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সংশ�ানিত  (6/19)

 ক�ািও মালিশ�র দ্ারা হয়রানি হশিা ক�ািও ভাডাটিয়াশ� তার অ্াপাি্ট শমন্ট কেশ� ক�ার �শর বার �শর কেওয়ার 
উশদেশ�্ বা ভাডা স্থিনত�ীিতা আইি বা ভাডা নিয়ন্ত্রণ আইি দ্ারা মঞ্জুর �রা ভাডাটিয়ার অনি�ারগুলিশ� যাশত তারা ত্াগ  
�শর কসই উশদেশ�্ মালিশ�র আচরশণর এ�টি পদ্ধনত। ক�ািও মালি� বা মালিশ�র পশষে কয ক�উ ভাডাটিয়ার কগাপিীয়তা, 
আরাম বা ভাডাটিয়ার অ্াপাি্ট শমন্টশ� �াটতিশত উপশভাগ �রার কষেত্রে হস্তশষেপ �রশত পাশরি িা।  পনরশেবা হ্াস �রা বা 
নভনতিহীি আোিশতর �ায্টক্রশম �ডাশিা হস্তশষেশপর মশি্ অতিভজু্ট ক্ত রশয়শে। 2014 এর ভাডা ক�াড সংশ�ািিী (RCA 2014)  
নমে্া িটে ফাইি �রা বা DHCR-এ নমে্া নববৃনত কেওয়া অতিভজু্ট ক্ত �শর এই িরশির আচরশণর পনরনি বাস্ডশয়শে।

 হয়রানি ভাডাটিয়ার অনি�া্শরর মারাত্ম� িঙ্ঘি। নিউইয়�্ট  কটেি স্ডনভ�ি অফ হাউন�ং অ্ান্ড �নমউনিটি 
নরনিউয়াি (DHCR) নবশ�ে �শর হয়রানির মামিাগুলি পনরচািিা �রশত এিশফাস্টশমন্ট ইউনিি প্রনতষ্া �শরশেি।  
ইউনিিটিশত এমি আইি�ীনবশের নিযজুক্ত �রা হশয়শে যাঁরা ভাডা সংক্রাতি আইশির এই নবেশয় নবশ�েজ্ঞ।  তারা নিউইয়�্ট  
কটেশির মশি্ ভাডা নিয়নন্ত্রত আবাসশির হয়রানি সম্পন�্ট ত সমস্ত অনভশযাশগ সাডা কেয়।

 "হয়রানি সম্পন�্ট ত ভাডাটিয়াশের অনভশযাশগর নববৃনত" সম্বলিত যোযেভাশব পূরণ �রা RA-60H অনভশযাগ  
ফম্টটি পাওয়ার পশর উপযজুক্ত ব্বথিা নিি্টারশণর �ি্ অনভশযাগটি পয্টাশিাচিা �রা হয়।  পয্টাশিাচিা প্রটক্রয়াটি নিি্টারণ  
�রশত পাশর কয আসশি ক�াশিা হয়রানির অনভশযাশগর পনরবশত্ট  ভাডাটিয়ার ক�াশিা ই�ারা িবী�রণ �রশত ব্ে্ট হওয়া বা 
পনরশেবা হ্াস �রার অনভশযাশগর মশতা আিাো অনভশযাগ োশয়র �রা প্রশয়া�ি।  যনে তাই হয় তশব এশ�ন্সি ভাডাটিয়াশ� 
প্রশয়া�িীয় ফম্ট প্রোি �রশব।  যনে অনভশযাগটিশত এমি ক�াশিা ঘিিার িন�র োশ� যা হয়রানির সানমি তশব মামিাটি  
চািজু �শর এিশফাস্টশমন্ট ইউনিশির এ��ি উন�ি নিশয়াগ �রা হয়।  অনভশযাশগর এ�টি অিজুলিলপ মালি�শ� কেওয়া হশব  
এবং এিশফাস্টশমন্ট ইউনিশির উন�ি ভাডাটিয়া এবং মালিশ�র মশি্ আশিাচিার �ি্ এ�টি সময়সূস্চ স্থির �রশবি। এই 
আশিাচিার উশদে�্ হশিা ভাডাটিয়ার হয়রানি সম্পন�্ট ত অনভশযাশগর অিজুসন্াি �রা এবং নিষ্পন্ন িা হওয়া ঝাশমিাগুলি 
সমািাশির কচষ্া �রা।

 আশিাচিার ফি স্হসাশব চজু টক্ত �রা, এশ�ন্সির নিশে্ট �াবিী প্রোি �রা বা কয ক�ািও হয়রানির আচরণ বন্ হশয়শে 
তা নিটচিত �রশত বা কসই সংক্রাতি ঝাশমিার নিষ্পনতি হশয়শে তা নিটচিত �রশত নবেয়টির উপশর ি�র রাখা চািজু রাখা সহ 
প্রশয়া�িীয় অি্ ক�াশিা পেশষেপ কিওয়া হশত পাশর।

 যনে ক�াশিা মালি� ক�াশিা কবআইিী ব্বহার বা আচরশণ �স্ডশয় পশডি বা এশ�ন্সির নিশে্ট � অিজুসরণ �রশত ব্ে্ট হি 
তশব এিশফাস্টশমন্ট ইউনিি মালিশ�র নবরুশদ্ধ �নরমািার �ি্ ক�াশিা DHCR প্র�াসনি� আইশির নবচারশ�র সামশি এ�টি 
আিজুষ্ানি� শুিানি শুরু �রশব।  এ�টি DHCR অনফশস আিজুষ্ানি� শুিানি হশয় োশ� এবং ভাডাটিয়া এবং মালি�শ� সাষে্ 
প্রোশির �ি্ ব্টক্তগতভাশব হান�রা কেওয়া আব�্�।  অশি� কষেত্রে, এর �ি্ �শয়� নেশির উপস্থিনত প্রশয়া�ি হশত পাশর।

 ভাডাটিয়ার হয়রানির �ি্ কোেী সাব্স্ত হওয়া মালি�গশণর প্রেম অপরাশির �ি্ সব্টনিম্ন $3,000 �নরমািা,  
এবং তার পশর এ�ানি� ভাডা্টিয়ার প্রনত েজুব্ট্বহার বা পরবত্ট ী প্রনতটি অপরাশির �ি্ $ 11,000 অবনি �নরমািা হশত  
পাশর।‘ এোডাও, এ�বার হয়রানি সম্পশ�্ট  নিটচিত তে্ কপশি DHCR ভাডা বাডাশিার অিজুমনত কেশব িা।  যতষেণ িা  
DHCR হয়রানির তে্ সম্পন�্ট ত নিশেিাজ্ঞা খানর� �রার আশে� �ানর �শর ততষেি পয্টতি এই নিশেিাজ্ঞা �ানর ো�শব।
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 আপনি যনে মশি �শরি কয আপনি এ��ি হয়রানির শ��ার তশব আপনি আপিার বশরা বা �াউন্ন্টর ভাডা অনফস কেশ�  
এ�টি "হয়রানির অনভশযাগ সম্পশ�্ট  ভাডাটিয়ার বক্তব্ (DHCR ফম্ট RA -60H) কপশত পাশরি, বা লিখজুি:

 
DHCR এিশফাস্টশমন্ট ইউনিি

Gertz Plaza
92-31 Union Hall Street

Jamaica, NY 11433
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আরও তে্ বা সহায়তার �ি্ আপনি আপিার বশরার বাস্ডভাডা েপ্তশর কযশত পাশরি।

 �জু ্ইসি কিায়ার ম্ািহািি
 92-31 Union Hall Street 25 Beaver Street
 6th Floor New York, NY 10004
 Jamaica, NY 11433

 ব্রু�লিি ব্ংক্স
 55 Hanson Place 1 Fordham Plaza
 6th Floor 4th Floor
 Brooklyn, NY 11217 Bronx, NY  10458

 আপার ম্ািহািি ওশয়টেশচটোর
 163 W. 125th Street 75 South Broadway
 5th Floor 3rd Floor
 New York, NY 10027 White Plains, NY  10601

ওশয়বসাইি: www.hcr.ny.gov


