
সংস্থানসমূহ আয়ের উৎ্য়সর 
বৈষম্্
স্থানীে ন্্া্্্ 
আৈাসয়নর সুরক্ষাসমূহ

য়্ ননউ ইেকর্ৈাসীরা য়সাশ্্াল নসনকউনরনি, 
সরকানর সহােৎা য়থয়ক আে অথৈা ধারা 8 
এর ময়ৎা আৈাসন ভাউচার নিয়ে আৈাসয়নর 
অথর্ পর্িান কয়রন ৎায়ির অনধকার 
সুরনক্ষৎ রাখয়ৎ ননউ ইেকর্ য়স্িি “আয়ের 
উৎ্স” এর আইনগুনল পর্ণেন কয়রয়ে। 
আপনার ্নি ময়ন হে য়্ ৈানিওোলা 
আপনার নৈরুয়ি্ধ আপনার আইনসঙ্গৎ 
আয়ের উৎ্য়সর নভৎ্নৎয়ৎ বৈষম্্মূলক 
আচরণ করয়েন, ৎাহয়ল আপনার নকেু 
পর্নৎকার থাকয়ৎ পায়র।

আমার িপ্ৎর আৈাসয়নর জন্্ আয়ৈিন ৈা 
অথর্পর্িান করার সমে আমায়ির সকল 
ৈানসন্িার ন্্া্্্ আচরণ পাওো নননশ্চৎ 
করয়ৎ অঙ্গীকারৈি্ধ। আপনার য়কানও 
পর্শ্ন ৈা উয়িৈ্গ থাকয়ল অনুগর্হ কয়র 
আমায়ির নাগনরক অনধকার ৈু্্য়রা (Civil 
Rights Bureau)-য়ৎ য়্াগায়্াগ করয়ৎ 
নিৈ্ধা করয়ৈন না।

নৈনীৎ,

নপর্ে ননউ ইেকর্ৈাসীগণ,
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অ্্ািননর্ য়জনায়রল য়লনিনশো 
য়জমস এর িপ্ৎর

ননউ ইেকর্ য়স্িি এর অ্্ািননর্ য়জনায়রয়লর 
িপ্ৎয়রর নাগনরক অনধকার ৈু্্য়রা
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আয়ের উৎ্য়সর বৈষম্্ পর্ােশই ৎায়ির উয়ি্িশ্্ 
কয়র করা হে ্ায়ির আইনসঙ্গৎ আে য়ৈৎয়নর য়চক 
োিা অন্্ নকেু য়থয়ক আয়স, ্ার ময়ধ্্ পয়ি য়সাশ্্াল 
নসনকউনরনি য়পয়মন্ি, য়্ য়কানও ধরয়নর সরকানর 
সহােৎা ৈা নশশু সহােৎা।

ননউ ইেকর্ য়স্িি অ্্ািননর্ য়জনায়রয়লর িপ্ৎর 
আইনসঙ্গৎ আয়ের উৎ্য়সর সুরক্ষাগুনলর ৎিন্ৎ 
কয়র ও য়সগুনল ৈলৈৎ্ কয়র। আপনন ্নি ময়ন কয়রন য়্ 
আপনার নৈরুয়ি্ধ আইনসঙ্গৎ আয়ের উৎ্য়সর কারয়ণ 
বৈষম্্মূলক আচরণ করা হয়েয়ে, ৎাহয়ল আপনন ag.ny.
gov/source-income-discrimination-form-এ একনি 
অনলাইন অনভয়্াগ িায়ের করয়ৎ পায়রন।

ননম্ননলনখৎ আয়ের উৎ্সগুনল আইয়নর অধীয়ন সুরনক্ষৎ:
• য়্ য়কানও ধরয়নর ্ুক্ৎরাষ্ির্ীে, য়স্িয়ির ৈা 
স্থানীে সরকানর সহােৎা (য়্মন নগি সহােৎা);
• য়্ য়কানও ধরয়নর ্ুক্ৎরাষ্ির্ীে, য়স্িয়ির 
ৈা স্থানীে সরকানর সহােৎা (য়্মন ধারা 8 এর 
ভাউচারগুনল); 
• নশশু সহােৎা;
• য়খারয়পাষ;
• পালক পনরচ্র্ার ভৎুর্নক;
• য়সাশ্্াল নসনকউনরনি ৈা সানপ্লয়মন্িাল নসনকউনরনি 
ইনকাম (SSI); অথৈা
• অন্্ য়কানও ধরয়নর আইনসঙ্গৎ আে ৈা 
সরকানর সহােৎ

এই আইয়ন ৈলা হয়েয়ে য়্, আপনন য়্ 
পর্কায়রর আইনসঙ্গৎ পর্কায়রর আে 
পর্াপ্ৎ কয়রন ৎার নভৎ্নৎয়ৎ আপনায়ক 
আৈাসন পর্ৎ্্াখ্্ান করা য়্ য়কানও 
কায়রার পয়ক্ষ য়ৈআইনন।

12 এনপর্ল, 2019 ৎানরয়খ, ননউ ইেকর্ য়স্িি 
আইনসঙ্গৎ আয়ের উৎ্য়সর নভৎ্নৎয়ৎ সকল ননউ 
ইেকর্ৈাসীয়ক রক্ষা করয়ৎ ননউ ইেকর্ য়স্িি এর 
মানৈানধকার আইন (New York State Human Rights 
Law) সংয়শাধন কয়রয়ে। এই আইননি ননউ ইেকর্ য়স্িি 
এর পর্াে সকল পর্কায়রর আৈাসয়নর জন্্ পর্য়্াজ্্।

য়ৈনশরভাগ সম্পৎ্নৎ ননউ ইেকর্ য়স্িয়ির মানৈানধকার 
আইয়নর এনপর্ল 2019 এর সংয়শাধনীয়ৎ অন্ৎভুর্ক্ৎ 
হয়েয়ে। য়কৈলমাৎর্ এগুনলই ৈ্্নৎকর্ম

• এক- ৈা িুই-পনরৈায়রর ৈানি, ্ায়ৎ মানলক ৈসৈাস 
কয়রন;

• একই নলয়ঙ্গর ৈ্্নক্ৎয়ির জন্্ সম্পৎ্নৎগুনলয়ৎ 
ঘরভািা, য়্মন কয়লয়জর ডরনমিনর ৈা য়ৈানডর্ং 
হাউস, য়্খায়ন সকল ৈানসন্িারা একই নলয়ঙ্গর; 
এৈং

• ৈেস্কয়ির উয়ি্িয়শ্্ নননমর্ৎ আৈাসন।

য়কানও আৈাসন ভািা নিয়ৎ ৈা নৈনকর্ করার য়চষ্িা করা 
য়্ য়কানও য়কউ বৈষয়ম্্র জন্্ িােী হয়ৎ পায়রন; এর 
ময়ধ্্ পয়ি মানলকগণ, পনরচালনাকারী য়কাম্পাননগুনল, 
য়ৈর্াকারগণ, নরয়েল্িরগণ, কুপ য়ৈাডর্গুনল ও কয়ন্ডা 
সনমনৎগুনল। বৈষম্্মূলক আচরয়ণর পর্কারগুনলর ময়ধ্্ 
পয়ি:

• য়্ ৎানলকাভুনক্ৎকরণ ৈা নৈজ্ঞাপয়ন “য়কানও ধারা 
8 নে/য়কানও DSS নে/য়কানও SSI নে,” “য়কানও 
য়পয়মন্ি য়পর্াগর্াম নে” অথৈা “অ্্াপাির্য়মন্িনি 
এখনও য়কানও ভাউচার ভৎুর্নকর জন্্ অনুয়মানিৎ 
নে” জাৎীে ৈাগধারা পর্য়োগ করা হে;

• আয়ের আইনসঙ্গৎ উৎ্স ৈ্্ৈহায়রর নভৎ্নৎয়ৎ 
আৈাসন ভািা নিয়ৎ, নৈনকর্ করয়ৎ ৈা অন্্থাে 
অসৈ্ীকার করা; অথৈা

• আয়ের আইনসঙ্গৎ উৎ্য়সর নভৎ্নৎয়ৎ 
ৈানসন্িায়ির নৈনভন্ন নৈয়শষ সুনৈধার শৎর্ানি 
পর্িান করা অথৈা সুনৈধানি ৈ্্ৈহার করয়ৎ 
নিয়ৎ অসৈ্ীকার করা, য়্মন একনি োয়ির উপয়রর 
পর্াঙ্গণ ্ায়ির ভাউচার রয়েয়ে ৎারা োিা সকল 
ৈানসন্িার জন্্ উপলভ্্।

বৈষম্্মূলক আচরণ এমন উপায়েও ঘিয়ৎ পায়র ্া 
অনুধাৈন করা অসুনৈধাজনক হয়ৎ পায়র।  ননম্ননলনখৎ 
উিাহরণগুনলও আয়ের উৎ্য়সর বৈষয়ম্্র পর্মাণ হয়ৎ 
পায়র:

• একজন ৈানিওোলা একনি অ্্াপাির্য়ময়ন্ির 
জন্্ য়্াগ্্ৎা গণনা করার সমে পনরৈায়রর 
একজন সিয়স্্র য়সাশ্্াল নসনকউনরনি আে 
অন্ৎভুর্ক্ৎ করয়ৎ অসৈ্ীকার করয়লন;

• একজন য়ৈর্াকার একজন সম্ভাৈ্্ ভািানিোয়ক 
এমনিা য়জয়ন আরও কম আকানঙ্ক্ষৎ 
অ্্াপাির্য়ময়ন্ির নিয়ক সনরয়ে আনয়লন য়্ য়সই 
ভািানিো একনি ভািা সহােৎা ভাউচার নিয়ে 
অথর্পর্িান করয়ৎ চান;

• একজন য়ৈর্াকার য়জারাজুনর করয়ৎ থায়কন 
য়্ একজন সম্ভাৈ্্ ভািানিো য়্ন একনি 
অ্্াপাির্য়ময়ন্ির জন্্ আয়ৈিন করয়ৎ চাকনরর 
পর্মাণ পর্িান কয়রন; অথৈা

• একনি ৈানিওোলা আপনার আয়ের উৎ্য়সর 
কারয়ণ নৈজ্ঞানপৎ ভািা ৈানিয়ে নিয়লন।

অনৎনরক্ৎ ৎথ্্ ও ননথপৎর্ আমায়িরয়ক আপনার 
আয়ের উৎ্য়সর বৈষয়ম্্র অনভয়্ায়গর ৎিন্ৎ করয়ৎ 
সাহা্্্ করয়ৎ পায়র। পাওো য়গয়ল আপনার অনভয়্ায়গর 
সয়ঙ্গ অন্ৎভুর্ক্ৎ করার ময়ৎা নকেু সহােক ননথপৎর্ ৈা 
ৎয়থ্্র উিাহরণ হল:

• নৈজ্ঞাপন, ৎানলকাভুনক্ৎকরণ ৈা আৈাসয়নর 
আয়ৈিয়নর নস্কর্নশি ৈা েনৈ ্া আয়ের উৎ্য়সর 
নভৎ্নৎয়ৎ বৈষয়ম্্র য়রফায়রন্স য়িে;

• য়কানও মানলক, য়ৈর্াকার ৈা এয়জয়ন্ির সয়ঙ্গ 
হওো ইয়মল, য়িক্সি ৈা অন্্ান্্ নলনখৎ 
আিানপর্িান ্ায়ৎ আয়ের উৎ্য়সর নভৎ্নৎয়ৎ 
বৈষয়ম্্র রয়েয়ে; অথৈা

• আপনন কথা ৈয়লয়েন এমন য়কানও বৈষম্্মূলক 
ভাষা পর্য়োগকারী ৈ্্নক্ৎর নাম, য়কাম্পানন ও 
পয়ির নশয়রানাম।

ননউ ইেকর্ য়স্িয়ির অ্্ািননর্ য়জনায়রয়লর িপ্ৎয়র অনভয়্াগ িায়ের করার সয়ঙ্গ আপনন 
dhr.ny.gov-এ ননউ ইেকর্ য়স্িয়ির মানৈানধকার শাখােও একনি অনভয়্াগ িায়ের করয়ৎ পায়রন।


