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CityFHEPS �ায়শই িজ�ািসত ��াবলী
কিমউিনিটেত থাকা �াহকেদর জনয্
(Bengali)
এই নিথিট CityFHEPS ভাড়া সহায়তা ে�া�াম স�েকর্ সাধারণ তথয্ �দান কের। এই তথয্ েসইসম� িনউইয়কর্ বাসীেদর
জনয্ যােদর বতর্ মােন বাস�ান থাকেলও েসিট হারাবার ঝুঁ িক আেছ। এই নিথিট CityFHEPS ে�া�ােমর ি�য়াকলাপ
স�েকর্ স�ূণর্ িববরণ �দােনর উে�েশয্ নয়।
CityFHEPS িক?
CityFHEPS হল একিট ভাড়া সহায়তা ে�া�াম যা বয্ি� এবং পিরবারেক আবাস খুঁেজ েবর করেত এবং রাখেত সহায়তা
কের। এিট সামািজক পিরেষবািদ িবভাগ (Department of Social Services, DSS) �ারা পিরচািলত হয়, যােত
গৃহহীন পিরেষবািদ িবভাগ (Department of Homeless Services, DHS) এবং মানবস�দ �শাসন (Human
Resources Administration, HRA) উভয়ই অ�র্ভু� রেয়েছ৷
শধুমা� DSS এই ে�া�ােম আপনার েযাগয্তা িনধর্ারণ করেত পারেব। আপনার েযাগয্তা কেয়কিট িবষেয়র উপর
িনভর্ রশীল। েযাগয্তা িকভােব িনধর্ািরত হয়, এই িনেচর তথয্ েসই স�েকর্ �াথিমক িনেদর্ শনা �দান কের।
আিম িক CityFHEPS েপেত পাির?
CityFHEPS এর জনয্ েযাগয্তা লাভ করেত, পিরবারবেগর্র েমাট উপাজর্ন অবশয্ই যু�রা�ীয় দাির�য্ সীমার 200% এর
সমান বা তার কম হেত হেব এবং িন�িলিখত চারিট (4) মানদে�র েয েকােনা একিট মানদ� পূরণ করেত হেব:
1. পিরবারিটেত মািকর্ ন যু�রা� েসনাবািহনীেত কমর্রত িছেলন এমন েকউ আেছন এবং তার বাস�ান হারােনার
ঝুঁ িক আেছ; বা
2. পিরবারিট LINC VI বা পাথওেয় েহাম সুেযাগ সুিবধা পায় এবং তারা DHS বা HRA আ�েয় থাকেল
CityFHEPS এর জনয্ েযাগয্তা লাভ করেব; বা
3. আপনার পিরবারেক একিট CityFHEPS েযাগয্তা লাভ করা ে�া�াম েরফার কেরেছ, এবং DSS িনধর্ারণ কেরেছ
েয আ�য়�েল �েবশ এড়ােত CityFHEPS �েয়াজন; বা
4. পিরবারিট আদালেত উে�েদর স�ুখীন (বা গত বছর উে�দ করা হেয়েছ)
এবং:
• এমন েকউ আেছন িযিন পূেবর্ েকােনা DHS আ�েয় বাস কেরেছন; বা
• এমন েকউ আেছন যার একিট সি�য় �া�বয়�েদর �িতর�ামূলক পিরেষবা (APS) আেছ বা িযিন একিট
িনেয়ািজত স�দায় অিভভাবক� ে�া�ােম আেছন; বা
• একিট ভাড়া িনয়ি�ত অয্াপাটর্েমে� থােকন এবং েসই অয্াপাটর্েমে� থাকার জনয্ CityFHEPS বয্বহার
করেব।
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আিম কী ভােব CityFHEPS এর জনয্ আেবদন করব?
CityFHEPS-এর জনয্ আেবদন করেত, আপনােক অবশয্ই DSS-এর েহামেবস নামক অলাভজনক পিরেষবা
�দানকারীেদর একিটর সে� েযাগােযাগ করেত হেব। িনউ ইয়কর্ িসিটর পাঁচিট বেরােত 20িটরও েবিশ অিফস আেছ।
েহামেবস স�েকর্ আরও জানেত এবং আপনার িনকটবত� �ানিট জানেত
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/homebase.page েদখুন।
আপিন একবার েহামেবস বা HAP অিফেস েগেল, CityFHEPS এর জনয্ আপনার েযাগয্তালােভর স�াবনা মূলয্ায়ন
করেত একজন েকস কম� DSS এর �ারা �েয়াজনীয় তথয্ আপনার েথেক সং�হ করেবন।
েকসকম�িট যু�রা�ীয় ও ে�েটর ভাড়া সহায়তার ে�া�াম সহ আরও সরকারী সুেযাগ সুিবধার জনয্ আেবদন করেত
েরফার করেত পােরন।
আপনার পিরবার েযাগয্ বেল িবেবিচত হেল, এবং অনয্ানয্ সুেযাগ সুিবধার ��াব েদওয়া হেল, আপনােক অবশয্ই েসগিল
�হণ করেত হেব। এিট CityFHEPS ে�া�ােমর আবিশয্কতা।
আিম CityFHEPS এর জনয্ উপযু� িকনা আিম তা েকমন কের জানব?
েকস কম�র েথেক DSS িচিঠিট েপেল আপিন জানেত পারেবন আপিন CityFHEPS এর জনয্ েযাগয্তা লাভ করেত
পারেবন িকনা। আপনার েকস কম�র েথেক আপিন দুিট িচিঠ েপেত পােরন।
এগিল হল “শিপং েলটার” এবং “হাউজেহা� েশয়ার েলটার।” পিরবারবগর্ তােদর বতর্ মান আবাসেন থাকেত চাক বা
তােদর নতু ন আবাসেন চেল েযেত চাক, উভয় ে�ে�ই তারা একিট পির্বার েশয়ার িচিঠ পােবন, িক� যারা একিট নতু ন
আবাসন খুঁজেছন, তারা শিপং েলটার পােবন।
আপনার CityFHEPS পাওয়ার েযাগয্তা কেয়কিট িবষেয়র উপর িনভর্ রশীল, যার মেধয্ অ�ভুর্ � িক� সীিমত নয়,
আপনার সনা�কৃ ত আবাসেনর ইউিনটিট CityFHEPS এর আবিশয্কতা পূরণ করেছ িকনা এবং আপিন CityFHEPS
েযাগয্তা লােভর মানদ� পূরণ কেরেছন িকনা।
আিম আমার েকস কম�র েথেক েয িচিঠ(িচিঠগিল) পােবা তা িদেয় আিম কী করেবা?
হাউজেহা� েশয়ার েলটার শধুমা� আপনার বয্বহােরর জনয্। এিট স�াবয্ বািড়ওয়ালা বা দালালেদর সােথ েশয়ার করার
জনয্ নয়।
হাউজেহা� েশয়ার েলটার আপনােক জানায়:
•
•
•

আপনার স�াবয্ CityFHEPS ভাড়া সহায়তা স�ূরক অথর্রািশ;
আপনােক কত ভাড়া �দান করেত হেব তার একিট অনুমান (আপনার “পিরবােরর েশয়ার”); এবং
আপিন েকন CityFHEPS পাওয়ার েযাগয্তা লাভ করেবন তার কারণসমূহ।
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আমার েকস কম�র েথেক আিম েয িচিঠ(গিল) পাব েসগিল িদেয় আিম কী করব? (�মশ)
আপনার হাউজেহা� েশয়ার েলটাের সব তথয্ সিঠক আেছ িকনা তা পযর্ােলাচনা করা জরির। আপিন CityFHEPS এর
জনয্ েযাগয্ িহসােব িবেবিচত হেল আপিন আপনার পিরবােরর চূ ড়া� েশয়ার সহ DSS েথেক একিট িচিঠ পােবন। আপিন
যখন আপনার হাউজেহা� েশয়ার েলটার েপেয়িছেলন তার পের আপনার তথয্ পিরবিতর্ ত হেল, আপনার অনুেমাদেনর
িচিঠেত েয অথর্রািশর উে�খ আেছ এবং আপনােক যা �দান করেত হেব তা িভ� হেত পাের। আপনার অনুেমাদেনর িচিঠেত
সিঠক �দানেযাগয্ অথর্রািশর উে�খ করা আেছ।
আিম আমার বতর্ মান আবাসেন থাকেত চাইেল কী হেব?
আপনার েকস কম� DSS এর সােথ CityFHEPS এর জনয্ একিট আেবদন জমা করেত সহায়তা করেবন, যা আপনার
েযাগয্তামান, উে�েদর নিথ, এবং বেকয়া নিথেক অ�ভুর্ � করেব।
আপনার CityFHEPS পাওয়ার েযাগয্তা কেয়কিট িবষেয়র উপর িনভর্ রশীল, যার মেধয্ অ�ভুর্ � িক� সীিমত নয়,
আপনার সনা�কৃ ত আবাসেনর ইউিনটিট CityFHEPS এর আবিশয্কতা পূরণ করেছ িকনা, ভাড়ার বেকয়ার পিরমাণ
এবং আপিন CityFHEPS েযাগয্তা লােভর মানদ� পূরণ কেরেছন িকনা।
আিম নতু ন আবাসেন চেল েযেত চাইেল কী হেব?
আপিন একিট হাউজেহা� েশয়ার েলটার এবং একিট শিপং েলটার পােবন। আপনার শিপং েলটার 120 িদেনর জনয্ ৈবধ।
েময়াদ েশষ হেয় যাওয়ার তািরখিট শিপং েলটাের তািলকাব� আেছ। একবার আপিন এই িচিঠিট েপেল, আপিন আবাসন
েখাঁজা শর করেত পােরন।
শিপং েলটারিট আপিন েয েকােনা স�াবয্ বািড়ওয়ালা বা দালােলর সােথ েশয়ার করেত পােরন। শিপং েলটার
আপনােক, বািড়র মািলক এবং/বা একজন ে�াকারেক বলেব:
• আপনার পিরবােরর আকার ও বািড়র ধরেনর জনয্ CityFHEPS এর অনুেমাদন করা সেবর্া� ভাড়ার পিরমাণ;
• CityFHEPS েযাগয্তামান মূলয্ায়ন অিবরত রাখেত বািড়ওয়ালা বা দালােলর েথেক �েয়াজনীয় নিথ; এবং
• েসিট বািড়ওয়ালা এবং দালালেদর আমােদর ওেয়বসাইট, www.nyc.gov/dsshousing এও িনেদর্ িশত করেব,
েযখােন তারা আরও েয আিথর্ক ইনেসনিটভগিল েপেত পােরন, েসই স�িকর্ ত তথয্ পাওয়া েযেত পাের।
একবার আপিন শিপং েলটার এবং হাউজেহা� েশয়ার েলটার েপেল, আপিন একিট অয্াপাটর্েম�, এক শযয্া িবিশ� (SRO)
ইউিনট বা ঘর েখাঁজা শর করেত পােরন। আপনােক অবশয্ই একিট স�াবয্ আবাসেনর িবক� খুঁেজ েবর করেত হেব এবং
তারপের আপনার আেবদন স�ূণর্ করেত আপনার েকস কম�র সােথ েযাগােযাগ করেত হেব।
আপনার পিরবােরর আকার অনুযায়ী আপিন একিট উপযু� আবাসেনর িবক� খুঁেজ েপেয় আপনার েকস কম�র সােথ
েযাগােযাগ করার পর, তারা আপনার হেয় আপনার আেবদন DSS েক জমা করেব যােত আপিন CityFHEPS এর জনয্
েযাগয্ িকনা তা আমরা িনধর্ারণ করেত পাির।
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CityFHEPS েপেত আমােক িক নগদ সহায়তা েপেত হেব?
আপনার পিরবার নগদ সহায়তা (Cash Assistance) এর জনয্ েযাগয্ হেল, আপিন অবশয্ই ওই সুেযাগ সুিবধাগিল েপেত
থাকেবন। েসই সােথ, আপনার নগদ সহায়তার েকেসর উপর েকােনা “িনেষধা�া” থাকেত পারেব না। একিট েকেসর উপর
িনেষধা�া আেরাপ করা হয় যখন আপিন, আপনার পিরবােরর েকউ, DSS/HRA িনয়মাবলী েমেন চেলন না এবং
আপনার পিরবার কম সুেযাগ সুিবধা পান। যিদ আপনার বা আপনার পিরবােরর কারও কােছ একিট িনেষধা�া থােক
তাহেল আপিন CityFHEPS পাওয়ার আেগ এিট সিঠক করেত আপনােক অবশয্ই DSS/HRA জব েস�াের েযেত হেব৷
আিম কতিদন ধের CityFHEPS েপেত পাির?
CityFHEPS ে�া�ামিট সাধারণত “নয্াযয্ কারণ” এর জনয্ অিতির� এ�েটনশনগেলা সহ চার বািষর্ক (েমাট পাঁচ বছর)
পুননর্বীকরেণর জনয্ �দান করা হেয় থােক।
এই সেবর্া� পাঁচ বছর তােদর জনয্ �েযাজয্ হয় না যােদর পিরবাের 60 বছর বা তার অিধক বয়� েকােনা সদসয্ অ�ভুর্ �
থােক বা এমন একজন �া�বয়� অ�ভুর্ � রেয়েছ িযিন যু�রা�ীয় অ�মতা সুিবধাগেলা �হণ কের তােদর জনয্ �েযাজয্
নয়। পুননর্বীকরণ পিরবারগেলার েযাগয্তার �েয়াজনীয়তাসমূহ অিবরত থাকা এবং তহিবেলর উপলভয্তা অিবরত থাকার
িবষয়াধীন।
CityFHEPS বয্বহার কের আিম েকান ধরেণর বািড় ভাড়ায় িনেত পাির? আিম েকাথায় CityFHEPS বয্বহার করেত
পাির?
আপিন একিট স�ূণর্ অয্াপাটর্েম�, একিট অয্াপাটর্েমে�র একিট ঘর, বা একিট একক শযয্া িবিশ� (SRO) ইউিনট ভাড়া
িনেত CityFHEPS বয্বহার করেত পােরন। েযেকােনা বািড় িনউ ইয়কর্ িসিটর পাঁচ (5) নগেরর মেধয্ অবশয্ই হেত হেব।
SRO ইউিনট শধুমা� একজন �া�বয়� সহ পিরবােরর জনয্ উপল�। CityFHEPS সেবর্া� �িত মােস $1,424 ভাড়ার
অনুেমাদন েদয়।
একিট অয্াপাটর্েমে� একিট একক ঘর শধুমা� দুজন �া�বয়� সদসয্যু� পিরবােরর ে�ে� উপল�। CityFHEPS এর
�ারা অনুেমািদত সেবর্া� ভাড়া হল �িত মােস $800।
িনেচর েপেম� �য্া�াডর্গিল হেলা সবর্ািধক সাবিসিডর পিরমাণ যা মািলক বা বািড়ওয়ালােক CityFHEPS ভাড়ািটয়ার হেয় HRA
�দান করেব। HRA-র েপেম� �য্া�াডর্গিল হেলা িনউ ইয়কর্ িসিট আবাসন কতৃর্ প� (New York City Housing Authority,
NYCHA) কতৃর্ ক গৃহীত িবভাগ 8 এর িভিত্ত কের িনধর্ািরত।
েপেম� �য্া�াডর্ বলেত সবর্ািধক সংখয্ক েবডরমেক েবাঝায় েযগিলর সাবিসিড HRA �দান করেব। েপেম� �য্া�াডর্গিল শধুমা�
সহায়তা লাভকারী পিরবাের বসবাসকারী েলােকর সংখয্ার উপর িভিত্ত কের িঠক করা। HRA �িত দুই জন বয্ি�র জনয্ একিট
েবডরম/ঘুমােনার জায়গা �দান করেব। উদাহরণ�রপ, যিদ 3 জন েলাক থােক, তাহেল HRA 2 িট েবডরেমর অথর্ �দান করেব
যার একিট ঘুমােনার জায়গায় 2 জন এবং অনয্ একিটেত 1 জন থাকেত পারেব।
েবড রেমর আকার
SRO/�ু িডও

পিরবােরর আকার

েপেম� �য্া�াডর্
$1,424 (SRO)
$1 900 (�ু িডও)

1

1
1 বা 2

$1,945

2

3 বা 4

$2,217

3

5 বা 6

$2,805

4

7 বা 8

$3,006

5

9 বা 10

$3,457

6

11 বা 12

$3,908

7

13 বা 14

$4,359
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যিদ আিম আমার শিপং িচিঠেত যা উে�খ আেছ তার েথেক কম েবডরম থাকা অয্াপাটর্েম� খুঁেজ পাই?
HRA �কৃ ত ভাড়ার উপর িভিত্ত কের �য্া�াডর্ পিরেশাধ করেব, শিপং েলটার িহসােব নয়। উদাহরণ�রপ, যিদ আপনার শিপং
েলটাের উে�খ থােক েয আপিন 3 িট েবডরম থাকা একিট অয্াপাটর্েম� ভাড়া িনেত পােরন, িক� যিদ আপিন 2 িট েবডরেমর একিট
অয্াপাটর্েম� ভাড়া কেরন, তাহেল আমরা 2 িট েবডরম থাকা অয্াপাটর্েমে�র জনয্ই �য্া�াডর্ �দান করব।

আমােক কত ভাড়া �দান করেত হয় তা িক িনধর্ািরত রেয়েছ?
আপনার �দান করা ভাড়ার পিরমাণ অেনকগিল কারেণর �ারা িনধর্ারণ করা হয়। এিট আপনার পিরবােরর আকার এবং
পিরবােরর �িতিট সদেসয্র আয় অ�র্ভু� কের।
যিদ বািড়মািলক বেল তারা CityFHEPS িনেব না েসে�ে� িক হেব?
বািড়মািলক/ে�াকাররা আপনােক ভাড়া েদওয়ার িবষয়িটেক অ�ীকার করেত পারেব না কারণ আপিন CityFHEPS
েপেয়েছন। এিটেক “আেয়র উত্স” এর ৈবষময্ বলা হয় এবং এিট িনউ ইয়কর্ িসিটেত েবআইনী। েযেহতু আপিন
CityFHEPS েপেয়েছন তাই যিদ বািড়মািলক আপনােক বািড় ভাড়া িদেত অ�ীকার কের তাহেল 929-221-6576 এ
DSS আেয়র উত্স এর ৈবষময্েত অনু�হ কের কল করন।
CityFHEPS আমার বািড়র মািলকেক কত �দান কেরেছ এবং আমােক কত �দান করেত হেব আিম তা িক কের জানব?
আপিন CityFHEPS এর জনয্ অনুেমািদত হেল, আমরা আপনােক একিট েনািটশ পাঠােবা যােত বলা থাকেব আমরা
আপনার বািড়ওয়ালােক কত অথর্ �দান করেবা এবং আপনােক কত অথর্ �দান করেত হেব।
যিদ আমার বািড়মািলক বেল েয আমােক অিতির� টাকা িদেত হেব তাহেল িক হেব?

আপনার বািড়ওয়ালা আপনার কােছ ভাড়া ও HRA যা েপ করেছ েসিটর পাথর্েকয্র পিরমােণর েচেয় েবিশ চাইেত
পারেবন না।
অনু�হ কের মেন রাখেবন েয, যিদ আপনার আ�য় ভাতা কেম যায় বা �থম বছেরর পের আপনার ভাড়া সবর্ািধেকর েবিশ
হয় তেব আপনােক পাথর্কয্িট িমিটেয় িদেত হেব।
আপনার বািড়মািলক আপনােক িসিকউিরিট িডেপািজট �দান করেত বলেত পারেব না কারণ DSS িসিকউিরিটর জনয্
তােদরেক একিট ভাউচার েদয়। আপনার বািড়ওয়ালা আপনােক আরও েবিশ অথর্ �দান করেত বলেল, অনু�হ কের
অিবলে� আপনার েকস কম�েক বলুন
আমার সহায়তার �েয়াজন হেল বা CityFHEPS স�েকর্ একিট �� থাকেল কােক েফান করেত হেব?
আপনার েকােনা �� থাকেল সবার আেগ আপনােক আপনার েকস কম�র সােথ কথা বলেত হেব।
আিম যতিদন CityFHEPS পাব ততিদন পযর্� আমার িক একই আবাসেন থাকার অিধকার আেছ?
সাধারণত, আপিন একিট ভাড়া-িনয়ি�ত ইউিনেট থাকেল, আপিন আপনার ইউিনেট থাকেত পােরন। তা না হেল, আপনার
ইউিনেট থাকার অিধকার আপনার িলেজর শতর্ াবলীর উপর িনভর্ রশীল।
আমার আেয়র পিরবতর্ ন হেল ও আিম আমার �েদয় অংশ িদেত না পারেল কী করব?
আপনার আেয়র নতু ন নিথ সংযু� কের HRA-এর কােছ সংেশাধন করার অনুেরাধ জমা িদেত পােরন। আপিন আপনার
CityFHEPS ভাড়া সহায়তা স�ূরক অথর্পিরমােণর পিরবতর্ েনর জনয্ অনুেরাধ অনলাইেন এখােন েপেত পােরন:
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/cityfheps-documents.page।

আমার ভাড়া কখন বাড়েব?
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আপনার িলজ েশষ হেয় যাওয়ার পর ভাড়া যােত না বােড় তা CityFHEPS েদখেব না। আপিন একিট ভাড়া-িনয়ি�ত
অয্াপাটর্েমে� থাকেল, আপনার ভাড়া শধুমা� �েযাজয্ আইনকানুন অনুযায়ী বাড়েব। এর মেধয্ অনুেমাদনেযাগয্ বছেরর
মাঝামািঝ বৃি� অ�ভুর্ �। আপিন আপনার পুননর্বীকরেণ ভাড়া বৃি�র পিরমাণ সহ একিট �া�িরত িলজ জমা করেত
পােরন অথবা আপনার CityFHEPS ভাড়া সহায়তা স�ূরক পিরমােণ পিরবতর্ েনর জনয্ অনুেরাধ অনলাইেন এখােন
েপেত পােরন: https://www1.nyc.gov/site/hra/help/cityfheps-documents.page।
ভাড়া �দােন আমার েকােনা সমসয্া হেল বা অনয্ েকােনা সমসয্া থাকেল কী হেব?
পরবত� পিরচযর্া পিরেষবার জনয্ আপিন েহামেবেসর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন। লীেজর নিবকরেণর সময় ভাড়া
েবেড় যাওয়া সহ, ভাড়া �দােন েকােনা সমসয্া হেল অিবলে� তােদর সােথ েযাগােযাগ করন। আপনার িনকটবত� েহামেবস
অিফস খুঁজেত 311 ন�ের েফান করন।

•
•
•
•
•
•
•

আপনার জানা উিচত
একজন বািড়মািলক বা দালাল CityFHEPS �হণ করা অ�ীকার করেত পাের না। CityFHEPS �হণ
করার �তয্াখয্ান NYC মানবািধকার আইন অনুযায়ী আেয়র উৎেসর ৈবষময্ গঠন করেত পাের।
সাইড িডল িনিষ�। সাইড িডল হল যখন েকােনা বািড়ওয়ালা বা দালাল আপনার কােছ অিতির� অি�ম বা
চলেত থাকা েপেম� চান।
যিদ বািড়ওয়ালা বা দালাল CityFHEPS �তয্াখান কেরন বা একিট সাইড িডল করার কথা বেলন তাহেল
(929)-221-6576 ন�ের DSS আেয়র উৎেসর ৈবষময্েত কল করন।
HRA িনরাপত্তার ভাউচারিট িনরাপত্তার েপেম� িহসােব িবেবিচত হয়। একজন বািড়মািলক বা ে�াকােরর
আপনােক িসিকউিরিটর জনয্ অিতির� অথর্ �দান করার কথা বলা উিচত নয়।
দালােলর আপনােক অিতির� দালািল েদওয়ার কথা বলা উিচত নয় কারণ DSS আপনার দালালেক দালািলিফ �দান কেরেছ।
আপনার বািড়মািলক আপনােক আলাদা ইউিনেট সের যাওয়ার জনয্ েজার করেত পাের না।
আপিন অনুস�ান করার সময় ইউিনটিট েদেখিছেলন ও েযিট আপনােক েদওয়া হে� েসিট একই ইউিনট না
হেল অিবলে� 718-722-8001 িনে�র HRA �তারণা হটলাইেন েফান করন।

CityFHEPS েফডােরল ধারা 8 �কে�র মেতাই, তহিবল উপলভয্তার শতর্ াধীন, িনিদর্ � পিরমাণ ঘর ভাড়ার সহায়তা সহ
বািড়ওয়ালা ও ভাড়ােট েয বািড়ওয়াল-ভাড়ােট স�কর্ �াপেনর জনয্ সহায়তা �দান কের। েযেকান চু ি�ব� স�কর্
স�ূণর্ভােব কমর্সূিচেত �িতিট অংশ�হণকারী ভাড়ােট এবং কমর্সূিচেত অংশ�হণকারী �িতিট ভাড়ােটর বািড়র মািলকেদর
মেধয্ হেয় থােক৷

