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বাফেফ া ফে া হাউজ িং তথ্য শহফরর 

 

2006 িাফ র মে োফি, ধিটি অে বাফেফ া, হাউধজিংফয়র 

িোন িুফ াফগর জনয নাগধরকফের অধিকার রক্ষার োিযফে শহফরর 

ধবধিন্ন অঞ্চফ র পুনজক াগধরতকরণ ও শধিশা ীকরফণর জনয 

আোর প্রশািফনর প্রফেষ্টা অবযাহত রাখার জনয মেয়ার হাউধজিং 

অিযাফেশ গ্রহণ কফর। এই অিযাফেশটি মকব  পৃথক নাগধরকফক ববষফেযর মথফক রক্ষা 

করার উপায় ধহফিফব শহরটি প্রোন কফর না বরিং িম্পধি েূফ যর হ্রািফক প্রধতফরাি কফর 

এবিং িেস্ত বাধিন্দাফের জনয হাউধজিং পছন্দগুধ  ধনধিত কফর। 

 

শহরাঞ্চফ , শহুফর োধ কফের, িম্পধি পধরো কফের এবিং োধ কফের নাগধরক অধিকার 

আইন 1963 (মেয়ার হাউধজিং অযাক্ট) এর ধশফরানাে িপ্তে অিীফন মেডাফর  

প্রফয়াজনীয়তা িম্পফকক  িফেতন করা হফয়ফছ তা ধনধিত করার জনয শহরটি হাউধজিং এবিং 

শহর উন্নয়ন ধবিাফগর িাফথও অিংশীোর। 

 

আোফের শহর শধিশা ী ম খাফন আোফের িক  নাগধরফকর জনয হাউধজিংফয়র িোন 

িুফ াগ পাওয়া  ায়। এটা আোর প্রশািফনর  ক্ষয হ  আোফের েহান শহফরর িক  

োনুফষর জনয মিই অধিকারফক প্রোর ও রক্ষা করা। 

 

 

মেয়র বাইরন ডব্লু। ব্রাউন  
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1. অজিপ্রায (INTENT) 

 

এটি তার আফশপাফশর অঞ্চফ র পুনরুজ্জীবন ও মজারোফরর প্রফেষ্টা োধ ফয়  াওয়ার জনয মব ফলা 

শহফরর  ক্ষয। শহরটি তার নাগধরকফের অধিকারফক হাউধজিংফয়র িোন অধিকার িুরধক্ষত করার 

প্রফয়াজনীয়তা খুুঁফজ পায়,  া িম্পধিগুধ র েূ য হ্রাি করফত িাহা য করফব ধকন্তু িব বাধিন্দাফের জনয 

হাউধজিং পছন্দগুধ  ধনধিত করফব না। 
 
2. সিংজ্ঞা (DEFINITIONS) 

একটি) ধবজ্ঞাপন - হাউধজিং আবািন ধবক্রয় বা িাডা বা ম  মকান বযধির িাফথ হাউধজিং এয়াফরর 

তাধ কা প্রকাফশর িাফথ িাফথ ইফ কট্রধনক ধেধডয়ার িধহত ধ ধখত ধববৃধত স্থাপন, প্রোর, প্রোর, স্থাপন 

বা প্রকাশ বা প্রকাশ করা বা প্রকাফশর কারণ িৃধষ্ট করা, বযবিার বা িিা  া উপ ব্ধ হাউধজিংগুধ র একটি 

মরোফর  তাধ কা বজায় রাফখ। 

 

খ) অক্ষেতা - একটি শারীধরক, োনধিক বা ধেধকৎিা ক্ষধত  া বযাপকিাফব এক বা একাধিক প্রিান 

জীবন কা কক্রে িীোবদ্ধ, বা এই িরফনর একটি হতাশার মরকডক ; বা অনয মকান কারফণ ম েন একটি 

হতাশা ধহিাফব ধবফবধেত; বা এই িরফনর হতাশার িফে একটি বযধির িাফথ একটি িধেধত। 

 

গ) পাধরবাধরক ধস্থধত - মকানও বযধি গিক বতী বা বাচ্চা বা এেন মকানও বযধির আইনগত ববিতা 

প্রাধপ্তর প্রধক্রয়ার েফিয আফছন ধ ধন এখনও আঠার (18) বছর বয়ফির বয়ি প কন্ত মনই; অথবা এক বা 

একাধিক বযধি  ারা আঠাফরা বছর বয়িী মকানও োতাধপতা বা অনয মকান বযধি  ার িাফথ এই বযধির 

বযধিগত তত্ত্বাবিাফন বা তার নকশাধবে ধহিাফব বিবাফির বয়ি মনই। 
 
ঘ) ধ ে পধরেয় এবিং অধিবযধি - একটি বযধির প্রকৃত বা অনুিূত ধ ে, মিইিাফথ একজন বযধির 

ধ ে পধরেয়, স্ব-ছধব, মেহারা, অধিবযধি বা আেরণ অন্তিুক ি হফব, নাধক ধ ে িনািকরণ, আত্ম-ধেত্র, 

মেহারা, অধিবযধি বা আেরণ ঐধতহযগত িাফব জফের িেয় বযধির ম ৌনতার িাফথ িম্পধকক ত। 

 

ই) হাউধজিং আবািন - তার মকানও িবন, কাঠাফো বা অিংশ বাোর ধিটি বযতীত অবধস্থত,  া বাধডঘর, 

বািস্থান বা বািস্থান ধহিাফব বিবাফির জনয অধিধিত বা পধরকধিত বিবাফির জনয ধনধেকত হয়। 
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ে) োধ ক - একজন োধ ক, উপফিািা, উপ-োতা, োধ ক বা পফের োধ ফকর প্রধতধনধিত্বকারী, 

অথবা এফজন্ট অথবা অনয মকান বযধি  ার োধ কানািীন হাউধজিং আশ্রয়স্থ , িাডা করা বা িাডা 

করা, অথবা ধনেকাণ করা, অথবা মকান এফজন্ট বা কেকোরী । 

 

ছ) বববাধহক অবস্থা - একক, ধবফয়, তা াকপ্রাপ্ত, পৃথক বা ধবিবা। 
 

জ) িােধরক ধস্থধত - োধকক ন  ুিরাষ্ট্র িােধরক বাধহনী বা একটি রাষ্ট্র িােধরক অিংশগ্রহণ। 

 

আধে জাতীয় েূ  - উিরপুরুষ 

জ) বযধি - এক বা একাধিক বযধি, অিংশীোধর, িধেধত, কফপকাফরশন, তাফের এফজন্ট, ধনফয়াগ এবিং 

প্রধতধনধি। 

 

ক) িাডা - িাডাটিয়া, িাব-পধজশন, অনযথায় েখ কারী কতৃক পফক্ষর োধ কানািীন মকান প্রােফন েখ  

করার অধিকার ধবফবেনা করার জনয বা অনযথায় অনুফোেন মেওয়ার জনয। 

 

L) ম ৌন ওধরফয়ফন্টশন - একজন বযধির প্রকৃত বা অনুিূত িেকােীতা, heterosexuality, বা 

bisexuality। 

 

ধে। আয়কর উৎি - একটি ববি মপশা বা কেকিিংস্থান মথফক অথক প্রোন, পাশাপাধশ অনযানয মপফেন্ট 

িহ, পাবধ ক িহায়তা, িমূ্পরক ধনরাপিা আয়, মপনশন, বাধষকক বৃধি, মবকারফত্বর মবধনধেট, িরকারী 

িতুক ধক ম েন মিকশন 8 বা অনযানয হাউধজিং অযাধিিটযান্ট । 
 
এন) মথরাধপ কুকুর বা ধবডা  - হািপাতা , নাধিকিং মহােস্, অবিরপ্রাপ্ত বাধডগুধ , বযধিগত 

বাধিন্দাফের এবিং অনযানয মিটিিংি মরাগীর োনধিক ও শারীধরক স্বাফস্থযর জনয িাহা য করার জনয ম  

মকানও কুকুর বা ধবডা ফক প্রধশধক্ষত করা হয় এবিং এই িরফনর উফেশয, বা মকান কুকুর এই িরফনর 

কুকুর বা ধবডাফ র িেয় ধবডা  প্রধশধক্ষত বা উেীধপত হফে ম েন উফেফশয। 
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3.  যান্ড ফডে র অজিকারগুজ  (THE RIGHTS OF LANDLORDS) 

মকানও এক বা একাধিক শতক  পূরণ করা হফ  একজন বাধডওয়া া একজন বযধির জনয হাউধজিং 

এপাটক ফেন্ট িাডা ধনফত অস্বীকার করফত পাফর: 

 

ক) আয়কর বযধির বযধির উৎি অধস্থর, বা িাডা প্রোফনর জনয অপ্রতু  বা উি আফয়র উৎি একটি 

মবআইনী উৎি মথফক; অথবা 

খ) পূবকতন আঠার োফির িক  বা অিংফশ িাডাফট িেয়িীোর িাডা পধরফশাি করফত বযথক হফয়ফছ; 

অথবা 

 

গ) প্রািন আঠাফরা োফির েফিয প্রধতফবশীফের কাছ মথফক অতীফতর অধিফ াফগর উৎিটি হফে, 

ততক্ষণ প কন্ত এই অধিফ াগগুধ   থা থিাফব হয়রান বা ববষেযেূ ক অধিঘাফতর কারণ হফত পাফর; 

অথবা 

 

ঘ) বযধি আইন দ্বারা প্রধতধিত েখ  োনেণ্ড অিীফন অধিধিত করা ম ফত পাফর তু নায় একটি বড 

িিংখযক বযধির িাফথ হাউধজিং আবািন েখ  করফত ইেুক; অথবা 

 

E) োধকক ন  ুিরাফষ্ট্রর আইন, ধনউ ইয়কক  মেট বা ববষেযেূ ক আইন দ্বারা এই ধনফষিাজ্ঞা অনয 

ম ফকাফনা কারফণ এই অিযাফয় মঘাষণা করা হফয়ফছ ম , এই িরফনর অস্বীকৃধত ববিিাফব অনুফোধেত 

োনেফণ্ডর উপর ধিধি কফর করা হয় এবিং মিই িেস্ত শতক াধে িক  িম্ভাবয িোনিাফব প্রফয়াগ করা হয় 

িাডাফটফের। 

 

4. সুষু্ঠ হাউজ িং ফ া স্ফীজত প্রিার (PROMOTION OF FAIR HOUSING 

GOALS) 
মব ফোডক  শহফরর েফিয (20) ধবধশষ্ট িাডাটিয়া ইউধনট এবিং মব ফোর ধিটি অে েয মব ফো শহফরর 

েফিয অবধস্থত িক  ধরফয়  এফেট অধেিগুধ র োধ কানািীন িেস্ত  যান্ড কারগুধ , একটি 

কযাফ ন্ডার বছফরর েফিয (20) আবাধিক হাউধজিং আবািন ধবধক্র কফর িোন িুফ াফগর ম াফগা বা 

অযাধিফকশন এবিং ধবপণফনর িােগ্রীগুধ ফত িোন িুফ াফগর আবািফনর একটি ধববৃধত, এবিং িাডা বা 

ধরফয়  এফেট অধেিগুধ ফত হাউধজিংগুধ ফত িোন িুফ াফগর একটি পাবধ ক মনাটিশ প্রেশকন করা। 
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5. একাজিক ফডফি জপিং োজ কফের কাফে জবজ্ঞজি (NOTIFICATION TO 

MULTIPLE DWELLING OWNERS) 

মব েু  মকাড §129-6-এ উধিধখত প্রফতযক োধ কফক শিংিাপফত্রর িাটিক ধেফকট প্রাধপ্তর প্রফয়াজন 

ধছফ া বফ  আগতফের িনেপফত্রর আফগ একটি িাটিক ধেফকশন িমূ্পণক করফত হফব, ম ফহতু োধ ক 

বাফেফ া শহফরর জনয মেয়ার হাউধজিং আন্ডারনযাফের বযাপাফর িমূ্পণক িফেতন, এবিং অধডক নযাে বফ ন, 

একটি কধপ মপফয়ফছন। পারধেট এবিং পধরেশকন ধবিাফগর ধবিাগ ধনধিত করফব ম  এইরকে োধ করা 

মেয়ার হাউধজিং এধডফনফের একটি কধপ পাফবন। 

 

6.  াজতসিংফের অসািংজবিাজিক আিরণ (UNLAWFUL DISCRIMINATORY 

PRACTICES) 
ধনফনাি কাজগুধ  করার জনয ম  মকানও বযধি বা িিংস্থার ধবক্রয় বা িাডা বাডাফনার জনয এটি মবআইনী 

হফব: 

 

(ক) বয়ি, রঙ, িেক, অক্ষেতা, পাধরবাধরক অবস্থা, ধ ে পধরেয় এবিং েত প্রকাফশর কারফণ মকানও বযধি 

বা বযধিফের আবািফনর জনয ধবক্রয়, িাডার, িাডায় অনুপ ব্ধ করা, অকা ককর করা, ধবক্রফয়র বা িাডা 

মেওয়া বা অনয মকানও কারফণ অস্বীকৃধত নাও। বববাধহক অবস্থা, িােধরক অবস্থা, জাতীয় উৎি, জাধত, 

ধ ে, ম ৌন অধিফ াজন, আফয়র উৎি বা মথরাধপ কুকুর বা ধবডা  বযবহার 

 

খ) বয়ি, রঙ, িেক, অক্ষেতা, পাধরবাধরক অবস্থা, ধ ে পধরেয় এবিং কারফণর কারফণ মকানও আবািফনর 

শতক াব ী বা ধবক্রয়, িাডা বা িাডা প্রোফনর িুধবিা বা িিংধিষ্ট মকানও িুধবিাফিাগী বা মিবা প্রোফনর 

মক্ষফত্র ববষেযেূ ক আেরণ করা। অধিবযধি, বববাধহক অবস্থা, িােধরক অবস্থা, জাতীয় উৎি, জাধত, 

ধ ে, ম ৌন অধিফ াজন, আফয়র উৎি বা মথরাধপর কুকুর বা ধবডা  বযবহার। 

 

গ) মকানও ধববৃধত, ধবজ্ঞাপন বা প্রকাশনার েুদ্রণ বা প্রোর বা প্রোর করা বা মকানও আওতািুি মকান 

িাডা বা িাডা প্রোফনর জনয মকানও েেক বা অযাধিফকশন বযবহার করা বা িম্ভাবযতার িাফথ িম্পধকক ত 

মকানও মরকডক  বা তেন্ত করফত মকানও িীোবদ্ধতা, মেধিধেফকশন বা বয়ফির, বণক, েতবাে, 

অক্ষেতা, পাধরবাধরক অবস্থা, ধ ে পধরেয় এবিং অধিবযধি, বববাধহক অবস্থা, িােধরক অবস্থা, জাতীয় 

উৎি, জাধত ধহিাফব মকানও িীোবদ্ধতা, েষ্টীকরণ বা ববষেয প্রকাশ কফর এেন একটি হাউধজিং 

আবািন ক্রয়, িাডা বা ইজারা , ধ ে, ম ৌন অধিফ াজন, আফয়র উৎি বা মথরাধপ কুকুর বা ধবডা  

বযবহার। 
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ঘ) মকানও বযধির বয়ি, রঙ, িেক, অক্ষেতা, পাধরবাধরক অবস্থা, ধ ে পধরেয় এবিং অধিবযধি, বববাধহক 

িম্পফকক র আফশপাফশ প্রফবশ বা িম্ভাবয প্রফবফশর ধবষফয় উপস্থাপফনর োিযফে মকানও বািস্থান বা 

মকানও বাধড ধবধক্র বা িাডা ধেফত প্রফরাধেত বা মেষ্টা করা। অবস্থা, িােধরক অবস্থা, জাতীয় উৎি, জাধত, 

ধ ে, ম ৌন অধিফ াজন, আফয়র উৎি বা মথরাধপ কুকুর বা ধবডা  বযবহার 

 

(ই) প্রধতবন্ধী বযধির বযয়, ধবেযোন প্রফজফক্টর  ুধিিিংগত িিংফশািন, গৃহীত আবািন িম্পধির পূণক 

মিাগধব াি এবিং ধনয়ে, নীধতো া,  ুধিিিংগত িুফ াগ-িুধবিার জনয অস্বীকৃধত ইতযাধের প্রফয়াজফন এই 

িরফনর পধরবতক ন প্রফয়াজন হফত পাফর। অিযাি বা পধরফষবাগুধ ,  া অক্ষে বযধিফেরফক ঘুফষর আবািন 

বযবহার ও উপফিাফগর িোন িুফ াগ প্রোন করফত পাফর। 

 

ে) এই আইন দ্বারা ধনধষদ্ধ মকানও কাজ করা বা মজার কফর বা অনয মকান বযধি বা িিা ধবরুফদ্ধ 

ববষেযেূ ক আেরণ করার জনয মজার করা বা বািয করা, কারণ এই বযধি বা িিংস্থার মকানও অধিফ াগ 

োধখ  করা হফয়ফছ বা এই আইফনর অিীন প্রণীত মকানও কা কিারায় িহায়তা প্রোন করা হফয়ফছ। 

 

ছ) মকান বযািংক, িঞ্চয় বা ঋণ িিংস্থা, বীো মকাম্পানী বা অনয িিংস্থা  ার বযবিা িমূ্পণক বা ঋণ িৃধষ্টর 

অিংশ এবিং আবািন জনয অথকায়ন বযবস্থা বা বাস্তব িম্পধি বা িম্পধির িম্পধি দ্বারা িুরধক্ষত বা িম্পধি 

বব বয়ি, রঙ, িেক, অক্ষেতা, পাধরবাধরক অবস্থা, ধ ে পধরেয় এবিং অধিবযধি, বববাধহক অবস্থা, িােধরক 

অবস্থা, জাতীয় উত্ি, জাধত, ধ ে, ম ৌন অধিফ াজন, আফয়র উত্ি বা বযবহাফরর কারফণ ঋণ বা বীো 

নীধতর শতক াব ী এবিং শতক াব ী মথরাধপ কুকুর বা ধবডা  এর 

 
7. োড় (EXEMPTIONS) 

এই আইফনর ধবিানগুধ  মব ফো শহফরর েফিয এবিং আবাধিক বযবহাফরর জনয ধনখরোয় স্থধগত িেস্ত 

আবািফনর মক্ষফত্র প্রফ াজয হফব: 

 

ক) একটি পযারািফ  একটি হাউধজিং এপাটক ফেন্ট িাডা থাকা,  ার েফিয ধতনটি বাধডঘর স্বতন্ত্রিাফব 

বিবাফির জনয হাউধজিং িুধবিা থাফক না,  ধে োধ ক একটি বািস্থান ইউধনফট থাফকন; অথবা একটি 

পযাফিফ  বিবাফির আবািস্থ   া একাধিক আবাধিক বািস্থাফনর অন্তিুক ি থাফক  ার েফিয ধতনটি 

বাধডঘর বা অনয মকানও বাধিন্দা স্বতন্ত্রিাফব বািস্থান না থাধকফ  োধ ক োধ কানািীন এক ইউধনফটর 

েফিয থাফক; 

 

খ) একই বাধিন্দাফের বািিবফন থাকার জনয কফক্ষর িাডা িীধেত; 
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গ) একটি হাউধজিং এপাটক ফেফন্ট রুে অথবা রুফের িাডা এেনিাফব ধডজাইন করা হফয়ফছ  াফত 

বাধিন্দারফের তাফের বািস্থাফনর মকায়াটক াফরর অিংশ িাগ কফর ধনফত হয়  াফত অনয মকানও বাধিন্দার 

বা তাফের ধনজস্ব পছন্দ অনু ায়ী না হয়; এবিং 

 

ঘ) হ'  হাউধজিং এপাটক ফেফন্টর ধবক্রফয়র, িাডা বা ধছনতাই 55 বছর বা তার মবধশ বয়ফির এবিং তাফের 

স্বােী এবিং বয়স্ক এবিং পধরবাফরর িেফিযর স্থায়ী অবস্থা। 

 

8. প্রফযা কারী (ENFORCEMENT) 

ক) মব ফোর ধিটি মেয়ফরর মেয়র একটি িুধনধেক ষ্ট হাউধজিং অধেিারফক এই অিযাফয়র অিীফন একটি 

ম াগয ে কাোপূণক হাউধজিং এনােক ফেন্ট এফজধের তেন্ত, তেন্ত এবিং / অথবা ধরফপাটক  পাঠাফত হফব  া 

নযা য হাউধজিং অধিফ াগগুধ  তেন্ত ও পধরো না করফত প্রতযধয়ত হফব। 

 

খ) িিংঘটিত হওয়ার তাধরখ মথফক এক (1) বছফরর েফিয এই অিযাফয়র  ঙ্ঘফনর অধিফ াফগ মকানও 

বযধি বা িিংগঠন, একটি িিংগ্রােী ে , মেয়ার হাউধজিং অধেিাফরর িাফথ একটি অধিফ াগ করফত পাফর। 

এই িরফনর অধিফ াগ ধ ধখতিাফব হফব, এবিং এই িরফনর েেক ধহিাফব মেয়ার হাউধজিং অধেিার দ্বারা 

প্রফয়াজন। 

 

ধি) পধরষ্কার হাউধজিং অধেিার অধিফ াগ োফয়র তাধরফখর 30 (30) ধেফনর েফিয অধি ুি ে ফক 

অবধহত করফবন এবিং অধি ুি ে ফক এই মনাটিফশর মেইধ িং এর ২0 (২0) ধেফনর েফিয ধ ধখত 

অধিফ াফগর উির ধেফত ব ফবন। । মেয়ার হাউধজিং অধেিাফরর মনাটিধেফকশফনর মেইধ িং তাধরফখর 

ধিধিফত তার অনুফোেন মেওয়া হফব। পধরষ্কার হাউধজিং অধেিার, তারপর, ববষেযেূ ক আেরণ 

প্রধতিার জনয িম্ভাবয কারণ ধকনা তা ধনিকারফণর জনয  ফথষ্ট অধিফ াফগর িাফথ একটি দ্রুত তেন্ত করা। 

 

ঘ) মেয়ার হাউধজিং অধেিাফরর রায়,  ধে একটি িেফ াতা েুধি িফন্তাষজনকিাফব িোিানটি িোিান 

কফর, তাহফ  ধতধন এই িরফনর েুধিফত অন্তিুক ি থাকফবন  া অধি ুি ে ফক মবআইনী ববষেযেূ ক 

আেরণ মথফক ধবরত থাকফত হফব এবিং এই িরফনর ক্ষধতপূরণ এবিং / অথবা ইধতবােক ত্রাণ ধহিাফব 

ে গুফ ার দ্বারা িম্মত হয় িম্মধত েুধি মগাপনীয়তা েুধি িাফপফক্ষ না। 
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ঙ) অধিফ াগ োধখফ র তাধরফখর 120 ধেফনর েফিয, মেয়ার হাউধজিং অধেিার তেন্তটি মশষ করফব 

এবিং অধি ুি পফক্ষর ববষেযেূ ক আেরফণর মখাুঁ ফজ িেথকফনর পফক্ষ িম্ভাবয কারণটি ধনিকারণ করফব 

এবিং ধবষয়টি মিকশন মপনাধিফত ধবস্তাধরত ধহিাফব উফিখ করফব। , ধনফে. 

 

9. ফপিাজি (PENALTIES) 

মেয়ার হাউধজিং অধেিাফরর িাটিক ধেফকশন অনু ায়ী ববষেযেূ ক প্রফেষ্টার িম্ভাবয কারফণর একটি 

ইধতবােক ে াে  রফয়ফছ, মেয়ার হাউধজিং অধেিার: 

 

ক) ধননবধণকত জধরোনা আফরাফপর মেষ্টার জনয, উপ ুি অধিফক্ষফত্রর আো ফত অধি ুিফের ধবরুফদ্ধ 

একটি োে া োফয়র করার জনয ধিটি কফপকাফরশন কাউধে ফক অনুফরাি করুন: 

 

1) প্রধতটি অপরাফির জনয এক হাজার পাুঁ েশত ড ার ($ 1,500) ছাডাই জধরোনা, প্রফতযকটি 

ববষেযেূ ক আেরণফক পৃথক অপরাফির ধহিাফব ধবফবেনা করা; এবিং / অথবা 

 

2) প্রফে হাউধজিং আবািন (গুধ ) পধরো নার জনয প্রফয়াজনীয়, এবিং এই অিযাফয়র উফেফশয কা ককর 

অনয মকান নযায়িেত ত্রাণ প্রফয়াজনীয়, বাফে  শহফরর দ্বারা জাধর মকান  াইফিে বা পারধেট বাধত  

বা স্থধগত; এবিং / অথবা 

 

3) এই অিযাফয়র িাফথ িম্মধতফত মব োর ধিটি দ্বারা িম্পন্ন িেস্ত খরে, খরে এবিং ধবিাজন; এবিং / 

অথবা 

 

4)  ফথাপ ুি ধবোরবযবস্থার একটি আো ত দ্বারা পধরোধ ত এই িরফনর ত্রাণ; এবিং / অথবা 

 

খ) মেয়ার হাউধজিং ধ গগুধ   ঙ্ঘন কফর এেন বযধিফের ধবরুফদ্ধ আইধন পেফক্ষপ গ্রহফণর জনয বা 

আইনশৃঙ্খ া রক্ষাকারী বাধহনী, ক্ষধতপূরণ এবিং অনয উপ ুি ত্রাণ তহধবফ র জনয একটি ম াগয েয় া 

আবািন িিংস্থার এফজধের অনুফরাি করা 
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10.  জে আপিার সাফথ্ ফ া াফ াফ র প্রশ্ন থ্াফক (IF YOU HAVE 

QUESTIONS, CONTACT) 
 ধে আপনার কাফছ প্রে থাফক, তাহফ  ম াগাফ াগ করুন: 

হযারল্ড এি। কাডক উইফ , মজআর, মেয়ার হাউধজিং অধেিার 

বাফেফ া নগর পুননকবীকরণ িিংস্থা ধিটি 

65 নায়াগ্রা স্কয়ার, 920 ধিটি হ  

বাফেফ া, ধনউ ইয়কক  14202 

716-851-4212 

hcardwelljr@city-buffalo.com 

www.buffalourbanrenewal.com 
  

http://www.buffalourbanrenewal.com/
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A NOTE ON THE TRANSLATION 

This City of Buffalo Urban Renewal Agency publication has used “Google 

Translate” to assist you in reading this guide in languages other than English. 

Google Translate cannot translate all types of documents, and may not 

provide an exact translation. Anyone relying on information obtained from 

Google Translate does so at his or her own risk. The City of Buffalo Urban 

Renewal Agency does not make any promises, assurances, or guarantees as 

to the accuracy of the translations provided. The City of Buffalo Urban 

Renewal Agency, its officers, employees, and/or agents shall not be liable for 

damages or losses of any kind arising out of, or in connection with, the use 

or performance of such information, including but not limited to, damages 

or losses caused by reliance upon the accuracy of any such information, or 

damages incurred from the viewing, distributing, or copying of such 

materials. Rev. May, 2017 

 

অিুবাফের ওপর একটি ফিাট 

বাফেফ া নগর পুননকবীকরণ িিংস্থা প্রকাশনা এই ধিটি ইিংফরধজ বযবহার ছাডা অনয িাষায় এই 

গাইড পডফত আপনাফক িাহা য করার জনয "Google অনুবাে" বযবহৃত হফয়ফছ। Google 

অনুবাে িেস্ত িরফনর েস্তাফবজ অনুবাে করফত পাফর না এবিং িঠিক অনুবােও প্রোন করফত 

পাফর না। Google অনুবাে মথফক প্রাপ্ত তফথযর উপর ধনিক র কফর ম  মকউ তার ধনফজর 

 ুুঁ ধকফত তাই কফর। বাফেফ া নগর পুননকবীকরণ িিংস্থা ধিটি অোর মকানও প্রধতশ্রুধত, 

প্রধতশ্রুধত বা গযারান্টী প্রোন কফর না  া অনুবােগুধ র ধনিুক  তা ধহিাফব প্রোন কফর। 

বাফেফ া নগর পুননকবীকরণ িিংস্থার ধিটি, এর কেককতক ারা, কেকোরী এবিং / অথবা এফজন্ট 

মকানও িরফনর ক্ষধতর বা ক্ষধতর জনয োয়ী থাকফব না, এই তফথযর বযবহার বা কা ককাধরতার 

িাফথ িম্পধকক ত,  ার েফিয রফয়ফছ ধকন্তু িীোবদ্ধ নয় , ক্ষধতর বা ক্ষধত ম  মকানও তথয 

িঠিকতা উপর ধনিক রতা দ্বারা িৃষ্ট, বা এই িরফনর উপকরণ মেখার, ধবতরণ, বা অনুধ ধপ 

মথফক ক্ষধতগ্রস্ত। মরি। মে, 2017 


