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গভর্রন কোবি হ াচু ল

গভর্রন হ াকল আিাসর্ বিবিমালা প্োম্বকম্বে স্বাক্ষর কম্বরম্বের্

বিবিমালা S.69/A.297 হোট দািীর এখবিয়ার সম্পম্বকন েিনািলী আম্বরাপ্ কম্বর হেখাম্বর্
দািীদার একটট বর্বদনষ্ট সীমাম্বরখার মাম্বে অিবিি িাদীর মাবলকার্ািীর্ একটট সম্পবির
ভাড়াটটয়া, িা বলে গ্র ণকারী
বিবিমালা S.290/A.113 একের্ হদর্াদাম্বরর সুদম্বক িার ভাড়া-বিবিেীল বলম্বের
হদউবলয়া প্রক্রিয়া হিম্বক খাবরে কম্বর
গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ আবাসর্ সংক্রান্ত এক্টি থবথিমালা প্যাকক্কজ স্বাক্ষর ক্করকের্।
থবথিমালা (S.69/A.297 হোি দাবীর এখথিয়ার সম্পকক্ন শিনাবলী আকরাপ্ ক্কর হেখাকর্ দাবীদার
এক্টি থর্থদনষ্ট সীমাকরখার মাকে অবথিি বাদীর মাথলক্ার্ািীর্ এক্টি সম্পথির ভাড়াটিয়া, বা থলজ
গ্র ণক্ারী। থবথিমালা (S.290/A.113 এক্জর্ হদর্াদাকরর সুদকক্ িার ভাড়া-থিথিশীল থলকজর
হদউথলয়া প্রক্রক্রয়া হিকক্ খাথরজ ক্কর।
"োরা ক্টির্ প্থরথিথির সম্মুখীর্ কের্ িারা হের্ িাকদর মািা হগাোঁজার িাই ারাকর্ার ভকয় র্া
িাকক্র্ িা থর্ক্রিি ক্রার জর্য আমরা প্দকক্ষপ্ থর্ক্রে," গভর্রন হ াকল িম্বলর্। "ভাড়াটিয়াকদর
অথিক্ার সম্প্রসারণ এবং থর্ক্রিি ক্রার ফকল ঐসব সম্পথির ভাড়াটিয়াকদর মার্থসক্ শাথন্ত
আকস। আথম এই থবলগুথলকক্ আইকর্ প্থরণি ক্রকি স্বাক্ষর ক্রকি হপ্কর গথবিন ক্ারণ প্রকিযক্
থর্উ ইয়ক্নবাসীর মািার উপ্র এক্টি োদ িাক্ার সম্মার্ প্াওয়া উথিৎ।"
থবথিমালা S.69/A.297 আবাথসক্ ভাড়াটিয়াকদর ভাড়ার সম্পথি হে এলাক্ায় অবথিি হসই
এলাক্ার হোি দাবীর আদালকি মামলা ক্রার অথিক্ার প্রদার্ ক্রার মািযকম িাকদর দাবীর
আদালকি র্যােয অথিক্ার হদয়। প্ূকব, ন আইর্ ভাড়াটিয়াকদর থসথক্উথরটি থিকপ্াক্রজি বা অর্যার্য
দাবী হফরি হদওয়ার অর্যােয হবাো িাথপ্কয় থদি, োর ফকল ভাড়াটিয়াকক্ সম্পথির মাথলকক্র
বযবসা হেইএলাক্ায় অবথিি, হসই এখথিয়াকর দাবী জমা থদকি ি।
বসম্বর্টর ব্র্োড ম্বয়লমোর্ িম্বলর্, "খারাপ্ বাথড়ওয়ালারা সাবিার্ র্ঃ থর্উ ইয়ক্ন
ভাড়াটিয়াকদর রক্ষা ক্রার জর্য আরও এক্টি প্দকক্ষপ্ থর্কয়কে। (S.69/A.297) এর আজকক্র
স্বাক্ষকরর মািযকম আমরা আইকর্র এক্টি অর্যােয হবাো অপ্সারণ ক্করথে োর ফকল
ভাড়াটিয়াকদর বাথড়ওয়ালাকদর আইকর্র মুকখামুথখ ক্রা ক্টির্ কয় হেি েথদ িারা ভাড়াটিয়ার
ক্াউথি হিকক্ থভন্ন ক্াউথিকি বা হেকির বাইকর বসবাস ক্রকিা। আই থবথিমালায় এবং

ভাড়াটিয়াকদর অথিক্ার রক্ষায় িাকদর সমিকর্র
ন
জর্য আথম গভর্রন হ াক্ল, সংখযাগথরষ্ঠ হর্িা
স্িুয়ািন -ক্াক্রজন্স, অযাকসম্বথল হমম্বার গিথিি এবং উভয় ক্কক্ষ আমার স ক্রথমকদর সািুবাদ
জার্াই।"
অোম্বসেবলম্বমোর বরচাডন গটবিড িম্বলর্, "হোি দাবীর আদালি ভাড়াটিয়াকদর সম্পথির
মাথলকক্র থবরুকে থবকরাকির হক্ষকে র্যায়থবিার প্াওয়ার এক্টি গুরুত্বপ্ূণ উৎস
ন
কি প্াকর,এক্টি
উচ্চ আদালি প্রক্রক্রয়ায় জথড়ি বযয় এবং ক্াটির্যএড়াকর্ার মািযকম। উদা রণস্বরূপ্, এক্জর্
বাথড়ওয়ালা থেথর্ থ টিং বা হমরামকির খরি প্রদার্ ক্কর র্া, থিথর্ থলকজর িুক্রি ভঙ্গ ক্কর িাক্কি
প্াকরর্ এবং এর ফকল িার জথরমার্া প্রাপ্য।থক্ন্তু েথদ বাথড়ওয়ালার অথফস আকরক্টি ক্াউথিকি
য়, িা কল ভাড়াটিয়ারা হোি দাবীর আদালকি মামলা ক্রকি প্ারকিা র্া। এই আইর্
ভাড়াটিয়াকদর সম্পথি হেই হক্উথি বা শ কর অবথিি হসখাকর্ হোি দাবীর আদালকি মামলা
ক্রার সুকোগ হদকব। বাথড়ওয়ালাকদর ভাড়াটিয়াকদর প্রথি দাথয়ত্ব এথড়কয় োওয়ার সুকোগ িাক্া
উথিৎ র্য় হক্বল এই ক্ারকণ হে িাকদর বাথড় এবং অথফস দূকর অবথিি এটি বুেকি প্ারার জর্য
আথম গভর্রন হ াক্লকক্ ির্যবাদ জার্াই।"
থবথিমালা S.290/A.113 হদউথলয়ার মুকখামুথখ হদর্াদারকদর রক্ষা ক্কর িার ভাড়া-থিথিশীল
থলকজর সুদকক্ উি প্রক্রক্রয়া হিকক্ খাথরজ ক্রার মািযকম।
বসম্বর্টর হেলর্র মাইবর িম্বলর্, "হদউথলয়ার মুকখামুথখ থর্উ ইয়ক্নবাসীরা ইকিামকিযই ক্টির্
প্থরথিথির মিয থদকয় োকের্; িাকদর ভাড়া-থিথিশীল থলজকক্ হুমথক্র মুকখ হফলা হক্বল সমসযা
বৃক্রেই ক্কর। এই আইর্ প্াকসর মািযকম, থর্উ ইয়ক্ন আরও থিথিশীল সম্প্রদায় গকড় হিালার জর্য
অঙ্গীক্ার বযি ক্রকে েখর্ আমরা গি দুই বেকরর অিনর্থিক্
ন
অথর্িয়িা হিকক্ উিরণ
ক্রথে। এই গুরুত্বপ্ূণ থবল
ন
বাস্তবায়কর্র জর্য আথম গভর্রন হ াক্ল এবং অযাকসম্বথলকমম্বার
হপ্থরর ক্াকে ক্ৃিজ্ঞ।"
অোম্বসেবলম্বমোর বর্ক হপ্বর িম্বলর্, "েখর্ আমাকদর হেি এই ম ামারী প্রবিী প্ুর্থর্মন াণ
ন
ক্রকে, আমাকদর অবশযই েুোঁ থক্প্ূণ থর্উ
ন
ইয়ক্নবাসীকদর রক্ষা ক্রকি কব োরা সবকিকয় হবথশ
ক্কষ্টর মিয থদকয় হগকে। আমার থবল A.113 হক্ আইকর্ স্বাক্ষর ক্রার জর্য আথম গভর্রন
হ াক্লকক্ ির্যবাদ জার্াই, ো ক্টির্ প্থরথিথির মুকখামুথখ ওয়া এই বযক্রিবগ এবং
ন
িাকদর
প্থরবারসমূ কক্ রক্ষা ক্রকব এবং থক্েুিা স্বক্রস্ত একর্ হদকব, এবং িাকদর ভাড়া-থিথিশীল থলকজর
সুদকক্ হদউথলয়া প্রক্রক্রয়া হিকক্ খাথরজ ক্কর িাকদরকক্ িাকদর আবাসকর্ িাক্ার সুকোগ
হদকব।েথদ থর্উ ইয়ক্নবাসীরা অিনর্থিক্ভাকব
ন
অর্িকর্র থশক্ার র্, িারা স্বক্রস্ত হপ্কি প্াকরর্ এই
ক্িা হজকর্ হে আমরা িাকদর গৃ ীর্ কি হদব র্া েথদ িারা অিনর্থিক্
ন
থদক্ হিকক্ প্ুর্রায়
শুরুর হিষ্টা ক্করর্ এবং হদউথলয়া প্রক্রক্রয়া বযব ার ক্করর্।"
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