ডাকেযােগ পাঠােবন অথবা
েকাথায় আপনার দািব স�েকর্ অনুস�ান করেবন
আপনার ফমর্ িট েকাথায়

MAIL TO:

কােনি�কাট, েমইন, ময্াসাচু েসটস্, িনউ হয্া�শায়ার, েরাড
আইলয্া� এবং ভারম� এর জনয্:
ব�ন আ�িলক অিফস
Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
Thomas P. O’Neill Jr. Federal Building
10 Causeway Street, Room 321
Boston, MA 02222-1092
েটিলেফান (617) 994-8300 অথবা 1-800-827-5005
ফয্া� (617) 565-7313 • TTY (617) 565-5453
ই-েমল: Complaints_office_01@hud.gov

অয্ারকানসাস্, লুইিজয়ানা, িনউ েমি�েকা, ওকলােহামা এবং
েট�াস এর জনয্:
েফাটর্ওয়াথর্ আ�িলক অিফস
Fair Housing Office
U.S. Dept. of Housing and Urban Development
801 Cherry Street
Suite 2500, Unit #45
Fort Worth, TX 76102-6803
েটিলেফান (817) 978-5900 অথবা 1-888-560-8913
ফয্া� (817) 978-5876/5851 • TTY (817) 978-5595
ই-েমল: Complaints_office_06@hud.gov

িনউ জািসর্ , িনউ ইয়কর্ এবং দয্ কয্ািরিবয়ান এর জনয্:
িনউ ইয়কর্ আ�িলক অিফস
Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
26 Federal Plaza, Room 3532
New York, NY 10278-0068
েটিলেফান (212) 542-7519 অথবা 1-800-496-4294
ফয্া� (212) 264-9829 • TTY (212) 264-0927
ই-েমল: Complaints_office_02@hud.gov

আইওয়া, কয্ানসাস্, িমেসৗির এবং েন�া�া'র জনয্:
কয্ানসাস্িসিট আ�িলক অিফস
Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
Gateway Tower II
400 State Avenue, Room 200, 4th Floor
Kansas City, KS 66101-2406
েটিলেফান (913) 551-6958 অথবা 1-800-743-5323
ফয্া� (913) 551-6856 • TTY (913) 551-6972
ই-েমল: Complaints_office_07@hud.gov

েডলাওয়য্ার, িডি�� অব কলাি�য়া, েমিরলয্া�,
েপনিসলভয্ািনয়া, ভািজর্িনয়া এবং ওেয়� ভািজর্িনয়ার জনয্:
িফলােডলিফয়া আ�িলক অিফস
Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
The Wanamaker Building
100 Penn Square East
Philadelphia, PA 19107-9344
েটিলেফান (215) 861-7646 অথবা 1-888-799-2085
ফয্া� (215) 656-3449 • TTY (215) 656-3450
ই-েমল: Complaints_office_03@hud.gov

PLACE
POSTAGE
HERE

এই তথয্ সং�হ সং�া� পাবিলক িরেপািটর্ং বােডর্ন-এ �িতিট উত্তেরর জনয্ গেড় 20 িমিনট সময় লােগ, যার অ�ভুর্ � হল িনেদর্ শাবলী
পযর্ােলাচনা, বতর্ মােন আেছ এমন তেথয্র সূে�র জনয্ অনুস�ান, �েয়াজনীয় তথয্ সং�হ ও তার র�ণােব�ণ এবং তথয্ সং�হ স�ূণর্ করা ও
সংগৃহীত তেথয্র পযর্ােলাচনা।
েযসব আইন আবাসন এবং নগেরা�য়ন দ�রেক এই তথয্ সং�েহর অনুমিত িদেয়েছ েসগিল হল িসিভল রাইটস্ অয্া� 1968 এর টাইেটল VIII
যা 1988 এর েফয়ার হাউিজং অয্ােম�েম�স্ অয্া� �ারা সংেশািধত (P.L. 100-430); িসিভল রাইটস্ অয্া� 1964 এর টাইেটল VI, (P.L. 88-352);
1973 এর িরহয্ািবিলেটশন অয্া� এর 504 ধারা, যা সংেশািধত (P.L. 93-112); টাইেটল I- হাউিজং অয্া� কিমউিনিট েডেভলপেম� অয্া� 1974 এর
109 ধারা, যা সংেশািধত, (P.L. 97-35); অয্ােমিরকানস্ উইথ িডসএিবিলিটজ্ অয্া� 1990, (P.L. 101-336); এবং এজ িডসি�িমেনশন অয্া�, 1975
যা সংেশািধত (42 U.S.C. 6103)।
এই তথয্ আবাসন সং�া� ৈবষেময্র অিভেযােগর তদ� এবং �ি�য়াকরেণর জনয্ বয্বহৃত হেব। এই তথয্ মািকর্ ন যু�রাে�র িবচার িবভােগর
কােছ আবাসন সং�া� ৈবষেময্র ে�ে� পয্াটানর্ এবং �্ যাি�স্ মামলা দােয়র করার কােজ অথবা যিদ িহংসাত্মক ঘটনা হয়, তাহেল েয বয্ি�
েসই অপরাধ কেরেছন তাঁেক শাি� েদওয়ার জনয্; এবং ে�ট অথবা �ানীয় েফয়ার হাউিজং এেজি�, যারা অিভেযােগর �ি�য়াকরেণর জনয্ �ায়
সমমােনর েফয়ার হাউিজং আইন পিরচালনায় সাহাযয্ কের, তােদর কােছ �কাশ করা হেত পাের। েয তেথয্র জনয্ অনুেরাধ করা হেয়েছ তার িকছু
বা সবটাই িদেত পারার ে�ে� বয্থর্তা HUD এর সহায়তা পাওয়ার ে�ে� িবল� অথবা �তয্াখয্ােনর কারণ হেত পাের।
এই তেথয্র �কাশ ে��া�সূত।

অয্ালাবামা, ে�ািরডা, জিজর্য়া, েকনটািক, িমিসিসিপ, নথর্
কয্ােরালাইনা, সাউথ কয্ােরালাইনা এবং েটেনিস'র জনয্:
অয্াটলা�া আ�িলক অিফস
Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
Five Points Plaza
40 Marietta Street, 16th Floor
Atlanta, GA 30303-2808
েটিলেফান (404) 331-5140 অথবা 1-800-440-8091 x2493
ফয্া� (404) 331-1021 • TTY (404) 730-2654
ই-েমল: Complaints_office_04@hud.gov
ইিলনয়, ইি�য়ানা, িমিশগান, িমেনেসাটা, ওহাইও এবং
উইসকনিসন এর জনয্:
িশকােগা আ�িলক অিফস
Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
Ralph H. Metcalfe Federal Building
77 West Jackson Boulevard, Room 2101
Chicago, IL 60604-3507
েটিলেফান 1-800-765-9372
ফয্া� (312) 886-2837 • TTY (312) 353-7143
ই-েমল: Complaints_office_05@hud.gov
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কেলারােডা, ম�ানা, নথর্ ডােকাটা, সাউথ ডােকাটা, উটাহ্এবং
উওিমং এর জনয্:
েডনভার আ�িলক অিফস
Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
1670 Broadway
Denver, CO 80202-4801
েটিলেফান (303) 672-5437 অথবা 1-800-877-7353
ফয্া� (303) 672-5026 • TTY (303) 672-5248
ই-েমল: Complaints_office_08@hud.gov
অয্ািরেজানা, কয্ািলেফািনর্ য়া, হাওয়াই এবং েনভাদা'র জনয্:
সয্ান�্যাি�সেকা আ�িলক অিফস
Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
600 Harrison Street, Third Floor
San Francisco, CA 94107-1387
েটিলেফান 1-800-347-3739
ফয্া� (415) 489-6558 • TTY (415) 489-6564
ই-েমল: Complaints_office_09@hud.gov

আবাসন

সং�া� ৈবষেময্র িশকার?
যিদ আপনােক আবাসন
সং�া� অিধকার েদওয়ার
��াব �তয্াখয্ান করা হয় ...
তাহেল আপিন হয়ত েবআইিন
ৈবষেময্র িশকার হেয়েছন।

িনরেপ� আবাসন

আপনার
অিধকার!
হল

আলা�া, ইডােহা, ওেরগন এবং ওয়ািশংটেনর জনয্:
িসেয়ট্ল্আ�িলক অিফস
Fair Housing Office
U.S. Department of Housing and Urban Development
Seattle Federal Ofﬁce Building
909 First Avenue, Room 205
Seattle, WA 98104-1000
েটিলেফান (206) 220-5170 অথবা 1-800-877-0246
ফয্া� (206) 220-5447 • TTY (206) 220-5185
ই-েমল: Complaints_office_10@hud.gov
যিদ আপনার িনকটতম আ�িলক অিফেস েযাগােযাগ করার পেরও
আপনার �� থােক - তাহেল আপিন পুনরায় HUDএর সে�
েযাগােযাগ করেত পােরন এই িঠকানায়:
U.S. Dept. of Housing and Urban Development
Office of Fair Housing and Equal Opportunity
451 7th Street, S.W., Room 5204
Washington, DC 20410-2000
েটিলেফান 1-800-669-9777
ফয্া� (202) 708-1425 • TTY 1-800-927-9275

ৈবদুয্িতন প�িতেত জমা করেত হেল, এই ওেয়বসাইট-এ আসুন: www.hud.gov/fairhousing • হটলাইন: 1-800-669-9777

Brochure Design_4 Panel_2-23-11_VERSION 2-BN.indd 1

আপিন িক

মািকর্ ন যু�রাে�র আবাসন এবং নগেরা�য়ন দ�র
Bengali

11/17/2011 11:55:28 AM

ৈবষেময্র িশকার?

"একিট িনরাপদ এবং সু�র বাস�ানেক 'গৃহ' বেল ডাকেত পারা েসই
মািকর্ ন �ে�র অ�ভুর্ � যােত সুেযাগ ও সাফলয্ েয সকেলর নাগােলর
মেধয্ আেছ এই জািতগত িব�াস �িতফিলত হয়। আমােদর েফয়ার
হাউিজং আইেনর অধীেন সব নাগিরকেক তাঁেদর পছে�র গৃহ অথবা
অয্াপাটর্েম�-এ আরও ভােলা জীবন ৈতির করার সুেযাগ েদওয়া িনি�ত
হয় -- তাঁেদর জািত, বণর্, ধমর্, িল�, জািতগত উৎপিত্ত, পািরবািরক
অব�ান অথবা �িতব�কতা যাই েহাক না েকন।"

আপিন কীভােব আবাসন সং�া� ৈবষময্

িচনেত পারেবন?

আবাসেনর ে�ে� িন�িলিখত িবষেয়র কারেণ
ৈবষময্মূলক আচরণ েবআইিন...

েফয়ার হাউিজং অয্া� এর অধীেন িন�িলিখতগিল

েবআইিন:

•

জািত

•

বণর্

•

জািতগত উৎপিত্ত

•

আপনােক আবাসন ভাড়া েদওয়া অথবা িবি� করার ��াব �তয্াখয্ান

•

ধমর্

•

আপনােক বলা েয আবাসন পাওয়া যােব না যখন বা�িবকই তা পাওয়া
যাে�

•

িল�

•

•

শধু িনিদর্ � িকছু �িতেবেশর এলাকায় আপনােক অয্াপাটর্েম� অথবা বািড়
েদখােনা

পািরবািরক অব�ান (েযসব পিরবাের 18 বছেরর কমবয়সী িশশ আেছ, অথবা েযসব
পিরবাের স�ানস�বা মিহলা আেছন)

•

�িতব�কতা

•

একিট বাস�ান িবি� অথবা ভাড়া েদওয়ার জনয্ িবিভ� শতর্ াবলী অথবা
অ�ািধকার ইতয্ািদ জাির করা

•

িবিভ� ধরেনর আবাসন পিরেষবা অথবা সুেযাগ-সুিবধা েদওয়া

•

শধু পছে�র �েপর েলাকজেনর জনয্ আবাসন সং�া� িব�াপন েদওয়া

•

আপনােক ব�কী ঋণ সং�া� তথয্ িদেত অ�ীকার করা, ব�কী ঋেণর
��াব �তয্াখয্ান করা অথবা ব�কী ঋেণর জনয্ িবিভ� শতর্ াবলী আেরাপ
করা

•

আপনােক স�িত্ত িবমার সুিবধা িদেত অ�ীকার করা

•

ৈবষময্মূলক প�িতেত স�িত্তর মূলয্ায়ন পিরচালনা করা

•

যিদ আবাসন স�ূণর্ বয্বহার করার জনয্ �েয়াজন হয়, তাহেল িনেজর
খরেচ আপনার বাস�ােনর অথবা সাধারেণর বয্বহাযর্ এলাকার যুি�স�ত
েছাটখাট পিরবতর্ নসাধন করার অনুেমাদন িদেত অ�ীকার করা। (েযখােন
যুি�স�ত বেল মেন হেব েসখােন একজন বািড়র মািলক পিরবতর্ েনর
অনুমিত তখনই িদেত পােরন যখন আপিন বািড় েছেড় েগেল স�িত্তিটেক
পূেবর্র অব�ায় িফিরেয় িদেত রািজ হেবন।)

•

যিদ �িতব�কতা েনই এমন বয্ি�েদর সে� সমানভােব আপনার আবাসন
বয্বহার করার �েয়াজন হয়, তাহেল িবিধ, নীিত, কমর্প�িত অথবা
পিরেষবার ে�ে� যুি�স�ত েছাটখাট পিরবতর্ েনর অনুমিত িদেত অ�ীকরা
করা।

•

�েবশেযাগয্ কের আবাসেনর নকশা ৈতির এবং আবাসন িনমর্াণ করেত বয্থর্
হওয়া

•

কাউেক িনরেপ� আবাসেনর অিধকার িদেত কাজ করেছন অথবা সাহাযয্
করেছন এমন কােরা সে� হয়রািনমূলক, েজারপূবর্ক, ভীিত�দশর্নকারী
অথবা হ�ে�পমূলক আচরণ করা
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যিদ মেন কেরন েয আপনার অিধকারগিল লি�ত

হেয়েছ...
•

HUD অথবা ে�ট অথবা �ানীয় েফয়ার হাউিজং এেজি� আপনােক অিভেযাগ দােয়েরর
কােজ সাহাযয্ করেত ৈতির।

•

আপনার তথয্ পাওয়ার পের, HUD অথবা ে�ট অথবা �ানীয় েফয়ার হাউিজং এেজি�
আপনার উত্থাপন করা উে�েগর িবষয়গিল িনেয় আেলাচনা করার জনয্ আপনার সে�
েযাগােযাগ করেব।

এই তথয্গিল আপনার েরকডর্ এর জনয্ রাখুন।

/

েয তািরেখ আপনার তথয্ HUD-েক ডাকেযােগ পািঠেয়েছন:
েয িঠকানায় আপিন তথয্ পািঠেয়েছন:

অিফস

/

েটিলেফান

রা�া
শহর

ে�ট

িজপ েকাড

যিদ এই ফমর্িট ডাকেযােগ পাঠােনার পের িতন স�ােহর মেধয্ HUD অথবা ে�ট অথবা �ানীয় েফয়ার হাউিজং
এেজি�র কাছ েথেক সাড়া না পান, তাহেল আপনার অিভেযােগর অব�ান স�েকর্ জানেত েটিলেফান করেত
পােরন।
িপছেনর পৃ�ায় িঠকানা এবং েটিলেফােনর তািলকা েদখুন।

এখান েথেক িছঁড়ুন। ভাঁজ করন এবং আঠা অথবা েটপ লািগেয় ব� করন (ে�পল বয্বহার করেবন না)
............................................................................................................................................................................................

আপিন িক আবাসন সং�া�

আবাসন সং�া� ৈবষময্ স�িকর্ত তথয্

মািকর্ ন যু�রাে�র আবাসন এবং নগেরা�য়ন দ�র
িনেদর্ শাবলী:

(অনু�হ কের টাইপ করন অথবা �� অ�ের িলখুন) এই ফমর্িট যত্নসহকাের পড়ুন।
সব �ে�র উত্তর েদওয়ার েচ�া করন। যিদ উত্তর না জােনন অথবা যিদ একিট �� আপনার ে�ে� �েযাজয্ না
হয়, তাহেল �ানিট খািল রাখুন। েয ৈবষময্মূলক আচরেণর িবরে� অিভেযাগ জানােনা হে� তা ঘটার পের
অিভেযাগ দােয়র করার জনয্ আপিন এক বছর সময় পােবন। আপনার ফমর্িটেত তািরখ িদেয় �া�র করেত
হেব।

অিফস অব েফয়ার হাউিজং অয্া� ইকুয্য়াল অপারচু িনিট

2)

েকন আপিন আবাসন সং�া� ৈবষেময্র িশকার হেয়েছন বেল মেন কেরন?
এর কারণ িক এর মেধয্ েকােনািট:
জািত • বণর্ • ধমর্ • িল� • জািতগত উৎপিত্ত
আেছ) • �িতব�কতা?

•

•

পািরবািরক অব�ান(পিরবাের 18 বছেরর কমবয়সী িশশ

উদাহরণ�রপ: আপনােক িক জািতগত কারেণ আবাসন িদেত অ�ীকার করা হেয়িছল? আপনােক িক আপনার
ধেমর্র কারেণ ব�কী ঋণ িদেত অ�ীকার করা হেয়িছল? অথবা আপনার িশশ আেছ বেল িক আপনােক
অয্াপাটর্েম� েদওয়া হয় িন?

আপনার নাম

েকন আপনােক আবাসন সং�া� অিধকার েদওয়া হয় িন তা সংে�েপ বয্াখয্া করন এবং উপেরর েয
িবষয়(গিল) �েযাজয্ বেল মেন কেরন, েসগিল িঘের বৃত্ত আঁকুন।

আপনার িঠকানা

শহর

েটিলেফান করার সবেচেয় ভােলা সময়

ে�ট

আপনার িদবসকালীন েটিলেফান ন�র

িজপ েকাড

সা�য্কালীন েটিলেফান ন�র

যিদ আমরা আপনার কােছ েপৗঁেছােত না পাির তাহেল আর
কােক েটিলেফান করেত পাির?

1)

েযাগােযােগর বয্ি�র নাম

েটিলেফান করার সবেচেয় ভােলা সময়

িদবসকালীন েটিলেফান ন�র

সা�য্কালীন েটিলেফান ন�র

েযাগােযােগর বয্ি�র নাম

েটিলেফান করার সবেচেয় ভােলা সময়

িদবসকালীন েটিলেফান ন�র

সা�য্কালীন েটিলেফান ন�র

আপনার কী হেয়িছল?
আপনার িবরে� কীভােব ৈবষময্মূলক আচরণিট করা হেয়েছ?

উদাহরণ�রপ: আপনােক িক আবাসন ভাড়া েদওয়া অথবা েকনার সুেযাগ েদওয়ার ��াব �তয্াখয্ান করা

3)

েকন আপনার িবরে� ৈবষময্মূলক আচরণ করা হেয়েছ বেল আপনার মেন হয়?

উদাহরণ�রপ: যাঁরা এিট কেরেছন তাঁরা িক বািড়ওয়ালা, বািড়র মািলক, বয্া�, �াবর স�িত্তর এেজ�,
ে�াকার, েকা�ািন অথবা �িত�ান?
িযিন আপনার িবরে� ৈবষময্মূলক আচরণ কেরেছন তাঁেক শনা� করন।

নাম

িঠকানা

4)

হেয়েছ? ঋণ িদেত অ�ীকার করা হেয়েছ? বলা হেয়েছ েয আবাসন পাওয়া যােব না যখন আসেল তা পাওয়া

েয ৈবষময্মূলক আচরেণর জনয্ অিভেযাগ জানােনা হে� েসিট েকাথায়
ঘেটিছল?

উদাহরণ�রপ: েসিট িক একিট ভাড়া েনওয়া ইউিনট িছল? একিট পিরবােরর গৃহ িছল? জনসাধারেণর অথবা
সহায়তা�া� আবাসন িছল? �াময্মাণ গৃহ িছল?
এই ৈবষময্মূলক আচরণ িক বয্া� অথবা অনয্ েকােনা ঋণদানকারী �িত�ােন ঘেটেছ?
িঠকানা িদন।

যাে�? অনয্ যারা আবাসন েপেত েচ�া করেছন তাঁেদর েথেক িভ� আচরণ আপনার সে� করা হেয়েছ?

িঠকানা

5)

কী ঘেটেছ তা সংে�েপ বলুন

শহর

OMB অনুেমাদন নং 2529-0011 (েময়াদপূিতর্ 03/31/2014)

িজপ েকাড

েশষ ৈবষময্মূলক আচরণ কখন ঘেটিছল?

/

তািরখ িলখুন
েয ৈবষময্মূলক আচরেণর িবরে� অিভেযাগ জানােনা হে� েসিট িক
ধারাবািহক অথবা এখনও চলেছ?

�া�র

ফমর্ HUD-903.1 Bengali (2011)

ে�ট

হয্াঁ

/
না

তািরখ

এই ফমর্ িট HUD এর কােছ অথবা আপনার িনকটতম েফয়ার হাউিজং এেজি�র কােছ পাঠান।
যিদ এই ফমর্িট পূরণ করেত না পােরন, তাহেল সরাসির অিফেস েটিলেফান করেত পােরন। িপছেনর পৃ�ায়
িঠকানা এবং েটিলেফােনর তািলকা েদখুন।
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