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#45  মবল্ডিংযয়র িালিরযদর জি্য ঘটিার লিমখত মববরি: জন্মগত ভাযব মবযদশী ভািানটয়াযদর  
আবাসি সম্পরর্ক ত অমিরার

ভূমিরা

নিউইয়র্ক  স্টেট বোনির মোলির ও ভোিোনটয়োশের জি্য অভভবোসী ভোিোনটয়োশের অধিরোর নিশয় এরনট ধ�ক্োমূির প্রচোর শুরু রশরশে।  এই ঘটিোর লিধিত 
ধববরিনট অভভবোসী ভোিোনটয়োশের সোশে ববষম্য, হয়রোনি এবং প্রভতশ�োশির সম্পর্ক যুক্ত আইি সম্পশর্ক  মোলিরশের অবধহত ররোর জি্য।

ভািানটয়াযদর সাযে ববষি্য ররা স্বআইিী - -যুক্তরোষ্ট্রীয় স্বচ্ছ আবোসি আইি এবং নিউইয়র্ক  স্টেট মোিবোধিরোর আইি জোভত, িম্ক, বর্ক, অক্মতো, উত্স 
জোভত, স্যৌি অভভমুি, সোমধরর অবস্োি, বয়স, লিঙ্গ, বববোধহর অবস্োি বো পোধরবোধরর অবস্ো্ি (পধরবোশর িোবোলিরশের উপধস্ভত) ইত্যোধের মশতো ধরেু 
নিলে্ক ষ্ট সরুলক্ত ববধ�শষ্ট্যর ভভভতিশত ভোিোনটয়োশের সোশে মোলির বো মোলিশরর প্রভতনিধি দ্োরো ববষম্য ররোশর অববি রশর স্তোশি। তেপুধর, নিউ ইয়র্ক  ভসনট 
মোিবোধিরোর আইি এর মশতো ধরেু স্োিীয় আইিও ভোিোনটয়োশের ববশেধ�রতো বো িোগধররশবের ভভভতিশত ববষম্য ররোশর অববি রশর স্তোশি।

অি্যোি্য ববষম্যমূির রোশজর মশি্য (1) নিলে্ক ষ্ট সরুলক্ত ববধ�শষ্ট্যর ভভভতিশত ভোিো ধেশত, ধবক্রয় ররশত, অে্ক সোহোয্য ররশত, বীমো ররশত বো আশিোচিো 
ররশত অস্বীরোর ররো; (2) নিলে্ক ষ্ট সরুলক্ত ববধ�শষ্ট্যর ভভভতিশত ধবভভন্ন �ত্ক োবিী ধস্র ররো বো অসম পধরশষবো প্রেোি ররো; (3) ববষম্য মূির ধববৃভত বো 
ধবজ্োপিগুলি বতধর, মুদ্রর, প্ররো� বো প্রচোর ররো; (4) নিলে্ক ষ্ট সরুলক্ত ববধ�শষ্ট্যর ভভভতিশত আবোসিগুলির প্রোপ্যতো সম্পশর্ক  ধমে্যো উপস্োপিো ররো; (5) 
স্য সমস্ত ভোিোনটয়ো তোশের অধিরোর প্রশয়োগ ররশত চোইশেি তোশের উপশর হস্তশক্প ররো, জবরেলস্ত ররো বো তোশেরশর ভয় স্েিোশিো; (6) নিলে্ক ষ্ট সরুলক্ত 
ববধ�শষ্ট্যর ভভভতিশত স্রোিও ভোিোনটয়োশর হয়রোনি ররো, হুমধর স্েওয়ো, ভয় স্েিোশিো বো স্জোর রশর বোি্য ররো; এবং (7) স্রোিও ভোিোনটয়ো তোর অধিরোর 
অিযুোয়ী প্রভতরোর চোইশি প্রভতশ�োি স্িওয়োশর এই আইিগুলি অববি রশর স্তোশি।
 
ভোিোনটয়োর অভভবোসশির অবস্োি নিলব্কশ�শষ স্রোশিো ভোিোনটয়োর সোশে স্রোশিো মোলির বো মোলিশরর প্রভতনিধির ববষম্যমূির আচরর অববি। উেোহরর 
স্বরুপ:

•   এরজি ভোিোনটয়ো স্মক্সিরোি বংশ�োদূ্ত হওয়োর রোরশর এরজি মোলির ভোিোনটয়োর অ্যোপোট্ক শমন্টনট স্মরোমত ররশত অস্বীরোর ররশি আইি 
িঙ্ঘি ররশবি। এই ভোিোনটয়ো তোর অভভবোসি অবস্োি নিলব্কশ�শষ আইিী পধরত্োর পোওয়োর অধিরোরী।

•   যধে স্রোশিো মোলির অি্য সরিশর বোে ধেশয় স্রবিমোত্ েলক্র এ�ীয় বংশ�োদূ্ত ব্যভক্তশের রোে স্েশর তোশের িোগধররশবের অবস্োশির পটভূধম 
সম্পরর্ক ত তে্য এবং প্রমোশরর জি্য অিশুরোি রশরি তশব তোশত আইি িঙ্ঘি ররো হশব। এই ব্যভক্তরো তোশের অভভবোসি অবস্োি নিলব্কশ�শষ 
আইিী পধরত্োশরর অধিরোরী।

•   যধে স্রোশিো মোলির স্রবিমোত্ আভরিরোি বংশ�োদূ্ত ব্যভক্তশের জি্য স্বধ� ভোিো বো সরুক্ো আমোিত গ্রহর রশরি তশব তোশত আইি িঙ্ঘি ররো 
হশব।  এই ব্যভক্তরো তোশের অভভবোসি অবস্োি নিলব্কশ�শষ আইিী পধরত্োশরর অধিরোরী। 
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ভািানটয়াযদর হয়রানি ররা স্বআইিী - স্রোশিো মোলিশরর দ্োরো ভোিোনটয়োর হয়রোনি হি এরনট নক্রয়োরিোপ যোর উশদে�্য স্রোশিো ভোিোনটয়োশর তোর 
অ্যোপোট্ক শমন্ট স্েশর স্জোর রশর বোর রশর স্েওয়ো অেবো ভোিো ধস্ধরররর আইি বো ভোিো নিয়ন্ত্রর আইশি প্রেতি অধিরোর স্েশি ধেশত ভোিোনটয়োশর বোি্য 
ররো।  নিউ ইয়র্ক  স্টেশট, ভোিোনটয়োর স্গোপিীয়তো, আরোম বো ভোিোনটয়োর অ্যোপোট্ক শমন্টশর �োলতিশত উপশভোগ ররোর স্ক্শত্ স্রোশিো মোলিশরর বো মোলিশরর 
প্রভতনিধির হস্তশক্প ররো নিনষদ্ধ।  এর মশি্য অতিভু্ক ক্ত আশে পধরশষবোগুলি স্েঁশট স্েিো বো রধমশয় স্েিো, তোিোবন্ধ রশর স্রোশিো ভোিোনটয়োশর তোর 
অ্যোপোট্ক শমশন্টর বোইশর স্রশি স্েওয়ো, বো স্রোশিো ভোিোনটয়োশর তোর অ্যোপোট্ক শমন্ট িোলি ররোর উশদেশ�্য ভয় স্েিোশিো।

ভোিোনটয়োর অভভবোসশির অবস্োি নিলব্কশ�শষ স্রোশিো মোলির বো মোলিশরর প্রভতনিধির ভোিোনটয়োশর হয়রোনি ররো স্বআইিী। উেোহরর স্বরুপ:
 

•   স্য মোলির �ীতরোশি ভোিোনটয়োর উতিোপ বন্ধ রশর স্েি ভতনি আইি িঙ্ঘি ররশবি।  এই ভোিোনটয়ো তোর অভভবোসি অবস্োি নিলব্কশ�শষ আইিী 
পধরত্োর পোওয়োর অধিরোরী।   

ভািানটয়াযদর মবরুযধে প্রততযশাি স্িওয়া স্বআইিী - আইি প্রভতশ�োি স্েশর ভোিোনটয়োশের রক্ো রশর।  স্রোশিো ভোিোনটয়ো অভভশযোগ েোশয়র রশরশেি 
এবং আইনি পধরত্োর স্চশয়শেি, এই রোরশর তোর ধবরুশদ্ধ স্রোশিো মোলিশরর প্রভতশ�োি স্িওয়ো স্বআইিী।

মবযদশী বিংযশাদূ্ত ব্যততি যারা ভািা নিয়ত্রিত ভািানটয়া তাযদর সাযে অবশ্যই অি্যাি্য ভািা নিয়ত্রিত ভািানটয়াযদর িযতা আচরণ ররা উনচত 
- স্য ভোিোনটয়োগর বত্কমোশি ধস্ভত�ীি ভোিোর বো ভোিো নিয়ভন্ত্রত অ্যোপোট্ক শমশন্ট বোস রশরি তোরো নিউ ইয়র্ক  আইি অিযুোয়ী অভতধরক্ত সরুক্ো পোওয়োর 
অধিরোরী।

ভোিো নিয়ন্ত্রর আইিগুলি স্রোশিো অ্যোপোট্ক শমশন্টর জি্য স্রোশিো মোলির রত ভোিো চোইশত পোশরি তো সীমোবদ্ধ রশর এবং স্রোশিো মোলির দ্োরো ভোিোনটয়োশের 
উশচ্ছশের অধিরোরশর সীমোবদ্ধ রশর। ভোিো নিয়ন্ত্রশরর অিীি ভোিোনটয়োশেরও অত্যোব�্যর পধরশষবো পোওয়োর অধিরোর আশে।  ভোিোনটয়োর অভভবোসশির 
অবস্োি নিলব্কশ�শষ স্সই ভোিো নিয়ন্ত্রশরর অিীি ভোিোনটয়োশের এই সরুক্োগুলি রশয়শে।  উেোহরর স্বরুপ:

 
•   স্য মোলির নিয়মধবধির সোশে অসঙ্গভতপূর্কভোশব ভোিো বোিোি, ভতনি আইি িঙ্ঘি ররশবি।  এই ভোিোনটয়ো তোর অভভবোসি অবস্োি নিলব্কশ�শষ 

আইিী পধরত্োর পোওয়োর অধিরোরী।

ভোিো ধস্ভত�ীি আইি ভোিোর পধরমোশরর সীমোবদ্ধতোর আরোশর ভোিোনটয়োশের সরুক্ো প্রেোি রশর, প্রশয়োজিীয় পধরশষবোধে প্রোভতির এরনট অধিরোর প্রেোি 
রশর, তোশের ইজোরো পুিি্কবীররশরর অধিরোর প্রেোি রশর এবং আইি দ্োরো অিশুমোধেত স্ক্ত্ ব্যতীত উশচ্ছে হওয়ো স্েশর সরুক্ো প্রেোি রশর।  ভোিো 
ধস্ভত�ীি আইশির অিীি স্সইসব ভোিোনটয়োশের এই সরুক্োগুলি রশয়শে।

ভািা মথিততশীি আইযির অিীি স্রাযিা ভািানটয়ার ইজারা পিুি্কবীররযণর শত্ক  মহসাযব তার অতভবাসি অবথিাযির তে্য বা স্রািও সািালজর 
সরুক্া িম্বর চাওয়া স্রাযিা িালিযরর পযক্ অববি।

  #45 পষৃ্ো। 2 / 4



  সংশ�োধিত  (10/20) ওয়েবসাইট: www.hcr.ny.gov

             

 অি্যোি্য উেোহররগুলি:

•        স্য মোলির অভভবোসী ভোিোনটয়োশের ভভভতিহীি স্ক্শত্র ভভভতিশত উশচ্ছে ররোর হুমধর স্েি বো তোশের ভোিো নিয়ভন্ত্রত অ্যোপোট্ক শমন্টগুলি 
স্েশর তোনিশয় স্েওয়োর উশদেশ�্য অভতধরক্ত ভোিো আেোয় রশরি ভতনি আইি িঙ্ঘি ররশবি। এই ভোিোনটয়োগি তোশের অভভবোসি 
অবস্োি নিলব্কশ�শষ আইিী পধরত্োশরর অধিরোরী।

•   ভোিোনটয়ো ধবশেশ� জন্মগ্রহররোরী বো সরুলক্ত স্রেরীর সেস্য বশি স্য মোলির ভোিোনটয়োর পেন্দসই ভোিো চোলিশয় স্যশত অস্বীরোর 
ররশবি ভতনি আইি িঙ্ঘি ররশবি।  এই ভোিোনটয়ো তোর অভভবোসি অবস্োি নিলব্কশ�শষ আইিী পধরত্োর পোওয়োর অধিরোরী।    

ভোিো নিয়ভন্ত্রত ইউনিটগুলি সম্পরর্ক ত আইি সম্বশন্ধ অভতধরক্ত তশে্যর জি্য, নিউইয়র্ক  স্টেট স্হোমস এবং রধমউনিনট ধরনিওশয়শির ভোিো প্র�োসি 
েতিশরর ঘটিোর লিধিত ধববরি #1 ভোিো ধস্ভত�ীিতো এবং ভোিো নিয়ন্ত্রর স্েিুি, যো  
www.hcr.ny.gov-এ ধগশয় স্েিো যোশব।

 প্রশ্াবিী?

  আপনি যধে ভোিো নিয়ভন্ত্রত ইউনিশটর মোলির হি এবং আপিোর স্রোশিো প্রশ্ন েোশর তশব নিউইয়র্ক  স্টেট স্হোমস এবং রধমউনিনট ধরনিওশয়শির 
ভোিো প্র�োসি েতিশর স্যোগোশযোগ ররুি

  ভোিো প্র�োসশির অনেশসর (Office of Rent Administration) স্যোগোশযোশগর তে্য এই তে্য পত্শরর স্�শষ রশয়শে।

 অভতধরক্ত তশে্যর জি্য, নিউ আশমধররোিশের েতিশরর ওশয়বসোইট স্েিুি

 https://www.newamericans.ny.gov

 অেবো নিউ ইয়র্ক  স্টেট নিভভ�ি অে ধহউম্যোি রোইটস(New York State Division of Human Rights)

 https://www.dhr.ny.gov
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আরও তে্য বো সহোয়তোর জি্য আপনি আপিোর বশরোর বোনিভোিো েতিশর স্যশত পোশরি।

 রু্যইন্স স্িায়ার ি্যািহাটি
 92-31 Union Hall Street  25 Beaver Street
 6th Floor New York, NY 10004
 Jamaica, NY 11433

 ব্রুরলিি ব্িংক্স
 55 Hanson Place 1 Fordham Plaza
 6th Floor 4th Floor
 Brooklyn, NY 11217 Bronx, NY  10458

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