
আয়ের বৈধ উৎস
NYC মানৈাধধকার আইয়নর অধীয়ন সুরক্া প্রদান কয়র

আপনার সরকাধর সহােতা ও হাউজিং ভাউচার সৈ ্বদা ভাড়া ও ধসধকউধরটি 
ধিয়পাজিি ধহয়সয়ৈ গ্রহণ করা হয়ৈ।
NYC মানবাধিকার কধমশন আপনাকক আবাসকন ববি আকের উৎকসর ক্ষেকরে সহােতা ককর। “ববি আকের উৎস” হল NYC 
মানবাধিকার আইকনর অিীকন সুরধষেত ধবভাগ এবং ক্েখাকন ক্েককাকনা ক্েডাকরল ক্টেট বা স্ানীে সরকাধর বা আবাসন সহােতা 
ভাড়া ক্ষেকরে পাওো োে, ক্েমন িারা 8,ধলধভং ইন কধমউধনটটজ (LINC), সাধলিকমন্াল ধসধকউধরটট ইনকাম (SSI), এইচআইধভ/
এইডস সাধভভিস অ্াডধমধনক্রেশন (HASA), ে্াধমধল ইধভকসন ধরিকভনশন সাবধসধড (FEPS), ক্পেশাল এক্সিট এন্ড ধরিকভনশন 
সাধলিকমন্ (SEPS), ক্ভটারান্স’ ক্জআই ধবল, অন্ান্। ধসধকউধরটট ধডকপাক্জট এবং ওোন-টাইম এমাকজভিক্ন্স অনুদান (“ওোন শট 
ধডলস”), ো ক্সইসব ক্লাকককদর সাহাে্ ককর োরা অরিত্াধশত পধরধস্ধত বা ইকভকন্র কারকে খরকচর আবশ্কতা পূরে ককর 
না, এই ধবভাকগর মকি্ অন্তভ্ভিক্ত।
ধনউ ইেকভি ধসটট মানবাধিকার আইকনর রিকোগ ও ক্শখাকনার মাি্কম আমাকদর সবচাইকত অসুরধষেত কধমউধনটটগুকলা ধনউ 
ইেকভি ধসটটর আবাসকন রিকবশাধিকার ক্পকত পাকর তা কধমশন ধনক্চিত করকে। কধমশন বাধড়ওোলা ও ক্্াকারকদরকক তাকদর 
ববষম্ রিকাকশর  দ্ারা ষেধতগ্রস্ত হওো ভাড়াকট বা সম্াব্ ভাড়াকটকদর ষেধতপূরে ধদকত জধরমানা করকত পাকর।

5টি জিধনস আপনায়ক িানয়ত হয়ৈ:
1. যধদ আপধন 6 ৈা তার বৈশী ইউধনি ধনয়ে বকায়না ধৈজ্ডংয়ে ৈসৈাস কয়রন ধকনা ৈা খুঁিয়েন তাহয়ে

আপধন সুরধক্ত।1

2. আপধন সরকাধর অনুদায়নর মাধ্যয়ম আপনার ভাড়া ৈা ধসধকউধরটি ধিয়পাজিি বপ করয়ত চাইয়ে দাোে,
ৈাধড়ওোো এৈং অন্য বয বকায়না আৈাসন এয়িন্ট আপনায়ক অ্যাপাি্বয়ময়ন্টর িন্য আয়ৈদন করয়ত
অনুতস্াধহত করয়ত পারয়ৈ না। অ্াপাটভিকমকন্র জন্ আকবদন করার ক্ষেকরে আপনার সরকাধর অনুদান বা
ভাউচাকরর আে আপনাকক বা অসধুবিা আকে এমন ক্ে স্াকন রকেকেন আপধন ক্সই স্ানটটকক অকোগ্ করকব না।

3. “ভাউচার বনওো হয়ৈ না” ধৈজ্াপন বৈআইধন। েধদ বাধড়ওোলা এবং বাসার একজন্রা সরকাধর বা আবাসন
অনুদান বা ভাউচার গ্রহে করা হকব না বকল অনলাইকন, কাগকজ ক্কাকনা ধবজ্াপন ক্দে বা রিচার ককর তাহকল তা
ক্বআইধন।

4. আপধন সরকাধর ৈা আৈাসন অনুদায়নর মাধ্যয়ম বপ করয়ৈন এই কারকে আপনার বাধড়র মাধলক আপনার
বাসার ক্মরামত রিত্াখ্ান বা ক্দধর করকবন না।

5. আপনার ধৈজ্ডংয়ের অন্যান্য ভাড়ায়িরা সহ আপনার হেরাধন, বৈষম্যতা ৈা আপনার সুরধক্ত ধথিধতর
ওপর হুমধক ৈা বাকজ আচরে ক্েকক মুক্তভাকব বসবাস করার অধিকার আকে।

আপনার বৈধ আয়ের 
উৎয়সর ধভতধ্তয়ত এই 
ধরয়নর শব্দগুচ্ছ 
বৈষম্যতার ইধগিত ধদয়ত
পায়র:

“আমরা LINC োড়া 
সৈ গ্রহণ কধর।”

“এই 
ৈাধড়ওোো 

H.A.S.A বনন না।” 

“আপনার ধারা 
8 ভাউচার আে 

ধহয়সয়ৈ ধরা হে তাই 
আপধন উপাজি্বত আয়ের 

আৈশ্যকতা পূরণ 
করয়ৈন না।”

“আপনায়ক প্রথয়ম
আমায়ক ৈেয়ত হত 

আপধন ধারা 8 সংগ্রহ 
কয়রয়েন।” 

যধদ আপধন বৈধ আয়ের উৎয়সর কারয়ণ বৈষম্যতার ধশকার হন তাহয়ে অধভয়যাগ িানান। 311 নম্বয়র ব�ান কয়র 
NYC মানৈাধধকার কধমশন বক চান অথৈা কধমশয়নর ইনয়�াোইয়ন সরাসধর (718) 722-3131 নম্বয়র ব�ান করুন। 
ন্যায্য আৈাসন সামগ্রী িাউনয়োি করয়ত এৈং আয়রা তয়থ্যর িন্য NYC.gov/HumanRights বদখুন।
1 েকগুলোর জন্ে ব্েতধক্রম রেকেক (i) কোনো ইউনধটকর কোনো রুম ভাড়ার ক্ষকত্রক েকটধ সরকারধ সহােতা পাে না এবং মালধক বা মালধককর 
পরধবার েকটধ শকোর করক এবং (ii) দুই-পরধবার ভবন ইউনধটকর ভাড়ার ক্ষকত্রক েকটধ সরকারধ সহােতা পাে না, েদধ কোনো একটধ ইউনধটকর মালধক 
বা মালধককর পরধবারকর সদস্ে কর্তৃক ব্েবহৃত হেএবং পাবলধকভাবক েদধ ভাড়া ইউনধটকর বধজ্ঞাপন দকো না হেক োকক । এই সবগুলো তে্ে আপনার 
জানার দরকার নকই। কোনো ভবন আওতাভুক্ত কধনা সক ব্োপারকআপনধ নধশ্চধত না হলক জধজ্ঞাসা করার জন্ে কমধশনকর সােক েোগােোগ করুন!
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