
ভাড়াট িয়ার 
হয়রাটি
New York টিটিতে অবটিথিে 
ভাড়াটিয়াতের িুরকথষা

ভাড়াটিয়া টহিাতব আপিার বাটড়ওয়ালার 
েরফ তিতক তকািও হয়রাটি ছাড়াই 
আপিার বাটড়তে িাকার অটিকার আতছ। 

ভাড়াটিয়াতের হয়রাটি টবটভিথিভাতব হতে 
পাতর; হুমটক তিতক শুরু কতর োপ বা গরম 
জতলর মতো অেযথাবশযথকীয় পটরতষবা 
বিথি কতর তেওয়া, আপিার বাটড় বা 
অযথাপািরথতমতিথির কথষটে করা। আপিার 
বাটড়ওয়ালা যাটে আপিাতক হয়রাটির েবথারা 
উত্থছতের ত্ষথিা কতর, আপটি অটভতযাগ 
করতল বা আপিার অটিকার োবী করল বা 
অিযথ তকািও কারতে পরথটেতশাি টিতে ্াি; 
েতব তিটি পরথটেতরাি করার উপায় আতছ।  

এই পরথকাশিায় ভাড়াটিয়া টহিাতব আপিার 
অটিকাতরর পাশাপাটশ আপটি যটে আপিার 
বাটড়ওয়ালার েবথারা হয়রাি হি, োহতল তি 
টবষতয় আপিার িহায়োর উপায় িমবথতিথি 
েিযথ আতছ। 

টবিীে,
তলটিটশয়া তজমি

টপরথয ়New Yorkers,

অযথািটিরথ তজিাতরল 
তলটিটশয়া তজমি-এর 
New York তিথিি-এর 
েপথের

একজি অযথািটিরথর িিথিাতি 
িহায়োর জিযথ

• আপটি টবিামূতলযথ আইটি 
িহায়ো পাওয়ার তযাগযথো 
অজরথি করতে পাতরি। আপিার 
তযাগযথো আতছ টকিা, ো তেখতে   
lawhelpny.org.-এ যাি

• যাঁরা টবিামূতলযথ িহায়ো 
পাওয়ার তযাগযথ িি, োঁরা 
টিতজতের িথিািীয় বার 
অযথাতিাটিতয়শতির মািযথতম 
িুপাটরশ তপতে পাতরি। New York 
তিথিি বার অযথাতিাটিতয়শতির 
উটকতলর িুপাটরশ তপতজ nysba.
org/lawyerreferral/please 
অিবা আপিার তেতশর বার 
অযথাতিাটিতয়শতির ওতয়বিাইতি 
যাি।

অটেটরকথে িহায়োর উপায়

• বাটড়ওয়ালার িমিযথা ও 
উত্থছতের বযথাপাতর িহায়ো 
িমবথিথিীয় অটেটরকথে িাহাতযযথর 
জিযথ ভাড়াটিয়ারা তেখতে পাতরি : 
nyhousingsearch.gova
/resources.html.

িহায়োর উপায়

অযথািটিরথ 
তজিাতরল অব 
New York 
তলটিটশয়া তজমি



 

New York তযিকল কেরথবযথটিষথঠ ভাড়াটিয়া বাটড়ওয়ালাতের কাতছ বা িরকাটর িংিথিার কাতছ 
অটভতযাগ কতরি, োঁতের টবরুতেথি বাটড়ওয়ালাতের পরথটেতশাি তিওয়া তবআইটি। এই অটভতযাগগুটল 
িবথািথিযথ ও িুরকথষা আইি লঙথঘি, বিবািতযাগযথো বা বািিথিাতির তমরামে িা হওয়ার িমিযথা 
অিবা ভাড়ার অটিকার লঙথঘি িমবথতিথি হতে পাতর। িকল ভাড়াটিয়া* আইটিভাতব এই িরতের 
পরথটেটহংিা তিতক িুরটকথষে। আপটি জািতবি তয বাটড়ওয়ালা আপিার টবরুতেথি পরথটেতশাি টিত্থছ, যটে:

বাটড়ওয়ালাতের ভাড়াটিয়টিথেরথে বা িথিায়ী 
ভাড়ার অযথাপািরথতমতিথি বিবািকারী 
ভাড়াটিয়াতের হয়রাি করা টিটষেথি। New 
York তিথিতির ভাড়া পরথটবিাি আইতির 
অিীতি, হয়রাটি হল, বাটড়ওয়ালাতের 
তিইজােীয় আ্রি, যা আপিার তগাপিীয়ো, 
িবথা্থছিথেযথ ও আপিার বািিথিাি উপতভাগ 
করার তকথষতেরথ পরথেযথকথষ বা পতরাকথষভাতব 
অিথেরায় িৃটষথি কতর। 

• যটে আপটি একটি িথিায়ী ভাড়া বা 
ভাড়াটিয়টিথেরথে অযথাপািরথতমতিথি 
িাতকি, োহতল আপটি New York তিথিি 
তহামি অযথািথড কটমউটিটি টরটিউয়াতল 
(এই্টিআর) অটভতযাগ করতে পাতরি 
((866) ASK-DHCR ((866) 275-
3427) বা 나 nyshcr.org. -তে তেখুি

• একটি অযথাপািরথতমিথি েখিই 
ভাড়াটিয়টিথেরথে হতব, যটে এটি একজি 
ভাড়াটিয়ার েবথারা জুলাই 1, 1971 তিতক 
টিরিথের অটিকৃে িাতক এবং টবটলথডংটি 
তফবরথুয়াটর 1, 1947-এর আতগ তেটর হয়।  
.    

• তবটশরভাগ তকথষতেরথ অযথাপািরথতমিথিটি 
িথিায়ী ভাড়া হয়, যটে এটি এমি একটি 
টবটলথডং-এ িাতক, তযটি জািুয়াটর 1, 
1974-এর আতগ তেটর হতয়তছ এবং 
টবটলথডং-এ ছয় বা োর তবটশ িংখযথক 
ইউটিি আতছ।  

New Yorkতিথিি-এ অবটিথিে ভাড়াটিয়াতের 
িুরকথষা, যাঁরা পরথটেটহংিার িমথমুখীি হি

িথিায়ী ভাড়া ও ভাড়াটিয়টিথেরথে 
ভাড়াটিয়ার িুরকথষা

• টবশবথািতযাগযথোর অটভতযাতগর এক বছতরর 
মতিযথ, আপিার বাটড়ওয়ালা আপিার টবরুতেথি 
একটি উত্থছে মামলা কতরি। যটে আপটি 
আোলেতক জািাি তয আপটি উত্থছতের 
মামলার এক বছতরর মতিযথই এই িরতের 
অটভতযাগ কতরটছতলি, োহতল আইি আপিার 
বাটড়ওয়ালাতক পরথমাে করতে বলতব তয 
এই উত্থছে পরথটেটহংিার কারতে হত্থছ 
িা। উত্থছতের মামলাটি রে হতয় যাতব, যটে 
আপিার বাটড়ওয়ালা পরথমাে করতে বযথিরথ 
হি তয উত্থছে পরথটেটহংিার কারতে টছল িা।

• ভাড়াটিয়ার অটভতযাতগর এক বছতরর মতিযথ 
বাটড়ওয়ালা ভাড়াটিয়ার ভাড়া ্ুটকথের শতেরথ 
যতিষথি পটরবেরথি কতরি। এর অিথেগরথে 
হয়: আপিাতক ভাড়ায় রাখতে িা ্াওয়া; 
আপিার ভাড়ার িময়িীমা অটেকরথািথে 
হওয়ার পতর ভাড়ার পুিিরথবীকরে িা 
করা; অিবা অতযৌটকথেক ভাড়া বৃটেথি কতর 
িেুিভাতব ভাড়া টিতে বলা।

* যাঁরা বাটড়ওয়ালার অটিকৃে বািিথিাতি ্ারটি ইউটিতির কম অংতশ িাতকি, োঁরা ছাড়া 
িকল ভাড়াটিয়াতের তকথষতেরথ পরথতযাজযথ। 

তযিকল বাটড়ওয়ালা ভাড়াটিয়াতের টবরুতেথি তবআইটিভাতব 
পরথটেটহংিাপরায়ে হি, োঁতের জটরমািা ও টফ টেতয় হয়।


