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কেমব্রিজটে ব্নটজর ঘর েটর কনওয়ায় কেমব্রিজ সিব্ি খুধশ!
কেমব্রিটজ এেজন ভাড়াটি ধিিাটি আপনার অধিোর এিং োব্য়ত্ব িুঝটে িািার্ েরার জন্, এিং আপব্ন 14 অট্াির, 2020 কেটে োর্যের িংস্ান 
িম্পটে্য  িটচেন ো ব্নশ্চিে েরটে, কেমব্রিজ সিব্ির ব্নয়ম অনিুাটর এখন মাললে, িাব্ড়ওয়ালা এিং ম্াটনজটমন্ট কোম্পাব্নটের আপনার ললজ িা 
ভাড়ার শুরুর এিং ো িন্ধ িওয়ার িমটয়র েে্ প্রোন েরটে িটি। ভাড়াটিটের অধিোর ও িংস্াটনর অি্াটেটশর ধিজ্ঞসতি এখাটন পাটিন: www.
CambridgeMA.gov/tenantsrights

রধেও সিব্ি আইব্ন পরামশ্য প্রোন েরটে পাটর না, োও রধে আপনার ভাড়াটি োোোলীন কোন পর্যাটয় আপনার কোন প্রশ্ন োটে িা কোন আিািন 
িা আিািন িংক্ান্ত প্রটয়াজটন িািাটর্র প্রটয়াজন িয় োিটল কোন আইনজীিীর িটগে করাগাটরাগ েরুন িা এখাটন করাগাটরাগ েরটে েল/ইটমল 
েরুন:

• Office of the Housing Liaison: 617-349-6337 / mpensak@CambridgeMA.gov
• Multi Service Center: 617-349-6340 / mmelo@CambridgeMA.gov 
• Mass Attorney General’s Guide to Landlord/Tenant Rights: https://www.mass.gov/doc/the-attorney-generals-

guide-to-landlordtenant-rights/download

এই িামগ্ীটে প্রেত্ত িমস্ত েে্ পড়ুন। 

এটে েটে্র 3ব্ি ধিভাগ আটে:

• ভাড়াটির োব্য়ত্ব ও পরামশ্য

• ভাড়াটির অধিোর

• ভাড়াটির িংস্ান

This is an important notice. Please have it translated. 
Este é um aviso importante. Por favor, traduza-o.
Este es un aviso importante. Por favor, tradúzcalo.
Sa a se yon avi enpòtan. Tanpri fè yo tradui li.
Kani waa ogeysiis muhiim ah. Fadlan turjum.
ይህ ጠቃሚ ማሳወቂያ ነው። እባክዎ አስተርጉመው ይያዙት።

这是重要的通知。请翻译此通知。
এব্ি এেব্ি গুরুত্বপূর্য ধিজ্ঞসতি। অনগু্ি েটর এব্িটে অনিুাে েরান।

هذا إشعار مهم، يُرجى ترجمته

েে্ ও অনধূেে িংস্ান এখাটন পাওয়া রায়: www.CambridgeMA.gov/tenantsrights



ভাড়াটির োব্য়ত্ব ও পরামশ্য

ভাড়া কেয়া:
ললজ িা ভাড়া চুসতিটে িা অন্ভাটি িম্মে ধিিাটি ব্নি্যাধরে ভাড়া িময়মে 
প্রোন েরা এেজন ভাড়াটির োব্য়ত্ব।  
আপব্ন রধে আরে্যেভাটি েটটে োটেন, েয়া েটর িিায়ো ব্নন! আপনার 
নাগধরেত্ব িা আইনগে অিস্া রাই কিাে না কেন, অটনে স্ানীয় এিং 
অগেরাজ্ িংস্া আপনাটে আরে্যেভাটি িিায়ো েরটে পাটর। অনগু্ি 
েটর উপটরর এেব্ি নম্বটরর িটগে অেিা এই গাইটের ধরটিাি্য ধিভাটগ 
করাগাটরাগ েরুন।
ইউব্িললব্ি এিং অন্ান্ প্রটয়াজনীয় আিািন খরচ কেয়া:
রধে আপব্ন মটন েটরন কর আপনার ভাড়া চুসতি িা ললজ দ্ারা আপনার 
নাটম ইউব্িললব্ি িারভ্য ি েরাটিন, োিটল আপনার জন্ এব্ি েরা গুরুত্ব-
পূর্য।  
রধে আপনার ইউব্িললব্ির কপটমন্ট েরটে অিধুিিা িয় এিং/অেিা 
আপনার নাটম নেুন ইউব্িললব্ি িারভ্য ি েরটে িমি্া তেধর েরটে এমন 
িটেয়া আটে, োিটল 617-349-6340 নম্বটর িািাটর্র জন্ কেমব্রিজ 
মাল্টি িারভ্য ি কিন্টাটরর িাটে করাগাটরাগ েরুন।

আপনার ইউব্নটির রক্ষরাটিক্ষর:
আপনার ইউব্নটির মাললেটে এেব্ি ব্নরাপে এিং স্াস্্ের ভিন িজায় 
রাখটে িিায়ো েরুন। আমরা এমন এেব্ি শিটর িাি েধর করখাটন 
ইঁেরু এিং কপাোমােড় িিিাি েরটে পেন্দ েটর। আপনার ইউব্নি 
এিং ধিল্ডংটে এই েীিপেগে কেটে ব্নরাপে রাখটে অনগু্ি েটর এইিি 
পরামশ্য অনিুরর েরুন:
• িিিময় শুেটনা কপি ফুে এেব্ি এয়ার-িাইি ভারী প্ালটিে িা িােি 

পাটরে রাখুন। 
• রধে আপনার ইঁেরু িা েীিপেটগের িমি্া োটে, োিটল খািার 

ে্াধিটনটি োেটলও িমস্ত শুেটনা খািার করমন স্্ােি, ভাে, পাস্তা 
ইে্াধে িাটসে রাখুন। 

• মাললে িা ম্াটনজটমন্ট কোম্পাব্নর ব্নমূ্যল েরটে এটল োটের িটগে 
োজ েরুন।

• িি্যো আপনার আিজ্য না ি্াটরটলর ঢােনা িন্ধ রাখুন। রধে এেব্ি 
োম্পটিার ি্িিার েটরন, োিটল ঢােনা িন্ধ েরটে ভুলটিন 
না।  আপনার রধে ট্্াশ ভরে্য  িটয় রায়, োিটল আরও ি্াটরটলর 
অনটুরাি েরার জন্ আপনার িাব্ড়ওয়ালার িাটে করাগাটরাগ 
েরুন।

• রধে আপনার ট্্াশ ি্াটরটল ব্েদ্র োটে, োিটল আিজ্য না কফলটিন 
না, আপনার িাব্ড়ওয়ালার িাটে করাগাটরাগ েরুন, োরর ইঁেটুরর 
োর্যেলাপ করাি েরটে কিগুটলা িেলাটে িটি।

• রধে আপব্ন কোন ইঁেটুরর োর্যেলাপ লক্ষ্ েটরন, োিটল পধরে-
শ্যটনর অনটুরাি েরটে সিব্ি অি ে্ামব্রিজ ইন্সটপেশনাল িারভ্য টিি 
ব্েপাি্য টমটন্টর িাটে 617-349-6100 নম্বটর করাগাটরাগ েরুন, রাটে 
োরা িাব্ড়ওয়ালার িাটে োজ েরটে পাটরন।

• রধে আপব্ন িংগ্ি, মজেু িা রক্ষরাটিক্ষর ব্নটয় িমি্ায় আটেন, 
োিটল অনগু্ি েটর িম্পে ধিভাটগ উপলব্ধ িিায়ে সরি িারভ্য টির 
িধুিিা ব্নন।

ভাড়াটি ধিমা ক্য় েরুন:
ধেেু িাব্ড়ওয়ালার ভাড়াটি ধিমা আিশ্ে িটল মটন েটরন। রধেও রাজ্ 
িা স্ানীয় আইন দ্ারা আপব্ন ভাড়াটির ধিমা ধেনটে িাি্ নন, রধে 
আপনার ললটজর শে্য ািলী অনিুাটর এব্ি েরা প্রটয়াজন িয়, োিটল ো 
অিশ্ই েরুন। এমনধে আপনার ললটজর শে্য ািলী দ্ারা প্রটয়াজন না 
িটলও, ভাড়াটি ধিমা কেনা ভাটলা োজ। ম্ািাচুটিিটি গড় খরচ প্রসে 
মাটি $16। রধে আপনার ইউব্নটি ধেেু ঘটি োটে (আগুন লাগা, িন্া 
ইে্াধে), োিটল আপনার িম্পে মাললটের ধিমা দ্ারা নাও েরা োেটে 
পাটর।
ললটজর োধরখ:
আপনার ললজ িা ভাড়া চুসতির োধরখগুলল ভাটলা েটর কেখুন এিং 
পুনন্যিীেরটরর িময়, এেব্ি নেুন ললজ স্াক্ষর েরুন। চুসতিটে ভাড়াটির 
অধিোর োেটলও, ললটজ করমন িলা আটে কিই এেই অধিোর নাও 
োেটে পাটর।
িিায়ো পাওয়া:
আিািন িমি্া এিং আপনার অধিোর এিং োব্য়ত্ব ধিভ্ালন্তের িটে 
পাটর। আমরা আইব্ন পরামশ্য ধেটে পাধর না, ধেন্তু আমরা আপনার ধেেু 
প্রটশ্নর উত্তর ধেটে এিং আপনাটে আইব্ন িা অন্ান্ িংস্ায় পাঠাটে 
পাধর। আপনার ভাউচার, িাশ্রয়ী মূটল্র আিািন িা আিািন িংক্ান্ত 
ধিষটয় সিব্িটে োর িাটে করাগাটরাগ েরটে িয় কি িম্পটে্য  প্রশ্ন োেটল, 
অনগু্ি েটর 617-349-6337 নম্বটর সিব্ি িাউলজং ললয়াটজাঁ অব্ফটি েল 
েরুন অেিা mpensak@CambridgeMA.gov-এ ইটমইল েরুন। 

করাগাটরাগ েরুন! আপনার িাব্ড়ওয়ালা িা 
আমাটের িটগে েো িলনু। আিনু এেিটগে োজ 
েরা রাে!

কেমব্রিজ সিব্ি ভাড়াটিটের অধিোর ও িংস্ান



কেমব্রিজ সিব্ি ভাড়াটিটের অধিোর ও িংস্ান

ভাড়াটির অধিোর
শুিুমারে কোন আোলে এেজন ভাড়াটিটে োর িািা ে্াগ েরার আটেশ ধেটে পাটর।

এব্ি মটন রাখা িিটচটয় গুরুত্বপূর্য! রধে িাব্ড়ওয়ালা আপনাটে কেটড় রাওয়ার কনাব্িশ কেয়, োর মাটন এই নয় কর আপনাটে কেটড় করটে িটি।  এেব্ি 
আোলে প্রব্ক্য়া রটয়টে রা ভাড়াটিটে োর িািা োড়টে িাি্ েরার আটগ অনিুরর েরটে িটি। আোলটে না ধগটয় উটছেে কঠোটনার কচটো েরার 
জন্ও িািার্ পাওয়া রায়। 

এেব্ি উটছেে প্রব্ক্য়ার প্রােধমে পেটক্ষপ:

1. প্রস্ান েরার কনাব্িশ

• কিধশরভাগ কক্ষটরে, এেজন িাব্ড়ওয়ালা প্রস্ান েরার কনাব্িশ জাধর 
েরটিন।  এব্ি িাটে িাটে, োেটরাটগ িা এেজন েনটটিিল/কশধরফ 
দ্ারা পাঠাটনা িটে পাটর। অটনে িাটপর এব্িই প্রেম িাপ।

• কিধশরভাগ কক্ষটরে, 7, 14 িা 30 ধেটনর জন্ কনাব্িশ কেয়া িয়।

• রধে কনাব্িশব্ি ভাড়া না কেওয়ার জন্ িয়, েটি এব্ি িািাররে 14 
ধেটনর জন্ এিং আটগর ভাড়া পধরটশাটির জন্ এেব্ি িময়িীমা 
োটে, রধেও ভাড়াটির ললজ োটে িা না োটে েটি এব্ি সভন্ন িটে 
পাটর (এিং "ইছোয়" ধিিাটি ধিটিব্চে িয়)। মটন রাখটিন িািার্ 
পাওয়া রায়!

• অনগু্ি েটর আইব্ন পধরটষিায় েল েরুন অেিা এই গাইটের 
ধরটিাি্য ধিভাগ কেটে আরে্যে িিায়োর অনটুরাি েরুন। অটনে 
িাব্ড়ওয়ালা ভাড়াটিটের প্রটচটো কেটখ আটরা িময় কেটিন।

• আপনার িািা না োড়ায় িাঞ্ছনীয়! ধিটশষ েটর আপনার োটে 
ভাউচার োেটল।

2. আোলটে অসভটরাগ

• রধে কোন ভাড়াটি োর পাওনা (িটেয়া) পধরটশাি না েটর এিং 
পুনন্যিীেরর িা অন্ কনাব্িটশর  িময়িীমা কশটষ না িািা োটড়ন, 
োিটল িাব্ড়ওয়ালা এেজন েনটটিিল িা কশধরফ অেিা আোলটের 
িমন পাঠাটে পাটর এিং আোলটে অসভটরাগ েরটে পাটর। এটে 
আোলটের োধরখ, উত্তর কেয়ার োধরখ এিং আোলটের অিস্ান 
কেয়া োটে।

• োধরখ এিং িময় খুিই গুরুত্বপূর্য, এিং ভাড়াটিটে অিশ্ই িমন 
এিং অসভটরাটগ ব্নটে্য ধশে এই আোলটের োধরটখর িালজর 
িটে িটি। রধে োললোভুতি িময় ব্নি্যারর েরা িটি (to be 
determined, TBD) এমন িয়, োিটল িময়িবূ্চিি আোলে 
কেটে আিা অসেধরতি ব্চধঠ কেখুন অেিা এেজন আইনজীিীর িাটে 
পরামশ্য েরুন িা আটরা েটে্র জন্ আোলটের িাটে করাগাটরাগ 
েরুন।

3. উত্তর োধখল েরুন

• ভাড়াটির উব্চে আোলটে োর উত্তর োধখল েরা এিং অসভটরাটগর 
োো উত্তর োধরটখর মটি্ িাব্ড়ওয়ালাটে এেব্ি েধপ কেয়া। 

• ভাড়াটির ভাড়া কেন িাধে আটে, অেিা কেন োর মটন িটছে ভাড়া 
কেয়া আটে অেিা কেন োর ইউব্নি কেটড় করটে িটি না, ইে্াধের 
ি্াখ্া উত্তরব্িটে পাওয়া করটে পাটর। এটে ভাড়াটি িাব্ড়ওয়ালার 
ধিরুটধে কর োধি েটর ো অন্তভু্য তি োেটে পাটর, করমন স্াস্্ ও 
ব্নরাপত্তা ধিধি লঙ্ঘন েটর এমন অিস্া।

• এেই িময়িীমায় (উত্তর কেয়ার োধরখ) , ভাড়াটির ব্েিেভাধর 
ধরটোটয়টি (মামলা িম্পটে্য  িাব্ড়ওয়ালার োে কেটে েটে্র জন্ 
অনটুরাি) োটয়র এিং পধরটিশন েরার এিং জধুর ধিচাটরর োধি 
েরার অধিোর রটয়টে।

• অনগু্ি েটর এেব্ি উত্তর এিং ব্েিেভাধর ধরটোটয়টি োধখল েরটে 
িিায়ো পান। আপব্ন masslegalhelp.org িা 
gbls.org/MADE-এ করটে পাটরন অেিা োললোভুতি িংস্াটন 
েল েরুন।

4. ট্ান্সফাটরর অধিোর

• কেমব্রিজ কজলা আোলটে োটয়র েরা মামলা ইটিান্য আিািন 
আোলটে স্ানান্তর েরার অধিোর ভাড়াটির োেটে পাটর। 
ভাড়াটির উব্চে োর উটছেটের মামলা স্ানান্তর েরা িা না েরা 
িম্পটে্য  এেজন অ্ািলন্যটে লজজ্ঞািা েরা।

5. আোলটের োধরখ

• ভাড়াটিটে িময়মটো িালজর িটে িটি এিং রধে ো না িয় েটি 
ভাড়াটি পরালজে িটল গর্ িটিন এিং প্রায় 12-14 ধেটনর মটি্ 
িরাটনার আটেশ কেয়া িটে পাটর।

• ভাড়াটির আোলটের োধরখ আোলে দ্ারা েরূিে্য ীভাটি কফান িা 
সভব্েও দ্ারা ব্নি্যারর েরা িটে পাটর।  রধে ভাড়াটি েরূ কেটে োর 
শুনাব্নটে অংশ ব্নটে না পাটরন, োিটল আোলটে এটি শুনাব্নর 
অনটুরাি েরার জন্ এখনই আোলটে েল েরুন।

• রধে ধেেু ঘটি এিং ভাড়াটি না আিটে পাটরন, েটি সেব্ন অনাোয়ী 
অপিারটরর জন্ এেব্ি প্রস্তাি োধখল েরটে পাটর, ধেন্তু রে 
োড়াোব্ড় িম্ভি এব্ি েরটে িটি।
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• রধে িাব্ড়ওয়ালা এিং ভাড়াব্িয়া উভয়ই িালজর িন, কিটক্ষটরে 
আোলে প্রায়ই মি্স্োর প্রস্তাি কেয়। রধে উভয় পক্ষই মামলা ব্ন-
ষ্পসত্তটে িম্মে িন, েটি আোলটের নধেটে িই েরা িয়। ভাড়াটির 
এমন ধেেু িই েরা উব্চে নয় রা সেব্ন অনিুরর েরটে পাটরন না, 
করমন এেব্ি ঋর পধরটশাটির পধরেল্পনা রা অিাি্। আিারও, 
এেজন অ্ািলন্যর িািার্ ব্নন।

• রধে এেব্ি চুসতি না িয়, োিল এেব্ি ধিচারে িা জধুর ট্ায়াল িঞ্া-
ললে িয়। ধিচারে (িা জধুর) িটেয়া ভাড়া এিং পাটিা োধির সিধোন্ত 
কনন এিং ইউব্নটির "েখল" কে পাটি োর সিধোন্ত জানান, রার অে্য 
ভাড়াটি োেটে পাটি না চটল করটে িটি, ধেন্তু এব্িই কশষ নয়।

6. আধপল

• রধে িাব্ড়ওয়ালা লজটে রান (ধিচাটর), এিং ভাড়াটি আধপল োটয়র 
েরটে চান, োিটল এব্ি েরার জন্ এেব্ি িীধমে িময়োল রটয়টে; 
িািাররে আধপল োটয়র েরার জন্ ভাড়াটির োটে 10 ধেন োটে।

7. কলসভর কনাব্িশ

• রধে িাব্ড়ওয়ালা েখটলর অধিোর লজটে কনয় এিং ভাড়াটি আধপল 
না েটর, োিটল আোলে িম্ভিে ো োর্যের েরার আটেশ জাধর 
েরটি।

• োর্যের েরার আটেশ িািাররে এেজন েনটটিিল/কশধরফটে 
এেব্ি ব্নলে্য টে িময়, 48 ঘণ্ার মটি্ কনাব্িশ ধেটয় ভাড়াটিটে ইউব্নি 
খালল েরার অনমুসে কেয়। 

• রধে ভাড়াটি োর লজব্নিপরে িধরটয় না কনয়, োিটল েনটটিিল/
কশধরফ োটের এেব্ি িটডেে গুোটম স্ানান্তর েরটে এিং োলা পধর-
িে্য ন েরটে পাটর।  েনটটিিল/কশধরফ ভাড়াটিটে কটিাটরজ ইউব্নি 
কোোয় অিধস্ে এিং ব্ফ েে ো অিশ্ই জানাটিন।

• ভাড়াটি িামব্য়েভাটি খালল েরার আটেটশর স্ধগোটেটশর জন্ 
আোলটে এেব্ি মামলা োটয়র েরটে পাটর। 

উপটর এেব্ি িািারর উটছেটের স্াভাধিে িাপগুলল ির্যনা েটর আটে, ধেন্তু প্রসেব্ি কক্ষরে সভন্ন িটে পাটর োই েয়া েটর িিায়ো ব্নন। উটছেটের 
অসভটরাগ কপটল আপব্ন আইব্ন িিায়ো চাওয়া িা আোলটে েল েরা গুরুত্বপূর্য। অটনে আোলটের শুনাব্ন এখন সভব্েও েনফাটরন্স িা কিললটফাটন 
অনবু্ঠিে িটছে এিং িশরীটর নয়, এিং অসভটরাটগ োললোভুতি ধিচাটরর োধরখ পধরিরে্য ে িটে পাটর।  
কোি্য  িারভ্য ি কিন্টার এিং ধেটনর জন্ আইনজীিী েরূিে্য ীভাটি োজ েরটে পাটরন, োই রখন আপব্ন প্রস্াটনর কনাব্িশ িা আোলটে অসভটরাগ পান 
েখন আইব্ন িিায়ো ব্নন - রে োড়াোব্ড় িম্ভি!

উটছেে প্রব্ক্য়ার অন্ান্ গুরুত্বপূর্য েে্

• িাব্ড়ওয়ালা ভাড়াটির জন্ োলািধে েটর রাখটে িা োর 
ইউব্িললব্ি িন্ধ েরটে পারটি না। রধে এব্ি ঘটি োটে, অধিলটম্ব 
আইব্ন িিায়ো ব্নন অেিা পুললশটে েল েরুন।

• কফৌজোধর আোলটে করমন উটছেে মামলার জন্ িে্য মাটন 
"পরামটশ্যর অধিোর" কনই। েটি, করটিেু কিধশরভাগ ম্াটন-
জটমন্ট কোম্পাব্নগুললর অ্ািলন্য আটে, রখনই িম্ভি, আইব্ন 
পধরটষিা িা োললোভুতি অন্ান্ িংস্ার োে কেটে আইব্ন 
িিায়ো ব্নন।

• প্রসেব্ি উটছেটের মামলা আলাো, োই  ভাড়াটির উব্চে রখনই 
িম্ভি িি্যো আইব্ন িিায়ো কনয়া।

• রধে ভাড়াটি অেিা োটের পধরব্চে কেউ িম্পসত্তর ক্ষসে েটর, 
স্াস্্ ও ব্নরাপত্তা িংক্ান্ত উটদ্টগর জন্ োয়ী োটে, অেিা 
িম্পসত্তটে অপরািমূলে োর্যেলাপ পধরচালনা েটর োটে, 
োিটল উটছেে প্রব্ক্য়া অন্ান্ পধরধস্সের কচটয় দ্রুে অগ্ির 
িটে পাটর।
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ভাড়াটির িংস্ান
সিব্ি ধরটিাি্য

Multi Service Center 617-349-6340

Housing Liaison to the City Manager 617-349-6337 mpensak@CambridgeMA.gov

Community Development Department 617-349-4622 housing@CambridgeMA.gov

Human Rights Commission 617-349-4396 hrc@CambridgeMA.gov

Cambridge Commission  
for Persons with Disabilities 617-349-4692  ccpd@CambridgeMA.gov

Inspectional Services 617-349-6100 inspectionalservices@CambridgeMA.gov

Cambridge Consumer Council 617-349-6150 consumer@CambridgeMA.gov
আর ে্য ে িিায়ো (িািস্াটনর জন্)

Multi Service Center 617-349-6337

আইব্ ন পধ রটষিা এিং মি্স্ো

Cambridge Somerville Legal Services 617-603-2700

De Novo Center for Justice and Healing 617-661-1010 denovo.org

Just-A-Start Mediation Services 617-494-0444 contact@justastart.org, justastart.org
িাশ্রয় ী মূটল্র িািস্াটনর িুটরাগ

Community Development Department 617-349-4622 housing@CambridgeMA.gov

Cambridge Housing Authority 617-864-3020 cambridge-housing.org 

Just-A-Start (c/o Maloney Properties) 617-661-7190 contact@justastart.org

Homeowner’s Rehab Inc (HRI)  617-868-4858 ext 200    info@homeownersrehab.org

For inquiries on housing availability 617-491-5466  cchi@winnco.com

Metro Housing|Boston 617-859-0400 resourceline@metrohousingboston.org 

ন্ার্ আিািন

Human Rights Commission 617-349-4396 hrc@CambridgeMA.gov

Cambridge Commission for  
Persons with Disabilities 617-349-4692  ccpd@CambridgeMA.gov

িধ িংিো প্রস েটরাি ও িস্তটক্ষপ

Transition House 617-868-1650 

Crisis Line  617-661-7203

কক্ব্ েি োউটন্সল লং

CEOC 617-868-2900 ceoccambridge.org/contact/

Just-A-Start 617-918-7525 contact@justastart.org

ভাড়াটি িংগঠন

Alliance of Cambridge Tenants 617-499-7031 tenants@earthlink.net 

CEOC 617-868-2900 ceoccambridge.org/contact/ 

িািারর আিািন পধ রটষিা (কনস ভটগশন, িিায়ো, ব্ নটে্য শনা)

Housing Liaison Office 617-349-6337 mpensak@CambridgeMA.gov

Multi Service Center 617-349-6340

CEOC 617-868-2900 ceoccambridge.org/contact/ 



কেমব্রিজ সিব্ি 
ভাড়াটিটের অধিোর ও িংস্ান ধিজ্ঞসতি 

অি্াটেশ 
কেমব্রিজ ধমউব্নসিপ্াল কোে অি্ায় 8.71 

প্রায়শই লজজ্ঞাসিে প্রশ্নািলী

িংলক্ষতিিার
কেমব্রিজ সিব্ি ভাড়াটিটের অধিোর ও িংস্াটনর অি্াটেশ, কেমব্রিজ ধমউব্নসিপ্াল কোটের অি্ায় 8.71 আিাসিে ভাড়াটি এিং িাব্ড়ওয়ালাটের 
পাশাপাধশ ম্াটনজটমন্ট কোম্পাব্ন, ধরটয়লিার এিং শিটরর আিািন ইউব্নি ভাড়া ও ললজ কেওয়ার িাটে জব্ড়ে কেমব্রিটজর িাব্ড়ওয়ালা িা ভাড়াটি 
ধিটিটি োটের অধিোর ও োব্য়ত্ব িেলটে অিধিে ও ধশলক্ষে েরার জন্ প্রসেব্ঠিে িটয়টে।

অি্াটেটশর উটদেশ্ িল ব্নশ্চিে েরা কর আিািন িংক্ান্ত েে্ এিং িংস্ান ি্াপেভাটি প্রচার েরা এিং শিটরর অধিিািীটের, আটশপাটশর এলাো 
এিং েধমউব্নব্ির জন্ আিািন ধস্সেশীলো িজায় রাখার জন্ ভাড়া কেয়ার আটগ এিং োর মটি্ িটি্যাত্তমভাটি এগুটলা প্রটয়াগ েরা িয়।

অি্াটেশব্ি সিব্ি োউলন্সল 14 কিটটেম্বর, 2020 -এ পাি েটরটে এিং পাি িওয়ার 30 ধেন পর োর্যের িটয়টে:  
14 অট্াির, 2020 (“োর্যেটরর োধরখ”)। ভাড়াটিটের অধিোর ও িংস্াটনর অি্াটেটশর িমূ্পর্য ধিজ্ঞসতি এখাটন পাটিন: www.CambridgeMA.
gov/tenantsrights

প্রায়শই লজজ্ঞাসিে প্রশ্নািলী 
ব্নট্াতি প্রায়শই লজজ্ঞাসিে প্রশ্নািলীর উত্তরগুলল আইনগে পরামশ্য গ্িটরর জন্ িা অি্াটেশ পর্যাটলাচনা এিং অনিুরর েরার ধিেল্প নয়।

িাব্ড়ওয়ালা/ম্াটনজটমন্ট কোম্পাব্ন/কফারট্ালজং মাললে ধিটিটি এেিার এিা োর্যের িটল আমাটে েী েরটে িটি?

নেুন ভাড়ার শুরুটে এিং রধে আপব্ন িে্য মান ভাড়া োর্যের োধরটখ 
িা োর পটর িমাতি েটর োটেন, োিটল আপনাটে আপনার ভাড়াটির 
কমৌললে আিািন অধিোর এিং িংস্াটনর কনাব্িশ িি েে্ প্রোন েরটে 
িটি, রা কেমব্রিজ সিব্ি তেধর েরটি। এই েে্ সিব্ির ওটয়িিাইি কেটে 
পাওয়া রাটি অেিা সিব্ি অব্ফি কখালার োোর িময় এখান কেটে 
পাওয়া রাটি: Cambridge Office of the Housing Liaison, 
362 Green Street, 1st Floor, Cambridge MA 02139।

েখন আমাটে েে্ প্রোন েরটে িটি?

নেুন ভাড়ার জন্, রখন ভাড়াটি ললজ িই েরটি অেিা প্রেমিাটরর জন্ 
ভাড়াটি চুসতিটে েরটি অেিা প্রেম মাটির ভাড়ার েরপরে কেটি েখন েে্ 
অিশ্ই প্রোন েরটে িটি। ভাড়া িমাতি েরার প্রব্ক্য়াব্ি জব্িল এিং 
এেজন আইনজীিীর িাটে পরামশ্য ব্নটে িটি। অি্াটেশ অনিুাটর ভাড়ার 
চুসতি িমাতি েরার কক্ষটরে আইব্ন পেটক্ষপ ব্নটল এেজন িাব্ড়ওয়ালাটে 
েখন ভাড়াটির কমৌললে আিািন অধিোর এিং িংস্াটনর কনাব্িশ িি 
েে্ প্রোন েরটে িয়। 

কেমব্রিজ সিব্ি 
ভাড়াটিটের অধিোর ও িংস্ান



রধে আধম িে্য মান ভাড়াটির িটগে ললজ পুনন্যিীেরর েরব্ে োিটল ধে ধেেু 
েরটে িটি?

আপব্ন রধে এই অি্াটেটশর োর্যের োধরখ (10/14/20) অনিুরর েটর 
প্রেমিাটরর জন্ কোটনা িে্য মান ভাড়াটির িটগে ললজ পুনন্যিীেরর েটরন 
োিটল আপনাটে েে্ প্রোন েরটে িটি। োরপটর, আিার েে্ প্রোন 
েরা ভাল, েটি আপনাটে প্রসেব্ি পুনন্যিীেরটরর িময় িামগ্ী িরিরাি 
েরার প্রটয়াজন কনই।

এেজন ভাড়াটিটে োর ইছোমটো েে্ িমৃধে িামগ্ী িরিরাি েরটে 
িটি?

হাঁ, িমস্ত ভাড়াটি এিং তিি েখলোরটের অিশ্ই িামগ্ীর এেব্ি েধপ 
প্রোন েরটে িটি।

আমাটে ধে ভাড়াটির িই েরা েে্ পাওয়ার রসিে রাখটে িটি?

অি্াটেশ অনিুাটর এর প্রটয়াজন কনই; েটি, এব্ি েরা ভাল।

অি্াটেশ ধে আমাটে আমার ভাড়াটিটের উটছেে েরটে িািা কেয়?

এই অি্াটেশব্ি িাব্ড়ওয়ালাটে উটছেে অসভরান শুরু েরটে িািা কেয় না, 
রধে না অন্োয় আইন দ্ারা অনটুমাধেে িয়। েটি, আিািন অধিোর 
এিং িংস্াটনর কনাব্িশ কেটে িাব্ড়ওয়ালা ও ভাড়াটিরা উটছেে প্রব্ক্য়ার 
িাটে িাটে িম্ভাি্ উপলব্ধ িংস্ান িম্পটে্য  জানটে পাটর, করগুলল উটছেে 
প্রশধমে েরটে এিং প্রসেটরাি েরটে পাটর। উোিররস্রূপ, রধে আপব্ন 
আপনার ভাড়াটি ব্নটয় খুধশ োটেন, ধেন্তু োরা কেধরটে ভাড়া কেয়, ভাড়া 
না কেয়ার এই োরটর উটছেে প্রব্ক্য়া শুরু েরটেন, োিটল েে্ িাম-
গ্ীটে োো িংস্াটন আপব্ন উটছেটের ধিেল্প খুঁটজ কপটে পাটরন। রধে 
আপব্ন এেব্ি প্রস্াটনর কনাব্িশ িা অন্ কোটনা পেটক্ষটপর মাি্টম উটছেে 
প্রব্ক্য়া শুরু েটরন, োিটল আপনাটে এেই িাটে অধিোর এিং িংস্ান 
িম্পটে্য  েে্ প্রোন েরটে িটি।

আধম কর ভিটন োধে কিখাটন ভাড়ার এেব্ি মারে ইউব্নি আটে ও োর 
মাললে আধম। আমাটে ধে অি্াটেশ কমটন চলটে িটি?

অি্াটেশ এেে ইউব্নটি িিিািোরী আিাসিটের কক্ষটরেও প্রটরাজ্।  
উটছেে প্রব্ক্য়া েীভাটি োজ েটর এিং েীভাটি এড়াটনা রায় কি িম্পটে্য  
ধেেু মাললে অজ্ঞ িটে পাটরন। প্রেত্ত েে্ িাব্ড়ওয়ালা এিং ভাড়াটিটের 
িািার্ েরটি। অধিোর এিং িংস্ান িম্পটে্য  জানা মাললেটের িময় 
এিং অে্য িাশ্রয় েরটি।

কেউ ধে এই অি্াটেটশর প্রটয়াজনীয়ো কেটে মুতি? এর কেটে ধে অি্া-
িসে পাওয়া করটে পাটর?

হাঁ, এই অি্াটেশব্ি এটক্ষটরে প্রটরাজ্ নয়:  িািপাোটলর ভাড়া ইউব্নি, 
েক্ষ নারি্যং কেন্দ্র িা স্াস্্ কেন্দ্র িা অলাভজনে কেন্দ্র রার প্রােধমে উটদে-
শ্ িল মে, মােে িা অন্ান্ স্ল্পটময়ােী িিায়ো, ব্চধেে্িা, িিায়ো 
িা কেরাধপ অেিা মােোিসতি ব্নরাময় েরা। (অনগু্ি েটর অি্াটেটশর 
িারা 8.71.030 (2)-এ অি্াটেটশর স্ল্পটময়ােী ব্চধেৎিার িংজ্ঞা পড়ুন: 

https://library.municode.com/ma/cambridge/ordinances/
code_of_ordinances?nodeId=1041448। 

উপরন্তু, অি্াটেশব্ি স্ল্পটময়ােী ভাড়া ইউব্নিগুললটে প্রটরাজ্ নয়, 
করমনব্ি কেমব্রিজ কজাব্নং অি্াটেটশর অনটুছেে 4, িারা 4.60 এ িরর্যে 
িটয়টে।

রধে আধম না কমটন চলল োিটল ধে িটি?

অি্াটেটশর িারা 8.71.070 "লঙ্ঘটনর েণ্ড" এর িমূ্পর্য পধরধি পড়ুন 
এিং রধে আপনার কোন প্রশ্ন োটে েটি এেজন আইনজীিীর িাটে 
পরামশ্য েরুন। লঙ্ঘটনর জন্ আপনাটে প্রসেধেন $300 েটর জধরমানা 
েরা িটে পাটর।

ভাড়াটি ধিিাটি আধম ধে েরি?

েে্ িমৃধে িামগ্ী পড়ুন এিং এর িাটে পধরব্চে িন। রধে আপনার ললজ 
িইটয়র িময় আপনাটে েে্ প্রোন েরা না িয়, োিটল িামগ্ী োউন-
কলাে েরটে সিব্ি ওটয়িিাইটি রান। আপব্ন আপনার িাব্ড়ওয়ালা িা 
োটের ম্াটনজটমন্ট িংস্ার িটগে করাগাগ েটর োটেরটে েে্ প্রোটনর 
ধিষয়ব্ি স্মরর েধরটয় ধেটে পাটরন। উটচেে েরা িটল কোটনা অ্ািলন্যর 
পরামশ্য ব্নন।

আটরা েে্ জানটে োর িটগে করাগাটরাগ েরটে পাধর?

617-349-6337 নম্বটর েল েটর কেমব্রিজ িাউলজং ললয়াটজাঁ অব্ফটির 
কর োরও িটগে করাগাটরাগ েরটে পাটরন।

প্রায়শই লজজ্ঞাসিে প্রশ্নািলী 
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