
  আপনার ভাড়া সম্পর ক্ি ত ক্ান ক্ান 
অরি্ার আছে তা কেছন রনন

প্রাইভেট েরাড়রাভটভের এমন কিছু অকিিরার আভছ যরা আইন দ্রাররা রকষিত এবং েরাড়রাভট কিভেভব 
আপনরার কিরান কিরান অকিিরার আভছ তরা জরানভত পরারভে আপকন আরও আত্ম কবশ্রাভের েরাভে 
আপনরার বরাকড়ওয়রােরা বরা কেটং এভজভটের েভগে িেরা বেভত পরারভবন। 

বারড় ভাড়া কনওয়ার আছে যাচাই ্ছর রনন
আইন অনুেরণ িররার জন্য বরাকড়ওয়রােরা এবং কেটং এভজটেভের অবশ্যই ে�কত্ত েরাড়রা কেওয়রার 
জন্য করকজস্রার িরভত িভব। শুিুমরাত্র করকজস্রার্ড  বরাকড়ওয়রােরা এবং কেটং এভজটে ব্যবিরার িরভবন 
এবং যরাররা করকজস্রার্ড  নন তরাভেরভি করভপরাট্ড িরভবন। 

কনাটিশ না রিছয় আপনাছ্ আপনার বারড় খারি ্ছর চছি কযছত বিা রনরিদ্ধ 
কনরাটশ নরা কেভয় এবং এিট িভ�রার আইকন প্করিয়রা অনুেরণ নরা িভর বরাকড়ওয়রােরা কিন্তু কিরানও 
েরাড়রাভটভি তরাকড়ভয় কেভত পরাভর নরা। িতটরা েময় কনরাটশ কেওয়রার প্ভয়রাজন আভছ তরা আপনরার 

বরাকড় েরাড়রার চুকতির প্িরাভরর উপর কনে্ড র িরভব। আপকন যকে কনকচিতেরাভব নরা জরাভনন কয আপনরার 
কিরান িরভণর েরাড়রার চুকতি আভছ, তরািভে আপনরার কনভজর বরাকড় েরাড়রার চুকতি পভড় কেখরা উকচত। 
কবআইকনেরাভব তরাকড়ভয় কেওয়রা এিট ক�ৌজেরাকর অপররাি এবং এটরা কবকেন্ন িরভণর িভত পরাভর। এভত 
অন্তেু্ড তি রভয়ভছ হুমকি কেওয়রা এবং িয়ররান িররা, বরাকড়র তরােরা বেভেভয় কেওয়রা বরা আইকন প্করিয়রা 
এবং কনরাটভশর কময়রাে অনুেরণ নরা িররা। 



আপনার বারড়ওয়ািাছ্ অবশ্যই আপনার বারড়ছ্ ভাছিা অবস্ায় রাখছত হছব এবং 
প্রছয়ােনীয় সমস্ত কমরামত ্রছত হছব 
বরাকড়ওয়রােরাভের উপর েরাকয়ত্ব রভয়ভছ কয তরাভেরভি প্রাি-েরাড়রা যরাচরাই িভর কিরানও প্ভয়রাজনীয় িরাজ 
শনরাতি িরভত িভব এবং অবশ্যই েরাড়রাভটভের কেই কবষভয় অবকিত িরভত িভব। বরাকড় েরাড়রা কেওয়রার কময়রাে 
চেরািরােীন তরাভেরভি কনভজর ে�কত্ত েরাভেরা অবস্রায় ররাখভত িভব এবং প্ভয়রাজনীয় কমররামত িরভত িভব 
এবং কযভিরানও প্ভয়রাজনীয় িরাজ যুকতিেগেত েমভয়র মভি্য পকরচরাকেত িরভত িভব। তরাভেরভি কনকচিত িরভত 
িভব কয বরাকড়র মভি্য কযন বরাইভর কেভি বরাতরাে এবং জে নরা ঢুভি আভে এবং প্েত্ত েুকবিরা, ক�ক্সচরার, ক�টং 
এবং কিরানও উপিরণ ও �রাকন্ডচরার কযন কনররাপে িয়, ঠিিেরাভব িরাজ িভর এবং উপযুতি ব্যবিরারভযরাগ্য ও 
কমররামতভযরাগ্য অবস্রায় েরাভি এছরাড়রা বরাকড়ওয়রােরাভেরভি কনকচিত িরভত িভব কয আগুন এবং িরাব্ডন মনক্সরাইর 
করভটিশন ব্যবস্রা কযন েব্ডভশষ আইন কমভন চভে

আপনার বারড়ওয়ািা যরি সরম্পত্তছত আসছত চায় তাহছি তাছিরছ্ আপনাছ্ কনাটিশ 
রিছত হছব 
বরাকড়ওয়রােরাভের িরাভছ অকিিরার আভছ কয তরাররা ে�কত্তর অবস্রা কনরীষিণ িররার জন্য এবং কমররামভতর িরাজ 
পকরচরাকেত িররার জন্য েকপিত্তভত প্ভবশ িরভত পরাভরন, এবং এই িরাজগুভেরা িররার জন্য েরাড়রাভটভেরভি 
তরাভের বরাকড়ওয়রােরাভি উপযুতি অ্যরাভক্সে কেভত িভব। জরুকর কমররামভতর জন্য বরাকড়ওয়রােরা অকবেভবে অ্যরাভক্সে 
চরাইভত পরাভর। অন্যেরায়, বরাকড়ওয়রােরা বরা তরাভের এভজটে, েরািরারণত েরাড়রাভটর েভগে এিট উপযুতি েময় 
কনকে্ড ষ্ট িরভবন, তভব প্রােকগেি কনরাটশ কেভয় তরাররা কেভনর ন্যরায্য েমভয়  েকপিত্তভত প্ভবশ িরভত পরাভরন। 
উেরািরণস্বরূপ, Private Residential Tenancy (প্রাইভেট আবরাকেি েরাড়রা)-এর আওতরািীন, (অে্ডরাৎ কয েরাড়রার 
চুকতিগুভেরা 1 করভেবের 2017 তরাকরভখ বরা তরারপর কেভি শুরু িভয়ভছ), এিজন বরাকড়ওয়রােরা বরা এভজটেভি 
আপনরাভি অবশ্যই 48 ঘণ্রার কনরাটশ কেভত িভব। 

ভাড়া বৃরদ্ধ
আপনরার েরাড়রার চুকতি যকে 1 করভেবের 2017 তরাকরভখ বরা তরারপর কেভি শুরু িভয় েরাভি, তরািভে কিরানও েরাড়রা 
বৃকধির আভগ বরাকড়ওয়রােরাভেরভি আপনরাভি 3 মরাভের আগরাম কনরাটশ কেভত িভব। তরাররা 12 মরাভের কময়রাভে শুিু 
এিবরার েরাড়রা বৃকধি িরভত পরাভরন। আপনরার িরাভছ এিজন Rent Officer-এর মরাি্যভম কিরানও অন্যরায্য েরাড়রা 
বৃকধি চ্যরাভেঞ্জ িররার অকিিরার আভছ। 

আপনরার েরাড়রা েপিকি্ড ত অকিিরার এবং েে্য েিরায়তরা েপিভি্ড  আরও জরানরার জন্য, কনম্নবকণ্ডত কেভকে যরান: 

GOV.SCOT/RENTERSRIGHTS


