDNYC যাচাই করা যােব না এমন নিথ, এমনিক তা IDNYC গহৃীত নিথর তািলকায় 

থাকেলও �হণ না করার অিধকার সংর�ণ স�েকর্  �� বয্াখয্া। এটা সবর্দা IDNYC এর 
নীিত িছল, িক� সংেশাধনীেত একিট শতর্  েযাগ করা হেব যা ��ভােব জানােব েয IDNYC েযেকান 
নিথ বা েযেকান ধরেনর নিথ যার ৈবধতা যাচাই করা স�ব নয় এমন েকান নিথ �হণ না করার 
অিধকার সংর�ণ কের েরেখেছ। 
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এছাড়াও, আেবদন �তয্াখয্ােনর পর ি�তীয় পযর্ােয়র পযর্ােলাচনার সুেযাগ সহ 2017 সােলর জানয়ুারীেত জাির 
করা �কে�র আেবদনকারীর পিরচয় এবং বাস�ােনর নিথর �য্ান বা কিপ না করার নীিতর ফল�রপ একগ� 

��ািবত সংেশাধনী করা হেয়েছ। 

এই িনয়েমর িবষেয় HRA এর কােছ থাকা অনুেমাদেনর কথা িসিট চাটর্ ােরর 603 এবং 1043 ধারায়, 
�শাসিনক িবিধ ধারা 3-115, এবং 2014 এর এি�িকউিটভ অডর্ ার নং 6 এ েপেয় েযেত পারেবন। 
 
নতুন পাঠগিলেক িন�েরখাি�ত করা হেয়েছ। 

মুেছ েদওয়া পাঠয্গিলেক [ব�নীর মেধয্ রাখা হেয়েছ]। 

িবভাগ 1। সংেশাধেনর পের িনউ ইয়কর্  শহেরর িনয়েমর 68 ধারার 6 অধয্ােয়র 6-01 ধারার 
উপধারা (d) হেব:  

(d) "ত�াবধানকারী" মােন জ�দাতা/দা�ী িপতা বা মাতা; দত্তক �হণকারী িপতা/মাতা; সত িপতা/মাতা; 
আদালত িনযু� অিভভাবক, েহফাজতকারী বা সংর�ক; পালক িপতা/মাতা; মািকর্ ন য�ুরাে�র �া�য্ এবং 
মানব েসবা িবভাগ (United States Department of Health and Human Services), শরণাথ� 
পুনবর্াসন কাযর্ালয় (Office of Refugee Resettlement, ORR) �ারা িনযু� েকান অ�া�বয়ে�র একজন 
পৃ�েপাষক; িনউইয়কর্  িসিটর িশশেসবা �শাসন (Administration for Children's Services, ACS), 
িনউইয়কর্  ে�েটর িবকাশগত �িতব�ীেদর অিফস (Office for People with Developmental 
Disabilities, OPWDD), িনউইয়কর্  ে�েটর �া�য্ দ�র (New York State Department of Health, 
NYS DOH), িনউইয়কর্  ে�েটর মানিসক �াে�য্র অিফস (New York State Office of Mental Health, 
NYS OMH), িনউইয়কর্  িসিটর �া�য্ ও মানিসক �া�য্িবিধ দ�েরর (New York City Department of 
Health and Mental Hygiene, NYC DOHMH) একজন কম�, আবািসক পিরচযর্া েক�, যা OPWDD, 
NYS DOH, NYS OMH বা NYC DOHMH �ারা পিরচািলত, লাইেস� �া�, সনদ �া� বা অথর্ সাহাযয্ 
�া�, একিট িনবর্ািচত ACS ফ�ার েকয়ার এেজি� অথবা েকান এেজি� বা েক�; আেবদনকারীর সে� 
বসবাসকারী একজন বািস�া িযিন OPWDD এর মাধয্েম একজন িবকাশগত �িতব�ীর সে� থাকেবন; েকান 
আেবদনকারীর েসাশয্াল িসিকউিরিট �িতিনিধর পাওনাদার; অথবা অনয্ েকান ধরেনর বয্ি�রা যােদরেক HRA 
ভিবষয্েত এই িশেরানােমর ধারা 6-07 এর উপিবভাগ (f) অনুসাের ত�াবধানকারী িহেসেব মেনানীত করেত 
পাের। 
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িবভাগ 2। সংেশাধেনর পের িনউইয়কর্  শহেরর িনয়েমর িশেরানাম 68 এর 6 অধয্ােয়র 6-02 ধারা 
হেব:  

§ 6-02 IDNYC কাডর্ । 
 
(a) IDNYC কােডর্  তার ধারেকর ছিব, নাম, জ�তািরখ, েময়াদ েশেষর তািরখ, সই, েচােখর রঙ, উ�তা, 
পিরচয়পে�র ন�র, এবং এই িবভােগ উি�িখত বয্িত�ম ছাড়া, িনউইয়কর্  িসিটর িভতের অবি�ত জায়গার 
রা�ার িঠকানা েদখােনা হেব। এছাড়াও এই কােডর্  তার কাডর্ ধারেকর পছ� মেতা তার �িনধর্ািরত িল�, [জরির 
সমেয় েযাগােযােগর তথয্], পছে�র ভাষা, েভটরান �য্াটাস এবং HRA আগামী িদেন েদখােত পাের এমন সম� 
অিতির� তথয্ও থাকেব। এছাড়াও, 14 বছেরর কম বয়সী কাডর্  ধারেকর ে�ে� িনধর্ািরত জরির েযাগােযােগর 
তথয্ কােডর্  থাকেব। 14 বছর বা তার েবিশ বয়সী কাডর্  ধারেকর জনয্, কাডর্  ধারেকর িনধর্ািরত জরির 
েযাগােযােগর তথয্ কাডর্  ধারেকর ই�া অনুসাের থাকেত পাের।  
 
(b) IDNYC কােডর্  িন�িলিখত ে�ে� বািড়র িঠকানা েদখােনা হেব না: 
 

(1) েযমন আেবদনকারী হল এমন একজন যার �ায়ী বাস�ান েনই বা েকান গৃহ িনযর্াতন েথেক পািলেয় 
েবঁেচেছ এবং এই িশেরানােমর ধারা 6-06(c)(2), IDNYC কােডর্  হয় েকান িঠকানা থাকেব বা েসই ধারায় 
বিণর্ত "েকয়ার অফ" িঠকানা থাকেব অনুসাের বাস�ােনর �মাণ �দান কের। [;] 

 
(2) েযখােন আেবদনকারী েকান আবািসক পিরচযর্া েকে� থােক যা HRA এর জরির হ�ে�প পিরেষবা 
গৃহ িনযর্াতেনর েথেক পািলেয় েবঁেচেছ এমন েলােকেদর আ�য়, পিরেষবা এবং পিরচযর্া �ারা পিরচািলত বা 
েদখােশানা কের এবং এই িশেরানােমর ধারা 6-06(c)(2) এ েঘািষত সারণীেত েযমন বলা আেছ েয 
IDNYC কােডর্  হয় িপ.ও ব�, যা �েযাজয্ �কে�র সােথ সংযু� এমন িঠকানা থাকেব অথবা েকানও 
িঠকানাই থাকেব না, তা আেবদনকারীর পছে�র উপর িনভর্ র করেব েমেন আবািসক পিরচযর্া �ক� েথেক 
একিট িচিঠ উপ�াপন কের। [; অথবা] 
 
(3) েযখােন আেবদনকারী �মাণ �দান কের েয েস [অংশ িনেয়েছ] িনউইয়কর্  ে�েটর িঠকানা েগাপন 
রাখার �ক�েত (Address Confidentiality Program, ACP) অংশ িনেয়েছ, উ� �ক� গৃহ িনযর্াতন 
েথেক পািলেয় বাচঁােদর জনয্ িনউইয়কর্  কাযর্িনবাহী আইন §108 �ারা �বিতর্ ত, IDNYC কােডর্  িপ.ও ব�, 
যা �েযাজয্ �কে�র সােথ সংযু� এমন িঠকানা থাকেব অথবা েকানও িঠকানাই থাকেব না, তা 
আেবদনকারীর পছে�র উপর িনভর্ র করেব। এই অধয্ােয়র অধীেন ACP এ অংশ�হণ করা েকােনা 
আেবদনকারীেক তবুও [এই িবিধর 6-06 বা 6-07(e) ধারা অনুসাের] বাস�ােনর �মাণ িদেত হেব। 

 
(4) েযখােন েকান আেবদনকারী একজন কেলজ বা িব�িবদয্ালেয়র িশ�াথ� এবং �ুেলর অনুেমািদত 
আবাসেন বসবাস কেরন এবং েযখােন আেবদন বসবাস কের তার বদেল একিট েক�ীয় িবদয্ালয় িভিত্তক 
�ান ডাক িঠকানা িহেসেব বয্বহার কের, IDNYC কাডর্  আেবদনকারীর ডাক িঠকানা এবং এই িবিধর 
ধারা 6-06(c)(1) এ েঘািষত সারণীেত বিণর্ত কেলজ বা িব�িবদয্ালেয়র �শাসক েথেক একিট িচিঠ 
আেবদনকারী জমা �দান কেরেছ েসখােন উি�িখত তার জমা েদওয়া �ুেলর নাম �দান করেব। 
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[(c) এই িবভােগর (b) উপধারার (1) অনুে�েদ বিণর্ত েকােনা আেবদনকারীর ে�ে�, IDNYC কােডর্  েকােনা 
িঠকানাই েদখােনা না হেত পাের বা এই িবিধর 6-06(c)(2) ধারায় থাকা েটিবেলর েশষ এি�েত থাকা 
�েয়াজনীয়তাগিল পূরণ করা েকােনা স�ার নাম এবং িঠকানা “েকয়ার অফ” িঠকানা রেপ থাকেব। “েকয়ার 
অফ” িঠকানা থাকা েকােনা কােডর্ র অনুেরাধ জানােত, আেবদনকারীেক ওই ধরেনর স�ার এি�িকউিটভ �েরর 
েকােনা আিধকািরেকর সই করা িচিঠ জমা িদেত হেব েযখােন েলখা থাকেব েয: (1) আেবদনকারী বতর্ মােন েসই 
সং�ার কাছ েথেক পিরেষবা পাে�; এবং (2) আেবদনকারী েসই সং�ার িঠকানা িচিঠপে�র আদান-�দােনর 
জনয্ বয্বহার করেত পাের। 
 
(d) এই িবভােগর উপ িবষয় (b) এর অনুে�দ (2) বা (3) এ বিণর্ত েকােনা আেবদনকারীর ে�ে�, IDNYC 
কাডর্ িট �দশর্ন করেব, হয় েপা� অিফস ব�, যা �েযাজয্ �কে�র সােথ সংযু� এমন িঠকানা থাকেব অথবা 
েকানও িঠকানাই থাকেব না, তা আেবদনকারীর পছে�র উপর িনভর্ র করেব েমেন আবািসক পিরচযর্া �ক� 
েথেক একিট িচিঠ উপ�াপন কের।] 
 
ধারা 3। সংেশাধেনর পের িনউ ইয়কর্  শহেরর িনয়েমর 68 িবিধর 6 অধয্ােয়র 6-03 ধারা হেব:  

§ 6-03 েযাগয্তা এবং আেবদন �ি�য়া। 

(a) IDNYC কাডর্  িনউইয়কর্  িসিটর [14] 10 বছর বা তার েবিশ বয়সী েযেকান নাগিরেকর জনয্ উপল� 
যারা: 

 
(1) কিমশনােরর �ারা �িতি�ত প�িতেত এবং ফমর্য্ােট আেবদন [ফেমর্ এবং] জমা িদেয়েছ; এবং 
 
(2) পিরচয় এবং বসবােসর �মাণ িদেয়েছন: 

 
(A) 6-04(a) ধারায় থাকা তািলকা েথেক একিট একক 4 পেয়ে�র ডকুেম� িদেয়েছন; 

 
(B) [এই িবিধর 6-04 ধরার (b) উপধারা েমেন িনউইয়কর্  িসিটর �েবশন িবভাগ (New York City 
Department of Probation) তার পিরচয় এবং বসবােসর �মাণ যাচাই কেরেছ; 
 
(C) যিদ আেবদনকারীর 18 বয়স বছেরর কম হয় তাহেল িনউইয়কর্  িসিটর িশ�া দ�েরর 
(Department of Education, DOE) চয্াে�লেরর িবিধর A-820 ধারায় পদিট েযমন বণর্না করা 
আেছ েসই িহেসেব িপতা-মাতার স�িত িনেয় তােদর িনউইয়রিসিটর িশ�া দ�েরর যাচাইকৃত পিরচয় 
ও আবাসেনর তথয্ আেছ এবং এই িবিধর 6-04 ধারা (c) বা (d) উপধারায় বিণর্ত এই ধরেনর 
অিতির� �েয়াজনীয়তা পূরণ কেরেছ; 
 
(D)] এই িবিধর 6-05 িবিধ েমেন কম কের 3িট পেয়� বজায় েরেখ পিরচেয়র কাগজপ� জমা িদেয়েছ 
এবং এই িবিধর 6-06 ধারা েমেন বসবােসর �মাণ িহসােব কম কের একিট কাগজ জমা িদেয়েছন; 
[অথবা]  
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(C) এই িবিধর ধারা 6-04 এর (b), (c), (d), (e) বা (f) উপধারা অনুসাের; অথবা 
 
[(E)] (D) এই িবিধর 6-07 ধারায় থাকা ত�াবধােনর মাধয্েম তা কেরেছ। 
 

(b) েকান েময়াদ উত্তীণর্ নিথ �হণ করা হেব না, যিদ তা এই অধয্ায় বা েযখােন HRA এই িবিধর 6-05(b), 6-
06(b) এবং 6-07[(g)](f) ধারা অনুসাের অিতির� নিথ অনুেমাদন করার সময় উত্তীণর্ নিথর �হণ করার জনয্ 
িবিধ ৈতির কের। 

 
(c) শধুমা� আসল কাগজপ� বা েসই কাগজপে�র অনুিলিপ যােত আসল কাগজপ� েয সং�া জাির কেরেছ 
তােদরই সািটর্ ফাই করা আেছ - শধু তাই �হণ করা হেব। ইসুয্কারী এেজি�র েথেক েডটা বা নিথর ৈবদযু্িতন 
সং�রণ একিট মূল নিথ গিঠত হেত পাের বেল গণয্ করা হেত পাের যিদ HRA িনজ� িবেবচনার িভিত্তেত 
িনধর্ারণ কের েয েডটা পযর্া�ভােব িনভর্ রেযাগয্। েকােনা িকছু বদলােনা হেয়েছ বা মুেছ েদওয়া হেয়েছ বা বািতল 
কের েদওয়া হেয়েছ বা অৈবধ কের েদওয়া হেয়েছ এমন কাগজপ� �হণ করা হেব না। েযেকান নিথ অথবা নিথর 
ধরণ, যার ৈবধতা যাচাই করা যােব না এমন নিথ �হণ না করার অিধকার IDNYC এর আেছ এবং েযখােন 
েডটা বা নিথর ৈবদযু্িতন সং�রেণর উপর িনভর্ র করা হে� েসখােন আেবদনকারীর েথেক অিতির� নিথর 
অনুেরাধ করা হেব। 
 
(d) এই িবিধর 6-06(a) ধারায় েযমন বলা আেছ তাছাড়া সম� নিথ যা পিরচয় ও িঠকানা �িতি�ত কের, 
তােত েসই বয্ি�র নাম থাকা দরকার যার পিরচয় ও িঠকানা এিট �িতি�ত করেছ। যিদ পিরচয় এবং 
বাস�ােনর িঠকানার জনয্ �দত্ত নিথেত থাকা নােমর সে� IDNYC আেবদেনর নাম এক না হয় তাহেল 
আেবদনকারীেক অবশয্ই একিট আদালেতর আেদশ, ময্ােরজ বা িববাহিবে�েদর সািটর্ িফেকট বা অনয্ানয্ 
সরকাির পিরচয়প� েদখােত হেব েযখােন আইিনভােব নাম পিরবতর্ েনর িবষয়টা �িতি�ত করা হেয়েছ। 
 
(e) িনউ ইয়কর্  শহেরর �শাসিনক িবিধর 3-115(b)(2) ধারা েমেন HRA এর ি�র কের েদওয়া নাম েলখােনার 
জায়গায় আেবদনকারীেদর অবশয্ই সশরীের কাগজপ� উপি�ত করেত হেব। আেবদনকারীেদর মেধয্ যারা 
ইংরািজেত েলখা েনই এমন আসল কাগজপ� িদে�ন তারা চাইেল তার সািটর্ ফাই করা ইংরািজ অনুবাদ িদেত 
পােরন তেব তা �েয়াজনীয় নয়। আসল নিথ আেবদনকারীেক অিবলে� [িডিজটয্ালভােব �য্ান করা হেয় েগেল] 
তার এনেরালেম� েস�ার ছাড়ার আেগ েফরত িদেত হেব। IDNYC আেবদনকারীর পিরচয় বা আবাসন 
�িত�ােনর জনয্ বয্বহৃত েযেকান নিথর কিপ বা িডিজটয্াল �য্ান করেব না। 
 
(f) যখন সিচ� পিরচেয়র �েয়াজন, তখন েয বয্ি�র পিরচয় জানােনা হে� তার ছিব হেত হেব। েকােনা ছিব 
বয্ি�র িল� পিরচয় বা িল� অিভবয্ি�র উপের িভিত্ত কের বািতল কের েদওয়া যােব না। 
  
(g) দশ েথেক েতেরা বছর বয়েসর আেবদনকারীেদর অবশয্ই এনেরালেম� েস�াের েকান ত�াবধায়েকর সে� 
আসেত হেব যােক আেবদনকারীর হেয় আেবদেন অবশয্ই �া�র করেত হেব। 
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ধারা 4। সংেশাধেনর পের িনউ ইয়কর্  শহেরর িনয়েমর 68 িবিধর 6 অধয্ােয়র 6-04 ধারার (b), 
(c), (d) এবং (e) উপধারা হেব:  

(b) েয সম� আেবদনকারীরা িনউ ইয়কর্  িসিট �েবশন িবভাগ (DOP) এর �াহক, তােদর ে�ে� IDNYC, 
IDNYC কােডর্ র জনয্ েযাগয্তার �মাণ িহসােব আেবদনকারীর পিরচয় এবং বসবােসর পযর্া� �মাণ িহসােব 
DOP এর প� েথেক আেবদনকারীর পিরচয় এবং বাস�ােনর করা যাচাই �হণ করেব, েযখােন তা HRA এবং 
DOP এর �ারা সহমত হওয়া [েকােনা ফেমর্], ফমর্য্ােট এবং প�িতেত IDNYC েক 
েদওয়া হেব। 
 
(c) েয সম� আেবদনকারীরা িনউ ইয়কর্  শহেরর িশ�া দ�েরর (DOE) �ুলগিলেত িশ�াথ� িহসােব পড়ােশানা 
করেছ এবং এই িবিধর 6-07 ধারা েমেন েকােনা ত�াবধায়েকর সাহাযয্ িনেয় আেবদন করেছন না, তােদর 
ে�ে�, IDNYC DOE এর প� েথেক করা আেবদনকারীর পিরচয় এবং বসবােসর যাচাই �হণ করেব, েযখােন 
HRA এবং DOE (“DOE যাচাইকরণ”) এর সহমেত ি�র করা [েকােনা ফেমর্ এবং] ফমর্য্ােট তা IDNYC েক 
জমা েদওয়া হেব এবং [একিট অিতির� নিথ] এই িবিধর 6-05 ধারা েমেন পিরচেয়র �মাণ িহসােব DOE 
�া�ি�� ছাড়া একিট অিতির� নিথ েদওয়া হেব, প�িতেত এবং তা IDNYC কাডর্  েপেত েযাগয্ হওয়ার 
�মাণ রাখেত আেবদনকারীর েদওয়া পিরচয় এবং বসবােসর �মাণ পযর্া� �মাণ িহসােব েমেন েনওয়া হেব।[ 
আেবদনকারী েয �ুেল নাম িলিখেয়েছ েসখােন থাকা নাম েলখােনার এক অ�ায়ী জায়গায় DOE যাচাইকরণ 
IDNYC েক েদওয়া হেয় থাকেল পিরচেয়র �মাণ িহসােব েদওয়া অিতির� কাগজপে� সিচ� �মাণপ� থাকার 
েকােনা �েয়াজন েনই। নাম েলখােনার অনয্ েকােনা জায়গায় DOE যাচাইকরণ IDNYC েক েদওয়া হেয় 
থাকেল, পিরচেয়র �মাণ িহসােব েদওয়া অিতির� কাগজপে� অবশয্ই সিচ� পিরচয়প� থাকেত হেব,] এইরপ: 
 

(1) যিদ DOE যাচাইকরণ আেবদনকারী েয �ুেল পেড় েসই �ুেল অবি�ত নাম েলখােনার অ�ায়ী 
IDNYC েকে� �দান করা হেয় থােক তাহেল, IDNYC ধারা 6-05 এর তািলকাভু� েযেকান 
পিরচয়পে�র নিথ �হণ করেব। এই ধরেণর নিথেত সিচ� পিরচয়প� অ�ভুর্ � করার দরকার েনই। 

 
(2) নাম েলখােনার অনয্ েকােনা জায়গায় IDNYC েক DOE যাচাইকরণ েদওয়া হেয় থাকেল, 

আেবদনকারীেক অবশয্ই। 
 
(A) DOE যাচাইকরণ ইসুয্কারী একই �ুল �ারা ইসুয্ করা িশ�াথ� পিরচয়প� েদখােত হেব; এবং 
 
(B) অথবা: 
 
 (i) যিদ িশ�াথ�র পিরচয়পে� ছিব থােক তাহেল ধারা 6-05 েত তািলকাভু� অ�ত একিট 
অিতির� পিরচয়পে�র নিথ; অথবা 
 
 (ii) যিদ িশ�াথ�র সিচ� পিরচয়পে� ছিব না থােক তাহেল, ধারা 6-05 েত তািলকাভু� 
পিরচয়পে�র নিথ েমাট অ�ত 2 পেয়ে�র, এেদর মেধয্ একিট সিচ� পিরচয়প� িহেসেব �হণ করা 
আবশয্ক। 
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(d) েয সম� আেবদনকারীরা িনউইয়কর্  িসিটর িশ�া দ�েরর (DOE) িবদয্ালয়গেলার িশ�াথ� িহসােব 
পড়ােশানা করেছন এবং এই িবিধর 6-07 ধারা েমেন েকােনা ত�াবধানকারীর সাহাযয্ িনেয় আেবদন করেছন, 
তােদর ে�ে�, IDNYC DOE এর প� েথেক করা আেবদনকারীর পিরচয় এবং বসবােসর যাচাই �হণ করেব, 
েযখােন HRA এবং DOE (“DOE যাচাইকরণ”) এর সহমেত ি�র করা েকােনা ফেমর্ এবং ফমর্য্াট ও প�িতেত 
এবং তা IDNYC [ফেমর্ এবং] েক জমা েদওয়া হেব এবং তা IDNYC কাডর্  েপেত েযাগয্ হওয়ার �মাণ রাখেত 
আেবদনকারীর েদওয়া পিরচয় এবং বসবােসর �মাণ পযর্া� �মাণ িহসােব েমেন েনওয়া হেব। 
 
(e) েয সম� আেবদনকারী িনউইয়কর্  িসিটর যুব ও স�দায় উ�য়ন িবভােগর (Department of Youth 
and Community Development, DYCD) �ী�কালীন যুব কমর্সং�ান �কে� (Summer Youth 
Employment Program, SYEP) অংশ িনে�, এই িবিধর ধারা 6-05 অনুসাের সিচ� পিরচয়প� সহ 
উপ�াপন করা হেল IDNYC এর কােডর্ র জনয্ েযাগয্তা �াপন করেত IDNYC [HRA এবং DYCD �ারা 
স�ত ফমর্ ও ফমর্য্ােট DYCD এর েডটােবস েথেক েজনােরট হওয়া একিট িরেপাটর্ ] IDNYC েক �দত্ত HRA 
এবং DYCD �ারা স�ত ফমর্ ও ফমর্য্ােট আেবদনকারীর পিরচয় ও বাস�ােনর DYCD যাচাইকরণ 
আেবদনকারী পিরচয় ও বসবােসর পযর্া� �মাণ িহেসেব �হণ করেব। 
 
 
ধারা 5। িনউ ইয়কর্  শহেরর িনয়মাবলীর 68 নং িবিধর অধয্ায় 6 এর 6-04 ধারােত একিট নতুন 
উপিবভাগ (f) েযাগ কের িন�রেপ সংেশাধন করা হেয়েছ:  

(f) িনউইয়কর্  িসিটর সমাজেসবা িবভােগর (DSS) �াহক এমন আেবদনকারীেদর জনয্, IDNYC 
আেবদনকারীর অনুমিত মেতা, DSS পিরচািলত বয্ব�ার েথেক তথয্ বয্বহার কের আেবদনকারীর পিরচয় 
এবং/অথবা বাস�ােনর তথয্ যাচাই করেত পাের, এই ধরেণর �দত্ত তথয্ উ� যাচাইকরেণর জনয্ বয্বহার করা 
হয়, একবার বয্বহার করেল পযর্া�ভােব িনভর্ রেযাগয্ িহেসেব গণয্ করা হয়। উ� তেথয্র মান আেবদনকারীর 
পিরচয় �িত�ার ে�ে� িতন পেয়� হেব তখনই যিদ DSS িসে�েম পুেরা নাম ও জ� তািরখ সহ আসল ছিব 
ও সংি�� জনসংিখয্ক তথয্ উপল� হয়; অথবা পিরচয় �িত�ার জনয্ এক পেয়� যিদ DSS িসে�েম েকবল 
নাম এবং জ� তািরখ থােক, েকান ছিব না থােক এবং বস�ান �িত�ােনর জনয্ এক পেয়� যিদ DSS িসে�েম 
আেবদনকারীর িঠকানা থােক।  
 

ধারা 6। সংেশাধেনর পের িনউইয়কর্  িসিটর িনয়েমর 68 ধারার 6 অধয্ােয়র 6-05 ধারার উপধারা 
(b) হেব: 

(b) HRA ভিবষয্েত িনধর্ারণ কের েয ইসুয্কারী এেজি� েথেক েডটা এবং নিথর ইেল�িনক সং�রণ সহ 
অিতির� নিথ �হণ করা েযেত পাের এবং আেবদনকারীর পিরচয় �মাণ করার ে�ে� েসইসব নিথর মান এক 
পেয়� হেব। এই উপধারা েমেন HRA তার কতৃর্ � ফলােল, HRA তােদর নতুন নিথ বা েডটা �হণ করার কথা 
IDNYC ওেয়বসাইেটর পাশাপািশ জনসমে� �কাশ করেব। 
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ধারা 7। 3 সংেশাধেনর পের িনউইয়কর্  িসিটর িনয়েমর 68 ধারার 6 অধয্ােয়র 6-05 ধারার 
উপধারা (c) এর অনুে�দ হেব:  

 (3) আেবদনকারীর পিরচেয়র �মাণ রাখার িদক েথেক িন�িলিখত কাগজপে�র এক পেয়� কের মূলয্ 
রেয়েছ: 

 

কাগজপ� বণর্না সিচ� 
পিরচয়প� 
িহসােব 

�হণেযাগয্? 

পিরচয়পে�র 
�মােণর 

পেয়� মূলয্ 

�হণেযাগয্ জ� 
তািরেখর 
�মাণপ�? 

িশ�া �িত�ােনর 
পিরচয়প�: িমডল, 
েসেক�াির, েপা�-

েসেক�াির �ুল, কেলজ 
এবং িব�িবদয্ালয় 

িনউ ইয়কর্  শহেরর িশ�া দ�র এবং CUNY �ুল 
সেমত অনুেমািদত ইউ.এস িশ�া �িত�ােনর প� 

েথেক জাির করা সিচ� পিরচয়প�। 

হয্াঁ 1 হয্াঁ, জ�তািরখ 
থাকেল। 

িবেদেশর �াইভার'স 
লাইেস� 

(েমিশেন পড়া যায় না) 

িঠকানা, জ�তািরখ এবং েময়াদ েশেষর তািরখ 
থাকা, গািড় চালােনার অনুমিত থাকা, তেব 
েমিশেন পড়া যায় না এমন সিচ� পিরচয়প�। 

হয্াঁ 1 হয্াঁ 

ফেরন নয্াশনাল 
আইেডি�িফেকশন 

কাডর্  
(েমিশেন পড়া যায় না) 

েমিশন �ারা পড়া যায় না এমন জাতীয় 
পিরচয়প�, যােত ছিব, জে�র তািরখ এবং বয়স 
আেছ। েয েদশ েথেক জাির করা হেয়েছ েসখােন 
পুনরায়  �েবশ করার িদক েথেক অবশয্ই �হণ 
করেত হেব। জাতীয় পিরচয়প� িহসােব বয্বহৃত 

েভাটার েরিজে�শন কাডর্ ও ধরা হেব। 

হয্াঁ 1 হয্াঁ, জ�তািরখ 
থাকেল 

ফেরন িমিলটাির ফেটা 
আইেডি�িফেকশন 

কাডর্  

বতর্ মােন কমর্রত, অবসর িনেয়েছন বা িরজােভর্  
থাকা সামিরক বয্ি�েদর িবেদেশর প� েথেক 

জাির করা সিচ� পিরচয়প�। 

হয্াঁ 
 

1 হয্াঁ, জ�তািরখ 
থাকেল 

 
জে�র িবেদশী 
সািটর্ িফেকট 

বতর্ মান বা পূবর্তন সাবর্েভৗম েদেশর প� েথেক 
জাির করা বাথর্ সািটর্ িফেকট। 

না 1 হয্াঁ 

আেবদনকারী স�ােনর 
জনয্ মািকর্ ন বাথর্ 
সািটর্ িফেকট 

িবেদেশ জ�ােনার কনসুয্লার িরেপাটর্  েযখােন 
আেবদনকারীেক জ� হওয়া বা�ার িপতা-মাতা 
িহসােব বলা আেছ তা সেমত ে�ট বা অ�ল বা 
ে�ট বা অ�েলর েকােনা েলাকািলিট বা মািকর্ ন 
যু�রাে�র ে�ট িডপাটর্ েমে�র আেবদনকারীর 
বা�ােক জাির করা বাথর্ সািটর্ িফেকট। 1লা জলুাই 
2010 তািরেখর আেগ Puerto Rico এ জাির করা 
বাথর্ সািটর্ িফেকট �হণ করা হেব না। ওই তািরেখর 
আেগ জাির করা জে�র সম� সািটর্ িফেকট পুেয়েতর্ া 

িরেকা আইেন অৈবধ কের েদওয়া হেয়েছ। 

না 1 হয্াঁ 
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ছিব ছাড়া NYS 
েবিনিফট 

আইেডি�িফেকশন 
কাডর্  

Welfare/Medicaid/NY ফুড �য্া� কাডর্ , 
েযগেলা ইেল�িনক েবিনিফট �া�ফার কাডর্  

(EBT) বা কমন আইেডি�িফেকশন েবিনিফট 
কাডর্  (CBIC), ছিব ও জ� তািরখ ছাড়া। 

না 1 হয্াঁ 

NYC সামার ইউথ 
এম�য়েম� ে�া�াম 
আইেডি�িফেকশন 

কাডর্  

NYC সামার ইউথ এম�য়মেনট ে�া�ােমর 
েদখােশানার দািয়ে� থাকা েকােনা কিমউিনিট 

িভিত্তক �িত�ােনর জাির করা সিচ� পিরচয়প�। 

হয্াঁ 1 না 

উ� িবদয্ালয় বা উ� 
মাধয্িমক িবদয্ালয়, 

কেলজ বা িব�িবদয্ালয় 
েথেক মািকর্ ন 
যু�রাে�র �ুল 
�য্া�ি�� 

েয টােমর্ ও তািরেখ েযাগ িদেয়েছন বা িদে�ন, 
িমিলত িশ�াগত েরকডর্  এবং �েযাজয্ হেল পাওয়া 
িডি� সেমত িশ�াগত �য্া�ি�ে�র অিফিসয়াল 

কিপ। 

না 1 [হয্াঁ, জ�তািরখ 
থাকেল] 
না 

েকােনা মািকর্ ন 
যু�রাে�র উ� 
িবদয্ালয় েথেক 
িডে�ামা, উ� 

িবদয্ালেয়র সমতুলয্ 
ে�া�াম বা মািকর্ ন 
যু�রাে�র উ� 

মাধয্িমক িবদয্ালয়, 
কেলজ বা িব�িবদয্ালয় 

েথেক িডে�ামা 

মািকর্ ন যু�রাে�র উ� িবদয্ালেয়র িডে�ামা, উ� 
িবদয্ালেয়র সমতুলয্ িডে�ামা (যা েজনােরল 
এডুেকশন েডেভলপেম� (GED) অয্া� েট� 
অয্ােসিসং েসেক�াির কমি�শন (TASC) 

পরী�ার িভিত্তেত অনুেমািদত), অথবা মািকর্ ন 
যু�রাে�র উ�-মাধয্িমক িবদয্ালয়, কেলজ, বা 

ইউিনভািসর্িট িডে�ামা। 

না 1 [হয্াঁ, জ�তািরখ 
থাকেল]  
না 

মািকর্ ন যু�রাে� থাকা 
�িত�ান েথেক 

কমর্চারী, কনসালেট� 
বা েবাডর্  েম�ার 
আইেডি�িফেকশন 

কাডর্ । 

সিচ� পিরচয়প� েযখােন �িত�ােনর নাম এবং 
িঠকানা আেছ এবং েযখােন বলা আেছ েয একজন 
কমর্চারী, কনসালেট�, েবাডর্  সদসয্ বা অনুরপ 
েকােনা পেদ রেয়েছন। েকােনা ধম�য় �িত�ােনর 
জাির করা পাদিরর পিরচয়প� ধরা হেব। 

হয্াঁ 1 না 

ইউ.এস. ইউিনয়ন 
সিচ� পিরচয়প� 

েকােনা কাডর্  েযখােন আেবদনকারীেক মািকর্ ন 
যু�রাে� কমর্রত কমর্চারীেদর উপ�াপনকারী 

ইউিনয়েনর সদসয্ িহসােব বলা আেছ। 

হয্াঁ 1 না 

িববাহ, ঘেরায়া স�কর্ , 
িসিভল ইউিনয়েনর, 
িববাহ িবে�দ বা 

িববাহ, ঘেরায়া স�কর্  
বা িসিভল ইউিনয়ন 
েভেঙ েদওয়ার 
সািটর্ িফেকট 

িববাহ, ঘেরায়া স�কর্ , িসিভল ইউিনয়েনর, 
িববাহ িবে�দ বা িববাহ, ঘেরায়া স�কর্  বা 
িসিভল ইউিনয়ন েভেঙ েদওয়ার সািটর্ িফেকট 

না 1 হয্াঁ 

�বীণ এবং শারীিরক 
অ�মতা থাকা 

বয্ি�েদর জনয্ কমােনা 
দােম MetroCard 

অবশয্ই সিচ� পিরচয়প� থাকেত হেব এবং 
েমে�াপিলটন পিরবহন কতৃর্ পে�র তরফ েথেক 

জাির করা হেত হেব। 

হয্াঁ 1 না 
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অয্াে�স-অয্া-রাইড 
আইিড কাডর্  

েমে�াপিলটান পিরবহন কতৃর্ পে�র তরফ েথেক 
জাির করা সিচ� পিরচয়প�। 

হয্াঁ 1 না 

NYC িডপাটর্ েম� অফ 
পাকর্  এবং িরি�েয়শন 
(NYC Department 

of Parks and 
Recreation) প� েথেক 
জাির করা িরি�েয়শন 
েস�ােরর েম�ারিশপ 

কাডর্  

যখন আেবদনকারীর বয়স িছল অ�ত 18 বছর 
তখন িরি�েয়শন েস�ার েম�ারিশেপর জনয্ 
NYC পাকর্ স ও িরি�েয়শন িবভাগ (NYC 

Department of Parks and Recreation) �ারা 
ইসুয্ করা সিচ� পিরচয়প�। 

হয্াঁ 1 না 

ইউ.এস. েভাটার 
েরিজে�শন কাডর্  

ে�ট বা অ�ল �ারা ইসুয্ করা েভাটার 
েরিজে�শন কাডর্ । 

হয্াঁ, সে� ছিব 
থাকেল। 

 

1 না 

িসেলি�ভ পিরেষবা 
েরিজে�শন কাডর্  

িসেলি�ভ পিরেষবায় িনব�ন কেরেছন এমন 18-
25 বছর বয়সী বয্ি�েদর ইউ.এস িসেলি�ভ 

পিরেষবা িসে�েমর তরফ েথেক জাির করা একিট 
কাডর্ । 

না 1 হয্াঁ 

েমিডেকয়ার কাডর্  নাম, েমিডেকয়ার ে�ম ন�র এবং সই থাকা 
েমিডেকয়ার আইেডি�িফেকশন কাডর্  

না 1 না 

ইউ.এস এর �ত� 
করদাতার শনা�করণ 
ন�র (Individual 

Taxpayer 
Identification 

Number, ITIN) কাডর্  

ইউ.এস ই�ারনাল েরিভিনউ পিরেষবা (Internal 
Revenue Service, IRS) েথেক ITIN কাডর্  
(IRS ফমর্ 9844), েযখােন কােডর্ র মািলেকর 

ITIN ন�র, নাম, এবং সই রেয়েছ। 

না 1 না 

NYS অিফস অব্ 
েম�াল েহলথ (OMH) 
েফিসিলিট ফেটা আইিড 

কাডর্  

NYS OMH-পিরচািলত সাইিকয়াি�ক েকে�র 
জাির করা পিরচয়প� যােত নাম এবং ছিব আেছ। 

হয্াঁ 1 না 

 
ধারা 8। সংেশাধেনর পের িনউ ইয়কর্  শহেরর িনয়েমর 68 িবিধর 6 অধয্ােয়র 6-06 ধারা হেব:  

§ 6-06 বাস�ােনর �মাণপ�। 

এই ধারার (c) উপধারার (2) অনুে�দ, এই ধারার (d) উপধারায় অথবা এই িবিধর ধারা 6-04 বা 6-07 –েত 
যিদ অনয্থায় বলা না হেয় থােক, তেব িঠকানার �মাণ িহেসেব একজন আেবদনকারীেক এই অধয্ােয়র ধারা  
6-06(c)(1) েথেক এই ধারার (b) উপধারা �ারা অনুেমািদত একিট নিথ িদেত হেব যােত আেবদনকারীর 
িনউইয়কর্  িসিটেত অবি�ত বাস�ােনর িঠকানা েলখা আেছ। নিথেত আেবদনকারীর নাম থাকা আবশয্ক, তেব 
েযখােন আেবদনকারীর �ামী/�ী বা েডােমি�ক পাটর্ নােরর নাম আেছ েসই ে�� বয্িত�েম এবং আেবদনকারী 
এগেলা েদিখেয়েছ: (i) ময্ােরজ সািটর্ িফেকট, িসিভল ইউিনয়ন বা েডােমি�ক পাটর্ নার বা বাথর্ সািটর্ িফেকট 
েযখােন �ামী/�ীর বা েডােমি�ক পাটর্ নােরর স�কর্  বলা আেছ; এবং (ii) কিমশনােরর িনেদর্ িশত উপায় ও 
ফমর্য্ােট �ামী/�ীর বা েডােমি�ক পাটর্ নােরর �ারা �া�িরত �তয্ায়ন, েযখােন বলা আেছ েয আেবদনকারী 
তার �ী/�ামীর সে� থােকন। 
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(b) HRA ভিবষয্েত িনধর্ারণ কের েয ইসুয্কারী এেজি� েথেক েডটা এবং নিথর ইেল�িনক সং�রণ সহ 
অিতির� নিথ �হণ করা েযেত পাের এবং আেবদনকারীর বাস�ান �মাণ করার ে�ে� েসইসব নিথর মান এক 
পেয়� হেব। এই উপধারা েমেন HRA তার কতৃর্ � ফলােল, HRA তােদর নতুন কাগজপ� বা েডটা �হণ করার 
কথা IDNYC ওেয়বসাইেট �কাশ করেব। 
 
(c)(1) িন�িলিখত কাগজপে�র মাধয্েম বসবােসর �মাণ রাখা যােব এবং তােদর এক পেয়� কের মূলয্ রেয়েছ। 
নিথেত থাকা িঠকানা কােডর্  েদওয়া হেব, বয্িত�ম হেব এই অধয্ােয়র ধারা 6-02(b)-েত বিণর্ত ে��গিলেত: 
 
 

কাগজপ� বণর্না বাস�ােনর 
�মােণর 

পেয়� মূলয্ 

িঠকানার 
�মাণপ� িহসােব 
�হণেযাগয্তা?  

েকবল, েফান, বা ইউিটিলিট 
িবল বা িববৃিত 

এগিল হেত হেব জমা েদওয়ার তািরখ েথেক 60 িদন আেগ 
পযর্� এবং তােত বািড়র িঠকানা থাকেত হেব। 

অয্াকাউে�র সারাংেশর িশট এবং অয্াকাউ� িববৃিত 
অ�ভুর্ � হেব। 

1 হয্াঁ 

আবািসক স�িত্তর িলজ বা 
উপিলজ 

বতর্ মান িলজ হেত হেব। সম� িলেজ আেবদনকারীর নাম, 
ভাড়া েদওয়া বাসার িঠকানা, িলেজর শতর্ , ভাড়ার 

পিরমাণ, ইউিটিলিট সং�া� শতর্ াবলী এবং পা�াদাতার 
সােথ েযাগােযােগর তথয্। িলেজ পা�াদাতার েফান ন�র না 
থাকেল, আেবদনকারীেক েফান ন�রিট আলাদা ভােব 

িদেত হেব 

1 হয্াঁ 

�ানীয় ে�াপািটর্  টয্া� 
ে�টেম� 

বািড়র িঠকানা সেমত স�িত্তর কেরর িববৃিত, যার তািরখ 
জমা েদওয়ার তািরেখর এক বছেরর েবিশ আেগর নয়। 

1 হয্াঁ 

ে�াপািটর্  মটর্ েগজ েপেম� 
িরিস� 

মটর্ েগজ েপেমে�র রিসদ েযখােন বািড়র িঠকানা এবং তার 
তািরখ জমা েদওয়ার তািরখ েথেক 60 িদেনর েবিশ হেব না 

1 হয্াঁ 

বয্াি�ং, িফনাি�য়াল বা 
ে�িডট কাডর্  অয্াকাউ� 
িবল, িববিৃত বা িব�ি� 

ে�িডট কাডর্  েকা�ািন, বয্া� বা অনয্ানয্ আিথর্ক 
�িত�ােনর িবল, িববিৃত বা িব�ি�। জমা েদওয়ার 

তািরেখর আেগ 60 িদেনর েবিশ আেগর তািরেখর হওয়া 
চলেব না এবং তােত বািড়র িঠকানা থাকেত হেব। বয্া� 
অয্াকাউ� িববৃিত, ে�িডট কাডর্  িববৃিত, ে�িডট 

ইউিনয়ন অয্াকাউ� িববৃিত, অয্াকাউ� সারাংেশর িশট, 
েলােনর িববৃিত এবং বয্া� ও ে�িডট ইউিনয়ন েথেক 

িব�ি� েযখােন অয্াকাউ� েখালার কথা উে�খ করা আেছ 
- এই সবই ধরা হেব। এই িবিধর §6-06(b) ধারা েমেনই 
শধুমা� বয্াি�ং, িফনাি�য়াল বা ে�িডট কােডর্ র অনয্ানয্ 

ধরেনর নিথ �হণ করা হেব। 

1 হয্াঁ 

এম�য়েম� েপ �াব অবশয্ই িনেয়াগকতর্ ার নাম, আেবদনকারীর বািড়র 
িঠকানা এবং জমা েদওয়ার তািরেখর আেগ 60 িদেনর েবিশ 

আেগর হেল চলেব না 

1 হয্াঁ 
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িনিদর্� �া�য্ �িত�ান েথেক 
িববৃিত, িবল বা েরকডর্  

NYC Health and Hospitals Corporation �ারা 
পিরচািলত েকােনা হাসপাতাল বা ি�িনক েথেক, 

কেপর্ােরশন, বা যু�রা�ীয় েযাগয্তাস�� �া�য্ েক� 
েথেক বা িনউ ইয়কর্  শহের থাকা েকােনা সরকাির বা 
েবসরকাির হাসপাতাল েথেক িববৃিত, িবল বা েরকডর্ । 

অয্াকাউ� বা েরাগীর শনা�করণ ন�র এবং 
আেবদনকারীর বািড়র িঠকানা অ�ভুর্ � থাকা আবশয্ক 

তেব এক বছর আেগকার তািরখ হেল হেব না। 

1 হয্াঁ 

িনউইয়কর্  ে�েটর 
আদালেতর (আবাসন 
আদালত, পািরবািরক 

আদালত এবং সােরােগট'স 
আদালেতর মেতা NYC 
আদালত সেমত) বা 

েফেডরাল আদালেতর জাির 
করা িবচারেকর তলব বা 
আদালেতর আেদশ 

জমা েদওয়ার তািরেখর আেগ 60 িদেনর েবিশ আেগর 
তািরেখর হওয়া চলেব না এবং তােত বািড়র িঠকানা 

থাকেত হেব। 

1 হয্াঁ 

IRS ফমর্ W-2,  
1099-MISC, 1095-A,  
1095-B এবং 1095-C 

িনেয়াগকতর্ ার নাম, আেবদনকারীর বািড়র িঠকানা 
অবশয্ই থাকেত হেব। ফেমর্র থাকা কর বেষর্র েথেক পেরর 

বছেরর 15 এি�ল পযর্� �হণেযাগয্। 

1 হয্াঁ 

ইউ.এস. ই�ারেনল 
েরিভিনউ সািভর্ স (Internal 
Revenue Service, IRS) 
বা NYS িডপাটর্ েম� অফ 
টয্াে�শন এবং িফনা� 

(Department of 
Taxation and Finance, 

DTF) �ারা জাির করা িচিঠ 
বা নিথপ� 

আেবদনকারীেক তার বয্ি�গত কর ি�িতর িবষেয় জািনেয় 
আেবদনকারীেক IRS বা DTF তরফ েথেক জাির করা 
িচিঠ বা নিথপ�। কর িরটানর্ �য্া�ি��, বেকয়া কর বা 
অথর্ েফরেতর িববৃিত বা িরফা� েচক ইতয্ািদ। জমা 
েদওয়ার তািরেখর আেগ এক বছেরর েবিশ আেগর 

তািরেখর হওয়া চলেব না। 

1 হয্াঁ 

টয্া� ফাইল করার �মাণ 
সেমত টয্া� িরটানর্ 

IRS কর িরটানর্ �া�ি��, NYS কর এবং আিথর্ক িহসাব 
সারাংশ িবভাগ, NYS অথর্ দ�েরর স�িত্তর কর �দােনর 
ইিতহােসর �মাণ অথবা ফাইিলংেয়র অনয্ানয্ �মােণর 
মেতা ফাইিলংেয়র �মাণ সহ জমা েদওয়া মািকর্ ন 
যু�রাে�র েফডােরল, ে�ট বা �ানীয় কর িরটানর্ 

ফাইিলংেয়র তািরখ জমা েদওয়ার তািরেখর আেগ এক 
বছেরর েবিশ আেগর তািরেখর হওয়া চলেব না। 

1 হয্াঁ 

িবমার িবল, িববিৃত বা 
েরকডর্  (বািড়র মািলেকর, 

জীবন, ভাড়ােট, 
অেটােমাবাইল বা �া�য্ 

িবমার) 

বািড়র িঠকানা সেমত িবমা িবল, িববৃিত অথবা েরকডর্  
এবং জমা েদওয়ার তািরেখর আেগ 60 িদেনর েবিশ আেগর 

নয়।  

1 হয্াঁ 
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িসিট ফাি�ং পাওয়া 
েহামেলস েশ�ার েথেক 

িচিঠ 

িসিট অথর্ সাহাযয্ পায় এমন গৃহহীন আ�েয়র কাযর্িনবর্াহী 
�েরর আিধকািরেকর সই করা িচিঠ েযখােন বলা হেয়েছ েয 
আেবদনকারী কম কের 15 িদেনর জনয্ বতর্ মান বািস�া 
িহসােব েথেকেছন এবং আ�য় েসখােন বািস�ােদর 30 
িদেনর েবিশ সময় ধের থাকেত েদয়। জমা েদওয়ার 

তািরেখর আেগ 60 িদেনর েবিশ আেগর তািরেখর হওয়া 
চলেব না। 

1 হয্াঁ 

NYS িবকাশগত 
�িতব�ীেদর অিফস 

(OPWDD), NYS �া�য্ 
দ�র (NYS DOH), 

িনউইয়কর্  ে�েটর মানিসক 
�াে�য্র অিফস (OMH) 
অথবা NYC �া�য্ এবং 
মানিসক �া�য্িবিধ িবভাগ 

(NYC DOHMH) এর 
পিরচািলত, �তয্ািয়ত বা 
অথর্ সাহাযয্ �া� আবািসক 
পিরচযর্া েক� েথেক িচিঠ 

িনউইয়কর্  িসিটেত অবি�ত এবং NYS OPWDD, NYS 
DOH, অথবা NYC DOHMH �ারা পিরচািলত, 
�তয্ািয়ত, লাইেস� �া� করা বা আিথর্ক সহায়তা 

েযাগােনা েকােনা আবািসক েকে�র কাযর্িনবর্াহী �েরর 
আিধকােরর সই করা িচিঠ, েযখােন েকে� আেবদনকারীর 
বসবােসর �মাণ রেয়েছ। জমা েদওয়ার তািরেখর আেগ 60 
িদেনর েবিশ আেগর তািরেখর হওয়া চলেব না। েকবলমা� 
তখনই �হণেযাগয্ যখন আেবদনকারী ত�াবধায়েকর সে� 

এেসেছ িযিন িচিঠ ইসুয্কারী েকে�র কম�। 

1 হয্াঁ 

িনউইয়কর্  িসিট হাউিজং 
অেথািরিট এর (NYCHA) 

কাছ েথেক িচিঠ 

NYCHA আবািসক িবকাশ-এর কাছ েথেক তােদর 
ময্ােনজােরর সই করা িচিঠ, েযখােন বলা হেব েয আবািসক 
বতর্ মােন িলেজর কারেণ বা অনয্ভােব NYCHA �ারা 
অনুেমািদত হেয় অয্াপাটর্ েমে� থােক, যা জমা েদওয়ার 

60 িদেনর েচেয় আেগ হেব না। 

1 হয্াঁ 

NYCHA িলেজর সংেযাজন 
এবং ভাড়ার িব�ি� 

NYCHA নিথপ� েযখােন আেবদনকারী িলজ িনেয়েছন 
বেল এবং/অথবা NYCHA আবািসক �েলর অনুেমািদত 
ভাড়ােট িহসােব বলা আেছ। জমা েদওয়ার তািরেখর আেগ 
এক বছেরর েবিশ আেগর তািরেখর হওয়া চলেব না। 

1 হয্াঁ 

িনউ ইয়কর্  শহের থাকা েহড 
�াটর্ , আিলর্ লানর্, ি��ুল, 
�াথিমক, মাধয্িমক বা উ� 
িবদয্ালয় বা NYC িশ�া 
দ�েরর (DOE) েযেকােনা 
িবদয্ালয় েথেক িচিঠ, 
েযখােন আেবদনকারীর 
বা�া ভিতর্  আেছ 

অধয্� বা কাযর্িনবর্াহী আিধকািরক অথবা িনউইয়কর্  
িসিটেত অবি�ত েয িশ�া �িত�ােন িশ�াথ� বতর্ মােন 

ভিতর্  হেয় আেছ েসই সরকাির, েবসরকাির বা পয্ােরািকয়াল 
েহড �া�র্ , আিলর্ লানর্, ি��ুল, �াথিমক, মাধয্িমক বা উ� 
িবদয্ালেয়র বা DOE িবদয্ালেয়র মেনানীত অধয্� বা 
কাযর্িনবর্াহী আিধকািরেকর �া�িরত িচিঠ। িচিঠেত 

িশ�াথ�র বািড়র িঠকানা অবশয্ই থাকেত হেব এবং জমা 
েদওয়ার তািরেখর আেগ 60 িদন এক বছেরর েবিশ আেগর 

হেল চলেব না। 
 

িচিঠেত েয িশ�াথ�র নাম রেয়েছ তার সে� আেবদনকারীর 
স�েকর্ র �মাণপ�ও জমা িদেত হেব, এবং এমনটা করেত 

6-07(b) ধারায় থাকা নিথর েকােনা একিট বয্বহার করেত 
হেব। 

1 হয্াঁ 
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িনউইয়কর্  িসিটেত অবি�ত 
িশ�াথ� ভিতর্  হেয় আেছ 
েসই েবসরকাির বা 

পয্ােরািকয়াল মাধয্িমক বা 
উ� িবদয্ালেয়র েথেক িচিঠ 

অধয্� বা কাযর্িনবর্াহী আিধকািরক অথবা িনউইয়কর্  
িসিটেত অবি�ত েয িশ�া �িত�ােন িশ�াথ� বতর্ মােন 

ভিতর্  হেয় আেছ েসই েবসরকাির বা পয্ােরািকয়াল মাধয্িমক 
বা উ� িবদয্ালেয়র মেনানীত অধয্� বা কাযর্িনবর্াহী 
আিধকািরেকর �া�িরত িচিঠ। িচিঠেত বািড়র িঠকানা 
অবশয্ই থাকেত হেব এবং জমা েদওয়ার তািরেখর আেগ 
60 িদন এক বছেরর েবিশ আেগর হেল চলেব না। 18 
বছেরর কম বয়সী িশ�াথ�েদর এই ধরেনর িচিঠর জনয্ 

�ুেলর অিভভাবেকর স�িতর �েয়াজন। 
 

আেবদনকারীেক অবশয্ই েয �ুল েথেক িচিঠ ইসুয্ করা 
হেয়েছ েসই �ুল েথেক পিরচয়প� েদখােত হেব। 

 
(েয সম� িশ�াথ� আেবদনকারীর বাস�ান �মাণ করার 

জনয্ DOE সহায়তা আেছ তারা তা এই িবিধর  
6-03[(c)(2)(A)-(D)](a)(2)(C) ধারা অনুসাের তা করেত 

পােরন।) 

1 হয্াঁ 

NYC অয্াডিমিনে�শন 
ফর িচলে�ন'স সািভর্ েসস 
(Administration for 
Children’s Services 
(ACS)) ফ�ার েকয়ার 
এেজি�র েথেক িচিঠ 

ACS বা ACS মেনানীত NYC ফ�ার েকয়ার এেজি�র 
কাযর্িনবর্াহী �েরর আিধকািরেকর সই করা িচিঠ যা �িত�া 
করেব আেবদনকারীর ফ�ার ইয়ুথ আবাস, জমা েদওয়ার 

60 িদেনর িভতের। েকবলমা� তখনই �হণেযাগয্ যখন 
আেবদনকারী ত�াবধায়েকর সে� এেসেছ িযিন িচিঠ 

ইসুয্কারী েকে�র কম�। 

1 হয্াঁ 

মািকর্ ন যু�রাে�র েপা�াল 
সািভর্ স (United States 

Postal Service, USPS) 
িঠকানা পিরবতর্ েনর 

িনি�তকরণ 

IDNYC আেবদেন েয িঠকানা রেয়েছ িঠক েসই 
িঠকানােতই আেবদনকারীেক েযন পাঠােনা হেয় থােক। 
জমা েদওয়ার তািরেখর আেগ 60 িদেনর েবিশ আেগর 

তািরেখর হওয়া চলেব না। 

1 হয্াঁ 

NYC হাউিজং 
ি�জারেভশন এ� 

েডেভলপেম� (Housing 
Preservation and 

Development, HPD) 
ধারা 8 ের� ে�কডাউন 

ফমর্ 

জমা েদওয়ার তািরেখর এক বছেরর েবিশ আেগর 
তািরেখর হওয়া চলেব না এবং তােত বািড়র িঠকানা 

থাকেত হেব। 

1 হয্াঁ 

[HRA "বােজট গণনার 
িরেপােটর্ র েথেক অনুেরােধর 

�তুয্ত্তর"] িনউইয়কর্  
ে�েটর ওেয়লেফয়ার 

ময্ােনজেম� িসে�ম েথেক 
েজনােরট হওয়া েকস রচনা 

সংি�� িরেপাটর্  

[েকস সহ বােজট গণনার অনুেরােধর �তুয্ত্তেরর িচিঠ] 
িনউইয়কর্  ে�েটর ওেয়লেফয়ার ময্ােনজেম� িসে�ম েথেক 
েজনােরট হওয়া বািড়র িঠকানা সহ েকস রচনা সংি�� 
িরেপাটর্ । জমা েদওয়ার তািরেখর আেগ 60 িদেনর েবিশ 

আেগর তািরেখর হওয়া চলেব না। 

1 হয্াঁ 

িনউইয়কর্  ে�েটর মানিসক 
�াে�য্র অিফস (OMH) 
েফিসিলিট ইনেপেশ� ফেটা 

আইিড কাডর্  

NYS OMH-পিরচািলত সাইিকয়াি�ক েকে�র জাির করা 
ইনেপেশ� ফেটা আইিড যােত নাম, ছিব এবং েকে�র 

িঠকানা আেছ। 

1 হয্াঁ 
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মািকর্ ন যু�রাে�র �া�য্ ও 
মানব েসবা, শরণাথ� 

পুনবর্াসেনর অিফস, িশশ 
পিরেষবা িবভাগ প� েথেক 
ইসুয্ করা "েছেড় েদওয়ার 

যাচাইকরণ" ফমর্ 

মািকর্ ন যু�রাে�র �া�য্ ও মানব েসবা, শরণাথ� 
পুনবর্াসেনর অিফস (ORR) েথেক ছিব, জ�তািরখ এবং 
আেবদনকারীর উেদয্া�ার নাম এবং িঠকানা সেমত "েছেড় 
েদওয়ার যাচাইকরণ" কাগেজর ফমর্। ফমর্ ORR UAC/ 
R-1, ফমর্ ORR R-535, এবং েছেড় েদওয়ার িবষয়িট 
যাচাই করেত ORR এর বয্বহার করা েযেকােনা ফমর্ ধরা 

হেব। 
 

জমা েদওয়ার তািরেখর আেগ এক বছেরর েবিশ আেগর 
তািরেখর হওয়া চলেব না। 

1 হয্াঁ 

ইউ.এস. ইিমে�শন এবং 
কা�ম এনেফাসর্েম� 
(Immigration and 

Customs Enforcement, 
ICE) অডর্ ার অফ 
সুপারিভশন 

ইউ.এস. ইিমে�শন এবং কা�ম এনেফাসর্েম� 
(Immigration and Customs Enforcement, ICE) 

জাির করা অডর্ ার অব্ সুপারিভশন, যােত বািড়র িঠকানা 
আেছ এবং যা জমা েদওয়ার তািরেখর এক বছেরর েবিশ 
আেগর নয়। ফমর্ I-220B িহসােব U.S. ICE এর �ারা 

জাির করা হেত পাের। 

1 হয্াঁ 

িনউইয়কর্  ে�ট ইি�িরম 
�াইভার'স লাইেস�, 

লারনার'স পারিমট বা নন-
�াইভার'স 

আইেডি�িফেকশন কাডর্  

NYS িডপাটর্ েম� অফ েমাটর েভিহেকেলর প� েথেক 
জাির করা বতর্ মান িঠকানা সেমত ইি�িরম �াইভার'স 
লাইেস�, লারনার'স পারিমট, বা নন-�াইভার'স 

আইেডি�িফেকশন কাডর্ । 

1 হয্াঁ 

NYS অিফস ফর িপপল 
উইদ েডেভলপেম�াল 

িডজািবিলিট (OPWDD) 
�ারা ইসুয্ করা িবকাশগত 
অ�মতার িবষেয় িস�া� 
বা িনধর্ারেণর িব�ি� 

OPWDD এর প� েথেক িস�া� বা িনধর্ারেণর িব�ি� 
েযখােন আেবদনকারী েয েসবা পাওয়ার জনয্ িবেবচয্ তা 
�মাণ হেয়েছ। আেবদনকারীর বািড়র িঠকানা অবশয্ই 
থাকেত হেব এবং জমা েদওয়ার তািরেখর আেগ এক 

বছেরর েবিশ আেগর হেল চলেব না। 

1 হয্াঁ 

ইউনাইেটড েনশন (United 
Nations, UN) িডে�ােমট 
এবং তােদর পিরবােরর 

জনয্ েরিসেডি� 
িনি�তকরেণর িচিঠ 

ইউ.এস. িডপাটর্ েম� অফ ে�ট, UN বা UN এ থাকা 
েকােনা েদেশর �ায়ী িমশেনর প� েথেক UN িডে�ােমট 
এবং তােদর পিরবারেক েরিসেডি� কনফরেমশন িচিঠ 
আেবদনকারীর বািড়র িঠকানা অবশয্ই থাকেত হেব এবং 
জমা েদওয়ার তািরেখর আেগ 60 িদেনর েবিশ আেগর হেল 

চলেব না। 

1 হয্াঁ 

কেলজ/ িব�িবদয্ালেয়র 
আবাসেনর চুি� 

 
 
 
 
 

িনউইয়কর্  িসিটেত অবি�ত েকান উ� িশ�ার 
�িত�ােনর �ারা িচিঠ, িলজ বা অনয্ানয্ ফমর্ােট ইসুয্ করা 
চুি�। েযখােন আেবদনকারী �িত�ােনর অিধভু� 
আবাসেন থাকার অনুমিত �া� তার উে�খ থাকেত হেব; 
এবং আেবদনকারীর নাম, বাস�ােনর রা�ার িঠকানা 
এবং েয সমেয় িশ�াথ� েসখােন থাকেত পাের তা অবশয্ই 
উে�খ থাকেত পাের। 
 
এই নিথিটর সে� অবশয্ই েয �িত�ানিট চুি�িট ইসুয্ করেছ 
তার েথেক িশ�াথ�র সিচ� পিরচয়প� েদখােত হেব। 

1 হয্াঁ 
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কেলজ বা িব�িবদয্ালয় 
�শাসেকর েথেক িচিঠ 
 
 

েকান �ুল �শাসেকর েথেক িচিঠ েযখােন বলা আেছ েয: 
(1) একজন িশ�াথ� িহেসেব �ুেল ভিতর্  হেয়েছ; (ii) 
িনউইয়কর্  িসিটেত �ুেলর অিধভু� আবাসেন বসবাস 
কের; (iii) আেবদনকারী েযখােন বসবাস কের তা বােদ 
অনয্ েক�ীয় �ুল িভিত্তক �ােন আেবদনকারীর িচিঠপ� 
েযখােন আেস; এবং (iv) আেবদনকারীর িচিঠপ� 
েযখােন আেস েসখানকার েপা� অিফস ব� এবং/অথবা 
রা�ার িঠকানা।  
 
এই নিথিটর সে� অবশয্ই েয �িত�ানিট িচিঠ ইসুয্ করেছ 
তার েথেক িশ�াথ�র সিচ� পিরচয়প� েদখােত হেব। 
 
IDNYC কােডর্  �ুেলর নাম এবং েসই িঠকানা থাকেব 
েযখােন আেবদনকারী িচিঠ পাঠােনা হয়। 

1 হয্াঁ 

 
(2) িন�িলিখত কাগজপ�গিল এক পেয়� মূেলয্র এবং েয বয্ি� িবেশেষর েকােনা �ায়ী বাস�ান েনই বা িযিন 
ঘেরায়া িনযর্াতেনর িশকার তার বসবােসর �মাণ িহসােব কাজ কের। আেবদনকারীরা এই সম� নিথপে�র 
েকােনা একিট বাস�ােনর �মাণপ� িহসােব জমা িদেল, কােডর্  [বািড়র েকােনা িঠকানা থাকেব না, তেব এই 
অনুে�দ এবং 6-02 ধারার (c) এবং (d) উপধারা অনুসাের তার বয্িত�ম 
ঘটেত পাের]:  
 

কাগজপ� বণর্না বাস�ােনর 
�মােণর পেয়� 

মূলয্ 

িঠকানার 
�মাণপ� 
িহসােব 

�হণেযাগয্তা? 
আ�য়হীন বয্ি�িবেশষেক 
পিরেষবা েদওয়া িনউইয়কর্  
শহেরর িভতের থাকা 
িনউইয়কর্  িসিট এেজি�, 

অলাভজনক সং�া বা ধম�য় 
�িত�ােনর জাির করা িচিঠ 

গৃহহীন বয্ি�িবেশষেক পিরেষবা েদয় এমন িসিট এেজি�, 
অলাভজনক সং�া বা ধািমর্ক �িত�ােনর এি�িকউিটভ 
�েরর আিধকািরেকর �া�র করা িচিঠ। িচিঠেত অবশয্ই 
েলখা থাকেত হেব েয আেবদনকারী িনউ ইয়কর্  শহের কম 
কের 15 িদেনর জনয্ েথেকেছন এবং তার েকােনা �ায়ী 
বাস�ান েনই; জমা েদওয়ার তািরখ েথেক 30 িদেনর 

েবিশ আেগর িচিঠ হেল চলেব না। 
 

কােডর্  েকােনা িঠকানা থাকেব না। 

1 না 

ঘেরায়া িনযর্াতেনর িশকার 
হওয়া বয্ি�িবেশষেক 

পিরেষবা েদওয়া িনউ ইয়কর্  
িসিট এেজি�, অলাভজনক 
সং�া বা ধািমর্ক �িত�ােনর 

জাির করা িচিঠ 

ঘেরায়া িনযর্াতেনর িশকার হওয়া বয্ি�িবেশষেক পিরেষবা 
েদয় এমন িনউ ইয়কর্  িসিট এেজি�, অলাভজনক সং�া বা 
ধািমর্ক �িত�ােনর এি�িকউিটভ �েরর আিধকািরেকর 
�া�র করা িচিঠ। িচিঠেত অবশয্ই েলখা থাকেত হেব েয 
আেবদনকারী িনউ ইয়কর্  শহের কম কের 15 িদেনর জনয্ 

েথেকেছন এবং IDNYC কােডর্  থাকা িঠকানায় 
িনরাপত্তাগত উে�গ রেয়েছ; জমা েদওয়ার তািরখ েথেক 

30 িদেনর েবিশ আেগর িচিঠ হেল চলেব না। 
 

কােডর্  েকােনা িঠকানা থাকেব না। 

1 না 



19 
 

িনউইয়কর্  শহের থাকা 
হাসপাতাল বা েহলথ 

ি�িনেকর জাির করা িচিঠ 

হাসপাতাল বা �া�য্ ি�িনেকর এি�িকউিটভ �েরর 
আিধকািরেকর �া�র করা িচিঠ েযখােন বলা আেছ েয 
আেবদনকারীর িবগত 60 িদেনর িভতের েফিসিলিটেত 
কম কের 15 িদন েথেকেছন; জমা েদওয়ার তািরখ েথেক 

30 িদেনর েবিশ আেগর িচিঠ হেল চলেব না। 
 

কােডর্  েকােনা িঠকানা থাকেব না। 

1 না 

অলাভজনক সং�া বা ধম�য় 
সং�ার �ারা ইসুয্ করা িচিঠ  

গৃহহীন বয্ি�িবেশষেক বা ঘেরায়া িনযর্াতেনর িশকার 
হওয়া কাউেক পিরেষবা েদয় এমন অলাভজনক সং�া বা 
ধািমর্ক �িত�ােনর এি�িকউিটভ �েরর আিধকািরেকর 
�া�র করা িচিঠ। �িত�ানিট েযন বতর্ মােন অবশয্ই িসিট 

ফাি�র্ ং পায়। 
 

েযাগােযােগর িঠকানা িহসােব অলাভজনক �িত�ান বা 
ধম�য় �িত�ােনর িঠকানা বয্বহার করেত চাইেল, িচিঠেত 
অবশয্ই উে�খ থাকেত হেব েয: (1) িবগত 60 িদন ধের 
স�ািট েথেক আেবদনকারী পিরেষবা েপেয়েছন, (2) 

আেবদনকারী স�ার িঠকানা েযাগােযােগর িঠকানা িহসােব 
বয্বহার করেত পােরন এবং (3) আেবদনকারীর �ায়ী 
িঠকানার অভাব রেয়েছ বা IDNYC কােডর্  থাকা 

িঠকানায় িনরাপত্তাজিনত উে�গ রেয়েছ। িচিঠিট জমা 
েদওয়ার তািরেখর আেগ 14 িদেনর েবিশ আেগর 

তািরেখর হওয়া চলেব না।  
 

জাির করা কােডর্  িচিঠ েলখা �িত�ানিটর "েকয়ার অফ" 
িঠকানা িহসােব িঠকানািট উে�খ থাকেব। 

1 হয্াঁ 

 
আবািসক পিরচযর্া েক� 

েথেক িচিঠ 

িনউইয়কর্  িসিটেত অবি�ত NYC HRA-জরির ও 
হ�ে�প পিরেষবা - গৃহ িনযর্াতন িবষয়ক অিফস (NYC 
HRA-Emergency & Intervention Services - 
Office of Domestic Violence) �ারা অথর্ সাহাযয্ �া�, 
পিরচািলত এবং/বা ত�াবধানকৃত আবািসক পিরচযর্া 
�কে�র কাযর্িনবর্াহী �েরর আিধকািরেকর �া�িরত 
িচিঠ। িচিঠিটেত অবশয্ই উে�খ থাকেত হেব েয 
আেবদনকারী অ�ত 15 িদেনর জনয্ িনউইয়েকর্ র িসিটেত 
বসবাস কেরেছন; তার IDNYC কােডর্  বািড়র িঠকানার 
উে�েখর ে�ে� িনরাপত্তা জিনত সমসয্া আেছ: এবং িতিন 
�কে�র অিধভু� িপ.ব� এ ডাক পাওয়ার জনয্ 
অনুেমািদত। িচিঠিট জমা েদওয়ার তািরেখর আেগ 30 
িদেনর েবিশ আেগর তািরেখর হওয়া চলেব না। 
 
কােডর্  িপ.ও ব� থাকেব অথবা েকান িঠকানাই থাকেব না, 

 

 
1 

 
হয্াঁ 
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(d) এছাড়াও IDNYC িন�িলিখত এক পেয়ে�র বাস�ান এবং িঠকানার �মাণ িহেসেব �হণ করেব: 
 

 
(1) HRA এবং NYCHA স�িত অনুসাের ফমর্য্ােট এবং উপােয় িনউইয়কর্  িসিটর আবাসন কতৃর্ পে�র 

(New York City Housing Authority, NYCHA) েথেক যাচাইকরণ �দান করা হেয়েছ: (1) েয 
আেবদনকারী NYCHA আবাসেন থােকন; এবং আেবদনকারীর (2) িঠকানা; 

 
(2) HRA এবং DOF স�িত অনুসাের ফমর্য্ােট এবং উপােয় িনউইয়কর্  িসিটর অথর্ িবভাগ (New York 

City Department of Finance, DOF) েথেক যাচাইকরণ �দান করা হেয়েছ: (1) েয আেবদনকারী 
�বীণ নাগিরকেদর ভাড়া েবেড় যাওয়ার ছােড়র �কে� নিথভু� কেরেছন (SCRIE �ক�, এবং (2) 
আেবদনকারীর িঠকানা।  

 

ধারা 9। সংেশাধেনর পের িনউইয়কর্  িসিটর িনয়েমর 68 ধারার 6 অধয্ােয়র 6-07 ধারার উপধারা 
(c) এর অনুে�দ 1 এবং 2 হেব:  

 
(1) এই উপধারার (2) অনুে�েদ থাকা কাগজপে�র পাশাপািশ িন�িলিখত নিথ 21 বা তার কম বয়সী েকােনা 
আেবদনকারীর সে� তার ত�াবধায়েকর স�েকর্ র �মাণ রাখেব: 
 

কাগজপ� বণর্না �হণেযাগয্ জ� 
তািরেখর 
�মাণপ�?  

েযখােন িপতা-মাতা হেলন 
েকয়ারেটকার: 

আেবদনকারীর বাথর্ সািটর্ িফেকট 

আেবদনকারীর বাথর্ সািটর্ িফেকট েযখােন ত�াবধায়েকর নাম িপতা-
মাতা িহসােব উি�িখত আেছ। 1লা জলুাই 2010 তািরেখর আেগ 

Puerto Rico এ জাির করা বাথর্ সািটর্ িফেকট �হণ করা হেব না। ওই 
তািরেখর আেগ জাির করা জে�র সম� সািটর্ িফেকট পুেয়েতর্ া িরেকা 

আইেন অৈবধ কের েদওয়া হেয়েছ। 

হয্াঁ 

েযখােন িপতা-মাতা হেলন 
েকয়ারেটকার: 

দত্তক েনওয়ার আদালেতর রায়, 
দত্তক েনওয়ার সািটর্ িফেকট অথবা 
দত্তক েনওয়ার NYS �া�য্ দ�েরর 
(NYS Department of Health, 

NYS DOH) িরেপাটর্  

আেবদনকারীর দত্তক িবষয়ক আদালেতর রায়, দত্তক েনওয়ার 
সািটর্ িফেকট বা দত্তক েনওয়ার NYS DOH িরেপাটর্ , েযখােন 
ত�াবধায়েকর নাম িপতা-মাতা িহসােব উে�খ করা হেয়েছ। 

হয্াঁ 

েযখােন িপতা-মাতা হেলন 
েকয়ারেটকার: 

NYS সামিয়ক ও �িতব�ী 
সহায়তার অিফস (Office of 
Temporary and Disabilty, 

OTDA) এর জাির করা িপতৃে�র 
ফেমর্র �াি��ীকার। 

LDSS-4418 ফমর্ েযখােন ত�াবধানকারীর নাম আেবদনকারীর 
িপতা-মাতা িহসােব উে�খ করা হেয়েছ। 

হয্াঁ 
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েযখােন িপতা-মাতা হেলন 
েকয়ারেটকার: 

িপতৃ�/িফিলেয়েশেনর আদালেতর 
আেদশ 

আদালেতর আেদশ েযখােন ত�াবধায়েকর আেবদনকারীর আইিন 
িপতা-মাতা িহসােব জানােনা হেয়েছ। 

হয্াঁ 

যখন েকয়ারেটকার হেলন আদালত 
িনযু� গািডর্ য়ান: 
আদালেতর রায় 

আদালেতর রায় েযখােন ত�াবধায়েকর নাম আইিন অিভভাবক 
িহসােব বলা আেছ। 

হয্াঁ 

 
েযখােন পালক িপতা-মাতা হেলন 

েকয়ারেটকার: 
 

 
(1) ACS ফ�ার েকয়ার 

এেজি�র েথেক �া�িরত 
িচিঠ; এবং 

(2) পালক িপতা-মাতার 
লাইেস� 

 

দইুিট নিথ (উভয়ই �েয়াজন) 
 

(1) এেজি�র েলটারেহেড আেবদনকারীর ত�াবধায়কেক 
পালক িপতা-মাতা িহেসেব উে�খ করা থাকা ACS ফ�ার 
েকয়ার এেজি�র েথেক �া�িরত িচিঠ; এবং 
 

(2) ত�াবধায়েকর ফ�ার িপতা-মাতার লাইেস� 
 

হয্াঁ 

েযখােন ত�াবধায়ক [ফ�ার 
েকয়ার িপতা-মাতা অথবা] ACS 
অথবা ACS ফ�ার েকয়ার 

এেজি�র কম�: 
ACS বা ACS ফ�ার েকয়ার 

এেজি� েথেক িচিঠ 

ACS বা ACS িনিদর্� NYC ফ�ার েকয়ার এেজি�র কাযর্িনবর্াহী 
আিধকািরেকর সই করা িচিঠ যা েসই অ�বয়� আেবদনকারীর সােথ 
পালক িপতা/মাতা [ফ�ার িপতামাতা অথবা] বা এেজি� স�কর্ েক 
�িত�া কের। জমা েদওয়ার তািরেখর আেগ 60 িদেনর েবিশ আেগর 
তািরেখর হওয়া চলেব না। যিদ ত�াবধায়ক ACS এর কম� হয় 
অথবা ACS মেনানীত ফ�ার েকয়ার এেজি�র কম� হয় তাহেল 

িচিঠেক: (1) অবশয্ই কম�েক এেজি�র �িতিনিধ� করার অনুেমাদন 
িদেত হেব এবং IDNYC এনেরালেম� েকে� আেবদনকারীর সে� 
েযেত অনুেমাদন িদেত হেব এবং (2) েকবলমা� তখনই �হণ করা 
হেব যখন ত�াবধায়ক ACS বা মেনানীত এেজি� �ারা ইসুয্ করা 

কম�র পিরচয়প� �দশর্ন করেত হেব। 

হয্াঁ 
 

যখন অ�া�বয়ে�র �া�বয়� 
উেদয্া�া যােক মািকর্ ন যু�রাে�র 
�া�য্ িবভাগ এবং মানব েসবা, 

শরণাথ� পুনবর্াসন অিফেসর তরফ 
েথেক িনেয়াগ করা হেয়েছ: 

মািকর্ ন যু�রাে�র �া�য্ িবভাগ 
এবং মানব েসবা “ছাড়ার 

যাচাইকরণ” ফমর্ 

মািকর্ ন যু�রাে�র �া�য্ িবভাগ এবং মানব েসবা, শরণাথ� পুনবর্াসন 
অিফস, িশশ পিরেষবা িবভাগ েথেক ছিব, জ�তািরখ, এবং বা�ার 
�া�বয়� উেদয্া�ার নাম এবং িঠকানা সেমত "েছেড় েদওয়ার 
যাচাইকরণ" কাগেজর ফমর্। ফমর্ ORR UAC/R-1, ফমর্ ORR  
R-535, এবং েছেড় েদওয়ার িবষয়িট যাচাই করেত ORR এর 

বয্বহার করা েযেকােনা ফমর্ ধরা হেব। 

হয্াঁ 
 

েযখােন েকয়ারেটকার হেলন  
সত-িপতা মাতা:  
 

(1) আেবদনকারীর 
বাথর্ সািটর্ িফেকট  
 
[এবং] এবং 
 

(2)  সত িপতা-মাতার 
ময্ােরজ সািটর্ িফেকট 

দইুিট নিথ (উভয়ই �েয়াজন) 
 

আেবদনকারীর বাথর্ সািটর্ িফেকট, তার পাশাপািশ েকয়ারেটকােরর 
িববােহর, িসিভল ইউিনয়ন বা ঘেরায়া স�েকর্ র সািটর্ িফেকট েযখােন 

আেবদনকারীর বাথর্ সািটর্ িফেকেট েকয়ারেটকােরর িববােহর, 
েডােমি�ক পাটর্ নার বা িপতামাতা হওয়ার �মাণ রেয়েছ। 1লা জলুাই 
2010 তািরেখর আেগ Puerto Rico এ জাির করা বাথর্ সািটর্ িফেকট 
�হণ করা হেব না। ওই তািরেখর আেগ জাির করা জে�র সম� 
সািটর্ িফেকট পুেয়েতর্ া িরেকা আইেন অৈবধ কের েদওয়া হেয়েছ। 

হয্াঁ 
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 (2) েযেকােনা বয়েসর আেবদনকারী এবং তার েকয়ারেটকােরর মেধয্ িন�িলিখত কাগজপ� স�েকর্ র �মাণ 
রাখেব: 
 

কাগজপ� বণর্না �হণেযাগয্ জ� 
তািরেখর 
�মাণপ�?  

যখন েকয়ারেটকার আেবদনকারীর 
আদালত িনযু� অিভভাবক, 
েহফাজতকারী বা সংর�ক: 

আদালেতর আেদশ 

মািকর্ ন যু�রাে� অবি�ত আদালেতর েথেক আেবদনকারীর 
আইিন অিভভাবক, েহফাজিত বা সংর�ক িহসােব ত�াবধায়ক 

িনযু� করার িবষেয় আদালেতর আেদশ। 

হয্াঁ 

েযখােন েকয়ারেটকার িবকাশগত িদক 
েথেক �িতব�ী আেবদনকারীর সে�ই 

থােকন: 
(1) িনউইয়কর্  ে�েটর িবকাশগত 

�িতব�ীর অিফস (OPWDD) �ারা 
জাির করা িবকাশগত �িতব�কতার 
িবষেয় িস�া� বা িনধর্ারেণর িব�ি� 

(NOD) 
এবং 

(2) েকয়ারেটকার এবং আেবদনকারী 
বাস�ােনর �মাণ 

(1) OPWDD এর প� েথেক িবকাশগত �িতব�কতার িস�া� 
বা িনধর্ারেণর িব�ি� েযখােন আেবদনকারী েয েসবা পাওয়ার 

জনয্ িবেবচয্ তা �মাণ হেয়েছ এবং 
 

(2) এই িবিধর 6-06 ধারা েথেক একিট েরিসেডি� নিথ েযখােন 
বলা আেছ েয েকয়ারেটকার NOD েত থাকা িঠকানায় বসবাস 
কেরন, অথবা NOD েত থাকা িঠকানায় আেবদনকারী আর 
বসবাস না করেল েসে�ে�, 6-06 ধারা েথেক েরিসেডি�র নিথ 
েযখােন বলা আেছ েয আেবদনকারী এবং েকয়ারেটকার বতর্ মােন 

একই িঠকানায় থােকন। 
 

আবািসক পিরচযর্া েকে� থাকা েকােনা আেবদনকারীর ে�ে� এই 
িনয়ম �েযাজয্ হয় না। 

হয্াঁ (িস�াে�র িব�ি� 
জ� তািরখ �মাণ 
করার জনয্ বয্বহার 
করা েযেত পাের) 

যখন েকয়ারেটকার হেলন আবািসক 
পিরচযর্া েকে�র কমর্চারী: 

 
�া�র করা িচিঠ 

িনউইয়কর্  িসিটেত অবি�ত এবং NYS OPWDD, NYS DOH, 
অথবা NYC DOHMH �ারা পিরচািলত, �তয্ািয়ত, লাইেস� 
�া� করা বা আিথর্ক সহায়তা েযাগােনা েকােনা আবািসক েকে�র 
কাযর্িনবর্াহী �েরর আিধকােরর সই করা িচিঠ, েযখােন েকে� 
আেবদনকারীর বসবােসর �মাণ রেয়েছ। েযিদন জমা েদওয়া 
হে� েসই িদেনর েথেক 60 িদেনর েবিশ আেগ হেল হেব না এবং 
অবশয্ই কম�েক েকে�র �িতিনিধ� করার অনুেমাদন িদেত হেব 
এবং আেবদনকারীর সে� IDNYC এনেরালেম� েকে� আসেত 
হেব। েকবলমা� তখনই �হণ করা হেব যিদ ত�াবধায়কও 
েকে�র �ারা ইসুয্ করা কম� পিরচয় প� �দশর্ন কের। 

হয্াঁ 

েযখােন একজন �ত� েকয়ারেটকার 
আেবদনকারীর সামািজক িনরাপত্তা 

�িতিনিধ েপিয়: 
েসাশয্াল িসিকউিরিট অয্াডিমিনে�শন 
(Social Security Administration, 
SSA) েথেক িচিঠ েযখােন �িতিনিধ 
েপিয় �য্াটাস উে�খ করা আেছ 

SSA েথেক িচিঠ েযখােন জানােনা হে� েয েকয়ারেটকার হেলন 
আেবদনকারীর েসাশয্াল িসিকউিরিট �িতিনিধ েপিয়। িচিঠিট 

জমা েদওয়ার তািরেখর আেগ এক বছেরর েবিশ আেগর তািরেখর 
হওয়া চলেব না 

হয্াঁ  

যখন েকয়ারেটকার হেলন এমন এক 
�িত�ােনর কমর্চারী [বা অনয্ 
�িতিনিধ] যারা আেবদনকারীর 

েসাশয্াল িসিকউিরিট �িতিনিধ েপিয় 
(RP): 

দইুিট িচিঠ (উভয়ই �েয়াজন): 
 

(1) SSA েথেক িচিঠ েযখােন জানােনা হেয়েছ েয, �িত�ানিট হল 
আেবদনকারীর েসাশয্াল িসিকউিরিট �িতিনিধ েপিয় এবং তার 
তািরখ জমা েদওয়ার তািরেখর এক বছেরর েবিশ আেগর নয়; 

হয্াঁ (SSA এর েথেক 
িচিঠ জ� তািরখ 
�মাণ করার জনয্ 
বয্বহার করা েযেত 

পাের) 
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(1) েসাশয্াল িসিকউিরিট 
অয্াডিমিনে�শন (SSA) েথেক িচিঠ 
েযখােন �িতিনিধ েপিয় RP �য্াটাস 

উে�খ করা আেছ; 
এবং 

(2) RP সং�ার েথেক কাযর্িনবর্াহী 
�েরর আিধকািরেকর েথেক িচিঠ 

এবং 
 

(2) �িতিনিধ েপিয় �িত�ােনর কাযর্িনবর্াহী �েরর আিধকােরর 
সই করা অিতির� একিট িচিঠ েযখােন জানােনা হেয়েছ েয, 
তােদর কমর্চারী বা �িতিনিধর আেবদনকারীর IDNYC 

আেবদেনর িনিরেখ �িত�ানেক উপ�ািপত করার অনুেমাদন 
রেয়েছ। েযিদন িচিঠিট জমা েদওয়া হে� েসই িদেনর েথেক 60 
িদেনর েবিশ আেগ হেল হেব না এবং অবশয্ই কম�েক সং�ার 

�িতিনিধ� করার অনুেমাদন িদেত হেব এবং আেবদনকারীর সে� 
IDNYC এনেরালেম� েকে� আসেত হেব। েকবলমা� তখনই 
�হণ করা হেব যিদ ত�াবধায়কও সং�ার �ারা ইসুয্ করা কম� 

পিরচয় প� �দশর্ন কের। 
েযখােন ত�াবধায়ক NYS এর 
িবকাশগত �িতব�ীেদর অিফস 
(OPWDD), NYS �া�য্ দ�র 

(DOH), NYS মানিসক �া�য্ দ�র 
(NYS OMH) বা NYC �া�য্ বা 
এবং মানিসক �া�য্িবিধ িবভাগ 

(NYC DOHMH) অথবা 
OPWDD, NYS DOH, NYS 

OMH বা NYC DOHMH 
পিরচািলত, লাইেস� �া�, �তয্ািয়ত 
বা অথর্ সাহাযয্ �া� েকান এেজি� বা 

েকান েকে�র কম�: 
�া�র করা িচিঠ 

OPWDD, NYS DOH, NYS OMH বা NYC DOHMH বা 
এেদর �ারা পিরচািলত, লাইেস� �া�, �তয্ািয়ত বা অথর্ সাহাযয্ 

�া� েকান এেজি� বা েকান েকে�র কাযর্িনবাহ� �েরর 
আিধকািরেকর �া�িরত িচিঠ, যা েথেক আেবদনকারীর সে� েসই 
এেজি� বা েকে�র স�কর্  �িত�া করেব। েয িদন জমা েদওয়া 
হে� েসই িদেনর েথেক 60 িদেনর েবিশ আেগ হেল হেব না এবং 
অবশয্ই কম�েক এেজি� বা েকে�র �িতিনিধ� করার অনুেমাদন 
িদেত হেব এবং আেবদনকারীর সে� IDNYC এনেরালেম� েকে� 

আসেত হেব। েকবলমা� তখনই �হণ করা হেব যিদ 
ত�াবধায়কও এেজি� বা েক� �ারা ইসুয্ করা কম� পিরচয় প� 

�দশর্ন কের। 

হয্াঁ 

 

ধারা 10। সংেশাধেনর পের িনউইয়কর্  শহেরর িনয়েমর িশেরানাম 68 এর 6 অধয্ােয়র 6-10 ধারা 

হেব:  

 
§ 6-10 উত্তীণর্ এবং পনুনর্বীকরণ 
 
(a) IDNYC কাডর্  আেবদেনর অনুেমােদর িদন েথেক পাঁচ বছর পযর্� ৈবধ থাকেব, িক� 14 বছেরর কম বয়সী 
কাউেক ইসুয্ করা কােডর্ র েথেক বয্িত�ম থাকেব এবং আেবদেনর অনুেমাদেনর তািরখ েথেক দইু বছর পর 
উত্তীণর্ হেয় যােব। 
 
(b) পুনরায় নবীকরণ কাডর্  েপেত বয্ি�েক েপশ করেত হেব IDNYC কাডর্  েযিট চালু আেছ বা নবীকরেণর 
জনয্ আেবদেনর তািরেখর 60 িদেনর েবিশ সময় তামািদ হেয় যায় িন যিদ কােডর্ র িঠকানার সে� 
আেবদনকারীর বতর্ মান িঠকানা না েমেল, তাহেল আেবদনকারীেক অবশয্ই �েযাজয্ অনুসাের এই িবিধর ধারা 
6-04, 6-06 বা 6-07 অনুসাের বাস�ান �িতি�ত করেত হেব। 
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(c) এক বয্ি� েয একিট IDNYC কাডর্  ��ত কের েযিটর েময়াদ 60 িদেনর েবিশ হেয়েছ ফুিরেয় েগেছ, বা 
পুনরায় নবীকরেণর সময় IDNYC কাডর্  েদখােত িবফল[,] এমন বয্ি� নতুন আেবদনকারী িহেসেব একই 
েযাগয্তা েদখােত [পরূণ করেত] হেব গৃহীত হেব। 
 
ধারা 11। সংেশাধেনর পের িনউইয়কর্  শহেরর িনয়েমর িশেরানাম 68 এর 6 অধয্ােয়র 6-11 ধারা 
হেব:  

 
§ 6-11 IDNYC কােডর্ র েযাগয্তার তেথয্র েগাপনীয়তা। 
 
[(a) �িত িতন মােস HRA আেবদনকারীেদর �ারা বাস�ান বা িনেজর পিরিচিতর �মাণ িহেসেব জমা েদওয়া 
সম� নিথপ� ন� কের েফলেব েসই সম� IDNYC কােডর্ র জনয্ েযগিল 2 বছর ধের রাখা আেছ যিদ না তা 
েকানও আইন সং�া� কােজর জনয্ সরুি�ত রাখার �েয়াজন হয়। 
 
(b) 31 িডেস�র 2016 বা তার আেগ, HRA সংগৃহীত েডটা েযমন অয্াডিমিনে�িটভ েকাড 3-115(h) েত 
বিণর্ত আেছ, পুনরী�ণ করেব এবং এই সমােন নিথ রাখার �েয়াজনীয়তা স�ে� ধারা 3-115(e)(1) অনুসাের 
একিট দঢ়ৃ স�� েনেব, যােত IDNYC কাডর্  �ক� ফল�সূভােব চািলত হয় এবং কাডর্  সং�া� নিথপ� ধের 
রাখার �ি�য়ায় েয েকানও যথাথর্ পিরবতর্ ন করেব। 
 
(c) যিদ এই রকম ঘেট েয: (i) অয্াডিমিনে�িটভ েকােডর ধারা 3-115(e)(2) অনুসাের HRA 31 িডেস�র 
2016 েত বা তার আেগ েকানও সংক� করেত বয্থর্ হয় বা (ii) HRA িঠক কের েয নিথপ� রাখার আর 
�েয়াজন েনই, তাহেল HRA আেবদনকারী �ারা �দত্ত তার পিরচয় ও বাস�ােনর �মাণ�রপ নিথর আসল বা 
কিপ আর তার েবিশ সময় রাখেব না যত�ণ তার �েয়াজন আেছ IDNYC কােডর্ র জনয্ আেবদন পযর্ােলাচনা 
করেত এবং HRA-এর িজ�ায় থাকা এমন সম� নিথ েসই তািরেখর আেগ ন� কের েদওয়া হেব, 31 িডেস�র 
2016 বা তার আেগ। যিদ ঐ তািরেখ েকানও অমীমাংিসত আেবদন থােক, তেব যত তাড়াতািড় স�ব ঐ 
আেবদন স�ে� চূড়া� িস�া� েনওয়া হেব। �মাণ িহেসেব সংরি�ত নিথ যা আইন সং�া� ে�ে� �েয়াজন হেত 
পাের এমন েকানও নিথ েক ধের রাখেত HRA েকানও বাধা মানেব না। 
 
(d)] (a) কােডর্ র জনয্ আেবদনকারীেদর েথেক সংগৃহীত তথয্ েগাপনীয় রাখা হেব �েযাজয্ েক�ীয় ও রাজয্ 
আইন েমাতােবক, যতদরূ স�ব �ীকৃত আর েকবলমা� তখন �কাশ করা হেব যিদ: 
 
[(i)] (1) েয বয্ি�র তথয্ েসই বয্ি� �ারা িলিখত ভােব অনুেমািদত, বা যিদ েসই বয্ি� নাবালক হয় বা 
আইনত উপযু� নয়, তেব েসই বয্ি�র িপতা-মাতা বা আইনগত অিভভাবক �ারা অনুেমািদত; 
 
[(ii)] (2) েকানও েযাগয্ আদালেতর িনেদর্ েশ; 
 
[(iii)] (3) েকানও সং�ার অনুেরােধ IDNYC কাডর্  �ক� পিরচালনার সীিমত উে�েশয্, বা অিতির� সিুবধা, 
পিরেষবা এবং পিরচযর্া পাওয়ার জনয্ আেবদনকারীেদর েযাগয্তা িনণর্য় করা বা েদখা, যিদ এই সম� �কািশত 



25 
 

তথয্ �েযাজয্ েফডােরল ও ে�ট েগাপনীয়তা আইন ও িবিধ অনুসাের হয় এবং িনভর্ র করেব ভিবষয্ৎ 
�েয়াজেনর উপের েযখােন এই তথয্ আর জানােনা হেব না েকানও সরকারী সং�া বা তৃতীয় প�েক; অথবা 
 
[(iv)] (4) েকানও আইন কাযর্করী কতৃর্ প�েক, যা পিরচালন এেজি�র অধীেন কাজ কের একিট আইনগত 
�েয়াজনীয়তা বা আদলেতর আেদশ পালন করেত। 
 
[(e)] (b) HRA, IDNYC কােডর্ র আেবদনপে� আেবদনকারী �ারা িঠকানা বা পিরচয় �িতপ� করেত �দত্ত 
তেথয্র িদেক ইি�ত করেব না। 
 

ধারা 12। িনউইয়কর্  শহেরর িনয়মাবলীর 68 নং িবিধর অধয্ায় 6 এর 6-12 ধারা বাদ িদেয় একিট 
নতুন 6-12 ধারা েযাগ করা হেয়েছ যা িন�রপ:  

IDNYC কাডর্  আেবদেনর �তয্াখয্ােনর পর § 6-12 ি�তীয় পযর্ােয়র িরিভউ ও পনুরায় আেবদন। 

(a) েকানও আেবদনকারী যােক IDNYC কাডর্  েদওয়া নাকচ করা হেয়েছ, িতিন কিমশনার �ারা �িতি�ত ফমর্ 
ও ফরময্ােট এই IDNYC কাডর্  �কে� তার আেবদন নাকেচর 30 িদেনর মেধয্ পযর্ােলাচনার জনয্ আেবদনপ� 

জমা িদেয় ি�তীয় পযর্ােয়র েযাগয্তার পযর্ােলাচনার জনয্ আেবদন করেত পােরন। 

(b) ি�তীয় পযর্ােয়র িরিভউেত কনফাের� হেব েযখােন IDNYC �কে�র এি�িকউিটভ িডের�েরর একজন 
মেনানীত বয্ি� থাকেবন, িযিন কােডর্ র আেবদনকারীর নিথ এবং েযাগয্তা পযর্ােলাচনা করেবন এবং কােডর্ র 

জনয্ আবার আেবদন করার সুেযাগ আেবদনকারীর থাকেব। ি�তীয় পযর্ােয়র িরিভউগেলা েকবলমা� িবেশষ 

এনেরালেম� েস�াের �দান করা হয়।  

 

(c) IDNYC �ক� অনুেরাধ পাওয়ার 30 িদেনর মেধয্ িরিভউ কনফােরে�র জনয্ আেবদনকারীেক একিট 

তািরখ, সময় এবং �ান েদওয়া হেব। যিদ তািরখ, সময় এবং �ান আেবদনকারীর কােছ সুিবধাজনক না হয়, 

তাহেল �ক� আেবদনকারীর সুিবধা মেতা অনয্ তািরখ, সময় এবং �ান খুঁজেত কাজ করেব, িক� অনুেরােধর 

30 িদেনর মেধয্ কনফাের� হেব তার িন�য়তা েদেব না। 

 

(d) যিদ আেবদনকারী িন�িলিখত িরিভউ কনফােরে�র জনয্ আবার আেবদন করেত চান, তাহেল IDNYC 

কম� আেবদনকারীেক ডাকেযােগ আেবদেনর িস�া� জানােব। যিদ IDNYC কনফােরে�র 30 িদেনর মেধয্ 

েকান িস�া� না জানায়, তাহেল েয িস�া� পযর্ােলাচেনর অনুেরাধ শর কেরেছ েসটা আেবদেনর চূড়া� িস�া� 

হেব।
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NEW YORK CITY MAYOR’S OFFICE OF OPERATIONS 

253 BROADWAY, 10th FLOOR 
NEW YORK, NY 10007 

212-788-1400 
  
 

�তয্য়ন / িবে�ষণ  
সনেদর ধারা 1043(d) অনুসাের 

 
 
িনয়েমর িশেরানাম: IDNYC িনয়েমর সংেশাধন 

সূ� ন�র: HRA-18 

িবিধ �ণয়নকারী এেজি�: মানব স�দ �শাসন 
 
 

আিম �তয্য়ন করিছ েয, এই অিফস ওপের বিণর্ত সূে�র ��ািবত িবিধ িনউ ইয়কর্  িসিট চাটর্ ােরর 
েসকশন 1043(d) এর �েয়াজন অনুযায়ী িবে�ষণ কেরেছ এবং ওপের বিণর্ত সূে�র ��ািবত িবিধ: 

 
(i) েবাধগময্ এবং সরল ভাষায় িলিখত যা িনয়ি�ত িবি�� কিমউিনিট বা কিমউিনিটসমূেহর জনয্; 
 
(ii) িবি�� িনয়ি�ত স�দায় বা স�দায়সমূেহর সে� িনয়েমর িনিদর্� উে�শয্ অজর্ েনর সে� 

সাম�সয্পূণর্ করার জনয্ স�িতর খরচ কম কের; এবং 
 
(iii) �িতকােরর সময়সীমা উপল� কের না কারণ এিট েকােনা ল�ন �াপন কের না, ল�েনর 

সংেশাধন অথবা ল�েনর জনয্ েয শাি� বয্ব�া আেছ তা সংেশাধন কের না। 
 
 
                /s/ Geraldine Sweeney        েম 8, 2018 
 েময়েরর অিফস অব্ অপােরশ� (Mayor’s Office of Operations) তািরখ 
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NEW YORK CITY LAW DEPARTMENT 
DIVISION OF LEGAL COUNSEL 

100 CHURCH STREET 
NEW YORK, NY 10007 

212-356-4028 
 

�তয্য়ন 

চাটর্ ার §1043(d) 

 

িনয়েমর িশেরানাম: IDNYC িনয়েমর সংেশাধন 

সূ� ন�র: 2018 HRA 043 

িবিধ �ণয়নকারী এেজি�: মানব স�দ �শাসন 

 

  আিম �তয্য়ন করিছ েয, এই অিফস ওপের বিণর্ত সূে�র ��ািবত িবিধ িনউ ইয়কর্  িসিট 
চাটর্ ােরর েসকশন 1043(d) এর �েয়াজন অনুযায়ী পযর্ােলাচনা কেরেছ এবং ওপের বিণর্ত সূে�র ��ািবত িবিধ: 
 

(i) আইেনর �িবধান অনুেমাদেনর উে�শয্ সাধেন �ণয়ন করা হেয়েছ; 

(ii) অনয্ েকােনা িবিধর সে� সাংঘিষর্ক নয়; 

(iii) যতদরূ স�ব বা�ব স�ত ও উপযু�ভােব একা�ভােব িববৃত উে�শয্ অজর্ েনর িনিমেত্ত 
�ণীত; এবং 

(iv) যতদরূ স�ব বা�ব স�ত ও উপযু�ভােব িভিত্ত ও উে�শয্ স�িকর্ ত িববিৃত স�িলত 
যা িবিধ ও িবিধ �ারা আেরািপত চািহদার সু�� বয্াখয্া �দান কের। 

 

/s/ STEVEN GOULDEN তািরখ: েম 8, 2018  
অয্াি�ং কেপর্ােরশন কাউে�ল (Acting Corporation Counsel) 
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