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যেভাটব ভাডায 
পররবর্ ন হটছ 
ভাডাটে আর বাসামালিকটের জন্ 

1রিটসমর 2022 যেটক, ে্ যরন্ি যহামস (ওটযিস) অ্াক 2016 
যেভাটব ওটযিটস বাসামালিটকরা রাটের সমরত ভাডা যেটবন রাটর 
পররবর্ ন আনটব। 

নরন আইনটে চটতগলিটক সহজ কটর, ওটযিটস ভাডা যেওযা 
বাসাগলির অবসায উনতর আটন আর ভাডাটে এবি বাসামালিকটের 
আটরা যবশি সরকা আর রনশযরা পোন কটর। 
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এই নরন আইনটের 
আমার জন্ অে রক? 
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নতু ন আইননর অধীনন, ভাডানে আর লাইনেনপানতরা ‘চু কতর 
ধারক’ হন় উঠনে। ভাডাকে়ােনবর চু কত ‘দখল রাখার চু কত’ 
দারা পততসাপিত হনে। নতু ন আইননর ফনল ভাডা দদও়া 
েহজতর হনে আর তা আনরা দেশি েরকা পদান করনে। 

চু কতর ধারকনদর জন্ এর অর হল: 

• এককে পলশখত চু কত িাও়া যা আিনার অতধকার এেং 
দাত়বগপল জানা় 

• ‘দনা ফল’ দনাকেি েম়কানল দই মাে দরনক ছ় মাে েৃদধ 

• উনছদ দরনক আনরা দেশি রকা 

• উতরাতধকানরর অতধকানর উনতত, এো জানা় দয কার 
এককে োো় োে করা চাপলন় যাও়ার অতধকার রানক, 
উদাহরণসরি েত্ মানন ভাডানে মারা যাোর ির 

• যু গ চকত-ধারকনদর জন্ আনরা নমনী় ে্েসা, যানত দখল 
রাখার চু কতনত কাউনক দযাগ করা ো তার দরনক োদ 
দদও়া েহজতর হ় 

বাসামালিক 
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যারা ম্াননজনমন দকামাতন ো এনজননর মাধ্নম তানদর 
েমতত ভাডা দদন, তারা েহ েে দোিাল আর দেেরকারী 
োোমাপলকনদর এগপল করার পন়াজন হনে: 

• নতু ন আইন দমনন চলা 

• তানদর েমতত আর কাগজিতর পন়াজনী় আিনেে করা 

োোমাপলকনদর কানছ এর অর হল: 

• এককে েহজতর ে্েসা, দু ই ধরনণর চু কত েহ: 
োমাতজকভানে ভাডা দদও়া দকতর ‘েরককত’ আর 
দেেরকারী ভাডা দদও়া দকতর ‘োধারণ’। 

• েমততগপল যানত তফে ফর দহউম্ান হাতেনেিন (মানষ 
োে করার জন্ উিযততা, এফএফএইচএইচ) তা তনকচত 
করা। এনত অনভ্ ু ত হনে, বেদ্ততক তনরািতা িরীকা আর 
তনকচত করা দয দধাঁ ় ার অ্ালামগপল কাজ কনর আর 
কােন দমাননাকাইে দেনেকের তফে করা হ়। 

• িতরত্াগ করা েমততগপল আদালনতর আনদি 
ছাডাই িনরা় দখল করা যানে। 

আমায এরপর রক করটর হটব? 
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আমরা চাই দয এই হসানর েকনলর জন্ 
যরােমে মেৃণ দহাক। 

আিতন োোমাপলক ো ভাডানে যাই দহান না দকন 
এই িতরেত্ নগপল আিনার জন্ তক অর রানখ তা 
জানা গরবিণ। 

তকভানে আইনকেনত িতরেত্ ন হনছ তার তেষন় 
আনরা তনর্র জন্ gov.wales/ 
rentinghomes-এ যান ো আিনার 
োোমাপলনকর োনর করা েলন। 
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একসাটে কাজ করা 

সবার জন্ সরককর বাসার জন্ 

http://gov.wales/rentinghomes
http://gov.wales/rentinghomes



