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ন্যা�্য আবাসন ধ�? 
প্রতিটি তিউইয়র্্ক বাসীই আবাসনির িায্্য ও সমাি দাতবদার। NYC মািবাতির্ার 
আইি অিসুানর তিউইয়নর্্ক  সরর্াতর ও ববসরর্াতর আবাসি, জতম এবং ব্যবসাতয়র্ 
র্ানজর জায়গার বষেনরে ববষম্য র্রা তিতষদ্ধ। এর মানি এই বয্ বর্ানিা বাতির 
মাতির্, সুপাতরিনেনডেন্ট, তবত্ডিং ম্যানিজার, দািাি, এবং জতমর দািাি সহ 
বর্ানিা বিানর্র প্ররৃ্ি বা আইনির আওিায় সুরষোর তথিতির র্ারনে তবক্রয়, 
ভািা ও িীনজর বষেনরে ববষম্য র্রনি পারনব িা।

এইসব তক্ষনোরে তবআইধন:

• আবাসি তবক্রয়, ভািা ও িীজ তদনি অস্ীর্ার র্রনি
• অতিতরক্ত অর্্ক চাইনি অর্বা ববশী ভািা, তসতর্উতরটি তিনপাতজে বা 
অতিতরক্ত ফী চাইনি

• তবজ্াপি তদনয় তিতদ্কষ্ট িরনির ভািানে ব�াঁজা বা তিতদ্কষ্ট িরনির 
ভািানেনর্ ভািা বদওয়া

• ভািানেনদর য্র্ায্র্ বমরামতি িা র্নর বাতি বদওয়া অর্বা সমাি 
পতরনষবা প্রদাি িা র্রা

• সরর্াতর বরন্টাি অ্যাতসে্যান্স তিনি অস্ীর্ার র্রা

প্র�ৃে ও সরুধক্ষে ধথিধে:

• বয়স • তিঙ্গ পতরচয় 
• জাতি • প্রতিবন্ী
• বে্ক • গভ্ক াবথিা
• িম্কতবশ্াস/িম্ক • বয্ৌি অতভম�ু
• জািীয় উৎপততি • বববাতহর্ বা সঙ্গীর তথিতি 
• তিঙ্গ
• আয় (ভািার জি্য িগদ সহায়িা ও বসাশ্যাি তসতর্উতরটি আয় সহ 
সরর্াতর বরন্টাি অ্যাতসে্যান্স বয্মি িারা 8, LINC বা FEPS বা 
বয্ বর্ানিা রর্নমর পাবতির্ অ্যাতসে্যান্স ব্যবহার র্রা)

• বপশা
• অতভবাসি তথিতি
• তশশুনদর উপতথিতি
• পাতরবাতরর্ সতহংসিার তশর্ানরর তথিতি, বয্ৌি সতহংসিা বা উতি্যক্ত 
র্রা

ন্যা�্য আবাসন
আপনার অধি�ার। 
এটি আপনার দাধিত্ব 

এটিই আইন।

            @NYCCHR @NYCHousing

#FairHousingNYC
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NYC তে ন্যা�্য আবাসন সম্পনো�কে  প্রধেটি 
বাধিওিালা/তপ্রাপাটিকে  ম্্যানোনজার/ত্রা�ার ত� ত� 5টি 

ধজধনস সম্পনো�কে  জাননোে হনোব

 আইনির অিীনি সুরষো অবথিার তভততিনি আপিানর্ ভািা তদনি অস্ীর্ার 
র্রা য্ানব িা, ববশী ভািা চাওয়া য্ানব িা, অতিতরক্ত ফী চাওয়া য্ানব িা, 
তবতভন্ন পতরনষবা ও সুতবিা বর্নর্ বতচিি র্রা য্ানব িা অর্বা বমরামতির 
পতরনষবা বর্নর্ বতচিি র্রা য্ানব িা। (ি্যায্্য আবাসি তর্? এর সারেী 
বদ�ুি)।

 সরুধক্ষে অবথিা �কু্ত ভািানোেনোদরনো� ভািা তদওিা হনোব না বনোল ধবজ্াপন 
তদওিা অথবা ত�াষণা জাধর �রা তবআইধন। উদাহরেস্রূপ “ভাউচার 
বিওয়া হয় িা” বা “তশশু তিতষদ্ধ” এমি তিন� তবজ্াপি বদওয়া মানি হি 
আইি িঙ্ঘি।

 বাধিওিালা প্রধেবন্ধী ভািানোের সধুবিার জনোন্য �থাসম্ভব তববথিা �রনোে 
হনোব।

 6 বা োর তবশধী ইউধনে থা�া ত�ানোনা ধবধ্ডিংনোির তক্ষনোরে আপনানো� 
অবশ্যই বেকে ম্ান ও প্রে্যাধশে ভািানোের তথনো� সম্স্ত র�নোম্র সর�াধর 
তরন্াল অ্যাধসে্যান্স গ্রহন �রনোে হনোব। আপতি বর্ানিা সরর্াতর বরন্টাি 
অ্যাতসে্যান্স প্রি্যা�্যাি র্রনি পারনবি িা।

 আইন তবপানোর আপনার �ম্মীনোদর প্রধশধক্ষে �রুন। আপিার হনয় 
সুপাতরিনেনডেন্ট, রষেোনবষেে র্মমী, দািাি এবং বসিসম্যাি সহ আপিার 
র্মমী ও এনজন্টরা য্া বিনব ও র্রনব বসনষেনরে আইিি আপিানর্ িার 
দায়ভার তিনি হনব। তিতচিি বহাি বয্ আপিার র্মমী ও এনজন্টরা ি্যায্্য 
আবাসনির আইি এবং তর্ভানব িা বমনি চিনি হয় িা জানিি।

�ধদ আপধন NYC ম্ানবাধি�ানোরর আইন সম্পনো�কে  তসধম্নানোর ত�াগ ধদনোে 
চান োহনোল 212-416-0197 নম্বনোর ত�ান �রুন।

 ত�ানোনা বাধিওিালা লধীজ অস্ধী�ার,তবশধী পধরম্াণ অথকে, অধেধরক্ত �ধী, 
ধবধভন্ন সুনো�াগ ও পধরনোষবা অস্ধী�ার বা তম্রাম্ে আপিার সুরতষেি 
অবথিার জি্য(ি্যায্্য আবাসি তর্? সারেী বদ�ুি) অস্ীর্ার র্রনি 
পারনব িা।

 আপনার প্রধেবন্�োর �ারনোণ আপধন থা�ার জন্য ন্যা�্য আনোবদন 
�রার অধি�ার আপনার আনোে। তবশধীরভাগ পধরধথিধেনোে, ম্ারোহধীন �ষ্ট 
না হনোল বাধিওিালানো� অথকে প্রদান �রা আবশ্য�। এর্টি ি্যায্্য র্ার্ার 
জায়গা এইরর্ম হনি পানর, উদাহরেস্রূপ, আপিার তবত্ডিং বা আপিার 
অ্যাপাে্ক নমনন্টর বর্ানিা বভৌি পতরবি্ক ি অর্বা আপিার মািতসর্ সহায়র্ 
পশু রা�ার অিনুমাদনির জি্য তবত্ডিংনয়র িীতিনি পতরবি্ক ি।

 সম্স্ত উপলভ্য আবাসন তদখার অধি�ার আপনার আনোে। আপিানর্ 
বর্ানিা তিতদ্কষ্ট জায়গায়, পািা অর্বা অ্যাপাে্ক নমনন্ট সীতমি পতরনষবা প্রদাি 
বা পাঠানিা য্ানব িা। উদাহরেস্রূপ, বর্ানিা বাতিওয়ািা বা ব্রার্ার 
র্�িই আপিানর্ বিনি পারনবি বয্ “শুিুমারে পতরবারবনগ্কর জি্য” অর্বা 
“র্াজ র্রনব িা” র্ারে প্রি্যাতশি ভািানে এর্জি প্রতিবন্ী।

 বাধিওিালানো� অবশ্যই সর�াধর তরন্াল অ্যাধসে্যান্স স্ধী�ার �রনোে 
হনোব। আপতি য্তদ িারা 8, LINC, HASA, SSI/SSDI অর্বা 
অি্যাি্য পাবতির্ অ্যাতসস্্যান্স পাি িাহনি ছয় বা িার ববশী ইউতিে 
তবত্ডিং আনছ এমি বাতিওয়ািানর্ অবশ্যই বরন্টাি অ্যাতসে্যান্স স্ীর্ার 
র্রনি হনব।

 আপিার সুরষো অবথিার তভততিনি অি্যাি্য ভািানে সহ বিানর্রা আপিানর্ 
হয়রাতি বা হুমতর্মিূর্ আচরে বা মন্তব্য র্রনি পারনব িা (ি্যায্্য 
আবাসি তর্? এর সারেী বদ�ুি)।

�ধদ আপনার ম্নোন হি ত� আপধন ববষনোম্্যর ধশ�ার হনোিনোেন 
োহনোল 212-416-0197 নম্বনোর �ল �রুন এবং NYC ম্ানবাধি�ার 
�ধম্শনোনর সনোগে �থা বলুন।

NYC তে ন্যা�্য আবাসন সম্পনো�কে  প্রধেটি ভািানোে 
 ত� ত� 5টি ধজধনস সম্পনো�কে  জাননোে হনোব

বাস্তব পধরধথিধে  আপনানো�  
ববষ্যম্্য শনাক্ত �রনোে সাহা�্য �রনোব

  পধরধথিধে #1
বর্ানিা িিুি বাতিওয়ািা বস�ানি বসবাসরি এর্টি অতভবাসী পতরবারনর্ 
সম্াব্য পুতিতশ র্ায্্কর্িানপর ফনি তিব্কাসি হনি পানর এমি ভয় বদত�নয় বসই 
আবাসি বর্নর্ িুনি বদওয়ার বচষ্টা র্রনছি। NYC মািবাতির্ার আইি 
অিসুানর অতভবাসি তথিতির র্ারনে ভািানেনদর ঠর্ানিা ববআইতি র্াজ।

  পধরধথিধে #2
ছয় ইউতিে আনছ এমি তবত্ডিংনয় দইু ববিরুনমর অ্যাপাে্ক নমন্ট ভািা বদওয়া 
হনব বনি এর্টি বরেেীবদ্ধ তবজ্াপি বদওয়া হনয়নছ। হাতসিিু দািানির র্ানছ 
অ্যাপাে্ক নমন্ট সম্পনর্্ক  জািনি বয্াগানয্াগ র্নরনছ এবং জাতিনয়নছ বয্ দইু ববিরুনমর 
জি্য িার র্ানছ িারা 8 আনছ। দািাি বনিনছ “দঃুত�ি। আমরা িারা 8 
ভাউচার গ্রহে র্তর িা।” সরর্াতর বরন্টাি অ্যাতসস্্যানন্সর মাি্যনম অর্্কপ্রদাি 
র্রা হনব এই র্ারনে বর্ানিা ভািানে বর্ িীজ তদনি অস্ীর্ার র্রনি িা NYC 
মািবাতির্ার আইি তবনরািী র্াজ।

  পধরধথিধে #3
সাতমিা প্রতিবন্ী য্ার ফনি বস �ুব উতবিগ্ন র্ানর্ ও প্যাতির্ অ্যাোনর্র তশর্ার 
হয় তর্ন্তু য্�ি বস ভাইনয়র কুকুনরর পতরচয্্কা র্নর ি�ি সুথি র্ানর্। সাতমিার 
িাক্তার মািতসর্ সহায়িার জি্য িার সনঙ্গ বপাষ্য রা�ার পরামশ্ক তদনয়নছ, 
তর্ন্তু য্�ি বস বাতিওয়ািানর্ িা জাতিনয়নছ, ি�ি বাতিওিা বপাষ্য রা�নি 
বদনবি িা বনি জাতিনয়নছি এবং জতরমািা র্রার হুমতর্ তদনয়নছি। আবাসনি 
অসুতবিা িা র্ার্নি NYC মািবাতির্ার আইি অিসুানর প্রতিবন্ী ভািানেনদর 
জি্য বাতিওয়ািা ি্যায্্য আবাসি প্রদাি র্রনি বাি্য।


