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ভ্রেয ়বিেিরুা,
্রেভিভে ভিউইযক়রেবাসী যারা একভে 
বাভড ়বা অযো্ােরেট্িেে িাডা় টিয় 
িাট্র টসখাটি িাভিেিটি বসবাস করার 
আইভি অভিকার রটযট়ে। রাটজযের 
আইি বাভডও়যা়লা এবং িাট্র 
ক্রেচারীট্র িাড়াটেট্র হযর়াভি বা 
হু্ ভক ট্ওযা় টেটক ভিভষ ে্ি কটর এবং 
এই সুরকেষাগভুল িাড়াটেট্র অভিবাসি 
অবসেো ভিভবরেটিটষ ্রেটযাজযে। 
স্সেি িাডা়টেট্র অভিকার রটযট়ে 
যা ভবভিিেি টেডাটরল, রাজযে এবং 
সেোিীয ়হাউভজং আইি ্বোরা 
সুরভকেষি। 

ভিউইযট়করের অযোেভিরে টজিাটরল 
ভহটসটব,্রেভিভে ভিউইযক়রেবাসীর 
অভিকার রকেষা করা আ্ার কাজ। 
অভিবাসি অবসেোর ভিিেভিটি 
িাড়াটেট্র হযর়াভি িুিু্ ািরে িযা়বহ িয,় এভে টবআইভি। আ্াট্র অভেস 
হযর়াভি এবং ববষট্যের ভবরুট ে্ি রাটজযের গরুুিবে্ রূরে িাড়াটে সুরকেষা 
কাযরেকর করটি ্রেভিিরেভুিব ে্ি।

িাড়াভেযা়ট্র সুরকেষার ্রেে্ ্্টকেষ্গভুল হল ভিভিেচি করা টয িাডা়টেরা 
িাট্র অভিকারগভুল জাটি এবং উচেচ টযাগযে আইভি অযোডটিাটকেট্র কাটে 
সাহাযযে ্ায ়৷ এই ভিট্রেভিকাভে ভিউ ইযট়করে অভিবাসী িাডা়টেট্র অভিকার 
ভিটয ়আটলাচিা কটর এবং ভকেু গরুুিবে্ রূরে ্রেটিেির উিেির ট্য।় এভে 
িাড়াটেট্র একভে হেলাইিও ্রে্ াি কটর — (800) 566-7636 — টযভে 
ভিউ ইযক়রে টসেেে অভেস অে ভিউ আট্ভরকাি ্বোরা ্ভরচাভলি হয ়টযখাটি 
আ্িার অভিবাসি অবসেোর ্রুি আ্িার বাসসেোটি বসবাস করার অসুভবিা 
হটল আ্ভি টোি করটি ্াটরি।

আিেিভরকিাটব,

ভিউ ইয়টকরের অযোেভিরে 
টজিাটরল টলভেভিয়া টজ্স
Letitia James
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অভিবাসী িাড়াটেট্র অভিকাটরর 
ভবষটয় ভিউইয়টকরের অযোেভিরে 
টজিাটরটলর ভিট্রেিিা
ভিউ ইয়করে টসেেটের অভিবাসী িাড়াটেরা টেডাটরল এবং রাষেেরেীয় 
আবাসি এবং ববষ্যে ভবটরািী আইি ্বোরা সুরভকেষি। এোড়াও, 
ভকেু এলাকা অভিভরকেি িাড়াটে সুরকেষা ্রে্াি কটর, যা আবাসটির 
িরটরর উ্র ভিিরের করটি ্াটর। িাড়ার (টেিযোভিেসর) িরি 
ভিভবরেটিটষ, অভিবাসি অবসেো ভিভবরেটিটষ , স্সেি িাড়াটের 
বাভড়ওয়ালার ্বোরা হয়রাভি এবং হু্ভক টেটক ্ুকেি অবসেোয় 
িাট্র বাভড়টি োকার অভিকার আটে ।

ভবটিষিাটব  উভ্বেগেি িাড়াটেট্র 
একজি আইিজীবীর সাটে টযাগাটযাগ 
করার ্রা্িরে ট্ওয়া হয়। িীটচর 
হেলাইি ি্বেটর আইভি ্রা্টিরের 
বযো্াটর জািা যাটব । িাড়াটেরাও 
অযোেভিরে টজিাটরটলর অভেটস 
অভিটযাগ ্াটয়র করটি ্াটরি । 
অযোেভিরে টজিাটরটলর িাড়াটের  
অভিটযাগ ে্রেভে আ্াট্র 
ওটয়বসাইটে ্াওয়া যাটব ও িা 
এখাটিই স্ে্ূররে করা টযটি ্াটর: 
ag.ny.gov/tenantform.

 অভিটযাগ করার স্য় এেভিরে 
টজিাটরটলর অভেস িাড়াটেট্র 
অভিবাসি অবসেো স্বেটিেি জািটি 
চায় িা।.

“িাড়ার (টেিযোভিেসর) 
িরি ভিভবরেটিটষ, 

অভিবাসি অবসেো 
ভিভবরেটিটষ , স্সেি 

িাড়াটের বাভডও়যা়লার 
্বোরা হযর়াভি এবং 
হু্ ভক টেটক ্ুকেি 

অবসেোয ়িাট্র বাভড়টি 
োকার অভিকার আটে
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আ্ার অভিবাসী সেেযোোটসর ্রুি আ্ার বাভড়ওয়ালা ভক 
আ্াটক আ্ার অযো্ােরেট্িেে টেটক উটচেে্ করটি ্াটরি ?

িা  আ্িার যভ্ ভলজ োটক, িাহটল আ্িার অভিবাসি অবসেোর 
ভিিেভিটি আ্িাটক উটচেে্ করা যাটব িা। ভলজ সহ িাড়াটেরা ভলজ স্য়কাটল 
উটচেে্ টেটক সুরভকেষি োটক যিকেষর িা িারা লীটজর ভিয়ট্র বা টকািও 
সেোিীয় বসবাটসর আইি বা টকাটডর বড় লঙেঘি িা কটর ।

আ্িার যভ্ ভলজ িা োটক এবং ্াভসক  ভিিেভিটি িাড়া ভ্টয়  োটকি, িাহটল 
আ্িার টবআইভি উটচেেট্র ভবরুট্েিও অভিকার রটয়টে যা স্সেি িাড়াটেট্র 
জিযে ্রেটযাজযে—অিাগভরক িাড়াটেট্র সহ। ভলজ বযেিীি িাড়াটে যারা 30 
ভ্ি বা িার টবভি স্য় িটর িাট্র বাভড়টি বসবাস কটরটেি িাট্র অবিযেই 
উটচেে্  করটি হটল বাভড়ওয়ালার কাে টেটক আিুষেঠাভিক টিাভেি ভ্টি 
হটব এবং িাট্র উটচেে্ করার আটগ আ্ালটি যাওয়ার সুটযাগ ভ্টি হটব। 
NYS RPL § 232-a-b ট্খুি। স্সেি িাড়াটে, িাট্র অভিবাসি অবসেো 
ভিভবরেটিটষ, বাভড়ওয়ালা িাট্র একভে উটচেেট্র টিাভেি ্রে্াি করার ্টরই 
উটচেে্ করা টযটি ্াটর এবং উটচেেট্র অিুট্া্িকারী ভবচারটকর কাে 
টেটক আ্ালটির আট্ি ও ্রকার হয় । এবং িার্টরও, িুিু্ািরে একজি 
টিভরে, ্ািরোল বা কিটসেেবল ( বাভড়ওয়ালা িয় )  িাড়াটেটক আ্ালটির 
আট্টি উটচেে্ করটি ্াটরি৷ এোড়াও, অভিবাসি অবসেো ভিভবরেটিটষ সকল 
িাড়াটেট্র আ্ালটি আিে্্কেষ স্েরেি করার অভিকার রটয়টে।

অিাগভরক িাড়াটেট্র উটচেে্ করার জিযে বাভড়ওয়ালাট্রও আইি ভিটজর 
হাটি টিওয়ার অিু্ভি টিই। একজি বাভড়ওয়ালার জিযে এগুভল টবআইভি:

• িাড়াভেয়াট্র খাভল করটি ্রেটরাভচি করার জিযে ভহংসরে হু্ভক ট্ওয়া;
• িাড়াটেটক অযো্ােরেট্টিেের বাইটর িালা লাভগটয় বার করা;
• িাড়াটেট্র স্ে্িেভি সরাি; বা
• অিযোবিযেকীয় ্ভরটষবাগুভল বিেি করা -টয্ি ভব্ুযেিে, িা্ এবং জল।

উ্াহররসবেরূ্, যভ্ আ্িার বাভড়ওয়ালা আ্িাটক লক কটর ট্ি বা 
্ভরটষবাগুভল অসবেীকার কটর চটল টযটি বািযে কটরি, আ্ভি আ্িার 
বাভড়ওয়ালার ভবরুট্েি বযেবসেো ভিটি আ্ালটি টযটি ্াটরি। িখি একজি 
ভবচারক আ্িাটক আ্িার বাভড়টি ভেটর যাওয়ার অভিকার ভ্টি ্াটরি এবং 
ভকেু টকেষটিরে, ভবচারক বাভড়ওয়ালাটক আ্িাটক আভেরেক কেষভি্ূরর ভ্টি 
ভিট্রেি ভ্টি ্াটরি। ভিউ ইয়করে ভসভেটি, বাভড়ওয়ালারা যারা টবআইভিিাটব 
িাড়াটেট্র উটচেে্ কটর িাট্রও টেৌজ্াভর ভবচাটরর ্ুটখা্ুভখ হটি ্াটর। 
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যভ্ আ্িার বাভড়ওয়ালা আ্িাটক উটচেে্ করার জিযে আ্ালটির আট্ি 
্াি, আ্ভি িখটিা আ্িার আসবাব্িরে এবং অিযোিযে ভজভিস্িরে 
সরাটিার জিযে যুভকেিসঙেগি স্য় ্াওয়ার অভিকারী- এবং বাভড়ওয়ালাট্র 
কখিই আ্িার স্ে্িেভি রাখার অিু্ভি ট্ওয়া হয় িা।

এোড়াও, আ্ভি টকাোয় োটকি িার উ্র ভিিরের কটর, আ্িার 
অযো্ােরেট্িেে িাড়া-ভিয়িেিরের আইটির অিীি হটি ্াটর, যা িাড়াটেট্র 
বাভড়ওয়ালার হয়রাভির ভবরুট্েি অভিভরকেি সুরকেষা ্রে্াি কটর এবং 
বাভড়ওয়ালাট্র আ্িাটক আ্িার বাভড় টেটক টজার্ূবরেক টবর করটি বািা 
ট্য়।

িাড়া ভিয়ভিেিরেি িাড়াটেট্র অভিভরকেি সুরকেষা আটে। 
আভ্ একজি িাড়া ভিয়ভিেিরেি িাড়াটে ভকিা িা আভ্ 
ভকিাটব জািব ?

ভিউ ইয়করে ভসভেটি, অযো্ােরেট্িেে বা ককেষগুভল সািাররি িাড়া-ভিয়ভিেিরেি 
হয় যভ্ ভবভলেডংভে 1974 সাটলর আটগ ভিভ্রেি হয় এবং েয় বা িার টবভি 
আবাসি ইউভিে োটক। অিযোিযে ভবভলেডংগুভল টযগুভল সরকাটরর কাে টেটক কর 
সুভবিা ্াটচেে টসগুভলও িাড়া-ভিয়িেিরের আইটির অিীি৷ ভিউ ইয়করে ভসভের 
বাইটরর সীভ্ি এলাকায়ও িাড়া-ভিয়ভিেিরেি িবি রটয়টে, যার ্টিযে িাসাউ, 
রকলযোিেড এবং ওটয়সেেটচসেোর কাউভিেে রটয়টে। আ্িার অযো্ােরেট্িেে 
িাড়া-ভিয়ভিেিরেি ভকিা িা খুঁটজ টবর করটি, আ্ভি NYS ভডভিিি অে 
হাউভজং অযোিেড কভ্উভিভে ভরভিউয়াল (HCR)-এর সাটে টযাগাটযাগ করটি 
্াটরি: (718) 739-6400 অেবা rentinfo@nyshcr.org। অেবা NYS 
অভেস অে ভিউ-আট্ভরকাি হেলাইি (800) 566-7636 এ কল করুি এবং 
আ্িার অযো্ােরেট্িেে িাড়া-ভিয়ভিেিরেি ভকিা িা খুঁটজ টবর করটি আ্িাটক 
সাহাযযে করার জিযে একভে আইভি ্ভরটষবা ্রে্ািকারীর সাটে টযাগাটযাগ 
করুি ।

“অভিবাসি অবসেোর উ্র ভিিেভি কটর িাড়াটেট্র 
হয়রাভি িুিু্ািরে িয়ঙেকর িয়, এভে টবআইভি।
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আভ্ যভ্ একজি অভিবাসী িাড়া-ভিয়ভিেিরেি িাড়াটে 
হই িাহটল আ্ার ভক অভিকার আটে ?

অভিবাসি অবসেো ভিভবরেটিটষ িাড়া-ভিয়ভিেিরেি িাড়াটের জিযে ভবটিষ 
িভকেিিালী সুরকেষা আটে। িাড়া-ভসেেভিিীল অযো্ােরেট্টিেে বসবাসকারী 
িাড়াটেট্র, ভকেু বযেভিকরে্ োড়া, িাড়া সীভ্ি বৃভ্েি সহ একভে 
্ুিিরেবীকরর ভলজ ্াওয়ার অভিকার রটয়টে৷ এর ্াটি হল টয আ্ভি যভ্ 
একভে িাড়া-ভসেেভিিীল অযো্ােরেট্টিেে োটকি, আ্িার বিরে্াি ভলটজর 
ট্য়া্ টিষ হটয় টগটল আ্িার বাভড়ওয়ালা আ্িাটক একভে িিুি ভলজ 
ট্ওয়া অসবেীকার করটি ্াটরি িা । আ্িার বাভড়ওয়ালা িুিু্ািরে “িাড়া 
ভিট্রেভিকা টবাডরে” ্বোরা ভিিরোভরি সীভ্ি ্ভর্ার িাড়া বাড়াটি ্াটরি, যা 
িাড়া-ভসেেভিিীল অযো্ােরেট্িেে ভলজগুভলটক ভিয়িেিরের কটর। অিযোিযে িাড়া-
ভিয়ভিেিরেি আবাসটির িাড়াটেট্র ( টয্ি িাড়া-ভিয়ভিেিরেি অযো্ােরেট্িেে 
এবং িাড়া-ভসেেভিিীল টহাটেল ককেষ)  বাভড়টি োকার অভিকার আটে যভ্ 
িা আ্ালি খুঁটজ ্ায় টয িাট্র িাড়া অবসাটির জিযে একভে আইভি ভিিেভি 
রটয়টে৷

এ োড়াও , িাড়া-ভিয়িেিরের আইিগুভল বাভড়ওয়ালাট্র িাট্র িাড়াটেট্র 
হয়রাভি করা টেটক ,অযো্ােরেট্িেে টেটড় টযটি বা িাট্র অভিকার টেটড় ভ্টি 
বারর কটর ।  িাড়া-ভিয়ভিেিরেি িাড়াটেট্র যভ্ বাভড়ওয়ালারা  হয়রাভি কটর 
িাহটল িারা ট্ওয়ািী এবং/অেবা টেৌজ্াভর ্রেড ট্টি ্াটর।   
িাড়া-ভিয়ভিেিরেি ভবভলেডংটয়র বাভড়ওয়ালাট্র অবিযেই িাট্র ভবভলেডং এবং 
অযো্ােরেট্িেেগুভলটক টরভজসেোর করটি হটব, যার ্টিযে িারা আ্িার টেটক 
টয িাড়া ভিটচেেি, HCR-এর সাটে। আ্িার বাভড়ওয়ালা আ্িার কাে টেটক 
কি োকা ভিটচেেি বা আ্িার অযো্ােরেট্িেে িাড়া-ভিয়ভিেিরেি ভকিা টস 
স্ে্টকরে ভ্েযো বলটেি িা িা ভিভিেচি করার জিযে আ্িার অযো্ােরেট্িেে 
স্ে্টকরে জ্া ট্ওয়া টরকডরে ট্খার অভিকার আ্িার আটে।

িাড়াটেরা, িাট্র অভিবাসি অবসেো ভিভবরেটিটষ, HCR-এর কাটে অভিটযাগ 
করটি ্াটর যভ্ িারা ভবিবোস কটর টয িাট্র হয়রাভি করা হটচেে বা 
অভিভরকেি চাজরে টিওয়া হটচেে, িা্, জল বা ভবভলেডং অযোটকেসটসর ্টিা 
্ভরটষবাগুভল ভ্টি অসবেীকার করা হটয়টে বা টসগুভলর ্াি হরোস ট্টয়টে, 
অেবা যভ্ িাট্র বাভড়ওয়ালা িাট্র অভিবাসি অবসেোর িেযে চাি িাট্র 
ইজারা ্ুিিরেবীকরর একভে িিরে ভহটসটব । িাড়াটেট্রটক ববষ্যে টেটক 
রকেষা করার জিযে, HCR টেয়ার অযোিেড ইকুইটেবল হাউভজং অভেস 
(FEHO) বিভর কটরটে৷ অভিবাসী সেেযোোস, হাউভজং ভডসভকরেভ্টিিি এবং 
টেিযোিেে হযোরাসট্িেে স্ে্ভকরেি একভে FAQ গাইড এখাটি ্াওয়া যাটব 
nyshcr.org/AboutUs/Offices/ FairHousing/Immigrant-Protection-
Fact-Sheet.pdf
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যভ্ আ্ার অযো্ােরেট্িেে িাড়া-ভিয়ভিেিরেি িা হয়, এবং 
আ্ার বাভড়ওয়ালা আ্াটক টেটড় যাওয়ার জিযে হু্ভক ট্য় 
এবং ্াভব কটর, িাহটল ভক অিযে টকাটিা আইি আটে যা 
আ্াটক রকেষা কটর ?

হযোঁ | স্সেি িাড়াটেট্র বাভড়ওয়ালাট্র হয়রাভি এবং হু্ভক োড়া 
িাট্র বাভড়টি োকার অভিকার রটয়টে৷

ভিউ ইয়করে রাটজযের আইিগুভল বাভড়ওয়ালাট্র জিযে অভিবাসী িাড়াটেট্র 
িাট্র বাভড় টেটক টজার কটর টবর কটর ট্ওয়া বা অভিবাসী িাড়াটেট্র  
িাট্র আইিিঃ অভিকার টেটড় ভ্টি বািযে করার উট্ে্টিযে টয টকািও 
কাটজ জভড়ি হওয়াটক অববি ্টি কটর । এর ্াটি হল টয আ্িার 
বাভড়ওয়ালা বা আ্িার বাভড়ওয়ালার ্টকেষ কাজ করটেি এ্ি টয 
টকউ আ্িার টগা্িীয়িা, আরা্ এবং আ্িার বাভড়র িািেি উ্টিাটগ  
হসেিটকেষ্ করটি  আইিি ্াটর িা । উ্াহররসবেরূ্, বাভড়ওয়ালারা 
িারীভরক ভহংসার হু্ভক ভ্টি ্াটর িা, আ্িাটক বা আ্িার ্ভরবারটক 
লকেষযে কটর গালাগাভল ভ্টি  ্াটর িা, আ্িাটক ঘর গর্ করা বা গর্ 
জটলর ্টিা ্রেটয়াজিীয় ্ভরটষবাগুভল অসবেীকার করটি ্াটর িা, বা 
অটযৌভকেিক ্াভবর ভিিেভিটি আ্িাটক বারবার আ্ালটি ভিটয় টযটি ্াটর 
িা।

ভিউ ইয়করে ভসভেটি, িাড়াটে হয়রাভির ভবরুট্েি আইি ভবটিষিাটব 
িভকেিিালী। উ্াহররসবেরূ্, ভিউ ইয়করে ভসভে টেিযোিেে ট্রোটেকিি 
অযোকেে, বটল টয টবভিরিাগ বাভড়ওয়ালা  যভ্ বারবার ্াভব কটর আ্ভি 
অবাভ্েেি অিুটরাি  গরেহর করুি যা আ্িাটক আ্িার বাভড় টেটড় চটল 
টযটি বািযে করটব টসভে টবআইভি ।

বাভড়ওয়ালা-িাড়াটে স্ে্করে ভিয়িেিরেরকারী অিযোিযে আইটির ্টিা, ভিউ 
ইয়টকরের িাড়াটে হয়রাভি সুরকেষা অভিবাসি অবসেো ভিভবরেটিটষ সকল 
িাড়াটেট্র জিযে ্রেটযাজযে।

যভ্ আ্িার বাভড়ওয়ালা আ্িাটক হয়রাভি কটরি, িাহটল আ্িার 
বাভড়ওয়ালার ভবরুট্েি আ্ালটি বা টকাটিা সরকাভর সংসেোর কাটে অভিটযাগ 
্াটয়র করা উভচি ভকিা িা খুঁটজ টবর করার জিযে আ্িাটক একজি 
আইিজীবীর সাটে টযাগাটযাগ করা উভচি। 
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আ্ার বাভড়ওয়ালা বটলটেি টয আ্াটক চটল টযটি হটব 
কারর আভ্ একজি অভিবাসী - এো ভক ববি ?

িা.ভকিেিু আ্ভি টকাোয় োটকি এবং আ্ভি টয িরটির আবাসটি োটকি 
িার উ্র ভিিরের কটর আ্িার অভিকারগুভল আলা্া হটি ্াটর ।

ভিউ ইয়করে িহটর, আ্ভি যভ্ িাড়া-ভিয়ভিেিরেি অযো্ােরেট্টিেে োটকি, 
িাহটল আ্িার অভিবাসি অবসেো ভিভবরেটিটষ আবাসটির টকেষটিরে আইি 
্রেটযাজযে হটব। িাড়া-ভসেেভিিীল অযো্ােরেট্টিেে বসবাসকারী স্সেি 
িাড়াটেরা সীভ্ি িাড়া বৃভ্েি সহ গযোরাভিেেযুকেি ্ুিিরেবীকরর ভলজ সহ 
সুরকেষা ্াওয়ার অভিকারী। উ্রিেিু, বাভড়ওয়ালাট্র িাড়া-ভিয়ভিেিরেি 
িাড়াভেয়ার িাড়া বিেি করার অিু্ভি ট্ওয়া হয় িা কারর িারা িাট্র 
িাড়াটেট্র অভিবাসি অবসেোর ভবষটয় আইি ্রেটয়াগকারীর ্বোরা ি্টিেির 
িয় ্ায়।

এোড়াও ভবভিিেি িাগভরক অভিকার আইি রটয়টে যা অভিবাসী িাড়াটেট্র 
আবাসি ববষ্যে টেটক রকেষা কটর।

আ্ভি যভ্ ভিউ ইয়করে িহটরর বাভসিে্া হি, ভিউ ইয়করে িহটরর 
্ািবাভিকার আইি আ্িাটক রকেষা কটর। এই িাগভরক অভিকার আইি 
্রেকৃি বা ভচভিেিি অভিবাসি ভসেেভির ভিিেভিটি ববষ্যেটক ভিভষ্েি কটর।  
এই আইি আ্িার বাভড়ওয়ালাটক  আ্িাটক ভলজ অসবেীকার করটি বা 
আ্িাটক িাড়া ভ্টি অসবেীকার করার অিু্ভি ট্য় িা। আ্ভি একজি 
অভিবাসী হওয়ার কারটর আ্িার কাে টেটক ভবটিষ কাগজ্িরে চাওয়ার 
অিু্ভিও ট্য় িা । ভিউ ইয়করে ভসভেটি একজি অভিবাসী িাড়াটেটক ্রেকৃি 
বা ভচভিেিি অভিবাসি অবসেোর কারটর উটচেে্ করা, হু্ভক ট্ওয়া বা হয়রাভি 
করা যায়  িা। ট্খুি  এিওয়াইভস অযোডভ্ি. টকাড § 8-107(5)। এর ্াটি 
হল টয আ্ভি যভ্ ভিউ ইয়করে িহটরোটকি, িাহটল আ্িার (বা ্ভরবাটরর 
স্টসযের) অভিবাসি অবসেোর ভিিেভিটি আ্িার ভবরুট্েি টয টকাটিা উ্াটয় 
ববষ্যে করা আ্িার বাভড়ওয়ালার ্টকেষ টবআইভি। ভিউ ইয়করে িহটর 
বাভড়ওয়ালাট্রও সািাররি খুব সীভ্ি ্ভরভসেেভিটি োড়া িাড়াটেট্র িাট্র 
অভিবাসি অবসেোর বযো্াটর জািটি চাওয়া ভিভষ্েি ।

আ্ভি যভ্ ভিউ ইয়করে িহটরর বাইটর োটকি িটব অিযে ভকেু ববষ্যে ভবটরািী 
আইি আটে যা আ্িার ্ভরভসেেভিটি ্রেটযাজযে হটি ্াটর, টয্ি টেডাটরল 
টেয়ার হাউভজং অযোকেে এবং ভিউ ইয়করে টসেেে ভহউ্যোি রাইেস আইি।

টেডাটরল টেয়ার হাউভজং অযোকেে, যা টবভিরিাগ িাড়ার বাভড়র জিযে 
্রেটযাজযে, জাভি, ি্রে,  বররে, জিে্িূভ্, ভলঙেগ, ্াভরবাভরক অবসেো এবং 
অকেষ্িার উ্র ভিিেভি কটর ববষ্যে ভিভষ্েি কটর। ট্খুি 42 U.S.C. § 
3604.
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এোড়াও, ভিউ ইয়করে টসেেে ্ািবভিকার আইি বাভড়ওয়ালা, স্ে্িেভি 
বযেবসেো্ক এবং িাট্র এটজিেেট্র টযটকাি বযেভকেি বা বযেভকেির 
টগাষেঠীটক িাড়া ভ্টি, এর ইজারা িবায়ি করটি বা অিযেোয় এই সব 
বযো্াটর ববষ্যে ট্খটি বারর  কটর- টয্ি জাভি, ি্রে, বররে, জিে্িূভ্ 
, অকেষ্িা, বয়স, বববাভহক অবসেো বা ্াভরবাভরক অবসেো। NYS 
এভকেসভকউভেি ল § 296(5) ট্খুি।

উ্াহরর সবেরূ্, রাজযেবযো্ী, বাভড়ওয়ালার িুিু্ািরে একভে ভিভ্রেষেে 
ট্টির টলাক  (আ্ভি টয ট্ি টেটক আট্ভরকাটি এটসটেি) বা বটররের 
অভিবাসীট্র কাে টেটক িভের অিুটরাি করা বা  অভিবাসীট্র িাড়া ভ্টি 
অসবেীকার করা বা িুিু্ািরে িাট্র জিে্িূভ্র ট্টির  উ্র ভিিেভি কটর 
অভিবাসীট্র উটচেেট্র টচষেো করা টবআইভি ৷

অিযে টকাি অভিকার আটে টয স্ে্টকরে আ্ার 
জািা উভচি ?

হযোঁ. আ্িার জািা উভচি টয আ্িার বাভড়ওয়ালা আ্িার অভিকার 
্াভব করার জিযে আ্িার ভবরুট্েি ্রেভিটিাি ভিটি ্াটর িা।

ভিউ ইয়করে ভসভে এবং রাটজযের ্ািবাভিকার আইি উিয়ই বাভড়ওয়ালাট্র 
িাড়াটেট্র ভবরুট্েি ্রেভিটিাি ভিটি ভিটষি কটর যারা ্াভব কটর টয িাট্র 
্রেভি ববষ্যে করা হটয়টে। NYS এভকেসভকউভেি ল § 296(7) ট্খুি; N.Y.C. 
অযোডভ্ি. টকাড §8-107(5)। এ্িভক আ্ভি যভ্ টকাটিা ভবষটয় আ্ালটি 
বা টকাটিা সরকাভর সংসেোর কাটে অভিটযাগ কটরি, উ্াহররসবেরূ্, কারর 
আ্িার বাভড়ওয়ালা আ্িার গর্ জল বিেি কটর ভ্টয়টেি বা আ্িাটক 
অিযে টকাটিা ট্ৌভলক ্ভরটষবা অসবেীকার কটরটেি, আইটির একভে ্ৃেক 
িারা আ্িার বাভড়ওয়ালাটক আ্িার িাড়াটে ভহসাটব অভিকার রকেষার জিযে 
আ্িার ভবরুট্েি ্রেভিটিাি ভিটি ভিটষি কটর। NYS RPL § 223-b ট্খুি।

আ্ভি অযোেভিরে টজিাটরটলর অভেটস িাড়াটেট্র অভিটযাগ বা আ্ালটি 
আইভি অভিটযাগ ্াটয়র করার কারটর এই আইিগুভল একসাটে আ্িাটক 
বাভড়ওয়ালাট্র হু্ভক ট্ওয়া বা অিযোিযে টিভিবাচক ্্টকেষ্ টিওয়া অববি 
কটর টিাটল। 



অভিবাসন হটলাইন: (800) 566-7636

আ্ার অভিবাসি অবসেোর জিযে যভ্ আ্ার বাভড়ওয়ালা 
আ্াটক হয়রাভি কটর বা আ্াটক উটচেেট্র হু্ভক ট্য় 
িাহটল আ্ার কী করা উভচি?

আ্ভি যভ্ আ্িার অভিবাসি অবসেোর কারটর আ্িার বাভড়ওয়ালার 
্বোরা ভব্িেি টবাি কটরি, িাহটল একজি আইিজীবীর সাটে ্রা্িরে করুি 
বা NYS অভেস অে ভিউ আট্ভরকািস রাজযেবযো্ী হেলাইটি কল করুি 
এবং িারা আ্িাটক একজি আইিজীবী বা আইভি ্ভরটষবা সংসেোর সাটে 
সংটযাগ করটি সাহাযযে করটি ্াটর। হেলাইটির ি্বের হল: (800) 566-
7636। এোড়াও আ্ভি forms.ag.ny.gov/CIS/tenant-harassment.jsp-এ 
অিলাইটি অযোেভিরে টজিাটরটলর অভেটস একভে অভিটযাগ জ্া ভ্টি ্াটরি। 
আ্ভি যভ্ আ্িার আবাসি সংকরোিেি ববষট্যের ভিকার হি, আ্ভি ভিউ 
ইয়করে টসেেে ভডভিিি অে ভহউ্যোি রাইেটস একভে অভিটযাগ ্াটয়র করটি 
্াটরি, টোি ি্বের  (888) 392-3644.1 আ্ভি যভ্ ভিউইয়করে ভসভেটি 
োটকি িটব আ্ভি টোি করটি ্াটরি 311 ভিউ ইয়করে ভসভে কভ্িি অি 
ভহউ্যোি রাইেস (ভিউ ইয়করে িহটরর ্ািবাভিকার কভ্িি)-এর কাটে 
অভিটযাগ ্াটয়র করার জিযে ।

এো ্টি রাখা গুরুিবে্ূররে টয ভিউ ইয়টকরে একজি িাড়াটে ভহসাটব 
আ্িার অভিকার এবং আইি রটয়টে যা আ্িাটক সুরকেষা ট্য় - আ্িার 
িাগভরকটিবের অবসেো যাই টহাক িা টকি। বাভড়ওয়ালা-িাড়াটে স্ে্করে 
ভিয়িেিরেরকারী আইি আ্িাটক হয়রাভি এবং টবআইভি উটচেে্ টেটক 
রকেষা কটর। টেডাটরল এবং ভিউ ইয়করে আইটির অিীটি,  অিযোিযে 
ভবভিিেি সুরভকেষি টিরেরীর িযোয় বাভড়ওয়ালাট্র জাভি বা জিে্িূভ্র উ্র 
ভিিেভি কটর ববষ্যে্ূলক আচরর ভিভষ্েি করা হটয়টে। এবং ভিউ ইয়করে 
িহটরর আইটির অিীটি, ্রেকৃি বা ভচভিেিি অভিবাসি অবসেোর ভিিেভিটি 
বাভড়ওয়ালাট্র ববষ্যে্ূলক আচরর  টবআইভি।

1 আ্ভি NYS ভডভিিি অে ভহউ্যোি রাইেস’ টেয়ার হাউভজং গাইড এখাটি ্যরোটলাচিা করটি চাইটি 
্াটরি: ইংটরভজ: dhr.ny.gov/sites/default/files/pdf/nysdhr-fair-housing-guide.pdf সে্যোভিি:  
dhr.ny.gov/sites/default/files/pdf/DHR_FairHousing_Spanish4.11.pdf

2 আ্ভি NYC কভ্িি অি ভহউ্যোি রাইেস টেটক িেযে্ূলক সা্গরেী ্যরোটলাচিা করটি 
চাইটি ্াটরি, যার ্টিযে একভে টেয়ার হাউভজং গাইড রটয়টে: nyc.gov/site/fairhousing/about/
informational-materials.page-এ।



আ্ার ্রেভিটবিীরা এবং আভ্ করটি ্াভর এ্ি 
আর ভকেু আটে ভক ?

এবযো্াটর আটরা িেযে 
িাড়াটে এবং বাভড়ওয়ালাট্র অভিকার এবং ্াভয়িবে স্ে্টকরে আরও 
িটেযের জিযে, অিুগরেহ কটর অযোেভিরে টজিাটরটলর আরও ভবি্িাটব বভররেি 
িাড়াটেট্র অভিকার ভিট্রেভিকা ্যরোটলাচিা করুি, যা এখাটি ট্খা টযটি 
্াটর:

আ্িভ য্ভ আ্িার অিভবাসি সেেভিভ স্ে্রেকট িীি  বোি করটি িবট 
অিুগেরহ করট এই NY রাজেয হেলাইিট কল করুি এবং িারা আ্িাকট সঠভক 
সংসেোর সােট সংযুকেি করবট।

হযোঁ, আ্ভি ভ্ভেং করটি ্াটরি!
অভিবাসী িাড়াটে-সকল িাড়াটেট্র ্টিা-সংগভঠি করার অভিকার রটয়টে। 
িাড়াটেরা, অভিবাসি অবসেো ভিভবরেটিটষ, িাট্র অভিকার রকেষার উট্ে্টিযে 
িাড়াটে সংসেো গঠি, টযাগ্াি এবং অংিগরেহর করটি ্াটর। বাভড়ওয়ালাট্র 
অবিযেই িাড়াটে সংসেোগুভলটক ভবভলেডংটয়র টয টকািও  সা্াভজক কটকেষ, ভবিা 
খরটচ ভ্ভেং করার অিু্ভি ভ্টি হটব, এ্িভক যভ্ও টসই  ঘটরর বযেবহার 
করটি খরচ লাটগ । এই সিাগুভল যুভকেিসঙেগি স্টয় এবং িাভিেি্ূররে উ্াটয় 
হওয়া উভচি। NYS RPL § 230 ট্খুি।

ইংটরভজ: 
ag.ny.gov/sites/TenantsRights

সে্যোভিি: 
ag.ny.gov/SpanishTenantsRights

অভিবাসি হেলাইি: (800) 566-7636

িভউইয়রেকটর অেযােরেিভ জটিারটলটর অেভস লটেভিভয়া জট্স   |  ag.ny.gov



অভিবাসি হেলাইি: (800) 566-7636



অভিবাসী িাড়াটের অভিকার

ইভ্টগরেিি হেলাইি 

িিুি আট্ভরকািট্র জিযে NYS অভেস
আ্ভি যভ্ আ্িার অভিবাসি ভসেেভি স্ে্টকরে িীি টবাি কটরি িটব অিুগরেহ 
কটর এই NY রাজযে হেলাইটি কল করুি এবং িারা আ্িাটক সভঠক সংসেোর 
সাটে সংযুকেি করটব।

(800) 566-7636

ভিউইয়টকরের অযোেভিরে টজিাটরটলর অভেস

টলভেভিয়া টজ্স

ag.ny.gov


