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আর্থিক কষ্ট দার্িত্যাগ অনুর াধ ফর্ি 
সম্প্রসার্ ত্ পর্িস্টাইর্ ন ফফার্ করেনা  এিং পর্িস্টাইর্ ন িুজ র্ফি পযারকর্জং 

র্নর্িদ্ধ 
 

স্ট াগয আচ্ছানিত খািয পনরটেো প্রিাির্ারী এেং স্টিার্ািগুনলর দ্বারা এই ফেকটি েযেহার র্রা হটে 
এিভায়িকটেন্টাল র্িজারটভশি ল (Environmental Conservation Law, ECL)-এর ধারা 27-3003-এর 
উপনিপােক টেন্ট 1-এর প্রটয়াজিীয়তা স্টেটর্ িানেতযাটগর জিয আটেিি র্রটত ো আরও নিসটপাটজেল খািয 
পনরটেো র্টন্টিাটর নেনি, নেিটয়র জিয প্রস্তানেত, ো নিউ ইয়র্ক  স্টেটে নেতরণ র্রা হয়। 
 

এই সম্প্রসানরত পনলোইনরি স্টফাে র্টন্টিার র্ষ্ট িানেতযাটগর অিুটরাধ ফেকটি পূরণ র্রার আটগ, অিুগ্রহ 
র্টর প্রটয়াজিীয়তা এেং স্ট াগযতা সম্পনর্ক ত আইি পট়ে নিি। আইি, প্রনেধাি, র্ষ্ট িানেতযাগ, এেং ছা়ে 
সম্পটর্ক  আরও তটেযর জিয স্টিখুি https ://on.ny.gov/FoamFreeNY। 

প্রশ্ন আটছ? ইটেল: foamban@dec.ny.gov  
 

I. সাধা ণ ত্থয 
 

সম্প্রসানরত পনলোইনরি স্টফাে র্টন্টিার এেং পনলোইনরি লুজ নফল পযাটর্নজং নিনেটের অধীটি 1, িা 
জানুযার্ , 2022 ফথরক কার্িক , স্টর্ািও র্ভার র্রা খািয পনরটেো প্রিাির্ারী ো স্টিার্ািটর্ নিউ ইয়র্ক  
স্টেটে নিসটপাটজেল খািয পনরটেোর র্টন্টিাটর  াটত সম্প্রসানরত পনলোইনরি স্টফাে (EPS) স্টফাে োটর্ তা 
নেনি, নেিটয়র প্রস্তাে ো নেতরণ র্রার অিুেনত স্টিওয়া হটে িা। তটে, স্ট াগয আচ্ছানিত খািয পনরটেো 
প্রিাির্ারী এেং স্টিার্ািগুনল নিনিকষ্ট প্রটয়াজিীয়তা স্টেটর্  12 োটসর জিয আনেকর্ র্ষ্ট িানেতযাটগর জিয 
আটেিি র্রটত পাটর৷ 
 

আচ্ছানিত খািয পনরটেো প্রিাির্ারী এেং স্টিার্ািগুনল, স্ট গুনল খাওয়ার জিয প্রস্তুত র্রা খাোর এেং পািীয় 
নেনি ো নেতরণ র্টর এেং স্ট াগযতার োিিণ্ড পূরণ র্টর তারা এই ফটেকর োধযটে এর্র্-েযেহাটরর জিয, 
নিসটপাটজেল স্টফাে খািয পনরটেো র্টন্টিাটরর জিয আনেকর্ র্ষ্ট িানেতযাটগর অিুটরাধ র্রটত পাটর। প্রিত্ত 
িানেতযাগ এর্ েছটরর জিয বেধ হটে। এই িানেতযাগ র্রার অিুটরাধ ফেক জো স্টিওয়া হটলও, এর্টি 
িানেতযাগ অিুটোিটির গযারানন্ট স্টিয় িা। 

II. ফর্াগযত্া  র্ানদণ্ড 
 

এর্টি আচ্ছানিত খািয পনরটেো প্রিাির্ারীটর্, প্রাঙ্গটি ো প্রাঙ্গটির োইটর েযেহাটরর জিয প্রস্তুত র্রা খািয 
এেং পািীয় নেনি ো নেতরটণর েযেসায় নি ুক্ত স্ট  স্টর্ািও েযনক্ত নহসাটে সংজ্ঞানয়ত র্রা হয়। 
 

আনে নর্ এর্জি আচ্ছানিত খািয পনরটেো প্রিাির্ারী? স্টিখুি: https://on.ny.gov/FoamFreeNY 
 

এই ফেকটি েযেহার র্রার স্ট াগয হওয়ার জিয, এর্টি আচ্ছানিত খািয পনরটেো প্রিাির্ারী ো স্টিার্ািটর্ 
নিউ ইয়র্ক  স্টেটের েটধয অেনিত ো পনরচালিা র্রটত হটে এেং অেশযই নিউ ইয়র্ক  নসটির োইটর অেনিত 
হটত হটে৷ নিউ ইয়র্ক  নসটির স্টফাে নিটেধাজ্ঞা সংিান্ত তেয এেং িানেতযাগ আটেিটির জিয এখাটি  াি: 
nyc.gov/foamban 
 
উপরন্তু, এর্টি আচ্ছানিত খািয পনরটেো প্রিাির্ারী ো স্টিার্ািটর্ অেশযই র্াউনন্টটত অেনিত হটত হটে, 
স্ট টি 1 লা জািুয়ানরর 2022  এর পটর EPS স্টফাে র্টন্টিার ো পযাটর্নজং নেনি ো নেতরণ নিনেটের 
উপর এর্টি িািীয় র্াউনন্ট আইি প্রটয়াগ র্রটছ িা। আরও তটেযর জিয, আপিার র্াউনন্টর সাটে 
স্ট াগাট াগ র্রুি৷  
িযর্ি, িযিসা, এিং সংস্থা র্া া এই র্িভারগ র্নর্দি ষ্ট র্ানদণ্ড প ূণ কর  না ত্া া আর্থিক কষ্ট দার্িত্যারগ  
জনয আরিদন ক া  ফর্াগয নয।  

https://on.ny.gov/FoamFreeNY
https://on.ny.gov/FoamFreeNY
mailto:foamban@dec.ny.gov
https://www.nysenate.gov/legislation/laws/ENV/A27T30
https://on.ny.gov/FoamFreeNY
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=1065036e-4ffe3a5c-1067fa5b-000babd905ee-04a6fbf56d852a22&q=1&e=10cf248c-3e47-4658-ba64-05910f9b8075&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fnyc.gov%252Ffoamban%26data%3D04%257C01%257Cecooper%2540dsny.nyc.gov%257C201ccbbcd833453dae8508d95e7a64b1%257C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%257C0%257C0%257C637644702024414642%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3D7CVrY1rzHnYmKNYGWR6XKe72TE3VW7RAQSYSpgK0oxk%253D%26reserved%3D0
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1. ফর্সি ফদাকান খাদয র্ন াপত্তাহীন িযর্িরদ  খাদয স ি াহ কর  
 

স্ট  স্টর্াটিা স্টিার্াি, আয় নিনেকটশটে, এর্টি অলাভজির্ র্টপকাটরশি, স্টফিারাল, স্টেে, ো িািীয় সরর্ারী 
সংিা দ্বারা পনরচানলত  া খািয-নিরাপত্তাহীি েযনক্তটির খািয/খাোর সরেরাহ র্টর, তারা িোয়িট াগয  
12-োটসর আনেকর্ র্ষ্ট িানেতযাটগর জিয আটেিি র্রটত পাটর। 
 

2. আচ্ছার্দত্ খাদয পর্ রিিা প্রদানকা ী র্া া খাদয র্ন াপত্তাহীন িযর্িরদ  খাদয স ি াহ কর  না 
 

আচ্ছানিত খািয পনরটেো প্রিাির্ারীরা,  াটির োনেকর্ স্টোে আয় প্রনত শাখায় $500,000 এর দ োকোন র্ে 
ও নিউ ইয়টর্ক  10 টি ো তার স্টেনশ অেিাি পনরচালিা র্টর িা এেং ফ্র্যাঞ্চাইনজ িয়, তারা িোয়িট াগয 
12-োটসর আনেকর্ র্ষ্ট িানেতযাটগর জিয আটেিি র্রটত পাটর। 
 

 

III. র্নরদি র্িকা 
 

সেস্ত স্ট াগয আচ্ছানিত খািয পনরটেো প্রিাির্ারী এেং স্টিার্ািগুনলটর্ অেশযই িানেতযাটগর অিুটরাধ ফটেকর 
অংশ A এেং অংশ C-স্টত সাটিক নফটর্শি পরূণ র্রটত হটে। আচ্ছানিত খািয পনরটেো প্রিাির্ারীরা  ারা 
খািয নিরাপত্তাহীি েযনক্তটির খািয/খাোর সরেরাহ র্টর িা নর্ন্তু অিযািয স্ট াগযতার োিিণ্ড পূরণ র্টর, 
তাটির অেশযই এই ফটেকর অংশ B সমূ্পণক র্রটত হটে।  

 

নিউ ইয়র্ক  স্টেটের পনরটেশ সংরক্ষণ এিভায়িকটেন্টাল নিপােক টেন্ট (নিপােক টেন্ট)-এ এর্টি নিধকারণ র্রার 
জিয আচ্ছানিত খািয পনরটেো প্রিাির্ারী এেং স্টিার্ািগুনলর প্রটয়াজিীয় সেস্ত তেয এেং িনে অন্তভুক ক্ত 
র্রটত হটে৷ নিপােক টেন্ট এর্টি নিধকারণ র্রার জিয সহায়র্ িনের অিুটরাধ র্রার অনধর্ার সংরক্ষণ র্টর৷ 
অিুগ্রহ র্টর অিুটরাধ ফটেকর প্রনতটি প্রটশ্নর উত্তর নিি৷  নি এর্টি েযেসানয়র্ সত্ত্বা (ট েি এর্টি 
র্টপকাটরশি, সীনেত অংশীিানরত্ব, সীনেত িায় স্টর্াম্পানি, সীনেত িায় অংশীিানরত্ব, সাধারণ অংশীিানরত্ব, ো 
এর্োত্র সমূ্পণক োনলর্ািাধীি) স্টিার্াি ো আচ্ছানিত খািয পনরটেো প্রিাির্ারীর োনলর্ হয়, তাহটল অিুগ্রহ 
র্টর নিউ ইয়র্ক  স্টেটের নিপােক টেন্ট অফ স্টেে এেং/অেো সত্ত্বা েযেসা পনরচালিা ো স্টলিটিি র্টর এেি 
প্রনতটি র্াউনন্টর র্াউনন্ট ক্লাটর্ক র র্াটছ িানখল র্রা স্ট টর্াটিা শংসাপটত্র িােটি স্ট ভাটে স্টিখা  ায়, ঠির্ 
স্টসইভাটে িােটি নলখটত হটে৷ 
 

আপিার অিুটরাটধর েূলযায়ি স্ট  োনর্ আটছ, তা স্টিখাটত অিুটরাধ ফেক জো স্টিওয়ার পটর আপনি স্ট  
নিনিতর্রণ ইটেলটি স্টপটয়টছি তার এর্টি অিুনলনপ রাখিু৷ নিপােক টেন্ট, ফটেকর অংশ A-স্টত স্টিওয়া ইটেল 
ঠির্ািায় এর্টি িানেতযাটগর নলনখত অিুটোিি ো প্রতযাখযাি জানর র্রটে। 
 

িানেতযাটগর অিুটরাটধর জিয জো স্টিওয়া তেয, তেয স্বাধীিতা আইি নিপােক টেন্ট (FOIL) অিু ায়ী 
সেকজিীিভাটে ভাগ র্রটত পাটর৷ তেয স্বাধীিতা আইি সম্পটর্ক  তটেযর জিয এখাটি  াি: 
https://www.dec.ny.gov/public/373.html। ফটেক জো স্টিওয়া তেয  াচাই র্রার জিয নিপােক টেন্টটি, নিউ 
ইয়র্ক  স্টেটের েযাটেশি এেং ফাইিযান্স নিপােক টেন্ট ো অিযািয প্রাসনঙ্গর্ সংিার সাটে িানেতযাটগর অিুটরাটধর 
তেয ভাগ র্রটত পাটর৷ 
  

https://www.dec.ny.gov/public/373.html
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আর্থিক কষ্ট দার্িত্যাগ অনুর াধ ফর্ি 
সম্প্রসার্ ত্ পর্িস্টাইর্ ন ফফার্ করেনা  এিং পর্িস্টাইর্ ন িুজ র্ফি পযারকর্জং র্নর্িদ্ধ 

অংি A

সর্স্ত ফর্াগয আচ্ছার্দত্ খাদয পর্ রিিা প্রদানকা ী এিং ফদাকানগুর্ি দ্বা া সম্পণূি ক রত্ হরি। 

I. ফদাকান িা আচ্ছার্দত্ খাদয পর্ রিিা প্রদানকা ী  ত্থয

1. সাধা ণ ত্থয

োনলটর্র িাে (পটুরা িাে,  নি এর্জি েযনক্ত হি)

েযেসা ো প্রনতষ্ঠাটির িাে: 

প্রােনের্ েযেসানয়র্ স্ট াগাট াগ এেং নশটরািাে: 

ইটেল:  স্টফাি িম্বর: 

েযেসা/প্রনতষ্ঠাটির ঠির্ািা: 

নসটি/িগর  স্টেে:  নজপ স্টর্াি: 

র্াউনন্ট:

েযেসা/সংিা নর্ অিয স্টর্াি িাটে েযেসা র্টর ?  □ হযাাঁ    □ িা 

 নি হযাাঁ হয়, অিুগ্রহ র্টর তানলর্াভুক্ত র্রুি:

2. আচ্ছার্দত্ খাদয পর্ রিিা প্রদানকা ী িা ফদাকান  ধ ন

এই িানেতযাটগর জিয আটেিির্ারী স্টিার্াি ো আচ্ছানিত খািয পনরটেো প্রিাির্ারীর ধরি নিেকাচি র্রুি৷ 

□ স্টরেুটরন্ট □ স্টিনল □ র্নফ শপ
□ েুনিখািা □ অিযািয ভ্রােযোি স্টিার্াি
□ র্যাোরার □ প্রাপ্তেয়স্ক  ত্ন সংিা □ িানসকংটহাে
□ ফুি ট্রার্ □ োধযনের্ নেিযালয় □ র্টলজ ো নেশ্বনেিযালয়
□ হসনপোল □ ফুি পযানি
□ প্রােনের্ সু্কল
□ র্নেউনিটি খাোর স্টপ্রাগ্রাে
□ অিযািয (অিুগ্রহ র্টর নিটচ নিনিকষ্ট র্টর নলখুি):
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II. ফর্াগযত্া

1. অিুগ্রহ র্টর নিটিকশ র্রুি স্ট  স্টর্াি স্ট াগযতার োিিণ্ড অধীটি স্টিার্াি/আচ্ছানিত খািয পনরটেো
প্রিাির্ারী আটেিি র্রটছ:

□ গ্রুপ 1: ফদাকান র্া খাদয র্ন াপত্তাহীন িযর্িরদ  খাদয স ি াহ কর

স্টিার্ািটি আনেকর্ র্ষ্ট িানেতযাটগর জিয স্ট াগয র্ারণ এটি নিম্ননলনখত প্রটয়াজিীয়তাগুনল পূরণ র্টর 
( া প্রট াজয সেগুনল পরীক্ষা র্টর স্টিখুি): 

□ এই স্টিার্ািটি স্টর্াি চাজক  ছা়ো ো িােোত্র চাটজক  খািয নিরাপত্তাহীি েযনক্তটির খাোর সরেরাহ র্টর

□ স্টিার্ািটি নিম্ননলনখতগুনলর স্ট  স্টর্াি এর্টি দ্বারা পনরচানলত হয়:
□ এর্টি স্টফিারাল সরর্ারী সংিা
□ স্টেে সরর্ারী সংিা
□ িািীয় সরর্ারী সংিা
□ এর্টি অলাভজির্ র্টপকাটরশি নিউ ইয়র্ক  স্টেটে র্া কিে পনরচালিা র্রার জিয অিুটোনিত

□ গ্রুপ 2: আচ্ছার্দত্ খাদয পর্ রিিা প্রদানকা ী নন-ফ্রাঞ্চাইর্জ ফ াট িযিসা

আচ্ছানিত খািয পনরটেো প্রিাির্ারী এর্টি আনেকর্ র্ষ্ট িানেতযাটগর জিয স্ট াগয র্ারণ এটি নিম্ননলনখত সেস্ত 
োিিণ্ড পূরণ র্টর ( া প্রট াজয সে পরীক্ষা র্টর স্টিখুি):

□ আচ্ছানিত খািয পনরটেো প্রিাির্ারীর প্রনত অেিাটি োৎসনরর্ স্টোে আয় রটয়টছ $500,000-

এর িীটচ , া সাম্প্রনতর্ র্র েছটরর জিয আয়র্র ফাইটল উটেখ র্রা হটয়টছ৷

□ আচ্ছানিত খািয পনরটেো প্রিাির্ারী নিউ ইয়র্ক  স্টেটের েটধয 10 টি ো তার স্টেনশ অেিাটি
র্াজ র্টর িা৷

□ আচ্ছানিত খািয পনরটেো প্রিাির্ারী এর্টি ফ্র্যাঞ্চাইনজ চুনক্ত অিু ায়ী পনরচানলত হয় িা।

2. আচ্ছানিত খািয পনরটেো প্রিাির্ারী ো স্টিার্াি নর্ নিউ ইয়র্ক  স্টেটের েটধয অেনিত ো র্াজ র্রটছ?

□ হযাাঁ    □ িা

3a . আচ্ছানিত খািয পনরটেো প্রিাির্ারী ো স্টিার্াি নর্ নিউ ইয়র্ক  নসটির োইটর অেনিত?

□ হযাাঁ  □ িা

b. নি উপটরাক্ত প্রশ্ন 3.a. এর উত্তর "হযাাঁ" হয়, তাহটল অিুগ্রহ র্টর আপিার র্াউনন্টর সাটে র্ো েটল
নিি স্ট , স্ট  তারা এর্টি িািীয় আইি লাগু র্রটছ নর্িা,  া 1 লা জািুয়ানর, 2022 এর পটর EPS

স্টফাে র্টন্টিার নেনি ো নেতরণ নিনেে র্টর৷  নি আপিার র্াউনন্ট এই তানরটখর পটর এর্টি িািীয়
আইি লাগু র্টর, আপনি এই িানেতযাটগর জিয আটেিি িাও র্রটত পাটরি এেং আপিার িািীয় আইি
সম্পটর্ক  র্াউনন্টর সাটে পরােশক র্রা উনচত৷
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III. র্িসরপারজিি EPS ফফার্ খাদয পর্ রিিা করেনা  র্া  জনয একটি দার্িত্যারগ  অনুর াধ ক া
হরযর 

1. অিুগ্রহ র্টর সেস্ত নিসটপাটজেল খািয পনরটেোর র্টন্টিারগুনলর,  াটত EPS স্টফাে োটর্  া স্টিার্াি ো
আচ্ছানিত খািয পনরটেো প্রিাির্ারী নিউ ইয়র্ক  স্টেটে নেতরণ চানলটয় স্ট টত চায়,  ার েটধয র্টন্টিাটরর
ধরি, আর্ার, ইউনিে প্রনত খরচ এেং প্রনত র্যাটলন্ডার েছটর স্টর্িা পনরোটণর তেয সহ এর্টি তানলর্া
এেং নেেরণ প্রিাি র্রুি৷ আপিার স্ট  সেস্ত র্টন্টিারগুনলর জিয এর্টি িানেতযাটগর প্রটয়াজি, তা
তানলর্াভুক্ত র্রার জিয  নি আপিার অনতনরক্ত িাটির প্রটয়াজি হয়, অিুগ্রহ র্টর অনতনরক্ত পৃষ্ঠাগুনল জো
নিি৷ অিুগ্রহ র্টর নিটচ স্টিওয়া উিাহরণ অিুসরণ র্রুি৷

□ আপনি অনতনরক্ত, সেেকির্ারী িনে জো নিটচ্ছি নর্িা তা এখাটি টির্ নচহ্ন নিটয় নিটিকশ র্রুি (ঐনচ্ছর্) 

*ইটলক্ট্রনির্ভাটে জো স্টিওয়ার সেয় এই অযানিটর্শিটির সাটে সেেকির্ারী িনে সং ুক্ত র্রুি

করেনার   ধ ন1 করেনার  
আকা 

খ চ /ইউর্নট2 প্রর্ত্ কযারিন্ডা  ি র 
ক্রয ক া  পর্ র্াণ
(ইউর্নট)

প্রর্ত্ 
কযারিন্ডা 
ি র  খ চ 

স্ট েি স্টফাে র্াপ 8 oz. $0.04/ ইউনিে 05 ,000 $2,000.00 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. র্টন্টিার ধরটির উিাহরণ: র্াপ, স্টিে, স্টট্র, োটি, ইতযানি
2. এর্টি ইউনিে এর্টি এর্র্ আইটেটের সোি। আপনি  নি েূলয/স্টর্স তানলর্াভুক্ত র্রটত চাি, অনতনরক্ত স্টিাে োটে স্টর্টসর েূলয স্টিখাি
এেং স্টেনেটল প্রনত ইউনিটের েূলয গণিা র্রুি।

অর্ত্র্ ি ফনাট:

2. a. আচ্ছানিত খািয পনরটেো প্রিাির্ারী ো স্টিার্াি নর্ িতুি, নের্ল্প র্টন্টিার স্টর্িার পনরেটতক  তাটির
েতক োি সরেরাহরৃ্ত EPS স্টফাে র্টন্টিারগুনল েযেহার র্রার জিয শুধুোত্র এর্টি িানেতযাগ চাইটছ?

□ হযাাঁ  □ িা

b. নি হযাাঁ হয়, আচ্ছানিত খািয পনরটেো প্রিাির্ারী ো স্টিার্ািটি তাটির েতক োি সরেরাহ েযেহার
র্রার প্রতযাশা র্টর:

(তানরখ)
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IV. র্িকল্প পণয র্িরেিণ

1. অিুগ্রহ র্টর প্রনত র্টন্টিাটরর ধরি, উপািাি, আর্ার, ইউনিে প্রনত খরচ, পনরোণ এেং নের্ল্প র্টন্টিার
স্টর্িার জিয োনেকর্ খরচ সম্পনর্ক ত তেয সহ প্রনতটি র্টন্টিাটরর জিয তুলিােূলর্ নের্ল্প পণয তানলর্া র্রুি৷
 নি প্রটয়াজি হয় তটে অনতনরক্ত পৃষ্ঠা  ুক্ত র্রুি। িীটচর উিাহরণ অিুসরণ র্রুি৷ 

□ আপনি অনতনরক্ত, সেেকির্ারী িনে জো নিটচ্ছি নর্িা তা টির্ নচহ্ন নিটয় নিটিকশ র্রুি৷ (ঐনচ্ছর্) 

*ইটলক্ট্রনির্ভাটে জো স্টিওয়ার সেয় এই অযানিটর্শিটির সাটে সেেকির্ারী িনে সং ুক্ত র্রুি

 করেনার   ধ ন1 উপাদারন 
ধ ন2 

করেনার  
আকা 

খ চ /ইউর্নট3 প্রর্ত্ কযারিন্ডা 
ি র  ক্রয 
ক া  পর্ র্াণ 
(ইউর্নট)

প্রর্ত্ 
কযারিন্ডা 
ি র  খ চ 

স্ট েি উত্তপ্ত গরে র্াপ র্াগজ/ PLA 8 oz $0.12/  ইউনিে 50,000 $6,000 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. র্টন্টিার ধরটির উিাহরণ: র্াপ, স্টিে, স্টট্র, োটি, ইতযানি
2. উপািাটির ধরটির উিাহরণ# :1 PETপনরষ্কার িানের্, স্টপপারটোিক , স্টোটেি ফাইোর, অযালুনেনিয়াে ইতযানি৷
3. এর্টি ইউনিে এর্টি এর্র্ আইটেটের সোি। আপনি  নি েূলয/স্টর্স তানলর্াভুক্ত র্রটত চাি, অনতনরক্ত স্টিাে োটে স্টর্টসর েূলয
স্টিখাি এেং স্টেনেটল প্রনত ইউনিটের েূলয গণিা র্রুি।

অর্ত্র্ ি ফনাট:

2. □   আপনি লভয সেকনিম্ন খরচ নের্ল্প খুাঁটজ স্টপটত সে প্রটচষ্টা র্টরটছি নর্িা এখাটি স্টচর্ র্রুি৷

3. অিুগ্রহ র্টর েযাখযা র্রুি স্ট , র্ীভাটে নের্ল্প পণয  া EPS স্টফাে দ্বারা গঠিত িয় তা িয় ো
েযেহার র্টর, স্টিার্াি ো আচ্ছানিত খািয পনরটেো প্রিাির্ারীর জিয এর্টি অ ানচত আনেকর্ অসুনেধা
বতনর র্রটে৷ অনতনরক্ত পৃষ্ঠা  ুক্ত র্রুি,  নি প্রটয়াজি হয়৷

□ আপনি অনতনরক্ত, সেেকির্ারী িনে জো নিটচ্ছি নর্িা তা টির্ নচহ্ন নিটয় নিটিকশ র্রুি৷ (ঐনচ্ছর্) 

*ইটলক্ট্রনির্ভাটে জো স্টিওয়ার সেয় এই অযানিটর্শিটির সাটে সেেকির্ারী িনে সং ুক্ত র্রুি 
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2022 

আর্থিক কষ্ট দার্িত্যাগ অনুর াধ ফর্ি 
সম্প্রসার্ ত্ পর্িস্টাইর্ ন ফফার্ করেনা  এিং পর্িস্টাইর্ ন িুজ র্ফি পযারকর্জং র্নর্িদ্ধ 

 

অংি B 
 

 নি আপনি অংশ A-এর স্ট াগযতা নেভাটগ" গ্রুপ - 2 আচ্ছানিত খািয পনরটেো প্রিাির্ারীর িি-ফ্র্াঞ্চাইনজ 
স্টছাে েযেসা "স্টত টিক র্দরিই শুধুর্াত্র অংি B সম্পণূি ক রত্ পা রিন। 
 

I. র্িকল্প করেনার   তু্িনারূ্িক খ চ 
 

অংশ A-এর প্রটয়াজিীয়তাগুনল ছা়োও, এর্টি আচ্ছানিত খািয পনরটেো প্রিাির্ারী  " গ্রুপ  2 এর অধীটি এর্টি 
িানেতযাগ চাইটছ :আচ্ছানিত খািয পনরটেো প্রিাির্ারী িি-ফ্র্যাঞ্চাইনজ স্টছাে েযেসা" স্টর্ অেশযই স্টিখাটত হটে 
স্ট  তু্িনারূ্িক খ রচ  ফকারনা পণয ফনই  া EPS স্টফাে নিটয় গঠিত িয়৷ 
 

তুলিােূলর্ খরচ োটি নিম্ননলনখত স্ট টর্ািও এর্টি: 
 

 নের্টল্পর িয় খরচ এর্টি তুলিােূলর্ পটণযর িয় খরটচর সোি  াটত সম্প্রসানরত পনলোইনরি 
স্টফাে রটয়টছ৷ 

 

 নের্টল্পর িয় খরচ এর্টি তুলিােূলর্ পটণযর িয় খরটচর স্টচটয় র্ে  াটত প্রসানরত 
পনলোইনরি স্টফাে রটয়টছ। 

 

 নের্টল্পর িয় খরচ এর্টি তুলিােূলর্ পটণযর িয় খরটচর 10% এর স্টেনশ িয়  াটত প্রসানরত 
পনলোইনরি স্টফাে রটয়টছ। 

 

1. অিুগ্রহ র্টর েযাখযা র্রুি এেং, প্রটয়াজি হটল, িনে অন্তভুক ক্ত র্রুি,  াটত স্টিখাটিা হটয়টছ স্ট , 
তুলিােূলর্ খরটচর নের্ল্প স্টর্াটিা পণয স্টিই  া  EPS স্টফাে দ্বারা গঠিত িয়, এেং এর্টি নের্টল্পর িয় 
েূলয এর্টি তুলিােূলর্ স্টফাে পটণযর িয় েটূলযর 10% এর স্টেনশ৷  
 

□ আপনি অনতনরক্ত ,সেেকির্ারী িনে জো নিটচ্ছি নর্িা তা এখাটি স্টিখুি। (ঐনচ্ছর্) 

*ইটলক্ট্রনির্ভাটে জো স্টিওয়ার সেয় এই অযানিটর্শিটির সাটে সেেকির্ারী িনে সং ুক্ত র্রুি  
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II. অর্থা আর্থিক কষ্ট 

অংশ A-এর প্রটয়াজিীয়তাগুনল ছা়োও, এর্টি আচ্ছানিত খািয পনরটেো প্রিাির্ারী "গ্রুপ  2 এর অধীটি এর্টি 
িানেতযাগ চাইটছ :আচ্ছানিত খািয পনরটেো প্রিাির্ারী িি-ফ্র্াঞ্চাইনজ স্টছাে েযেসা"-স্টর্ অেশযই আরও 
নিনিকষ্টভাটে স্টিখাটত হটে স্ট , র্ীভাটে এর্টি নের্ল্প পণয িয়, নেতরণ ো েযেহার র্টর এর্টি অ ানচত 
আনেকর্ অটিার্াি বতনর র্রটে। 
 

1. এর্টি অ ো আনেকর্ র্ষ্ট নিম্ননলনখত এক িা একার্ধক স্টিনখটয় প্রিনশকত হটত পাটর। 
স্টর্াি নের্ল্প প্রট াজয তা অিুগ্রহ র্টর নিটিকশ র্রুি। 

 

a. □ েনধকত খরটচর ফটল ,েযেসা পনরচালিার খরচ র্েপটক্ষ পাাঁচ শতাংশ (5%) েৃনে পাটে েটল আশা 
র্রা হটচ্ছ 

 সূত্র: (এর্টি নের্ল্প েযেহার র্টর খরচ  - স্টফাে েযেহার র্টর খরচ) ÷ স্টফাে েযেহার র্টর খরচ  x 100 = শতাংশ পনরেতক ি 
নের্ল্প র্টন্টিার েযেহার র্টর ,আপিার েযেসার অপাটরটিং খরচ স্টেটর্ স্টফাে র্টন্টিার েযেহার র্টর আপিার েযেসার 
অপাটরটিং খরচ র্ী হটে তা নেটয়াগ র্রুি; স্টফাে র্টন্টিার েযেহার র্টর আপিার েযেসা পনরচালিার খরচ দ্বারা স্টসই 
পনরোণটর্ ভাগ র্রুি ;এেং তারপর স্টসই সংখযাটিটর্ 100 দ্বারা গুণ র্রুি। 

  নি সংখযাটি  5 এর সোি ো তার স্টেনশ হয়, তাহটল আপিার েযেসা, েযেসা পনরচালিার খরটচর 5% ো তার স্টেনশ 
েৃনে স্টিখাটত পাটর।  

 

b. □   েনধকত খরটচর ফটল অপাটরটিং েুিাফায় র্েপটক্ষ পাাঁচ শতাংশ (5%) র্টে  াওয়ার আশা র্রা হটচ্ছ 
 সূত্র: (নের্ল্প েযেহার র্টর লাভ – স্টফাে েযেহার র্টর লাভ) ÷ স্টফাে েযেহার র্টর লাভ  x 100 = শতাংশ পনরেতক ি 

নের্ল্প র্টন্টিার েযেহার র্টর আপিার েযেসার অপাটরটিং েুিাফা স্টেটর্ স্টফাে র্টন্টিার েযেহার র্টর আপিার 
অপাটরটিং েুিাফা র্ী হটে তা নেটয়াগ র্রুি ;স্টফাে র্টন্টিার েযেহার র্টর আপিার েযেসা পনরচালিার খরচ দ্বারা 
স্টসই পনরোণটর্ ভাগ র্রুি; এেং তারপর স্টসই সংখযাটিটর্ 100 দ্বারা গুণ র্রুি 

  নি সংখযাটি  5 ো তার স্টেনশ হয় ,তাহটল আপিার েযেসা অপাটরটিং েুিাফায় 5% ো তার স্টেনশ র্টে  াওয়া 
স্টিখাটত পাটর 

 

c. □   আচ্ছানিত খািয পনরটেো প্রিাির্ারী অিিয পনরনিনত প্রিশকি র্রটত পাটর  া এর্টি অ ানচত 
আনেকর্ অটিার্াি সৃনষ্ট র্টর 

 

2. অিুগ্রহ র্টর উপটর আপিার পছন্দ(গুনল)এর নভনত্তর এর্টি েযাখযা প্রিাি র্রুি, স্ট  স্টর্াটিা গণিা সহ৷ 
□ আপনি অনতনরক্ত ,সেেকির্ারী িনে জো নিটচ্ছি নর্িা তা এখাটি স্টিখুি৷ (ঐনচ্ছর্) 

*ইটলক্ট্রনির্ভাটে জো স্টিওয়ার সেয় এই অযানিটর্শিটির সাটে সেেকির্ারী িনে সং ুক্ত র্রুি 
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2022 

আর্থিক কষ্ট দার্িত্যাগ অনুর াধ ফর্ি 
সম্প্রসার্ ত্ পর্িস্টাইর্ ন ফফার্ করেনা  এিং পর্িস্টাইর্ ন িুজ র্ফি পযারকর্জং র্নর্িদ্ধ 

 

অংি C: সাটিি র্ফরকিন 
 

 *সর্স্ত ফর্াগয আচ্ছার্দত্ খাদয পর্ রিিা প্রদানকা ী এিং ফদাকান  দ্বা া সম্পন্ন ক া আিিযক  
 

িানেতযাটগর জিয সমূ্পণক এেং পূরণ র্রা অিুটরাটধ, এর্জি িানয়ত্বশীল র্েকর্তক ার স্বাক্ষনরত এর্টি 
সাটিক নফটর্শি ফেক অন্তভুক ক্ত র্রটত হটে। এর্জি িানয়ত্বশীল র্েকর্তক া হটলি এর্জি সভাপনত, ভাইস 
স্টপ্রনসটিন্ট, স্টসটিোনর, স্টর্াোধযক্ষ, সাধারণ অংশীিার, স্বত্বানধর্ারী, নচফ এনেনর্উটিভ অনফসার, ো অিয 
স্ট টর্াি েযনক্ত, ন নি িীনত ো নসোন্ত গ্রহটণর র্া ক সম্পািি র্টরি এেং স্টসই স্টিার্াি ো আচ্ছানিত খািয 
পনরটেো প্রিাির্ারীটর্ আইনিভাটে আেে র্রার জিয অিুটোনিত,  া এর্টি আনেকর্ র্ষ্ট িানেতযাগ অিুটরাধ 
র্টর৷ এই সাটিক নফটর্শি সমূ্পণক িা হটল এর্টি িানেতযাটগর অিুটরাধ প্রতযাখযাি র্রা হটে৷ এর্টি িানেতযাটগর 
অিুটরাধ প্রতযাখযাি ো প্রতযাহার র্রা হটে  নি স্টিার্াি ো আচ্ছানিত খািয পনরটেো প্রিাির্ারী ফেক ো 
সহায়র্ র্াগজপটত্র েস্তুগতভাটে নেেযা, নেভ্রানন্তর্র, ো ভুল নেেৃনত প্রিাি র্টর৷  
 

সাটিি র্ফরকিন 
 

আনে আইটির শানস্তর অধীটি প্রতযয়ি র্রনছ স্ট , এই ফেকটিটত স্টিওয়া তেয এেং সেস্ত সং ুনক্ত 
আোর দ্বারা ো আোর নিটিক টশ ো তত্ত্বােধাটি প্রস্তুত র্রা হটয়নছল এেং আোর জ্ঞাি এেং নেশ্বাস 
অিসুাটর সতয, নিভুক ল এেং সম্পূণক৷ আনে েঝুটত পানর স্ট  এই ফেক ো সং ুনক্তটত োর্া েস্তুগতভাটে 
নেেযা, নেভ্রানন্তর্র ো ভুল তেয এই িানেতযাটগর অিটুরাধ অস্বীর্ার ো িানেতযাটগর প্রতযাহাটরর 
র্ারণ হটে৷ আনে সটচতি স্ট  নেেযা তেয জো স্টিওয়ার জিয উটেখট াগয শানস্ত রটয়টছ,  ার েটধয 
আইিলঙ্ঘি র্রার জিয জনরোিা এেং র্ারািটণ্ডর সম্ভােিা রটয়টছ, এেং এখাটি প্রিত্ত স্ট টর্াি নেেযা 
নেেনৃত শানস্তট াগয আইটির ধারা 210.45 অি ুায়ী A স্টেণীর অপর্েক নহটসটে শানস্তট াগয৷ 

 

স্বাক্ষর:  

 

িাে(েুদ্রণ) :  

 

নশটরািাে :  

 

তানরখ :  

 
 

অনুগ্রহ কর  র্নর্িত্ করুন ফর্, আপনা  দার্িত্যারগ  অনুর াধ সম্পণূি হরযর  এিং এই অনুর াধ 
ফর্ি এিং ফর্রকারনা সহাযক উপক ণ foamban@dec.ny.gov-এ জর্া র্দন। 
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