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জ োন িং সিংশ োধশ র আশেদ  
কনিউন টি জেভলপশিন্ট নেপোিটশিন্ট 

 

পু ঃশ োন িং-এর উশে য 

অিুচ্ছেদ 23-1602 অিুসাচ্ছর ডেচ্ছর্াচ্ছিা ব্যর্ি, এচ্ছজন্ট, ভ পার্কচ্ছেন্ট অব্ দয ভসটর্ অব্ ড ারাভিল, ভসটর্ অব্ ড ারাভিল-এর 

র্ে কর্র্কাগণ অথব্া ভসটর্ র্াউর্িল ডজাভিিং সিংচ্ছ াধচ্ছির প্রস্তাব্ র্রচ্ছর্ পাচ্ছরি। েভদ ভসটর্ অব্ ড ারাভিল-এর ডর্াচ্ছিা 

ভ পার্কচ্ছেন্ট ব্া র্ে কর্র্কা অথব্া ভসটর্ র্াউর্িল ভিচ্ছজচ্ছদর প্রাভর্ষ্ঠাভির্ ক্ষের্া ব্যব্হার র্চ্ছর ডজাভিিং সিংচ্ছ াধচ্ছির আচ্ছব্দি 

র্চ্ছরি র্াহচ্ছল ভিচ্ছনাি ভব্ভধগুচ্ছলার ডর্াচ্ছিাটর্ প্রচ্ছোজয হচ্ছব্ িা। 

ভসটর্ র্র্ত কর্ প্রস্তাভব্র্ িয়, োিভিত্র সিংচ্ছ াধচ্ছির জিয র্রা এেি সর্ল আচ্ছব্দি অব্ যই ডে সম্পভির পুিঃচ্ছজাভিিং-এর 

জিয আচ্ছব্দি র্রা হচ্ছে র্ার োভলর্ািাসম্পন্ন ব্যর্ি র্র্ত কর্ অথব্া োভলচ্ছর্র স্বাক্ষচ্ছরর োধযচ্ছে অিুচ্ছোভদর্ আইভি 

এচ্ছজন্টচ্ছর্ অথব্া োভলর্ র্র্ত কর্ স্বাক্ষরর্ত র্ িুর্িধারী ব্া সম্পভিচ্ছর্ োভলচ্ছর্র স্বাক্ষচ্ছর ভলভির্িাচ্ছব্ স্বাথ কসম্পন্ন ব্যর্ি 

র্র্ত কর্ জো ভদচ্ছর্ হচ্ছব্। 
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আশেদ  # ________________________ 

আশেদ কোরী  

িাে:  ______________________________________________________________________ 

ভিটি পািাচ্ছিার টির্ািা: ________________________________________________________ সুযর্/ইউভির্ # _______________ 

ইচ্ছেইল টির্ািা: _____________________ ভদব্ার্ালীি ডফ্াি িম্বর: ___________________ ফ্যাক্স: __________________ 

সম্পনির িোনলক (যনদ আশেদ কোরী ন শ   ো হশে থোশক ) 

িাে: ___________________________________________________________________________________________________  

ভিটি পািাচ্ছিার টির্ািা: 

___________________________________________________________________________________________ 

ইচ্ছেইল টির্ািা: ___________________________ ভদব্ার্ালীি ডফ্াি িম্বর: _______________ ফ্যাক্স: _________________ 

আশলোচ্য সম্পনি (একোনধক সম্পনির জেশে আলোদো কভোর জপ  প্রদো  করু ) 

টির্ািা: ____________________________________________________________________________________________ 

র্যাক্স আইভ  পাচ্ছস কল িম্বর: _______________________________________________  র্াউর্িল ভ ভিক্ট: ____________ 

ের্টিো  জ োন িং জেনি: _____________  আশেদ কৃর্ জ োন িং জেনি: ______________ একশর পনরিোি: __________ 

িূভের িভব্ষ্য ব্যব্হাচ্ছরর ধরি অিুোয়ী ডক্ষত্র: _________________________________________  

দেো কশর ন শচ্র সকল উপকরি নেজ িোল পদ্ধনর্শর্  িো নদ : 

____1)  সম্পভিচ্ছর্ প্রস্তাভব্র্ পুিঃচ্ছজাভিিং এব্িং উন্নয়চ্ছির ব্ণ কিাসহ র্িার ডলর্ার।  এই ভিটিচ্ছর্ প্রর্চ্ছের সােভির্ ব্ণ কিার সাচ্ছথ 

ভিচ্ছির ভব্ষ্য়গুচ্ছলাও থার্চ্ছর্ হচ্ছব্: 

a. স্কয়ার ফু্চ্ছর্ িব্চ্ছির পভরোপ ও উচ্চর্া 

b. ব্যব্হাচ্ছরর প্রচ্ছর্যর্ ধরচ্ছণর জিয স্কয়ার ফু্চ্ছর্ পভরোপ (অভফ্স, ভরচ্ছর্ইল, আব্াভসর্, + ড াব্ার ঘর, েভদ আব্াভসর্ হয়) 

c. সিংলগ্ন সম্পভিগুচ্ছলার ব্যব্হার/র্াচ্ছর্ ভব্দযোি ব্যব্সাসেূহ 

____2)  14টর্ স্ট্যান্ডা ক োিদচ্ছের জব্াব্সহ ভিটি।  

____3) সিংেুি ফ্ে কগুভল ব্যব্হার র্চ্ছর প্রদি সম্পভির োভলর্ািার ডিার্াভরর্ত র্ অিুচ্ছোদি এব্িং প্রিারণার র্াচ্ছজ অিুদাচ্ছির 

ডঘাষ্ণা। 

____4) সীোিা ও সীোিাভিচ্ছের োধযচ্ছে আইভি ভব্ব্রণ 

____5) ভব্গর্ 10 ব্ছচ্ছরর েচ্ছধয প্রস্তুর্র্ত র্ সম্পভির জভরপ। 

____6) সম্পূণ ক সাইর্ প্ল্যাি (অিুচ্ছেদ 23-1602 ডথচ্ছর্ সাইর্ প্ল্যাি ডদচ্ছি ভিি)। 

____7) গতহািযন্তচ্ছরর োচ্ছিান্নয়চ্ছির সাচ্ছথ জভির্ থার্া প্রর্েগুচ্ছলার জিয প্রস্তাভব্র্ ব্যব্হার অিুসাচ্ছর ডলার প্ল্যাি। 

____8) ব্র্কোি সাইচ্ছর্র ভর্ছু আচ্ছলার্ভিত্র। িরু্ি ভিে কাণর্াচ্ছজর ধারণাগর্ ডরন্ডাভরিং এব্িং/অথব্া িব্চ্ছির উর্িভর্। 

____9) র্েীচ্ছদর সাচ্ছথ প্রাথভের্ আচ্ছব্দি সিংক্রান্ত ভেটর্িংচ্ছয়র ভিভিচ্ছর্ ভসটর্ র্র্ত কর্ অভর্ভরি র্থয িাওয়া হচ্ছর্ পাচ্ছর। 

____10) অিুচ্ছেদ 2-260 অিুসাচ্ছর ভব্ভধব্দ্ধ সর্ল ভফ্। 

  

 

জোদাচ্ছির র্াভরি  
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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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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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 জ োন িং সিংশ োধশ র আশেদ  
কনিউন টি জেভলপশিন্ট নেপোিটশিন্ট 

 

পু ঃশ োন িং-এর স্ট্যোন্ডেটসিূহ  
 

কভোর জলিোর ছোড়োও আশেদ কোরীশক প্রনর্টি স্ট্যোন্ডোশেটর নেপরীশর্ নলনির্ উিরসহ একটি নচ্টি  িো নদশর্ 

হশে। 
 

অিুচ্ছেদ 23-1603 অিুসাচ্ছর, পুিঃচ্ছজাভিিং-এর জিয র্রা সর্ল আচ্ছব্দি সম্পচ্ছর্ক ভসদ্ধান্ত িহচ্ছণর ডক্ষচ্ছত্র ডেয়র এব্িং 

ভসটর্ র্াউর্িল এব্িং ভিচ্ছয়াগপ্রাপ্ত র্ে কর্র্কাগণ ডজাভিিং সিংক্রান্ত সর্ল প্রস্তাব্ ভব্চ্ছব্িিা র্রার সেয় ডজাভিিং র্রার ক্ষের্া 

ভিয়ন্ত্রচ্ছণ ভিচ্ছির র্াভলর্ার োিদেগুচ্ছলা ভব্চ্ছব্িিায় রািচ্ছব্ি:  

1) ভির্র্স্থ ব্র্কোি ব্যব্হার ও ডজাভিিং; 

2) ডজাভিিং র্রার র্ারচ্ছণ ডসগুচ্ছলাচ্ছর্ আচ্ছরাভপর্ ভিভদকষ্ট ভব্ভধ-ভিচ্ছষ্চ্ছধর ফ্চ্ছল সম্পভির েূলয র্র্রু্রু্ হ্রাস ডপচ্ছয়চ্ছছ; 

3) আচ্ছলািয সম্পভির েূলয র্র্রু্রু্ হ্রাস ডপচ্ছল জিগচ্ছণর স্বাস্থয, সরুক্ষা, নিভর্র্র্া ব্া সােভির্ র্লযাণ ব্তর্দ্ধ পাচ্ছব্;  

4) পতথর্ সম্পভির োভলর্চ্ছদর উপর আচ্ছরাভপর্ ভব্ভধ-ভিচ্ছষ্চ্ছধর ফ্চ্ছল জিগচ্ছণর রু্লিােূলর্ ক্ষভর্; 

5) প্রস্তাভব্র্ ডজাভিিং-এর ডক্ষচ্ছত্র আচ্ছলািয সম্পভির উপেিুর্া; 

6) সিংলগ্ন ও ভির্র্স্থ সম্পভিচ্ছর্ িলা ভিে কাচ্ছণর র্থা ভব্চ্ছব্িিায় ভিচ্ছয় সম্পভিটর্র ডজাির্ত র্ ভহচ্ছসচ্ছব্ পভরর্যি থার্ার 

সেয়র্াল;  

7) ডজাভিিং প্রস্তাব্ সিংলগ্ন ও ভির্র্স্থ সম্পভির ব্যব্হার ও ভিে কাচ্ছণর দতটষ্টচ্ছর্াণ ডথচ্ছর্ েচ্ছথাপেুি ডর্াচ্ছিা ব্যব্হারচ্ছর্ 

অিুেভর্ ভদচ্ছব্ ভর্ িা; 

8) ডজাভিিং-এর প্রস্তাব্িাটর্ সিংলগ্ন ব্া ভির্র্স্থ সম্পভির ব্র্কোি ব্যব্হার ব্া ব্যব্হারচ্ছোগযর্ার উপর ভব্রূপ প্রিাব্ ডফ্লচ্ছব্ 

ভর্ িা; 

9) ডজাভিিং-এর প্রস্তাচ্ছব্র ফ্চ্ছল প্রিাভব্র্ হচ্ছর্ োওয়া সম্পভিটর্ ব্র্কোচ্ছি ডজাির্ত র্ হওয়ার র্ারচ্ছণ ডসটর্র ডর্াি ডেৌর্ির্ 

অথ কনিভর্র্ ব্যব্হার রচ্ছয়চ্ছছ ভর্ িা। 

10) ডজাভিিং প্রস্তাব্িাটর্ এেি ডর্াচ্ছিা ব্যব্হাচ্ছরর র্ারণ হচ্ছর্ পাচ্ছর ভর্িা োচ্ছর্ ব্র্কোি রাস্তা, পভরব্হি সুভব্ধা, সু্কচ্ছলর 

উপচ্ছোভগর্ার অভর্ভরি ব্া অসুভব্ধাজির্ ব্যব্হাচ্ছরর র্ারণ ঘর্াচ্ছব্ ভর্িংব্া ঘর্াচ্ছর্ পাচ্ছর;  

11) ডজাভিিং-এর প্রস্তাব্টর্ িূভে ব্যব্হাচ্ছরর পভরর্েিার িীভর্ আর উচ্ছেচ্ছ যর সাচ্ছথ সঙ্গভর্পূণ ক ভর্ িা; 

12) সম্পভির ব্যব্হার ও র্াচ্ছর্ ভিে কাচ্ছণর উপর প্রিাব্ ডফ্চ্ছল এেি অিয ডর্াচ্ছিা ভব্দযোি ব্া পভরব্র্কি ীল  র্ক রচ্ছয়চ্ছছ ভর্ 

িা ো ডজাভিিং-এর প্রস্তাব্ অিুচ্ছোদি ব্া প্রর্যািযাচ্ছির পচ্ছক্ষ ভিভি ভহচ্ছসচ্ছব্ র্াজ র্রচ্ছব্;  

13) িীভর্োলাচ্ছর্ ব্া ডজাভিিং ভ ভিচ্ছক্টর র্যাচ্ছরক্টাচ্ছরর োিভিত্র, ভিভদকষ্ট ডর্াচ্ছিা সম্পভি, ভিভদকষ্ট ডর্াচ্ছিা অঞ্চল ব্া 

র্ভেউভিটর্চ্ছর্ আিা পভরব্র্কচ্ছির সম্ভাব্য প্রিাব্সেূহ; এব্িং 

14) পথিারী ও গাভির িলািল,োিব্াহচ্ছির উপর এব্িং র্ার ফ্চ্ছল ধারণ সক্ষের্া ও সােচ্ছথ কযর উপর প্রস্তাভব্র্ ডজাভিিং 

পভরব্র্কচ্ছির প্রিাব্।  
 

 


