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ন্যায্ আবযাসন - স্ষ্টের জন্ সমযান সষু্টযযাগ
মারককি ন �ুক্তরাষ্ট্র, সমস্ত দষেলরেই, সমস্ত ব্যরক্তর সমান সুল�ালগর প্ররিরনরিত্ব কলর। এই দদলের 
সমদৃ্ধোেী ববরিরে এবং সকেলক জলু়ে রাখা আমালদর ঐলক্যর মলনাভাব এ দদলের স্ািীনিা ও 
ন্যায়পরায়ণিার প্রিীক, ঠিক �ার উপর রভরতি কলর দদেটি গল়ে উলেরিে। আর এই কারলণই 
�খন দকান নিুন অরভবাসীলক, সংখ্যােঘু সম্প্রদালয়র মানষুলক, রেশু-সহ পররবারলক এবং 
রবকোঙ্গ ব্যরক্তলদরলক দবআইরন ববষলম্যর কারলণ িালঁদর পিন্দ মলিা বাসস্ান না দদওয়া হয় 
িখন দসটি আমালদর কালি অি্যন্ত রবররক্তর বষয় হলয় দাঁ়োয়।

আবাসন ও নগলরান্নয়ন রবভাগ (এইিইউরি) ন্যা�্য আবাসন আইন বেবত্ কলরলি, �া 
দোলকলদর সলঙ্গ ববষম্য ও িাঁলদর বার়েলি, ভবলনর কামরায় এবং সহারিকার রবকালের দষেলরে 
ভীরিপ্রদেকিনলক রনরষদ্ধ কলর--�া প্রায় সমস্ত রকলমর আবাসন সংক্ান্ত দেনলদলনর দষেলরে প্রল�াজ্য 
এবং �ার মলি্য বার়ে ভা়ো দদওয়া ও রবরক্ করা এবং বন্ধকী ঋণ প্রদালনর দষেরেগুরেও অন্তভুকি ক্ত।

এই দদলের এই দকন্দীয় আবাসন নীরির রভরতি-প্রস্তর হলছে বার়ে ভা়োয় দনওয়া বা বার়ের 
মাোকানার সুল�াগ পাবার দষেলরে সমানারিকার প্রদান। দ� সমস্ত আবাসন প্রদানকারীরা বার়ে 
ভা়ো দদবার বা রবরক্ করার দষেলরে জারি, বণকি, বংলোদু্ি দদে, িমকি, রেঙ্গ, পাররবাররক অবস্া 
অথবা অষেমিার রনরীলখ দভদালভদ কলর িারা দকন্দীয় সরকালরর আইন উল্লঙ্ঘন করলিন 
এবং এইিইউরি িালদর রবরুলদ্ধ কলোর োরস্তমেূক পদলষেপ গ্রহণ করলব।

আবাসন সংক্ান্ত ববষম্য শুিু দবআইরনই নয়, এটি সব দষেলরেই স্ািীনিা ও সুল�ালগর নীরির 
রবরুদ্ধািরণও বলট �া আমালদর, মারককি ন �ুক্তরাষ্ট্রবাসীলদর সম্পদ। বার়ের সন্ধান করার সময় 
সকলের সলঙ্গ �ালি সমানািরণ করা হয় িা রনরচিি করার ব্যাপালর এইিইউরি বদ্ধপররকর।
Contents
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ন্যায্ আবযাসন আইন

  ন্যা�্য আবাসন আইন রনল্াক্ত কারলণ আবাসলনর  
দষেলরে ববষম্য রনরষদ্ধ কলরঃ

 • জারি বা বণকি
 • বংলোদু্ি দদে
 • িমকি
 • রেঙ্গ
 • পাররবাররক অবস্া (এর মলি্য বাবা-মালয়র সলঙ্গ বা আইরন অরভভাবকলদর 

সলঙ্গ বসবাসরি 18 বিলরর কম রেশু গভকি বিী মরহো এবং 18 বিলরর কম 
বয়ীস রেশুলদর দহফাজি রনরচিিকারী দোলকরাও অন্তভুকি ক্ত)

 • অষেমিা

আবযাসষ্টনর মষ্ট্্ ক্যান ক্যানগুরে অন্তভুকি ক্ত?

ন্যা�্য আবাসলনর মলি্য দবরেরভাগ আবাসনগুরেই অন্তভুকি ক্ত। রকিু রকিু পরররস্রিলি, 
এই আইন অন্ূযন িার একক�ুক্ত মারেকানা-দখেী ভবনগুরেলক, দাোে িা়ো 
একক-পররবালরর ভা়ো দদওয়া বা রবরক্ করা আবাসন এবং রবরভন্ন সংগেন বা 
দবসরকারর ক্াবগুরের দ্ারা পররিারেি আবাসন, দ�গুরেলি বসবালসর রবষয়টি 
সদস্যলদর মলি্যই সীমাবদ্ধ থালক, িা়ে রদলয় থালক।

্ী রনরিদ্ধ ্রযা হয়?

আবযাসন রবররি ও ভযাডযা কেবযার কষেষ্ট্রেঃ জারি, বণকি, িমকি, রেঙ্গ, অষেমিা, পাররবাররক 
অবস্া বা বংলোদু্ি দদলের রভরতিলি দকউই রনল্াক্ত পদলষেপগুরের দকানটি গ্রহণ 
করলি পালর নাঃ

 • আবাসন রবরক্ বা ভা়ো প্রি্যাখ্যান করা
 • আবাসলনর জন্য মি্যস্িা প্রি্যখ্যান করা
 • আবাসন অনপুেভ্য করা
 • অন্যভালব বসবাস প্রি্যাখ্যান করা
 • একটি বার়ের রবরক্ বা ভা়োর জন্য আোদা আোদা েিকি াবেী ও সুরবিা 

আলরাপ করা
 • আোদা আোদা আবাসন পররলষবা বা সুল�াগসুরবিা প্রদান করা
 • দকান আবাসন পররদেকিন, রবরক্ বা ভা়ো দনই বলে রমলথ্য কথা 

বলে প্রি্যাখ্যান করা
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 • োলভর জন্য, দকান একটি রনরদকিষ্ট জারি ইি্যারদর দোলকরা প্ররিলবেী অঞ্চলে 

িলে দগলি বা দ�লি িলেলি এই ভয় দদরখলয় বার়ের মােকলক বার়ে রবরক্ 
করলি বা ভা়ো রদলি প্রলরারিি করা বা করলি দিষ্টা করা (ব্লকবার্টং) অথবা

 • দকান ব্যরক্তর দকান সংগেলন, দকান সুরবিায় বা দকান পররলষবায় (দ�মন 
একারিক িারেকাভুক্ত পররলষবাসমহূ) প্রলবে বা সদস্যিা পাওয়া প্রি্যাখ্যান 
করা �া দকান বার়ে রবরক্ বা ভা়ো দদবার সলঙ্গ �ুক্ত অথবা ওই িরলনর 
প্রলবোরিকার �ালি রনরদকিষ্ট দকান ব্যরক্ত না পায় িার জন্য সদস্যিা বা 
অংেগ্রহলণর েিকি াবেী আলরালপর দষেলরে ববষম্য করা।

বন্ধ্ী ঋষ্টের কষেষ্ট্রেঃ জারি, বণকি, িমকি, রেঙ্গ, অষেমিা, পাররবাররক অবস্া বা বংলোদু্ি 
দদলের রভরতিলি দকউই রনল্াক্ত পদলষেপগুরের দকানটি গ্রহণ করলি পালর নাঃ

 • বন্ধকী ঋণ প্রি্যাখ্যান করা
 • ঋণ সংক্ান্ত িথ্যাবেী রদলি অস্ীকার করা
 • ঋলণর উপর আোদা আোদা েিকি াবেী আলরাপ করা, দ�মন আোদা সুলদর হার, 

পলয়ন্ট বা আোদা ফী ইি্যারদ
 • সম্পরতির মেূ্য রনণকিলয় দভদালভদ করা
 • ঋণ রকনলি অস্ীকার করা অথবা
 • একটি ঋণ দকনার দষেলরে আোদা আোদা েিকি াবেী িাপালনা।
 • দসই সলঙ্গ, রনল্াক্ত রবষয়গুরেও ন্যা�্য আবাসন আইলনর উল্লঙ্ঘনঃ
 • ন্যা�্য আবাসলনর অরিকারলক কালজ োগালছেন বা অন্য দকান ব্যরক্তলক িালি 

সাহা�্য করলিন এমন দ� দকান ব্যরক্তলক ভয় দদখালনা, বাি্য করা, হুমরক 
দদওয়া বা িাঁর কালজ হস্তলষেপ করা 

 • বার়ে রবরক্ বা ভা়ো দদওয়া সংক্ান্ত রবষলয় দকান মন্তব্য করা, িা িাপালনা 
বা প্রকাে করা �া দথলক জারি, বণকি, িমকি, রেঙ্গ, অষেমিা, পাররবাররক অবস্া 
বা বংলোদু্ি দদে রভরতিক দকান রকম অগ্রারিকার, সীমাবদ্ধিা বা ববষম্য 
প্রকাে পায়। এই িরলনর ববষম্য রবলরািী বািা-রনলষিগুরে একক পররবার 
িথা মারেকানা-রভরতিক আবাসন উভলয়র দষেলরেই প্রল�াজ্য �ারা অন্যথায় 
ন্যা�্য আবাসন আইলন এর আওিার বাইলর িালদর িা়ো

 • দকান বার়ের মারেকলক এবং/অথবা দকান বার়ের দভাগদখেকারীলক িাঁর 
জারি, বণকি, িমকি, রেঙ্গ, অষেমিা, পাররবাররক অবস্া বা বংলোদু্ি দদলের 
কারলণ গৃহস্ামীর রবমা প্রকল্প রদলি অস্ীকার করা

 • দকান বার়ের মারেকলক এবং/অথবা দকান বার়ের দভাগদখেকারীলক িাঁর 
জারি, বণকি, িমকি, রেঙ্গ, অষেমিা, পাররবাররক অবস্া বা বংলোদু্ি দদলের 
কারলণ গৃহস্ামীর রবমা প্রকলল্পর েিকি াবেীলি দফর-বদে করা
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 • দকান বার়ের মারেকলক এবং/অথবা দকান বার়ের দভাগদখেকারীলক িাঁর 
জারি ইি্যারদর কারলণ গৃহস্ামীর রবমা প্রকল্প সংক্ান্ত উপেভ্য িথ্যাবেী রদলি 
অস্ীকার করা

 • গৃহস্ামীর রবমা প্রকলল্পর সংস্ানসমহূ সংক্ান্ত রবষলয় দকান মন্তব্য করা, িা 
িাপালনা বা প্রকাে করা �া দথলক জারি, বণকি, িমকি, রেঙ্গ, অষেমিা, পাররবাররক 
অবস্া বা বংলোদু্ি দদে রভরতিক দকান রকম অগ্রারিকার, সীমাবদ্ধিা বা 
ববষম্য প্রকাে পায়।

আপনযার অষেমতযা থযা্ষ্টে তযার জন্ অরতররক্ত রষেযা্বচ

আপনার বা আপনার সলঙ্গ সম্পককি �ুক্ত দকউ �রদঃ

 • োরীররক বা মানরসকভালব অষেম হন (শ্রবণ, গরিরবরি এবং দরৃষ্টেরক্তর 
অষেমিা, ক্যানসার, দরূালরাগ্য মানরসক অসুস্িা, এইিআইরভ/এইিস বা 
মানরসক প্ররিবন্ধকিা এর অন্তভুকি ক্ত), �া িাঁর স্াভারবক জীবনি�কিার এক বা 
একারিক গরিরবরিলক উলল্লখল�াগ্যভালব সীমাবদ্ধ কলর

 • এই িরলনর অষেমিার প্রামাণ্য নরথ থালক অথবা
 • এই িরলনর অষেমিা আলি বলে মলন করা হয়, িাহলে একজন আবাসন 

প্রদানকারী �া �া করলি পালরন না িা হেঃ

- আপনার বার়ে বা সািারণ ব্যবহারস্েলক রনলজর খরিায় প্রলয়াজন মলিা 
দফর-বদে কলর রনলি রদলি অস্ীকার করা, িা �রদ বাসভবনটিলক 
আপনার সুরবিা মলিা ব্যবহার করার জন্য প্রলয়াজন হয়। (দ�খালন সঙ্গি 
হলব, বার়ের মারেকলক এই েলিকি  এই িরলনর দফর-বদলের অনমুরি রদলিই 
হলব দ�, আপরন �খন আবার এই বার়ে দিল়ে অন্যরে িলে �ালবন িখন 
এলক আলগর অবস্ায় রফররলয় রদলি রারজ থালকন।)

- আপনালক �রদ একজন অষেম ব্যরক্তর মলিা কলর বার়ে ব্যবহার করলি 
হয়, িাহলে িার দপ্রাজন মলিা কলর আপনার আপনালক ব্যবস্া কলর 
দদবার জন্য আইন, নীরি, পদ্ধরি বা পররলষবা রদলি অস্ীকার করা।

উেযাহরেেঃ দ� বার়েলি “দপাষ্য রাখা িেলব না” নীরি প্রল�াজ্য িা �রদ দকান দরৃষ্টেরক্তর 
রবকেত্ব�ুক্ত ব্যরক্তলক ভা়ো দদওয়া হয় দসলষেলরে িাঁর জন্য িাঁলক পথপ্রদেকিনকারী 
কুকুরলক রনলয় থাকার অনমুরি রদলি হলব।

উেযাহরেেঃ দ� আবাসলন প�কিপ্ত, অরনিকিাররি গার়ে রাখার জায়গা প্রদান করা হয় দসখালন 
একজন গরিরবিগি রবকেত্ব�ুক্ত ব্যরক্তর িাঁর কামরার কালি একটি স্ান 
সংররষেি কলর রাখার অনলুরািলক স্ীকৃরি রদলি হলব �রদ িালি এটি রনরচিি 
করা �ায় দ� িার ফলে রিরন সহলজই িাঁর কামরায় প্রলবে করলি পারলবন।
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 Equal Opportunity for All
িলব, ন্যা�্য আবাসন আইন দসই ব্যরক্তর জন্য দকান রষোকবি দদয় না র�রন সরাসরর 
অন্যলদর স্াস্্য ও রনরাপতিা রবরনিি করলি পালরন অথবা বিকি মালন দবআইরন মাদক 
দসবন কলরন।

নতুন বহু-পযাররবযারর্ ভবষ্টন প্রষ্টবশ সংরিযান্ত আবশ্্তযাসমহূেঃ দ� সমস্ত ভবনগুরেলি 
িার বা িার দবরে সংখ্যক রবভাগ রলয়লি এবং দ�গুরেলি 13ই মািকি  1991-এর পর 
বসবাস করা শুরু হলয়লি, এবং দ�গুরেলি একটি এরেলভটর োগালনা রলয়লিঃ

 • সািারলণর জন্য ও সবার জন্য ব্যবহা�কি স্ানগুরেলি অষেম ব্যরক্তলদর 
�ািায়ালির প�কিাপ্ত সুরবিা থাকলি হলব

 • সমস্ত দরজা ও িোিলের পথগুরে হুইেলিয়ার রনলয় �াবার মলিা প�কিাপ্ত িও়ো 
হলি হলব

 • সমস্ত রবভাগগুরেলিইঃ
- ওই রবভালগ প্রলবে ও প্রস্ালনর অরিগম্য পথ থাকলি হলব
- োইলটর সুইট, ববদ্ুযরিক রনগকিমনে, থালমকিা্ট্যাট এবং অন্যান্য পররলবে 

রবষয়ক রনয়ন্ত্রণ ব্যবস্া থাকলি হলব
- দঢৃীকৃি বাথরুলমর দদওয়াে দ�গুরেলি পরবিতীলি ভর রদলয় িোর জন্য 

দণ্ড োগালনা দ�লি পালর এবং
- দসই িরলনর রান্নাঘর ও বাথরুম দ�গুরে হুইেলিয়ার ব্যবহারকারী 

ব্যরক্তরা ব্যবহার করলি পালরন।

িার বা িার দবরে রবভাগ সম্বরেি দকান ভবলনর �রদ এরেলভটর না থালক এবং 
িালি 13ই মািকি  1991-এর পর বসবাস করা শুর হলয় থালক, িাহলে এই মানদণ্ডগুরে 
শুিুমারে দসগুরের রনলির িোর দষেলরেই প্রল�াজ্য হলব।

নিুন বহু-পাররবাররক ভবনগুরেলি প্রলবলের এই আবে্যকিাগুরেলক রাজ্য বা স্ানীয় 
আইরন আবে্যকিা অন�ুায়ী প্রলবলের আরও কঠিন মানদণ্ড দ্ারা প্ররিস্ারপি কলর না।

রশশু আষ্টে এমন পররবযারগুরের জন্ আবযাসনগত রষেযা্বচ

ন্যা�্য আবাসন আইলন দসই সমস্ত ব্যরক্তর সলঙ্গ ববষম্যমেূক আিরণ করালক দবআইরন 
বলে উলল্লখ কলরলি �াঁর বার়েলি 18 বলির কম বয়সী রেশু রলয়লি (পাররবাররক অবস্া)। 
পাররবাররক অবস্াগি রষোকবি দসই সমস্ত পররবারগুরেলক প্রদান করা হয় দ�খালন এক বা 
একারিক নাবােক রেশুঃ

 • িালদর বাবা-মালয়র সলঙ্গ বসবাস কলর;
 • দসই ব্যরক্তর সলঙ্গ বসবাস কলর �াঁর কালি এক বা একারিক নাবােক রেশুর 

আইরন দহফাজি রলয়লি; অথবা
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 • দসই দারয়ত্বপ্রাপ্ত অরভভালবক বা আইরন রজম্াদালরর সলঙ্গ বসবাস কলর �াঁর কালি 
উক্ত রেশুর বাবা-মা বা আইরন রজম্াদালরর িরলফ রেরখি অনমুরি রলয়লি।

পাররবাররক অবস্ার রষোকবি গভকি বিী মরহো ও দসই সমস্ত ব্যরক্তলদর জন্য 
প্রসাররি রলয়লি �াঁরা দকান নাবােক রেশুর দহফাজক দনবার প্ররক্য়া সম্ন্ন করার 
প�কিালয় রলয়লিন (পােক বা সত্ বাবা-মা সহ)।

“প্রবীে নযাগরর্ষ্টের আবযাসন” সংরিযান্ত ব্রতরিমেঃ ন্যা�্য আবাসন আইলন রনরদকিষ্ট কলর রকিু 
প্রবীণ নাগররকলদর আবাসন ব্যবস্া ও সম্প্রদায়লক পাররবাররক অবস্াগি ববষলম্যর 
দায়বদ্ধিা দথলক মরুক্ত রদলয়লি। িা়েপ্রাপ্ত প্রবীণ নাগররকলদর আবাসন ব্যবস্া বা 
সম্প্রদায় নাবােক রেশু আলি এমন পররবারগুরেলক বার়ে রবরক্ করলি বা ভা়ো রদলি 
আইনি অস্ীকার করলি পালর। “প্রবীণ নাগররকলদর আবাসন” সংক্ান্ত ব্যরিক্লমর 
দ�াগ্য হওয়ার জন্য উক্ত ব্যবস্া বা সম্প্রদায়লক অবে্যই প্রমাণ করলি হলব দ� এরঃ

 • দকান রাজ্য বা দকন্দীয় সরকালরর কমকিসূরির অিীলন প্রদতি �ালক এইিইউরি 
রবলেষভালব প্রবীণ নাগররকলদর সহায়িার জন্য পররকরল্পি ও পররিারেি 
করলব বলে মনরস্র করলব (দ�মনটি রাজ্য বা দকন্দীয় সরকালরর কা�কিক্লম 
উলল্লখ আলি); অথবা

• 62 বির বা িার দবরে বয়সী প্রবীণ নাগররকলদর জন্য উরদিষ্ট কলর এবং 
সমূ্পণকিরূলপ িালদর দ্ারা দভাগদখেকৃি; অথবা

• 55 বির বা িার দবরে বয়সী প্রবীণ নাগররকলদর জন্য উরদিষ্ট কলর এবং 
সমূ্পণকিরূলপ িালদর দ্ারা দভাগদখে হলব বলে পররিারেি।

“55 বের বযা তযার কবরশ বয়সী” -দদর আবাসন সংক্ান্ত ব্যরিক্লমর দ�াগ্য 
হওয়ার জন্য উক্ত ব্যবস্া বা সম্প্রদায়লক অবে্যই রনল্াক্ত আবে্যকিাগুরেলক পূরণ 
করলি হলবঃ
 • অন্তি 80 েিাংে রবভাগগুরেলি অন্তি একজন কলর 55 বির বা িার দবরে 

বয়সী প্রবীণ নাগররক দভাগদখেকারী থাকলি হলব; এবং
 • সংরলিষ্ট ব্যবস্া বা সম্প্রদায়লক অবে্যই দসই সমস্ত নীরি ও পদ্ধরিসমহূ প্রকাে 

করলি হলব এবং দমলন িেলি হলব দ�গুরে “55 বির বা িার দবরে বয়সী”-দদর 
আবাসন িাোলনার অরভপ্রায় প্রদরেকিি কলর; এবং

 • সংরলিষ্ট ব্যবস্া বা সম্প্রদায়লক নাগররকলদর বয়লসর প্রমাণ �ািাইকরলণর জন্য 
এইিইউরি দ্ারা রনিকিাররি আবে্যকিাগুরেলক অবে্যই পােন করলি হলব।

“প্রবীণ নাগররকলদর জন্য আবাসন” সংক্ান্ত ব্যরিক্ম রকন্তু দসই সমস্ত প্রবীণ 
নাগররকলদর আবাসন ব্যবস্া বা সম্প্রদায়গুরের জন্য আবাসনগি ববষলম্যর 
দায়বদ্ধিা দথলক রষোকবি দদয় না দ� ববষম্যগুরে জারি, বণকি, িমকি, রেঙ্গ, 
অষেমিা বা বংলোদু্ি দদলের রভরতিলি দভদালভদ কলর।

5



ন্যায্ আবযাসন সকলের জন্য সমান সুল�াগ

 Equal Opportunity for All
আবাসনগি ববষলম্যর দ� দকান রকলমর সমস্যার জন্য এইিইউরি সবকিদা 
সাহাল�্যর জন্য প্রস্তুি। আপনার �রদ মলন হয় দ�, আপনার অরিকার খবকি করা 
হলছে, আপরন এইিইউরি-র দপ্তলর অনোইলন একটি অরভল�াগ দালয়র করলি 
পালরন, আপনার রনকটবিতী এইিইউরি-র দপ্তলর একটি রিঠি পাোলি পালরন 
অথবা দটরেলফান কলরও জানালি পালরন। এইিইউরি-দি একটি অরভল�াগ 
জানালনার জন্য আপনার সলঙ্গ ববষম্যমেূক আিরলণর ঘটনা ঘটার িাররখ দথলক 
বা িা দেষ হওয়ার িাররখ দথলক পরবিতী এক বির প�কিন্ত আপনার হালি সময় 
থালক, রকন্তু এ িরলনর অরভল�াগ �ি দ্রুি সম্ভব দালয়র করা উরিত্।

আপনযার যরে মষ্টন হয় কয, আপনযার অর্্যার খবকি ্রযা হষ্টছে

এইচইউরি-ক্ ্ী ্ী জযানযাষ্টবনেঃ

 • আপনার নাম ও ঠিকানা
 • দ� ব্যরক্তর রবরুলদ্ধ আপনার অরভল�াগ িাঁর নাম ও ঠিকানা (রববাদী পষে)
 • আবাসলনর ঠীকানা বা অন্যান্য পরররিরির মলি্য পল়ে
 • করথি উল্লঙ্ঘলনর একটি সংরষেপ্ত রববরণ (দসই ঘটনা �া দথলক আপনার এই 

রবশ্াস জলমেলি দ� আপনার অরিকার খবকি করা হলয়লি)
 • করথি উল্লঙ্ঘলনর িাররখ(সমহূ)।

ক্যাথযায় রেখষ্টবন বযা ্ে ্রষ্টবনেঃ অনোইলন অরভল�াগ দালয়র করুন, আপনার রনকটবিতী 
এইিইউরি দপ্তলর একটি রিঠি রেখুন অথবা আপরন িাইলে, উক্ত দপ্তলর সরাসরর দফানও করলি 
পালরন। দ� সমস্ত ব্যরক্ত বরির বা শ্রবণেরক্ত দবুকিে এবং টিটিওয়াই ব্যবহার করলিন, িাঁরা দকন্দীয় 
সরকালরর রনঃশুল্ক িথ্য সম্প্রিার পররলষবা ব্যবহার করলি পালরন এই নম্বলর 1-800-877-8339।

কালনরটিকাট, দমইন, ম্যাসািুলসটস, রনউ হ্যামস্ায়ার, দরাি আইে্যান্ড এবং ভারমলন্টর জন্যঃ
কবযাস্টন আঞ্চরে্ ্যাযকিযােয়
(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
দটরেলফান (617) 994-8300 বা 1-800-827-5005
ফ্যাক্স (617) 565-7313 * TTY (617) 565-5453

রনউ জারসকি, রনউ ইয়ককি , দপালয়লিকি া ররলকা এবং ইউ.এস. ভারজকি ন দ্ীপপুলজেপ জন্যঃ
রনউ ইয় ক্ি  আঞ্চরে্ ্যাযকিযােয়
(Complaints_office_02@hud.gov)

6



ন্যায্ আবযাসন সকলের জন্য সমান সুল�াগ

U.S. Department of Housing and Urban Development
26 Federal Plaza, Room 3532
New York, NY 10278-0068
দটরেলফান (212) 542-7519 বা 1-800-496-4294
ফ্যাক্স (212) 264-9829 * TTY (212) 264-0927

দিোওয়ালরর, ক্যারেলফারনকিয়া রজো, দমররে্যান্ড, দপনরসেলভরনয়া, ভারজকি রনয়া এবং পরচিম 
ভারজকি রনয়ার জন্যঃ
রিেযাষ্টিেরিয়যা আঞ্চরে্ ্যাযকিযােয়
(Complaints_office_03@hud.gov)
U.S. Department of Housing and Urban Development
The Wanamaker Building
100 Penn Square East
Philadelphia, PA 19107-9344
দটরেলফান (215) 861-7646 বা 1-888-799-2085
ফ্যাক্স (215) 656-3449 * TTY (215) 656-3450

অ্যােবামা, দ্াররিা, জরজকি য়া, দকন্টারক, রমরসরসরপ, উতির ক্যালরাোইনা, দরষেণ ক্যালরাোইনা 
এবং দটরনরসর জন্যঃ
আটেযান্যা আঞ্চরে্ ্যাযকিযােয়
(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
দটরেলফান (404) 331-5140 বা 1-800-440-8091 x2493
ফ্যাক্স (404) 331-1021 * TTY (404) 730-2654

ইরেনয়, ইরন্ডয়ানা, রমরেগান, রমলনলসাটা, ওহালয়া এবং উইসকনরসলনর জন্যঃ
রশ্যাষ্টগযা আঞ্চরে্ ্যাযকিযােয়
(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
দটরেলফান 1-800-765-9372
ফ্যাক্স (312) 886-2837 * TTY (312) 353-7143
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ন্যায্ আবযাসন সকলের জন্য সমান সুল�াগ

 Equal Opportunity for All
আককি ানাস, েইুরজয়ানা, রনউ দমরক্সলকা, ওকোলহামা এবং দটক্সালসর জন্যঃ
কিযাটকি  ওয়থকি আঞ্চরে্ ্যাযকিযােয়
(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
দটরেলফান (817) 978-5900 বা 1-888-560-8913
ফ্যাক্স (817) 978-5876/5851 * TTY (817) 978-5595

দোওয়া, কানসাস, রমলসৌরর এবং দনব্াস্ার জন্যঃ
্যানসযাস রসটি আঞ্চরে্ ্যাযকিযােয়
(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
দটরেলফান (913) 551-6958 বা 1-800-743-5323
ফ্যাক্স (913) 551-6856 * TTY (913) 551-6972

দকালোরালিা, মন্টানা, উতির িালকাটা, দরষেণ িালকাটা, উটাহ্ এবং উওরমংলয়র জন্যঃ
কিনভযার আঞ্চরে্ ্যাযকিযােয়
(Complaints_office_08@hud.gov)
U.S. Department of Housing and Urban Development
1670 Broadway
Denver, CO 80202-4801
দটরেলফান (303) 672-5437 বা 1-800-877-7353
ফ্যাক্স (303) 672-5026 * TTY (303) 672-5248

অ্যাররলজানা, ক্যারেলফারনকিয়া, হাওয়াই এবং দনভাদার জন্যঃ
সযান ফ্যারসিষ্ট্যা আঞ্চরে্ ্যাযকিযােয়
(Complaints_office_09@hud.gov)
U.S. Department of Housing and Urban Development
600 Harrison Street, Third Floor
San Francisco, CA 94107-1387
দটরেলফান 1-800-347-3739
ফ্যাক্স (415) 489-6558 * TTY (415) 489-6564
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ন্যায্ আবযাসন সকলের জন্য সমান সুল�াগ

আোস্া, ইিালহা, ওলরগন এবং ওয়ারেংটলনর জন্যঃ
রসয়যাটে আঞ্চরে্ ্যাযকিযােয়
(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
দটরেলফান (206) 220-5170 বা 1-800-877-0246
ফ্যাক্স (206) 220-5447 * TTY (206) 220-5185

আপনার রনকটবিতী স্ানীয় কা�কিােলয় দ�াগল�াগ করার পরও �রদ আপনার প্রশ্ন দথলক �ায়-- 
িাহলে আপরন আবারও এইিইউরি-র সলঙ্গ এখালন দ�াগাল�াগ করলি পালরনঃ

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
দটরেলফান 1-800-669-9777
ফ্যাক্স (202) 708-1425 * TTY 1-800-927-9275
www.hud.gov/fairhousing

আপরন যরে রব্েযাঙ্গ হনেঃ দসলষেলরেও এইিইউরি �া �া দদয়ঃ

 • বরির/দবুকি শ্রবণেরক্তর ব্যবহারকারীলদর জন্য টিটিওয়াই দফান (রনকটবিতী 
এইিইউরি কা�কিােলয়র জন্য উপলরর িারেকা দদখুন)

 • দদাভাষী, দটপ এবং দব্ইে সামগ্রী
 • ফমকিগুরে প়ো ও পূরণ করায় সহায়িা

আপরন এ্টি অরভষ্টযযাগ েযাষ্টয়র ্রযার পর ্ী হষ্টব?

আপনার অরভল�াগটি �খন ন্যা�্য আবাসন আইলনর অিীলন গৃহীি হলব িখন 
এইিইউরি-র িরলফ আপরন একটি রেরখি প্রারপ্তস্ীকারসূিক রবজ্ঞরপ্ত পালবন। 
এইিইউরি আরও �া �া করলবঃ

 • আপনার দালয়র করা অরভল�াগ সম্পলককি  অরভ�ুক্ত উল্লঙ্ঘনকারীলক (রববাদী 
পষেলক) জানালব এবং এই অরভল�ালগর পররলপ্ররষেলি িাঁলক রেরখি উতির দদবার 
জন্য সময় দদলব।
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ন্যায্ আবযাসন সকলের জন্য সমান সুল�াগ

 Equal Opportunity for All
 • আপনার অরভল�াগ িদন্ত কলর দদখলব এবং অরভ�ুক্ত দ� ন্যা�্য আবাস আইলনর 

উল্লঙ্ঘন কলরলিন এমনটি রবশ্াস করার মলিা �ুরক্তসঙ্গি কারণ রলয়লি রকনা 
দস ব্যাপালর রসদ্ধান্ত গ্রহণ করলব।

 • অরভল�াগ দালয়র করার িাররখ দথলক পরবিতী 100 রদলনর মলি্য �রদ 
এইিইউরি িালদর িদন্ত সমূ্পণকি না কলর উেলি পালর িাহলে আপনালক ও 
রববাদী পষেলক িা জানালব এবং এই রবেলম্বর কারণ সম্পলককি ও িালি উলল্লখ 
থাকলব।

ন্যায্ আবযাসন আইষ্টন মীমযাংসযােঃ অরভল�ালগর িদন্ত িোকােীন এইিইউরি আপনালক ও 
রববাদী পষেলক একটি মীমাংসা িুরক্তর মাি্যলম দস্ছোয় আপনার অরভল�ালগর সুরাহা 
করার সুল�াগ দদলব।

এই মীমাংসা িুরক্ত রববাদী পষেলক ভরবষ্যলি এিরলনর ববষম্যমেূক কাজ করা দথলক 
রনবতৃি কলর আপনালক ব্যরক্তগিভালব স্রস্ত দদলব এবং জনস্াথকি রষো করলব। আপরন 
এবং রববাদী পষে উভলয়ই এই মীমাংসা িুরক্তলি স্াষের করলে এবং এইিইউরি িালক 
অনলুমারদি করলে, এইিইউরি-র িরলফ অরভল�ালগর িদন্ত বন্ধ কলর দদওয়া হলব। 
আপনার �রদ রবশ্াস জমোয় দ�, রববাদী পষে আপনার মীমাংসা িুরক্তর উল্লঙ্ঘন 
কলরলিন, িাহলে আপনালক সলঙ্গ সলঙ্গ দস ব্যাপালর দসই এইিইউরি কা�কিােলয় জানালি 
হলব �ারা আপনার অরভল�ালগর িদন্ত কররিে। এইিইউরি �রদ এই রসদ্ধালন্ত আলস 
দ�, এটি রবশ্াস করার মলিা �ুরক্তসঙ্গি কারণ আলি দ�, রববাদী পষে আপনার 
মীমাংস িুরক্ত উল্লঙ্ঘন কলরলিন, িাহলে এইিইউরি-র িরলফ িুরক্তর েিকি াবেী 
কা�কিকর করার জন্য মারককি ন �ুক্তরালষ্ট্রর ন্যায় রবভালগর কালি রববাদী পলষের 
রবরুলদ্ধ �ুক্তরাষ্ট্র রজো আদােলি একটি মামো দালয়র করলি বো হলব।

রযাষ্টজ্র বযা স্যানীয় ন্যায্ আবযাসন সংস্যার ্যাষ্টে অরভষ্টযযাষ্টগর কসযাপেকি েঃ এইিইউরি 
�রদ এই মলমকি সি্যাপন কলর দ�, আপনার রালজ্যর বা স্ানীয় সরকারর ন্যা�্য 
আবাসন সংস্ার দ্ারা একটি নাগররক আইন বা অি্যালদে বেবত্ করা আলি 
�া অরিকার, প্ররিরবিান এবং রষোকবি দদবার প্রলশ্ন ন্যা�্য আবাসন আইলনর 
সংস্ানগুরের সলঙ্গ “সমূ্পণকিরূলপ সমিুে”, িাহলে এইিইউরি-দক অনরিরবেলম্ব ওই 
সংস্ালক আপনার অরভল�ালগর িদন্ত করার দারয়ত্ব অপকিণ করলি হলব এবং দসই 
দসাপদকি  সমপলককি  আপনালক সলঙ্গ সলঙ্গ অবরহি করলি হলব। উক্ত রাজ্য বা স্ানীয় 
সরকারর সংস্ার িরলফ “সমূ্পণকিরূলপ সমিুে” রাজ্য বা স্ানীয় সরকালরর নাগররক 
অরিকার আইন বা অি্যালদলের অিীলন আপনার অরভল�ালগর িত্ষেণাত্ িদন্ত শুরু 
করলি হলব। এইিইউরি-র দসাপদকি  পাবার 30 রদলনর মলি্য উক্ত রাজ্য বা স্ানীয় 
সরকারর ন্যা�্য আবাসন সংস্ালক আপনার অরভল�ালগর িদন্ত শুরু কলর রদলি হলব 
অথবা এইিইউরি অরভল�াগটিলক ন্যা�্য আবাসন আইলনর অিীলন িদন্ত করার জন্য 
রফররলয় রনলি (“পুনঃসরক্য়করণ” করলি) পালর।

10



ন্যায্ আবযাসন সকলের জন্য সমান সুল�াগ

যরে এমনটি হয় কয, উষ্টছেে বযা রবররির মযা্্ষ্টম আমযাষ্ট্ আমযার 
আবযাসন হযারযাষ্টত হষ্টত চষ্টেষ্টে তযাহষ্টে ্ী হষ্টব?

আপনালক �রদ ন্যা�্য আবাসন আইলনর উল্লঙ্ঘলনর কারলণ ঘটা একটি গুরুির সমস্যা 
দরাি করার বা আটকালনার জন্য দ্রুি সাহাল�্য প্রলয়াজন হয়, িাহলে এইিইউরি 
আপনার অরভল�াগ দালয়র করার সলঙ্গ সলঙ্গই আপনার সাহাল�্য এরগলয় আলস। এইিইউরি 
রববাদী পলষের রবরুলদ্ধ একটি সামরয়ক রনলরালির রনলদকিে (টিআরও) ও িত্পরবিতীলি 
এইিইউরি-র িদন্ত দেষ না হওয়া প�কিন্ত একটি স্রগিালদে দনবার জন্য মারককি ন �ুক্তরাষ্ট্র 
রজো আদােলি একটি মামো দালয়র করার জন্য �ুক্তলষ্ট্রকির ন্যায় রবভাগলক ষেমিা 
প্রদান করলি পালর। একজন �ুক্তরাষ্ট্রীয় রবিারপরি রববাদী পলষের রবরুলদ্ধ একটি 
টিআরও এবং িত্পরবিতীলি একটি প্রাথরমক স্রগিালদে রদলি পালরন দ�খালনঃ

 • এইিইউরি-র িদন্ত িা়ো আবাসলনর অরিকালরর অপূরণীয় (অপররবিকি নীয়) 
ষেরি বা হারন হওয়ার সম্ভাবনা রলয়লি; এবং

 • রববাদী পষে দ� ন্যা�্য আবাসন আইলনর উল্লঙ্ঘন কলরলিন িার বরেষ্ঠ প্রমাণ 
রলয়লি।

উেযাহরেেঃ একজন মারেক একটি বার়ে রবরক্ করলি রারজ হলয়লিন, রকন্তু, দক্িাগণ কৃষ্াঙ্গ 
জানার পর রিরন িা বাজার দথলক সররলয় রনলয়লিন, িারপর অনরিরবেলম্ব রিরন 
আবার দসটিলক রবরক্ জন্য বাজালর িারেকাভুক্ত কলরলিন। দক্িাগণ এইিইউরি-দি 
একটি অরভল�াগ দালয়র কলরলিন। এইিইউরি মারককি ন �ুক্তরালষ্ট্রর ন্যায় রবভাগলক 
ষেমিা প্রদান করলি পালর এই মলমকি একটি �ুক্তরাষ্ট্র রজো আদােি দথলক স্রগিালদে 
রনলি �ালি ওই রবলক্িা অন্য কাউলক িাঁর বার়ে রবরক্ করলি না পালরন অন্যথায় 
এইিইউরি-র িদন্ত সমূ্পণকি না হওয়া প�কিন্ত রবরক্ না করলি পালরন।

এ্টি অরভষ্টযযাষ্টগর তেন্ত কশি হবযার পর ্ী হষ্টব?

যরুক্তগ্যাহ্ ্যারে রন ক্িযারে, ববিষ্টম্র অরভষ্টযযাষ্টগ অরভযকু্ত্রে এবং রনবকিযাচনেঃ 
আপনার অরভল�ালগর িদন্ত �খন দেষ হলয় �ায়, এইিইউরি িখন িদন্ত িোকােীন 
সংগৃহীি িথ্য-প্রমাণগুরেলক একররেি কলর একটি িূ়োন্ত িদন্ত প্ররিলবদন প্রস্তুি কলর। 
এইিইউরি �রদ এই রসদ্ধালন্ত আলস দ�, এটি রবশ্ালসর �ুক্তসঙ্গি কারণ রলয়লি দ�, 
রববাদী পষে(গণ) আপনার সলঙ্গ ববষম্যমেূক আিরণ কলরলিন, দসলষেলরে এইিইউরি 
�ুরক্তসঙ্গি কারণ রনিকিারণ এবং রববদী পলষের(গলণর) রবরুলদ্ধ একটি ববষলম্যর 
অরভল�াগপরে জারর করলি পালর। এই অরভল�াগপলরের রবজ্ঞরপ্ত হালি পাওয়ার রদন 
দথলক আপনার ও রববাদী পলষের(গলণর) হালি 20 রদন প�কিন্ত সময় থাকলব এই রসদ্ধান্ত 
গ্রহলণর জন্য দ�, আপনালদর মামোটি এইিইউরি-র প্রোসরনক আইন রবিারপরি 
(এএেলজ) শুনলবন না রক �ুক্তরাষ্ট্র রজো আদােলি এর দদওয়ারন রবিার হলব।
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 Equal Opportunity for All
এইচইউি-র প্রশযাসরন্ আইন রবচযারপরতর শুনযানীেঃ 20 রদলনর রনবকিািনকাে দেষ 

হওয়ার আলগই �রদ আপরন এবং রববাদী পষে দকউই না িান দ�, �ুক্তরালষ্ট্রর আদােলি 
এর দদওয়ারন রবিার দহাক, িাহলে এইিইউরি-র িরলফ দ্রুি আপনার মামোটির 
শুনানী এইিইউরি এএেলজ-দি করার বলন্দাবস্ত করা হলব। এই এএেলজ শুনানী দসই 
জায়গায় করার দিষ্টা করা হলব দ�খালন ববষলম্যর ঘটনা ঘলটরিে বলে অরভল�াগ করা 
হলয়লি। এএেলজ শুনানী িোকােীন, আপনার এবং রববাদী পলষের(গলণর) অরিকার 
রলয়লি সেরীলর উপরস্ি হওয়ার, আইনজীবীর দ্ারা রনলজলদর প্ররিরনরিত্ব করার, 
সাষে্য-প্রমাণ দপে করার, সাষেীলদর দজরা করার এবং প্রমাণ উদ্ধালর সাহাল�্যর জন্য 
সমলনর অনলুরাি করার। শুনানী িোকােীন এইিইউরি-র আইনজীবী রনঃখরিায় 
আপনার প্ররিরনরিত্ব করলবন; িলব, আপরন রনলজও আপনার মামোয় মি্যস্িা 
করলি পালরন এবং রনলজর আইনজীবীলক রাখলি পালরন। শুনানীর দেলষ, প্রাপ্ত 
িথ্য-প্রমাণারদর রভরতিলি এবং আইরন ব্যবস্া দমািালবক এইিইউরি এএেলজ একটি 
আলদে জারর করলবন। এইিইউরি এএেলজ �রদ এই রসদ্ধালন্ত উপনীি হন দ�, রববাদী 
পষে(গণ) ন্যা�্য আবাসন আইলনর উল্লঙ্ঘন কলরলিন, িাহলে রববাদী পষেলক(গণলক) 
রনলদকিে দদওয়া হলি পালরঃ

 • আপনার প্রকৃি ষেরির ষেরিপূরণ করলি, �ার মলি্য পলকট খরি বাবদ ও 
অনভূুরিগি দক্েজরনি ষেরিও সারমে

 • রিরিলর স্রগলির স্রস্ত প্রদান করলি।
 • উপ�ুক্ত ন্যায়সঙ্গি স্রস্ত রদলি (উদাহরণস্রূপ, আপনালক আবাসন দদওয়া)।
 • আপনার আইনজীবীর ন্যা�্য পাররশ্ররমক প্রদান করলি।
 • জনস্ালথকির হারন ঘটালনার জন্য এইিইউরি-দক একটি নাগররক অথকিদণ্ড রদলি। 

সবকিারিক নাগররক অথকিদণ্ড হলছেঃ প্রথমবার আইলনর উল্লঙ্ঘলনর জন্য 16,000 
মারককি ন িোর; আলগর পািঁ বির কালের মলি্য এ িরলনর উল্লঙ্ঘন কলর থাকলে 
37,500 মারককি ন িোর; এবং আলগর সাি বিলরর সময়কালের মলি্য �রদ দইু 
বা িার দবরে বার এ িরলনর উল্লঙ্ঘলনর ঘটনা ঘলট থালক িাহলে 65,000 
মারককি ন িোর।

যকু্তরযা্রে রজেযা আেযােষ্টত কেওয়যারন রবচযারেঃ আপরন বা রববাদী পষে �রদ িান দ�, এই 
মামোর �ুক্তরাষ্ট্র দদওয়ারন রবিার দহাক, িাহলে এইিইউরি-দক অবে্যই িা বেবত্ 
করার জন্য মারককি ন �ুক্তরালষ্ট্রর ন্যায় রবভালগর কালি দপ্ররণ করলি হলব। মারককি ন 
�ুক্তরালষ্ট্রর ন্যায় রবভালগর িরলফ মারককি ন �ুক্তরালষ্ট্রর দসই রজো আদােলি আপনার 
হলয় একটি দদওয়ারন মামো রুজ ুকরা হলব দ�খালন অরভ�ুক্ত ববষলম্যর ঘটনাটি 
ঘলটরিে। আপরন রনলজও দসই মামোয় মি্যস্িা করলি পালরন এবং আপনার 
রনলজর আইনজীবীলক রাখলি পালরন। আপরন বা রববাদী পষে জরুর দ্ারা রবিালরর 
জন্য আলবদন করলি পালরন এবং আপনালদর উভলয়রই অরিকার রলয়লি সেরীলর 
উপরস্ি হওয়ার, আইনজীবীর দ্ারা রনলজলদর প্ররিরনরিত্ব করার, সাষে্য-প্রমাণ দপে 
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করার, সাষেীলদর দজরা করার এবং প্রমাণ উদ্ধালর সাহাল�্যর জন্য সমলনর অনলুরাি 
করার। �ুক্তরালষ্ট্রর আদােি �রদ আপনার পলষে রায় দদয়, িাহলে রবিারপরি বা 
জরুর রবিারপরিগণ রববাদী পলষের(গলণর) উলদিলে্য আলদে রদলি পালরনঃ

 • আপনার প্রকৃি ষেরির ষেরিপূরণ করলি, �ার মলি্য পলকট খরি বাবদ ও 
অনভূুরিগি দক্েজরনি ষেরিও সারমে

 • রিরিলর স্রগলির স্রস্ত প্রদান করলি।
 • উপ�ুক্ত ন্যায়সঙ্গি স্রস্ত রদলি (উদাহরণস্রূপ, আপনালক আবাসন দদওয়া)।
 • আপনার আইনজীবীর ন্যা�্য পাররশ্ররমক প্রদান করলি।
 • আপনালক োরস্তমেূক ষেরিপূরণ রদলি।

ক্যান যরুক্তসঙ্গত ্যারে কনই বষ্টে রনেকিয় ্রযা এবং খযাররজ ্রযােঃ এইিইউরি �রদ এই 
সিথ্য উদ্াটিি কলর দ�, আইলনর উল্লঙ্ঘন করা হলয়লি বলে রবশ্াস করা দ�লি 
পালর এমন দকান �ুরক্তসঙ্গি কারণ দনই, িাহলে িারা একটি �ুরক্তসঙ্গি দকান কারণ 
দনই বলে রনণকিয়-সহ আপনার অরভল�াগটি খাররজ কলর দদলব। এইিইউরি িাক 
মারফত্ আপনালক এবং রববাদী পষেলক(গণলক) এই খাররজ সম্পলককি  অবরহি করলব, 
এবং আপরন িূ়োন্ত িদন্ত প্ররিলবদলনর একটি প্ররিরেরপ িাইলি পালরন।

যরুক্তসঙ্গত ক্যান ্যারে কনই বষ্টে রনেকিয়-এর পনুরবকিষ্টবচনযােঃ ন্যা�্য আবাসন আইলন 
এইিইউরি দ্ারা খাররজ করা অরভল�ালগর জন্য আনষু্ঠারনকভালব আপীে করার 
দকান প্ররক্য়ার সংস্ান দনই। িলব, আপনার অরভল�াগটি �রদ �ুরক্তসঙ্গি দকান 
কারণ দনই বলে রনণকিয়-সহ খাররজ করা হয়, দসলষেলরে আপরন রনল্াক্ত ঠিকানায় 
রেরখি আকালর এর পুনরবকিলবিনার জন্য অনলুরাি করলি পালরনঃ অরিকিকি া, 
এফএইিইও, প্রবিকি ন দপ্তর, মারককি ন �ুক্তরালষ্ট্ররর আবাসন ও নগলরান্নয়ন রবভাগ, 
451 7th Street, SW, Room 5206, Washington, DC 20410-2000.

কসই সষ্টঙ্গ

আপরন এ্টি ব্রক্তগত মযামেযাও রুজ ু্রষ্টত পযাষ্টরনেঃ আপরন প্রথলম এইিইউরি-দি 
একটি অরভল�াগ দালয়র না কলরও সরাসরর ব্যরক্তগি মামোও রুজ ুকরলি পালরন। 
ববষম্যমেূক আিরলণর সাম্প্ররিকিম িাররখ দথলক শুরু কলর পরবিতী দইু (2) 
বিলরর মলি্য আপনালক আপনার মামোটি রুজ ুকরলি হলব।

 
আপরন �রদ এইিইউরি-দি অরভল�াগ দালয়র কলর থালকন এবং এমনরক এইিইউরি 
�রদ আপনার অরভল�াগটি খাররজ কলর দদয়, িাহলেও ন্যা�্য আবাসন আইন 
আপনালক রববাদী পলষের(গলণর) রবরুলদ্ধ �ুক্তষ্ট্রকি রজো আদােলি একটি ব্যরক্তগি 
মামো রুজ ুকরার অরিকার প্রদান কলর। এইিইউরি দ� সমলয় আপনার অরভল�ালগর 
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ন্যায্ আবযাসন সকলের জন্য সমান সুল�াগ

 Equal Opportunity for All
প্ররক্য়াকরণ কলর দসই সময়কাে আপনার 2-বির সময়কালের মলি্য অন্তভুকি ক্ত 
করা হয় না। আপনালক এই ব্যরক্তগি মামোটি রনলজর খরলি রুজ ুকরলি হলব; 
িলব, আপনার �রদ একজন আইনজীবী রনলয়াগ করার সামথকি্য না থালক, দসলষেলরে 
আদােলির িরলফ আপনার হলয় একজন আইনজীবী রনলয়াগ করা হলি পালর।
এমনরক এইিইউরি-র কালি আপনার অরভল�াগ প্ররক্য়াকরণরি থাকা সল্বেও 
আপরন রববাদী পলষের রবরুলদ্ধ একটি ব্যরক্তগি মামো রুজ ুকরলি পালরন, �রদ 
না (1) আপরন আপনার এইিইউরি অরভল�ালগর সুরাহার জন্য একটি এইিইউরি 
মীমাংসা িুরক্তলি স্াষের কলর থালকন; অথবা (2) প্রোসরনক আইন রবিারপরি 
ইরিমলি্যই আপনার অরভল�ালগর প্রোসরনক শুনানী শুরু কলর রদলয় থালকন।

আবযাসন সংরিযান্ত ববিষ্টম্র রবরুষ্টদ্ধ েডযাইষ্টয়র অন্যান্ হযারতয়যারসমূহেঃ

 • প্রোসরনক আইন রবিারপরির আলদলের �রদ অপােন করা হয়, িাহলে 
এইিইউরি সামরয়ক স্রস্ত িাইলি পালর, আলদে কা�কিকরম করলি বেলি পালর 
অথবা মারককি ন �ুক্তরালষ্ট্রর আপীে আদােলি রনলরািক আলদে িাইলি পালর।

 • আবাসন সংক্ান্ত ববষলম্যর ঘটনা ঘটলি এমন িক বা পদ্ধরি রলয়লি বলে 
রবশ্াস করার মলিা �লথষ্ট �ুরক্তসঙ্গি কারণ থাকলে মহান্যায়বাদী (অ্যাটরনকি 
দজনালরে) �ুক্তরাষ্ট্র রজো আদােলি একটি মামো রুজ ুকরলি পালরন।

14



ন্যায্ আবযাসন সকলের জন্য সমান সুল�াগ

15

টীকা



ন্যায্ আবযাসন সকলের জন্য সমান সুল�াগ

 Equal Opportunity for All

16

টীকা



ন্যায্ আবযাসন সকলের জন্য সমান সুল�াগ

17

টীকা



ন্যায্ আবযাসন সকলের জন্য সমান সুল�াগ

 Equal Opportunity for All

18

টীকা





ন্যায্ আবযাসন সকলের জন্য সমান সুল�াগ

 Equal Opportunity for All

আবযাসন ও নগষ্টরযান্নয়ন রবভযাগ
্ষে 5204

Washington, DC 20410-2000

দয়া কলর আমালদর ওলয়বসাইট দদখুনঃ www.hud.gov/fairhousing

আরও তষ্টথ্র জন্

এই পুরস্তকার উলদিে্য হলছে ন্যা�্য আবাসন পাবার আপনার অরিকারগুরেলক 
একররেি করা। ন্যা�্য আবাসন আইন ও এইিইউরি রনয়মাবেীলি এ সম্পলককি  
আরও রবস্তাররি িথ্যাবেী ও প্রলয়ারগক িথ্যাবেী দদওয়া আলি। আপরন 
�রদ এই আইন বা রনয়মাবেীর প্ররিরেরপ িান, িাহলে দয়া কলর আপনার 
রনকটবিতী এইিইউরি ন্যা�্য আবাসন দপ্তলর দ�াগাল�াগ করুন। এইিইউরি-র 

ন্যা�্য আবাসন দপ্তরগুরের একটি িারেকা 7-10 পৃষ্ঠায় দদখুন।

HUD-1686-1-FHEO
2011

এইচইউরি-র সষ্টঙ্গ সংষ্টযযাগ ্রুন
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