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িনu iয়কর্ িসিট পাকর্ o িবেনাদন িবভাগ GreenThumb কিমuিনিট
uদয্ান লাiেসn

লাiেসn চু িkিট (“লাiেসn”),
, 2019 তািরেখ, িনu iয়কর্ িসিট (“িসিট”) eর
dারা o মেধয্, পাকর্ o িবেনাদন িবভাগ (“পাকর্ স”) eর dারা িনবর্ািহত o মাধয্েম, eবং
ei

(“লাiেসn pাপক”),

eকিট GreenThumb কিমuিনিট uদয্ান চালনার uেdেশয্, যার aবsান

(“িঠকানা”),

bক
বেরা

o লট

( িল)-েত
-e (“uদয্ান” বা “সাiট)।

লাiেসnিট পিরচািলত হেব পাকর্ স eর dারা GreenThumb েpাgাম aিফস (“GreenThumb”) eর
মাধয্েম, েযিট বতর্ মােন 100 Gold Street, Suite 3100, New York, NY 10038 িঠকানায় aবিsত।
ei

েময়াদ। ei লাiেসnিট লাiেসn pাপেকর uেdেশয্ জাির করা হেc eকিট েময়ােদর জনয্ (“েময়াদ”)
যা
হেc uপের েলখা তািরেখ eবং েশষ হেc 31 িডেসmর, 2022 তািরেখ, যিদ না তার আেগ সমাp করা
পাকর্ স (“কিমশনার”) eর dারা কিমশনােরর িবেবচনা aনুযায়ী লাiেসnিটর
হয় । কিমশনার aব
পুননর্বীকরণ করা েযেত পাের, যিদ লাiেসn pাপক সফলভােব ei লাiেসেn েঘািষত বাধয্বাধকতা িল পূরণ
কের।
কিমশনার e প লাiেসn পুননর্বীকরণ করেবন, যিদ লাiেসn pাপক যাবতীয় pেযাজয্ আiন o
pিবধান েমেন চেলন, যার মেধয্ পেড় লস aব দা িসিট aফ িনu iয়কর্ (Rules of the City of New York)
eর িশেরানাম 56 eর aনুেcদ 6 (“পাকর্ িলর িনয়মাবলী”)-e েয িল রেয়েছ eবং GreenThumb eর dারা
লাiেসেnর eকিট িলিখত sীকৃ িত pদিশর্ত করেত পাকর্ স eর dারা েঘািষত েরিজেsশেনর মানদ েমেন চেল
(“েরিজেsশন”)।

িবjিp িল o েযাগােযােগর বয্িkবগর্। েমেন না চলার িবjিp িল সহ যাবতীয় পtিবিনময় েpরণ
করা হেব লাiেসn pাপেকর dারা "pাথিমক েযাগােযােগর বয্িk" িহেসেব মেনানীত বয্িkর কােছ eবং লাiেসn
pাপেকর dারা "িdতীয় েযাগােযােগর বয্িk" িহেসেব মেনানীত বয্িkর কােছ। pাথিমক o িdতীয় েযাগােযােগর
বয্িkবগর্ লাiেসn pাপেকর dারা েস প pিতিনিধ িহেসেব মেনানীত হেবন যারা পাকর্ স o সাধারণ জনতার মেধয্
সংেযাগকারী বয্িkবগর্ িহেসেব কাজ করেবন। pাথিমক o িdতীয় েযাগােযােগর বয্িkবগর্ লাiেসn pাপেকর dারা
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eকমাt pিতিনিধ িহেসেব মেনানীত হেবন যারা লাiেসn pাপেকর আভয্nরীণ পিরচালন কাঠােমা িনিবর্েশেষ পাকর্ স
eর সংেযাগকারী বয্িkবগর্ িহেসেব কাজ করেবন। লাiেসn pাপেকর পেk pাথিমক েযাগােযােগর বয্িk o
িdতীয় েযাগােযােগর বয্িkর েযাগােযােগর তথয্ িনm েপ তািলকাভু k করা হেয়েছ:
pাথিমক েযাগােযােগর বয্িk

িdতীয় েযাগােযােগর বয্িk

নাম
িচিঠ পাঠােনার িঠকানা
িদেনরেবলার েটিলেফান নmর
স

nয্ােবলার েটিলেফান নmর

সpাহােnর েটিলেফান নmর
েসলেফান নmর
iেমল িঠকানা

লাiেসn pাপক uদয্ােনর pাথিমক o িdতীয় েযাগােযােগর বয্িk বা েসi দুi বয্িkর uপের pদt িঠকানা,
iেমল বা েটিলেফান নmেরর(নmর িলর) েকােনা পিরবতর্ ন হেল তা dত পাকর্ স-েক িবjািপত করেবন। পাকর্ স
eর েরকেডর্ তািলকাভু k Garden-eর pাথিমক েযাগােযােগর বয্িk o িdতীয় েযাগােযােগর বয্িkেক িবjিp
পাঠােল তা লাiেসn pাপেকর pিত িবjিp বেল ধরা হেব।
িনu iয়কর্ িসিট eর পাকর্ o িবেনাদন িবভাগেক পাঠােনা যাবতীয় িবjিp িলিখত হেত হেব eবং েস িল
িনmিলিখত িঠকানায় পাঠােত হেব:
City of New York Department of Parks and Recreation
The Arsenal
830 Fifth Avenue
Attention: GreenThumb Director
New York, NY 10065
লkয্ ক ন: uiিলয়াম েলাসােসা(William LoSasso), GreenThumb পিরচালক
েফান: 212.602.5300
ফয্াk: 212.602.5334
iেমল: william.losasso@parks.nyc.gov
েকােনা লীজ েনi। eটা s ভােব েবাঝা েগেছ েয িসিটর কােছ সাiট eর st রেয়েছ eবং ei েয
লাiেসn pাপকেক েকােনা জিম, iমারত, sান বা সর াম লীজ েদoয়া হয়িন, িকn ei েয ei লাiেসেnর েময়াদ
চলাকালীন লাiেসn pাপকেক েকবলমাt eর মেধয্ যা pদান করা হেয়েছ েসiভােব েসi sােনর ভারpাp
েscােসবক িহেসেব সাiট বয্বহােরর aনুমিত েদoয়া হেব।
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uদয্ান েযমন আেছ তা gহণ করা হেয়েছ। লাiেসn pাপক uদয্ান “েযমন আেছ”, ei লাiেসn পুেরাপুির
কাযর্কর হoয়ার তািরেখ েয aবsােতi থাkক, তা gহণ কেরেছ। পাকর্ স uদয্ানপালেনর uেdেশয্ uপযুkতার
েকােনা uপsাপনা বা িনভর্ রতা েদয়িন।
লাiেসn pাপেকর বাধয্বাধকতা িল/pা েণর বয্বহার।
A.
ei লাiেসnিটেত িবেশষভােব pেবশ করা হেয়েছ লাiেসn pাপেকর eকিট uিdেদর uদয্ােনর
নকশা করার o sাপেনর eবং তৎপরবতর্ীেত েসi uদয্ান o েসখােন থাকা যাবতীয় uিdদ, কাঠােমা, sাপনা o
সর ােমর (যার মেধয্ রেয়েছ, যাবতীয় uঁচু করা uিdেদর sর, েরাপণযnt, েটিবল, েবি , চালা, েসৗর পয্ােনল, বৃি
ধারক বয্বsা o aনয্ানয্ পাকর্ স aনুেমািদত কাঠােমা o আল ািরক িজিনশপt, িকn তােতi তা সীমাবd নয় )
eকিট িনরাপদ o সুশৃ ল aবsায় রkণােবkেণর uেdেশয্। লাiেসn pাপক uদয্ােনর েসiসব জনসাধারেণর
ফু টপাথ, ধের রাখার পাঁিচল o বাiেরর েবড়ার কাঠােমাগত েমরামিতর জনয্ দায়ী থাকেবন না েয িল লাiেসn
pাপেকর dারা sাপন করা বা তার কারেণ sাপন করা হয়িন।
B.
লাiেসn pাপক কিমশনােরর যুিkস ত সnি িবধান
করেত সmত হেয়েছন:

ক

রেত িনmিলিখত কাযর্কলাপ সmাদন

(i)
GreenThumb eর িনেদর্ শানুসাের, লাiেসn pাপক GreenThumb eর
anত eকিট িশkামূলক কমর্শালায় বা aনয্ েকােনা aনু ােন বািষর্ক eকজন pিতিনিধ পাঠােবন।

েপশ করা

(ii)
লাiেসn pাপক uদয্ােনর বাiেরর িদেকর েবড়ায় GreenThumb pদt eকিট িচh
লাগােব যােত বয্াখয্া করা থাকেব েয uদয্ানিট িনu iয়কর্ িসিটর পাকর্ o িবেনাদন িবভােগর aিধেktভু k eবং
তারা GreenThumb কিমuিনিট uদয্ানপালন কাযর্kেম aংশgহণ করেছন। বাগান বতর্ মান েযাগােযােগর তথয্
সহ হালনাগাদ করা েযাগােযােগর নাম, uদয্ানিট েয িদন িলেত o ঘ ায় জনগেণর জনয্ েখালা থাকেব eবং
েমmারশীপ েয েয েকােনা আgহী পেkর জনয্ unুk, তা িনেদর্ শ কের eমন িচh িল লাগােব।
(iii) লাiেসn pাপক GreenThumb গােডর্নার'স হয্াnবুক সহ পাকর্ স o GreenThumb
িনয়মাবলী, pিবধানসমূহ o িনেদর্ িশকার সে স িত েরেখ eকিট গাছপালার বাগােনর নকশা করেব o লাগােব।
পাকর্ স িনয়মাবলী, ei লাiেসেnর তািরেখ, eখােন পাoয়া যােব https://www.nycgovparks.org/rules.
GreenThumb গােডর্নার'স
হয্াnবুক, ei
লাiেসেnর তািরেখ, eখােন পাoয়া যােব
https://greenthumb.nycgovparks.org/pdf/gardeners_handbook.pdf. লাiেসn pাপক sীকার করেছন েয
িতিন/তারা সবেচেয় সাmpিতক পাকর্ স িনয়মাবলী o গােডর্নার'স হয্াnবুক eর aবিশ aবগিতর জনয্ দায়ী
থাকেবন eবং তারা তােদর সদসয্েদর পাকর্ স িনয়মাবলী o গােডর্নার'স হয্াnবুক eর পিরবতর্ ন িল সmেকর্
aবিহত করেবন।
(iv)
লাiেসn pাপক uদয্ােনর গাছপালা িলর যt েনেবন o েস িলেক িবকিশত করেবন,
যার মেধয্ পেড় pেয়াজনমেতা জল /পািন েদoয়া, সার েদoয়া, ছাঁটা, আগাছা িনড়ােনা o ফসল েতালা।
(v)
লাiেসn pাপক নীেচর ধারা 8 aনুসাের জনগেণর জনয্ েগেটর তালা খুেল o েস িলেক
েখালা েরেখ uদয্ানিট খুেল রাখেবন।
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(vi)
লাiেসn pাপক pথেম eেল pথেম পাoয়ার িভিtেত জনগেণর জনয্ সদসয্পদ o /বা
uদয্ানপালেনর pট, pেয়াজন হেল eক িট aেপkা তািলকা বয্বহার কের, uপলb করেবন eবং েসi aেপkা
তািলকা uদয্ােনর dারা বজায় রাখা হেব GreenThumb eর আগাম িলিখত aনুেমাদন সহ । aনুেরাধ করার
েকােনা eকক uদয্ানপালেনর pট uপলb না থাকেল লাiেসn pাপক aনয্ েকােনাভােব জনগেণর আgহী
সময়
সদসয্েদর uদয্ােনর ত ttাবধােন aংশgহণ করােনার eবং uদয্ােনর সদসয্ কের েনoয়ার যাবতীয় pয়াস করেবন।
GreenThumb eর িনধর্ারণ aনুসাের, pেতয্ক লাiেসn pাপক dারা সদসয্পেদর যুিkস ত pেয়াজনীয়তা িলর
সংjা িদেত হেব eবং eর মেধয্ ধারা 6.H. eর েঘাষণা aনুসাের aথবা uদয্ােনর সােপেk েকােনা সদসয্পদ
pতয্াশী েকাথায় বাস কেরন তার িভিtেত িনu iয়কর্ িসিটর েকােনা বািসnােক তা pতয্াখয্ান করা যােব না।
(vii) লাiেসn pাপক বছের anত দুিট eমন কিমuিনিট aনু ােনর আেয়াজন করেবন
েয িল জনগেণর জনয্ িনখরচায় unুk থাকেব। লাiেসn pাপক GreenThumb-েক GreenThumb
গােডর্নার'স হয্াnবুক-e পেরখা েদoয়া GreenThumb নীিতর সে স িত েরেখ ei aনু ান িলর pকৃ িত o
সmেকর্ , o েসiসে লাiেসn pাপক েয uপায় িলেত eর pচার করেবন েসসmেকর্ aবিহত করেবন।
সময়
Garden েগা ী িল যাবতীয় pেয়াজনীয় aনুমিত o aনুেমাদন aনু ােনর আেগi pাp করার জনয্ দায়ী
থাকেবন।
(viii) লাiেসn pাপক uদয্ােনর মেধয্ ei লাiেসnিটর eকিট pিতিলিপ s ভােব লাগােবন
eবং aনুেরাধ করা হেল সকল সদসয্েক eকিট কাগেজর বা ৈবদুয্িতন pিতিলিপ pদান করেবন।
C.

লাiেসn সmাদেনর uপর

লাiেসn pাপক িনmিলিখত িলেত সmত হেcন:

(i)
লাiেসn pাপক uদয্ানেক eকিট িনরাপদ o সুশৃ ল aবsায় eবং তার মেধয্ থাকা
যাবতীয় uিdদ, সর াম o কাঠােমার রkণােবkণ করেবন, যার মেধয্ পেড়, যাবতীয় েবড়া, uঁচু করা uিdেদর
sর, েরাপণযnt, েটিবল, েবি , চালা, েসৗর পয্ােনল, বৃি ধারক বয্বsা o aনয্ানয্ পাকর্ স-aনুেমািদত কাঠােমা o
আল ািরক িজিনশপto, িকn তােতi তা সীমাবd নয় ।
(ii)
লাiেসnpাপক ধােরর ফু টপাথ, চলাচেলর পথ eবং uদয্ােনর িভতেরর o আেশপােশর
িকনারা িল সাফ eবং তু ষার, বরফ , আবজর্না, বােজ িজিনশ o aনয্ানয্ বাধা েথেক মুk রাখেবন।
লাiেসn pাপক মািকর্ ন যুkরাে র, িনu iয়কর্ েsেটর o িনu iয়কর্ িসিট পাকর্ স eর
যাবতীয় pেযাজয্ আiন , িনয়ম o pিবধান o েসiসে পাকর্ স eর িsর করা বা pেয়াজনীয় aনয্ানয্ েয সকল
িনয়ম, pিবধান, আেদশ, শতর্ o িবিধ েসi পিরমােণ েমেন চলেবন যা ei লাiেসেnর aধীেন uদয্ানপালেনর সে
সmিকর্ ত বা aনয্ েকােনাভােব ei লাiেসেnর জনয্ pেযাজয্।
(iii)

(iv)
লাiেসn pাপক eখােন বিণর্ত কাযর্কলাপ সmাদেনর জনয্ pেয়াজনীয় uপেযািগতা িল
pদান করার o তার জনয্ aথর্pদান করার বয্বsা করেবন; যিদo তা ei শেতর্ েয লাiেসn pাপক পাকর্ স eর
আগাম িলিখত aনুমিত ছাড়া eরকম
েকােনা uপেযািগতা খাড়া করার কারণ সৃি করেবন না বা তার aনুমিত
েদেবন না। লাiেসn pাপক হাi য্ােnর েথেক বা েসi sােন বসােনা যেntর েথেক েনoয়া জেলর/পািনর খরেচর
জনয্ দায়ী থাকেবন না।
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(v)
লাiেসn pাপক বয্বহার না হoয়া aবsায় েডiিজ েচন inারলিকং লক িসেsম aথবা
aনয্থায় GreenThumb েযমন িনেদর্ শ o aনুমিত েদেব তার মাধয্েম uদয্ানেক সুরিkত রাখেবন।
GreenThumb যিদ মেন কের েয uদয্ােনর েগট িল েডiিজ েচন inারলিকং িসেsেমর uপযুk নয় , েসেkেt
লাiেসn pাপক িনেজর খরেচ GreenThumb-েক pেবশdার o স য়sােনর সহ যাবতীয় তালার যাবতীয় চািবর
aথবা তার দুিট কের pিতিলিপর eকিট সমাহার pদান করেবন। তা করেত বয্থর্ হেল তার ফেল GreenThumb
েসরকম েয েকােনা লক সিরেয় েফলেব।
(vi)
লাiেসn pাপক মানুেষর খাoয়ার জনয্ uপলb েয েকােনা শাকসবিজ বা ফল eমনভােব
ফলােব যােত তার সে সmাবয্ দূিষত মািটর sেশর্র সmাবনা সবেচেয় কম হয় । েসরকম শাকসবিজ, েভষজ বা
ফল ধারক গাছপালা িলেক uঁচু করা sের ফলােনার eবং ei eলাকা িলর o তার চারপােশর মািটর মেধয্
aধর্েভদয্ pিতবnক রাখার dারা তা করা হেব। ei pেয়াজনীয়তা পূরেণর িবকl পdিত িল GreenThumb
আগাম িলিখত aনুেমাদন সােপk। GreenThumb uপলb সংsান সােপেk লাiেসn pাপকেক ei
eর
pেয়াজনীয়তা pিতপালেন সহায়তা করার যুিkস ত pয়াস করেব।
D.
লাiেসn pাপক GreenThumb-েক uদয্ােনর িভতর েকােনা pশাসিনক বা চালনা সংkাn
েকােনারকম হািন, আঘাত, kিত বা ল ন সmেকর্ dত িবjািপত করেব। লাiেসn pাপক GreenThumb-েকo
uদয্ােনর িভতর ঘটা েকােনা হািন, আঘাত, kিত বা ল েনর িবjিp পাoয়ার পর aনিধক িতন িদেনর মেধয্
তা িবjািপত করেবন eবং eখােন আেদশ করা িবjিpর িবিধসমূেহর সে , uপেরর ধারা 2 eর েঘাষণা aনুসাের
পাকর্ িবভাগেক িবjািপত করেবন।
E.
আপৎকালীন পিরিsিতেত, লাiেসn pাপক pথেম 911 নmের েফান করেবন o তারপর যত
শীঘ্র সmব, িকn েকােনা aবsােতi তা আপৎকালীন পিরিsিত uৎপn হoয়ার 24 ঘ ার েবিশ পের নয় , পাকর্ স
েসnাল কিমuিনেকশনস (Parks Central Communications) eর সে (646) 613-1200 নmের েযাগােযাগ
করেবন। লাiেসn pাপেকর আবিশয্কভােব GreenThumb eর সে o েযাগােযাগ করেত eবং eকিট পাকর্ স
িবভাগীয় ঘটনার িরেপাটর্ psত করায় সহায়তা করেত হেব।
F.
লাiেসn pাপক (i) GreenThumb েরিজেsশেনর pেয়াজনীয়তা িল েমেন চলেবন, (ii)
GreenThumb eর িনেদর্ শানুসাের েরিজেsশন pিkয়া সmূণর্ করেবন, eবং (iii) েরিজেsশেনর শতর্ াবলী o
GreenThumb গােডর্নাসর্ হয্াnবুক eর pেযাজয্ শতর্ াবলী েমেন চলেবন।
লাiেসn pাপেকর সীমাবdতাসমূহ।
সীমাবdতা িল aনুসরেণ সmত হেcন:

লাiেসn pাপক uদয্ােনর বয্বহার সmিকর্ ত িনmিলিখত

A.
GreenThumb eর আগাম িলিখত aনুমিত, েযখােন pেযাজয্ পাকর্ স eর eবং েযখােন pেযাজয্
িনu iয়কর্ িসিট iমারত িবভােগর eকিট ৈবধ িনমর্ােণর aনুমিত eবং েযখােন pেযাজয্ িলেয়ন আiেনর ধারা 5
aনুসাের eকিট aথর্pদােনর বn েপাs করা ছাড়া মািট েখাঁড়া, রাsা বাঁধােনা বা চালা, স য়sান, gীনহাuস,
বৃি ধারক বয্বsা o aনু প aনয্ানয্ কাঠােমা সহ েকােনা sায়ী বা asায়ী কাঠােমা খাড়া করা বা েসi sান
েথেক মািট সরােনার মেতা িনমর্ােণর কাজ করা যােব না, িকn তােতi তা সীমাবd নয় । লাiেসn pাপক েকােনা
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ৈবধ aনুমিত o GreenThumb eর আগাম িলিখত aনুমিত ছাড়া লােগায়া েকােনা সmিt বা iমারেত েকােনা
কাঠােমা খাড়া করেবন না।
B.
GreenThumb eবং েযখােন pেযাজয্ িনu iয়কর্ িসিট iমারত িবভােগর o /বা িনu iয়কর্ িসিট
পাবিলক িডজাiন কিমশেনর eর আগাম িলিখত aনুমিত ছাড়া uদয্ােন েকােনা sায়ী কাঠােমা বা িমuরাল বা
aনয্ানয্ sায়ী িশlকমর্ িনমর্াণ করা যােব না।
C.
uদয্ােনর িভতর েকােনা সময়i
েকােনা aেটােমাবাiল, াক, ে লার বা aনয্ েকােনা েমাটর চািলত যান মজুত করা, দাঁড় করােনা বা পাকর্ করা যােব না।
D.
েকােনা বয্িkেক uদয্ােনর িভতর বাস করার aনুমিত েদoয়া হেব না। kkর ছাড়া aনয্ানয্
pাণীর uদয্ােনর িভতর বাস করার aনুমিত েকবলমাt pেযাজয্ যাবতীয় িনয়ম, pিবধান o িনেদর্ িশকা aনুসােরi
রেয়েছ, েয িলর মেধয্ পেড় িনu iয়কর্ িসিট sাsয্ িবভােগর েঘািষত িলo। kkেররা েকােনা সময়i
uদয্ােনর
িভতর বাস করেত পারেব না।
E.
uদয্ােনর িভতর েকােনা মাদক বা মদ ফলােনা, uৎপাদন করা, বয্বহার করা, gহণ করা, স য়
করা, িবিk করাবা িবতরণ করা যােব না।
F.
লাiেসn pাপক uদয্ােনর িভতর আবজর্না বা বােজ িজিনশ জমা হoয়ার aথবা গাছপালার বা
uিdj uপাদােনর aিতিরk বৃিd র কারণ হেবন না বা aনুমিত েদেবন না। লাiেসn pাপক uদয্ােনর বা তার
করেবন না বা তার কারণ হেবন না। সুশৃ লভােব কেmাs ৈতির বা বয্বহার
িভতের েকােনািকছু aপচয়
করােক আবজর্না বেল বা uদয্ান aপচয়
করা oেল িবেবচনা করা হেব না।
G.
করেবন না।

বয়স

লাiেসn pাপক uদয্ানিটর লাiেসn েদেবন না aথবা aনয্থায়

ei

চু িk বরাd বা বয্াহত

H.
লাiেসn pাপক েবআiিনভােব েকােনা মানুেষর িব েd জািত, ধমর্িব াস, বণর্, জাতীয় uৎস ,
, িল , pিতবnকতা, ৈববািহক িsিত বা েযৗন pবণতার কারেণ ৈবষময্ pদশর্ন করেবন না।

I.
লাiেসn pাপক uদয্ােনর িভতর জুয়ােখলার বা তৎসংkাn েকােনা কারণ সৃি করেবন না বা
তার aনুমিত েদেবন না aথবা েকােনা েবআiিন uেdেশয্ uদয্ানেক বয্বহার করেবন না।
J.

লাiেসn pাপক uদয্ান েছেড় যােবন না। uদয্ান েছেড় যাoয়ার ফেল লাiেসn সমাp করা হেব।

K.
লাiেসn pাপক েকােনা বািণিজয্ক uেdেশয্ uদয্ান বয্বহােরর কারণ হেবন না বা তার aনুমিত
েদেবন না (যার মেধয্ পেড়, েকােনা তৃ তীয়পেkর dারা sানিটেত েকােনা পণয্ বা পিরেষবার িবিk aথবা মূলয্ িদেয়
তার বয্বহার বা ভাড়া েদoয়া, িকn তােতi তা সীমাবd নয় ); যিদo, যিদ না
যাবতীয় আiন

(i)
পাকর্ স uদয্ােন েকবলমাt uদয্ােনর রkণােবkণ o চালনায় সমথর্েনর uেdেশয্, pেযাজয্
, িনয়ম, pিবধান o GreenThumb গােডর্নাসর্ হয্াnবুক aনুসাের কৃ িষ dবয্ িবিk কেরন।
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(ii)
পাকর্ স uদয্ােনর িভতর GreenThumb o পাকর্ স eর আগাম িলিখত aনুমিত সহ
েকবলমাt uদয্ােনর রkণােবkণ o চালনােক সমথর্ন েদoয়ার uেdেশয্i বছের aনিধক দুিট (2) কের aথর্
সংgেহর aনু ান করেত িদেত পাের। পিরকিlত aথর্সংgেহর তািরেখর anত িতিরশ (30) িদন আেগ
aনুেমাদেনর aনুেরাধ জমা েদoয়া আবশয্ক।
(iii) লাiেসn pাপক পাকর্ স eর রাজs শাখার dারা জাির করা eকিট aনুমিতর সােপেk
eবং aনয্ানয্ যাবতীয় pেযাজয্ আiন , িনয়ম o pিবধান eবং GreenThumb গােডর্নাসর্ হয্াnবুক aনুসাের
aনয্ানয্ িজিনশপেtর িবিk বা aথর্ pদt aনু ােনর aনুমিত িদেত পাের।

eর

(iv)
পাকর্ স eর ei িবিধর pিতপালন িনি ত করেত লাiেসn pাপেকর আিথর্ক েরকডর্
িহসাবপরীkা করার aিধকার রেয়েছ।

L.
লাiেসn pাপক uদয্ােনর pা েণ েকােনারকম আ ন সংkাn িবপিtর aনুমিত েদেবন না, যার
মেধয্ পেড়, গয্ােসািলন, েকেরািসন, হালকা তরল বা aনয্ানয্ দাহয্ তরল , আেলা jালােনার েতল, েতেলর বািত,
তািপর্ন, েবি ন, নয্াফথা বা aনু প পদাথর্ বা েয েকােনা ধরেণর িবেsারক aথবা েsট aব িনu iয়কর্ -e িবমা
েকাmািন িলর pিমত নীিত aনুসাের িনিষd বs বয্বহার বা মজুত করার aনুমিত, িকn তােতi তা সীমাবd
নয় ।

M.
লাiেসn pাপক পাড়ার মেধয্ িবপদ ৈতির করেত বা তা করার aনুমিত িদেত পারেবন না, তা েস
apতু ল sাsয্বয্বsা (আবজর্না জমা হoয়া সহ ), আ ন েথেক িবদয্মান িবপিtর মাধয্েমi েহাক বা uদয্ােনর বা
আেশপােশর aনয্ানয্ বয্িk বা সmিtর kিতর কারণ হেত পাের eমন aবsার মাধয্েম।
N.
লাiেসn pাপক লাiেসn pাp pা েণ বা তার eেকবাের লােগায়া জায়গায় uদয্ানপালন েগা ীর
কারেণ বা তার িনয়ntেণ থাকা eমন েকােনা আচরণ , কাযর্কলাপ বা aবsা ঘটার aনুমিত েদেবন না যা: (i)
আiনিব d, (ii) pকাশয্ uপdব সৃি কের, aথবা (iii) uদয্ানিট েয sােন aবিsত েসখানকার কিমuিনিটর
sাsয্ বা সুরkােক pভািবত কের বা তার আশ া ৈতির কের।
O.
লাiেসn pাপক পাকর্ স eর আগাম িলিখত aনুমিত ছাড়া নতু ন েকােনা গাছ লাগােবন না,
a েছঁ েট
িবদয্মান গাছ িলর kিত করেবন না বা েস িল সিরেয় েদেবন না aথবা িবদয্মান গােছর বড়সড়
েফলেবন না।
সীমাবdতা pিতপালেন বয্থর্তা o সমাপন।
A.
িবভাগ 6-e তািলকাভু k aথবা লাiেসেnর aনয্ েকােনা িনয়ম বা শতর্ pিতপালেন বয্থর্তা ei
লাiেসেnর ল ন সৃি কের, যা akমতা pিত া কের। লাiেসn pাপেকর pিত eকিট akমতার িবjিp জাির
করা হেব। পাকর্ স ei akমতা সংেশাধেনর জনয্ লাiেসn pাপকেক িবjিpর তািরখ েথেক ছয় (6) মাস সময়
েদেব।
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B.
লাiেসn pাপক aনুেcদ 6(N)-e তািলকাভু k সীমাবdতা িল pিতপালেন বয্থর্ হ েল, লাiেসn
pাপেকর pিত eকিট tরািnত akমতার িবjিp জাির করা হেব। পাকর্ স ei akমতা পাকর্ স-eর সnি
aনুসাের সংেশাধেনর জনয্ লাiেসn pাপকেক tরািnত িবjিpর তািরখ েথেক িতিরশ (30) িদন সময় েদেব।
C.
uপেরর েঘাষণা aনুসাের ল ন pিতকাের বয্থর্তা eকিট সংেশাধন না হoয়া akমতা pিত া
করেব যা ei লাiেসn সমাপেনর িভিt হেব। সমাপেনর িবjিp ডাকেযােগ পাঠােনার িতন (3) িদন পর েথেক
সমাপন কাযর্কর হেব।
D.
uপেরর ঘটনা বয্িতেরেক, ei লাiেসnিট কিমশনােরর dারা েscায় তার িবেবচনা aনুসাের
েয েকােনা সময় ষাট (60) িদেনর িলিখত িবjিp িদেয় সমাপনেযাগয্ eবং লাiেসn pাপেকর কােছ ei প
সমাপেনর কারেণ েকােনা pকৃ িতর েয েকােনা িকছু র শরণাপn হoয়ার uপায় থাকেব না।
জনগেণর pেবশেযাগয্তা।
A.
লাiেসn pাপেকর eিpল মােসর pথম িদন েথেক eবং আবহাoয়া সােপেk eকিtেশ aেkাবর
("uদয্ান ঋতু ") সহ সpােহ anত kিড় (20) ঘ া sানিট েখালা রাখার pেয়াজন। eর মেধয্ দশ (10) ঘ া
uদয্ােনর েবড়ার বাiেরর িদেক িলেখ টািঙেয় রাখা আবশয্ক। uদয্ানিট আবহাoয়া সােপেk uদয্ান ঋতু েত
সpাহােn (শিনবার o রিববার) জনগেণর জনয্ anত মত পাঁচ (5) ঘ া েখালা রাখা আবশয্ক। eিট ঘ া িলেখ
টািঙেয় রাখা, কিমuিনিটর aনু ান, জনগেণর কােজর িদন, কমর্শালা eবং uদয্ান েখালা রােখ o জনগেণর
pেবশেযাগয্ থােক eমন যাবতীয় কাজকেমর্র মাধয্েম aজর্ন করা যায়। uদয্ান িলর েখালা থাকার িনধর্ািরত
তািলকার, পিরকিlত কাযর্কলােপর eকিট তািলকার eবং লাiেসn pাপেকর o GreenThumb eর
সময়
কের মেনানীত সদেসয্র নাম o বতর্ মান েযাগােযােগর তথয্ সহ কীভােব uদয্ােন েযাগ িদেত হেব তার
eকজন
তেথয্র িচh িলেক টাঙােনার o সিঠকভােব রkণােবkণ করার pেয়াজন। aনুেরাধ করেল GreenThumb
uপযুk িচh িল ৈতির করেত, দশর্নাথর্ী o aিতিথেদর sাগত জানােত ফু টপােথর uপর রাখা eকিট সয্াnuiচ
েবাডর্ pদান করেত eবং ei েখালা থাকার ঘ ার pেয়াজনীয়তা িলেত সহায়তা করেত পাড়ার সংগঠন িলর,
sু ল o কিমuিনিটর েগা ী িলর সংেযাগ েদoয়ার psাব করেত লাiেসn pাপেকর সে কাজ করেত পাের।
পাকর্ স জন গেণর pেয়াজনীয় pেবশেযাগয্তা েয বজায় রাখা হেc তা েদখেত sট েচক পিরচালনা করেত পাের
eবং uদয্ান িনধর্ািরত সমেয় o /বা uপেরর েঘাষণা aনুযায়ী সpােহ নূয্নতম ঘ া েখালা না থাকেল ei লাiেসn
সমাp করেত পাের।
B.
কিমশনার, তার pিতিনিধগণ, িসিট পুিলশ o দমকল
িবভাগ eবং aনয্ানয্ িসিট সংsার
েয েকােনা uেdেশয্ pেবশািধকার থাকেব।
pিতিনিধগেণর ei sােন সবসময়
C.
uদয্ানেক সংযুk কের eমন িসিট aনুেমািদত েকােনা unয়ন pকেlর িনমর্াণ চলাকালীন aথবা
জনsাsয্ o সুরkার কারেণ uদয্ানিট লাiেসn pাপেকর কােছ সামিয়কভােব বn থাকেত o িবি ত হেত পাের।
কাজ করেত uদয্ােন pেবেশর আেগ িনমর্াণ pকেlর দািয়েt থাকা সংsা uদয্ােনর েযাগােযােগর বয্িkেক anত
িতিরশ (30) িদেনর িলিখত িবjিp pদােনর যুিkস ত pয়াস করেব। eরকম েকােনা িনমর্াণ সmূণর্ হেল েসখােন
িনমর্াণকাযর্
হoয়ার আেগ uদয্ানিট, গাছপালা pিতsাপন সহ , েয aবsায় িছল তােত িফিরেয় েদoয়ার
সাধয্মেতা pয়াস করা হেব।
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GreenThumb eর সmিt েফরত েদoয়া o uদয্ান সমপর্ণ। ei লাiেসn সমাp হেল লাiেসn pাপক
uদয্ানিটেক পাকর্ স eর হােত পাকর্ স eর সnি aনুসারী aবsায় সমপর্ণ করেবন। লাiেসn pাপক
GreenThumb pদt যাবতীয় সর াম o aনয্ানয্ aবয্ব ত সামgী GreenThumb eর
দােম সমাপেনর
িবjিp পাoয়ার িতিরশ (30) িদেনর মেধয্ িফিরেয় েদেবন। লাiেসেnর ei িবভােগর pেয়াজনানুসাের লাiেসn
pাপক uদয্ােনর সাফাi aথবা লাiেসn pাপেকর সরােত বয্থর্ হoয়া িজিনশপt সরােনার জনয্ পাকর্ স eর েয
পড়েব তার জনয্ দায়ী থাকেবন। ei লাiেসেnর েময়াদ েশষ হoয়ার বা তা সমাp হoয়ার পর পাকর্ স
খরচ
uদয্ােন েফেল যাoয়া েয েকােনা িজিনশ িনেজর বয্বহােরর জনয্ েরেখ েদoয়ার aিধকার বজায় রােখ।
ঝুঁ িকর দায়gহণ। েময়াদ চলাকালীন বছের দুবার, লাiেসn pাপক সদসয্েদর িনেদর্ শ েদেবন েয eকিট
কিমuিনিট uদয্ােনর সে eমন কাজকমর্ জিড়ত থােক যােত
তর শারীিরক আঘােতর, eমনিক মৃতুয্র ঝুঁ িক
থাকেত পাের, যার মেধয্ পেড়, আয়াসসাধয্ শারীিরক কাযর্কলাপ, uদয্ােনর সর াম বয্বহার করা (বা aনয্েদর
বয্বহােরর সময় uপিsত থাকা), uদয্ানপালেনর uঁচু করা sর িনমর্াণ করা, তু ষার সরােনা o eবেড়ােখবেড়া
ফু টপােথ হাঁটা, িকn তােতi তা সীমাবd নয় ।
লাiেসn pাপক uদয্ােন GreenThumb aনুেমািদত eকিট িচh লাগােবন যােত ei ঝুঁ িক িলর বয্াখয্া
েদoয়া থাকেব eবং eটা বলা থাকেব েয সদসয্গণ যখনi
uদয্ােন থাকেবন তারা e িল বুঝেবন o তার দায়ভার
gহণ করেবন।
লাiেসn pাপেকর ঝুঁ িক। uদয্ােন গৃহীত uদয্ানপালেনর েয েকােনারকম কাযর্কলােপর খরচ েকবলমাt
o sতntভােব লাiেসn pাপেকর ঝুঁ িকেত eবং েকবলমাt তার িনেজর খরেচ o বয্েয় করেত হেব eবং েকােনারকম
েকােনা কারেণ পাকর্ স তার েকােনা aংেশর বয্য়পূরণ কের না বা করেব না। ei লাiেসn aনুসাের
uদয্ানপালেনর েয কাযর্কলাপ সmাদন করেত হেব তার িনেদর্ শ পাকর্ স বা GreenThumb eর েথেক েদoয়া হেতা
না o হয় না eবং পাকর্ স o GreenThumb eপযর্n করা েকােনা খরেচর জনয্ েকােনা বাধয্বাধকতা বা দািয়t
aথবা েকােনারকম দায় gহণ করেব না।
সংেযাজন o বয্বহার।
A.
লাiেসnিট uদয্ােনর সােপেk লাiেসn pাপক o পাকর্ স eর মেধয্কার eকমাt চু িk
ei
uদয্ােনর সােপেk লাiেসn pাপক o পাকর্ স eর মেধয্কার eর আেগর যাবতীয় েমৗিখক বা িলিখত চু িk বা
েবাঝাপড়া s ভােব বািতল করা হল । ei চু িkিটর িবেবচনায়, লাiেসn pাপক eতdারা তার uদয্ান
সmিকর্ ত েসi যাবতীয় aনয্ানয্ aিধকার বা sাথর্ (দখলদাির sাথর্ সহ , িকn তােতi তা সীমাবd নয় ) সমপর্ণ
করেছন যা লাiেসn pাপেকর রেয়েছ বা েথেক থাকেত পাের।
B.
লাiেসnিটেক uদয্ানিটর পাকর্ িহেসেব বয্বহার বা aনয্ েকােনা বয্বহােরর aিভpােয়
ei
িনেবিদত বেল iি ত করেছ বেল ধের েনoয়া যায় না বা যােব না।
sােথর্র সংঘাত। লাiেসn pাপক িনি ত করেছন েয িনu iয়কর্ িসিটর েকােনা আিধকািরক, eেজn,
কমর্চারী বা pিতিনিধ ei লাiেসn ৈতিরর জnয েকােনা aথর্pদান বা aনয্ েকােনা সুিবধা পানিন eবং পাকর্ স
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(GreenThumb সহ ) েকােনা আিধকািরক, eেজn, কমর্চারী বা pিতিনিধর
pতয্k বা পেরাk sাথর্ েনi।

eর

ei

লাiেসেn েকােনারকম

বাছাi, aিধেkেtর সmিত o িবচারsল। লাiেসn pাপেকর বাসsান বয্িতেরেক ei লাiেসnিট
িনu iয়কর্ িসিট, িনu iয়কর্ েsট-e কাযর্কর হেয়েছ বেল ধরা হেব eবং েsট aব িনu iয়কর্ eর আiনসমূহ
aনুসাের পিরচািলত o বয্াখয্া করা হেব। ei লাiেসেnর বা তার সে সmিকর্ ত িকছু র aধীেন udূ ত িসিটর
dারা বা িব েd জানােনা েয েকােনা o যাবতীয় দািবর নািন o িনধর্ারণ িনu iয়কর্ িসিটেত aবিsত মািকর্ ন
যুkরাে র যুkরা ীয় আদালেত aথবা িনu iয়কর্ িসিটেত aবিsত েsট aব িনu iয়কর্ eর আদালেত করা
হেব।
আiন

জুির dারা িবচােরর েথেক ছাড়। লাiেসn pাপক িসিটর dারা লাiেসn pাপেকর িব েd গিঠত েয েকােনা
সংিkp িবচার pিkয়ার aথবা েকােনা পাlা দািবর aথবা সরাসির ei লাiেসেnর শতর্ াবলী, চু িk o aবsা
বা sােনর বয্বহার o দখল বা ei লাiেসেnর সে েয েকােনারকমভােব সংি েকােনা িবষয় েথেক udূ ত
pতয্k বা পেরাk মামলার কারেণ জুির dারা িবচােরর যাবতীয় aিধকার s ভােব তয্াগ করেছন, যার মেধয্
পেড় িসিট o লাiেসn pাপেকর মেধয্কার সmকর্ , িকn তােতi তা সীমাবd নয় । জুির dারা িবচােরর েথেক
ছাড় সmিকর্ ত িবিধিট ei লাiেসেnর েময়াদ েশষ হoয়া বা সমাপন aথবা তার েকােনা পুননর্বীকরেণর েkেt
িবদয্মান থাকেব।
aনুসnানসমূহ
A.
সহেযািগতা। ei লাiেসেnর পk িল েsট aব িনu iয়কর্ ("েsট") বা িসিটর েকােনা
সরকাির সংsার বা কতৃর্ পেkর, যারা সাkীেদর uপিsত হেত বাধয্ করার o শপথ েনoয়া সাkীেদর পরীkা
করার জনয্ সরাসির বা মেনানয়েনর dারা kমতািয়ত, dারা পিরচািলত aথবা ত দn, িহসাবপরীkা বা aনুসnান
সােপk েলনেদন, জমা েদoয়া psািবত মূলয্, জমা েদoয়া psাব, চু িk, লীজ, aনুমিত বা লাiেসn eর sাথর্ সংি
পk eমন েকােনা সরকাির সংsার iনেskর েজনােরল eর dারা পিরচািলত েয েকােনা তদn, িহসাবপরীkা
বা aনুসnােনর সে পুেরাপুির o আsাসহকাের সহেযািগতা করেব।
B.

সাkয্ েদoয়ায় asীকৃ িত

(i)
েয বয্িkেক eমন েকােনা পরামশর্ েদoয়া হেয়েছ েয তার িববৃিত eবং েসi িববৃিত
েথেক পাoয়া েয েকােনা তথয্ পরবতর্ী েকােনা মামলায় তার িব েd বয্বহার করা হেব না, িতিন gয্াn জুিরর বা
aনয্ েকােনা সর কাির সংsার বা কতৃর্ পেkর, যারা েয েকােনা েলনেদন, জমা েদoয়া psািবত মূলয্, জমা েদoয়া
psাব, চু িk, লীজ, aনুমিত বা িসিটর, েsেটর বা েকােনা রাজৈনিতক uপাংেশর বা তার সরকাির কতৃর্ পেkর
aথবা েপাটর্ aথিরিট aব িনu iয়কর্ aয্াn িনu জািসর্ eর aথবা িসিটর েকােনা sানীয় unয়ন কেপর্ােরশেনর
aথবা েsট aব িনu iয়কর্ eর আiেনর aধীেন সংগিঠত েকােনা জন সুিবধা কেপর্ােরশেনর সে pিব লাiেসn
সাkীেদর uপিsত হেত বাধয্ করার o শপথ েনoয়া সাkীেদর
eর aধীেন aপর্ণ বা সmাদেনর সে সংি
পরীkা করার জনয্ সরাসির বা মেনানয়েনর dারা kমতািয়ত, eর সামেন সাkয্ িদেত asীকার করেল, aথবা;
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(ii)
েকােনা বয্িk িসিট বা েsেটর েকােনা সরকাির সংsার বা কতৃর্ পেkর, যারা সাkীেদর
uপিsত হেত বাধয্ করার o শপথ েনoয়া সাkীেদর পরীkা করার জনয্ সরাসির বা মেনানয়েনর dারা
kমতািয়ত, aথবা িসিটর, েsেটর বা েকােনা রাজৈনিতক uপাংেশর বা িসিটর েকােনা sানীয় unয়ন
কেপর্ােরশেনর সে pিব েলনেদন, জমা েদoয়া psািবত মূলয্, জমা েদoয়া psাব, চু িk, লীজ, aনুমিত বা লাiেসn
পk eমন েকােনা সরকাির সংsার iনেskর েজনােরল eর dারা পিরচািলত aথবা তদn,
eর sাথর্ সংি
িহসাবপরীkা বা aনুসnােন িনেজর pিত েদাষােরােপর িব েd িবেশষ সুিবধার দািব ছাড়া aনয্ েকােনা কারেণ
সাkয্ িদেত asীকার করেল, তারপর;
C.

নািন o মুলতু িব হoয়া

(i)
েলনেদন, জমা েদoয়া psািবত মূলয্, জমা েদoয়া psাব, চু িk, লীজ, aনুমিত বা
লাiেসn eর সে sাথর্ সংি
পk eমন েকােনা সংsার কিমশনার বা সংsার pধান eকজন
বয্িkর
সাkয্দােন বয্থর্তার জনয্ েকােনা শািs সংযুk করা হেব িকনা তা িনধর্ারণ করেত জিড়ত পk িলেক িলিখত িবjিp
পাঠােনার anত পাঁচ িদন পর eকিট নািন আhান করেবন ।
(ii)
েকােনা সরকার বিহভূর্ ত পk নািন মুলতু িব করার aনুেরাধ করেল নািন আhান করা
কিমশনার বা সংsার pধান মুলতু িব ম র
ু কের েদরী হoয়া বা aনয্থায় িসিটর uপর েকােনা শািs বা kিতপূরণ
ধাযর্ না কের নীেচর aনুেcদ (e) aনুসাের চূ ড়াn িনধর্ারণ বািক থাকা পযর্n েকােনা চু িk, লীজ, aনুমিত বা
লাiেসn sিগত করেবন।
D.
শািsসমূহ। কিমশনার বা সংsার pধােনর dারা চূ ড়াn িনধর্ারেণর পর েয শািs িল সংযুk হেত
পাের তার মেধয্ e িল পড়েব, িকn eেক aিতkম করেব না:
(i)
েকােনা বয্িk বা সtার জনয্ aেযাগয্তা pিতkল িনধর্ারেণর তািরেখর েথেক পাঁচ
eমন
বছেরর সময়কাল aিতkম করেব না যােত েসi বয্িk বয্বসািয়ক েলনেদন করার aথবা িসিটর সে বা েথেক
েকােনা চু িk, লীজ, aনুমিত বা লাiেসn-e pেবশ বা pাp করেত দর জমা েদoয়ার জনয্ সাkয্ চাoয়ার সময়
সদসয্ িছেলন।
(ii)
সাkয্ িদেত asীকার করার e বং যােক ei লাiেসেnর বা েয আয় pিত ত হেয়িছল
তার aধীেন aনুেমািদত বেল বরাd করা হয়িন তার সে জিড়ত eরকম েয েকােনা o যাবতীয় িসিট চু িk, লীজ,
aনুমিত বা লাiেসn েকােনা aননুেমািদত বা সmকর্ হীন pািত ািনক ঋণদাতার pিত নািন িনধর্ারেণর িবjিp
জাির করার তািরেখর আেগ নয্াযয্ মূেলয্র জনয্ িসিটর uপর েকােনা শািs বা kিতপূরণ ধাযর্ না কের বািতল বা
সমাp করেত; বািতল বা সমাp করার আেগ পণয্ েপৗঁেছ েদoয়ার, কারজ করার, ভাড়ার বা জমা হoয়া িফ eর
জনয্ আiনত বেকয়া aথর্ িসিটর dারা pদান করা হেব।
E.

(i) o

কারণসমূহ

কিমশনার বা সংsার pধান তার িনধর্ারেণ েপৗঁছেত eবং uপযুk শািsর মূলয্ায়ন করেত নীেচর
(ii) aনুেcেদর কারণ িল িবেবচনা িন িt করেবন। pাসি ক o uপযুk হেত পাের eমন aনয্ানয্ েয
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েকােনা তেথয্র সে pাসি ক
িবেবচনা করেত পােরন:

o

uপযুk হেল িতিন নীেচর (iii)

o

(iv) aনুেcেদর pিতি ত মানদ

িলo

েকােনা সরকাির তদn বা িহসাবপরীkার সে পুেরাপুির o আsাসহকাের সহেযািগতা
করেত পkিটর সরল িব াসী uদয্ম বা তার aভাব, যার মেধয্ পেড়, সাkয্ িদেত বয্থর্ হoয়া েয েকােনা বয্িkর
শািs, মুিk বা দায়মুিk, িনখুঁত o সmূণর্ িহসােবর খাতাপt o েরকডর্ eবং aনয্ েয যাবতীয় সদসয্, eেজn,
stািধকারী বা িজmাদােরর সাkয্ চাoয়া হেয়েছ তােদর আসn সাkয্, িকn তােতi তা সীমাবd নয় ।
(i)

(ii)
নািনর েকােনা পk eমন েকােনা সtার সে সাkয্ িদেত asীকার করা বয্িkর
সmকর্ , যার মেধয্ পেড়, েয বয্িkর সাkয্ চাoয়া হেয়েছ তার েসi সtায় মািলকানা sাথর্ o /বা েসi বয্িkর েসi
সtার িভতর েয কতৃর্ t o দািয়েtর মাtা রেয়েছ, িকn তােতi তা সীমাবd নয় ।
েযাগসূtর

(iii) িবষয় সtা
চাoয়া হেয়েছ।

o

িসিটর কােছ তার চু িk, লীজ, aনুেমাদন বা লাiেসেnর সােkয্র

(iv)
uপেরর (d) eর aধীেন শািs সােপk েকােনা পেk সাথর্ক sাথর্ থাকা েকােনা
aননুেমািদত o সmকর্ হীন পk বা সtার uপর শািsর pভাব, তা ei শেতর্ েয েসi পk বা সtা েসi sাথর্ aজর্ন
করার পর কিমশনার বা সংsার pধােনর কােছ pকৃ ত িবjিp িদেয়েছন, aথবা uপেরর (c)(i) eর জনয্ ডাকা
নািনেত িবjিp েদoয়া হেয়েছ o তা pমাণ কের েয েসi sাথর্ eর আেগ aিজর্ত হেয়েছ। uভয় পিরিsিতেতi
পk বা সtার নািনেত েসi pমাণ uপsািপত করা আবশয্ক যা েসi বয্িk বা সtার uপর শািsর েয সmাবয্
pিতkল pভাব থাকেব তা pদিশর্ত কের।
F.

সংjাসমূহ

(i)
eখােন বয্ব ত “লাiেসn” বা “aনুেমাদন” পিরভাষা িল eমনভােব সংjািয়ত হেব
েয, েকােনা লাiেসn, aনুেমাদন, িবিkর aিধকার বা ছাড় aিধকার িহেসেব ম র
ু করা হয়িন।
(ii)
eখােন বয্ব ত "বয্িk" পিরভাষািট eকজন sাভািবক বয্িk িহেসেব সংjািয়ত হেব
িযিন eকা বয্বসা করেছন aথবা aনয্ েকােনা বয্িk বা সtার সে aংশীদার, পিরচালক, আিধকািরক, aধয্k
বা কমর্চারী িহেসেব জিড়ত রেয়েছন।
(iii) eখােন বয্ব ত "সtা" পিরভাষািট eকিট কারবার, aংশীদািরto, কেপর্ােরশন, সিমিত
বা eকজন বয্িk িহেসেব সংjািয়ত হেব যারা/িযিন িসিটর েথেক বা মাধয্েম aথর্, uপকার, লাiেসn, লীজ বা
aনুেমাদন gহণ কেরন aথবা aনয্ েকােনাভােব িসিটর সে বয্বসািয়ক েলনেদন কেরন।
(iv)
eখােন বয্ব ত "সদসয্" পিরভাষািট েয েকােনা বয্িk িহেসেব সংjািয়ত হেব িযিন aনয্
েকােনা বয্িk বা সtার সে aংশীদার, পিরচালক, আিধকািরক, aধয্k বা কমর্চারী িহেসেব জিড়ত রেয়েছন।
G.
িবেবচনায় ei

েসiসে o ei লাiেসেnর aনয্ েকােনা িবিধ সেtto কিমশনার বা সংsার pধান তার eকক
লাiেসn লাiেসn pাপেকর িনu iয়কর্ িসিটেত eর তদn কিমশনােরর কােছ িসিটর বা aনয্
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েকােনা বয্িkর, কারবােরর, কেপর্ােরশেনর বা সtার েকােনা কমর্চারীর dারা বা তার হেয় লাiেসn pাপেকর dারা
pভাব িবsার করেত
ei লাiেসn সংgেহর বা pাp করার সে সmিকর্ ত aথবা ei লাiেসn সmাদেনর uপর
পাের eমন েকােনা uেdেশয্ aেথর্র, িজিনশপেtর aনুেরাধ, ভিবষয্ৎ চাকিরর বা aনয্ সুিবধার বা মূলয্ আেছ
িকছু র aনুেরাধ dত িলিখত িরেপাটর্ করায় বয্থর্তার েkেt িতনিদেনর কম নয় eমন সমেয়র িলিখত
eমন
িবjিp িদেয় সমাp করেত পােরন।
পিরবতর্ ন। ei লাiেসnিটেক িলিখতভােব eবং লাiেসn pাপক
পিরবিতর্ ত বা পিরবিধর্ত করা যােব না।

o

পাকর্ স, uভেয়র sাkর ছাড়া

aিধকাের ছাড় না থাকা। লাiেসn pাপেকর eখানকার েকােনা িনয়ম o শতর্ াবলী সmাদেন akমতায়
কিমশনােরর dারা ছাড় েদoয়ােক uk েকােনা িনয়ম o শতর্ াবলী সmাদেন aনয্ েকােনারকম বা পরবতর্ী
akমতায় ছাড় েদoয়া বেল বয্াখয্া করা যােব না।
েকােনা বরাd নয় । লাiেসnস pাপক eখানকার েকােনা sাথর্ বা pদt aিধকার িবিk করেত, বnক
িদেত বা aনয্থায় হsাnর করেত বা সাবলাiেসn েদেবন না, aথবা ei লাiেসnিট আiিন pিkয়ার dারা হsাnর
করা যােব না, কারণ ei চু িkর uেdশয্ o মমর্ হল ei লাiেসn o িবেশষািধকার eকমাt eখােন নাম uেlখ
করা লাiেসn pাপেকর pিতi ম র
ু করা।
কমর্চারীবৃn। লাiেসn pাপেকর সকল িবেশষj, পরামশর্দাতা, েscােসবী বা কমর্চারী, যারা ei
লাiেসেnর aধীেন কাযর্সmাদন করেত pাপেকর dারা িনযুk বা তার হেয় েscায় পিরেষবা েদন, তার িসিটর
কমর্চারী নন বা িসিটর সে চু িkবd নন eবং eকমাt লাiেসn pাপকi তােদর ei লাiেসেnর aধীেন জিড়ত
কাজ, িনেদর্ শ, kিতপূরণ o বয্িkগত আচরেণর জনয্ দায়ী থাকেবন। ei লাiেসেnর েকােনািকছু i িসিটর uপর
লাiেসn pাপেকর dারা িবশারদ, পরামশর্দাতা, sাধীন িঠকাদার , িবেশষj, িশkানিবশ, কমর্চারী, ভৃ তয্ বা eেজn
িহেসেব িনেয়ািজত লাiেসn pাপেকর বা aনয্ েকােনা বয্িkর, কারবােরর, েকাmািনর, সংsার, সিমিতর,
কেপর্ােরশেনর বা সংগঠেনর কাজ, বাদ েদoয়া, দায় বা বাধয্বাধকতার জনয্ aথবা eমন েকােনা কেরর েকােনা
দায় বা কতর্ বয্ আেরাপ করেব না, যার মেধয্ রেয়েছ েবকারt িবমা, কমর্চারীেদর kিতপূরণ, pিতবnকতার
সুিবধাসমূহ o েসাশয্াল িসিকuিরিট, িকn তােতi তা সীমাবd হয় ।
আিধকািরক, eেজn বা কমর্চারীেদর িব েd েকােনা দািব নয় । লাiেসn pাপেকর dারা িসিটর েকােনা
আিধকািরক, eেজn বা কমর্চারীেদর িব েd ei চু িkর সে সংি েকােনািকছু করার বা বাদ েদoয়ার জনয্
বা তার কারেণ েকােনারকম েকােনা দািব জানােনা যােব না।
যাবতীয় আiিন িবিধ anভুর্ k বেল ধের িনেত হেব। ei লাiেসেnর পk িলর aিভpায় o ধারনা হল
আiিন িবিধ anভুর্ k করার pেয়াজন তার pেতয্কিট eখােন িনেবিশত
ei েয, ei লাiেসেnর মেধয্ েয সকল
হেব। aিধকn, eখােন শতর্ করা হেয়েছ েয, eমন pিতিট িবিধ eখােন িনেবিশত করা হেব বেল ধরা হেয়েছ eবং
ভু লkেম বা aনয্থায়, e প েকােনা িবিধ িনেবিশত না হেল বা সিঠকভােব িনেবিশত না হেল লাiেসnিট aিবলেm
uভয়পেkর dারা pযুk হেল েসi িনেবশ সহ সংেশািধত হেব, যােত কেঠারভােব o eর নীেচর েয েকােনা পেkর
aিধকােরর pিত পkপাতহীনভােব আiন েমেন চলা যায়।
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পৃথকীকরণেযাগয্তা। যিদ ei লাiেসেnর েকােনা িবিধ(িবিধসমূহ) েকােনা কারেণ বলবৎেযাগয্ নয়
বেল pিতপn হয় , তৎসেtto aনয্ানয্ pিতিট o যাবতীয় িবিধ(িবিধসমূহ) পুেরাপুির বলবৎ
o কাযর্কর
থাকেব।
সাkীর uপিsিতেত পk িলর eর জনয্ eিট sাkর o সীলেমাহর করার কারণ রেয়েছ।

লাiেসn pাপক (েগা ী বা uদয্ােনর নাম)
dারা:
pাথিমক েযাগােযােগর বয্িk

তািরখ

dারা:
িdতীয় েযাগােযােগর বয্িk

তািরখ

eর

eর

dারা:
uiিলয়াম েলাসােসা(William LoSasso)
পিরচালক, NYC পাকর্ স GreenThumb
eর

তািরখ

**************************************************************

“GreenThumb লাiেসেnর েসৗজনয্ কিপেত তথয্িট iংেরিজ ভাষার aিফিসয়াল GreenThumb লাiেসn (যা ei
েসৗজনয্ কিপর সােথ pদt হেয়েছ) েথেক aনুবািদত। িকছু aনুবািদত তথয্ aিফিসয়াল GreenThumb লাiেসেnর uিd
aেথর্র সােথ aিবকল নাo িমলেত পাের। aতeব, েকবলমাt iংেরিজ-ভাষার GreenThumb লাiেসn িট
aিফিসয়াল। েসৗজনয্ কিপ eবং aিফিসয়াল সংsরেণর মেধয্ েকােনা dnd uপিsত হেল aিফিসয়াল সংsরণিট
িনণর্ায়ক হেব।”
**************************************************************
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pিমত pকােরর ে ণীর dারা চু িk গঠেনর aনুেমাদন

সংsা: পাকর্
চু িk:

o

িবেনাদন িবভাগ

GreenThumb uদয্ােনর লাiেসn

আিম eতdারা আiিন কতৃর্ পk িহসােব সংযুk “GreenThumb লাiেসn”-েক pিমত pকােরর ে ণীর
dারা গঠন
aনুেমাদন eখানকার তািরেখর েথেক চার (4) বছর
o শংসায়ন aনুেমাদন করিছ। ei
সময়কােলর eবং সবর্ািধক চারেশা (400) aনুমিতর জনয্ ৈবধ থাকেব। uপেরর aনুেমাদন ei s েবােধর
েদoয়া হেয়েছ েয িবষয় aনুমিতর pকৃ ত ভাষা কেপর্ােরশন কাuেnল eর দpেরর aনুেমাদেনর জনয্
uপর
আগাম uপsাপন ছাড়া েকােনাভােবi রদবদল
বা পিরবতর্ ন করা হেব না, ei শেতর্ েয, eতৎসেtto,
aনুমিত িলর ফাঁকা েয sান িলেত নাম, তািরখ, sান, ডলার রািশ বা aনয্ েকােনা িবশদ িববরণ পূরণ করা
যােব।

গিঠত িহসােব aনুেমািদত হল

aয্াকশন কেপর্ােরশন কাuেnল
15 জানুয়াির 2019

