
নিউ ইয়র্ক স্কেে এ্ অ্কােনি্ক সেিাস্ল সলনেনিয়া সেম্ এ্ দপকত্

নিউ ই়্র্ক প্করৃত ্মকপতকনত আইি 
প্কস়্াগ § 230

নিউ ই়্র্ক আইসি্ অধীসি, ভাড়াসেসদ্ ভাড়াসে ্নমনত গঠি র্া্ এবং তা্া স্খাসি বা্ রস্ স্ই 
্মকপতকনতসত বা ভাড়াসেসদ্ নমনেং র্া্ অনধরা্ ্াসখ। এই ্ু্রকষাগুনল মূল লনব এবং হলওস়্ ্হ 
এরনে নবনলকডংস়্্ ্াধা্ণ এলারা বা ্কথল প্্কিকত প্ক্ান্ত হ়্, ্নদও ্মকপতকনতনে বানড়ও়্ালা্ 
মানলরািাধীি।

এই ্কমা্রনলনপনে নিউ ই়্র্ক স্কেসে্ আইি প্কস়্াগরা্ী ্ং্কথাসর ্তর্ক রস্ ্খি বানড়ও়্ালা, 
্ুপান্িসেিসডিকে বা অি্কাি্ক ব্কনরকত্া অনভস্াগ রস্ স্ ভাড়াসে বা তাসদ্ আমনিকত্কত অনতনথ্া 
এরনে নবনলকডং বা এ্ ্াধা্ণ নভতকনত্ মসধ্ক অিুপ্ুরকতভাসব ্ংগনঠত বা নমনেং র্সে। ভাড়াসেসদ্ 
্ংগনঠত এবং নমনলত হও়্া্ অনধরা্ লঙকঘি র্সত বানড়ও়্ালাসদ্ দবকা্া অনিচকোরৃতভাসব ব্কবহা্ 
র্া এড়াসত আইি প্কস়্াগরা্ীসর সখয়াল ্াখা উনচত।

প্করৃত ্মকপতকনত আইসি্ উপ্ ্ুনিনদ্কষকে তথ্ক § 230
প্করৃত ্মকপতকনত আইি § 230(1) ভাড়াসেসদ্ েি্ক িনরকতিালী ্ু্রকষা ততন্ রস্ ্া্ প্কস়্ােি হ়্:

“সরাি বানড়ও়্ালা ভাড়াসেসদ্ অনধরা্ ্রকষা্ েি্ক গনঠত সরাসিা সগাষকঠী, রনমনে বা 
অি্কাি্ক ্ং্কথা্ আইিািুগ রা্্কর্কম গঠি, স্াগদাি বা অংিগ্কহসণ্ েি্ক ভাড়াসেসদ্ 
অনধরাস্ হ্কতসরকষপ র্সব িা; অথবা সরাসিা বানড়ও়্ালা এই ধ্সি্ অনধরা্ প্কস়্াগ 
র্া্ েি্ক তা্ অধীসি থারা সরাসিা ভাড়ানে়্াসর হ়্্ানি, িান্কত, েন্মািা, হ্কা্ বা 
সরাসিা অনধরা্, ্ুনবধা বা নবসিষানধরা্ আেরাসত পা্সব িা।”

উপ্িকতু, প্করৃত ্মকপতকনত আইি § 230(2) এ্ অধীসি, নিউ ই়্সর্ক্ ভাড়াসেসদ্ অনধরা্ আসে:

“...এরনে রনমউনিনে ্ুম বা বানড়ও়্ালা্ প্কাঙকগসি স্সরাি ্কথাসি এরনে নি প্কদাসি্ 
প্কস়্ােি োড়াই নমনলত হওয়া্ স্খাসি ব্কবহা্ ্াধা্ণত এরনে নি ্াসপসরকষ হ়্ ্া 
্ম্কত ভাড়াসেসদ্ ্াধা্ণ ব্কবহাস্্ েি্ক নিসবনদত হ়্, িানিকতপূণ্ক উপাস়্, ্ুনরকত্ঙকগত 
্মস়্ এবং প্কাঙকগসি বা ্ুনবধাগুনলসত প্কসবসি বাধা িা নদস়্। সরাি বানড়ও়্ালা এই অনধরা্ 
অ্বকীরা্ র্সবি িা।”



্ু্নরকষত ভাড়াসেসদ্ প্কনত 
• ভাড়াসেসদ্ অি্ক ভাড়াসেসদ্ স্াগাস্াগ র্া্ অিুমনত সদও়্া হ়্, তাসদ্ ্াসথ নবনলকডং 

্ংর্কািকত ্ম্্কা ্মকপসর্ক রথা বলা্ েি্ক এবং স্ই ভাড়াসেসদ্সর এরনে সেি্কািকে 
অ্কাস্ান্স়্িি বা সরাি ্মতুল্ক ভাড়াসে সগাষকঠী্ েি্ক নিস়্াগ র্সত।

• ভাড়াসেসদ্ “্াইি-আপ িীে” বা িকলা়্া্গুনলসর ্াংগঠনির রা্্করলাপ ্মকপনর্কত 
নবলসবাসড্ক সপা্কে র্া্ অিুমনত সদও়্া হ়্ এবং অি্ক উপাস়্ তথ্ক নবত্ণ র্সত পাস্, 
স্মি দ্ো্ নিসচ িকলা়্া্ ্কলাইড র্া।

• ভাড়াসে, বানড়ও়্ালা, ্ুপান্িসেিসডিকে বা অি্ক সরাসিা ব্কনরকত্ রাে সথসর এই ধ্সি্ 
প্কচা্ ্মকপসর্ক অনভস্াগ আইি প্কস়্াগরা্ী ্ং্কথা্ হ্কতসরকষসপ্ নভতকনত ততন্ রস্ 
িা।  

• বানড়ও়্ালা্া অনভস্াগ র্সত পাস্ি স্ অ-ভাড়াসে্া, স্মি ভাড়াসে ্ংগঠর বা অ্কােনি্ক, 
ব্কনরকতগত ্মকপতকনতসত উপন্কথত থাসর ্া ্ংগঠসি্ রা্্কর্কম পন্চালিা রস্। এো 
সবআইনি ি়্। ভাড়াসে ্ংগঠর এবং অ্কােনি্কসদ্ স্ই ্মকপতকনতসত ব্বা্রা্ী ভাড়াসেসদ্ 
অিুস্াসধ ব্কনরকতগত ্মকপতকনতসত ভাড়াসে ্ংগনঠত রা্্কর্কম পন্চালিা র্া্ অিুমনত 
সদও়্া হ়্। ভাড়াসেসর পুস্া ্মকপতকনত্ এলারা েুসড় ্ংগঠর বা অ্কােনি্ক্ ্াসথ থারা্ 
প্কস়্ােি সিই এবং তাসদ্ ্মকপতকনত সথসর বা্ রস্ সদওয়া ্াসব িা।

• আইি প্কস়্াগরা্ী্া এরনে অনভস্াগ সপসত পাস্ স্ ভাড়াসে ্ংগঠর্া ভাড়াসেসদ্ তাসদ্ 
স্াগাস্াসগ্ তথ্ক নেেকঞা্া র্সেি বা তাসদ্ অ্কাপাে্কসমিকে বা ভাড়া ্মকপসর্ক প্কিকি 
নেেকঞা্া র্সেি। এো তবধ।ভাড়াসেসদ্ ভাড়াসে ্ংগঠরসদ্ সরাসিা তথ্ক নদসত হসব িা, 
তসব, আস়্ােরসদ্ নবনলকডংস়্্ ্ম্্কাগুনল্ ্মাধাি র্া্ েি্ক প্কস়্ােিী়্ মসি র্া 
তথ্ক নেেকঞা্া র্া্ অিুমনত সদও়্া হ়্ ্া সম্ামত বা বানড়ও়্ালা্ ভাড়া নিধ্কা্ণ িীনত্ 
মসতা ্ম্্কাগুনল্ ্াসথ ্মকপনর্কত হসত পাস্।



্ু্নরকষত ্ভা রা্্কর্কম
• আইি প্কস়্াগরা্ী, এরনে নবনলকডংস়্ ভাড়াসে এবং ্ংগঠরসদ্ এরনে নমনেংস়্্ মুসখামুনখ 

হসল, ্ভানে বিকধ রস্ নদসত পাস্ িা ্নদ িা এনে বা্কতব ্মকপতকনত আইি § 230-এ্ ্ংরীণ্ক 
নিসষধােকঞাগুনল লঙকঘি রস্, স্মি রা্্কর্কমগুনল িানিকতপূণ্ক িা হসল। এরনে তবধ নমনেং 
বিকধ রস্ সদও়্া, ভাড়াসেসদ্ ্ংগনঠত র্া্ অনধরা্ লঙকঘি রস্। আইি প্কস়্াগরা্ীসর 
্মাসবসি্ উসদকদি্ক নিধ্কা্ণ র্সত ভাড়াসেসদ্ স্াগাস্াগ র্সত, প্কনতনিনধ বা অ্কােনি্ক্ 
্াসথ রথা বলসত বলা উনচত। ্নদ নমনেংনেসত উসচকেদ, ভাড়ানে়্া, ভাড়া, নবনলকডং িত্ক, বা ভাড়া 
ধম্কঘে ্হ ভাড়াসেসদ্ উসদবকগ নিস়্ আসলাচিা র্া হ়্, তাহসল ্ভানে প্করৃত ্মকপতকনত আইি 
§ 230 এ্ অধীসি ্ু্নরকষত এবং বিকধ রস্ সদও়্া উনচত ি়্।

• আইি প্কস়্াগরা্ী্া এমি অনভস্াগও সপসত পাস্ি স্ নবনলকডং বা ্মকপতকনত্ লনব বা অি্কাি্ক 
্াধা্ণ এলারা়্ ভাড়াসেসদ্ নমনেং হসচকে। এরনে নবনলকডং বা ্মকপতকনত্ ্াধা্ণ এলারা়্ 
“ভাড়াসেসদ্ নমনেং” আইি দবকা্া অিুসমানদত। ্ভা্ েি্ক প্কস়্ােিী়্ নেনি্পত্ক স্মি এরনে 
সেনবল এবং নরেু সচ়্া্ তবঠসর্ েি্ক ্াধা্ণ ো়্গা়্ ্কথাপি র্া স্সত পাস্।

• আইি প্কস়্াগরা্ী্া ভাড়াসে বা ভাড়াসে ্ংগঠরসদ্ এরনে অনভস্াসগ্ প্কনতনর্ক়্াও নদসত 
পাস্ স্ এরেি বানড়ও়্ালা বা ্ুপান্িসেিসডিকে প্করৃত ্মকপতকনত আইি § 230 লঙকঘি রস্ 
তাসদ্ নমনেংস়্ হ্কতসরকষপ বা সভসঙকগ নদসত চাইসেি। আইি প্কস়্াগরা্ীসর বানড়ও়্ালা এবং/
অথবা ্ুপান্িসেিসডিকেসদ্ প্ামি্ক সদও়্া উনচত স্ তাসদ্ নর্ক়্ারলাপ ন্স়্ল প্কপানে্ক 
আইি § 230 লঙকঘি র্সত পাস্ এবং এরনে িানিকতপূণ্ক নমনেং অনব্াম চলসত সদও়্া উনচত। 

• এরনে ্ভায় আগুি লাগা্ ঝুঁনর বা তাসদ্ োিাসিািা্  বাইস্ অি্কাি্ক সরাি ঝুঁনর আসে নরিা 
তা নিস়্ আইি প্কস়্াগরা্ী্ ন্দকধািকত সিও়্া উনচত ি়্। 

• স্ বানড়ও়্ালা্া বলপ্কস়্াগ রস্ি বা অি্কথা়্ তবধ ভাড়াসে নমনেংগুনলসর েত্কভঙকগ র্া্ 
সচষকো রস্ি, তা্া দণকডনবনধ লঙকঘি র্সত পাস্ি স্মি নবিৃঙকখল আচ্ণ, ভ়্ সদখাসিা, 
উতকসতনেত হ়্্ানি, বা আর্কমণ। আইি প্কস়্াগরা্ীসদ্ উনচত এ্ব সরকষসত্ক তাসদ্ 
নবচরকষণতা প্কস়্াগ র্া এবং অি্কাি্ক উপ্ুরকত িান্কতমূলর আইিগুনলসর িানিকত ্রকষা র্া্ 
েি্ক ব্কবহা্ র্া ্খি ভাড়াসে্া প্করৃত ্মকপতকনত আইি § 230 এ্ অধীসি তাসদ্ অনধরা্ 
প্কস়্াগ রস্।

উপ্ংহা্
্খি ভাড়াসেসদ্ নমনেং বিকধ রস্ নদসত বা অিুপ্কসবিরা্ীসদ্ অপ্া্সণ্ েি্ক ডারা হ়্, তখি 
আইি প্কস়্াগরা্ী রম্করত্কাসদ্ প্করৃত ্মকপতকনত আইি § 230 ্মকপসর্ক ওয়ানরবহাল থারা 
উনচত এবং সবাঝা উনচত স্ এনে ভাড়াসেসদ্ এবং তাসদ্ প্কনতনিনধসদ্ ্াসথ সদখা র্সত এবং 
্ংগনঠত র্া্ েি্ক ্ু্রকষা প্কদাি রস্। 

নিউ ই়্র্ক স্কেে অ্কােনি্ক সেিাস্সল্ অনি্ ভাড়াসেসদ্ নমনেং এবং রা্্কর্কম পন্চালিা র্া্ 
্ম়্ ্কথািী়্ আইি প্কস়্াগরা্ী নবভাগগুনলসর তাসদ্ অনি্া্সদ্ েি্ক নিসদ্কনিরা ততন্সত 
্হা়্তা র্া্ েি্ক প্ক্কতুত।


