আেয়র উৎেসর িভিত্তেত ৈবষময্ এড়ােনার জনয্ ভূ স�িত্ত
এেজ�েদর জনয্ েসরা অনুশীলন

NYC মানবািধকার আইন (NYC Human Rights Law) ("আইন") 24 িট ে�ণীেত ৈবষময্ ও হয়রািনর িবরে� সুর�া �দান
কের, যার অ�ভুর্ � হল আবাসেনর ে�ে� "আেয়র উৎস"-এর িভিত্তেত ৈবষময্, যা আবাসন ভতুর্ িক বা ভাউচার পাওয়া
ভাড়ােটেদর সুর�া েদয়।
ভাড়ােটরা ভতুর্ িক বা ভাউচার পাওয়ার কারেণ ে�াকার, ভূ স�িত্ত এেজ� এবং মািলকরা বতর্মান বা স�াবয্ ভাড়ােটেদর �িত
আলাদাভােব আচরণ করেত পাের না অথবা তােদরেক ভাড়া িদেত অ�ীকার করেত পাের না। আইেনর আেয়র উৎস িবধানিট
েসই মানুষেদর জনয্ �েযাজয্ যারা NYC-েত ছয়িট (6) বা তার েবিশ ইউিনট আেছ এমন কমপে� একিট (1) িবি�ং-এর মািলক
বা তা িনয়�ণ কেরন। এই FAQ আপনােক একজন ভূ স�িত্ত এেজ� িহেসেব আপনার বাধয্বাধকতাগিল পূরণ করেত সাহাযয্
করেব।
�: ভূ স�িত্ত ে�াকার ও/বা ে�াকােরজ ফােমর্ র মািলক িহেসেব, আমার এেজ�, কম�, �াধীন িঠকাদার ও/বা লাইেস�িবহীন
কম�েদর কাজকেমর্ র জনয্ িক আিম দায়ী?
উ. হয্াঁ। আপনার ে�াকােরর লাইেসে�র অধীেন কাজ কেরন এমন েয কােরার কাজকেমর্র জনয্ আপিন দায়ী।
�: যিদ েকােনা মািলক হাউিসং ভাউচার/ভতুর্ িক �হণ করেত অ�ীকার কেরন তাহেল আমার কী করা উিচত?
উ. েয মািলকরা বতর্ মান বা স�াবয্ ভাড়ােটেদর আেয়র উৎেসর িভিত্তেত ৈবষময্ কেরন তােদর সে� আপনার কাজ করা উিচত নয়। আেয়র উৎেসর
িভিত্তেত ৈবষময্েক অনয্ েয েকােনা �কােরর ৈবষেময্র মতই িবেবচনা করেত হেব।
�: আিম িক ভাউচার ধারকেদর জনয্ একিট আলাদা অয্াপাটর্েমে�র তািলকা ("অেপ�ারত তািলকা") রাখেত পাির?
উ. না। ভাউচার/ভতুর্ িক �াপকেদর জনয্ আলাদা অয্াপাটর্েমে�র তািলকা রাখা ৈবষময্মূলক রীিত। আেবদনকারীেদরেক সুিনিদর্ � মািলকেদর কােছ
পাঠােনােক শধুমা� ৈবষময্ িহেসেবই িবেবচনা করা হয় না, মািলকেদর ৈবষেময্ সহায়তা করা ও �েরাচনা েদওয়া িহেসেবও িবেবচনা করা হেত পাের।
�: আিম যিদ মেন কির েয একজন মািলেকর ছয়িট (6) বা তার েবিশ ইউিনট আেছ এমন েকােনা িবি�ং েনই, এবং েসই জনয্
িতিন তােদরেক ভাড়ােট িহেসেব �হণ করেত বাধয্ নন, তাহেল আেবদনকারীেক আমার কী বলা উিচত?
উ. অৈবধ ইউিনট, সাবিডিভশন এবং/অথবা এক রেমর ইউিনটসহ িনউ ইয়কর্ িসিটর অিধকাংশ ভাড়ার চলা স�দ
আইেনরআওতাভু �। এর েকবলমা� দুেটা বয্িত�ম রেয়েছ। বািড়ওয়ালা যিদ েকােনা ভবেনর ইউিনট (েযিট সরকাির সহায়তা পায়
না) ভাড়া েদয় েযখােন তারা বা তােদর পিরবার বাস কেরন, িবি�ং-এ অনিধক 2িট পিরবার এেক অপর েথেক আলাদাভােব
বসবাস কের এবং ভাড়া েদয়ার ইউিনটিটর জনয্ �কােশয্ িব�াপন েদওয়া না হেয় থােক তাহেল ভাউচার বা আেয়র অনয্ানয্ ৈবধ
উৎস �হণ করেত হেব না। এই আইন বািড়ওয়ালা বা বািড়ওয়ালার পিরবােরর েকােনা সদসয্ বাস করেছন এবং েকােনা সরকাির
সহায়তা পায় না এমন ইউিনেটর ভাড়ােকও অবয্াহিত েদয়।
�: যিদ মািলক বেলন েয িতিন ভাউচার �হণ কেরন িক� িতিন শতর্ েদন েয আেবদনকারীেদর...
একিট িনিদর্ � পিরমাণ আয় করেত হেব (েযমন $68,000 বা ভাড়ার 50 গণ):
•

ভাড়ােটরা তােদর �েয়াজনীয় অংশিট পিরেশাধ করেত স�ম হন তা সুিনি�ত করার জনয্ ভাউচার ে�া�ামগিল ভাড়াটেদর ভাড়া িহেসব
কের। তাই একিট সুিনিদর্ � পিরমাণ আেয়র শতর্ েদওয়া অ�েয়াজনীয় এবং একিট ৈবষময্মূলক রীিত।

একজন জািমনদার থাকা:
•

ভাউচার ে�া�াম যখন ভাড়ােটেদর আেয়র িভিত্তেত তােদর ভাড়ার অংশিট গণনা কের েসই ে�ে� আপিন জািমনদার চাইেত পােরন না।
অিধক�, এই ে�া�ামগিল ইিতমেধয্ই ভাড়া পিরেশােধর সামথর্য্ িনি�ত করার জনয্ ভাড়ােটেদর অংশিট িহেসব কেরেছ।
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উ� ে�িডট ে�ার থাকা (েযমন 600, 650, বা 700 এর েবিশ):
•

ভাউচার/ভতুর্ িকিট যিদ ভাড়ার 100% বহন কের, তাহেল আপিন নূয্নতম ে�িডট ে�ার দািব করেত পােরন না, অথবা ে�িডট যাচাই
করাও উিচত নয়।

•

ভাড়ােট যিদ ভাড়ার একিট অংশ পিরেশাধ কেরন, তাহেল আপিন ে�িডট যাচাই করােত পােরন। েযেহতু ভাউচার ধারকেদর কম ধার
থােক বা এেকবােরই থােক না, তাই সুিনিদর্ � ে�িডট ে�ােরর শতর্ িদেল কিমশন তদে�র সূচনা করেত পাের। �িতিট আেবদনেক আলাদা
েকস িহেসেব িবেবচনা করা উিচত। NYC মানবািধকার আইন (NYC Human Rights Law) এর অধীেন িনেজেক সুরি�ত রাখেত
এবং ে�িডট িরেপােটর্র িভিত্তেত িস�া� েনওয়ার সময় েফডারাল আইন মানয্ করেত, আেবদনকারীেক আপনার িবে�ষেণর একিট িলিখত
বয্াখয্া িদন।

�: যিদ েকােনা মািলক ভাউচার/ভতুর্ িক �াপক িহেসেব একজন আেবদনকারীর অব�ার িভিত্তেত একিট আেবদন �তয্াখয্ান
কেরন, তাহেল আমার কী করা উিচত?
উ. িনেজেক দায়ব�তা েথেক সুরি�ত রাখার েসরা উপায় হল 212-416-0197 ন�ের ইনেফালাইেন েফান কের লংঘেনর িবষয়িট স�েকর্ NYC
মানবািধকার কিমশন (NYC Commission on Human Rights) ("কিমশন") এর কােছ িরেপাটর্ করা। দায়ব�তা এড়ােনার জনয্: (1) েয
মািলকরা েবআইিনভােব �তয্াখয্ান কেরন তােদর একিট বৃত্তা� রাখুন; (2) েয েকােনা স�াবয্ লংঘন স�েকর্ কিমশনেক জানান; এবং (3)
আেবদনকারীেক �তয্াখয্ােনর িবষেয় একিট িলিখত িচিঠ িদন।
বৃত্তাে� যা থাকা উিচত: (i) মািলেকর নাম; (ii) িবচােরর আওতায় থাকা ইউিনেটর িঠকানা; (iii) �তয্াখয্ােনর কারণ; (iv) �তয্াখয্ােনর
�সে� েনাট ও/বা মািলেকর সে� িলিখত প�িবিনময়; এবং (v) �তয্াখয্ান করা আেবদেনর একিট �িতিলিপ। আেবদনকারী যিদ তার
আেবদেনর িজিনসপ�গিল েফরত েদওয়ার অনুেরাধ কেরন, তাহেল আপনার উিচত েসাশয্াল িসিকওিরিট ন�র বা জ�তািরেখর মেতা
সংেবদনশীল তথয্গিল েঢেক িদেয় ফাইেল একিট �িতিলিপ রাখা।
আেবদনকারীর উে�েশয্ �তয্াখয্ােনর িচিঠেত যা উে�খ করা উিচত: (i) েকান পদে�প েনওয়া হে� বা েনওয়া হে� না; (ii)
অয্াপাটর্েমে�র িঠকানা; (iii) �তয্াখয্ােনর বয্াখয্া; এবং (iv) কিমশেনর কােছ কীভােব অিভেযাগ জমা িদেত হয় েসই স�েকর্
আেবদনকারীেদর জনয্ িনেদর্ শ।

�: ে�াকাররা িক অয্াপাটর্েম� "ধের রাখা" বা েদখার জনয্ িডেপািজট বা অথর্ জমা িদেত বলেত পােরন?
উ. না। ভাউচার ধারক েকােনা বয্ি�র পে� একিট অয্াপাটর্েমে�র জনয্ সফলভােব আেবদন করা ও/বা তা পাওয়ােক কিঠন কের তু লেব এমন েয
েকােনা নীিত িসিটর মানবািধকার আইনেক লংঘন কের, এবং অনয্ানয্ ৈবষময্িবেরাধী আইনগিলও লংঘন করেত পাের। আপিন যিদ জােনন েয
একজন মািলক আইেনর আওতায় আেছন, এবং ভাউচার/ভতুর্ িক �হণ কেরন না, তাহেল আপিন েসই মািলেকর সে� কাজ নাও করেত পােরন এবং
আেবদনকারীর কাছ েথেক আপনার েকােনা ফী েনওয়া উিচত নয় - এমন িক নামমা� ফীও নয়।
�: আিম িক এমন মািলকেদর সে� কাজ করেত পাির যারা েকােনা িনিদর্ � ভাউচার বা ভতুর্ িকর ে�া�ামগিলেক অনয্গিলর
েচেয় েবিশ পছ� কেরন? সুিনিদর্ � েকােনা ে�া�ােমর সে� কাজ করার জনয্ আমার িক এেজ� িহেসেব েকােনা পছ� থাকেত
পাের?
উ. না। শধুমা� িকছু ভাউচার বা ে�া�াম �হণ করেলও আইন লংঘন হেব। এমন িক যিদ িকছু ে�া�ােমর জনয্ অিতির� কাগজপ� �েয়াজন হয়,
বা ে�াকারেক কম ফী �দান কের, বা �ি�য়াকরেণর সময় দীঘর্তর হয়, তাহেলও এটা সতয্।
�: আইন লংঘন করার স�াবয্ কী কী পিরণাম আেছ?
উ. িন�িলিখত েয েকােনা একিট বা সবগিলই স�াবয্ পিরণাম হেত পাের:
•
•

ই�াকৃ ত লংঘেনর জনয্ �িত লংঘন িপছু $250,000 পযর্ � জিরমানা হেত পাের।
ভাড়ােটরা �িতপূরণ দািব করেত পােরন, েকােনা ঊ�র্ সীমা ছাড়া। উদাহরণ�রপ, যিদ আেবদনকারী একিট েবআইিন �তয্াখয্ােনর
পের গৃহহীন থােকন, তাহেল েয এেজ� ও/বা ে�াকােরজ েকা�ািন তার িবরে� ৈবষময্ কেরিছেলন তােক গৃহহীনতার সােথ সংি��

•

মানিসক ক�েভােগর জনয্ দায়ী করা হেত পাের।
েয লাইেস��া� এেজ� আইন লংঘন কেরেছন তার িবরে� কিমশন ে�ট দ�েরর লাইেসি�ং পিরেষবার িবভাগ (Department of

•
•

State’s Division of Licensing Services)-এর কােছ িরেপাটর্ করেত পাের। এর ফল�রপ ে�াকােরর লাইেস� রদ করা হেত পাের।
ভাড়ােটেদর আইনজীবীর ফী-এর জনয্ও আপিন দায়ব� হেত পােরন।
কিমশন কেয়ক মাস বা বছর সময়কাল ধের একজন ে�াকার বা এেজে�র বয্বসার ওপের নজরদারী করেত পাের।
আেরা তেথয্র জনয্ এবং NYC মানবািধকার আইন (NYC Human Rights Law) স�েকর্ �িশ�ণ স�ে� জানার জনয্, অনু�হ কের
NYC.gov/HumanRights এ আমােদর ওেয়বসাইট যান অথবা (212) 416-0197 ন�ের েফান করন।

NYC.gov/HumanRights
@NYCCHR
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