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অভিবাসন অবস্থান, আবাসন ববষম্য এবং িাডাটে হয়রাভন
সম্পটকে প্রায়শই ভিজ্ঞাভসত প্রশ্নগুভি
1.

আবাসন ববষম্য কী?
স্বচ্ছ আবোসর্ আইর্ এবং ধর্উইয়কন স্টেট িোর্বোধিকোর আইশর্র অিীশর্ (1) ধর্ধদন ষ্ট সুরধিত ববধ শষ্টের ধভধিশত ভোডো ধদশত, ধবক্রয়
করশত, অর্ন সোহোয্ে করশত, বীিো করশত বো আশ োচর্ো করশত অস্বীকোর করো; (2)ধর্ধদন ষ্ট সুরধিত ববধ শষ্টের ধভধিশত ধবধভন্ন
ধির করো বো অসি পধরশেবো প্রদোর্ করো; (3) ববেিে িূ ক ধববৃধত বো ধবজ্ঞোপর্গুধ

বতধর, িুদ্রণ, প্রকো

তন োব ী

বো প্রচোর করো; (4) ধর্ধদন ষ্ট

সুরধিত ববধ শষ্টের ধভধিশত আবোসর্গুধ র প্রোপেতো সম্পশকন ধির্েো উপিোপর্ো করো;(5) স্টয্ সিস্ত ভোডোটিয়ো তোশদর অধিকোর প্রশয়োগ করশত
চোইশের্ তোশদর উপশর হস্তশিপ করো, জবরদধস্ত করো বো তোশদরশক ভয় স্টদখোশর্ো; (6) প্রধতশ োি স্টর্ওয়ো; (7) ধর্ধদন ষ্ট সুরধিত ববধ শষ্টের
ধভধিশত ঋশণর জর্ে তর্ে বতধর করশত বো প্রদোর্ করশত প্রতেোখেোর্ করো বো ঋশণর জর্ে ধবধভন্ন

তন আশরোপ করো; এবং (8) কোউশক

হয়রোধর্ করো, হুিধক স্টদওয়ো, ভয় স্টদখোশত বো স্টজোর কশর বোিে করো স্টবআইর্ী।
2.

আম্ার অভিবাসন অবস্থান ভনভবে টশটষ আভম্ ভক স্বচ্ছ আবাসন আইন এবং ভনউইয়কে স্টেে ম্ানবাভিকার আইটনর আওতায় আভি?
হেোাঁ। সিস্ত ধর্উ ইয়কন বোসী য্ুক্তরোষ্ট্রীয় স্বচ্ছ আব্বোসর্ আইর্ এবং ধর্উ ইয়কন স্টেট িোর্বোধিকোর আইশর্র আওতোয় আশের্। ধর্উ ইয়কন
রোজে িোর্বোধিকোর আইর্ এবং স্বচ্ছ আবোসন্ন আইর্ েোডোও ধবধভন্ন অঞ্চশ
এই আইর্গুধ

আপর্োশক অশর্কগুধ

তোশদর ধর্জস্ব আইর্ অধতধরক্ত সুরিো প্রদোর্ করশত পোশর।

সুরধিত ববধ শষ্টের ধভধিশত ববেিে স্টর্শক রিো কশর (জোধত, িিনধবশ্বোস, বণন, অিিতো, উত্স

জোধত, স্টয্ৌর্ দৃধষ্টভধি, সোিধরক অবিোর্, বয়স, ধ ি, বববোধহক অবিোর্ বো পোধরবোধরক অবিোা্র্)। স্টকোশর্ো িধতগ্রি বেধক্তর অধভবোসর্
অবিো ধর্ধবনশ শে এই ববধ শষ্টের স্টয্ স্টকোশর্োটির ধভধিশত ববেিে করো স্টবআইর্ী।
উদোহরণ স্বরুপ:
•

য্ধদ স্টকোর্ও আবোসর্ প্রদোর্কোরী আপর্োর জোধতর কোরশণ আপর্োর কোে স্টর্শক স্টবধ

ডোউর্ স্টপশিন্ট চোর্ তশব আপর্োর

অধভবোসর্ অবিো ধর্ধবনশ শে তো স্টবআইর্ী ববেিে।
•

য্ধদ স্টকোশর্ো বোধডওয়ো ো আপর্োর উত্স জোধতর কোরশণ ভোডোর জর্ে আ োদো পধরিোণ টোকো চোর্ বো আশরো স্টব ী জোিোর্ত
চোর্ তশব আপর্োর অধভবোসর্ অবিোর্ ধর্ধবনশ শে তো স্টবআইর্ী ববেিে।

3.

িাডাটিয়ার হয়রাভন কী?
ধর্উ ইয়কন স্টেট আইর্ এবং ধকেু িোর্ীয় আইর্ স্টকোশর্ো বোধডওয়ো ো এবং / অর্বো বোধডওয়ো োর এশজন্ট (গুধ ) দ্বোরো ভোডোটিয়োশক
হয়রোধর্ করো ধর্ধেদ্ধ স্ট োেণো কশর। উদোহরণস্বরূপ, ভোডো ধিধত ী

আইর্ এবং ধর্উইয়কন ধসটির িোর্ীয় আইর্গুধ

স্টকোশর্ো বোধডওয়ো ো

বো বোধডওয়ো োর পশি কোজ করো স্টকোশর্ো বেধক্তর পশি এির্ স্টকোশর্ো বেবিো গ্রহণশক স্টবআইর্ী স্ট োেণো কশর য্ো স্টকোশর্ো ভোডোটিয়ো
বেধক্তর স্বোচ্ছন্দ্ে,

োধি, ধবশ্রোি বো

স্টসই আবোসর্ আবোসর্ খোধ

োধিশত উপশভোশগর উপশর হস্তশিপ করো বো ধবঘ্ন

টোশর্োর উশেশ ে করো হয়, বো ভোডোটিয়ো য্োশত

কশরর্ স্টসই উশেশ ে করো হয়।

উদোহরণ স্বরুপ:
•

আপর্োর বোধডটি খোধ

করোর জর্ে য্ধদ স্টকোশর্ো বোধডওয়ো ো আপর্োর দরজোয় িোক্কো স্টদর্,

স্টদর্ বো স্টিৌধখকভোশব আপর্োশক গো োগোধ
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ীতকোশ

আপর্োর উিোপ বন্ধ কশর

করোর িশতো কোজ কশরর্ তশব এটি স্টবআইর্ী ভোডোটিয়ো হয়রোধর্ হশত পোশর।
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4.

আম্ার অভিবাসন ওবস্থান ভনভবে টশটষ আভম্ ভক িাডাটিয়া হয়রাভন স্টেটক সুরভিত?
হেোাঁ। প্রশয্োজে ধবধভন্ন আবোসর্ আইর্ অর্ুসোশর আপধর্ ভোডোটিয়ো হয়রোধর্ স্টর্শক সুরধিত। উদোহরণস্বরূপ, য্তিণ আপধর্ ভোডো ধর্য়ধিত
অেোপোটনশিশন্ট র্োশকর্ আপর্োর অধভবোসর্ অবিোর্ ধর্ধবনশ শে ভোডো ধিধত ী

আইর্ আপর্োশক সুরিো স্টদয়।

আপধর্ ভোডো-ধর্য়ধিত ইউধর্শট রশয়শের্ ধকর্ো তো জোর্শত, র্ীশচর র্োম্বোশর NYS স্টহোিস এবং কধিউধর্টি ধরধর্উয়োশ র সোশর্ স্টয্োগোশয্োগ
করুর্। অর্েোর্ে অর্ুসন্ধোশর্র জর্ে, আপর্োর িোর্ীয় আইর্ী পধরশেবো প্রদোর্কোরীর সোশর্ স্টয্োগোশয্োগ করুর্।
5.

উত্স িাভত ববষম্য ভক?
উত্স জোধত ববেিে হ

য্খর্ আপর্োর বং , জোধতশগোষ্ঠী, জন্মিোর্, সংস্কৃ ধত বো ভোেোর কোরশণ আপর্োর আবোসশর্ আপর্োর সোশর্

অর্েরকি আচরণ করো হয়। এটি স্টবআইর্ী। স্টকউ আপর্োশক আবোসশর্র সুশয্োগগুধ

প্রদোর্ করশত অস্বীকোর করশত পোশরর্ র্ো কোরণ

আপধর্ বো আপর্োর পধরবোর একটি ধভন্ন স্টদশ র, কোরণ আপর্োর একটি র্োি বো উচ্চোরণ একটি উত্স জোধতশগোষ্ঠীর সোশর্ সম্পধকন ত বো
কোরণ আপধর্ স্টকোর্ও উত্স জোধতশগোষ্ঠীর সোশর্ সম্পধকন ত স্টকোশর্ো প্রর্োয় অং গ্রহণ কশরশের্।
6.

িম্ে / িম্ে ভবশ্বাস ববষম্য কী?
িিন বো িিনধবশ্বোশসর ববেিে হ

য্খর্ আপর্োর িিন বো আপর্োর বক্তবে বো আপর্োর ধবশ্বোশসর রীধত, র্ীধত বো িতোিশতর কোরশণ

আপর্োর আবোসশর্ আপর্োর সোশর্ অর্েরকি আচরণ করো হয়।

ধর্ধদন ষ্ট সীধিত বেধতক্রি বেধতশরশক এটি স্টবআইর্ী।

স্টকোশর্ো আবোসর্

প্রদোর্কোরী আপর্োশক আপর্োর িিন সম্পশকন ধজজ্ঞোসো করশত পোশরর্ র্ো এবং আপর্োর অর্ুভূধত বো প্রকৃ ত িিন বো িিনধবশ্বোশসর কোরশণ
আপর্োশক আবোসশর্র সুশয্োগগুধ
7.

প্রদোর্ করশত অস্বীকোর করশত পোশরর্ র্ো।

যভি আভম্ ম্টন কভর স্টয আভম্ আবাসন ববষটম্যর ভশকার হটয়ভি তটব কার সাটে স্টযাগাটযাগ করব?

আপধর্ য্ধদ িশর্ কশরর্ স্টয্ আপধর্ ববেশিের ধ কোর হশয়শের্, তশব এখোশর্ স্টয্োগোশয্োগ কশর আপধর্ অধভশয্োগ দোশয়র করশত পোশরর্:
ধর্উইয়কন স্টেট(New York State)
িোর্বোধিকোর ধবভোগ
One Fordham Plaza
4th Floor
ব্রঙ্কস, New York 10458
স্টটো

ধি র্ম্বর (888) 392-3644

TDD/TTY (718) 741-8300
স্টহোি স্টপজ: http://www.dhr.ny.gov/
স্বচ্ছ আবোসর্ গোইড: https://dhr.ny.gov/sites/default/files/pdf/nysdhr-fair-housing-guide.pdf
8.

যভি আভম্ ম্টন কভর আভম্ িাডাটিয়া হয়রাভনর ভশকার হটয়ভি তটব কার সাটে স্টযাগাটযাগ করব?

আপধর্ য্ধদ ভোডো-ধর্য়ধিত ইউধর্শট র্োশকর্ এবং িশর্ কশরর্ আপধর্ ভোডোটিয়ো হয়রোধর্র ধ কোর হশয়শের্ তশব অর্ুগ্রহ কশর এখোশর্
স্টপৌাঁশে য্োর্:
NYS স্টহোিস এবং কধিউধর্টি ধরধর্উয়ো
ভোডোটিয়ো সুরিো ইউধর্ট
641 Lexington Avenue
New York, New York 10022
ইশি : TPUinfo@nyshcr.org
স্টহোি স্টপজ: https://hcr.ny.gov/tenant-protection-unit

আপধর্ য্ধদ ভোডো-ধর্য়ধিত ইউধর্শট র্ো র্োশকর্ এবং িশর্ কশরর্ স্টয্ আপধর্ ভোডোটিয়ো হয়রোধর্র ধ কোর হশয়শের্ তশব অর্ুগ্রহ কশর
আপর্োর িোর্ীয় আইর্ী পধরশেবো প্রদোর্কোরীর সোশর্ স্টয্োগোশয্োগ করুর্।
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