
কেমব্রিজে কেোজ�ো ব্যব্তির ব্�ম্নব্িব্িত 
ববব্িজট্্যর ব্িব্তিজত তোজে বোসস্ো� ব্িজত 
অস্বীেোর েরো অববধ:

✓ প্রতিবন্ধীত্ব
✓ আয়ের উৎস
 (যেমন: যসকশন 8 গ্রহণ করযি অস্ধীকৃতি জানাযনা)
✓ পাতরবাতরক অবস্া/বববাতহক অবস্া
✓ জাতি/বণ্ণ/জাতিগি উৎপততি
✓ তিঙ্গ/বিতঙ্গক পছন্দ/তিঙ্গ পতরচ়ে
✓ ধম্ণ
✓ ব়েস (18 বছর বা িারযচয়ে যবতশ ব়েসধী)
✓ সামতরক স্ট্াটাস

আবাসনে 
ববষম্য করা
অববধ৷

এই গ্ররুপগুযিার এক বা একাতধকটির সদসট্ হও়োর কারযণ 
অনট্া়ে আচরযণর তশকার হও়ো বট্ততিরা ‘যে়োর হাউতজং 
ি’-এর অধধীযন সুরক্া যপযি পাযরন৷

“হুইিজেযোজর েজর 
েিোজেরোেোরবী েোজরো 
ে�্য এই অ্যোপোর্ট জমন্টটি 
কসর-আপ েরো হযব্� এবং 
আপব্� কেোজ�ো পব্রবত্ট � 
েজর� তো আব্ম েোই �ো৷”

“আব্ম শুজ�ব্ি কে আপ�োর স্তবী 
করেগজ�ন্ট৷ এিোজ� কেোজ�ো বোচ্ো 
থোেুে তো আমরো েোই �ো৷ 
আপ�োর িোডোর েুব্তির কমযোি 
কিষ হওযোর পর আপ�োজে েজি 
কেজত হজব৷”

“আব্ম আপ�োর উচ্োরণ 
বুঝজত পোব্র �ো৷ আব্ম 
কেোগোজেোগ েরজত পোরজবো 
�ো এম� েোউজে িোডো 
ব্িজত আব্ম স্োচ্ছন্্য কবোধ 
েব্র �ো৷”

যদি আপদে বা আপোর পদরদিত ককউ 
আবাসনের কষেনরে ববষনম্যর দিকার হন়ে থানকে, 
তাহনে এখেই ককমদরিজ মােবাদধকার কদমিনে 
(617) 349-4396 েম্বনর ক�াে করুে৷.

আমরা:

 ✓ অতিযোগটি তবযবচনা করযবা

 ✓ েতদ আমরা ববষমট্ খুঁযজ পাই, িাহযি 
মধট্স্িার মাধট্যম যস্চ্া়ে মধীমাংসা 
করার জনট্ কাজ করযবা

 ✓ েতদ প্রয়োজন হ়ে, িাহযি আমরা আইতন 
শুনাতনর বট্বস্া করযবা োর পযর আমরা 
আর্থিক ক্তিপূরণ প্রদান, জতরমানা, বা 
অনট্ানট্ বট্বস্া গ্রহণ করযবা

এবং আপনার যক্যরে ো ঘযটযছ িা োযি 
আর কাযরা যক্যরে না ঘযট িা তনতচিি করার 
জনট্ কট্ামতরিজ মানবাতধকার কতমশন যচষ্া 
করযব!



এই প্রকাশনার তিততি রচনাকারধী কাজটি ইউ.এস. তিপাট্ণ যমন্ট অব হাউতজং অট্ান্ড আরবান 
যিযিিপযমন্ট-এর সায্ একটি সহযোতগিামূিক চুততির অধধীযন প্রদতি িহতবি য্যক সহা়েিা 
যপয়েযছ৷ এই কাযজর সারাংশ ও িব্ধ ি্ট্ জনগযণর জনট্ তনযবতদি৷ এই প্রকাশনা়ে অন্তিু্ণতি 
তববৃতি ও বট্াখট্াগুযিার তনিু্ণিিার দা়ে-দাত়েত্ব এককিাযব যিখক ও প্রকাশযকর৷ এই ধরযনর 
বট্াখট্া অপতরহাে্ণিাযব সরকাযরর দষৃ্টিিতঙ্গযক প্রতিেতিি কযর না৷

যকমতরিজ যে়োর হাউতজং অরিথিনট্ান্স-এর পূণ্ণাঙ্গ 
তববরযণর জনট্, আমাযদর ওয়েবসাইট যদখুন:

www.cambridgema.gov/HRC
 অ্বা (617) 349-4396 

নম্বযর আমাযদরযক যোন কররুন৷

বাদ়িও়োো, দবনরেতা ও দরন়েে এনটেট 
এনজন্টরা আনবিেকারীনক অবি্যই 
দেরনপষে িনততে র মাধ্যনম দবনবিো করনত 
হনব, কযমে টাকা প্রিানের সষেমতা৷ এই সব 
িততে  সবার কষেনরে সমােভানব প্রন়োগ করনত 
হনব৷ অনেকভানবই ববষম্য হনত পানর৷

দেম্নদেদখত দবষ়েগুনো অববধ:

» যকাযনা িিট্ হাউতজং ইউতনযটর জনট্ কাউযক আযবদন 
করযি তনররুৎসাতহি করা বা অনুমতি তদযি অস্ধীকার 
করা

» বাত়ি যদখা, তবতরি করা বা িা়িার জনট্ িিট্ ন়ে বযি 
তম্ট্া যঘাষণা যদ়ো

» যকাযনা বাত়ি িা়িা বা তবতরির জনট্ যবতশ দাম যন়ো বা 
উযলেখ করা

» সরকাতর সহা়েিা গ্রহণকারধী (যসকশন 8 সহ) যকাযনা 
আযবদনকারধীযক যকাযনা হাউতজং ইউতনট তদযি 
অস্ধীকার করা 

» সধীসােুতি যপইন্ট ্াকার কারযণ তশশু আযছ এমন 
যকাযনা পতরবারযক বাসস্ান তদযি অস্ধীকার করা

» তবজ্াপযন, তিতখি বা যমৌতখকিাযব ববষমট্ করা

» যকাযনা সুরতক্ি গ্ররুযপর সদসট্ হও়োর কারযণ যকাযনা 
বট্ততিযক হ়েরাতন করা, তনগ্রহ করা, বা ি়ে যদখাযনা

» বাসস্াযনর যক্যরে নট্ােট্ অতধকার প্রয়োগ করার জনট্ 
কাযরা তবররুযধে প্রতিযশাধ যন়ো

» প্রতিবন্ধীযদরযক েুততিসঙ্গি বাসস্ান তদযি অস্ধীকার 
করা অ্বা প্রতিবন্ধীযত্বর কারযণ কাযরা প্রতি প্রতিকূি 
আচরণ করা

» বাত়ি তবরি়ে ত্বরাতবিি করযি জাতিগি পতরবি্ণ যনর 
গুজব ছ়িাযনা

» যকাযনা তবযশষ মহলো়ে মট্ণ যগজ ঋণ বা তবমা তদযি 
অস্ধীকার করা

✓✓            আপব্� কেোজ�ো সুরব্ষিত গ্রুজপর সিস্য 
হওযোর েোরজণ েি� এই ব্যবস্োগুজিোর 
মজধ্য কেোজ�োটি গ্হণ েরো হয:
বাসস্াযনর িিট্িা সম্পযক্ণ  িুি ি্ট্ যদ়ো হ়ে:  
েখন যকাযনা বাত়িও়োিা, মাতিক, বা তরয়েি এযস্ট 
এযজন্ট আপনাযক বযিন যে যকাযনা অট্াপাট্ণ যমন্ট, 
বাত়ি, বা কযন্ডাতমতন়োম িিট্ যনই, েখন আসযি িা 
িিট্ রয়েযছ৷

িা়িা তদযি বা তবতরি করযি অস্ধীকার করা:  যকাযনা 
বাত়িও়োিা বা তরয়েি এযস্ট যপশাজধীবধী আপনাযক 
িা়িা তদযি বা আপনার কাযছ তবতরি করযি অস্ধীকৃতি 
জানান৷

শি্ণ  ও তন়েমাবতিযি ববষমট্: আপনাযক অনট্যদর 
িুিনা়ে তিন্ন শি্ণ  বা তন়েমাবতি যদ়ো হ়ে৷

েুততিসঙ্গি সুতবধা তদযি অস্ধীকার করা: যকাযনা 
বাত়িও়োিা এমন যকাযনা শি্ণ  বা নধীতিমািার 
বট্তিরিম করযি অস্ধীকার কযরন ো যকাযনা প্রতিবন্ধী 
বট্ততিযক একটি অট্াপাট্ণ যমন্ট বট্বহার ও উপযিাগ 
করার যক্যরে সমান সুযোগ প্রদান করযব৷

ঋণদািা বা তবমা প্রদানকারধী কিৃ্ণ ক ববষমট্: আপনার 
মট্ণ যগজ, বাত়ির মাতিযকর তবমা বা িা়িাটি়োর 
তবমার আযবদন করার বা যসগুযিা পাও়োর যক্যরে 
প্রতিবন্কিা সৃষ্টি করা হ়ে৷

আবাসনে 
ববষম্য বেনত 
কী কবাঝা়ে?


