
িশেরানাম 40: সংেশাধন �বাড�

অধ�ায় 1: সংেশাধনমূলক সুিবধা

§ 1-01 অ-�বষম�মূলক িচিকতস্া।

   (a)     নীিত। �হফাজেত থাকা ব���েদর জািত, ধম �, জাতীয়তা, িল�, �যৗন অিভেযাজন, িল�, অ�মতা, বয়স বা রাজৈনিতক িব�ােসর উপর িভি� কের �বষম�মূলক আচরণ
করা হেব না। "পাস �ন ইন কা�িড" শে�র অথ � িনউ ইয়ক� িস�ট িডপাট�েম� অফ কােরকশন ("অিধদ�র") এর �হফাজেত থাকা �যেকােনা ব���। এই িশেরানাম জেুড় "ব�ী" এবং "ব�ী"
উভেয়র অথ �ই "�হফাজেত থাকা ব���" এবং �বাড� িনয়ম জাির করার ��ে� ব���-মুখী ভাষায় আধুিনকীকরণ করেব, যােত "ব�ী" এবং "ব�ী" এর ব�বহার ব� করা যায়। "আটক" অথ �
�হফাজেত থাকা �য �কােনা ব��� �ফৗজদাির অিভেযােগর িন�ি�র অেপ�ায়। "দ��া� ব�ী" অথ � �হফাজেত থাকা �কােনা ব��� িযিন িবভাগীয় �হফাজেত এক বছর পয �� সাজা �ভাগ
করেছন।

   (b)    সমান সুর�া।

      (1) ব�ীেদর সকল িস�াে� সমান সুেযাগ �দান করা হেব যার মেধ� কাজ এবং হাউ�জং অ�াসাইনেম�, ��ণীিবভাগ এবং শ�ৃলা সহ িক� সীমাব� নয়।

      (2) িশ�াগত, ধম�য়, বিৃ�মূলক, িবেনাদনমূলক, বা অ�ায়ী মু�� সহ, তেব সীমাব� নয় এমন �য �কানও উপল� কম �সূিচর জন� ব�ীেদর সমান সুর�া এবং সমান সুেযাগ �দওয়া হেব৷

      (3) �িত�ট সুিবধা ��াক এবং িহ�ািনক ব�ীেদর সহ ব�ী জনসংখ�ার উে�খেযাগ� �িতিনিধ� সহ �সই জািতগত এবং জািতগত �গা���িলর জন� ��া�াম, সাং�ৃিতক কায ��ম এবং
খাবার সরবরাহ করেব।

      (4) এই ধারায় থাকা �কান িকছ� ই িবভাগেক এক�ট িনিদ�� ��া�াম বা সুেযােগর জন� �যৗ��ক মানদ� ব�বহার করেত বাধা �দেব না।

   (c)    িহ�ািনক ব�ী এবং কম�রা।

      (1) আইন লাইে�িরর ব�বহার এবং প�ােরাল অ�াি�েকশন সহ িবিভ� সুিবধা ��া�াম এবং ��য়াকলাপ�িলেত িহ�ািনক ব�ীেদর বুঝেত এবং অংশ�হণ করেত সহায়তা করার জন�
�িত�ট সুিবধার যেথ� সংখ�ক কম� এবং ���ােসবক থাকেব ��ািনশ ভাষায় সাবলীল।

      (2) �িত�ট হাউ�জং ইউিনেট ি�ভািষক ব�ীেদর ইউিনট এবং আইন ��াগাের ��ািনশ-ভাষী ব�ীেদর সহায়তা করার জন� ব�বহার করা উিচত।

      (3) সংেশাধনমূলক কম�েদর �থেক ব�ীেদর মেধ� �যেকান ���পূণ � িবষেয় �যাগােযাগ, যার মেধ� রেয়েছ তেব সীমাব� নয়, অিভেযাজন, আইিন গেবষণা, সুিবধা ��া�াম, িচিকৎসা
প�িত, নূ�নতম মান এবং শ�ৃলািবিধ ��ািনশ এবং ইংের�জেত হেব।

      (4) িনউ ইয়ক� িস�টর ব�ীেদর সােথ িনয়িমত জিড়ত বাইেরর ব��� বা সং�া�িলর সংেশাধনমূলক কম�েদর �থেক �য �কানও ���পূণ � িবষেয় �যাগােযাগ ��ািনশ এবং ইংের�জেত হেব৷

      (5) ��ািনশ-ভাষী ব�ীেদর ��ািনশ ভাষায় মুি�ত �কাশনা এবং সংবাদপ� পড়ার এবং ��ািনশ ভাষায় স�চািরত �রিডও এবং �টিলিভশন অনু�ান �শানার সুেযাগ �দওয়া হেব। সুিবধা
লাইে�িরেত ��ািনশ ভাষার বই এবং উপকরণ থাকেত হেব।

   (d)    িবিভ� ভাষা।

      (1) ব�ীেদর অন�ান� ব�ীেদর সােথ এবং সুিবধার বাইেরর ব���েদর সােথ �মল, �টিলেফান, বা ব���গতভােব, �য �কানও ভাষায় �যাগােযাগ করার অনুমিত �দওয়া হেব এবং �য �কানও
ভাষায় িলিখত সাম�ী পড়েত এবং �হণ করেত পাের৷

      (2) অ-ইংের�জভাষী ব�ীেদর জন� অনুবাদ পিরেষবা�িলেত �ত অ�াে�স িন��ত করেত সহায়তা করার জন� িবভাগ �ারা িবধান করা হেব।

      (3) অ-ইংের�জ ভাষী ব�ীরা �য সুিবধার কম�েদর কাছ �থেক সম� িলিখত এবং �মৗিখক �যাগােযাগ বুঝেত পাের তা িন��ত করার জন� প�িত�িল িনযু� করা হেব, যার মেধ�
অিভেযাজন প�িত, �া�� পিরেষবা প�িত, সুিবধার িনয়ম এবং শ�ৃলামূলক কায ��ম সহ িক� সীমাব� নয়৷

(সংেশািধত িস�ট �রকড� 7/22/2019, �ভাব। 8/21/2019)

§ 1-02 �হফাজেত থাকা ব���েদর ��ণীিবভাগ।

   (a)     নীিত। এই িবভােগর �েয়াজনীয়তার সােথ সাম�স�পূণ � িবভাগ �হফাজেত থাকা ব���েদর জন� এক�ট ��ণীিবভাগ ব�ব�া িনযু� করেব।

   (b)    িবভাগ 

      (1) দ��ত ব���েদর িবচার বা পরী�ার অেপ�ায় থাকা ব���েদর �থেক আলাদা এবং আলাদা রাখা হেব, ব�তীত �যখােন রাখা হেব:

         (i) RMAS হাউ�জং ইউিনট, 40 RCNY § 6-03 (b)(16) এ সং�ািয়ত;

         (ii) িবেশষািয়ত �মিডেকল হাউ�জং ইউিনট, 40 RCNY § 6-03 (b)(17) এ সং�ািয়ত;

         (iii) িবেশষািয়ত মানিসক �া�� আবাসন, 40 RCNY § 6-03 (b)(18) এ সং�ািয়ত;

         (iv) গভ�বতী ব���র আবাসন এবং িবভােগর নাস �াির; এবং

         (v) আবাসন এলাকা 18 �থেক 21 বছর বয়সী ব���েদর জন� অ�ভ� ��।

      (2) �যখােন দ��ত ব���েদর এই মহকুমা�টর (i) অনুে�দ (1) এর (v) মাধ�েম তািলকাভ�� আবাসন এলাকায় িবচার বা পরী�ার জন� অেপ�ারত �লাকেদর সােথ রাখা হয়, �সখােন
দ��ত ব���েদর িবচার বা পরী�ার জন� অেপ�ারত ব��� িহসােব গণ� করা হেব আবাসন ছাড়া অন� সব উে�শ�।

      (3) অনুে�েদ (1) উি�িখত িবভাগ�িলর মেধ�, এবং 40 RCNY § 1-02 (b)(4) এ উি�িখত ব�িত�ম�িলর সােপে�, িন�িলিখত �িপং�িলেক আলাদা এবং আলাদা কের রাখা হেব:

         (i) পু�ষ �া�বয়�, বয়স 22 এবং তার �বিশ;

         (ii) পু�ষ ত�ণ �া�বয়�, বয়স 18 �থেক 21 সহ;

         (iii) মিহলা �া�বয়�, বয়স 22 এবং তার �বিশ;

         (iv) মিহলা ত�ণ �া�বয়�, বয়স 18 �থেক 21 সহ।

      (4) অ�বয়সী �া�বয়�েদর �া�বয়�েদর �থেক আলাদা এবং আলাদা কের রাখা হেব, ব�তীত �যখােন রাখা হেব:

         (i) িবেশষািয়ত �মিডেকল হাউ�জং ইউিনট, �যমন 40 RCNY § 6-03 (b)(17);

         (ii) িবেশষািয়ত মানিসক �া�� আবাসন, �যমন 40 RCNY § 6-03 (b)(18);

         (iii) গভ�বতী ব���র আবাসন এবং িবভােগর নাস �াির।

   (c)    18 �থেক 21 বছর বয়সী ব�ীেদর অ�ভ� ��। 

      (1) 18 �থেক 21 বছর বয়সী �হফাজেত থাকা ব���েদর জন� আবাসন এই ধরেনর ব���েদর বয়স-উপযু� ��া�ািমং �দান করেব।
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      (2)    তথ� সং�হ এবং পয �ােলাচনা। 

         (i) িবভাগ �বাড�েক এক�ট মািসক পাবিলক �স�াস �দান করেব যা �দখায় �য �কান হাউ�জং ইউিনট এবং সুিবধা�িল 18-বছর বয়সী এবং 19-21-বছর বয়সীেদর বাস কের।
 আদম�মাির �িত�ট ইউিনেট কতজন ত�ণ �া�বয়� রেয়েছ, �িত�ট ইউিনেটর আবাসন িবভাগ (�যমন, সাধারণ জনসংখ�া, সুর�ামূলক �হফাজত, িবেশষািয়ত িচিকৎসা, িবেশষািয়ত
মানিসক �া��, গভ�বতী, নাস �াির, ইত�ািদ) িনেদ�শ করেব এবং ইউিনট�ট একজন ত�ণ িকনা। �ধুমা� �া�বয়�েদর জন� ইউিনট বা এক�ট সংযু� আবাসন ইউিনট।

         (ii) িবভাগ �িত�ট সুিবধায় অ� বয়�েদর জন� �ধুমা� আবাসন ইউিনট িহসােব কাজ করা সম� ইউিনেটর অব�ান�িল �বােড�র কােছ িরেপাট� করেব, �িত�ট ইউিনট এক�ট অ�
বয়�-�ধুমা� ইউিনট িহসােব কাজ �� করার তািরখ এবং �িত�ট ইউিনট এক�ট িহসােব কাজ করা ব� করার তািরখ সহ ত�ণ �া�বয়�েদর জন� �ধুমা� ইউিনট (যিদ �েযাজ� হয়)।

         (iii) িডপাট�েম� �বাড�েক মািসক, পাবিলক িরেপাট� �দান করেব তার আবাসন পিরক�না এবং �হফাজেত থাকা ত�ণ �া�বয়�েদর বয়স-উপযু� ��া�ািমং এবং পিরেষবা �দান
(অথ �াৎ, ইয়াং অ�াডা� ��ান)। মািসক িরেপােট� অ�ভ� �� থাকেব িক� িরেপা�ট�ং মােসর �থম িদন পয �� িন�িলিখত তেথ�র মেধ� সীমাব� থাকেব না:

            (ক) ত�ণ �া�বয়�েদর সংখ�া, �মাট এবং িল�, �হফাজেতর অব�া (�যমন, ব�ী, সাজা�া�), এবং "এম" উপািধ, এবং �মাট ত�ণ �া�বয়� জনসংখ�ার মেধ� �িত�ট িবভােগ ত�ণ
�া�বয়�েদর শতাংশ এবং DOC �ারা পথৃক করা হেয়েছ। সম� জনসংখ�া;

            (খ) �মাট �া�বয়�েদর সংখ�া, সুিবধার িভি�েত এবং অ� বয়�-�ধুমা� বনাম এক��ত আবাসন ইউিনট �ারা পথৃক করা হেয়েছ, এবং �হফাজেত থাকা �মাট ত�ণ �া�বয়�
জনসংখ�ার মেধ� �িত�ট িবভােগ ত�ণ �া�বয়� জনসংখ�ার শতাংশ;

            (গ) অ� বয়�েদর জন� �ধুমা� হাউ�জং ইউিনেট অ� বয়�েদর সংখ�া, �মাট এবং ��ণীিবভােগর �র এবং �হফাজেতর ি�িত �ারা পথৃক করা হেয়েছ;

            (D) সমি�ত হাউ�জং ইউিনেট অ� বয়�েদর সংখ�া, �মাট এবং ��ণীিবভােগর �র এবং �হফাজেতর ি�িত �ারা আলাদা করা;

            (ঙ) িচিকৎসা ও মানিসক �া�� আবাসন ইউিনেট অ� বয়� �া�বয়�েদর সংখ�া, �মাট এবং ইউিনেটর ধরন �ারা পথৃকীকৃত (�যমন, CAPS, PACE, Detox, এবং মানিসক
পয �েব�ণ);

            (চ) সীমাব� আবাসন ইউিনেট অ�বয়সী �া�বয়�েদর সংখ�া, �মাট এবং আবাসেনর ধরন এবং �র অনুসাের আলাদা করা;

            (ছ) িরেপা�ট�ং মােস সুিবধা অনুযায়ী স��য় ত�ণ �া�বয়�েদর জন� �ধুমা� আবাসন এলাকার সংখ�া;

            (এইচ) িবভাগ �ারা �দ� ত�ণ �া�বয়� জনসংখ�ার সােথ কাজ করার উপর দৃ�� িনব� কের কম�েদর �িশ�েণর এক�ট তািলকা এবং িববরণ (�যমন, িনরাপদ সংকট ব�ব�াপনা,
সরাসির ত�াবধান);

            (I) �দ� �িত�ট �িশ�েণর জন�, যুব �া�বয়�েদর সােথ কাজ করা কম�েদর সংখ�া এবং শতাংশ, �মাট (িবভাগ-ব�াপী) এবং সুিবধা এবং �া� বয়� �া�বয়�েদর �িশ�েণর অব�া
অনুসাের পথৃক করা হেয়েছ (�যাগ�, �িশি�ত িক� �ময়াদ �শষ হেয়েছ, কখনও �িশি�ত হয়িন);

            (J) সুিবধা, আবাসেনর ধরন (�ধুমা� �া�বয়�েদর জন�, এক��ত) এবং �দানকারী �ারা ত�ণ �া�বয়�েদর ��া�াম অফার�িলর এক�ট তািলকা এবং িববরণ, বিহরাগত
�দানকারীেদর �ারা �দ� িবভাগ-�নতৃ�াধীন ��া�ািমং এবং ��া�ািমং উে�খ কের;

            (�ক) এক�ট �ত� আচরণগত সহায়তা পিরক�নার সােথ �হফাজেত থাকা ত�ণ �া�বয়�েদর সংখ�া এবং শতাংশ; এবং

            (L) িডপাট�েম� বা �বাড� ত�ণ �া�বয়� পিরক�নার মূল�ায়েনর জন� �াসি�ক মেন কের অন� �কােনা তথ�।

            (M) �বাড� এবং িবভাগ �যৗথভােব �বােড�র অনুেমাদেনর জন� 40 RCNY § 1-02 (c)(2) �ারা �েয়াজনীয় তেথ�র জন� িরেপা�ট�ং �টমে�ট �তির করেব।

   (d)    �দওয়ানী অপরােধর জন� �হফাজেত থাকা ব���রা। যারা সরাসির �ফৗজদাির ���য়ার সােথ জিড়ত নয় এবং �দওয়ানী ���য়া, �দওয়ানী অবমাননা বা ব�গত সা�ী সহ অন�ান�
কারেণ সীমাব�, তােদর কারাগােরর বািক জনসংখ�া �থেক আলাদা এবং আলাদা রাখা হেব এবং, যিদ স�ব হয়, এক�ট িভ� কাঠােমােত অবি�ত বা উইং তােদর অবশ�ই �হফাজেত থাকা
অন�ান� �লােকেদর জন� উপল� অিধকার, সুেযাগ-সুিবধা এবং সুেযােগর অ�তপে� �দান করেত হেব।

      (1) এই িবভােগর মেধ�, িন�িলিখত �গা���িল পথৃক এবং পথৃকভােব রাখা হেব:

         (i) পু�ষ �া�বয়�, বয়স 22 এবং তার �বিশ;

         (ii) পু�ষ ত�ণ �া�বয়�, বয়স 18 �থেক 21 সহ;

         (ii) মিহলা �া�বয়�, বয়স 22 এবং তার �বিশ;

         (iv) মিহলা ত�ণ �া�বয়�, বয়স 18 �থেক 21 সহ।

   (ঙ)    সীিমত িমলন। এই িবভােগ থাকা �কান িকছ� ই িবিভ� ��ণী বা �গা��র �হফাজেত থাকা ব���েদরেক এক�ট িনিদ�� উে�েশ� একই এলাকায় থাকেত বাধা �দেব না, যার মেধ� িবেনাদন,
�াস, �যাগােযােগর পিরদশ �ন বা িচিকৎসার �েয়াজনীয়তা সহ িক� সীমাব� নয়।

   (f)    িনরাপ�া ��ণীিবভাগ। 

      (1) িবভাগ �েয়াজনীয় নূ�নতম িড�ী নজরদাির এবং িনরাপ�া অনুসাের �হফাজেত থাকা ব���েদর ��ণীিবভােগর এক�ট িসে�ম ব�বহার করেব।

      (2) ��িণিবন�াস ব�ব�া িন�িলিখত �েয়াজনীয়তা পূরণ করেব:

         (i) এ�ট িলিখতভােব হেব এবং �িত�ট িবভােগ বসােনার �হফাজেত থাকা ব���র জন� �মৗিলক উে�শ�, ��ণীিবভােগর িবভাগ, �ভিরেয়বল এবং মানদ�, ব�ব�ত প�িত এবং িনিদ��
ফলাফল উে�খ করেব।

         (ii) এেত কমপে� দুই�ট (2) ��ণীিবভাগ অ�ভ� �� থাকেব।

         (iii) সংেশাধন ব�ব�ায় �েবেশর পর এ�ট এক�ট �াথিমক ��িণিবন�াস �দান করেব। এই ধরেনর ��ণীিবভাগ �ধুমা� �হফাজেত থাকা ব���র স�েক� �াসি�ক তথ�গত তথ� িবেবচনা
করেব, যা যাচাই করেত স�ম।

         (iv) এ�ট পয �া� যথাযথ ���য়া সহ �িত�ট পয �ােয় �হফাজেত থাকা ব���র জিড়ত থাকার ব�ব�া করেব।

         (v) সবেচেয় সীমাব� িনরাপ�া ি�িতেত রাখা ব���েদর �ধুমা� �সই অিধকার, সুেযাগ-সুিবধা এবং সুেযাগ�িল �থেক ব��ত করা হেব যা তােদর অব�ার সােথ সরাসির স�িক�ত এবং
যা তােদর �হফাজেত থাকা অন�ান� ব���েদর �দােনর �চেয় আলাদা সমেয় বা �ােন �দান করা যােব না।

         (vi) এ�ট িবচােরর অেপ�ায় থাকা ব���েদর জন� চার (4) স�াহ এবং দ��ত ব���েদর জন� আট (8) স�ােহর �বিশ না হওয়া িবরিতেত সবেচেয় সীমাব� িনরাপ�া ি�িতেত রাখা
ব���েদর পয �ােলাচনা করার ব�ব�া �দান করেব।

(সংেশািধত িস�ট �রকড� 12/24/2015, �ভাব। 1/23/2016; সংেশািধত িস�ট �রকড� 6/9/2021, �ভাব। 7/9/2021)

§ 1-03 ব���গত �া��িবিধ।

   (a)    নীিত। �িত�ট সুিবধা ব�ীেদর ব���গত �া��িবিধর যু��স�ত মান সরবরাহ করেব এবং বজায় রাখেব।

   (খ)    ঝরনা।

      (1) সম� ব�ীেদর জন� �িতিদন গরম এবং ঠা�া জেলর সােথ �গাসেলর ব�ব�া করা হেব। আেমিরকান পাবিলক �হলথ অ�ােসািসেয়শেনর গরম জেলর তাপমা�ার িনয়ম�িল অনুসরণ
করা হেব৷ সুিবধার �াে��র �েয়াজনীয়তার সােথ সাম�স�পূণ �, ব�ীেদর পয �ায়�েম �গাসল করেত হেব। ঝরনা এলাকা �িত স�ােহ অ�ত একবার পির�ার করা উিচত।

      (2) এই উপ-িবভােগর অনুে�দ (1) সে�ও, শা��মূলক পথৃকীকরেণ ব�ী ব�ীেদর �িতিদন ঝরনার �েবশািধকার অ�ীকার করা �যেত পাের ল�ন �দাষী সাব�� হওয়ার জন�, �গাসেলর
পেথ বা ঝরনা চলাকালীন সমেয় অসদাচরেণর জন�, িন��প: �থম অপরােধর জন�, �েবশািধকার টানা দুই স�ােহর জন� ঝরনা স�ােহ পাচঁ িদন কেম �যেত পাের; একই শা��মূলক
পথৃকীকরণ ব��ে�র সময় পরবত� �দাষী সাব�� হওয়ার জন�, িন��প: ি�তীয় �দাষী সাব�� হওয়ার জন�, টানা িতন স�াহ পয �� ঝরনার অ�াে�স �িত স�ােহ িতন িদন কেম �যেত
পাের; তৃতীয় �ত�েয়র জন�, টানা চার স�াহ পয �� �িত স�ােহ িতন িদন; এবং চত�থ � �দাষী সাব�� হওয়ার জন�, বত�মান শা��মূলক পথৃকীকরণ ব��ে�র সময়কােলর জন� �িত স�ােহ িতন
িদন। এই অনুে�েদর িবধান (2) ব�ীেদর আদালেত হা�জরার ��ে� �েযাজ� হেব না,
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   (গ)    �শিভং।

      (1) সম� ব�ীেদর �িতিদন �শভ করার অনুমিত �দওয়া হেব। ব�ীেদর য� ও আরােমর সােথ �শভ করেত স�ম করার জন� পয �া� গরম জল সরবরাহ করা হেব। অনুেরােধর িভি�েত,
�েয়াজনীয় �শিভং আইেটম�িল িবভাগীয় খরেচ সরবরাহ করা হেব এবং এক�ট িনরাপদ এবং স�ািনটাির অব�ায় র�ণােব�ণ করা হেব।

      (2) এই উপ-িবভােগর অনুে�দ (1) সে�ও, শা��মূলক পথৃকীকরেণ ব�ী ব�ীেদর �িতিদেনর �শেভর অ�াে�স �থেক ব��ত করা �যেত পাের, আদালেত হা�জরা ব�তীত, �গাসেলর সময়
বা �ােনর সময়, পেথ অসদাচরেণর জন� ল�ন �দাষী সাব�� হওয়ার জন�। এই িবভােগর অনুে�দ (b)(2) এর সময়সূচী।

   (d)    চ�ল কাটা।

      (1) নািপত সর�াম ব�বহার করেত স�ম ব���েদর �ারা চ�ল কাটা হেব। এই ধরেনর ব���েদর অ�ভ� ��, িক� সীমাব� নয়:

         (i) লাইেস��া� নািপত;

         (ii) সুিবধা কম� সদস�; এবং

         (iii) ব�ী।

      (2) নািপত সর�াম এক�ট িনরাপদ, স�ািনটাির অব�ায় র�ণােব�ণ করা হেব।

   (ঙ)    চ� েলর �াইল।

      (1) এই উপিবভােগর �েয়াজনীয়তার সােথ সাম�স�পূণ �, ব�ীেদর �য �কােনা �দেঘ ��র চ� েলর �াইল, মুেখর চ� েলর �াইল সহ, �হণ করার অনুমিত �দওয়া হেব।

         (i) ব��েদর এমন জায়গায় কাজ করার জন� িনযু� করা হেয়েছ �যখােন খাবার সংর�ণ করা হয়, ��ত করা হয়, পিরেবশন করা হয় বা অন�থায় পিরচালনা করা হয় তােদর চ� েলর
জাল বা অন�ান� মাথা �ঢেক রাখা �েয়াজন হেত পাের।

         (ii) িডপাট�েম� িনধ �ারণ করেত পাের �য িনিদ�� কােজর অ�াসাইনেম��িল ল�া চ�ল বা দািড়ওয়ালা ব�ীেদর জন� এক�ট িনরাপ�া ঝঁুিক �তির কের। এই ধরেনর কােজর িনেয়ােগর
িনরাপ�া �েয়াজনীয়তা �মেন চলেত অিন�� ক বা অ�ম ব�ীেদর অন�� িনেয়াগ করা হেব।

         (iii) একজন ব�ীর চ� েলর পরী�ায় কীটপতে�র উপি�িত �কাশ করা হেল, অিবলে� িচিকৎসা �� করা উিচত। িচিকৎসেকর িলিখত আেদশ অনুযায়ী এবং িচিকৎসেকর সরাসির
ত�াবধােন এই পিরি�িতেত ব�ীর চ�ল কাটা জােয়য।

      (2) যখন মুেখর চ�ল সহ ব�ীর চ� েলর ব�ৃ� বা অপসারণ এক�ট সনা�করণ সমস�া �তির কের, তখন �সই ব�ীর এক�ট নত�ন ছিব �তালা �যেত পাের।

   (f)    ব���গত �া�� য� আইেটম.

      (1) এক�ট সুিবধায় ভিত� হওয়ার পের, সম� ব�ীেদর ব���গত �া��েসবা আইেটেমর সমস�া সহ িবভাগীয় খরেচ �দান করা হেব, যার মেধ� রেয়েছ িক� এেত সীমাব� নয়:

         (i) সাবান;

         (ii) ট�থ�াশ;

         (iii) ট�থেপ� বা ট�থ পাউডার;

         (iv) পােনর কাপ;

         (v) টয়েলট �পপার;

         (vi) �তায়ােল; এবং

         (vii) অ�ালুিমিনয়াম বা �াি�েকর আয়না, যিদ না এ�ট আবাসন এলাকায় �ায়ীভােব পাওয়া যায়।

      (2) এই মহকুমার অনুে�দ (1) এ তািলকাভ�� আইেটম�িল ছাড়াও, সম� মিহলা ব�ীেক �েয়াজনীয় �া��িবিধ আইেটম�িল িবভাগীয় খরেচ সরবরাহ করা হেব৷

      (3) �িত স�ােহ অ�ত একবার িবভাগীয় খরেচ গামছা িবিনময় করেত হেব। এই উপিবভােগর অনুে�দ (1) এবং (2) অনুসাের জাির করা অন�ান� সম� ব���গত �া��েসবা আইেটম�িল
িবভাগীয় খরেচ �েয়াজন অনুসাের পুনরায় পূরণ করা বা �িত�াপন করা হেব।

   (ছ)    �পাশাক।

      (1) ব��েদর �েয়াজন অনুযায়ী িবভাগ কতৃ�ক �দ� �পাশাক পরার অিধকার থাকেব৷ এই ধরেনর �পাশাক িডপাট�েমে�র খরেচ �ধৗত করা এবং �মরামত করা হেব এবং এেত অ�ভ� ��
থাকেব, িক� এেত সীমাব� নয়:

         (i) এক�ট শাট�;

         (ii) এক �জাড়া প�া�;

         (iii) অ�ব �ােসর দুই �সট;

         (iv) দুই �জাড়া �মাজা;

         (v) এক �জাড়া উপযু� পাদুকা; এবং

         (vi) ঠা�া আবহাওয়ায় এক�ট �সােয়টার বা �সােয়টশাট� জাির করেত হেব।

      (2) িবভাগ সাজা�া� ব�ীেদর সুিবধার �পাশাক পরেত বাধ� করেত পাের। এই িবভােগর অনুে�দ (h)(2) �ত বিণ �ত �পাশাক পিরেষবা�িল �িত�া ও পিরচালনা করার সময়, িবভাগ�ট
সম� ব�ীেদরেক ঋত�  অনুসাের উপযু� সুিবধার �পাশাক পরেত বাধ� করেত পাের, �ায়ােলর উপি�িতর জন�, ব�ীরা অনুে�েদ বিণ �ত �পাশােকর আইেটম�িল পরেত পাের। এই
উপিবভােগর। ব�ীেদর জন� �য �পাশাক সরবরাহ করা হয় তা সাজা�া� ব�ীেদর জন� �দওয়া �পাশাক �থেক সহেজই আলাদা করা যায়। ফ�ািসিল�ট �পাশাক সরবরাহ করা হেব, িডপাট�েম�
খরেচ ল�ািরং এবং �মরামত করা হেব।

      (3) যত�ণ না িবভাগ এই ধারার (h)(2) অনুে�েদ বিণ �ত �পাশাক পিরেষবা�িল �িত�া ও পিরচালনা কের, ব�ীেদরেক সুিবধাবিহভূ�ত �পাশাক পরার অনুমিত �দওয়া হেব। এই ধরেনর
�পাশােকর মেধ� আইেটম থাকেত পাের:

         (i) সুিবধায় �েবেশর সময় ব�ী �ারা পিরধান করা; এবং

         (ii) �কােনা উৎস �থেক ভিত�র পর �া�। জতুা সহ এই �পাশাক নত�ন বা ব�ব�ত হেত পাের।

         (iii) আটক ব���েদর এমন সব �পাশাক পরার অনুমিত �দওয়া হেব যা সাধারণভােব জনসাধারেণর মেধ� �হণেযাগ� এবং �য�িল �কােনা সুিবধার িনরাপ�ার জন� �মিক নয়।

      (4) কােজর িনেয়াগ বা বিহর�ন িবেনাদেন িনেয়া�জত কেয়িদেদর িবেশষ �পাশােকর �েয়াজন হয় তােদর িডপাট�েম� খরেচ এই ধরেনর �পাশাক সরবরাহ করা হেব।

      (5) এই ধারার (h)(2) অনুে�েদ বিণ �ত �পাশাক পিরেষবা�িল �িত�া ও পিরচালনা করার পের এবং সম� ব�ীেদর সুিবধার �পাশাক পরেত বাধ� করার পের, িবভাগ সম� ব��েক ভিত�র
সময় কমপে� িন�িলিখত�িল সরবরাহ করেব:

         (i) দু�ট শাট�;

         (ii) এক �জাড়া প�া�;

         (iii) অ�ব �ােসর চার �সট;

         (iv) চার �জাড়া �মাজা;



         (v) এক �জাড়া উপযু� পাদুকা; এবং

         (vi) ঠা�া আবহাওয়ায় এক�ট �সােয়টার বা �সােয়টশাট� জাির করেত হেব।

      (6) সম� ব�ীেদর সুিবধাজনক �পাশাক পিরধান করার �েয়াজন হেল, িবভাগ �িত চার িদন অ�র ব�ীেদর এই ধরেনর �পাশােকর পির�� িবিনময় �দান করেব।

   (জ)    �পাশাক পিরেষবা।

      (1) �িত স�ােহ অ�ত দুবার ব���গত বা সুিবধার �পাশাক পির�� পিরবত�েনর জন� ব�ীেদর সরবরাহ করার জন� পয �া� ল�� পিরেষবা িবভাগীয় খরেচ �দান করা হেব।

      (2) ব�ীেদরেক সুিবধার �পাশাক পরেত বাধ� করার আেগ, িবভাগ �াপন করেব এবং পিরচালনা করেব:

         (i) ল�� পিরেষবা এই িবভােগর (g)(5) এবং (6) অনুে�েদর �েয়াজনীয়তা পূরণ করার জন� পয �া� িডপাট�েম� খরেচ, এবং

         (ii) িনরাপদ ��ােরজ সুিবধা �যখান �থেক ব�ীেদর ব���গত �পাশাক অিবলে� পুন��ার করা যায় এবং �ায়াল �কােট� উপি�িতর জন� পির�ার করা যায় এবং ব��েদর �হফাজত
�থেক ছাড়ার পের অিবলে� পুন��ার করা যায়।

         (i)    িবছানাপ�।

      (1) এক�ট সুিবধায় ভিত� হওয়ার পের, সম� ব��েক িবছানার সমস�া সহ িবভাগীয় খরেচ �দান করা হেব, যার মেধ� রেয়েছ তেব সীমাব� নয়:

         (i) দু�ট শীট;

         (ii) এক�ট বািলশ;

         (iii) এক�ট বািলেশর �কস;

         (iv) এক�ট গিদ;

         (v) এক�ট গিদ কভার; এবং

         (vi) আরাম এবং উ�তা �দােনর জন� পয �া� ক�ল।

      (2) ইসু� করার আেগ, সম� িবছানার �জিনসপ� �িতর জন� পরী�া করা হেব এবং �েয়াজেন �মরামত বা পির�ার করা হেব।

      (3) বািলশ এবং চাদর �িত স�ােহ অ�ত একবার পির�ার করেত হেব। �িত িতন মােস অ�ত একবার ক�ল পির�ার করেত হেব। গিদ �িত ছয় মােস অ�ত একবার পির�ার করা
উিচত।

      (4) গিদ�িল অবশ�ই অি� �িতেরাধক উপকরণ িদেয় �তির করা উিচত। ম�াে�স কভার�িল অবশ�ই জল �িতেরাধী এবং সহেজ স�ািনটাইজড উভয় উপকরণ িদেয় �তির করা উিচত।

      (5) সুিবধার মেধ� স��ত �পাশাক এবং িবছানার সম� আইেটম এক�ট িনরাপদ এবং স�ািনটাির প�িতেত র�ণােব�ণ করা হেব৷

   (j)    আবাসন এলাকা।

      (1) ব�ীেদর িডপাট�েম� খরেচ ঝাড়ু, �মাপস, সাবান পাউডার, জীবাণুনাশক এবং অন�ান� উপকরণ সরবরাহ করা হেব যা আবাসন এলাকা�িলেক স�ঠকভােব পির�ার এবং র�ণােব�ণ
করার জন� যেথ�, িচিকৎসা কম�েদর �ারা িনেষধ করা ছাড়া। এই পিরি�িতেত, িবভাগ এই এলাকা�িল পির�ার করার জন� অন�ান� ব�ব�া করেব।

      (2) িবভাগ ঘর, �র, িদবাঘর এবং জানালা সহ সম� হাউ�জং এলাকা িনয়িমত পির�ার করার এবং সম� আবাসন এলাকায় ইঁদুর এবং �পাকামাকড় িনমূ �ল করার ব�ব�া করেব৷

      (3) সম� আবাসন এলাকায় ব�ীেদর ব���গত �া��িবিধর যু��স�ত মান পূরেণর জন� পয �া� সরবরােহ কমপে� িন�িলিখত িফ�চার থাকেত হেব:

         (i) গরম এবং ঠা�া জল িদেয় ড� বান;

         (ii) �াশ টয়েলট; এবং

         (iii) গরম এবং ঠা�া জল িদেয় ঝরনা।

§ 1-04 অিতির� িভড়।

   (a)     নীিত। পয �া� জায়গা এবং গহৃস�ার ব�ব�া না করা পয �� ব�ীেদর �সল, ক� বা ডরিমটিরেত রাখা যােব না।

   (b)    একক দখল।

      (1) একক দখেলর জন� িডজাইন করা বা �রট করা এক�ট ক� বা কে� �ধুমা� একজন ব�ী থাকেত হেব।

      (2) �িত�ট একক কে� এক�ট �াশ টয়েলট, পানীয় জল সহ এক�ট �ধায়ার �বিসন, এক�ট একক িবছানা এবং ব���গত স�ি�র জন� এক�ট ব�েযাগ� ��ােরজ পা� থাকেব৷

      (3) এক�ট একক-�কাষ আবাসন এলাকায় �িত�ট বািস�ার জন� �টিবল বা �ড� ��স থাকেত হেব যা �িতিদন কমপে� 12 ঘ�া ব�বহােরর জন� উপল�।

   (c)    একািধক দখল।

      (1) এক�ট মাি�পল-অকুেপ�� এিরয়া থাকেত হেব �িত�ট বািস�ার জন� এক�ট একক িবছানা, ব���গত স�ি�র জন� এক�ট ব�েযাগ� ��ােরজ কে�ইনার এবং এক�ট �টিবল বা �ড�
��স যা �িতিদন কমপে� 12 ঘ�া ব�বহােরর জন� উপল�।

      (2) একািধক-অিধ�হনকারী এলাকা�িল ঘুমােনার জায়গায় �িত ব��� �িত নূ�নতম 60 বগ �ফুট �মেঝ জায়গা �দান করেব।

      (3) এক�ট ব�-অিধপত� এলাকা �িত 8 জন ব�ীর জন� নূ�নতম এক�ট পিরচালনােযাগ� টয়েলট এবং ঝরনা এবং �িত 10 জন ব�ীর জন� এক�ট পিরচালনােযাগ� িস� �দান করেব।
 টয়েলট�িল �িতিদন 24 ঘ�া কম�েদর সহায়তা ছাড়া ব�বহােরর জন� অ�াে�সেযাগ� হেব।

      (4) এক�ট ব�-অিধপত� এলাকা এক�ট িদবাঘেরর �ান �দান করেব যা শারীিরকভােব এবং �িনগতভােব আলাদা িক� অিবলে� ঘুেমর জায়গার সংল� এবং অ�াে�সেযাগ�, দুই বা
তেতািধক বািস�ােদর জন� িডজাইন করা বা �রট করা ঘর�িল ব�তীত, যা 1 জানুয়াির বা তার আেগ �খালা হেয়েছ৷ 2000

      (5) এক�ট একািধক দখেলর এলাকায় এর �চেয় �বিশ বািড় থাকেব না:

         (i) 50 জন আটক

         (ii) ৬০ জন সাজা�া� ব�ী। এই উপ-অনুে�দ�ট জলুাই 1, 1985 এর পের �খালা সম� ব�-অিধপত� এলাকায় �েযাজ� হেব।

§ 1-05 লক-ইন।

   (a)    নীিত। �লােকেদর তােদর কে� সীমাব� থাকা সময় নূ�নতম রাখা উিচত এবং �ধুমা� যখন সুিবধার িনরাপ�া ও িনরাপ�ার জন� �েয়াজন তখনই তা �েয়াজন। এই
িবভােগর িবধান�িল RMAS আবাসেন ব�ী �লােকেদর জন� বা সং�ামক �রাগ ইউিনেট িচিকৎসার কারেণ সীমাব� ব���েদর ��ে� �েযাজ� নয়।

   (b)    অিন�াকৃত লক-ইন। িন�িলিখত উে�শ� ব�তীত �লােকেদর তােদর �কােষ সীমাব� থাকেত হেব না:

      (1) রােত গণনা বা ঘুেমর জন�, 24-ঘ�া সমেয়র মেধ� আট ঘ�ার �বিশ নয়;

      (2) িদেনর �বলায় গণনা বা �েয়াজনীয় সুিবধার ব�বসার জন� যা �ধুমা� �লােকেদর লক ইন থাকাকালীনই চালােনা �যেত পাের, �য �কােনা 24-ঘ�া সমেয়র মেধ� দুই ঘ�ার �বিশ নয়।
 এক�ট ব� গণনা স�ূণ � করেত �েয়াজন হেল এই সময় বাড়ােনা হেত পাের.

   (গ)    ঐ��ক লক-ইন। 



      (1) �লােকেদর লক-আউট সময়কােল তােদর কে� লক করার িবক� থাকেব। দুই (2) ঘ�া বা তার �বিশ সমেয়র লক-আউট িপিরয়েডর ��েত লক-ইন করেত �বেছ �নওয়া ব���েদর
অনুেরােধর িভি�েত িপিরয়েডর অেধ �ক পের লক আউট করা হেব। এই সমেয়, যারা লক আউট করা হেয়েছ তােদর অনুেরােধর িভি�েত লক করা হেব।

      (2) িবভাগ মানিসক পয �েব�েণর অব�ায় একজন ব���র ঐ��ক লক-ইন অ�ীকার করেত পাের যিদ একজন মেনােরাগ িবেশষ� বা মেনািব�ানী িলিখতভােব িনধ �ারণ কেরন �য
ঐ��ক লক-ইন �সই ব���র িনরাপ�ার জন� এক�ট ��তর �মিক �তির কের। ঐ��ক লক-ইন �ত�াখ�ান করার িস�া� অবশ�ই �িত দশ (10) িদেন পয �ােলাচনা করেত হেব, যার মেধ�
এক�ট মেনােরাগ িবেশষ� বা মেনািব�ানী �ারা ফলাফেলর িলিখত িববিৃত সহ। এই উপিবভাগ অনুসাের একজন মেনােরাগ িবেশষ� বা মেনািব�ানীর �ারা �নওয়া িস�া��িল অবশ�ই
�হফাজেত থাকা ব���র সােথ ব���গত পরামেশ �র িভি�েত হেত হেব।

   (d)    তফিসল। �িত�ট সুিবধা �িত�ট হাউ�জং এলাকায় �হফাজেত বা �পাে� থাকা সম� �লােকেদর কােছ তার লক-আউট সময়সূচী বজায় রাখেব এবং িবতরণ করেব, �িত�ট লক-আউট
সমেয়র সময় সহ যখন �লােকরা এই উপিবভােগর অনুে�দ (c)(1) �ারা �দ� িবক��িল ব�বহার করেত পাের .

(সংেশািধত িস�ট �রকড� 6/9/2021, �ভাব। 7/9/2021)

§ 1-06 িবেনাদন।

   (a)    নীিত। িবেনাদন সু�াে��র জন� অপিরহায � এবং এক�ট সুিবধার মেধ� উে�জনা কমােত অবদান রােখ। �হফাজেত থাকা ব���েদর পয �া� ইনেডার এবং আউটেডার
িবেনাদেনর সুেযাগ �দান করা হেব।

   (b)    িবেনাদন এলাকা। এই িবভােগর �েয়াজনীয়তা পূরেণর জন� পয �া� আকােরর অভ��রীণ এবং বিহর�ন িবেনাদন এলাকা �িত�ট সুিবধা �ারা �িত��ত এবং র�ণােব�ণ করা হেব।
 এক�ট বিহর�ন িবেনাদন এলাকা সূয �ােলাক এবং বায়ু সরাসির �েবেশর অনুমিত িদেত হেব.

   (c)    িবেনাদেনর সময়সূচী। িবেনাদেনর সময়কাল কমপে� এক ঘ�া হেত হেব; �ধুমা� িবেনাদন এলাকায় অিতবািহত সময় ঘ�ার িদেক গণনা করা হেব. বিহর�ন িবেনাদন এলাকায়
�িত স�ােহ সাত (7) িদন িবেনাদন পাওয়া যােব, অভ��রীণ িবেনাদন এলাকা ব�বহার করা হেল �িতকূল আবহাওয়া ছাড়া।

   (d)    িবেনাদেনর সর�াম। 

      (1) িবভাগ �হফাজেত থাকা �লােকেদর জন� িবেনাদেনর সময় পয �া� পিরমােণ সর�াম সরবরাহ করেব।

      (2) অনুেরােধর িভি�েত �িত�ট সুিবধা �হফাজেত থাকা �লােকেদর সে�াষজনক অব�ায় উপযু� বাইেরর �পাশাক, �কাট, ট� িপ এবং �াভস সহ �দান করেব, যখন তারা ঠা�া বা �ভজা
আবহাওয়ায় বাইেরর িবেনাদেন অংশ�হণ কের।

   (ঙ)    আবাসন এলাকার মেধ� িবেনাদন। 

      (1) �লােকেদর �সল কিরেডার এবং �র, িদবাঘর এবং পথৃক আবাসন ইউিনেটর মেধ� িবেনাদনমূলক কায �কলােপ িনযু� হওয়ার অনুমিত �দওয়া হেব। এই ধরেনর িবেনাদন অ�ভ� �� হেত
পাের িক� সীমাব� নয়:

         (i) �টিবল �গম;

         (ii) ব�ায়াম ��া�াম; এবং

         (iii) চা� ও কা�িশ� কায ��ম।

      (2) �সল কিরেডার এবং �র, িদবাঘর এবং পথৃক আবাসন ইউিনট�িলর মেধ� সংঘ�টত িবেনাদন এই িবভােগর উপিবভাগ (c) এর �েয়াজনীয়তা�িলর পিরপূরক, িক� পূরণ করেব না।

   (f)    সং�ামক �রাগ ইউিনেট রাখা �লাকেদর জন� িবেনাদন। �কােষর বাইের িবেনাদেনর জায়গায়, িবভাগ, িচিকৎসা �দানকারীেদর সােথ পরামশ � কের, সং�ামক �রােগর ইউিনেট
িচিকৎসার কারেণ সীমাব� �লােকেদরেক �কােষর মেধ� িবেনাদেনর জন� উপযু� িবেনাদন সর�াম এবং উপকরণ সরবরাহ করেত পাের। িবভাগেক অবশ�ই এই ধরেনর ব���েদর �দিনক
�কাশনা, �যমন সংবাদপ�, বই এবং ম�াগা�জেনর অ�াে�স �দান করেত হেব, যা �জল জনসংখ�ার �ারা কথ� ছয় (6) সবেচেয় সাধারণ ভাষায় উপল� করা হেব।

   (ছ)    সীমাব� আবাসেন মানুেষর জন� িবেনাদন। 40 RCNY অধ�ায় 6 -এ সং�ািয়ত RMAS-এ সীমাব� ব���েদর এই িবভােগর উপিবভাগ (c) এর িবধান অনুসাের িবেনাদেনর অনুমিত
�দওয়া হেব।

   (জ)    িবেনাদেন �েবেশর সীমাব�তা। আস� িনরাপ�া এবং িনরাপ�া ঝঁুিকর কারেণ �ধুমা� পাচঁ (5) িদেনর জন� একজন ব���র িবেনাদেনর অ�াে�স অ�ীকার করা �যেত পাের, যা
অবশ�ই িবিধিনেষেধর এক (1) কায �িদবেসর মেধ� �বােড� �রকড� কের ��রণ করেত হেব। িবেনাদেন একজন ব���র �েবশািধকােরর উপর আেরািপত �যেকােনা সীমা অবশ�ই িবভােগর �ধান
�ারা অনুেমািদত হেত হেব।

(সংেশািধত িস�ট �রকড� 12/24/2015, �ভাব। 1/23/2016; সংেশািধত িস�ট �রকড� 6/9/2021, �ভাব। 7/9/2021)

§ 1-07 ধম �।

   (a)    নীিত। �হফাজেত থাকা ব���েদর �কােনা ধম�য় িব�াস ধারণ করার এবং �কােনা ধম�য় �গা�� বা সংগঠেনর সদস� হওয়ার পাশাপািশ �কােনা ধম�য় িব�ােসর অনুশীলন
�থেক িবরত থাকার সীমাহীন অিধকার রেয়েছ। �হফাজেত থাকা একজন ব��� তার ধম�য় অনুষ� পিরবত�ন করেত পাের।

   (b)    ধম�য় িব�ােসর অনুশীলন। 

      (1) �হফাজেত থাকা ব���রা তােদর ধম�য় িব�াস�িল এমন �কানও উপােয় �েয়াগ করার অিধকারী যা �কানও সুিবধার সুর�া বা সুর�ার জন� �� এবং বত�মান িবপদ গঠন কের না।

      (2) িবভােগর বা �কােনা ���ােসবী কম �সূিচর �কােনা কম �চারী বা এেজ�েক ধম �া�িরত করার বা �হফাজেত থাকা �কােনা ব���েক ধম �া�িরত করার অনুমিত �দওয়া হেব না, বা �হফাজেত
থাকা �কােনা ব���েক �কােনা ধম�য় িব�াস অনুশীলন করেত বাধ� করা হেব না বা িন�ৎসািহত করা হেব না।

      (3) সম� �লাকেক তােদর ধম�য় িব�ােসর অনুশীলেন সমান ময �াদা এবং সুর�া �দান করা হেব ব�তীত যখন এই জাতীয় অনুশীলন সুিবধার ��টেনর অযািচতভােব ব�াহত হয়।

   (গ)    ধম�য় কম �কা� এক��ত করা। 

      (1) এই ধারার উপিবভাগ (a) এর �েয়াজনীয়তার সােথ সাম�স�পূণ �, �হফাজেত থাকা সকল ব���েক সং�ামক �রাগ ইউিনেট িচিকৎসার কারেণ সীমাব� ব��� ব�তীত ধম�য় উপাসনা
এবং অন�ান� ধম�য় কায �কলােপর উে�েশ� এক��ত হওয়ার অনুমিত �দওয়া হেব।

      (2) �িত�ট সুিবধা �হফাজেত থাকা সকল ব���েক সমেবত ধম�য় উপাসনা এবং অন�ান� ধম�য় কায �কলােপর জন� এক�ট উপযু� এলাকায় �েবশািধকার �দান করেব। এই িবভােগর
অনুে�দ (b)(1) এর �েয়াজনীয়তার সােথ সাম�স�পূণ �, এই এলাকা�ট তােদর ধেম �র অনুশীলন অনুসাের �হফাজেত থাকা �লাকেদর জন� উপল� করা হেব।

   (d)    ধম�য় উপেদ�া। 

      (1) এই িবভােগ ব�ব�ত িহসােব, "ধম�য় উপেদ�া" শে�র অথ � একজন ব��� িযিন �াসি�ক ধম�য় কতৃ�পে�র কাছ �থেক অনুেমাদন �পেয়েছন।

      (2) ধম�য় উপেদ�ােদর এই ধারার উপিবভাগ (c) অনুসাের অনুেমািদত ধম�য় ��য়াকলাপ�িলেক এক��ত করার অনুমিত �দওয়া হেব৷ যখন �কান ধম�য় উপেদ�া পাওয়া যায় না, তখন
ধম�য় �গা��র অ�গ �ত �হফাজেত থাকা একজন ব���েক এক��ত ধম�য় কায ��ম পিরচালনা করার অনুমিত �দওয়া �যেত পাের।

      (3) এই িবভােগর অনুে�দ (b)(1) এর �েয়াজনীয়তার সােথ সাম�স�পূণ �, �লােকেদর লক-আউট সময়কােল তােদর ধম�য় উপেদ�ােদর সােথ �গাপনীয় পরামেশ �র অনুমিত �দওয়া হেব।

   (ঙ)    ধম�য় ছ� �ট বা উৎসব উদযাপন। এই ধারার অনুে�দ (b)(1) এর �েয়াজনীয়তার সােথ সাম�স�পূণ �, �লােকেদর ধম�য় ছ� �ট বা উত্সব�িল ব���গতভােব বা সমেবত িভি�েত উদযাপন
করার অনুমিত �দওয়া হেব৷

   (f)    ধম�য় খাদ� আইন। �হফাজেত থাকা �লােকরা তােদর ধম � �ারা �িত��ত খাদ�তািলকা আইন বা উপবােসর যু��স�ত পালেনর অিধকারী। �িত�ট সুিবধা �লােকেদর এই ধরেনর ধম�য়
খাদ�তািলকা আইন পূরেণর জন� পয �া� খাদ� সাম�ী সরবরাহ করেব।

   (ছ)    ধম�য় িনব�। এই ধারার অনুে�দ (b)(1) এর �েয়াজনীয়তার সােথ সাম�স�পূণ �, �হফাজেত থাকা ব���রা �পাশাক এবং ট� িপ সহ ধম�য় পদক বা অন�ান� ধম�য় সাম�ী পরার এবং
ধারণ করার অিধকারী হেব।

   (জ)    িবিধিনেষধমূলক আবাসেন �লােকেদর �ারা ধম�য় িব�ােসর অনুশীলন। 
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      (1) RMAS হাউ�জং-এ ব�ী ব���েদর এই ধারার (g) মাধ�েম উপিবভাগ (d) �ারা �দ� সুেযাগ�িল সহ তােদর ধম�য় িব�াস অনুশীলন করেত িনেষধ করা হেব না।

      (2) 40 RCNY অধ�ায় 6 -এ সং�ািয়ত RMAS আবাসেনর �র 1 এবং 2-এ �লােকেদর �ারা এক��ত ধম�য় কায �কলােপর জন� এই ধরেনর ব���েদর এেক অপেরর সােথ বা �হফাজেত
থাকা অন�ান� �লােকেদর সােথ যথাযথ িনরাপ�ার সােথ এক��ত ধম�য় কায �কলােপ �যাগদােনর অনুমিত �দান করা হেব৷

   (i)    এক�ট ধম�য় �গা�� বা সংগঠেনর �ীকৃিত। 

      (1) িবভাগ �ারা �ীকৃত সম� ধম�য় �গা�� এবং সংগঠেনর এক�ট তািলকা বজায় রাখা হেব। এই তািলকা�ট ��ািনশ এবং ইংের�জেত হেব এবং �িত�ট হাউ�জং এলাকায় �হফাজেত �েবশ
করা বা �পা� করা সম� ব���েদর মেধ� িবতরণ করা হেব।

      (2) �িত�ট সুিবধা �িত�ট ধম�য় �গা�� এবং সং�ার জন� ধম�য় উপেদ�ার এক�ট তািলকা, যিদ থােক, এবং �িত�ট ধেম �র সমেবত পিরেষবার জন� সময় ও �ান বজায় রাখেব৷ এই তািলকা�ট
��ািনশ এবং ইংের�জেত হেব এবং �িত�ট হাউ�জং এলাকায় �হফাজেত �েবশ করা বা �পা� করা সম� ব���েদর মেধ� িবতরণ করা হেব।

      (3) �হফাজেত থাকা ব���রা িবভাগ �ারা পূেব � �ীকৃত নয় এমন এক�ট ধম�য় �গা�� বা সং�ার িব�াস অনুশীলন করার জন� িবভাগেক অনুেরাধ করেত পাের।

      (4) এই উপিবভােগর অনুে�দ (3) অনুসাের করা অনুেরাধ�িল িনধ �ারেণর ��ে�, অন�েদর মেধ� িন�িলিখত িবষয়�িলেক িব�ােসর জন� এক�ট ধম�য় িভি� িনেদ�শক িহসােব িবেবচনা
করা হেব:

         (i) ধম�য় নীিতর সােথ স�িক�ত িব�ােসর সমথ �নকারী যেথ� সািহত� আেছ িকনা;

         (ii) িব�াস ভাগ কের �নওয়া এক�ট �ীকৃত এবং সমি�ত �গা�� �ারা আনু�ািনক, সংগ�ঠত উপাসনা আেছ িকনা;

         (iii) িব�ােসর সমথ �েন সাধারণ �নিতক, �নিতক বা বু��বিৃ�ক মতামত �শয়ার কের এমন ব���েদর এক�ট অনানু�ািনক সিমিত আেছ িকনা; বা

         (iv) অনুেরাধকারী ব���র িব�াস গভীরভােব এবং আ�িরকভােব ধারণ কের িকনা।

      (5) এই উপিবভােগর অনুে�দ (3) অনুসাের করা অনুেরাধ�িল িনধ �ারণ করার ��ে�, িন�িলিখত কারণ�িলেক িব�ােসর জন� ধম�য় িভি�র অভাব িনেদ�শ কের বেল িবেবিচত হেব না:

         (i) িব�াস�ট অ� সংখ�ক ব���র �ারা অনু��ত হয়;

         (ii) িব�াস�ট সা�িতক উত্েসর;

         (iii) িব�াস এক�ট সেব �া� স�া বা তার সমত�ল� ধারণার উপর িভি� কের নয়; বা

         (iv) িব�াস�ট অজনি�য় বা িবতিক�ত।

      (6) িবভাগ এই উপিবভােগর অনুে�দ (3) অনুসাের করা এক�ট অনুেরাধ িনধ �ারণ করার আেগ, অনুেরাধকারীেক িব�ােসর জন� এক�ট ধম�য় িভি� িনেদ�শ কের �মাণ উপ�াপন করার
অনুমিত �দওয়া হেব।

      (7) এই উপিবভােগর অনুে�দ (1) এবং (3) এ বিণ �ত প�িত�ট �েযাজ� হেব যখন এই উপিবভােগর অনুে�দ (i)(3) অনুসাের করা এক�ট অনুেরাধ অ�ীকার করা হয়৷

   (j)    ধম�য় িব�ােসর অনুশীলেনর উপর সীমাব�তা। 

      (1) �হফাজেত থাকা �কােনা ব���র ধম�য় িব�ােসর অনুশীলনেক সীিমত করার �য �কােনা সংক� িলিখতভােব করা হেব এবং এই ধরেনর সংকে�র অ�িন �িহত সুিনিদ�� তথ� ও কারণ�িল
উে�খ করেব। আপীল প�িত সহ এই সংকে�র এক�ট অনুিলিপ �বােড�র কােছ এবং সংক� �ারা �ভািবত �যেকান ব���র কােছ সংকে�র এক (1) কায �িদবেসর মেধ� পাঠােনা হেব।

      (2) এই সংক��ট অবশ�ই তার ধেম �র অনুশীলেনর সময় �হফাজেত থাকা ব���র �ারা সংঘ�টত িনিদ�� কােজর উপর িভি� কের হেত হেব যা সুিবধার িনরাপ�া এবং িনরাপ�ার জন�
এক�ট ��তর এবং তাত্�িণক �মিক �দশ �ন কের। �কােনা সংকে�র আেগ, ব���েক িনিদ�� চােজ�র িলিখত িব�ি� এবং চা�জ�ং পে�র নাম ও িববিৃত �দান করেত হেব এবং �িত��য়া
জানােনার সুেযাগ িদেত হেব।

      (3) এই মহকুমা অনুসাের করা সংক� �ারা �ভািবত �যেকান ব��� �বােড�র কােছ এই ধরেনর সংকে�র আেবদন করেত পােরন।

         (i) সংক� �ারা �ভািবত ব��� সংকে�র িব�ে� আিপল করার জন� ব���র অিভ�ােয়র �বাড� এবং িবভাগেক িলিখতভােব �না�টশ �দেবন।

         (ii) িবভাগ এবং সংক� �ারা �ভািবত �য �কান ব��� িলিখত সংক� ছাড়াও �াসি�ক উপাদান িবেবচনার জন� �বােড�র কােছ জমা িদেত পাের।

         (iii) �বাড� বা তার মেনানীত ব��� অনুেরাধ করা পয �ােলাচনার �না�টশ পাওয়ার পের �চৗ� (14) কায �িদবেসর মেধ� আিপেলর উপর এক�ট িলিখত িস�া� জাির করেব৷

(সংেশািধত িস�ট �রকড� 6/9/2021, �ভাব। 7/9/2021)

§ 1-08 আদালত এবং আইিন পিরেষবা�িলেত অ�াে�স।

   (a)    নীিত। �হফাজেত থাকা ব���রা আদালত, অ�াটিন �, আইনী সহকারী এবং আইিন উপকরেণ �েবেশর অিধকারী।

   (b)    িবচািরক ও �শাসিনক কায ��ম। 

      (1) �হফাজেত থাকা ব���েদর আদালেতর আেদশ ব�তীত �ফৗজদাির বা �দওয়ানী কায ��েমর সােথ স�িক�ত আদালত বা �শাসিনক সং�ার সােথ তােদর �যাগােযােগ সীমাব� করা যােব
না।

      (2) আদালত বা �শাসিনক সং�ার সামেন হা�জর হওয়ার জন� িনধ �ািরত �লােকেদর সময়মত পিরবহন সরবরাহ করা হেব। �হফাজেত �লােকেদর পিরবহেনর জন� ব�ব�ত
যানবাহন�িলেক অবশ�ই সম� �েযাজ� িনরাপ�া এবং পিরদশ �েনর �েয়াজনীয়তা পূরণ করেত হেব এবং পয �া� বায়ুচলাচল, আেলা এবং আরাম �দান করেত হেব।

   (গ)    কাউে�েল �েবশ। 

      (1) �হফাজেত থাকা ব���েদর অ�াটিন �েদর সােথ �যাগােযােগ সীমাব� করা যােব না। একজন অ�াটিন � �ারা �িতিনিধ� করা এই সত��ট �সই ব���েক অন� অ�াটিন �েদর সােথ �যাগােযাগ
করেত বাধা �দওয়ার কারণ হেব না। �য �কােনা স�ঠকভােব িচি�ত অ�াটিন � �সই ব���র স�িতেত �হফাজেত থাকা �যেকােনা ব���র সে� �দখা করেত পােরন।

         (i) এক�ট সুিবধা পাস পাওয়ার জন� িবভােগর �ক�ীয় অিফেস একজন মেনানীত কম �কত�ার কােছ এক�ট অ�াটিন �র পিরচয় উপ�াপন করেত হেত পাের। এই পাস�ট অ�াটিন �েক
িবভােগর �হফাজেত থাকা �যেকােনা ব���র সােথ �দখা করার অনুমিত �দেব।

         (ii) �ধুমা� িডপাট�েমে�র এমন শনা�করেণর �েয়াজন হেত পাের যা সাধারণত একজন অ�াটিন �র কােছ থােক।

      (2) িবভাগ আদালেতর আেদশ অনুসাের �যাগ�তার জন� পরী�ার মধ� িদেয় থাকা ব���েদর জন� �রকেড�র �যেকান অ�াটিন �, বা আদালেতর �না�টশ সহ একজন অ�াটিন �েক পিরদশ �ন
সীিমত করেত পাের।

      (3) 40 RCNY § 1-09 এর িবধান অনুসাের �হফাজেত থাকা ব��� এবং অ�াটিন �েদর মেধ� �দখা �গাপনীয় এবং সুরি�ত রাখা হেব ৷ সকাল ৮টা �থেক রাত ৮টার মেধ� �িতিদন অ�ত আট
ঘ�া আইিন িভ�জেটর অনুমিত �দওয়া হেব, ব�বসািয়ক িদেন, �সই সমেয়র মেধ� চার�ট (4) ঘ�া হেব সকাল ৮টা �থেক সকাল ১০টা, এবং স��া ৬টা �থেক রাত ৮টা পয �� িবভাগ�ট সময়সূচী
বজায় রাখেব এবং �পা� করেব। �িত�ট সুিবধায় �বধ িভ�জ�টং ঘ�ার।

      (4) 40 RCNY § 1-11 -এ �দ� ব�তীত, �হফাজেত থাকা ব���েদর এবং অ�াটিন �েদর মেধ� �মইেল �দির করা, পড়া বা হ�ে�প করা যােব না ৷

(5) 40 RCNY § 1-10       এর িবধান অনুসাের �হফাজেত থাকা ব��� এবং অ�াটিন �েদর মেধ� �টিলেফান �যাগােযাগ �গাপনীয় এবং সুরি�ত রাখা হেব ৷

   (d)    সহ-আসািমেদর অ�াে�স। যু��স�ত অনুেরােধর িভি�েত, িবচােরর অেপ�ায় থাকা ব���েদর এবং তােদর সকল সহ-আসামী যারা এই ধরেনর পিরদশ �েন স�ত হন তােদর মেধ�
িনয়িমত পিরদশ �েনর অনুমিত �দওয়া হেব। যিদ সহ-আসািমেদর �কউ ব�ী থােক, তাহেল িবভাগ�ট �রকেড�র একজন অ�াটিন � উপি�ত থাকেত হেব এবং �টিলকনফাের��ং ব�বহার করা হেব,
যিদ উপল� থােক।

   (ঙ)    অ�াটিন � সহকারী। 
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https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-128275#JD_T40C001_1-09
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-79229#JD_T40C001_1-11
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-128276#JD_T40C001_1-10


      (1) আইেনর ছা�, আইিন প�ারা�েফশনাল, এবং �হফাজেত থাকা একজন ব���র �িতিনিধ�কারী একজন অ�াটিন �র ত�াবধােন কাজ করা অন�ান� অ�াটিন � সহকারীরা একই পিরমােণ
এবং একই শেত� �সই ব���র সােথ �মল, �টিলেফান এবং ব���গত পিরদশ �েনর মাধ�েম �যাগােযাগ করার অনুমিত পােব। �য অ�াটিন � ব��� �িতিনিধ� করার উে�েশ� তা করেত পাের।
 �হফাজেত থাকা একজন ব���র সােথ �যাগােযাগ করা একজন অ�াটিন �র ত�াবধােন কাজ করা আইেনর ছা�, আইিন প�ারা�েফশনাল এবং অন�ান� অ�াটিন � সহকারীরা �সই ব���র সােথ
�মল, �টিলেফান বা ব���গত পিরদশ �েনর মাধ�েম একই পিরমােণ এবং অ�াটিন � �য শেত� �যাগােযাগ করেত পারেবন তা করেত পাের।

      (2) একজন অ�াটিন � সহকারীেক এক�ট সুিবধা পাস পাওয়ার জন� িবভােগর �ক�ীয় অিফেস একজন মেনানীত কম �কত�ার কােছ অ�াটিন � �থেক এক�ট পিরচয়প� উপ�াপন করেত হেত
পাের। 40 RCNY § 1-09 (h)(1) এ তািলকাভ�� �যেকােনা কারেণর িভি�েত এক�ট পাস অ�ীকার করা হেব না ।

      (3) পাস�ট সহকারীেক এই িবভােগর উপিবভাগ (e) এ তািলকাভ�� কায � স�াদেনর অনুমিত �দেব। আইিন সহকারীর �ারা সংঘ�টত সুিনিদ�� ��য়াকলাপ�িল যিদ �কানও সুিবধার সুর�া
এবং সুর�ার জন� আইিন সহকারীর �মিক �দশ �ন কের তেব এ�ট �ত�াহার করা �যেত পাের। এই সংক��ট 40 RCNY § 1-09 এর উপিবভাগ (h) এর অনুে�দ (2), (4) এবং (5) এর
প�িতগত �েয়াজনীয়তা অনুসাের করা উিচত ।

   (f)    আইন ��াগার। �িত�ট সুিবধা এক�ট স�ঠকভােব স��ত এবং কম� আইন ��াগার বজায় রাখেব।

      (1) আইন ��াগার�ট এক�ট পথৃক এলাকায় পয �া�ভােব �কালাহল ও কায �কলাপ মু� এবং �টকসই গেবষণার অনুমিত �দওয়ার জন� পয �া� �ান এবং আেলা সহ অবি�ত হেব৷

      (2) �িত�ট আইন ��াগার কমপে� এক�ট (1) স�াহাে�র িদন সহ �িত স�ােহ নূ�নতম পাচঁ (5) িদেনর জন� �খালা থাকেব। �িতিদন এক�ট আইন ��াগার �খালা থােক:

         (i) 600 (600) জেনর �বিশ �লােকর আবাসেনর সুিবধা�িলেত, �িত�ট আইন ��াগার সব �িন� দশ (10) ঘ�ার জন� পিরচািলত হেব, যার মেধ� কমপে� আট (8)�ট লক-আউেটর সময়
হেব;

         (ii) 600 (600) বা তার কম �লােকর আবাসন সুিবধা�িলেত, �িত�ট আইন ��াগার সব �িন� আট (8) এবং �দড় ঘ�ার জন� পিরচািলত হেব, যার মেধ� কমপে� 6 (6) এবং লক
চলাকালীন হেব- আউট ঘ�া

         (iii) সম� সুিবধার মেধ�, আইন ��াগার�ট স��া 6 টা �থেক 10 টার মেধ� কমপে� িতন (3) ঘ�ার জন� পিরচািলত হেব; এবং

         (iv) আইন ��াগার�ট নববেষ �র িদন, 4ঠা জলুাই, থ�া�সিগিভং এবং ��সমাস ব�তীত িনয়িমত আইন ��াগােরর িদন�িলেত পেড় এমন সম� ছ� �টর িদেন মানুেষর ব�বহােরর জন�
উ�ু� রাখা হেব৷ আইন ��াগার�ট িনিদ�� ছ� �টর িদেন ব� থাকেত পাের তেব শত� থােক �য আইন ��াগার পিরেষবা�িল একই স�ােহর দু�ট িদেন আইন ��াগার সাধারণত ব� থােক। �য
ছ� �টর িদেন আইন লাইে�ির �খালা থােক, �সখােন এ�ট কমপে� আট (8) ঘ�া কাজ করেব। আইন ��াগােরর সময়সূচীেত �কােনা পিরবত�ন করা হেব না সংেশাধনী �বােড�র িলিখত �না�টশ
ছাড়া এবং পিরকি�ত পিরবত�ন(�িল) বা�বায়েনর কমপে� পাচঁ (5) কায �িদবস আেগ �া� হেব।

      (3) আইন লাইে�িরর সময়সূচী�ট িদেনর সময় �হফাজেত থাকা �লােকেদর অ�াে�স �দােনর জন� ব�ব�া করা হেব যখন অন�ান� কায ��ম �যমন িবেনাদন, কিমশনারী, খাবার, �ুল,
অসু� কল, ইত�ািদ িনধ �ািরত �নই৷ �যখােন এই ধরেনর িবেবচনা করা যােব না, �সখােন �লােকেদর িদেনর �বলায় পরবত� সমেয় আইন ��াগাের উপি�ত হওয়ার আেরক�ট সুেযাগ �দওয়া
হেব।

      (4) �হফাজেত থাকা �েত�ক ব���েক আইন ��াগার �খালার িদেন কমপে� দুই (2) ঘ�ার জন� আইন ��াগাের �েবশািধকার �দওয়া হেব। অনুেরােধর িভি�েত, �েয়াজন অনুসাের
অিতির� সময় �দওয়া �যেত পাের, �ান এবং সময় অনুমিত �দয়। অিতির� সময় �দােনর ��ে�, যােদর অিতির� সমেয়র জন� তাৎ�িণক �েয়াজন আেছ, �যমন িবচারাধীন ব��� এবং
আস� আদালেতর সময়সীমা আেছ তােদর অ�ািধকার �দওয়া হেব।

      (5) অনুে�দ (f)(4) এর িবধান সে�ও, সং�ামক �রাগ ইউিনেট িচিকৎসার কারেণ রাখা ব���েদর আইন ��াগাের �েবশািধকার �থেক ব��ত করা �যেত পাের। কায �কর আইিন গেবষণার
অনুমিত �দওয়ার জন� আইিন উপকরণ�িলেত অ�াে�েসর এক�ট িবক� প�িত চালু করা হেব।

(6) 40 RCNY অধ�ায় 6       -এ সং�ািয়ত RMAS আবাসেনর �র 1 এবং 2-এর �লােকেদর জন� আইন ��াগােরর সময়�িল �াস বা বাদ �দওয়া �যেত পাের, তেব কায �কর আইিন গেবষণার
অনুমিত �দওয়ার জন� আইিন উপকরণ�িলেত অ�াে�েসর এক�ট িবক� প�িত চালু করা হয়।

      (7) সাধারণ জনসংখ�ার �লােকেদর জন� আইনী গেবষণা �াস�িল �িত�ট সুিবধায় কমপে� ��মািসক িভি�েত পিরচািলত হেব৷ RMAS আবাসেনর �র 1 এবং 2-এর �লােকেদর
অনুেরােধর িভি�েত আইিন গেবষণার �িশ�েণর উপকরণ�িল উপল� করা হেব৷

      (8) িবভাগ �িত�ট সুিবধার আইন ��াগাের উপল� সং�ান�িলর িবশদ িববরণ িদেয় �বােড�র কােছ বািষ �ক িরেপাট� করেব, যার মেধ� সম� আইেনর বই এবং সামিয়কীর িশেরানাম এবং
তািরেখর তািলকা এবং ইংের�জ ও ��ািনশ-ভাষী আইনী আইেনর সংখ�া, �যাগ�তা এবং সময় রেয়েছ। সহকারী

   (ছ)    আইিন নিথ এবং সরবরাহ। 

      (1) �িত�ট আইন ��াগাের �েয়াজনীয় গেবষণা এবং �রফাের� সাম�ী থাকেত হেব যা স�ঠকভােব আপেডট এবং পিরপূরক রাখা হেব এবং উপকরণ�িল হািরেয় �গেল বা �িত�� হেল
অযথা িবল� ছাড়াই �িত�াপন করা হেব৷

      (2) �হফাজেত থাকা ব���েদর আইিন নিথ ��ত করার উে�েশ� টাইপরাইটার, �ডিডেকেটড ওয়াড� �েসসর এবং ফেটাকিপয়াের যু��স�ত অ�াে�স থাকেত হেব। মানুেষর ব�বহােরর
জন� পয �া� সংখ�ক টাইপরাইটার, �ডিডেকেটড ওয়াড� �েসসর এবং ফেটাকিপ �মিশন সরবরাহ করা হেব।

      (3) �হফাজেত থাকা ব���েদর �ারা �কনার জন� কলম, আইিন কাগজ এবং প�াড সহ আইিন করিণক সরবরাহ করা হেব৷ এই ধরেনর আইিন করিণক সরবরাহ দির� ব���েদর
িডপাট�েম� খরেচ �দান করা হেব।

      (4) অিচি�ত আইিন ফম � যা সাধারণত �হফাজেত থাকা ব���েদর �ারা ব�ব�ত হয় উপল� করা হেব৷ �িত�ট ব���েক ব���র ব�বহােরর জন� এই ধরেনর ফম ��িলর কিপ ব�বহার বা
�তির করার অনুমিত �দওয়া হেব৷

   (জ)    আইন ��াগাের কম �রত। 

      (1) কােজর সম� ঘ�া চলাকালীন, �িত�ট আইন ��াগাের �িশি�ত �বসামিরক আইনী সম�য়কারী (�িল) সহ �লােকেদর আইিন উপকরণ �তিরেত সহায়তা করার জন� কম�
থাকেব৷ িনয়িমত বরা�কৃত আইিন সম�য়কারী(�দর) এর বিধ �ত অনুপি�িতর সময় আইিন সম�য়কারী কভােরজ �দান করা হেব।

      (2) �িত�ট আইন ��াগাের পয �া� সংখ�ক �ায়ীভােব িনেয়াগকৃত সংেশাধন কম �কত�া আইন ��াগার প�িত স�েক� �ানী থাকেব।

      (3) �হফাজেত থাকা ��ািনশ-ভাষী ব���েদর �েয়াজেনর িভি�েত ��ািনশ ভাষায় সাবলীল কম �চারীেদর �ারা আইন ��াগার ব�বহাের সহায়তা �দান করা হেব।

   (i)    আইিন নিথ এবং গেবষণা সাম�ীর সংখ�া। 

      (1) �হফাজেত থাকা ব���েদর �যেকােনা উৎস �থেক আইেনর বই এবং অন�ান� আইিন গেবষণা সাম�ী �য় এবং �হণ করার অনুমিত �দওয়া হেব।

      (2) ক��িলেত সাম�ী রাখা এবং �কাষ অনুস�ােনর িনয়�ণকারী যু��স�ত �িবধান�িল গহৃীত হেত পাের, তেব �কানও পিরি�িতেতই আইনানুগ পেরায়ানা ছাড়া সংেশাধনকারী
কম�েদর �ারা মানুেষর আইিন নিথ, বই এবং কাগজপ� পড়া বা বােজয়া� করা যােব না৷ �যখােন এক�ট কে�র �ান সীিমত, �সখােন সুিবধার অন� �কাথাও িনরাপেদ আইিন উপকরণ
সংর�েণর এক�ট িবক� প�িত �েয়াজন, শত� থােক �য �হফাজেত থাকা একজন ব���র এই উপকরণ�িলেত িনয়িমত অ�াে�স থাকেব।

   (j)    আইন ��াগাের �েবেশর সীমাব�তা। 

      (1) �হফাজেত থাকা ব���েদর আইন ��াগার �থেক সিরেয় �দওয়া হেত পাের যিদ তারা আইন ��াগােরর সুশ�ৃল কায �কািরতা ব�াহত কের বা আইন ��াগারেক এর উে�শ�মূলক
উে�েশ� ব�বহার না কের।

      (2) আইন ��াগাের একজন ব���র �েবশািধকার সীিমত করার �য �কােনা সংক� িলিখতভােব �তির করা হেব এবং এই ধরেনর সংকে�র অ�িন �িহত িনিদ�� তথ� ও কারণ�িলেক বণ �না
করেত হেব। আপীল প�িত সহ এই সংকে�র এক�ট অনুিলিপ �বােড�র কােছ এবং সংকে�র �ারা �ভািবত �যেকান ব���র কােছ সংকে�র এক কায �িদবেসর মেধ� পাঠােনা হেব।

      (3) আইন ��াগার �থেক বাদ �দওয়া �যেকান ব���র জন� কায �কর আইিন গেবষণার অনুমিত �দওয়ার জন� আইিন উপকরণ�িলেত অ�াে�েসর এক�ট িবক� প�িত চালু করা হেব।
 একজন আইনী সম�য়কারী অনুেরােধর িভি�েত তার আইন ��াগােরর �েয়াজনীয়তা িনধ �ারেণর জন� �য �কােনা বিহ�ৃত ব���র সােথ �দখা করেবন।

      (4) এই মহকুমা (j) অনুসাের করা সংক� �ারা �ভািবত �যেকান ব��� �বােড�র কােছ এই ধরেনর সংকে�র আেবদন করেত পােরন।

         (i) সংক� �ারা �ভািবত ব��� �বাড�েক এবং তার বা তার অিভ�ােয়র িবভাগেক সংকে�র িব�ে� আিপল করার জন� িলিখতভােব �না�টশ �দেবন।

         (ii) িবভাগ এবং সংক� �ারা �ভািবত �য �কান ব��� িলিখত সংক� ছাড়াও �াসি�ক উপাদান িবেবচনার জন� �বােড�র কােছ জমা িদেত পাের।

https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-128275#JD_T40C001_1-09
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-128275#JD_T40C001_1-09
https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCrules/0-0-0-128278#JD_T40C006


         (iii) অনুেরাধ করা পয �ােলাচনার �না�টশ পাওয়ার পের �বাড� বা তার মেনানীত ব��� পাচঁ (5) কায �িদবেসর মেধ� আিপেলর উপর এক�ট িলিখত িস�া� জাির করেবন।

(সংেশািধত িস�ট �রকড� 6/9/2021, �ভাব। 7/9/2021)

§ 1-09 িভ�জ�টং।

   (a)    নীিত।�হফাজেত থাকা সকল ব��� পয �া� �দঘ �� এবং সংখ�ার ব���গত পিরদশ �ন পাওয়ার অিধকারী। সামা�জক এবং পািরবািরক �নটওয়াক� এবং সহায়তা ব�ব�ার সােথ
ব���গত সংেযাগ বজায় রাখা ব�ী অব�ায় এবং পুনরায় �েবেশর সময় উভয় ফলাফেলর উ�িতর জন� ���পূণ �। ব�ুবা�ব এবং পিরবােরর সােথ �দখা একজন ব���র এই সংেযাগ�িল
বজায় রাখেত এক�ট ���পূণ � ভূিমকা পালন কের এবং তাই িবভাগ �ারা উত্সািহত করা উিচত এবং সুিবধা �দওয়া উিচত। উপর�, �বাড� �ীকার কের �য একজন ব���র পিরবার রে�র
মাধ�েম বা আইনগতভােব �ীকৃত ব�ন, �যমন িববাহ বা দ�ক �হেণর মাধ�েম ব���র সােথ স�িক�ত তােদর মেধ� সীমাব� থাকেত পাের না। অতএব, "পিরবার" শ��ট �যেহত�  এ�ট এই
উপিবভােগ ব�ব�ত হয় তা পািরবািরক কাঠােমার �বিচ�� এবং িবিভ� ধরেণর স�েক�র �িতফলেনর জন� িবস্তৃতভােব �বাঝােনা উিচত যা �হফাজেত থাকা একজন ব���েক অন�েদর সােথ
ঘিন�ভােব সংযু� করেত পাের। এ�ট অ�ভ� �� করা উিচত, উদাহরণ��প, িক� সীমাব� নাও হেত পাের: �রামাি�ক অংশীদার; godparents এবং godchildren; বত�মান এবং �া�ন সৎ
বাবা-মা, স�ান এবং ভাইেবান; এবং যারা বত�মান বা �া�ন গাহ��� অংশীদাির�, পালক ব�ব�া, নাগিরক ইউিনয়ন বা সহবােসর মাধ�েম ব���র সােথ সংযু�।

   (b)    পিরদশ �ন এবং অেপ�ার জায়গা। 

      (1) এই িবভােগর �েয়াজনীয়তা�িল পূরণ করার জন� পয �া� আকােরর এক�ট পিরদশ �ন এলাকা �িত�ট সুিবধায় �িত��ত এবং র�ণােব�ণ করেত হেব।

      (2) পিরদশ �ন এলাকা�ট এমনভােব িডজাইন করা হেব যােত �হফাজেত থাকা �লাকজন এবং তােদর দশ �নাথ�েদর মেধ� এই িবভােগর উপিবভাগ (f) �ারা �েয়াজনীয় শারীিরক �যাগােযােগর
অনুমিত �দওয়া যায়।

      (3) পিরদশ �েনর পূেব � অেপ�ার সময় কমােনার জন� িবভাগ সব �া�ক �েচ�া চালােব। পয �া� আ�য় �দান না করা এবং এই িবভােগর অনুে�দ (b)(4) এর �েয়াজনীয়তা পূরণ না করা
পয �� দশ �কেদর এক�ট সুিবধার বাইের অেপ�া করেত হেব না।

      (4) সম� অেপ�মাণ এবং পিরদশ �ন ����িল দশ �কেদর জন� নূ�নতম নূ�নতম আরােমর ব�ব�া করেব, যার মেধ� রেয়েছ িক� সীমাব� নয়:

         (i) সকল দশ �নাথ�র জন� পয �া� আসন;

         (ii) অেপ�া এবং পিরদশ �েনর পুেরা সময় জেুড় বাথ�ম সুিবধা এবং পানীয় জেলর অ�াে�স;

         (iii) অেপ�া বা পিরদশ �েনর সময়কােল �কােনা সমেয় পানীয় এবং খাদ��েব�র �ভ��ং �মিশেন অ�াে�স; এবং

         (iv) অেপ�মাণ বা পিরদশ �েনর সময়কােল �কানও সমেয় একজন ��ািনশ-ভাষী কম �চারী বা ���ােসবেকর কােছ অ�াে�স। পিরদশ �ন করার সম� িনয়ম, �িবধান, এবং সময়
��ভােব ইংের�জ এবং ��ািনশ ভাষায় �পা� করা হেব �িত�ট সুিবধায় অেপ�মাণ এবং পিরদশ �ন এলাকায়।

      (5) উ� আবহাওয়ার মাস�িলেত পিরদশ �েনর জন� বিহর�ন এলাকা�িল ব�বহার করার জন� িবভাগ সব �া�ক �েচ�া চালােব৷

   (c)    পিরদশ �ন সময়সূচী। 

      (1) �ত� সুিবধার সময়সূচীর সােথ মানানসই হওয়ার জন� পিরদশ �েনর সময়�িল িবিভ� হেত পাের তেব িবচােরর অেপ�ায় থাকা ব���েদর জন� িন�িলিখত নূ�নতম �েয়াজনীয়তা�িল
অবশ�ই পূরণ করেত হেব:

         (i)    �সামবার �থেক ��বার। কমপে� িতন (3) িদন সকাল 9 টা �থেক িবকাল 5 টার মেধ� কমপে� িতন (3) টানা ঘ�ার জন� িভ�জট করার অনুমিত �দওয়া হেব কমপে� দুই (2)
স��া 6 এর মেধ� কমপে� িতন (3) টানা ঘ�ার জন� িভ�জট করার অনুমিত �দওয়া হেব pm এবং 10 pm

         (ii)    শিনবার এবং রিববার। সকাল ৯টা �থেক রাত ৮টার মেধ� অ�ত পাচঁ (৫) ঘ�া পরপর উভয় িদেনই �দখা করার অনুমিত �দওয়া হেব।

      (2) পিরদশ �ন সময় পথৃক সুিবধার সময়সূচীর সােথ মানানসই হেত পাের তেব সাজা�া� ব���েদর জন� িন�িলিখত নূ�নতম �েয়াজনীয়তা�িল অবশ�ই পূরণ করেত হেব:

         (i)    �সামবার �থেক ��বার। কমপে� এক (1) স��ায় স��া 6 টা �থেক রাত 10 টা পয �� টানা িতন (3) ঘ�া �দখার অনুমিত �দওয়া হেব

         (ii)    শিনবার এবং রিববার। সকাল ৯টা �থেক রাত ৮টার মেধ� অ�ত পাচঁ (৫) ঘ�া পরপর উভয় িদেনই �দখা করার অনুমিত �দওয়া হেব।

      (3) �িত�ট সুিবধার পিরদশ �ন সময়সূচী িবভােগর �ক�ীয় অিফস বা সুিবধার সােথ �যাগােযাগ কের উপল� হেব৷

      (4) িভ�জট কমপে� এক (1) ঘ�া �ায়ী হেব। �হফাজেত থাকা ব��� এবং পিরদশ �ক িভ�জ�টং �েম �দখা না হওয়া পয �� এই সময়কাল �� হেব না।

      (5) সাজা�া� ব���রা �িত স�ােহ কমপে� এক�ট (1) স��ায় বা সা�ািহক ছ� �টর িদেন, সাজা�া� ব���র ই�া অনুযায়ী �িত স�ােহ কমপে� দু�ট (2) দশ �েনর অিধকারী। িবচােরর
অেপ�ায় থাকা ব���রা �িত স�ােহ কমপে� এক�ট (1) স��ায় বা স�াহাে�, ব���র ই�া অনুযায়ী �িত স�ােহ কমপে� িতন�ট (3) িভ�জট করার অিধকারী। আইনজীবী, ডা�ার, ধম�য়
উপেদ�া, সরকারী কম �কত�া, �থরািপ�, পরামশ �দাতা এবং িমিডয়া �িতিনিধ সহ পিরেষবা বা সহায়তা �দানকারী স�ঠকভােব িচি�ত ব���েদর �ারা পিরদশ �ন এই সংখ�ার সােথ গণনা করা হেব
না।

      (6) এক�ট িনিদ�� দশ �নাথ� বা দশ �কেদর ��িণর �ারা পিরদশ �েনর সংখ�ার �কান সীমা থাকেব না।

      (7) এই উপিবভােগর অনুে�দ (1), (2) এবং (5) �ারা �েয়াজনীয় নূ�নতম সংখ�ক পিরদশ �ন ছাড়াও, িবেশষ �েয়াজেনর ��ে� অিতির� পিরদশ �ন �দান করা হেব, যার মেধ� রেয়েছ
িক� সীমাব� নয়, জ�রী পিরি�িত এবং পিরি�িত দীঘ � �মণ সময় জিড়ত.

      (8) �হফাজেত থাকা ব���েদর একই সমেয় কমপে� িতন (3) দশ �েকর সােথ �দখা করার অনুমিত �দওয়া হেব, যার সেব �া� সংখ�া�ট সুিবধা �ারা িনধ �ািরত হেব৷

      (9) দশ �কেদর একই সমেয় কমপে� দুই (2) জেনর সােথ �দখা করার অনুমিত �দওয়া হেব, যার সেব �া� সংখ�া সুিবধা �ারা িনধ �ািরত হেব৷

      (10) �ােনর অভােবর কারেণ �েয়াজন হেল, এক�ট সুিবধা দশ �কেদর �যেকান দেল এবং �হফাজেত থাকা ব���েদর �মাট সংখ�া চার (4) এ সীমাব� করেত পাের। এই ধরেনর এক�ট
সীমাব�তা িবেশষ �েয়াজনীয়তা জিড়ত ��ে� মওকুফ করা হেব, যার মেধ� রেয়েছ িক� সীমাব� নয়, জ�রী পিরি�িত এবং দীঘ � �মণ সময় জিড়ত পিরি�িতেত।

   (d)    �াথিমক পিরদশ �ন। 

      (1) �ায়ােলর অেপ�ায় থাকা �লােকরা তােদর সুিবধায় �েবেশর চ��শ (24) ঘ�ার মেধ� এক�ট অ-�যাগােযাগ পিরদশ �ন পাওয়ার অিধকারী হেব।

      (2) যিদ এই িবভােগর অনুে�দ (c)(1) অনুসাের িনধ �ািরত পিরদশ �ন সময়কাল �ায়ােলর ভিত�র অেপ�ায় থাকা একজন ব���র চ��শ (24) ঘ�ার মেধ� উপল� না হয়, তাহেল �াথিমক
িভ�জট িন��ত করার ব�ব�া করা হেব এই উপিবভাগ উপল� করা হয়.

   (ঙ)    িভ�জটর শনা�করণ এবং িনব�ন। 

      (1) এই উপিবভােগর �েয়াজনীয়তার সােথ সাম�স�পূণ �, �য �কােনা স�ঠকভােব িচি�ত ব���েক, �হফাজেত থাকা ব���র স�িতেত, �সই ব���র সােথ �দখা করার অনুমিত �দওয়া হেব।

         (i) দশ �েনর আেগ, �হফাজেত থাকা একজন ব���েক স�াব� দশ �নাথ�র পিরচয় স�েক� অবিহত করা হেব।

         (ii) �হফাজেত থাকা একজন ব���র �ারা এক�ট িনিদ�� পিরদশ �েকর সােথ �দখা করার জন� �ত�াখ�ান �সই সমেয়র মেধ� �সই ব���র অন� �কানও দশ �নাথ�র সােথ �দখা করার
অিধকারেক �ভািবত করেব না, বা �সই ব���র পরবত� সময়কােল �ত�াখ�ানকৃত দশ �নাথ�র সােথ �দখা করার অিধকারেক �ভািবত করেব না৷

      (2) দশ �কেদর সুিবধার িভ�জটর লেগ �েবশ করেত হেব:

         (i) তােদর নাম;

         (ii) তােদর �ঠকানা;

         (iii) তািরখ;

         (iv) �েবেশর সময়;



         (v) পিরদশ �ন করা ব��� বা ব���েদর নাম; এবং

         (vi) ��ােনর সময়।

      (3) �ষাল (16) বছেরর কম বয়সী �যেকান স�াব� দশ �কেদর �েবশ করেত হেব, বা তােদর প� �থেক �েবশ করেত হেব, সুিবধার িভ�জটর লেগ:

         (i) এই উপিবভােগর অনুে�দ (2) �ারা �েয়াজনীয় তথ�;

         (ii) তােদর বয়স; এবং

         (iii) তােদর িপতামাতা বা আইনী অিভভাবেকর নাম, �ঠকানা এবং �টিলেফান ন�র।

      (4) িভ�জটর লগ �গাপনীয় হেত হেব, এবং এেত থাকা তথ� িস�ট চাট�ার �ারা �দ� বা এক�ট সরকারী আইন �েয়াগকারী সং�ার �ারা এক�ট িনিদ�� অনুেরাধ অনুসাের ব�তীত অ-িবভাগীয়
কম�েদর �ারা পড়া বা �কাশ করা হেব না। িবভাগ িব�ািরত এবং স�ূণ � িববরণ সহ এই ধরেনর সম� অনুেরােধর এক�ট �রকড� বজায় রাখেব।

      (5) �হফাজেত থাকা একজন ব���র সােথ �দখা করার আেগ, 16 (16) বছেরর কম বয়সী একজন স�াব� দশ �নাথ�র সােথ আঠােরা (18) বছর বা তার �বিশ বয়েসর একজন ব���র সােথ
থাকেত হেব এবং একজেনর কাছ �থেক �মৗিখক বা িলিখত অনুমিত িদেত হেব। িপতামাতা বা আইনী অিভভাবক এই ধরেনর িভ�জট অনুেমাদন করেছন।

      (6) িবভাগ 16 (16) বছেরর কম বয়সী ব���েদর �ারা পিরদশ �েনর জন� িবক� প�িত �হণ করেত পাের। এই ধরেনর প�িত অবশ�ই এই উপিবভােগর অনুে�দ (e)(5) এর নীিতর সােথ
সাম�স�পূণ � হেত হেব এবং অনুেমাদেনর জন� �বােড� জমা িদেত হেব।

   (f)    �যাগােযাগ পিরদশ �ন.�হফাজেত থাকা সম� �লাক এবং তােদর সম� দশ �নাথ�েদর মেধ� শারীিরক �যাগােযােগর অনুমিত �দওয়া হেব। অনুমিত�া� শারীিরক সং�েশ � �হফাজেত থাকা
ব��� এবং দশ �নাথ�র মেধ� পিরদশ �ন সমেয়র ��েত এবং �শেষ উভেয়র মেধ� এক�ট সংি�� আিল�ন এবং চ��ন অ�ভ� �� থাকেব। �হফাজেত থাকা ব���েদর তােদর পিরবােরর বা�ােদর
ধের রাখার অনুমিত �দওয়া হেব যােদর বয়স �চৗ� (14) এবং তার �চেয় কম বয়সী পিরদশ �ন সময়কাল জেুড়, তেব শত� থােক �য িবভাগ �হফাজেত থাকা একজন ব���েক একবাের এক�ট
িশ� ধারণ করার জন� সীমাব� করেত পাের। অিতির�ভােব, �হফাজেত থাকা ব���েদর পিরদশ �েনর পুেরা সময় জেুড় তােদর দশ �কেদর সােথ হাত ধরার অনুমিত �দওয়া হেব, যা িবভাগ ছয়
(6) ই��র �বিশ নয় এমন এক�ট পা�ট�শেন হাত ধরার জন� সীমাব� করেত পাের। এই উপিবভােগর িবধান�িল সং�ামক �রােগর ইউিনেট িচিকৎসার কারেণ রাখা ব���েদর ��ে� �েযাজ�
নয়।6-17 (চ)।

   (ছ)    িনরাপ�া এবং ত�াবধান পিরদশ �ন। 

      (1) �হফাজেত থাকা সম� �লাকেক, �িত�ট িভ�জেটর আেগ এবং পরবত�েত, তােদর �কােনা িনিষ� �জিনস �নই তা িন��ত করার জন� �ধুমা� অনুস�ান করা �যেত পাের।

      (2) সম� স�াব� দশ �নাথ�েদর এক�ট পিরদশ �েনর আেগ অনুস�ান করা �যেত পাের �ধুমা� িন��ত করার জন� �য তােদর কােছ �কান িনিষ� �জিনস �নই।

      (3) এই উপিবভােগর অনুে�দ (2) অনুসাের করা স�াব� দশ �নাথ�র �য �কানও �দহ অনুস�ান �কবলমা� ইেলক�িনক সনা�করণ িডভাইস�িলর মাধ�েম পিরচািলত হেব৷ এখােন থাকা
িকছ� ই সংিবিধ অনুসাের সংেশাধনকারী কম�েদর �ারা আিব� �কান কতৃ�প�েক �ভািবত করেব না।

      (4) হ�া�ব�াগ বা প�ােকজ সহ িক� সীমাব� নয় এমন এক�ট স�াব� দশ �েকর কােছ থাকা ব��িল অনুস�ান বা �চক করা �যেত পাের৷ িববােহর আং�ট এবং ধম�য় পদক এবং �পাশাক
সহ ব���গত �ভাব�িল দশ �নাথ�েদর �ারা পিরদশ �েনর সময় পিরধান করা �যেত পাের। িডপাট�েমে�র একজন স�াব� দশ �নাথ�র �েয়াজন হেত পাের এক�ট লকেযাগ� লকাের তার ব���গত
স�ি�, যার মেধ� ব�াগ, বাইেরর �পাশাক এবং ইেলক�িনক িডভাইস�িল সীমাব� নয়। এক�ট পিরদশ �ন িবলি�ত বা অ�ীকার করা যােব না কারণ এক�ট পিরচালনােযাগ�, লকেযাগ� লকার
উপল� �নই৷

      (5) �ধুমা� পিরদশ �েনর সময় ত�াবধান �দান করা হেব যােত সুিবধার িনরাপ�া বা িনরাপ�া বজায় থােক।

      (6) িভজ�ুয়াল ত�াবধান বজায় রাখা উিচত, যিদও এক�ট �বধ পেরায়ানা �া� না হেল িভ�জট �শানা বা পয �েব�ণ করা হেব না।

   (h)    পিরদশ �ন অিধকােরর উপর সীমাব�তা। 

      (1) এক�ট িনিদ�� দশ �নাথ�র সােথ �হফাজেত থাকা একজন ব���র দশ �েনর অিধকার�িলেক অ�ীকার, �ত�াহার বা সীিমত করা �যেত পাের �ধুমা� যখন এ�ট িনধ �ািরত হয় �য �সই
অিধকার�িলর অনুশীলন এক�ট সুিবধার িনরাপ�া বা সুর�ার জন� এক�ট ��তর �মিক �তির কের, তেব �সই পিরদশ �ন অিধকার�িল এক�ট িনিদ�� দশ �নাথ�র সােথ �ধুমা� তখনই
�ত�াখ�ান করা �যেত পাের যখন �যাগােযােগর িভ�জট করার অিধকার �ত�াহার করা ��তর �মিক কমােত যেথ� হেব না। এই সংক��ট অবশ�ই এক�ট সুিবধার পূেব � পিরদশ �েনর সময়
দশ �নাথ�র �ারা সংঘ�টত িনিদ�� কােজর উপর িভি� কের হেত হেব যা এক�ট সুিবধার িনরাপ�া এবং সুর�ার জন� দশ �নাথ�র �মিক �দশ �ন কের, বা িনিদ�� তথ� �া� এবং যাচাই করা হয় �য
পিরদশ �ক এই সমেয় কায �কলােপ জিড়ত হওয়ার পিরক�না কেরেছ। পরবত� পিরদশ �ন যা িনরাপ�া বা সুিবধার িনরাপ�ার জন� �মিক হেয় দাড়ঁােব। �কান সংকে�র আেগ, দশ �নাথ�েক
অবশ�ই িনিদ�� চােজ�র িলিখত িব�ি� এবং চা�জ�ং পে�র নাম ও িববিৃত �দান করেত হেব এবং �িত��য়া জানােনার সুেযাগ িদেত হেব। তথ�দাতার িনরাপ�া র�ার জন� �েয়াজেন একজন
তথ�দাতার নাম �গাপন রাখা �যেত পাের।

      (2) এই ধারার উপিবভাগ (f) �ত �দ� িহসােব �হফাজেতর সােথ �যাগােযাগ করার অিধকাের থাকা একজন ব���েক অ�ীকার, �ত�াহার বা সীিমত করা হেত পাের �ধুমা� তখনই যখন
এ�ট িনধ �ািরত হয় �য এই ধরেনর পিরদশ �ন�িল এক�ট সুিবধার িনরাপ�া বা িনরাপ�ার জন� এক�ট ��তর �মিক �তির কের৷ �াভািবক প�িতেত একজন ব���র সােথ �যাগােযাগ করার
অিধকারেক অ�ীকার, �ত�াহার বা সীিমত করার সংক� করা হেল, ব���েক �েয়াজনীয় সংখ�ক পিরদশ �ন �দােনর জন� িবক� ব�ব�া করা হেব, যার মেধ� অ-�যাগােযাগ পিরদশ �ন সহ, তেব
সীমাব� নয়। এই সংক��ট বত�মান চাজ� বা সাজার অধীেন �হফাজেত থাকাকালীন ব���র �ারা সংঘ�টত িনিদ�� কােজর উপর িভি� কের হওয়া উিচত যা এক�ট সুিবধার িনরাপ�া এবং
িনরাপ�ার জন� ব���র �মিক �দশ �ন কের, অথবা �া� িনিদ�� তেথ�র িভি�েত এবং যাচাই করা হেয়েছ �য ব��� পরবত� পিরদশ �েনর সময় এমন কাজ করার পিরক�না করেছ যা সুিবধার
িনরাপ�া বা িনরাপ�ার জন� �মিক হেয় উঠেব। �কােনা সংকে�র আেগ, ব���েক িনিদ�� চােজ�র িলিখত িব�ি� এবং চা�জ�ং পে�র নাম ও িববিৃত �দান করেত হেব এবং �িত��য়া
জানােনার সুেযাগ িদেত হেব। তথ�দাতার িনরাপ�া র�ার জন� �েয়াজেন একজন তথ�দাতার নাম �গাপন রাখা �যেত পাের।

      (3) পিরদশ �ন অিধকােরর উপর িবিধিনেষধ অবশ�ই �হফাজেত থাকা ব��� বা স�াব� দশ �নাথ�র �ারা উ�ািপত �মিকর সােথ মানানসই হেত হেব এবং �সই �মিক �মাকােবলার জন� যা
�েয়াজন তার �চেয় �বিশ �যেত হেব না।

      (4) �হফাজেত থাকা ব��� বা স�াব� দশ �নাথ�র �কৃত বা অনুভূত হওয়ার উপর িভি� কের পিরদশ �েনর অিধকার�িল অ�ীকার, �ত�াহার, সীিমত বা হ�ে�প করা যােব না:

         (i) �যৗনতা;

         (ii) �যৗন অিভেযাজন;

         (iii) জািত;

         (iv) বয়স, এই িবভােগ অন�থায় �দওয়া ছাড়া;

         (v) জাতীয়তা;

         (vi) রাজৈনিতক িব�াস;

         (vii) ধম �;

         (viii) অপরাধমূলক �রকড�;

         (ix) িবচারাধীন �ফৗজদাির বা �দওয়ানী মামলা;

         (x) পািরবািরক স�েক�র অভাব;

         (xi) িল� পিরচয়, �-িচ�, �চহারা, আচরণ বা অিভব��� সহ িল�; বা

         (xii) অ�মতা

      (5) এই উপিবভােগর অনুে�দ (1) এবং (2) অনুসাের �হফাজেত থাকা একজন ব���র দশ �েনর অিধকারেক অ�ীকার, �ত�াহার বা সীিমত করার �য �কানও সংক� িলিখত হেব এবং এই
ধরেনর সংকে�র অ�িন �িহত সুিনিদ�� তথ� এবং কারণ�িল বণ �না করেব৷ আপীল প�িতর িববরণ সহ এই সংকে�র এক�ট অনুিলিপ �বােড�র কােছ এবং সংক� �ারা �ভািবত �যেকান ব���র
কােছ সংকে�র চ��শ (24) ঘ�ার মেধ� পাঠােনা হেব৷

   (i)    পিরদশ �ন িবিধিনেষেধর জন� আিপল প�িত। 
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      (1) পিরদশ �েনর অ�াে�সেক অ�ীকার, �ত�াহার বা সীিমত করার জন� িবভােগর সংক� �ারা �ভািবত �যেকান ব��� িন�িলিখত প�িত অনুসাের �বােড�র কােছ এই ধরেনর সংকে�র
িব�ে� আিপল করেত পােরন:

         (i) সংক� �ারা �ভািবত ব��� সংকে�র িব�ে� আিপল করার জন� �বাড� এবং অিভ�ায় িবভাগেক িলিখত �না�টশ �দেবন।

         (ii) িবভাগ এবং সংক� �ারা �ভািবত �য �কান ব��� িলিখত সংক� ছাড়াও �াসি�ক উপাদান িবেবচনার জন� �বােড�র কােছ জমা িদেত পাের।

         (iii) �বাড� বা তার মেনানীত ব��� অনুেরাধ করা পয �ােলাচনার �না�টশ পাওয়ার পের পাচঁ (5) কায �িদবেসর মেধ� আিপেলর উপর এক�ট িলিখত িস�া� জাির করেব, যা িনেদ�শ কের �য
পিরদশ �ন িনধ �ারণ িন��ত করা হেয়েছ, িবপরীত করা হেয়েছ বা সংেশাধন করা হেয়েছ।

         (iv) �যখােন �বাড� বা মেনানীত ব��� পাচঁ (5) কায �িদবেসর পের িলিখত িস�া� জাির করেত পাের এমন সময়কাল বাড়ােনার উপযু� কারণ রেয়েছ, �সখােন �বাড� বা মেনানীত ব���
দশ (10) কায �িদবেসর �বিশ না হওয়ার জন� এক�ট একক এ�েটনশন জাির করেত পাের . এই ধরেনর পিরি�িতেত, �বাড� অিবলে� িবভাগ এবং এ�েটনশন �ারা �ভািবত �য �কানও ব���েক
অবিহত করেব।

(সংেশািধত িস�ট �রকড� 12/24/2015, �ভাব। 1/23/2016; সংেশািধত িস�ট �রকড� 6/9/2021, �ভাব। 7/9/2021)

§ 1-10 �টিলেফান কল।

   (a)    নীিত। ব�ীেদর পয �ায়�েম �টিলেফান কল করার অিধকার রেয়েছ। এই িবভােগর �েয়াজনীয়তা পূরেণর জন� পয �া� সংখ�ক �টিলেফান �িত�ট সুিবধার আবাসন
এলাকায় ইন�ল করা হেব।

   (খ)    �াথিমক �টিলেফান কল। এক�ট সুিবধায় ভিত�র পর, �িত�ট ব�ীেক িবভাগীয় খরেচ এক�ট স�ূণ � �ানীয় �টিলেফান কল করার অনুমিত �দওয়া হেব। ভিত�র সময় অিতির�
�টিলেফান কল করার অনুেরাধ সুিবধা �ারা িস�া� �নওয়া হেব। দীঘ � দরূে�র �টিলেফান কল সং�হ করা হেব, যিদও ব�ীেক এই ধরেনর কেলর খরচ বহন করার অনুমিত �দওয়ার ব�ব�া
করা �যেত পাের।

   (গ)    ব��েদর �টিলেফান কল। আটক ব���েদর �িতিদন নূ�নতম এক�ট �টিলেফান কল করার অনুমিত �দওয়া হেব। িনউ ইয়ক� িস�টর মেধ� করা হেল �িত স�ােহ িতন�ট কল
িডপাট�েমে�র খরেচ দির� ব�ীেদর �দান করা হেব। দীঘ � দরূে�র �টিলেফান কল সং�হ করা হেব বা আটক ব���র খরেচ।

   (d)    সাজা�া� ব�ীর �টিলেফান কল। সাজা�া� ব�ীেদর �িত স�ােহ নূ�নতম দু�ট �টিলেফান কল করার অনুমিত �দওয়া হেব। এই কল�িল িনউ ইয়ক� িস�টর মেধ� করা হেল দির�
দ��া� ব�ীেদর িডপাট�েমে�র খরেচ �দান করা হেব। দীঘ � দরূে�র �টিলেফান কল সং�হ করা হেব বা সাজা�া� ব�ীর খরেচ।

   (ঙ)    �টিলেফান কেলর সময়কাল। িবভাগ কমপে� ছয় িমিনেটর �টিলেফান কেলর অনুমিত �দেব।

   (f)    �টিলেফান কেলর সময়সূচী। এই িবভােগর (c) এবং (d) উপিবভােগর �েয়াজনীয়তা পূরণ করার জন�, সম� লক-আউট সময়কােল �টিলেফান কেলর অনুমিত �দওয়া হেব। জ�রী
�কৃিতর �টিলেফান কল �যেকােনা যু��স�ত সমেয় করা হেব।

   (ছ)    ইনকািমং �টিলেফান কল।

      (1) একজন ব�ীেক জ�রী �কৃিতর ইনকািমং �টিলেফান কল পাওয়ার অনুমিত �দওয়া হেব, বা এক�ট বাত�া �নওয়া হেব এবং ব�ীেক যত তাড়াতািড় স�ব কল�ট �ফরত �দওয়ার অনুমিত
�দওয়া হেব।

      (2) এক�ট মুলত� িব �দওয়ানী বা �ফৗজদাির কায �ধারায় একজন ব�ীেক তার বা তার অ�াটিন � অফ �রকেড�র কাছ �থেক ইনকািমং �টিলেফান কল পাওয়ার অনুমিত �দওয়া হেব, বা এক�ট
বাত�া �নওয়া হেব এবং ব�ীেক যত তাড়াতািড় স�ব কল�ট �ফরত �দওয়ার অনুমিত �দওয়া হেব। এই ধরেনর কল�িল অবশ�ই মুলত� িব ���য়ার সােথ স�িক�ত।

   (জ)    �টিলেফান কেলর ত�াবধান। যথাযথ ���য়া বা�বায়েনর পর, ব�ীেদর �টিলেফান কল �শানা বা পয �েব�ণ করা �যেত পাের যখন ব�ীেদর আইনগতভােব যেথ� �না�টশ �দওয়া
হয়। �বাড� অফ কােরকশন, ই�েপ�র �জনােরল এবং অন�ান� মিনটিরং সং�া, �সইসােথ িচিকত্সক এবং িচিকত্সক, অ�াটিন � এবং পাদিরেদর �টিলেফান কল �শানা বা পয �েব�ণ করা হেব
না।

   (i)    �টিলেফান অিধকােরর সীমাব�তা।

      (1) �যেকান ব�ীর �টিলেফান অিধকার �ধুমা� তখনই সীিমত হেত পাের যখন এ�ট িনধ �ািরত হয় �য �সই অিধকার�িলর অনুশীলন সুিবধার িনরাপ�া বা িনরাপ�ার জন� �মিক বা ব�ীর
কােছ পূেব � পিরিচত িলিখত �টিলেফান �িবধােনর অপব�বহার কের।

         (i) এই সংক��ট �টিলেফান অিধকােরর অনুশীলেনর সময় ব�ীর �ারা সংঘ�টত িনিদ�� কােজর উপর িভি� কের হওয়া উিচত যা এই জাতীয় �মিক বা অপব�বহার �দশ �ন কের। �কান
সংকে�র আেগ, ব�ীেক অবশ�ই িনিদ�� চােজ�র িলিখত িব�ি� এবং চাজ�কারী পে�র নাম ও িববিৃত �দান করেত হেব এবং �িত��য়া জানােনার সুেযাগ িদেত হেব। একজন তথ�দাতােক
তার িনরাপ�া র�ার জন� �েয়াজেন তার নাম �গাপন রাখা �যেত পাের।

         (ii) একজন ব�ীর �টিলেফান অিধকার সীিমত করার �য �কােনা সংক� িলিখতভােব করা হেব এবং এই ধরেনর সংকে�র অ�িন �িহত সুিনিদ�� তথ� ও কারণ�িল বণ �না করেত হেব।
 আপীল প�িত সহ এই সংকে�র এক�ট অনুিলিপ �বােড�র কােছ এবং সংকে�র �ারা �ভািবত �যেকান ব���র কােছ সংকে�র 24 ঘ�ার মেধ� পাঠােনা হেব।

      (2) এই িবভােগর (c) এবং (d) উপিবভােগ �দ� �টিলেফান অিধকার�িল শা��মূলক পথৃকীকরেণ ব�ীেদর জন� সীিমত হেত পাের, তেব শত� থােক �য এই ধরেনর ব���েদর �িত স�ােহ
নূ�নতম এক�ট �টিলেফান কল করার অনুমিত �দওয়া হেব।

   (j)    আিপল। এই মহকুমা অনুসাের করা সংক� �ারা �ভািবত �যেকান ব��� �বােড�র কােছ এই ধরেনর সংকে�র আেবদন করেত পােরন।

      (1) সংক� �ারা �ভািবত ব��� সংকে�র িব�ে� আপীল করার জন� �বাড� এবং তার অিভ�ােয়র িবভাগেক িলিখতভােব �না�টশ �দেবন।

      (2) িবভাগ এবং সংক� �ারা �ভািবত �য �কান ব��� িলিখত সংক� ছাড়াও �াসি�ক উপাদান িবেবচনার জন� �বােড�র কােছ জমা িদেত পাের।

      (3) �বাড� বা তার মেনানীত ব��� অনুেরাধ করা পয �ােলাচনার �না�টশ পাওয়ার পের পাচঁ কায �িদবেসর মেধ� আিপেলর উপর এক�ট িলিখত িস�া� জাির করেবন।

§ 1-11 িচ�ঠপ�।

   (a)    নীিত। �হফাজেত থাকা ব���রা �য �কােনা ব���র সােথ িচ�ঠপ� করার অিধকারী, যিদ এক�ট যু��স�ত িব�াস থােক �য জনিনরাপ�া র�া করেত বা সুিবধার শ�ৃলা ও
িনরাপ�া বজায় রাখার জন� সীমাব�তা �েয়াজন। িবভাগ এই নীিত বা�বায়েনর জন� উপযু� প�িত �াপন করেব। িচ�ঠপ�েক �ধুমা� এক�ট সুিবধার িনরাপ�া ও িনরাপ�ার জন� �মিক
িহেসেব গণ� করা হেব না কারণ এ�ট এক�ট সুিবধা, এর কম�েদর, বা সংেশাধনমূলক ব�ব�ার সমােলাচনা কের, অথবা অজনি�য় ধারণা�িলেক সমথ �ন কের, এমন ধারণা�িল সহ �য�িল
সুিবধা কম�রা পুনব �াসন বা সংেশাধনমূলক িচিকত্সার জন� অনুকূল নয় বেল মেন কের৷ িবভাগ �হফাজেত থাকা সকল ব���েক এই নীিতর �না�টশ �দান করেব।

   (খ)    সংখ�া এবং ভাষা। 

      (1) ��িরত বা �া� িচ�ঠপে�র পিরমাণ বা িচ�ঠপ� �য ভাষায় �লখা হেয়েছ তার উপর িভি� কের আগত বা বিহগ �ামী িচ�ঠপে�র উপর �কান সীমাব�তা থাকেব না।

      (2) �হফাজেত থাকা একজন ব��� যিদ পড়েত বা িলখেত অ�ম হন, তেব িতিন অন�ান� ব���র কাছ �থেক িচ�ঠপে�র সাহায� �পেত পােরন, যার মেধ� সুিবধার কম �চারী এবং �হফাজেত
থাকা �লাকজন সহ িক� সীমাব� নয়।

   (c)    বিহগ �ামী িচ�ঠপ�। 

      (1) �িত�ট সুিবধা দির� �লােকেদর জন� িডপাট�েমে�র খরেচর ��শনাির এবং অ�াটিন �, আদালত এবং সরকারী আিধকািরকেদর সম� িচ�ঠর পাশাপািশ �িত স�ােহ দু�ট (2) অন�ান�
িচ�ঠর জন� ডাকেযােগ �হফাজেত পাওয়া যােব৷

      (2) �িত�ট সুিবধা ��শনারী এবং ডাক উভয় �হফাজেত থাকা ব���েদর �ারা �কনার জন� উপল� করা হেব।

      (3) বিহগ �ামী িচ�ঠপে� ��রেকর নাম এবং হয় সুিবধা �পা� অিফস বা� বা রা�ার �ঠকানা বা খােমর উপেরর বাম-�কােণ ��রেকর বািড়র �ঠকানা বহন করেত হেব।

      (4) বিহগ �ামী িচ�ঠপ� ��রেকর �ারা সীলেমাহর করা হেব এবং লক করা �মইল   িরেস��ােকেল জমা করা হেব।

      (5) সম� বিহগ �ামী িচ�ঠপ� �িত�ট ব�বসািয়ক িদেন অ�ত একবার মািক�ন যু�রাে�র ডাক পিরেষবােত ��রণ করা হেব৷



      (6) বিহগ �ামী অ-সুিবধা�া� িচ�ঠপ� এক�ট আইনানুগ অনুস�ান পেরায়ানা বা ওয়ােড�েনর িলিখত আেদশ ব�তীত �খালা বা পড়া যােব না যা িব�াস করার যু��স�ত িভি� �কাশ কের �য
িচ�ঠপ��ট সুিবধা, অন� ব��� বা জনসাধারেণর িনরাপ�া বা িনরাপ�ােক �মিক �দয়। .

         (i) ওয়ােড�েনর িলিখত আেদেশ িনিদ�� তথ� এবং কারণ িনধ �ারেণর সমথ �নকারী উে�খ থাকেব।

         (ii) �ভািবত ��রকেক সংকে�র িলিখত িব�ি� এবং এ�টেক সমথ �নকারী িনিদ�� তথ� এবং কারণ�িল �দওয়া হেব৷ ওয়ােড�ন ��রকেক �ধুমা� এত�ণ অবিহত করেত িবল� করেত
পাের কারণ এই ধরেনর িব�ি� সুিবধার িনরাপ�া ও িনরাপ�ােক িবপ� কের, যার পের ওয়ােড�ন অিবলে� ব���েক অবিহত করেবন।

         (iii) এই অনুে�দ অনুসাের প�ঠত িচ�ঠপে�র এক�ট িলিখত �রকড� বজায় রাখা হেব এবং এেত অ�ভ� �� থাকেব: �হফাজেত থাকা ব���র নাম, অিভে�ত �াপেকর নাম, পাঠেকর নাম,
িচ�ঠপ��ট পড়ার তািরখ এবং তািরখ �য ব��� িব�ি� �পেয়েছ।

         (iv) এই অনুে�দ অনুসাের গহৃীত �যেকােনা পদে�প িবভাগ কতৃ�ক িচ�ঠপ� �াি�র পাচঁ (5) কায �িদবেসর মেধ� স�� করা হেব।

      (7) বিহগ �ামী িবেশষািধকার�া� িচ�ঠপ� এক�ট �বধ অনুস�ান পেরায়ানা ব�তীত �খালা বা পড়া যােব না।

   (d)    আগত িচ�ঠপ�। 

      (1) আগত িচ�ঠপ� িডপাট�েম� কতৃ�ক �াি�র আটচি�শ (48) ঘ�ার মেধ� উে�শ��েণািদত �াপেকর কােছ �পৗ�েছ �দওয়া হেব যিদ না �াপক আর িবভােগর �হফাজেত না থােক।

      (2) িচ�ঠপে� �া� আইেটম�িলর এক�ট তািলকা িবভাগ �ারা �িত��ত হেব৷ এক�ট সুিবধায় ভিত� হওয়ার পের, �লােকেদর এই তািলকার এক�ট অনুিলিপ �দান করা হেব বা এ�ট �িত�ট
আবাসন এলাকায় �পা� করা হেব।

   (ঙ)    ইনকািমং িচ�ঠপ� পিরদশ �ন. 

      (1) আগত অ-সুিবধা�া� িচ�ঠপ�:

         (i) উে�শ��েণািদত �াপেকর উপি�িতেত বা আইনানুগ অনুস�ান পেরায়ানা বা ওয়ােড�েনর িলিখত আেদশ ব�তীত �খালা যােব না যা িব�াস করার যু��স�ত িভি� �কাশ কের �য
িচ�ঠপ��ট সুিবধার িনরাপ�া বা িনরাপ�ােক �মিক �দয়, অন� ব��� বা পাবিলক

            (ক) ওয়ােড�েনর িলিখত আেদেশ িনিদ�� তথ� এবং কারণ�িল িনধ �ারেণর সমথ �েন উে�খ থাকেব৷

            (খ) �ভািবত �াপক এবং ��রকেক ওয়ােড�ন এর সংক� এবং এ�ট সমথ �নকারী িনিদ�� তথ� এবং কারণ�িলর িলিখত িব�ি� �দওয়া হেব। ওয়ােড�ন �াপক এবং ��রকেক অবিহত
করেত িবল� করেত পাের �ধুমা� তত�েণর জন� যত�ণ না এই ধরেনর িব�ি� সুিবধার িনরাপ�া বা িনরাপ�ােক িবপ� কের, যার পের ওয়ােড�ন অিবলে� �াপক এবং ��রকেক অবিহত
করেব।

            (গ) এই মহকুমা অনুসাের প�ঠত িচ�ঠপে�র এক�ট িলিখত �রকড� বজায় রাখা হেব এবং এেত অ�ভ� �� থাকেব: ��রেকর নাম, �হফাজেত অিভযু� �াপেকর নাম, পাঠেকর নাম,
িচ�ঠপ��ট �য তািরেখ গহৃীত হেয়িছল এবং িছল পড়ুন, এবং �াপক এবং ��রক িব�ি� �াি�র তািরখ।

            (D) এই মহকুমা অনুসাের গহৃীত �যেকােনা পদে�প িবভাগ কতৃ�ক িচ�ঠপ� �াি�র পাচঁ (5) কায �িদবেসর মেধ� স�� করা হেব।

         (ii) এক�ট আইনানুগ অনুস�ান পেরায়ানা বা ওয়ােড�েনর িলিখত আেদশ ব�তীত পড়া হেব না যা িব�াস করার যু��স�ত িভি� �কাশ কের �য িচ�ঠপ��ট সুিবধা, অন� ব��� বা
জনসাধারেণর িনরাপ�া বা িনরাপ�ােক �মিক �দয়। এই মহকুমা অনুসাের ওয়ােড�েনর িলিখত আেদেশর জন� প�িত�িল এই মহকুমা�টর অনুে�দ (1) এ উে�খ করা হেয়েছ৷

      (2) ইনকািমং িচ�ঠপ� চালনা করা বা �খালা ছাড়া পিরদশ �ন করা �যেত পাের, এবং �কােনা অ-অনু�েবশকারী িডভাইেসর অধীন। এক�ট সাচ� ওয়াের� আেবদেনর �রেজািলউশন মুলত� িব
থাকা অিতির� 24 (24) ঘ�ার জন� এক�ট িচ�ঠ রাখা হেত পাের।

      (3) �হফাজেত �াপেকর উপি�িত বা আইনানুগ অনুস�ান পেরায়ানা অনুসরণ ব�তীত আগত িবেশষ সুিবধা�া� িচ�ঠপ� �খালা হেব না। ইনকািমং সুিবধা�া� িচ�ঠপ� এক�ট আইনানুগ
অনুস�ান পেরায়ানা অনুসরণ ছাড়া পড়া হেব না.

   (f)    ইনকািমং িচ�ঠপে� িনিষ� আইেটম. 

      (1) যখন ইনকািমং িচ�ঠপে� পাওয়া এক�ট আইেটম এক�ট �ফৗজদাির অপরাধ জিড়ত, এ�ট স�াব� �ফৗজদাির িবচােরর জন� যথাযথ কতৃ�পে�র কােছ ��রণ করা �যেত পাের। এই
ধরেনর পিরি�িতেত, চলমান �ফৗজদাির তদে� হ�ে�প �রাধ করার জন� �েয়াজেন এই মহকুমার অনুে�দ (3) �ারা �েয়াজনীয় �না�টশ িবলি�ত হেত পাের।

      (2) আগত িচ�ঠপে� পাওয়া এক�ট িনিষ� আইেটম যা এক�ট �ফৗজদাির অপরােধর সােথ জিড়ত নয় তা ��রেকর কােছ �ফরত �দওয়া হেব, দান করা বা �ংস করা হেব, �াপেকর ই�া
অনুযায়ী।

      (3) এক�ট আইেটম অপসারেণর চ��শ (24) ঘ�ার মেধ�, �বাড� এবং উ��� �াপকেক এই কেম �র িলিখত িব�ি� পাঠােনা হেব। এই িলিখত িব�ি� অ�ভ� �� করা হেব:

         (i) ��রেকর নাম এবং �ঠকানা;

         (ii) সরােনা আইেটম;

         (iii) অপসারেণর কারণ;

         (iv) এই উপিবভােগর অনুে�দ (2) �ারা �দ� পছ�; এবং

         (v) আিপল প�িত।

      (4) এক�ট আইেটম অপসারেণর পের, আগত িচ�ঠপ� উে�শ� �াপেকর কােছ পাঠােনা হেব।

   (ছ)    আিপল। িচ�ঠপ� �থেক এক�ট আইেটম অপসারণ করার সংক� �ারা �ভািবত �য �কান ব��� �বােড�র কােছ এই ধরেনর সংকে�র আেবদন করেত পাের।

      (1) সংক� �ারা �ভািবত ব��� সংকে�র িব�ে� আপীল করার জন� �বাড� এবং তার অিভ�ােয়র িবভাগেক িলিখতভােব �না�টশ �দেবন।

      (2) িবভাগ এবং সংক� �ারা �ভািবত �য �কান ব��� িলিখত সংক� ছাড়াও �াসি�ক উপাদান িবেবচনার জন� �বােড�র কােছ জমা িদেত পাের।

      (3) অনুেরাধ করা পয �ােলাচনার �না�টশ পাওয়ার পর 14 কায �িদবেসর মেধ� �বাড� বা তার মেনানীত ব��� আিপেলর উপর এক�ট িলিখত িস�া� জাির করেবন।

(সংেশািধত িস�ট �রকড� 6/9/2021, �ভাব। 7/9/2021)

§ 1-12 প�ােকজ।

   (a)    নীিত। ব�ীেদরেক �যেকােনা ব���র কাছ �থেক প�ােকজ �হণ করার এবং প�ােকজ পাঠােনার অনুমিত �দওয়া হেব, যিদ যু��স�ত িব�াস থােক �য জনিনরাপ�া র�া
করেত বা সুিবধার শ�ৃলা ও িনরাপ�া বজায় রাখার জন� সীমাব�তা �েয়াজন।

   (b)    সংখ�া। িবভাগ ��িরত বা �া� প�ােকেজর সংখ�ার উপর যু��স�ত িবিধিনেষধ আেরাপ করেত পাের।

   (c)    আউটেগািয়ং প�ােকজ। বিহগ �ামী প�ােকজ পাঠােনার খরচ ব�ী বহন করেব।

   (d)    ইনকািমং প�ােকজ।

      (1) আগত প�ােকজ�িল িবভাগ কতৃ�ক �াি�র 72 ঘ�ার মেধ� িবতরণ করা হেব, যিদ না অিভযু� ব�ী আর িবভােগর �হফাজেত না থােক।

      (2) প�ােকজ�িল পিরদশ �ন করার সময় ব���গতভােব এক�ট সুিবধা �দান করা �যেত পাের।

      (3) এক�ট সুিবধায় ভিত�র পের, ব�ীেদর প�ােকেজ �া� আইেটম�িলর এক�ট তািলকার এক�ট অনুিলিপ �দান করা হেব বা এই তািলকা�ট �িত�ট আবাসন এলাকায় �পা� করা হেব।

   (e)    ইনকািমং প�ােকজ পিরদশ �ন.

      (1) ইনকািমং প�ােকজ�িল �খালা এবং পিরদশ �ন করা �যেত পাের।



      (2) 40 RCNY § 1-11 -এর সাবিডিভশন (e) �ত িনধ �ািরত প�িত�িল ব�তীত ইনকািমং প�ােকেজ সংযু� িচ�ঠপ� �খালা বা পড়া যােব না ৷

   (f)    ইনকািমং প�ােকেজ িনিষ� আইেটম।

      (1) যখন এক�ট ইনকািমং প�ােকেজ পাওয়া এক�ট আইেটম এক�ট �ফৗজদাির অপরাধ জিড়ত, এ�ট স�াব� �ফৗজদাির িবচােরর জন� যথাযথ কতৃ�পে�র কােছ ��রণ করা �যেত পাের।
 এই ধরেনর পিরি�িতেত, চলমান �ফৗজদাির তদে� হ�ে�প �রাধ করার জন� �েয়াজেন এই মহকুমার অনুে�দ (3) �ারা �েয়াজনীয় �না�টশ িবলি�ত হেত পাের।

      (2) এক�ট আগত প�ােকেজ পাওয়া এক�ট িনিষ� আইেটম যা �ফৗজদাির অপরােধর সােথ জিড়ত নয় তা ��রেকর কােছ �ফরত �দওয়া হেব, দান করা বা �ংস করা হেব, ব�ীর
ই�ামেতা।

      (3) এক�ট আইেটম অপসারেণর 24 ঘ�ার মেধ�, �বাড� এবং অিভে�ত ব�ীেক এই পদে�েপর িলিখত িব�ি� পাঠােনা হেব। এই িলিখত িব�ি� অ�ভ� �� করা হেব:

         (i) ��রেকর নাম এবং �ঠকানা;

         (ii) সরােনা আইেটম;

         (iii) অপসারেণর কারণ;

         (iv) এই উপিবভােগর অনুে�দ (2) �ারা �দ� পছ�; এবং

         (v) আিপল প�িত।

      (4) এক�ট আইেটম অপসারণ করার পের, প�ােকেজর অন�ান� সম� আইেটম�িল অিভে�ত ব�ীর কােছ ফেরায়াড� করা হেব৷

   (ছ)    আিপল। এক�ট ইনকািমং প�ােকজ �থেক এক�ট আইেটম সরােনার সংক� �ারা �ভািবত �য �কান ব��� এই ধরেনর সংক� �বােড�র কােছ আেবদন করেত পাের।

      (1) সংক� �ারা �ভািবত ব��� সংকে�র িব�ে� আপীল করার জন� �বাড� এবং তার অিভ�ােয়র িবভাগেক িলিখতভােব �না�টশ �দেবন।

      (2) িবভাগ এবং সংক� �ারা �ভািবত �য �কান ব��� িলিখত সংক� ছাড়াও �াসি�ক উপাদান িবেবচনার জন� �বােড�র কােছ জমা িদেত পাের।

      (3) অনুেরাধ করা পয �ােলাচনার �না�টশ পাওয়ার পর 14 কায �িদবেসর মেধ� �বাড� বা তার মেনানীত ব��� আিপেলর উপর এক�ট িলিখত িস�া� জাির করেবন।

(সংেশািধত িস�ট �রকড� 12/24/2015, �ভাব। 1/23/2016)

§ 1-13 �কাশনা।

   (a)    নীিত। ব�ীরা পিরবার, ব�ুবা�ব এবং �কাশক সহ �যেকান উত্স �থেক নত�ন বা ব�ব�ত �কাশনা পাওয়ার অিধকারী, ব�তীত যখন যেথ� িব�াস থােক �য জনিনরাপ�া
র�ার জন� বা সুিবধার শ�ৃলা এবং িনরাপ�া বজায় রাখার জন� সীমাব�তা �েয়াজনীয়। "�কাশনা" হল মুি�ত সাম�ী যার মেধ� নরম এবং হাড�কভার বই, িনব�, ম�াগা�জন এবং
সংবাদপ�।

   (খ)    সংখ�া এবং ভাষা। ব�ী �ারা পূেব � �া� �কাশনার সংখ�া বা �কাশনার ভাষার উপর িভি� কের �কাশনা �াি�র উপর �কান সীমাব�তা থাকেব না।

   (c)    ইনকািমং �কাশনা.

      (1) আগত �কাশনা�িল িবভাগ কতৃ�ক �াি�র 48 ঘ�ার মেধ� অিভে�ত ব�ীর কােছ �পৗ�েছ �দওয়া হেব যিদ না ব�ী আর িবভােগর �হফাজেত না থােক।

      (2) ইনকািমং প�ােকজ�িলর জন� �েযাজ� প�িত অনুসাের ইনকািমং �কাশনা�িল �খালা এবং পিরদশ �ন করা �যেত পাের।

      (3) আগত �কাশনা�িলেক �স�র করা বা িবলি�ত করা হেব না যিদ না �স�িলেত িবপ�নক অ� বা িবে�ারক, পালােনার পিরক�না, বা সুিবধার িনরাপ�া এবং িনরাপ�ার সােথ
আপস করেত পাের এমন অন�ান� উপাদান �তির বা ব�বহার স�েক� িনিদ�� িনেদ�শনা থােক৷

      (4) আগত �কাশনা�িল �ধুমা� এই উপিবভােগর অনুে�দ (3) �ারা িনিষ� উপাদান রেয়েছ িকনা তা িন��ত করার জন� পড়া হেব৷

      (5) এক�ট ইনকািমং �কাশনার সম� বা আংিশক �স�র বা িবল� করার িস�াে�র 24 ঘ�ার মেধ�, �বাড� এবং অিভযু� ব�ীেক এই ধরেনর পদে�েপর িলিখত িব�ি� পাঠােনা হেব।
 এই িব�ি�েত সংক� এবং আিপল প�িতর অ�িন �িহত িনিদ�� তথ� এবং কারণ�িল অ�ভ� �� থাকেব।

   (d)    আিপল। এই ধারার অনুে�দ (c)(3) অনুসাের করা সংক� �ারা �ভািবত �যেকান ব��� �বােড�র কােছ এই ধরেনর সংকে�র আেবদন করেত পােরন।

      (1) সংক� �ারা �ভািবত ব��� সংকে�র িব�ে� আপীল করার জন� �বাড� এবং তার অিভ�ােয়র িবভাগেক িলিখতভােব �না�টশ �দেবন।

      (2) িবভাগ এবং সংক� �ারা �ভািবত �য �কান ব��� িলিখত সংক� ছাড়াও �াসি�ক উপাদান িবেবচনার জন� �বােড�র কােছ জমা িদেত পাের।

      (3) �বাড� বা তার মেনানীত ব��� অনুেরাধ করা পয �ােলাচনার �না�টশ পাওয়ার পের পাচঁ কায �িদবেসর মেধ� আিপেলর উপর এক�ট িলিখত িস�া� জাির করেবন।

§ 1-14 িমিডয়ােত অ�াে�স।

   (a)    নীিত। ব��েদর গণমাধ�েম �েবেশর অিধকার রেয়েছ। "িমিডয়া" মােন জনসাধারেণর �যেকােনা অংেশর কােছ তথ� �পৗ�েছ �দওয়ার �য �কােনা মুি�ত বা ইেলক�িনক
উপায় এবং এেত সংবাদপ�, ম�াগা�জন, বই বা অন�ান� �কাশনা, এবং লাইেস��া� �রিডও এবং �টিলিভশন ��শন�িল অ�ভ� �� থাকেব িক� সীমাব� নয়৷

   (b)    িমিডয়া ই�ারিভউ।

      (1) স�ঠকভােব িচি�ত িমিডয়া �িতিনিধরা �য �কােনা ব�ীর সা�াৎকার �নওয়ার অিধকারী হেবন িযিন এই ধরেনর সা�াৎকাের স�িত �দন। "স�ঠকভােব িচি�ত িমিডয়া �িতিনিধ" মােন
�য �কােনা ব��� িযিন িমিডয়ার সােথ তার সংি��তার �মাণ উপ�াপন কেরন।

      (2) ব�ীর স�িত অবশ�ই এক�ট ফেম � িলিখত হেত হেব যােত ��ািনশ এবং ইংের�জেত িন�িলিখত তথ� অ�ভ� �� থােক:

         (i) িমিডয়া �িতিনিধর নাম এবং সংগঠন;

         (ii) ব�ীর কােছ িব�ি� �য িমিডয়া �িতিনিধেক �দওয়া িববিৃত ভিবষ�েত �শাসিনক বা িবচািরক কায ��েম ব�ীর পে� �িতকারক হেত পাের;

         (iii) ব�ীেক িব�ি� �য িতিন িমিডয়া �িতিনিধর সােথ কথা বলেত বাধ� নন; এবং

         (iv) ব�ীর কােছ িব�ি� �য িতিন একজন অ�াটিন � বা অন� �কান ব���র সােথ পরামশ � করার জন� িমিডয়া ই�ারিভউ �িগত করেত পােরন।

      (3) িডপাট�েম� আদালেতর আেদশ অনুসাের �যাগ�তার জন� পরী�া চলাকালীন একজন ব�ীর সােথ িমিডয়া সা�াত্কােরর সময় িনধ �ারেণর আেগ �রকেড�র একজন অ�াটিন �র স�িতর
�েয়াজন হেত পাের।

      (4) িবভাগ�ট 18 বছেরর কম বয়সী একজন ব�ীর সােথ িমিডয়া ই�ারিভউ সময়সূচী করার আেগ �রকেড�র একজন অ�াটিন � বা িপতামাতা বা আইনী অিভভাবেকর স�িতর �েয়াজন হেত
পাের।

      (5) িবভােগর িমিডয়া �যাগােযােগর নাম �কাশ করা হেব। িমিডয়া �িতিনিধরা সরাসির এই ব���র কােছ সা�াৎকােরর জন� অনুেরাধ করেবন।

      (6) সা�াত্কার�িল িবভাগ �ারা অিবলে� িনধ �ািরত হেব তেব সকাল 8 টা �থেক িবকাল 4 টার মেধ� করা অনুেরােধর 24 ঘ�ার পের নয় যিদ সুিবধা �থেক ব�ীর অনুপি�িতর কারেণ
�েয়াজন হয় 24 ঘ�া সময় বাড়ােনা �যেত পাের।

   (c)    িমিডয়া সা�াৎকােরর সীমাব�তা।

      (1) িবভাগ �ধুমা� িমিডয়া �িতিনিধ বা ব�ীর সােথ এক�ট িমিডয়া সা�াৎকার অ�ীকার, �ত�াহার বা সীমাব� করেত পাের যিদ এ�ট িনধ �ািরত হয় �য এই ধরেনর সা�াৎকার সুিবধার
িনরাপ�া বা িনরাপ�ার জন� �মিক �তির কের।
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      (2) এই সংক��ট অবশ�ই িমিডয়া �িতিনিধ বা ব�ীর �ারা পূেব � পিরদশ �েনর সময় কৃত সুিনিদ�� ��য়াকলােপর উপর িভি� কের হেত হেব যা সুিবধার িনরাপ�া এবং িনরাপ�ার জন� তার
�মিক �দশ �ন কের। �কােনা সংকে�র আেগ, িমিডয়া �িতিনিধ বা ব�ীেক িনিদ�� অিভেযােগর িলিখত িব�ি� এবং অিভেযাগকারী পে�র নাম ও িববিৃত �দান করেত হেব এবং �িত��য়া
জানােনার সুেযাগ িদেত হেব।

      (3) এই উপিবভােগর অনুে�দ (1) অনুসাের করা �যেকােনা সংক� িলিখতভােব করা হেব এবং এই ধরেনর সংকে�র অ�িন �িহত সুিনিদ�� তথ� ও কারণ�িল বণ �না করেব। আপীল প�িত
সহ এই সংকে�র এক�ট অনুিলিপ �বােড�র কােছ এবং সংক� �ারা �ভািবত �যেকান ব���র কােছ 24 ঘ�ার মেধ� ��রণ করা হেব৷

      4

         (i) সংক� �ারা �ভািবত ব��� �বাড�েক এবং তার বা তার অিভ�ােয়র িবভাগেক সংকে�র িব�ে� আিপল করার জন� িলিখতভােব �না�টশ �দেবন।

         (ii) িবভাগ এবং সংক� �ারা �ভািবত �যেকান ব��� িলিখত সংক� ছাড়াও �াসি�ক উপাদান িবেবচনার জন� �বােড�র কােছ জমা িদেত পাের।

         (iii) অনুেরাধ করা পয �ােলাচনার �না�টশ পাওয়ার পের �বাড� বা তার মেনানীত ব��� পাচঁ কম �িদবেসর মেধ� আিপেলর উপর এক�ট িলিখত িস�া� জাির করেব।

§ 1-15 �বিচ�।

   (a)    নীিত। িবভাগ এই নূ�নতম মান�িলর এক�ট িনিদ�� উপিবভাগ বা িবভাগ �থেক পিরবত�েনর জন� আেবদন করেত পাের যখন স�িত অজ�ন করা যায় না বা চািলেয় যাওয়া
যায় না। এক�ট "সীিমত পিরবত�ন" হল এক�ট িনিদ�� সমেয়র জন� এক�ট িনিদ�� উপিবভাগ বা িবভােগর সােথ স�ূণ � স�িত �থেক �বাড� কতৃ�ক �দ� এক�ট ছাড়। এক�ট "চলমান িভ�তা" হল
এক�ট অিনিদ�� সমেয়র জন� এক�ট িনিদ�� উপিবভাগ বা িবভােগর সােথ স�ূণ � স�িত �থেক �বাড� কতৃ�ক �দ� এক�ট অব�াহিত। এই িবভােগর অনুে�দ (b)(3) �ত সং�ািয়ত এক�ট "জ�রী
পিরবত�ন" হল এক�ট িবেশষ উপিবভাগ বা িবভােগর সােথ স�ূণ � স�িত �থেক �বাড� কতৃ�ক �দ� এক�ট ছাড় যা 30 িদেনর �বিশ নয়।

   (b)    সীিমত, অব�াহত এবং জ�রী িভ�তা।

      (1) িবভাগ পিরবত�েনর জন� �বােড�র কােছ আেবদন করেত পাের যখন:

         (i) সেব �া�ম �েচ�া সে�ও, এবং িনউ ইয়ক� িস�টর অন�ান� কম �কত�া এবং সং�ার সেব �া�ম �েচ�া সে�ও, মহকুমা বা িবভােগর সােথ স�ূণ � স�িত অজ�ন করা যােব না, অথবা

         (ii) স�িত এক�ট সীিমত সমেয়র জন� উপিবভাগ বা িবভােগ িনিদ�� করা ছাড়া অন� প�িতেত অজ�ন করেত হেব।

      (2) িবভাগ�ট �বােড�র কােছ �মাগত পিরবত�েনর জন� আেবদন করেত পাের যখন তার সেব �া�ম �েচ�া এবং অন�ান� িনউ ইয়ক� িস�টর আিধকািরক এবং সং�া�িলর সেব �া�ম �েচ�া
সে�ও অদরূ ভিবষ�েত স�িত অজ�ন করা যায় না কারণ:

         (i) এক�ট িনিদ�� উপিবভাগ বা িবভােগর সােথ স�ূণ � স�িত এক�ট িনিদ�� সুিবধার জন� অনন� পিরি�িতর ফেল চরম ব�বহািরক অসুিবধা �তির করেব এবং স�ূণ � স�িতর অভাব
কম�েদর বা ব�ীেদর জন� িবপদ বা অযািচত কে�র স�ৃ� করেব না; বা

         (ii) স�িত এক�ট িবক� প�িতেত অজ�ন করেত হেব যা উপিবভাগ বা িবভােগর উে�শ� পূরণ করার জন� যেথ�।

      (3) িবভাগ এক�ট জ�রী পিরবত�েনর জন� �বােড�র কােছ আেবদন করেত পাের যখন এক�ট জ�রী পিরি�িত উপিবভাগ বা িবভােগর সােথ অব�াহত স�িত বাধা �দয়। 24 ঘ�ার কম
সমেয়র জন� এক�ট জ�রী পিরবত�ন িডপাট�েম� �ারা �ঘাষণা করা হেত পাের যখন এক�ট জ�রী পিরি�িত এক�ট িনিদ�� উপিবভাগ বা িবভােগর সােথ অব�াহত স�িত বাধা �দয়। �বাড� বা
তার মেনানীত ব���েক অিবলে� জ�রী পিরি�িত এবং পিরবত�েনর �ঘাষণা স�েক� অবিহত করা হেব।

   (গ)    িভ�তা �েয়াগ।

      (1) অিবরত স�িত স�ব হেব না বেল িস�া� �নওয়ার সােথ সােথ িবভােগর কিমশনারেক �বােড�র কােছ এক�ট পিরবত�েনর জন� এক�ট িলিখত আেবদন করেত হেব এবং উে�খ করেত
হেব:

         (i) অনুেরাধ করা িভ�তার ধরন;

         (ii) িনিদ�� মহকুমা বা িবভাগ�ট ইসু�েত;

         (iii) �করেণর অনুেরাধ করা ��র তািরখ;

         (iv) কায �কর তািরেখর মেধ� স�িত অজ�েনর জন� িবভাগ কতৃ�ক গহৃীত �েচ�া;

         (v) িনিদ�� তথ� বা কারণ�িল স�ূণ � স�িতেক অস�ব কের �তােল এবং যখন �সই তথ� ও কারণ�িল �� হেয় ওেঠ;

         (vi) স�ূণ � স�িত অজ�েনর জন� িনিদ�� পিরক�না, অনুমান এবং সময়সূচী;

         (vii) িনিদ�� সময়কােলর জন� মহকুমা বা িবভােগর উে�শ� পূরণ করার জন� িনিদ�� পিরক�না যা কেঠারভােব �মেন চলা স�ব নয়; এবং

         (viii) যিদ আেবদন�ট এক�ট সীিমত �বিচে��র জন� হয়, �য সমেয়র জন� �ভিরেয়ে�র জন� অনুেরাধ করা হেয়েছ, শত� থােক �য এ�ট ছয় মােসর �বিশ হেব না।

      (2) এই উপিবভােগর অনুে�দ (1) এর িবধান�িল ছাড়াও, এক�ট অব�াহত পিরবত�েনর জন� এক�ট আেবদন উে�খ করেব:

         (i) অদরূ ভিবষ�েতর মেধ� স�িতর অব�বহারেযাগ�তা বা অস�াব�তার অ�িন �িহত সুিনিদ�� তথ� এবং কারণ, এবং যখন �সই তথ� ও কারণ�িল �� হেয় ওেঠ, এবং

         (ii) অ�জ�ত স�িতর মা�া, এবং স�ূণ � স�িতর অভােবর জন� দায়ী �য �কানও স�াব� িবপদ বা অসুিবধা �শিমত করার জন� িবভােগর �েচ�া; বা

         (iii) উপিবভাগ বা িবভােগর অিভ�ায় পূরেণর জন� পয �া� িবক� প�িতেত স�িত অজ�েনর জন� িনিদ�� পিরক�নার এক�ট িববরণ।

      (3) এই উপিবভােগর অনুে�দ (1) এর �েয়াজনীয়তা�িল ছাড়াও, 24 ঘ�া বা তার �বিশ সমেয়র জন� এক�ট জ�রী পিরবত�েনর জন� এক�ট আেবদন, (বা এক�ট জ�রী পিরবত�েনর
পুনন �বীকরেণর জন�) উে�খ করেব:

         (i) িনিদ�� মহকুমা বা ধারার িবষয়;

         (ii) িনিদ�� তথ� বা কারণ�িল �মাগত �মেন চলােক অস�ব কের �তােল এবং যখন �সই তথ� ও কারণ�িল �� হেয় ওেঠ;

         (iii) স�ূণ � স�িত অজ�েনর জন� িনিদ�� পিরক�না, অনুমান এবং সময়সূচী; এবং

         (iv) �য সমেয়র জন� িভ�তার অনুেরাধ করা হেয়েছ, শত� থােক �য এ�ট ��শ িদেনর �বিশ হেব না।

   (d)    সীিমত এবং অব�াহত �করেণর জন� �করণ প�িত।

      (1) এক�ট সীিমত বা অব�াহত পিরবত�েনর জন� এক�ট আেবদেনর িবষেয় িস�া� �নওয়ার আেগ, �বাড� সংেশাধনকারী কম �চারী, ব�ী এবং তােদর �িতিনিধ, অন�ান� সরকারী কম �কত�া
এবং আইিন, ধম�য় এবং স�দায় সংগঠন সহ সম� আ�হী পে�র অব�ান িবেবচনা করেব৷

      (2) যখনই বা�বস�ত হেব, �বাড� এক�ট জনসভা বা িভ�তার আেবদেনর উপর �নািন করেব এবং সম� আ�হী পে�র সা�� �নেব৷

      (3) পিরবত�েনর আেবদেনর িবষেয় �বােড�র িস�া� িলিখত হেব৷

      (4) আ�হী দল�িলেক �বােড�র িস�াে�র িবষেয় যত তাড়াতািড় স�ব অবিহত করা হেব, এবং িস�া� �নওয়ার 5 কায �িদবেসর পের নয়।

   (ঙ)    িভ�তা �দান।

      (1) �বাড� এক�ট িভ�তা মঞ্জরু করেব �ধুমা� যিদ এ�ট দৃঢ়�ত�য়ী �মােণর সােথ উপ�াপন করা হয় �য পিরবত�ন�ট �েয়াজনীয় এবং ন�ায়স�ত।

      (2) এক�ট িভ�তা মঞ্জরু করার পের, �বাড� বলেব:

         (i) িভ�তার ধরন



         (ii) �য তািরেখ িভ�তা �� হেব

         (iii) পাথ �েক�র সময়কাল, যিদ থােক, এবং

         (iv) �করেণর শত� িহসােব আেরািপত �কােনা �েয়াজনীয়তা।

   (f)    পিরবত�েনর পুনন �বীকরণ এবং পয �ােলাচনা।

      (1) এক�ট সীিমত বা জ�রী পিরবত�েনর পুনন �বীকরেণর জন� এক�ট আেবদনেক এই িবভােগর (b), (c), (d) এবং (e) উপিবভােগ �দওয়া মূল আেবদেনর মেতা একই প�িতেত িবেবচনা
করা হেব। �বাড� এক�ট �বিচে�র পুনন �বীকরণ মঞ্জরু করেব না যিদ না এ�ট �দখেত পায় �য, এক�ট মূল আেবদন অনুেমাদেনর �েয়াজনীয়তা ছাড়াও, পূেব � িনধ �ািরত সমেয়র সীমার মেধ�
উপিবভাগ বা িবভাগ �মেন চলার জন� এক�ট সৎ িব�ােসর �েচ�া করা হেয়েছ এবং �েয়াজনীয়তা�িল মূল পিরবত�েনর শত� পূরণ করা হেয়েছ বেল �বাড� �ারা �সট করা হেয়েছ।

      (2) �বােড�র িনজ� গিতেত বা িবভাগ, সংেশাধনমূলক কম �চারী, ব�ী বা তােদর �িতিনিধেদর �ারা অব�াহত পিরবত�েনর পয �ােলাচনার জন� এক�ট আেবদন করা �যেত পাের। এক�ট
িপ�টশন �াি�র পর, �বাড� �মাগত পিরবত�েনর জন� অব�াহত �েয়াজনীয়তা এবং ন�ায�তা পয �ােলাচনা এবং পুনরায় মূল�ায়ন করেব। এই ধারার (b), (c), (d) এবং (e) উপিবভােগ �দওয়া মূল
আেবদেনর মেতাই এই ধরেনর পয �ােলাচনা করা হেব। �বাড� সম� তথ� পয �ােলাচনা করেব এবং সম� আ�হী পে�র অব�ান িবেবচনা করেব। �বাড� পিরবত�ন�ট ব� করেব, যিদ এই ধরেনর
পয �ােলাচনা এবং িবেবচনার পের, এ�ট িনধ �ারণ কের �য:

         (i) ��া�ােড�র সােথ স�ূণ � স�িত এখন অজ�ন করা �যেত পাের; বা

         (ii) শত� িহসােব আেরািপত �েয়াজনীয়তা যার উপর অব�াহত �বিচ�� মঞ্জরু করা হেয়িছল তা পূরণ বা বজায় রাখা হয়িন; বা

         (iii) এই িবভােগর উপ-অনুে�দ (b)(2)(ii) �ারা �েয়াজনীয় িবক� প�িতেত উপিবভাগ বা িবভােগর অিভ�ােয়র সােথ আর স�িত �নই।

      (3) �বাড� এক�ট পিরবত�েনর পুনন �বীকরণ বা পয �ােলাচনার জন� এক�ট আেবদেনর িবষেয় তার িস�াে�র তথ� এবং কারণ�িল িলিখতভােব উে�খ করেব এবং �চার করেব৷ �বােড�র
িস�া� অবশ�ই এই িবভােগর উপিবভাগ (e) এর �েয়াজনীয়তা �মেন চলেত হেব এবং, সীিমত এবং অব�াহত �বিচে�র ��ে�, এই িবভােগর অনুে�দ (d)(3) এবং (4)। �যখােন উপযু�, �বাড�
সম� আ�হী পে�র সােথ আেলাচনার পর এক�ট অব�াহত �বিচ�� ব� করার জন� এক�ট কায �কর তািরখ িনধ �ারণ করেব।

      (4) �বাড� জ�রী িভ�তার পরপর দুই�টর �বিশ পুনন �বীকরণ মঞ্জরু করেব না।

§ 1-16 উ�ত ত�াবধান হাউ�জং.

   (a)    উে�শ�। বিধ �ত ত�াবধােনর আবাসন (ESH) এর �াথিমক উে�শ� হল ব�ীেদর িনরাপ�া এবং িনরাপ�া র�া করা, পুনব �াসন, ভাল আচরণ এবং ব�ীেদর মানিসক ও
শারীিরক সু�তার �চার করার সময়। এই উে�শ��িল স�� করার জন�, ESH-�ক সাধারণ জনসংখ�া �থেক �সই সব কেয়িদেদর আলাদা করার জন� িডজাইন করা হেয়েছ যারা কম�েদর
এবং অন�ান� ব�ীেদর িনরাপ�া এবং িনরাপ�ার জন� সবেচেয় বড় �মিক �তির কের। এ�ট অিতির�ভােব ভাল আচরণেক উৎসািহত কের এবং �েয়াজনীয় ��া�াম এবং �থরািপউ�টক
সং�ান সরবরাহ কের ESH ব�ীেদর পুনব �াসনেক উ�ীত করার �চ�া কের।

   (b)    নীিত। একজন ব�ীেক ESH-এ ব�ী করা হেত পাের যিদ ব�ী অন� �কাথাও রাখা হেল �সই সুিবধার িনরাপ�া এবং িনরাপ�ার জন� এক�ট উে�খেযাগ� �মিক উপ�াপন কের। এই
ধরেনর সংক� �ধুমা� এক�ট অনুস�ান �ারা সমিথ �ত হেব �য িন�িলিখত�িলর মেধ� এক�ট ঘেটেছ:

      (1) ব�ীেক এক�ট গ�াংেয়র �নতা িহসােব িচি�ত করা হেয়েছ এবং সংগঠেন স��য় জিড়ত থাকার বা িহংসা�ক বা িবপ�নক গ�াং-স�িক�ত কায �কলােপ জিড়ত থাকার �মাণ িদেয়েছ;

      (2) ব�ী সংগঠক বা গ�াং-স�িক�ত হামলার অপরাধী িহসােব স��য় জিড়ততা �দশ �ন কেরেছ;

      (3) ব�ী এক�ট ��ািশং বা ছ� িরকাঘাত কেরেছ, বারবার আ�মণ কেরেছ, অন� ব�ী, পিরদশ �ক বা কম �চারীেক ��তরভােব আহত কেরেছ, অথবা িডপাট�েম� �হফাজেত থাকা অব�ায় বা
অন�থায় ব�ী থাকা অব�ায় দা�া কেরেছ বা স��য়ভােব ব�ীেদর ঝােমলায় অংশ িনেয়েছ;

      (4) ব�ীর কােছ এক�ট ��াে�ল বা অ� পাওয়া �গেছ যা িডপাট�েম� �হফাজেত থাকা অব�ায় বা অন�থায় ব�ী অব�ায় এক�ট ��াে�েলর মেতা বা তার �চেয় �বিশ িবপেদর �র �তির
কের;

      (5) ব�ী ��তর বা অিবরাম সিহংসতায় িল� হেয়েছ; বা

      (6) ব�ী, িডপাট�েম� �হফাজেত থাকা অব�ায় বা অন�থায় ব�ী থাকা অব�ায়, এই মহকুমা�টর (1) �থেক (5) অনুে�েদ বিণ �ত ��য়াকলােপর অনু�প মাধ�াকষ �ণ এবং িবপেদর মা�ার
পুনরাবিৃ�মূলক কায �কলাপ বা আচরেণ িল� হেয়েছ এবং এই জাতীয় কায �কলাপ বা আচরেণর এক�ট �ত��, শনা�েযাগ� এবং সুিবধার িনরাপ�া এবং িনরাপ�ার উপর িব�প �ভাব রেয়েছ,
�যমন বারবার অি�সংেযাগ করা।

   তেব শত� থােক �য, �যখােন িডপাট�েম�েক একজন কেয়দীর কায �কলাপ বা ��য়াকলাপ িবেবচনা করার অনুমিত �দওয়া হেয়েছ যখন ব�ীেক কারাগাের রাখা হেয়িছল, এই ধরেনর
কায �কলাপ বা কম � অবশ�ই পূব �বত� পাচঁ (5) বছেরর মেধ� ঘেটেছ। �যখােন িডপাট�েম�েক একজন কেয়দীর কায �কলাপ বা ��য়াকলাপ িবেবচনা করার অনুমিত �দওয়া হেয়েছ যখন ব�ীেক
ব�ী করা হয়িন, �সখােন এই ধরেনর কায �কলাপ বা কম � অবশ�ই পূব �বত� দুই (2) বছেরর মেধ� ঘেটেছ।

   (গ)    বজ�ন

      (1) িনে�া� ��ণীর ব�ীেদর ESH বসােনা �থেক বাদ �দওয়া হেব:

         (i) 18 বছেরর কম বয়সী ব�ী;

         (ii) জানুয়ারী 1, 2016 পয ��, 18 �থেক 21 বছর বয়সী ব�ীেদর, যিদ �েয়াজনীয় কম� িনেয়াগ এবং �েয়াজনীয় িবক� ��া�ািমং বা�বায়েনর জন� অিধদ�ের পয �া� স�দ উপল�
করা হয়; এবং

         (iii) ��তর মানিসক বা ��তর শারীিরক অ�মতা বা অব�ার সােথ ব�ী।

      (2) �মিডক�াল �াফেদর ESH ��সেম� পয �ােলাচনা করেত এবং ��সেম� পয �ােলাচনা �নািনেত অংশ�হেণর অনুমিত �দওয়া হেব। এই �িবধান�িলর সােথ সাম�স�পূণ �, যখন ESH
অ�াসাইনেম� একজন ব�ীর শারীিরক বা মানিসক �াে��র জন� এক�ট ��তর �মিক স�ৃ� করেব, তখন িচিকৎসা কম�েদর এ�ট িনধ �ারণ করার �মতা থাকেব �য ব��েক ESH বসােনা
�থেক বাধা �দওয়া হেব বা ESH �থেক আরও উপযু� হাউ�জং ইউিনেট �ানা�িরত করা হেব। . এই সংক� ব�ীর কারাবােসর সময় �য �কান সময় করা �যেত পাের।

      (3) ESH-�ত রাখা �য �কােনা ব�ী �য মানিসক বা মানিসক ব�ািধর �মাণ �দয় তােক ESH বসােনার আেগ বা অিবলে� মানিসক �া�� পিরেষবা কম�েদর �ারা �দখা হেব।

      (4) ESH �ত �মাট ব�ীর সংখ�া �যেকান সময় 250 এর �বিশ হেব না।

   (d)    শত�াবলী, ��া�ািমং এবং পিরেষবা।

      (1) িডপাট�েম� �য পিরমাণ এক�ট ESH ব�ীর উপর িবিধিনেষধ আেরাপ কের যা সাধারণ জনসংখ�ার কেয়িদেদর উপর আেরািপত �থেক িবচ� �ত হয়, এই ধরেনর িবিধিনেষধ অবশ�ই �সই
�ত� ব�ীেদর �ারা স�ৃ সুিনিদ�� িনরাপ�া ও িনরাপ�া �মিক �মাকােবলার জন� �েয়াজনীয় সীমাব� থাকেত হেব।

      (2) িডপাট�েম� �য পিরমােণ একজন ESH ব�ীর �যাগােযােগর পিরদশ �েনর অ�াে�স সীিমত করেত চায়, এই িবভােগর উপিবভাগ (g) �ারা �েয়াজন অনুসাের এক�ট �নািন অনু��ত
হেব, যা 40-এর মহকুমা (h) এ উি�িখত মানদ��িলেক সমাধান করেব। RCNY § 1-09 উভয় ব�ী এবং �যেকান পথৃক দশ �ক যােদর সােথ িবভাগ �যাগােযাগ সীিমত করেত চায় তােদর জন�।

      (3) 1 জলুাই, 2015 এর পের, িবভাগ�ট ESH ব�ীেদর ���ায় এবং অৈন��ক, �সইসােথ �কােষর িভতের এবং বাইের, পুনব �াসেনর সুিবধােথ �, সিহংসতার মূল কারণ�িলেক �মাকােবলা
করার লে�� ��া�ািমং �দান করেব। অলসতা

      (4) ESH-এর সম� ব�ীেক �িতিদন অ�ত একবার িচিকৎসা কম�েদর �দখা হেব যারা উপযু� �যখােন িচিকৎসা ও মানিসক �া�� পিরেষবার কােছ �রফার করেব।

   (ঙ)    �ািফং।

      (1) ESH-এ িনযু� সংেশাধন কম �কত�ারা ESH এবং এর ব�ীেদর অনন� �বিশ���িলেক �মাকােবলার জন� িডজাইন করা িবেশষ �িশ�েণর চি�শ (40) ঘ�া পােবন৷ এই ধরেনর �িশ�েণ
মানিসক অসু�তা এবং দুদ�শার �ীকৃিত এবং �বাঝা, কায �কর �যাগােযাগ দ�তা, এবং �� কমােনার �কৗশল অ�ভ� �� থাকেব, িক� এর মেধ�ই সীমাব� থাকেব না।

      (2) ESH-এ িনযু� সংেশাধন কম�েদর কমপে� পিঁচশ (25) শতাংশেক �ায়ী পেদ িনেয়াগ করা হেব।

   (f)    ESH বসােনার িব�ি�।
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      (1) যখন এ�ট িনধ �ািরত হয় �য একজন ব��েক ESH-এ ব�ী করা উিচত, তখন �সই ব��েক বসােনার চ��শ (24) ঘ�ার মেধ� এই ধরেনর সংকে�র িলিখত �না�টশ �দওয়া হেব। �য সকল
ব�ী এই ধরেনর �না�টশ পড়েত বা বুঝেত অ�ম তােদর �েয়াজনীয় সহায়তা �দান করা হেব। এই ধরেনর িব�ি� হেব:

         (i) ব�ীর ESH বসােনােক সমথ �ন কের এমন িভি� এবং তথ��িল বণ �না ক�ন; (ii) ব�ীর ESH ব��ে�র সময় িবভাগ �য �ত� িবিধিনেষধ আেরাপ করেত চায় �স স�েক� ব�ীেক
অবিহত ক�ন;

         (iii) আস� ESH ��সেম� পয �ােলাচনা �নািনর ব�ীেক অবিহত ক�ন; এবং

         (iv) ব�ীেক িরিভউ করার অিধকার স�েক� অবিহত ক�ন, ��সেম� �নািনর আেগ, িবভাগ �ারা িনভ�রেযাগ� �মাণ, �নািনেত ব���গতভােব উপি�ত হওয়া, িবেবচনার জন� এক�ট
িলিখত িববিৃত জমা �দওয়া, সা�ীেদর ডাকার এবং �মাণ উপ�াপন করা .

      (2) [সংরি�ত।]

   (ছ)    ��সেম� িরিভউ �নািন।

      (1) �াথিমক ESH বসােনা এবং স�িক�ত িবিধিনেষেধর একজন ব�ীর উপর �না�টশ �দােনর িতন (3) কায �িদবেসর মেধ�, িবভাগ ব�ীর ESH বসােনা এবং ��ািবত পথৃক িবিধিনেষেধর
িবচার করার জন� এক�ট �নািন পিরচালনা করেব। �নািন �িগত করা যােব না, দুব �ল পিরি�িতেত, কেয়িদর নিথভ�� অনুেরাধ ছাড়া এবং �কােনা অব�ােতই পাচঁ (5) িদেনর �বিশ �িগত করা
যােব না।

      (2) এক বা একািধক �নািন কম �কত�া ��সেম� পয �ােলাচনা �নািন পিরচালনা করেবন। িডপাট�েমে�র কম�রা যারা �াথিমকভােব ESH ��সেমে�র জন� ব�ীেক সুপািরশ কেরিছেলন
বা অন�থায় ব�ীর ESH বসােনােক সমথ �ন করার জন� �মাণ সরবরাহ কেরিছেলন তারা ব�ীর ��সেম� পয �ােলাচনা �নািনেত �নািন অিফসার িহসােব কাজ করার �যাগ� হেবন না।

      (3) ��সেম� পয �ােলাচনা �নািন িন�িলিখত�িল িনেয় গ�ঠত হেব:

         (i) এই ধারার উপিবভাগ (b) অনুসাের িবভাগ �য সকল তেথ�র উপর িনভ�র কের ইএসএইচ-এ ব�ী রাখার জন� িনভ�র কের তার এক�ট পয �ােলাচনা, এবং �মােণর �াধান� �ারা এই
ধরেনর তথ� িবদ�মান িকনা এবং তারা সমথ �ন কের িকনা তা িনধ �ারণ করা। উপসংহাের �য ব�ী সুিবধার িনরাপ�া এবং িনরাপ�ার জন� এক�ট বত�মান উে�খেযাগ� �মিক উপ�াপন কের
�যমন ESH উপযু�;

         (ii) ESH বসােনােক সমথ �ন করার জন� িবভাগ �ারা িনভ�রশীল কায �কলাপ বা আচরেণর ঘটনার পর �থেক অিতবািহত হওয়া সমেয়র িবেবচনা;

         (iii) িবভাগ �ারা ��ািবত পথৃক িবিধিনেষেধর এক�ট পয �ােলাচনা এবং �েত�ক�ট �সই �ত� ব�ীর সােথ স�িক�ত �বধ িনরাপ�া এবং িনরাপ�া উে�েগর �মাণ �ারা সমিথ �ত িকনা তা
িনধ �ারণ করা;

         (iv) িচিকৎসা কম�েদর �দওয়া �াসি�ক তথ� িবেবচনা;

         (v) �নািনেত ব�ীর �ারা জমা �দওয়া �কােনা িব�াসেযাগ� এবং �াসি�ক �মাণ বা িববিৃত িবেবচনা করা; এবং

         (vi) ESH ি�িত িনধ �ারণ বা পথৃক িবিধিনেষধ আেরােপর সােথ �াসি�ক িবেবিচত অন� �কােনা �মােণর িবেবচনা।

      (4) ব�ীেক ব���গতভােব �নািনেত উপি�ত হেত, এক�ট িলিখত িববিৃত দািখল করার, সা�ীেদর কল করার এবং �মাণ উপ�াপন করার অনুমিত �দওয়া হেব৷

      (5) িন�িলিখত পিরি�িতেত, ব�ী একজন �নািনর সুিবধা �দানকারীর সহায়তা পাওয়ার অিধকারী হেবন, িযিন অিভেযাগ�িল �� কের, �নািনর ���য়া ব�াখ�া কের এবং সা�� সং�েহ
ব�ীেক সহায়তা করার মাধ�েম ব�ীেক সহায়তা করেবন:

         (i) ব�ী িনর�র বা অন�থায় �নািনর ���য়ার জন� ��ত বা বুঝেত অ�ম; বা

         (ii) ব�ী অন�থায় সা�ী বা ব�গত �মাণ �পেত অ�ম হেয়েছ৷

      (6) যিদ এ�ট িনধ �ারণ করা হয় �য ESH বসােনা এবং �িত�ট স�িক�ত িবিধিনেষধ �মােণর �াধান� �ারা সমিথ �ত, �ান িনধ �ারণ এবং �িত�ট সমিথ �ত সীমাব�তা অব�াহত রাখা �যেত পাের।
 িলিখত �না�টশ এই ধরেনর িনধ �ারেণর জন� িভি� �পেরখা ব�ী �দান করা হেব. যিদ এ�ট িনধ �ারণ করা হয় �য ESH বসােনা বা �কােনা পথৃক িবিধিনেষধ আেরাপ �মােণর �াধান� �ারা
অসমিথ �ত, ESH ��াটাস বা অসমিথ �ত পথৃক িবিধিনেষধ অিবলে� বািতল করা হেব।

   (জ)    �ান িনধ �ারেণর পয �ায়�িমক পয �ােলাচনা।

      (1) ESH-এ একজন কেয়দীর বসােনা �িত পয়ঁতাি�শ (45) িদেন পয �ােলাচনা করা হেব তা িনধ �ারণ করার জন� �য ব�ী ESH-এর বাইের রাখা হেল সুিবধার িনরাপ�া এবং িনরাপ�ার জন�
এক�ট উে�খেযাগ� �মিক রেয়েছ িকনা তা িনধ �ারণ করেত �যভােব ESH ��সেম� অব�াহত থােক। যথাযথ.

      (2) এই ধরেনর পয �ায়�িমক পয �ােলাচনার কমপে� 24 (24) ঘ�া আেগ, ব�ীেদর িলিখতভােব মুলত� িব পয �ােলাচনা এবং িবেবচনার জন� এক�ট িলিখত িববিৃত জমা �দওয়ার অিধকার
স�েক� অবিহত করা হেব। �য সকল ব�ী এই ধরেনর �না�টশ পড়েত বা বুঝেত অ�ম তােদর �েয়াজনীয় সহায়তা �দান করা হেব।

      (3) একজন কেয়দীর ESH অব�ার পয �ায়�িমক পয �ােলাচনা িন�িলিখত�িল িবেবচনা করেব, পয �ােলাচনার সাত (7) িদেনর মেধ� ব�ীেদর কােছ উপল� করা এক�ট িলিখত �িতেবদেন
নিথভ�� িস�া��িল সহ: (i) অব�াহত ESH বসােনার ন�ায�তা;

         (ii) �িত�ট পথৃক ESH িবিধিনেষেধর �মাগত উপযু�তা এবং এই জাতীয় �কানও পথৃক িবিধিনেষধ িশিথল করা বা �ত�াহার করা উিচত িকনা;

         (iii) ESH বসােনা �� হওয়ার পর �থেক ব�ীর পরবত� আচরণ এবং মেনাভাব স�িক�ত তথ�, ��া�ািমং-এ অংশ�হণ এবং উপল�তা সহ;

         (iv) ব�ীর মানিসক এবং শারীিরক �াে��র উপর ESH বসােনা বা পথৃক ESH িবিধিনেষেধর �ভাব স�িক�ত তথ�;

         (v) িবেবচনার জন� ব�ী কতৃ�ক জমা �দওয়া �কােনা িলিখত িববিৃত;

         (vi) অন� �কান কারণ যা ইএসএইচ-এ ব�ীেক ধের রাখার বা ব�ীেক মু�� �দওয়ার পে� বা অন� �কানও কারণ যা পথৃক ESH িবিধিনেষধ ত� েল �নওয়ার পে� বা �ত� ESH িবিধিনেষধ
আেরাপ চািলেয় যাওয়ার পে� হেত পাের; এবং

         (vii) যিদ ব�ীর ESH ��সেম� চািলেয় �যেত হয়, তাহেল ব�ী আরও পুনব �াসন লে�� �হণ করেত পাের এমন �কােনা কাজ বা আচরণগত পিরবত�ন এবং �ত� ESH সীমাব�তা ত� েল
�নওয়া বা ESH মু��র সুিবধােথ �।

      (4) �য �কান সমেয় উপযু� বেল িবেবিচত হেল, একজন ব��েক ESH-এর বাইের আরও উপযু� হাউ�জং ইউিনেট বসােনার জন� মূল�ায়ন এবং সুপািরশ করা হেত পাের।

   (i)    ESH বা�বায়েনর �বাড� পয �ােলাচনা।

      (1) ESH বা�বায়েনর 60 (60) িদেনর পের এবং তার পের �িত 60 (60) িদন পর, িবভাগ ESH বা�বায়ন এবং �সখােন ব��েদর সােথ স�িক�ত তথ� �বােড�র কােছ জমা �দেব। এই তথ�
অ�ভ� �� করা হেব, িক� সীমাব� করা হেব না:

         (i) বত�মােন এবং বা�বায়েনর পর �থেক ESH-�ত ব��েদর সংখ�া;

         (ii) �য ি�েকােয়���টর সােথ এই িবভােগর উপিবভাগ (b) এ উি�িখত �িত�ট মানদ� ESH বসােনা সমথ �ন করেত ব�ব�ত হয়;

         (iii) ESH বা�বায়েনর পর �থেক ESH এবং সাধারণ জনগণ উভেয়র মেধ� সিহংসতার হার এবং ESH বা�বায়েনর পূেব � ত�লনামূলক সমেয়র জন� সিহংসতার হার;

         (iv) ESH বা�বায়েনর পর �থেক ESH এবং সাধারণ জনগণ উভয় ��ে�ই বল �েয়ােগর হার;

         (v) ESH ব�ীেদর জন� উপল� ��া�ািমং এবং মানিসক �া�� সং�ান এবং �িত�ট ��া�াম এবং সং�ােন ব�ীেদর অংশ�হেণর পিরমাণ;

         (vi) ESH-�ত িনযু� সংেশাধন কম �কত�ােদর �ারা �া� �িশ�ণ এবং ESH-�ত �তির ি�র পেদর সংখ�া;

         (vii) �াথিমকভােব ESH-�ক বরা� করা কেয়িদর সংখ�া িক� যােদর ESH ��াটাস এক�ট ��সেম� পয �ােলাচনা �নািনেত সমা� করা হেয়িছল;

         (viii) পয �ায়�িমক পয �ােলাচনা বা অন�ান� ESH অব�া পয �ােলাচনা প�িতর মাধ�েম সাধারণ জনগেণর মেধ� ESH �থেক মু���া� ব�ীেদর সংখ�া; এবং



         (ix) িডপাট�েম� বা �বাড� �বােড�র ESH-এর মূল�ায়েনর সােথ �াসি�ক মেন কের এমন অন� �কােনা তথ�।

      (2) �বাড� িবভাগ কতৃ�ক �দ� তথ� এবং ESH-এর মূল�ায়েনর সােথ �াসি�ক বেল মেন করা অন� �কােনা তথ� পয �ােলাচনা করেব। ESH বা�বায়েনর আঠােরা (18) মাস পের এবং ESH
বা�বায়েনর পের দুই (2) বছেরর পের, �বাড� ESH-এর কায �কািরতা এবং �মাগত উপযু�তা িনেয় আেলাচনা করেত িমিলত হেব।

(িরেপলড িস�ট �রকড� 6/9/2021, কায �করী 11/1/2021; জ�রী িনব �াহী আেদশ নং 297, 11/23/2021* �ারা পুনঃ�ািপত)

* স�াদেকর ��ব�: এই িবভাগ�ট 1 নেভ�র, 2021 তািরেখ বািতল করা হেয়িছল, িক� 23 নেভ�র, 2021 তািরেখর জ�রী িনব �াহী আেদশ নং 297 �ারা এক�ট পিরবত�েনর মাধ�েম
পুনঃ�াপন করা হেয়িছল। জ�রী িনব �াহী আেদশ 297-এর ধারা 2 �দান কের: "�বােড�র পেরও 1-16 এবং 1-17 (40 RCNY §§ 1-16 এবং 1-17 ) 1 নেভ�র, 2021 তািরেখ সংেশাধেনর
নূ�নতম মানদ� িবভাগ , আিম এত�ারা িনেদ�শ িদ�� �য এই জ�রী িনব �াহী আেদশ, যতটা বিধ �ত, কায �কর থাকেব, �যমন নূ�নতম মান িবভাগ 1-16 এবং 1-17কায �করী এবং সংেশাধন
িবভােগর ��য়াকলােপর ��ে� �েযাজ� বেল িবেবিচত হেব, �যন এই ধরেনর রদ কায �কর করা হয়িন; শত� থােক �য, ইমােজ��� এ��িকউ�টভ অড�ার নং 241-এর ধারা 7 অনুসাের, নূ�নতম
মানক ধারা 1-16 (c)(l)(ii) �বাঝােনা হেব যােত সংেশাধন িবভাগ বয়েসর কম বয়সী �যাগ� ব���েদর �হফাজেত রাখা চািলেয় �যেত পাের 22 এর বিধ �ত ত�াবধান হাউ�জং �থেক।"

§ 1-17 শা��মূলক পৃথকীকরণ ব�বহােরর উপর সীমাব�তা।

   (a)    নীিত। িবভাগ �ারা �েয়াগ করা হেয়েছ, শা��মূলক পথৃকীকরণ এক�ট ��তর শা�� যা িনিদ�� পিরি�িতেত িবভােগর সুিবধা�িলেত ব�বহার করা উিচত নয়। িবেশষ কের,
শা��মূলক পথৃকীকরণ িকেশার-িকেশারীেদর শারীিরক ও মানিসক �াে��র জন� এক�ট ��তর �মিকর �িতিনিধ� কের, যােদর উপর এ�ট আেরাপ করা উিচত নয়। অিধক�, শা��মূলক
পথৃকীকরণ এক�ট ব�ীর কারাবােসর সময় সংঘ�টত এক�ট িনিদ�� অপরােধর সমাধান করার উে�েশ� এবং এক�ট পথৃক এবং পূব �বত� কারাবােসর সময় একই ব�ীর �ারা সংঘ�টত অপরােধর
��ে� আেরাপ করা উিচত নয়।

   (b)    বজ�ন

      (1) ব�ীেদর িন�িলিখত িবভাগ�িলেক শা��মূলক পথৃকীকরণ �থেক বাদ �দওয়া হেব:

         (i) 18 বছেরর কম বয়সী ব�ী;

         (ii) জানুয়ারী 1, 2016 পয ��, 18 �থেক 21 বছর বয়সী ব�ীেদর, যিদ �েয়াজনীয় কম� িনেয়াগ এবং �েয়াজনীয় িবক� ��া�ািমং বা�বায়েনর জন� অিধদ�ের পয �া� স�দ উপল�
করা হয়; এবং

         (iii) ��তর মানিসক বা ��তর শারীিরক অ�মতা বা অব�ার সােথ ব�ী।

      (2) এই �িবধান�িলর সােথ সাম�স�পূণ �, যখন শা��মূলক পথৃকীকরেণর দািয়� একজন কেয়দীর শারীিরক বা মানিসক �াে��র জন� এক�ট ��তর �মিকর স�ৃ� করেব, তখন িচিকৎসা
কম�েদর এ�ট িনধ �ারণ করার কতৃ�� থাকেব �য ব�ীেক শা��মূলক পথৃকীকরণ �াপন �থেক বাধা �দওয়া হেব বা শা��মূলক �থেক সরােনা হেব। আরও উপযু� হাউ�জং ইউিনেট িবভাজন।

      (3) বয়স বা �াে��র অব�ার কারেণ ল�েনর সময় শা��মূলক পথৃকীকরণ �থেক বাদ পড়া একজন ব�ীেক পরবত� তািরেখ একই ল�েনর জন� শা��মূলক পথৃকীকরেণ রাখা হেব না,
�সই ব�ীর বয়স বা �াে��র অব�া িনিব �েশেষ পিরবিত�ত

      (4) ��ড 3 অপরােধর শা�� িহসােব ব�ীেদর শা��মূলক পথৃকীকরেণর মেধ� সীমাব� করা যােব না।

   (c)    যথাযথ ���য়া।

      (1) এই উপিবভােগর অনুে�দ (2) এর জন� �দ� ল�ন �নািনর আেগ, কেয়িদ ব�ীর িব�ে� অিভেযােগর িবশদ িববরণ এবং ব�ীর আচরেণর িববরণ যা অিভেযােগর জ� িদেয়েছ
িলিখত �না�টশ পােব। �য সকল ব�ী এই ধরেনর �না�টশ পড়েত বা বুঝেত অ�ম তােদর �েয়াজনীয় সহায়তা �দান করা হেব। ল�ন �নািন �� হওয়ার 24 (24) ঘ�া আেগ �না�টশ �দওয়া
হেব যিদ না ব�ী িলিখতভােব এক�ট �ছাট সমেয়র জন� স�ত হন।

      (2) সম� ব�ী, যারা �যাগ� এবং ি�-িহয়ািরং িডেটনশন (PHD) �ত রাখা হেয়েছ তােদর ব�তীত শা��মূলক পথৃকীকরণ আবাসেন বসােনার আেগ এক�ট ল�ন �নািনর ব�ব�া করা হেব।
 �য কেয়িদরা PHD-এর জন� �যাগ�তা অজ�ন কের এবং PHD-এ �ান পায় তােদর PHD �াপেনর সাত (7) কায �িদবেসর পের এক�ট ল�ন �নািনর ব�ব�া করা হেব, এবং ল�ন �নািনর
আেগ PHD-এ ব�য় করা সময় ব�ীর শা��মূলক পথৃকীকরণ সাজার জন� গণনা করা হেব৷

      (3) ব�ীেদর ব���গতভােব উপি�ত হেত, িববিৃত �দওয়ার, ব�গত �মাণ উপ�াপন করার এবং ল�ন �নািনেত সা�ীেদর ডাকার অনুমিত �দওয়া হেব।

      (4) িন�িলিখত পিরি�িতেত, একজন ব�ী �নািনর সুিবধা �দানকারীর সহায়তা পাওয়ার অিধকারী হেবন, িযিন অিভেযাগ�িল �� কের, �নািনর ���য়া ব�াখ�া কের এবং সা�� সং�েহ
ব�ীেক সহায়তা করার মাধ�েম ব�ীেক সহায়তা করেবন:

         (i) ব�ী িনর�র বা অন�থায় �নািনর ���য়ার জন� ��ত বা বুঝেত অ�ম; বা

         (ii) ব�ী অন�থায় সা�ী বা ব�গত �মাণ �পেত অ�ম হেয়েছ৷

      (5) দ�েরর সম� ব�ী শ�ৃলামূলক কায ��েম �মােণর �বাঝা রেয়েছ। শা��মূলক পথৃকীকরণ �াপেনর ন�ায�তা �মােণর জন� �মােণর �াধান� �ারা একজন কেয়দীর অপরাধ অবশ�ই
�দখােত হেব।

   (d)    শা��মূলক পথৃকীকরেণর সময় সীমাব�তা।

      (1) এই উপিবভােগর (4) অনুে�েদ বিণ �ত কম�েদর উপর একজন ব�ী ��তর আ�মণ কেরেছ তা ব�তীত, �কানও একক ল�েনর জন� �কানও ব�ীেক ��শ (30) িদেনর �বিশ
শা��মূলক পথৃকীকরেণর শা�� �দওয়া যােব না।

      (2) এই মহকুমা�টর অনুে�দ (4) এ বিণ �ত কম�েদর উপর ��তর আ�মেণর জন� একজন ব�ী শা��মূলক পথৃকীকরেণর সাজা �ভাগ করেছন তা ব�তীত, �কান অব�ােতই এক�ট
ব�ীেক ��শ (30) িদেনর �বিশ সময় ধের শা��মূলক পথৃকীকরেণ রাখা যােব না। এই উপিবভােগর অনুে�দ (4) �ত বিণ �ত কম�েদর উপর ��তর আ�মেণর জন� একজন ব�ী শা��মূলক
পথৃকীকরেণর শা�� �ভাগ করেছন তা ব�তীত, একজন ব�ী �য শা��মূলক পথৃকীকরেণ টানা 30 (30) িদন পিরেবশন কেরেছ তােক কমপে� শা��মূলক পথৃকীকরণ �থেক মু�� �দওয়া
হেব। সাত (7) িদন আেগ �সই ব��েক শা��মূলক পথৃকীকরেণ িফিরেয় �দওয়া �যেত পাের।

      (3) �কােনা ব�ীেক �য �কােনা ছয় (6) মােসর মেধ� �মাট ষাট (60) িদেনর �বিশ শা��মূলক পথৃকীকরেণ রাখা যােব না, যিদ না, ষাট (60) িদেনর �ময়াদ �শষ না হেল বা ব�ী আ�-�িত
ব�তীত অিবরাম, ��তর সিহংস কম �কাে� জিড়ত থাকা অব�াহত, �যমন শা��মূলক পথৃকীকরণ ব�তীত অন� �যেকান �ান ব�ী বা কম�েদর িবপেদ �ফলেব।

         (i) এই ধরেনর ��ে�, িবভাগেক ষাট (60) িদন অিতবািহত হওয়ার পের শা��মূলক পথৃকীকরণ �থেক ব�ীেক মু�� �দওয়ার �েয়াজন হেব না।

         (ii) িবভাগীয় �ধানেক অবশ�ই িলিখতভােব এবং রােজ� শা��মূলক পথৃকীকরেণর �ান িনধ �ারেণর এই ধরেনর এ�েটনশন�িলেক অনুেমাদন করেত হেব: (1) �য কারেণ এক�ট কম
সীমাব� �স�টংেয় �ান িনধ �ারণ করা অনুপযু� বা অনুপল� বেল িবেবিচত হেয়েছ এবং (2) �কন শা��মূলক পথৃকীকরেণ ব�ীেক ধের রাখা হেয়েছ ব�ী বা কম�েদর িনরাপ�া িন��ত করার
জন� �েয়াজনীয়।

         (iii) িবভাগেক অিবলে� িবভাগীয় �ধােনর িলিখত অনুেমাদেনর এক�ট অনুিলিপ সহ �বাড� এবং সংি�� সংেশাধনমূলক �া�� কতৃ�প�েক �দান করেত হেব।

      (4) কম�েদর উপর আ�মেণর জন� শা��মূলক পথৃকীকরেণর সাজা�া� কেয়িদরা যার কারেণ কম�েদর এক বা একািধক ��তর আঘােতর িশকার হেত হয়, �যমন "A" বল�েয়ােগর
ঘটনা�িলর িবভােগর সং�া অনুসাের তািলকাভ�� করা হেয়েছ, তারা ষাট পয �� শা��মূলক পথৃকীকরেণর শা�� �পেত পাের ( �সই একক ল�েনর জন� 60) িদন।

         (i) িবভাগীয় �ধান বা একজন মেনানীত ব���েক অবশ�ই ��শ (30) িদেনর �বিশ কম�েদর উপর ��তর আ�মেণর জন� �কােনা শা��মূলক পথৃকীকরণ বাক� িলখেত অনুেমাদন বা
অ�ীকৃিত জানােত হেব। িলিখত অনুেমাদন বা অস�িত অিবলে� ব�ী, �বাড� এবং �াসি�ক সংেশাধনমূলক �া�� কতৃ�পে�র কােছ পাঠােনা হেব।

         (ii) যখন একজন ব�ী 30 (30) িদেনর �বিশ কম�েদর উপর ��তর আ�মেণর জন� শা��মূলক পথৃকীকরেণর সাজা �ভাগ করেছন, তখন িবভাগেক 30 (30) িদন পরপর শা��মূলক
পথৃকীকরণ আবাসন �থেক ব�ীেক মু�� িদেত হেব না।

         (iii) �যখােন কম�েদর উপর ��তর আ�মেণর জন� একজন কেয়িদর শা��মূলক পথৃকীকরেণর শা�� পয়ঁতাি�শ (45) িদেনর �বিশ হয়, িবভাগীয় �ধান বা একজন মেনানীত ব���
শা�� �� হওয়ার পয়ঁতাি�শ (45) িদন পের এ�ট িনধ �ারেণর জন� পয �ােলাচনা স�ূণ � করেবন। ব�ীেক বাকী সাজার জন� এক�ট উপল� িবক� হাউ�জং ইউিনেট িনরাপেদ রাখা �যেত পাের
িকনা। িস�া�, এবং এর সমথ �নকারী যু��, িলিখতভােব বলা হেব এবং অিবলে� ব�ী, �বাড� এবং �াসি�ক সংেশাধনমূলক �া�� কতৃ�পে�র কােছ পাঠােনা হেব।

      (5) এই মহকুমা (4) অনুে�েদর উপ-অনুে�দ (iii) �ারা আ�ািদত নয় এমন দৃ�া��িলেত, যখনই শা��মূলক পথৃকীকরেণ পিরেবিশত একজন কেয়িদর সময় পরপর পয়ঁতাি�শ (45)
িদন অিতবািহত হয়, তখন িবভাগীয় �ধান বা একজন মেনানীত ব��� স�ূণ � করেবন। ব�ী �য শা�� �দান করেছ তার বািক অংেশর জন� ব�ীেক িনরাপেদ িবক� হাউ�জং ইউিনেট রাখা
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�হা� কেরেছ: আেমিরকান িলগ�াল পাবিলিশং কেপ �ােরশন

যােব িকনা তা িনধ �ারণ করেত পয়ঁতাি�শতম (৪৫তম) িদেন কেয়িদর সমেয়র পয �ােলাচনা। িস�া�, এবং এর সমথ �নকারী যু��, িলিখতভােব বলা হেব এবং অিবলে� ব�ী, �বাড� এবং �াসি�ক
সংেশাধনমূলক �া�� কতৃ�পে�র কােছ পাঠােনা হেব।

      (6) শা��মূলক পথৃকীকরেণ রাখা কেয়িদেদর �দিনক মানিসক �া�� রাউ� �দান করা আবশ�ক যারা �সখােন ��শ (30) িদেনর �বিশ সময় ধের রাখা হেয়েছ বা ছয় (6) মােসর মেধ� ষাট
(60) িদেনর �বিশ পিরেবশন কেরেছ। এই ধরেনর রাউ� িলিখত নিথভ�� করা আবশ�ক. 1 আগ�, 2016 �থেক �� কের, িবভাগ অিতির�ভােব এই ধরেনর ব�ীেদর জন� �ানীয়
আচরণগত �থরািপ বা অনু�প �মাণ-িভি�ক হ�ে�প �দান করেব যার উে�শ� আচরেণর মূল কারণ�িলেক �মাকােবলা করা যা ব�ীেদর শা��মূলক পথৃকীকরেণ বিধ �ত থাকার িদেক
পিরচািলত কের। সংি�� সংেশাধনমূলক �া�� কতৃ�পে�র সােথ পরামশ � কের এই ধরেনর ��া�ািমং �তির করা হেব।

   (ঙ)    ঘেরর বাইেরর সময় �েয়াজন। অিহংস বা ��ড 2 অপরােধর শা�� িহসােব শা��মূলক পথৃকীকরেণ সীমাব� ব�ীেদর �িতিদন কমপে� সাত (7) ঘেরর বাইের থাকার অনুমিত িদেত
হেব।

   (f)    �ািফং।

      (1) শা��মূলক পথৃকীকরণ আবাসেন িনযু� সংেশাধন কম �কত�ারা শা��মূলক পথৃকীকরণ এবং এর ব�ীেদর অনন� �বিশ���িলেক �মাকােবলা করার জন� িডজাইন করা িবেশষ
�িশ�েণর চি�শ (40) ঘ�া পােবন৷ এই ধরেনর �িশ�েণ মানিসক অসু�তা এবং দুদ�শার �ীকৃিত এবং �বাঝা, কায �কর �যাগােযাগ দ�তা, এবং �� কমােনার �কৗশল অ�ভ� �� থাকেব, িক�
এর মেধ�ই সীমাব� থাকেব না।

      (2) শা��মূলক পথৃকীকরণ আবাসেনর জন� িনধ �ািরত সংেশাধন কম�েদর কমপে� পিঁচশ (25) শতাংশেক �ায়ী পেদ িনেয়াগ করা হেব।

   (g)    পূব �বত� কারাবাস �থেক বেকয়া শা��মূলক পথৃকীকরেণর সময়। এই ধারার কায �করী তািরখ �থেক, �কান ব�ীেক আলাদা এবং পূব �বত� কারাগার �থেক �য �কান সমেয়র জন�
শা��মূলক পথৃকীকরেণ িনেয়াগ করা হেব না বা রাখা হেব না যার জন� এই ধরেনর ব�ীেক সাজা �দওয়া হেয়িছল িক� শা��মূলক পথৃকীকরেণ কাজ কেরিন।

   (h)    শা��মূলক পথৃকীকরেণর �িতেবদন। 

(1) এই অধ�ােয়র 40 RCNY § 1-16 -       এ �দ� বিধ �ত ত�াবধােনর আবাসন বা�বায়েনর ষাট (60) িদেনর পের এবং তারপের �িত ষাট (60) িদন পর, িবভাগ�ট বা�বায়ন স�িক�ত তথ�
�বােড�র কােছ জমা �দেব শা��মূলক পথৃকীকরেণ �েয়াজনীয় পিরবত�ন। এই তথ� অ�ভ� �� করা হেব, িক� সীমাব� করা হেব না:

         (i) শা��মূলক পথৃকীকরেণ আটক কেয়িদর সংখ�া এবং শা��মূলক পথৃকীকরেণ ব�ী হওয়ার অেপ�ায় থাকা ব�ীেদর সংখ�া;

         (ii) শা��মূলক পথৃকীকরণ বাক��িলর �দঘ �� এবং শা��মূলক পথৃকীকরণ বাক��িলর ফেল অপরােধর �কােরর ি�েকােয়�� স�িক�ত �ডটা;

         (iii) ন�ই (90) �থেক ��শ (30) িদন পয �� শা��মূলক পথৃকীকরণ বাক��িলর �ােসর অব�া এবং শা��মূলক পথৃকীকরেণ থাকার ব�বহার এবং �দঘ �� �াস করার জন� অন� �কােনা
�েচ�া;

         (iv) দ�েরর পিরকি�ত নীিতর বা�বায়েনর ি�িত যােত শা��মূলক পথৃকীকরেণ িফের আসার আেগ কমপে� সাত (7) িদেনর জন� শা��মূলক পথৃকীকরণ �থেক ব�ীেক মু�� িদেত
হেব;

         (v) কম�েদর উপর ��তর আ�মেণর জন� ব�ীেদর �দওয়া এক��শ (31) �থেক পয়ঁতাি�শ (45) িদেনর শা��মূলক পথৃকীকরেণর শা��র সংখ�া, িবভাগীয় �ধান কতৃ�ক সাজা
অনুেমািদত বা অ�ীকৃিতর �ারা পথৃক করা হেয়েছ অথবা একজন মেনানীত ব���;

         (vi) কম�েদর উপর ��তর আ�মেণর জন� ব�ীেদর সময়কােলর পয়ঁতাি�শ (45) িদেনর �বিশ শা��মূলক পথৃকীকরণ সাজার সংখ�া, িবভাগীয় �ধান বা একজন মেনানীত ব���
কতৃ�ক সাজা�ট অনুেমািদত বা অ�ীকৃত হেয়েছ িকনা তা �ারা পথৃক করা হেয়েছ;

         (vii) িবভাগীয় �ধান বা একজন মেনানীত ব��� �� হওয়ার পয়ঁতাি�শ (45) িদন পর পয �ােলাচনা কেরেছন শা��মূলক পথৃকীকরেণর বাক��িলর সংখ�া এবং এই পয �ােলাচনার
ফল��প, একজন ব��েক এক�ট িবক� হাউ�জং ইউিনেট রাখা হেয়িছল বােক�র অবিশ�াংশ;

         (viii) এক�ট ছয় (6) মােসর মেধ� �মাট ষাট (60) িদেনর �বিশ শা��মূলক পথৃকীকরেণ ব�ী রাখার জন� িবভাগীয় �ধােনর কােছ জমা �দওয়া অনুেরােধর সংখ�া, অনুেরাধ�ট অনুেমািদত
বা অ�ীকৃত হেয়েছ িকনা তা �ারা পথৃক করা হেয়েছ িবভােগর �ধান;

         (ix) কেয়িদেদর সংখ�া যারা 40 RCNY § 1-17 (d)(3) অনুসাের শা��মূলক পথৃকীকরেণ দুই (2) বা তার �বিশ �ান �পেয়েছ;

         (x) বত�মােন িডপাট�েম� �হফাজেত থাকা কেয়িদেদর সংখ�া, যারা তােদর বত�মান কারাবােসর সময়, �মাট শা��মূলক পথৃকীকরেণ রাখা হেয়েছ: এক (1) �থেক ��শ (30) িদন, এক��শ
(31) �থেক ষাট (60) িদন, একষ�� (61) �থেক ন�ই (90) িদন, একান�ই (91) �থেক একশ িবশ (120) িদন, এবং একশ-িবশ (120) িদেনরও �বিশ িদন;

         (xi) বত�মােন শা��মূলক পথৃকীকরেণ রাখা কেয়িদর সংখ�া, যােদর �সখােন পরপর, ধের রাখা হেয়েছ: এক (1) �থেক 30 (30) িদন, এক��শ (31) �থেক 60 (60) িদন, একষ�� (61)
�থেক ন�ই (90) িদন, একান�ই (91) �থেক একশত িবশ (120) িদন এবং একশত িবশ (120) িদেনর �বিশ;

         (xii) শা��মূলক পথৃকীকরণ সাজার �দঘ �� কমােত এবং শা��মূলক পথৃকীকরেণ রাখা কেয়িদেদর সংখ�া কমােত �েয়াজনীয় পদে�েপর িবশদ িববরণ সহ এক�ট পিরক�না এবং
সময়েরখা;

         (xiii) শা��মূলক পথৃকীকরেণ রাখা কেয়িদেদর িবেনাদেনর পিরমাণ এবং ঘেরর বাইেরর সময় স�িক�ত তথ�; এবং

         (xiv) িবভাগ বা �বাড� িবভাগীয় সুিবধা�িলেত শা��মূলক পথৃকীকরেণর �বােড�র মূল�ায়েনর সােথ �াসি�ক মেন কের এমন অন� �কােনা তথ�।

      (2) 1 জনু, 2016 এর পের, িবভাগ�ট �বােড�র কােছ এক�ট �িতেবদন িবে�ষণ এবং সুপািরশ কের ব�ীেদর �ারা সংঘ�টত �মাগত সিহংসতা কমােত বা শা��মূলক পথৃকীকরণ �থেক
মু�� �দওয়ার িবক��িলর সুপািরশ করেব যা শা��মূলক পথৃকীকরণ ব��� বাড়ােনা ছাড়া অন� উপায়�িল ব�বহার কের৷ �িতেবদন�ট হেব:

         (i) কীভােব এর ��ািবত সমাধান�িল কম� এবং কেয়িদেদর সুর�া এবং সু�তা র�ার ল���িলেক সমথ �ন করেব, িবভাগীয় সুিবধা�িলর িনরাপ�ার �চার করেব এবং ব�ীেদর
সফলভােব পুনঃ�েবেশর সুিবধা �দেব;

         (ii) িবভাগ ইিতমেধ�ই �য ব�ব�া�িল বা�বায়ন কেরেছ বা বা�বায়েনর পিরক�না কেরেছ, ��া�ািমং এবং হাউ�জং সহ, �সইসােথ এ�ট িবেবচনা করা অন�ান� পদে�প�িল বণ �না
ক�ন;

         (iii) �িত�ট িবকে�র ভােলা-মে�র এক�ট মূল�ায়ন এবং �িত�ট িবক� বা�বায়েনর িবিভ� স�াব� �ভাব, �েয়াজন হেত পাের এমন �কােনা সং�ান সহ; এবং

         (iv) কায �কর শ�ৃলা ব�ব�া এবং শা��মূলক পথৃকীকরেণর িবক��িলর উপর িবভাগ �ারা পিরচািলত গেবষণার িববরণ এবং সিহংস অপরাধীেদর িনরাপেদ বাস�ান এবং িচিকত্সা
করার জন� কায �কর িবক� ��া�াম এবং অব�ান�িল সনা� করার জন� িবভােগর �েচ�ার অ�গিত অ�ভ� ��।

(সংেশািধত িস�ট �রকড� 12/24/2015, �ভাব। 1/23/2016; বািতল করা িস�ট �রকড� 6/9/2021, কায �করী 11/1/2021; জ�রী িনব �াহী আেদশ নং 297, 11/23/2020 �ারা পুনঃ�ািপত )

* স�াদেকর ��ব�: এই িবভাগ�ট 1 নেভ�র, 2021 তািরেখ বািতল করা হেয়িছল, িক� 23 নেভ�র, 2021 তািরেখর জ�রী িনব �াহী আেদশ নং 297 �ারা পুনঃ�াপন করা হেয়িছল। জ�রী
িনব �াহী আেদশ 297-এর 2 ধারা �দান কের: "সংেশাধনী �বােড�র পেরও মান �সকশন 1-16 এবং 1-17 (40 RCNY §§ 1-16 এবং 1-17 ) নেভ�র 1, 2021-এ, আিম এত�ারা িনেদ�শ িদ�� �য
এই জ�রী িনব �াহী আেদশ, বিধ �ত িহসােব কায �কর থাকাকালীন, �যমন নূ�নতম মান িবভাগ 1 -16 এবং 1-17কায �করী এবং সংেশাধন িবভােগর ��য়াকলােপর ��ে� �েযাজ� বেল িবেবিচত
হেব, �যন এই ধরেনর রদ কায �কর করা হয়িন; শত� থােক �য, ইমােজ��� এ��িকউ�টভ অড�ার নং 241-এর ধারা 7 অনুসাের, নূ�নতম মানক ধারা 1-16 (c)(l)(ii) �বাঝােনা হেব যােত সংেশাধন
িবভাগ বয়েসর কম বয়সী �যাগ� ব���েদর �হফাজেত রাখা চািলেয় �যেত পাের 22 এর বিধ �ত ত�াবধান হাউ�জং �থেক।"
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