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টপরকয ়বিকধগুণ,
ভাড়াটিযা় টহিাতব আপিার 
বাটডও়যা়লার েরফ তিতর 
তরািও হযর়াটি ছাডা়ই 
আপিার বাটডত়ে িারার 
অটধরার আতছ। 
ভাড়াটিযা়তের হযর়াটি 
টবটভিকিভাতব হতে পাতর; 
হমুটর তিতর িুরু রতর 
োপ বা গরম েতলর 
মতো অেযকাবিযকরীয় 
পটরতষবা বিকধ রতর 
তেওযা়, আপিার বাটড ়বা 
অযকাপািরকতমতিকির রকষটে 
ররা। আপিার বাটডও়যা়লা 
যাটে আপিাতর হযর়াটির 
েবকারা উত ক্ছতের ত্ষকিা 
রতর, আপটি অটভতযাগ 
ররতল বা আপিার 
অটধরার োবী ররল বা অিযক তরািও রারতণ পরকটেতিাধ টিতে 
্াি; েতব তিটি পরকটেতরাধ ররার উপায ়আতছ।  
এই পরকরািিায ়ভাডা়টিযা় টহিাতব আপিার অটধরাতরর পািাপাটি 
আপটি যটে আপিার বাটড়ওযা়লার েবকারা হযর়াি হি, োহতল তি 
টবষতয ়আপিার িহাযে়ার উপায ়িমবকতিকধ েিযক আতছ। 

টবিীে,

New York তিকিি এর অযকািটিরক 
তেিাতরল তলট িটিয়া তেমি 
(Letitia James)



New Yorkতিকিি-এ অবটিকিে 
ভাড়াট িয়াতের িুররকষা, যাঁরা পরকটেটহংিার 
িমকমুখীি হি 
New York তযিরল রেরকবযকটিষকঠ ভাড়াটিয়া বাটড়ওয়ালাতের রাতছ বা িররাটর 
িংিকিার রাতছ অটভতযাগ রতরি, োঁতের টবরুতেকধ বাটড়ওয়ালাতের পরকটেতিাধ তিওয়া 
তবআইটি। এই অটভতযাগগুটল িবকািকিযক ও িুররকষা আইি লঙকঘি, বিবািতযাগযকো 
বা বািিকিাতির তমরামে িা হওয়ার িমিযকা অিবা ভাড়ার অটধরার লঙকঘি 
িমবকতিকধ হতে পাতর। িরল ভাড়াটিয়া* আইটিভাতব এই ধরতণর পরকটেটহংিা তিতর 
িুরটরকষে। আপটি োিতবি তয বাটড়ওয়ালা আপিার টবরুতেকধ পরকটেতিাধ টিত্কছ, 
যটে:

• ভাড়াটিয়ার অটভতযাতগর এর বছতরর মতধযক বাটড়ওয়ালা ভাড়াটিয়ার ভাড়ার 
্ুটরকের িতেরক যতিষকি পটরবেরকি রতরি। এর অিকেগরকে: আপিাতর ভাড়া 
টেতে রাটে িা িারা; পুিরায় ্ুেকটেবেকধ হতে অটি্কছুর িার যটে আপিার 
ভাড়ার ্ুটরকের তময়াে িমকপুিরক হয়; অিবা অতযৌটরকের ভাড়া বৃটেকধ রতর িেুি 
্ুটরকে ররা।

• রেরকবযকটিষকঠ অটভতযাতগর এর বছতরর মতধযক, আপিার বাটড়ওয়ালা আপিার 
টবরুতেকধ এরটি উত্কছতের মামলা রতরি। যটে আপটি আোলেতর োিাি 
তয আপটি উত্কছতের মামলার এর বছতরর মতধযকই এই ধরতণর অটভতযাগ 
রতরটছতলি, োহতল আইি আপিার বাটড়ওয়ালাতর পরকমাণ ররতে বলতব তয 
এই উত্কছে পরকটেতিাতধর রারতণ হত্কছ িা। এই উত্কছতের মামলা তিষ হতয় 
যাতব, যটে আপিার বাটড়ওয়ালা পরকমাণ ররতে বযকিরক হি তয উত্কছতের রারণ 
পরকটেতিাধ িয়।

তযিরল বাটড়ওয়ালা ভাড়াটিয়াতের টবরুতেকধ 
তবআইটিভাতব পরকটেটহংিাপরায়ণ হি, 

োঁতের েটরমািা ও টফ টেতয় হয়।

* যাঁরা বাটড়ওয়ালার অটধরৃে বািিকিাতি ্ারটি ইউটিতির রম অংতি িাতরি, োঁরা ছাড়া িরল 
ভাড়াটিয়াতের তরকষতেরক পরকতযােযক।



িকিায়ী ভাড়া ও ভাড়াটিয়টিকেরকে 
ভাড়াট িয়ার িুররকষা
বাটড়ওয়ালাতের ভাড়াটিয়টিকেরকে বা িকিায়ী ভাড়ার অযকাপািরকতমতিকি বিবািরারী 
ভাড়াটিয়াতের হয়রাি ররা টিটষেকধ। New York তিকিতির ভাড়া পরকটবধাি আইতির 
অধীতি, হয়রাটি হল, বাটড়ওয়ালাতের তিইোেীয় আ্রি, যা আপিার তগাপিীয়ো, 
িবকা্কছিকেযক ও আপিার বািিকিাি উপতভাগ ররার তরকষতেরক পরকেযকরকষ বা 
পতরারকষভাতব অিকেরায় িৃটষকি রতর।  

• যটে আপটি এরটি িকিায়ী ভাড়া বা ভাড়াটিয়টিকেরকে অযকাপািরকতমতিকি িাতরি, 
োহতল আপটি New York তিকিি তহামি অযকািকড রটমউটিটি টরটিউয়াতল 
(এই্টিআর) অটভতযাগ ররতে পাতরি (866) ASK-DHCR ((866) 275-3427) বা 
nyshcr.org. -তে তেখুি

• এরটি অযকাপািরকতমিকি েখিই ভাড়াটিয়টিকেরকে হতব, যটে এটি এরেি 
ভাড়াটিয়ার েবকারা েুলাই 1, 1971 তিতর টিরিকের অটধরৃে িাতর এবং টবটলকডংটি 
তফবরকুয়াটর 1, 1947-এর আতগ তেটর হয়।

• তবটিরভাগ তরকষতেরক অযকাপািরকতমিকিটি িকিায়ী ভাড়া হয়, যটে এটি এমি এরটি 
টবটলকডং-এ িাতর, তযটি োিুয়াটর 1, 1974-এর আতগ তেটর হতয়তছ এবং টবটলকডং-এ 
ছয় বা োর তবটি িংখযকর ইউটিি আতছ। 

অটেটররকে েতিযকর েিযক এই 
পরকরািিার পৃষকঠা 8 ও 9 তেখুি।



টিউ ইয়ররক টিট িতে অবটিকিে 
ভাড়াট িয়াতের অটেটররকে িুররকষা
New York টিটির বািিকিাি ররকষণাতবরকষণ তরাতড বলা হয় হয়রাটি হল 
বাটড়ওয়ালার েবকারা এরটি রাে বা েরকুটি, যা আপিাতর আপিার বাটড় তছতড় টেতে 
বা ভাড়াটিয়া টহিাতব আপিার অটধরার তছতড় টেতে বাধযক রতর বা বাধযক ররতে ্ায়। 
. এই আইতির অধীতি এরেি বাটড়ওয়ালা যা ররতে পাতরি িা:  

এরেি ভাড়াটিয়ার টবরুতেকধ বলপরকতয়াগ ররা বা বলপরকতয়াতগর হুমটর 
তেওয়া;

ভাড়াটিয়ার িমকপেকটে িষকি ররা; 

এরটি ইউটিি িকিায়ী ভাড়ার বা ভাড়াটিয়টিকেরকে টরিা, তি িমবকতিকধ 
েকঞািে টমতিযক বা টবভরকাটিকেরর েিযক তেওয়া; 

পরকতয়ােিীয় পটরতষবা, তযমি োপ বা গরম েল, বিকধ রতর তেওয়া;

ছাঁ্, তলড রং অিবা ধুতলা ও েঞকোলিহ টবপেকটেেির অবিকিা টঠর 
ররতে বযকিরক বা তেটর ররা;

টবপেকটেেির অবিকিা টঠর রতর তেওয়া হতয়তছ বতল টমিযকা টিিক্য়ো 
তেওয়া; 

ভাড়াটিয়ার টবরুতেকধ টভেকটেহীি মামলা িুরু ররা;

ভাড়াটিয়াতর িেুি োলার ্াটব িা টেতয় ভাড়াটিয়ার ঘতরর িামতির েরোর 
োলা বেতল তেওয়া; 

ভাড়াটিয়াতর োঁর ইউটিি তিতর বটহষকরার ররার েিযক ভাড়া তেওয়া বা 
পুিিরকবীররণ ররতে পরকেযকাখযকাি ররা। 



টিউ ইয়ররক টিটিতে বাইআউি

আপিার বাটড়ওয়ালা আপিাতর আপিার বাটড় তছতড় তেওয়ার পটরবতেরক অিরক বা 
মূলযকবাি টরছু টেতে পাতরি। েতব, New York টিটির বাটড়ওয়ালারা এইভাতব অিরক 
পরকোি ররতে ্াইতল োঁতেরতর অবিযকই টিটেরকষকি টরছু টিয়মাবটল তমতি ্লতে 
হতব, িাহতল এটিতর আইিে হয়রাটি বতল টবতব্িা ররা তযতে পাতর। 

New York টিটিতে, যটে আপিার বাটড়ওয়ালা বাইআউতির েিযক আপিার 
িতঙকগ তযাগাতযাগ রতরি, োহতল োঁতেরতর  অবিযকই এই অফার টলটখেভাতব 
টেতে হতব এবং তিখাতি তলখা িারতে হতব:   

তযাগাতযাতগর উতেকেিযক; 

্ুটরকেটি আপিার বাটড়ওয়ালার েরফ তিতর বা বাটড়ওয়ালার েবকারা তলখা 
হতয়তছ;

বাইআউি িমবকতিকধ আইটি িহায়োর েিযক আপিার এরেি উটরতলর 
িতঙকগ আতলা্িা ররার অটধরার আতছ; 

আপটি বাইআউি পরকেযকাখযকাি ররতে পাতরি ও আপিার বাটড়তে িারতে 
পাতরি;

আপটি আপিার বাটড়ওয়ালাতর টলটখেভাতব োিাতে পাতরি তয আপটি 
এই বাইআউতির অফাতরর তরকষতেরক তরািও ্ুটরকে ররতে ্াি িা। এই 
টবেকঞটপকে পাওয়ার পতর, আপটি আপিার বাটড়ওয়ালাতর টলটখে অিুমটে 
বা আোলে োঁতেরতর এটি ররার অিুমটে িা তেওয়া পযরকিকে 180 টেি 
অবটধ বাটড়ওয়ালা আপিার িতঙকগ তযাগাতযাগ িাও ররতে পাতরি;

িকিািীয় ভাড়া িমবকতিকধ অটেটররকে েিযক;

এরটি টববৃটে, তযখাতি টিটিক্ে ররা িারতব তয বাইআউি তিওয়ার অিরক 
হতে পাতর তয আপিাতর পািবকরকবেরকী অিযক তরািও িকিাতি বিবাি ররতে 
হতব এবং আপিার বযকটরকেগে পটরটিকিটের (্ারুটর, পূবরকঋণ) ফতল অিযক 
এরটি অযকাপািরকতমিকি ভাড়া তিওয়ার েিযক আপিার িরকষমো পরকভাটবে 
হতে পাতর।



এটি হয়রাটি বতল টবতবট্ে হতব, যটে আপিার বাটড়ওয়ালা:

• টলটখেভাতব আপিাতর বাইআউতির অফার টেতে বযকিরক হি;

• টলটখেভাতব আপিাতর বাইআউতির অফার তেি, টরিকেু অফাতর পরকতয়ােিীয় 
িমিকে েিযক িা িাতর;

• আপটি তযাগাতযাতগ অটি্কছুর োিাতিা িতেবকও 180 টেতির মতধযক বাইআউি 
িমবকতিকধ আপিার িতঙকগ পুিরায় তযাগাতযাগ রতরি।

এটিতর হয়রাটি টহিাতব ধরা হয়, যটে আপিার িতঙকগ বাইআউি িমবকতিকধ 
তযাগাতযাগ ররার িময় আপিার বাটড়ওয়ালা:

• আপিাতর হুমটর তেি বা ভয় তেখাি;  

• অিকলীল ভাষা বযকবহার রতরি; 

• বারবার আপিার িতঙকগ এমিভাতব তযাগাতযাগ রতরি যাতে আপটি হয়রাি হি;

• অিমতয় আপিার িতঙকগ তযাগাতযাগ রতরি;

• আপিার আগাম টলটখে অিুমটে ছাড়াই রমরকতরকষতেরক বাইআউি িমবকতিকধ 
রিা বলার েিযক আপিার িতঙকগ তযাগাতযাগ রতরি; অিবা

• েকঞািে ভুল েিযক তেি বা েতিযকর টমিযকা বযকাখযকা রতরি। 

New York টিট িতে আপিার অটধরার 
পরকতয়াগ
New York টিটি তিতর তয িরল ভাড়াটিয়া ্তল যাত্কছি, যাঁরা মতি রতরি তয োঁরা 
োঁতের বাটড়ওয়ালার েবকারা হয়রাি হতয়তছি (আইটি বাইআউি অফারিহ), োঁরা 
New York টিটি হাউটেং আোলতে এরটি হয়রাটির মামলা ররতে পাতরি। এটিতর 
িাধারণে “এই্টপ তপরকাটিটডং” বলা হয়।



এই্টপ তপরকাটিটডং রীভাতব ররতে হয়:

1. আপিার তবাতরার তেওয়াটি আোলতে যাি এবং হাউটেং টবভাতগর এই্টপ 
রমরকীর উইতিকডাতে মামলা ররুি। রমরকী এই্টপ মামলা িুরু ররার েিযক 
পরকতয়ােিীয় ফমরক পরকোি ররতবি, যার মতধযক এরটি “উলকলঙকঘতির 
িংতিাধতির টিতেরকির তিা রে ররার আতেি এবং হয়রাটির েিযকর েিযক ও 
এরটি টিতরাধর আতেি” িারতব।     

   › এই ফমরকটি পূরণ ররার িময়, বাটড়ওয়ালার েবকারা হয়রাটির িব 
টররকয়ারলাপ টিটিক্েভাতব োটলরাভুরকে ররুি। পরকতয়ােতি অটেটররকে 
পৃষকঠা ত্তয় টিি। আপটি আপিার অযকাপািরকতমতিকির পরকতয়ােিীয় তমরামে 
িমবকতিকধও েিযক টেতে পাতরি। 

  › তেখুি: িহতরর আোলেগুটলর অিুিিকধাি ররতে তেখু
    nycourts.gov/courts/nyc/housing/locations2.shtml 

2. এই্টপ তপরকাটিটডং োতয়র ররতে, আপিাতর অবিযকই টফ পরকোি ররতে 
হতব। যটে এই খর্ টিবরকাতহর েিযক আপিার রাতছ যতিষকি অিরক িা িাতর, 
োহতল আপটি রমরকীতর এই টফ তিতর অবযকাহটে তিওয়ার আতবেি পূরণ 
ররতে বলতে পাতরি।  

› এই আতবেিটি এখাতিও পাওয়া যাতব: 
     nycourts.gov/courts/nyc/housing/forms/PoorPersonsRelief.pdf 

3. রমরকী আপিাতর এরেি টব্ারতরর রাতছ পাঠাতবি, টযটি আপিাতর 
আপিার বাটড়ওয়ালার টবপতরকষ রীভাতব আোলতে রাগে পরকোি ররতে হতব, 
তি িমবকতিকধ টিতেরকি তেতবি (অবিযকই আপিার বাটড়ওয়ালার টঠরািা আপিার 
িতঙকগ রাখতবি)।  

› টব্ারর আপিাতর আোলতের োটরখও তেতবি।  

› আোলতের োটরতখ উপটিকিে িারা এবং আোলতে যাওয়ার িময় 
িারকষীিহ হয়রাটির িমিকে পরকমাণ আপিার িতঙকগ তিওয়া অেযকিকে 
গুরুেবকপূণরক।



4. যটে টব্ারর টিণরকয় রতরি তয আপিার বাটড়ওয়ালা হয়রাটির িতঙকগ যুরকে 
টছতলি, োহতল োঁরা আপিার বাটড়ওয়ালাতর আপিাতর হয়রাি ররা বিকধ ররতে 
বলতবি এবং োঁর $1,000 তিতর $10,000 পযরকিকে িাগটরর েতণকডর েটরমািাও 
হতে পাতর। যটে আপিার বাটড়ওয়ালা গে পাঁ্ বছতরর মতধযক আপিাতর হয়রাি 
রতরতছি বতল পরকমাটণে হয়, োহতল োঁর $2,000 তিতর িুরু রতর তযতরািও 
পটরমাণ অতিরক িাগটরর েতণকডর েটরমািা হতে পাতর। 

› িাবধািবাণী: যটে টব্ারর টিণরকয় রতরি তয আপিার মামলাটি 
টিছর টমিযকা, োহতল আপিার বাটড়ওয়ালা টব্াররতর বলতে 
পাতরি, যাতে আপিাতর োঁতের উটরতলর পাটরিরকটমর টেতে বলা 
হয়।  요청할 수 있습니다.  

িমিকে িেুি ইয়াররকাতিরকর েিযক 
িংিকিািিমূহ
এরেি অযকািটিরকর অিুিিকধাতি িহায়োর েিযক িরল New Yorkerবািীতের 
উপায়

• আপটি টবিামূতলযক আইটি িহায়ো পাওয়ার তযাগযকো অেরকি ররতে পাতরি। 
আপিার তযাগযকো আতছ টরিা, ো তেখতে lawhelpny.org.-এ যাি

• যাঁরা টবিামূতলযক িহায়ো পাওয়ার তযাগযক িি, োঁরা টিতেতের িকিািীয় বার 
অযকাতিাটিতয়িতির মাধযকতম িুপাটরি তপতে পাতরি। New York তিকিি বার 
অযকাতিাটিতয়িতির উটরতলর িুপাটরি তপতে nysba.org/lawyerreferral/

please অিবা আপিার তেতির বার অযকাতিাটিতয়িতির ওতয়বিাইতি যাি।

অটেটররকে িহায়োর উপায়

• বাটড়ওয়ালার িমিযকা ও উত্কছতের বযকাপাতর িহায়ো িমবকিকধীয় অটেটররকে 
িাহাতযযকর েিযক ভাড়াটিয়ারা তেখতে পাতরি : nyhousingsearch.gov/

resources.html.

এই্পট আবতেিতর প কররকরটযা় িমকবি কধত এরিট ভটডটওিহ অেটরটরকে 
েিকয পাওযা় যতেত পার এখািতত

nycourts.gov/courts/nyc/housing/startinghp.shtml



New York টিট ির তরকষতেরক 
উপায়
New York টিটিতে অবটিকিে ভাড়াটিয়াতের েিযক অটেটররকে িুটবধা উপলবকধ: 

New York টিটি বািভবি িংররকষণ ও ভাড়াটিয়াতের হয়রাটি-টবতরাধী 
টবভাতগর উিকিয়ি (টিএএই্ইউ) 

ভাড়াটিয়াতের হয়রাটির পরকটেতবেি গরকহণ রতর।

তফাি ররুি 311

New York টিটি টডপািরকতমিকি অফ টবটলকডংি অটফি অফ েযক তিিযকািকি 
অযকাডতভাতরি (OTA) 

OTA ইমারতের গঠি িমবকিকধীয় অটভতযাগগুটলর েেিকে রতর এবং 
বাটিিকোতের িুররকষার েিযক িকিপ ওয়াররক আতেি পরকোি ররতে 
িুপাটরি রতর

(212) 393- 2949 

আপটি এরেি আইটি পটরতষবা পরকোিরারীর িতঙকগও তযাগাতযাগ ররতে 
পাতরি। New York টিটির আইটি পটরতষবায় িাবরকেিীি অটভগমযকোর 

আইি বািিকিাতির মামলাগুটলর তরকষতেরক তযাগযক ভাড়াটিয়াতের 
টবিামূতলযক আইটি িহায়ো পরকোি রতর। তযাগযকোর মািেণকড িমবকতিকধ 

আরও োিতে, ভাড়াটিয়ারা 311 -তে তফাি ররতে পাতরি এবং 
এই্আরএ আইটি পটরতষবা ্াইতে পাতরি। 

অটেটররকে েিযক, New York টিটিতে আইটি পটরতষবা পরকোিরারীতের 
এরটি োটলরািহ উপলবকধ আতছ এখাতি 

www1.nyc.gov/site/hra/help/legal-services-for-tenants.page.



অযকািটিরক তেিাতরল তলটিটিয়া তেমি-এর 
New York তিকিি-এর েপকের

ag.ny.gov


