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িনউ ইয়কর্ েস্টট এর অয্াটিনর্
েজনােরেলর দপ্তেরর নাগিরক
অিধকার বুয্েরা

িপর্য় িনউ ইয়কর্বাসীগণ,
েয িনউ ইয়কর্বাসীরা েসাশয্াল
িসিকউিরিট, সরকাির সহায়তা েথেক আয়
অথবা ধারা 8 এর মেতা আবাসন ভাউচার
িদেয় আবাসেনর অথর্ পর্দান কেরন
তােদর অিধকার সুরিক্ষত রাখেত িনউ
ইয়কর্ েস্টট “আেয়র উৎস” এর
আইনগুিল পর্ণয়ন কেরেছ। আপনার
যিদ মেন হয় েয বািড়ওয়ালা আপনার
িবরুেদ্ধ আপনার আইনসঙ্গত আেয়র
উৎেসর িভত্িতেত ৈবষময্মূলক আচরণ
করেছন, তাহেল আপনার িকছু পর্িতকার
থাকেত পাের।
আমার দপ্তর আবাসেনর জনয্ আেবদন
বা অথর্পর্দান করার সময় আমােদর
সকল বািসন্দার নয্াযয্ আচরণ পাওয়া
িনিশ্চত করেত অঙ্গীকারবদ্ধ। আপনার
েকানও পর্শ্ন বা উেদব্গ থাকেল
অনুগর্হ কের আমােদর নাগিরক
অিধকার বুয্েরা (Civil Rights Bureau)-েত
েযাগােযাগ করেত িদব্ধা করেবন না।
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12 এিপর্ল, 2019 তািরেখ, িনউ ইয়কর্ েস্টট
আইনসঙ্গত আেয়র উৎেসর িভত্িতেত সকল
িনউ ইয়কর্বাসীেক রক্ষা করেত িনউ ইয়কর্
েস্টট এর মানবািধকার আইন (New York State
Human Rights Law) সংেশাধন কেরেছ। এই
আইনিট িনউ ইয়কর্ েস্টট এর পর্ায় সকল
পর্কােরর আবাসেনর জনয্ পর্েযাজয্।

এই আইেন বলা হেয়েছ েয, আপিন েয
পর্কােরর আইনসঙ্গত পর্কােরর আয়
পর্াপ্ত কেরন তার িভত্িতেত আপনােক
আবাসন পর্তয্াখয্ান করা েয েকানও
কােরার পেক্ষ েবআইিন।
আেয়র উৎেসর ৈবষময্ পর্ায়শই তােদর উেদ্দশয্
কের করা হয় যােদর আইনসঙ্গত আয় েবতেনর
েচক ছাড়া অনয্ িকছু েথেক আেস, যার মেধয্ পেড়
েসাশয্াল িসিকউিরিট েপেমন্ট, েয েকানও ধরেনর
সরকাির সহায়তা বা িশশু সহায়তা।
িনউ ইয়কর্ েস্টট অয্াটিনর্ েজনােরেলর দপ্তর
আইনসঙ্গত আেয়র উৎেসর সুরক্ষাগুিলর তদন্ত
কের ও েসগুিল বলবৎ কের। আপিন যিদ মেন কেরন
েয আপনার িবরুেদ্ধ আইনসঙ্গত আেয়র উৎেসর
কারেণ ৈবষময্মূলক আচরণ করা হেয়েছ, তাহেল
আপিন ag.ny.gov/source-income-discriminationform-এ একিট অনলাইন অিভেযাগ দােয়র করেত
পােরন।
িনম্নিলিখত আেয়র উৎসগুিল আইেনর অধীেন
সুরিক্ষত:
• েয েকানও ধরেনর যুক্তরাষ্টর্ীয়, েস্টেটর বা
স্থানীয় সরকাির সহায়তা (েযমন নগদ সহায়তা);
• েয েকানও ধরেনর যুক্তরাষ্টর্ীয়, েস্টেটর বা
স্থানীয় সরকাির সহায়তা (েযমন ধারা 8 এর
ভাউচারগুিল);
• িশশু সহায়তা;
• েখারেপাষ;
• পালক পিরচযর্ার ভতুর্িক;
• েসাশয্াল িসিকউিরিট বা সািপ্লেমন্টাল
িসিকউিরিট ইনকাম (SSI); অথবা
• অনয্ েকানও ধরেনর আইনসঙ্গত আয় বা
সরকাির সহায়তা

েবিশরভাগ সম্পত্িত িনউ ইয়কর্ েস্টেটর
মানবািধকার আইেনর এিপর্ল 2019 এর
সংেশাধনীেত অন্তভুরক
্ ্ত হেয়েছ।
েকবলমাতর্ এগুিলই বয্িতকর্ম:
• এক- বা দুই-পিরবােরর বািড়, যােত মািলক
বসবাস কেরন;
• একই িলেঙ্গর বয্িক্তেদর জনয্
সম্পত্িতগুিলেত ঘরভাড়া, েযমন কেলেজর
ডরিমটির বা েবািডর্ং হাউস, েযখােন সকল
বািসন্দারা একই িলেঙ্গর; এবং
• বয়স্কেদর উেদ্দেশয্ িনিমর্ত আবাসন।

েকানও আবাসন ভাড়া িদেত বা িবিকর্ করার
েচষ্টা করা েয েকানও েকউ ৈবষেময্র জনয্
দায়ী হেত পােরন; এর মেধয্ পেড় মািলকগণ,
পিরচালনাকারী েকাম্পািনগুিল, েবর্াকারগণ,
িরেয়ল্টরগণ, কুপ েবাডর্গিু ল ও কেন্ডা
সিমিতগুিল। ৈবষময্মূলক আচরেণর
পর্কারগুিলর মেধয্ পেড়:
• েয তািলকাভুিক্তকরণ বা িবজ্ঞাপেন
“েকানও ধারা 8 নয়/েকানও DSS নয়/েকানও SSI
নয়,” “েকানও েপেমন্ট েপর্াগর্াম নয়” অথবা
“অয্াপাটর্েমন্টিট এখনও েকানও ভাউচার
ভতুর্িকর জনয্ অনুেমািদত নয়” জাতীয়
বাগধারা পর্েয়াগ করা হয়;
• আেয়র আইনসঙ্গত উৎস বয্বহােরর
িভত্িতেত আবাসন ভাড়া িদেত, িবিকর্ করেত বা
অনয্থায় অসব্ীকার করা; অথবা
• আেয়র আইনসঙ্গত উৎেসর িভত্িতেত
বািসন্দােদর িবিভন্ন িবেশষ সুিবধার শতর্ািদ
পর্দান করা অথবা সুিবধািদ বয্বহার করেত
িদেত অসব্ীকার করা, েযমন একিট ছােদর
উপেরর পর্াঙ্গণ যােদর ভাউচার রেয়েছ তারা
ছাড়া সকল বািসন্দার জনয্ উপলভয্।

ৈবষময্মূলক আচরণ এমন উপােয়ও ঘটেত
পাের যা অনুধাবন করা অসুিবধাজনক হেত
পাের। িনম্নিলিখত উদাহরণগুিলও আেয়র
উৎেসর ৈবষেময্র পর্মাণ হেত পাের:
• একজন বািড়ওয়ালা একিট অয্াপাটর্েমেন্টর
জনয্ েযাগয্তা গণনা করার সময় পিরবােরর
একজন সদেসয্র েসাশয্াল িসিকউিরিট আয়
অন্তভুর্ক্ত করেত অসব্ীকার করেলন;
• একজন েবর্াকার একজন সম্ভাবয্ ভাড়ািটয়ােক
এমনটা েজেন আরও কম আকািঙ্ক্ষত
অয্াপাটর্েমেন্টর িদেক সিরেয় আনেলন েয েসই
ভাড়ািটয়া একিট ভাড়া সহায়তা ভাউচার িদেয়
অথর্পর্দান করেত চান;
• একজন েবর্াকার েজারাজুির করেত থােকন েয
একজন সম্ভাবয্ ভাড়ািটয়া েযন একিট
অয্াপাটর্েমেন্টর জনয্ আেবদন করেত চাকিরর
পর্মাণ পর্দান কেরন; অথবা
• একিট বািড়ওয়ালা আপনার আেয়র উৎেসর
কারেণ িবজ্ঞািপত ভাড়া বািড়েয় িদেলন।
অিতিরক্ত তথয্ ও নিথপতর্ আমােদরেক
আপনার আেয়র উৎেসর ৈবষেময্র
অিভেযােগর তদন্ত করেত সাহাযয্ করেত
পাের। পাওয়া েগেল আপনার অিভেযােগর
সেঙ্গ অন্তভুরক
্ ্ত করার মেতা িকছু সহায়ক
নিথপতর্ বা তেথয্র উদাহরণ হল:
• িবজ্ঞাপন, তািলকাভুিক্তকরণ বা আবাসেনর
আেবদেনর িস্কর্নশট বা ছিব যা আেয়র উৎেসর
িভত্িতেত ৈবষেময্র েরফােরন্স েদয়;
• েকানও মািলক, েবর্াকার বা এেজেন্টর
সেঙ্গ হওয়া ইেমল, েটক্সট বা অনয্ানয্ িলিখত
আদানপর্দান যােত আেয়র উৎেসর িভত্িতেত
ৈবষেময্র রেয়েছ; অথবা
• আপিন কথা বেলেছন এমন েকানও ৈবষময্মূলক
ভাষা পর্েয়াগকারী বয্িক্তর নাম, েকাম্পািন ও
পেদর িশেরানাম।

িনউ ইয়কর্ েেস্টটর অয্ািটনর্ েজনােেরলর দেপ্তর িঅেভযাগ দােয়র করার েসঙ্গ আিপন
dhr. ny.gov-এ িনউ ইয়কর্ েেস্টটর মানবািধকার শাখায়ও এিকট িঅেভযাগ দােয়র কেরত পােরন।

