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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।

নিয়মিীনি সংক্রান্ত নিিৃনি 93-2

পুনঃপ্রকাশ করা 9/97

ননয়মনীনি সংক্ান্ত নিিনৃি 93-2 (20 আগস্ট, 1993)
(ননয়মনীনি সংক্ান্ত নিিনৃি 90-3 কক রনিি করর)

মখূ্য মলূধি উন্নয়ি (MCI)-এর উদ্দেশ্যগুনলর জি্য ঘদ্রর সংজ্রা

 MCI-এর উরদেরশযে একটি ঘররর সংজ্াটি ককিল ননম্নরুপ:

 1)   কমপরষে 59 িগ্গফুট মারপর একটি জানালা নিিীন রান্াঘর অথিা জানালা সি কেরকারনা মারপর একটি রান্াঘর। উভয় কষেররেই, একটি 
রান্াঘর অিশযেই প্ররিশদ্ার থাকা পাশ (গুনল) িাদ নদরয় কমপরষে নিন নদক নদরয় আিদ্ধ থাকরি িরি।

অথিা
 2)   কমপরষে 60 িগ্গফুট নিনশষ্ট জানালা সি একটি িদ্ধ অঞ্চল।

অথিা
 3)   কমপরষে 80 িগ্গফুট মারপর জানালা নিিীন একটি িদ্ধ অঞ্চল।

  িাথরুম, ওয়াক-ইন ক্ারসট, িারান্া, কটররস এিং িলওরয়গুনল ঘর নয়।

 একটি "িদ্ধ অঞ্চল" এমন এক অঞ্চল ো ছাদ কথরক কমরে পে্গন্ত কদয়াল নদরয় কঘরা থারক, োর এক িা একানিক নদরক একটি প্ররিশদ্ার থাকরি 
পারর। একটি িদ্ধ অঞ্চরল প্ররিরশর প্ররিশদ্ারটি একটি দরজা িা একটি নিলানেুক্ত কিালা পথ িরি িরি ো সািারণি একটি সািারণ মারপর আকাররর 
দরজার করেরমর মরিা মাপেুক্ত থাকরি, িরি এটি নদ্গুণ আকাররর দরজার করেরমর মরিা িড় িরি পারর। একটি স্াইনিং দরজা িা অনযোনযে িররণর 
দরজারক সািারণি একটি িদ্ধ অঞ্চরল প্ররিশদ্ার নিসারি মানা িরি। োইরিাক, কেিারন দটুি সংলগ্ন, অনযেথায় সংেুক্ত িদ্ধ অঞ্চলগুনল একটি নদ্গুন 
আকাররর দরজার কেরয় িড় একটি নিলানদ্ার দ্ারা পৃথক করা িয় িা স্পষ্টভারি কিাো োয় এমন জযোনমনিক আকার (কেমন একটি "L" আকার)-
এর পাথ্গকযে দ্ারা একটিরক অপরটির কথরক আলাদা করা িয়, এিং কেিারন এই িররণর প্রনিটি অঞ্চরলর মাপ কমপরষে 60 িগ্গফুট এিং কমপরষে একটি 
জানালা ররয়রছ, কসই িররণর সংলগ্ন অঞ্চলগুনল দটুি ঘর নিসারি নিরিনেি িরি।

 একটি আিানসক ইউননট অনযোনযে একই িররণর আিানসক ইউননরটর মরিা সমান সংিযেক ঘররর সংস্ান রািার জনযে ননি্গানরি িরি 
(উদািরণস্বরূপ, পনরিি্গ ন করার পনরকল্পনা কথরক িা লাইরনর অনযোনযে আিানসক ইউননরটর সারথ িুলনা করর ননি্গারণ করা); েনদও এই ননয়মনীনি 
সংক্ান্ত নিিনৃিরি িনণ্গি অনযোনযে নীনিগুনল েনদ প্ররয়াগ করা িি িরি কে পদ্ধনিরি পনরিি্গ ন িা কাস্টমাইজ করা িরয়রছ িার ফলস্বরুপ এটিরি কম 
সংিযেক ঘর থাকরি পারি।

 ভাড়া-ননয়ন্রিি এিং ভাড়া-নস্নিশীল অযোপাট্গ রমন্ট উভয় কষেররে MC ভাড়া িাড়ারনার জনযে আরিদন করার জনযে মানলরকর "ঘর"-এর এই 
সংজ্াটি িযেিিার করা উনেি। প্রনিটি প্রভানিি ভাড়াটিয়ারক মানলরকর MCI আরিদরন িার অযোপাট্গ রমরন্ট ননি্গানরি করষের সংিযো নিষরয় DHCR 
দ্ারা পরামশ্গ কদওয়া িরি। েনদ ককানও ভাড়াটিয়া িার অযোপাট্গ রমরন্টর জনযে মানলরকর MCI আরিদরন উনলিনিি ঘররর সংিযোর নিসারি আপনতি কররন 
িরি MCI-এর কাে্গপদ্ধনিরি অিশযেই এই িররনর আপনতি করা উনেি।

 ককারনা রান্াঘররর কোগযেিা (উপরর "1" নম্বরেুক্ত অনরুছেরদ) ননি্গারণকারী এই ননয়মনীনি সংক্ান্ত নিিৃ্নির কসই অংরশ করা পনরিি্গ ন 
িাত্ষেনণকভারি কাে্গকর িরি, এিং সমস্ত মলুিুনি MCI কাে্গপদ্ধনিরি প্ররোজযে িরি। অনযে সকল কষেররে, এই ননয়মনীনি সংক্ান্ত নিিনৃিটি 15 অর্াির, 
1993 িানররি এিং িার পরর দারয়রকৃি সমস্ত MCI আরিদরনর জনযে িা পরিিতী এমন ককারনা িানররির পরর কাে্গকর িরি েিন নিুন আরিদনপরেগুনল 
এই ননয়মনীনি সংক্ান্ত নিিৃ্নিরি কদওয়া "ঘর"-এর সংরশানিি সংজ্া সি উপলব্ধ করা িরি। কসই সময় পে্গন্ত MCI প্রনক্য়ার জনযে "ঘর" এর িি্গ মান 
সংজ্া ননি্গারণকারী ননয়মনীনি সংক্ান্ত নিিৃ্নি 90-3 কাে্গকর থাকরি।

 জজরাদ্সফ এ নি'জ�রাস্রা (Joseph A. D’Agosta)
 কিপুটি কনমশনার
 ভাড়া প্রশাসরনর জনযে


