
COVID-19  ঘরভাড়া এবং গৃহায়ন তথ0। 

 
এই ড%ে◌েম�র তথ�সমূহ আমাে◌দর দ�তার �সরাি◌ট ি◌েদয় যাচাই করা 8হেয়ছ 8তব তা কর বা আইনী পরামশ� ি◌হসাে◌ব ি◌েববচনা করা 
িউচত নয়। �কানও পেদ�প �নওয়ার পূে◌ব� একজন অ�◌াকােউ�� এবং/অথবা আইনজীবীর সাে◌থ পরামশ� �নবার জন� আমরা আপনাে◌ক 

খুব �িবশ সুপাি◌রশ িকর। ��◌াবাল �ড�8◌য়ট গ�◌ারাি◌� ি◌েদত পাে◌র না �য আমাে◌দর �সরা �8◌চ�◌া �দওয়া 8স�ও এই ড%ে◌ম�ি◌েটত �কানও 
ভুল বা �ি◌ট �নই এবং �ত িপরবত�ন হওয়া বত�মান িপির�ি◌েতত, �কাে◌শর সেময়র 8পর �কানও িপরবত�ন�ি◌ল ঘেটত পাে◌র যা এই 

৩/২০/২০২০ তািরেখ গভন -র  হ/ ইটমার COVID-19 সংকেটর কারেণ ঘরভাড়া পিরেশােধ অ=ম ভাড়া>টয়ােদর উেBদ 
িনিষD কের এক>ট কায -িনব -াহী আেদশ জাির কেরন। আেদশ>ট ৬/১১/২০২০ তািরখ  পয -N বলবৎ থাকেব। িনেR গভন -েরর 
আেদশ ও গহৃায়ন সUিক-ত িকছ/  WেXর উYর ত/ েল ধরা হেলা।  

WX : সংকেটর সময় ভাড়া পিরেশাধ করেত না পারেল আমােক িক উেBদ করা যােব ? 

উYর : গভন -েরর আেদশ বলবৎ থাকা অবZায় (৩/২০/২০২০ - ৬/১১/২০২০) আপনােক আপনার ঘর [থেক উেBদ করা 
যােবনা। যিদও আপনার ল\া]লড- ব\া_`গত [ডিলভাির ছাড়া ভাড়া দািব করেত পারেব। ৬/১১/২০২০ আেদেশর [ময়াদ 
উYীণ - হেল আপিন আপনার ভাড়ার জন\ দায়বD থাকেবন। 

WX : সংকেটর সময় যিদ আিম ভাড়া পিরেশাধ করেত না পাির, আমােক িক পরবতaেত এ>ট পিরেশাধ করেত হেব ? 

উYর : হ\া, আপিন ভাড়া পিরেশােধ দায়বD। যিদ [পেমেbর ব\াপাের আপনার িনেদ-শনার Wেয়াজন হয়, পরবতa পcৃায় 
তািলকাভ/ ` Wিতdান সমূহ আপনােক সহায়তা করেত পাের। 

WX : আিম যিদ স=ম হই , সংকট কালীন সমেয় িক ভাড়া পিরেশাধ করা দরকার ? 

উYর : হ\া, গভন -েরর আেদশকালীন সমেয় আপিন সমথ - হেল অবশ\ই আপনার ভাড়া পিরেশাধ করেত হেব. 

WX : গভন -েরর আেদশকালীন সমেয় আমার ল\া]লড- আমােক উেBদ করার [চdা করেল বা উেBদ করেল আিম কার 
সােথ [যাগােযাগ করেবা ? 

উYর : যিদ আপনার ল\া]লড- ৩/২০/২০২০ [থেক ৬/১১/২০২০ এর মেধ\ আপনােক উেBদ করার [চdা করেল বা উেBদ 
করেল আপিন একজন আইনজীবীর পরামশ - িনেত পােরন ( পরবতa পdৃায় তািলকাভ/ ` িরেসাস - সমূহ [দখুন ) আপিন 
িমিশগান এটিন - [জনােরেলর অিফেস ৫১৭৩৩৫৭৬২২ এই নাkাের কল করেত পােরন। 

WX : [কােট- না িগেয় িক ল\া]লড- আমােক উেBদ করেত পারেব ? 

উYর : আপনােক উেBদ করেত হেল ল\া]লড- [ক অবশ\ই [কােট- [যেত হেব।  

WX : আিম COVID-19 lারা আmাN হেল ল\া]লড- [ক িক তা বলেত হেব ? 

উYর : না, ল\া]লড- চাইেলও আপনার CIVID-19 সংmাN তথ\ িদেত হেবনা। 

WX : ল\া]লড- িক আমার Wেণাদনার অথ - lারা ভাড়া পিরেশােধ বাধ\ করেত পারেব ? 

উYর : না, আপিন Wেণাদনার অথ - িদেয় ভাড়া পিরেশাধ করেবন এমন িকছ/ েত আপনােক nা=র করেত হেবনা। এ ব\াপাের 
ল\া]লড- আপনােক চাপ িদেল আপিন একজন আইনজীবীর সােথ কথা বলেত পােরন। 

WX : আিম যিদ মেন কির আিম ল\া]লড- কতৃ-ক oবষেম\র িশকার, তাহেল কার সােথ [যাগােযাগ করেবা ? 
উYর : যিদ আপিন মেন কেরন আপনার জািত, বণ -, জাতীয় উৎস, ধম -, অ=মতা, পিরবার বা মানিসক অবZা বা বয়েসর 
কারেণ ল\া]লড- কতৃ-ক oবষেম\র িশকার হেBন, তাহেল আপিন [ফয়ার হাউিসং [সbার এর সােথ [যাগােযাগ করেত 
পােরন। তােদর নkর ৩১৩৯৬৩১২৭৪ 


