আপনার বািড় য়ালা িক আপনােক এই করনাভাইরাস পৃিথবী
ব ািপর সমেয় বািড় থেক উে দ করেত চ া করেছ?
আপিন তােদর বলুন:

না

এবং তােদর বলুন আপিন হাউিজং উপেদস অনুস ান করেছন।
আপনােক উে দ করেত গেল, বািড় য়ালােদর আইেনর পথ ধের
যেত হেব। এই মুহেত, সরকার ভাড়ােটেদর উে দ করা
সামিয়কভােব িগদ রেখেছ। আপনার বািড় য়ালা যিদ আপনােক
এই সমেয় বািড় থেক উে দ কের, তাহেল এটা ায় অবশ ই
বআইনী কাজ করা হেব।

আপিন িক খুব িচি ত য িক ভােব এই করনাভাইরােসর সমেয় বািড় য়ালােক
ভাড়া দেবন? আপিন িক ু সরকােরর অেযাগ তার জন ? আপিন একা
নন।
আমরা ল ন র াস ইউিনয়ন (LRU), ল েনর হাজার হাজার ভাড়ােটেদর িনেয় তির সিমিত। আমরা
একে বািড় য়ালােদর িব ে উেঠ দঁ ািড়েয় িতবাদ করিছ।

LRUর সদস গণ বতমান কািভড -১৯ সে ভাড়ােটেদর অিধকার স

েক নীেচর

এবং উ র িল

সংকলন কেরেছন।
জােদর জন এই করনাভাইরােসর সমেয় ভাড়া দয়া শ ব নই, LRU তােদর জন চারণা
কেরেছ,
যেত দািব করেছ য সরকার যন নতন আইন বার কের ভাড়া ছাড় দবার জন । চারণার ওেয়বসাইেট
িগেয় দখুন আপিন িক ভােব যাগ দেবন এবং এই কােজর সে জিড়ত হেবন। আমরা চারণার
ওেয়বসাইট ৬ ভাষায় অনুবাদ কেরিছ: ا َ ْﻟ َﻌ َﺮﺑ ِ ﱠﻴ ُﺔ, বাংলা, Polski, Türkçe, Français, Español.
আপিন যিদ অন ান LRU সদস গেণর সােথ যাগােযাগ করেত চান, িনিদ বা জ ির বসবােসর সমস ার
জন , তাহেল এই ফম পুরন ক ন। তেব একটা কথা মেন রাখেবন য LRU দর কন অনুবাদক এই
মুহেত নই। (আমরা এই সমস া সমাধান করার চ া করিছ!) সুতরাং য সম ফম ইংেরিজেত লখা নয়,
স লেত আমরা এই মুহেত উ র িদেত পারব না।

স ক তথ জানার জন এবং ইউিনয়েনর কােজর সে জিড়ত হেত, এখােন
যাগদান ক ন.
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কান জবাব দয়িন। আমার এখন িক করা উিচৎ?
To learn more and get involved in the union, join here.
আপিন যিদ একটা এসেটট এেজে র মাধ েম বািড় ভাড়া িনেয়
থােকন, তাহেল চ া ক ন সরাসির বািড়র মািলেকর সে কথা
বলেত। আপনার আইনগত অিধখার রেয়েছ জানবার আপনার
বািড় য়ালা ক এবং তার কানা।

আপিন যিদ LRUর সদস গণ হন, তাহেল LRU আপনােক এ িবষেয়
সাহায করেত পারেব। আমােদর কািভড -১৯ ফম পুরন ক ন
সদস গণ হওয়ার জন এবং আপনার স ািতক পিরি িত িক, সটা
আমােদর জানান।
আপিন যিদ একা ভাড়া াস বা িগেতর জন িজ াসা কেরেছন, দখুন যিদ বািড়র অন ান ভাড়ােট
যারা আেছন তােদর সবাইেক িনেয় একসে িচ বা ইেমইল লখা যায়।

এসেটট এেজ বা বািড় য়ালার িক অিধকার আেছ আমার কােছ আেয়র
িত মান চাইবার?
এটা স ূণ আপনার অপর িনভর করেছ, আপিন এসেটট এেজ বা বািড় য়ালােক এই তথ িদেত
া
বাধ কেরন িকনা। আপনার বািড় য়ালা আপনােক ভাড়া াস বা িগত িদেত আইনত বাধ
নয়, সই কারেন আপিন যিদ বািড় য়ালার সে সহজিগতা কেরন তাহেল আপনার বািড় য়ালা
আপনার
ােব হয়ত রািজ হেত পাের।
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আপিন যিদ মেন কেরন আপনার এসেটট এেজ এই ব াপাের সহায়ক নয়, আপনার আইনগত
অিধকার রেয়েছ তার কাছ থেক বািড় য়ালার নাম এবং কানা িনেয় সরাসির বািড় য়ালােক িচ
লখার।

আিম আমার আয় হািরেয়িছ। আিম িক সরকাির সাহায পেত পাির?
সরকার ঘসনা কেরেছ আবাসন সুিবেদ এবং উিনেভরসাল আয় বৃি , এবং ৮০% আয় গ ারাি িকছ
িকছ িমেকর জন । যিদও অেনক লাক রেয়েছ যারা এই অিতির সহায়তার জন যাগ তা অজন
কেরন না, তেব আপিন িকেসর অিধকারী তা যাচাই করা মূল বান।
চক কের দখুন িক সুিবধা এবং অসু বতন আপিন পেত পােরন, এবং সটা িক ভােব
পােরন Citizens Advice এবং Turn2Us এর মাধেম।

য়গ করেত

আিম একজন বাসী এবং আমার কান অিধকার নই পাি ক ফাে বা
সরকাির সাহােয র (ন িরকরজ ট পাি ক ফা – NRPF) আমার িক করা
উিচৎ?
সরকােরর অিভবািসেদর জন তির িতকুল পিরেবেসর কারেন, ইউেকেত অেনক লেকরা যারা বসবাস
এবং যারা কাজ করেছন, সরকাির সাহায তােদর কােনা অিধকার নই। আপনার যিদ কােনা ামািন
কাগজপ না থােক, বা আপনার অিভবাসন অব ােয়র সে “ন িরকরজ ট পাি ক ফা - No
Resource to Public Funds” জিরত আেছ, তাহেল আপিন সরকাির সাহায পােবন ন। সরকােরর এই
িনি ংস িনিত আিভবািসেদর সাহায না কের, তােদর শাি দয়।
যাইেহাক, এই স েটর সমেয় সমথেনর জন আরও কেয়ক

িবক রেয়েছ:

িনখরচায় ল খাবার: য পিরবার িলেত সরকারী তহিবেলর আ য় নই, তােদর স ানরা
বতমােন িনখরচায় ল খাবােরর অিধকারী। এই সব বাছােদর বাবামাএর ইশকুে জানান
উিচত য তারা এই সাহােয র অিধকাির। তােদর িত স ােহ এক £১৫ ভাউচার পাওয়া
উিচত, িত বা ার খাবােরর জন ।
ি হিহনতা: সরকার বেলেছ এই করনাভাইরােসর সমেয় কাউেক রা ায় ঘুমােত দওয়া উিচত
নয়, এবং লকাল কাউি ল িলেক অিভবাসন ি িত িনিবেশেষ সবাইেক আবাসেনর ব াব া
করেত িনেদশ দওয়া হেয়েছ। আপিন যিদ রা ায় ঘুমাে ন এমন কাউেক জােনন য
আবাসেনর ব ব া করেত চায় তেব ি টিলংকেক তারা কাথায় আেছন তা জানেত িদন। তেব
মেন রাখেবন য ি টিলংক কখনও কখনও হাম অিফেস তথ িদেত পাের, এবং য সম
অিভবািসেদর কান মািনক কাগজপ নই, তারা হেয়ত িবপেদ পরেত পাের যিদ হাম
অিফস তােদর অব ান জাে পাের। এই কারেন এটা সবােয়র জন িহতকর হেব না।
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খাদ ব াংক: খাদ ব া
িল এখনও খালা আেছ এবং অিভবাসন ি িত িনিবেশেষ সকলেক
সহায়তা করা উিচত। খাদ ব া
িল সাধারণত খাদ প ােকেটর িবিনমেয় ডা ার,সমাজকম ব
সহায়তা কে র কাছ থেক ভাউচােরর েয়াজন হয়। আপনার িনকটতম খাদ ব াে র জন
এখােন দখুন।
অিভবাসী কে র সমথন: বশ কেয়ক ভাল অিভবাসী ক রেয়েছ যারা দাির ও কে র
মুেখামুিখ হওয়া অিভবাসীেদর সমথন করেত পােরন, পাশাপািশ যােদর অিভবাসেনর ি িত িনেয়
সমস া রেয়েছ। কািভড -১৯-এর সময় িকছ িকছ ক ফান পরামশ এবং ওকালিত করত
কেরেছ, যমন হ াকিন অিভবাসী ক র
্ (Hackney Migrant Centre) এবং সাউত ল ন
শরণাথ সারিভস (South London Refugee Service)। এরা ল েনর িত অিভবািসেদর
সে কাজ করেব।

আমরা অিভবািস হই বা না হই আমরা জািন য আমরা যখন একি ত হেয় কাজ কির তখন আমরা
অেনক শি শালী এবং আমরা যখন একা কাজ কির তখন আমরা অেনক সময় উেপি ত হই এবং
খিত
হেত পাির। আপনার বািড়ওয়ালা যিদ আপনােক ভয় দখােনার চ া কের, আমােদর কািভড
-১৯ ফম পূরণ ক ন সদস গণ হওয়ার জন এবং আপনার স ািতক পিরি িত িক, সটা আমােদর
জানান এবং আমরা আপনােক উ র িদেত চ া করব।
তেব দয়া কের মেন রাকেবন, দুভাগ েম আমােদর এই মুহেত কন অনুবাদক ও দাভাষী নই, সুতরাং
দয়া কের ইংেরিজেত ফম পূরণ করার চ া ক ন এবং এটা যিদ স ব না হয়, একজনেক িজ াসা
ক ন য আপনার হেয় ফেন অনুবাদ করেত পারেব। (দয়া কের আমােদর ফম েত জানান কও
আপনার হেয় আনুবাদ করেত পারেব িক না।) আমরা ভাষার ম তির করেত চ া করিছ, যােত
আমােদর সদস রা িবিভ ভাষােত এেক অন েক সাহায করেত পাের।

আিম আমার পুেরা ভাড়া িদেত পারেবা না। আিম িক অন ান ভাড়ােটেদর
সে যাগ িদেত পাির, যারা তােদর ভাড়া িদেত পারেব না?
ল ন র াস ইউিনয়েনর সদস যারা এই মু েত তােদর পুেরা ভাড়া িদেত পাের না তারা বড় চারণা
চালােত একি ত হে ন, যার নাম “Can’t Pay, Won’t Pay.” (পারবনা, করবনা।) । আমরা খাদ এবং
অন ান েয়াজনীয় িজিনস িলর জন অথ দােনর পে অ ািধকার িদি এবং সরকােরর কােছ
ভাড়া িগতকরণ এবং ভাড়ােটেদর বেকয়া বাড়ােনা ব করার দািব জানাি । এখন যমন পিরি িত
দঁ ািড়েয়েছ, পৃথক ভাড়ােটরা যারা ভাড়া িদেত পারেব না, তারা ভিবষ েত উে দ হওয়ার ঝুঁিকপূণ।
একীভত সি িলত পদে প হণ এমন এক উপায় যা আমরা িনেজেক এবং এেক অপরেক সুরি ত
রাখেত পাির। বািড়ওয়ালা এবং এে ট এেজ রা আমােদর উপর য মতা রােখ তা িনভর কের
আমােদর একা এবং িবি
হওয়ার উপর। চারািভযােনর ওেয়বসাইেট িনব ভ হেয় আপনার মেতা
একই পিরি িতর ভাড়ােটেদর সােথ চাের যাগ িদন।
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আিম আমার ভাড়া পুেরাটা না িদেত পারেল আমার বািড়ওয়ালা আমােক
উে দ করেত পারেব?
সরকার কমপে

২০ শ সে

র পয সম উে েদ িগত কেরেছ।

আইনত আপনােক উে দ করার জন আপনার বািড়ওয়ালা আপনােক যথাযথ না শ িদেত হেব
(সাধারণত ধারা ২১ বা ধারা ৮ না শ) এবং তারপের দখেলর আেদশ পেত আদালেত যেত হেব।
সাধারণত, আপিন যিদ ৮ স ােহর ভাড়া বেকয়া থােকন তেব কানও আদালত বািড়ওয়ালােক
স ি
র দখল ম র
ু করেত পাের। নতন আইেনর আওতায়, বািড়ওয়ালা কমপে ২০ সে
র
পয ভাড়ােটেদর উে েদর ি য়া
করেত স ম হেব না। এমনিক যখন আদালত আবার
াভািবকভােব কাজ করেত আর করেবও , উে েদর ি য়া
ায়শই বশ কেয়ক মাস সময় নয়
এবং এই মুহেত অেপ ার সময় আরও দীঘ।
আপনার বািড়ওয়ালা যিদ বািড়র তালা পিরবতন কের বা গােয়র জার িদেয় আপনােক বািড় থেক
উে দ করেত চ া কের, এ অৈবধ উে দ িহসােব গণ । আপনার বািড়র মািলেকর ি য়া িলর
িভিডও িনন যােত আপিন িতপূরণ পেত পােরন।

আিম ভাড়া িদেত পারিচনা বেল আমার বািড়ওয়ালা আমােক হয়রািন করেছ।
আমার িক করার উিচৎ?
আপনার বািড়ওয়ালার কন অিধকার নই আপনােক ভেয় দাখাবার বা হয়রািন করার, আপিন ভাড়া
িদেত স ম না হেলও। আদালেতর মাধ েম আপনার আইনীভােব উে দ হওয়ার একমা উপায়।
আপনােক হয়রািন করা বা আপনার বািড়েত এতটা অ ি কর পিরি িত করা য আপিন বািড় ছেড়
চেল যেত চান. তা অৈবধ উে েদর একধরেণর যার জন আপিন িতপূরণ পেত পােরন।
আপনার বািড়ওয়ালার কন অিধকার নই আপনার
গােয় বা িজিন ে হাত দবার। এই সম কােজর
মাণ রাখার চ া ক ন। মান হেত পাের ট ট
ি
েটর মাধেম বা ছিবর মাধেম, যিদ এটা আপনার
পে িনরাপদ হেয়। এই ঘটনা িল LRU ক বলুন
এই ওেয়বসাইেটর মাধেম।
যিদ এটা আপনার পে িনরাপদ হেয়, তেব
আপনার বািড়ওয়ালােদর সে কথা বেল তােদর
মেন কিরেয় িদন য আপিন ভাড়ােট এবং আপনার
অিধকার রেয়েছ। তােদর বলুন য আপনােক
সরােনার জন তােদর অবশ ই আদালেত যেত হেব
এবং আপনােক তার আেগ চেল যেত বাধ করা বা
আপনােক হয়রািন করা অৈবধ।
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আমার বািড়ওয়ালা বলেছ য আিম ভাড়ােট নই, আিম বািস া (লজার)।
আমার িক অিধকার আেছ?
যিদ আপনার বািড়ওয়ালা আপনার সােথ একই স ি েত থােকন এবং আপিন যিদ তােদর সােথ একই
রা াঘর এবং বািড়র অন ান জায়গা িল ব বহার কেরন তেব আপিন বািস া হেত পােরন। দুভাগ েম,
উে েদর উপর সরকােরর সামিয়ক িনেষধা া িল বািস ােদর
ে
েযাজ নয়। যাইেহাক,
আপনার বািড়ওয়ালা আপনােক উে দ করার আেগ, আপনােক "িরেসানাবল না শ" (যুি যু
না শ) িদেত হেব। যত ঘন ঘন আপিন ভাড়া িদে ন, তার ওপর িনভর করেছ। আপিন যিদ মািসক
ভাড়া দন তাহেল আপনার না শ হেব এক মােসর। এখােন আরও প ন।
আপনার বািড়ওয়ালা যিদ আপনােক জার কের উে দ করেত চ া কের, এটাওউ ফৗজদাির অপরাধ।
আপনার বািড়ওয়ালা যিদ আপনার সে না বাস কের, তেব আপিন স বত বািস া নন। (এটা সাি
যিদও আপনার বািড়ওয়ালা এখন আপনার সে এিক বািড়েত বাস কের িক আপিন যখন বািড়েত
থম েবশ কেরিছেলন তখন িতিন আপনার সে বাস করেতন না।) আপনার বািড়ওয়ালা কবলমা
আপনােক 'লজার' বেল আপনার এই অিধকার িল হরণ করেত পারেবন না। আপনার স বত এখনও
অন ব ি গত ভাড়ােটেদর মেতা একই সুর া রেয়েছ এবং সরকােরর উে দ িনেষধা ার ারা সুরি ত
রেয়েছ।

28 আগ
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Template letter to send to your landlord
Dear [Add here the name of your landlord or estate agent, you can find this in your contract],
We're watching developments about COVID-19 very closely and are, as you might imagine,
really concerned. We rely on our wages to pay our rent and we’re going to be earning much less
over the coming months.
[add here more details about your work/wage situation - make it as personal as you feel
comfortable to. For example: I have lost my job and income, or whatever applies to your current
situation.]
There are plenty of landlords who are worried about the containment of Covid-19 and are
therefore allowing their tenants to suspend rent payments at this time. The advice from public
health experts is that as many people as possible need to stay at home - and not go out and seek
non-essential work - in order to successfully contain the virus, reduce the number of people
dying and to ensure that the health service that we all rely to survive, isn’t completely
overwhelmed.
Recently published Government guidelines state that as part of our “national effort” to respond
to the COVID-19 outbreak it’s “important that landlords offer support and understanding to
tenants who may start to see their income fluctuate” and that this should “include accept[ing] a
lower level of rent” . It also states that “where tenants have difficulty paying rent over this
period, we ask that landlords do not issue a notice seeking possession, particularly given that
the tenant may be sick or facing other hardship due to COVID-19”.
As you will have heard, the government has announced a mortgage holiday for all landlords
whose tenants are experiencing financial difficulties due to coronavirus - so that they can pass
this “holiday” on to their tenants. With millions of renters across the country in a difficult
position, the government and the National Residential Landlords Association are asking
landlords to show compassion. For these reasons, we kindly request:
[write here what you are requesting: a suspension of payments until the situation improves
OR a rent reduction of a specific amount (for example: a reduction of £400/month
OR your particular request]
We hope, for ourselves and for everyone's sake, that life becomes more stable as soon as
possible. Until then, it seems all we can do is be pragmatic, avoid panic, and support each other
as best we can. We hope you can consider this. Do let us know if speaking on the phone would
be helpful. Looking forward to hearing your response.
Best wishes from us all,
[Your Name and Surname]
[Your Address]
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