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ভাডা-সংক্
়
র ান্ত বাসস্থানে বসবাস করলে
১.

5

ক ীভাবে জানতে পারব যে আমি উচ্ছ েদের স্থগিতাদেশ, ভাড ার
় চক
ু ্তি বর্ধ িত করন
বা ভাড া় প্র দানের স্থগিতাদেশ, ভাড া় প্র দানে হ র
্ াস বা সময় বর্ধ িতকরনের প্রয োজন
়
ীয় শর্তগ ল
ু ি পর
ূ ণ করেছি ?
যোগ্য হওয ার
় জন্য আপনাকে অবশ্য ই নিম্ন লিখিত সমস্ত শর্তগ ল
ু ি পর
ূ ণ করতে
হবে:
• ভাড়াটিয়ার কাছে অবশ্যই নগর ইজারা সম্পর্কিত ২৪ নভেম্বর ২৯/১৯৯৪ এর আইনের
অধীনে নিয়মিত বাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত চুক্তি থাকা আবশ্যক, তবে ব্যতিক্রম, বিভিন্ন
ব্যবহারে অন্যান্য চুক্তি (প্রাঙ্গণ, দোকান, পেশাদার অফিস, চুক্তিতে অস্থায়ী
আবাসন ইত্যাদি).।
• ৫নং ধারার ব্যাখ্যা অনুযায়ী ভাড়াটিয়াকে অবশ্যই অর্থনৈতিক দুর্বল পরিস্থিতিতে
থাকতে হবে নিম্নলিখিত শর্তগুলির প্রতিটি পূরণ করা প্রয়োজন:
• যে সব লোক ভাড়া প্রদান করতে বাধ্য থাকেন, যিনি বেকার হয়ে আছে,
অস্থায়ী কর্মসংস্থান এর (ইআরটিই) নিয়ন্ত্রণে আছেন বা নিজস্ব স্বাস্থ্য বিঁধি মানার কারণে তার কর্ম দিবস হ্রাস হয়েছে, যার জন্য আয়ের যথেষ্ট
ক্ষতি হয়েছে।
• পারিবারিক ইউনিটের মোট আয়, স্থগিতের অনুরোধের আগের মাসে গণনা
করা হয়, ৫ আরডি ১১ /২০২০ ধারায় নিম্নলিখিত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে
পারবে না:
• ৩ মাসিক আইপিআরইএম (একাধিক প্র ভাব আয ের
় পাবলিক
স চূ ক)। এই স ীমাটি প্র তি টি নির্ভ রশ ীল সন্ত ানের জন্য আইপিআরএম এর ০.১ গ ন
ু ব দৃ ধ
্ ি করা হবে (বা একক পিতা-মাতার পরিবার
ইউনি টগ ল
ু ির ক্ষ েত্র ে, প্র তি সন্ত ানের আইপিআরইএমের ০.১৫
গ ুণ) এবং প্র তি টি ব্য ক্ত ির জন্য আইপিআরইএম ০.১ গ ুণ বাড িয
় ে়
দেওয া় হবে যদি পরিবার ইউনি টের সদস্য ৬৫ বছরেরও বেশি হয়।
• ৪ আইপিআরইএম যদি পরিবার ইউনিটের এক বা একাধিক সদস্যের
৩৩% এরও বেশি প্রতিবন্ধী হওয়ার ঘোষিত অক্ষমতা থাকে তবে
নির্ভরতা বা অসুস্থতার এমন পরিস্থিতিতে থাকে যা তাকে স্থায়ীভাবে কাজের জন্য অযোগ্য করে দেয়। এই সীমাটি প্রতিটি নির্ভরশীল
সন্তানের জন্য আইপিআরইএম এর ০.১ গুন বৃদ্ধি করা হবে (বা একক
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পিতা-মাতার পরিবার ইউনিটগুলির ক্ষেত্রে, প্রতি সন্তানের আইপিআরএমের ০.১৫ গুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে)।
• ৫ আইপিআরইএম, যদি ঐ ব্যক্তি ভাডা় দিতে বাধ্য হয় এবং মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত, মানসিক অস স
ু ্থতা বা বৌদ্ধ িক প্র তিবন্ধ ীতায় ভগ
ু ছে, যার স্ব ীকৃত ডিগ্র ি টি ৩৩% বা তার চেযে় বেশি; বা
শার ীরিক বা সংবেদনশ ীল প্র তিবন্ধ ী ব্যক্তি, ৬৫% এর সমান বা
তার চেযেও
় বেশি অক্ষমতার স্ব ীকৃত ডিগ্র ি সহ একজন ব্যক্তি; বা
গ রু ত
ু র অস স
ু ্থতায় ভগ
ু ছেন যা ব্যক্তি বা তাদের তত্ত্বাবধায়ককে
কোনও কাজের ক্র িযা় চালাতে অক্ষম করে।
তথ্যস ত
ূ র
্ :
১মাসিক আইপিআরইএম

৫৩৭,৮৪ ইউরো

৩ মাসিক আইপিআরইএম

১৬১৩,৫২ ইউরো

৪ মাসিক আইপিআরইএম

২১৫১,৩৬ ইউরো

৫ মাসিক আইপিআরইএম

২৬৮৯,২০ ইউরো

•

প্র জাস্ব ত্ব ভাড া় আদায়, সেইসাথে আবাসনের ম ল
ূ ব্য য় এবং সরবরাহ (বিদ্য ৎু ,
জল, গ্য াস, উত্ত াপের জন্য ডিজেল, টেলিফোন, কমি উনি টি ফি ) পরিবারের
ইউনি টের নি ট আয ের
় ৩৫% এর সমান বা তার বেশি ।
		€ ভাড া় + € সরবরাহ> = ৩৫% আয়
• ভাড া় বাড িতে
় থাকা পরিবার ইউনি টের সদস্য দের মধ্য ে কেউই স্পেন ীয় অঞ্চ লের
কোনও বাড ির
় মালিক বা স বু িধাভ ক
ু ত
্ ি নয়। নিম্ন লিখিত বিষয়গ ল
ু ির যে কোনও
একটি ঘটলে এই
• শর্তগুলি প্রযোজ্য হবে না:
• যখন আবাসনের ভাগটি অ্য ালিকোট অংশে পড ে় এবং এটি উত্ত রাধিকার ী মরটিস কাউসা দ্ব ারা অর্জ িত হয়।
• যখন পারিবারিক ইউনি টের সদস্য রা, স্পেন ীয় অঞ্চ লে কোনও বা্সস্থ ানের মালিক হওয া় সত্তব্ েও, বিচ্ছ িন্ন তা বা বিবাহ বিচ্ছ েদের কারণে,
অন্য কোন কারণে তাদের নিয়ন্ত র
্ ণের বাইরে থাকে বা যখন বাসস্থ ানটি বাসের অযোগ্য হয ে় পড ে় শার ীরিক অক্ষ মতার জন্য অথবা ইউনি টের অন্য কোনও সদস্য ের অক্ষ মতাও থাকে।

২.

6

আমার ভাড ার
় চক
ু ্তি জর র
ু ি অবস্থায় বা শ ীঘ্র ই শেষ হলে ক ী হবে?
যে ব্য ক্ত ি বাসভবনের জন্য ভাড া় চ ক
ু ত
্ ির ধারক, যার জর র
ু ি অবস্থ া শেষ হওয ার
় পরে
এপ্র িল ২ থেকে ২ মাস অবধি চ ক
ু ত
্ ি শেষ হওয ার
় তারিখ রয েছে,
়
তিনি ভাড া় চ ক
ু ত
্ ির
একটি ব্য তিক্র ম মেয াদ
় বাড ানোর
়
জন্য অন র
ু োধ করতে পারেন যার মেয াদ
় ৬ মাস।
এই এক্স টেনশনটি অবশ্য ই বাধ্য তাম ল
ূ কভাবে সম্পত্ত ি আইন দ্ব ারা গ্র হণ সম্পাদন হবে, যদি পক্ষগ ল
ু ি অন্য কোনও ধরণের চ ক
ু ত
্ িতে না পৌ ঁছ ে। এখানে একটি
আবেদন ফর্ম পেতে পারেন ।
ভাড াটে
় ব্য ক্ত ির পক্ষ ে এই সম্ভ াবনা মালিককে একজন আইন ী ব্য ক্ত ি হতে বাধ্য
করে যেন সে একজন প্র ত্য ক্ষ ব্য ক্ত ি।
যদি ভাড াটিয
়
ার
় ভাড া় চ ক
ু ত
্ ি ২ এপ্র িলের আগে শেষ হয়, আপনি চ ক
ু ত
্ ির মেয াদ
়
বাড ানোর
়
অন র
ু োধও করতে পারেন, তবে এই ক্ষ েত্র ে, যেহেত ু এটি আরডিএল
১১/২০২০ এর প্র বেশের প র
ূ ব্ ের তারিখ, তাই আপনাকে এটি গ্র হণ করার বাধ্য বাধকতা নেই।
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৩.

উদাহরণস্ব র ূপ, আমার ভাড ার
় চক
ু ্তি জ ন
ু ে শেষ হবে, তবে আমি এখন বেকার এবং
অর্থ প্র দান করতে সক্ষম নই। আমি কি ভাড া় স্থগিত বা সময় বর্ধ নের জন্য
অন র
ু োধ করতে পারি? এবং আমি চ ক
ু ্তি টি ৬ মাস বাড ানোর
়
জন্য বলতে পারি?
কোভিড -১৯ দ্ব ারা উৎপন্ন জর র
ু ী স্ব াস্থয্ বিধির কারণে আপনি যদি বেকার হয ে়
যান এবং আপনি আরডিএল ১১/২০২০ এ সংজ্ঞ ায িত
় অন প
ু যক
ু ত
্ , আন ম
ু ানিক অর্থনৈতিক দ র
ু ব্ লতার মধ্য ে থাকেন তবে আপনি ভাড া় দায ের
় স্থগিতাদেশ বা স্থগিতের
জন্য অন র
ু োধ করতে পারেন। অন্য ান্য ধরণের স্থগিতকরণ বা দায ের
় সম্প র
ূ ্ণ বা
আংশিক বাতিল না হওয া় পর্য ন্ত ব হৃ ৎ হোল্ড ার, সংস্থ া বা পাবলিক হাউজিং প্রতিষ্ঠানগ ল
ু ি এবং অন্য ান্য মালিকদের দ্ব ারা স্ব েচ্ছ ায় আবেদনটি প্র য োজন
়
ীয় ব -ৃ
হত্ত র ধারক এবং সংস্থ া বা সরকার ী ব্য বস্থ া ক্ষ েত্র ে, স্থগিতাদেশটি সর্ব োচ্চ ৪
মাসের জন্য সম্পাদিত হবে এবং সঞ্চ িত দেনার পরিশোধ জর র
ু ি অবস্থ ার অবসান
হওয ার
় পরে মাসিক ভিত্ত িতে আংশিক প্র দান হওয া় শ র
ু ু হবে।
আরডিএল ১১/২০২০ এর স্থ ায িত্
় ব কাল অর্থ াৎ ২ জ ল
ু াই, ২০২০ তারিখ থেকে ৩ মাসের
মধ্য ে স্থগিতাদেশ বা বর্ধ িতকরনের জন্য আবেদন করা যেতে পারে
জর র
ু ি অবস্থ ার সমাপ্ত ির পরে এপ্র িল ২ থেকে ২ মাস অবধি এই চ ক
ু ত
্ ি টি শেষ হওয ার
়
পরেও আপনি চ ক
ু ত
্ ির অসাধারণ ক্ষ মতাবলে ৬ মাসের বর্ধ নের জন্য আবেদন করতে
পারেন। এটি আবেদন করার জন্য আপনি এখানে একটি আবেদন ফর্ম ের নম ন
ু া
পেতে পারেন ।

৪.

বেকার অবস্থায় এইসব মাসগ ল
ু িতে অনাদেয় ভাড া় পরি শোধের জন্য মালিককে
একটা প্র স্তাব করেছিলাম, উত্তরে আমাকে বলেছে যে তিনি তা গ্র হন করবেন না।
কি করতে পারি ?
সম্পত্ত ি প্র স্ত াবিত চ ক
ু ত
্ িতে স্ব ীকৃত না এমন পরিস্থ িতিতে আপনি রাষ্ট্র ের গ্য ারান্টিয ক
ু ত
্ ট্র ানজি টরি ফিনান্স িং এইডএর সাহায্য নিতে পারবেন। সর্ব াধিক
পরিমাণ ৬ বছরে ফেরত যোগ্য সময়কাল সহ ৬ কিস্ত ি মাসিক প্র দান, ব্য তিক্র ম
অতিরিক্ত ৪ বছরের জন্য সমপ্র সারিত হবে।
এই আইসিও ক্র েডি ট প্র োগ্র ামটি বর্ত মানে সক্র িয়করণের জন্য ম ল
ু ত বু ি রয েছে।
়
আরও উন্ন তির লক্ষ ে আমরা এই তথ্য আপডেট করব।

৫.

আমি সম্পত্তি (গ ল
ু ির) মালিক এবং ভাড াটিয
়
া় আমাকে ভাড া় দিতে পারছে না।
কোনও চ ক
ু ্তিতে পৌ ঁছ ানোর কি আমার বাধ্যবাধকতা আছে? আমি কি মামলা
দায ের
় করে আইন ী কার্যক্র ম শ র
ু ু করতে পারি?
যদি সম্পত্ত ির কমপক্ষ ে ১০ টি বাড ি় বা ১,৫০০ বর্গ মি টার এর বেশি নির্ম িত
এলাকা থাকে এমন ক্ষ েত্র ে বেশ কয েকটি
়
বাড ি় রয েছে
় তবে প্র স্ত াবিত আরডিএল
১১/২০২০এর শর্ত াদির অধ ীনে ভাড া় ৫০% হ র
্ াস বা রহিতকরন করা যাবে । তবে
কোভিড -১৯ দ্ব ারা উৎপন্ন জর র
ু ী স্ব াস্থয্ বিধির কারণে তিনি যদি কোনও
ঝ
ঁকু িপ র
ূ ্ণ অবস্থ ার মধ্য ে থাকেন । জর র
ু ি অবস্থ া কার্য কর থাকাকাল ীন, উচ্ছ েদটি
আদালতে দায ের
় করা যেতে পারে, তবে এটি অবশ্য ই জানা উচিত যে সমস্ত প্র ক্র িয াজাত
়
সময়স ীমা স্থগিত রয েছে।
়
অতএব, মামলা মোকদ্দ মা এবং বাড ির
় সম্ভ াব্য
ক্ষ তি এড ানোর
়
জন্য আমরা সম্পত্ত ি টি কোনও চ ক
ু ত
্ ি, হ র
্ াস বা স্থগিতাদেশে
পৌ ঁছ ানোর পরামর্শ দি ই। এক্ষ েত্র ে আমরা বাড ির
় মালিকদের মনে করিয ে় দিতে
পারি যে সাশ্র য ী় ম ল
ূ য্ ের ভাড া,় যেমন ভাড া় এক্স চেঞ্জ ের জন্য , অ্য াপার্টমেন্টগ ল
ু ি
সংঘবদ্ধ করার জন্য আমাদের বিভিন্ন প্র োগ্র াম রয েছে
় বাড ি় ভাড ার
় মার্কেট ।

৬.

আমার বাড ির
় মালিক বড় ধরনের ধারক কিনা আমি ক ীভাবে জানব?
আপনি এই মডেল দলিলটি burofax করে মালিককে প্র েরণ করে স্থগিতাদেশ, ম ল
ু তবি
বা হ র
্ াসের জন্য অন র
ু োধ করতে পারেন, সে বড় ধারক কিনা তা আপনাকে জানিয ে়
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প্র তিক্র িয া় দিবে এবং যদি এটির আরডিএল ১১/২০২০ দ্ব ারা প্র তিষ্ঠিত শর্ত াদি
প্র য োগ
়
করতে বাধ্য হয় তবে স্থগিত বা ভাড া় হ র
্ াস করবে।
যাইহোক, আপনি যদি এটিও দেখতে চান যে আপনার বাড ির
় মালিক একটি ব হৃ ৎ ধারক
কিনা, সে যদি দশটিরও বেশি স্থ াপনার মালিক (গ্য ারেজ এবং স্টোরেজ র ম
ু বাদে),
বা ১,৫০০ বর্গ মি টারের এরও বেশি নির্ম িত একটি এলাকা হয় তবে মালিকের বিবরণ
সহ আপনি সম্পত্ত ি রেজিস্ট্র িতে একটি সম্পত্ত ি স চূ কের জন্য অন র
ু োধ করতে
পারেন। এই দস্ত াবেজটি সেই মালিকের মালিকানাধ ীন মালিকানা রেকর্ডগ ল
ু ির
তালিকা গঠন করে। পরে আপনি সেই রিয েল
় এস্টেটের মালিকানা থেকে সাধারণ
তথ্য/ নোটগ ল
ু ির জন্য প্র ত্য েকটির বৈশিষ্ট্য জানতে অন র
ু োধ করতে পারেন।

৭.

যদি আমার বাড ির
় মালিকানা একটি ব্যবসা প্র তিষ্ঠ ান হয় এবং আমি ভাড া় দিতে
সক্ষম নই, তবে আমি ক ী করতে পারি? কি অন র
ু োধ করতে পারি?
আরডিএল ১১/২০২০, প্র তিষ্ঠিত করে যে, যদি কোনও ভাড াটিয
়
া় ভাড া় পরিশোধ
করতে অসমর্থ হয় এবং অন চু ছ
্ েদ ৫-এ প্র তিষ্ঠিত অর্থ নৈতিক দ র
ু ব্ লতার শর্ত
পর
ূ ণ করে, তবে তিনি গ হৃ ের মালিকের বরাবরে আবেদন করতে পারেন, যখন এটি
কোনও সংস্থ া (অন্য দের মধ্য ে), অস্থ ায ী় স্থগিত করন এবং অতিরিক্ত ভাড ার
়
ব্য াপার থাকে , তবে শর্ত থাকে যে কোনও বিলম্ব বা ভাড ার
় মোট বা আংশিক
বাতিল, যা উভয ের
়
মধ্য ে বা ভাড া় সংক্র ান্ত কোনও স্থগিতের চ ক
ু ত
্ ির দ্ব ারা
সম্ম ত হয়নি।
যদি স্ব েচ্ছ ায় চ ক
ু ত
্ ি না হয়, যদি এটি সরকার ী আবাসন সংস্থ ার ক্ষ েত্র ে বা এই
সংস্থ াটি বড় বাড ির
় মালিক হিসাবে বিবেচিত হওয ার
় প্র য োজন
়
ীয়তা প র
ূ ণ করে,
এটির মধ্য ে ১০ টিরও বেশি স্থ াপনা সম্পত্ত ি রয েছে,
়
গ্য ারেজ এবং স্টোরেজ র ম
ু
বাদে বা একটি ১,৫০০বর্গ মি টার এরও বেশি নির্ম িত স্থ াপনা ভ ম
ূ ি রয েছে
় তবে মালিক
ও গ্র হ ীতা, এই দ 'ু জনের মধ্য ে গ্র হ ীতার আবেদনের সর্ব াধিক ৭ কার্য দিবসের মধ্য ে,
অবশ্য ই নিম্ন ের এই সিদ্ধ ান্ত নিবে :
• জর র
ু ি অবস্থ া স্থ ায ী় কাল ীন ভাড া় প্র দান ৫০% হ র
্ াস পাবে এবং যদি সেই সময়কাল কোভিড -১৯ দ্ব ারা সর্ব াধিক ৪ মাসের মধ্য ে সংঘটিত হওয ার
় পরিস্থ িতির সাথে সম্পর্কিত হয় যা সেই সময়কাল অপর্য াপ্ত থাকে।
• ভাড া় প্র দানের উপর স্থগিতাদেশ, স্ব য ংক্
় র িয়ভাবে প্র যোজ্য, যখন জর র
ু ী
অবস্থ া স্থ ায ী় হয় এবং নিম্ন লিখিত মাসিক অর্থ প্র দানগ ল
ু ি (একের পর এক
প্র সারিত), যদি সেই সময়টি কোভিড -১৯ এর কারণে স ষৃ ্ট দ র
ু ব্ লতার পরিস্থ িতির সাথে অপ্র ত ল
ু হয়, সর্ব োচ্চ ৪ মাস এই স্থগিতাদেশ রয য্ ় াল ডিক্র ি আইন
১১/২০২০-এর অন চু ছ
্ েদ ৪.২,বি, দ্ব ারা প্র তিষ্ঠিত আইনে প্র য োজন
়
ীয় পর্য বেক্ষ ণ করবে।
এই ঘটনার পরিপ্র েক্ষ িতে বাড ির
় মালিকানাধ ীন আইন ী ব্য ক্ত ি বড় গ হৃ মালিক
হিসাবে বিবেচিত হওয ার
় প্র য োজন
়
ীয়তাগ ল
ু ি পর
ূ ণ করে না এবং প্র স্ত াবিত চ ক
ু ত
্ ি টি
স্ব ীকার করে না, সে রাষ্ট্র ের গ্য ারান্টিয ক
ু ত
্ ট্র ানজি টরি ফিনান্স িং সহায়তাতে
প্র বেশের অধিকার রাখতে পারে যার পরিমাণ ৬ মাসের সর্ব োচ্চ পরিশোধের
মেয াদ
় সহ ৬ বছর পেমেন্ট, অতিরিক্ত ৪ বছরের জন্য প্র সারণ যোগ্য।
এই আইসিও ক্র েডি ট প্র োগ্র ামটি বর্ত মানে সক্র িয়করণের জন্য ম ল
ু ত বু ি রয েছে।
়
প্র কাশ হওয ার
় সাথে তথ্য টি আপডেট করা হবে।
এই আবেদনটির জন্য আরডিএল১১/২০২০ (এপ্র িল ২, ২০২০) থেকে ২ জ ল
ু াই ২০২০
পর্য ন্ত ৩ মাসের মধ্য েই করতে হবে।

৮.

আমি ভাড া় দিতে পারছি না এবং মালিক আমাকে বাড ী় ছেড ে় যেতে বলছে। আমি কি
করতে পারি? বর্তমান পরিস্থিতিতে কি উচ্ছ েদ হতে পারে?
আরডিএল ১১/২০২০ কোভিড -১৯ এর কারণে হওয া় জর র
ু ী স্ব াস্থয্ অবস্থ ার ফলে
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অর্থ নৈতিক দ র
ু ব্ লতার পরিস্থ িতির ম খ
ু োম খ
ু ি হওয া় সচরাচর ভাড াটিয
়
া় বাসিন্দ াদের জন্য চ ক
ু ত
্ ি স্থগিত, মওক ফ
ু বা দেনার পরিমাণ হ র
্ াস সংক্র ান্ত চ ক
ু ত
্ িতে
পৌ ঁছ ানোর ব্য বস্থ া করে।
পক্ষগ ল
ু ির মধ্য ে স্ব েচ্ছ াম ল
ু ক চক
ু ত
্ িতে পৌ ঁছ ানো সম্ভ ব না হলে, বিধিগ ল
ু ি, ব -ৃ
হত্ত র মালিক জমিদার, সংস্থ াগ ল
ু ি বা সরকার ী আবাসন ব্য বস্থ াপকদের ক্ষ েত্র ে
অন র
ু োধ, স্থগিতকরণ বা আয ের
় পরিমাণ হ র
্ াস গ্র হণের বাধ্য বাধকতা বিবেচনা
করবে, পাশাপাশি বাড ির
় রক্ষ ণাবেক্ষ ণের স বু িধার্থ ে রাজ্য দ্ব ারা গ্য ারান্টিয ক
ু ত
্
অস্থ ায ী় অর্থ অন দু ান দেয া় হবে।
যদি সম্পত্ত ি টির মালিক কোনও ব হৃ ত্ত র ধারক না হয় এবং কোনও প্র স্ত াব গ্র হণ
করে না, তবে কেবল অর্থ প্র দান বা উচ্ছ েদের দাবিতে আদালতে যেতে পারে, মামলা
দায ের
় করতে পারে তবে জর র
ু ি অবস্থ ার সময় সমস্ত প্র ক্র িয ার
় সময়স ীমা স্থগিত
করা হয েছে।
়
মালিক ভাড ার
় আর্থ িক সংকটের কারনে আইসিও ক্র েডি টের মাধ্য মে সহায়তা নিতে
পারে। এই আইসিও ক্র েডি ট প্র োগ্র ামটি বর্ত মানে সক্র িয়করণের জন্য ম ল
ু ত বু ি
রয েছে।
়
এই তথ্য টি প্র কাশের সাথে সাথে আমরা আপডেট করা হবে।

৯.

৯. আমি আমার চাকরি টি হারিয ে় ফেলেছি বা আমার আয়ও হ র
্ াস পেয েছে
় এবং আমি
ভাড া় দিতে পারিছি না। ভাড ার
় সাহায্য ক ী আছে?
"কভিড-১৯ এর প্র ভাবে বাড ীর
় ভাড ার
় উপরে অর্থ নৈতিক ও সামাজিক প্র ভাবকে
হর
্ াস করতে, সহায়তা করার জন্য সহায়তা কার্য ক্র ম" আরডিএল ১১/২০২০ ভাড া়
সহায়তায় নত ন
ু কর্ম স চূ ী তৈরির আভাষ দিয েছিল।
়
এই কর্ম স চূ ির উদ্দ েশ্য হ'ল প্র ত্য ক্ষ ব্য বস্থ ার মাধ্য মে ভাড া় সংক্র ান্ত সহায়তা
প্র দান করা, সচরাচর বাসভবনের ভাড াটেদের
়
যারা, কোভিড -১৯-এর অর্থ নৈতিক
ও সামাজিক প্র ভাবের ফলস্ব র প
ূ ভাড া়
প্র দানের জন্য সক্ষ ম নয় চলতি সমস্য া এবং প্র য োজন
়
ীয়তায় দ র
ু ব্ লতা প্র কাশ
করে । অন্য ান্য কার্য কোন জটিলতা ছাড াই
় এই ট্র ানজি টরি ফিনান্স িং অন দু ানগল
ু ি (স দু ছাড াই
় ক্ষ দু র
্ ঋণ আইসিও ) পরিশোধের উদ্দ েশ্য থাকবে। বর্ত মানে এই
সহায়তা প্র োগ্র ামটি মন্ত র
্ িপরিষদের আদেশের অপেক্ষ ায় আছে এবং প্র তি টি
স্ব ায়ত্ত শাসিত কমি উনি টির দায িত্
় ব বান সংস্থ ার মাধ্য মে বিকাশের জন্য ম ল
ু ত বু ি
রয েছে।
়
এই তথ্য টি প্র কাশের সাথে সাথে আমরা আপডেট করব।

১০.

ভাড া় স্থগিতের অর্থ ক ী? এবং ভাড া় প্র দানের সাময িক
় স্থগিতকরন ক ী?
ভাড া় স্থগিতকরণ বা স্থগিতের অর্থ বোঝানো হয় যে, অনাদেয় ভাড া় সম হু
আগামিতে ভাড ার
় চক
ু ত
্ ির সমকালে আন প
ু াতিক হারে পরিশোধ করা হইবে।

১১.

১২.
9

কে ভাড া় স্থগিতের জন্য আবেদন করতে পারে?
ভাড াটিয
়
া় সচারাচর আবাসনের জন্য ভাড া় চ ক
ু ত
্ ির প্র েক্ষ িতে মালিককে অন র
ু োধ
করতে পারে, যিনি অর্থ নৈতিক দ র
ু ব্ লতার পরিস্থ িতিতে আছেন, যখন তার মালিক
কোনও আবাসনের ব হৃ ত্ত র ধারক বা কোনও সংস্থ া বা পাবলিক হাউজিং মালিক
হয়।
যদি মালিক কোনও ব হৃ ত্ত র ধারক না হন তবে ভাড াটিয
়
া় তার সাথে আলোচনা
করতে পারেন তবে মালিক তা গ্র হণে বাধ্য নন।
ভাড া় স্থগিতের জন্য কত সময় পর্যন্ত চাইতে পারা যায়?
জর র
ু ি অবস্থ ার সময়কালের জন্য ভাড া় স্থগিতের জন্য অন র
ু োধ করতে পারেন
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এবং যদি প্র য োজন
়
হয় তবে পরবর্ত ী মাসগ ল
ু িতে একের পর এক সর্ব োচ্চ ৪ মাস
বাড ানো
়
যায়।

১৩.

কখন ভাড া় স্থগিতের জন্য আবেদন করা উচিত? কখন থেকে এটি গণনা করা হবে?
কতসময় পর্যন্ত এটি আবেদন করতে পারি?
ভাড া় পরিশোধের স্থগিতাদেশের জন্য রয য্ ় াল ডিক্র ি আইন ১১/২০২০ এর প্রয োগের
়
শর
ু ু থেকে তিন মাস সময়স ীমা থাকে, অর্থ াৎ এটি ২ এপ্র িল, ২০২০ থেকে ২
জল
ু াই ২০২০ পর্য ন্ত এই তিন মাসের মধ্য ে আবেদন করা যেতে পারে।

১৪.

ক ীভাবে ভাড া় প্র দানের অস্থায ী় বর্ধ িতকরণ বা স্থগিতাদেশের জন্য আবেদন
করবেন?
যে দেনাদার ব্য ক্ত ি চ ড
ূ ান্
় ত অর্থ নৈতিক দ র
ু ব্ লতার পরিস্থ িতি রয েছে,
়
তার উচিত
বাড ি় ভাড াটে
় / মালিকের কাছে ভাড া় প্র দান সম্পর্কে স্ব য ংক্
় র িয় স্থগিতের জন্য
অন র
ু োধ করা, যোগাযোগটি লিখিত হয েছে
় তা নিশ্চ িত করতে হবে, তাকে প্র মান
করতে হবে যে তিনি উত্ত রকাল ীন অর্থ নৈতিক সঙ্কটের মধ্য ে আছেন এবং তার
জন্য যথা যত য ক
ু ত
্ ি দিতে হবে। এখানে একটি নথির টেম্পলেট খ
ঁজু ে পেতে পারেন।

১৫.

১৬.

১৭.

10

ফলাফল পেতে আমাকে কত সময় অপেক্ষা করতে হবে?
ভাড া় প্র দানের সময় মালিক যখন স্থগিতের অন র
ু োধটি পেয ে় থাকবে, ।তখন সে ৭
কার্য দিবসের (ছ টু ির দিন, শনিবার বা রবিবার গণনা করা হয় না) ।মধ্য ে দ ইু টি বিকল্পের আওতায় সিধান্ত গ্র হন করে যোগাযোগ করিয া় থাকিবেন।
উদ্ভ ত
ূ অর্থনৈতিক দ র
ু ব্ লতার পরিস্থিতিতে থাকার অর্থ ক ী?
এর অর্থ কোভিড -১৯-এর সামগ্র িক কারণে অবশ্য ম্ভ াব ী জর র
ু ী স্ব াস্থয্ পরিস্থ িতির আওতায় অর্থ নৈতিক ক্ষ েত্র ে দ র
ু ব্ ল হয ে় যাওয া় তবে তার জন্য নিম্ন লিখিত শর্তগ ল
ু ি আবশ্য ক :
• ভাড়া দিতে বাধ্য ব্যক্তিটি বেকার হয়ে যায়, অস্থায়ী কর্মসংস্থান নিয়ন্ত্রণ ফাইল
(ইআরটিই) বা স্বাস্থ্য বিঁধি মানার কারণে তার কর্ম দিবস কমিয়েছে, বা অন্য ভাবে
ব্যবসায়ী যদি মনে করেন যে তাদের আয়ের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে , তবে শর্ত থাকে যে
পারিবারিক ইউনিটের মোট আয়, স্থগিতের জন্য অনুরোধের আগের মাসে গণনা করা
হয়, আরডিএল ১১/২০২০, অনুচ্ছেদে ৫ এর প্রেক্ষাপটে সীমা অতিক্রম না করে (দেখুন
প্রশ্ন ১)।
• ভাড া় দায ের
় পাশাপাশি বাড ির
় প্র াথমিক ব্য য় এবং সরবরাহ (বিদ্য ৎু , জল, গ্য াস,
উত্ত াপের জন্য ডিজেল, টেলিফোন এবং কমি উনি টির ফি ) পারিবারিক ইউনিটের মোট আয ের
় ৩৫% এর সমান বা তার বেশি হতে হবে।
অর্থনৈতিক দ র
ু ব্ লতার যে পরিস্থিতি ঘটেছে তা আপনি ক ীভাবে প্র মাণ করবেন ?
উদ্ভ ত
ূ অর্থ নৈতিক দ র
ু ব্ লতার পরিস্থ িতি প্র মাণ করার জন্য ভাড াটে
় (মালিক) কে
নিম্ন লিখিত নথি-কাগজপত্র সরবরাহ করতে হবে:
• যথাযত কর্ত ৃপক্ষ দ্ব ারা বেকারত্ব ের বেনিফি টের প্র মানপত্র, প্র াপ্য মাসিক
ভাতা সহ।
• রাজ্য ট্য াক্স প্র শাসন সংস্থ া বা স্ব ায়ত্ত শাসিত অঞ্চ লের যথাযত কর্ত ৃপক্ষ
কর্ত ৃক প্র দত্ত প্র মানপত্র ,স্ব ায়ত্ত শাসিত অঞ্চ লের বেলায় যথাযত কর্ত ৃপ-
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ক্ষ দ্ব ারা ঘোষিত কার্য ক্র ম বন্ধ ের ঘোষণার ভিত্ত িতে, স্ব াধ ীন কর্ম জ ীব ী
হলে।
• বাড ীতে
় বসবাসকার ী লোকের সংখ্য া প্র দান করা:
• পারিবারিক বই বা নথি যা পারিবারিক সদস্য দের / অবিবাহিত অংশ ীদারিত্ব ের নিশ্চ য়তা দেয়।
• সহায়ক নথির উপস্থ াপনের সময়টিতে প র
ূ ব্ বর্ত ী ৬ মাসের ব্য ক্ত ি নিবন্ধ ন তথা ঘরে নিবন্ধ িত ব্য ক্ত িদের সাথে সম্পর্কিত বসবাসের নিবন্ধ ন পত্র (পদ্ধ তি ০১০)।
• প্র তিবন্ধ কতা, নির্ভ রতা বা কাজকর্ম চালানোর জন্য স্থ ায ী় অক্ষমতার ঘোষণা।
• পরিবার ইউনি টের সকল সদস্য ের জন্য সম্পত্ত ি রেজিস্ট্র ি স চূ ক
পরিসেবা থেকে সাধারণ তথ্য।
• রাজক ীয় ডিক্র ি আইন অন স
ু ারে অপর্য াপ্ত আর্থ িক সংস্থ ান বিবেচিত
হওয ার
় প্র য োজন
়
ীয়তাগ ল
ু ি মেটানোর লক্ষ ে ঋণখেলাপ ীদের দায়বদ্ধ তা ঘোষণা।
যদি স্থগিতের জন্য আবেদনকার ী প রূ ্বের প্র যোজন
়
ীয় কোনও নথি সরবরাহ করতে
না পারেন, তবে সে কোনও দায়বদ্ধ বিব ৃতি দ্বারা প্র তিস্থাপন করতে পারেন যা
কোভিড -১৯ সংকট সম্পর্কিত কারণগ ল
ু ির স্পষ্ট সমর্থনযোগ্যতা অন্তর্ভক
ু ্ত
রযেছে
় যা তাকে প রূ ্বে আবেদন করতে বাধা দিযেছিল
়
এবং অবশ্যই তাকে সমযের
় মধ্যে
সরবরাহ করতে হবে অ্যালার্ম ের অবস্থার এবং বর্ধ িত সমযের
় শেষ থেকে এক মাসের
মধ্যে।

১৮.

বসবাসের নিবন্ধ করণ প্র মানপত্র ের জন্য কোথায় আবেদন করবেন?
বসবাসের নিবন্ধ করণ প্র মানপত্র ের জন্য, সাম্প্র তিক আরডিএল দ্ব ারা প্র তিষ্ঠিত ঋণ স্থগিত বা ভাড া় স্থগিত বা অন্য সহায়তার জন্য আবেদন করতে, একটি
বিকল্প বিভাগ স্থ াপন করা হয েছে,
়
যেহেত ু রাষ্ট্র ীয জর র
ু ী অবস্থ ার সময় চলাচলের স্ব াধ ীনতার স ীমাবদ্ধ তা রয েছে,
়
, সেই সব লোক (বিশেষ ভাবে স্থগিত রাখার
সাপেক্ষ ে প্র মাণপত্র আবেদনের জন্য ), ফোন নম্ব র ০১০এর মাধ্য মে অথবা ভার্চ -ু
য াল
় পদ্ধ তি কার্য ালয ের
় মাধ্য মে আবেদন করতে পারবে।

১৯.

পারিবারিক ইউনি টের সমস্ত সদস্যের জন্য সম্পত্তি রেজিস্ট্র ি স চূ ক পরিসেবা
থেকে সাধারণ তথ্যের জন্য কোথায় আবেদন করতে হবে?
উত্ত রকাল ীন সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক দ র
ু ব্ লতার পরিস্থ িতি প্র মাণ করার জন্য
সাধারণ তথ্য আবেদনের জন্য আপনি সম্পত্ত ি রেজিস্ট্র ি অফিসে একটি ইমেল
পাঠাতে পারেন যেখানে আপনার বাড ি় নিবন্ধ িত আছে বা শহরের যে কোনও রেজিস্ট্র ি অফিস যেখানে আপনার সচরাচর বাসস্থ ান রয েছে
় এবং সংয ক
ু ত
্ করতে হবে,
ক্ষ েত্র বিশেষে যে ব্য ক্ত ির উপর তথ্য চাইতে হবে তার বা পারিবারিক ইউনি টের
সমস্ত সদস্য ের ডিএনআইয ের
় ফটোকপি সহ ।

২০.

অর্থনৈতিক দ র
ু ব্ লতার যে পরিস্থিতি ঘটেছে তা প্র মাণ করার জন্য যে নথি গ ল
ু ি
জমা দেওয ার
় আদেশ করেছে তার মধ্যে যদি আমি কোনও নথি না দিতে পারি তবে
ক ী হবে?
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যদি স্থগিতাদেশের জন্য অন র
ু োধকার ী ব্য ক্ত ি উপরের প্র য োজন
়
ীয় কোনও
নথি সরবরাহ করতে অক্ষ ম হন তবে এটি একটি দায়বদ্ধ বিবত
ৃ ি দ্ব ারা প্র তিস্থ াপন
করা যেতে পারে যা কোভিড -১৯ সংকটের সাথে সম্পর্কিত কারণগ ল
ু ির স্পষ্ট সমর্থ নযোগ্য তা অন্ত র্ভ ক
ু ত
্ করে যা তাকে অবদান রাখতে বাধা দেয় এবং অবশ্য ই
অধিষ্ঠাকার ী বা মালিককে সরবরাহ করতে হবে অ্য ালার্ম ের স্থ িতি এবং এর এক্সটেনশানগ ল
ু ির শেষের থেকে এক মাসের মধ্য ে ।
আপনি যদি উচ্ছ েদ প্র ক্র িযা় স্থগিতাদেশ বা আরডিএল ১১/২০২০ এর ১ অন চু ছ
্ েদে
অন স
ু ারে তার কার্যকারিতা রদ করিতে চান এবং প্র যোজন
়
ীয় কাগজপত্রগ ল
ু ি সরবরাহ করতে না পারেন তবে আপনি একটি দাযিত্বশ
়
ীল বিব ৃতি দিযেও
় তা প্র তিস্থাপন
করতে পারেন এবং নিরধারিত সমযে় আপনাকে অবশ্যই রাজ্যটির আদালতে জর রু ী
অবস্থার এবং এর এক্স টেনশনগ ল
ু ির শেষের থেকে এক মাসের মধ্যে সরবরাহ করতে
হবে।।

২১.

আমার বাবা আমাদের সাথে থাকেন, সহাবস্থান ইউনি টের আয় গণনা করার জন্য
আমাকে কি তার পেনশনের আয় বিবেচনায় নিতে হবে? সহাবস্থান ইউনি ট বলতে
ক ী বোঝায়?
আরডিএল ১১/২০২০-এর ৫.২ অন চু ছ
্ েদে অন স
ু ারে সহাবস্থ ান ইউনি ট হল ভাড াটিয
়
া,়
তার বা তার আইনত স্ত র
্ ী বা নিবন্ধ িত অংশ ীদার এবং শিশ র
ু া, তাদের বয়স নির্ব িশেষে, যিনি ই বাড িতে
় থাকেন না কেন, কোনও সম্পর্কের দ্ব ারা জড িতদের
়
সমন্ব য ে়
গঠিত অভিভাবকত্ব, বা পারিবারিক পোষ্য পালন।
সত
ু রাং, সহাবস্থ ান ইউনি টের আয ের
় মল
ূ য্ ায়ন করার সময়, ভাড াটিয
়
ার
় বাবা বা তার
স্ত র
্ ীর আয ের
় বিষয়টি বিবেচ্য হবে না কারণ এটি উল্ল িখিত অন চু ছ
্ েদে অন্ত র্ভ ক
ু ত
্
নয়।

২২.

ক ীভাবে একটি অস্থায ী় অর্থ পরি শোধের বর্ধ িতকরণ চ ক
ু ্তি আন ষ
ু ঠ্ ানিকভাবে
করা যায়?
আরডিএল ১১/২০২০ এর ৮ অন চু ছ
্ েদটি ভাড া় প্র দানের ক্ষ েত্র ে অস্থ ায ী় এবং অসাধারণ স্থগিতিকে নিয়ন্ত র
্ ণ করে, তবে ক ীভাবে এই চ ক
ু ত
্ িগ ল
ু ি আন ষ
ু ্ঠানিক করা যায়
তা নির্ধ ারণ করে না।
স্পেন ীয় নাগরিক কোডের ১২৫৫ অন চু ছ
্ েদে আইন, নৈতিকতা বা পাবলিক শ ঙ
ৃ খ
্ লার
পরিপন্থ ী না হলে শর্তগ ল
ু ি যথাযথ বলে মনে করে এবং চ ক
ু ত
্ িগ ল
ু ি, ধারাগ ল
ু ি এবং
শর্তগ ল
ু ি প্র তিষ্ঠার অন ম
ু তি দেয়। স ত
ু রাং, যদি নির্দ েশিত মানদণ্ডগ ল
ু ি মেটানো
হয়, পক্ষগণের দ্ব ারা সম্ম ত লিজের যে কোনও সংশোধন বৈধ হবে, এবং এই সংশোধনগ ল
ু ি মল
ূ চক
ু ত
্ ির সাথে সংয ক
ু ত
্ হবে এমন একটি নথির মাধ্য মে ইজারাতে য ক
ু ত
্
করতে হবে।
সত
ু রাং, ম ল
ু ত বু ি বা বর্ধ িতকরণ চ ক
ু ত
্ ি অবশ্য ই লিখিতভাবে করা উচিত, যেহেত ু এটি
ইজারাটির একটি ধারা সংশোধন করে, এবং ভাড াটিয
়
ার
় অস্থ ায ী় স্থগিতকরণের
শর্ত এবং প্র য োজন
়
ীয়তাগ ল
ু ি অন্ত র্ভ ক
ু ত
্ করা প্র য োজন
়
হয়।
বর্ত মানে, অ্য ালার্ম ের কারণে, চ ক
ু ত
্ ি স্ব াক্ষ রের জন্য চ ক
ু ত
্ িভিত্ত িক পক্ষগ ল
ু ি,
মালিক এবং গ্র হ ীতা প র
ূ ণ করতে পারে না। এই কারণে আমাদের পরামর্শ:
• মৌখিকভাবে বা অন্য ভাবে (উভয়য ের
় মধ্য ে ই মেইল এর মাধ্য মে লিখিত ভাবে)
রাষ্ট্র ীয় অ্য ালার্ম ের সমাপ্ত ির জন্য অপেক্ষ া করে ভাড াসংক্
়
র ান্ত অস্থ ায ী়
অতিরিক্ত চ ক
ু ত
্ ি টি করতে হবে।
• দলিলটি ইমেল ( ধারা ১২৫৪ এবং ১২৬২ স্প্য ানিশ সিভিল কোড) এর মাধ্য মে
স্ব াক্ষ রিত হবে এবং তারপরে উভয় পক্ষ ের দ্ব ারা এটি অন ম
ু োদিত হয েছে
় বলে
গণ্য হবে । যাইহোক, যদি সংয ক
ু ত
্ ি টি ইমেলের মাধ্য মে স্ব াক্ষ রিত হয় তবে এর
বিষয়বস্ত ু সংক্র ান্ত সমস্য া এড াতে,
়
উভয় পক্ষ ই ইমেলটি পেয েছে
় এবং এর সামগ্র ীটি জানত তা প্র মাণ করার প্র য োজন
়
হবে।
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এই লিঙ্কটিতে আপনি সম্প র
ূ ্ণ ক্ষ মা, আংশিক ক্ষ মা এবং ভাড া় সাময িক
় স্থগিতকরণের জন্য একটি মডেল চ ক
ু ত
্ ি ডাউনলোড করতে পারেন।

২৩.
২৪.

ক্ষণকাল ীন আর্থিক সহায়তা কি?
কেবল ভাডা় প্র দানের একমাত্র উদ্দেশ্য নিযে় এটি একটি ঋণ, আইসিও দ্বারা মঞ্জ রু কৃত , কোনও আর্থিক প্র তিষ্ঠানের দ্বারা অন ম
ু োদিত, রাজ্যের গ্যারান্টি সহ, বিনা
স দু ে, ৬ বছর পর্যন্ত মেযাদে,
়
আরও ৪ বছরের জন্য প ন
ু র্ন ব ীকরণযোগ্য।
কে ক্ষণকাল ীন সাহায্য তহবিলের জন্য অন র
ু োধ করতে পারেন ?
আরডিএল ১১/২০২০ এর ৮এবং ৯, ধারা অন স
ু ারে নিম্ন লিখিত ব্য ক্ত িগণ ট্র ানজিটরি ফিনান্স িং এইড (রাষ্ট্র ের প র
ূ ্ণ কভারেজ সহ গ্য ারান্টির সমেত যাতে ব্য াংক
সংস্থ াগ ল
ু ি ট্র ানজি টরি ফিনান্স িং এড সরবরাহ করতে পারে) এর জন্য আবেদন
করতে পারে :
• সেইসব ভাড াটিয
়
া় যারা ঝ
ঁকু িপ র
ূ ্ণ পরিস্থ িতিতে আছেন (প্র শ্ন ১ দেখ ন
ু ) এবং যিনি
মালিকের সাথে স্থগিতের বিষয ে় কোনও চ ক
ু ত
্ িতে পৌ ঁছ াতে পারছেন না।
• সাধারণ মাপদণ্ড হিসাবে, ভাড াটিয
়
া)কে
়
অবশ্য ই অন প
ু যক
ু ত
্ অর্থ নৈতিক দ র
ু ব্ লতার পরিস্থ িতিতে থাকতে হবে, যার অর্থ, তারা নিম্ন োক্ত প্র য োজন
়
ীয়তাগল
ু ির প্র তি টি প র
ূ ণ করে (অন চু ছ
্ েদ ৫ আরডি ১১/২০২০):
• ভাড াটিয
়
া় বা পারিবারিক ইউনি টের সদস্য দের মধ্য ে এমন কোনও
পরিস্থ িতিতে প্র ভাবিত হয় যা বেকার হওয ার
় কারণে আয ের
় হর
্ াসকে
বোঝায়, পেশা নিয়ন্ত র
্ ণ কান ন
ু (ইআরটি ই) দ্ব ারা প্র ভাবিত কারণে
তাদের কাজের সময় হ র
্ াস পেয েছে,
়
স্ব-কর্ম সংস্থ ানকর্ম ীদের ক্র িয াক়
লাপ বন্ধ হওয ার
় কারণে, বা কোভিড -১৯-এর প্র ভাবে আয ের
় হর
্ াসকে
বোঝায় এমন সব কাজ বা ব্য বসায িক
় ক্র িয াকলাপ
়
সম্পর্কিত অন্য ান্য
অতিপ্র াকৃত িক পরিস্থ িতির জন্য, স্ব াস্থয্ বিধির কারণে ।
• পারিবারিক ইউনি টের মোট আয়, স্থগিতের জন্য অন র
ু োধের আগে
মাসে গণনা করা, ৫ আইপিআরএম (একাধিক প্র ভাব আয ের
় জন্য
সাধারণ স চূ ক) এর বেশি হবে না। পারিবারিক ইউনি ট বলতে আমরা ব ঝ
ু ি
যে ব্য ক্ত ি ভাড া় সংক্র ান্ত ঋণ নিয েছেন,
়
আইন-ভিত্ত িক বিচ্ছ েদ হয়
নাই নিবন্ধ িত অংশ ীদার এবং তাদের বাচ্চ ারা (তাদের বয়স নির্ব িশেষে) যারা বাড িতে
়
বসবাস করছেন, এবং সম্পর্কের সাথে য ক
ু ত
্ তাদের
সহ অভিভাবকত্ব, অভিভাবক বা পালক পরিবার এবং তাদের আইনত
স্ব াম ী / স্ত র
্ ী বা নিবন্ধ িত ঘরোয া় অংশ ীদার, যারা বাড িতে
় থাকেন।
• রাজক ীয় ডিক্র ি আইনের ৫ নং অন চু ছ
্ েদে সর্ব ক্ষ েত্র ে সব অবস্থ ায় অন্তর্ভ ক
ু ত
্ থাকবে ভাড াটিয
়
ারা,
় যারা কোভিড -১৯ এর প্র সারণের ফলে দ র
ু ব্ ল
পরিস্থ িতির মধ্য ে রয েছে,
় পরিবহন, চলাচল এবং নগর এজেন্ড া মন্ত র
্ কের
আদেশের মাধ্য মে সংজ্ঞ ায িত
় মানদণ্ড এবং প্র য োজন
়
ীয়তা অন স
ু ারে, ।
তথ্যস ত
ূ র
্ :
৫ মাসিক আইপিআরএম

২.৬৮৯,২০ ইউরো

• যে ভাড া় সংক্র ান্ত বাড ির
় প্র াথমিক ব্য য় এবং সরবরাহের ব্য বস্থ া
(বিদ্য ৎু , জল, উত্ত াপের জন্য ডিজেল, টেলিফোন, সম্প্র দায় ফি ) পরিবারের ইউনি টের নেট আয ের
় ৩৫% এর সমান বা তার বেশি।
		 € ভাড া় + € সরবরাহ> = ৩৫% আয়
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• বাড ীতে
়
বসবাসকার ী পারিবারিক ইউনি টের কোনও সদস্য ই স্প্য ানিশ
অঞ্চ লের কোনও বাড ির
় মালিক বা ব্য বহারকার ীর নয়। নিম্ন লিখিত
প্র য োজনগ
়
ল
ু ির যে কোনও একটি ঘটলে এই সর্তগ ল
ু ি পর
ু ন হবে না:
• যখন বাড়িটির অবস্থান অ্যালিকোট অংশে পড়ে এবং এটি মরটিস
কাউসা উত্তরাধিকার দ্বারা অর্জিত হয়।
পারিবারিক ইউনিটের সদস্যরা, স্পেনীয় অঞ্চলের বাড়ীর মালিক হয়া সত্ত্বেও যদিও তারা
কোনও, বিবাহ বিচ্ছেদ তথা অন্য কোন কারণে, তাদের ইচ্ছার কারণে বা শারীরিক
অক্ষমতার কারণে আবাসে প্রবেস অযোগ্য হয়, এমনকি এর মালিক বা এর সহাবস্থান
ইউনিটের অন্য সদস্য হলেও।

২৫.

পরিবর্তনকাল ীন সাহায্য তহবিলের জন্য শর্ত কি কি?
অন চু ছ
্ েদ ৯ আরডিএল ১১/২০২০ কোভিড -১৯ এর ক্র মব দৃ ধ
্ ির ফলে সামাজিক ও
অর্থ নৈতিক দ র
ু ব্ লতার পরিস্থ িতিয ক
ু ত
্ পরিবারের জন্য ট্র ানজি টরি ফিনান্স িং
এইডের একটি প্র োগ্র াম তৈরি করেছে, যা অফিসিয াল
় ক্র েডি ট ইনস্টি টি উটের
সাথে চ ক
ু ত
্ ির মাধ্য মে ( আইসিও) ক্ষ তিগ্র স্থ ব্য ক্ত িদের ভাড া় প্র দানের আওতায়
আনার সম্ভ াবনা হয়। অন চু ছ
্ েদ ৯ ইতিমধ্য ে নিম্ন লিখিত শর্তগ ল
ু ি প্র তিষ্ঠিত
করেছে:
• এই অন দু ানগ ল
ু ি আইসিওর মাধ্য মে রাজ্য ের সম্প র
ূ ্ণ আওতা সহ গ্য ারান্টিগ -ু
লির একটি ব্য বস্থ া তৈরি করে, যাতে ব্য াংকগ ল
ু ি ঝ
ঁকু িপ র
ূ ্ণ পরিস্থ িতিতে থাকা
লোকদের জন্য অস্থ ায ী় অর্থ অন দু ানের অফার করতে পারে।
• ফেরত যোগ্য সময়কাল ছয় বছর পর্য ন্ত হবে, অন্য চার বছরের জন্য ব্য তিক্রমী পন
ু র্ন ব ীকরণযোগ্য।
• কোনও ভাবেই এই অন দু ানগ ল
ু ি আবেদনকার ী অন্য কোন কাজে ব্য য় করতে
পারে না।
• এই অন দু ানগ ল
ু ি অবশ্য ই ইজারা (ভাড া)় এর ভাড া় প্র দানে কঠোরভাবে প্র য োগ
়
করতে হবে।
• এই অন দু ানগ ল
ু ি সর্ব াধিক পরিমাণ ছয় মাসিক প্র দান (ভাড া)় কভার করতে পারে।

২৬.

ক্র ান্তিকাল আর্থিক সহায়তা জন্য ক ীভাবে আবেদন করা যাবে এবং কোথায়
এটি আবেদন করতে হবে?
ক্র ান্ত িকাল আর্থ িক সহায়তা পাওয ার
় জন্য অবশ্য ই COVID-19 এর লাইনে থাকা
আর্থ িক প্র তিষ্ঠানগ ল
ু ি থেকে আদর্শ মডেল গ্য ারান্টি সহ, বরাবরে আবেদেন
করতে হবে।

২৭.

২৮.
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ভাড া় প্র দানের লক্ষে যদি ক্র ান্তিকাল আর্থিক সহায়তা পাওয ার
় জন্য (ঋণ)
আবেদন করে থাকি যেটা আমি মালিককে দিতে পারি নাই, তবে ক ীভাবে এটি ফেরত
দিতে হবে?
আরডিএল ১১/২০২০ এর ৯ অন চু ছ
্ েদ অন স
ু ারে, ভাড া় প্র দানের জন্য ক্র ান্ত িকাল
আর্থ িক সহায়তা (ক্র েডি ট) ৬ বছরের মধ্য ে ফেরত দিতে হবে, আরও ৪ বছরের জন্য
ব্য তিক্র ম ী প ন
ু র্ন ব ীকরণযোগ্য ০% স দু সহ।
আমি যদি সাহায্য ফিরিয ে় দিতে না পারি?
আরডিএল ১১/২০২০ এর ১০ অনুচ্ছেদে এর আভাসে বলা হয়েছে যে কোভিড -১৯ এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবকে হ্রাস করতে সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাকৃতিক ব্যক্তিরা
যারা কোনও আবাসের ভাড়াটিয়া এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্বলতার পরিস্থিতিতে

হাউজিংয ়ের উপর আরডিএল 11/2020 COVID-19 সম্প র্ক িত প্র ায়শই জিজ্ঞ াসিত প্র শ্ন াবল ী (FAQs)

থাকেন তারা সহায়তা প্রোগ্রাম থেকে উপকৃত হতে পারে। অন্য কথায়, তারা এই সহায়তা
ব্যবহার করে ঋণের কিছু অংশ ফেরত দিতে পারবে।
এই সহায়তার পরিমাণ প্র তি মাসে ৯০০ ইউরো পর্য ন্ত এবং ভাড া় দায ের
় ১০০% যা
যেখানে উপয ক
ু ত
্ হবে, ম ল
ূ এবং স দু পরিশোধের সাথে গ হৃ ীত ঋণের 100% অবধি
থাকবে সচরাচর আবাসনের জন্য। বর্ত মানে, এই সহায়তা ম ল
ু ত বু ি রয েছে।
়

২৯.
৩০.

৩১.
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ক্র ান্তিকাল আর্থিক সহায়তার আমি একজন স ব
ু িধাভ গ
ু ী, ঋণের স্থগিতকরন বা
কিস্তি বজায় থাকবে?
না, যদি ভাড াটিয
়
া় ক্র ান্ত িকাল আর্থ িক সহায়তার প্র োগ্র ামটিতে প্র বেশ করে
তবে ম ল
ু তবি টির আর কোনও প্র ভাব পড়বে না।
শ ীঘ্র ই বাড ি় থেকে উঠে যাওয ার
় তারি খ রয েছে
় এবং অন্য কোনও বাড ি় খ
ঁজু ে পাওয ার
়
কোনও সংস্থান নেই।বাড ি় থেকে উঠে যাওয ার
় আদেশটি কি কার্যকর হবে? আমি
কি করতে পারি ?
এটি প্র তি টি নির্দ িষ্ট ক্ষ েত্র ে হওয া় উচিত:
• প্র থমত, এটি অবশ্য ই বিবেচনায় নেওয া় উচিত যে, সরকার কর্ত ৃক অ্য ালার্ম ের
আদেশের সময় সমস্ত বিচারিক কার্য ক্র ম স্থগিত করা হয েছে।
়
অতএব, যদি বাড ি়
থেকে উঠানোর তারিখটি এই অ্য ালার্ম সময ের
় মধ্য ে পড ে,় তবে এই অ্য ালার্ম ের
অবস্থ াটি উত্ত োলনের পরে আদালত নত ন
ু তারিখ নির্ধ ারণ না করা পর্য ন্ত
বাড ি় থেকে উঠানোর প্র ক্র িয াটি
়
স্থগিত করা হবে।
• তদ প
ু রি, একবার অ্য ালার্ম ের অবস্থ া শেষ হয ে় যাওয ার
় পরে, যেসব পরিবার ইউনি ট
কোভিড -১৯ এর উত্ত রকাল ীন প্র ভাবে সামাজিক বা অর্থ নৈতিক দ র
ু ব্ লতার
কারণে এবং বিকল্প আবাসনের সন্ধ ানের সম্ভ াবনা না রাখে তারা আদালতে
আবেদন করতে পারে , এই উদ্দ েশ্য ে আইনের একটি বিশেষ স্থগিতাদেশ দেওয া়
হয েছে,
়
উচ্ছ েদ পদ্ধ তি টি ২৪ শে নভেম্ব র, ২৯/১৯৯৪ সালের আইনের অধ ীন লিজ
চক
ু ত
্ ি থেকে প্র াপ্ত এবং এটি সচরাচর আবাসস্থ লের ক্ষ েত্র ে প্র যোজ্য।
আপনি যদি এই পরিস্থ িতিতে থাকেন তবে অ্য ালার্ম ের অবস্থ া শেষ হয ে় গেলে আপনি
হাউজিং অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন বা ০১০ নম্ব রে কল করতে পারেন।
সব কার্যপদ্ধ তিতে ও সমস্ত ক্ষেত্র ে এই উচ্ছ েদে প্র ক্র িয া় কি স্থগিত থাকবে?
না , এই স্থগিতাদেশের ব্য বস্থ াটি কেবলমাত্র সেই লঞ্চগ ল
ু িতে (তারিখসহ বাড ি়
থেকে উঠে যাওয া় ) প্র য োগ
়
করা হবে যা নিম্ন লিখিতগ ল
ু ির প্র তি টি প্র য োজন
়
ীয়তা প র
ূ ণ করে:
• বিবাদি সচারাচর বাসস্থ ানের আলোকে বিচারাধ ীন উচ্ছ েদ আইন ী প্র ক্র িয ায়
়
থাকলে।
• ২৯/১৯৯৪ সালের ২৪ নভেম্ব ররের আইনে আরবা্ন লিজের উচ্ছ েদটি আবাসিক
ইজারা চ ক
ু ত
্ িতে উদ্ভ ত
ূ হয েছে
় ।
• ভাড াটিয
়
াকে
়
প্র মান করতে হবে যে কোভিড -১৯-এর উত্ত রকাল ীন প্র ভাবের
ফলে অর্থ নৈতিক বা সামাজিক দ র
ু ব্ লতার পরিস্থ িতি আছে, যা তার নিজের এবং
যাদের সাথে তিনি বাস করেন তাদের জন্য আবাসনের বিকল্প খ
ঁজু ে পাওয া় অসম্ভ ব
হয েছে।
়
ইজারাদার ঝ
ঁকু িপ র
ূ ্ণ এই অর্থ নৈতিক বা সামাজিক দ র
ু ব্ লতার পরিস্থ িতিতে আছেন,
তখনই বিবেচনা করা হবে যখন তিনি প্র মাণ করবেন যে তিনি যৌথভাবে নিম্ন লিখিত সমস্ত প্র য োজন
়
ীয়তা প র
ূ ণ করেছেন (নিবন্ধ 5 আরডি ১১/২০২০ তে প্র তিষ্ঠিত), যথা:
• যে ব্য ক্ত ি ভাড া় প্র দান করতে বাধ্য, সে বেকার হয ে় আছে, অস্থ ায ী় কর্ম সংস্থ ান
হাউজিংয ়ের উপর আরডিএল 11/2020 COVID-19 সম্প র্ক িত প্র ায়শই জিজ্ঞ াসিত প্র শ্ন াবল ী (FAQs)

•

নিয়ন্ত র
্ ণ ফাইল (ইআরটি ই) বা স্ব াস্থয্ বিধির কারণে তার কর্ম দিবস হ র
্ াস
পেয েছে,
়
যার জন্য আয ের
় যথেষ্ট ক্ষ তি হয েছে।
়
পারিবারিক ইউনি টের মোট আয়, স্থগিতের জন্য আবেদনের আগের মাসে গণনা
করা হয়, যা নিম্ন লিখিত স ীমা অতিক্র ম করে না:
• ৩ মাসিক আইপিআরএম (একাধিক প্র ভাব আয ের
় সরকার ী স চূ ক)। এই
স ীমাটি প্র তি টি নির্ভ রশ ীল বাচ্চ ার জন্য আইপিআরএম এর ০.১ গ ন
ু
ব দৃ ধ
্ ি করা হবে (বা একক পিতা-মাতার পরিবার ইউনি টগ ল
ু ির ক্ষ েত্র ে,
প্র তি সন্ত ানের আইপিআরএমের ০.১৫ গ ুণ) এবং প্র তি টি ব্য ক্ত ির জন্য
আইপিআরএম ০.১ গ ুণ বাড িয
় ে় দেওয া় হবে পরিবার ইউনি টের সদস্য ৬৫
বছরের বেশি হলে ।
• ৪ আইপিআরএম যদি পরিবার ইউনি টের এক বা একাধিক সদস্য ের ৩৩%
এরও বেশি অক্ষ মতা থাকে তবে নির্ভ রতা বা অস স
ু থ
্ তার এমন পরিস্থ িতিতে থাকে যা তাকে স্থ ায ীভাবে
়
কাজের জন্য অযোগ্য করে দেয়। এই
স ীমাটি প্র তি টি নির্ভ রশ ীল বাচ্চ ার জন্য আইপিআরএম এর ০.১ গ ন
ু
ব দৃ ধ
্ ি করা হবে (বা একক পিতা-মাতার পরিবার ইউনি টগ ল
ু ির ক্ষ েত্র ে,
প্র তি সন্ত ানের আইপিআরএমের ০.১৫ গ ুণ বাড িয
় ে)় দেয া় হবে।
• ৫ আইপিআরএম, যদি ভাড াটিয
়
া় ভাড া় দিতে বাধ্য থাকে, মস্ত িষ্কের
পক্ষ াঘাত, মানসিক অস স
ু থ
্ তা বা বৌদ্ধ িক প্র তিবন্ধ ীতায় ভ গ
ু ছে, যার
স্ব ীকৃত ডিগ্র ি টি ৩৩% বা তার চেয ে় বেশি; বা শার ীরিক বা সংবেদনশ ীল প্র তিবন্ধ ী ব্য ক্ত ির, ৬৫% এর সমান বা তার চেয েও
় বেশি অক্ষ মতার স্ব ীকৃত ডিগ্র ি সহ একজন ব্য ক্ত ি; বা গ র
ু ত
ু র অস স
ু থ
্ তায় ভ গ
ু ছেন
যা ব্য ক্ত ি বা তাদের তত্তব্ াবধায়ককে কোনও কাজের ক্র িয াকলাপ
়
চালাতে অক্ষ ম করে।

তথ্যস ত
ূ র
্ :

•

•
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১মাসিক আইপিআরইএম

৫৩৭,৮৪ ইউরো

৩ মাসিক আইপিআরইএম

১৬১৩,৫২ ইউরো

৪ মাসিক আইপিআরইএম

২১৫১,৩৬ ইউরো

৫ মাসিক আইপিআরইএম

২৬৮৯,২০ ইউরো

ভাড া় প্র দানের পাশাপাশি বাড ির
় প্র াথমিক ব্য য় এবং সরবরাহ (বিদ্য ৎু , জল,
গ্য াস, উত্ত াপের জন্য ডিজেল, টেলিফোন, কমি উনি টির ফি ) পরিবারের ইউনি টের মোট আয ের
় ৩৫% এর সমান বা তার বেশি হতে হবে।
€ ভাড া় + € সরবরাহ> = ৩৫% আয়
বাড ীতে
়
থাকা পরিবার ইউনি টের সদস্য দের মধ্য ে কেউই স্পেন ীয় অঞ্চ লের
কোনও বাড ির
় মালিক বা স বু িধাভ গ
ু ী নয়। নিম্ন লিখিত প্র য োজনগ
়
ল
ু ির যে
কোনও একটি ঘটলে এই ব্য েবস্থ া প্র যোজ্য হবে না:
• বাসস্থ ানটির অধিকার যখন অ্য ালিকোট অংশে বর্ত ায় এবং এটি
উত্ত রাধিকার ী মরি টিস কাউসা দ্ব ারা অর্জ িত হয়।
• যখন পারিবারিক ইউনি টের সদস্য রা স্পেন ীয় অঞ্চ লে বাড ির
় মালিক
হওয া় সত্তব্ েও তাদের নিয়ন্ত র
্ ণের বাইরে অন্য কোনও কারণে প থ
ৃ ক ীকরণ বা বিবাহ বিচ্ছ েদের কারণে ভোগ করতে অক্ষ ম হয়।
• যখন বাড ি় টি তার মালিক বা তার সহাবস্থ ান ইউনি টের অন্য কোনও
সদস্য ের শার ীরিক অক্ষ মতার কারণে বসবাসের অন প
ু যু ক
ু ত
্ হয়।
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৩২.

৩৩.

৩৪.
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উচ্ছ েদ বা প্র ক্র িয া় স্থগিত করার জন্য ক ীভাবে আবেদন করতে হবে?
• অর্থ নৈতিক বা সামাজিক দ র
ু য্ োগকালে যদি বিচার বিভাগ ীয় প্র ক্র িয া় উছেদের
নির্ধ ারিত তারিখ সহ নির্ব াহ ী পর্য ায ে় থাকে: এবং এই উত্ত রকাল ীন অরক্ষ িত
পরিস্থ িতি প্র মাণের জন্য আরডিএলের ৬ নং অন চু ছ
্ েদে বর্ণিত সমস্ত নথিপত্র
সংয ক
ু ত
্ করে নিয ক
ু ত
্ উকিল কর্ত ৃক অবশ্য ই উপয ক
ু ত
্ আদালতে একটি লিখিত
দলিল পেশ করতে হবে ।
• স্থগিতের জন্য আবেদনটি গ্র হণ করা হলে প্র শাসনের আইনজ ীব ী সামাজিক
পরিসেবাগ ল
ু িতে যোগাযোগ করবেন এবং, আদালত যদি নির্ধ ারণ করে যে
আইনে প র
ূ ব্ াভাস দেওয া় পরিস্থ িতিগ ল
ু ি দেওয া় হয েছে,
়
তবে ডিক্র ি জারির মাধমে
করবে, যেখানে তারিখ সহ উচ্ছ েদটি আইনের অসাধারণ স্থগিতাদেশে থাকবে।
এবং এর পর যা ঘটবে, সামাজিক পরিষেবার রিপোর্ট অন স
ু ারে কঠোরভাবে
প্র য োজন
়
ীয় সময়কাল নির্ধ ারণ করবে।
• যদি বিচার বিভাগ ীয় প্র ক্র িয া় উছেদের নির্ধ ারিত তারিখ বিহ ীণ নির্ব াহ ী
পর্য ায ে় থাকে, যেহেত ু বিবাদ ী অন র
ু োধ প্র ক্র িয ায়
় রয েছে
় তাই১০ দিনের মধ্য ে
তিনি ৪৪০.৩ এলইসি অন চু ছ
্ েদে বিবেচিত কোনও পথ বেছে নিতে পারেন, বা শ ন
ু ানি
আইন অন ষ
ু ্ঠিত হয়নি: এই ক্ষ েত্র ে এটিও রয েছে
়
যে আরডিএলের ৬ অন চু ছ
্ েদে বর্ণিত সমস্ত নথিপত্র সংয ক
ু ত
্ করে আদালতকে একটি লিখিত দলিল পেশ
করতে হবে এবং সামাজিক পরিষেবাগ ল
ু ি যথাযথ বিবেচিত বলে পদক্ষ েপ গ্র হণ না
করা পর্য ন্ত এই আদেশটির স্থগিতাদেশ বা শ ন
ু ানি স্থগিতের অন র
ু োধ করতে
পারে। আদালত ঘটনাটি ঘটে যাওয ার
় ম হু র
ূ ত
্ থেকে প্র ক্র িয াটি
় প্র ত্য াহার করে
স্থগিত করে একটি ডিক্র ি জারি করবে এবং কঠোরভাবে প্র য োজন
়
ীয় সময়কালটি নির্ধ ারণ করবে। স্থগিতাদেশ সর্ব াধিক আরডিএল (০২/০৪/২০২০) থেকে প্রবেশের সর্ব োচ্চ ছয় মাসের জন্য স্থগিত করা হবে। একবার এই আদেশটি দেওার
পরে, দেওয ান
় ী কার্য বিধির ৭ ই জান যু ার
় ী, আইন ১/২০২০ এর অন চু ছ
্ েদ ৪৪০.৩
অন স
ু ারে দিনের গণনা প ন
ু রায় শ র
ু ু হবে বা এটি শ ন
ু ানির তারিখ নির্দ েশ করবে ।
বিচারিক কার্যক্র ম স্থগিত বা উচ্ছ েদ কার্যকর করার সময়কাল কি ৬ মাস? সেটা
কখন থেকে গণনা করবে?
আরডিএল ১১/২০২০ অন স
ু ারে, সামাজিক পরিষেবাগ ল
ু ির প্র তিবেদনের প্র েক্ষ িতে
কঠোরভাবে প্র য োজন
়
ীয় সময ের
় জন্য পদ্ধ তিগ ল
ু ির অসাধারণ স্থগিতাদেশ
ঘোষণা করা হবে, এটি 0২/০৪/২০২০ থেকে সর্ব াধিক ৬ মাসের মধ্য ে বিচারিক কার্য ক্র ম স্থগিতকরণ করা হবে, যেখানে তারিখ সহ উচ্ছ েদের নির্দ েশ ছিল না, বা
আদালতের শ ন
ু ানি অন ষ
ু ্ঠিতই হয়নি। ,
ত ৃত ীয় বারের জন্য জ ল
ু াইতে উচ্ছ েদের তারি খ নির্ধ ারিত হয েছে।
়
আমি কি স্থগিতের আবেদন করতে পারি?
রাষ্ট্র ের অ্য ালার্ম সমাপ্ত ির জন্য সমস্ত পদ্ধ তিগত সময়স ীমা স্থগিত হয ে় যাওয ার
়
পরে আপনি স্থগিতাদেশটি অন র
ু োধ করতে পারেন, তবে নিম্ন লিখিত প্র তি টি প্রয োজন
়
ীয়তা প র
ূ ণ করতে হবে:
• বিবাদির সচরাচর বাসস্থ ান সম্পর্কিত ম ল
ু ত বু ি থাকা উদ্ভ ত
ূ বিচারিক উচ্ছ েদ
পদ্ধ তি থেকে বেরিয ে় আসতে হবে।
• উচ্ছ েদটি অবশ্য ই ২৪ নভেম্ব র, ২৯/১৯৯৪, আরবান লিজ আইনে নগর ইজারা
চক
ু ত
্ ির আওতায় হতে হবে ।
• ভাড াটিয
়
াকে
়
প্র মান করতে হবে যে , কোভিড -১৯-এর উত্ত রকাল ীন প্র ভাবের
ফলে অর্থ নৈতিক বা সামাজিক দ র
ু ব্ লতার পরিস্থ িতিতে তার নিজের জন্য এবং
যাদের সাথে যারা বাস করেন তাদের জন্য আবাসনের বিকল্প খ
ঁজু ে পাওয া় অসম্ভ ব
হয েছে।
়
ইজারাদারকে উত্ত রকাল ীন অর্থ নৈতিক বা সামাজিক দ র
ু ব্ লতার এই পরিস্থ িতিতে
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বিবেচনা করা হবে যখন তিনি প্র মাণ করবেন যে তিনি সম্ম িলিতভহাবে নিম্ন লিখিত
সমস্ত প্র য োজন
়
ীয়তা প র
ূ ণ করেছেন (নিবন্ধ ৫ আরডি ১১/২০২০ তে প্র তিষ্ঠিত),
যথা:
• যে ব্য ক্ত ি ভাড া় প্র দান করতে বাধ্য, সে বেকার হয ে় আছে, অস্থ ায ী় কর্ম সংস্থ ান নিয়ন্ত র
্ ণ ফাইল (ইআরটি ই) বা স্ব াস্থয্ বিধি মানার কারণে তার কর্ম
দিবস হ র
্ াস হয েছে,
়
যার ফলে আয ের
় যথেষ্ট ক্ষ তি হয েছে,
়
ব্য বসায ীদের
়
ক্ষ েত্র ে,
তাদের আয় উল্ল েখযোগ্য হ র
্ াস পেয েছে
় ।
• ৩ মাসিক আইপিআরএম (একাধিক আয ের
় প্র ভাবে সরকার ী স চূ ক)। এই
স ীমাটি প্র তি টি নির্ভ রশ ীল বাচ্চ ার জন্য আইপিআরএম এর ০.১ গ ন
ু
ব দৃ ধ
্ ি করা হবে (বা একক পিতা-মাতার পরিবার ইউনি টগ ল
ু ির ক্ষ েত্র ে,
প্র তি সন্ত ানের জন্য আইপিআরএমের ০.১৫ গ ুণ) এবং প্র তি টি ব্যক্ত ির জন্য আইপিআরএম ০.১ গ ুণ বাড িয
় ে় দেওয া় হবে পরিবার ইউনি টের
সদস্য ৬৫ বছরেরও বেশি হলে।
• ৪ আইপিআরএম যদি পরিবার ইউনি টের এক বা একাধিক সদস্য ের ৩৩%
এরও বেশি অক্ষ মতা প্র কাশিত হয় তবে নির্ভ রতা বা অস স
ু থ
্ তার এমন
পরিস্থ িতিতে থাকে যা তাকে স্থ ায ীভাবে
়
কাজের জন্য অযোগ্য করে
দেয়। এই স ীমাটি প্র তি টি নির্ভ রশ ীল বাচ্চ ার জন্য আইপিআরএম
এর ০.১ গ ন
ু ব দৃ ধ
্ ি করা হয় (বা একক পিতা-মাতার পরিবার ইউনি টগ ল
ু ির
ক্ষ েত্র ে, প্র তি সন্ত ানের আইপিআরএমের ০.১৫ গ ুণ বাড িয
় ে় দেওয া় হয়)।
• ৫ আইপিআরএম, ব্য ক্ত ি যদি ভাড া় দিতে বাধ্য থাকে যিনি মস্ত িষ্কের
পক্ষ াঘাত, মানসিক অস স
ু থ
্ তা বা বৌদ্ধ িক প্র তিবন্ধ ীতায় ভ গ
ু ছে, যার
স্ব ীকৃত ডিগ্র ি টি ৩৩% এর চেয ে় বেশি বা তার চেয ে় বেশি; বা শার ীরিক
বা সংবেদনশ ীল প্র তিবন্ধ ী ব্য ক্ত ি, ৬৫% এর সমান বা তার চেয েও
় বেশি
অক্ষ মতার স্ব ীকৃত ডিগ্র ি সহ একজন ব্য ক্ত ি; বা গ র
ু ত
ু র অস স
ু থ
্ তায়
ভগ
ু ছেন যা ব্য ক্ত ি বা তাদের তত্তব্ াবধায়ককে কোনও কাজের ক্র িয াক়
লাপ চালাতে অক্ষ ম করে।
তথ্যস ত
ূ র
্ :
১মাসিক আইপিআরইএম

৫৩৭,৮৪ ইউরো

৩ মাসিক আইপিআরইএম

১৬১৩,৫২ ইউরো

৪ মাসিক আইপিআরইএম

২১৫১,৩৬ ইউরো

৫ মাসিক আইপিআরইএম

২৬৮৯,২০ ইউরো

•

ভাড া় সংক্র ান্ত বাড ির
় প্র াথমিক ব্য য় এবং সরবরাহ (বিদ্য ৎু , জল, গ্য াস, উত্ত াপের জন্য ডিজেল, টেলিফোন, কমি উনি টির ফি ) পরিবারের ইউনি টের মোট
আয ের
় ৩৫% এর সমান বা বেশি হতে হবে।
		
€ ভাড া় + € সরবরাহ> = ৩৫% আয়
• বাড ীতে
়
থাকা পরিবার ইউনি টের সদস্য দের মধ্য ে কেউই স্পেন ীয় অঞ্চ লের
কোনও বাড ির
় মালিক বা স বু িধাভ গ
ু ী নয়। নিম্ন লিখিত প্র য োজনগ
়
ল
ু ির যে
কোনও একটি ঘটলে এই ব্য বস্থ া প্র যোজ্য হবে না:
• পারিবারিক ইউনি টের সদস্য রা স্পেন ীয় অঞ্চ লে বাড ির
় মালিক হওয া়
সত্তব্ েও তাদের নিয়ন্ত র
্ ণের বাইরে অন্য কোনও কারণে প থ
ৃ ক ীকরণ বা
বিবাহ বিচ্ছ েদের কারণে ভোগ করতে অক্ষ ম হলে। অথবা বাড ি় টি তার
মালিক বা তার সহাবস্থ ান ইউনি টের অন্য কোনও সদস্য ের শার ীরিক
অক্ষ মতার কারণে বসবাসের অন প
ু যু ক
ু ত
্ হলে।
• বাসস্থ ানটির অধিকার যখন অ্য ালিকোট অংশে বর্ত ায় এবং এটি
উত্ত রাধিকার ী মরি টিস কাউসা দ্ব ারা অর্জ িত হয়।
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হাউজিংয ়ের উপর আরডিএল 11/2020 COVID-19 সম্প র্ক িত প্র ায়শই জিজ্ঞ াসিত প্র শ্ন াবল ী (FAQs)

মালিকানা স্বত্ব বাসস্থানে থাকলে এবং ঋণ থাকলে
১.
২.

৩.

৪.
19

ঋণের দায ের
় কিস্তি ম ল
ু তবি রাখার অর্থ কি?
মল
ু তবি এমন একটি প্র ক্র িযা় যা জর রু ী অবস্থার সময় বন্ধ ক ী প্র দানের কিস্তি
বর্ধ িত সমযে় দেযা় হয়। বন্ধ কটির মাসিক কিস্তি প্র দানের স্থগিতাদেশ তিন মাসের
জন্য অন ম
ু োদিত হযেছে,
়
মন্ত্র িপরিষদ কর্তৃক বর্ধ িত হযেছে।
়
বন্ধ ক ী ঋণ পরি শোধের হার স্থগিতের জন্য কে আবেদন করতে পারে ?
• সম্ভ াব্য স বু িধাভোগ ী বন্ধ ক ী /ঋণগ্র হ ীতা যিনি রয েল
় ডিক্র ি আইন ৮/২০২০
এবং ১১/২০২০-এ উল্ল েখিত অর্থ নৈতিক দ র
ু ব্ লতার মধ্য ে আছেন, প্র দত্ত
বন্ধ কের বা ধারের গ্য ারান্টিয ক
ু ত
্ অধিগ্র হনের বাস্ত বায়নে চ ক
ু ত
্ িগ ল
ু ির সাথে
সর্ব দা একমত রয েছেন:
়
• সচরাচর বাসস্থান
• ব্যবসায়ী এবং পেশাদারদের দ্বারা বিকশিত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে প্রভাবিত
সম্পত্তিগুলি।
• মালিকের সচরাচর বসবাসের বাসস্থান ছাড়া ভাড়া দেয়া সম্পত্তির জন্য যা
তার আয়ের পথ রুদ্দ হয়েছে, জরুরী অবস্থা থেকে , ১৪ ই মার্চ রয়্যাল ডিক্রি
৪৬৩/২০২০ দ্বারা রায় প্রাপ্তি বা ভাড়া নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন বা এটি শেষ
হওয়ার পরে এক মাস পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
• এই একই ব্যবস্থাগুলি ঋণগ্রহীতার প্রধান গ্যারান্টর এবং গ্যারান্টরদের ক্ষেত্রে,
তাদের সচরাচর বাসস্থান এবং একই পরিস্থিতিতে সমান ভাবে প্রযোজ্য।
বন্ধ ক ী অর্থ প্র দানের ক্ষেত্র ে স্থগিতাদেশের জন্য আমার আবেদনটি কি তারা
অস্ব ীকার করতে পারে?
না, এটি বাধ্যতাম ল
ূ ক। আবেদনটি গ্র হণযোগ্য এবং প্র ক্র িযাজাত
়
করতে হবে এবং
শধ
ু ম
ু াত্র প্র যোজন
়
ীয়তা প রূ নে প্র তিষ্ঠিত না করা হলে কেবল স্থগিতাদেশ প্র দান
নামঞ্জ রু হতে পারে।
কত কিস্তি স্থগিতের জন্য আবেদন করতে পারি?
বন্ধ কটির মাসিক কিস্তি প্র দানের স্থগিতাদেশ তিন মাসের জন্য অন ম
ু োদিত হযেছে,
়
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মন্ত্র িপরিষদ কর্তৃক সমপ্র সারিত হতে পারে।

৫.
৬.

৭.

স্থগিতাদেশের সাথে পিছিয ে় দেওয া় পরিমাণগ ল
ু ি ক ীভাবে ফেরত দিতে হবে?
অ্যালার্ম ের অবস্থা শেষ হযে় গেলে তাদের অবশ্যই ঋণ সারা জ ীবন নির্ধ ারিত
হারে পরিশোধ করতে হবে। অ্যালার্ম ের অবস্থা শেষ হযে় গেলে এটি অবশ্যই একটি
নোটারিয ক
ু ্ত নথির চক
ু ্তি হতে হবে।
কোন শর্তের অধ ীনে স্থগিত কিস্তির পরিমাণ ফেরত দেওয া় উচিত?
স্থগিত দেনা যে সব বিষয় অন্তর্ভক
ু ্ত করে :
• দেনা স্থগিতকরণের মেয়াদে সুদের পরিমাণ জমা না করা।
• স্থগিত দেনার সুদ গ্রহন না করা।
• অগ্রিম প্রদানের ধারাটি প্রয়োগ না করা। স্থগিত কিস্তিগুলি মেয়াদ শেষ হওয়ার
কারনে বিবেচিত হয় না।
বন্ধ কক ী দেনা প্র দানের স্থগিতের আবেদনের জন্য কোন শর্তগ ল
ু ি পর
ূ ণ করতে
হবে?
যারা কর্ম সংস্থান হারিযেছে
় বা নিযোগকার
়
ী, স্ব-কর্ম সংস্থানকার ী বা পেশাদারদের
ক্ষেত্র ে, আযের
় যথেষ্ট ক্ষতি হযেছে
় বা কমপক্ষে ৪০% টার্নওভারে /বিল হ র্ াস পেযেছে।
়
এই নিবন্ধ ের উদ্দেশ্যে, ব্যবসাযী় এবং পেশাদাররা VAT/IVAউপর ২৮ শে ডিসেম্বর,
আইন ৩৭/১৯৯২এর ৫ অন চু ছ
্ েদে শর্ত প রূ ণ করে এমন প্র াকৃতিক/শার ীরিক ব্যক্তি
হিসাবে বিবেচিত হয়।
পারিবারিক ইউনি টের মোট আয়, যার মধ্যে আবেদনকার ী একটি অংশ, স্থগিতের
আবেদন জমা দেওযার
় আগের মাসকে ছাডিয
় ে় না যায় :
• (একাধিক প্রভাব পাবলিক ইনকাম ইনডিকেটর)। প্রতিটি নির্ভরশীল সন্তানের
জন্য, এই সীমাটি আইপিআরএম এর ০.১ গুণ বৃদ্ধি করা। হয়, বা একক পিতা-মাতার
পরিবার ইউনিটগুলির ক্ষেত্রে, প্রতি সন্তানের আইপিআরআইএম ০.১৫ গুণ বৃদ্ধি
পাবে। ৬৫ বছরেরও বেশি বয়সের প্রতিটি ব্যক্তির জন্য যিনি পরিবার ইউনিটের সদস্য,
আইপিআরএম ০.১ গুণ বাড়ানো হয়।
• আইপিআরএম ৪ গুন, যদি পারিবারিক ইউনিটের এক বা একাধিক সদস্যের ৩৩% এর
বেশি হিসাবে অক্ষমতা থাকে এবং তারা নির্ভরতা বা অসুস্থতার পরিস্থিতিতে থাকে যা
স্থায়ীভাবে কাজের জন্য তাদেরকে অক্ষম করে। এই সীমাটি প্রতিটি নির্ভরশীল বাচ্চার
জন্য আইপিআরএম এর ০.১ গুন বা একক পিতা-মাতার পরিবার ইউনিটগুলির ক্ষেত্রে
প্রতি সন্তানের আইপিআরএম এর ০.১৫ গুণ বাড়ানো হবে।
• আইপিআরএম ৫ গুন, আবেদনকারী মস্তিষ্ক-সংক্রান্ত পক্ষাঘাত , মানসিক অসুস্থতা
বা বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীতায় ভুগছেন, যার স্বীকৃত ডিগ্রী ৩৩% এর চেয়ে বেশি বা তার
চেয়ে বেশি; বা শারীরিক বা সংবেদনশীল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, যার স্বীকৃত ডিগ্রী ৬৫%
এর সমান বা তার চেয়েও বেশি অক্ষম ; বা কোনও গুরুতর অসুস্থতায় ভুগছেন যা ব্যক্তি
বা তাদের তত্ত্বাবধায়ককেও কোনও কাজের ক্রিয়াকলাপ চালাতে অক্ষম করে।
তথ্যস ত
ূ র
্ :
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১মাসিক আইপিআরইএম

৫৩৭,৮৪ ইউরো

৩ মাসিক আইপিআরইএম

১৬১৩,৫২ ইউরো

৪ মাসিক আইপিআরইএম

২১৫১,৩৬ ইউরো

৫ মাসিক আইপিআরইএম

২৬৮৯,২০ ইউরো

হাউজিংয ়ের উপর আরডিএল 11/2020 COVID-19 সম্প র্ক িত প্র ায়শই জিজ্ঞ াসিত প্র শ্ন াবল ী (FAQs)

•

•

৮.
৯.

১০.
১১.
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পারিবারিক ইউনিটের সচরাচর বাসস্থানের মোট বন্ধকী বা অ-বন্ধকী ঋণ, ব্যয় এবং
মৌলিক সরবরাহ (বিদ্যুৎ, গ্যাস, উত্তাপের জন্য ডিজেল, চলমান জল, স্থির এবং
মোবাইল টেলিযোগাযোগ পরিষেবা এবং মালিকদের কমুনিটি) এর ব্যয়ের সমান বা
তার পরিবারের নেট আয়ের ৩৫% এরও বেশি হলে।
জরুরী স্বাস্থ্য বিঁধির পরিণতি হিসাবে, পারিবারিক ইউনিট, বাড়িতে বাসের ক্ষেত্রে
অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। এর থেকে বোঝা
যায় যে, অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে যখন
বন্ধকী ঋণের বোঝার ভার গুরুতর হয়। , ভূসম্পত্তি বন্ধকী অর্থ পরিশোধের
কিস্তির যোগফল হিসাবে আরডিএল ১১/২০২০ এর ১৯ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে,
পরিবারের আয় কমপক্ষে ১.৩ দ্বারা গুন করা হয়েছে।

পারিবারিক ইউনি ট বলতে ক ী বোঝায়?
দেনাদার ব্যক্তি , তার স্ত্র ী যিনি আইনত প ৃথক নয় বা নিবন্ধ িত অবিবাহিত অংশ ীদার
এবং বাচ্চ ারা তাদের বয়স নির্বিশেষে যারা বাসস্থানে বাস করে, অভিভাবকত্ব
সম্পর্ক দ্বারা অন্তর্ভক
ু ্ত, পারিবারিক লালনের সাথে য ক
ু ্ত রযেছে।
়
বন্ধ ক ী অর্থ প্র দানের স্থগিতের জন্য ক ীভাবে আবেদন করবেন ?
আবেদনটি অবশ্যই আর্থিক প্র তিষ্ঠানে Telematics/ টেলিম্যাটিক্স পদ্দতিতে বা
ব্যক্তিগতভাবে জমা দিতে হবে যাদের সাথে বন্ধ ক ী ঋণ চক
ু ্তি স্বাক্ষরিত হযেছিল।
়
তাদের ওযেবসাইটে
়
একটি নির্দিষ্ট ফর্ম রযেছে
় যা অবশ্যই নির্দিষ্ট নথির সাথে জমা
দিতে হবে।
বন্ধ ক ী অর্থ প্র দানের স্থগিতাদেশ কোথায় আবেদন করতে হবে?
যে আর্থিক প্র তিষ্ঠানে বন্ধ ক ী ঋণের চক
ু ্তি সাক্ষরিত হযেছিলো।
়
বন্ধ ক ী প্র দান স্থগিতের আবেদনের জন্য কোন নথি জমা দিতে হবে?
• আয়ের ক্ষতির প্রমাণ:
• মাসিক পরিমাণ সহ বেকারত্বের বেনিফিটের প্রমানপত্র।
• আপনি যদি একজন ব্যবসায়ী বা পেশাদার হন এবং কার্যক্রম বন্ধ হয়ে আছে,
তবে কর / ট্যাক্স/ AEAT অফিস বা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের কর্তৃপক্ষ থেকে
প্রতিবেদন
• বাড়িতে সহবস্থানের লোকদের প্রমাণ:
• পারিবারিক বই/Libro de familia বা নথি ঘরোয়া সহবস্থানের প্রমান দেয়।
• আদমশুমারীর নিবন্ধিত ইতিহাসের প্রমানপত্র (৬ মাস কালীন) (প্রক্রিয়া
০১০)।
• প্রয়োজন হলে কাজের ক্রিয়াকলাপ চালাতে অক্ষমতা, নির্ভরতা বা স্থায়ী
অক্ষমতার ঘোষণা পত্র।
• সম্পত্তির মালিকানার প্রমাণ:
• পরিবার ইউনিটের সমস্ত সদস্যের জন্য সম্পত্তি রেজিস্ট্রি সূচক পরিষেবা
থেকে সাধারণ নোট/তথ্য । সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দুর্বলতার পরিস্থিতি
প্রমাণ করার সাপেক্ষে সাধারণ নোটটির জন্য আবেদন করতে পারেন, সম্পত্তি
রেজিস্ট্রিতে/ অফিসে ইমেল দ্বারা এটি করা যেতে পারে যেখানে আপনার বাড়ি
নিবন্ধিত , বা সেখানে সিটি রেজিস্ট্রির যে কোনও একটিতে যেখানে সচরাচর
বাসস্থান রয়েছে, উপরন্ত সেই ব্যক্তির ডিএনআইয়ের ফটোকপি সংযুক্ত
করত যার উপর তথ্য জারি করতে হবে এমনকি যদি এটি পরিবারের ইউনিটের
সমস্ত সদস্যও হয় ।
• সচরাচর আবাসের ক্রয় বিক্রয় দলিল বা ভাড়া ক্রিত বাসার দলিল বা
অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা প্রভাবিত সম্পত্তির দলিল ।
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বন্ধকী সম্পত্তির ঋণের দলিল।
• যদি বন্ধক বাড়ি যা ভাড়ায় দেওয়া আছে ঋণ স্থগিতের জন্য আবেদন করা হয় :
• ভাড়ার চুক্তি
• দায়িত্ববান দেনাদারকে প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করত দায়বদ্ধ ঘোষণা।

১২.

অর্থনৈতিক দ র
ু ব্ লতার যে পরিস্থিতি ঘটেছে তা প্র মাণ করার জন্য যদি আমি
কোনও নথি যোগার করতে না পারি তবে ক ী হবে?
ব্যক্তি যদি এই নথিগ ল
ু ি সরবরাহ করতে না পারে তবে তাদের অবশ্যই কোভিড -১৯
সংকটের পরিণতি সম্পর্কিত কারণগ ল
ু ি প্র কাশ করে একটি দাযিত্বশ
়
ীল বিব ৃতি দিযে়
তার ন্যায়সঙ্গতার প্র মান করতে হবে। অ্যালার্ম ের স্থিতি এবং এর এক্স টেনশানগ ল
ু ি
শেষ হযে় গেলে, আবেদনকার ীর সরবরাহ করা হয়নি এমন নথিগ ল
ু ি উপস্থাপনের জন্য
এক মাস সময় পাবেন।

১৩.

বন্ধক ী সম্পদের কিস্তির স্থগিতআদেশ ক ীভাবে সম্পাদন হযে় থাকে?
এটি একটি আন ষু ্ঠানিক সরকার ী দলিল: নোটারিযাল
় এবং রেজিস্ট্র ি ব্যয় আর্থিক
প্র তিষ্ঠানের দাযিত্বে
়
থাকবে। ডকুম েন্টারি লিগ্যাল অ্যাক্টস (আইএজেডি ) এ কর
আরোপিত হয় না। রাষ্ট্র ের অ্যালার্ম ের বৈধতার সময়, কাজগ ল
ু ি আন ষু ্ঠানিকভাবে
করা যায় না (চলাচলের স্বাধ ীনতার অভাবে) ।

১৪.
১৫.
১৬.
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বন্ধক ী ঋণের অর্থ পরি শোধের কিস্তির ক্ষেত্র ে কত দিনের মধ্যে স্থগিতের জন্য
আবেদন করতে পারেন?
আবেদনের শেষ সময়: অ্যালার্ম স্থিতির ঘোষণার চূডান্ত
়
তারিখ থেকে ১৫ দিন
পর্যন্ত
বন্ধক ী সম্পত্তির উপর কিস্তি প্র দানের স্থগিতাদেশ কখন শ র
ু ু হয় ?
বিবেচনার সময় : আবেদন উপস্থাপনা থেকে সর্বোচ্চ ১৫ দিনের মধ্যে এটি প্র যোগ
়
করতে হবে।
বন্ধক ী ঋণ পরি শোধ স্থগিতের জন্য আবেদনটি উপস্থাপিত করতে কোনও
খরচ আছে?
হ ্যা ,ঁ খরচ ঋণদাতা বহন করে, এক্ষেত্র ে আর্থিক প্র তিষ্ঠান। এটি ডকুম েন্টারি
লিগ্যাল অ্যাক্টস ট্যাক্স (আইএজেডি ) থেকে অব্যাহতিপ্র াপ্ত।
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