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িের্য় New York-বাসী,

আেিন েকানও শহর, শহরতলী বা গর্ামীণ সম্ের্দায় 
েযখােনই বসবাস করুন না েকন; িনরােদ, সাশর্য়ী 
মূেলয্র আবাসন সন্ধান করা সমসয্াজনক হেত োের।

ভাগয্কর্েম, আমােদর আইন জািত, ধমর্, িলঙ্গ বা 
অনয্ানয্ কেয়কিট ববিশেষ্টয্র িভত্িতেত ববষময্ করা 
ছাড়াই েকাথায় বাস করব, েস িবষেয় িসদ্ধান্ত েনওয়ার 
েক্ষেতর্ আেনার অিধকারেক সুরক্ষা েদয়।

সকেলর জনয্ সমান আবাসেনর সুেযাগ উেলব্ধ রেয়েছ 
তা িনিশ্িত করার জনয্ যুক্তরাষ্টর্ীয় ও New York 
েস্টেটর আইন িবদয্মান। িকছু স্থানীয় ের্শাসন 
আরও েবিশ িনরােত্তা েদয়। এই ের্িারেেতর্ েসরকম 
কেয়কিট আইেনর বয্াখয্া আেছ এবং যিদ েকানও 
বািড়ওয়ালা, িবেকর্তা বা ঋণদানকারী আেনার িবরুেদ্ধ 
ববষময্মূলক আিরণ কেরেছন বেল আেনার মেন 
হয়, তাহেল কী করেবন, েস সম্েিকর্ত তথয্ এেত 
অন্তভুর্ক্ত রেয়েছ।

আবাসন জীবেনর অনয্তম ের্েয়াজনীয়তা; ববষময্ 
েথেক মুক্ত েথেক সবারই এিটর সুিবধা লাভ করেত 
োরার িবষয়িট গুরুতব্েূণর্। যিদ আেনার েকানও 
ের্শ্ন বা উেদব্গ থােক, 

তাহেল অনুগর্হ কের আমার অিিেস েযাগােযাগ করুন।

িবনীত,

New York েস্টেটর অয্াটিনর্ েজনােরেলর 
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িনরেেক্ষ আবাসেনর আইনসমূহ: 
আমরা কীভােব িনরােেদ থাকেত োির
যুক্তরাষ্টর্ীয় িনরেেক্ষ আবাসন আইন, New York 
েস্টেটর মানবািধকার আইন ও িবিভন্ন স্থানীয় 
আইন আবাসন সরবরাহকারী (যার অন্তগর্ত মািলক, 
িরেয়ল এেস্টট এেজন্ট, েিরিালক এেজন্ট, আবাসেনর 
সুোিরেন্টেন্ডন্ট, সমবায় ও েযৌথ িনয়ন্তর্ক েবাডর্) 
ও ঋণদানকারী (বয্াঙ্ক ও বন্ধক েদওয়া সংস্থা)-েদর 
দব্ারা ঘটা ববষময্েক িনিষদ্ধ কের।

• যুক্তরাষ্টর্ীয় িনরেেক্ষ আবাসন আইনিট েকানও 
বয্িক্তর জািত, োিরবািরক িস্থিত (18 বছেরর 
কম বয়সী িশশুেদর উেিস্থিত), বণর্, জাতীয় উত্স, 
ধমর্, অক্ষমতা (শারীিরক বা মানিসক) বা িলেঙ্গর 
িভত্িতেত ববষময্েক অববধ কের েতােল।

• NYS মানবািধকার আইেন সমস্ত একই রকেমর 
ববিশষ্টয্ অন্তভুর্ক্ত, িকন্তু এছাড়াও এিট 
ধমর্িবশব্াস, বয়স, েযৌন েছন্দ, িলঙ্গ েিরিয় বা 
অিভবয্িক্ত, বববািহক িস্থিত, সামিরক িস্থিত বা 
আেয়র ববধ উত্স (নাগিরক বা আবাসন সহায়তা, 
সামািজক িনরােত্তা, েিরেূরক িনরােত্তা আয়, 
েেনশন, িশশু সহায়তা, েগােনীয়তা, োলেনর েক্ষেতর্ 
ভতুর্িক, বািষর্ক ভাতা বা েবকারতব্ ভাতা)-এর 
িভত্িতেত ঘটা ববষেময্র হাত েথেক রক্ষা কের। 
অসংখয্ স্থানীয় ের্শাসেনর অিতিরক্ত িনরােত্তা 
বয্বস্থা থােক। New York িসিটর মানবািধকার 
আইেনর মেধয্ এগুিলও অন্তভুর্ক্ত: িলঙ্গ, 
নাগিরকেতব্র িস্থিত বা ববধ জীিবকা।

েবিশরভাগ আবাসন অন্তভুর্ক্ত
New York েস্টেট, ববষময্িবেরাধী আইনগুিল মূলত 
িারিট বয্িতকর্ম সেমত েবিশরভাগ ধরেণর আবাসনেক 
অন্তভুর্ক্ত কের:

• েিরবােরর এক বা দুইজন সদসয্ দব্ারা অিধকৃত 
আবাসন;

• সম িলেঙ্গর বয্িক্তেদর জনয্ আবাসেন বািড় 
ভাড়া, েযমন কেলেজর ছাতর্াবােস বা েবািডর্ং 
হাউজগুিলেত, েযখােন ের্েতয্ক বািসন্দা একই 
িলেঙ্গর;

• 55 বা 62 বছেরর েবিশ বয়সী বয্িক্তেদর জনয্ 
েিরকিল্েত আবাসন; এবং

• মািলেকর দব্ারা অিধকৃত আবাসেন ঘর ভাড়া।

িনিষদ্ধ েদেক্ষেসমূহ
আবাসন িবিকর্ বা ভাড়া এবং এছাড়াও বন্ধকী ঋণ েদওয়ার 
েক্ষেতর্ এই আইনগুিল ের্েযাজয্ এবং িবিভন্ন ধরেণর 
আবাসন ববষেময্র িবরুেদ্ধ সুরক্ষা সরবরাহ করেত এিট 
ের্েযাজয্ হয়, যার মেধয্ িনম্নিলিখতগুিল অন্তগর্ত:

• আবাসেনর েক্ষেতর্ ভাড়া, িবিকর্, অথর্, িবমা বা 
দরাদির ের্তয্াখয্ান;

• আবাসন অনুেলব্ধ করা;
• িভন্ন শতর্াবলী িনধর্ারণ করা বা অসম েিরেষবা 

সরবরাহ করা;
• ববষময্মূলক িবজ্ঞােন মুদর্ণ বা ের্িার করা;
• েকানও ঋণ সংকর্ান্ত তথয্ ের্স্তুত বা সরবরাহ করেত 

অসব্ীকার করা অথবা িবিভন্ন 
• শতর্াবলী আেরাে করা; অথবা
• কাউেক েহনস্থা করা, হুমিক েদওয়া, ভয় েদখােনা বা 

েজার করা, যার অন্তগর্ত েযৌন েহনস্থা।

িবেশষভােব সক্ষম বয্িক্তেদর 
িনরােত্তা েদওয়া হয়
িনরেেক্ষ আবাসন আইেনর অধীেন, েকানও মািলক:

• েকানও বয্িক্তর অক্ষমতা সামঞ্জসয্ করেত েকানও 
বাসস্থান বা জনসাধারেণর বয্বহােরর েক্ষতর্গুিলেত 
যুিক্তসঙ্গত েিররতর্ন করা অসব্ীকার করেত োেরন 
না;

• িবেশষভােব সক্ষম বয্িক্তর আবাসন বয্বহােরর 
ের্েয়াজন হেল নীিতমালা বা েিরেষবাগুিলেত যুিক্তসঙ্গত 
থাকার বয্বস্থা করেত অসব্ীকার করেত োেরন না; 
অথবা

• এর োশাোিশ, 1991-এর েের িনিমর্ত েযেকানও 
একািধক েিরবার থাকা আবাসনগুিলর েক্ষেতর্ অবশয্ই 
অয্ােক্সসেযাগয্তার ের্েয়াজনীয়তাগুিল েমেন িলেত 
হেব।

ক্ষিতেূরণ
যিদ েদখা যায় েয ববষময্ হেয়েছ, তেব েিরিস্থিতর 
ের্িতকাের েদেক্ষে েনওয়া েযেত োের। 

এগুিলর মেধয্ অন্তভুর্ক্ত:

• নীিত ও অনুশীলেন েিরবতর্েনর ের্েয়াজনীয়তা;
• উেলব্ধ বা ঋণ উেলব্ধ করা;
• আিথর্ক ক্ষিত এবং/অথবা অয্াটিনর্ িির 

মূলয্ায়ন; অথবা নাগিরক জিরমানা ও দণ্ড 
আেরাে করা।

অিভেযাগ দােয়র করা
আেনার যিদ েকানও ের্শ্ন থােক বা আেিন 
আবাসন ববষেময্র িশকার হেয় থােকন বেল িবশব্াস 
কেরন, তাহেল িনম্নিলিখত সংস্থাগুিল সহায়তা 
করেত োের। আেিন এই ের্িারেেতর্র িেছন িদেক 
এই সংস্থাগুিলর ের্েতয্কিটর েযাগােযােগর তথয্ 
েেেত োেরন।
• New York State-এর অয্াটিনর্ েজনােরল-এর 

িসিভল রাইটস বুয্েরা ববষময্মূলক নীিত এবং 
িনদশর্ন বা ববষময্মূলক আিরণগুিলর তদন্ত 
কের এবং মামলা কের।  বুয্েরা েগাটা New York 
েস্টেট আবাসন ববষেময্র িবরুেদ্ধ লড়াই করেত 
ের্িতশর্ুিতবদ্ধ।

• New York েস্টেটর মানবািধকার িবভাগ ববষময্ 
সংকর্ান্ত সমস্ত অিভেযাগ েিরিালনা কের। 
তথাকিথত লঙ্ঘন সংকর্ান্ত অিভেযাগ দােয়র 
করার েক্ষেতর্ আেনার কােছ এক বছর েযর্ন্ত 
সময় থােক।

• U.S-এর আবাসন ও নগর উন্নয়ন দে্তর 
(HUD) যুক্তরাষ্টর্ীয় িনরেেক্ষ আবাসন 
আইেনর িভত্িতেত ববষময্ সংকর্ান্ত সমস্ত 
অিভেযাগ েিরিালনা কের। তথাকিথত লঙ্ঘন 
সংকর্ান্ত অিভেযাগ দােয়র করার েক্ষেতর্ 
আেনার কােছ এক বছর েযর্ন্ত সময় থােক।

• New York েস্টেটর মানবািধকার কিমশন 
(CCHR) New York িসিটর মানবািধকার 
আইেনর িভত্িতেত ববষময্ সংকর্ান্ত সমস্ত 
অিভেযাগ েিরিালনা কের।

তথাকিথত লঙ্ঘন সংকর্ান্ত অিভেযাগ দােয়র 
করার েক্ষেতর্ আেনার কােছ এক বছর েযর্ন্ত 
সময় থােক। আেিন যিদ ইেতামেধয্ অনয্ এেজিন্স 
বা আদালেত একই তেথয্র িভত্িতেত একই দািব 
দােয়র কের থাকেল আেনােক CCHR-এর কােছ 
দািব দােয়র করা েথেক িবরত রাখা হেব।


