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িনu iয়কর্  িসিট মানবসmদ pশাসন (NEW YORK CITY HUMAN RESOURCES ADMINISTRATION) 
 

pকাশয্ নািনর িবjিp eবং psািবত িনয়ম সmেকর্  মতামত েদoয়ার সেুযাগ 
 

আমরা কী psাব রাখিছ?   িনu iয়কর্  িসিট মানবসmদ pশাসন (New York City Human Resources 
Administration, HRA) িসিট aব িনu iয়েকর্ র িনয়মাবলীর িশেরানাম 68 সংেশাধেনর psাব করেছ। psািবত 
সংেশাধন িলর মেধয্ রেয়েছ CityFHEPS aয্াপাটর্ েমn o eকশযয্ার কk িলেক িনu iয়কর্  িসিট আবাসন কতৃর্ পk 
(New York City Housing Authority) dারা গৃহীত ধারা 8 eর মান aনসুাের েরেখ েস িলর সবর্ািধক ভাড়া 
aিবলেm বাড়ােনা।  HRA CityFHEPS eর eকিট pকlিভিtক সংsরণo pিত া করার psাব করেছ যা 
পিরবার িলেক িসিটর সে  চুিkবd েscােসবী সংsা পিরচািলত sায়ী আবাসেন sানাnিরত হoয়ার জনয্ দীঘর্েময়াদী 
ভাড়া সহায়তা pদান করেত িসিটেক সkম করেব।  psািবত সংেশাধনী িলর মেধয্ রেয়েছ বতর্ মােন িবলpু হেয় যাoয়া 
ভাড়া সহায়তা কাযর্kম িল পিরচালনাকারী aচল aধয্ায় o uপ-aধয্ায় িলেক মেুছ েফলা; LINC VI, CityFHEPS o 
পাথoেয় েহাম (Pathway Home) কাযর্kম পিরচালনাকারী aধয্ায় িলেক সংেশাধন করা; eবং aনয্ানয্ িবিধেত ৈশলী 
o pযুিkগত বদল িনেয় আসা।   
 
নািন কখন o েকাথায় হেত চেলেছ? pকাশয্ নািন েসামবার, 30 aগাs 2021 তািরখ সকাল 10:00টায় জমু 

(Zoom) মারফত aনিু ত হেব।  যারা েযাগ িদেত চান তারা eর মাধয্েম েযাগ িদেত পােরন: 
 

Zoom (িভিডo o aিডo): 

https://us02web.zoom.us/j/87610815906  

aথবা www.zoom.us -e যান, “join a meeting”-e িkক ক ন o িমিটং আiিড (Meeting ID) িলখুন: 876 
1081 5906 

           েফান (েকবলমাt aিডo): 

(646) 876-9923.  aনেুরাধ করা হেল িমিটং আiিড িলখুন: 876 1081 5906 

oয়ান টয্াপ েমাবাiল নং: +16468769923,87610815906# 

psািবত িনয়মাবলী িনেয় আিম কীভােব মতামত েদেবা?  psািবত িনয়মাবলী িনেয় েয েকu eiভােব মতামত িদেত 
পারেবন: 
 

 oেয়বসাiেট।  আপিন eখােন NYC িনয়মাবলীর oেয়বসাiেটর মাধয্েম HRA eর কােছ মতামত জানােত 
পারেবন http://rules.cityofnewyork.us। 

 
 iেমল।  আপিন NYCRules@hra.nyc.gov -e মতামত জািনেয় iেমল করেত পােরন।   aনgুহ কের 

আপনার িবষেয়র লাiেন “ভাড়া সহায়তা সংেশাধনীসমহূ (Rental assistance amendments)” কথািট িলখুন। 
 

 ডাকেযােগ।  আপিন আপনার মতামত ei িঠকানায় ডাকেযােগ পাঠােত পােরন: 
 
HRA Rules 
c/o Office of Legal Affairs 
150 Greenwich Street, 38th Floor 
New York, NY   10007 
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aনgুহ কের eটা s  কের িদন েয আপিন ভাড়া সহায়তার সংেশািধত িনয়মাবলী িনেয় মতামত জানােcন। 
 

 ফয্াk।  আপনার মতামত 917-639-0413 নmের ফয্াk করেত পােরন।  aনgুহ কের আপনার িবষেয়র 
লাiেন “ভাড়া সহায়তা সংেশাধনীসমহূ (Rental assistance amendments)” কথািট িলখুন। 

 
 নািনেত বkবয্ জািনেয়।  আপিন 929-221-7220 নmের েফান কের aথবা NYCRules@hra.nyc.gov -

e iেমল কের 30 aগাs, 2021 তািরেখ বা তার আেগ বkবয্ pকােশর জনয্ সাiন আপ করেত পােরন।  
বkােদর সাiন আপ করার kেম ডাকা হেব eবং তারা িতন িমিনট কের কথা বলেত পারেবন। 

 
মতামত জমা েদoয়ার েকানo সময়সীমা আেছ িক?  িলিখত মnবয্ জমা েদoয়ার সময়সীমা হল 30 aগাs, 2021 
তািরেখর মধয্রাত। ডাকেযােগ পাঠােনা সহ মতামত িল HRA eর কােছ 30 aগাs, 2021 তািরেখ বা তার আেগ 
েপৗঁছেনা আবশয্ক। 
 
নািনেত aংশgহণ করেত আমার সহায়তার pেয়াজন হেল কী হেব? নািনেত aংশgহণ করেত আপনার েকানo 

েদাভাষী পিরেষবার বা pিতবnীেদর জনয্ িবেশষ বয্বsার pেয়াজন হেল আপনার তা আমােদরেক জানােনা আবশয্ক। 
আপিন আমােদরেক NYCRules@HRA.nyc.gov -e iেমল কের জানােত পােরন। আপিন আমােদরেক 929-221-7220 

নmের েটিলেফান কেরo তা জানােত পােরন। বয্বsা করার জনয্ যেথ  সময় িদেত আগাম িবjিp েদoয়ার aনেুরাধ 

করা হেc।   aনgুহ কের 23 আগs, 2021 তািরেখর মেধয্ আমােদর জানান।   

psািবত িনয়মাবলী সmেকর্  জানােনা মতামত িক আিম পযর্ােলাচনা করেত পারেবা?  আপিন 
http://rules.cityofnewyork.us/ oেয়বসাiেট িগেয় psািবত িনয়মাবলী সmেকর্  জানােনা মতামত aনলাiেন পযর্ােলাচনা 
করেত পারেবন। নািন হেয় যাoয়ার কেয়কিদন পর psািবত িনয়ম সmেকর্  aনলাiেন জমা েদoয়া যাবতীয় 
মতামেতর pিতিলিপ, িলেখ জানােনা যাবতীয় মতামেতর pিতিলিপ eবং pকাশয্ নািনর সময় েমৗিখকভােব জানােনা 
মতামেতর eকিট সারসংেkপ HRA eর oেয়বসাiেট জনসাধারেণর েদখার জনয্ রাখা হেব।  
 
ei িনয়ম ৈতিরর জনয্ HRA eর কােছ কার aনেুমাদন রেয়েছ? িসিট চাটর্ ার (City Charter) eর ধারা 603 o 
1043 eবং িনu iয়কর্  সামািজক পিরেষবা আiন (New York Social Services Law) eর ধারা 34, 56, 61, 62, 
77 o 131-a HRA-েক psািবত আiন ৈতিরর aনেুমাদন িদেয়েছ।   
 
আিম েকাথা েথেক HRA eর িনয়মাবলী জানেত পারব?  HRA eর িনয়মাবলী িসিট aব িনu iয়েকর্ র িনয়মাবলীর 
িশেরানাম 68-e রেয়েছ। 
 
psািবত িনয়মিট িক HRA eর িনয়ামক িবষয়সিূচর মেধয্ রেয়েছ?  হয্াঁ।  

েকান আiন িল িনয়ম ৈতিরর pিkয়ােক িনয়ntণ কের?  িনয়ম ৈতিরর বা পিরবতর্ েনর সময় HRA eর িসিট চাটর্ ােরর 
1043 ধারার pেয়াজনীয়তা িল েমেন চলা আবশয্ক। ei িবjিpিট িসিট চাটর্ ােরর ধারা 1043 eর  pেয়াজনীয়তা িল 
aনসুাের ৈতির করা হেয়েছ। 

 

িনu iয়কর্  িসিট মানবসmদ pশাসন (NEW YORK CITY HUMAN RESOURCES ADMINISTRATION) 

psািবত িনয়েমর িভিt o uেdশয্ সmিকর্ ত িববিৃত 

িসিটর pশাসিনক আiন (Administrative Code) বাsবািয়ত করেত HRA eিট pদান কের aয্াপাটর্ েমn o 

eকশযয্ার কk িলর সবর্ািধক ভাড়া বাড়ােনার psাব করেছ েয HRA যুkরা ীয় িনয়মাবলীর আiেনর (Code of 
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Federal Regulations) িশেরানাম 24 eর ধারা 982.503 aনসুাের েসi pমাণ মােনর সবর্ািধক ভাড়া িsর করেব যা 

িনu iয়কর্  িসিট আবাসন কতৃর্ পk যুkরা ীয় আiন aনসুাের িনu iয়কর্  িসিটেত ধারা 8 eর কাযর্kম পিরচালনার জনয্ 

gহণ কেরেছ।  িসিটর pশাসিনক আiেনর সংেশাধনী িল িডেসmর 2021 েথেক কাযর্কর হেব।  HRA aিবলেm সবর্ািধক 

ভাড়া বািড়েয় CityFHEPS eর uপর তার িবেবচনামলূক কতৃর্ t pেয়ােগর psাব করেছ। 

HRA CityFHEPS eর eকিট pকlিভিtক সংsরণo pিত া করার psাব করেছ যা পিরবার িলেক িসিটর সে  

চুিkবd েscােসবী সংsা পিরচািলত sায়ী আবাসেন sানাnিরত হoয়ার জনয্ দীঘর্েময়াদী ভাড়া সহায়তা pদান করেত 

িসিটেক সkম করেব। 

পটভূিম:  

2014 o 2015 সােল িসিটর েথেক ভাড়ােট-িভিtক ভাড়া সহায়তা কাযর্kম িল চাল ুকরা হেয়িছল, যার মেধয্ 

িছল িলিভং iন কিমuিনিটজ (Living in Communities - LINC), িসিট ফয্ািমিল eিভকশন িpেভনশন সািpেমn aয্াn 

িসিট ফয্ািমিল eকিজট pয্ান সািpেমn (City Family Eviction Prevention Supplement and City Family Exit Plan 

Supplement, CITYFEPS) eবং েsশাল eকিজট aয্াn িpেভনশন সািpেমn (Special Exit and Prevention 

Supplement, SEPS) কাযর্kম িল, যােত আ েয় থাকা aথবা িসিটর েকানo আ েয় pেবেশর ঝঁুিকেত থাকা মানষুেদর 

ভাড়া সহায়তা pদান করা যায়।   

েসেpmর 2017-েত, Tejada বনাম Roberts মামলার eকিট িন িt, সূচক নং 453245/2015 (Sup. Ct. 

N.Y. Cty.), িনu iয়কর্  েsেটর সামেন তার ফয্ািমিল eিভকশন িpেভনশন সািpেমn (Family Eviction Prevention 

Supplement, FEPS) কাযর্kেমর বদেল পিরপূরক ভাড়ার আরo uc মাtা সহ eকিট সmpসািরত কাযর্kম চাল ুকরার 

রাsা খুেল েদয়।  েসi কাযর্kেমর নাম েsট ফয্ািমিল েহামেলসেনস aয্াn eিভকশন িpেভনশন সািpেমn (State Family 

Homelessness & Eviction Prevention Supplement, FHEPS) কাযর্kম।  HRA’র CITYFEPS কাযর্kেম থাকা 

aেনক পিরবারেক eবং LINC III কাযর্kেমর েবিশরভাগ পিরবারেক Tejada িন িt কাযর্কর হoয়ার alকাল পেরi 

েsেটর FHEPS কাযর্kেম sানাnর করা হেয়িছল। 

2018 সােলর শরৎকােল আ েয় থাকা বা েসখােন যাoয়ার ঝঁুিকেত থাকা পিরবার িলর কােছ িনশানা করা 

িসিট-aথর্ািয়ত ভাড়া সহায়তা কাযর্kম িল আরo কাযর্করভােব o দkতা সহ েপৗঁেছ েদoয়ার জনয্ HRA িসিট ফাiিটং 

েহামেলসেনস aয্াn eিভকশন িpেভনশন সািpেমn (City Fighting Homelessness and Eviction Prevention 

Supplement, CityFHEPS) pিত া কের যা eকিট eকক সুশৃ ল কাযর্kম যা LINC I, II, IV o V কাযর্kম িল, 

SEPS কাযর্kম eবং LINC III o CITYFEPS কাযর্kম িলর বািক থাকা aংেশর বদেল চাল ুকরা হয়।  LINC VI-e 

aংশgহণকারী পিরবার িলর বয্িতkম ছাড়া LINC, CITYFEPS o SEPS কাযর্kম িলেত aংশgহণকারী পিরবার িলেক 
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CityFHEPS-েত sানাnিরত করা হয়।  বnুেদর o পিরবােরর সে  pেবশ করা পিরবার িলেক সহায়তা pদান করা eকিট 

পাঁচ বছেরর কাযর্kম LINC VI eর বদেল পাথoেয় েহাম চাল ুকরা হয়, যা eকিট ucতর মাtার সহায়তা pদান করা 

eক বছেরর কাযর্kম।  যিদo, LINC VI-েত iিতমেধয্i aংশgহণকারী পিরবার িল তারা যতিদন েযাগয্ থাকেবন ততিদন 

েসi কাযর্kেম থাকেত পারেবন। 

LINC 1-5 ধীের ধীের বn কের েদoয়ায় CITYFEPS o SEPS কাযর্kম িল eখন সmূণর্ হoয়ার কারেণ ei 

কাযর্kম িলর aচল uেlখ িল aপসারণ করেত HRA aধয্ায় 7 (LINCs 1-5 িনয়ntক) eর uপ-aধয্ায় ক o খ 

eবং aধয্ায় 8 (CITYFEPS o SEPS িনয়ntক) pতয্াহার করার eবং aধয্ায় 10 (CityFHEPS িনয়ntক) o aধয্ায় 

11 (পাথoেয় েহাম িনয়ntক) সংেশাধেনর psাব করেছ। 

পিরেশেষ, সরািধক ভাড়ার মাtা বাড়ােনা eবং CityFHEPS eর eকিট pকl-িভিtক সংsরণ pিত ার সে , 
HRA CityFHEPS o পাথoেয় েহাম eর িনয়মাবলীেত aনয্ানয্ pযুিkগত পিরবতর্ ন করার psাব করেছ, যার মেধয্ 
রেয়েছ:   

 
 CityFHEPS o পাথoেয় েহাম eর “রাsার গৃহহীন”েদর সংjার সরলীকরণ। 

 
 সmাবয্ জািলয়ািত pিতেরােধ সাহাযয্ করেত:  েকানo িনকট আtীেয়র বািড়oয়ালা েথেক েকানo CityFHEPS 

পিরবার হেয় oঠা pিতেরাধ করা eবং েকানo আiনত দািয়tpাp আtীেয়র েকানo পাথoেয় েহাম পিরবােরর 
কতর্ া হেয় oঠা pিতেরাধ করা (eটা ei শেতর্  েয যুিkস ত কারেণ ei িনেষধাjা িল েথেক ছাড় েদoয়া 
হেত পাের)।  

 
 েsেটর আiেনর aনবুতর্ী হেত:  বছেরর মাঝপেথ ভাড়া-িনয়িntত iuিনট িলর aনেুমািদত ভাড়া বিৃdর 

িব েd CityFHEPS িনয়মাবলীর িনেষধাjা aপসারণ করা। 
 

 CityFHEPS কাযর্kেমর কাযর্কািরতা বাড়ােত o সরকাির aথর্েক রkা করেত:  CityFHEPS eর সবর্ািধক 
ভাড়ার সে  ভাড়ার eকিট যুিkgাহয্তার pেয়াজনীয়তা েযাগ করা।  
 

 বতর্ মান aনশুীলেনর aনবুতর্ী হেত:  CityFHEPS “বাস করেত থাকার েকস িল”র (েযখােন kােয়nরা তােদর 
বাসায় থাকার জনয্ CityFHEPS বয্বহার কেরন) েkেt আগাম ভাড়া pদান মাt eকমাস আেগর জনয্ 
সীমািয়ত করা eবং েকানo বািড়oয়ালার জনয্ মাt eকিট পূণর্ মােসর ভাড়া আেগ েথেক পাoয়ার িবকl 
েযাগ করা। 

 
 বয্াখয্া করা েয CityFHEPS ভাড়ােট-িভিtক ভাড়া সহায়তা (Tenant-Based Rental Assistance) েসi 

aয্াপাটর্ েমn িলর জনয্ pেয়াগ করা যােব েযখােন SCRIE বা DRIE eর aধীেন ভাড়া িsর কের েদoয়া 
হেয়েছ, যিদ kােয়n aনয্থায় CityFHEPS eর েযাগয্ হন। 

 

 বতর্ মান aনশুীলেনর aনবুতর্ী হেত:  পাথoেয় েহাম pদােনর করেত পারার আেগ ACS পিরচািলত মলূয্ায়ন 

আপেডট করা, েযখােন েহাs ফয্ািমিল বা েয পিরবােরর হেয় পাথoেয় েহাম pদান করা হেc তােত eকিট 

নাবালক িশ  রেয়েছ। 
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 িনয়মাবলীর aনয্ানয্ িবিভn ৈশলী o pযুিkগত সংেশাধন করা। 

 

িসিট চাটর্ ার eর ধারা 603 o 1043 eবং িনu iয়কর্  সামািজক পিরেষবা আiন eর ধারা 34, 56, 61, 62, 77 

o 131-a HRA-েক ei িনয়েমর pচার করার aনেুমাদন িদেয়েছ। 

নতুন িবষয়বs আnারলাiন করা রেয়েছ। 

মেুছ েদoয়া িবষয়বs [বnনীর মেধয্ রাখা হেয়েছ] 

 
ধারা eক।  িসিট aফ িনu iয়কর্  eর িনয়মাবলীর িশেরানাম 68 eর aধয্ায় 7-েক নতুন কের “িলিভং iন 

কিমuিনিটজ ফয্ািমিল aয্াn ে n িরiuিনিফেকশন (Living In Communities Family and Friend Reunification, 

LINC VI) ভাড়া সহায়তা কাযর্kম” নাম েদoয়া হেয়েছ। 

 
§ 2.  িসিট aফ িনu iয়কর্  eর িনয়মাবলীর িশেরানাম 68 eর aধয্ায় 7 eর uপ-aধয্ায় ক (LINC I, II o III) 

o খ (LINC IV o V) pতয্াহার করা হল।  

 
§ 3.  িসিট aফ িনu iয়কর্  eর িনয়মাবলীর িশেরানাম 68 eর aধয্ায় 7 eর uপ-aধয্ায় গ eর সংেশাধন করা 

হেয়েছ uপ-aধয্ায় নামিটেক মেুছ েফেল, eবং uপ-aধয্ায় গ গঠনকারী িবিধ িলেক পুনরায় সংখয্া িদেয় িচিhত করা 

eবং িনm েপ পড়ার জনয্ সংেশাধন করা হেয়েছ:  
 

[§ 7-18] § 7-01 সংjাসমূহ। 

ei [uপ-aধয্ায়] aধয্ােযর uেdেশয্, িনmিলিখত পিরভাষার aথর্ িনm প থাকেব: 

[(ক) "পিরবার" বলেত সরকাির সহায়তা পাoয়ার েযাগয্তা িনিবর্েশেষ তােক েবাঝােনা হেc িযিন LINC VI ভাড়া 

সহায়তা কাযর্kেমর জনয্ আেবদন কেরেছন aথবা ei uপ-aধয্ায় aনসুাের ei কাযর্kেম সািমল হেত চেলেছন।] 

(ক)  “কিমশনার” eর aথর্ হল DSS eর কিমশনার বা কিমশনােরর মেনানীত বয্িk। 

(খ)  “DHS” eর aথর্ হল িনu iয়কর্  িসিট গৃহহীন পিরেষবা িবভাগ ( New York City Department of 

Homeless Services)। 

(গ)  “DSS” eর aথর্ হল িনu iয়কর্  িসিট সামািজক পিরেষবা িবভাগ (New York City Department of Social 

Services), েয সtা HRA o DHS িনেয় গিঠত হয়। 
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[(খ)] (ঘ)  ["েহাs] “েহাs ফয্ািমিল" বলেত েসi সকলেক েবাঝায় যারা পিরবারিটর সদসয্ নন o যারা েসi 

আবাসেন বাস করেছন বা করেবন বেল মনs কেরেছন যার uপর LINC VI ভাড়া সহায়তার aথর্pদান pেযাজয্ হেব। 

[eকজন েহাs] “েহাs ফয্ািমিল”র মেধয্ পড়েবন pাথিমক বািসnা eবং েসিট eকজন মাt বয্িkেক িনেয়o গিঠত হেত 

পাের। 

(ঙ)  “পিরবার" বলেত েসi বয্িkেদর েবাঝায় যারা সরকাির সহায়তা পাoয়ার েযাগয্তা িনিবর্েশেষ ei aধয্ায় 

aনসুাের LINC VI ভাড়া সহায়তা পােcন। 

(চ)  “HRA” বলেত িনu iয়কর্  িসিট মানবসmদ pশাসনেক েবাঝায়। 

[(গ)] (ছ)  [,] "িলিভং iন কিমuিনিটজ ফয্ািমিল aয্াn ে n িরiuিনিফেকশন ভাড়া সহায়তা কাযর্kম" বা 

"LINC VI ভাড়া সহায়তা কাযর্kম" বলেত ei aধয্ােয় বিণর্ত ভাড়া সহায়তা কাযর্kমেক [ei uপ-aধয্ায় aনসুাের 

pিতি ত] েবাঝায়। 

 [(ঘ)  eকজন "কাযর্kেম aংশgহণকারী" বলেত পিরবােরর েসi সদসয্েক েবাঝায় িযিন eমন eকিট আবাসন 

চুিkেত pেবশ কেরেছন যার pিত LINC VI ভাড়া সহায়তার aথর্pদান করা হেয়েছ বা হেc।] 

[(ঙ) eকজন "pাথিমক] (জ) “pাথিমক বািসnা" [হেলন] েসi বয্িk িযিন eমন বাসsােনর মািসক ভাড়া pদােনর 

দািয়tpাp বয্িk যার pিত LINC VI ভাড়া সহায়তার aথর্pদান pেযাজয্ হেব aথবা িযিন েসi বাসsােনর মািলক। 

pাথিমক বািসnার েসi বাসsােন বসবাস করা আবশয্ক। 

(ঝ)  "কাযর্kেম aংশgহণকারী" বলেত পিরবােরর েসi সদসয্েক েবাঝায় িযিন eমন eকিট আবাসন চুিkেত pেবশ 

কেরেছন যার pিত LINC VI ভাড়া সহায়তার aথর্pদান করা হেয়েছ বা হেc। 

[§ 7-19] § 7-02 LINC VI ভাড়া সহায়তা কাযর্kম পিরচালনা। 

HRA LINC VI ভাড়া সহায়তা কাযর্kম পিরচালনা করেব[, েকবল ei বয্িতkম ছাড়া েয েকানo DHS আ েয় বাস 

করা পিরবার িলর জনয্ ei aধয্ােয়র ধারা 7-20 eর uপধারা (ক) eর aনেুcদ (1) aনসুাের HRA pাথিমক 

েযাগয্তা িনধর্ারণ করেত DHS eর পরামেশর্ কাজ করেব]। 

[§ 7-20 pাথিমক েযাগয্তা o] § 7-03 পনুনর্বীকরণ। 

[(ক)  LINC VI ভাড়া সহায়তা কাযর্kেমর pাথিমক েযাগয্তা। 

      (1)   LINC VI ভাড়া সহায়তার pারিmক বছেরর জনয্ েযাগয্ হেত েকান পিরবােরর িনmিলিখত 

েযাগয্তামান পূরণ করা আবশয্ক: 
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         (ক)   পিরবাের anত eকজন eমন সদসয্ থাকা আবশয্ক িযিন সরাকাির সহায়তা পান eবং 

পিরবােরর সরকাির সহায়তা পাoয়ার েযাগয্ সমs সদেসয্র ei ধরেনর সুিবধা পাoয়া আবশয্ক। 

         (খ)   পিরবােরর মেধয্ e িল anভুর্ k থাকা আবশয্ক: 

            (i)   eকিট িশ  েয িনu iয়েকর্ র িবিধ, িনয়ম o pিবধােনর িশেরানাম 18 eর ধারা 369.2 

(c)-েত েঘািষত pেয়াজনীয়তা পূরণ কের aথবা eকজন গভর্ বতী মিহলা o পিরবােরর anত eকজন সদসয্ িযিন: 

               (I)   িনu iয়েকর্ র আiন, িনয়মাবলী o িবিধসমেূহর িশেরানাম 18 eর aংশ 351 o 352 

eর aধীেন DHS eর িনধর্ারণ aনসুাের aথবা িনu iয়েকর্ র আiন, িনয়মাবলী o িবিধসমেূহর িশেরানাম 18 eর ধারা 

452.2(g) o 452.9 eর aধীেন HRA eর িনধর্ারণ aনসুাের আ েয় থাকার েযাগয্; 

               (II)   বতর্ মােন িসিটর আ য় বয্বsায় বসবাস করেছন; eবং 

               (III)   িতনিট কয্ােলnার িদবস পযর্n বয্বধান ছাড়া টানা anত নbi িদেনর জনয্ শহেরর 

আ য় বয্বsায় েথেকেছন; 

            (ii)   eকজন সদসয্ িযিন ei aধয্ােয়র ধারা 7-10 eর (b) uপিবভােগর (1) aনেুcেদ 

বিণর্ত িববরণ পূরণ কেরেছন eবং DHS বা তার হেয় পিরচািলত আ েয় 1 েম, 2015 েথেক 31 জলুাi 2015 

তািরেখর মেধয্ েথেকেছন; aথবা 

            (iii)   eকজন সদসয্ িযিন ei aধয্ােয়র ধারা 7-10 eর (খ) uপিবভােগর (2), (3) বা 

(4) aনেুcেদ বিণর্ত িববরণ পূরণ কেরেছন। 

         (গ)   পিরবােরর েকানo েহাs ফয্ািমিল খঁুেজ েনoয়া আবশয্ক, েযখােন পিরবােরর আtীয় বা বnু 

রেয়েছ িযিন িনu iয়কর্  িসিটেত থােকন, িযিন পিরবারেক তার বাসsােন থাকেত েদoয়ার aনমুিত িদেয়েছন eবং 

পিরবােরর কাছ েথেক মািসক ভাড়া েনেবন বেল জািনেয়েছন, েয ভাড়ার পিরমাণ ei aধয্ােয়র ধারা 7-21 eর 

uপিবভাগ (ক) eর সারণীেত uেlখ করা pেযাজয্ সবর্ািধক ভাড়ােক ছািড়েয় যায় না। 

         (ঘ)   েহাs ফয্ািমিল eবং েহাs ফয্ািমিলর বাসsান ei aধয্ােয়র ধারা 7-24 eর uপিবভাগ (ঞ) 

eর pেয়াজনীয়তা িলেক পূরণ করা আবশয্ক। 

         (ঙ)   পিরবােরর sলূ আয় মািকর্ ন sাsয্ o মানিবক পিরেষবা িবভাগ (Department of Health and 

Human Services) dারা বািষর্ক িভিtেত pিতি ত যুkরা ীয় দািরdয্ সীমার 200 শতাংেশর েবিশ না হoয়া আবশয্ক। 

      (2)   HRA, pেযাজয্ হেল, পিরবারিটেত e িল করা anত eকজন সদসয্ থাকেল ei uপ-aধয্ােয়র 

aনেুcদ (1) eর uপ-aনেুcদ (8) eর ধারা (i) eর (I)-(III) আiেটেম েঘািষত pেয়াজনীয়তা পূরণকারীর 

anভুর্ িkর জনয্ pেয়াজনীয়তায় ছাড় িদেত পাের: 

         (i)   পিরবােরর সদেসয্র আ েয়র জনয্ সবেচেয় সাmpিতক আেবদেনর aনিধক দশ িদন আেগ িসিটর 

আ য় বয্বsা েথেক েবিরেয় েগেছন; eবং 
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         (ii)   পিরবােরর সদেসয্র সবেচেয় সmpিত িসিটর আ য় বয্বsা েথেক েবিরেয় যাoয়ার তািরেখ ei 

uপ-aধয্ােয়র aনেুcদ (1) eর uপ-aনেুcদ (8) eর ধারা (i) eর (I)-(III) আiেটেম েঘািষত 

pেয়াজনীয়তা িল পূরণ করেত পারেতন। 

      (3)   LINC VI ভাড়া সহায়তা পাoয়ার জনয্ aনেুমািদত হেত পাের eমন পিরবােরর সংখয্া uপলভয্ 

aথর্রািশর পিরমাণ aনসুাের সীিমত করা হেব। আেবদন িল DHS eর পরামশর্kেম HRA eর িsর করা ফেমর্ o 

ফমর্য্াট েমেন জমা েদoয়া আবশয্ক। 

(খ)   pথম বছেরর পর পুননর্বীকরণ।] 

[(1)] (ক) aথর্রািশ pািp সােপেk, LINC VI ভাড়া সহায়তা পাoয়া eকিট পিরবার িনmিলিখত pেয়াজনীয়তা িল 

পূরণ করা aবয্াহত রাখেল চারিট eক বছেরর পুননর্বীকরণ পােব: 

 [(ক)] (1)  পিরবােরর sলূ আয় মািকর্ ন sাsয্ o মানিবক পিরেষবা িবভােগর dারা বািষর্ক  

িভিtেত pিতি ত যুkরা ীয় দািরdয্সীমার 200 শতাংশেক ছািড়েয় না যাoয়া; 

[(খ)] (2)  েয পিরবােরর কােছ ei ধরেনর কাযর্কলাপ uপলb করােনা হয়, েসখােন পিরবােরর anত 

eকজন সদেসয্র কমর্সংsান পাoয়ার, বজায় রাখার eবং/aথবা unত করার জনয্ aথবা পিরবােরর েসi 

সদসয্ বা পিরবার েযাগয্ eমন েকানo সুিবধা পাoয়ার জনয্ kমাগত িনেয়ািজত থাকা আবশয্ক; eবং 

[(গ)] (3)  সরকাির সহায়তার েযাগয্ পিরবােরর সমs সদেসয্র সরকাির সহায়তা পাoয়া আবশয্ক। 

[(2)] (খ)  HRA aথর্রািশর uপলভয্তা সােপেk ei কাযর্kেম পিরবােরর aংশgহেণর pিত বছেরর েশেষ 

পিরবােরর LINC VI ভাড়া সহায়তা পুননর্বীকরেণর েযাগয্তা িনধর্ারণ করেব। pিত eক বছেরর পুননর্বীকরণ র 

আেগ HRA ধারা [7-21] [ei aধয্ােয়র] 7-04 aনসুাের পিরবােরর মািসক সবর্ািধক ভাড়া সহায়তার রািশ পুনগর্ণনা 

করেব। ধারা [7-22] [ei aধয্ােয়র] 7-05 eর pিবধান ছাড়া, মািসক ভাড়া সহায়তার রািশ eক বছেরর 

পুননর্বীকরেণর সময়কােল পিরবিতর্ ত হেব না। 

[(3)] (গ)  পিরবােরর pেয়াজনীয়তা পূরেণ বয্থর্ হoয়া পিরবােরর িনয়ntণ বিহভূর্ ত েকানo পিরিsিতর কারেণ হেল 

aথবা aথবা পুননর্বীকরণ না করার ফেল পিরবােরর আ েয় pেবেশর সmাবনা থাকেল HRA তার িনজs িবেবচনায় 

pিতিট েকস আলাদা কের েদেখ [ei uপিবভােগর aনেুcদ (1)] ধারা 7-03(a)-েত েঘািষত েয েকানo 

pেয়াজনীয়তায় ছাড় িদেত পাের। 

 

[§ 7-21] § 7-04 সবর্ািধক মািসক ভাড়ার বাধয্বাধকতা eবং ভাড়া সহায়তার রািশ গণনা করা। 

(ক)  সবর্ািধক মািসক ভাড়া। 
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(1)  পিরবােরর মািসক ভাড়া নীেচর সারণীেত েঘািষত রািশর েথেক েবিশ হoয়া চলেব না: 

   পিরবােরর আকার 1 – 2  3 – 4  5 বা তার েবিশ 

 

সবর্ািধক ভাড়া  $650   $750   $1,000 

 

 

(2)  েযখােন pধান বসবাসকারী সরকাির সহায়তা পান, েসখােন পিরবােরর মািসক ভাড়া পিরবােরর িলজ 

বা ভাড়ার চুিk কাযর্কর হoয়ার তািরেখ িনu iয়েকর্ র আiন, িনয়মাবলী o িবিধসমেূহর িশেরানাম 18 eর 

ধারা 352.3 eর aধীেন pধান বসবাসকারীর আ য় বাবদ pেদয় বাধয্তামলূক aথর্ o pধান বসবাসকারীর 

আ য় ভাতার িবেয়াগফেলর েবিশ হেত পারেব না। 

(3)  েকানo aবsােতi পিরবােরর মািসক ভাড়া বাসsােনর ভাড়ায় পিরবােরর সমানপুািতক aংেশর েবিশ 

হেব না। পিরবােরর ভাড়ার সমানপুািতক aংশ িনu iয়েকর্ র আiন, িনয়মাবলী o িবিধসমেূহর িশেরানাম 9 

eর ধারা 2525.7-e [িনu iয়েকর্ র আiন, িনয়মাবলী o িবিধসমেূহর] েঘািষত সূt aনসুাের aথবা তুলনীয় 

পিরমােপর িভিtেত িনণর্য় করা হেব। 

(খ)  ভাড়া সহায়তার রািশ। 

(1)  মািসক ভাড়া সহায়তার রািশ পিরবােরর মািসক ভাড়ার সমান হেব। 

(2)  HRA বাসsােনর pধান বসবাসকারীেক পিরবারিট যতিদন েযাগয্ থাকেব, পিরবারিট েসi বাসsােন 

থাকেব eবং কাযর্kেমর aথর্ পাoয়া যােব ততিদন pিতমােস সরাসির মািসক ভাড়া সহায়তার রািশ pদান 

করেব। 

 

[§ 7-22] § 7-05 aনয্t চেল যাoয়া। 

(ক)  LINC VI ভাড়া সহায়তা পােcন eমন েকানo পিরবার HRA eর aনেুমাদন থাকা eবং িনu iয়কর্  িসিটর 

িভতের aনয্ েকানo বাসsােন চেল যাoয়ার েkt ছাড়া নতুন েকানo বাসsােন চেল েযেত পারেব না eবং তােদর 

LINC VI ভাড়া সহায়তা পাoয়ার েযাগয্তা ধের রাখেত হেব। LINC VI কাযর্kেমর aংশgহণকারীেক নতুন বাসsােন 

চেল যাoয়ার আেগi তার aনেুমাদন িনেয় েনoয়া আবশয্ক, তেব তা ei শেতর্  েয কাযর্kেমর aংশgহণকারী তার 

িনয়ntেণর বাiের থাকা েকানo কারেণ বাসsান বদেলর আেগ aনেুমাদন িনেয় uঠেত না পারেল চেল যাoয়ার পেরo 

HRA আেবদেন aনেুমাদন েদoয়ার কথা িবেবচনা করেত পাের। পিরবার বতর্ মােন eকিট নতুন বাসsােন েহাs 

ফয্ািমিলর সে  থাকেত েগেল HRA েসi চেল যাoয়ার aনেুমাদন ম রু করেব। aনয্ সমs পিরিsিতেতi, কাযর্kেম 

aংশgহণকারী eক আবাসন েথেক aনয্ আবাসেন যাoয়ার যুিkস ত কারণ েদখােল তেবi HRA aনেুমাদন ম রু 
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করেব।  চেল যাoয়ার aনেুরাধ করার ফেল পিরবােরর মািসক ভাড়া বাড়েল aনেুমাদনিট aেথর্র uপলভয্তা সােপk 

হেব। 

(খ)  HRA নতুন আবাসেন চেল যাoয়া aনেুমাদন করেল HRA মািসক ভাড়া সহায়তা রািশ পুনগর্ণনা করেব eবং 

েসi রািশ িলেজর চুিk বা নতুন আবাসেনর ভাড়ার চুিk কাযর্কর হoয়ার তািরখ েথেক eক বছর পযর্n বদলােব না। 

িলেজর চুিk বা নতুন আবাসেনর ভাড়ার চুিk কাযর্কর হoয়ার তািরখ পিরবােরর কাযর্kেম বতর্ মান বছের aংশgহেণর 

র পর েথেক দশ মােসর কম পের হেল পিরবারিটর বতর্ মান বছেরর LINC VI ভাড়া সহায়তা েসi িলেজর বা 

ভাড়ার চুিk কাযর্কর হoয়ার তািরখ েথেক নতুন কের  হেব। িলেজর চুিk বা নতুন আবাসেনর ভাড়ার চুিk 

কাযর্কর হoয়ার তািরখ পিরবােরর কাযর্kেম বতর্ মান বছের aংশgহেণর র পর েথেক দশ মােসর কম পের হেল 

eবং পিরবার LINC VI সহায়তা পুননর্ীবকরেণর েযাগয্ হেল পিরবােরর পুননর্ীবকরেণর সময়সীমা েসi িলেজর o ভাড়ার 

চুিk কাযর্কর হoয়ার তািরখ েথেক নতুন কের  হেব। 

 
[§ 7-23] § 7-06 সংsার পযর্ােলাচনা ৈবঠক o [HRA] DSS pশাসিনক আিপল pিkয়া। 

(ক)  [HRA] DSS pশাসিনক পযর্ােলাচনার aিধকার। [েকানo আেবদনকারী বা] েকানo LINC VI কাযর্kেমর 

aংশgহণকারী ei [uপ-aধয্ােয়র] aধয্ােয়র aধীেন DHS eবং/aথবা HRA eর করা েকানo িনধর্ারণ বা পদেkপ 

পযর্ােলাচনা করার জনয্, তথা ei [uপ-aধয্ােয়র] aধয্ােয়র িবিধসমেূহর বাsবায়ন করেত িগেয় [DHS eবং/aথবা] 

HRA eর dারা বয্বsা েনoয়ায় বয্থর্তা বা যুিkস ত dততার সে  বয্বsা েনoয়ায় বয্থর্তার েkেt eকিট সংsার 

পযর্ােলাচনা ৈবঠেকর eবং/aথবা [eকিট HRA] DSS pশাসিনক পযর্ােলাচনার aনেুরাধ করেত পােরন। 

(খ)  সংsার পযর্ােলাচনা ৈবঠক। 

(1)  [েকানo আেবদনকারী বা] েকানo LINC VI কাযর্kেমর aংশgহণকারী সংsার পযর্ােলাচনা ৈবঠেকর 

aনেুরাধ করেল HRA-েক ঘেরায়াভােব পযর্ােলাচনা করেত হেব eবং utািপত সমসয্া িল সমাধান করার pয়াস 

করেত হেব। 

(2)  [েকানo আেবদনকারী বা] েকানo LINC VI কাযর্kেম aংশgহণকারী [eকিট HRA] eকিট DSS 

pশাসিনক নািনর aনেুরাধ না কেরi সংsার পযর্ােলাচনা ৈবঠেকর aনেুরাধ করেত পােরন। সংsার 

পযর্ােলাচনা ৈবঠেকর aনেুরাধ করা [েকানo আেবদনকারীেক] কাযর্kেমর েকানo aংশgহণকারীেক পরবতর্ীকােল 

[েকানo HRA] েকানo DSS pশাসিনক নািনর েkেt বাধা েদয় না। 

(3)  িবেরািধতা করা িনধর্ারেণর বা বয্বsা েনoয়ার পেরর ষাট িদেনর মেধয্ eকিট সংsার পযর্ােলাচনা 

ৈবঠেকর aনেুরাধ করা আবশয্ক, তেব তা ei শেতর্ েয [eকিট HRA] eকিট DSS pশাসিনক নািনর সময় 

িsর করা থাকেল eকিট সংsার পযর্ােলাচনা ৈবঠেকর aনেুরাধ িনধর্ািরত নািনর তািরেখর যুিkস ত সময় 

আেগ করা আবশয্ক। 
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(4)  eকিট সংsার পযর্ােলাচনা ৈবঠেকর aনেুরাধ [eকিট HRA] eকিট DSS pশাসিনক নািনর aনেুরাধ 

করার সময় সংsার পযর্ােলাচনা ৈবঠেকর তািরেখর পেরর ষাট িদন পযর্n বিধর্ত করেব, েযমনটা [eর 

uপিবভাগ (গ) eর aনেুcদ (2)] ধারা 7-06(c)(2)-e েঘািষত রেয়েছ। 

(গ)  [eকিট HRA] eকিট DSS pশাসিনক নািনর aনেুরাধ। 

(1)  eকিট pশাসিনক নািনর aনেুরাধ িলিখতভােব করা আবশয্ক। e প িলিখত aনেুরাধ ডাকেযােগ, 

ৈবদযু্িতন uপােয় বা ফয্ািkিমিল কের aথবা aনয্ েকানo uপােয় জমা েদoয়া আবশয্ক, েযমনটা [HRA] 

DSS eর dারা আিপেলর িবjিpেত েঘািষত রেয়েছ। 

(2)  [eর uপিবভাগ (গ) eর aনেুcদ (4)] ধারা 7-06(b)(4) eর pিবধান ছাড়া, eকিট pশাসিনক 

নািনর aনেুরাধ িবেরািধতা করা িনধর্ারেণর বা বয্বsা েনoয়ার পেরর ষাট িদেনর মেধয্ করা আবশয্ক। 

(ঘ)  aনেুমািদত pিতিনিধ। 

(1)  েযখােন িলিখত aনেুমাদন কাযর্কর করা দু র েসi েkt িল ছাড়া, [েকানo আেবদনকারীর বা] 

েকানo LINC VI কাযর্kেমর aংশgহণকারীর pিতিনিধt করেত চাoয়া েকানo বয্িk বা সংsার েকানo 

সংsার পযর্ােলাচনা ৈবঠেক বা pশাসিনক নািনেত [তার] তােদর pিতিনিধt করেত eবং [তার] তােদর 

েকেসর েরকডর্  পযর্ােলাচনা করেত [আেবদনকারীর বা] কাযর্kেমর aংশgহণকারীর িলিখত aনেুমাদন থাকা 

আবশয্ক, তেব তা ei শেতর্  েযন [আেবদনকারীর বা] কাযর্kেমর aংশgহণকারীর িনেয়াগ করা েকানo 

aয্াটিনর্র dারা েসi িলিখত aনেুমাদেনর pেয়াজন না হয়। eমন েকানo aয্াটিনর্র েকানo কমর্ীর েসi 

aয্াটিনর্র িলিখত aনমুিত uপsাপন করেল aথবা েসi aয্াটিনর্ [HRA] DSS-েক তার কমর্ীর aনেুমাদন 

সmেকর্  েফােন জানােল িতিন aনেুমািদত pিতিনিধ বেল িবেবিচত হেবন। 

(2)  েকানo বয্িk বা pিত ানেক েকানo সংsার পযর্ােলাচনা ৈবঠক বা েকানo pশাসিনক নািনেত 

[আেবদনকারী বা] েকানo LINC VI কাযর্kেমর aংশgহণকারীর pিতিনিধt করার aনেুমাদন েদoয়া হেয়েছ 

ei মেমর্ [HRA] DSS-েক জানােনা হেল e প pিতিনিধ [HRA] DSS কতৃর্ ক [আেবদনকারী বা] কাযর্kেমর 

aংশgহণকারীেক পাঠােনা ৈবঠক বা নািন সংি  যাবতীয় িচিঠপেtর pিতিলিপ পােবন। 

(ঙ)  সহায়তা aবয্াহত থাকা। 

(1)  যিদ েকানo LINC VI কাযর্kেমর aংশgহণকারী েকানo pশাসিনক আিপেলর aনেুরাধ কেরন েযখােন 

[HRA] DSS eর িনধর্ারেণর মাধয্েম [ei aধয্ােয়র] ধারা [7-21] 7-04 eর aধীেন জাির করা ভাড়া 

সহায়তার aথর্ কমােনা, সীিমত, sিগত বা বn করা হেব aথবা েসi কাযর্kেমর aংশgহণকারীর পিরবারেক 

[ei aধয্ােয়র] [ধারা 7-20 eর uপিবভাগ (খ)] 7-03(b) aনসুাের পুননর্বীকরেণর aেযাগয্ বেল 

েঘাষণা কের, তাহেল েসi কাযর্kেমর aংশgহণকারীর LINC VI ভাড়া সহায়তা কাযর্kেমর aথর্ পাoয়ার 



 

12 
 

aিধকার [eর uপিবভাগ (I) eর] ধারা 7-06(l) aনসুাের নািনর িসdাn জাির না হoয়া পযর্n ভাড়া 

সহায়তা কাযর্kেমর িনধর্ারেণর সমেয়র মাtায় বজায় থাকেব, তেব তা ei শেতর্  েয: 

(ক)  েসi িনধর্ারেণর িবjিp ডােক েদoয়ার দশ িদেনর মেধয্ কাযর্kেম aংশgহণকারী েযন 

pশাসিনক নািনর আেবদন কেরন; eবং 

(খ)  আেবদনিট যিদ ভুল গণনা aথবা ভুল তথয্সংkাn িনধর্ারেণর িভিtেত করা হয়। 

(2)  েযখােন আিপেলর eকমাt সমসয্া sানীয়, েsেটর বা যুkরা ীয় আiন বা নীিত aথবা েযখােন 

sানীয়, েsেটর বা যুkরা ীয় আiেনর পিরবতর্ ন, েসেkেt ei uপিবভাগ aনসুাের ভাড়া সহায়তার aথর্ 

পাoয়ার aিধকার aবয্াহত থাকেব না। 

(3)  নািনর েকানo িসdাn জাির না করা পযর্n ভাড়া সহায়তার aথর্pদান aবয্াহত থাকেব না যখন: 

(A)  LINC VI কাযর্kেমর aংশgহণকারী িলিখতভােব েscায় [তার] তােদর েসi সহায়তা 

aবয্াহত রাখার aিধকার পিরতয্াগ কেরন; aথবা 

(B)  LINC VI কাযর্kেমর aংশgহণকারী pশাসিনক নািনেত aনপুিsত থােকন eবং aনপুিsত 

থাকার যুিkস ত কারণ েদখােত না পােরন। 

(4)  LINC VI কাযর্kেমর aংশgহণকারী [eর uপিবভাগ (m)] ধারা 7-06(m) aনসুাের aিতিরk 

আিপেলর aনেুরাধ করেল েসi [uপিবভাগ] ধারা 7-06(m) aনসুাের eকিট িলিখত িসdাn জাির না করা 

পযর্n নািনর িসdাn জািরর পেরo ভাড়া সহায়তার aথর্pদান aবয্াহত থাকেব। 

(চ)  িবjিp। [HRA] DSS pশাসিনক নািনর িনধর্ািরত তািরেখর আেগর কমপেk সাতিট কয্ােলnার িদবেসর মেধয্ 

[আেবদনকারী বা] LINC VI কাযর্kেমর aংশgহণকারীেক pশাসিনক নািনর িবjিpেত তািরখ, সময় o sান জানােব, 

যিদ না pশাসিনক নািনর aনেুরােধর সে  সংি  সমসয্ার সমাধান হেয় যায় eবং [আেবদনকারী বা] কাযর্kেমর 

aংশgহণকারী [তার] তােদর নািনর aনেুরাধ pতয্াহার কের েনন। 

(ছ)  েকস েরকডর্  পরীkা করা। [আেবদনকারী বা] LINC VI কাযর্kেমর aংশgহণকারীর aথবা [তার] তােদর 

aনেুমািদত pিতিনিধর [তার] তােদর LINC কাযর্kেমর েকস ফাiল eবং pশাসিনক নািনেত HRA েয সমs নিথ o 

েরকডর্  বয্বহার করেব তার িবষয়বs পরীkা করার aিধকার রেয়েছ। েটিলেফােন বা িলিখতভােব aনেুরােধর েpিkেত 

HRA e প [আেবদনকারী বা] কাযর্kেমর aংশgহণকারীেক HRA eবং/aথবা DHS eর কােছ থাকা e প যাবতীয় 

নিথপt eবং েয েকানo aিতিরk নিথর pিতিলিপ pদান করেব যা [আেবদনকারী বা] কাযর্kেমর aংশgহণকারী 

সনাk করেবন eবং pশাসিনক নািনর psিতর uেdেশয্ যার aনেুরাধ জানােবন। HRA pশাসিনক নািনর যুিkস ত 

সময় আেগ িবনা মা েল েসi নিথপt pদান করেব। pশাসিনক নািনর পাঁচিট কমর্িদবেসর কম সময় আেগ েসi 

নিথপেtর aনেুরাধ করা হেল HRA eর [আেবদনকারী বা] কাযর্kেম aংশgহণকারীেক pশাসিনক নািনর পের নয় 

eমন েকানo সমেয় নিথপেtর pিতিলিপ pদান করা আবশয্ক। 
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(জ)  মলুতুিব করা। pশাসিনক নািনর আিধকািরক [তার] তােদর িনেজেদর psােব aথবা [আেবদনকারী বা] 

LINC VI কাযর্kেম aংশgহণকারী[,] aথবা HRA[, বা DHS] eর aনেুরােধর েpিkেত যুিkস ত কারেণ pশাসিনক 

নািন মলুতিব করা হেত পাের। 

(i)  pশাসিনক নািন পিরচালনা। 

(1)  pশাসিনক নািন [HRA] DSS কতৃর্ ক িনযুk েকানo িনরেপk নািন আিধকািরেকর dারা পিরচািলত 

হেব, যার শপথ gহণ করােনার o সিপনা জািরর kমতা থাকেব eবং িবেরািধতা করা িনধর্ারেণর বা বয্বsা 

েনoয়ার তথয্ সmেকর্  যার আেগ েথেক বয্িkগতভােব িকছু জানা থাকেব না। 

(2)  pশাসিনক নািন ঘেরায়াভােব হেব, যাবতীয় pাসি ক o েভৗত pমাণ gহণেযাগয্ হেব eবং pমাণ 

সংkাn আiিন িনয়ম pেযাজয্ হেব না। pশাসিনক নািন সুিনিদর্  িনধর্ারেণর( িলর) িবষেয় utািপত সংি  

ঘটনা o আiিন সমসয্ার মেধয্ সীিমত থাকেব যার জনয্ pশাসিনক নািনর aনেুরাধ জানােনা হেয়েছ। 

 
(3)  [আেবদনকারী বা] LINC VI কাযর্kেমর aংশgহণকারীর েকৗঁসুিল বা aনয্ pিতিনিধ dারা pিতিনিধt 

পাoয়ার, সাkয্ েদoয়ার, সাkয্ েদoয়ার জনয্ সাkী ডাকার, তথয্মলূক pমাণ েপশ করার, HRA [o DHS] 

dারা uপsািপত pমােণর িব েd pমাণ েপশ করার, নািন আিধকািরকেক সিপনা জািরর aনেুরাধ করার 

eবং HRA [o DHS] psািবত নিথপt পরীkা করার aিধকার রেয়েছ। 

(4)  pশাসিনক নািনর aিডo েরকিডর্ ং, aিডo-িভজয়ুাল েরকিডর্ ং বা িলিখত ানিskp ৈতির করা হেব। 

(ঞ)  pশাসিনক নািনর aনেুরাধ পিরতয্াগ করা। 

 
[(1) আেবদনকারী বা LINC VI কাযর্kেমর aংশgহণকারী বা তার aনেুমািদত pিতিনিধর েকui pশাসিনক 

নািনেত uপিsত না থাকেল HRA pশাসিনক নািন পিরতয্ােগর েকানo aনেুরাধ িবেবচনা করেব, যিদ না 

আেবদনকারী বা কাযর্kেমর aংশgহণকারী বা তার aনেুমািদত pিতিনিধ: 

(ক) pশাসিনক নািনর আেগ HRA eর সে  েযাগােযাগ কের pশাসিনক নািনর সময় 

পিরবতর্ েনর aনেুরাধ কেরন; aথবা 

(খ) HRA eর সে  pশাসিনক নািনর তািরেখর আেগর পেনেরািট কয্ােলnার িদবেসর মেধয্ 

েযাগােযাগ কেরন eবং িনধর্ািরত তািরেখ pশাসিনক নািনেত uপিsত না হoয়ার যুিkস ত কারণ 

জািনেয় রােখন। 

(2) আেবদনকারী বা LINC VI কাযর্kেমর aংশgহণকারী aথবা তার েকানo aনেুমািদত pিতিনিধ ei 

uপিবভােগর aনেুcদ (1) eর pেয়াজনীয়তা পূরণ করেল HRA আবার েকস খুলেব।]  
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LINC VI কাযর্kেমর aংশgহণকারী বা তােদর aনেুমািদত pিতিনিধ নািনেত uপিsত না হেল নািনর তািরেখর 

আেগ eকিট pশাসিনক নািনর aনেুরােধর aনপুিsিতেত DSS eকিট pশাসিনক নািনর aনেুরাধ পিরতয্ােগর কথা 

িবেবচনা করেব।  যিদo, LINC VI কাযর্kেমর aংশgহণকারী বা তােদর aনেুমািদত pিতিনিধ নািনর িনধর্ািরত 

তািরেখর আেগর পেনেরািট কয্ােলnার িদবেসর মেধয্ DSS eর সে  েযাগােযাগ করেল eবং নািনেত uপিsত না 

হoয়ার যুিkস ত কারণ েদখােল DSS েকসিটেক কয্ােলnার aনসুাের পুনরায় খুলেব। 

(ট)  নািন েরকডর্  করা। নািনর েরকিডর্ ং বা িলিখত ানিskp, নািনর সে  সংি  যাবতীয় কাগজপt o 

দািখল করা aনেুরাধ eবং নািনর িসdাn সিmিলতভােব pশাসিনক নািনর পূণর্ o sতnt েরকডর্  গঠন কের। 

(ঠ)  নািনর িসdাn। 

(1)  নািনর আিধকািরক েকবলমাt নািনর েরকডর্  aনসুাের eকিট িসdাn pদান করেবন। িসdাnিট 

িলিখতভােব হoয়া আবশয্ক eবং েসিটেত pশাসিনক নািনর সমসয্া িল, pাসি ক তথয্সমহূ eবং pেযাজয্ 

আiন, িবিধ o aনেুমািদত নীিত, িকছু েথেক থাকেল, েঘািষত থাকা আবশয্ক েয িলর uপর িভিt কের 

িসdাnিট েনoয়া হেয়েছ। িসdাnিটেত েকান সমসয্া িনধর্ারণ করা হেব তা সনাk করা, তথয্ aনসুnান করা, 

িনধর্ারেণর কারণ িববতৃ করা eবং uপযুk হেল HRA-েক সুিনিদর্  পদেkপ েনoয়ার িনেদর্শ েদoয়া আবশয্ক। 

(2)  িসdােnর eকিট pিতিলিপ o েসiসে  [আেবদনকারীর বা] LINC VI কাযর্kেমর aংশgহণকারীর eর 

পর আিপল করার aিধকার o েসi আিপেলর aনেুরাধ করার pণালী িববতৃ করা eকিট িবjিp pেতয্ক 

পেkর কােছ eবং তােদর েকানo aনেুমািদত pিতিনিধ থাকেল তার কােছ পাঠােনা হেব। 

(ড)  aিতিরk আিপল। 

(1)  েকানo নািন আিধকািরেকর িসdােnর িব েd কিমশনােরর কােছ [HRA eর বা তার েকানo 

মেনানীত বয্িkর] িলিখতভােব আিপল করা যােব, তেব তা ei শেতর্ েয তা েযন নািনর িসdােnর সে  

েদoয়া িবjিpেত বিণর্ত pণালীর মাধয্েম [HRA] DSS নািন আিধকািরেকর িসdাn পাঠােনার পেরর 

পেনেরািট কমর্িদবেসর মেধয্ [HRA eর dারা গৃহীত হয়] কিমশনােরর dারা গৃহীত হয়। কিমশনােরর সামেন 

েপশ করা েরকেডর্  নািনর েরকডর্ , নািন আিধকািরেকর িসdাn o েকানo হলফনামা, নিথগত pমাণ aথবা 

িলিখত যুিk থাকা আবশয্ক যা [আেবদনকারী বা] LINC VI কাযর্kেমর aংশgহণকারী জমা িদেত চাiেত 

পােরন। 

(2)  কিমশনার [বা তার মেনানীত বয্িk] নািনর েরকডর্  eবং [আেবদনকারী বা] LINC VI কাযর্kেমর 

aংশgহণকারী [eবং] aথবা HRA [বা DHS] eর dারা জমা করা েকানo aিতিরk নিথর িভিtেত িলিখত 

িসdােnর রায় েদেবন। 
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(3)  কিমশনােরর িসdােnর eকিট pিতিলিপ o েসiসে  [আেবদনকারী বা] LINC VI কাযর্kেমর 

aংশgহণকারীর িবচারিবভাগীয় পযর্ােলাচনার aিধকােরর eকিট িলিখত িবjিp pেতয্ক পেkর কােছ eবং 

তােদর েকানo aনেুমািদত pিতিনিধ থাকেল তার কােছ পাঠােনা হেব। 

(4)  ei ধারার aধীেন আেবদন সােপেk কিমশনার [বা তার মেনানীত বয্িkর] িসdাn জািরর পের চূড়াn 

o HRA eর পেk বাধয্তামলূক হেব eবং HRA eর তা েমেন চলা আবশয্ক হেব। 

 

[§ 7-24] § 7-07 aিতিরk pিবধান। 

(ক)  LINC VI ভাড়া সহায়তা কাযর্kেমর পিরবার িলেক েসi পিরেষবা pদানকারীেদর কােছ পাঠােনা হেব যারা 

তােদরেক কিমuিনিট aনসুাের uপযুk পিরেষবার সে  যুk হেত সহায়তা করেবন। 

[(খ)  েকানo পিরবার আ য় বদল করার সময় HRA তােদর েসi বাবদ হoয়া খরচ eবং িনu iয়েকর্ র আiন, 

িনয়মাবলী o িবিধসমেূহর িশেরানাম 18 eর ধারা 352.6 eর aধীেন uপলভয্ পিরসের eকমােসর ভাড়ার সমান eকিট 

িনরাপtা আমানেতর ভাuচার pদান করেব।] 

[(গ)] (খ)  েkt িলেক আলাদাভােব িবেবচনা করা ছাড়া LINC VI ভাড়া সহায়তা কাযর্kেমর আoতায় েদoয়া 

ভাড়া সহায়তা aনয্ েকানo ভাড়ার ভতুর্ িকর সে  eকt করা যােব না। 

 
[(ঘ)   LINC VI ভাড়া সহায়তা কাযর্kেমর জনয্ aেপkা তািলকা বজায় রাখা হেব না।] 

[(ঙ)   আ েয়র বািসnারা সmাবয্ েহাs ফয্ািমিল িচিhত করার জনয্ দায়ী থাকেবন।] 

[(চ)](গ)  LINC VI ভাড়া সহায়তা pাপক েকানo পিরবােরর সে  ভাড়ার িলেজ আবd হoয়া েকানo pধান 

বসবাসকারীর সmত হoয়া িনধর্ািরত মািসক ভাড়ার uপর েকানo aথর্, িজিনসপt বা পিরেষবার দািব, aনেুরাধ করা 

বা েনoয়া িনিষd। সmত হoয়া িনধর্ািরত মািসক ভাড়ার uপর েকানo aথর্, িজিনসপt বা পিরেষবার দািব, aনেুরাধ 

করা বা েনoয়া েকানo pধান বসবাসকারীেক আর েকানo HRA ভাড়া সহায়তার কাযর্kেম aংশ িনেত েদoয়া হেব না 

eবং িসিট aব িনu iয়কর্  dারা পিরচািলত aনয্ানয্ ভাড়া সহায়তার কাযর্kম েথেকo তার uপর িনেষধাjা জাির করা 

হেত পাের। েকানo pধান বসবাসকারীেক aেযােগয্র তািলকায় েফলার আেগ HRA িলিখতভােব pধান বসবাসকারীেক 

িলিখত িবjিp েদেব eবং pধান বসবাসকারীেক িলিখতভােব িবেরািধতা করার সুেযাগ েদেব। 

[(ছ)] (ঘ)  LINC  VI [ফয্ািমিল aয্াn ে n িরiuিনিফেকশন] ভাড়া সহায়তা কাযর্kেম aংশgহেণর শতর্ িহেসেব 

LINC VI ভাড়া সহায়তা pাপক েকানo পিরবােরর সে  িলেজর বা ভাড়ার চুিk করা েকানo pধান বসবাসকারীেক 

িলেজর বা ভাড়ার চুিk কাযর্কর হoয়ার তািরখ েথেক eকবছর পযর্n েসi পিরবােরর মািসক ভাড়া বাড়ােনার েথেক 

িনিষd করেব। 
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[(জ)] (ঙ)  LINC VI ভাড়া সহায়তার aথর্pদান pেযাজয্ হেc eমন বাসsােন েকানo নতুন বয্িk বসবােসর জনয্ 

eেল কাযর্kেমর aংশgহণকারীর তা শীঘ্রi HRA-েক জািনেয় েদoয়া আবশয্ক। 

[(ঝ)] (চ)  কাযর্kেমর েকানo aংশgহণকারীেক LINC VI ভাড়া সহায়তার aথর্pদান pেযাজয্ হেয়েছ বা হেc eমন 

েকানo বাসsান েথেক uেcদ করা বা সিরেয় েদoয়া হেল pধান বসবাসকারীর েয েকানo uপির পাoনা HRA-েক 

েফরত েদoয়া আবশয্ক। 

 [(ঞ)] (ছ)  LINC VI ভাড়া সহায়তার aথর্pদান pেযাজয্ হেব eমন েয েকানo বাসsােনর িনরাপtা o 

বসবাসেযাগয্তার পিরদশর্েন utীণর্ হoয়া আবশয্ক। তাছাড়া, আঠােরা বছেরর কম বয়সী েকu পিরবােরর হেল েহাs 

ফয্ািমিলর eকিট ছাড়পt পাoয়া আবশয্ক েযখােন anতপেk eকিট মলূয্ায়ন করেত হেব েয [েsটoয়াiড েসnাল 

েরিজsার aব চাil aয্ািবuজ aয্াn ময্ালি টেমn(Statewide Central Register of Child Abuse and 

Maltreatment)-e পিরবােরর েকানo সদেসয্র িবষেয় েকানo তথয্ আেছ িকনা eবং] েহাs ফয্ািমিলর েকানo সদেসয্র 

িনu iয়কর্  িসিটেত েকানo িশ  সুরkার iিতহােসর iি ত রেয়েছ িকনা aথবা িতিন িনu iয়কর্  সংেশাধন আiেনর 

(New York Correction Law) ধারা 6-C aনসুাের েযৗন িনযর্াতনকারী িহেসেব েরিজsাডর্  রেয়েছন িকনা। 

§ 4. eকিট নতুন ধারা 7-08 েযাগ কের িসিট aব িনu iয়েকর্ র িনয়মাবলীর িশেরানাম 68 eর aধয্ায় 7 সংেশািধত 

হেয়েছ, যা িনm েপ পড়েত হেব: 

 

§ 7-08 LINC VI ভাড়া সহায়তা কাযর্kেমর েময়াদপিূতর্  o pতয্াহার 

ei aধয্ােয়র িবিধ িলর েময়াদ েশষ হেব eবং 31 িডেসmর, 2024 তািরেখ ei aধয্ায়িট পুেরাপুির pতয্াহার করা 

হেয়েছ বেল ধের েনoয়া হেব। 

 

§ 5. িসিট aব িনu iয়েকর্ র িনয়মাবলীর িশেরানাম 68 eর aধয্ায় 8 (CITYFEPS o SEPS কাযর্kম িল) pতয্াহার 

করা হল। 

 
§ 6. িসিট aব িনu iয়েকর্ র িনয়মাবলীর িশেরানাম 68 eর aধয্ায় 10 eর ধারা 10-01 েথেক 10-04 সংেশািধত 
হেয়েছ যা িনm েপ পড়েত হেব: 
 

§ 10-01 সংjাসমূহ। 

ei aধয্ােযর uেdশয্ িলর জনয্ িনmিলিখত পিরভাষার aথর্ িনm প হেব: 

(ক)  "ACS" eর aথর্ িনu iয়কর্  িসিট িশ েদর পিরেষবা pশাসন (New York City Administration for 

Children’s Services)। 
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(খ)  [eকিট "aয্াপাটর্ েমn"] “aয্াপাটর্ েমn” eর aথর্ eকিট SRO বােদ aনয্ েকানo বয্িkগত বাসsান। 

(গ)  “েকস বয্বsাপনা পিরেষবা”র aথর্ েসi পিরেষবা িল যার মেধয্ পেড়, (1) িচিকৎসা; (2) যুkরা ীয়, 

েsেটর বা sানীয় সরকােরর নিথপt, েযমন জেnর শংসাপt, িববােহর লাiেসn o বাসsােনর েরকডর্ ; eবং (3) 

খাবার, oষুধপt o aনয্ানয্ pেয়াজনীয় সরবরাহ pাp করায় সহায়তা, িকn তােতi তা সীমাবd নয়। ei সব 

পিরেষবার মেধয্ pেযাজয্তা aনসুাের গাহর্ sয্ সিহংসতা, িশ  িনযর্াতন o মানিসক aসুsতার মেতা সমসয্ায় সহায়তা 

পাoয়াo পেড়। 

[(গ)] (ঘ) "CITYFEPS" eর aথর্ পূবর্বিণর্ত ei িশেরানােমর aধয্ায় 8 eর uপ-aধয্ায় ক [pিতি ত, aনসুারী] 

িসিট ফয্ািমিল eিভকশন িpেভনশন সািpেমn eর ভাড়া সহায়তা কাযর্kম িল। 

[(ঘ)] (ঙ)  "CityFHEPS" [eর aথর্ হল ei aধয্ােয় বিণর্ত CityFHEPS কাযর্kম।]  aথবা “CityFHEPS 

কাযর্kম,” যখন তা ei aধয্ােয়র uপ-aধয্ায় ক-e বয্বহার করা হেব তখন eর aথর্ uপ-aধয্ায় ক-e বিণর্ত 

কাযর্kম, যিদ না aনয্ িকছু িনিদর্  করা থােক।  ei aধয্ােয়র uপ-aধয্ায় খ-e বয্বহার করা হেল “CityFHEPS” 

বা “CityFHEPS কাযর্kম” eর aথর্ হল uপ-aধয্ায় খ-e বিণর্ত কাযর্kম, যিদ না aনয্ িকছু িনিদর্  করা থােক। 

[(ঙ)] (চ)  [ক] "CityFHEPS eর েযাগয্ হoয়ার কাযর্kম" eর aথর্ [হল] eকিট িসিট কাযর্kম যার কিমশনার 

eকিট কাযর্kম িহেসেব মেনানীত কেরেছন যার েথেক HRA [CityFHEPS] eর জনয্ েরফারাল gহণ করেব েয 

কাযর্kম ei aধয্ােয়র uপ-aধয্ায় ক-e বিণর্ত রেয়েছ, HRA বা DHS eর েকানo আ েয় pেবশ eড়ােনার aথবা 

েসখােন থাকা সংিkp করার জনয্ [aথবা েকানo HRA বা DHS আ েয় থাকা সংিkp করার জনয্]।  “CityFHEPS 

eর েযাগয্ হoয়ার [কাযর্kম িল] কাযর্kম” eর মেধয্ পেড় িনmিলিখত িল, যা ভিবষয্েত কিমশনার aনয্ানয্ কাযর্kেমর 

সে  মেনানীত করেত পােরন: (1) পািরবািরক পুনিমর্লন, সংরkণ বা sাধীন জীবনযাপেনর জনয্ eকিট ACS 

পিরকlনােক সহজতর করেত ACS eর েথেক পাoয়া েরফারাল িল; (2) ি -েকায়াটর্ ার হাuিজং টাs েফােসর্র েথেক 

পাoয়া েরফারাল িল; (3) DYCD eর েথেক পাoয়া েরফারাল িল; aথবা (4) িনu iয়কর্  িসিট সংেশাধন িবভােগর 

েথেক পাoয়া েরফারাল িল। 

[(চ)] (ছ)  "CityFHEPS ভাড়া সহায়তার aথর্pদান" eর aথর্ হল ei aধয্ায় aনসুাের করা aথর্pদান িল[,]। 

[(ছ)] (জ)  [ক] "CityFHEPS iuিনট" eর aথর্ [হল] ei aধয্ায় aনসুাের CityFHEPS ভাড়া সহায়তার 

aথর্pদান pযুk হেc[,] eমন আবািসক iuিনট িল। 

[(জ)] (ঝ)  “কিমশনার” eর aথর্ হল DSS eর কিমশনার বা কিমশনােরর মেনানীত বয্িk। 

[(ঝ)] (ঞ)  “DHS” eর aথর্ হল িনu iয়কর্  িসিট গৃহহীন পিরেষবা িবভাগ ( New York City Department of 
Homeless Services)। 
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[(ঞ)] (ট)  [ক] “DHS পািরবািরক আ য়” eর aথর্ [হল] [,] DHS বা তার হেয় কাজ কের eমন সংsা dারা 

পিরচািলত িশ  রেয়েছ eমন পিরবােরর বা pাpবয়sেদর পিরবােরর আ য়sান। 

[(ট)] (ঠ)  [ক] "DHS eকক pাpবয়েsর আ য়" eর aথর্ হল DHS বা তার হেয় কাজ কের eমন সংsা dারা 

পিরচািলত eকক pাpবয়sেদর জনয্ আ য়sান। 

[(ঠ)] (ড)  “DSS” eর aথর্ হল িনu iয়কর্  িসিট সামািজক পিরেষবা িবভাগ, যা HRA o DHS িনেয় গিঠত 
eকিট সtা। 
[(ঠ)] (ঢ)  "DYCD" eর aথর্ হল িনu iয়কর্  িসিট যুব o কিমuিনিট unয়ন িবভাগ (New York City 
Department of Youth and Community Development)। 
[(ড)] (ণ)  "যুkরা ীয় pিতবnী সুিবধা"র aথর্ হল েসাশয্াল িসিকuিরিট আiেনর (Social Security Act) 

িশেরানাম II eর aধীেন েসাশয্াল িসিকuিরিট pিতবnী িবমার সুিবধা, যুkরা ীয় েসাশয্াল িসিকuিরিট আiেনর 

িশেরানাম XVI eর aধীেন সmূরক িনরাপtা আয় (Supplemental Security Income), মািকর্ ন যুkরাে র আiেনর 

(United States Code) িশেরানাম 38 eর aংশ II eর aধয্ায় 11 eর uপ-aধয্ায় II বা uপ-aধয্ায় IV aনসুাের 

কমর্রত aবsায় আঘােতর বা েরােগর ফেল হoয়া pিতবnকতার kিতপূরণ[,] aথবা মািকর্ ন যুkরাে র আiেনর 

িশেরানাম 38 eর aংশ II eর aধয্ায় 15 eর uপ-aধয্ায় II aনসুাের চাকিরর সে  সmকর্ হীন pিতবnী েপনশন[,]। 

[(ঢ)] (ত)  "FHEPS" eর aথর্ হল িনu iয়কর্  েsেটর ফয্ািমিল েহামেলসেনস aয্াn eিভকশন িpেভনশন 
সািpেমn কাযর্kম। 
[(ণ)] (থ)  "FPL" eর aথর্ হল যুkরা ীয় দািরdসীমা যা মািকর্ ন যুkরাে র sাsয্ o মানিবক পিরেষবা িবভােগর 
(Department of Health and Human Services) dারা বািষর্ক িভিtেত pিত া করা হয়।  
[(ত)] (দ)  "sলূ আয়" eর aথর্ হল e িলর েযাগফল: (1) িনu iয়েকর্ র আiন, িনয়মাবলী o িবিধসমেূহর 

িশেরানাম 18 eর ধারা 352.17(a) eর সংjা aনসুাের uপািজর্ ত আয়, SYEP eর মাধয্েম uপািজর্ ত আয় যার 

বাiের থাকেব; eবং (2) িনu iয়েকর্ র আiন, িনয়মাবলী o িবিধসমেূহর েসi িশেরানােমর ধারা 387.10(b)(3) 

eর সংjা aনসুাের aনপুািজর্ ত আয়, eর মেধয্ PA থাকেব না eবং েকবলমাt িনয়িমত পুনরাবিৃt হেত থাকা আয় 

থাকেব। ভাড়ায় তৃতীয়পেkর aবদান আয় িহেসেব গণয্ হেব না।  িনu iয়েকর্ র আiন, িনয়মাবলী o িবিধসমেূহর 

িশেরানাম 18 eর ধারা 387.11 o 387.12 eর েঘাষণা সহ aনয্ যাবতীয় আেয়র িবেয়াগ বা বাদ েদoয়া পিরবােরর 

sলূ আেয়র গণনায় pেযাজয্ হেব না। 

[(দ)] (ধ)  “HDC” eর aথর্ হল িনu iয়কর্  িসিট আবাসন unয়ন িনগম (New York City Housing 

Development Corporation) 

[(থ) "পিরবার"] (ন)  “পিরবার” eর aথর্ হল CityFHEPS iuিনেট eকেt বসবাসকারী বা বসবােসর uেdশয্ 

রেয়েছ eমন বয্িk বা বয্িkবগর্। 

(প)  “HPD” eর aথর্ হল িনu iয়কর্  িসিট আবাসন সংরkণ o unয়ন িবভাগ 
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[(দ)] (ফ)  “HRA” eর aথর্ হল িনu iয়কর্  িসিট মানবসmদ pশাসন। 

[(ধ)  eকিট] (ব)  “HRA আ য়” eর aথর্ হল িনu iয়েকর্ র আiন, িনয়ম o িবিধসমেূহর িশেরানাম 18 eর 

aংশ 452 aনসুাের HRA[,] বা তার তরেফ পিরচািলত গাহর্ sয্ সিহংসতা eকিট আ য়sল। 

[(ন)] (ভ)  “LINC VI” eর aথর্ হল ei িশেরানােমর aধয্ায় 7 [eর uপaধয্ায় C]-e [pিতি ত, তদনসুাের] 

বিণর্ত ভাড়া সহায়তা কাযর্kম। 

[(ব) "সবর্ািধক] (ম)  “সবর্ািধক মািসক ভাড়া"র aথর্ হল[,] ei aধয্ােয়র ধারা 10-05 aনসুাের eকিট 

িনধর্ািরত রািশ েয CityFHEPS iuিনেটর ভাড়া সাধারণভােব CityFHEPS eর pথম বছেরর ভাড়া সহায়তা ছািড়েয় 

যােব না, eবং যার েথেক CityFHEPS ভাড়া সহায়তার aথর্pদােনর রািশ গণনা করা হয়। 

[(ভ)  "সবর্ািধক] (য)  “সবর্ািধক PA আ য় ভাতা"র aথর্ হল িনu iয়েকর্ র আiন, িনয়ম o িবিধসমেূহর 

িশেরানাম 18 eর ধারা 352.3(a)(1)-e েঘািষত সময়সূিচ aনসুাের pেতয্ক PA পিরবােরর আকােরর জনয্ সবর্ািধক 

মািসক আ েয়র ভাতা। 

[(ম)  eকিট] (কক)  "NPA সদসয্" [বলেত েবাঝায়] eর aথর্ হল eকজন বয্িk েয eকিট CityFHEPS 

পিরবােরর eকজন সদসয্, িকn িনu iয়েকর্ র আiন, িনয়ম o িবিধসমেূহর িশেরানাম 18 eর ধারা 349.3 aনসুাের[,] 

ছাড়া aনয্ েকানo কারেণ েকানo PA পিরবােরর সদসয্ নয়। 

[(কক)] (খখ)  "PA" eর aথর্ হল সরকাির সহায়তার সুিবধা, যার মেধয্ রেয়েছ মািসক aনদুান o আ েয়র 

ভাতা, যা িনu iয়কর্  সামািজক পিরেষবা আiন § 349, aনসুাের eবং/aথবা িনu iয়কর্  সামািজক পিরেষবা আiন § 

159 o তার aধীনs িবিধসমেূহর েঘাষণা aনসুাের েসফিট েনট aয্ািসsয্াn (Safety Net Assistance) কাযর্kম[,]। 

[(খখ) ] (গগ)  "PA পিরবার" [বলেত েবাঝায়] eর aথর্ হল েসi পিরবােরর সদসয্রা, যারা PA সুিবধািদর জনয্ 

আেবদন কেরেছন o তা gহণ কেরেছন। 

[(গগ)] (ঘঘ)  "পাথoেয় েহাম" eর aথর্ হল েসi ভাড়া সহায়তা কাযর্kম [eর dারা pিতি ত] যা ei 

িশেরানােমর aধয্ায় 11-েত বিণর্ত হেয়েছ। 

[(ঘঘ)  eকজন "pাথিমক] (ঙঙ)  “pাথিমক ভাড়ােট" [হেলন] eর aথর্ হল eমন েকানo বয্িk যার নাম িলেজ 

রেয়েছ aথবা আবাসেনর মািসক ভাড়া pদােনর pাথিমক দািয়t যার uপর রেয়েছ। 

[(ঙঙ) eকিট "কাযর্kম] (চচ)  “কাযর্kেমর aংশgহণকারী" eর aথর্ হল eকজন বয্িk িযিন eকিট CityFHEPS 

iuিনেটর সে  eকিট িলেজ pেবশ কেরেছন eবং যােক কাযর্kম েথেক সমাp করা হয়িন। 

[(চচ) (ছছ) eকিট "েযাগয্তা aজর্ নকারী িসিট ভাড়া সহায়তা কাযর্kম" eর aথর্ হল LINC, SEPS বা 

CITYFEPS ভাড়া সহায়তা কাযর্kম।] 
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[(ছছ)  eকিট "েযাগয্তা aজর্ নকারী] (ছছ)  “েযাগয্তা aজর্ নকারী ভতুর্ িকযুk কমর্সংsান কাযর্kম" eর aথর্ হল 

eমন েয েকানo ভতুর্ িকযুk কমর্সংsান কাযর্kম যা HRA[,] dারা িনu iয়েকর্ র আiন, িনয়ম o িবিধসমেূহর 

িশেরানাম 18 ধারা 385.9(f) বা (g) eর aধীেন pিত া কেরেছ aথবা aনয্ eমন েকানo ভতুর্ িকযুk কমর্সংsান 

কাযর্kম যােক কিমশনার ভিবষয্েত eকিট েযাগয্তা aজর্ নকারী কাযর্kম িহেসেব মেনানীত করেত পােরন। 

[(জজ)  eকিট "ভাড়া িনয়িntত] (জজ)  “ভাড়া িনয়িntত aয্াপাটর্ েমn" eর aথর্ েকানo আবাসেনর বাসsান যার 

জেনয্ িসিট aব িনu iয়েকর্ র pশাসিনক আiন (Administrative Code of the City of New York) eর িশেরানাম 

26 eর aধয্ায় 3 aনসুাের সবর্ািধক ভাড়া pিতি ত হেয়েছ[,]। 

[(ঝঝ)  eকিট "কk"] (ii)  “কk” eর aথর্ হল eকিট aয্াপাটর্ েমেnর eকিট eকক কk। 

(ঞঞ)  “SCRIE বা DRIE কাযর্kম” eর aথর্ হল িসিনয়র িসিটেজন েরn iনিkজ eকেজমশন(Senior Citizen 

Rent Increase Exemption, “SCRIE”) বা িডেজিবিলিট েরn iনিkজ eকেজমশন(Disability Rent Increase 

Exemption, “DRIE”) কাযর্kম যা িনu iয়েকর্ র ভূসmিt কর আiেনর (New York Real Property Tax Law) 

ধারা 467-b o 467-c dারা aনেুমািদত eবং িসিট aব িনu iয়েকর্ র pশাসিনক আiন eর িশেরানাম 26 eর 

aধয্ায় 3, 4 o 7 eর dারা pিতি ত। 

[(ঞঞ)] (টট)  "SEPS" eর aথর্ হল েsশাল eকিজট aয্াn িpেভনশন সািpেমn ভাড়া সহায়তা কাযর্kম [ei 

aনসুাের pিতি ত, কাজ কের] eর আেগ যার বণর্না ei িশেরানােমর aধয্ায় 8 eর uপ-aধয্ায় খ-e েদoয়া হেয়েছ। 

[(টট) eকিট "শিপং] (ll)  “শিপং েলটার" [হল] eর aথর্ হল পিরবার িলেক আবাসেনর েখাঁজ করায় সহায়তা 

করেত pদt eকিট িচিঠ যা পিরবারিটেক CityFHEPS eর জনয্ সmাবয্ েযাগয্ বেল সনাk কের eবং সবর্ািধক ভাড়া 

তািলকাভুk কের। 

[(ঠঠ) eকিট] (ডড)  "SRO" [হল] eর aথর্ হল eকিট eকক কেkর েভাগদখেলর iuিনট, িনu iয়েকর্ র ব িবধ 

বসবােসর আiেনর (New York Multiple Dwelling Law) aনেুcদ 1 eর ধারা 4 eর uপিবভাগ 16-েত যার সংjা 

েদoয়া হেয়েছ। 

[(ডড)] (ঢঢ)  "রাsার গৃহহীন" eর aথর্ eমন েকানo বয্িk িযিন[: (1) রাsায় বা মানেুষর বাসেযাগয্ নয় 

eমন জায়গায় বসবাস করেছন eবং e িল েপেয়েছন] [anত 90 িদন ধের] েকানo DHS eর সে  চুিkবd pচার 

pদানকারীর েথেক েকস বয্বsাপনা পিরেষবা পােcন [pদানকারী; (2) anত 90 িদন ধের েকানo DHS eর সে  

চুিkবd pদানকারীর েথেক েকানo সশরীের pেবশ করার েকেnd বা sানাnর আবাসেনর পিরেবেশ েকস বয্বsাপনা 

পিরেষবা েপেয়েছন; aথবা (3) েকানo DHS eর সে  চুিkবd pদানকারীর েথেক েকস বয্বsাপনা পিরেষবা  

েপেয়েছন, যখন িতিন রাsায় বা মানেুষর বাসেযাগয্ নয় eমন জায়গায় aথবা েকানo সশরীের pেবশ করার েকেnd বা 

sানাnর আবাসেনর পিরেবেশ বসবাস করিছেলন, যােক sায়ী আবাসেন রাখা হেয়েছ eবং বতর্ মােন পরবতর্ী পিরচযর্া 

পিরেষবা পােcন।] 
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(ণণ) “uপ-aধয্ায় খ pদানকারী” eর aথর্ হল eক েscােসবী pদানকারী েয ধারা 10-16 aনসুাের uপ-aধয্ায় খ 

iuিনট িহেসেব মেনানীত iuিনট িল চালােনার জনয্ িসিটর সে  eকিট চুিkেত pেবশ কেরেছ। 

(তত)  “uপ-aধয্ায় খ iuিনট” eর aথর্ হল যােক ei aধয্ােয়র uপ-aধয্ায় খ aনসুাের CityFHEPS eর 

aথর্pদান pেযাজয্ হেত পাের eমন iuিনট িহেসেব HRA eর মেনানীত েকানo iuিনট। 

[(ঢঢ)] (থথ)  “ভতুর্ িকযুk কমর্সংsান” eর aথর্ হল ভতুর্ িকযুk েবসরকারী েkেtর কমর্সংsান aথবা ভতুর্ িকযুk 

সরকারী েkেtর কমর্সংsান, ei শb িল িনu iয়কর্  সামািজক পিরেষবা আiন § 336(1)(b)-(c)-e েযভােব 

বয্বহার করা হয় েসiমেতা। 

[(ণণ) ] (দদ)  "SYEP কাযর্kম" eর aথর্ হল িনu iয়কর্  িসিটর েচাd েথেক চিbশ বছর বয়সী বািসnােদর 

সেবতন gী কালীন কমর্সংsােনর সুেযাগ pদান করার জনয্ DYCD পিরচািলত ত ণেদর gী কালীন কমর্সংsান কাযর্kম 

(Summer Youth Employment Program)। 

[(তত) পিরভাষা "িতন চতুথর্াংশ] (ধধ)  “িতন চতুথর্াংশ আবাসন টাs েফাসর্" eর aথর্ েসi eকi হেব েযমনটা 

[বয্ব ত পিরভাষা] 2017 সােলর sানীয় আiন 13 eর ধারা 1(a)-েত রেয়েছ। 

[(থথ)] (নন)  "িনu iয়কর্  িসিটেত গৃহহীনতার েমাড় েঘারােনা (Turning the Tide on Homelessness in New 

York City)" [হল] eর aথর্ হল েফbয়াির 2017-েত েময়র িড bািসo(de Blasio), sাsয্ o মানিবক পিরেষবার 

েডপুিট েময়র হারিমিনয়া পয্ালািসo(Herminia Palacio) o কিমশনার িsেভন বয্া স(Steven Banks) কতৃর্ ক 

pকািশত eকিট pকাশনা। ei pকাশনায় িনu iয়কর্  িসিটর গৃহহীনেদর আ য় িলর িচh কমােত, িসিটর আ য় pদােনর 

aিভমেুখর পাnর ঘটােত eবং pিতেরােধর, রাsার গৃহহীনতা o sায়ী আবাসেনর কাযর্kেমর মাধয্েম আ েয়র uপর 

িনভর্ র কের িনu iয়েকর্ র গৃহহীন জনসংখয্া eেকবাের কিমেয় েফলেত eকিট সবর্া ীণ বেরা-িভিtক পিরকlনা েঘাষণা 

করা হেয়েছ। 

[(দদ)] (পপ)  “ভতুর্ িকহীন কমর্সংsান” [eর aথর্ হল ভতুর্ িকহীন কমর্সংsান পিরভাষািট েযভােব বয্বহার করা হয়] 

eর aথর্ েসi eকi হেব েযমনটা িনu iয়েকর্ র সামািজক পিরেষবা আiন § 336(1)(a)-e রেয়েছ। 

([ধধ) eকজন "pাkন ৈসিনক" হেলন] (vv)  “pাkন ৈসিনক” eর aথর্ হল eকজন বয্িk িযিন মািকর্ ন 

যুkরাে র সামিরক বািহনীেত কাজ কেরেছন। 

 

§ 10-02 CityFHEPS [কাযর্kম] কাযর্kম পিরচালনা। 
HRA CityFHEPS [কাযর্kম] কাযর্kম িল পিরচালনা করেব eবং ei aধয্ায় [uপ-aধয্ায়] aনসুাের েযাগয্তা 

িনধর্ারণ করেব।  The CityFHEPS কাযর্kম িল দিুট কাযর্kম িনেয় গিঠত হয়:  uপ-aধয্ায় ক-e বিণর্ত ভাড়ােট-

িভিtক ভাড়া সহায়তা কাযর্kম eবং uপ-aধয্ায় খ-e বিণর্ত pকl-িভিtক ভাড়া সহায়তা কাযর্kম। ভাড়ােট-িভিtক 

কাযর্kমিট কাযর্kেমর pেয়াজনীয়তা পূরণ কের eমন েযাগয্ পিরবার িলর েবেছ েনoয়া েয েকানo iuিনেট বয্বহােরর 
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জনয্ ভাড়া সহায়তা pদান কের।  pকl-িভিtক কাযর্kেম HRA eর dারা uপ-aধয্ায় খ iuিনট িহেসেব মেনানীত 

িনিদর্  iuিনট িলর জনয্ েযাগয্ পিরবার িলেক ভাড়া সহায়তা pদান কের।  

 
 

uপ-aধয্ায় ক 
 

CITYFHEPS:  ভাড়ােট-িভিtক ভাড়া সহায়তা 
 

§ 10-03: িসিটর েসi বািসnােদর জনয্ pাথিমক েযাগয্তা, আেবদন o aনেুমাদন যারা েকানo HRA বা DHS 
আ েয় রেয়েছন বা রাsার গহৃহীন। 

(ক) েয সকল পিরবার রাsার গৃহহীন নয় aথবা েকানo HRA বা DHS আ েয় বাস কের না তােদর ei uপ-

aধয্ােয়র aধীেন CityFHEPS ভাড়া সহায়তার pথম বছের িনmিলিখত pেয়াজনীয়তা িল পূরণ করা আবশয্ক: 

(1) [,] ধারা 10-03(a)(6)(D) eর pিবধান ছাড়া, পিরবারিটর মত sলূ আয় FPL eর 200 শতাংশ 

aিতkম না করা আবশয্ক। 

(2)  পিরবারিট ei মহূুেতর্ PA না েপেল পিরবারিটর িনu iয়েকর্ র আiন, িনয়মাবলী o িবিধসমেূহর 

িশেরানাম 18 eর aংশ 352 eর aধীেন েয েকানo uপলভয্ সহায়তার আেবদন করা আবশয্ক। 

(3)  পিরবােরর PA eর েযাগয্ হoয়া সকল সদেসয্র PA পাoয়া eবং PA eর pেয়াজনীয়তা েমেন চলা 

আবশয্ক। 

(4)  েকানo পিরবােরর েকানo যুkরা ীয় বা েsেটর সুিবধা পাoয়ার েযাগয্ হoয়ার সmাবনা থাকেল, যার 

মেধয্ পেড় ধারা 8 বা  HRA HOME TBRA[,] কাযর্kম, যার বণর্না [aনসুাের] ei িশেরানােমর aধয্ায় 

9-e েদoয়া হেয়েছ, HRA’র aনেুরােধ, পিরবারিটেক [aবশয্i] pদান করা হেল তােদর েসi সুিবধার জনয্ 

আেবদন করার o তা gহণ করার pেয়াজন হেত পাের। 

(5)  পিরবারিটর FHEPS eর েযাগয্ না হoয়া আবশয্ক eবং, যিদ না তারা [ধারা] ধারা 10-08(d) 

eর [ei aধয্ােয়র] pেয়াজনীয়তা িল পূরণ কেরন, eর আেগ CityFHEPS ভাড়া সহায়তা না পাoয়া 

আবশয্ক। 

(6)  পিরবারিটর নীেচর েয েকানo eকিট মাপকািঠ পূরণ করা আবশয্ক: 

(ক) পিরবারিটর গৃহহীন হoয়ার ঝঁুিক রেয়েছ বেল কিমশনার িনধর্ারণ কেরেছন eবং তার মেধয্ 

eকজন pাkন ৈসিনক রেয়েছন। 

(খ)  পিরবারিট গত বােরা মােসর মেধয্ িসিট aব িনu iয়েকর্ র মেধয্ eমন eকিট বাসsান েথেক 

uেcদ হেয়েছন যা েকানo uেcেদর মামলা সােপk িছল বা রেয়েছ aথবা েসi পিরবারেক েকানo 
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িসিট সংsার আেদশ জািরর বা িনিkয় সমািpর ফেল বা িসিট সংsািটর িনধর্ারণ aনযুায়ী sাsয্ o 

সুরkার কারেণ aথবা aনয্ eমন েকানo কারেণ জায়গা খািল কের িদেত হেয়েছ যা েসi 

পিরবারিটেক িনu iয়েকর্ র আiন, িনয়মাবলী o িবিধসমেূহর িশেরানাম 18 eর ধারা 452.9 aধীেন 

আ েয়র েযাগয্ কের তুেলেছ; eবং [uভয়ত] 

(i) িনu iয়কর্  সামািজক পিরেষবা আiেনর ধারা 473 aনসুাের pাpবয়s সুরkা পিরেষবা 

(Adult Protective Services) পােc aথবা িনu iয়কর্  সামািজক পিরেষবা আiেনর ধারা 

473-d aনসুাের কিমuিনিট aিভভাবকt কাযর্kম পােc; 

(ii) eকিট ভাড়া-িনয়িntত aয্াপাটর্ েমn সংরkণ করেত CityFHEPS বয্বহার করেব; 

aথবা 

(iii) aতীেত েকানo DHS আ েয় বাস কেরেছ। 

(গ)  পিরবারিটেত eমন েকানo বয্িk রেয়েছন যােক েকানo িসিট সংsার dারা CityFHEPS 

েযাগয্তা aজর্ ন কাযর্kেমর মেধয্ িদেয় পাঠােনা হেয়েছ eবং কিমশনার িনধর্ারণ কেরেছন েয 

পিরবারিটর িবেশষ পিরিsিতর কারেণ েকানo DHS আ েয় pেবশ eড়ােত CityFHEPS ভাড়া 

সহায়তা পাoয়া জ ির। 

(ঘ) পিরবারিট [েময়াদ েশষ না হoয়া LINC শংসাপt বা eকিট SEPS বা CITYFEPS kয়পt 

েপেয়েছ eবং eখনo িসিট aব িনu iয়েকর্ র িনয়মাবলীর িশেরানাম 68 eর aধয্ায় 7 বা 8 eর 

aধীেন সহায়তা পাoয়ার েযাগয্ রেয়েছ: েকানo পিরবার ei uপ-aনেুcেদর aধীেন CityFHEPS 

ভাড়া সহায়তা পাoয়ার েযাগয্ নাo হেত পাের, যিদ: (1) ei িনয়েমর কাযর্কর হoয়ার তািরেখর 

পর 120 িদেনর েবিশ aিতবািহত হেয় যায় aথবা (2) পিরবারিট FHEPS eর েযাগয্ হয়।] eমন 

sলূ আয় রেয়েছ যা FPL eর 250 aিতkম কের না eবং ধারা 10-21 aনসুাের eকিট kয়পেtর 

জনয্ পাঠােনা হেয়েছ।  

(ঙ) পিরবারিট বতর্ মােন LINC VI বা পাথoেয় েহাম পােc eবং [ei aধয্ােয়র] [ধারা] ধারা 

10-04(a)(8)(A) বা 10-04(a)(8)(B)(i)-েত েঘািষত মাপকািঠ পূরণ কের। 

(7) পিরবারিটর anত eক বছেরর জনয্ িনu iয়কর্  িসিটর eরকম eকিট বাসsােনর eকিট িলজ, aনয্ 

েকানo চুিk বা ভাড়া িনয়ntেণর aিধকার থাকা আবশয্ক যা সুরkা o বাসেযাগয্তা মলূয্ায়ন পাস কেরেছ। 

েযখােন iuিনটিট aবিsত েসi eলাকার aনয্ানয্ তুলনীয় iuিনট িলর তুলনায় ei iuিনেটর ভাড়া যুিkস ত 

হoয়া আবশয্ক eবং তা সবর্ািধক মািসক ভাড়া aিতkম না করা আবশয্ক, eবং পিরবারিটেক anত eক 

বছেরর জনয্ ভাড়া বিৃd েথেক সুরিkত রাখা আবশয্ক, েকবল ei েkেt ছাড়া[,] যিদ iuিনটিট [পিরবােরর 

CityFHEPS ভাড়া সহায়তা পাoয়ার aবয্বিহত আেগ বসবাস করার aয্াপাটর্ েমn হয় eবং যিদ iuিনটিট] 
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aনেুমাদনেযাগয্ ভাড়া সরকাির িবিধসমহূ সােপk হয়, সরকাির িবিধসমেূহর aধীেন বছেরর মাঝখােন 

aনেুমািদত ভাড়া বিৃdর aনমুিত েদoয়া হেব।  (ঞ) েকানo পিরবাের আেঠেরা বছেরর কমবয়সী েকানo 

সদসয্ থাকেল িলেজর বা aনয্ েকানo ভাড়ার চুিk eকিট aয্াপাটর্ েমেnর জনয্ হoয়া আবশয্ক। 

(খ)  আেবদন িল HRA pিতি ত ফমর্ o ফরময্ােট জমা েদoয়া আবশয্ক। 

(গ)  aনেুমাদেনর সময় HRA [ei aধয্ােয়র] [ধারা] ধারা 10-06 বা 10-07 aনসুাের পিরবােরর CityFHEPS 

ভাড়া সহায়তার aথর্রািশ pেযাজয্তা aনসুাের গণনা করেব[,]। [ei aধয্ােয়র] [ধারা] ধারা 10-09-e যা বলা 

রেয়েছ তা ছাড়া [কাযর্kেম পিরবােরর pথম বছর চলাকালীন] পুননর্বীকরণ না করা পযর্n পিরবােরর গঠেন, আেয়, 

সবর্ািধক মািসক ভাড়ায় বা CityFHEPS iuিনেটর pকৃত ভাড়ায় পিরবতর্ ন িনিবর্েশেষ CityFHEPS ভাড়া সহায়তার 

aথর্রািশ বদলােব না। 

 

§ 10-04: আ েয়র বািসnােদর o রাsার গহৃহীনেদর pাথিমক েযাগয্তা o aনেুমাদন 

(ক)  েকানo HRA বা DHS আ েয় থাকা aথবা রাsার গৃহহীন পিরবােরর ei uপ-aধয্ােয়র aধীেন CityFHEPS 

ভাড়া সহায়তার eকিট kয়পt পাoয়ার েযাগয্ হেত িনmিলিখত pেয়াজনীয়তা িল পূরণ করা আবশয্ক: 

(1) পিরবারিটর েমাট sলূ আয় FPL eর 200 শতাংশ aিতkম না করা আবশয্ক; 

(2) পিরবারিট ei মহূুেতর্ PA না েপেল পিরবারিটর িনu iয়েকর্ র আiন, িনয়মাবলী o িবিধসমেূহর 

িশেরানাম 18 eর aংশ 352 eর aধীেন [পিরবারিটর করা আবশয্ক] HRA eর পিরবারিটর কােছ েয 

েকানo uপলভয্ সহায়তার আেবদন করার pেয়াজন হেত পাের। 

(3) [পিরবােরর PA eর েযাগয্ সকল সদেসয্র PA পাoয়া আবশয্ক eবং PA pাপক সকল সদেসয্র PA 

eর pেয়াজনীয়তা িল েমেন চলা আবশয্ক।] সংরিkত। 

(4) েকানo পিরবােরর েকানo যুkরা ীয় বা েsেটর সুিবধা পাoয়ার েযাগয্ হoয়ার সmাবনা থাকেল, যার 

মেধয্ পেড় ধারা 8 বা HRA HOME TBRA[,] কাযর্kম, যার বণর্না [aনসুাের] ei িশেরানােমর aধয্ায় 9-

e েদoয়া হেয়েছ, HRA’র aনেুরােধ, পিরবারিটেক [aবশয্i] pদান করা হেল তােদর েসi সুিবধার জনয্ 

আেবদন করার o তা gহণ করার pেয়াজন হেত পাের। 

(5) পিরবারিটর FHEPS eর েযাগয্ না হoয়া আবশয্ক। 

(6) পিরবােরর েকানo সদসয্েক িনu iয়েকর্ র আiন, িনয়মাবলী o িবিধসমেূহর িশেরানাম 18 eর ধারা 

452.9 eর aধীেন HRA আ েয়র েযাগয্ িহেসেব িনধর্ারণ করা হেল পিরবােরর েসi গাহর্ sয্ সিহংসতার 

aপরাধীেক anভুর্ k না করা আবশয্ক যার কারেণ েসi িনধর্ারণ ঘেটেছ। 
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(7) পিরবারিট বতর্ মােন েকানo DHS [পিরবােরর আ য়] পিরবােরর আ েয় থাকেল েসi পিরবােরর 

আ েয়র েযাগয্ হoয়া আবশয্ক েযমনটা DHS eর dারা[,] িনu iয়েকর্ র আiন, িনয়মাবলী o িবিধসমেূহর 

িশেরানাম 18 eর aংশ 351 o 352 aনসুাের িনধর্ারণ করা হেয়েছ। 

(8) পিরবারিটর রাsার গৃহহীন, আ  বn করার জনয্ িচিhত করা হেয়েছ eমন DHS আ েয় বসবাসকারী 

হoয়া aথবা নীেচর gপ A বা B-েত থাকা আবশয্ক: 

(ক) gপ ক: েকানo পিরবার gপ ক-e থাকেব যিদ তারা নীেচ েঘািষত মাপকািঠর েয েকানo 

eকিট পূরণ কের: (1) বতর্ মােন eকিট DHS আ েয় বাস করেছ eবং হয় তােদর কােছ ধারা 10-

04(b) aনসুাের েযাগয্ আ য় রেয়েছ, নয়েতা HRA আ েয়র েযাগয্; নয়েতা (2) বতর্ মােন eকিট 

HRA আ েয় বাস করেছ: 

(i) পিরবার: (কক) eর মেধয্ পেড় 18 বছেরর কমবয়সী েয েকu eবং (খখ) েকানo 

ভতুর্ িকহীন কমর্সংsােন বা েকানo েযাগয্ ভতুর্ িকযুk কমর্সংsােনর কাযর্kেম সিmিলতভােব 

সpােহ anত 30 ঘ া কাজ কেরেছ eবং েসi কমর্সংsান েথেক গত 30 িদেনর আয় 

pদিশর্ত করেত পাের। যিদo, কিমশনার ei pেয়াজনীয়তায় ছাড় িদেত পােরন েয পিরবারিট 

েকানo যুিkস ত কারেণ সিmিলতভােব সpােহ anত 30 ঘ া কাজ করেছ েযখােন 

পিরবারিট eকিট ধারাবািহক কােজর iিতহাস pদিশর্ত কেরেছ eবং সাmpিতক সমেয় েসiসব 

কারেণ ঘ া হারােনার সmুখীন হেয়েছ যা সামিয়ক হoয়ার সmাবনা রেয়েছ[।]; 

(ii) পিরবারিট ধুমাt 18 বছর বা তার েবিশ বয়েসর সদসয্েদর িনেয় গিঠত হয় eবং 

গত 30 িদন ধের েকানo ভতুর্ িকহীন কমর্সংsান বা েকানo েযাগয্ ভতুর্ িকযুk কমর্সংsােনর 

কাযর্kম েথেক আয় pদশর্ন করেত পাের[।]; 

(iii) পিরবােরর মেধয্ 18 বছর বা তার েবিশ বয়েসর eমন েকানo সদসয্ রেয়েছন িযিন 

যুkরা ীয় pিতবnী সুিবধা পান aথবা পুনরাবিৃt হoয়া মািসক PA aনদুান পান eবং 

HRA eর dারা তােদর িনেজেদর নিথভুk pিতবnকতার িভিtেত যুkরা ীয় pিতবnী 

সুিবধা পাoয়ার জনয্ সmাবয্ েযাগয্ বয্িk; 

(iv) পিরবােরর মেধয্ 60 বছর বা েবিশ বয়েসর েকu রেয়েছন; aথবা 

(v) পিরবােরর মেধয্ 18 বছর বা তার েবিশ বয়েসর eমন েকানo সদসয্ রেয়েছন িযিন 

PA কাজ সংkাn কাযর্কলাপ েথেক িনu iয়েকর্ র আiন, িনয়মাবলী o িবিধসমেূহর িশেরানাম 

18 eর ধারা 385.2(b)(5) aনসুাের ছাড় েপেয়েছন। 
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(খ) gপ খ: েকানo পিরবার gপ খ-e থাকেব যিদ তারা েকানo HRA বা DHS আ েয় বাস 

কের eবং নীেচ েঘািষত মাপকািঠর েয েকানo eকিট পূরণ কের: 

(i) পিরবাের eকজন pাkন ৈসিনক রেয়েছন[।]; aথবা 

[(ii) েকানo পিরবােরর েময়াদ েশষ না হoয়া LINC শংসাপt aথবা েকানo SEPS বা 

CITYFEPS kয়পt রেয়েছ eবং তার পেরo িসিট aব িনu iয়েকর্ র িশেরানাম 68 eর 

aধয্ায় 7 বা 8 eর aধীেন সহায়তা পাoয়ার েযাগয্ রেয়েছ। েকানo পিরবার ei uপ-

aনেুcেদর aধীেন CityFHEPS ভাড়া সহায়তা পাoয়ার েযাগয্ নাo হেত পাের, যিদ: (1) 

ei িনয়ম কাযর্কর হoয়ার পর 120 িদেনর েবিশ সময় পার হেয় েগেছ aথবা (2) 

পিরবারিট FHEPS eর েযাগয্ রেয়েছ।] 

[(iii)] (ii)  পিরবারিটেত eমন েকানo বয্িk রেয়েছন যােক েকানo িসিট সংsার dারা 

CityFHEPS েযাগয্তা aজর্ ন কাযর্kেমর মেধয্ িদেয় পাঠােনা হেয়েছ eবং কিমশনার িনধর্ারণ 

কেরেছন েয পিরবারিটর িবেশষ পিরিsিতর কারেণ েকানo HRA বা DHS আ েয় থাকা 

সংিkp করেত CityFHEPS ভাড়া সহায়তা পাoয়া জ ির। 

(খ) আ েয় থাকার েযাগয্তা পাoয়া o সীমাবdতা: 

(1) আ েয় থাকার েযাগয্তা পাoয়া: েকানo DHS পিরবােরর আ েয় থাকা েকানo পিরবার [ধারা] ধারা 

10-04(a)(8)(A) eর uেdেশয্ আ েয় থাকার েযাগয্ হেব যিদ েসi পিরবার েকানo DHS আ েয় 

শংসায়েনর আেগ দশিট কয্ােলnার িদবেসর ফাঁক বাদ িদেয় anত 90 িদন আ েয় েথেক থােক। েকানo DHS 

eকক pাpবয়sেদর আ েয় থাকা েকানo বয্িk [ধারা] ধারা 10-04(a)(8)(A) eর uেdেশয্ আ েয় 

থাকার েযাগয্ হেব যিদ েসi বয্িk েকানo DHS আ েয় গত 365 িদেনর মেধয্ anত 90 িদন েথেক থােক। 

েকানo পিরবার আ েয় থাকার েযাগয্তা aজর্ ন কের েফলার পর eকিট েথেক aনয্ pকােরর আ েয় েগেল 

ধারা 10-04(c) [eর uপধারা (গ)] aনসুাের তারা েকানo kয়পt[,] পাoয়ার েযাগয্তা হারােব না। 

aনু পভােব, েকানo রাsার গৃহহীন পিরবার েকানo HRA বা DHS আ েয় pেবশ করেল eকিট kয়পt 

পাoয়ার েযাগয্তা হারােব না। 

(2) আ েয় থাকার েযাগয্তার সীমাবdতা: কিমশনার েকানo তািরখ িsর করেত পােরন যার মেধয্ েযাগয্ 

আ েয় থাকা [ধারা] ধারা 10-04(a)(8)(A) eর uেdেশয্ eকিট আবাসেনর বাজােরর aবsা, আ য় 

বয্বহােরর হার o aথর্রািশর uপলভয্তার মলূয্ায়ন [হেলi] [:] আরm হoয়া আবশয্ক যখন কিমশনার 

িনধর্ারণ কেরন েয কাযর্kেমর কাযর্কািরতা বজায় রাখেত েশষ তািরখ থাকা জ ির। আবাসেনর বাজােরর 
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aবsা, আ য় বয্বহােরর হার o aথর্রািশর uপলভয্তার পরবতর্ী পযর্ােলাচনা করার পর েসi েশষ তািরখ 

সিরেয় িদেত পােরন। 

(গ) েকানo পিরবার [eর uপিবভাগ (ক)] ধারা 10-04(a)-েত েঘািষত েযাগয্তার pেয়াজনীয়তা পূরণ করেল 

কিমশনার েসi পিরবােরর pিত eকিট kয়পt জাির করেবন। ei িচিঠেত eকিট েময়াদ েশষ হoয়ার তািরখ েদoয়া 

থাকেব eবং eর শতর্ ei হেব েয পিরবারিট েযন aনেুমাদেনর সময় পযর্n [ei uপিবভােগর aনেুcদ (ক)] ধারা 

10-04(a) eর pেয়াজনীয়তা িল পূরণ করেত থােক। 

(ঘ) পিরবারিট eকিট CityFHEPS kয়পt েপেয় েগেল, [পিরবারিটর anত eক বছেরর জেনয্ িনu iয়কর্  িসিটেত 

eমন eকিট বাসsােনর িলজ বা aনয্ েকানo ভাড়ার চুিk থাকা আবশয্ক যা সুরkা o বাসেযাগয্তার মলূয্ায়ন পাস 

কেরেছ। iuিনটিটর ভাড়া সবর্ািধক মািসক ভাড়া ছািড়েয় না যাoয়া আবশয্ক eবং anত eক বছেরর জনয্ ভাড়া 

বিৃd েথেক সুরিkত থাকা আবশয্ক। পিরবােরর মেধয্ আেঠেরা বছেরর কমবয়সী েকানo বয্িk থাকেল িলজ বা ভাড়ার 

চুিk eকিট aয্াপাটর্ েমেnর জনয্ হoয়া আবশয্ক।] পিরবারিটর CityFHEPS ভাড়া সহায়তার জনয্ িনmিলিখত aিতিরk 

শতর্  পূরণ করা আবশয্ক: 

(1) পিরবারিটর anত eক বছেরর জনয্ িনu iয়কর্  িসিটর eরকম eকিট বাসsােনর eকিট িলজ থাকা 

আবশয্ক যা সুরkা o বাসেযাগয্তার মলূয্ায়ন পাস কেরেছ। 

(2) েকানo পিরবাের 18 বছেরর কমবয়সী েকানo সদসয্ থাকেল িলেজর বা aনয্ েকানo ভাড়ার চুিk 

eকিট aয্াপাটর্ েমেnর জনয্ হoয়া আবশয্ক। 

(3) iuিনটিটর ভাড়া iuিনটিট েয eলাকায় aবিsত েসখানকার aনয্ানয্ তুলনীয় iuিনট িলর তুলনায় 

যুিkস ত হoয়া আবশয্ক eবং তা সবর্ািধক মািসক ভাড়া ছািড়েয় না যাoয়া আবশয্ক aথবা েয iuিনেটর 

pিত ধারা 10-15(h) aনসুাের aিতিরk aথর্pদান pেয়াগ হেয়েছ েkেt তা িনয়ntক ভাড়া ছািড়েয় না 

যাoয়া আবশয্ক। 

(4) পিরবারিটর anত eক বছেরর জনয্ িনu iয়কর্  িসিটর eরকম eকিট বাসsােনর eকিট িলজ থাকা 

আবশয্ক, তেব তা েকবল েসi েkt ছাড়া েযখােন iuিনটিট aনেুমাদনেযাগয্ ভাড়া সংkাn িবষেয় সরকাির 

িবিধসমহূ সােপk হেব, েসেkেt েসi িবিধর aধীেন বছেরর মাঝখােনo ভাড়া বিৃdর aনেুমাদন েদoয়া যােব। 

(5) পিরবারিট ei মহূুেতর্ PA না েপেল পিরবারিটর িনu iয়েকর্ র আiন, িনয়মাবলী o িবিধসমেূহর 

িশেরানাম 18 eর aংশ 352 eর aধীেন েয েকানo uপলভয্ সহায়তার আেবদন করা আবশয্ক। 

(6) পিরবােরর PA eর েযাগয্ সকল সদেসয্র PA পাoয়া আবশয্ক eবং PA pাপক সকল সদেসয্র PA eর 

pেয়াজনীয়তা িল েমেন চলা আবশয্ক। 
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(ঙ) aনেুমাদেনর সময় HRA [ei aধয্ােয়র] [ধারা] ধারা 10-06 বা 10-07 aনসুাের পিরবােরর মািসক ভাড়া 

সহায়তার aথর্রািশ[,] pেযাজয্তা aনসুাের গণনা করেব। [ei aধয্ােয়র] [ধারা] ধারা 10-09-e যা বলা রেয়েছ তা 

ছাড়া [কাযর্kেমর pথম বছর চলাকালীন] iuিনেটর পুননর্বীকরণ না করা পযর্n পিরবােরর গঠেন, আেয়, সবর্ািধক 

মািসক ভাড়ায় বা CityFHEPS iuিনেটর pকৃত ভাড়ায় পিরবতর্ ন িনিবর্েশেষ মািসক ভাড়া সহায়তার aথর্রািশ বদলােব 

না। 

§7.  িসিট aব িনu iয়েকর্ র িনয়মাবলীর িশেরানাম 68 eর aধয্ায় 10 eর ধারা 10-05 pতয্াহার করা হেয়েছ eবং 
eকিট নতুন ধারা 10-05 েযাগ করা হেয়েছ, যা িনm েপ পড়েত হেব: 

§ 10-05 সবর্ািধক মািসক ভাড়া। 

(ক) ধারা 10-15(h)-e aনয্ িকছু বলা থাকার েktিট ছাড়া, eকিট SRO বা ei uপ-aধয্ােয়র aধীেন 

CityFHEPS ভাড়া সহায়তা pেয়াগ করা েযেত পাের eমন aয্াপাটর্ েমেnর সবর্ািধক মািসক ভাড়া েসi ধারা aনসুাের 

িনu iয়কর্  িসিট আবাসন কতৃর্ পেkর গৃহীত মান aনযুায়ী যুkরা ীয় িবিধসমেূহর আiন (Code of Federal 

Regulations) eর িশেরানাম 24 eর ধারা 982.503 aনসুাের HRA eর dারা িsর করা হেব। HRA বতর্ মান 

CityFHEPS সবর্ািধক মািসক ভাড়া HRA'র oেয়বসাiেট pকাশ করেব। 

(খ) $800 eর ভাড়ার চুিkর pথম বছের ei uপ-aধয্ােয়র aধীেন CityFHEPS ভাড়া সহায়তা pেযাজয্ হেত পাের 

eমন েকানo aয্াপাটর্ েমেnর সবর্ািধক মািসক ভাড়া pেয়াগ করা েযেত পাের। ঘেরর ভাড়ার েkেt, eেত আরo বলা 

রেয়েছ েয: 

(1) েযেkেt PA সহায়তা পাoয়া েকানo pাথিমক ভাড়ােটর সে  ভাড়ার চুিk হয় েসেkেt পিরবারিটর 

মািসক ভাড়া pাথিমক ভাড়ােটর বািড়oয়ালার pিত ভাড়ার বাধয্বাধকতা eবং িনu iয়েকর্ র আiন, িনয়মাবলী 

o িবিধসমেূহর িশেরানাম 18 eর ধারা 352.3 eর aধীেন ভাড়ার চুিk কাযর্কর হoয়ার তািরেখ pাথিমক 

ভাড়ােটর PA আ য় ভাতার িবেয়াগফেলর েবিশ হেত পারেব না। 

(2) েকানo ভাড়া সুিsত করা বা ভাড়া িনয়িntত aয্াপাটর্ েমেnর েকানo আলাদা ঘর সরাসির বািড়oয়ালার 

েথেক ভাড়া েনoয়া যােব না। েকানo ভাড়া সুিsত করা aয্াপাটর্ েমn েকানo pাথিমক ভাড়ােটর েথেক ভাড়া 

েনoয়া হেল িনu iয়েকর্ র আiন, িনয়মাবলী o িবিধসমেূহর িশেরানাম 9 eর ধারা 2525.7(b) eর aধীেন 

পিরবারিটর মািসক ভাড়া পিরবারিটর ভাড়ার সমানপুািতক aংশেক ছািড়েয় েযেত পারেব না। েকানo ভাড়া 

িনয়িntত aয্াপাটর্ েমn েকানo pাথিমক ভাড়ােটর েথেক ভাড়া েনoয়া হেল পিরবারিটর ভাড়া বািড়oয়ালার dারা 

pাথিমক ভাড়ােটর pিত ধাযর্ করা ভাড়ার েচেয় েবিশ হেত পারেব না। 

(3) ঘরিটর ভাড়ার মেধয্ তাপ, গরম জল, িবদযু্ৎ eবং েsাভিট ৈবদযু্িতক না হেল রাnার গয্ােসর মলূয্ 

ধরা থাকা আবশয্ক। 
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§ 8.  িসিট aব িনu iয়েকর্ র িনয়মাবলীর িশেরানাম 68 eর aধয্ায় 10 eর ধারা 10-06 েথেক 10-10 সংেশািধত 
হেয়েছ যা িনm েপ পড়েত হেব: 

§ 10-06: CityFHEPS ভাড়া সহায়তার pেদয় aথর্রািশ গণনা – aয্াপাটর্ েমn o SRO- িল। 

(ক) CityFHEPS iuিনটিট eকিট aয্াপাটর্ েমn বা SRO হেল, মািসক CityFHEPS ভাড়া সহায়তার pেদয় aথর্রািশ 

সবর্ািধক মািসক ভাড়া পযর্n CityFHEPS iuিনেটর pকৃত ভাড়ার সমান হেব, যার েথেক িভিt কাযর্kেম 

aংশgহণকারীর aবদান িবেয়াগ করেত হেব[,] েযমনটা[,] [eর uপিবভাগ (খ) o (গ)] ধারা 10-06(b) 

aনসুাের গণনা করা হেয়েছ। [ei uপিবভােগর uেdেশয্ eবং CityFHEPS ভাড়া সহায়তার pেদয় aথর্রািশ গণনার জনয্ 

eক সদেসয্র েয পিরবারেক LINC IV েথেক CityFHEPS-েত পাঠােনা হেয়েছ তােক দiু সদেসয্র পিরবার বেল ধরা 

হেব।] 

(খ) িভিt কাযর্kেম aংশgহণকারীর aবদান িনm েপ গণনা করা হয়: 

(1) পিরবােরর েকানo সদসয্i PA না েপেল, aনেুমাদন বা পুননর্বীকরেণর সময় িভিt কাযর্kেম 

aংশgহণকারীর aবদান পিরবােরর েমাট sলূ আেয়র 30 শতাংশ হেব। যিদo, পুননর্বীকরেণর সময় aথবা 

CityFHEPS ভাড়া সহায়তার aথর্রািশ পুনগর্ণনার সময় [পিরপূরক][,] [[ধারা eর aনেুcদ (ক) বা (খ)] 

ধারা 10-09(a) বা 10-09(b) [ei aধয্ােয়র] aনসুাের, পিরবারিটর েকানo আয় িরেপাটর্  করা না হেল 

িভিt কাযর্kেম aংশgহণকারীর aবদান পিরবােরর আকােরর PA আ েয়র সবর্ািধক ভাতার সমান হেব। 

(2) পিরবাের PA পাoয়া eক বা eকািধক সদসয্ থাকেল িভিt কাযর্kেম aংশgহণকারীর aবদান 

িনmিলিখত িলর েযাগফেলর সমান হেব: (ক) aনেুমাদন বা পুননর্বীকরেণর সময় PA পিরবােরর েমাট মািসক 

sলূ আেয়র 30 শতাংশ aথবা PA পিরবােরর েমাট সদসয্সংখয্ার জনয্ মািসক সবর্ািধক PA আ য় ভাতা, 

eর মেধয্ েযিট েবিশ হেব; eবং (খ) NPA সদসয্েদর মািসক sলূ আেয়র 30 শতাংশ। 

(গ) [ধারা] ধারা 10-09-e যা বলা রেয়েছ তা ছাড়া পুননর্বীকরণ না করা পযর্n পিরবােরর গঠেন, আেয়, সবর্ািধক 

মািসক ভাড়ায় বা CityFHEPS iuিনেটর pকৃত ভাড়ায় পিরবতর্ ন িনিবর্েশেষ CityFHEPS ভাড়া সহায়তার aথর্রািশ 

বদলােব না। 

(ঘ) aনেুমাদেনর পর [CityFHEPS iuিনেটর, HRA বািড়oয়ালােক pথম মােসর পুেরা ভাড়া eবং পেরর িতনমােসর 

CityFHEPS ভাড়া সহায়তার aথর্ pদান করেব।] ei uপ-aধয্ােয়র aধীেন পিরবােরর েকানo aয্াপাটর্ েমn বা SRO 

eর pিত pেয়াগ করা হেব eমন CityFHEPS ভাড়া সহায়তার েkেt, HRA বািড়oয়ালােক িনmিলিখত aথর্pদান করেব: 

(1) পিরবারিট তােদর বাসsােন েথেক যাoয়ার েkেt HRA সাধারণভােব pেদয় pথম মােসর ভাড়া িবেয়াগ 

PA আ েয়র ভাতা pদান করেব। 
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(2) পিরবারিট eকিট নতুন বাসsােন চেল যাoয়ার েkেt HRA pথম মােসর পুেরা ভাড়া eবং পেরর 

িতনমােসর CityFHEPS ভাড়া সহায়তার aথর্ pদান করেব। পূেবর্াk সেtto HRA বািড়oয়ালার েকবলমাt 

pথম মােসর ভাড়া আগাম েদoয়ার েয েকানo aনেুরাধ েমেন েনেব। 

(ঙ) [eর পের,] ধারা 10-06(d)-েত বিণর্ত aথর্ pদান করার পর, HRA [,] pিত মােস CityFHEPS ভাড়া 

সহায়তার aথর্ সরাসির বািড়oয়ালােক pদান করেব যতিদন পযর্n পিরবারিট েযাগয্ থাকেব eবং কাযর্kেমর aথর্রািশ 

পাoয়া যােব, েকবল ei েkেt ছাড়া েয HRA তার িবেবচনা aনযুায়ী CityFHEPS ভাড়া সহায়তার aথর্ aিতিরk 

িকছু মাস ধেরo pদান করেত পাের েযখােন টািনর্ং দা টাiড aন েহামেলসেনস iন িনu iয়কর্  িসিট নামক পিরকlনায় 

েঘািষত লেkয্র িন িt করেত হেব। 

 

§ 10-07: CityFHEPS ভাড়া সহায়তার pেদয় aথর্রািশ গণনা – কk িল। 

(ক) CityFHEPS iuিনটিট eকিট ঘর হেল পিরবােরর িভিt কাযর্kেম aংশgহণকারীর aবদান aনেুমাদেনর সময় 

পিরবােরর PA আ েয়র pকৃত ভাতার েচেয় েবিশ হেব বা $50 eবং CityFHEPS ভাড়া সহায়তা কাযর্kেমর pথম 

চারমােস পিরবারিটর সােপেk [ei uপিবভাগ (গ) eর] ধারা 10-07(c)-েত েযমনটা বলা হেয়েছ তা ছাড়া মািসক 

CityFHEPS ভাড়া সহায়তার pেদয় aথর্রািশ $800 পযর্n CityFHEPS iuিনেটর pকৃত মািসক ভাড়ার সমান হেব, 

যার েথেক েসi িভিt কাযর্kেমর aংশgহণকারীর aবদান িবেয়াগ করা হেব। 

(খ) [ei aধয্ােয়র] [ধারা] ধারা 10-09-e যা বলা রেয়েছ তা ছাড়া পুননর্বীকরণ না করা পযর্n পিরবােরর 

গঠেন, আেয়, সবর্ািধক মািসক ভাড়ায় বা CityFHEPS iuিনেটর pকৃত ভাড়ায় পিরবতর্ ন িনিবর্েশেষ CityFHEPS ভাড়া 

সহায়তার aথর্রািশ বদলােব না। 

(গ) aনেুমাদেনর পর [CityFHEPS iuিনেটর, HRA বািড়oয়ালােক pথম চারমােসর পুেরা ভাড়া pদান করেব, েকবল 

েসi েkেt ছাড়া যিদ পিরবারিট আ য় ভাতা পায় তাহেল HRA pথম চার মােসর পুেরা ভাড়া eবং CityFHEPS 

ভাড়া সহায়তার aথর্ পেরর িতন মাস ধের pদান করেব।] পিরবারিট CityFHEPS ভাড়া সহায়তা eকিট ঘেরর uপর 

pযুk হoয়ার েkেt, HRA বািড়oয়ালােক িনmিলিখত aথর্pদান করেব: 

(1) পিরবারিট তােদর বাসsােন েথেক যাoয়ার েkেt HRA সাধারণভােব pেদয় pথম মােসর ভাড়া িবেয়াগ 

PA আ েয়র ভাতা pদান করেব। 

(2) পিরবারিট eকিট নতুন বাসsােন চেল েগেল HRA pথম চার মােসর পুেরা ভাড়া pদান করেব, যিদ না 

পিরবারিট PA আ য় ভাতা পায়, েযেkেt HRA pথম মােসর পুেরা ভাড়া o েসiসে  পেরর িতন মাস ধের 

CityFHEPS ভাড়া সহায়তার aথর্ pদান করেব।  পিরতয্াগ সেtto HRA বািড়oয়ালার েকবলমাt pথম মােসর 

ভাড়া আগাম েদoয়ার েয েকানo aনেুরাধ েমেন েনেব। 
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(ঘ) [eর পের,] ধারা 10-07(c)-েত বিণর্ত aথর্pদােনর পর, HRA ততিদন পযর্n pিতমােস সরাসির বািড়oয়ালােক 

CityFHEPS ভাড়া সহায়তার aথর্pদান করেব যতিদন পিরবারিট েযাগয্ থাকেব eবং কাযর্kেমর aথর্রািশ পাoয়া যােব।   

 

§ 10-08: পনুনর্বীকরণ o পনু dার। 

(ক) aথর্রািশর uপলভয্তা সােপেk, ধারা 10-11 eর pিবধান ছাড়া, ei uপ-aধয্ােয়র aধীেন eকিট CityFHEPS 

ভাড়া সহায়তা পাoয়া পিরবার েসi সহায়তার চারিট বািষর্ক পুননর্বীকরণ পােব যিদ তারা েযাগয্তা aবয্াহত রাখার 

িনmিলিখত pেয়াজনীয়তা িল পূরণ কের: 

(1) পিরবােরর sলূ আয় FPL eর 250 শতাংশ ছািড়েয় যায়িন; 

(2) পিরবারিট কাযর্kেমর pেয়াজনীয়তা িল বাsিবক েমেন চলেছ; eবং 

(3) পিরবারিট েসi CityFHEPS iuিনেট বসবাস করেত থােক যার জেনয্ [তােদর] eিটর pাথিমক 

aনেুমাদন িছল aথবা কিমশনার [ei aধয্ােয়র] [ধারা] ধারা 10-10 aনসুাের eকিট নতুন iuিনেট[,] 

যাoয়ার aনেুমাদন িদেয়েছন। 

(কজ) পিরবারিট কাযর্kেমর pেয়াজনীয়তা িল বাsিবক pিতপালন না করেল কিমশনার তার িনজs িবেবচনায় 

পিরবারিটর CityFHEPS [কাযর্kেম] কাযর্kেম aংশ েনoয়ার পুননর্বীকরণ করেত পােরন যিদ পিরবারিট কাযর্kেমর 

pেয়াজনীয়তা িল েমেন চলেত না পারার যুিkস ত কারণ pিত া করেত পাের, যা িনu iয়েকর্ র আiন, িনয়মাবলী o 

িবিধসমেূহর িশেরানাম 18 eর ধারা 351.26 eর সে  সাম সয্পূণর্। 

(গ) aথর্রািশর uপলভয্তা সােপেk, CityFHEPS ভাড়া সহায়তা পাoয়া পিরবার িল CityFHEPS ভাড়া সহায়তা 

কাযর্kেম তােদর প ম বছেরর পের aিতিরk বািষর্ক পুননর্বীকরণ েপেত থাকেব যিদ তারা [eর uপিবভাগ (ক)] 

ধারা 10-08(a) eর pেয়াজনীয়তা িল পূরণ করেত থােক eবং যিদ পুননর্বীকরেণর সময় িনmিলিখত মাপকািঠ িলর 

eকিট পূরণ করা হয়: 

(1) পিরবােরর মেধয্ 60 বছর বা েবিশ বয়েসর েকানo সদসয্ রেয়েছন। 

(2) পিরবােরর eমন েকানo সদসয্ রেয়েছন িযিন: 

(ক) যুkরা ীয় pিতবnকতার সুিবধা পান; aথবা 

(খ) eকিট পুনরাবিৃt হoয়া মািসক PA aনদুান পান eবং কিমশনােরর dারা তােদর িনেজেদর 

নিথভুk pিতবnকতার িভিtেত সmাবয্ যুkরা ীয় pিতবnকতার সুিবধার েযাগয্ বেল িনধর্ািরত হন। 

(3) পিরবারিট যতিদন েযাগয্তা বজায় রাখেব ততিদন পুননর্বীকরেণর যুিkস ত কারণ থাকেব। asাভািবক 

পিরিsিতর aনপুিsিতেত, েসi পিরবার িলর জনয্ ei aনেুcেদর aধীেন পুননর্বীকরণ পাoয়া যােব না 
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যারা[,] [ei aধয্ােয়র] [ধারা] ধারা 10-12(e) aনসুাের তােদর বাধয্বাধকতা েমেন চেলনিন। কিমশনার 

asাভািবক পিরিsিত িনধর্ারেণ িনmিলিখত কারণ িল িবেবচনা করেবন: sাsয্ o মানিসক sােsয্র সমসয্া, 

[সামািজক পিরেষবা িবভাগ] DSS tিটসমহূ, tিট সংেশাধেনর pয়াস aথবা পিরবােরর িনয়ntেণর বাiের 

থাকা aনয্ েকানo পিরিsিত। 

(ঘ) aথর্রািশর uপলভয্তা সােপেk, ei uপ-aধয্ােয়র aধীেন েকানo পিরবােরর CityFHEPS পুননর্বীকরণ করা না 

হেল তা সমাপেনর eকবছর পর িফিরেয় েদoয়া যােব, যিদ পিরবারিট ei uপ-aধয্ােয়র aধীেন িফিরেয় েদoয়ার 

আেবদন করার সময় CityFHEPS পুননর্বীকরেণর pেয়াজনীয়তা পূরণ কের। সমাপেনর পর eকবছেরর েবিশ সময় পার 

হেয় েগেল aথবা পিরবারিটেক ei uপ-aধয্ােয়র aধীেন anত পাঁচ বছর ধের CityFHEPS ভাড়া সহায়তা পাoয়ার 

পর CityFHEPS eর েথেক সমাp করা হেল ei uপ-aধয্ােয়র aধীেন েকবলমাt যুিkস ত কারণ থাকেল তেবi 

পিরবারিট তার CityFHEPS েফরত েপেত পাের। 

[(ঙ) েকানo পিরবারেক ei aধয্ােয়র ধারা 10-11 aনসুাের CityFHEPS-e sানাnিরত করা হেল aথবা LINC VI 

বা পাথoেয় েহাম কাযর্kেমর েথেক sানাnিরত করা হেল, পিরবারিটর LINC, LINC VI, CITYFEPS, SEPS বা 

পাথoেয় েহাম কাযর্kেম কাটােনা সময় ei ধারার uপিবভাগ (ক)-e েঘািষত পাঁচ বছেরর সীমার মেধয্ গণনা করা 

হেব, ei েktিট ছাড়া েয, CITYFEPS, LINC VI বা পাথoেয় েহাম বতর্ মান বছের aংশ েনoয়া র দশ মােসর 

কম সমেয়র মেধয্ েসi কাযর্kেমর েথেক sানাnিরত পিরবার িলর েkেt পিরবােরর বতর্ মান বছেরর েসi কাযর্kেম 

থাকােক uেপkা করা হেব। যিদo, CityFHEPS ভাড়া সহায়তার aথর্pদান পিরবারিটর CITYFEPS, LINC VI বা 

পাথoেয় েহাম-e বতর্ মান বছের aংশ েনoয়া র দশ মাস বা তার েবিশ সময় পের আরm হেল পিরবারিটর েসi 

কাযর্kেম বতর্ মান বছেরর aংশ েনoয়ােক পুেরা বছর িহেসেব গণনা করা হেব।] 

[(চ)] (ঙ) কিমশনার aথর্রািশর uপলভয্তা সােপেk ei uপ-aধয্ােয়র aধীেন কাযর্kমিটেত পিরবারিটর aংশ 

েনoয়ার pিত বছেরর েশেষ েসi পিরবােরর পুননর্বীকরেণর েযাগয্তা িনধর্ারণ করেবন। বািষর্ক পুননর্বীকরেণর আেগ, 

কিমশনার pেযাজয্তা aনযুায়ী [ei aধয্ােয়র] [ধারা] ধারা 10-06 বা 10-07 aনসুাের পিরবারিটর CityFHEPS 

ভাড়া সহায়তার pেদয় aথর্ পুনগর্ণনা করেবন[,]। [ei aধয্ােয়র] [ধারা] ধারা 10-09-e যা বলা রেয়েছ তা ছাড়া 

পুননর্বীকরেণর eকবছেরর সময়কােলর মেধয্ পিরবােরর গঠেন, আেয়, সবর্ািধক মািসক ভাড়ায় বা CityFHEPS 

iuিনেটর pকৃত ভাড়ায় পিরবতর্ ন িনিবর্েশেষ CityFHEPS ভাড়া সহায়তার aথর্রািশ বদলােব না। 
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§ 10-09 CityFHEPS ভাড়া সহায়তার pেদয় aথর্রািশ সমিnত করা, ভাড়া সহায়তার aথর্pদান বn করা aথবা 
পনুনর্বীকরেণর আেগ কাযর্kম সমাp করা। 

(ক) পিরবারিটর aনেুরােধ, পিরবােরর িভিt kােয়n aবদান কেম যােব eমনভােব পিরবােরর আয় বদেল েগেল 

কিমশনার pেযাজয্তা aনসুাের [ei aধয্ােয়র] [ধারা] ধারা 10-06 বা 10-07 aনসুাের CityFHEPS ভাড়া সহায়তার 

pেদয় aথর্রািশ পুনগর্ণনা করেবন। 

(খ) পুনগর্ণনার আেগ পিরবােরর PA আ য় ভাতা েযেkেt eমনভােব েবেড় যায় েয CityFHEPS ভাড়া সহায়তার 

aথর্রািশ eবং PA আ য় ভাতার েযাগফল পিরবােরর pকৃত বা সবর্ািধক ভাড়ােক ছািড়েয় যায়, eর মেধয্ েযিট কম 

হেব, HRA েসেkেt CityFHEPS ভাড়া সহায়তার aথর্রািশ eমনভােব কিমেয় েদেব যােত েসিট PA আ য় ভাতা o 

pকৃত বা সবর্ািধক ভাড়ার মেধয্ েযিট কম তার িবেয়াগফেলর সমান হয়। 

(গ) কিমশনার CityFHEPS ভাড়া সহায়তার aথর্pদান বn কের িদেত পােরন, যিদ: 

(1) পিরবারিট CityFHEPS iuিনট েছেড় চেল যায়; 

 
(2) বািড়oয়ালা [ei aধয্ােয়র] [ধারা] ধারা 10-14-e েঘািষত pেয়াজনীয়তা িল েমেন চলেত বয্থর্ হন, 

যার ফেল পিরবারিটেক [ei aধয্ােয়র] [ধারা] ধারা 10-10 aনসুাের aনয্t চেল যাoয়ার aনেুমাদন 

ম রু করা হয়; aথবা 

(3) পিরবারিটর CityFHEPS-e aংশ েনoয়া সমাp করা হেয়েছ eবং [ধারা] ধারা 10-13(e) aনসুাের 

আর aথর্pদান[,] করা হেc না। 

(ঘ) েকানo পিরবােরর CityFHEPS কাযর্kেমর aংশ েনoয়া পুননর্বীকরেণর আেগ সমাp করা হেত পাের েযখােন 

কিমশনার িনধর্ারণ কেরন েয পিরবারিট যুিkস ত কারণ ছাড়াi [ei aধয্ােয়র] [ধারা] ধারা 10-12-e েঘািষত 

pেয়াজনীয়তা িল েমেন চলেত বয্থর্ হেয়েছ বা asীকার কেরেছ। 

 

§ 10-10 aনয্t চেল যাoয়া। 
 

(ক) ei uপ-aধয্ােয়র aধীেন CityFHEPS কাযর্kেম aংশ েনoয়া েকানo পিরবার নতুন েকানo বাসsােন চেল 

েযেত পারেব না eবং CityFHEPS কাযর্kেমর েযাগয্তা বজায় রাখেত পারেব না, যিদ না কিমশনার eর aনেুমাদন 

কেরন। নতুন বাসsােন চেল যাoয়ার আেগ পিরবারিটর e প aনেুমাদন পাoয়া আবশয্ক, তেব তা ei শেতর্  েয 

কিমশনার েযন চেল যাoয়ার পের করা aনেুরাধ িবেবচনা কেরন, যিদ পিরবারিট তােদর িনয়ntেণর বাiেরর েকানo 

পিরিsিতর কারেণ চেল যাoয়ার আেগ েসi aনেুমাদন pাp করেত না পােরন। 
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(খ) পিরবারিট eকিট কk েথেক eকিট aয্াপাটর্ েমেn চেল েগেল কিমশনার চেল যাoয়ার aনেুমাদন ম রু করেবন, 

যিদ না পিরবারিট eকক কেkর িলজ ভ  কের, েযেkেt পিরবারিটর চেল যাoয়ার যুিkস ত কারণ pিত া করা 

aথবা বািড়oয়ালার িলেজর েথেক কাযর্kেমর aংশgহণকারীেক েছেড় িদেত icকু হoয়া আবশয্ক হেব। পিরবারিট 

eকিট বাসsান েথেক aনয্ eকিটেত চেল যাoয়ার যুিkস ত কারণ েদখােল aনয্ সব পিরিsিতেতi কিমশনার চেল 

যাoয়ার aনেুমাদন ম রু করেবন। বতর্ মান বাসsােনর েচেয় েবিশ ভাড়ার েকানo বাসsােন চেল যাoয়ার aনেুরাধ করা 

হেল aনেুমাদনিট aথর্রািশর uপলভয্তা সােপk হেব। 

(গ) কিমশনার নতুন েকানo CityFHEPS iuিনেট চেল যাoয়ার aনেুমাদন িদেল কিমশনার CityFHEPS ভাড়া 

সহায়তার aথর্রািশ পুনগর্ণনা করেবন eবং েসi রািশ নতুন CityFHEPS iuিনেটর ভাড়ার চুিk কাযর্কর হoয়ার 

তািরখ েথেক eকবছর পযর্n বদলােব না, েকবলমাt [ei aধয্ােয়র] [ধারা] ধারা 10-09-e যা বলা আেছ েসi 

েktিট ছাড়া। নতুন CityFHEPS iuিনেটর ভাড়ার চুিk কাযর্কর হoয়ার তািরখ পিরবারিটর বতর্ মান বছের কাযর্kেম 

aংশgহণ র পর দশ মােসর েবিশ না হেল পিরবারিটর বতর্ মান বছের CityFHEPS কাযর্kেম aংশgহণ e প 

ভাড়ার চুিk কাযর্কর হoয়ার তািরেখ নতুন কের  হেব। নতুন বাসsােনর ভাড়ার চুিk কাযর্কর হoয়ার তািরখ 

পিরবারিটর বতর্ মান বছেরর কাযর্kম র পর দশ মােসর েবিশ হেল eবং পিরবারিটর  

 

CityFHEPS কাযর্kম পুননর্বীকরেণর েযাগয্ হেল পিরবারিটর পুননর্বীকরেণর সময়কাল ভাড়ার চুিk কাযর্কর হoয়ার 

তািরেখ  হেব। 

§ 9.  িসিট aব িনu iয়েকর্ র িনয়মাবলীর িশেরানাম 68 eর aধয্ায় 10 eর ধারা 10-11 pতয্াহার করা হেয়েছ eবং 
eকিট নতুন ধারা 10-11 েযাগ করা হেয়েছ, যা িনm েপ পড়েত হেব: 

§ 10-11 eর আেগ LINC, SEPS, CITYFEPS, CityFHEPS uপ-aধয্ায় খ বা পাথoেয় েহাম পাoয়া পিরবার িল। 

েকানo পিরবারেক LINC, SEPS, CITYFEPS বা পাথoেয় েহাম কাযর্kম েথেক aথবা ei aধয্ােয়র uপ-aধয্ায় খ-

e বিণর্ত CityFHEPS কাযর্kম েথেক ei uপ-aধয্ােয় বিণর্ত CityFHEPS কাযর্kেম sানাnিরত করা হেল পিরবারিট 

েসi কাযর্kেম যতটা সময় কািটেয়েছ তা িনm েপ ধারা 10-08(a)-েত েঘািষত পাঁচ বছেরর সীমার মেধয্ গণনা 

করা হেব: 

(ক) েয পিরবার িলেক েসi পিরবােরর CITYFEPS, CityFHEPS uপ-aধয্ায় খ, LINC VI বা পাথoেয় েহাম 

কাযর্kেম aংশ েনoয়ার বতর্ মান বছেরর দশ মােসর কম সমেয়র মেধয্ েসi কাযর্kম েথেক sানাnিরত করা হেয়েছ, 

sানাnেরর সময় েসiসব পিরবােরর বতর্ মান বছের েসi কাযর্kেম কাটােনা সময়েক uেপkা করা হেব। 

(খ) েয পিরবার িলেক েসi পিরবােরর CITYFEPS, CityFHEPS uপ-aধয্ায় খ, LINC VI বা পাথoেয় েহাম 

কাযর্kেম aংশ েনoয়ার বতর্ মান বছেরর দশ মাস বা তার েবিশ সময় পর েসi কাযর্kম েথেক sানাnিরত করা 
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হেয়েছ, sানাnেরর সময় েসiসব পিরবােরর বতর্ মান বছের েসi কাযর্kেম কাটােনা সময়েক পুেরা বছর িহেসেব ধরা 

হেব।  

 

§ 10.  িসিট aব িনu iয়েকর্ র িনয়মাবলীর িশেরানাম 68 eর aধয্ায় 10 eর ধারা 10-12 েথেক 10-15 সংেশািধত 
হেয়েছ যা িনm েপ পড়েত হেব: 

§ 10-12 পিরবােরর pেয়াজনীয়তা িল। 

(ক) পিরবােরর যা যা করা আবশয্ক: 

(1) আয় o পিরবােরর গঠন সmেকর্  সিঠক, পূণর্া  o বতর্ মান তথয্ pদান করা; eবং 

(2) েযাগয্তা eবং CityFHEPS ভাড়ার সmূরক aথর্রািশ, সবর্ািধক মািসক ভাড়া eবং পিরবােরর সদসয্েদর 

েয েকানo aথর্pদােনর pেয়াজনীয়তার তথয্ যাচাi করেত pেয়াজনীয়তা aনসুাের সমথর্নকারী নিথপt দািখল 

করেত হেব। 

(খ) পিরবারিটর CityFHEPS ভাড়ার সmূরক রািশ সরাসির বািড়oয়ালােক pদােন সmত হoয়া আবশয্ক। 

(গ) PA eর েযাগয্ সমs সদেসয্র aবশয্i PA পাoয়া আবশয্ক। 

(ঘ) েকানo পিরবােরর HRA’র aনেুরােধ ধারা 8 বা FHEPS সহ েকানo যুkরা ীয় বা েsেটর আবাসন সুিবধার 

েযাগয্ হoয়ার সmাবনা থাকেল পিরবারিটেক [aবশয্i] েসi সুিবধার জনয্ আেবদন করেত eবং pদান করা হেল তা 

gহণ করেত হেব। 

(ঙ) পিরবােরর বািড়oয়ালােক pিত মােস CityFHEPS ভাড়া সহায়তার রািশ o পিরবােরর ভাড়ার িবেয়াগফেলর েথেক 

েকানo PA আ য় ভাতা eবং বািড়oয়ালােক pদt েকানo তৃতীয়পেkর pকৃত aবদান থাকেল তা বাদ িদেয় pদান 

করা আবশয্ক eবং পিরবারিট িঠকমেতা ভাড়া িদেত না পারেল শীঘ্র কিমশনােরর কােছ বেকয়া রািশ সmেকর্  িরেপাটর্  

করা আবশয্ক। 

(চ) পিরবারিট CityFHEPS iuিনটিট েথেক চেল েগেল তা শীঘ্রi কিমশনারেক aবিহত করা আবশয্ক। 

(ছ) কাযর্kেমর aংশgহণকারীেক uেcেদর কাগজপt ধরােনা হেল তা শীঘ্রi কিমশনারেক aবিহত করা আবশয্ক। 

[(জ) সংরিkত] 

[(ঝ)] (জ) পিরবারিট েয সমs কােজর সহায়তার aিধকারী েস িল সব দােয়র করা আবশয্ক। eর মেধয্ সরকাির 

সুিবধা o কেরর েkিডট েযমন, uপািজর্ ত আয়কর েkিডট (Earned Income Tax Credit, EITC), িশ  কেরর 
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েkিডট (Child Tax Credit, CTC) eবং িশ  পিরচযর্া কেরর েkিডট (Child Care Tax Credit, CCTC) anভুর্ k 

থাকেত পাের। 

[(ঞ)] (ঝ) পিরবারিটর কাযর্kেম ভাড়ােট-st সংরkণ করার eবং sিনভর্ র হেত কাজ করার জনয্ aংশgহণকারীর 

যাবতীয় pেয়াজনীয় o uপযুk পদেkপ েনoয়া o যাবতীয় uপযুk পিরেষবা চাoয়া আবশয্ক, যার মেধয্ পেড়, বদিল 

কাজ, বািড়oয়ালা-ভাড়ােট মধয্sতা, আিথর্ক কাuেnিলং o uেcদ-pিতেরাধী পিরেষবা, িকn তােতi তা সীমাবd নয়। 

পিরবার িল তােদর জনয্ মেনানীত পিরেষবা বা sানীয় েহামেবস(HomeBase) দpর েথেক eiসব পিরেষবার জনয্ 

সহায়তা বা েরফারাল েপেত পাের। 

[(ট)] (ঞ) eকিট ঘর বা eকিট SRO ভাড়া েনoয়া কাযর্kেমর aংশgহণকারীর কিমশনারেক শীঘ্রi aবিহত করা 

আবশয্ক যিদ [তার uেdশয্] uেdশয্ ei হয় েয িতিন পিরবাের [আেঠেরা] 18 বছেরর কমবয়সী eকজন বয্িkেক 

েযাগ করেবন eবং [ধারা] ধারা 10-10 aনসুাের eকিট aয্াপাটর্ েমেn চেল যাoয়ার aনেুমাদেনর aনেুরাধ করা 

আবশয্ক। 

[(ঠ)] (ট) পিরবােরর েকানo সদসয্েক িনu iয়েকর্ র আiন, িনয়মাবলী o িবিধসমেূহর িশেরানাম 18 eর ধারা 

452.9 eর aধীেন HRA আ েয়র েযাগয্ িহেসেব িনধর্ারণ করা হেল পিরবােরর েসi গাহর্ sয্ সিহংসতা aপরাধীেক 

anভুর্ k না করা আবশয্ক যার কারেণ েসi িনধর্ারণ ঘেটেছ। 

[(ড)] (ঠ) aনয্থায় পিরবারিটর িসিটর সে  CityFHEPS কাযর্kম পিরচালনায় পুেরাপুির সহেযািগতা করা 

আবশয্ক। 

 

§ 10-13 সংsার পযর্ােলাচনা ৈবঠক o DSS pশাসিনক আিপল pিkয়া। 

(ক) DSS pশাসিনক পযর্ােলাচনার aিধকার। েকানo আেবদনকারী, আ য়বাসী, কাযর্kেমর বতর্ মান বা pাkন 

aংশgহণকারী বা পিরবােরর সদসয্ ei [uপ-aধয্ায়] aধয্ায় aনসুাের েকানo িনধর্ারণ বা পদেkপ চাoয়ার, তথা 

যুিkস ত dততায় ei [uপ-aধয্ায়] aধয্ােয়র িবিধ িল বাsবায়েন েকানo পদেkপ gহণ বা তােত বয্থর্তার জনয্ 

সংsার পযর্ােলাচনা ৈবঠেকর eবং/aথবা DSS pশাসিনক নািনর aনেুরাধ জানােত পােরন। 

(খ) সংsার পযর্ােলাচনা ৈবঠক। 

(1) েকানo বয্িk সংsার পযর্ােলাচনা ৈবঠেকর aনেুরাধ করেল HRA-েক ধারা 10-13(a) [eর uপিবভাগ 

(ক)] aনসুাের ঘেরায়াভােব utািপত িবষয় িল পযর্ােলাচনা করেত eবং সমাধান করার pয়াস করেত হেব। 
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(2) েকানo বয্িk DSS pশাসিনক নািনর aনেুরাধ ছাড়াi eকিট সংsার পযর্ােলাচনা ৈবঠেকর aনেুরাধ 

জানােত পােরন। eকিট সংsার পযর্ােলাচনা ৈবঠেকর aনেুরাধ জানােল তা েসi বয্িkর জনয্ পরবতর্ীকােল 

েকানo DSS pশাসিনক নািনর aনেুরাধ জানােনার েkেt বাধা হেব না। 

(3) িনধর্ারণ বা পদেkপেক চয্ােল  করার পেরর ষাট িদেনর মেধয্ eকিট সংsার পযর্ােলাচনা ৈবঠেকর 

aনেুরাধ জানােনা আবশয্ক, তেব তা ei শেতর্  েয DSS pশাসিনক নািনর সময়সূিচ িনধর্ািরত হেয় থাকেল 

নািনর িনধর্ািরত তািরেখর আেগ সংsার পযর্ােলাচনা ৈবঠেকর aনেুরাধ করা আবশয্ক। 

(4) eকিট সংsার পযর্ােলাচনা ৈবঠেকর aনেুরাধ eকিট DSS pশাসিনক নািনর aনেুরাধ করার সময় 

সংsার পযর্ােলাচনা ৈবঠেকর তািরেখর পেরর ষাট িদন পযর্n বিধর্ত করেব, েযমনটা [eর uপিবভাগ (গ) eর 

aনেুcদ (2)] ধারা 10-13(c)(2)-e েঘািষত রেয়েছ। 

(গ) eকিট DSS pশাসিনক নািনর aনেুরাধ। 

(1) eকিট pশাসিনক নািনর aনেুরাধ িলিখতভােব করা আবশয্ক। e প িলিখত aনেুরাধ ডাকেযােগ, 

ৈবদযু্িতন uপােয় বা ফয্াk কের aথবা aনয্ েকানo uপােয় জমা েদoয়া আবশয্ক, েযমনটা DSS আিপেলর 

িবjিpেত েঘাষণা করেত পাের। 

(2) [eর uপিবভাগ (গ) eর aনেুcদ (4)] ধারা 10-13(b)(4) eর pিবধান ছাড়া, eকিট 

pশাসিনক নািনর aনেুরাধ িবেরািধতা করা িনধর্ারেণর বা পদেkপ েনoয়ার পেরর ষাট িদেনর মেধয্ করা 

আবশয্ক। 

(ঘ) aনেুমািদত pিতিনিধ। 

(1) েযখােন eকিট িলিখত aনেুমাদন িনবর্াহ করা aসmব েসখােন ছাড়া, ei ধারার aধীেন ৈবঠক বা 

নািনর aনেুরাধকারী বয্িkর pিতিনিধt করেত চাiেছন eমন েকানo বয্িk বা সংsার eকিট সংsার 

পযর্ােলাচনা ৈবঠক aথবা pশাসিনক নািনেত তার pিতিনিধt করেত eবং [তার] তােদর েকস েরকডর্  

পযর্ােলাচনা করেত বয্িkর কাছ েথেক িলিখত aনেুমাদন েনoয়া আবশয্ক, যিদ েসi বয্িkর েকানo aয্াটিনর্র 

কাছ েথেক ei ধরেনর িলিখত aনেুমাদন েনoয়ার pেয়াজন না হয়। eমন েকানo aয্াটিনর্র েকানo কমর্ীর 

েসi aয্াটিনর্র িলিখত aনমুিত uপsাপন করেল aথবা েসi aয্াটিনর্ DSS-েক তার কমর্ীর aনেুমাদন সmেকর্  

েফােন জানােল িতিন aনেুমািদত pিতিনিধ বেল িবেবিচত হেবন। 

(2) েকানo বয্িk বা সংsােক eকিট সংsার পযর্ােলাচনা ৈবঠক বা pশাসিনক নািনেত eকজন বয্িkর 

pিতিনিধt করার aনেুমাদন েদoয়া হেয়েছ ei মেমর্ DSS-েক জানােনা হেল e প pিতিনিধ DSS কতৃর্ ক েসi 

বয্িkেক পাঠােনা ৈবঠেকর বা নািনর সংি  যাবতীয় িচিঠপেtর pিতিলিপ পােবন। 
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(ঙ) [ধারাবািহক সহায়তা] ধারাবািহক সহায়তা। 

(1) কাযর্kেমর েকানo aংশgহণকারী CityFHEPS ভাড়া সহায়তার aথর্রািশ কমােনা, সীিমত করা, sিগত 

করা বা বn করা হেব eমন িনধর্ারেণর েkেt pশাসিনক আিপেলর aনেুরাধ জানােল কাযর্kেমর েসi 

aংশgহণকারীর [uপ-িবভাগ (ঠ) eর] 10-13(l) aনসুাের নািনর িসdাn জািরর আেগ পযর্n িনধর্ারেণর 

সময় কাযর্কর CityFHEPS ভাড়া সহায়তার aথর্রািশ ধারাবািহকভােব পাoয়ার aিধকা্র থাকেব, তেব তা ei 

শেতর্  েয: 

(ক) েসi িনধর্ারেণর িবjিp ডােক েদoয়ার দশ িদেনর মেধয্ কাযর্kেম aংশgহণকারী েযন 

pশাসিনক নািনর আেবদন কেরন; eবং 

(খ) আেবদনিট যিদ ভুল গণনা aথবা ভুল তথয্সংkাn িনধর্ারেণর িভিtেত করা হয়। 

(2) েযখােন আিপেলর eকমাt সমসয্া sানীয়, েsেটর বা যুkরা ীয় আiন বা নীিত aথবা েযখােন sানীয়, 

েsেটর বা যুkরা ীয় আiেনর পিরবতর্ ন, েসেkেt ei uপিবভাগ aনসুাের CityFHEPS ভাড়া সহায়তার aথর্ 

পাoয়ার aিধকার aবয্াহত থাকেব না। 

(3) নািনর েকানo িসdাn জাির না করা পযর্n CityFHEPS ভাড়া সহায়তার aথর্pদান aবয্াহত থাকেব 

না যখন: 

(ক) কাযর্kেমর aংশgহণকারী িলিখতভােব েscায় তােদর েসi সহায়তা aবয্াহত রাখার aিধকার 

পিরতয্াগ কেরন; aথবা 

(খ) কাযর্kেমর aংশgহণকারী pশাসিনক নািনেত aনপুিsত থােকন eবং aনপুিsত থাকার 

যুিkস ত কারণ েদখােত না পােরন। 

(4) কাযর্kেমর েকানo aংশgহণকারী [eর uপিবভাগ (ড)] ধারা 10-13(m) aনসুাের aিতিরk 

আিপেলর aনেুরাধ করেল েসi [eর uপিবভাগ (ঠ)] ধারা 10-13(m) aনসুাের eকিট িলিখত িসdাn জাির 

না করা পযর্n নািনর িসdাn জািরর পেরo CityFHEPS ভাড়া সহায়তার aথর্pদান aবয্াহত থাকেব। 

(চ) িবjিp। DSS pশাসিনক নািনর িনধর্ািরত তািরেখর আেগর কমপেk সাতিট কয্ােলnার িদবেসর মেধয্ 

aনেুরাধকারী বয্িkেক pশাসিনক নািনর িবjিpেত তািরখ, সময় o sান জানােব, যিদ না pশাসিনক নািনর 

aনেুরােধর সে  সংি  সমসয্ার সমাধান হেয় যায় eবং েসi বয্িk তােদর নািনর aনেুরাধ pতয্াহার কের েনন। 

(ছ) েকস েরকডর্  পরীkা করা। ei ধারার aধীেন ৈবঠেকর বা নািনর aনেুরাধকারী বয্িkর বা তােদর aনেুমািদত 

pিতিনিধর তােদর CityFHEPS [কাযর্kেমর] কাযর্kেমর েকানo েকস ফাiল থাকেল তা eবং HRA pশাসিনক 

নািনেত বয্বহার করেত চায় eমন যাবতীয় নিথপt o েরকডর্  পরীkা করার aিধকার থাকেব। েটিলেফােন বা 
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িলিখতভােব aনেুরােধর েpিkেত HRA e প বয্িkেক HRA eর কােছ থাকা e প যাবতীয় নিথপt eবং েয েকানo 

aিতিরk নিথর pিতিলিপ pদান করেব যা েসi বয্িk সনাk করেবন eবং pশাসিনক নািনর psিতর uেdেশয্ যার 

aনেুরাধ জানােবন। HRA pশাসিনক নািনর যুিkস ত সময় আেগ িবনা মা েল েসi নিথপt pদান করেব। pশাসিনক 

নািনর পাঁচিট কমর্িদবেসর কম সময় আেগ েসi নিথপেtর aনেুরাধ করা হেল HRA eর েসi বয্িkেক pশাসিনক 

নািনর পের নয় eমন েকানo সমেয় নিথপেtর pিতিলিপ pদান করা আবশয্ক। 

(জ) মলুতুিব করা। pশাসিনক নািন আিধকািরক তার িনেজর psােবর িপছেন যুিkস ত কারণ থাকেল aথবা 

নািনর aনেুরাধকারী বয্িkর বা তােদর aনেুমািদত pিতিনিধর aথবা HRA eর aনেুরােধর েpিkেত pশাসিনক 

নািন মলুতিব করেত পােরন। 

(ঝ) pশাসিনক নািন পিরচালনা। 

(1) pশাসিনক নািন DSS কতৃর্ ক িনযুk েকানo িনরেপk নািন আিধকািরেকর dারা পিরচািলত হেব, 

যার শপথ gহণ করােনার o সিপনা জািরর kমতা থাকেব eবং িবেরািধতা করা িনধর্ারেণর বা বয্বsা 

েনoয়ার তথয্ সmেকর্  যার আেগ েথেক বয্িkগতভােব িকছু জানা থাকেব না। 

(2) pশাসিনক নািন ঘেরায়াভােব হেব, যাবতীয় pাসি ক o েভৗত pমাণ gহণেযাগয্ হেব eবং pমাণ 

সংkাn আiিন িনয়ম pেযাজয্ হেব না। pশাসিনক নািন সুিনিদর্  িনধর্ারেণর( িলর) িবষেয় utািপত সংি  

ঘটনা o আiিন সমসয্ার মেধয্ সীিমত থাকেব যার জনয্ pশাসিনক নািনর aনেুরাধ জানােনা হেয়েছ। 

(3) নািনর aনেুরাধকারী বয্িkর েকৗঁসুিল বা aনয্ pিতিনিধ dারা pিতিনিধt পাoয়ার, সাkয্ েদoয়ার, 

সাkয্ েদoয়ার জনয্ সাkী ডাকার, তথয্মলূক pমাণ েপশ করার, HRA dারা uপsািপত pমােণর িব েd 

pমাণ েপশ করার, নািন আিধকািরকেক সিপনা জািরর aনেুরাধ করার eবং HRA psািবত নিথপt পরীkা 

করার aিধকার রেয়েছ। 

(4) pশাসিনক নািনর aিডo েরকিডর্ ং, aিডo-িভজয়ুাল েরকিডর্ ং বা িলিখত ানিskp ৈতির করা হেব। 

(ঞ) pশাসিনক নািনর aনেুরাধ পিরতয্াগ করা। 

[(1) নািনর aনেুরাধকারী বা তার aনেুমািদত pিতিনিধর েকui pশাসিনক নািনেত uপিsত না থাকেল 

DSS pশাসিনক নািন পিরতয্ােগর েকানo aনেুরাধ িবেবচনা করেব, যিদ না েসi বয্িk বা তার aনেুমািদত 

pিতিনিধ: 

(ক) pশাসিনক নািনর আেগ DSS eর সে  েযাগােযাগ কের pশাসিনক নািনর সময় 

পিরবতর্ েনর aনেুরাধ কেরন; aথবা 
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(খ) DSS eর সে  pশাসিনক নািনর তািরেখর আেগর পেনেরািট কয্ােলnার িদবেসর মেধয্ 

েযাগােযাগ কেরন eবং িনধর্ািরত তািরেখ pশাসিনক নািনেত uপিsত না হoয়ার যুিkস ত কারণ 

জািনেয় রােখন। 

(2) নািনর aনেুরাধকারী বয্িk বা তােদর aনেুমািদত pিতিনিধ ei uপিবভােগর aনেুcদ (1) eর 

pেয়াজনীয়তা পূরণ করেল DSS েকসিটেক কয্ােলnার aনযুায়ী পুনরায় খুলেব।] 

কাযর্kেমর aংশgহণকারী বা তােদর aনেুমািদত pিতিনিধর েকui নািনেত uপিsত না হেল নািনর তািরেখর আেগ 

eকিট pশাসিনক নািনর সময় বদেলর aনেুরােধর aনপুিsিতেত DSS eকিট pশাসিনক নািনর aনেুরাধ পিরতয্ােগর 

কথা িবেবচনা করেব।  যিদo, কাযর্kেমর aংশgহণকারী বা তােদর aনেুমািদত pিতিনিধ নািনর িনধর্ািরত তািরেখর 

আেগর পেনেরািট কয্ােলnার িদবেসর মেধয্ DSS eর সে  েযাগােযাগ করেল eবং নািনেত uপিsত না হoয়ার 

যুিkস ত কারণ েদখােল DSS েকসিটেক কয্ােলnার aনসুাের পুনরায় খুলেব। 

(ট) নািনর েরকডর্ । নািনর েরকিডর্ ং বা িলিখত ানিskp, নািনর সে  সংি  যাবতীয় কাগজপt o দািখল 

করা aনেুরাধ eবং নািনর িসdাn সিmিলতভােব pশাসিনক নািনর পূণর্ o sতnt েরকডর্  গঠন কের। 

(ঠ) নািনর িসdাn। নািন আিধকািরক েকবলমাt নািনর েরকেডর্ র িভিtেত eকিট িসdাn pদান করেবন। 

িসdাnিট িলিখতভােব হoয়া আবশয্ক eবং েসিটেত pশাসিনক নািনর সমসয্া িল, pাসি ক তথয্সমহূ eবং pেযাজয্ 

আiন, িবিধ o aনেুমািদত নীিত, িকছু েথেক থাকেল, েঘািষত থাকা আবশয্ক েয িলর uপর িভিt কের িসdাnিট 

েনoয়া হেয়েছ। িসdাnিটেত েকান সমসয্া িনধর্ারণ করা হেব তা সনাk করা, তথয্ aনসুnান করা, িনধর্ারেণর কারণ 

িববতৃ করা eবং uপযুk হেল HRA-েক সুিনিদর্  পদেkপ েনoয়ার িনেদর্শ েদoয়া আবশয্ক। 

(1) িসdােnর eকিট কের pিতিলিপ pেতয্ক পk o তােদর aনেুমািদত pিতিনিধ থাকেল তােদর কােছ 

পাঠােনা হেব। িসdােnর মেধয্ থাকেব নািনর aনেুরাধকারী বয্িkর pিত পরবতর্ী আিপল করার aিধকার o 

েসi aিধকােরর aনেুরােধর pণালী সহ eকিট িলিখত িবjিp। 

(2)  HRA নািনর েসi িসdােnর dারা আবd নয় যা নািন আিধকািরেকর কতৃর্ tেক ছািড়েয় যায় aথবা 

যা যুkরা ীয়, েsেটর বা sানীয় আiেনর বা ei িনয়মাবলীর িবপরীত। HRA নািনর িসdােnর dারা 

আবd নয় বেল কিমশনার িনধর্ারণ করেল কিমশনার নািনর aনেুরাধকারী বয্িkেক েসi িনধর্ারণ o তার 

কারণ িল dত aবিহত করেবন। েসi িবjিp িলিখত আকাের হেব eবং েসi বয্িkেক িবচারিবভাগীয় 

পযর্ােলাচনার aিধকার সmেকর্  জানােব। 
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(ড) aিতিরk আেবদন। 

(1) েকানo নািন আিধকািরেকর িসdােnর িব েd কিমশনােরর কােছ [েসিট DSS eর dারা গৃহীত হেয়েছ] 

িলিখতভােব আিপল করা যােব, তেব তা ei শেতর্  েয তা েযন নািনর িসdােnর সে  েদoয়া িবjিpেত 

বিণর্ত pণালীর মাধয্েম DSS নািন আিধকািরেকর িসdাn পাঠােনার পেরর পেনেরািট কমর্িদবেসর মেধয্ 

কিমশনােরর dারা গৃহীত হয়। কিমশনােরর কােছ থাকা েরকেডর্  নািনর েরকডর্ , নািন আিধকািরেকর িসdাn 

eবং েয েকান হলফনামা, দািলিলক সাkয্-pমাণ aথবা আেবদনকারী বা কাযর্kেম aংশgহণকারী দািখল 

করেত চান eমন িলিখত যুিk থাকেব। 

(2) কিমশনার নািনর েরকডর্  eবং আেবদনকারী বা কাযর্kেমর aংশgহণকারী [eবং] aথবা HRA eর 

dারা জমা করা েকানo aিতিরk নিথর িভিtেত িলিখত িসdােnর রায় েদেবন। 

(3) আেবদনকারী বা কাযর্kেমর aংশgহণকারীর িবচারিবভাগীয় পযর্ােলাচনার aিধকােরর eকিট িলিখত 

িবjিp সহ কিমশনােরর িসdােnর eকিট pিতিলিপ pেতয্ক পেkর কােছ eবং তােদর েকানo aনেুমািদত 

pিতিনিধ থাকেল তােদর কােছ পাঠােনা হেব। 

(4) ei ধারার aধীেন আেবদন সােপেk কিমশনােরর িসdাn[,] জািরর পের চূড়াn o HRA eর পেk 

বাধয্তামলূক হেব eবং HRA eর তা েমেন চলা আবশয্ক হেব। 

 

§ 10-14 বািড়oয়ালার pেয়াজনীয়তা িল। 
 
(ক) েয বািড়oয়ালা CityFHEPS ভাড়া সহায়তা pাপক eকিট পিরবােরর সে  eকিট িলজ বা aনয্ানয্ ভাড়ার চুিk 

sাkর কেরেছন তার পেk পিরবােরর গঠেন পিরবতর্ ন িনিবর্েশেষ িলজ বা ভাড়ার চুিkেত িনধর্ািরত েকানo ভাড়া বা 

যুিkস ত িফ eর েবিশ েকানo aথর্রািশ দািব করা, aনেুরাধ করা aথবা েনoয়া িনিষd। 

(খ) HRA মািসক CityFHEPS ভাড়া সহায়তার aথর্pদান eবং মািসক PA আ য় ভাতার aথর্pদান (িকছু েথেক 

থাকেল) মােসর েশষ িদেনর মেধয্ পূণর্ পিরমােণ জাির করেল ei aথর্pদান িল CityFHEPS iuিনট িলেজর েকানo 

pিবধান-িব d হoয়া িনিবর্েশেষ েসi মােসর CityFHEPS iuিনেটর ভাড়া সময়মেতা pদান করা হেয়েছ বেল ধের 

েনoয়া হেব। 

(গ) বািড়oয়ালােদর [করেত হেব] নগদ িনরাপtা আমানেতর বদেল HRA িনরাপtা ভাuচার gহণ করা আবশয্ক eবং 

তারা kােয়েnর কােছ েকানo aিতিরk িনরাপtা রািশর aনেুরাধ করেত পারেবন না। 

(ঘ) বািড়oয়ালার, HRA o পিরবার, uভেয়র আগাম িলিখত aনেুমাদন ছাড়া পিরবারিটেক eকিট iuিনট েথেক aনয্ 

eকিটেত সিরেয় না েদoয়া আবশয্ক। 
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(ঙ) বািড়oয়ালার eটা জানার 5িট কাযর্িদবেসর মেধয্ HRA-েক eটা জানােনা আবশয্ক েয পিরবারিট আর েসi 

iuিনেট বসবাস করেছ না যার pিত CityFHEPS ভাড়া সহায়তা pেয়াগ করা হেc। 

(চ) কাযর্kেম aংশgহণকারীর ভাড়ােট-sttেক pভািবত করা েকানo আiিন মামলা আরm হেল বািড়oয়ালার তা 

জানার 5িট কাযর্িদবেসর মেধয্ HRA-েক তা জানােনা আবশয্ক। 

(ছ) বািড়oয়ালা, সাবেজk pা েনর মািলক বা সাবেজk pা ন পিরচালক েকাmািন বদেল েগেল বািড়oয়ালার HRA-

েক তা জানােনা আবশয্ক। 

(জ) পিরবারিট CityFHEPS iuিনেট আর বসবাস না করেল বািড়oয়ালার েসi পিরবার েয সময় ধের ঐ iuিনেট 

বসবাস করেছ না েসi সময়কাল বাবদ HRA eর েথেক পাoয়া েয েকানo aথর্ েফরত েদoয়া আবশয্ক। 

(ঝ) বািড়oয়ালার eমন েয েকানo বাড়িত aথর্ িসিটেক শীঘ্র েফরত েদoয়া আবশয্ক, যার মেধয্ পেড় ভুল কের 

pদান করা aথর্ aথবা CityFHEPS কাযর্kেমর সে  সংি ভােব বািড়oয়ালার dারা েবিঠক, িব ািnকর বা aসmূণর্ 

তথয্pদােনর ফেল েদoয়া aথর্, িকn তােতi তা সীমাবd নয়। 

(ঞ) বািড়oয়ালােদর তােদর pেয়াজনীয়তা িলর েকােনািট ল েনর কারেণ িসিটর ভাড়া সহায়তা কাযর্kেম aংশgহেণর 

েথেক িনিষd করা হেত পাের। েকানo বািড়oয়ালােক aেযােগয্র তািলকায় েফলার আেগ HRA িলিখতভােব 

বািড়oয়ালােক িলিখত িবjিp েদেব eবং বািড়oয়ালােক িলিখতভােব িবেরািধতা করার সুেযাগ েদেব। 

§ 10-15 aিতিরk িবিধসমূহ। 

(ক) েযখােন ভতুর্ িক সংযুk করা বয্বহারেযাগয্ eবং আiনিব d নয় eমন েkেt কিমশনােরর আগাম aনেুমাদন 

ছাড়া CityFHEPS ভাড়া সহায়তােক aনয্ েকানo ভাড়ার ভতুর্ িকর সে  সংযুk করা যােব না, [তেব] তা ei 

বয্িতkম ছাড়া েয CityFHEPS ভাড়া সহায়তা িনu iয়েকর্ র আiন, িনয়মাবলী o িবিধসমেূহর িশেরানাম 18 eর ধারা 

352.3 aনসুাের েকানo PA আ য় ভাতার সে [,] eকেt pদান করা হয় eবং েসi ভাড়ার pিত pেয়াগ করা যােব 

যা SCRIE বা DRIE কাযর্kম aনসুাের ি জ করা হেয়েছ েযখােন পিরবারিট aনয্থায় CityFHEPS কাযর্kেমর েযাগয্। 

(খ) আেবদনকারী o আ েয়র বািসnােদর uপর সmাবয্ আবাসন সনাk করার দািয়t থাকেব। যিদo, আ েয়র 
কমর্ীরা HRA o DHS আ েয়র বািসnােদর তােদর আবাসন খঁুজেত সহায়তা কেরন। তদিতিরk, আ েয়র বািসnা o 
aনয্ানয্েদর [যা] যােদর CityFHEPS ভাড়া সহায়তার েযাগয্ বেল সনাk করা হেয়েছ তােদর eকিট CityFHEPS 
kয়পt pদান করা হেব। 

(গ) CityFHEPS [কাযর্kেমর] কাযর্kেমর জনয্ HRA েকানo aেপkাতািলকা বজায় রাখেব না। 

(ঘ) CityFHEPS ভাড়া সহায়তা পাoয়ার েযাগয্ হেত পাের eমন পিরবােরর সংখয্া [ei ধারার aধীেন] uপলভয্ 

aথর্রািশ aনসুাের সীিমত থাকেব। 

(ঙ) ei িনয়ম কাযর্কর হoয়ার তািরেখ aনেুমাদনেযাগয্ ভাড়া সংkাn সরকাির িবিধসমহূ সােপেk eকিট iuিনেটর 

িলেজর ধারক েকানo LINC VI কাযর্kেমর aংশgহণকারীেক তােদর CityFHEPS eর েযাগয্তার pিত েকানo পূবর্ধারণা 
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ছাড়া ভাড়া িsর করেত sানীয়, েsেটর বা যুkরা ীয় আiেন aনেুমািদত েকানo সরকাির সtার dারা aনেুমািদত 

হাের তােদর িলজ পুননর্বীকরণ gহেণর aনমুিত েদoয়া হেব। 

(চ) CityFHEPS [কাযর্kেম] কাযর্kেম থাকা পিরবার িলেক েসi পিরেষবা pদানকারীেদর কােছ পাঠােনা হেব যারা 

তােদরেক তােদর কিমuিনিটর মেধয্ uপেযাগী পিরেষবার সে  েযাগােযাগ কিরেয় েদেবন। 

(ছ) HRA বািড়oয়ালােদর CityFHEPS [কাযর্kেম] কাযর্kেম aংশ েনoয়ার জনয্ pেণাদনা pদান করেল েসi pেণাদনা 

eমন েকানo iuিনেটর ভাড়ার েkেt পাoয়া যােব না েযখােন আেগকার ভাড়ােট CityFHEPS পািcেলন[, ei 

িশেরানােমর aধয্ায় 7 বা 8 eর aধীেন FHEPS ভা ভাড়া সহায়তা,] যিদ না বািড়oয়ালা েসi ভাড়ােটর িলজ 

পুননর্বীকরণ না করার জেনয্ িলেজর তর বা বারংবার করা ল েনর মেতা যুিkস ত কারণ েদখােত পােরন। 

সাধারণত যুিkস ত কারণ পাoয়া যায় না, যিদ না বািড়oয়ালা ভাড়ােটেক পুননর্বীকরণ না করার কারণ সহ 30 

িদেনর পুননর্বীকরণ না করার aিভpােয়র িলিখত িবjিp িদেয় থােকন। 

(জ) ei aধয্ােয়র েকানo pিবধােনর িবেরািধতা সেtto, HRA তার িবেবচনামেতা েসi iuিনেটর বািড়oয়ালােদর aথর্ 

েপশ করেত পাের যা েকানo িনয়ামক চুিk বা aনু প দিলল aনসুাের [িনu iয়কর্  িসিট আবাসন সংরkণ o unয়ন 

িবভাগ (“HPD”)/িনu iয়কর্  িসিট আবাসন unয়ন িনগম (“HDC”)] HPD/HDC িবপণেনর হয্াnবকু (Marketing 

Handbook) সােপk, যার জনয্ HPD বা HDC eর েকানo লটািরর বা তার পরবতর্ী বয্বsার বদেল গৃহহীন বয্িk 

বা পিরবার িলেক িদেয় iuিনট িল ভিতর্ করার pেয়াজন হয় বা aনেুমাদন েদoয়া হয়, েযখােন ধারা 10-05 eর 

aধীেন CityFHEPS o িনয়ntক ভাড়ার মেধয্কার তফাৎ পূরণ করেত ei aথর্pদােনর pেয়াজন হয়। েসiসব েkেt, 

েসi iuিনেটর ভাড়া CityFHEPS eর pাথিমক pেয়ােগর সময় সহ ধারা 10-05-e েঘািষত সবর্ািধক ভাড়ােক ছািড়েয় 

েযেত পাের, িকn তা িনয়ntক ভাড়ােক ছািড়েয় েযেত পারেব না। 

(ঝ) েকানo বািড়oয়ালা পিরবােরর েকানo সদেসয্র stী/sামী, গাহর্ sয্ স ী, সnান, সৎ-িপতা/মাতা, 

িপতামহ/িপতামহী/মাতামহ/মাতামহী, ভাi/েবান বা সৎ ভাi/েবান হেত পারেবন না।  যুিkস ত কারেণ ei 

pেয়াজনীয়তায় ছাড় েদoয়া েযেত পাের। 

 

 

§ 11.  eকিট নতুন uপ-aধয্ায় খ েযাগ কের িসিট aব িনu iয়েকর্ র িনয়মাবলীর িশেরানাম 68 eর aধয্ায় 10 
সংেশািধত হেয়েছ, যা িনm েপ পড়েত হেব: 
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uপ-aধয্ায় খ 

CITYFHEPS:  pকl-িভিtক ভাড়া সহায়তা 

§ 10-16  uপ-aধয্ায় খ iuিনট িল। 
 
(ক) HRA িনu iয়কর্  িসিটেত িবেশষ িকছু আবাসন iuিনটেক uপ-aধয্ায় খ iuিনট িহেসেব মেনানীত করেব যােদর 

pিত ei uপ-aধয্ােয়র aধীেন ভাড়া সহায়তা pেয়াগ করা েযেত পাের। uপ-aধয্ায় খ iuিনট িল েscােসবী 

pদানকারীেদর dারা িসিটর সে  চুিkর িভিtেত পিরচািলত হেব eবং DHS আ য় িলর মেধয্কার েসi িনিদর্  জনতােক 

িনশানা করা হেব যারা ধারা 10-03(a)(1)-(6) বা ধারা 10-04(a) eর aধীেন েঘািষত pেয়াজনীয়তা পূরণ 

কেরন। uপ-aধয্ায় খ iuিনট িল eকিট েগাটা iমারত aথবা eকিট iমারেতর যেথ  সংখয্ক iuিনট িনেয় গিঠত 

হেত পাের। HRA pদানকারীর ধারণkমতা, েভৗেগািলক aবsান o সাংগঠিনক kমতার pদিশর্ত মাtার িভিtেত eবং 

িসিটর েসরা sােথর্ uপ-aধয্ায় খ iuিনট িলেক মেনানীত করেব।  

(খ)  uপ-aধয্ায় খ iuিনট িলর ভাড়ােটেদর েকানo uপ-aধয্ায় খ pদানকারীর সে  দখিলsেtর চুিk বা ভাড়া-

সুিsত করা িলজ থাকা আবশয্ক। ভাড়া চুিkর মাধয্েম িsর করা হেব eবং iuিনটিটর আiনসmত ভাড়া বা ধারা 

10-05 aনসুাের HRA eর িsর করা সবর্ািধক ভাড়ার মেধয্ েযিট কম তার সমান হেব। 

(গ)  uপ-aধয্ায় খ pদানকারীেদর uপ-aধয্ায় খ iuিনট িলর ভাড়ােটেদর জনয্ েকস বয্বsাপনা পিরেষবা uপলভয্ 

করা আবশয্ক। 

 

§ 10-17 pাথিমক েযাগয্তা। 

ei uপ-aধয্ােয়র aধীেন CityFHEPS ভাড়া সহায়তার pথম বছেরর জনয্ েযাগয্ হেত েকানo পিরবােরর ধারা 10-

03(a)(1)-(6) বা ধারা 10-04(a) eর pেয়াজনীয়তা িল পূরণ করা eবং HRA eর েথেক েরফারাল পাoয়ার 

পর eকিট uপ-aধয্ায় খ iuিনেটর জনয্ আেবদন করা eবং তােত গৃহীত হoয়া আবশয্ক।  

 

§ 10-18 CityFHEPS ভাড়া সহায়তার pেদয় aথর্রািশ গণনা। 

(ক) eকিট পিরবােরর হেয় ei uপ-aধয্ােয়র aধীেন মািসক CityFHEPS ভাড়া সহায়তার pেদয় aথর্রািশ ধারা 10-

06(a) o (b) aনসুাের, ধারা 10-05-e েঘািষত সবর্ািধক ভাড়া বয্বহার কের গণনা করা হেব। 

(খ)  ধারা 10-20-e যা বলা রেয়েছ তা ছাড়া পুননর্বীকরণ না করা পযর্n পিরবােরর গঠেন, আেয়, সবর্ািধক 

মািসক ভাড়ায় বা uপ-aধয্ায় খ iuিনেটর pকৃত ভাড়ায় পিরবতর্ ন না হoয়া পযর্n পিরবােরর CityFHEPS ভাড়া 

সহায়তার aথর্রািশ বদলােব না। 



 

45 
 

(গ)  মািসক CityFHEPS ভাড়া সহায়তার রািশ িসিট o uপ-aধয্ায় খ iuিনট পিরচালক েscােসবী pদানকারীর 

মেধয্কার চুিk aনসুাের pদান করা হেব।  েকানo পিরবার eকিট uপ-aধয্ায় খ iuিনট েছেড় েগেল HRA  

pদানকারীর pিত pেদয় ভাড়ার aেথর্র ফাঁক eেকবাের কম বা দরূ করেত pদানকারীেক আেরকিট েযাগয্ পিরবার বরাd 

করায় সহায়তা করার যাবতীয় যুিkস ত pয়াস করেব। 

§ 10-19 পনুনর্বীকরণ o িফিরেয় েদoয়া। 

(ক) aথর্রািশর uপলভয্তার uপর িভিt কের, eকিট পিরবার ei uপ-aধয্ােয়র aধীেন CityFHEPS ভাড়া 

সহায়তার েkেt েসi সহায়তার বািষর্ক পুননর্বীকরণ পােব, যতkণ পিরবারিট িনmিলিখত pেয়াজনীয়তা পূরণ করা 

aবয্াহত রাখেব: 

(1) পিরবারিট কাযর্kেমর pেয়াজনীয়তা িল বাsিবক েমেন চলেছ; eবং 

(2) পিরবারিট CityFHEPS ভাড়া সহায়তার aথর্ পাoয়ার জনয্ aনেুমািদত iuিনেট বসবাস করেত থাকেছ 

eবং iuিনটিট uপ-aধয্ায় খ iuিনট িহেসেব মেনানীত হেত থাকেছ। 

(খ) পিরবারিট কাযর্kেমর pেয়াজনীয়তা িল বাsিবক pিতপালন না করেল কিমশনার তার িনজs িবেবচনায় 

পিরবারিটর CityFHEPS কাযর্kেম aংশ েনoয়ার পুননর্বীকরণ করেত পােরন যিদ পিরবারিট কাযর্kেমর 

pেয়াজনীয়তা িল েমেন চলেত না পারার যুিkস ত কারণ pিত া করেত পাের, যা িনu iয়েকর্ র আiন, িনয়মাবলী o 

িবিধসমেূহর িশেরানাম 18 eর ধারা 351.26 eর সে  সাম সয্পূণর্। 

(গ) aথর্রািশর uপলভয্তা সােপেk, েকানo পিরবারেক ei uপ-aধয্ােয়র aধীেন CityFHEPS eর জনয্ পুননর্বীকরণ 

করা না হেল পিরবারিটেক সমাপেনর eকবছেরর মেধয্ তা িফিরেয় েদoয়া হেত পাের যিদ তারা িফিরেয় েদoয়ার 

আেবদন করার সময় ei uপ-aধয্ােয়র aধীেন পুননর্বীকরেণর pেয়াজনীয়তা পূরণ কেরন, ধু ei েkেt ছাড়া েয 

সমাp করা পিরবারিট ধারা 10-20(e) aনসুাের তারা িফিরেয় েদoয়ার আেবদন করার সময় ei uপ-aধয্ােয়র 

aধীেন পুননর্বীকরেণর pেয়াজনীয়তা পূরণ কেরন eবং তার CityFHEPS ভাড়া সহায়তার aথর্রািশ শেূনয্র েবিশ বেল 

গণনা করা হয়। সমাপেনর পর eকবছেরর েবিশ সময় পার হেয় েগেল পিরবারিট ei uপ-aধয্ােয়র aধীেন েকবলমাt 

যুিkস ত কারেণ তার CityFHEPS েফরত েপেত পাের।  

(ঘ) কিমশনার aথর্রািশর uপলভয্তা সােপেk ei uপ-aধয্ােয়র aধীেন কাযর্kমিটেত পিরবারিটর aংশ েনoয়ার pিত 

বছেরর েশেষ েসi পিরবােরর পুননর্বীকরেণর েযাগয্তা িনধর্ারণ করেবন। বািষর্ক পুননর্বীকরেণর আেগ কিমশনার ধারা 

10-18 aনসুাের CityFHEPS ভাড়া সহায়তার aথর্রািশ পুনগর্ণনা করেবন।  10-20 ধারােত েযমন বলা আেছ েতমন 

ছাড়া, পিরবারিটর CityFHEPS ভাড়া সহায়তার aথর্রািশ কাযর্kেমর eকবছেরর পুননর্বীকরেণর সময়সীমায় পিরবােরর 

গঠন o আয় িনিবর্েশেষ বদলােব না।  
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§ 10-20 CityFHEPS ভাড়া সহায়তার pেদয় aথর্রািশ সমিnত করা, ভাড়া সহায়তার aথর্pদান বn করার o 
পনুনর্বীকরেণর আেগ কাযর্kম সমাp করা। 

(ক) পিরবারিটর aনেুরােধ, পিরবােরর িভিt kােয়n aবদান কেম যােব eমনভােব পিরবােরর আয় বদেল েগেল 

কিমশনার pেযাজয্তা aনসুাের ধারা 10-18 aনসুাের CityFHEPS ভাড়া সহায়তার pেদয় aথর্রািশ পুনগর্ণনা করেবন। 

(খ) পুনগর্ণনার আেগ পিরবােরর PA আ য় ভাতা েযেkেt eমনভােব েবেড় যায় েয CityFHEPS ভাড়া সহায়তার 

aথর্রািশ eবং PA আ য় ভাতার েযাগফল পিরবােরর ভাড়ােক ছািড়েয় যায়, HRA েসেkেt CityFHEPS ভাড়া 

সহায়তার aথর্রািশ eমনভােব কিমেয় েদেব যােত েসিট পিরবােরর PA আ য় ভাতা o ভাড়ার িবেয়াগফেলর সমান হয়। 

(গ) কিমশনার ei uপ-aধয্ােয়র aধীেন পিরবােরর হেয় CityFHEPS ভাড়া সহায়তার aথর্pদান বn কের েদেবন 

যিদ: 

(1) পিরবারিট uপ-aধয্ায় খ iuিনটিট েছেড় চেল যায়;  

(2) iuিনটিট eকিট uপ-aধয্ায় খ iuিনট িহেসেব তার মেনানয়ন হারায়; aথবা 

(3) পিরবারিটর CityFHEPS-e aংশ েনoয়া সমাp করা হয় eবং পিরবারিট ধারা 10-13(e) aনসুাের 

সহায়তা েপেত না থােক, েযমনটা ধারা 10-23 aনসুাের ei uপ-aধয্ােয়র a ীভূত করা হেয়েছ। 

(ঘ) কিমশনার পুননর্বীকরেণর আেগ পিরবারিটর CityFHEPS কাযর্kেম aংশ েনoয়া সমাp করেত পােরন যিদ 

কিমশনার িনধর্ারণ কেরন েয পিরবারিট যুিkস ত কারণ ছাড়াi ধারা 10-22-e েঘািষত pেয়াজনীয়তা িল েমেন 

চলেত বয্থর্ হেয়েছ বা তা করেত asীকার কেরেছ।  

(ঙ) কিমশনার পুননর্বীকরেণর আেগ পিরবারিটর CityFHEPS কাযর্kেম aংশ েনoয়া সমাp করেবন যিদ পিরবারিটর 

ভাড়া সহায়তার aথর্রািশ eকবছেরর েবিশ সময় ধের শনূয্ হেয় থােক। 

 

§ 10-21 চেল যাoয়া o CityFHEPS uপ-aধয্ায় ক-e েরফারাল। 

 
যুিkস ত কারেণ HRA eকিট uপ-aধয্ায় খ iuিনট েথেক aনয্ eকিটেত চেল যাoয়ার aথবা uপ-aধয্ায় ক 

kয়পেtর eকিট েরফারাল eর aনেুমাদন ম রু করেত পাের।  ei ধারার uেdেশয্, যুিkস ত কারেণর মেধয্ পেড় 

যখন eকিট uপ-aধয্ায় খ iuিনট তার uপ-aধয্ায় খ iuিনট িহেসেব মেনানয়ন হািরেয়েছ বা হারােব aথবা যখন 

পিরবােরর আকার eমনভােব কেম েগেছ যার ফেল ভাড়া o CityFHEPS ভাড়া সহায়তার aথর্রািশর তফাৎ পিরবােরর 

েমাট মািসক sলূ আেয়র 40 শতাংেশর েবিশ হেয় েগেছ। 
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§ 10-22 পিরবােরর pেয়াজনীয়তা িল। 

(ক) পিরবােরর যা যা করা আবশয্ক: 

(1) আয় o পিরবােরর গঠন সmেকর্  সিঠক, পূণর্া  o বতর্ মান তথয্ pদান করা; 

(2) েযাগয্তা eবং CityFHEPS ভাড়া সহায়তার aথর্রািশ, সবর্ািধক মািসক ভাড়া o পিরবােরর সদসয্েদর 

েয েকানo aথর্pদােনর pেয়াজনীয়তার তথয্ যাচাi করেত pেয়াজনীয়তা aনসুাের সমথর্নকারী নিথপt দািখল 

করা; eবং 

(3) তার CityFHEPS ভাড়া সহায়তার aথর্রািশ সরাসির বািড়oয়ালােক pদান করায় সmিত েদoয়া। 

(খ) পিরবারিটর বািড়oয়ালােক pিতমােস CityFHEPS ভাড়া সহায়তার aথর্রািশ eবং পিরবােরর ভাড়ার িবেয়াগফল 

েথেক বািড়oয়ালােক pদt েকানo PA আ য় ভাতা o েকানo তৃতীয়পেkর aবদান িবেয়াগ িদেয় পাoয়া রািশ pদান 

করা আবশয্ক।  

(গ)  পিরবারিটর তার েমাট মািসক sলূ আয় কেম যাoয়া বা তার পিরবােরর আকার বদেল যাoয়া সmেকর্  

বািড়oয়ালােক শীঘ্র জানােনা আবশয্ক। েকানo পিরবার eকিট SRO-েত বাস করেল eবং পিরবাের 18 বছেরর 

কমবয়সী বয্িkেক েযাগ করার পিরকlনা করেল তা বািড়oয়ালােক aিবলেm জানােনা আবশয্ক, যােত পিরবারিটেক 

ধারা 10-21 aনসুাের eকিট uপযুk iuিনেট চেল যাoয়ার aনেুমাদন চাoয়ার সুেযাগ েদoয়া যায়। 

(ঘ) পিরবােরর েকানo সদসয্েক িনu iয়েকর্ র আiন, িনয়মাবলী o িবিধসমেূহর িশেরানাম 18 eর ধারা 452.9 eর 

aধীেন HRA আ েয়র েযাগয্ িহেসেব িনধর্ারণ করা হেল পিরবােরর েসi গাহর্ sয্ সিহংসতা aপরাধীেক anভুর্ k না করা 

আবশয্ক যার কারেণ েসi িনধর্ারণ ঘেটেছ। 

(ঙ) aনয্থায় পিরবারিটর িসিটর সে  CityFHEPS কাযর্kম পিরচালনায় পুেরাপুির সহেযািগতা করা আবশয্ক । 

  

§ 10-23 সংsার পযর্ােলাচনা ৈবঠক o DSS pশাসিনক আিপল pিkয়া। 
 
ধারা 10-13 ei uপ-aধয্ােয় uেlখ িহেসেব িনেবিশত করা হেয়েছ।  ei uপ-aধয্ােয়র uেdেশয্, “CityFHEPS”-e 

বা “CityFHEPS কাযর্kেম” ধারা 10-13 eর েকানo uেlখ ei uপ-aধয্ােয় বিণর্ত কাযর্kেমর uেlখ িহেসেব ধরা 

হেব।  েকানo আেবদনকারী, আ য়বাসী, কাযর্kেমর বতর্ মান বা pাkন aংশgহণকারী বা পিরবােরর সদসয্ ধারা 10-

13 eর েঘাষণা aনসুাের ei uপ-aধয্ায় aনসুাের েকানo িনধর্ারণ বা পদেkপ চাoয়ার, তথা যুিkস ত dততায় ei 

uপ-aধয্ােয়র িবিধ িল বাsবায়েন েকানo পদেkপ gহণ বা তােত বয্থর্তার জনয্ সংsার পযর্ােলাচনা ৈবঠেকর 

eবং/aথবা DSS pশাসিনক নািনর aনেুরাধ জানােত পােরন।  যিদo, সংsার পযর্ােলাচনা ৈবঠক o pশাসিনক 
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আিপল pিkয়া HRA’র েকানo iuিনটেক uপ-aধয্ায় খ iuিনট িহেসেব মেনানয়েনর aথবা uপ-aধয্ায় খ iuিনট 

িহেসেব মেনানয়ন aপসারেণর িসdােnর িবেরািধতা করেত বয্বহার করা যােব না। 

 

§ 12.  িসিট aব িনu iয়েকর্ র িনয়মাবলীর িশেরানাম 68 eর aধয্ায় 11 eর ধারা 11-01 eর uপ-aধয্ায় (ট) 

aনসুাের িনm পভােব সংেশািধত হেয়েছ: 

 

(ট) "রাsার গৃহহীন" eর aথর্ eমন েকানo বয্িk িযিন[: (1) রাsায় বা মানেুষর বাসেযাগয্ নয় eমন জায়গায় 

বসবাস করেছন eবং e িল েপেয়েছন] [anত 90 িদন ধের] েকানo DHS eর সে  চুিkবd pচার pদানকারীর 

েথেক েকস বয্বsাপনা পিরেষবা পােcন [; (2) anত 90 িদন ধের েকানo DHS eর সে  চুিkবd pচার 

pদানকারীর েথেক েকানo সশরীের pেবশ করার েকেnd বা sানাnর আবাসেনর পিরেবেশ েকস বয্বsাপনা পিরেষবা 

েপেয়েছন; aথবা (3) েকানo DHS eর সে  চুিkবd pদানকারীর েথেক েকস বয্বsাপনা পিরেষবা েপেয়েছন, যখন 

িতিন রাsায় বা মানেুষর বাসেযাগয্ নয় eমন জায়গায় aথবা েকানo সশরীের pেবশ করার েকেnd বা sানাnর 

আবাসেনর পিরেবেশ বসবাস করিছেলন, যােক sায়ী আবাসেন রাখা হেয়েছ eবং বতর্ মােন পরবতর্ী পিরচযর্া পিরেষবা 

পােcন।] 

 

 

§ 13. িসিট aব িনu iয়েকর্ র িনয়মাবলীর িশেরানাম 68 eর aধয্ায় 11 eর ধারা 11-03 eর uপিবভাগ (ক) o 

(খ) aনসুাের িনm েপ সংেশািধত হেয়েছ: 

 

(ক) পাথoেয় েহাম কাযর্kেমর েযাগয্ হেত েকানo পিরবােরর িনmিলিখত েযাগয্তার pেয়াজনীয়তা পূরণ করা আবশয্ক: 

 (1) পিরবােরর িনmিলিখত শতর্ াবলীর eকিট পূরণ করা আবশয্ক: 

  (ক) পিরবারিট eকিট DHS আ েয় বসবাস কের eবং 

(i) ei ধারার uপিবভাগ (খ) eর সংjা aনযুায়ী আ েয় থাকার েযাগয্তা রেয়েছ; aথবা 

(ii) ei [aধয্ায়] িশেরানােমর [ধারা] ধারা 10-04(c) aনসুাের eকিট CityFHEPS 

kয়পt রেয়েছ;  

(খ) পিরবারিট রাsার গৃহহীন; aথবা 

(গ) পিরবাের DHS আ েয় uেlখেযাগয্ সময় থাকা eকজন বয্িk রেয়েছন যােক িনu iয়কর্  িসিটর 

সংেশাধন িবভাগ (New York City Department of Correction) eর েহফাজত েথেক মিুk েদoয়া 
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হেয়েছ eবং কিমশনার িনধর্ারণ কেরেছন েয েসi বয্িkর আবার DHS আ েয় pেবশ eড়ােত পাথoেয় 

েহাম eর pেয়াজন রেয়েছ।  

(2) পিরবােরর েমাট sলূ আয় মািকর্ ন sাsয্ o মানিবক পিরেষবা িবভাগ dারা বািষর্ক িভিtেত pিতি ত 

যুkরা ীয় দািরdয্সীমার 200 শতাংেশর েবিশ না হoয়া আবশয্ক। 

(3) পিরবারিট বতর্ মােন PA না েপেল পিরবারিটর [িনu iয়েকর্ র আiন, িনয়মাবলী o িবিধসমেূহর] িনu 

iয়েকর্ র আiন, িনয়মাবলী o িবিধসমেূহর িশেরানাম 18 eর aংশ 352 eর aধীেন েসi uপলভয্ সহায়তার 

আেবদন করা আবশয্ যার জেনয্ HRA পিরবারিটেক েযাগয্ বেল িনধর্ারণ কেরেছ।  

(4) পিরবােরর PA eর েযাগয্ সমs সদেসয্র PA পাoয়া আবশয্ক। 

(5)  পিরবারিট বতর্ মােন েকানo DHS পিরবােরর আ েয় থাকেল েসi পিরবােরর আ েয়র েযাগয্ হoয়া 

আবশয্ক, েযমনটা DHS eর dারা িনu iয়েকর্ র আiন, িনয়মাবলী o িবিধসমেূহর িশেরানাম 18 eর aংশ 

351 o 352 aনসুাের িনধর্ারণ করা হেয়েছ। 

(6) HRA eর পিরবারিটর হেয় eর আেগ পাথoেয় েহাম eর aথর্pদান না করা আবশয্ক। 

(7) পিরবােরর েকানo েহাs ফয্ািমিল খঁুেজ েনoয়া আবশয্ক, েযখােন পিরবােরর আtীয় বা বnু রেয়েছ 

িযিন িনu iয়কর্  িসিটেত থােকন, িযিন পিরবারেক তার বাসsােন থাকেত েদoয়ার aনমুিত িদেত সmত 

হেয়েছন eবং পিরবােরর হেয় HRA eর েথেক মািসক ভাড়া েনেবন বেল জািনেয়েছন, েয ভাড়ার রািশ [ei 

aধয্ােয়র] [ধারা] ধারা 11-04 eর সারণীেত uেlখ করা pেযাজয্ রািশ িলেক ছািড়েয় যায় না।  

(8) েহাs ফয্ািমিল eবং েহাs ফয্ািমিলর বাসsােনর [ei aধয্ােয়র] [ধারা] ধারা 11-07 eর 

pেয়াজনীয়তা িল পূরণ করা আবশয্ক। 

(খ) আ েয় থাকার েযাগয্তা পাoয়া o সীমাবdতা। 

(1) আ েয় থাকার েযাগয্তা পাoয়া।  েকানo DHS পিরবােরর আ েয় থাকা েকানo পিরবার ধারা 11-

03(a)(1)(A)(i) eর uেdেশয্ আ েয় থাকার েযাগয্ হেব যিদ েসi পিরবার েকানo HRA বা DHS 

আ েয় aনেুমাদেনর আেগ দশিট কয্ােলnার িদবেসর ফাঁক বাদ িদেয় anত 90 িদন েথেক থােক।  eকজন 

DHS eকক pাpবয়েsর আ েয়র বািসnা ধারা 11-03(a)(1)(A)(i) eর uেdেশয্ আ েয় থাকার েযাগয্ 

হেব যিদ েসi বয্িk েকানo HRA বা DHS আ েয় aনেুমাদেনর আেগর 365 িদেনর মেধয্ 90 িদন কািটেয় 

থােকন। 

(2) আ েয় থাকার েযাগয্তার সীমাবdতা।  কিমশনার েকানo তািরখ িsর করেত পােরন যার মেধয্ েযাগয্ 

আ েয় থাকা [ধারা 11-03(a)(1)(A)(i),] ধারা 11-03(b)(1) eর uেdেশয্ e িলর মলূয্ায়ন হেলi 

আরm হoয়া আবশয্ক:  
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eকিট আবাসেনর বাজােরর aবsা, আ য় বয্বহােরর হার o aথর্রািশর uপলভয্তা, যখন কিমশনার িনধর্ারণ 

কেরন েয কাযর্kেমর কাযর্কািরতা বজায় রাখেত েশষ তািরখ থাকা জ ির।  আবাসেনর বাজােরর aবsা, 

আ য় বয্বহােরর হার o aথর্রািশর uপলভয্তার পরবতর্ী পযর্ােলাচনা করার পর েসi েশষ তািরখ সিরেয় িদেত 

পােরন। 

§ 14. িসিট aব িনu iয়েকর্ র িনয়মাবলীর িশেরানাম 68 eর aধয্ায় 11 eর ধারা 11-07 eর uপিবভাগ (ট) 

aনসুাের সংেশািধত হেয়েছ যা িনm েপ পড়েত হেব: 

(ট) েকানo েহাs ফয্ািমিলর বাসsােনর eকিট িনরাপtা o বাসেযাগয্তার পিরদশর্ন পাস করা আবশয্ক।  তদিতিরk: 

(1) আেঠেরা বছেরর কম বয়সী েকu পিরবােরর anভুর্ k হেল েহাs ফয্ািমিলর eকিট ছাড়পt পাoয়া আবশয্ক 

েযখােন anতপেk eকিট মলূয্ায়ন করেত হেব েয [েsটoয়াiড েসnাল েরিজsার aব চাil aয্ািবuজ 

aয্াn ময্ালি টেমn-e পিরবােরর েকানo সদেসয্র িবষেয় েকানo তথয্ আেছ িকনা eবং] েহাs ফয্ািমিলর 

েকানo সদেসয্র িনu iয়কর্  িসিটেত েকানo িশ  সুরkার iিতহােসর iি ত রেয়েছ িকনা aথবা িতিন িনu 

iয়কর্  সংেশাধন আiেনর (New York Correction Law) ধারা 6-C aনসুাের েযৗন িনযর্াতনকারী িহেসেব 

েরিজsাডর্  রেয়েছন িকনা। 

(2) আেঠেরা বছেরর কম বয়সী েকu েহাs ফয্ািমিলর anভুর্ k হেল পিরবারিটর eকিট ছাড়পt পাoয়া 

আবশয্ক েযখােন anতপেk eকিট মলূয্ায়ন করেত হেব েয [েsটoয়াiড েসnাল েরিজsার aব চাil 

aয্ািবuজ aয্াn ময্ালি টেমn-e পিরবােরর েকানo সদেসয্র িবষেয় েকানo তথয্ আেছ িকনা eবং] পিরবােরর 

েকানo সদেসয্র িনu iয়কর্  িসিটেত েকানo িশ  সুরkার iিতহােসর iি ত রেয়েছ িকনা aথবা িতিন িনu 

iয়কর্  সংেশাধন আiেনর ধারা 6-C aনসুাের েযৗন িনযর্াতনকারী িহেসেব েরিজsাডর্  রেয়েছন িকনা। 

 

 

§ 15. eকিট নতুন uপিবভাগ (ট) েযাগ কের িসিট aব িনu iয়েকর্ র িনয়মাবলীর িশেরানাম 68 eর aধয্ায় 11 eর 

ধারা 11-07 সংেশািধত হেয়েছ, যা িনm েপ পড়েত হেব: 

(ট) েহাs ফািমিলেত পিরবােরর েকানo সদেসয্র stী/sামী বা গাহর্ sয্ স ী aথবা পিরবােরর ekশ বছেরর কম বয়সী 

েকানo সদেসয্র িপতা/মাতা বা সৎ িপতা/মাতা anভুর্ k থাকেল চলেব না।  যুিkস ত কারেণ ei সীমাবdতার েথেক 

ছাড় েদoয়া হেত পাের। 
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NEW YORK CITY MAYOR’S OFFICE OF OPERATIONS 

253 BROADWAY, 10th FLOOR 

NEW YORK, NY 10007 

212-788-1400 

  

pতয্য়ন / িবে ষণ  

চাটর্ ােরর ধারা 1043(d) aনসুাের 

 

িনয়েমর িশেরানাম: জ রী aবsার ভাড়া সহায়তা কাযর্kেমর (Emergency Rental Assistance Program) 
িনয়মাবলীর পিরবতর্ ন 

েরফােরn নmর: HRA-30 

িনয়ম pণয়নকারী সংsা: মানবসmদ pশাসন 

 

আিম pতয্য়ন করিছ েয, ei দpর িনu iয়কর্  িসিট চাটর্ ােরর ধারা 1043(d) eর pেয়াজনীয়তা aনসুাের 
uপের uেlখ করা psািবত িনয়ম িবে ষণ কেরেছ eবং ei েয uপের uেlখ করা psািবত িনয়ম: 

 

(i) েবাধগময্ eবং sতnt িনয়িntত কিমuিনিট বা কিমuিনিট িলর  
জনয্ সরল ভাষায় িলিখত; 

 

(ii) িনয়েমর uেdশয্ aজর্ েনর সে  সাম সয্পূণর্ sতnt িনয়িntত কিমuিনিট বা  
কিমuিনিট িলর pিতপালেনর খরচ সবেচেয় কম কের; eবং 

 

(iii)      েকানo pিতকােরর সময়কাল pদান কের না, কারণ eিট েকানo ল ন, ল েনর পিরবতর্ ন বা 
ল েনর সে  সংি  জিরমানার পিরবতর্ ন pিত া কের না। 

 

 

     /s/ Francisco X. Navarro                   28 জলুাi, 2021  

   েময়েরর aিফস aব aপােরশn (Mayor’s Office of Operations)     তািরখ 
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NEW YORK CITY LAW DEPARTMENT 

DIVISION OF LEGAL COUNSEL 

100 CHURCH STREET 

NEW YORK, NY 10007 

212-356-4028 

 

ei aনসুাের pতয্য়ন 

চাটর্ ার §1043(d) 

িনয়েমর িশেরানাম: জ রী aবsার ভাড়া সহায়তা কাযর্kেমর (Emergency Rental Assistance Program) 
িনয়মাবলী 

 

েরফােরn নmর: 2021 RG 024 

িনয়ম pণয়নকারী সংsা: মানবসmদ pশাসন 

 

  আিম pতয্য়ন করিছ েয, ei দpর িনu iয়কর্  িসিট চাটর্ ােরর ধারা 1043(d) eর pেয়াজনীয়তা 
aনসুাের uপের uেlখ করা psািবত িনয়ম িবে ষণ কেরেছ eবং ei েয uপের uেlখ করা psািবত িনয়ম: 
 

(i) আiেনর pিবধান aনেুমাদেনর uেdশয্ সাধেন eর খসড়া করা হেয়েছ; 

(ii) eর সে  aনয্ েকানo pেযাজয্ িনয়েমর িবেরাধ েনi; 

(iii) যতদরূ সmব বাsবসmত o uপযুkভােব eকাnভােব িববতৃ uেdশয্ aজর্ েনর িনিমেt pণীত; 
eবং 

(iv) যতদরূ সmব বাsবসmত o uপযুkভােব িভিt o uেdশয্ সmিকর্ ত িববিৃত সmিলত যা িবিধ 
o িবিধ dারা আেরািপত চািহদার সুs  বয্াখয্া pদান কের। 

 

/s/ STEVEN GOULDEN    তািরখ:  27েশ জলুাi, 2021 

কেপর্ােরশেনর ভারpাp েকৗঁসুিল 
 


