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ৈবষময্মুk আবাসন — সকেলর জn সমান sেযাগ
আেমিরকা সব িদক েথেক সকল বয্িkর জn সমান sেযােগর pিতিনিধt কের। এই েদেশর নাগিরকেদর
ৈবিচtয্পূণর্ সমৃd এবং েয ঐেকয্র মেনাভাব আমােদর সকলেক একসূেt েবঁেধ েরেখেছ তা েসই sাধীনতা এবং
nায়িবচােরর নীিতgিলর pতীক যার ওপর এই রােTর িভত pিতি ত। এই কারেণ যখন েবআইিন ৈবষেময্র
ফেল নতুন অিভবাসী, সংখয্ালঘু জনেগা ী, িশশুসহ পিরবার এবং pিতবnী বয্িkেদর পছেnর আবাসন
েদওয়ার psাব pতয্াখয্ান করা হয়, তখন তা খুবই িবচিলত কের।
আবাসন এবং নগেরাnয়ন দpর অথর্াৎ িডপাটর্েমN অব হাউিজং অয্াN আরবান েডেভলপেমN (HUD) েফয়ার
হাউিজং অয্াk বলবৎ কের যা ৈবষময্মূলক আচরণ এবং গৃেহ, অয্াপাটর্েমN িবিlং-এ এবং কেNািমিনয়াম
েডেভলপেমN-এ -- অথর্াৎ আবাসন সংkাn pায় সব েলনেদেন যার অnভুর্k হল আবাসন ভাড়া েদওয়া এবং
িবিk করা এবং বnকী ঋণ পাইেয় েদওয়া, বয্িkেক ভীিত pদশর্ন িনিষd কের ।
রােTর েফডােরল আবাসন নীিতর মূল িভিt হল ভাড়ািভিtক আবাসন এবং গৃহ মািলকানার sেযােগ সকেলর
সমান pেবশািধকার। েযসব আবাসন পিরেষবা-pদানকারীরা জািত, বণর্, জািতগত উৎপিt, ধমর্, িলঙ্গ,
পািরবািরক অবsান অথবা pিতবnকতার কারেণ বািড় ভাড়া েদওয়ার অথবা িবিk করার psাব pতয্াখয্ান
কেরন, তাঁরা েফডােরল এর আইন লঙ্ঘন করেছন এবং HUD তােদর িবrেd কেঠার হােত আইন বলবৎকারী
পদেkপ gহণ করেব।
আবাসন সংkাn িবষেয় ৈবষময্মূলক আচরণ শুধু েয েবআইিন তাই নয়, এিট সব িদক েথেক sাধীনতা এবং
সমান sেযােগর েসই নীিতgিলর পিরপnী যা আেমিরকার নাগিরক িহেসেব আমােদর কােছ অতয্n মূলয্বান।
HUD এিট িনি ত করেত দায়বd যােত বাসsােনর জn অnসnানকারী সকল বয্িkর সেঙ্গ সমান আচরণ
করা হয়।
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েফয়ার হাউিজং অয্াk
ৈবষময্মুk আবাসন আইন অথর্াৎ েফয়ার হাউিজং অয্াk িনmিলিখত কারেণ আবাসন সংkাn
িবষেয় ৈবষময্মূলক আচরণ িনিষd কের:
•
•
•
•
•

•

জািত অথবা বণর্
জািতগত উৎপিt
ধমর্
িলঙ্গ
পািরবািরক অবsান (যার অnভুর্k হল িপতা-মাতার সেঙ্গ 18 বছেরর কমবয়সী িশশুেদর
বসবাস অথবা আইনসmত অিভভাবক; গভর্বতী মিহলা এবং েযসব বয্িk 18 বছেরর
কমবয়সী িশশুেদর েদখােশানার দািয়t িনেয়েছন)
pিতবnকতা

কী ধরেনর আবাসন এর অnভুর্k?
অিধকাংশ আবাসনই েফয়ার হাউিজং অয্াk এর অnভুর্k। েকােনা েকােনা পিরিsিতেত চারিট
ইউিনেটর অিধক নয় এমন ভবেন মািলক িনেজ বসবাস করেল, একিট পিরবােরর জn িনিদর্
আবাসন েbাকােরর সাহাযয্ না িনেয় িবিk করেল অথবা ভাড়া িদেল, pিত ান এবং pাইেভট kাব
পিরচািলত েযসব আবাসেন সদsেদর সংখয্া সীিমত রাখা হয়, েসসব েktgিলেত এই আইেন
ছাড় েদওয়া আেছ।

কী িনিষd?
আবাসন িবkয় এবং ভাড়া েদওয়ার েkেt: েকউ জািত, বণর্, ধমর্, িলঙ্গ, pিতবnকতা, পািরবািরক অবsান
অথবা জািতগত উৎপিtর কারেণ িনmিলিখত পদেkপgিলর মেধয্ েয েকােনািট িনেত পারেবন না:
•
•
•
•
•
•
•

আবাসন ভাড়া েদওয়ার অথবা িবিkর psাব pতয্াখয্ান করা
আবাসেনর জn আপস-আেলাচনার psাব pতয্াখয্ান করা
আবাসন অলভয্ কের েদওয়া
অn েকােনাভােব একিট বাসsান িদেত অsীকার করা
একিট বাসsান িবিk অথবা ভাড়া েদওয়ার জn িবিভn শতর্াবলী অথবা অgািধকার ইতয্ািদ
জাির করা
িবিভn ধরেনর আবাসন পিরেষবা অথবা sেযাগ-sিবধা েদওয়া
আবাসনিট েয পিরদশর্ন করা যােব, িবিk অথবা ভাড়া েদওয়া হেব তা িমথয্া বেল
pতয্াখয্ান করা
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•

•

লােভর জn গৃেহর মািলকেক এই বেল বাসsান িবিk করেত অথবা ভাড়া িদেত রািজ
করােনা অথবা রািজ করােনার েচ া করা েয েকােনা একিট িবেশষ জািতর মাnষ ইতয্ািদ
pিতেবেশর এলাকায় বসবােসর জn আসেছন অথবা আসেত চেলেছন (bকবািsং) অথবা
েকােনা বয্িkেক বাসsান ভাড়া েদওয়া অথবা িবিk সmিকর্ত েকােনা pিত ান, sেযাগsিবধা অথবা পিরেষবায় (েযমন একািধক তািলকাভুিk পিরেষবা) pেবশািধকার িদেত
অথবা সদsপদ িদেত অথবা অংশgহণ করেত িদেত অsীকার করা অথবা ওই ধরেনর
pেবশািধকার, সদsপদ অথবা অংশgহেণর শতর্াবলীর িভিtেত েকােনা বয্িkর সেঙ্গ
ৈবষময্মূলক আচরণ করা।

•
বnকী ঋেণর েkেt: েকউ জািত, বণর্, ধমর্, িলঙ্গ, pিতবnকতা, পািরবািরক অবsান অথবা জািতগত উৎপিtর
কারেণ িনmিলিখত পদেkপgিলর মেধয্ েয েকােনািট িনেত পারেবন না:
•
•
•
•
•
•

বnকী ঋণ েদওয়ার psাব pতয্াখয্ান করা
ঋণ সংkাn তথয্ েদওয়ার psাব pতয্াখয্ান করা
ঋেণর ওপর িবিভn ধরেনর শতর্ চাপােনা েযমন িবিভn sেদর হার, শতর্ অথবা িফ
সmিtর মূলয্ িনধর্ারেণর েkেt ৈবষময্ করা
ঋণ kেয়র psাব pতয্াখয্ান করা অথবা
ঋণ kেয়র েkেt িবিভn শতর্াবলী জাির করা।

এছাড়াও, িনmিলিখত িkয়াকলাপgিল েফয়ার হাউিজং অয্াk এর শতর্ লঙ্ঘন িহেসেব ধাযর্ হেব:
•
•

•
•
•

ৈবষময্মুk আবাসেনর অিধকার pেয়াগকারী অথবা অn যাঁরা েসই অিধকার pেয়াগ করেছন
তাঁেদর সাহাযয্কারীেদর ভয় েদখােনা, েজার কের বাধয্ করা, শাসােনা অথবা তাঁেদর কােজ
হsেkপ করা।
েকােনা বাসsান িবkয় অথবা ভাড়া েদওয়া সংkাn েকােনা িববৃিত েদওয়া, ছাপােনা অথবা
pকাশ করা যােত জািত, বণর্, ধমর্, িলঙ্গ, pিতবnকতা, পািরবািরক অবsান অথবা জািতগত
উৎপিtর ওপর িভিt কের পছn, সীমাবdতা অথবা ৈবষময্মূলক আচরেণর ইিঙ্গত আেছ।
ৈবষময্মূলক িবjাপেনর এই িনিষdকরণ একিট পিরবার এবং মািলেকর দখেল থাকা এমন
আবাসেনর েkেt pেযাজয্ যা েফয়ার হাউিজং অয্াk বিহভূর্ত।
মািলক এবং/অথবা েকােনা বাসsােন বসবাসকারী বয্িkর জািত, বণর্, ধমর্, িলঙ্গ,
pিতবnকতা, পািরবািরক অবsান অথবা জািতগত উৎপিtর ওপর িভিt কের বািড়র
মািলেকর বাসsােনর িবমা করােনার অnেরাধ pতয্াখয্ান করা
মািলক এবং/অথবা েকােনা বাসsােন বসবাসকারী বয্িkর জািত, বণর্, ধমর্, িলঙ্গ,
pিতবnকতা, পািরবািরক অবsান অথবা জািতগত উৎপিtর ওপর িভিt কের বািড়র
মািলেকর বাসsােনর িবমা করােনার শতর্াবলীর েkেt ৈবষময্ করা
মািলক এবং/অথবা বাসsােন বসবাসকারী বয্িkর জািত ইতয্ািদর কারেণ বািড়র মািলকেদর
জn বািড়র িবমা করােনার েযসব িবিভn িবকl উপায় আেছ েসgিলর সmেকর্ সmূণর্ তথয্
িদেত অsীকার করা
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•

বািড়র মািলেকর িবমা সংsােনর বয্বsা সmিকর্ত েকােনা িববৃিত েদওয়া, ছাপােনা অথবা
pকাশ করা যােত জািত, বণর্, ধমর্, িলঙ্গ, pিতবnকতা, পািরবািরক অবsান অথবা জািতগত
উৎপিtর ওপর িভিt কের পছn, সীমাবdতা অথবা ৈবষময্মূলক আচরেণর ইিঙ্গত আেছ।

যিদ আপনার েকােনা pিতবnকতা থােক, তাহেল অিতিরk sরkা
যিদ আপিন অথবা আপনার সহেযাগী কােরা:
•

•
•

এমন শারীিরক অথবা মানিসক pিতবnকতা থােক (যার অnভুর্k হল কােন েশানা, চলােফরা
এবং েচােখ েদখার েkেt dবর্লতা, কয্াnার, দীঘর্েময়ািদ মানিসক বয্ািধ, এইচ.আই.িভ./
এইডs অথবা মানিসক িবকােশর বয্াঘাত) যা জীবেনর এক অথবা তেতািধক pধান
িkয়াকলাপেক যেথ পিরমােণ সীমাবd কের
এই ধরেনর pিতবnকতার ইিতহাস থােক অথবা
এই ধরেনর pিতবnকতা আেছ বেল গণয্ করার কারেণ আবাসন pদানকারী যা করেত
পােরন না:
- যিদ আবাসন সmূণর্ বয্বহার করার জn pেয়াজন হয়, তাহেল িনেজর খরেচ আপনার
বাসsােনর অথবা সাধারেণর বয্বহাযর্ এলাকার যুিkসmত েছাটখাট পিরবতর্নসাধন
করার অnেমাদন িদেত অsীকরা করা। (েযখােন যুিkসmত বেল মেন হেব েসখােন
একজন বািড়র মািলক পিরবতর্েনর অnমিত তখনই িদেত পােরন যখন আপিন বািড়
েছেড় েগেল সmিtিটেক পূেবর্র অবsায় িফিরেয় িদেত রািজ হেবন।)
- যিদ pিতবnকতা েনই এমন বয্িkেদর সেঙ্গ সমানভােব আপনার আবাসন বয্বহার
করার pেয়াজন হয়, তাহেল িবিধ, নীিত, কমর্পdিত অথবা পিরেষবার েkেt যুিkসmত
েছাটখাট পিরবতর্েনর অnমিত িদেত অsীকার করা।

উদাহরণ: যিদ েকােনা ভবেন "েপাষা পশুপািখ না রাখা"র নীিত থােক, তাহেলও েসখােন েচােখ েদখার েkেt
dবর্লতা আেছ এমন েকােনা বয্িkেক পথিনেদর্শক kkর রাখেত িদেত হেব।
উদাহরণ: যিদ েকােনা অয্াপাটর্েমN কমেpk-এ ভাড়ােটেদর গািড় রাখার জn spচুর, অিনিদর্ sান েদওয়া
হয়, েসখােন েকােনা ভাড়ােটর চলেফরার েkেt অsিবধা থাকেল তাঁর অয্াপাটর্েমN এর কােছ
তাঁর জn গািড় রাখার একিট sান িনিদর্ কের েদওয়ার pেয়াজন হেত পাের যােত িতিন সহেজ
অয্াপাটর্েমN-এ pেবশ করেত পােরন। তেব, েফয়ার হাউিজং অয্াk এমন বয্িkেক sরkা েদয়
না িযিন অnেদর sাsয্ অথবা িনরাপtার েkেt সরাসির ঝুঁিক সৃি করেত পােরন অথবা িযিন
বতর্মােন েবআইিন মাদকdবয্ বয্বহার কেরন।
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একািধক পিরবােরর জn ৈতির নতুন ভবনgিলেত pেবশািধকার সংkাn শতর্াবলী: চার অথবা তার েচেয়
েবিশ ইউিনটিবিশ ভবন েযgিলেত 13 মাচর্ 1991 এর পের pথম বসবাস শুr হয় এবং যােত
িলফট আেছ:
•
•
•

জনসাধারণ এবং সাধারেণর বয্বহাযর্ এলাকাgিলেক অবশয্ই pিতবnী বয্িkেদর pেবেশর
sেযাগ িদেত হেব
সব দরজা এবং হলঘর hইলেচয়ার pেবশ করােনার পেk যেথ pশs হেত হেব
সব ইউিনটgিলেত অবশয্ই:
- ইউিনেট pেবশ এবং ইউিনেটর মেধয্ িদেয় একিট pেবশেযাগয্ পথ থাকেত হেব
- এমন আেলার sইচ, ৈবdয্িতক আউটেলট, থােমর্াsয্াট এবং অnাn পিরেবশ
িনয়ntণকারী বয্বsা থাকেত হেব যা সহজগময্
- sানাগােরর েদওয়াল যেথ শk হেত হেব যােত পরবতর্ীেত আঁকেড় ধরার বার লাগােনা
যায় এবং
- রাnাঘর এবং sানাগার এমন হেত হেব যা hইলেচয়াের েঘােরন এমন বয্িkরা বয্বহার
করেত পােরন।

যিদ চার অথবা তেতািধক ইউিনটিবিশ একিট ভবেন িলফট না থােক এবং েসই ভবেন pথম
বসবাস 13 মাচর্ 1991 এর আেগ শুr হয়, তাহেল এই মানদNgিল শুধু একতলার ইউিনটgিলর
েkেt pেযাজয্ হেব।
একািধক পিরবােরর জn ৈতির এই নতুন ভবনgিলর জn সহজগময্তার এই শতর্gিল েsট
অথবা sানীয় আইন অnসাের যিদ সহজগময্তার আরও কেঠার মান িনিদর্ করা থােক, তাহেল
েসgিলেক pিতsাপন করেব না।

িশশুসহ পিরবারgিলর জn আবাসন sরkা
েফয়ার হাউিজং অয্াk অnযায়ী 18 বছেরর কমবয়সী এক অথবা একািধক িশশু আেছ এমন েকােনা পিরবােরর
কতর্ার িবrেd ৈবষময্মূলক আচরণ েবআইিন। পািরবািরক অবsান sরkার অnভুর্k েসই সব পিরবার েযখােন
এক অথবা একািধক অpাpবয়s িশশু এেদর সেঙ্গ বাস কের:
•
•
•

একজন িপতা বা মাতা;
একজন বয্িk িযিন অpাpবয়s িশশু অথবা িশশুেদর তttাবধােনর আইনসmত দািয়t
েপেয়েছন (অিভভাবকtও এর অnভুর্k); অথবা
িপতা-মাতা অথবা আইনসmত অিভভাবেকর িলিখত অnমিতসহ িপতা-মাতা অথবা
আইনসmত অিভভাবেকর মেনানীত pিতিনিধ। পািরবািরক অবsান sরkার পিরিধ গভর্বতী
মিহলা এবং একিট অpাpবয়s িশশুর তttাবধােনর আইনসmত দািয়t েপেত চেলেছন এমন
েয েকােনা বয্িk পযর্n িবsৃত (এর অnভুর্k হেলন দtক gহণকারী অথবা pিতপালনকারী
িপতা-মাতা)।
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"বয়s বয্িkেদর জn আবাসন" এর েkেt ছাড়: েফয়ার হাউিজং অয্াk অnসাের বয়s বয্িkেদর িকছু িকছু
আবাসন বয্বsা এবং কিমউিনিট পািরবািরক অবsান sরkা েথেক িনিদর্ ভােব ছাড়pাp। বয়sেদর
আবাসন বয্বsা অথবা কিমউিনিট আইনসmতভােব অpাpবয়s িশশু আেছ এমন পিরবােরর কােছ
বাসsান িবিk করেত অথবা ভাড়া িদেত অsীকার করেত পাের। "বয়s বয্িkেদর আবাসেনর"
জn এই ছাড় পাওয়ার েযাগয্ হেত হেল, একিট বয্বsা অথবা কিমউিনিটেক অবশয্ই pমাণ
করেত হেব েয তার আবাসনিট:
•

•
•

এমন েsট অথবা েফডােরল কমর্সূিচর অধীেন েদওয়া হেয়েছ যা HUD এর িনধর্ারণ
অnসাের বয়s বয্িkেদর সহায়তা েদওয়ার জn িনিদর্ নকশা এবং পিরচালন পdিত
অnযায়ী ৈতির (েsট অথবা েফডােরল কমর্সূিচর সংjা অnসাের); অথবা
62 বছর অথবা তার েবিশ বয়সী বয্িkেদর জn ৈতির এবং শুধু তাঁরাই েসখােন বসবাস
কেরন; অথবা
55 বছর অথবা তার েবিশ বয়সী বয্িkেদর জn ৈতির এবং পিরচািলত।

"55
55 অথবা তার েবিশ বয়সী" বয্িkেদর আবাসন িহেসেব ছাড় পাওয়ার েযাগয্ হেত হেল, একিট
বয্বsা অথবা কিমউিনিটেক অবশয্ই িনmিলিখত শতর্gিল পূরণ করেত হেব:
•
•

•

ইউিনটgিলর কমপেk 80 শতাংেশ অবশয্ই কমপেk এমন একজন বািসnা থাকেত হেব
যাঁর বয়স 55 বছর অথবা তার েবিশ; এবং
েসই বয্বsা অথবা কিমউিনিটেক অবশয্ই এমন নীিত ও পdিত pকাশ করেত হেব
এবং েমেন চলেত হেব যােত তােদর "55 অথবা তার েবশী বয়সী"েদর একিট আবাসন
পিরচালনার অিভpায় pদিশর্ত হয়; এবং
েসই বয্বsা অথবা কিমউিনিট অবশয্ই বািসnােদর বয়েসর সতয্তা যাচাইেয়র েkেt HUD
এর িনয়ামক শতর্াবলী েমেন চলেব

"বয়s বয্িkেদর জn ৈতির আবাসেনর" ওপর ছাড় বয়sেদর আবাসন বয্বsা অথবা কিমউিনিটেক
জািত, বণর্, ধমর্, িলঙ্গ, pিতবnকতা অথবা জািতগত উৎপিtর ওপর িভিt কের আবাসন িবষেয়
ৈবষেময্র েkেt দায়বdতা েথেক sরkা েদয় না।
আবাসন সংkাn ৈবষময্ িনেয় েকােনা সমsা হেল HUD সাহাযয্ করার জn pstত। যিদ মেন
কেরন েয আপনার অিধকাgিল লঙ্ঘন করা হেয়েছ, তাহেল আপিন অনলাইন-এ, িচিঠ িলেখ অথবা
আপনার িনকটতম অিফেস েটিলেফান কের অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন। HUD এর কােছ
অিভেযাগ দােয়র করার জn েয ৈবষেময্র ঘটনা সmেকর্ অিভেযাগ জানােনা হেচ্ছ তা ঘটার অথবা
সমাp হওয়ার পর েথেক আপনার হােত এক বছর সময় থাকেব, তেব আপিন অবশয্ই যত শীঘর্
সmব এই অিভেযাগিট দােয়র করার েচ া করেবন।
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যিদ মেন কেরন েয আপনার অিধকারgিল লিঙ্ঘত হেয়েছ
HUD-েক
HUD
-েক কী বলেবন:
•
•
•
•
•

আপনার নাম এবং িঠকানা
আপিন েয বয্িkর িবrেd অিভেযাগ জানােচ্ছন তাঁর নাম এবং িঠকানা (িববাদী পk)
সংি আবাসেনর িঠকানা অথবা শনাkকরেণর অnাn উপায়
েয অিধকার লঙ্ঘেনর িবষেয় অিভেযাগ জানােনা হেচ্ছ তার একিট সংিkp বণর্না (েয ঘটনা
েথেক আপনার মেন হেয়েছ েয আপনার অিধকারgিল লঙ্ঘন করা হেয়েছ)
অিধকার লঙ্ঘেনর েয ঘটনা সmেকর্ অিভেযাগ জানােনা হেচ্ছ তার তািরখ।

েকাথায় িলখেবন অথবা েটিলেফান করেবন: অনলাইন-এ অিভেযাগ দােয়র কrন, অথবা আপনার িনকটতম
HUD অিফেস িচিঠ িলখুন, অথবা যিদ চান, আপিন ওই অিফেস সরাসির েটিলেফান করেত পােরন। যাঁরা
বিধর অথবা কােন কম েশােনন এবং TTY বয্বহার কেরন, তাঁরা েফডােরল ইনফরেমশন িরেল সািভর্s এর
শুlহীন 1-800-877-8339 নmের ওই অিফসgিলেত েটিলেফান করেত পােরন।

কােনিটকাট, েমইন, ময্াসাচুেসটs, িনউ hাmশায়ার, েরাড আইলয্াN এবং ভারমN এর জn:
েবাsন আঞ্চিলক অিফস
(Complaints_office_01@hud.gov)
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
ফয্াk (617) 565-7313 * TTY (617) 565-5453
িনউ জািসর্, িনউ ইয়কর্, পুেয়েটর্া িরেকা এবং মািকর্ন যুkরােTর ভািজর্ন আইলয্াNs এর জn:
িনউ ইয়কর্ আঞ্চিলক অিফস
(Complaints_office_02@hud.gov)
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
ফয্াk (212) 264-9829 * TTY (212) 264-0927
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েডলাওয়য্ার, িডিsTk অব কলািmয়া, েমিরলয্াN, েপনিসলভয্ািনয়া, ভািজর্িনয়া এবং ওেয়s ভািজর্িনয়ার জn:
িফলােডলিফয়া আঞ্চিলক অিফস
(Complaints_office_03@hud.gov)
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
ফয্াk (215) 656-3449 * TTY (215) 656-3450
অয্ালাবামা, েফ্লািরডা, জিজর্য়া, েকনটািক, িমিসিসিপ, নথর্ কয্ােরালাইনা, সাউথ কয্ােরালাইনা এবং েটেনিস'র
জn:
অয্াটলাNা আঞ্চিলক অিফস
(Complaints_office_04@hud.gov)
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
ফয্াk (404) 331-1021 * TTY (404) 730-2654
ইিলনয়, ইিNয়ানা, িমিশগান, িমেনেসাটা, ওহাইও এবং উইসকনিসন এর জn:
িশকােগা আঞ্চিলক অিফস
(Complaints_office_05@hud.gov)
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
ফয্াk (312) 886-2837 * TTY (312) 353-7143
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অয্ারকানসাs, লুইিজয়ানা, িনউ েমিkেকা, ওকলােহামা এবং েটkাস এর জn:
েফাটর্ওয়াথর্ আঞ্চিলক অিফস
(Complaints_office_06@hud.gov)
U.S. Department 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
ফয্াk (817) 978-5876/5851 * TTY (817) 978-5595
আইওয়া, কয্ানসাs, িমেসৗির এবং েনbাsা'র জn:
কয্ানসাs িসিট আঞ্চিলক অিফস
(Complaints_office_07@hud.gov)
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
ফয্াk (913) 551-6856 * TTY (913) 551-6972
কেলারােডা, মNানা, নথর্ ডােকাটা, সাউথ ডােকাটা, উটাহ্ এবং উওিমং এর জn:
েডনভার আঞ্চিলক অিফস
(Complaints_office_08@hud.gov)
U.S. Department of Housing and Urban Development
1670 Broadway
Denver, CO 80202-4801
েটিলেফান (303) 672-5437 অথবা 1-800-877-7353
ফয্াk (303) 672-5026 * TTY (303) 672-5248
অয্ািরেজানা, কয্ািলেফািনর্য়া, হাওয়াই এবং েনভাদা'র জn:
sান য্ািnসেকা আঞ্চিলক অিফস
(Complaints_office_09@hud.gov)
U.S. Department of Housing and Urban Development
600 Harrison Street, Third Floor
San Francisco, CA 94107-1387
েটিলেফান 1-800-347-3739
ফয্াk (415) 489-6558 * TTY (415) 489-6564
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আলাsা, ইডােহা, ওেরগন এবং ওয়ািশংটেনর জn:
িসেয়ট্l আঞ্চিলক অিফস
(Complaints_office_10@hud.gov)
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
ফয্াk (206) 220-5447 * TTY (206) 220-5185
যিদ আপনার িনকটতম আঞ্চিলক অিফেস েযাগােযাগ করার পেরও আপনার p থােক – তাহেল আপিন
পুনরায় এর সেঙ্গ েযাগােযাগ করেত পােরন এই িঠকানায়:
U.S. Department 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
ফয্াk (202) 708-1425 * TTY 1-800-927-9275
www.hud.gov/fairhousing
যিদ আপিন pিতবnী হন: তাহেল HUD আরও যা েদেব:
•
•
•

বিধর/কােন কম েশােনন এমন বয্বহারকারীেদর জn TTY েফান (িনকটতম HUD অিফেসর
জn উপেরর তািলকািট েদখুন)
েদাভাষী েটপ এবং েbইল সামgী
পড়া এবং ফমর্ পূরণ করার সময় সহায়তা

যখন আেবদন জমা েদন তখন কী হয়?
যখন েফয়ার হাউিজং অয্াk এর অধীেন নিথভুk হওয়ার জn আপনার আেবদনিট গৃহীত হেব,
তখন HUD আপনােক িলিখত িবjিp মারফত জানােব। HUD আরও যা করেব:
•
•
•

আইন লঙ্ঘনকারী িববাদী পkেক আপনার অিভেযাগ নিথভুk করার িবষেয় জানােব এবং
িববাদী পkেক অিভেযােগর একিট িলিখত জবাব জমা েদওয়ার অnমিত েদেব।
আপনার অিভেযাগিটর তদn করেব এবং িনধর্ারণ করেব েয িববাদী পk েফয়ার হাউিজং
অয্াk লঙ্ঘন কেরেছ বেল মেন করার িপছেন যুিkসmত কারণ আেছ িক না।
আপনার অিভেযাগ জমা েদওয়ার 100 িদেনর মেধয্ HUD যিদ অnসnান সmূণর্ করেত না
পাের তাহেল আপনােক এবং িববাদী পkেক জানােব এবং েদির হওয়ার কারণ দশর্ােব।
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েফয়ার হাউিজং অয্াk সmিকর্ত মীমাংসা: অিভেযােগর অnসnান চলাকালীন HUD আপনােক এবং িববাদী
পkেক একিট মীমাংসা চুিkর মাধয্েম আপনার অিভেযােগর সমাধােনর sেযাগ েদেব। মীমাংসা
চুিk বয্িk িহেসেব আপনােক পিরtাণ েদেব এবং ভিবষয্েত ৈবষময্মূলক আচরণ েথেক িবরত
কের জনsাথর্ sরিkত রাখার কাজ করেব। একবার আপনার এবং িববাদী পেkর মেধয্ মীমাংসা
চুিk sাkিরত হেল এবং HUD েসই চুিk অnেমাদন করেল, HUD আপনার অিভেযােগর তদn
বn কের েদেব। যিদ আপিন মেন কেরন েয িববাদী পk আপনার মীমাংসা চুিk লঙ্ঘন কেরেছ
অথবা তা ভঙ্গ কেরেছ, তাহেল আপিন শীঘর্ েসই HUD অিফসেক জানােবন যারা আপনার
অিভেযােগর তদn কেরেছ। যিদ HUD িনধর্ারণ কের েয িববাদী পk চুিk লঙ্ঘন কেরেছ এমন
মেন করার যুিkসmত কারণ আেছ, তাহেল HUD মািকর্ন যুkরােTর িবচার িবভাগেক েফডােরল
িডিsTk আদালেত িববাদী পkর িবrেd মামলা দােয়র কের চুিkর শতর্াবলী বলবৎ করার জn
অnেরাধ জানােব।
েsট অথবা sানীয় পযর্ােয়র েফয়ার হাউিজং এেজিnর কােছ অিভেযাগ sপািরশসহ পাঠােনা: যিদ HUD এই
মেমর্ pতয্য়ন কের থােক েয আপনার েsট অথবা sানীয় সরকাির ৈবষময্মুk আবাসন এেজিn
এমন গণ অিধকার আইন অথবা অধয্ােদশ বলবৎ কের থােক যােত এমন অিধকার, সমাধান এবং
sরkার বয্বsা আেছ যা েফয়ার হাউিজং অয্াk এর "যেথ সমতুলয্", তাহেল HUD drত আপনার
অিভেযাগিট েসই এেজিnর কােছ অnসnােনর জn পাঠােব এবং আপনােক drত এই sপািরশসহ
েpরেণর বয্াপাের জানােব। েsট অথবা sানীয় এেজিn আপনার অিভেযাগিটেক েsট অথবা
sানীয় গণ অিধকার আইন অথবা অধয্ােদেশর "যেথ সমতুলয্" িহেসেব তদn করেব। HUD
কতৃর্ক sপািরশসহ েpরেণর 30 িদেনর মেধয্ েsট অথবা sানীয় সরকাির ৈবষময্মুk আবাসন
এেজিn অবশয্ই আপনার অিভেযােগর তদn শুr করেব অথবা HUD েফয়ার হাউিজং অয্াk এর
অধীেন তদn কের েদখার জn অিভেযাগিট পুনrdার ("পুনরায় সিkয় করা") করেত পাের।

যিদ উেচ্ছদ অথবা িবkেয়র মাধয্েম আিম আমার আবাসন হারাই, তাহেল কী হেব?
যিদ েফয়ার হাউিজং অয্াk এর লঙ্ঘনজিনত কারেণ েকােনা pবল সমsা থামােত অথবা pিতেরাধ
করেত আপনার অিবলেm সাহােযয্র pেয়াজন হয়, তাহেল আপিন অিভেযাগ দােয়র করার সেঙ্গ
সেঙ্গই HUD আপনােক সাহাযয্ করেত পাের। HUD মািকর্ন যুkরােTর িবচার িবভাগেক kমতা
pদান করেত পাের যােত তারা িববাদী পেkর িবrেd েফডােরল িডিsTk েকাটর্-এ সামিয়ক
িনয়ntণমূলক আেদশ অথর্াৎ েটেmারাির েরেsTইিনং অডর্ার (TRO) এর psাব উtাপন কের যার
পের HUD এর তদn সmূণর্ না হওয়া পযর্n একিট pারিmক sিগতােদশ পাওয়া যায়। েসই সব
মামলায় একজন েফডােরল িবচারক িববাদী পেkর িবrেd TRO অথবা pারিmক sিগতােদশ
িদেত পােরন েযখােন:
•
•

HUD হsেkপ না করেল আবাসন সংkাn অিধকােরর অপূরণীয় (অপিরবতর্নীয়) kিত অথবা
আঘাতpাp হওয়ার সmাবনা আেছ; এবং
এমন যেথ সাkয্pমাণ আেছ যােত েবাঝা যায় েয িববাদী পk েফয়ার হাউিজং অয্াk
লঙ্ঘন কেরেছ।
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উদাহরণ: একজন মািলক বািড় িবিk করেত রািজ হেলন, িকnt েkতারা কৃ াঙ্গ এটা জানার পের িতিন
বািড় িবিkর psাব বাজার েথেক তুেল িনেলন এবং তারপের drত েসিট পুনরায় িবিkর জn
তািলকাভুk করেলন। েkতরা HUD এর কােছ ৈবষময্মূলক আচরেণর অিভেযাগ দােয়র করল।
এেkেt HUD মািকর্ন যুkরােTর িবচার িবভাগেক েফডােরল িডিsTk েকােটর্র কােছ একিট
sিগতােদেশর জn আেবদন করার kমতা pদান করেত পাের যােত HUD অিভেযাগিটর তদn
সmূণর্ না করা পযর্n িবেkতা বািড়িট িবিk করেত না পােরন।

অিভেযােগর তদn করার পের কী হেব?
যুিkসmত কারণ িনধর্ারণ, ৈবষময্মূলক আচরেণর অিভেযাগ আনা এবং িনবর্াচন: যখন আপনার অিভেযােগর
তদn সmূণর্ হেব তখন তদn চলাকালীন েযসব সাkয্pমাণ জেড়া করা হেয়েছ েসgিলর
সারসংেkপ িদেয় HUD তদেnর চূড়াn pিতেবদন pstত করেব। যিদ HUD িনধর্ারণ কের েয
এমন মেন করার যুিkসmত কারণ আেছ েয িববাদী পk আপনার িবrেd ৈবষময্মূলক আচরণ
কেরেছ, তাহেল HUD যুিkসmত কারণ িনধর্ারণ করেব এবং িববাদী পেkর িবrেd ৈবষময্মূলক
আচরেণর অিভেযাগ আনেব। এই অিভেযােগর েনািটশ পাওয়ার পের আপিন এবং িববাদী পk
িবশ (20) িদন এই িসdাn েনওয়ার সময় পােবন েয আপনার মামলািটর শুনািন HUD pশাসিনক
আইন িবচারক অথর্াৎ অয্াডিমিনেsTিটভ ল জাজ (ALJ) এর কােছ হেব নািক েফডােরল িডিsTk
েকাটর্-এ একিট েদওয়ািন মামলা হেব।
HUD pশাসিনক আইন িবচারেকর শুনািন: যিদ 20-িদেনর িনবর্াচনী েময়াদকাল সমাp হওয়ার আেগ আপিন
অথবা িববাদী পk েকউই েফডােরল আদালেত েদওয়ািন মামলার পেk সায় না েদন, তাহেল
HUD drত HUD pশাসিনক আইন িবচারেকর (ALJ) কােছ আপনার মামলার শুনািনর সময়সূিচ
িনধর্ারণ করেব। ALJ শুনািনিট েসই এলাকায় পিরচািলত হেব েযখােন ৈবষময্মূলক আচরেণর
অিভেযাগ পাওয়া েগেছ। ALJ শুনািন চলাকালীন আপনার এবং িববাদী পেkর অিধকার থাকেব
িনেজ শুনািনেত উপিsত থাকার, একজন আইিন েকৗঁsিল dারা আপনার pিতিনিধt করার,
সাkয্pমাণ উপিsত করার, সাkীেদর েজরা করার এবং সাkয্pমাণ আিব াের সাহাযয্ করার
লেkয্ তলবনামার জn অnেরাধ করার। শুনািন চলাকালীন HUD এর অয্াটিনর্রা িবনা বয্েয়
আপনার pিতিনিধt করেবন; তেব, আপিন মামলায় হsেkপ করেত এবং আপনার িনেজর
অয্াটিনর্ রাখেত পছn করেত পােরন। শুনািনর সমািpেত HUD ALJ বাsব তথয্ আিব ার এবং
আইন িবচারপূবর্ক একিট িসdাn জাির করেবন। যিদ HUD ALJ এই মেমর্ িসdাn েনন েয িববাদী
পk েফয়ার হাউিজং অয্াk লঙ্ঘন কেরেছ, তাহেল িববাদী পkেক এই মেমর্ আেদশ েদওয়া েযেত
পাের:
•

•
•
•

বাsেব আপনার েয kিত হেয়েছ তার জn kিতপূরণ েদওয়া যার অnভুর্k হল পেকট
েথেক আপিন েয অথর্ বয্য় কেরেছন এবং অপনার মানিসক dগর্িতজিনত েয kিত হেয়েছ
তার kিতপূরণ
sায়ী sিগতােদেশর মাধয্েম পিরtাণ েদওয়া।
pাসিঙ্গক nাযয্ tাণ (েযমন, আবাসনিট আপনার কােছ লভয্ করা)।
আপনার অয্াটিনর্র যুিkসmত িফ িমিটেয় েদওয়া।
11

•

জনsােথর্র সপেk HUD-েক েদওয়ািন জিরমানা েদওয়া। এই েদওয়ািন জিরমানার সেবর্াচ্চ
পিরমাণ হেত পাের: আইন pথম বার লঙ্ঘেনর জn $16,000.00; $37,500.00 যিদ পূেবর্র
পাঁচ বছেরর মেধয্ আেরকবার আইন লঙ্ঘন হেয় থােক তাহেল; এবং $65,000.00 যিদ
আেগর সাত বছেরর মেধয্ dই অথবা তেতািধক বার আইন লঙ্ঘন হেয় থােক।

েফডােরল িডিsTk েকাটর্-এ েদওয়ািন িবচার: যিদ আপিন অথবা িববাদী পk আপনার অিভেযাগ িনেয় একিট
েফডােরল েদওয়ািন মামলা পছn কেরন, তাহেল HUD অবশয্ই আপনার মামলািট বলবৎ করার
জn মািকর্ন যুkরােTর িবচার িবভােগর কােছ পাঠােব। মািকর্ন যুkরােTর িবচার িবভাগ আপনার
পk িনেয় মািকর্ন যুkরােTর েসই িডিsTk এর িডিsTk েকাটর্-এ একিট েদওয়ািন মামলা করেব
েযখােন েয ৈবষময্মূলক আচরেণর অিভেযাগ আনা হেয়েছ েসিট ঘেটিছল। আপিনও এই মামলায়
হsেkপ করেত পােরন এবং আপনার িনেজর অয্াটিনর্েক রাখেত পােরন। আপিন অথবা িববাদী
পk জুিরর িবচােরর জn অnেরাধ করেত পােরন এবং আপনােদর উভেয়র অিধকার থাকেব
িনেজ শুনািনেত উপিsত থাকার, একজন আইিন েকৗঁsিল dারা আপনার pিতিনিধt করার,
সাkয্pমাণ উপিsত করার, সাkীেদর েজরা করার এবং সাkয্pমাণ আিব াের সাহাযয্ করার
লেkয্ তলবনামার জn অnেরাধ করার। যিদ েফডােরল েকাটর্ আপনার পেk িসdাn েনয়, তাহেল
একজন িবচারক অথবা জুির িববাদীপkেক এই মেমর্ আেদশ িদেত পাের:
•

•
•
•
•

বাsেব আপনার েয kিত হেয়েছ তার জn kিতপূরণ েদওয়া যার অnভুর্k হল পেকট
েথেক আপিন েয অথর্ বয্য় কেরেছন এবং আপনার মানিসক dগর্িতজিনত েয kিত হেয়েছ
তার জn kিতপূরণ
sায়ী sিগতােদেশর মাধয্েম পিরtাণ েদওয়া।
pাসিঙ্গক nাযয্ tাণ (েযমন, আবাসনিট আপনার কােছ লভয্ করা)।
আপনার অয্াটিনর্র যুিkসmত িফ িমিটেয় েদওয়া।
আপনােক শািsমূলক kিতপূরণ েদওয়া।

েকােনা যুিkসmত কারণ েনই এমন িনধর্ারণ এবং মামলা খািরজ করা: যিদ HUD আিব ার কের েয এমন
িবশব্াস করার েকােনা যুিkসmত কারণ েনই েয িববাদী পk অয্াk লঙ্ঘন কেরেছ, তাহেল েকােনা
যুিkসmত কারণ েনই এমন িনধর্ারণপূবর্ক HUD আপনার অিভেযাগিট খািরজ কের েদেব। HUD
মামলা খািরেজর বয্াপাের আপনােক এবং িববাদী পkেক ডাকেযােগ জানােব এবং আপিন চূড়াn
তদn pিতেবদেনর একিট অnিলিপর জn অnেরাধ করেত পােরন।
েকােনা যুিkসmত কারণ েনই এমন িনধর্ারেণর িবষেয় পুনিবর্েবচনা: HUD এর খািরজ করা অিভেযােগর
িবrেd েকােনা আn ািনক আিপল দােয়র করার sেযাগ েফয়ার হাউিজং অয্াk-এ েনই। তেব
যিদ েকােনা যুিkসmত কারণ েনই এমন িনধর্ারণপূবর্ক আপনার অিভেযাগিট খািরজ কের েদওয়া
হয়, তাহেল আপিন িসdাn পুনিবর্েবচনার জn একিট িলিখত অnেরাধ জমা িদেত পােরন এই
িঠকানায়: Director, FHEO Office of Enforcement, U.S. Department of Housing and
Urban Development, 451 7th Street, SW, Room 5206, Washington, DC 20410-2000
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এছাড়াও
আপিন একিট বয্িkগত মামলা দােয়র করেত পােরন: pথেম HUD এর কােছ অিভেযাগ দােয়র করার আেগ
আপিন একিট বয্িkগত েদওয়ািন মামলা দােয়র করেত পােরন। েয ৈবষময্মূলক পদেkেপর
িবrেd অিভেযাগ জানােনা হেচ্ছ তার সাmpিতকতম তািরেখর dই (2) বছেরর মেধয্ আপনােক
অবশয্ই মামলা দােয়র করেত হেব।
যিদ আপিন HUD এর কােছ অিভেযাগ দােয়র কেরন এবং HUD যিদ আপনার অিভেযাগিট
খািরজও কের েদয়, তাহেলও েফয়ার হাউিজং অয্াk আপনােক েফডােরল িডিsTk েকাটর্-এ
িববাদী পেkর িবrেd একিট বয্িkগত েদওয়ািন মামলা দােয়র করার অিধকার েদেব। HUD
আপনার অিভেযােগর pিkয়াকরেণর জn েয সময় িনেয়িছল তা মামলা দােয়র করার 2-বছেরর
সময়কােলর মেধয্ ধরা হেব না। আপনােক এই মামলা িনেজর খরেচ দােয়র করেত হেব; তেব
যিদ অয্াটিনর্র িফ েজাগাড় করা আপনার সাধয্াতীত হয়, তাহেল েকাটর্ আপনার জn একজন
অয্াটিনর্ িনযুk করেত পাের।
যিদ এমন হয় েয HUD তখনও আপনার অিভেযােগর pিkয়াকরণ করেছ, তাহেলও আপিন
িববাদী পেkর িবrেd একিট বয্িkগত েদওয়ািন মামলা দােয়র করেত পােরন, যিদ না (1)
আপনার অিভেযাগিটর সমাধােন আপিন ইিতমেধয্ই HUD মীমাংসা চুিkেত sাkর কের থােকন;
অথবা (2) একজন HUD pশাসিনক আইন িবচারক আপনার অিভেযােগর িবষেয় একিট pশাসিনক
শুনািন শুr কের থােকন।
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আবাসন সংkাn ৈবষেময্র িবrেd লড়াই করার অnাn সরঞ্জাম:
•

•

যিদ pশাসিনক আইন িবচারেকর আেদশ অমাn করা হয়, তাহেল HUD মািকর্ন যুkরােTর
আিপল আদালেত সামিয়ক পিরtাণ, আেদশ বলবৎকরণ অথবা একিট িনয়ntণমূলক
আেদেশর জn আেবদন করেত পাের।
যিদ এমন মেন করার িপছেন যুিkসmত কারণ থােক েয আবাসন সংkাn ৈবষেময্র একিট
িনিদর্ িবnাস অথবা ধারা পিরলিkত হেচ্ছ, তাহেল অয্াটিনর্ েজনােরল েফডােরল িডিsTk
েকাটর্-এ একিট মামলা দােয়র করেত পােরন।
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আরও তেথয্র জn
এই পুিsকািটর উেdশয্ হল ৈবষময্মুk আবাসন সংkাn আপনার
অিধকারgিলর সংিkpসার উপsািপত করা। েফয়ার হাউিজং অয্াk এবং
HUD এর pিবধােন আরও িবsািরত এবং pেকৗশলগত তথয্ অnভুর্k করা
হেয়েছ। যিদ আপিন আইন অথবা pিবধােনর একিট অnিলিপ চান, তাহেল
আপনার িনকটতম HUD েফয়ার হাউিজং অিফেসর সেঙ্গ েযাগােযাগ কrন।
HUD েফয়ার হাউিজং অিফেসর তািলকার জn পৃ া 6-9 েদখুন।

HUD-এর
HUD
-এর সেঙ্গ েযাগসূt sাপন কrন

Department of Housing And Urban Development
Room 5204
Washington,, DC 20410-2000
Washington
20410 2000

অngহ কের আমােদর ওেয়বসাইট েদখুন: www.hud.gov/fairhousing
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