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ভেরিয়েন্স আয়েদন 
করিউরনটি ভেেলপয়িন্ট রেপািটয়িন্ট 

 

 

ভেরিয়েয়ন্সি উয়েশ্য 

অিুচ্ছেদ 23-1402 অিুসাচ্ছর ডেয়র ও ভসটি র্াউর্িল ধারাটির েূল উচ্ছেশ্য পভরপালি র্রা, জি-ভিরাপত্তা ও র্লযাণ 

সুরভিত রাখা এবং সভতযর্ার অচ্ছথ ক িযায়ভবচার ভির্িত র্রার উচ্ছেচ্ছশ্য ভবচ্ছশ্ষ ডিচ্ছে ডেখাচ্ছি ভবচ্ছশ্ষ অবস্থাধীচ্ছি ধারাটির 

ভবধািাবলীর আিভরর্ প্রচ্ছয়াচ্ছে বাস্তভবর্ সেসযা বা অেথা অসুভবধা সৃটি হচ্ছত পাচ্ছর ডসখাচ্ছি এই ধারার শ্তকাবলীর বযভতক্রে 

র্রার জিয অিুেভতপ্রাপ্ত েভদিা ডসটি জিস্বাচ্ছথ কর পভরপন্থী হয়। এর্ই ভ ভিক্ট বা অিযািয ভ ভিক্টগুভলচ্ছত পার্শ্ কবতী িূভে, 

িবি বা অবর্াঠাচ্ছোর ডর্াচ্ছিা অিিুচ্ছোভদত বযবহাচ্ছরর অর্স্তত্বচ্ছর্ বযভতক্রচ্ছের র্ারণ ভহচ্ছসচ্ছব েণয র্রা হচ্ছব িা।  

 

আয়েদয়নি প্রক্রিো  

 

5. গণরেজ্ঞরি 

র্েীরা েণ-শুিািীর 

ভবষচ্ছয় আচ্ছবদির্ারী 

এবং জিসাধারণচ্ছর্ 

অবভহত র্রচ্ছবি। স্থািীয় 

পর্ের্ায় ভবজ্ঞভপ্ত 

পাঠাচ্ছিা হচ্ছব এবং 

সম্পভত্তর উপর ডজাভিং 

ভচহ্ন স্থাপি র্রা হচ্ছব। 

 

6. রিটি কাউক্রন্সল (1ি পঠন) 

ভসটি র্াউর্িল প্রস্তাবটির শুিািী 

র্রচ্ছব। আচ্ছবদির্ারীচ্ছর্ এই 

ভেটিংচ্ছয় উপভস্থত থার্চ্ছত হচ্ছব। 

র্েীরা প্রস্তাবটির সংভিপ্তসার 

উপস্থাপি র্রচ্ছবি এবং 

র্াউর্িচ্ছলর প্রচ্ছের উত্তর ভদচ্ছবি। 

তারপর জিেণচ্ছর্ প্রস্তাচ্ছবর 

ভবপচ্ছি বা পচ্ছি র্থা বলচ্ছত 

ডদওয়া হচ্ছব। 

7. রিটি কাউক্রন্সল (2ে পঠন)  

র্াউর্িল েভদ প্রথে ভেটিংচ্ছয় 

ডর্ািও ভসদ্ধান্ত িা ডিয়, 

তাহচ্ছল ভিতীয়বার শুিািী র্রা 

হচ্ছব। এই ভেটিংচ্ছয়র ধরিটি 

প্রথেটির েচ্ছতাই হচ্ছব তচ্ছব 

এটিচ্ছত েণেন্তবয গ্রহণ র্রা 

হচ্ছব িা। 

8. শ্র্টােলী 

অিুচ্ছোদি 

প্রর্ক্রয়ার অংশ্ 

ভহসাচ্ছব ভসটি 

র্াউর্িল 

অিুচ্ছরাধটিচ্ছত 

পভরবতকি এবং 

শ্তকাবলী আচ্ছরাপ 

র্রচ্ছত পাচ্ছর। 

1. প্রাক-আয়েদনকালীন 

রিটিিং 

আচ্ছবদি জো ডদওয়ার 

আচ্ছে আচ্ছবদির্ারী 

প্রস্তাবটির ভবষচ্ছয় এবং জো 

ডদওয়ার জিয র্ী লােচ্ছব ডস 

ভবষচ্ছয় আচ্ছলাচিা র্রচ্ছত 

পভরর্ল্পিা ভবিাচ্ছের সাচ্ছথ 

ডদখা র্রচ্ছবি।  

2. আয়েদন জিা 

ভদওো 

আচ্ছবদির্ারী 

পযাচ্ছর্চ্ছি 

তাভলর্ািুক্ত 

প্রচ্ছোজয সর্ল 

আইচ্ছিে জো 

ডদচ্ছবি।  

3. রিটি স্টাফ 

পর্ টায়লাচনা 

পভরর্ল্পিা ভবিাে 

ডিভরচ্ছয়িটি 

প্রর্ক্রয়ার্রণ র্রচ্ছব।  

অভতভরক্ত তচ্ছথযর জিয 

র্েীরা আচ্ছবদির্ারী বা 

োভলচ্ছর্র সাচ্ছথ 

ডোোচ্ছোে র্রচ্ছত 

পাচ্ছরি। 

4. প্ল্যারনিং করিশ্ন 

প্ল্যাভিং র্ভেশ্ি তাচ্ছদর ভিয়ভেত 

ভিধ কাভরত ভেটিংচ্ছয় এই প্রস্তাবটির 

শুিািী র্রচ্ছব। আচ্ছবদির্ারীচ্ছর্ 

এই ভেটিংচ্ছয় উপভস্থত থার্চ্ছত 

হচ্ছব। র্ভেশ্ি ভসটি র্াউর্িলচ্ছর্ 

অিুচ্ছোদি প্রদাি বা প্রতযাখযাি 

র্রার জিয সুপাভরশ্ র্রচ্ছব।  

আয়েদন 

প্রক্রিো 



3725 পার্ক এভিভিউ      ড ারাভিল, জর্জকয়া 30340       770.451.8745        ফ্যাক্স 770.936.3862       www.doravillega.us 

ভেরিয়েন্স আয়েদন 
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আয়েদন # ________________________ 

আয়েদনকািী  

িাে:  ______________________________________________________________________ 

ভচটঠ পাঠাচ্ছিার টঠর্ািা:___________________________________________________________ সুযি/ইউভিি # _______________ 

ইচ্ছেইল টঠর্ািা: _____________________________ ভদবার্ালীি ডফ্াি িম্বর: ________________ ফ্যাক্স: ______________ 

িম্পরিি িারলক (র্রদ আয়েদনকািী রনয়জ না হয়ে থায়কন)  

িাে: ___________________________________________________________________________________________________  

ভচটঠ পাঠাচ্ছিার টঠর্ািা: ____________________________________________________________________________________ 

ইচ্ছেইল টঠর্ািা: _____________________________ ভদবার্ালীি ডফ্াি িম্বর: ___________________ ফ্যাক্স: ____________ 

আয়লাচয িম্পরি (একারিক িম্পরিি ভেয়ে আলাদা কোি ভপজ প্রদান করুন) 

টঠর্ািা: ____________________________________________________________________________________________ 

িযাক্স আইভ  পাচ্ছস কল িম্বর: ________________________________________________  র্াউর্িল ভ ভিক্ট: ____________ 

বতকোি ডজাভিং ডেণী: _________________ িূভের িভবষয বযবহাচ্ছরর ধরি অিুোয়ী ডিে: _______________________________ 

অনুয়িািকৃর্ 

ভেরিয়েন্স(গুরল): _________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

দো কয়ি রনয়চি িকল উপকিণ রেক্রজিাল পদ্ধরর্য়র্ জিা রদন: 

____1)  অিুচ্ছরাধরৃ্ত ডিভরচ্ছয়চ্ছির ভববরণ, র্াচ্ছজর প্রস্তাভবত ডিে এবং ডিভরচ্ছয়চ্ছির ডহতুবাদসহ র্িার ডলিার।  

____2)  সাতটি (7) "স্ট্যান্ডা ক" োিদচ্ছের প্রভতটির জবাবসহ ভচটঠ।  প্রভতটি জবাচ্ছবর আচ্ছে প্রভতটি োিদে উচ্ছেখ র্রুি। 

____3) ডসিবযার্ র্োচ্ছিার জিয সম্পভত্তর সীোিা, িবচ্ছির ফু্িভপ্রন্ট ও পাভর্কং ডলআউি ডদভখচ্ছয় সম্পভত্তর জভরপ।  ভিেবযাঙ্ক 

ডসিবযার্ সংক্রান্ত ডিভরচ্ছয়ি ডচচ্ছয় আচ্ছবদচ্ছির ডিচ্ছে জভরচ্ছপ িচ্ছপাগ্রাভফ্ লাইি, ভিে/প্ল্াবি সেিূভে অঞ্চল এবং সংভিি 

ডসিবযার্ ডদখাচ্ছত হচ্ছব।   

____4)  ভিে বাফ্ার ডিভরচ্ছয়চ্ছির জিয, এই আচ্ছবদচ্ছি বভণ কত তথয প্রদাি র্রুি। 

____5)  ডে ডর্ািও প্রস্তাভবত িতুি ভিে কাণ, সংচ্ছোজি এবং/অথবা সাইি উন্নয়ি র্াচ্ছজর প্রর্ল্পগুভলর ডিচ্ছে ডেল অিুোয়ী অর্ঙ্কত 

সাইচ্ছির সম্পূণ ক প্ল্যাি। ডসিবযাচ্ছর্র ভদর্গুভল ডলচ্ছবলেুক্ত র্রচ্ছত হচ্ছব (পভরর্ল্পিার আবশ্যর্তাগুভলর জিয সাইি প্ল্যাি 

ডচর্ভলস্ট্ ডদখুি)। 

____6) সংেুক্ত ফ্ে কগুভল বযবহার র্চ্ছর প্রদত্ত সম্পভত্তর োভলর্ািার (বা োভলচ্ছর্র প্রভতভিভধচ্ছত্বর) ডিািাভররৃ্ত অিুচ্ছোদি এবং 

আচ্ছবদির্ারী র্তৃকর্ প্রচারণার র্াচ্ছজ অিুদাচ্ছির ড াষণা। 

____7) ছভব, ডরন্ডাভরং, িবচ্ছির উচ্চতা (ডিভরচ্ছয়ি অিুচ্ছরাধ ও প্রর্চ্ছল্পর আওতায় ডেিাচ্ছব প্রচ্ছোজয)। 

____9)  র্েীচ্ছদর সাচ্ছথ প্রাথভের্ আচ্ছবদি সংক্রান্ত ভেটিংচ্ছয়র ভিভত্তচ্ছত ভসটি র্তৃকর্ চাভহত অভতভরক্ত তথয।   

 

জোদাচ্ছির তাভরখ  
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আয়েদন #: ________________________ 

 

িম্পরিি েূরি-িারলয়কি ভনািারিকৃর্ অনুয়িাদন 

আভে, _____________________________________________________ এই েচ্ছে ক হলফ্িাো প্রদাি র্রভছ ডে, 

আভে সম্পভত্তর েূরি-িারলক 

োভলচ্ছর্র(েচ্ছণর) ভলভখত িাে 

 

আয়লাচয িম্পরিি: ____________________________________________________________________________ 

োর পায়ি টল আইরে 

নিং: ______________________________________________________________________________ 

ো ভেকাল্ব কাউরন্ট, জর্জকয়ার ডরর্ কপচ্ছে প্রদভশ্ কত আচ্ছছ এবং ো সংেুক্ত আচ্ছবদচ্ছির আচ্ছলাচয ভবষয়।  এই আচ্ছবদি 

অিুসাচ্ছর আচ্ছবদির্ারী ভহচ্ছসচ্ছব র্াজ র্রার জিয আভে ভিচ্ছনাক্ত বযর্ক্তচ্ছর্ অিুচ্ছোদি প্রদাি র্রভছ।  এছাড়াও আভে 

এতদ্দ্বারা ভসটি র্েীচ্ছদরচ্ছর্ উপচ্ছর বভণ কত সম্পভত্তটি সচ্ছরজভেচ্ছি পভরদশ্ কি র্রার অিুেভত প্রদাি র্রভছ।   

আয়েদনকািীি নাি (স্পষ্ট অেয়ি রলখুন):   

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

টঠর্ািা: ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

ডিভলচ্ছফ্াি: ___________________________ ইচ্ছেইল: __________________________________________________ 
__________________________________ 

সম্পভত্তর িূভে-োভলচ্ছর্র স্বাির 

আোর সােচ্ছি 

সশ্রীচ্ছর উপভস্থত              
__________________________________ 

সম্পভত্তর িূভে-োভলচ্ছর্র িাে ভলখুি 
_________________________________________________ 

তার িাে ভলখুি  
 

ভেভি হলফ্িাো প্রদাি র্রচ্ছছি ডে, এই অিুেভতপচ্ছে ভববৃত  

তথযাভদ তার জ্ঞাি ও ভবর্শ্াস েচ্ছত  

সতয ও সটঠর্। 
_________________________________________ 

ডিািাভর পাবভলচ্ছর্র স্বাির 
_________________________________________ 

তাভরখ 
  

জোদাচ্ছির তাভরখ  
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আয়েদন #: ________________________ 

প্রচািণাি কায়জ অনুদায়নি ভ াষণা 
 

ডজাভিং অযাক্ট, ও.ভস.র্জ.এ-এর স্বাচ্ছথ কর সং াত অিুসাচ্ছর Ch 36-67A, ভিচ্ছচর প্রেগুভলর 

উত্তর অবশ্যই ভদচ্ছত হচ্ছব: 
 

আচ্ছবদির্ারী ভহচ্ছসচ্ছব আপভি ভর্ এই আচ্ছবদিটি দাভখল র্রার আচ্ছে অবযবভহত দইু বছচ্ছরর েচ্ছধয প্রচারণার জিয ডর্াচ্ছিা 

স্থািীয় সরর্ার র্ে কর্তকার ভির্ি $250 বা তার ডবভশ্ অিুদাি প্রদাি র্চ্ছরচ্ছছি?  হযা াঁ _____   িা ______ 
 

েভদ উত্তর হযা াঁ হয়, তাহচ্ছল আপিাচ্ছর্ অবশ্যই ভসটি অব ড ারাভিল-এর প্রশ্াসভির্ র্তৃকপি ডথচ্ছর্ ভলভখত ড াষণা প্রদাি 

র্রচ্ছত হচ্ছব: 

1. োর র্াচ্ছছ প্রচারণার অিুদাি প্রদাি র্রা হচ্ছয়চ্ছছ স্থািীয় সরর্াচ্ছরর ডসই র্ে কর্তকার িাে ও পদবী। 

2. এই আচ্ছবদিটি দাভখল র্রার আচ্ছে অবযবভহত দইু বছচ্ছরর েচ্ছধয প্রভতটি প্রচারণায় প্রদত্ত অিুদাচ্ছির অচ্ছথ কর 

পভরোণ ও ভববরণ এবং তদ্রুপ প্রভতটি অিুদাচ্ছির তাভরখ। 
 
 
__________________________________________   _____________________________________________ 

ডিািাভর     তাভরখ    আচ্ছবদির্ারীর স্বাির             তাভরখ 
  
____________________________________________  _____________________________________________ 

ডিািাভরর ভলভখত িাে       আচ্ছবদির্ারীর ভলভখত িাে 

 

____________________________________________  োচাই এর্: োভলর্ ______ আচ্ছবদির্ারী/এচ্ছজন্ট ______ 

ডেয়াচ্ছদাত্তীচ্ছণ কর তাভরখ/সীল 
 

 

আয়লাচয িম্পরিি িাস্তাি টঠকানা:  

_______________________________________________________________________________________________________  

 

  

 

জোদাচ্ছির তাভরখ  
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 করিউরনটি ভেেয়লপয়িন্ট রেপািটয়িন্ট 

আয়েদন #: ________________________ 

কিীয়দি িায়থ প্রাক-আয়েদনকালীন রিটিিং 
আয়েদন জিা ভদওোি আয়গ আয়েদন জিা রদয়র্ কী লাগয়ে ভি রেষয়ে 

আয়লাচনাি জনয আয়েদনকািীগণয়ক কিীয়দি িায়থ ভদখা কিয়র্ হয়ে। 

রিটিিংয়েি র্ারিখ:   _______________________________  

আপরন ভর্ নরু্ন ভজারনিংয়েি অনুয়িাি কিয়েন দো কয়ি ভিটিি রেেিণ রদন:   

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

আচ্ছবদির্ারীর স্বাির: আোর সচ্ছব কাচ্চ    জািােচ্ছত, এই প্রার্-আচ্ছবদি পে কাচ্ছলাচিাটি  সটঠর্ ও সম্পূণ ক। আচ্ছবদির্ারী  ভসটি অব 

ড ারাভিল-এর ডজাভিং অধযাচ্ছদশ্ডেচ্ছি  আচ্ছবদচ্ছির পচ্ছি  প্রোণপোভদ  দাভখল র্রচ্ছবি। 

আচ্ছবদির্ারীর স্বাির: _____________________________________________ তাভরখ: __________________________ 

 

র্েীর স্বাির:  ___________________________________________________ তাভরখ: __________________________ 

 

র্েীর ভলভখত িাে:  ______________________________________________________________________________________ 

র্েীর স্বাির শুধু প্রতযয়ি র্চ্ছর ডে, আবশ্যর্ীয় প্রার্-আচ্ছবদির্ালীি ভেটিং অিুটিত হচ্ছয়চ্ছছ এবং এটি িারা ডর্াচ্ছিা প্রস্তাভবত 

ভবষচ্ছয় র্ভেউভিটি ড িলপচ্ছেন্ট ভ পািকচ্ছেচ্ছন্টর অবস্থাি ডবাঝায় িা। 

 

আয়েদনকািী স্বােি 
 

  

এই ফ্ে কটি েৃহীত হওয়ার আচ্ছে এটি অবশ্যই সম্পূণ করূচ্ছপ পূরণ র্রচ্ছত হচ্ছব।  এটিচ্ছত প্রচ্ছয়াজিীয় সর্ল সংেুর্ক্ত ও দাভখচ্ছলর 

ভফ্ অন্তিুকক্ত থার্চ্ছত হচ্ছব।  ভকায়না আয়েদয়ন প্রয়োজনীে ভর্ ভকায়না িিংর্ুক্রি অথো র্য়থযি অোে থাকয়ল 

ভিটিয়ক অিমূ্পণ ট রহিায়ে গণয কিা হয়ে এেিং ভিটি গ্রহণয়র্াগয হয়ে না। 

 

__________________________________________   _____________________________________________ 

ডিািাভর     তাভরখ    আচ্ছবদির্ারীর স্বাির             তাভরখ 
 
____________________________________________  _____________________________________________ 

ডিািাভরর ভলভখত িাে       আচ্ছবদির্ারীর ভলভখত িাে 

 

____________________________________________  োচাই এর্: োভলর্ ______ আচ্ছবদির্ারী/এচ্ছজন্ট _______ 
  

 

জোদাচ্ছির তাভরখ  

 

 

 

স্বােি কিাি আয়গ দো কয়ি রনয়নািগুরল পড়ুন 
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ভেরিয়েন্স আয়েদন 
করিউরনটি ভেেলপয়িন্ট রেপািটয়িন্ট 

 

এলরিরি ভকাে রেস্ট্রক্টগুরল েযর্ীর্ িকল ভজারনিং রেরস্ট্রয়ক্টি জনয স্টযান্ডায়েটি 

িানদণ্ড। 

 অিুচ্ছেদ 23-1402 অিুসাচ্ছর,  ডেয়র এবং/অথবা ভসটি র্াউর্িল র্তৃকর্ অিুসন্ধাচ্ছির পচ্ছর 

অেথা অসুভবধাগুভলর ডিচ্ছে স্বতন্ত্র  িিায় ভিচ্ছচর আইয়িি 1 - 7 এ েরণ টর্ শ্র্টােলী উপরির্ থাকা না থাকা িয়েও 

উপর্িু রেয়েচনাে ভেরিয়েন্স অনুয়িাদন কিা ভর্য়র্ পায়ি। কোি ভলিাি োড়াও আয়েদনকািীয়ক প্ররর্টি 

স্টযান্ডায়েটি র্ারলকািহ এেিং প্ররর্টি স্টযান্ডােট িানদয়ণ্ডি রেপিীয়র্ রলরখর্ উিি প্রদানপূে টক একটি রচটঠ 

জিা রদয়র্ হয়ে এেিং প্ররর্টি স্টযান্ডােট িানদয়ণ্ডি রনয়চ উিি প্রদান কিয়র্ হয়ে। 
 

1) এর্ই ভ ভিচ্ছক্টর অিযািয িূভে বা র্াঠাচ্ছোর ডিচ্ছে প্রচ্ছোজয িয় এেি আর্ার, আরৃ্ভত বা িচ্ছপাগ্রাভফ্র র্ারচ্ছণ 

ভবচ্ছবচিাধীি ভিভদকি সম্পভত্তর ডিচ্ছে ভর্ছু অিিয সাধারণ ও বযভতক্রেী শ্তকাবলী রচ্ছয়চ্ছছ। 

2) এই ধারার ভবধািাবলীর আিভরর্ বযাখযা আচ্ছবদির্ারীচ্ছর্ এর্ই ভ ভিচ্ছক্টর েচ্ছধয অবভস্থত অিযািয সম্পভত্তর 

ডিচ্ছে সাধারণিাচ্ছব ডিাে র্রার অভধর্ার ডথচ্ছর্ বর্ঞ্চত র্রচ্ছব। 

3) অিুচ্ছরাধরৃ্ত ডিভরচ্ছয়ি েঞ্জরু র্রার র্ারচ্ছণ আচ্ছবদির্ারীর সম্পভত্ত এর্ই ভ ভিচ্ছক্টর েচ্ছধয অবভস্থত অিযািয 

সম্পভত্তগুভলর উপর এেি ডর্াচ্ছিা ভবচ্ছশ্ষ প্রাধািয পাচ্ছব ো ডথচ্ছর্ অিযািয সম্পভত্তগুভল বর্ঞ্চত হচ্ছব। 

4) অিুচ্ছরাধরৃ্ত ডিভরচ্ছয়িটি এই ধারার লিয ও উচ্ছেচ্ছশ্যর সাচ্ছথ সােঞ্জসযপূণ ক হচ্ছত হচ্ছব এবং তা পার্শ্ কবতী র্াচ্ছরা জিয 

িভতর্র ভর্ংবা সাধারণ র্লযাচ্ছণর পচ্ছি িভতর্ারর্ হওয়া চলচ্ছব িা। 

5) ভবচ্ছশ্ষ পভরভস্থভতটি আচ্ছবদির্ারীর র্ক্রয়ার্লাচ্ছপর ফ্লাফ্ল িয়। 

6) অিুচ্ছরাধরৃ্ত ডিভরচ্ছয়ি হচ্ছলা ডসই িূযিতে বযভতক্রে ো িূভে, িবি বা অবর্াঠাচ্ছোর আইভি বযবহারচ্ছর্ সম্ভব র্চ্ছর 

ডতাচ্ছল। 

7) ডিভরচ্ছয়ি এেি ডর্াচ্ছিা অিুচ্ছরাধ িয় ো িারা সংভিি ভ ভিচ্ছক্ট অিুচ্ছোভদত অভধর্াচ্ছরর বাইচ্ছর ডর্াচ্ছিা িূভে, িবি 

বা অবর্াঠাচ্ছো বযবহাচ্ছরর অিুেভত প্রদাি র্রা হয়। 

 

অনয়ুেদ 23-1402A।–ভেরিয়েন্স িঞ্জুয়িি িীিােদ্ধর্া। 

a) সম্পভত্তর  ি সংবদ্ধতা ভর্ংবা বযবহাচ্ছরর চাভহদাজভিত র্ারচ্ছণ ডিভরচ্ছয়ি েঞ্জরু র্রা োচ্ছব িা। 

b) ডিভরচ্ছয়ি েঞ্জভুর প্রদাচ্ছির ডিচ্ছে, ডেয়র ও র্াউর্িল ডসটিচ্ছত েুর্ক্তসঙ্গতিাচ্ছব উপেুক্ত বচ্ছল েচ্ছি হয় এেি 

ডেচ্ছর্াচ্ছিা শ্তকাবলী জচু্ছড় ভদচ্ছত পারচ্ছবি োচ্ছত এই অধযাচ্ছয়র উচ্ছেশ্য পূরণ হয়, জি-ভিরাপত্তা এবং র্লযাণ সরুভিত 

র্রা োয় এবং সভতযর্ার অচ্ছথ ক িযায়ভবচার ভির্িত হয়। 

c) এই অধযাচ্ছয় থার্া উন্নয়চ্ছির োিদচ্ছের ভিভরচ্ছখ, ডিভরচ্ছয়ি েঞ্জরুর্ারী র্তৃকপি ভিচ্ছচর আবশ্যর্তা অিুোয়ী 

ডিভরচ্ছয়ি প্রদাচ্ছির েচ্ছধয সীভেত থার্চ্ছবি: 

(1) সম্মুখিাে, পার্শ্ ক বা ভপছচ্ছির অঙ্গচ্ছির ডিচ্ছে, ডিভরচ্ছয়ি সংভিি ভ ভিচ্ছক্টর িূযিতে আবশ্যর্তার পঞ্চাশ্ (50) 

শ্তাংচ্ছশ্র ডবভশ্ হওয়া চলচ্ছব িা। 

(2) এর্ই লচ্ছি িবিগুভলর েচ্ছধয দরূচ্ছত্বর ডিচ্ছে, ডিভরচ্ছয়ি দশ্ (10) ফু্চ্ছির ডবভশ্ হওয়া চলচ্ছব িা। 

(3) পাভর্কং আবশ্যর্তার ডিচ্ছে, ডিভরচ্ছয়ি উক্ত আবশ্যর্তার পঞ্চাশ্ (50) শ্তাংচ্ছশ্র ডবভশ্ হওয়া চলচ্ছব িা। 

(4) অিাবাভসর্ ভ ভিক্টগুভলচ্ছত উচ্চতার ডিভরচ্ছয়চ্ছির ডিচ্ছে চার (4) এর্চ্ছরর র্ে িয় এেি পভরর্ভল্পত 

ডর্ন্দ্রগুভলচ্ছত িবচ্ছির উচ্চতা পাাঁচ (5) তলার ডচচ্ছয় ডবভশ্ অিুচ্ছোদি ডদওয়া োচ্ছব িা। 

  

  



3725 পার্ক এভিভিউ      ড ারাভিল, জর্জকয়া 30340       770.451.8745        ফ্যাক্স 770.936.3862       www.doravillega.us 

ভেরিয়েন্স আয়েদন 
করিউরনটি ভেেলপয়িন্ট রেপািটয়িন্ট 

 

রলোেল করিউরনটি ভকাে (এলরিরি) রেরস্ট্রক্টগুরলি জনয স্টযান্ডায়েটি িানদণ্ড 

ভেরিয়েন্স আয়েদয়নি কোি ভলিাি োড়াও, আয়েদনকািীয়ক প্ররর্টি স্টযান্ডােট িানদয়ণ্ডি র্ারলকািহ একটি 

রচটঠ এেিং প্ররর্টি স্টযান্ডােট িানদয়ণ্ডি রনয়চ রলরখর্ উিি প্রদান কিয়র্ হয়ে।  অিুচ্ছেদ 23-2005অিুসাচ্ছর,  

এলএলভস ভ ভিক্ট ডজাচ্ছি থার্া সম্পভত্তর ডিভরচ্ছয়ি ভিচ্ছচর ভবষয়গুভলর সাচ্ছপচ্ছি হচ্ছত হচ্ছব: 

(a) ধারা XX (এলভসভস ডর্া )-এর আবশ্যর্তা ডেচ্ছি ডিভরচ্ছয়িসেহূচ্ছর্ ধারা XIV-এর সাচ্ছথ সােঞ্জসযপূণ ক হচ্ছত হচ্ছব; 

তিযতীত ো এতদস্থচ্ছল ভবপরীতক্রচ্ছে বভণ কত হচ্ছয়চ্ছছ।  

(b) ধারা XIV-এর অিুচ্ছেদ 23-1402 (ডিভরচ্ছয়িগুচ্ছলা) এবং 23-1402A (ডিভরচ্ছয়ি েঞ্জচু্ছরর ডিচ্ছে সীোবদ্ধতা)-এর শ্তক 

থার্া সচ্ছেও ধারাটির েূল উচ্ছেশ্য পভরপালি র্রা, জি-ভিরাপত্তা ও র্লযাণ সরুভিত রাখা এবং সভতযর্ার অচ্ছথ ক 

িযায়ভবচার ভির্িত র্রার উচ্ছেচ্ছশ্য ভবচ্ছশ্ষ ডিচ্ছে ডেখাচ্ছি ভবচ্ছশ্ষ অবস্থার র্ারচ্ছণ ধারাটির ভবধািাবলীর আিভরর্ 

প্রচ্ছয়াচ্ছে বাস্তভবর্ সেসযা বা অেথা অসুভবধা সৃটি হচ্ছত পাচ্ছর ডসখাচ্ছি আভপচ্ছলর ডপ্রভিচ্ছত ডেয়র ও ভসটি র্াউর্িল এই 

ধারার শ্তকাবলীর বযভতক্রে র্রার জিয অিুেভতপ্রাপ্ত েভদিা ডসটি জিস্বাচ্ছথ কর পভরপন্থী হয়। এর্ই ভ ভিক্ট বা অিযািয 

ভ ভিক্টগুভলচ্ছত পার্শ্ কবতী িূভে, িবি বা অবর্াঠাচ্ছোর ডর্াচ্ছিা অিিুচ্ছোভদত বযবহাচ্ছরর অর্স্তত্বচ্ছর্ বযভতক্রচ্ছের 

র্ারণ ভহচ্ছসচ্ছব েণয র্রা হচ্ছব িা।  

প্রাসভঙ্গর্ ডিচ্ছে ভিচ্ছচর সর্ল শ্তক পূরণ হচ্ছল ডেয়র ও ভসটি র্াউর্িল েভদ েচ্ছি র্চ্ছরি ডে ডর্াচ্ছিা এর্টি  িিায় 

অিার্াংভিত জটিলতার সটৃি হচ্ছে, তাহচ্ছল ডিভরচ্ছয়ি প্রদাি র্রা ডেচ্ছত পাচ্ছর। ডিভরচ্ছয়চ্ছির ভবষচ্ছয় েখি ডেয়র ও 

ভসটি র্াউর্িল অিুচ্ছোদি, প্রতযাখযাি বা অবাধযবাধর্তা সম্পন্ন সুপাভরচ্ছশ্র র্থা ভবচ্ছবচিা র্রচ্ছবি, সংভিিতা 

অিুসাচ্ছর ভিচ্ছচর সর্ল শ্তকাবলীও ভবচ্ছবচিা র্রচ্ছত হচ্ছব এবং ডসগুভল পূরণ হচ্ছে ভর্ িা তা ডদখচ্ছত হচ্ছব।  

(1) ডিভরচ্ছয়চ্ছির পচ্ছি অিুচ্ছেদ 23-2001 অিুসাচ্ছর েুর্ক্ত আচ্ছছ (উচ্ছেশ্য)।  

(2) ডিভরচ্ছয়ি ভবশ্দ পভরর্ল্পিার সাচ্ছথ সঙ্গভতপূণ ক। 

(3) জোরৃ্ত ও অিুচ্ছোভদত পভরর্ল্পিা ও তথয অিুসাচ্ছর প্রস্তাভবত ও উন্নয়িরৃ্ত ডিভরচ্ছয়ি েণস্বাস্থয বা সুরিাচ্ছর্ 

বযবহাভরর্িাচ্ছব ভবপচ্ছদর েুচ্ছখ ডফ্লচ্ছব িা বা ডসগুচ্ছলার ভচভহ্নতর্রণ জিেচ্ছণর েচ্ছধয ডরাচ্ছষর সৃটি র্রচ্ছব িা।  

(4) ডিভরচ্ছয়িসংলগ্ন সম্পভত্তর েূলয লিযণীয়িাচ্ছব হ্রাস র্রচ্ছব িা। 

(5) ডিভরচ্ছয়িটি অিুচ্ছোভদত পভরর্ল্পিা ও তথয অিুসাচ্ছর ভিে কাণ র্রা হচ্ছল তার ভিে কাণর্াজ ভির্িস্থ িূভের 

বযবহাচ্ছরর সাচ্ছথ ভেলপূণ ক হচ্ছব।  

(6) ডিভরচ্ছয়ি ভিে কাচ্ছণর উর্েি ধরচ্ছণর উপভস্থভতর পভরবধ কি র্রচ্ছব। 

(c) েভদ ভিয়ভন্ত্রত পভরর্ল্পিা বা ভবচ্ছশ্ষ অঞ্চল ভবষয়র্ পভরর্ল্পিার আচ্ছবদচ্ছির সাচ্ছথ ডেৌথিাচ্ছব ডিভরচ্ছয়চ্ছির জিয 

আচ্ছবদি র্রা হয় তাহচ্ছল ডেয়র আর ভসটি র্াউর্িল এর্ইসচ্ছঙ্গ আচ্ছবদিরৃ্ত ডিভরচ্ছয়চ্ছির প্রর্ক্রয়া সম্পন্ন র্রচ্ছত 

পাচ্ছরি।  
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ভেরিয়েন্স আয়েদন 
করিউরনটি ভেেলপয়িন্ট রেপািটয়িন্ট 

 

রস্ট্রিেযাঙ্ক োফাি আি িকল ভজারনিং রেরস্ট্রয়ক্টি ভিিেযাকগুয়লাি জনয অরর্রিি 

শ্র্টােলী  

অিুচ্ছেদ 23-1905 অিুসাচ্ছর, েূরি উন্নেন শ্র্টােলী, ভিচ্ছনাক্ত বাফ্ার ও ডসিবযাচ্ছর্র শ্তক সর্ল ভিে কাণর্াচ্ছজর জিয 

প্রচ্ছোজয: 

(1) পঞ্চাশ্ (50) ভফ্ি জচু্ছড় ভিরুপদ্রব প্রারৃ্ভতর্ উর্িদসম্পন্ন বাফ্ার রাখচ্ছত হচ্ছব, ো ডরাচ্ছতর উিয় পাচ্ছড় (প্রচ্ছোজয 

ডিচ্ছে) ভিে বযাংচ্ছর্র শ্ীষ ক হচ্ছত সোন্তরালিাচ্ছব পভরোপ র্রচ্ছত হচ্ছব।  

(2) পাঁভচশ্ (25) ভফ্ি জচু্ছড় অভতভরক্ত ডসিবযার্ রাখচ্ছত হচ্ছব ো ভিরুপদ্রব প্রারৃ্ভতর্ উর্িদসম্পন্ন বাফ্ার ছাভড়চ্ছয় 

সোন্তরালিাচ্ছব পভরোপ র্রচ্ছত হচ্ছব ডেখাচ্ছি সর্ল ধরচ্ছণর অোভচত আড়াল অিিুচ্ছোভদত। ডসিবযাচ্ছর্র েচ্ছধয 

ডগ্রভ ং, িরাি র্রা আর োটি র্ািা সীভেত রাখচ্ছত হচ্ছব।  

(3) বাফ্ার বা ডসিবযাচ্ছর্র েচ্ছধয ডসপটির্ িযাংর্ বা ডসপটির্ িযাংর্ ভিষ্কাশ্চ্ছির জায়ো রাখা োচ্ছব িা।  

ভেরিয়েয়ন্সি কি টপ্রক্রিো। ভিেবযাচ্ছঙ্কর বাফ্ার আর ডসিবযার্ ডথচ্ছর্ আসা ডিভরচ্ছয়চ্ছির জিয িূভেখচ্ছন্ড প্রস্তাভবত 

সর্ল ভিে কাণর্াচ্ছজর প্রিাচ্ছব িারসােয আিচ্ছত প্রশ্েি বযবস্থা আবশ্যর্ হচ্ছব।   

(1) ভিচ্ছচর তথযগুভল ভিেবযাঙ্ক ডিভরচ্ছয়ি আচ্ছবদচ্ছি থার্চ্ছত হচ্ছব:  

a. সর্ল ভিে, জলািূভে, বিযাপ্রবণ সেতলিূভের সীোিা আর িূভে জভরচ্ছপ শ্িাক্ত র্রা অিযািয প্রারৃ্ভতর্ 

ববভশ্িযাবলী সম্পন্ন এর্টি সাইি েযাপ;  

b. সম্পভত্তর আর্ার, আয়তি, িূভের ববভশ্িয, ঢাল, োটি, উর্িদ ও অিযািয বস্তুেত ববভশ্চ্ছিযর বণ কিা;  

c. বাফ্ার ও ডসিবযাচ্ছর্র ডিতচ্ছর ও বাইচ্ছর বতকোচ্ছি থার্া ও প্রস্তাভবত সর্ল অবর্াঠাচ্ছো ও অিযািয অোভচত 

আড়াচ্ছলর অবস্থাি, বতকোচ্ছি ভবদযোি ও প্রস্তাভবত সর্ল িূভের উপদ্রবগুচ্ছলার সীো সম্বভলত এর্টি ভবশ্দ সাইি 

প্ল্যাি। বাফ্াচ্ছরর টঠর্ ডে অংশ্িুরু্ প্রিাভবত হচ্ছত চচ্ছলচ্ছছ ডসটি েথােথিাচ্ছব ও সসু্পিিাচ্ছব ডদভখচ্ছয় ভদচ্ছত হচ্ছব।  

d. বাফ্ার েভদ রিণাচ্ছবিণ র্রচ্ছত হয় তাহচ্ছল অস্বািাভবর্ প্রভতবন্ধর্তার বণ কিা 

e. বাফ্ার বা ডসিবযাচ্ছর্র অোভচত অন্তিুকর্ক্ত বাদ ভদচ্ছয় র্েপচ্ছি এর্টি (1) ভবর্ল্প প্ল্যাি অথবা এই ধরচ্ছণর সাইি 

প্ল্যাি ডর্ি সম্ভব িয়, ডসটির বযাখযা  

f. অোভচতিাচ্ছব চচ্ছল আসা অংচ্ছশ্র ডোি আয়তি ও বদচ্ছ কযর পভরোপ 

g. প্রচ্ছোজয ডিচ্ছে ঝচ্ছড়র সাচ্ছথ আসা পাভি বযবস্থাপিার সাইি প্ল্যাি; এবং 

h. অোভচতিাচ্ছব ডিতচ্ছর চচ্ছল আসা অংচ্ছশ্র জিয প্রস্তাভবত প্রশ্েি বযবস্থা, েভদ ডথচ্ছর্ থাচ্ছর্ েভদ প্রশ্েচ্ছির ডর্াচ্ছিা 

বযবস্থা প্রস্তাব িা র্রা হয় তাহচ্ছল ডর্ি তা র্রা হচ্ছে িা আচ্ছবদচ্ছি ডসটির বযাখযা অন্তিুকক্ত থার্চ্ছত হচ্ছব।  

(2) অনয়ুেদ 23-1402 এর স্টযান্ডােট িানদয়ণ্ডি পাশ্াপারশ্, ডিভরচ্ছয়ি অিুচ্ছোদি প্রদাচ্ছির ভবষচ্ছয় ভসদ্ধান্ত গ্রহচ্ছণর 

ডিচ্ছে ভিচ্ছচর ভিয়াের্গুভল ভবচ্ছবচিা র্রচ্ছত হচ্ছব:  

a. সম্পভত্তর োটি, উর্িদ ও অিযািয বস্তুেত ববভশ্িয; 

b. সম্পভত্তর সীোিাসহ সম্পভত্তচ্ছত থার্া সর্ল ভিচ্ছের অবস্থাি; 

c. প্রস্তাভবত বাফ্ার বা ডসিবযাচ্ছর্র ডিতচ্ছর চচ্ছল আসা অোভচত অংচ্ছশ্র অবস্থাি ও পভরোণ; 

d. আচ্ছরা র্ে অংশ্ ডিতচ্ছর চচ্ছল আসচ্ছল অথবা ডর্াি অংশ্ই ডিতচ্ছর িা চচ্ছল আসচ্ছল ভবর্ল্প ির্শ্া সম্ভব হচ্ছতা 

ভর্ িা; 
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e. দী ক ডেয়াচ্ছদ এবং ভিে কাণস্থচ্ছলর পাভির গুণেত োচ্ছির উপর প্রস্তাভবত ডিভরচ্ছয়চ্ছির প্রিাব; 

f. ডিভরচ্ছয়চ্ছির অিুচ্ছোদি প্রদাি র্েপচ্ছি প্রারৃ্ভতর্ সম্পদ ও পভরচ্ছবচ্ছশ্র জিয সরুিােূলর্ ভর্ িা।  
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ভেরিয়েন্স আয়েদন 
করিউরনটি ভেেলপয়িন্ট রেপািটয়িন্ট 

 

প্রশ্ািরনক ভেরিয়েন্স 

a) অিুচ্ছেদ 23-1404 অিুসাচ্ছর এই অধযাচ্ছয় থার্া প্রর্ক্রয়া ও স্ট্যান্ডা ক অিুসাচ্ছর র্ভেউভিটি ড িলপচ্ছেন্ট ভ চ্ছরক্টচ্ছরর 

পচ্ছি এই অিুচ্ছেচ্ছদ বভণ কত ভিে কাণ স্ট্যান্ডাচ্ছ কর ডিভরচ্ছয়ি ভবচ্ছবচিা এবং অিুচ্ছোদি বা প্রতযাখযাি র্রার অিুভেত 

রচ্ছয়চ্ছছ েভদ ভর্ িা তার েচ্ছত এই অিুচ্ছেচ্ছদর উচ্ছেশ্য পূরণচ্ছোেয হয় এবং ডিভরচ্ছয়ি অিুচ্ছোদচ্ছির োধযচ্ছে সোি 

র্ে কদিতা পাওয়া োয়। ডিভরচ্ছয়ি অিুচ্ছোদচ্ছির এই িেতা ভিনভলভখত ধরচ্ছণর ডিভরচ্ছয়চ্ছির ডিচ্ছেই সীোবদ্ধ 

থার্চ্ছব:  
 

(1) সােচ্ছির উঠাি বা রাস্তা সংলগ্ন উঠাি - ডিভরচ্ছয়ি পাাঁচ (5) ভফ্চ্ছির ডবভশ্ হচ্ছত পারচ্ছব িা। 

(2) পার্শ্ ক উঠাি - ডিভরচ্ছয়ি দইু (2) ভফ্চ্ছির ডবভশ্ হচ্ছত পারচ্ছব িা। 

(3) ভপছচ্ছির উঠাি - ডিভরচ্ছয়ি চার (4) ভফ্চ্ছির ডবভশ্ হচ্ছত পারচ্ছব িা। 

(4) িবচ্ছির উচ্চতা - ডিভরচ্ছয়ি পাাঁচ (5) ভফ্চ্ছির ডবভশ্ হচ্ছত পারচ্ছব িা। 
 

b) এই অিুচ্ছেচ্ছদ অিুচ্ছোভদত প্রশ্াসভির্ ডিভরচ্ছয়চ্ছির জিয র্রা সর্ল আচ্ছবদি র্ভেউভিটি ড িলপচ্ছেন্ট ভ চ্ছরক্টচ্ছরর 

র্াচ্ছছ ভলভখতিাচ্ছব জো ভদচ্ছত হচ্ছব। ভ চ্ছরক্টর উপচ্ছরাচ্ছেভখত স্ট্যান্ডা ক অিুসাচ্ছর প্রচ্ছতযর্ আচ্ছবদি পে কাচ্ছলাচিা 

র্রচ্ছবি এবং ভসদ্ধান্ত গ্রহণ র্রচ্ছবি এবং উক্ত আচ্ছবদি জোদাচ্ছির র্েশ্ (30) ভদচ্ছির েচ্ছধয ডসই আচ্ছবদচ্ছির ভবষচ্ছয় 

ভলভখত ভসদ্ধান্ত প্রদাি র্রচ্ছবি।  
 

c) ডর্াচ্ছিা প্রশ্াসভির্ ডিভরচ্ছয়চ্ছিই ডেয়র ও ভসটি র্াউর্িচ্ছলর আচ্ছরাপ র্রা ডর্াচ্ছিা শ্তকই বাদ ডদওয়া, সংচ্ছশ্াধি বা 

পভরবতকি র্রার অিুচ্ছোদি ডিই।  
 

d) েভদ র্ভেউভিটি ড িলপচ্ছেন্ট ভ চ্ছরক্টর আচ্ছবদিরৃ্ত প্রশ্াসভির্ ডিভরচ্ছয়ি অিুচ্ছোদচ্ছি অস্বীরৃ্ভত জািাি তাহচ্ছল 

আচ্ছবদির্ারী সরাসভর ডেয়র ও ভসটি র্াউর্িচ্ছলর র্াচ্ছছ এই ধারার প্রভবধািোলা অিুসাচ্ছর ডিভরচ্ছয়ি প্রদাচ্ছির জিয 

আচ্ছবদি র্রার অভধর্ার রাচ্ছখি।  
 
 
 

 

 

 


