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এই িনিপত্রটি স্রবলমাত্র তথিযের জিযে পুিরায় প্ররাশ ররা হথছে।

অিথুমাদথির স্াক্ষর িারা মলূ িনিপত্রটি DHCR-এর বানিভািা প্রশাসি 
দপ্তথরর ফাইথল আথে।

 এজেন্সী কর্তৃ ক পরিচারির সমস্ত ভাডাি আইজেি আওরায় ভাডা প্রশাসকজেি আজেশ পুের ত্ৃজ্চোি অেজুিাধ এ্ং প্রশাসরেক 
পরতৃাজিাচোি েে্য আজ্েেগুরি রেধতৃািণ কিাি অেজুিাধ সম্পরকতৃ র DHCR-এি েসীররগুরি স্পষ্ট কিা ও মমজে চিাি েে্য এই েসীররগর 
র্্র্র োরি কিা হজছে।

 প্রশাসরেক পরতৃাজিাচোি (PAR)েে্য সময়মজরা আজ্েে োরিি কিাি মাধ্যজম আইেগুরি ভাডা প্রশাসজকি আজেজশি 
আপসীি কিাি ্্য্স্া কজি। প্রশাসরেক পরতৃাজিাচোি েে্য আজ্েেগুরি ভাডা প্রশাসজকি আজেজশি রারিজিি 35 রেজেি মজধ্য অ্শ্যই 
DHCR-এি কাজে োজয়ি কিজর হজ্। োগরিক অেশুসীিে আইে ও র্রধগুরিি আর্তৃ জকি 78 অেজুছেে অেসুাজি একর্ PAR রেধতৃািণ, 
রা করমশোজিি চূডান্ত আজেশ, র্চাি সংক্ান্ত পরতৃাজিাচোি েে্য PAR রেধতৃািণ প্রকাশ কিাি রারিজিি 60 রেজেি মজধ্য আোিজর 
আজ্েে কজি আরপি কিা মরজর পাজি।

 মরিাজে DHCR োেজর মপজিজেে মর এই আজেশর্ একর্ গুরুত্বপূণতৃ র্ষজয় োরিয়ারর, অব্ধরা ্া অরেয়জমি ফি মসইিাজে 
আইে ও রেয়মর্রধগুরিও মকাজো মামিাি মর মকাজো পজষেি আজ্েজেি মষেজরে, ্া রাি রেেস্ব উজে্যাজগ এ্ং ষেররগ্রস্ সকি পষেজক 
মোর্শ মেওয়াি রভরতিজর, DHCR-মক মকাজো মামিা পুের ত্ৃজ্চোি অেমুরর রেজয়জে। রজ্, মামিায় পুজ ত্ৃ উত্াপে োকিা র্ষয়গুরি 
পুের ত্ৃজ্চোি েে্য প্রজরাে্য হজ্ ো ররে ো র্ষয়র্ আজগ মেজক ো পাওয়া মকাজো েরুে প্রমাণ দ্ািা গঠে কিা হজয় োজক।

 চাির্ ভাডা রেয়ন্ত্রণ আইজে োরি কিা DHCR-এি আজেজশি পুের ত্ৃজ্চোি অেজুিাজধি েে্য পদ্ধরর এ্ং সময়সসীমা সুরেরেতৃষ্ট 
ও মাজোপজরাগসী কিাি েে্য DHCR রেম্নরিরির েসীরর গ্রহণ কিজে:

 মকাজো গুরুত্বপূণতৃ র্ষজয় অরেয়জমি রভরতিজর ভাডা প্রশাসক কর্তৃ ক োরি কিা আজেজশি পুের ত্ৃজ্চোি েে্য অেজুিাধ আজেশ 
োরি হওয়াি রারিজিি 95 রেজেি মজধ্য অ্শ্যই DHCR-মক মেওয়া উরচর। এই পরিরস্ররজর পুের ত্ৃজ্চোি েে্য অেজুিাধগুরি 
আজেশ োরি হওয়াি রারিি মেজক 95 রেজেিও ম্রশ সমজয়ি মজধ্য স্বয়ংরক্য়ভাজ্ অস্বসীকাি কিা হজ্ ররে ো আজ্েেকািসী রেধতৃারির 
সময়সসীমাি মজধ্য অেজুিাধর্ োরিি কিজর অষেমরাি রজেষ্ট প্রমাণ রেজর পাজিে। উোহিণস্বরূপ, ররে DHCR মসই সমজয়ি মজধ্য 
আজেশর্ রোরেভাজ্ ষেররগ্রস্ত পষেজক ো মেে, ্ া েরুে প্রমাণ আর্ষ্্র হয় রা এি আজগ পাওয়া রায়রে। পুের ত্ৃজ্চোি অেজুিাধর্জর 
রেধতৃািণ কিাজক প্রভার্র কজি এমে একর্ গুরুত্বপূণতৃ র্ষজয় অরেয়মজক প্রমাণ কিাি েে্য পরতৃাপ্ত প্রমাণ োকজর হজ্।

 মকােও গুরুত্বপূণতৃ র্ষজয় অরেয়জমি রভরতিজর করমশোজিি আজেজশি পুের ত্ৃজ্চোি েে্য অেজুিাধ আজেশ োরি কিাি রারিজিি 
60 রেজেি মজধ্য কিা উরচর ররে ো অেজুিাধকািসী রেধতৃারির সময়সসীমাি মজধ্য মকে অেজুিাধর্ োরিি কিজর পািজ্ে ো ্জি আশা 
কিা হজ্ রাি স্বপজষে রজেষ্ট রুরতি মেিাজর পাজিে।

েসীরর র্্র্র 91-5 (মসজটেম্বি 5, 1991) 

ভাডা প্রশাসক এবং / অথবা কমিশনার কর্তৃ ক  
প্রদত্ত আদদশ পনুমবতৃদবচনা করার জন্য অনদুরাধ  

ফাইল করার সীিাবদ্ধরা

নীমর মবব্মর 91-5

পুেঃপ্রকাশ কিা 9/97



 োরিয়ারর ্ া অব্ধরাি রভরতিজর ভাডা প্রশাসক ্ া করমশোি দ্ািা োরি কিা আজেশগুরিি পুের ত্ৃজ্চোি েে্য অেজুিাধগুরি 
সময়সসীমায় আ্দ্ধ েয়। রজ্, োরিয়ারর ্ া অব্ধরা রকভাজ্ হজয়জে রা সম্পরকতৃ র রে্যারে এ্ং েরেপরে অেজুিাধকািসী পষেজক অ্শ্যই 
সি্িাহ কিজর হজ্।

 করমশোজিি আজেজশি মরাগ্যরা রেধতৃািজণি েে্য মকাজো একেে পষে অেজুছেে 78 অেরুায়সী মামিা োজয়ি কিজি, ্া  
মসই র্ষয় সম্পজকতৃ  প্রেতি িায় সংগ্রজহি েে্য আজেশোমা োরি কিা োকজি মকাজো কািজণই পুের ত্ৃজ্চোি অেজুিাধ অেজুমােে কিা 
রাজ্ ো।

 একর্ েরুিসী র্ষজয় প্ররািণা, অব্ধরা এ্ং অরেয়ম-এি সংজ্া রেম্নরিরির:

 প্ররািণা  রমে্যা ্া র্ভ্ারন্তকি রে্য রা মকাজো একেে পষে রমে্যা ্া র্ভ্ারন্তকি ্জি ঞ্ােজরে এ্ং রা DHCR সর্য রহসাজ্ 
র্শ্াস কজিরেি এ্ং রা ভাডা প্রশাসক ্া করমশোজিি আজেশজক প্রভার্র কজিরেি।

 অব্ধরা   DHCR-এি একর্ পেজষেপ রা আইেসী রেয়মেসীররগুরিি পরিপন্সী এ্ং কারতৃর্রধজর সমূ্পণতৃ ত্রুর্ উপস্াপে কজি।

 অরেয়ম একর্ গুরুত্বপূণতৃ র্ষয়
  ভাডা ্া েরিমাোি সঠিক গণো কিজর অে্া প্র্যারটিস এ্ং কারতৃর্রধি প্ররররঠির রেয়ম মমজে চিজর  

এজেরন্ি ্্যেতৃরা।

 পুের ত্ৃজ্চোি েে্য মকােও অেজুিাধ মঞ্িু হজি, মামিার্ পুেিায় চাি ুকিা হয় এ্ং এজেরন্ পূ ত্ৃ্রতী আজেশ স্রগর কিাি 
আজেশ রেজর পাজি। ররে স্রগর কিাি আজেশ মেওয়া হয়, রজ্ মামিার্ পুেিায় চাি ুকিাি কারতৃপদ্ধররি মোর্জশ ্া আজেশোমায় 
মকাে মোর্শ ্া আজেশ পূজ ত্ৃকাি আজেশোমাি সমস্ত পষেজক মেওয়া হজ্ রাি শরতৃ া্িসী রেরেতৃষ্ট কিা হজ্।

 পুের ত্ৃজ্চোি েে্য মকােও অেজুিাজধি অেজুমােে কিা ্ া অস্বসীকাি কিা এজেরন্জর আরপজিি র্ষয় েয়। পুের ত্ৃজ্চো কিাি 
পজি োরি কিা একর্ আজেশ, রা পূজ ত্ৃি আজেজশি সাি্তিাজক সংজশাধে কজি, পূজ ত্ৃি আজেশর্জক ররটুকু পরিমাজণ সংজশাধে কিা হজয়রেি 
রা প্রর্যাহাি কজি। োরি কিাি রারিি এ্ং কারতৃকি হওয়াি রারিির্ োরি কিা েরুে আজেশ অেসুাজি। সুরিাং, পুিাজো আজেশ 
োরি কিা মেজক রহসা্ কিজি আজ্েে কিাি সময়সসীমা মশষ হজয় মগজিও, ভাডার্য়া প্রশাসক ্া করমশোি কর্তৃ ক েরুে আজেশ োরি 
কিা হজয়জে রকো রাি উপি রেভতৃ ি কজি, মরজকাজো একর্ পষে প্রশাসরেক ্ া র্চাি সংক্ান্ত পরতৃাজিাচোি েে্য আজ্েে কিজর পাজিে।

 রিে মকাজো পুের ত্ৃজ্চোি পজি োরি কিা আজেশ মক্ি টাইপ সংক্ান্ত ্া ক্ারিকাি ত্রুর্ি উপি রভরতি কজি মিূ অঞ্চি 
্্যররর অে্য মকাজো একর্ অঞ্চজি পূজ ত্ৃি আজেশর্জক সংজশাধে কজি, আজেশ োরি কিাি রারিি এ্ং কারতৃকি কিাি রারিি পূজ ত্ৃি 
আজেজশ ্রণতৃর অেরুায়সী োকজ্।

 পুের ত্ৃজ্চোি েে্য একর্ অেজুিাধ PAR ্া অেজুছেে 78 ফাইি কিাি সময়সসীমা স্রগর িাজি ো। অরএ্, পুের ত্ৃজ্চোি 
েে্য একর্ অেজুিাধ একর্ PAR ্া অেজুছেে 78 অেরুায়সী কারতৃপদ্ধরর ফাইি কিাি র্কল্প হয় ো।

 এমলয়ট মজ স্যান্ার (Elliot G. Sander)
 মেপুর্ করমশোি
 ভাডা প্রশাসজেি েে্য
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