
এে েজনর িযাশ্রয়ী মূনল্র হযাউম্বজং কবসিে িংক্যান্ত তে্

সবভযাগ
রযাষ্ট্র ও রযাজ্ েত্্ে কদয় ভত্ুসে প্রযাপ্ত হযাউম্বজং।  
এছে িেিােকারী বিোছি োধাররে একজন আছিদনকারীর আয় এবরয়া 
বমবিয়ান ইনকাছমর (AMI) 50% িা োর বনছে িছে িছি। বকেু েংখ্ক 
কম্ণেবূেছে একজন আছিদনকারীর AMI এর 80% পে্ণন্ত আয় করার অনমুবে 
থাকছে পাছর। আছিদনকারীছদর আয় শনূ্ িছে পাছর।

আয় সভত্সতে আবযািে। একজন আছিদনকারীছক নূ্নেম এিং 
েছি্ণাচ্চ আয় েংক্ান্ত বনছদ্ণ বশকা পূরর করছে িছি।

প্রেযারনভদ
8 েং কমযাবযাইল কিেশে/ভযাডযাটিয়যা সভত্সতে ভযাউেযার। এই ভে্্ণ বক 
ভাডাটিয়াছক অনুেরর কছর এিং োধাররে মাবক্ণ ন েুক্তরাছ্রের যে 
যকাছনা জায়গায় ি্িিার করা যেছে পাছর। ভাউোর ধারক োছদর 
বনজস্ব ইউবনট খুঁছজ যনয় ো আিােন কেৃপছষের/েংস্ার অনুছমাবদে 
িছে িছি।

এলযােযা সভত্সতে আবযািে/িযাব্জেীে আবযািে। ভিন িা উন্নয়ছনর 
েমস্ত ইউবনছটর জন্ ভে্্ণ বক যদওয়া িয়। ভাডাটিয়া ইউবনট যথছক েছর 
যগছি, োছদর জন্ ভে্্ণ বক োিু থাছক না।

প্রেল্প সভত্সতে আবযািে। একটি ভিছনর কছয়কটি ইউবনট ভে্্ণ বক 
যদওয়া িয়, বকন্তু পুছরা অট্ালিকা নয়। একইভাছি োইট বভে্বেক িা 
পািলিক িাউলজংছয়র যষেছরে, ভাডাটিয়া আিােন যেছড েছি যগছি, 
েছি োছদর ভে্্ণ বক িন্ধ িছয় োয়।

মযাি করন্যাল ভযাউেযার কপ্রযাগ্যাম (MRVP): এগুম্বল কমযাবযাইল 
আবযািে/ভযাডযাটিয়যা সভত্সতে বযা প্রেল্প সভত্সতে হনত পযানর। একটি 
যমািাইি MRVP ভাউোর শুধুমারে MA -যে ি্িিার করা যেছে পাছর।

WHO
হযাউম্বজং েত্্পক্ষ। MA-এর যিবশরভাগ শিছরই একটি আিােন কেৃ্ণ পষে 
রছয়ছে। আিােন কেৃ্ণ পষে HUD এিং/অথিা MA বিপাট্ণছমন্ট অি 
িাউলজং অ্ান্ড কবমউবনটি যিছভিপছমন্ট (DHCD) যথছক ভাউোর এিং 
পািলিক িাউলজংছয়র জন্ বনবদ্ণষ্ট পবরমার েিবিি পায়। িাউলজং 
কেৃ্ণ পষে ভাউোর, েিবিি প্রকল্প-বভে্বেক ইউবনট পবরোিনা কছর এিং 
োি্ণজনীন িা এিাকা-বভে্বেক আিােন উন্নয়ন ও রষেরাছিষের কছর।

হযাউম্বজং এনজন্সি। ম্াোে্ছেটছে, 9 টি বরলজওনাি অ্ািবমবনস্াবরং 
এছজন্সি (RAAs) আছে। এই অিাভজনক েংস্াগুলি বিবভন্ন ধরছনর 
আিােন ভে্্ণ বক েংক্ান্ত কম্ণেূবে পবরোিনা কছর। এোডাও োরা 
রাছজ্র আবথ্ণক েিায়ো কাে্ণক্ম পবরোিনা কছর (ট্ানলজশছন থাকা 
পবরিাছরর জন্ আিােছন িেিাছের েিায়ো; RAFT) এিং বিবভন্ন 
ধরছনর অন্ান্ পবরছষিা রছয়ছে। যমছট্া িাউলজং|যিাস্ন(Metro 
Housing|Boston) িি যকমবরিছজর িাবেন্াছদর উপকার ও েুবিধা 
প্রাবতির জন্ কাজ করা একটি আঞ্চলিক েংস্ার নাম। 

কেমসরিনজ িযাশ্রয়ী মূনল্র আবযািনের 
জে্ কেযােযায় এবং েীভযানব আনবদে 
েরনবে
যকমবরিজ এিং এর আছশপাছশ োশ্রয়ী মূছি্র আিােন যখঁাজার েময়  
5 টি প্রাথবমক অ্াবলিছকশন রছয়ছে ো িাবেন্াছদর েম্ূর্ণ করা উবেে।

• কেমসরিজ হযাউম্বজং অেসরটি (CHA)। একটি 8 নং যমািাইি 
যেকশন ভাউোছরর পাশাপাবশ যকমবরিজ এিাকা বভে্বেক এিং 
যকমবরিজ প্রকল্প-বভে্বেক ইউবনটগুলিছে িেিাছের জন্ েরােবর 
CHA-যে আছিদন করুন। cambridge-housing.org/applicants

• CHAMP (ম্যািযােুনিটি কপ্রযাগ্যানমর জে্ েমে হযাউম্বজং 
অ্যাসলিনেশে)। যেন্টািাইজ করা অ্াবলিছকশন েমস্ত MA রা্রে-
অথ্ণাবয়ে পািলিক িাউলজংছয়র জন্।  
camb.ma/CHAMP 

পরিেতী 3টি অ্াবলিছকশন Metro Housing|Boston ওছয়িোইট, 
metrohousingboston.org/apply-for-section.8-এ পাওয়া োছি।

• আঞ্চম্বলে হযাউম্বজং অ্যাসলিনেশে। যেকশন 8 নং যমািাইি 
ভাউোছরর জন্ একটি আছিদন ো েমস্ত আঞ্চলিক আিােন 
েংস্ার কাছে োয়৷

• আঞ্চম্বলে আবযািে প্রেল্প সভত্সতে অ্যাসলিনেশে। যমছট্া 
িাউলজং অঞ্চছি প্রকল্প বভে্বেক ইউবনছটর জন্ আছিদন করুন।

• কেন্দীভূত 8 েং সবভযানগ অ্যাসলিনেশে। একটি আছিদন ো রাজ্ 
জছুড যিবশরভাগ িাউলজং কেৃ্ণ পছষের কাছে োছি। এটা যকমবরিজ-
আছিদছন োয় না 
েরােবর CHA-যে িয়।

এোডাও, যে িাবেন্াছদর আয় 
AMI-এর 50% এিং 120%, যকমবরিজ কবমউবনটি যিছভিপছমন্ট 
বিপাট্ণছমন্ট দটুি আয় বভে্বেক ভাডা যদওয়ার কম্ণেূবের পাশাপাবশ 
িাবডর মালিকানা বভে্বেক কম্ণেূবেরও প্রস্তাি কছর। আরও জানছে, 
cambridgema.gov/applyforaffordablehousing যদখুন।

ইউএি সেপযাট্নমন্ অফ হযাউম্বজং ও আরবযাে কেনভলপনমন্ 
(HUD) িযাধযারণত িযাশ্রয়ী মূনল্র আবযািে হনলযা কিই িব 
আবযািে, কযখযানে বিবযািরত পসরবযারগুম্বল তযানদর আবযািে 
খরেগুম্বলর জে্ তযানদর কমযাট মযাসিে আনয়র 30% এর কবসশ 
খরে েরনত পযানর েযা এবং এনত ভযাডযা বযা বন্ধেী বযাবদ খরে 
এবং ইউটিম্বলটিজসেত খরেও অন্তভ্ুক্ত েযানে। সেেু িংখ্ে 
েম্িূসের জে্ এেজে বযাসিন্যানে তযানদর আবযািে খরনের 
জে্ তযানদর কমযাট পযাসরবযাসরে আনয়র 40% পয্ন্ত অে্ প্রদযাে 
েরনত হনত পযানর। োশ্রয়ী মূছি্র আিােন 

িছিা Frost Terrace এিং 
Inman Crossing।  
Robert Benson 
িছটাগ্ালির যোিা েবি 
ি্িহৃে িছয়ছে।

উপিংহযার
আিােছনর জন্ আছিদন করা বিভ্ালন্তকর এিং কষ্টোধ্ িছে পাছর। 
উপছর লিবখে েথ্ োডাও, অন্ান্ কম্ণেূবে এিং আিােন েংক্ান্ত 
েুছোগগুলি উপিব্ধ িছে পাছর। আরও েছথ্র জন্, অনুগ্ি কছর 
িাউলজং লিয়াছজঁার অলিছে যোগাছোগ করুন:  
mpensak@cambridgema.gov.




