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নিউ ইয়র্ক  নিটি মািব িম্পদ প্রশািি   [Bengali] 
(NEW YORK CITY HUMAN RESOURCES ADMINISTRATION) 

 
িাধারণ শুিানির নবজ্ঞনি এবং প্রস্তানবত নবনধতত মন্তবয র্রার িুত াগ 

 
আমরা র্ী প্রস্তাব রাখনি? নিউ ইয়র্ক  নিটি মািব িম্পদ প্রশািি (Human Resources Administration, 

HRA),  "আপৎর্ালীি খাদয প্রদাির্ারীদদর প্রনি খাদয এবং প্রশািনির্ িহনবল নবিরণ" শীর্কর্ নিয়মটি িুদল 

নদদয় সিটির স্থদল  " আপৎর্ালীি খাদয িহায়িা র্ার্কক্রম (Emergency Food Assistance Program)" 

শীর্কর্ নিয়ম প্রনিস্থাপি র্রার প্রস্তাব র্দর৷ িিুি নবনিটি HRA সর্, আপৎর্ালীি খাদয প্রদাির্ারীদদর নির্ট 

খাদয এবং প্রশািনির্ িহনবল নবিরদণর সেদে অনির্ির িমিীয়িা প্রদাি র্রদব, এবং িার দ্বারা HRA সর্ 

স াষ্ঠীনিনির্ খাদয প্রদয়াজিীয়িার প্রনি, র্খি সিগুনলর উদ্ভব ঘদট, আরও র্ার্কর্রীিাদব প্রনিনক্রয়া র্রদি 

িেম করবে। 

 
শুিানি র্খি এবং কর্াথায় হতত চতেতি?  প্রস্তানবি নিয়দমর নবর্দয় HRA এর্টি জি শুিানির বযবস্থা 
র্রদব। জি শুিানিটি অিুনষ্ঠি হদব, দরূবিীিাদব Zoom-এর মািযদম শুক্রবার, 12ই অ াস্ট, 2022-এ ির্াল 

10:00 টায়। র্ারা শুিানিদি অংশগ্রহণ র্রদি ইচ্ছরু্ িারা এর মািযদম সর্া  নদদি পাদরি: 

 
Zoom (নিনিও এবং অনিও): 

  
https://us02web.zoom.us/j/85469930699?pwd=-zCjaaw6YqJfZHeu51DXAulTkbCHqg.1 
 
অথবা www.zoom.us এ র্াি, "এর্টি নমটিংদয় সর্া দাি র্রুি (Join a Meeting)"-এ , নির্ 

র্রুি এবং নমটিং এর আইনি 854 6993 0699 প্রদবশ র্রাি (পাসবকাড: DSS)। 

  
           ক াি (শুধ ুঅনিও): 

  
+1 646 876 9923 ইউএি (নিউ ইয়র্ক ) 
নমটিংদয়র আইনি: 854 6993 0699 

 
 
প্রস্তানবত নিয়তমর ওপর আনম নর্িাতব মতামত জািাতত পারব?  প্রস্তানবি নিয়দমর ওপর সর্ সর্উ 

মন্তবয র্রদি পাদরি নিদনাক্ত উপাদয়: 

 
• ওতয়বিাইট-এর দ্বারা।  NYC নিয়মনবনির ওদয়বিাইট http://rules.cityofnewyork.us এর 

মািযদম আপনি HRA সর্ মিামি জািাদি পাদরি। 

 
• ইতমতের দ্বারা।  আপনি NYCRules@hra.nyc.gov-এ মিামি জানিদয় ইদমল র্রদি পাদরি। 

অিুগ্রহ র্দর নবর্য় লাইদি “আপৎর্ালীি খাদয িহায়িা র্ার্কক্রম” অথবা "EFAP" র্থাটা অন্তিুক ক্ত 

র্রুি। 

 
• িার্ত াতগ।  আপনি নিদের ঠির্ািায় নিদজর মিামি পাঠাদি পাদরি: 

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

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F85469930699%3Fpwd%3D-zCjaaw6YqJfZHeu51DXAulTkbCHqg.1&data=05%7C01%7CPazminom%40dss.nyc.gov%7Cce30fd27753944a069af08da59fd6192%7C369ccac91d3d435bb214c86f3a380236%7C0%7C0%7C637921242038140775%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QC1zxVMAibe%2BLe6bHoGD1ccFPwU%2Bx1P4V2Yc%2BYWEBw8%3D&reserved=0
http://www.zoom.us/
http://www.zoom.us/
http://rules.cityofnewyork.us/
mailto:NYCRules@hra.nyc.gov
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New York, NY   10007 
 

অিুগ্রহ র্দর স্পষ্ট র্রুি সর্ আপনি EFAP নিয়দমর ওপর মন্তবয র্রদেি। 

 
•  যাক্স দ্বারা।  আপনি মন্তবয 917-639-0413 িম্বদর ফ্যাক্স র্রদি পাদরি। অিুগ্রহ র্দর নবর্য় 

লাইদি “EFAP” র্থাটা অন্তিুক ক্ত র্রুি। 

 
• শুিানিতত বক্তবয রাখার দ্বারা।  আপনি 12ই অ াস্ট, 2022 শুিানি শুরু হওয়ার আদ  অথবা 

িার আদ  929-221-7220 িম্বদর সফ্াি র্দর অথবা  NYCRules@hra.nyc.gov -সি ইদমল র্দর 

শুিানিদি র্থা বলার জিয িাইি আপ র্রদি পাদরি। বক্তারা সর্ ক্রদম িাইি আপ র্রদবি সিই 
অিুর্ায়ী িাদদর িার্া হদব এবং িারা নিি নমনিট পর্কন্ত র্থা বলদি পারদবি। 

 
মতামত জমা কদওয়ার নর্ কর্ািও িময়িীমা আতি?  মিামি জমা র্রার িময়িীমা 12 অ াস্ট, 2022 

এর মিযরানে পর্কন্ত। িার্দর্াদ র মািযদম সপ্রনরিগুনল িহ ির্ল মিামি আবনশযর্িাদব 12 অ াস্ট, 2022 বা 
িার আদ  HRA-এর দ্বারা প্রাপ্ত হদি হদব। 

 
শুিানিতত অংশগ্রহণ র্রার জিয আমার িহায়তার প্রতয়াজি হতে র্ী হতব? শুিানিদি অংশগ্রহণ র্রার 

জিয র্নদ আপিার সদািার্ীর পনরদর্বা অথবা র্ুনক্তিঙ্গি িুনবিার প্রদয়াজি হয়, িাহদল আপিাদর্ িা আমাদদর 

অবশযই জািাদি হদব। আপনি NYCRules@HRA.nyc.gov-এ ইদমল র্দর অথবা 929-221-7220 সি 

সফ্াি র্দর আমাদদর জািাদি পাদরি। বযবস্থা র্রার জিয পর্কাপ্ত িময় সপদি আদ  সথদর্ জািাদিার জিয 
অিুদরাি র্রা হদচ্ছ। অিুগ্রহ র্দর আমাদদর অ াস্ট 5, 2022 িানরদখর মদিয জািাি।  

প্রস্তানবত নিয়তমর ওপর র্রা মন্তবযগুতো নর্ আনম কদখতত পানর?  আপনি অিলাইদি 

http://rules.cityofnewyork.us/ ওদয়বিাইদট ন দয় প্রস্তানবি নবনির ওপর র্রা মন্তবযগুদলা সদখদি পাদরি। 

শুিানি হদয় র্াওয়ার র্দয়র্নদি পদরই, প্রস্তানবি নবনির নবর্দয় অিলাইদি জমা সদওয়া িমস্ত মিামদির র্নপ, 

নলদখ জািাদিা িমস্ত মিামদির র্নপ এবং মুদখ জািাদিা মিামদির এর্টি িারিংদেপ HRA এর ওদয়বিাইদট 

িমস্ত জি দণর জিয উপলব্ধ র্রা হদব।  

 
HRA-কর্ এই নবনধ ততনর র্রার অিুতমাদি কর্ নদতয়তি? নিটি িিদদর িারা 603 এবং 1043 এবং নিউ 

ইয়দর্ক র িামানজর্ পনরদর্বা আইদির িারা (New York Social Services Law) 34 অিুর্ায়ী HRA এই 
প্রস্তানবি নিয়ম তিনর র্রার জিয অিুদমানদি।  
 
আনম কর্াথায় HRA এর নিয়মাবেী কপতত পানর?  HRA এর নিয়মাবলী নিউ ইয়র্ক  শহদরর নিয়মাবলীর 

68 িং টাইদটদল রদয়দে। 

 
HRA এর নিয়ামর্ আতোতচয র্ী প্রস্তানবত নবনধ অন্তিুক ক্ত নিে?  িা৷ HRA এর অনি িাম্প্রনির্ 

নিয়ামর্ আদলাদেয এই প্রস্তানবি নবনিটি রাখা হয়নি।  

নবনধ ততনর র্রার প্রনিয়া কর্াি আইতির দ্বারা নিয়নিত?  নবনি তিনর বা পনরবিক ি র্রার িমদয় HRA-

সর্ অবশযই নিটি োটক াদরর 1043 িারায় উনিনখি আবনশযর্ শিক  সমদি েলদি হদব। নবজ্ঞনপ্তটি নিটি োটক াদরর 

িারা 1043-এর আবনশযর্িা অিুিাদর র্রা হদয়দে। 

 

  

mailto:NYCRules@hra.nyc.gov
http://rules.cityofnewyork.us/
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প্রস্তানবত নবনধর নিনি এবং উতেশয িম্পনর্ক ত নববৃনত  

 

নিউ ইয়র্ক  নিটি িামানজর্ পনরদর্বা নবিা /মািব িম্পদ প্রশািি (Department of Social 

Services/Human Resources Administration, DSS/HRA) নিটি অফ্ নিউ ইয়দর্ক র নিয়মিমূদহর 

টাইদটল 68 এর বিক মাদি  " আপৎর্ালীি খাদয প্রদাির্ারীদদর প্রনি খাদয এবং প্রশািনির্ িহনবদলর নবিরণ" 

শীর্কর্ িিদ 4 িুদল নদদি এবং  " আপৎর্ালীি খাদয িহায়িা র্ার্কক্রম" (Emergency Food Assistance 

Program, EFAP) শীর্কর্ এর্টি িিুি নিয়ম প্রনিস্থানপি র্রার প্রস্তাব র্দর৷ প্রস্তানবি নিয়মটি HRA সর্ 

আপৎর্ালীি খাদয প্রদাির্ারীদদর নির্ট খাদয এবং প্রশািনির্ িহনবল নবিরদণর সেদে অনির্ির িমিীয়িা 

প্রদাি র্রদব, সর্টি HRA সর্ স াষ্ঠীনিনির্ খাদয প্রদয়াজিীয়িাগুনলর প্রনি, র্খি সিগুনলর উদ্ভব ঘদট, আরও 

র্ার্কর্রীিাদব প্রনিনক্রয়া র্রদি িেম র্রদব৷ 

অিযািয পনরবিক িগুনলর মদিয, প্রস্তানবি নিয়মটি HRA এর, আপৎর্ালীি খাদয প্রদাির্ারীদদর প্রনি িহনবল 

নবিরদণর বিক মাি পদ্ধনিটিদর্ প্রনিস্থানপি র্দর৷ বিক মাি পদ্ধনিটি এর্র্িাদব পূবকবিী বেরটিদি পনরদর্বা 

প্রদি বযনক্তদদর িংখযার উপর নিিক র র্দর৷ িিুি নিয়মটি, নিনদকষ্ট সিৌ নলর্ অঞ্চলগুনলর অথবা নিনদকষ্ট 

জিিংখযার মদিয বিক মাি খাদয প্রদয়াজিীয়িাগুনলদর্ অন্তিুক ক্ত র্দর, এর্ানির্ উপাদাদির নবদবেিা র্দর৷ এই 

িাদব িহনবল নবিরদণর পদ্ধনিটির হালিা াদ র্রার দ্বারা, HRA র্ার্কক্রমনিনির্ এবং িহনবল প্রদাদির সেদে 

পনরবিক িগুনল র্রদি িেম হদব সর্গুনল প্রদাির্ারীর মিামদির এবং নিটির আপৎর্ালীি খাদয প্রদয়াজিীয়িার 

দ্রুি হাদর পনরবিক িশীল সপ্রোপদটর প্রনি প্রনিনক্রয়াশীল৷ অনিনরক্তিাদব, প্রস্তানবি নিয়মটি HRA এর অ-

লাির্ারী প্রনিষ্ঠািগুনলর প্রনি পনরর্াঠাদমা এবং পনরোলি বযয়িমূদহর বযয়পূরদণর এবং িিুি আপৎর্ালীি 

খাদয র্ার্কক্রমগুনল িৃনষ্ট র্রার সর্গুনল EFAP িহনবল িংস্থাি প্রাথী অথবা বিক মাি আপৎর্ালীি খাদয 

র্ার্কক্রমগুনলর নবস্তার বনিকি র্রার িেমিাদর্ প্রানিষ্ঠানির্ র্দর৷  

এই প্রস্তানবি নিয়মটি, নিউ ইয়র্ক  নিটি িিদ এর িারা 603 এবং 1043 এবং নিউ ইয়র্ক  নিটি িামানজর্ 

পনরদর্বা আইি এর িারা 34 এর অিীদি র্নমশিার অফ্ DSS এর র্িৃক দের অিুিরদণ প্রস্তানবি৷ 
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প্রস্তানবত নবনধ 

 

ধারা এর্।  আপৎর্ােীি খাদয প্রদাির্ারীতদর প্রনত খাদয এবং প্রশািনির্ তহনবে নবতরতণর িতে 

িম্পনর্ক ত, নিউইয়র্ক  শহতরর নিয়মাবেীর 68 িং নবনধর অধযায় 4, তুতে কিওয়া হতয়তি এবং িীতচ 

প্রদি অিুিাতর পাঠত াগয এর্টি অধযায় 4 কর্ আইতি পনরণত র্রা হতয়তি: 

 

অধযায় 4 

আপৎর্ােীি খাদয িহায়তা র্া কিম 

 

§ 4-01 িংজ্ঞািমূহ।  এই অিযাদয়র উদেদশয, িীদের শব্দগুনলর নিনরূপ অথক হদব: 

(a) “র্নমশিার” এর অথক হল DSS-র র্নমশিার অথবা িাাঁদদর অিুদমানদি। 

(b) "DOHMH" এর অথক হল নিউ ইয়র্ক  নিটি স্বাস্থয ও মািনির্ স্বাস্থযনবনি নবিা  (New York City 

Department of Health and Mental Hygiene)  

(c) “EFAP” এর অথক হল এই অিযাদয় বযাখযা র্রা আপৎর্ালীি খাদয িহায়িা র্ার্কক্রম।  

(d) "আপৎর্ালীি খাদয র্ার্কক্রম" এর অথক হল এর্টি র্ার্কক্রম সর্টি এর্টি নস্থর থার্া অবস্থাি অথবা এর্টি 

ভ্রামযমাণ ইউনিট সথদর্, অপর্কাপ্ত আয়র্ুক্ত মািুর্দদর প্রনি, িাাঁদদর খাদদযর জিয আশু প্রদয়াজিীয়িা পূরদণর 

উদেদশয, খাদয প্রদাি র্দর৷ এর্টি  " আপৎর্ালীি খাদয র্ার্কক্রম", প্রদাদির স্থািটিদি খাওয়ার অথবা অিয 

সর্ািও স্থাদি খাওয়ার অথবা অিয স্থাদি প্রস্তুি র্রার এবং খাওয়ার মদিা খাবাদরর আর্াদর খাদয প্রদাি র্রদি 

পাদর৷  

(e) "খাদয প্রদাির্ারী" অথবা  " প্রদাির্ারী" এর অথক হল এর্টি প্রনিষ্ঠাি সর্টি এর্টি আপৎর্ালীি খাদয 

র্ার্কক্রম পনরোনলি র্দর৷ 

(f) “HRA” এর অথক হল নিউ ইয়র্ক  নিটি মািব িম্পদ প্রশািি৷ 

 

§ 4-02 র্া কিতমর প্রশািি৷ 

বিক মাদি নবদযমাি খাদয প্রদাির্ারীদদর নির্ট খাদয িরবরাহ র্রার দ্বারা িহায়িা র্রার উদেদশয HRA, এই 

অিযায়টির অিুিরদণ, এর্টি আপৎর্ালীি খাদয িহায়িা র্ার্কক্রম পনরোনলি র্রদব৷ িহনবদলর উপলব্ধিার 
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নবর্য়বস্তু স্বরূপ, HRA খাদয প্রদাির্ারীদদর EFAP এর মািযদম িরবরাহরৃ্ি খাদয নবিরদণর িদঙ্গ িম্পনর্ক ি 

খরেগুনলর বযয়পূরণ র্রদি পাদর এবং EFAP খাদয প্রদাির্ারীদদর, অথবা EFAP খাদয প্রদাির্ারী হওয়ার 

অনিপ্রায়র্কু্ত অিযািয অ-লাির্ারী প্রনিষ্ঠািগুনলর নির্ট িহনবল উপলব্ধ র্রদি পাদর, িাদদর প্রনিনষ্ঠি হদি 

অথবা িাদদর নক্রয়ার্লাদপর নবস্তার ঘটাদিার, পনরদর্বাগুনলর বৃনদ্ধ র্রদি, অথবা অথবা আরও অনির্ 

িংখযর্ মািুদর্র নির্ট আপৎর্ালীি খাদয প্রদাি র্রার সেদে িাহার্য র্রার উদেদশয৷ 

 

§ 4-03 EFAP উপতদষ্টা কগাষ্ঠী৷ 

EFAP র্ার্কক্রম প্রশাির্, নিউ ইয়র্ক  নিটিদি আপৎর্ালীি খাদয র্ার্কক্রমগুনলর িনক্রয় অথবা সিটির িদঙ্গ 

িংনিষ্ট িদিযবদ কর দ্বারা  ঠিি এর্টি EFAP উপদদষ্টা স াষ্ঠী নিবকােি র্রদবি৷ EFAP উপদদষ্টা স াষ্ঠীর 

িদিযরা এর্টি সস্বচ্ছামূলর্ নিনিদি, সর্াি প্রর্ার েনিপরূণ োডাই, এবং EFAP র্ার্কক্রদমর প্রশািদর্র ইচ্ছার 

নিনিদি সিবা দাি র্রদবি৷ EFAP উপদদষ্টা স াষ্ঠী র্মপদে প্রদিযর্ েয়মাি অন্তর নমনলি হদবি এবং, প্রদি 

খাদয উপাদািগুনলর নবর্দয় এবং র্ার্কক্রমটির িদঙ্গ িম্পনর্ক ি নবিরণমূলর্ পনরদর্বাগুনল অন্তিুক ক্ত র্দর, 

আপৎর্ালীি খাদয িহায়িা র্ার্কক্রদমর বাস্তবায়দির উপর HRA এর নির্ট পরামশক প্রদাি র্রদবি৷  

 

§ 4-04 খাদয প্রদাির্ারীর শংিার্রণ। 

(a) HRA শংনিি EFAP খাদয প্রদাির্ারীদদর, র্ারা এই অিযাদয়র অিীদি HRA এর িরফ্ সথদর্ খাদয 

নবিরণ পাওয়ার জিয সর্া য, এর্টি িানলর্া রাখদব৷ 

(b) এর্টি EFAP খাদয প্রদাির্ারী নহিাদব শংনিি হওয়ার জিয, প্রদাির্ারীদর্ আবনশযর্িাদব HRA এর 

নির্ট এর্টি আদবদিপে জমা নদদি হদব এবং নিননলনখি প্রদয়াজিীয়িাগুনল পরূণ র্রদি হদব: 

(1) প্রদাির্ারীদর্ আবনশযর্িাদব, ইন্টািকাল সরনিনিউ সর্াি 501(c)(3) এর অিীদি র্র-োডপ্রাপ্ত 

নস্থনির্কু্ত হদি হদব 

(2) র্নদ প্রদাির্ারীটি িরািনর উপদিাক্তার নির্ট স্বিন্ত্রিাদব খাওয়ার জিয খাদয প্রদাি র্দরি, খাদযটি 

প্রদাদির স্থাদিই খাওয়া সহার্ অথবা অিয সর্াি স্থাদি খাওয়া সহার্, প্রদাির্ারীর আবনশযর্িাদব এই প্রর্ার 

পনরদর্বার অিুদমাদির্ারী এর্টি তবি DOHMH খাদয প্রানিষ্ঠানির্ অিুমনি থার্দি হদব৷  
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(3) প্রদাির্ারীদর্ আবনশযর্িাদব HRA এর নির্ট প্রদশকি র্রদি হদব সর্, িারা ইনিমদিযই অিযািয 

িূেগুনলর সথদর্ িাদদর দ্বারা প্রাপ্ত র্রা খাবারগুনলর সেদে িারা 4-05, প্রদর্াজযিা অিিুাদর উপনবিা  (a) 

সথদর্ (p) পর্কন্ত প্রদয়াজিীয়িাগুনল অিুিরণ র্রা হদচ্ছ সিটি অন্তিুক ক্ত র্দর িাদদর িারা 4-05 এ নিিকানরি 

র্ার্কক্রদমর প্রদয়াজিীয়িাগুনল পূরণ র্রার িেমিা আদে৷ 

 

(c) এর্টি EFAP খাদয প্রদাির্ারী হওয়ার জিয আদবদিগুনল র্রদি হদব এর্বাদর এবং HRA এর দ্বারা 

অিুদমানদি পন্থায়৷ আদবদি প্রনক্রয়ার মদিয অন্তিুক ক্ত হদব HRA এর দ্বারা এর্টি স্থাি পনরদশকি৷ HRA, িাদদর 

নিজস্ব ইচ্ছািীদি, নিনদকষ্ট সিৌ নলর্ অঞ্চলগুনল অথবা নিনদকষ্ট জিপদগুনলর জিয প্রদাির্ারীদদর উদেদশ আদবদি 

প্রনক্রয়া খলুদি অথবা বন্ধ র্রদি পাদর৷ 

(d) র্নদ প্রদাির্ারীর আদবদি অিুদমানদি হয়, িাহদল প্রদাির্ারী, এর্টি প্রদাির্ারীর েুনক্তদি স্বাের র্রদবি 

সর্টিদি প্রদাির্ারী, িারা 4-05 সি নিিকানরি র্ার্কক্রদমর প্রদয়াজিীয়িাগুনল অিুপালদির জিয িম্মি হি৷ 

এর্টি প্রদাির্ারীর দ্বারা স্বােনরি প্রদাির্ারীর েুনক্ত প্রাপ্ত র্রার পদর, HRA প্রদাির্ারীটিদর্ এর্টি EFAP 

খাদয প্রদাির্ারী নহিাদব শংনিি র্রদব৷ 

 

§ 4-05 র্া কিতমর প্রতয়াজিীয়তাগুনে৷ 

প্রদাির্ারীদদর আবনশযর্িাদব নিননলনখি র্ার্কক্রম প্রদয়াজিীয়িাগুনল অিুপালি র্রদি হদব৷ 

(a) আবনশযর্িাদব সর্াি প্রর্ার জানি, বণক, িা নরর্েনিনির্ িূে, িমীয় নবশ্বাি/স াষ্ঠী, নলঙ্গ, অেমিা, বয়ি, 

নিিদদশী অথবা িা নরর্দের নস্থনি, তববানহর্ অথবা অংশীদানরদের নস্থনি,  িক াবস্থা, বয়স্কিার নস্থনি, নলঙ্গ 

পনরনেনি, সর্ৌি অনিমুখীিা, অথবা প্রদর্াজয আইদির অিীদি অিয সর্দর্াদিা িুরনেি সেণীর বযনিদরদর্ই খাদয 

নবিনরি হদব হদব৷  

(b) খাদয আবনশযর্িাদব িািারণ জিিািারদণর নির্ট উপলব্ধ র্রদি হদব৷ খাদয নবিরণ এর্টি প্রনিষ্ঠাদি 

 ঠির্ারীদদর মদিয িীনমি হদি পারদব িা৷  

(c) খাদয আবনশযর্িাদব সর্াি প্রর্ার রাজনিনির্ অথবা িমীয় র্ার্কর্লাদপর িদঙ্গ িম্পনর্ক িিাদব নবিরণ র্রা 

হদব িা৷  

(d) প্রদাির্ারী আবনশযর্িাদব HRA এর দ্বারা নলনখি আর্াদর অিুদমানদি নিিকানরি িময়গুনলদি 

নিয়নমিিাদব এবং ক্রমা িিাদব িাদদর আপৎর্ালীি খাদয র্ার্কক্রমটি পনরোলিা র্রদবি৷  
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(e) প্রদাির্ারী আবনশযর্িাদব, HRA োডাও অিযািয িেূগুনলর সথদর্ খাদয এবং িহনবদলর িংস্থাদির জিয 

আদবদি র্রদবি এবং বজায় রাখদবি৷  

(f) প্রদাির্ারী আবনশযর্িাদব, এর্টি সিৌজিযিাপূণক এবং র্ার্কর্রী পন্থায় খাদয নবিরদণর িুনবিাদথক পর্কাপ্ত 

িংস্থািিূে বজায় রাখদবি (খাদয, অিযািয উপাদািিমূহ, সস্বচ্ছাদিবর্, স্থাি, এবং নবিরণ পনরর্ল্পিা 

অন্তিুক ক্ত র্দর)৷  

(g) প্রদাির্ারী আবনশযর্িাদব, খাদযিানলর্ানিনির্ নিনর্দ্ধিা এবং খাদযনিনির্ অযালানজক র নবর্দয়, সর্গুনল 

স্বিন্ত্র খাদয-প্রাথীর দ্বারা প্রদাির্ারীদর্ জািাদিা হদয়দে, নবদবেিা র্দর িুর্ম, পুনষ্টর্র খাবারগুনল এবং খাবাদরর 

পযাদর্জগুনল প্রদাি র্রার জিয ির্ল র্ুনক্তিং ি প্রদেষ্টা র্রদবি৷ র্িদরূ িম্ভব, প্রদাির্ারীদর্ িাদদর দ্বারা 

সিবা প্রদি স াষ্ঠীগুনলর িামানজর্ পেন্দগুনলদর্ও নবদবেিা র্রদি হদব৷ 

(h) খাদয, HRA এর দ্বারা অিুদমানদি এবং DOHMH এর প্রদয়াজিীয়িাগুনল অিুিাদর, স্থািগুনলদি িংরনেি, 

প্রস্তুিরৃ্ি, পনরদবশিরৃ্ি এবং বনিি হদি হদব৷  

(i) প্রদাির্ারী খাদযগুনলদর্ এর্টি বযনক্ত বিবাদির স্থাদি,  ৃদহ, অথবা অযাপাটক দমন্ট, অথবা এর্টি সমাটর র্াদি 

িংরনেি অথবা নবিরি র্রদব িা র্নদ িা নিউ ইয়র্ক  নিটির পনরচ্ছন্নিা নবনির অিুিরদণ সমাটর র্ািটির 

এর্টি ভ্রামযমাণ খাদয পনরদর্বা বযবস্থা নহিাদব োলিা র্রার জিয এর্টি তবি অিুদমাদি থাদর্৷  

(j) বযবহাদরর িময়িীমা অনিক্রান্ত হওয়ার পূদবক খাদযগুনল এর্মাে প্রদয়াজিীয়িার্ুক্তদদর নির্ট পনরদবশি 

র্রদি হদব এবং বযবিা র্রা, নবক্রয় র্রা, অথবা অিযিাদব িষ্ট র্রা র্াদব িা৷  

(k) প্রদাির্ারী আবনশযর্িাদব খাদযগুনলদর্ সিগুনলর বযবহাদরর সময়াদপনূিক র পূদবক নবিরণ র্রদবি এবং 

সময়াদপূনিক র িানরখ অিুিাদর নবিরদণর সেদে অগ্রানির্ার প্রদাি র্রদবি৷ র্নদ খাদযগুনলর মদিয িাজা 

উৎপাদিগুনল অন্তিুক ক্ত থাদর্, িাহদল প্রদাির্ারীদর্ আবনশযর্িাদব িাজা উৎপাদিগুনলদর্ সিগুনল প্রাপ্ত র্রার 

িাদথ এবং িষ্ট হওয়ার পূদবকই নবিরণ র্রদি হদব৷ র্নদ সর্াি EFAP খাদয িষ্ট হদয় র্ায় অথবা বযবহাদর 

সময়াদ উিীণক হয়, িাহদল প্রদাির্ারীদর্ আবনশযর্িাদব সিটি িষ্ট র্রার পূদবক HRA সর্ িূেীি র্রদি হদব৷  

(l) খাদযগুনলদর্ আবনশযর্িাদব অিয সর্াি প্রনিষ্ঠাদির নির্ট উপ-নবিরণ র্রা র্াদব িা। 

(m) খাদযগুনলর গ্রহণর্ারীদদর আবনশযর্িাদব নিননলনখিগুনল র্রার জিয অিুদরাি র্রা র্াদব িা:  

(1) এর্টি দাি র্রা  

(2) খাদদযর মলূয প্রদাি র্রা  
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(3) খাদদযর পনরবদিক  র্াজ র্রা  

(4) এর্টি িমীয় অথবা রাজনিনির্ র্ার্কর্লাদপ অংশগ্রহণ র্রা, অথবা  

(5) আপৎর্ালীি খাদয পাওয়ার জিয এর্টি প্রদয়াজিীয়িা স্বরূপ িাাঁদদর প্রদয়াজিীয়িা প্রমাণ র্রার 

জিয িনথ প্রদাি র্রা  

(n) প্রদাির্ারী আবনশযর্িাদব:  

(1) EFAP খাদযগুনলর প্রানপ্ত এবং নবিরণগুনলদর্ িনথিুক্তর্ারী সরর্িক  রাখদি হদব। 

(2) EFAP খাদযগুনলর নবিরদণর িদঙ্গ িহদর্া ী ির্ল খরেগুনলদর্ িনথিুক্তর্ারী রনিদগুনল রাখদি হদব। 

(3) সিগুনল সর্ র্যাদলন্ডার বেদরর সিটির সশর্ সথদর্ পরবিী নিি বেদরর জিয ির্ল সরর্িক গুনল 

রাখদি হদব এবং HRA এর র্মকর্িক াদদর দ্বারা সিগুনলর পনরদশকি অিুদমানদি র্রদি হদব৷  

(4) নবিরদণর স্থািটিদি খাদযগুনলর প্রানপ্ত এবং নবিরদণর সরর্িক গুনলর এর্টি র্নপ রাখদি হদব৷  

(5) েুনর, িাঙেুর, অথবা অিযািয আপৎর্ালীি ঘটিাগুনলর সেদে স্থািীয় পুনলশ এবং HRA সর্ 

িূেীি র্রদি হদব। 

(6) EFAP খাদয গ্রহণ র্রার এবং নবিরণ র্রার জিয প্রদয়াজিীয় পানমকট এবং লাইদিন্সগুনল রাখদি হদব। 

(7) িাদদর সফ্িাদরল নিদয়া র্িক া িিাক্তর্রণ িম্বর ( Federal Employer Identification 

Number, EIN) এবং র্র-োদডর নস্থনি ফ্াইদল রাখদি হদব। 

(o) প্রদাির্ারীর আবনশযর্িাদব, পনরদবশিরৃ্ি মািুর্দদর নহিাব রাখার উদেদশয, HRA এর র্াদে গ্রহণদর্া য 

এর্টি উপায় থার্দি হদব৷  

(p) প্রদাির্ারীদর্ আবনশযর্িাদব, HRA এর দ্বারা নিিকানরি এর্টা ফ্দমক এবং পন্থায়, পনরদবশিরৃ্ি মািরু্দদর 

িংখযা এবং এই প্রর্ার অিযািয পনরিংখযািনিনির্ িথয সর্গুনল HRA োইদি পাদর, অন্তিুক ক্ত র্দর, এর্টি 

নিিুক ল মানির্ পনরিংখযািনিনির্ নরদপাটক  জমা নদদি হদব৷  

(q) প্রদাির্ারী র্াদজর নদি এবং িময়গুনলদর্ আবনশযর্িাদব 311 সর্ জািাদি হদব, এবং প্রদাির্ারীদর্, 311 

এর দ্বারা স্থািটিদি পাঠাদিা সর্দর্াদিা বযনক্তর নির্ট পনরদর্বা প্রদাি র্রদি হদব৷  

(r) প্রদাির্ারীদর্ আবনশযর্িাদব, িাদদর নবরুদদ্ধ প্রাপ্ত র্রা সর্দর্াদিা অনিদর্াদ র উির নদদি হদব র্া HRA 

র্িৃক র্ গ্রহীি হয় এবং িার নবর্দয় অনিদর্া র্ারীদর্ জািাদিাহয়। 
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(s) প্রদাির্ারীদর্ আবনশযর্িাদব এই অিযাদয়র অিীদি প্রদয়াজিীয় অিিুাদর HRA র্মকর্িক াদদর স্থািটি 

পনরদশকদির জিয অিুমনি প্রদাি র্রদি হদব৷  

(t) প্রদাির্ারীদর্ আবনশযর্িাদব, িমূ্পরর্ পুনষ্ট িহায়িা র্ার্কক্রদমর (অথবা অিয সর্দর্াদিা পরবিী র্ার্কক্রম) 

িম্পদর্ক  HRA এর দ্বারা গ্রহণদর্া য এর্টি আর্াদর এবং পন্থায় নবসৃ্তনি প্রদাি র্রদি হদব৷  

(u) প্রদাির্ারী আবনশযর্িাদব, িাদদর র্াদজর নদি এবং ঘন্টার সর্দর্াদিা িামনয়র্ অথবা স্থায়ী বন্ধ র্রার 

অথবা স্থাি, সর্খাদি খাদয িংরনেি অথবা নবিনরি হদব, পনরবিক দির নবর্দয় HRA সর্ িূনেি র্রদব এবং 

অিুদমাদি প্রাপ্ত র্রদব৷ প্রদাির্ারী, আবনশযর্িাদব HRA সর্ এর্টি িময়ািু  পন্থায় সর্া াদর্াদ র িথযগুনলর 

সেদে সর্দর্াদিা পনরবিক ি িম্পদর্ক ও অবনহি র্রদব৷  

(v) প্রদাির্ারী আবনশযর্িাদব এই অিযাদয়র অিীদি প্রাপ্ত র্রা প্রশািনির্ িহনবলটি, ইনিমদিযই অিয সর্াি 

িিার দ্বারা িমূ্পণকরূদপ অথবা আংনশর্িাদব বযয়পূরণ র্রা হদয়দে এমি সর্াি খরদের জিয বযবহার র্রদবি 

িা৷ 

(w) প্রদাির্ারী আবনশযর্িাদব, এই অিযাদয়র অিীদি প্রাপ্ত র্রা খাদয অথবা িহনবলগুনল, এর্টি নিনদকষ্ট 

জিপদদর নির্ট খাদয প্রদাদির জিয, সর্মি এর্টি বনরষ্ঠ বযনক্তদদর সর্দে অথবা অিাবািী নেনর্ৎিা 

র্ার্কক্রমগুনল, সর্দর্াদিা িরর্ানর সর্া াদর্াদ র মািযদম প্রাপ্ত িহনবদলর জিয পনরপরূণ র্রদবি িা৷ 

(x) প্রদাির্ারী আবনশযর্িাদব অিযথায় HRA এর িদঙ্গ, িাদদর EFAP র্ার্কক্রমটির প্রশািদির সেদে 

িহদর্ান িা র্রদবি৷ 

 

§ 4-06 খাদয নবতরণ এবং িংতশাধিিমূহ৷ 

(a) িহনবদলর উপলব্ধিার নবর্য়বস্তুস্বরূপ, র্মপদে বেদর এর্বার, HRA অথবা িাদদর অিুদমানদি পেরা, 

এর্টি সক্রনিট লাইদির আর্াদর শংনিি EFAP খাদয প্রদাির্ারীদদর নির্ট খাদয নবিরণগুনল র্রদবি, সর্টি 

প্রদাির্ারীরা HRA এর েুনক্তর অিীি িরবরাহর্ারীদদর সথদর্ খাদয িা ালপ্রাপ্ত র্রার জিয বযবহার র্রদি 

পাদরি৷ প্রদিযর্ প্রদাির্ারীর খাদয নবিরদণর পনরমাণ নিিকারদণর সেদে নবদবনেি উপাদািগুনলর মদিয অন্তিুক ক্ত 

হদব স াষ্ঠীনিনির্ প্রদয়াজিীয়িা, প্রদাির্ারীর েমিা, প্রদাির্ারীর অিীি র্মকদেিা, এবং জানি ি অন্তিুক নক্ত 

এবং িাময৷ 

(b) HRA নিননলনখিগুনলদর্ অন্তিুক ক্ত র্দর উপাদািগুনলর উপর নিনি র্দর খাদয নবিরদণর পনরমাণগুনল 

বযবস্থানপি র্রদি পাদর: 
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(1) মানির্ পনরিংখযািনিনির্ নরদপাটক  জমা নদদি বযথকিা; 

(2) িুল মানির্ পনরিংখযািনিনির্ নরদপাটক  জমা সদওয়া; 

(3) প্রদাির্ারীর EFAP নস্থনির সেদে িনক্রয় সথদর্ িদর-রাখা অথবা বন্ধ হওয়ার মি এর্টি 

পনরবিক ি; 

(4) প্রদাির্ারীর িরফ্ সথদর্ িাদদর নবিরদণর পনরমাদণর সেদে এর্টি হ্রাি ঘটাদিার জিয অিুদরাি; 

(5) EFAP এর দ্বারা নিয়নমিিাদব পরূণ র্রণীয়গুনলর অনির্ আপৎর্ালীি খাদদযর প্রদয়াজিীয়িা 

(সর্মি, অনির্ান্ড, আপৎর্ালীি পনরনস্থনি, অথবা জি-স্বাস্থয িংক্রান্ত আপৎর্ালীি পনরনস্থনি); 

(6) EFAP িহনবল প্রদাদির সেদে হ্রাি, অথবা 

(7) পনরবিক িশীল িিৃত্ত্ব, পনরবনিক ি িৃিানত্ত্বর্ প্রদেপণগুনল, অথবা এর্টি নিনদকষ্ট অঞ্চদল পনরদর্বা 

প্রদাির্ারী খাদয র্ার্কক্রদমর উপলব্ধিার সেদে পনরবিক িগুনল৷ 

(c) এর্টি EFAP খাদয প্রদাির্ারী নহিাদব শংিার্রণ এই িারাটির অিীদি এর্টি খাদয নবিরণ প্রানপ্ত নিনিি 

র্দর িা৷ 

§ 4-07 খাদয নবতরতণর িতে িহত াগী খরচগুনে বযয়পরুণ। 

িহনবদলর উপলব্ধিার নবর্য়বস্তুস্বরূপ, HRA EFAP খাদয নবিরণর্ারীদদর, EFAP র্ার্কক্রদমর মািযদম প্রাপ্ত 

র্রা খাদয প্রদাি র্রার র্ুনক্তিং ি মূলযগুনলর বযয়পূরণ র্রদি পাদর, িদব শিক  থাদর্ সর্ প্রদাির্ারী EFAP 

এর দ্বারা িহনবল প্রাপ্ত হদয়নেল র্খি, অিযাবশযর্ীয় উপাদাি, খাদয নবিরদণর িদঙ্গ িম্পনর্ক ি িরঞ্জামগুনল, 

মজিুর্রণ, এবং প্রস্তুনি, খাদয পনরদবশদণর উপাদািগুনল, সমরামনি এবং র্মী, অন্তিুক ক্ত র্দর, এই প্রর্ার 

খরেগুনল র্রা হদয়নেল৷ খাদয প্রদাির্ারীরা এর্দে এবং এমি এর্টি পন্থায় সর্টি HRA এর দ্বারা অিুদমানদি, 

এই প্রর্ার বযয়পূরদণর জিয আদবদি র্রদি পাদরি৷ খাদয প্রদাির্ারীরা, অিয এর্টি িহনবল প্রদাির্ারী িূদের 

দ্বারা ইনিমদিয আচ্ছানদি খরেগুনলর জিয িহনবল প্রদাদির জিয অিুদরাি িাও র্রদি পাদর৷  

 

§ 4-08 িক্ষমতা-গঠিনিনির্ অিুদাি। 

িহনবদলর উপলব্ধিার নবর্য়বস্তুস্বরূপ, HRA িাদদর ইচ্ছািীদি, িাদদর আপৎর্ালীি খাদয র্ার্কক্রমগুনলদর্ 

প্রিানরি র্রদি োওয়া EFAP খাদয প্রদাির্ারীদদর অথবা িাদদর আপৎর্ালীি খাদয র্ার্কক্রমগুনল, সর্গুনল এই 

অিযায়টির প্রদয়াজিীয়িাগুনলদর্ পূরণ র্রদব, প্রনিষ্ঠা র্রদি োওয়া অ-লাির্ারী প্রনিষ্ঠািগুনলর নির্ট 

অিুদাি প্রদাি র্রদি পাদর৷ 
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§ 4-09 খাদয প্রদাির্ারীতদর প কতবক্ষণ এবং বাৎিনরর্ পিুশকংিার্রতণর জিয প কাতোচিা। 

শংিার্রণ বজায় রাখার জিয, শংনিি EFAP খাদয প্রদাির্ারীদদর আবনশযর্িাদব র্ার্কক্রদমর 

প্রদয়াজিীয়িাগুনলর উদিখদর্া য অিুপালির্ারী থার্দি হদব এবং HRA এর এর্টি বাৎিনরর্ পুিশকংিার্রণ 

পর্কাদলােিায় উিীণক হদি হদব৷ বাৎিনরর্ পুিশকংিার্রণ পর্কাদলােিাটির মদিয অন্তিুক ক্ত হয় প্রদাির্ারীদদর 

নির্ট, র্ারা এই অিযাদয়র অিীদি খাদয নবিরণগুনল প্রাপ্ত র্দর, এর্টি র্মপদে প্রনি বেদর এর্টি স্থাি 

পনরদশকি৷ র্নদ HRA নিিকারণ র্দর সর্ এর্টি প্রদাির্ারী র্ার্কক্রদমর প্রদয়াজিীয়িাগুনলর প্রনি উদিখদর্া য 

অিুপালির্ারী িয়, িাহদল HRA প্রদাির্ারীর খাদয নবিরণ হ্রাি র্রদি পাদর, রদ র্রদি পাদর, অথবা 

িাদদর EFAP খাদয প্রদাির্ারীর শংিার্রণ বানিল র্রদি পাদর৷ এর্জি প্রদাির্ারীর খাদয নবিরদণর 

পনরমাণ হ্রাি র্রার, রদ র্রার অথবা িমাপ্ত র্রার, অথবা িাদদর EFAP খাদয প্রদাির্ারীর শংিাপে বানিল 

র্রার পূদবক, HRA প্রদাির্ারীর নির্ট নলনখিিাদব নবজ্ঞনপ্ত প্রদাি র্রদব এবং প্রদাির্ারীর দ্বারা আপনি র্রার 

জিয এর্টি িুদর্া  প্রদাি র্রদব৷ 

§ 4-10 বানতেরৃ্ত খাদয প্রদাির্ারী শংিার্রতণর পিুিকংস্থাপি র্রা। 

এর্জি খাদয প্রদাির্ারী র্ার EFAP খাদয প্রদাির্ারীদর শংিার্রণটি, িারা 4-09 অিুিাদর বানিল র্রা 

হদয়নেল, নিনি, HRS এর দ্বারা নিনদকষ্টরৃ্ি ফ্দমক এবং পন্থায় এই প্রর্ার িংশার্রণ পুিিকংস্থাপদির জিয আদবদি 

র্রদি পাদরি, এই প্রর্ার প্রদশকি র্রার দ্বারা সর্ র্নদ এই প্রর্ার শংিার্রণটি পুিিকংস্থানপি হয় িাহদল 

প্রদাির্ারী র্ার্কক্রদমর প্রদয়াজিীয়িাগুনল অিুপালি র্রদব৷ 

NEW YORK CITY LAW DEPARTMENT (নিউ ইয়র্ক  নিটি আইি নবিাগ) 

DIVISION OF LEGAL COUNSEL (আইনি পনরমতশকর নবিাগ) 

100 CHURCH STREET 

NEW YORK, NY 10007 

212-356-4028 

 

অধযায় §1043(d)-এর অিুিরতণ 

শংিার্রণ 

 

নবনধর নশতরািাম: আপৎর্ালীি খাদয িহায়িা র্ার্কক্রদমর (Emergency Food Assistance Program) 

নিয়ন্ত্রণর্ারী নিয়মগুনল 

 

কর াতরন্স িম্বর: 2021 RG 038 
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নবনধ প্রণয়ির্ারী এতজনন্স: মািব িম্পদ প্রশািি (Human Resources Administration) 

 

  আনম প্রিযয়ি র্রনে সর্, এই অনফ্ি উপদর বনণকি প্রস্তানবি নবনি নিউ ইয়র্ক  নিটির িিদদর 

িারা 1043(d) এর প্রদয়াজি অিুর্ায়ী পর্কাদলােিা র্দরদে এবং উপদর বনণকি প্রস্তানবি নবনি: 

 

(i) আইদির প্রনবিািগুনল অিুদমাদদির উদেশয িািদি খিডা র্রা হদয়দে; 

(ii) অিয সর্ািও প্রদর্াজয নিয়মনবনির নবদরািী িয়; 

(iii) র্িদরূ িম্ভব বাস্তবিম্মি ও উপর্ুক্ত, এর্ান্তিাদব বনণকি উদেশয অজক দি িংনেপ্তিাদব 

প্রণীি; এবং 

(iv) র্িদরূ িম্ভব বাস্তবিম্মি ও উপর্ুক্ত, নিনি ও উদেদশযর এর্টি নববৃনি অন্তিুক ক্ত র্দর র্া 
আইিটি ও আইি দ্বারা আদরানপি প্রদয়াজিীয়িার এর্টি িুস্পষ্ট বযাখযা প্রদাি র্দর।। 

 

/s/ STEVEN GOULDEN       িানরখ: এনপ্রল 1, 2022 

িারপ্রাপ্ত র্দপকাদরশি র্াউিদন্সল (Acting Corporation Counsel) 

 

 

 

নিউ ইয়র্ক  নিটি কময়তরর অপাতরশি িংনিষ্ট অন ি  

(NEW YORK CITY MAYOR’S OFFICE OF OPERATIONS) 

253 BROADWAY, 10th FLOOR 

NEW YORK, NY 10007 

212-788-1400 

  

 

প্রতযয়ি / নবতিষণ  

িিতদর ধারা 1043(d) অিুিাতর 

 

 

নবনধর নশতরািাম: আপৎর্ােীি খাদয িহায়তা র্া কিতমর (Emergency Food Assistance 

Program) নিয়িণর্ারী নিয়মগুনে 

কর াতরন্স িম্বর: HRA-31 

নবনধ প্রণয়ির্ারী এতজনন্স: মািব িম্পদ প্রশািি (Human Resources Administration) 
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আনম প্রিযয়ি র্রনে সর্, নিউ ইয়র্ক  নিটি োটক াদরর িারা 1043(d) এর প্রদয়াজি অিুর্ায়ী এই অনফ্ি 

উপদর বনণকি প্রস্তানবি নিয়মটি নবদির্ণ র্দরদে, এবং উপদর বনণকি প্রস্তানবি নিয়মটি: 

 

(i) স্বিন্ত্র িম্প্রদায় বা িম্প্রদায়িমূদহর জিয সবাি ময এবং িরল িার্ায় সলখা হদয়দে; 

 

(ii) নিয়দমর নিনদষ্ট উদেশয অজক দির িদঙ্গ িামঞ্জিযপণূক র্রদি নবনচ্ছন্ন নিয়নন্ত্রি িম্প্রদায় বা 
িম্প্রদায়িমূদহর জিয িম্মনির খরে র্ম র্দর; এবং 

 

(iii) প্রনির্াদরর িময়িীমা সদয় িা র্ারণ এটি সর্ািও লঙ্ঘি, লঙ্ঘদির পনরবিক ি বা লঙ্ঘদির
িাদথ িম্পনর্ক ি শানস্তর পনরবিক ি স্থাপি র্দর িা। 

 

 

   /s/ Francisco X. Navarro      2ই জিু,, 2022 

    সময়দরর অপাদরশিিংক্রান্ত অনফ্ি (Mayor’s Office of Operations)          িানরখ 

 

 


