প্রিয় নিউ ইয়র্কবাসী,
শহর ও শহরতলিতে এবং গ্রামীণ সম্প্রদায়ের মধ্যে
আপস্টেটে ও ডাউনস্টেটে, ঘর�োয়া হিংসা একটি
রাজ্যব্যাপী সংকট। পারিবারিক হিংসার শিকার
ব্যক্তিরা প্রায়শই তাঁদের জীবনে হিংসার কারণে
আবাসন এবং কর্মসংস্থান খুঁজতে বা বজায় রাখতে
অসুবিধার মুখ�োমুখি হন।
স�ৌভাগ্যক্রমে, New York State-এর আইন গৃহ
হিংসার শিকার হওয়া ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষা
করে যাতে তাঁরা বৈষম্যের মুখ�োমুখি না হয়ে বাড়ির ও
তাঁদের পরিবারের যত্ন নেওয়া চালিয়ে যেতে পারেন।
এই ব�্ররোোশিওর এমন কয়েকটি আইনের ব্যাখ্যা করে
এবং যদি আপনার মনে হয় যে ক�োনও নিয�়োোগকর্তা
আপনার ভুক্তভ�োগী অবস্থার কারণে আপনার সাথে
বৈষম্যমূলক আচরণ করেছেন তবে কী করতে পারেন
সে সম্পর্কে তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
আমাদের অফিস সকল নিউ ইয়র্কবাসীদের তাঁদের
ভবিষ্যৎ� আরও উন্নত করার সুয�োগ করে দেওয়ার
জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আপনার যদি ক�োনও প্রশ্ন
বা উদ্বেগ থাকে তবে আমাদের সাথে য�োগায�োগ
করতে দ্বিধা করবেন না।
আন্তরিকভাবে,

অ্যাটর্নি জেনারেল
অব নিউ ইয়র্ক
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অ্যাটর্নি জেনারেল সিভিল রাইটস ব্যুরো-এর
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New York, NY 10005
(212) 416-8250
(800) 788-9898 (TTY)
ag.ny.gov

পারিবারিক
হিংসার শিকার
হওয় া ব্য ক্তির া:
আপনার অধিকারগুলি জানুন

New York State-এর মানবাধিকার বিভাগ
One Fordham Plaza, 4th Floor
Bronx, NY 10458
888-392-3644
(718) 741-8300 (TTY)
dhr.ny.gov
ঘর�োয়া সহিংসতা প্রতির�োধের জন্য New York
State অফিস
26 Federal Plaza, Room 3541
New York, NY 10278
(518) 457-5800
(212) 264-0927 (TTY)
opdv.ny.gov
opdvdvworkplace@opdv.ny.gov
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাউসিং অ্যান্ড আর্বান
ডেভেলপমেন্ট ফেয়ার হাউজিং এনফ�োর্সমেন্ট
সেন্টার বিভাগ
26 Federal Plaza, Room 3532
New York, NY 10278
(800) 496-4294
(212) 264-0927 (TTY)
সমস্ত রাজ্যের সম্পদের সম্পূর্ণ তালিকার জন্য
অনুগ্রহ করে এখানে যান:
opdv.ny.gov/whatisdv/dvlinks.html

নিউ ইয়র্কের অ্যাটর্নি
জেনারেল

লেটিশিয়া জেমস

কর্মক্ষেত্রে সুষ্ঠু আচরণ

আপনার ভাল�ো আবাসনের অধিকার

অন্যান্য সুরক্ষিত বিষয়

New York State-এর মানবাধিকার আইনের অধীনে
কেউ গৃহ হিংসার শিকার হলে তাঁর সাথে বৈষম্য করা
বেআইনি।

বাড়িওয়ালাদের গৃহ হিংসায় ক্ষতিগ্রস্থদের ভাড়া না
দেওয়া বা তাঁদের যুক্তরাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ভর্তুকিযুক্ত
আবাসন ভাউচার দিতে অস্বীকার করা অবৈধ।

New York State-এর আইনের অধীনে, আপনি
বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সুরক্ষার অস্থায়ী আদেশ পেতে
এবং সেগুলি অনুবাদ করাতে পারেন।

• কাজে নেওয়া বা বের করে দেওয়া, চাকরির

New York State আইন গৃহ হিংসার শিকার হওয়া ব্যক্তিরা
যখন বাড়ি ভাড়া বা লিজ নেওয়ার চেষ্টা করেন তখন
তাঁদের বৈষম্য থেকে রক্ষা করে। এটি ক্ষতিগ্রস্তদেরকে
উচ্ছেদ কার্যক্রমের একটি প্রতিরক্ষা ও ক্রিয়াকলাপের
ব্যক্তিগত অধিকার প্রদান করে।

• New York-এর শ্রম আইনের আওতায় গৃহ হিংসার

Violence Against Women Act পারিবারিকভাবে
ভর্তুকিযুক্ত আবাসে বসবাস করা গৃহ হিংসা, ডেটিং হিংসা,
য�ৌন নিপীড়ন বা লাঞ্ছিতদের শিকারদের সুরক্ষা দেয়।
এই আইনের অধীনে, ফেডারেশনিক ভর্তুকিযুক্ত আবাসন
কর্মসূচিতে, যেমন সেকশন 8 আবাসনে অংশ নেওয়া
বাড়িওয়ালার পক্ষে শিকারের অবস্থার ভিত্তিতে ভাউচার
সহায়তা অস্বীকার করা বা সমাপ্ত না করা অবৈধ।

একাধিক পারিবারিক আদালতে 2015 সালের
একটি পাইলট প�্ররোোগ্রাম গার্হস্থ্য হিংসায়
ক্ষতিগ্রস্থদের ব্যক্তিগতভাবে হাজির না হয়ে
বৈদ্যুতিন উপায়ে অস্থায়ী আদেশ পেতে দেয়।
প্রয�়োোজনে সেগুলিকে ভুক্তভ�োগীর ভাষায় অনুবাদ
করা যাবে।

শর্ত, চাকরির অগ্রগতি, ছুটির সময় ব্যবহারের
অনুর�োধ বা বৈষম্যের অভিয�োগ দায়ের করার জন্য
প্রতিশ�োধ নেওয়ার কারণে গৃহ হিংসার শিকার হওয়া
ব্যক্তির সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করা অবৈধ।
শিকার ব্যক্তি বেকারত্বের বীমা সুবিধা পেতে
পারেন যদি তিনি নির্যাতনের নথিপত্র সরবরাহ
করতে সক্ষম হন এবং মনে করেন যে কাজ চালিয়ে
গেলে তাঁর নিরাপত্তা সমস্যার মুখে পড়বে।

• গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হওয়া সেই ব্যক্তি, যাঁর

চিকিৎ�সা বা মানসিক স্বাস্থ্যসেবার জন্য সময়
প্রয�়োোজন, তাঁরা New York Human Rights Law
ও Family Medical Leave Act-এর অক্ষমতা ও
যুক্তিসঙ্গত আবাসনের বিধানের অধীনে সুরক্ষিত
রয়েছেন, যদি ছুটিটি তাঁদের নিজস্ব গুরুতর
স্বাস্থ্যের অবস্থা বা পরিবারের অন্য ক�োনও
য�োগ্য সদস্যের গুরুতর স্বাস্থ্যের কারণে হয়, যা
পারিবারিক হিংসার ফলে হয়েছে।

New York City ও Westchester-এর আইনগুলিও
পারিবারিক হিংসার শিকারদের সুরক্ষা দেয়।
New York State মানবাধিকার আইন ও Westchester
মানবাধিকার আইন নিয�়োোগকর্তাঁদের ক�োনও ব্যক্তির
বিরুদ্ধে তিনি গৃহ হিংসা, য�ৌন অপরাধ বা স্টকিং-এর
শিকার হওয়ার কারণে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা বা
বৈষম্যমূলক আচরণ করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি
করে। এই আইনগুলির নিয�়োোগকর্তাঁদের গৃহ হিংসা
য�ৌন অপরাধ বা স্টকিং-এর প্রকৃত বা আনুমানিক
শিকারদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করার আদেশ দেয়,
যতক্ষণ না এই ধরনের ব্যবস্থাগুলি নিয�়োোগকর্তার
অয�ৌক্তিক অসুবিধার কারণ না হয়।

New York City-র লিভিং ইন কমিউনিটিস প�্ররোোগ্রাম
গার্হস্থ্য হিংসার শিকারদের জন্য ভাড়া সহায়তা সরবরাহ
করে।
New York City-র লিভিং ইন কমিউনিটিস প�্ররোোগ্রামটি
উপযুক্ত ঘর�োয়া হিংসার শিকারদের জন্য আবাসন ভাউচার
সরবরাহ করে। New York City-র বাড়ির মালিকদের
ভাড়াটেরা লিভিং ইন কমিউনিটি আবাসন ভাউচার বা অন্য
ক�োনও আইনি সরকারি ভাড়া সহায়তা পাওয়ার কারণে
তাঁদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করা নিষিদ্ধ।
Buffalo, Hamburg, West Seneca, Westchester, Nassau
ও Suffolk County-ও সরকারি ভাড়া সহায়তার কারণে
বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করে।
যাঁরা হিংসা থেকে বাঁচতে বাড়ি ছেড়ে চলে যান তাঁদের
সুরক্ষার জন্য আইন রয়েছে।

• New York State-এর আইনটি সেই ভাড়াটেরা যাঁদের

সুরক্ষার বিদ্যমান আদেশ রয়েছে তাঁদের বাড়িওয়ালার
অসম্মতি সত্ত্বেও আদালতের থেকে তাঁদের ইজারা
সমাপ্ত করাতে পারে।

• New York City আইন সেই ক্ষতিগ্রস্থদের রক্ষা করে
যাঁরা হিংসার কারণে অস্থায়ীভাবে একটি প্রাথমিক
বাসভবন থেকে পালিয়ে যান। যদি ভাড়াটিয়া বাড়িতে
ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তবে বাড়িওয়ালা
চত্বরটি পুনরায় নেওয়ার

Westchester County গার্হস্থ্য হিংসার
শিকারদের জন্য অতিরিক্ত সুরক্ষা প্রদান
করে।

• সরকারি আবাসনের জায়গাগুলিতে ঘর�োয়া হিংসার
শিকারদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা
নিষিদ্ধ।

• বাড়িওয়ালাদের আবাসন দিতে অস্বীকার করা

এবং নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্থদের
লিজ প্রত্যাখ্যান বা লিজ পুনর্নবীকরণ
অস্বীকার করতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুরক্ষা
চাওয়া ভুক্তভ�োগীদের তাঁদের উপর হওয়া হিংসার
ডকুমেন্টেশন উপস্থাপন করতে বলা হতে পারে,
যা বাড়িওয়ালাদের কঠ�োরভাবে গ�োপনীয় রাখতে
হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই বিধানগুলি চার একক বা তারও
কম সংখ্যক একক-পরিবারের বাড়ি বা মালিকের
দ্বারা দখল করা আবাসনের ক্ষেত্রে প্রয�োজ্য নয়।

অভিয�োগ দায়ের করা
ক�োনও জীবনের-ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে
সর্বদা প্রথমে 911 নম্বরে কল করতে
ভুলবেন না।
New York State-এর মানবাধিকার
বিভাগ
অ্যাটর্নি জেনারেল-এর অফিস

