
- 1 -

প্রতিবন্ধীদের জন্য সুতবধাজন্ক বাসস্থান্ পাওয়ার ক্ষেদে ভাড়াটিয়াদের অতধকার প্রকাদের তবজ্ঞতি 

সুতবধাজন্ক বাসস্থান্ 

নিউ ইয়র্ক  স্টেট মািবানির্ার আইি অিুযায়ী বাসস্থাি প্রদাির্ারীদদর প্রনিবন্ধীদদর চানিদা অিুযায়ী সুনবিাজির্ বাসস্থাি নদদি িদব অথবা নবনডিং বা থার্ার 

জায়গায় নর্ছু পনরবিক ি র্দর নদদি িদব। স্টযমি, আপিার যনদ শারীনরর্, মািনসর্ বা নচনর্ৎসাগি প্রনিবন্ধর্িা থাদর্, িািদে আপনি আপিার বানিওয়াোদর্ 

নবনডিংদয়র সািারণ জায়গা বযবিার র্রদি নদদি বেদি পাদরি অথবা নিদজর চানিদা পূরদণর জিয নিনদক ষ্ট নর্ছু িীনি বদোদি বেদি পাদরি। 

সুনবিাজির্ বাসস্থাদির অিুদরাি র্রার জিয আপনি আপিার বানিওয়াোর সদে স্টযাগাদযাগ র্রদি পাদরি 

 বা  িম্বদর অথবা ইদমইে র্রদি পাদরি এখাদি *
।

আপিাদর্ বানিওয়াোদর্ জািাদি িদব স্টয আপিার প্রনিবন্ধর্িা আদছ বা শারীনরর্ সমসযা আদছ, যার ফদে বাসস্থাি বযবিাদর আপিার সমসযা িদে এবিং 

আপিার বানিওয়াোর দ্বারা প্রদত্ত সািারণ স্থাি বা সুনবিা বা পনরদেবাগুনে সমািভাদব অযাদেস র্রা ও বযবিার র্রার সুনবিাগুনে আবশযর্ িওয়ায় আপনি 

বাসস্থাদির অিুদরাি র্রদছি। বানিওয়াো নচনর্ৎসাগি িথয চাইদি পাদরি, যনদ প্রনিবন্ধর্িা বানিযর্ভাদব প্রর্াশ িা পায় এবিং বাসস্থাদির চানিদা প্রনিবন্ধর্িা 

সম্বন্ধীয় িয়। 

যনদ আপনি মদি র্দরি স্টয আপিার প্রনিবন্ধর্িার জিয সুনবিাজির্ বাসস্থাি প্রদাি র্রা িয়নি থবা আপনি সুনবিাজির্ বাসস্থাদির অিুদরাি র্দরদছি 

বদে আপিাদর্ বাসস্থাি স্টদওয়া িিয়নি বা আপিার নবরুদে প্রনিদশাি স্টিওয়া িদয়দছ, িািদে আপনি এই নবজ্ঞনির স্টশদে বযাখযা অিুযায়ী নিউ ইয়র্ক  

স্টেট মািবানির্ার নবভাদগ এর্টি অনভদযাগ দাদয়র র্রদি পাদরি। 

নিনদক ষ্টভাদব, আপিার যনদ শারীনরর্, মািনসর্ বা নচনর্ৎসাগি প্রনিবন্ধর্িা থাদর্, িািদে আপনি অিুদরাি র্রদি পাদরি:†

আপিার বাসস্থাদির নভিদর বযবিাদরর সুনবিার জিয অভযন্তরীণ পনরবিক দির অিুমনি (িদব, আপিাদর্ এই পনরবিক দির জিয অথক নদদি িদব এবিং ভািার স্টেদে 

আপিার বানিওয়াো আপিাদর্ বেদি পাদরি স্টয আপনি যখি বাইদর যাদবি, িখি স্টযি স্টসটিদর্ আদগর অবস্থায় র্দর নদদয় যাি); আপিার বানিওয়াোর নিয়ম, 

িীনি, অিুশীেি বা পনরদেবায় পনরবিক ি; নবনডিংদয়র সািারণ অঞ্চদে পনরবিক ি, যাদি আপনি নবনডিং বযবিাদরর সমাি সুদযাগ পাি। নিউ ইয়র্ক  স্টেট মািবানির্ার 

আইি অিুযায়ী বাসস্থাি প্রদাির্ারীদদর সািারণ জায়গায় সুনবিাজির্ পনরবিক দির জিয অথক নদদি িদব। 

নিউ ইয়র্ক  স্টেট মািবানির্ার আইদির অিীদি স্টয সুনবিাজির্ পনরবিক ি ও বাসস্থাদির জিয অিুদরাি র্রা যায়, স্টসগুনের উদািরদণর মদিয রদয়দছ: 

আপিার যনদ চোদফরায় সমসযা থাদর্, িািদে আপিার বানিওয়াো এর্টি র্যাম্প বা অিয স্টর্ািও সুনবিাজির্ উপায় নদদি পাদরি, যাদি আপনি নবনডিং স্টথদর্ 

স্টবদরাদি ও ঢুর্দি পাদরি। 

* উপদর 466.15(d)(1)-এর অিীদি প্রদাির্ারী িদে িাাঁ দর্ স্টযাগাদযাদগর িথয অবশযই নবজ্ঞনিদি থার্দি িদব। িদব, (d)(2)-এর অিীদি প্রদাির্ারী িদে ও

এই িথয জািা িা থার্দে বার্যটি এরূপ িদি পাদর, "সুনবিাজির্ বাসস্থাদির অিুদরাি র্রার জিয আপনি আপিার বানিওয়াোর সদে স্টযাগাদযাগ র্রদি পাদরি"।
† এই নবজ্ঞনিটি নিউ ইয়র্ক  স্টেট মািবানির্ার আইদির অিীদি আপিার অনির্ার সম্বদন্ধ িথয প্রদাি র্দর, স্টযটি নিউ ইয়র্ক  স্টেদটর স্টয স্টর্ািও স্থাদি অবনস্থি বযনির

স্টেদে প্রদযাজয। এই নবজ্ঞনিদি উনিনখি বযনি ছািাও স্থািীয় আইি অনিনরি নিরাপত্তা প্রদাি র্রদি পাদর, নর্ন্তু স্থািীয় আইি আপিার নিরাপত্তা র্মাদি পাদর িা।
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আপিার স্বাস্থযদসবা প্রদাির্ারী যনদ নেনখিভাদব জািাি স্টয স্টর্ািও প্রাণী আপিার সদে থার্দে স্টস আপিার প্রনিবন্ধর্িায় সািাযয র্রদি পাদর, িািদে 

আপনি "স্টপােয থার্দব িা" নিয়ম থার্া সদেও আপিার বানিদি স্টর্ািও প্রাণীদর্ রাখার অিুমনি পাদবি। 

আপিার বাথরুদম যনদ গ্র্যাব বার প্রদয়াজি িয়, িািদে আপনি নিদজর খরচায় স্টসগুনে োনগদয় নদদি বেদি পাদরি। আপিার বাসস্থাি যনদ 13ই মাচক , 1991 

সাদের পদর প্রথম ভািার জিয ৈ নর িদয় থাদর্ এবিং গ্র্যাব বার োগাদিার জিয স্টদওয়ােগুনে আবার সারাদিার প্রদয়াজি িয়, িািদে এর জিয অবশযই আপিার 

বানিওয়াো অথক স্টদদবি। 

আপিার প্রনিবন্ধর্িার জিয যনদ আপিার ইউনিদটর র্াছার্ানছ পানর্ক িংদয়র জায়গা প্রদয়াজি িয়, িািদে আপনি আপিার বানিওয়াোদর্ পানর্ক িংদয়র জায়গা 

নদদি বেদি পাদরি অথবা স্টর্ািও সিংেগ্ন জায়গা ফাাঁ র্া িা থার্দে অদপোর িানের্ায় আপিার িামদর্ সবার আদগ রাখদি বেদি পাদরি। 

আপিার যনদ দৃনষ্টশনিদি সমসযা থাদর্ এবিং অিয স্টর্ািও ফরমযাট, স্টযমি বি িরদফ ছাপাসি মুনিি নবজ্ঞনি চাি অথবা নবজ্ঞনিগুনে ইদেক্ট্রনির্ভাদব স্টপদি 

চাি, িািদে আপনি বানিওয়াোদর্ অিুদরাি র্রদি পাদরি। 

প্রদয়াজন্ীয় বযবহাদরর মান্ 

13ই মাচক , 1991 িানরদখর পদর বযবিাদরর জিয ৈিনর সব নবনডিংগুনেদর্ নিম্ননেনখি মাি পূরণ র্রদি িদব: পাবনের্ ও সািারণ অঞ্চেগুনে 

অবশযই প্রনিবন্ধীদদর যাওয়া ও বযবিাদরর জিয ৈিনর থার্দব। 

হুইেদচয়াদর থার্া বযনির জিয দরজাগুনেদর্ যদথষ্ট চওিা রাখদি িদব; এবিং 

এর্ানির্ পনরবাদরর জিয ৈিনর সবর্টি নবনডিংদয় বযবিারদযাগয পযাদসজওদয়, নফেচার, আউটদেট, থাদমকােযাট, বাথরুম ও রান্নাঘর থার্দি িদব। 

আপিার যনদ মদি িয় স্টয আপিার নবনডিং প্রদয়াজিীয় বযবিাদরর মাি পূরণ র্দর িা, িািদে আপনি নিউ ইয়র্ক  স্টেট মািবানির্ার নবভাদগ এর্টি অনভদযাগ 

দাদয়র র্রদি পাদরি। 

 

অতভদ াগ কীভাদব োদয়র করদবন্ 

অনভদযাদগ বনণকি ৈবেমযমূের্ র্াদজর এর্ বছদরর মদিয নবভাদগর র্াদছ বা অনভদযাদগ বনণকি ৈবেমযমূের্ র্াদজর নিি বছদরর মদিয আদােদি অনভদযাগ 

দাদয়র র্রদি িদব। আপনি www.dhr.ny.gov ওদয়বসাইট স্টথদর্ বা 1-888-392-3644. িম্বদর স্টফাি র্দর আপিার অনির্ার ও অনভদযাগ দাদয়র 

র্রার প্রনিয়া সম্বদন্ধ আরও িথয জািদি পাদরি। আপনি ওদয়বসাইদট অনভদযাদগর ফমক স্টপদি পাদরি বা স্টর্উ আপিাদর্ স্টসটি ইদমইদের মািযদম বা 

ডার্দযাদগ পাঠাদি পাদরি। আপনি নবভাদগর এর্টি আঞ্চনের্ র্াযকােদয়ও স্টফাি িা ইদমইে র্রদি পাদরি। ওদয়বসাইদট আঞ্চনের্ র্াযকােয়গুনে িানের্াভুি 

আদছ। 
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