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অিভবাসন অবস্থান, আবাসন ৈবষম� এবং ভাড়ােট হয়রািন
সম্পেকর্ �ায়শই িজজ্ঞািসত �শ্নগুিল
1. আবাসন ৈবষম� কী?
�চ্ছ আবাসন আইন এবং িনউইয়কর্ েস্টট মানবািধকার আইেনর অধীেন (1) িনিদর্ষ্ট সুরিক্ষত ৈবিশেষ্ট�র িভিত্তেত ভাড়া িদেত, িব�য় করেত, অথর্ সাহায�
করেত, বীমা করেত বা আেলাচনা করেত অ�ীকার করা; (2)িনিদর্ষ্ট সুরিক্ষত ৈবিশেষ্ট�র িভিত্তেত িবিভন্ন শতর্ াবলী িস্থর করা বা অসম পিরেষবা �দান করা;
(3) ৈবষম� মূলক িববৃিত বা িবজ্ঞাপনগুিল ৈতির, মু�ণ, �কাশ বা �চার করা; (4) িনিদর্ষ্ট সুরিক্ষত ৈবিশেষ্ট�র িভিত্তেত আবাসনগুিলর �াপ�তা সম্পেকর্ িমথ�া
উপস্থাপনা করা;(5) েয সমস্ত ভাড়ািটয়া তােদর অিধকার �েয়াগ করেত চাইেছন তােদর উপের হস্তেক্ষপ করা, জবরদিস্ত করা বা তােদরেক ভয় েদখােনা;
(6) �িতেশাধ েনওয়া; (7) িনিদর্ষ্ট সুরিক্ষত ৈবিশেষ্ট�র িভিত্তেত ঋেণর জন� তথ� ৈতির করেত বা �দান করেত �ত�াখ�ান করা বা ঋেণর জন� িবিভন্ন শতর্
আেরাপ করা; এবং (8) কাউেক হয়রািন করা, হুমিক েদওয়া, ভয় েদখােত বা েজার কের বাধ� করা েবআইনী।
2. আমার অিভবাসন অবস্থান িনিবর্ েশেষ আিম িক �চ্ছ আবাসন আইন এবং িনউইয়কর্ েস্টট মানবািধকার আইেনর আওতায় আিছ?
হ্য়াঁ। সমস্ত িনউ ইয়কর্ বাসী যুক্তরা�ীয় �চ্ছ আ�াসন আইন এবং িনউ ইয়কর্ েস্টট মানবািধকার আইেনর আওতায় আেছন। িনউ ইয়কর্ রাজ� মানবািধকার
আইন এবং �চ্ছ আবাসন্ন আইন ছাড়াও িবিভন্ন অঞ্চেল তােদর িনজ� আইন অিতিরক্ত সুরক্ষা �দান করেত পাের। এই আইনগুিল আপনােক অেনকগুিল
সুরিক্ষত ৈবিশেষ্ট�র িভিত্তেত ৈবষম� েথেক রক্ষা কের (জািত, ধমর্িব�াস, বণর্ , অক্ষমতা, উত্ স জািত, েযৗন দৃিষ্টভিঙ্গ, সামিরক অবস্থান, বয়স, িলঙ্গ, ৈববািহক
অবস্থান বা পািরবািরক অবস্থা্ন)। েকােনা ক্ষিত�স্থ ব�িক্তর অিভবাসন অবস্থা িনিবর্েশেষ এই ৈবিশেষ্ট�র েয েকােনািটর িভিত্তেত ৈবষম� করা েবআইনী।
উদাহরণ �রুপ:
•

যিদ েকানও আবাসন �দানকারী আপনার জািতর কারেণ আপনার কাছ েথেক েবিশ ডাউন েপেমন্ট চান তেব আপনার অিভবাসন অবস্থা
িনিবর্েশেষ তা েবআইনী ৈবষম�।

•

যিদ েকােনা বািড়ওয়ালা আপনার উত্ স জািতর কারেণ ভাড়ার জন� আলাদা পিরমাণ টাকা চান বা আেরা েবশী জামানত চান তেব আপনার
অিভবাসন অবস্থান িনিবর্েশেষ তা েবআইনী ৈবষম�।

3. ভাড়ািটয়ার হয়রািন কী?
িনউ ইয়কর্ েস্টট আইন এবং িকছু স্থানীয় আইন েকােনা বািড়ওয়ালা এবং / অথবা বািড়ওয়ালার এেজন্ট (গুিল) �ারা ভাড়ািটয়ােক হয়রািন করা িনিষদ্ধ
েঘাষণা কের। উদাহরণ�রূপ, ভাড়া িস্থিতশীল আইন এবং িনউইয়কর্ িসিটর স্থানীয় আইনগুিল েকােনা বািড়ওয়ালা বা বািড়ওয়ালার পেক্ষ কাজ করা
েকােনা ব�িক্তর পেক্ষ এমন েকােনা ব�বস্থা �হণেক েবআইনী েঘাষণা কের যা েকােনা ভাড়ািটয়া ব�িক্তর �াচ্ছন্দ�, শািন্ত, িব�াম বা শািন্তেত উপেভােগর
উপের হস্তেক্ষপ করা বা িবঘ্ন ঘটােনার উেদ্দেশ� করা হয়, বা ভাড়ািটয়া যােত েসই আবাসন আবাসন খািল কেরন েসই উেদ্দেশ� করা হয়।
উদাহরণ �রুপ:
•

আপনার বািড়িট খািল করার জন� যিদ েকােনা বািড়ওয়ালা আপনার দরজায় ধাক্কা েদন, শীতকােল আপনার উত্তাপ বন্ধ কের েদন বা
েমৗিখকভােব আপনােক গালাগািল করার মেতা কাজ কেরন তেব এিট েবআইনী ভাড়ািটয়া হয়রািন হেত পাের।

4. আমার অিভবাসন ওবস্থান িনিবর্ েশেষ আিম িক ভাড়ািটয়া হয়রািন েথেক সু রিক্ষত?
হ্য়াঁ। �েযাজ� িবিভন্ন আবাসন আইন অনুসাের আপিন ভাড়ািটয়া হয়রািন েথেক সুরিক্ষত। উদাহরণ�রূপ, যতক্ষণ আপিন ভাড়া িনয়ি�ত অ�াপাটর্ েমেন্ট
থােকন আপনার অিভবাসন অবস্থান িনিবর্েশেষ ভাড়া িস্থিতশীল আইন আপনােক সুরক্ষা েদয়।
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আপিন ভাড়া-িনয়ি�ত ইউিনেট রেয়েছন িকনা তা জানেত, নীেচর নাম্বাের NYS েহামস এবং কিমউিনিট িরিনউয়ােলর সােথ েযাগােযাগ করুন। অন�ান�
অনুসন্ধােনর জন�, আপনার স্থানীয় আইনী পিরেষবা �দানকারীর সােথ েযাগােযাগ করুন।
5. উত্ স জািত ৈবষম� িক?
উত্ স জািত ৈবষম� হল যখন আপনার বংশ, জািতেগাষ্ঠী, জন্মস্থান, সংস্কৃিত বা ভাষার কারেণ আপনার আবাসেন আপনার সােথ অন�রকম আচরণ করা
হয়। এিট েবআইনী। েকউ আপনােক আবাসেনর সুেযাগগুিল �দান করেত অ�ীকার করেত পােরন না কারণ আপিন বা আপনার পিরবার একিট িভন্ন
েদেশর, কারণ আপনার একিট নাম বা উচ্চারণ একিট উত্ স জািতেগাষ্ঠীর সােথ সম্পিকর্ ত বা কারণ আপিন েকানও উত্ স জািতেগাষ্ঠীর সােথ সম্পিকর্ ত
েকােনা �থায় অংশ�হণ কেরেছন।
6. ধমর্ / ধমর্ িব�াস ৈবষম� কী?
ধমর্ বা ধমর্িব�ােসর ৈবষম� হল যখন আপনার ধমর্ বা আপনার বক্তব� বা আপনার িব�ােসর রীিত, নীিত বা মতামেতর কারেণ আপনার আবাসেন আপনার
সােথ অন�রকম আচরণ করা হয়। িনিদর্ষ্ট সীিমত ব�িত�ম ব�িতেরেক এিট েবআইনী। েকােনা আবাসন �দানকারী আপনােক আপনার ধমর্ সম্পেকর্
িজজ্ঞাসা করেত পােরন না এবং আপনার অনুভূিত বা �কৃ ত ধমর্ বা ধমর্িব�ােসর কারেণ আপনােক আবাসেনর সুেযাগগুিল �দান করেত অ�ীকার করেত
পােরন না।
7. যিদ আিম মেন কির েয আিম আবাসন ৈবষেম�র িশকার হেয়িছ তেব কার সােথ েযাগােযাগ করব?

আপিন যিদ মেন কেরন েয আপিন ৈবষেম�র িশকার হেয়েছন, তেব এখােন েযাগােযাগ কের আপিন অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন:
িনউইয়কর্ েস্টট(New York State)
মানবািধকার িবভাগ
One Fordham Plaza
4th Floor
�ঙ্কস, New York 10458
েটাল ি� নম্বর (888) 392-3644
TDD/TTY (718) 741-8300
েহাম েপজ: http://www.dhr.ny.gov/
�চ্ছ আবাসন গাইড: https://dhr.ny.gov/sites/default/files/pdf/nysdhr-fair-housing-guide.pdf
8. যিদ আিম মেন কির আিম ভাড়ািটয়া হয়রািনর িশকার হেয়িছ তেব কার সােথ েযাগােযাগ করব?

আপিন যিদ ভাড়া-িনয়ি�ত ইউিনেট থােকন এবং মেন কেরন আপিন ভাড়ািটয়া হয়রািনর িশকার হেয়েছন তেব অনু�হ কের এখােন েপৗঁেছ যান:
NYS েহামস এবং কিমউিনিট িরিনউয়াল
ভাড়ািটয়া সুরক্ষা ইউিনট
641 Lexington Avenue
New York, New York 10022
ইেমল: TPUinfo@nyshcr.org
েহাম েপজ: https://hcr.ny.gov/tenant-protection-unit

আপিন যিদ ভাড়া-িনয়ি�ত ইউিনেট না থােকন এবং মেন কেরন েয আপিন ভাড়ািটয়া হয়রািনর িশকার হেয়েছন তেব অনু�হ কের আপনার স্থানীয় আইনী
পিরেষবা �দানকারীর সােথ েযাগােযাগ করুন।
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