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ফেব্রুোরি 2022



পষৃ্া 2

এই নরর কীভানব ব্যবহাি কিনবন

এটি এেটি সহজ পাঠ্য নথে। তকে এটি পডার থষেকরে আপনার সহােতা প্রকোজন 
হকত পাকর। থস থষেকরে আপনার পথরটিত োউকে সাহায্য েরকত েেনু।

নীল িনেি ফবাল্ড শব্দগুলল থোঝা েথঠন হকত পাকর। নীে রকের থসই সে 
শকদের অে্থ আপটন 12 নম্বি পষৃ্াে থপকে যাকেন।

এই নথেকত আমিা েেকত ওনেলশ সিকািনক থোঝাকনা হকেকে। আরও 
তকে্যর জন্য এখাকন থযাগাকযাগ েরুন:

ওনেবসাইে:  gov.wales/renting-homes-housing-law-
changing

ই-ফমল: RentingHomes@gov.wales

ফোন:  03000604400

েনোসসম্বলস ে্যেহার েকর এই নথেটিকে সহজ পাঠ্য েকর তুকেকে ইলজ রিড 
ওনেলস। এই সহজ সংস্করকণর ে্যাপাকর আপনার মতামত এখাকন থলিে েকর থিন।

mailto:RentingHomes%40gov.wales?subject=
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aZ9W9jTWYEixHoHk1luPyZw1J1OAxGpFrRmNL9CCXxRUNzZQM1ZQUENKWFNURlVaWEE3VzM4UUhJSi4u
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ভূরমকা

ওকেেকস োটড ভাডা থনওোর টনেকমর থষেকরে থেেু পথরেত্থ ন আনা হকছে।

নতুন বাড়ি ভা়িা আইনন োটড ভাডা থনওো আরও সরে ও সহজতর হকে। 

োটডকত োোর সমে আপনার েী েরা উটিত আর েী েরা উটিত নে তা 
আরও পথরষ্ার েকর থিকে এই নতুন আইন।

এই গাইডটি এমন ে্যক্তিকির জন্য যাঁরা োটডওোো ো থেটিং একজকটের োে 
থেকে োটড ভাডা টনকছেন।
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কী কী পরিবর্তন হনর িনলনে?

নরুন আইন অনযুােী:

 ▪ আপটন এখন কন্টাক্ট ফহাল্ডাি (ভাডাকি নে) থহসাকে পথরটিত হকেন।

 ▪ আপনাকে এেটি অকুনপশন কন্টাক্ট (যা আকগ ভাডার িুক্তি নাকম পথরটিত 
টেে) থিওো হকে।

ফ্্যাি ো োটডর মালেকের সকগে আপনার অে্থাৎ েন্টাক্ট থহাল্ার ো ভাডাকির 
থয িুক্তি হে তাকেই অকুনপশন কন্টাক্ট েকে।

অকুনপশন কন্টাক্ট সম্পনক্ত  রর্য

2 ধিনেি অকুনপশন কন্টাক্ট হল:

সসরকওি কন্টাক্ট - আপটন যথি আপনার স্ানীে োউলসিে ো হাউলজং 
অ্যাকসাক্সকেশন (যাকে েথমউটনটি ে্যান্ডেড্থ স েো হে) থেকে আপনার োটড 
ভাডা থনন।

স্্যান্াড্ত  কন্টাক্ট - আপটন যথি থোনও োটডওোোর োে থেকে ে্যক্তিগতভাকে 
োটড ভাডা থনন। 

আোর থেেু ধরকণর আোসকনর থষেকরে েথমউটনটি ে্যান্ডেড্থ সরাও এই েন্টাক্ট 
ে্যেহার েরকত পাকরন। উিাহরণস্বরূপ, সমরে্থত আোসন (আরও তকে্যর জন্য 
টনকি ‘সমরে্থত আোসন’ থেভাগটি থিখুন)।
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অকুনপশন কন্টানক্টি শর্ত াবলী

আপনার োটডওোো অেশ্যই লেথখতভাকে আপনাকে অকুনপশন কন্টাক্ট 
থিকেন।

আপটন েী েরকত পাকরন এেং েী েরকত পাকরন না এেং আপনার োটডওোো 
েী েরকত পাকরন এেং েী েরকত পাকরন না তা এই েন্টাকক্ট থেস্াথরতভাকে 
জানাকত হকে।

এই কন্টানক্ট টনম্নলেথখত থেষেগুলে অেশ্যই রাখকত হকে: 

 ▪ টযটন ভাডা টনকছেন তাঁর নাম এেং ভাডা থিওো সম্পক্তির থঠোনা।  

 ▪ অথধোর এেং িাটেত্ব। উিাহরণস্বরূপ, োটডর থোনও লজটনস থঠে েরার 
িাটেত্ব েত্থ াে োটডওোোর উপর।

 ▪ প্রক্তথিকনর নানারেম সমস্যা। উিাহরণস্বরূপ, ৪ সপ্াহ ো তার থেথশ সমে 
োটডকত থেউ না োেকে থসিা োটডওোোকে জানাকনা।
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 ▪ অন্যান্য তে্য। উিাহরণস্বরূপ, আপনাকে োটডকত থপাষ্য রাখার অনমুক্ত 
থিওো হকেকে থে না থস সে তে্য।  

আপনার অে্থাৎ েন্টাক্ট থহাল্াকরর পেন্দ অনযুােী েন্টাক্টটি এেটি টপ্রটে আউি 
হকত পাকর ো অনোইকন ইকমে েরাও হকত। 

েন্টাকক্ট উক্লিথখত সেথেেুর ে্যাপাকর আপটন খুথশ হকেই একত স্বাষের েরকেন।
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আবাসন আইনন অন্যান্য পরিবর্তন 

আোসন আইকন গুরুত্বপূণ্থ থেেু পথরেত্থ ন েরা হকেকে, থযমন:

বাড়িডে বসবানসি উপনযাগী কনি ফরালা

োটডওোোকির অেশ্যই টনশ্চিত েরকত হকে থয আপনার োটডটি েসোকসর জন্য 
উপযুতি।

উিাহরণস্বরূপ, আপনার োটডওোোকে অেশ্যই:

 ▪ থধাঁোর অ্যাোম্থ োগাকত হকে

 ▪ কাব্তন মননাক্াইড অ্যাোম্থ োগাকত হকে 

 ▪ টনরাপি থেি্ুযৎ ে্যেস্া টনশ্চিত েরকত হকে।

কাব্তন মননাক্াইড এেটি থেষাতি গ্যাস এেং এটি আপনার োটডকত 
প্রকেশ েরকত পাকর। উিাহরণস্বরূপ, আপনার গ্যাস েেোর 
খারাপভাকে রষেণাকেষেণ েরা হকে এই সমস্যা থিখা থিকত পাকর।
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আপনার োটডটি যথি েসোকসর উপযুতি না হে, তা হকে থসই সমকের ভাডা 
আপনাকে থিকত হকে না। 

ফেন়ি যাওোি ফনাডেশ

োটডওোো আপনাকে োটড থেকড থিওোর জন্য েেকে তাকঁে অেশ্যই আপনাকে 
এেটি থনাটিশ থিকত হকে।

থনাটিশ হে এেটি লেথখত ফম্থ যা আপনাকে েকে থয আপনার েী েরা উটিত 
এেং েখন েরা উটিত। 

োটডওোো যথি আপনাকে োটড থেকড থিওোর েো েকেন এেং থস থষেকরে 
আপনার তরকফ থোনও ভুে না োেকে, োটডওোোকে আপনাকে অেশ্যই 
৬ মানসি থনাটিশ থিকত হকে।  

https://gov.wales/fitness-homes-human-habitation-guidance-landlords
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ফমিামর

আপটন োটড থমরামকতর অেস্া খারাপ টনকে অক্ভকযাগ েরকে তার ক্ভক্তিকত 
আপনার োটডওোো আপনাকে োটড থেকড থযকত েেকত পাকরন না। 

জনেন্ট কন্টাক্ট ফহাল্ডাস্ত

আপটন আপনার োটডওোোকে আপনার েন্টাকক্ট এমন োউকে থযাগ েরকত 
েেকত পাকরন যাঁর সকগে আপটন োেকত িান। এটি েরার জন্য আপনাকে এেটি 
নতুন েন্টাক্ট শুরু েরকত হকে না। 

আপনাি বাড়ি অন্য কািও হানর রুনল ফেওো 

আপনার ভাডা থনওো োটডকত িানা োোর জন্য আপটন আপনার োটড অন্য 
োরও হাকতও তুকে থিকত পাকরন। আপটন িইু িফাে আপনার োটড োউকে 
থিকত পাকরন – িাইকে আপনার সগেীকে এেং তার পর আপনার প্রাপ্েেস্ক 
সন্ানকির আপনার োটড থিকত পাকরন।

সমরর্তর আবাসন

আপটন যথি এেটি সমরে্থত আোসকন ৬ মাকসর থেথশ সমে ধকর োস েকর 
োকেন, তা হকে আপটন এেটি সমরর্তর স্্যান্াড্ত  কন্টানক্টি অথধোরী হকেন। 
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সমরে্থত আোসন হে যখন আপনার োটডওোো আপনাকে অক্তথরতি পথরকষো 
প্রিান েকরন – উিাহরণস্বরূপ, আপনাকে মািে ো অ্যােকোহকের থনশা থেকে 
মকু্তি থিকত সাহায্য েরা। 

সমরর্তর স্্যান্াড্ত  কন্টাক্ট অকনেিা স্্যান্াড্ত  কন্টানক্টি মকতাই। তকে আপনার 
োটডওোো তার মকধ্য থেেু শত্থ  অন্ভু্থ তি েরকত পাকরন: 

 ▪ প্রকোজন পডকে থেলল্ংকের মকধ্যই আপনাকে স্ানান্র েরা হকত  
পাকর।

 ▪ আপটন থোনও গুরুতর ভুে েরকে োটডওোো আপনাকে ৪৮ ঘণ্া পয্থন্ 
োটড থেকে িকূর অন্যরে োেকত েেকত পাকরন। তকে এটি ৬ মাকস ৩ োকরর 
থেথশ েরা যাকে না।

আোসন আইকন পথরেত্থ ন সম্পকে্থ  আরও তকে্যর জন্য আপটন ‘ভাডাকিকির 
জন্য োটড ভাডার অে্থ েী’ শীষ্থে টনকি্থ থশোর নথেটি পডকত পাকরন এখাকন: 
gov.wales/tenants-housing-law-changing-renting-
homes

https://llyw.cymru/tenantiaid-mae-cyfraith-tai-yn-newid-rhentu-cartrefi
https://llyw.cymru/tenantiaid-mae-cyfraith-tai-yn-newid-rhentu-cartrefi


পষৃ্া 12

করঠন শব্দ

কাব্তন মননাক্াইড

োে্থন মকনাক্াইড (CO) এেটি অত্যন্ থেষাতি গ্যাস। CO মারাত্মে হকত পাকর এেং এটি অত্যন্ থেপজ্জনে, 
োরণ এটি থিখা যাে না এেং এর থোনও স্বাি ো গন্ধ থনই।


