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ক ীভাবে জানতে পারব যে আমি উচছ্েদের সথ্গিতাদেশ, ভাডা়র চকুত্ি বরধ্িত করন 
বা  ভাডা় পর্দানের সথ্গিতাদেশ, ভাডা় পর্দানে হর্াস বা সময়  বরধ্িতকরনের পর্-
যো়জন ীয় শরত্গ লুি প রূণ করেছি ?
যোগয্ হওযা়র জনয্ আপনাকে অবশয্ই নিমন্লিখিত সমসত্ শরত্গলুি পরূণ 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 স্বা-
স্থ্য 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 পর্ভাব আযে়র পাবলিক 
সচূক)। এই স ীমাটি পর্তি টি নিরভ্রশ ীল সনত্ানের জনয্ আইপি-
আরএম এর ০.১ গ নু বদৃধ্ি করা হবে (বা একক পিতা-মাতার পরিবার 
ইউনি টগলুির কষ্েতর্ে, পর্তি সনত্ানের আইপিআরইএমের ০.১৫ 
গণু) এবং পর্তি টি বয্কত্ির জনয্ আইপিআরইএম ০.১ গণু বাডি়যে় 
দেওযা় হবে যদি পরিবার ইউনি টের সদসয্ 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 স্থায়ীভা-
বে কাজের জন্য অযোগ্য করে দেয়। এই সীমাটি প্রতিটি নির্ভরশীল 
সন্তানের জন্য আইপিআরইএম এর  ০.১ গুন বৃদ্ধি করা হবে (বা একক 

১.
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পিতা-মাতার পরিবার ইউনিটগুলির ক্ষেত্রে, প্রতি সন্তানের আইপি-
আরএমের ০.১৫ গুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে)।  

• ৫ আইপিআরইএম, যদি ঐ বয্কত্ি ভাডা় দিতে বাধয্ হয় এবং মসত্ি-
ষক্ের  পকষ্াঘাত, মানসিক অসসুথ্তা বা বৌদধ্িক পর্তিবনধ্ ী-
তায় ভগুছে, যার সব্ ীকতৃ ডিগর্ি টি ৩৩%  বা তার চেযে় বেশি; বা 
শার ীরিক বা সংবেদনশ ীল পর্তিবনধ্ ী বয্কত্ি, ৬৫% এর সমান বা 
তার চেযে়ও বেশি অকষ্মতার সব্ ীকতৃ ডিগর্ি সহ একজন বয্কত্ি; বা 
গরুতুর অসসুথ্তায় ভগুছেন যা বয্কত্ি বা তাদের ততত্ব্াবধায়ককে 
কোনও কাজের কর্িযা় চালাতে অকষ্ম করে। 

 

তথয্সতূর্:
১মাসিক আইপিআরইএম ৫৩৭,৮৪ ইউরো

৩ মাসিক আইপিআরইএম ১৬১৩,৫২ ইউরো

৪ মাসিক আইপিআরইএম ২১৫১,৩৬  ইউরো

৫ মাসিক আইপিআরইএম ২৬৮৯,২০ ইউরো

 
• পর্জাসব্তব্ ভাডা় আদায়, সেইসাথে আবাসনের মলূ বয্য় এবং সরবরাহ (বিদয্ ৎু, 

জল, গয্াস, উতত্াপের জনয্ ডিজেল, টেলিফোন, কমি উনি টি ফি ) পরিবারের 
ইউনি টের নি ট আযে়র ৩৫% এর সমান বা তার বেশি । 

  € ভাডা় + € সরবরাহ> = ৩৫% আয়
• ভাডা় বাডি়তে থাকা পরিবার ইউনি টের সদসয্দের মধয্ে কেউই সপ্েন ীয় অঞচ্লের 

কোনও বাডি়র মালিক বা সবুিধাভকুত্ি নয়। নিমন্লিখিত বিষয়গলুির যে কোনও 
একটি ঘটলে এই

• শর্তগুলি  প্রযোজ্য হবে না:
• যখন আবাসনের ভাগটি অয্ালিকোট অংশে পডে় এবং এটি উতত্রাধি-

কার ী মরটিস কাউসা  দব্ারা অরজ্িত হয়।
• যখন পারিবারিক ইউনি টের সদসয্রা, সপ্েন ীয় অঞচ্লে কোনও বাস্-

সথ্ানের মালিক হওযা় সতত্ব্েও, বিচছ্িনন্তা বা বিবাহ বিচছ্েদের কারণে, 
অনয্ কোন কারণে তাদের নিয়নত্র্ণের বাইরে থাকে বা যখন বাসসথ্া-
নটি বাসের অযোগয্ হযে় পডে় শার ীরিক অকষ্মতার জনয্   অথবা  ইউ-
নি টের অনয্ কোনও সদসয্ের অকষ্মতাও থাকে।

আমার ভাডা়র  চকুত্ি জর রুি অবসথ্ায় বা শ ীঘর্ই শেষ হলে ক ী হবে?
যে বয্কত্ি বাসভবনের জনয্ ভাডা় চকুত্ির ধারক, যার জর রুি অবসথ্া শেষ হওযা়র পরে 
এপর্িল ২ থেকে ২ মাস অবধি চকুত্ি শেষ হওযা়র তারিখ রযে়ছে, তিনি ভাডা় চকুত্ির 
একটি বয্তিকর্ম মেযা়দ বাডা়নোর জনয্ অন রুোধ করতে পারেন যার মেযা়দ ৬ মাস। 
এই একস্টেনশনটি অবশয্ই বাধয্তামলূকভাবে সমপ্তত্ি  আইন দব্ারা গর্হণ সমপ্া-
দন হবে, যদি পকষ্গলুি অনয্ কোনও ধরণের চকুত্িতে না পৌ ঁছে। এখানে একটি 
আবেদন ফরম্ পেতে পারেন ।
ভাডা়টে বয্কত্ির পকষ্ে এই সমভ্াবনা মালিককে একজন আইন ী বয্কত্ি হতে বাধয্ 
করে যেন সে একজন  পর্তয্কষ্ বয্কত্ি। 
যদি  ভাডা়টিযা়র ভাডা় চকুত্ি ২ এপর্িলের আগে শেষ হয়, আপনি চকুত্ির মেযা়দ 
বাডা়নোর অন রুোধও করতে পারেন, তবে এই কষ্েতর্ে, যেহেত ু এটি আরডিএল 
১১/২০২০ এর পর্বেশের পরূব্ের তারিখ, তাই আপনাকে এটি গর্হণ করার বাধয্বাধক-
তা নেই। 

২. 

https://habitatge.barcelona/sites/default/files/modelo_solicitud_prorroga_extrordinaria_cast.pdf
https://habitatge.barcelona/sites/default/files/modelo_solicitud_prorroga_extrordinaria_cast.pdf
https://habitatge.barcelona/sites/default/files/modelo_solicitud_prorroga_extrordinaria_cast.pdf
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 উদাহরণসব্রপূ, আমার ভাডা়র চকুত্ি জ নুে শেষ হবে, তবে আমি এখন বেকার এবং       
অরথ্ পর্দান করতে সকষ্ম নই।  আমি কি ভাডা় সথ্গিত বা সময় বরধ্নের জনয্ 
অন রুোধ করতে পারি?  এবং আমি চকুত্ি টি ৬ মাস বাডা়নোর জনয্ বলতে পারি? 
কোভিড -১৯ দব্ারা উৎপনন্ জর রু ী সব্াসথ্য্  বিধির কারণে আপনি যদি বেকার হযে় 
যান এবং আপনি আরডিএল ১১/২০২০ এ সংজঞ্াযি়ত অনপুযকুত্, আনমুানিক অরথ্-
নৈতিক দ রুব্লতার  মধয্ে থাকেন তবে আপনি ভাডা় দাযে়র সথ্গিতাদেশ বা সথ্গিতের 
জনয্ অন রুোধ করতে পারেন। অনয্ানয্ ধরণের সথ্গিতকরণ বা দাযে়র  সমপ্ রূণ্ বা 
আংশিক বাতিল না হওযা় পরয্নত্ বহৃৎ হোলড্ার, সংসথ্া বা পাবলিক হাউজিং পর্-
তিষঠ্ানগলুি এবং অনয্ানয্ মালিকদের দব্ারা সব্েচছ্ায় আবেদনটি পর্যো়জন ীয় ব-ৃ
হতত্র ধারক এবং সংসথ্া বা সরকার ী বয্বসথ্া কষ্েতর্ে, সথ্গিতাদেশটি সরব্োচচ্ ৪ 
মাসের জনয্ সমপ্াদিত হবে এবং সঞচ্িত দেনার পরিশোধ জর রুি অবসথ্ার অবসান 
হওযা়র পরে মাসিক ভিতত্িতে আংশিক পর্দান হওযা় শ রু ু হবে। 
আরডিএল ১১/২০২০ এর সথ্াযি়তব্কাল অরথ্াৎ ২ জলুাই, ২০২০ তারিখ থেকে ৩ মাসের 
মধয্ে সথ্গিতাদেশ বা বরধ্িতকরনের জনয্ আবেদন করা যেতে পারে
জর রুি অবসথ্ার সমাপত্ির পরে এপর্িল ২ থেকে ২ মাস অবধি এই চকুত্ি টি শেষ হওযা়র 
পরেও আপনি চকুত্ির অসাধারণ কষ্মতাবলে ৬ মাসের বরধ্নের জনয্ আবেদন করতে 
পারেন। এটি আবেদন করার জনয্ আপনি  এখানে একটি  আবেদন ফরম্ের নমনুা 
পেতে পারেন ।

বেকার অবসথ্ায় এইসব মাসগ লুিতে  অনাদেয় ভাডা় পরি শোধের জনয্ মালিককে 
একটা পর্সত্াব করেছিলাম, উতত্রে আমাকে বলেছে  যে তিনি তা গর্হন করবেন না। 
কি করতে পারি ?
সমপ্তত্ি পর্সত্াবিত চকুত্িতে সব্ ীকতৃ না এমন পরিসথ্িতিতে আপনি রাষট্্রের গয্া-
রানট্িযকুত্ ট্রানজি টরি ফিনানস্িং এইডএর  সাহাযয্ নিতে পারবেন। সরব্াধিক 
পরিমাণ ৬ বছরে ফেরত যোগয্ সময়কাল সহ ৬ কিসত্ি মাসিক পর্দান, বয্তিকর্ম  
অতিরিকত্ ৪ বছরের জনয্ সমপর্সারিত  হবে।
এই আইসিও কর্েডি ট পর্োগর্ামটি বরত্মানে সকর্িয়করণের জনয্ ম লুতবুি রযে়ছে। 
আরও উনন্তির লকষ্ে  আমরা এই তথয্ আপডেট   করব। 

আমি সমপ্তত্ি (গ লুির)  মালিক এবং ভাডা়টিযা় আমাকে ভাডা় দিতে পারছে না। 
কোনও চকুত্িতে পৌ ঁছানোর কি আমার বাধয্বাধকতা আছে? আমি কি মামলা 
দাযে়র করে আইন ী কারয্কর্ম শ রু ু করতে পারি? 
যদি সমপ্তত্ির কমপকষ্ে  ১০ টি বাডি় বা ১,৫০০ বরগ্ মি টার এর বেশি নিরম্িত 
এলাকা থাকে এমন কষ্েতর্ে বেশ কযে়কটি বাডি় রযে়ছে তবে পর্সত্াবিত আরডিএল 
১১/২০২০এর শরত্াদির অধ ীনে ভাডা় ৫০% হর্াস  বা রহিতকরন করা যাবে ।  তবে 
কোভিড -১৯ দব্ারা উৎপনন্  জর রু ী সব্াসথ্য্  বিধির  কারণে তিনি যদি কোনও 
ঝ ুঁকিপরূণ্ অবসথ্ার মধয্ে থাকেন । জর রুি অবসথ্া কারয্কর থাকাকাল ীন, উচছ্েদটি 
আদালতে দাযে়র করা যেতে পারে, তবে এটি অবশয্ই জানা উচিত যে সমসত্ পর্কর্ি-
যা়জাত সময়স ীমা সথ্গিত রযে়ছে। অতএব, মামলা মোকদদ্মা এবং বাডি়র সমভ্াবয্ 
কষ্তি এডা়নোর জনয্ আমরা সমপ্তত্ি টি কোনও চকুত্ি, হর্াস বা সথ্গিতাদেশে 
পৌ ঁছানোর পরামরশ্ দি ই। একষ্েতর্ে আমরা বাডি়র মালিকদের মনে করিযে় দিতে 
পারি যে সাশর্যী় মলূয্ের ভাডা়, যেমন ভাডা় একস্চেঞজ্ের জনয্ , অয্াপারট্মেনট্গলুি 
সংঘবদধ্ করার জনয্ আমাদের বিভিনন্ পর্োগর্াম রযে়ছে বাডি় ভাডা়র মারক্েট ।  

আমার বাডি়র মালিক বড়  ধরনের ধারক কিনা আমি ক ীভাবে জানব?
আপনি এই মডেল দলিলটি burofax  করে মালিককে পর্েরণ করে সথ্গিতাদেশ, ম লুতবি 
বা হর্াসের জনয্ অন রুোধ করতে পারেন,  সে বড় ধারক কিনা তা আপনাকে জানিযে় 

৩.

 ৪. 

৫.

৬. 

7

https://habitatge.barcelona/sites/default/files/model_burofax_moratoria_gt_cast.pdf
https://habitatge.barcelona/sites/default/files/model_burofax_moratoria_gt_cast.pdf
https://habitatge.barcelona/es/servicios-vivienda/alquilar-tu-vivienda-con-garantias/formulario
https://habitatge.barcelona/sites/default/files/modelo_de_burofax_para_solicitar_moratoria_o_aplazamiento.pdf
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পর্তিকর্িযা় দিবে এবং যদি এটির আরডিএল ১১/২০২০ দব্ারা পর্তিষঠ্িত শরত্াদি 
পর্যো়গ করতে বাধয্ হয় তবে সথ্গিত বা ভাডা় হর্াস করবে।
যাইহোক, আপনি যদি এটিও দেখতে চান যে আপনার বাডি়র মালিক একটি বহৃৎ ধারক 
কিনা, সে যদি দশটিরও বেশি সথ্াপনার  মালিক (গয্ারেজ এবং সট্োরেজ র মু বাদে), 
বা ১,৫০০ বরগ্ মি টারের এরও বেশি নিরম্িত একটি এলাকা হয় তবে  মালিকের বিবরণ 
সহ আপনি সমপ্তত্ি রেজিসট্্রিতে একটি সমপ্তত্ি সচূকের জনয্ অন রুোধ করতে 
পারেন। এই দসত্াবেজটি সেই মালিকের মালিকানাধ ীন মালিকানা রেকরড্গলুির 
তালিকা গঠন করে। পরে আপনি সেই রিযে়ল এসট্েটের  মালিকানা থেকে সাধারণ 
তথয্/ নোটগলুির জনয্ পর্তয্েকটির বৈশিষট্্য জানতে অন রুোধ করতে পারেন।

যদি আমার বাডি়র মালিকানা একটি বয্বসা  পর্তিষঠ্ান হয় এবং আমি ভাডা় দিতে  
সকষ্ম নই, তবে আমি ক ী করতে পারি? কি অন রুোধ করতে পারি? 
আরডিএল ১১/২০২০, পর্তিষঠ্িত করে যে, যদি কোনও ভাডা়টিযা় ভাডা় পরিশোধ 
করতে অসমরথ্ হয় এবং অনচুছ্েদ ৫-এ পর্তিষঠ্িত অরথ্নৈতিক দ রুব্লতার শরত্ 
পরূণ করে, তবে তিনি গহৃের মালিকের বরাবরে  আবেদন করতে পারেন, যখন এটি 
কোনও সংসথ্া (অনয্দের মধয্ে),  অসথ্াযী় সথ্গিত করন এবং অতিরিকত্ ভাডা়র 
বয্াপার থাকে , তবে শরত্ থাকে যে কোনও বিলমব্ বা ভাডা়র মোট বা আংশিক 
বাতিল, যা উভযে়র  মধয্ে  বা ভাডা় সংকর্ানত্ কোনও সথ্গিতের  চকুত্ির দব্ারা 
সমম্ত হয়নি।
 যদি সব্েচছ্ায় চকুত্ি না হয়, যদি এটি সরকার ী আবাসন সংসথ্ার কষ্েতর্ে বা এই 
সংসথ্াটি বড় বাডি়র মালিক হিসাবে বিবেচিত হওযা়র পর্যো়জন ীয়তা পরূণ করে, 
এটির মধয্ে ১০ টিরও বেশি সথ্াপনা সমপ্তত্ি রযে়ছে, গয্ারেজ এবং সট্োরেজ র মু 
বাদে বা একটি ১,৫০০বরগ্ মি টার এরও বেশি নিরম্িত সথ্াপনা ভমূি রযে়ছে তবে মালিক 
ও গর্হ ীতা, এই দ 'ুজনের মধয্ে গর্হ ীতার আবেদনের সরব্াধিক ৭ কারয্দিবসের মধয্ে, 
অবশয্ই নিমন্ের এই সিদধ্ানত্ নিবে : 
• জর রুি অবসথ্া সথ্াযী়  কাল ীন  ভাডা় পর্দান ৫০% হর্াস পাবে এবং যদি সেই সম-

য়কাল  কোভিড -১৯  দব্ারা সরব্াধিক ৪  মাসের মধয্ে  সংঘটিত হওযা়র পরিসথ্ি-
তির সাথে সমপ্রক্িত হয় যা সেই  সময়কাল  অপরয্াপত্ থাকে।

• ভাডা় পর্দানের উপর সথ্গিতাদেশ, সব্যং়কর্িয়ভাবে পর্যোজয্, যখন জর রু ী  
অবসথ্া সথ্াযী় হয় এবং নিমন্লিখিত মাসিক অরথ্ পর্দানগলুি (একের পর এক 
পর্সারিত), যদি সেই সময়টি কোভিড -১৯ এর কারণে সষৃট্ দ রুব্লতার পরিসথ্ি-
তির সাথে অপর্তলু হয়, সরব্োচচ্ ৪ মাস এই সথ্গিতাদেশ রয ়য্াল ডিকর্ি আইন 
১১/২০২০-এর অনচুছ্েদ ৪.২,বি, দব্ারা পর্তিষঠ্িত আইনে পর্যো়জন ীয় পরয্বে-
কষ্ণ করবে।

এই ঘটনার পরিপর্েকষ্িতে বাডি়র মালিকানাধ ীন আইন ী বয্কত্ি বড় গহৃমালিক 
হিসাবে বিবেচিত হওযা়র পর্যো়জন ীয়তাগলুি পরূণ করে না এবং পর্সত্াবিত চকুত্ি টি 
সব্ ীকার করে না, সে রাষট্্রের গয্ারানট্িযকুত্ ট্রানজি টরি ফিনানস্িং সহায়তাতে 
পর্বেশের  অধিকার রাখতে পারে যার পরিমাণ  ৬ মাসের সরব্োচচ্  পরিশোধের 
মেযা়দ সহ ৬ বছর পেমেনট্, অতিরিকত্ ৪ বছরের জনয্ পর্সারণ যোগয্।
এই আইসিও কর্েডি ট পর্োগর্ামটি বরত্মানে সকর্িয়করণের জনয্ ম লুতবুি রযে়ছে। 
পর্কাশ হওযা়র সাথে তথয্টি আপডেট করা হবে।
এই আবেদনটির জনয্ আরডিএল১১/২০২০ (এপর্িল ২, ২০২০) থেকে  ২ জলুাই ২০২০ 
পরয্নত্ ৩  মাসের মধয্েই করতে হবে।

আমি ভাডা় দিতে পারছি না এবং মালিক আমাকে  বাডী় ছেডে় যেতে বলছে। আমি কি 
করতে পারি?  বরত্মান পরিসথ্িতিতে কি উচছ্েদ হতে পারে? 
আরডিএল ১১/২০২০ কোভিড -১৯ এর কারণে হওযা় জর রু ী  সব্াসথ্য্অবসথ্ার ফলে 

৭. 

৮. 
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অরথ্নৈতিক দ রুব্লতার পরিসথ্িতির মখুোমখুি হওযা় সচরাচর ভাডা়টিযা় বাসিনদ্া-
দের জনয্ চকুত্ি সথ্গিত, মওকফু বা  দেনার পরিমাণ  হর্াস  সংকর্ানত্  চকুত্িতে 
পৌ ঁছানোর  বয্বসথ্া   করে।
পকষ্গলুির মধয্ে সব্েচছ্াম লুক চকুত্িতে পৌ ঁছানো সমভ্ব না হলে, বিধিগলুি, ব -ৃ
হতত্র মালিক জমিদার, সংসথ্াগলুি বা সরকার ী আবাসন বয্বসথ্াপকদের কষ্েতর্ে 
অন রুোধ, সথ্গিতকরণ বা আযে়র পরিমাণ হর্াস গর্হণের বাধয্বাধকতা বিবেচনা 
করবে, পাশাপাশি বাডি়র রকষ্ণাবেকষ্ণের সবুিধারথ্ে রাজয্ দব্ারা গয্ারানট্িযকুত্ 
অসথ্াযী় অরথ্ অনদুান দেযা় হবে।
যদি সমপ্তত্ি টির  মালিক কোনও বহৃতত্র ধারক না হয় এবং কোনও পর্সত্াব গর্হণ 
করে না, তবে কেবল অরথ্ পর্দান বা উচছ্েদের দাবিতে আদালতে যেতে পারে,  মামলা 
দাযে়র করতে পারে তবে  জর রুি অবসথ্ার সময় সমসত্ পর্কর্িযা়র সময়স ীমা সথ্গিত 
করা  হযে়ছে। 
মালিক ভাডা়র  আরথ্িক সংকটের কারনে আইসিও কর্েডি টের মাধয্মে সহায়তা নিতে 
পারে। এই আইসিও কর্েডি ট পর্োগর্ামটি বরত্মানে সকর্িয়করণের জনয্ ম লুতবুি 
রযে়ছে। এই তথয্টি পর্কাশের সাথে সাথে আমরা আপডেট করা হবে। 

৯. আমি আমার চাকরি টি হারিযে় ফেলেছি বা আমার আয়ও হর্াস পেযে়ছে এবং আমি 
ভাডা় দিতে পারিছি না। ভাডা়র সাহাযয্ ক ী আছে? 
"কভিড-১৯ এর পর্ভাবে বাডী়র ভাডা়র উপরে অরথ্নৈতিক ও সামাজিক পর্ভাবকে 
হর্াস করতে, সহায়তা করার জনয্ সহায়তা কারয্কর্ম" আরডিএল ১১/২০২০ ভাডা় 
সহায়তায় নতনু করম্সচূ ী তৈরির  আভাষ  দিযে়ছিল।
এই করম্সচূির উদদ্েশয্ হ'ল পর্তয্কষ্ বয্বসথ্ার মাধয্মে ভাডা় সংকর্ানত্ সহায়তা 
পর্দান করা, সচরাচর বাসভবনের ভাডা়টেদের যারা, কোভিড -১৯-এর অরথ্নৈতিক 
ও সামাজিক পর্ভাবের ফলসব্রপূ  ভাডা়
পর্দানের জনয্ সকষ্ম নয়  চলতি সমসয্া এবং  পর্যো়জন ীয়তায় দ রুব্লতা পর্কাশ 
করে । অনয্ানয্ কারয্  কোন জটিলতা ছাডা়ই এই ট্রানজি টরি ফিনানস্িং অনদুান-
গলুি (স দু ছাডা়ই  কষ্ দুর্ ঋণ আইসিও ) পরিশোধের  উদদ্েশয্ থাকবে। বরত্মানে এই 
সহায়তা পর্োগর্ামটি  মনত্র্িপরিষদের আদেশের অপেকষ্ায়  আছে এবং পর্তি টি 
সব্ায়তত্শাসিত কমি উনি টির   দাযি়তব্বান সংসথ্ার মাধয্মে বিকাশের জনয্ ম লুতবুি 
রযে়ছে। এই তথয্টি পর্কাশের সাথে সাথে আমরা আপডেট করব। 

ভাডা় সথ্গিতের অরথ্ ক ী? এবং ভাডা়  পর্দানের সামযি়ক সথ্গিতকরন  ক ী?
ভাডা় সথ্গিতকরণ বা সথ্গিতের অরথ্ বোঝানো হয়  যে, অনাদেয় ভাডা় সম হু 
আগামিতে ভাডা়র চকুত্ির সমকালে  আনপুাতিক  হারে পরিশোধ করা হইবে।

কে ভাডা় সথ্গিতের জনয্ আবেদন করতে পারে?
ভাডা়টিযা় সচারাচর আবাসনের জনয্ ভাডা় চকুত্ির পর্েকষ্িতে মালিককে অন রুোধ 
করতে পারে, যিনি অরথ্নৈতিক দ রুব্লতার পরিসথ্িতিতে আছেন, যখন তার মালিক 
কোনও আবাসনের বহৃতত্র ধারক বা কোনও সংসথ্া বা পাবলিক   হাউজিং মালিক 
হয়।
যদি মালিক কোনও বহৃতত্র ধারক না হন তবে ভাডা়টিযা় তার সাথে আলোচনা 
করতে পারেন তবে মালিক তা গর্হণে বাধয্ নন।

ভাডা় সথ্গিতের জনয্ কত সময় পরয্নত্  চাইতে  পারা যায়?
জর রুি অবসথ্ার সময়কালের জনয্ ভাডা় সথ্গিতের জনয্ অন রুোধ করতে পারেন 

৯.

১১.১১.

১২.

১০.
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এবং যদি পর্যো়জন হয় তবে  পরবরত্ ী মাসগলুিতে একের পর এক সরব্োচচ্ ৪ মাস 
বাডা়নো যায়। 

কখন ভাডা় সথ্গিতের জনয্ আবেদন করা উচিত? কখন থেকে এটি গণনা করা হবে? 
কতসময় পরয্নত্ এটি আবেদন করতে পারি?
ভাডা়  পরিশোধের সথ্গিতাদেশের জনয্ রয ়য্ াল ডিকর্ি আইন ১১/২০২০  এর পর্-
যো়গের শ রু ু থেকে তিন মাস সময়স ীমা থাকে, অরথ্াৎ এটি ২ এপর্িল, ২০২০ থেকে  ২ 
জলুাই ২০২০ পরয্নত্ এই  তিন মাসের  মধয্ে আবেদন করা যেতে পারে।

ক ীভাবে ভাডা় পর্দানের অসথ্াযী় বরধ্িতকরণ বা সথ্গিতাদেশের জনয্ আবেদন  
করবেন? 
যে দেনাদার বয্কত্ি চডূা়নত্ অরথ্নৈতিক দ রুব্লতার পরিসথ্িতি রযে়ছে, তার উচিত 
বাডি় ভাডা়টে / মালিকের কাছে  ভাডা় পর্দান সমপ্রক্ে সব্যং়কর্িয় সথ্গিতের জনয্ 
অন রুোধ করা, যোগাযোগটি লিখিত হযে়ছে তা নিশচ্িত করতে হবে, তাকে পর্মান 
করতে হবে যে তিনি   উতত্রকাল ীন  অরথ্নৈতিক সঙক্টের মধয্ে আছেন এবং তার  
জনয্ যথা যত যকুত্ি দিতে হবে।  এখানে  একটি নথির টেমপ্লেট খ ুঁজে পেতে পারেন।

ফলাফল  পেতে আমাকে কত সময় অপেকষ্া করতে হবে? 
ভাডা় পর্দানের সময় মালিক যখন সথ্গিতের অন রুোধটি পেযে় থাকবে, ।তখন সে ৭  
কারয্ দিবসের (ছ টুির দিন, শনিবার বা রবিবার গণনা করা হয় না) ।মধয্ে  দ ইুটি বিক-
লপ্ের  আওতায় সিধানত্ গর্হন করে   যোগাযোগ  করিযা় থাকিবেন।

উদভ্তূ  অরথ্নৈতিক দ রুব্লতার পরিসথ্িতিতে থাকার অরথ্ ক ী?
এর অরথ্ কোভিড -১৯-এর সামগর্িক কারণে  অবশয্মভ্াব ী জর রু ী সব্াসথ্য্ পরি-
সথ্িতির আওতায় অরথ্নৈতিক কষ্েতর্ে দ রুব্ল হযে়   যাওযা় তবে  তার জনয্ নিমন্লি-
খিত শরত্গলুি আবশয্ক : 
• 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)। 

• ভাডা় দাযে়র পাশাপাশি বাডি়র পর্াথমিক বয্য় এবং সরবরাহ (বিদয্ ৎু, জল, গয্াস, 
উতত্াপের জনয্ ডিজেল, টেলিফোন এবং কমি উনি টির  ফি ) পারিবারিক ইউনি-
টের মোট আযে়র ৩৫% এর সমান বা তার বেশি হতে হবে।

অরথ্নৈতিক দ রুব্লতার যে পরিসথ্িতি ঘটেছে তা আপনি ক ীভাবে পর্মাণ করবেন ?
উদভ্তূ অরথ্নৈতিক দ রুব্লতার পরিসথ্িতি পর্মাণ করার জনয্ ভাডা়টে (মালিক) কে 
নিমন্লিখিত নথি-কাগজপতর্ সরবরাহ করতে হবে: 
• যথাযত করত্পৃকষ্ দব্ারা  বেকারতব্ের বেনিফি টের  পর্মানপতর্, পর্াপয্ মাসিক 

ভাতা সহ।
• রাজয্ ট্যাকস্ পর্শাসন সংসথ্া বা সব্ায়তত্শাসিত অঞচ্লের যথাযত করত্পৃকষ্  

করত্কৃ পর্দতত্ পর্মানপতর্ ,সব্ায়তত্শাসিত অঞচ্লের বেলায় যথাযত করত্পৃ-

১৭.

১৬.

১৫.

১৪.

১৩.

https://habitatge.barcelona/sites/default/files/respuesta_dificultad_pago_covid_19_cas_act_abril.pdf
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কষ্  দব্ারা ঘোষিত কারয্কর্ম বনধ্ের ঘোষণার ভিতত্িতে, সব্াধ ীন করম্জ ীব ী 
হলে। 

• বাডী়তে বসবাসকার ী লোকের সংখয্া পর্দান করা:
• পারিবারিক বই বা নথি যা পারিবারিক সদসয্দের / অবিবাহিত অংশ ীদা-

রিতব্ের নিশচ্য়তা দেয়। 
• সহায়ক নথির উপসথ্াপনের সময়টিতে পরূব্বরত্ ী ৬ মাসের বয্কত্ি নিব-

নধ্ন  তথা ঘরে নিবনধ্িত বয্কত্িদের সাথে সমপ্রক্িত বসবাসের  নিব-
নধ্ন পতর্  (পদধ্তি ০১০)।

• পর্তিবনধ্কতা, নিরভ্রতা বা কাজকরম্ চালানোর জনয্ সথ্াযী় অকষ্-
মতার ঘোষণা।

• পরিবার ইউনি টের সকল সদসয্ের জনয্ সমপ্তত্ি রেজিসট্্রি সচূক 
পরিসেবা থেকে সাধারণ তথয্। 

• রাজক ীয় ডিকর্ি আইন অন সুারে অপরয্াপত্ আরথ্িক সংসথ্ান বিবেচিত 
হওযা়র পর্যো়জন ীয়তাগলুি মেটানোর  লকষ্ে  ঋণখেলাপ ীদের দায়ব-
দধ্তা  ঘোষণা। 

যদি সথ্গিতের জনয্ আবেদনকার ী পরূব্ের পর্যো়জন ীয় কোনও নথি সরবরাহ করতে 
না পারেন, তবে  সে কোনও দায়বদধ্ বিবতৃি দব্ারা পর্তিসথ্াপন করতে পারেন যা 
কোভিড -১৯ সংকট সমপ্রক্িত কারণগলুির সপ্ষট্ সমরথ্নযোগয্তা অনত্রভ্কুত্ 
রযে়ছে যা তাকে পরূব্ে আবেদন করতে বাধা দিযে়ছিল এবং অবশয্ই তাকে সমযে়র মধয্ে 
সরবরাহ করতে হবে অয্ালারম্ের অবসথ্ার এবং বরধ্িত সমযে়র  শেষ থেকে এক মাসের 
মধয্ে।  

বসবাসের নিবনধ্করণ পর্মানপতর্ের জনয্ কোথায় আবেদন করবেন? 
বসবাসের নিবনধ্করণ পর্মানপতর্ের জনয্, সামপ্র্তিক আরডিএল দব্ারা পর্তি-
ষঠ্িত ঋণ সথ্গিত বা ভাডা় সথ্গিত বা অনয্ সহায়তার জনয্ আবেদন করতে, একটি 
বিকলপ্ বিভাগ সথ্াপন করা হযে়ছে, যেহেত ু রাষট্্র ীয জর রু ী অবসথ্ার সময় চলাচ-
লের সব্াধ ীনতার স ীমাবদধ্তা রযে়ছে, , সেই সব লোক (বিশেষ ভাবে সথ্গিত রাখার  
সাপেকষ্ে পর্মাণপতর্ আবেদনের জনয্), ফোন নমব্র ০১০এর মাধয্মে অথবা ভারচ্ -ু
যা়ল পদধ্তি কারয্ালযে়র মাধয্মে আবেদন করতে পারবে। 

পারিবারিক ইউনি টের সমসত্ সদসয্ের জনয্ সমপ্তত্ি রেজিসট্্রি স চূক পরিসেবা 
থেকে সাধারণ তথয্ের জনয্ কোথায় আবেদন করতে হবে? 
উতত্রকাল ীন সামাজিক এবং অরথ্নৈতিক দ রুব্লতার পরিসথ্িতি পর্মাণ করার জনয্ 
সাধারণ তথয্ আবেদনের জনয্ আপনি সমপ্তত্ি রেজিসট্্রি অফিসে একটি ইমেল 
পাঠাতে পারেন যেখানে আপনার বাডি় নিবনধ্িত আছে বা শহরের যে কোনও রেজি-
সট্্রি অফিস যেখানে আপনার সচরাচর বাসসথ্ান রযে়ছে এবং সংযকুত্ করতে হবে, 
কষ্েতর্বিশেষে যে বয্কত্ির উপর তথয্ চাইতে হবে  তার বা  পারিবারিক ইউনি টের 
সমসত্ সদসয্ের ডিএনআইযে়র ফটোকপি সহ । 

অরথ্নৈতিক দ রুব্লতার যে পরিসথ্িতি ঘটেছে তা পর্মাণ করার জনয্  যে নথিগ লুি 
জমা দেওযা়র আদেশ করেছে তার মধয্ে যদি আমি কোনও নথি না  দিতে পারি  তবে 
ক ী হবে? 

১৮.

১৯. 

২০.

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/es/tramit/19980002019
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/es/tramit/19980002019
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/es/tramit/19980002019
http://geoportal.registradores.org/geoportal/index.html?idVisor=1
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যদি সথ্গিতাদেশের জনয্ অন রুোধকার ী বয্কত্ি উপরের পর্যো়জন ীয় কোনও 
নথি সরবরাহ করতে অকষ্ম হন তবে এটি একটি দায়বদধ্ বিবতৃি দব্ারা পর্তিসথ্াপন 
করা যেতে পারে যা কোভিড -১৯ সংকটের সাথে সমপ্রক্িত কারণগলুির সপ্ষট্ সম-
রথ্নযোগয্তা অনত্রভ্কুত্ করে যা তাকে অবদান রাখতে বাধা দেয় এবং অবশয্ই 
অধিষঠ্াকার ী বা মালিককে সরবরাহ করতে হবে অয্ালারম্ের সথ্িতি এবং এর একস্-
টেনশানগলুির শেষের  থেকে এক মাসের মধয্ে ।
আপনি যদি উচছ্েদ পর্কর্িযা় সথ্গিতাদেশ বা   আরডিএল ১১/২০২০ এর ১ অনচুছ্েদে  
অনসুারে  তার কারয্কারিতা রদ  করিতে চান এবং পর্যো়জন ীয় কাগজপতর্গলুি সর-
বরাহ করতে না পারেন তবে  আপনি একটি দাযি়তব্শ ীল বিবতৃি দিযে়ও তা পর্তিসথ্াপন 
করতে পারেন এবং নিরধারিত সমযে় আপনাকে অবশয্ই রাজয্টির আদালতে  জররু ী 
অবসথ্ার  এবং এর একস্টেনশনগলুির  শেষের  থেকে এক মাসের মধয্ে সরবরাহ করতে 
হবে।। 

আমার বাবা আমাদের সাথে থাকেন, সহাবসথ্ান  ইউনি টের আয় গণনা করার জনয্ 
আমাকে কি তার পেনশনের আয় বিবেচনায় নিতে হবে? সহাবসথ্ান ইউনি ট বলতে 
ক ী বোঝায়? 
আরডিএল ১১/২০২০-এর ৫.২ অন চুছ্েদে অন সুারে সহাবসথ্ান ইউনি ট  হল ভাডা়টিযা়, 
তার বা তার আইনত  সত্র্ ী বা নিবনধ্িত অংশ ীদার এবং শিশ রুা, তাদের বয়স নিরব্ি-
শেষে, যিনি ই বাডি়তে থাকেন না কেন, কোনও সমপ্রক্ের দব্ারা জডি়তদের সমনব্যে় 
গঠিত অভিভাবকতব্, বা পারিবারিক পোষয্ পালন।
সতুরাং, সহাবসথ্ান ইউনি টের আযে়র মলূয্ায়ন করার সময়, ভাডা়টিযা়র বাবা বা তার 
সত্র্ ীর আযে়র বিষয়টি বিবেচয্ হবে না কারণ এটি উলল্িখিত অনচুছ্েদে অনত্রভ্কুত্ 
নয়।

ক ীভাবে একটি অসথ্াযী় অরথ্ পরি শোধের বরধ্িতকরণ চকুত্ি আনষুঠ্ানিকভাবে 
করা যায়?
আরডিএল ১১/২০২০ এর ৮ অনচুছ্েদটি ভাডা় পর্দানের কষ্েতর্ে অসথ্াযী় এবং অসা-
ধারণ সথ্গিতিকে নিয়নত্র্ণ করে, তবে ক ীভাবে এই চকুত্িগ লুি আনষুঠ্ানিক করা যায় 
তা নিরধ্ারণ করে না।
 সপ্েন ীয় নাগরিক কোডের ১২৫৫ অনচুছ্েদে আইন, নৈতিকতা বা পাবলিক শঙৃখ্লার 
পরিপনথ্ ী না হলে শরত্গলুি যথাযথ বলে মনে করে এবং চকুত্িগ লুি, ধারাগলুি এবং 
শরত্গলুি পর্তিষঠ্ার অনমুতি দেয়। সতুরাং, যদি নিরদ্েশিত মানদণড্গলুি মেটানো 
হয়, পকষ্গণের দব্ারা সমম্ত লিজের যে কোনও সংশোধন বৈধ হবে, এবং এই সং-
শোধনগলুি মলূ চকুত্ির সাথে সংযকুত্ হবে এমন একটি নথির মাধয্মে ইজারাতে যকুত্ 
করতে হবে। 
সতুরাং, ম লুতবুি বা বরধ্িতকরণ চকুত্ি অবশয্ই লিখিতভাবে করা উচিত, যেহেত ু এটি 
ইজারাটির একটি ধারা সংশোধন করে, এবং ভাডা়টিযা়র অসথ্াযী় সথ্গিতকরণের 
শরত্ এবং পর্যো়জন ীয়তাগলুি অনত্রভ্কুত্  করা পর্যো়জন হয়।
বরত্মানে, অয্ালারম্ের কারণে, চকুত্ি সব্াকষ্রের জনয্ চকুত্িভিতত্িক পকষ্গলুি, 
মালিক এবং গর্হ ীতা পরূণ করতে পারে না। এই কারণে  আমাদের পরামরশ্:
• মৌখিকভাবে বা অনয্ভাবে (উভয়যে়র মধয্ে ই মেইল এর মাধয্মে লিখিত ভাবে) 

রাষট্্র ীয় অয্ালারম্ের সমাপত্ির জনয্ অপেকষ্া করে  ভাডা়সংকর্ানত্ অসথ্াযী় 
অতিরিকত্   চকুত্ি টি করতে হবে।

• দলিলটি ইমেল ( ধারা ১২৫৪ এবং ১২৬২ সপ্য্ানিশ সিভিল কোড) এর মাধয্মে 
সব্াকষ্রিত হবে এবং তারপরে উভয় পকষ্ের দব্ারা এটি অনমুোদিত হযে়ছে বলে 
গণয্ হবে । যাইহোক, যদি সংযকুত্ি টি ইমেলের মাধয্মে সব্াকষ্রিত হয় তবে এর 
বিষয়বসত্ ু সংকর্ানত্ সমসয্া এডা়তে, উভয় পকষ্ই ইমেলটি পেযে়ছে এবং এর সাম-
গর্ ীটি জানত তা পর্মাণ করার পর্যো়জন হবে। 

২১.

২২.
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এই লিঙক্টিতে আপনি সমপ্ রূণ্ কষ্মা, আংশিক কষ্মা এবং ভাডা় সামযি়ক সথ্গিতক-
রণের জনয্ একটি মডেল চকুত্ি ডাউনলোড করতে পারেন। 

কষ্ণকাল ীন আরথ্িক সহায়তা কি?   
কেবল ভাডা় পর্দানের একমাতর্ উদদ্েশয্ নিযে় এটি একটি ঋণ, আইসিও দব্ারা মঞজ্রু-
কতৃ , কোনও আরথ্িক পর্তিষঠ্ানের দব্ারা অনমুোদিত, রাজয্ের গয্ারানট্ি সহ, বিনা 
সদুে, ৬ বছর পরয্নত্ মেযা়দে, আরও ৪ বছরের জনয্ পনুরন্ব ীকরণযোগয্। 

কে কষ্ণকাল ীন সাহাযয্ তহবিলের জনয্ অন রুোধ করতে পারেন ?
 আরডিএল ১১/২০২০ এর ৮এবং ৯, ধারা অন সুারে নিমন্লিখিত বয্কত্িগণ ট্রানজি-
টরি ফিনানস্িং এইড (রাষট্্রের পরূণ্ কভারেজ সহ গয্ারানট্ির সমেত যাতে বয্াংক 
সংসথ্াগলুি ট্রানজি টরি ফিনানস্িং এড সরবরাহ করতে পারে) এর জনয্ আবেদন 
করতে পারে : 
• সেইসব ভাডা়টিযা় যারা ঝ ুঁকিপরূণ্ পরিসথ্িতিতে আছেন (পর্শন্ ১ দেখ নু) এবং যিনি 

মালিকের সাথে সথ্গিতের বিষযে় কোনও চকুত্িতে পৌ ঁছাতে পারছেন  না।
• সাধারণ মাপদণড্ হিসাবে, ভাডা়টিযা়)কে অবশয্ই অনপুযকুত্ অরথ্নৈতিক দ রুব্-

লতার পরিসথ্িতিতে থাকতে হবে, যার অরথ্, তারা নিমন্োকত্ পর্যো়জন ীয়তা-
গলুির পর্তি টি পরূণ করে (অন চুছ্েদ  ৫ আরডি ১১/২০২০): 

• ভাডা়টিযা় বা পারিবারিক ইউনি টের সদসয্দের মধয্ে এমন কোনও 
পরিসথ্িতিতে পর্ভাবিত হয় যা বেকার হওযা়র কারণে আযে়র হর্াসকে 
বোঝায়, পেশা নিয়নত্র্ণ  কান নু (ইআরটি ই) দব্ারা  পর্ভাবিত  কারণে 
তাদের কাজের সময় হর্াস পেযে়ছে, সব্-করম্সংসথ্ানকরম্ ীদের কর্িযা়ক-
লাপ বনধ্ হওযা়র কারণে, বা কোভিড -১৯-এর পর্ভাবে আযে়র হর্াসকে 
বোঝায় এমন সব কাজ বা বয্বসাযি়ক কর্িযা়কলাপ সমপ্রক্িত অনয্ানয্ 
অতিপর্াকতৃিক পরিসথ্িতির জনয্, সব্াসথ্য্ বিধির কারণে । 

• পারিবারিক ইউনি টের মোট আয়, সথ্গিতের জনয্ অন রুোধের আগে 
মাসে গণনা করা, ৫ আইপিআরএম (একাধিক পর্ভাব আযে়র জনয্ 
সাধারণ  সচূক) এর বেশি হবে না। পারিবারিক ইউনি ট বলতে আমরা বঝুি 
যে  বয্কত্ি ভাডা়  সংকর্ানত্ ঋণ নিযে়ছেন, আইন-ভিতত্িক বিচছ্েদ হয় 
নাই  নিবনধ্িত অংশ ীদার  এবং তাদের বাচচ্ারা (তাদের বয়স নিরব্িশে-
ষে)  যারা বাডি়তে বসবাস করছেন,  এবং সমপ্রক্ের সাথে যকুত্ তাদের 
সহ অভিভাবকতব্, অভিভাবক বা পালক পরিবার এবং তাদের আইনত  
সব্াম ী / সত্র্ ী বা নিবনধ্িত ঘরোযা় অংশ ীদার,  যারা বাডি়তে থাকেন। 

• রাজক ীয় ডিকর্ি আইনের ৫ নং অনচুছ্েদে  সরব্ কষ্েতর্ে সব অবসথ্ায় অনত্-
রভ্কুত্ থাকবে  ভাডা়টিযা়রা, যারা কোভিড -১৯ এর পর্সারণের ফলে দ রুব্ল  
পরিসথ্িতির মধয্ে রযে়ছে, পরিবহন, চলাচল  এবং নগর এজেনড্া মনত্র্কের 
আদেশের মাধয্মে সংজঞ্াযি়ত মানদণড্ এবং পর্যো়জন ীয়তা অন সুারে, । 

তথয্সতূর্:
৫ মাসিক আইপিআরএম ২.৬৮৯,২০  ইউরো

• যে ভাডা় সংকর্ানত্ বাডি়র পর্াথমিক বয্য় এবং সরবরাহের বয্বসথ্া 
(বিদয্ ৎু, জল, উতত্াপের জনয্ ডিজেল, টেলিফোন, সমপ্র্দায় ফি ) পরি-
বারের ইউনি টের নেট আযে়র ৩৫% এর সমান বা তার বেশি।

  € ভাডা় + € সরবরাহ> = ৩৫% আয়

২৪.

২৩.

https://habitatge.barcelona/sites/default/files/model_castella_acord_condonacio_total_es.pdf
https://habitatge.barcelona/sites/default/files/model_castella_acord_condonacio_parcial_es.pdf
https://habitatge.barcelona/ca/sites/default/files/model_acord_ajornament_es.pdf
https://habitatge.barcelona/ca/sites/default/files/model_acord_ajornament_es.pdf
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• বাডী়তে বসবাসকার ী পারিবারিক ইউনি টের কোনও সদসয্ই সপ্য্ানিশ 
অঞচ্লের কোনও বাডি়র মালিক বা বয্বহারকার ীর নয়। নিমন্লিখিত 
পর্যো়জনগলুির যে কোনও একটি ঘটলে এই সরত্গলুি প রুন   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।

পরিবরত্নকাল ীন সাহাযয্ তহবিলের জনয্ শরত্ কি কি? 
অনচুছ্েদ ৯ আরডিএল ১১/২০২০ কোভিড -১৯ এর কর্মবদৃধ্ির  ফলে সামাজিক ও 
অরথ্নৈতিক দ রুব্লতার পরিসথ্িতিযকুত্ পরিবারের জনয্ ট্রানজি টরি ফিনানস্িং 
এইডের একটি পর্োগর্াম তৈরি করেছে, যা অফিসিযা়ল কর্েডি ট ইনসট্ি টি উটের 
সাথে চকুত্ির মাধয্মে ( আইসিও) কষ্তিগর্সথ্ বয্কত্িদের ভাডা় পর্দানের আওতায়  
আনার সমভ্াবনা হয়। অনচুছ্েদ ৯ ইতিমধয্ে নিমন্লিখিত শরত্গলুি পর্তিষঠ্িত 
করেছে:
• এই অনদুানগলুি আইসিওর মাধয্মে রাজয্ের সমপ্ রূণ্  আওতা  সহ গয্ারানট্িগ -ু

লির একটি বয্বসথ্া তৈরি করে, যাতে বয্াংকগলুি ঝ ুঁকিপরূণ্ পরিসথ্িতিতে থাকা 
লোকদের জনয্ অসথ্াযী় অরথ্ অনদুানের অফার করতে পারে। 

• ফেরত যোগয্ সময়কাল ছয় বছর পরয্নত্ হবে, অনয্ চার বছরের জনয্ বয্তিকর্-
ম ী প নুরন্ব ীকরণযোগয্।

• কোনও ভাবেই এই অনদুানগলুি আবেদনকার ী  অনয্  কোন কাজে বয্য় করতে 
পারে না।

• এই অনদুানগলুি অবশয্ই ইজারা (ভাডা়) এর ভাডা় পর্দানে কঠোরভাবে পর্যো়গ 
করতে হবে।

• এই অনদুানগলুি সরব্াধিক পরিমাণ ছয় মাসিক পর্দান (ভাডা়) কভার  করতে পারে।

কর্ানত্িকাল আরথ্িক সহায়তা জনয্ ক ীভাবে আবেদন করা যাবে  এবং কোথায় 
এটি আবেদন করতে হবে?  
কর্ানত্িকাল আরথ্িক সহায়তা পাওযা়র জনয্  অবশয্ই COVID-19 এর লাইনে থাকা 
আরথ্িক পর্তিষঠ্ানগলুি থেকে আদরশ্ মডেল  গয্ারানট্ি সহ, বরাবরে  আবেদেন 
করতে হবে।

ভাডা় পর্দানের লকষ্ে যদি কর্ানত্িকাল আরথ্িক সহায়তা পাওযা়র জনয্   (ঋণ) 
আবেদন করে থাকি যেটা আমি মালিককে দিতে পারি নাই, তবে ক ীভাবে  এটি ফেরত 
দিতে হবে? 
আরডিএল ১১/২০২০ এর ৯ অনচুছ্েদ অন সুারে, ভাডা় পর্দানের জনয্ কর্ানত্িকাল 
আরথ্িক সহায়তা  (কর্েডি ট) ৬ বছরের মধয্ে ফেরত দিতে হবে, আরও ৪ বছরের জনয্ 
বয্তিকর্ম ী প নুরন্ব ীকরণযোগয্ ০% সদু সহ।

আমি যদি সাহাযয্ ফিরিযে় দিতে না পারি?
আরডিএল ১১/২০২০ এর ১০ অনুচ্ছেদে এর আভাসে  বলা হয়েছে যে কোভিড -১৯ এর অর্থ-
নৈতিক ও সামাজিক প্রভাবকে হ্রাস করতে সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাকৃতিক ব্যক্তিরা 
যারা কোনও আবাসের ভাড়াটিয়া এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্বলতার পরিস্থিতিতে 

২৫.

২৬.

২৭.

২৮. 



হাউজিংযে়র উপর আরডিএল 11/2020 COVID-19 সমপ্রক্িত পর্ায়শই জিজঞ্াসিত পর্শন্াবল ী (FAQs)15

থাকেন তারা সহায়তা প্রোগ্রাম থেকে উপকৃত হতে পারে। অন্য কথায়, তারা এই সহায়তা 
ব্যবহার করে ঋণের কিছু অংশ ফেরত দিতে পারবে। 
এই সহায়তার পরিমাণ পর্তি মাসে ৯০০ ইউরো পরয্নত্ এবং ভাডা় দাযে়র ১০০% যা 
যেখানে উপযকুত্ হবে, মলূ এবং সদু  পরিশোধের সাথে গহৃ ীত ঋণের 100% অবধি 
থাকবে সচরাচর আবাসনের জনয্। বরত্মানে, এই সহায়তা ম লুতবুি রযে়ছে। 

কর্ানত্িকাল আরথ্িক সহায়তার আমি একজন স বুিধাভগু ী, ঋণের সথ্গিতকরন বা 
কিসত্ি বজায়  থাকবে?
না, যদি ভাডা়টিযা় কর্ানত্িকাল আরথ্িক সহায়তার পর্োগর্ামটিতে পর্বেশ করে 
তবে ম লুতবি টির আর কোনও পর্ভাব পড়বে না। 

শ ীঘর্ই বাডি় থেকে উঠে যাওযা়র তারি খ রযে়ছে এবং অনয্ কোনও বাডি় খ ুঁজে পাওযা়র 
কোনও সংসথ্ান নেই।বাডি় থেকে উঠে যাওযা়র  আদেশটি কি কারয্কর হবে? আমি 
কি করতে পারি ?
এটি পর্তি টি নিরদ্িষট্ কষ্েতর্ে হওযা় উচিত: 
• পর্থমত, এটি অবশয্ই বিবেচনায় নেওযা় উচিত যে, সরকার করত্কৃ অয্ালারম্ের 

আদেশের সময় সমসত্ বিচারিক কারয্কর্ম সথ্গিত করা হযে়ছে। অতএব, যদি বাডি় 
থেকে উঠানোর তারিখটি এই অয্ালারম্ সমযে়র মধয্ে পডে়, তবে এই অয্ালারম্ের 
অবসথ্াটি উতত্োলনের পরে আদালত নতনু তারিখ নিরধ্ারণ না করা পরয্নত্ 
বাডি় থেকে উঠানোর পর্কর্িযা়টি  সথ্গিত করা হবে। 

• তদপুরি, একবার অয্ালারম্ের অবসথ্া শেষ হযে় যাওযা়র পরে, যেসব পরিবার ইউনি ট 
কোভিড -১৯ এর উতত্রকাল ীন পর্ভাবে সামাজিক বা অরথ্নৈতিক দ রুব্লতার 
কারণে এবং বিকলপ্ আবাসনের সনধ্ানের সমভ্াবনা না রাখে তারা আদালতে 
আবেদন করতে পারে , এই উদদ্েশয্ে আইনের একটি  বিশেষ সথ্গিতাদেশ দেওযা় 
হযে়ছে, উচছ্েদ পদধ্তি টি ২৪ শে নভেমব্র, ২৯/১৯৯৪  সালের আইনের অধ ীন লিজ 
চকুত্ি থেকে পর্াপত্ এবং এটি সচরাচর আবাসসথ্লের কষ্েতর্ে পর্যোজয্।

আপনি যদি এই পরিসথ্িতিতে থাকেন তবে অয্ালারম্ের অবসথ্া শেষ হযে় গেলে আপনি 
হাউজিং অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন বা ০১০ নমব্রে কল করতে পারেন।

সব কারয্পদধ্তিতে  ও সমসত্ কষ্েতর্ে এই  উচছ্েদে পর্কর্িযা় কি  সথ্গিত থাকবে?
না , এই সথ্গিতাদেশের বয্বসথ্াটি কেবলমাতর্ সেই লঞচ্গলুিতে (তারিখসহ বাডি় 
থেকে উঠে  যাওযা় ) পর্যো়গ করা হবে যা নিমন্লিখিতগলুির পর্তি টি পর্যো়জন ী-
য়তা পরূণ করে: 
• বিবাদি সচারাচর বাসসথ্ানের আলোকে বিচারাধ ীন উচছ্েদ আইন ী পর্কর্িযা়য় 

থাকলে।
• ২৯/১৯৯৪ সালের ২৪ নভেমব্ররের আইনে আরবান্ লিজের উচছ্েদটি আবাসিক 

ইজারা চকুত্িতে  উদভ্তূ  হযে়ছে । 
• ভাডা়টিযা়কে  পর্মান করতে হবে যে কোভিড -১৯-এর উতত্রকাল ীন  পর্ভাবের 

ফলে অরথ্নৈতিক বা সামাজিক দ রুব্লতার পরিসথ্িতি আছে, যা তার নিজের এবং 
যাদের সাথে তিনি বাস করেন তাদের জনয্ আবাসনের বিকলপ্ খ ুঁজে পাওযা় অসমভ্ব  
হযে়ছে।

ইজারাদার ঝ ুঁকিপরূণ্  এই অরথ্নৈতিক বা সামাজিক দ রুব্লতার পরিসথ্িতিতে আছেন, 
তখনই বিবেচনা করা হবে যখন তিনি পর্মাণ করবেন যে তিনি যৌথভাবে নিমন্লি-
খিত সমসত্ পর্যো়জন ীয়তা পরূণ করেছেন (নিবনধ্ 5 আরডি ১১/২০২০ তে পর্তি-
ষঠ্িত), যথা:
• যে বয্কত্ি ভাডা় পর্দান করতে বাধয্, সে বেকার হযে় আছে, অসথ্াযী় করম্সংসথ্ান 

২৯.

৩০.

৩১.
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নিয়নত্র্ণ ফাইল (ইআরটি ই) বা সব্াসথ্য্ বিধির কারণে তার করম্ দিবস হর্াস 
পেযে়ছে, যার জনয্ আযে়র যথেষট্ কষ্তি হযে়ছে।

• পারিবারিক ইউনি টের মোট আয়, সথ্গিতের জনয্ আবেদনের আগের মাসে গণনা 
করা হয়, যা নিমন্লিখিত স ীমা অতিকর্ম করে না:

• ৩ মাসিক আইপিআরএম (একাধিক পর্ভাব আযে়র সরকার ী সচূক)। এই 
স ীমাটি পর্তি টি নিরভ্রশ ীল বাচচ্ার জনয্ আইপিআরএম এর ০.১ গ নু 
বদৃধ্ি করা হবে (বা একক পিতা-মাতার পরিবার ইউনি টগলুির কষ্েতর্ে, 
পর্তি সনত্ানের আইপিআরএমের ০.১৫ গণু) এবং পর্তি টি বয্কত্ির জনয্ 
আইপিআরএম ০.১ গণু বাডি়যে় দেওযা় হবে পরিবার ইউনি টের সদসয্ ৬৫ 
বছরের বেশি হলে ।

• ৪ আইপিআরএম যদি পরিবার ইউনি টের এক বা একাধিক সদসয্ের ৩৩% 
এরও বেশি অকষ্মতা থাকে  তবে নিরভ্রতা বা অস সুথ্তার এমন পরিসথ্ি-
তিতে থাকে যা তাকে সথ্াযী়ভাবে কাজের জনয্ অযোগয্ করে দেয়। এই 
স ীমাটি পর্তি টি নিরভ্রশ ীল বাচচ্ার জনয্ আইপিআরএম এর ০.১ গ নু 
বদৃধ্ি করা হবে (বা একক পিতা-মাতার পরিবার ইউনি টগলুির কষ্েতর্ে, 
পর্তি সনত্ানের আইপিআরএমের ০.১৫ গণু বাডি়যে়) দেযা় হবে। 

• ৫ আইপিআরএম, যদি ভাডা়টিযা় ভাডা় দিতে বাধয্ থাকে, মসত্িষক্ের 
পকষ্াঘাত, মানসিক অস সুথ্তা বা বৌদধ্িক পর্তিবনধ্ ীতায় ভগুছে, যার 
সব্ ীকতৃ ডিগর্ি টি ৩৩%  বা তার চেযে় বেশি; বা শার ীরিক বা সংবেদন-
শ ীল পর্তিবনধ্ ী বয্কত্ির, ৬৫% এর সমান বা তার চেযে়ও বেশি অকষ্ম-
তার সব্ ীকতৃ ডিগর্ি সহ একজন বয্কত্ি; বা গ রু তুর অস সুথ্তায় ভগুছেন 
যা বয্কত্ি বা তাদের  ততত্ব্াবধায়ককে কোনও কাজের কর্িযা়কলাপ 
চালাতে অকষ্ম করে। 

তথয্সতূর্:
১মাসিক আইপিআরইএম ৫৩৭,৮৪ ইউরো

৩ মাসিক আইপিআরইএম ১৬১৩,৫২ ইউরো

৪ মাসিক আইপিআরইএম ২১৫১,৩৬  ইউরো

৫ মাসিক আইপিআরইএম ২৬৮৯,২০ ইউরো

• ভাডা় পর্দানের পাশাপাশি বাডি়র পর্াথমিক বয্য় এবং সরবরাহ (বিদয্ ৎু, জল, 
গয্াস, উতত্াপের জনয্ ডিজেল, টেলিফোন, কমি উনি টির ফি ) পরিবারের ইউ-
নি টের মোট আযে়র ৩৫% এর সমান বা তার বেশি হতে হবে। 

 € ভাডা় + € সরবরাহ> = ৩৫% আয়
•  বাডী়তে থাকা পরিবার ইউনি টের সদসয্দের মধয্ে কেউই সপ্েন ীয় অঞচ্লের 

কোনও বাডি়র মালিক বা সবুিধাভগু ী নয়। নিমন্লিখিত পর্যো়জনগলুির যে 
কোনও একটি ঘটলে এই বয্েবসথ্া পর্যোজয্ হবে না: 

• বাসসথ্ানটির অধিকার যখন অয্ালিকোট  অংশে বরত্ায় এবং এটি 
উতত্রাধিকার ী মরি টিস কাউসা  দব্ারা অরজ্িত হয়।

• যখন পারিবারিক ইউনি টের সদসয্রা সপ্েন ীয় অঞচ্লে বাডি়র মালিক 
হওযা় সতত্ব্েও তাদের নিয়নত্র্ণের বাইরে অনয্ কোনও কারণে পথৃক ী-
করণ বা বিবাহ বিচছ্েদের কারণে  ভোগ করতে অকষ্ম হয়।

• যখন  বাডি় টি তার মালিক বা তার সহাবসথ্ান ইউনি টের অনয্ কোনও 
সদসয্ের  শার ীরিক অকষ্মতার কারণে বসবাসের   অনপু যুকুত্ হয়।
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উচছ্েদ বা পর্কর্িযা় সথ্গিত করার জনয্ ক ীভাবে আবেদন করতে হবে?
• অরথ্নৈতিক বা সামাজিক দ রুয্োগকালে যদি বিচার বিভাগ ীয়  পর্কর্িযা় উছেদের 

নিরধ্ারিত  তারিখ সহ নিরব্াহ ী  পরয্াযে় থাকে: এবং  এই  উতত্রকাল ীন অরকষ্িত 
পরিসথ্িতি পর্মাণের জনয্ আরডিএলের ৬ নং অনচুছ্েদে বরণ্িত সমসত্ নথিপতর্ 
সংযকুত্ করে নিযকুত্ উকিল করত্কৃ অবশয্ই উপযকুত্ আদালতে একটি লিখিত 
দলিল পেশ করতে হবে ।

• সথ্গিতের জনয্ আবেদনটি গর্হণ করা হলে পর্শাসনের আইনজ ীব ী সামাজিক 
পরিসেবাগলুিতে যোগাযোগ করবেন এবং, আদালত যদি নিরধ্ারণ করে যে 
আইনে পরূব্াভাস দেওযা় পরিসথ্িতিগলুি দেওযা় হযে়ছে, তবে ডিকর্ি জারির মাধমে 
করবে, যেখানে  তারিখ সহ উচছ্েদটি আইনের অসাধারণ সথ্গিতাদেশে থাকবে। 
এবং এর পর যা ঘটবে, সামাজিক পরিষেবার রিপোরট্ অন সুারে কঠোরভাবে 
পর্যো়জন ীয় সময়কাল নিরধ্ারণ করবে। 

• যদি বিচার বিভাগ ীয়  পর্কর্িযা় উছেদের নিরধ্ারিত  তারিখ বিহ ীণ নিরব্াহ ী  
পরয্াযে় থাকে,   যেহেত ু বিবাদ ী অন রুোধ পর্কর্িযা়য় রযে়ছে তাই১০ দিনের মধয্ে 
তিনি ৪৪০.৩ এলইসি অন চুছ্েদে বিবেচিত কোনও পথ বেছে নিতে পারেন, বা শ নুানি 
আইন অনষুঠ্িত হয়নি: এই কষ্েতর্ে এটিও রযে়ছে যে আরডিএলের ৬ অনচুছ্ে-
দে বরণ্িত সমসত্ নথিপতর্ সংযকুত্ করে আদালতকে একটি লিখিত দলিল পেশ 
করতে হবে এবং সামাজিক পরিষেবাগলুি যথাযথ বিবেচিত বলে পদকষ্েপ গর্হণ না 
করা পরয্নত্ এই আদেশটির  সথ্গিতাদেশ বা শ নুানি সথ্গিতের অন রুোধ করতে 
পারে। আদালত ঘটনাটি ঘটে যাওযা়র ম হু রূত্ থেকে পর্কর্িযা়টি পর্তয্াহার করে 
সথ্গিত করে একটি ডিকর্ি জারি করবে এবং কঠোরভাবে পর্যো়জন ীয় সময়কা-
লটি নিরধ্ারণ করবে। সথ্গিতাদেশ সরব্াধিক আরডিএল (০২/০৪/২০২০) থেকে পর্-
বেশের সরব্োচচ্ ছয় মাসের জনয্ সথ্গিত করা হবে। একবার এই আদেশটি দেওার 
পরে, দেওযা়ন ী কারয্বিধির ৭ ই জানযুা়র ী, আইন ১/২০২০ এর অনচুছ্েদ ৪৪০.৩ 
অন সুারে দিনের গণনা প নুরায় শ রু ু হবে বা এটি শ নুানির তারিখ নিরদ্েশ করবে ।

বিচারিক কারয্কর্ম সথ্গিত বা উচছ্েদ কারয্কর করার সময়কাল কি ৬ মাস?  সেটা  
কখন থেকে গণনা করবে? 
আরডিএল ১১/২০২০ অন সুারে, সামাজিক পরিষেবাগলুির পর্তিবেদনের পর্েকষ্িতে 
কঠোরভাবে পর্যো়জন ীয় সমযে়র জনয্ পদধ্তিগলুির অসাধারণ সথ্গিতাদেশ 
ঘোষণা করা হবে, এটি 0২/০৪/২০২০ থেকে সরব্াধিক ৬ মাসের মধয্ে বিচারিক কা-
রয্কর্ম সথ্গিতকরণ  করা হবে, যেখানে  তারিখ সহ   উচছ্েদের নিরদ্েশ ছিল না, বা 
আদালতের শনুানি অনষুঠ্িতই হয়নি। ,

ততৃ ীয় বারের জনয্ জ লুাইতে  উচছ্েদের তারি খ নিরধ্ারিত হযে়ছে। আমি কি সথ্গি-
তের আবেদন করতে পারি? 
রাষট্্রের  অয্ালারম্ সমাপত্ির জনয্ সমসত্ পদধ্তিগত সময়স ীমা সথ্গিত হযে় যাওযা়র 
পরে আপনি সথ্গিতাদেশটি অন রুোধ করতে পারেন, তবে নিমন্লিখিত পর্তি টি পর্-
যো়জন ীয়তা পরূণ করতে হবে: 
• বিবাদির সচরাচর বাসসথ্ান সমপ্রক্িত ম লুতবুি থাকা উদভ্তূ বিচারিক উচছ্েদ 

পদধ্তি থেকে বেরিযে় আসতে হবে। 
• উচছ্েদটি অবশয্ই  ২৪ নভেমব্র, ২৯/১৯৯৪, আরবান লিজ আইনে নগর ইজারা 

চকুত্ির আওতায় হতে হবে ।
• ভাডা়টিযা়কে পর্মান করতে হবে যে , কোভিড -১৯-এর উতত্রকাল ীন পর্ভাবের 

ফলে অরথ্নৈতিক বা সামাজিক দ রুব্লতার পরিসথ্িতিতে তার নিজের জনয্ এবং 
যাদের সাথে  যারা বাস করেন তাদের জনয্ আবাসনের বিকলপ্ খ ুঁজে পাওযা় অসমভ্ব 
হযে়ছে। 

ইজারাদারকে উতত্রকাল ীন  অরথ্নৈতিক বা সামাজিক দ রুব্লতার এই পরিসথ্িতিতে 

 ৩২.

৩৩.

৩৪.
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বিবেচনা করা হবে যখন তিনি পর্মাণ করবেন যে তিনি সমম্িলিতভহাবে নিমন্লিখিত 
সমসত্ পর্যো়জন ীয়তা পরূণ করেছেন (নিবনধ্ ৫ আরডি ১১/২০২০ তে পর্তিষঠ্িত), 
যথা:
• যে  বয্কত্ি ভাডা় পর্দান করতে বাধয্, সে বেকার হযে় আছে, অসথ্াযী় করম্সং-

সথ্ান নিয়নত্র্ণ ফাইল (ইআরটি ই) বা সব্াসথ্য্ বিধি মানার কারণে তার করম্ 
দিবস হর্াস হযে়ছে, যার ফলে আযে়র যথেষট্ কষ্তি হযে়ছে,  বয্বসাযী়দের কষ্েতর্ে, 
তাদের আয়  উলল্েখযোগয্ হর্াস পেযে়ছে । 

• ৩ মাসিক আইপিআরএম (একাধিক  আযে়র পর্ভাবে সরকার ী সচূক)। এই 
স ীমাটি পর্তি টি নিরভ্রশ ীল বাচচ্ার জনয্ আইপিআরএম এর ০.১ গ নু 
বদৃধ্ি করা হবে (বা একক পিতা-মাতার পরিবার ইউনি টগলুির কষ্েতর্ে, 
পর্তি সনত্ানের  জনয্ আইপিআরএমের ০.১৫ গণু) এবং পর্তি টি বয্-
কত্ির জনয্ আইপিআরএম ০.১ গণু বাডি়যে় দেওযা় হবে পরিবার ইউনি টের 
সদসয্ ৬৫ বছরেরও বেশি হলে। 

• ৪ আইপিআরএম যদি পরিবার ইউনি টের এক বা একাধিক সদসয্ের ৩৩% 
এরও বেশি অকষ্মতা পর্কাশিত হয় তবে নিরভ্রতা বা অস সুথ্তার এমন 
পরিসথ্িতিতে থাকে যা তাকে সথ্াযী়ভাবে কাজের জনয্ অযোগয্ করে 
দেয়। এই স ীমাটি পর্তি টি নিরভ্রশ ীল বাচচ্ার জনয্ আইপিআরএম 
এর ০.১ গ নু বদৃধ্ি করা হয় (বা একক পিতা-মাতার পরিবার ইউনি টগলুির 
কষ্েতর্ে, পর্তি সনত্ানের আইপিআরএমের ০.১৫ গণু বাডি়যে়  দেওযা় হয়)। 

• ৫ আইপিআরএম,  বয্কত্ি যদি ভাডা় দিতে বাধয্ থাকে যিনি মসত্িষক্ের 
পকষ্াঘাত, মানসিক অস সুথ্তা বা বৌদধ্িক পর্তিবনধ্ ীতায় ভগুছে, যার 
সব্ ীকতৃ ডিগর্ি টি ৩৩% এর চেযে় বেশি বা তার চেযে় বেশি; বা শার ীরিক 
বা সংবেদনশ ীল পর্তিবনধ্ ী বয্কত্ি, ৬৫% এর সমান বা তার চেযে়ও বেশি 
অকষ্মতার সব্ ীকতৃ ডিগর্ি সহ একজন বয্কত্ি; বা গ রু তুর অস সুথ্তায় 
ভগুছেন যা বয্কত্ি বা তাদের ততত্ব্াবধায়ককে কোনও কাজের কর্িযা়ক-
লাপ চালাতে অকষ্ম করে।

তথয্সতূর্:
১মাসিক আইপিআরইএম ৫৩৭,৮৪ ইউরো

৩ মাসিক আইপিআরইএম ১৬১৩,৫২ ইউরো

৪ মাসিক আইপিআরইএম ২১৫১,৩৬  ইউরো

৫ মাসিক আইপিআরইএম ২৬৮৯,২০ ইউরো

• ভাডা় সংকর্ানত্ বাডি়র পর্াথমিক বয্য় এবং সরবরাহ (বিদয্ ৎু, জল, গয্াস, উতত্া-
পের জনয্ ডিজেল, টেলিফোন, কমি উনি টির ফি ) পরিবারের ইউনি টের মোট 
আযে়র ৩৫% এর সমান বা  বেশি হতে হবে। 

  € ভাডা় + € সরবরাহ> = ৩৫% আয়
• বাডী়তে থাকা পরিবার ইউনি টের সদসয্দের মধয্ে কেউই সপ্েন ীয় অঞচ্লের 

কোনও বাডি়র মালিক বা সবুিধাভগু ী নয়। নিমন্লিখিত পর্যো়জনগলুির যে 
কোনও একটি ঘটলে এই বয্বসথ্া পর্যোজয্ হবে না: 

• পারিবারিক ইউনি টের সদসয্রা সপ্েন ীয় অঞচ্লে বাডি়র মালিক হওযা় 
সতত্ব্েও তাদের নিয়নত্র্ণের বাইরে অনয্ কোনও কারণে পথৃক ীকরণ বা 
বিবাহ বিচছ্েদের কারণে  ভোগ করতে অকষ্ম হলে। অথবা  বাডি় টি তার 
মালিক বা তার সহাবসথ্ান ইউনি টের অনয্ কোনও সদসয্ের  শার ীরিক 
অকষ্মতার কারণে বসবাসের   অনপু যুকুত্ হলে।

• বাসসথ্ানটির অধিকার যখন অয্ালিকোট  অংশে বরত্ায় এবং এটি 
উতত্রাধিকার ী মরি টিস কাউসা  দব্ারা অরজ্িত হয়।
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ঋণের দাযে়র কিসত্ি ম লুতবি রাখার অরথ্ কি? 
মলুতবি এমন একটি পর্কর্িযা় যা জররু ী অবসথ্ার সময় বনধ্ক ী পর্দানের কিসত্ি 
বরধ্িত সমযে় দেযা় হয়। বনধ্কটির মাসিক কিসত্ি পর্দানের সথ্গিতাদেশ তিন মাসের 
জনয্ অনমুোদিত হযে়ছে, মনত্র্িপরিষদ করত্কৃ বরধ্িত হযে়ছে। 

বনধ্ক ী ঋণ পরি শোধের হার  সথ্গিতের জনয্ কে আবেদন করতে পারে ?
• সমভ্াবয্ সবুিধাভোগ ী  বনধ্ক ী /ঋণগর্হ ীতা যিনি রযে়ল ডিকর্ি আইন ৮/২০২০ 

এবং ১১/২০২০-এ উলল্েখিত অরথ্নৈতিক দ রুব্লতার মধয্ে আছেন,  পর্দতত্ 
বনধ্কের বা ধারের গয্ারানট্িযকুত্ অধিগর্হনের বাসত্বায়নে  চকুত্িগ লুির সাথে  
সরব্দা একমত রযে়ছেন:  

• 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। 

বনধ্ক ী অরথ্ পর্দানের কষ্েতর্ে সথ্গিতাদেশের জনয্ আমার আবেদনটি কি তারা 
অসব্ ীকার করতে পারে?
না, এটি বাধয্তামলূক। আবেদনটি গর্হণযোগয্ এবং পর্কর্িযা়জাত করতে হবে এবং 
শধুমুাতর্  পর্যো়জন ীয়তা পরূনে পর্তিষঠ্িত না করা হলে কেবল সথ্গিতাদেশ পর্দান 
নামঞজ্রু হতে পারে। 

কত  কিসত্ি  সথ্গিতের  জনয্  আবেদন করতে পারি?
বনধ্কটির মাসিক কিসত্ি পর্দানের সথ্গিতাদেশ তিন মাসের জনয্ অনমুোদিত হযে়ছে, 

মালিকানা সব্তব্ বাসসথ্ানে থাকলে এবং ঋণ থাকলে

১.

২.

৩. 

৪.
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৫. 

৬. 

৭.

মনত্র্িপরিষদ করত্কৃ সমপর্সারিত হতে পারে।

সথ্গিতাদেশের সাথে পিছিযে় দেওযা় পরিমাণগ লুি ক ীভাবে ফেরত দিতে হবে?
অয্ালারম্ের অবসথ্া শেষ হযে় গেলে তাদের অবশয্ই ঋণ সারা জ ীবন নিরধ্ারিত 
হারে  পরিশোধ করতে হবে। অয্ালারম্ের অবসথ্া শেষ হযে় গেলে এটি অবশয্ই একটি 
নোটারিযকুত্ নথির চকুত্ি হতে হবে।

কোন শরত্ের অধ ীনে সথ্গিত কিসত্ির পরিমাণ ফেরত দেওযা় উচিত?
সথ্গিত দেনা যে সব বিষয় অনত্রভ্কুত্ 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।

বনধ্কক ী দেনা পর্দানের সথ্গিতের  আবেদনের জনয্ কোন শরত্গ লুি প রূণ করতে 
হবে?
যারা করম্সংসথ্ান হারিযে়ছে বা নিযো়গকার ী, সব্-করম্সংসথ্ানকার ী বা পেশাদারদের 
কষ্েতর্ে, আযে়র যথেষট্ কষ্তি হযে়ছে বা কমপকষ্ে ৪০% টারন্ওভারে /বিল  হর্াস পেযে়ছে। 
এই নিবনধ্ের উদদ্েশয্ে, বয্বসাযী় এবং পেশাদাররা  VAT/IVAউপর ২৮ শে ডিসেমব্র, 
আইন ৩৭/১৯৯২এর ৫ অনচুছ্েদে শরত্ পরূণ করে এমন পর্াকতৃিক/শার ীরিক বয্কত্ি 
হিসাবে বিবেচিত হয়।
পারিবারিক ইউনি টের মোট আয়, যার মধয্ে আবেদনকার ী একটি অংশ, সথ্গিতের 
আবেদন জমা দেওযা়র আগের মাসকে ছাডি়যে় 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।

তথয্সতূর্:
১মাসিক আইপিআরইএম ৫৩৭,৮৪ ইউরো

৩ মাসিক আইপিআরইএম ১৬১৩,৫২ ইউরো

৪ মাসিক আইপিআরইএম ২১৫১,৩৬  ইউরো

৫ মাসিক আইপিআরইএম ২৬৮৯,২০ ইউরো
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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 বয্কত্ি , তার  সত্র্ ী যিনি আইনত পথৃক নয়  বা নিবনধ্িত অবিবাহিত অংশ ীদার  
এবং বাচচ্ারা  তাদের বয়স নিরব্িশেষে যারা  বাসসথ্ানে বাস করে, অভিভাবকতব্ 
সমপ্রক্ দব্ারা অনত্রভ্কুত্, পারিবারিক লালনের সাথে যকুত্ রযে়ছে।

বনধ্ক ী অরথ্ পর্দানের  সথ্গিতের জনয্ ক ীভাবে আবেদন করবেন ?
আবেদনটি অবশয্ই আরথ্িক পর্তিষঠ্ানে Telematics/ টেলিময্াটিকস্ পদদ্তিতে বা 
বয্কত্িগতভাবে জমা দিতে হবে যাদের  সাথে বনধ্ক ী ঋণ চকুত্ি সব্াকষ্রিত হযে়ছিল। 
তাদের  ওযে়বসাইটে একটি নিরদ্িষট্ ফরম্ রযে়ছে যা অবশয্ই নিরদ্িষট্ নথির সাথে জমা 
দিতে হবে।

বনধ্ক ী অরথ্ পর্দানের সথ্গিতাদেশ কোথায় আবেদন করতে হবে? 
যে আরথ্িক পর্তিষঠ্ানে বনধ্ক ী ঋণের  চকুত্ি সাকষ্রিত হযে়ছিলো।

বনধ্ক ী পর্দান সথ্গিতের আবেদনের জনয্ 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 ।

৮.

৯. 

১০. 

১১.
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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।

অরথ্নৈতিক দ রুব্লতার যে পরিসথ্িতি ঘটেছে তা পর্মাণ করার জনয্ যদি আমি 
কোনও নথি যোগার করতে না পারি তবে ক ী হবে?
বয্কত্ি যদি এই নথিগলুি সরবরাহ করতে না পারে তবে তাদের অবশয্ই কোভিড -১৯ 
সংকটের পরিণতি সমপ্রক্িত কারণগলুি পর্কাশ করে একটি দাযি়তব্শ ীল বিবতৃি দিযে় 
তার নয্ায়সঙগ্তার পর্মান করতে হবে। অয্ালারম্ের সথ্িতি এবং এর একস্টেনশানগলুি 
শেষ হযে় গেলে, আবেদনকার ীর  সরবরাহ করা হয়নি এমন নথিগলুি উপসথ্াপনের জনয্ 
এক মাস সময় পাবেন।

বনধ্ক ী  সমপ্দের  কিসত্ির সথ্গিতআদেশ ক ীভাবে সমপ্াদন হযে় থাকে?
এটি একটি আনষুঠ্ানিক সরকার ী দলিল: নোটারিযা়ল এবং রেজিসট্্রি বয্য় আরথ্িক 
পর্তিষঠ্ানের  দাযি়তব্ে থাকবে। ডকমুেনট্ারি লিগয্াল অয্াকট্স (আইএজেডি ) এ কর 
আরোপিত হয় না। রাষট্্রের  অয্ালারম্ের বৈধতার সময়, কাজগলুি আনষুঠ্ানিকভাবে 
করা যায় না (চলাচলের সব্াধ ীনতার অভাবে) ।

বনধ্ক ী ঋণের অরথ্ পরি শোধের কিসত্ির কষ্েতর্ে কত দিনের মধয্ে সথ্গিতের জনয্ 
আবেদন করতে পারেন?
আবেদনের শেষ সময়: অয্ালারম্  সথ্িতির ঘোষণার চডূা়নত্ তারিখ থেকে ১৫ দিন 
পরয্নত্

বনধ্ক ী  সমপ্তত্ির উপর কিসত্ি  পর্দানের সথ্গিতাদেশ কখন শ রু  ুহয় ?
বিবেচনার সময় : আবেদন উপসথ্াপনা থেকে সরব্োচচ্ ১৫ দিনের মধয্ে এটি পর্যো়গ 
করতে হবে।

বনধ্ক ী  ঋণ পরি শোধ  সথ্গিতের জনয্ আবেদনটি উপসথ্াপিত  করতে  কোনও 
খরচ আছে?
হয্া ,ঁ খরচ  ঋণদাতা বহন করে, একষ্েতর্ে আরথ্িক পর্তিষঠ্ান। এটি ডকমুেনট্ারি 
লিগয্াল অয্াকট্স ট্যাকস্ (আইএজেডি ) থেকে অবয্াহতিপর্াপত্।

১২.

১৩. 

১৪. 

১৫. 

১৬. 


	কীভাবে জানতে পারব যে আমি উচ্ছেদের স্থগিতাদেশ, ভাড়ার চুক্তি বর্ধিত করন বা  ভাড়া প্রদানের স্থগিতাদেশ, ভাড়া প্রদানে হ্রাস বা সময়  বর্ধিতকরনের প্রয়োজনীয় শর্তগুলি পূরণ করেছি ?
	আমার ভাড়ার  চুক্তি জরুরি অবস্থায় বা শীঘ্রই শেষ হলে কী হবে?
	 উদাহরণস্বরূপ, আমার ভাড়ার চুক্তি জুনে শেষ হবে, তবে আমি এখন বেকার এবং       অর্থ প্রদান করতে সক্ষম নই।  আমি কি ভাড়া স্থগিত বা সময় বর্ধনের জন্য অনুরোধ করতে পারি?  এবং আমি চুক্তিটি ৬ মাস বাড়ানোর জন্য বলতে পারি? 
	বেকার অবস্থায় এইসব মাসগুলিতে  অনাদেয় ভাড়া পরিশোধের জন্য মালিককে একটা প্রস্তাব করেছিলাম, উত্তরে আমাকে বলেছে  যে তিনি তা গ্রহন করবেন না। কি করতে পারি ?
	আমি সম্পত্তি (গুলির)  মালিক এবং ভাড়াটিয়া আমাকে ভাড়া দিতে পারছে না। কোনও চুক্তিতে পৌঁছানোর কি আমার বাধ্যবাধকতা আছে? আমি কি মামলা দায়ের করে আইনী কার্যক্রম শুরু করতে পারি? 
	আমার বাড়ির মালিক বড়  ধরনের ধারক কিনা আমি কীভাবে জানব?
	যদি আমার বাড়ির মালিকানা একটি ব্যবসা  প্রতিষ্ঠান হয় এবং আমি ভাড়া দিতে  সক্ষম নই, তবে আমি কী করতে পারি? কি অনুরোধ করতে পারি? 
	আমি ভাড়া দিতে পারছি না এবং মালিক আমাকে  বাড়ী ছেড়ে যেতে বলছে। আমি কি করতে পারি?  বর্তমান পরিস্থিতিতে কি উচ্ছেদ হতে পারে? 
	৯. আমি আমার চাকরিটি হারিয়ে ফেলেছি বা আমার আয়ও হ্রাস পেয়েছে এবং আমি ভাড়া দিতে পারিছি না। ভাড়ার সাহায্য কী আছে? 
	ভাড়া স্থগিতের অর্থ কী? এবং ভাড়া  প্রদানের সাময়িক স্থগিতকরন  কী?
	কে ভাড়া স্থগিতের জন্য আবেদন করতে পারে?
	ভাড়া স্থগিতের জন্য কত সময় পর্যন্ত  চাইতে  পারা যায়?
	কখন ভাড়া স্থগিতের জন্য আবেদন করা উচিত? কখন থেকে এটি গণনা করা হবে? কতসময় পর্যন্ত এটি আবেদন করতে পারি?
	কীভাবে ভাড়া প্রদানের অস্থায়ী বর্ধিতকরণ বা স্থগিতাদেশের জন্য আবেদন  করবেন? 
	ফলাফল  পেতে আমাকে কত সময় অপেক্ষা করতে হবে? 
	উদ্ভূত  অর্থনৈতিক দুর্বলতার পরিস্থিতিতে থাকার অর্থ কী?
	অর্থনৈতিক দুর্বলতার যে পরিস্থিতি ঘটেছে তা আপনি কীভাবে প্রমাণ করবেন ?
	বসবাসের নিবন্ধকরণ প্রমানপত্রের জন্য কোথায় আবেদন করবেন? 
	পারিবারিক ইউনিটের সমস্ত সদস্যের জন্য সম্পত্তি রেজিস্ট্রি সূচক পরিসেবা থেকে সাধারণ তথ্যের জন্য কোথায় আবেদন করতে হবে? 
	অর্থনৈতিক দুর্বলতার যে পরিস্থিতি ঘটেছে তা প্রমাণ করার জন্য  যে নথিগুলি জমা দেওয়ার আদেশ করেছে তার মধ্যে যদি আমি কোনও নথি না  দিতে পারি  তবে কী হবে? 

	ক্ষণকালীন আর্থিক সহায়তা কি?   
	কীভাবে একটি অস্থায়ী অর্থ পরিশোধের বর্ধিতকরণ চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে করা যায়?
	আমার বাবা আমাদের সাথে থাকেন, সহাবস্থান  ইউনিটের আয় গণনা করার জন্য আমাকে কি তার পেনশনের আয় বিবেচনায় নিতে হবে? সহাবস্থান ইউনিট বলতে কী বোঝায়? 
	বন্ধকী  ঋণ পরিশোধ  স্থগিতের জন্য আবেদনটি উপস্থাপিত  করতে  কোনও খরচ আছে?
	বন্ধকী  সম্পত্তির উপর কিস্তি  প্রদানের স্থগিতাদেশ কখন শুরু হয় ?
	বন্ধকী ঋণের অর্থ পরিশোধের কিস্তির ক্ষেত্রে কত দিনের মধ্যে স্থগিতের জন্য আবেদন করতে পারেন?
	বন্ধকী  সম্পদের  কিস্তির স্থগিতআদেশ কীভাবে সম্পাদন হয়ে থাকে?
	অর্থনৈতিক দুর্বলতার যে পরিস্থিতি ঘটেছে তা প্রমাণ করার জন্য যদি আমি কোনও নথি যোগার করতে না পারি তবে কী হবে?
	বন্ধকী প্রদান স্থগিতের আবেদনের জন্য কোন নথি জমা দিতে হবে?
	বন্ধকী অর্থ প্রদানের স্থগিতাদেশ কোথায় আবেদন করতে হবে? 
	বন্ধকী অর্থ প্রদানের  স্থগিতের জন্য কীভাবে আবেদন করবেন ?
	পারিবারিক ইউনিট বলতে কী বোঝায়?
	বন্ধককী দেনা প্রদানের স্থগিতের  আবেদনের জন্য কোন শর্তগুলি পূরণ করতে হবে?
	কোন শর্তের অধীনে স্থগিত কিস্তির পরিমাণ ফেরত দেওয়া উচিত?
	কত  কিস্তি  স্থগিতের  জন্য  আবেদন করতে পারি?
	বন্ধকী অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশের জন্য আমার আবেদনটি কি তারা অস্বীকার করতে পারে?
	বন্ধকী ঋণ পরিশোধের হার  স্থগিতের জন্য কে আবেদন করতে পারে ?
	ঋণের দায়ের কিস্তি মুলতবি রাখার অর্থ কি? 
	তৃতীয় বারের জন্য জুলাইতে  উচ্ছেদের তারিখ নির্ধারিত হয়েছে। আমি কি স্থগিতের আবেদন করতে পারি? 
	বিচারিক কার্যক্রম স্থগিত বা উচ্ছেদ কার্যকর করার সময়কাল কি ৬ মাস?  সেটা  কখন থেকে গণনা করবে? 
	উচ্ছেদ বা প্রক্রিয়া স্থগিত করার জন্য কীভাবে আবেদন করতে হবে?
	সব কার্যপদ্ধতিতে  ও সমস্ত ক্ষেত্রে এই  উচ্ছেদে প্রক্রিয়া কি  স্থগিত থাকবে?
	শীঘ্রই বাড়ি থেকে উঠে যাওয়ার তারিখ রয়েছে এবং অন্য কোনও বাড়ি খুঁজে পাওয়ার কোনও সংস্থান নেই।বাড়ি থেকে উঠে যাওয়ার  আদেশটি কি কার্যকর হবে? আমি কি করতে পারি ?
	ক্রান্তিকাল আর্থিক সহায়তার আমি একজন সুবিধাভুগী, ঋণের স্থগিতকরন বা কিস্তি বজায়  থাকবে?
	আমি যদি সাহায্য ফিরিয়ে দিতে না পারি?
	ভাড়া প্রদানের লক্ষে যদি ক্রান্তিকাল আর্থিক সহায়তা পাওয়ার জন্য   (ঋণ) আবেদন করে থাকি যেটা আমি মালিককে দিতে পারি নাই, তবে কীভাবে  এটি ফেরত দিতে হবে? 
	ক্রান্তিকাল আর্থিক সহায়তা জন্য কীভাবে আবেদন করা যাবে  এবং কোথায় এটি আবেদন করতে হবে?  
	পরিবর্তনকালীন সাহায্য তহবিলের জন্য শর্ত কি কি? 
	কে ক্ষণকালীন সাহায্য তহবিলের জন্য অনুরোধ করতে পারেন ?
	স্থগিতাদেশের সাথে পিছিয়ে দেওয়া পরিমাণগুলি কীভাবে ফেরত দিতে হবে?

