বািড়ওয়ালা অকারেণ ভাড়া বাড়ােল
কী করেবন?
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ঢাকা : রাজধানী ঢাকাসহ েদেশর সব জায়গায় বািড় ভাড়া িনেয় থাকেছন
অেনেকই। এর মধ্েয িনম্ন-মধ্যিবত্ত ও মধ্যিবত্ত পিরবােরর সংখ্যাই
েবিশ। িনর্িদষ্ট আেয়র এই মানুষগুেলা তখনই িবপেদ পেড়ন, যখন
বািড়ওয়ালা িকছু না বেল ভাড়া বািড়েয় েদন। এ অবস্থায় েকােনা করণীয়
খুঁেজ না েপেয় হতাশ হেয় পেড়ন তাঁরা। তেব আইিন প্রিতকার জানা
থাকেল হঠাৎ ভাড়া বাড়ার খড়্গ েথেক রক্ষা পাওয়া সম্ভব হেত পাের।
রাজধানী ঢাকায় িনর্িদষ্ট আেয়র বািড়ভাড়া িদেয় থােকন অেনক
েপশাজীবী। এই িবশাল জনগেনর েভতর আেছন িনম্ন মধ্যিবত্ত সব ধরেণর
মানুষ। এই মানুষগুেলা তখনই িবপেদ পেড়ন যখন েকান বািড়ওয়ালা হঠাৎ
বািড়ভাড়া বািড়েয় েদন। তেব আইিন প্রক্িরয়া জানা থাকেল এই সমস্যা
েথেক সমাধান সম্ভব।
িনেচ এই সমস্যার সমাধানকল্েপ প্রণীত আইিন পরামর্শ তুেল ধরা হল।
* বািড় ভাড়া িনয়ন্ত্রণ আইন-১৯৯১ অনুযায়ী, প্রিত দুই বছর পর
বািড়ওয়ালা বািড় ভাড়া বাড়ােত পারেবন। তেব তা-ও হেত হেব
যুক্িতসংগত।
* বািড়ওয়ালা ভাড়া বাড়ােনার অজুহােত উচ্েছেদর েচষ্টা করেছন। এ
জন্য ভাড়ািটয়ােক েখলািপ িহেসেব প্রমাণ করার েচষ্টা করা হয়। েস
ক্েষত্ের ভাড়ািটয়া আদালেত বািড় ভাড়ার টাকা জমা েদওয়ার মাধ্যেম
েখলািপর দায় েথেক বাঁচেত পােরন।
*এ ছাড়া আইন অনুযায়ী বািড় ভাড়া িনয়ন্ত্রণ এবং সমস্যা সমাধােনর
জন্য ভাড়া িনয়ন্ত্রক রেয়েছন। বর্তমােন িসিনয়র সহকারী জজ আদালত
ভাড়া িনয়ন্ত্রেকর দািয়ত্ব পালন কের থােকন। এ িনয়ন্ত্রক েকােনা
অিভেযােগর িভত্িতেত দরখাস্েতর শুনািন করেত পারেবন।
* বািড়ওয়ালা েকােনা কারেণ ভাড়া গ্রহেণ অস্বীকৃিত জানােল
ভাড়ািটয়ােক চুক্িত অনুযায়ী সমেয়র মধ্েয অথবা চুক্িত না থাকেল
পরবর্তী মােসর ১৫ তািরেখর মধ্েয মািন অর্ডারেযােগ বািড়ওয়ালার
িঠকানায় ভাড়া প্েররণ করেত হেব। মািন অর্ডারেযােগ প্েরিরত ভাড়ার

টাকাও যিদ বািড়ওয়ালা গ্রহণ না কেরন, তাহেল ওই টাকা েফরত আসার
পরবর্তী ১৫ িদেনর মধ্েয ভাড়ািটয়ােক ভাড়া িনয়ন্ত্রক, অর্থাৎ
িসিনয়র সহকারী জেজর বরাবর দরখাস্ত এবং একই সঙ্েগ ভাড়ার টাকাও জমা
িদেত হেব।
এ জন্য একজন আইনজীবীর মাধ্যেম িনয়ন্ত্রক বরাবর আেবদন করেত হেব।
ভাড়া িনয়ন্ত্রক প্রাথিমকভােব শুনািনর পর যিদ সন্তুষ্ট হন েয ভাড়া
প্রদােনর জন্য অনুমিত েদওয়া যােব, েস ক্েষত্ের ভাড়ার টাকা আদালেত
জমা েদওয়া যােব এবং তা প্রিত মােসই আদালেত জমা েদওয়া যােব।
আদালেত ভাড়ার টাকা জমা িদেল
িহেসেব বলার সুেযাগ থাকেব না।

আইনতভােব

ভাড়ািটয়ােক

ভাড়ােখলািপ

*বািড় ভাড়া েনওয়ার সময় বািড়ওয়ালার সঙ্েগ িলিখত চুক্িত করা েযেত
পাের। এই চুক্িতেত কী কী শর্েত ভাড়া েদওয়া হেলা এবং করণীয় কী,
েসসব িনর্িদষ্ট কের িদেত হেব।
* চুক্িতপত্ের ভাড়া কখন বাড়ােনা যােব এবং তা েকান হাের বাড়েব,
অগ্িরম কত জমা িদেত হেব, কখন বািড়ওয়ালা ভাড়ািটয়ােক বািড় ছাড়েত
বলেত পােরন, ভাড়ািটয়া কখন বািড় ছাড়েবন, তা অবশ্যই চুক্িতপত্ের
উল্েলখ করেত হেব।
আর প্রিত মােস বািড়ওয়ালার কাছ েথেক ভাড়ার িলিখত রিসদ সংগ্রহ কের
রাখেত হেব।
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