
  
 
 
 
 
 
 

ভাড়ােটেদর 
�মতায়ন:  

আপনার  শহের  ভাড়ােট 

অিধকার  সংর�েণর 

িনেদ� িশকা 

 
 
 



 
ভাড়ােটেদর �মতায়ন:  
আপনার শহের ভাড়ােট অিধকার সংর�েণর িনেদ� িশকা

 

 

১. �কন সংগ�ত হেত হেব? 
২. ভাড়ােট সিমিত গঠেনর সূচনা 
৩. আপনার ভবেনর ভাড়ােটেদর সােথ �যাগােযাগ করা 
৪. ভাড়ােট সিমিতর সভা আেয়াজন করা 
৫. আপনার ভাড়ােট সিমিতর মেধ� �নতৃ� গেড় �তালা 
৬. আপনার ভবেনর অব�ার উ�িতর জন� �চােরর পিরক�না করা 
৭. আপনার ভবন মািলেকর সে� �বঠেকর ব�ব�া করা 
৮. আপনার সমস�া সমাধােন জয়ী হওয়ার জন� পদে�প �হণ 
৯. দীঘ�েময়াদী �টকসই �ি�য়া অব�াহত রাখা 
১০. আপনার কিমউিন�েত দীঘ�েময়াদী �মতা গেড় �তালা 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 



 
ভাড়ােটেদর �মতায়ন:  
আপনার শহের ভাড়ােট অিধকার সংর�েণর িনেদ� িশকা

 

১. �কন সংগ�ত হেত হেব 
ইদািনং আপনার কিমউিন�েত পিরবত� ন আসেত �� কেরেছ। সব�� নতুন উ�য়ন কাজ চলেছ। �দাকান, 
িবলাসব�ল বািড়, �র�ুের�, বার এবং নতুন নতুন �লাক আপনার �নইবার�েড আসেছ, যারা আবাসেনর জন� 
আপনার �চেয় অিধক অথ� ব�য় করেত পাের। 
 
এখন আপনার ভবেনর মািলক আপনার উপর চাপ �েয়াগ করেছন আপনার অ�াপাট� েম� �ছেড় �দয়ার জন�। 
অ�াপাট� েমে�র অব�া ইেতামেধ� অত�� �শাচনীয় হেয় পেড়েছ। তারা �কান �মরামত কাজ কেরিন, যা অেনক 
মাস আেগই করা উিচত িছল। িক� জায়গা� বাসেযাগ�, সু�র না হওয়া সে�ও �সখান �থেক চেল িগেয় অ� 
এলাকায় নতুন, িবলাসব�ল �কান অ�াপাট� েমে� উঠার সামথ�ও আপনার �নই। এবং আপিন দীঘ�কাল ধের �য 
কিমউিন�েক আপনার আবাস বেল জােনন, �কৃতপে� আপিন �সই কিমউিন� �ছেড় �যেত চান না। তাহেল 
আপনার জন� অন� িবক� িক? 

আপিন আপনার অ�াপাট� েম� ও �নইবার�েড অব�ান করার জন� সংগ�ত হেত পােরন! 
আপিন �য ভবেন বাস করেছন �সখানকার অব�া� একটু িভ�ভােব ক�না ক�ন। আপনার উপর ভবন 
মািলেকর �মতা �দখােনার পিরবেত� , আপিন �য �সখােন বাস করেছন �সজন� তােক আপনার �েয়াজেনর �িত 
সাড়া িদেত হেব। আপিন এবং আপনার �িতেবশীরা সকেল এক হেয় আসুন। আপনার ভবন মািলক আপনার 
পদে�পেক ��তর বেল মেন কেরন এবং �স কারেণ আপিন আপনার অ�াপাট� েমে� অব�ান করেত পােরন। 
আপনার ভবেনর অব�া িনরাপদ ও পির�� হয়। আপনার অ�াপাট� েমে� �মরামত কাজ স�� হয় এবং আপিন 
জানেত পােরন �য, আপনার যিদ �কান সমস�া থােক, ম�ােনজেম� আপনার অিভেযােগ ইিতবাচক সাড়া �দেব। 
তাছাড়া আপনার কিমউিন�েত আপনার ভাড়ােট সিমিত করার �মতা আেছ। িনব�ািচত কম�কত� ারা আপনার 
�ভােটর জন� িনয়িমত তার �চার কােজ  আপনার কােছ আসেবন। আপনার কিমউিন�েত যখন নতুন �কান 
উ�য়ন কাজ হয়, �সে�ে� আপনার �নইবার�েড িক হে� �স ব�াপাের িস�া� �হেণ ভূিমকা রাখার �মতা 
আপনার ভাড়ােট সিমিতর রেয়েছ। ভাড়ােট ও �িতেবশী আমরা যখন একে� কাজ কির তখন আমােদর 
কিমউিন�েত িক ঘেট �স স�েক�  িস�া� �নয়ার �মতা আমােদর �তরী হয়! 
 
সংগ�ত হওয়ার জন� আপনারা এখন ��ত। িক� জােনন না �য, �কাথা �থেক �� করেত হেব।  আপনারা 
যিদ উে�েদর ঝঁুিকর মেধ� পেড়ন, অন�ায়ভােব ভাড়া বিৃ�র িশকার �হান, অথবা আপনার অ�াপাট� েমে�র 
অব�া �শাচনীয় থােক, তাহেল আপিন �য ভবেন বাস কেরন �সখােন ভাড়ােট সিমিত গঠেনর কাজ �� করেত 
পােরন, অথবা আপিন যিদ �নইবার�েড (�ধুমা� আপনার ভবেন নয়) পিরবত� ন আনার জন� সংগ�ত হওয়ার 
জন� �বিশ আ�হী হেয় থােকন, তাহেল আপিন আমােদর “িবি�ং �নইবার�ড পাওয়ার” (Building 
Neighborhood Power Guide) িনেদ� িশকা পাঠ করেত পােরন। 
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২.  িকভােব  ভাড়ােট  সিমিত  গঠেনর  কাজ  ��  করেত  হেব 

ভাড়ােট সিমিত িক? 
ভাড়ােট সিমিত �িতেবশীেদর এক� �প, যারা তােদর ভবেন িকছু অিভ� সমস�ােক �ক� কের ঐক�ব� 
হেয়েছন। ভাড়ােট সিমিত �েয়াজনীয় �মরামত কােজর জন� লড়াই কের। তারা ভবন মািলক কতৃ� ক হয়রািন, 
অৈবধভােব ভাড়া বিৃ�ও িব�ে� 
িনেজেদরেক সংগ�ত কের, এবং এক� 
ভবেনর বািস�ােদর জন� উ�ত 
পিরেবেশর পে� কথা বেল। এক� 
ভবেনর বািস�ারা যখন অিভ� 
সমস�ােক �ক� কের তা সমাধােনর 
দাবীেত ঐক�ব�ভােব এিগেয় আেস, 
তখন তােদর ক� �জারদার হয় এবং 
তারা তােদর �েয়াজন পূরণ করােনার 
ব�াপাের অিধক �মতার অিধকারী 
হয়। 
 

আিম িকভােব এক� ভাড়ােট সংগঠন �� করেত পাির?  
ভাড়ােট সিমিত গঠেনর �থম পদে�প হে� আপনার ভবেন বসবাসরত অন�ান� �লােকর সে� কথা বেল �জেন 
�নয়া �য, তােদর সমস�ার সােথ আপনার সমস�াও অিভ� িকনা। আমােদর বািড়েত �কান সমস�া থাকেল 
আমােদর মেন হয়, আমরা একা। আমরা মেন কির �য, আমােদর ভবেন �ধুমা� আমােদর ছাদ িদেয়ই পািন 
চঁুইেয় পড়েছ, শীতকােল তাপ সংেযাগ িবি�� হেয়েছ, অথবা �কান কারণ ছাড়াই আদালেত �নয়া হেয়েছ। আপিন 
যখন আপনার ভবেনর অন�ান� �লােকর সে� কথা বলেবন তখন আপিন �দখেত �� করেবন �য, অন�েদরও 
আপনার মেতা একই ধরেনর সমস�া রেয়েছ। আপিন যখন আপনার ভবেনর অন� �লাকজনেক �জেন যােবন 
তখন আপিন �থম ভাড়ােট সিমিতর সভা আেয়াজেনর জন� ��ত। 
 

৩.  আপনার ভবেনর ভাড়ােটেদর সােথ �যাগােযাগ 
করা 
আপনার ভবেনর অন�ান� �লাকেদর কােছ �পৗছার সেব�া�ম উপায় 
হে� তােদর অ�াপাট� েমে�র দরজায় িগেয় নক করা ও আপনার 
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পিরচয় �দয়া। আপিন যিদ �� করেত িবচিলত �বাধ কেরন, তাহেল দরজায় নক করা সং�া� আমােদর নমনুা 
িনেদ� িশকা অনসুরণ কের আপনার সূচনা আেলাচনা করার কােজ ব�বহার করেত পােরন। 
  
 

 

৪.  ভাড়ােট  সিমিতর  সভা  আেয়াজন 
ভাড়ােট সিমিতর �থম সভা এমন এক� �ান �যখােন আপিন আপনার ভবেনর অন� �লাকেদর সে� �যাগােযাগ 
�াপন করেত, �েত�েকর সে� স�ক�  গেড় �তালা আর� করেত এবং আপনার ভবেন �য পিরবত� ন�েলা �দখেত 
চান �সসব িবষেয় আেলাচনা করেত পােরন। ভাড়ােট িহেসেব আপনার অিধকার জানার জন�, িবেশষ কের 
আপিন যিদ ভবন মািলেকর িনকট �থেক হয়রািনর স�ুখীণ হেয় থােকন �স স�েক�  সহায়তা লােভর জন� 
একজন আইনজীবী অথবা ভাড়ােট অিধকার র�ায় তৎপর �কান সংগঠনেক সভায় আম�ণ জানােত পােরন। 
ভাড়ােট সিমিত এমন �কান সংগঠন নয় �য যখন �কান সমস�া �দখা �দয় �ধুমা� তখনই সভায় িমিলত হেব। 
সামািজকীকরণ এবং আপনার �িতেবশীেদর জানার জন�ও আপনারা সভার আেয়াজন করেত পােরন। আমােদর 
নমনুা আেলাচ� িবষয় পাঠ ক�ন, যা আপনারা �থম সভার িনেদ� িশকা িহেসেব ব�বহার করেত পােরন। 
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৫.  আপনার ভাড়ােট সিমিতর মেধ� �নতৃ� গেড় �তালা 
ভাড়ােট সিমিতর সাধারণত এক� �নতৃ� দানকারী �ম থােক, যারা সিমিতর সভার আেলাচ� িবষয় িনধ�ারণ 
কের, ভবেন বসবাসকারী অন�ােন�র সে� �যাগােযাগ �াপন কের. একজন আইনজীবী ও কিমউিন� 
সংগঠন�েলার সে� �যাগসূ� বজায় রােখ। িকছু িকছু ভাড়ােট সিমিতর অিফসার পয�ােয়র দািয়�শীলসহ �বশ 
িকছু কাঠােমা এবং আন�ুািনক িনয়মকাননু থােক। অেনক ভাড়ােট সিমিতর ি�য়ািরং কিম� অথবা 
অংশীদাির�মলূক পয�ায়�িমক পদময�াদা িবহীন �নতৃ� থােক। �নতৃে�র কাঠােমা যাই �হাক না �কন, তােদর 
উিচত আপনােদর সভায় অিধক সময় �লাকেক জিড়ত করা। সংগঠেন িক ঘটেছ �স স�েক�  অিধক সংখ�ক 
�লাক যিদ িনেজেদর সংি��তা অনভুব কের, তাহেল তারা ভােলাভােব অংশ�হণ করেব আশা করা যায়। আেরা 
সুপািরশকৃত ভূিমকা স�েক�  জানার জন� “িবি�ং িলডারিশপ ইন ইেয়ার �টন�া� এেসািসেয়শন”শীষ�ক িনেদ� িশকা 
অনসুরণ ক�ন। 
 

৬.  আপনার ভবেনর অব�ার উ�িতর জন� �চােরর পিরক�না করা 
একবার  যিদ  আপনার  ভাড়ােট  সিমিত  সংগ�ত  করার  কাজ  ��  কেরন  এবং  আপনার  ভবেনর  সমস�া  স�েক�   ধারণা  লাভ 

কেরন , তাহেল  আপনার  �চারণা  ��র  এখনই  �মা�ম  সময়। 

�চারণা িক? 
�চারণা  হে�  আপিন  �য  সমস�ার  মেুখামিুখ  হেয়েছন  তার  উপর  দীঘ��ায়ী  পিরবত� ন  আনার  ব�াপাের  িবজয়ী  হওয়ার  জন� 
আপনার  পিরক�না।  �চারািভযােন  অব�ার  উ�িত  হেত  পাের , অন�ায়ভােব  ভাড়া  বিৃ�  ব�  হেত  পাের  অথবা  আপনার 

ভবন  �থেক  উে�দ  ব�  করেত  পাের। 
 
�কৗশল  হে� িচ�াভাবনা কের �বর করা কম� পিরক�না, যা আপনােক িবজয় অজ� েন সহায়তা করেব। িবষয় যাই 
�হাক না �কন, �িত� �চারািভযােনর এক� �কৗশল রেয়েছ। 
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আপনার �চারণা �কৗশল সংগ�ত করার �থম পদে�প হে�, �য ভবেনর আপিন বাস করেছন �সই ভবন ও 
ভবন মািলক স�েক�  পূব�াে� অিধকতর গেবষণা করা। 
 
আপনার �চারণা �� আেগ অিধকতর ��িতর জন� আপিন যা করেত পােরন, �স ধরেণর িকছু গেবষণা এখােন 
�দয়া হেলা: 

১. আপনার ভবন�র মািলক �ক তা সনা� ক�ন 
আপনার ভবেনর মািলক �কান একজন ব�ি� হেত পােরন, যার সে� আপিন ভােলাভােব পিরিচত, অথবা ভবন 
মািলক এক� বহৃৎ �ডেভলপারও হেত পাের। আসেল �ক আপনার ভবেনর মািলক তা খুেঁজ �বর করার জন� 
আপনােক বাড়িত গেবষণা করেত হেব। এ ব�াপাের সহায়তা লােভর জন� আপিন �কান কিমউিন� সংগঠেনর 
সে� �যাগােযাগ করেত পােরন। 

২. তারা  িস�  বা  ��েটর  অন� �কাথাও আর  �কা�  �কা�  ভবেনর  মািলক  তা  �বর  ক�ন 
আপনার ভবন মািলেকর মািলকানায় িস� বা ��েটর অন� �কাথাও িক আেরা ভবন রেয়েছ? এমনিক �দেশর 
অন� �কাথায়ও? আপিন যিদ তার বা তােদর মািলকানাধীন অন� ভবন�েলার সে� �যাগােযাগ �াপেন স�ম হন, 
তখন আপনার ভবন মািলকেক চ�ােল� করার জন� আপনার শি� আেরা বিৃ� পােব। 

৩. “ �কাড  ভােয়ােলশনস ” খুজঁেত  িস�র  �রকড�   স�ান  ক�ন  
যু�রাে�র অেনক িস�েত িস� অথবা ��ট িডপাট� েম� অফ হাউিজং এর কােছ “�কাড ভােয়ােলশনস” অথবা 
ভবেনর অব�া স�েক�  অিভেযাগ করা স�ব। �খাঁজ িনেয় �দখুন �য, আপনার ভবেনর �কউ ইেতামেধ� �কান 
অিভেযাগ কেরেছ িকনা, অথবা ভবন মািলেকর অন� ভবন�েলােতও িক একই ধরেনর সমস�া রেয়েছ িকনা। 
আপনার ভবেন �কান ভােয়েলশন �দখেল তা অন� ভাড়ােটেদর ভাড়ােট সিমিতেত �যাগ �দয়ার এক� ভােলা 
উপায় হেত পাের, কারণ এই �লাক�েলাই হয়েতা ইেতামেধ� তােদর বসবােসর অব�া স�েক�  �কান ধরেনর 
পদে�প �হণ কেরেছন। 
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৪. খুেঁজ  �দখুন  িমিডয়ায়  আপনার  ভবন  মািলেকর  নাম  এেসেছ  িকনা 

ভবন মািলেকর ভবন�েলা এবং বসবােসর অব�া স�েক�  �কান সংবাদ িমিডয়ায় �কািশত হেয়েছ িকনা? অন� 
ভাড়ােটরা আপনার আেগ সংগ�ত হেয়েছ িকনা? এটাও হেত পাের �য, তােদর সা�িতক �য় সং�া� �রকড�  
রেয়েছ। �যমন, তারা �ধু আপনার ভবন নয়, আপনার �নইবার�েড পুেরা এক� �ক �য় কেরেছন িকনা? িকছু 
ভবন মািলক িস�-ওয়াইড “ওয়াচ িল�” এ আেছন, যােত িস�র সবেচেয় বােজ ভবন মািলকও অ�ভূ� �। �ানই 
শি� – যত �বিশ স�ব তথ� ভবন মািলক স�েক�  খুেঁজ �বর ক�ন! 

 

৫. আপনার  ভবন  মািলক  স�েক�   যেতা  �বিশ  স�ব  জানার  �চ�া  ক�ন 
তারা িক �ানীয় সংগঠন�েলােত অংশ�হণ কেরন? তারা িক �ানীয় �কান উপাসনালেয় উপি�ত হন? তারা িক 
�কান দাতব� সং�ায় দান কেরন? আপনার ভবন মািলক �ক, তার স�েক�  যিদ আপনার ভােলা ধারণা থােক, 
তাহেল আপনার দাবী পূরণ করেত তােদর উপর চাপ �েয়ােগর পথ আপিন �বর করদত পারেবন। তােদর 
স�েক�  যেতা �বিশ জানেত পারেবন, তােদরেক �ভািবত করেত আপনার সুেযাগও ততটাই বিৃ� পােব। 
 

৬.  আপনার  ভবন  মািলেকর  সে�  সা�াত 
আপনার ভাড়ােট সিমিতেত আপিন যিদ দঢ়ৃ 
�নতৃ� �িত�া করেত পােরন, তাহেল আপিন 
ভবন মািলেকর সে� �বঠক করার জন� ��ত 
বেল িবেবচনা করা �যেত পাের। 
 
িনি�ত �হান �য, আপনার �প তার জন� ��ত: 
 

আপনােদর দাবী�েলা তািলকাভূ� ক�ন 
ভবন মািলেকর সে� �বঠেকর পুেব� িনি�ত �হান 
�য, আপনােদর দাবীসমেূহর তািলকা ��ত আেছ, 

যােত আপনারা �স�েলা ভবন মািলেকর কােছ উপ�াপন করেত পােরন। আপনারা �বঠেকর আেগ দাবীনামা 
তােদর কােছ ইেমইেল পাঠােত পােরন অথবা হােত িলখা এক� কিপ িনেয় আসেত পােরন। এমনিক আপনারা 
এক� সাংবািদক সে�লেনর আেয়াজন করেত পােরন অথবা ভবন মািলেকর কােছ দাবী�েলা �পৗছােনার জন� 
িবে�াভ �দশ�েনর ব�ব�া করেত পােরন। আপনারা �য উপায় �েয়াগ করেবন তা ভবন মািলেকর সে� 
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আপনােদর িবদ�মান স�ক�  এবং আপনােদর �েয়াজন �মটােনার জন� তােদর উপর কেতাটা চাপ সৃি� করা বা 
আপনার �েয়াজেনর ব�াপাের তারা িকভােব সাড়া �দেবন তার উপর িনভ� র করেব। 

ব�ব� �দয়ার ভূিমকা চূড়া� ক�ন 
ভবেন আপনারা �য সমস�া�েলার স�ুখীণ এবং �যৗথভােব আপনােদর দাবী�েলা িক �স স�েক�  ব�ব� �দয়ার 
জন� সেব�া� দইু �থেক িতনজন �িতিনিধেক ��ত রাখা ভােলা। �েত�ক ব�ার উিচত িবষয়ব�র উপর 
আেলাকপাত করা এবং এ�েক এক� অনশুীলনমলূক �বঠক িহেসেব িবেবচনা করা, তাহেল আপনােদর জানা 
থাকেব �য, আপনােদর �েত�েক �কা� িবষেয়র উপর বলেবন। 

আপনার অিধকার স�েক�  �জেন িনন 
ভবন মািলক সভার মেধ� আপনােক অথবা অন� ভাড়ােটরেক এই কথা বেল ভয়ভীিত �দশ�ন করেত পােরন �য, 
আপনােদর সংগ�ত হওয়ার �কান অিধকার �নই, আপনার উে�েশ� িচৎকার করেত পােরন, এক একজন 
ভাড়ােটেক িচি�ত করেত পােরন, অথবা পুিলশ বা ইিমে�শন এ� কা�মস এনেফাস�েমে�েক (আইস) ডাকার 
�মিক িদেত পােরন। িনরাপদ �বাধ করার জন� �েয়াজেন একজন এ�াটিন� রাখা আপনােদর জন� সহায়ক হেত 
পাের। 

ভবন মািলক যিদ সভায় না আেসন তাহেল িক হেব? 

অেনক সময় ভবন মািলক ভাড়ােট সিমিতর সভায় আেসন না। যিদ তা 
ঘেট, তাহেল তােদর দিৃ� আকষ�েণর জন� আপনারা সাংবািদক সে�লন বা 
িবে�াভ �দশ�েনর মেতা অিধকতর দশৃ�মান �কাশ� পদে�প �হণ করেত 
পােরন। এর িবক� িহেসেব িস�েত হাউিজং �কাড ভােয়ােলশন ফাইল 
করেত অথবা আদালেত মামলা দােয়র করেত পােরন। আপনােদর কােছ 
অেনক ধরেনর �কৗশল রেয়েছ, যা ভবন মািলেকর দিৃ� আকষ�ণ করেত 
পাের। 

আমার ভবন মািলক যিদ আমােদর দাবীর সােথ একমত হয় তাহেল িক হেব? 

অেনক সময় ভবন মািলক আপনােদর দাবী পূরেণর ব�াপাের একমত �পাষণ করেত পাের। এ ব�াপাের সতক�  
থাকেবন। হেত পাের �য, তারা �ধু ��কেয়ক �ছাটখাট পিরবত� ন করেবন এবং তারা যিদ ভবেনর সব সমস�া 
সমাধান না কেরন তাহেল অব�া আেগর মেতাই চলেত থাকেব। তারা আপনােদর সকল দাবী পূরণ না করেল 
পরবত� পদে�প �হেণর জন� সবসময় এক� অিতির� পিরক�না থাকেত হেব। ভাড়ােট সিমিত িহেসেব 
িনয়িমত সভা অন�ুান অব�াহত রাখাও ���পূণ�, কারণ ভবন মািলক যিদ �দখেত পান �য আপনারা সংগ�ত 
তাহেল তারা �বিশ সাড়া �দেবন। 
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আমার ভবন মািলক যিদ বেলন �য, ভবেন সভা করার জন� আিম অনমুিত�া� নই? 
�েত�ক িস� অথবা ��েট ভবন মািলক -- ভাড়ােট আইন িভ� িভ� রকেমর। িকছু আইেন আপনার ভবেন সভা 
করার অিধকারসহ সংগ�ত হওয়ার অিধকার সংর�ণ করা হেয়েছ। অন��েলােত তা �নই। আপনার িস�েত 
ভাড়ােটেদর সংগ�ত হওয়া স�িক� ত আইেন িক বলা হেয়েছ তা সহ ভাড়ােট িহেসেব আপনার অিধকার িক তা 
জানা ���পূণ�। আেরা তথ� জানার জন� আপিন �ানীয় ভাড়ােট অিধকার সংগঠন, অথবা আপনার িস� বা 
��ট হাউিজং িডপাট� েমে�র সে� �যাগােযাগ করেত পােরন। 
 

৮.  আপনার �চারণায় জয়ী হওয়ার জন� পদে�প �হণ 
ভবন মািলেকর সে� �বঠেকর পর আপনার ভবেনর অব�া স�েক�  স�� �বাধ না করা পয�� আপনারা দাবী 
পূরণ করােনার জন� তােদর উপর চাপ �েয়ােগর উপায় স�ান অব�াহত রাখুন।  
 
ভবন মািলেকর মেনােযাগ আকষ�েণর জন� অন�ান� িক পদে�প �হণ করেত পােরন তার দ�ৃা� �দয়া হেলা: 

�কাড ভােয়ােলশনস িরেপাট�  করার জন� িস�েক কল ক�ন 
ভবেনর িনরাপ�া �দখােশানার জন� অিধকাংশ িস�র এক� িবভাগ থােক, �যখােন আপিন ভবন �কাড 
ভােয়ােলশন সং�া� িরেপাট�  করার জন� �ফান করেত পােরন। িকছু িকছু িস�েত �কাড ভােয়ােলশেনর িরেপাট�  
করার ব�য় বহন করেত হয় ভবন মািলকেক। �সজন� ব�সংখ�ক �কাড ভােয়ােলশন িরেপাট�  তােদরেক �মরামত 
কাজ স�� করার ব�াপাের আ�হী কের তুলেত পাের। িক� অেনক সময় �কাড ভােয়ােলশেনর অিভেযাগ করা 
যেথ� নয়। কারণ �কাড ভােয়ােলশেনর জিরমানার পিরমাণ এেতা �বিশ নয়, যা একজন ভাড়ােটেক উে�দ করা 
�থেক লাভ করেত পাের। এ কারেণ আপিন আপনার ভবন মািলকেক �কােট�  িনেয় �যেত চাইেত পােরন অথবা 
�িতবাদ সংগ�ত করেত পােরন। 

ভবন মািলকেক �কােট�  িনেয় যান 
যু�রাে� ভাড়ােটেদর “বসবাসেযাগ�তার িন�য়তাপ�”পাওয়ার অিধকার রেয়েছ, অথ��াৎ অ�াপাট� েমে�র 
সাধারণ র�ণােব�েণর জন� ভবন মািলক দািয়�শীল (�মরামত, তাপ, গরম পািন, আবজ� না, সীসার মা�া �াস 
এবং কীটপত� িনয়�ণ)। আপনার ভবন মািলক যিদ এসেবর �মরামত বা �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ না কের, 
তাহেল আপনার �েয়াজনীয় �মরামত করার জন� আপির তােদরেক আদালেত িনেত পােরন। 
 
মামলার ব�াপাের দাবী পিরত�াগ:  ভবন মািলকেক আেলাচনার �টিবেল বসােনার জন� আইনগত ব�ব�া �হণ 
এক� শি�শালী উপায় হেত পাের। িক� এরও এক� সীমা রেয়েছ। আপনার সমস�া সমাধােনর জন� �কান 
আইনজীবীর উপর �বিশ িনভ� র করার ব�াপাের আপনােক সতক�  থাকেত হেব। আইনগত ব�ব�ার মাধ�েম কাজ 
করার ��ে� দীঘ� সময় লােগ, এবং এ কারেণ এই �ি�য়ার মধ� িদেয় অ�সর হওয়া িন�ৎসাহজনক হেত পাের। 
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আপিন যিদ মামলার িদেক এ�েত চান, তাহেল �চারািভযান সংগ�ত করার অংশ িহেসেব 
এখােন িকছু পরামশ� �দয়া হেলা: 
 
● আপনার ভাড়ােট সিমিতর সে� িমিলত হেয় �যৗথভােব মামলা দােয়র করার িবষয় িবেবচনা করেত পােরন 

--- জেন জেন মামলা দােয়র করার �চেয় �যৗথ মামলা দােয়র অিধক কায�কর। মেন রাখেবন, �যৗথ কে�র 
�চেয় একজন ভাড়ােট কতৃ� ক মামলা দােয়র কম কায�কর। 

● মামলা দােয়র করার আেগ িনি�ত �হান �য, এর সে� আপনার ভাড়ােট সিমিতর সি�য় অংশ�হণ রেয়েছ। 
অন� পদে�প �হণ করার কথাও িবেবচনা ক�ন (দ�ৃা� িহেসেব সাংবািদক সে�লন, সমােবশ), যা মামলা 
দােয়র করার �চেয় অিধক শি�শালী। 

● মামলা দােয়র করার আেগ িনি�ত �হান �য, ভাড়ােটেদর সে� আপনার �যাগােযাগ র�ার করার িনয়িমত 
প�িত রেয়েছ। �কাড ভােয়ােলশন �রকড�  করেত িস�র িবি�ং ই�ে��রেদর সে� সময় িনধ�ারণ, 
আদালেতর তািরখ  িনধ�ারণ এবং আপনার এ�াটিন� কতৃ� ক িনয়িমত িপ�শন পূরণ করার জন� ভাড়ােটেদর 
সে� িনয়িমত �যাগােযাগ র�া করেত আপনার সামথ� অজ� ন করা �েয়াজন। �যৗথ পদে�েপ অংশ�হেণর 
আকাংখা সু�� করা িনি�ত ক�ন (�যমন, আদালেত �নািনর িদেন ভাড়ােটেদর উপি�িত �েয়াজন, এবং 
সুিনিদ�� সংখ�ক সভা অন�ুান)। 

● যিদ আদালেত �নািনর িনধ�ািরত তািরখ থােক, তাহেল ভাড়ােট সিমিতর সকল সদস�েক একসােথ উপি�ত 
হওয়ার জন� বলনু। সংখ�ার মােঝ শি� িনিহত এবং িবচারকরা যখন অেনক ভাড়ােটর কােছ �শােনন �য 
তারাও অিভ� সমস�ার স�ুখীণ তখন তারা অিধকতর ইিতবাচক সাড়া �দয়ার অব�ায় থােকন। 

আপনার ভবেনর সামেন সাংবািদক সে�লেনর আেয়াজন ক�ন 
● আপনার ভবন মািলেকর উপর সাধারণ চাপ বিৃ� এবং আপনার দাবীদাওয়া আদােয়র বড় এক� 

উপায় হেলা ভবেনর বাইের �িতবাদ িবে�াভ �দশ�ন অথবা সাংবািদক সে�লন অন�ুান। সাংবািদক 
সে�লেন উপি�ত থাকার জন� �ানীয় অথবা �ু� �গা�ীর িমিডয়াসহ গণমাধ��েমর �লাকজনেক 
আম�ণ জানান। আপনার কিমউিন�র ব�ব� ছিড়েয় �দয়ার জন� �ফসবকু, টুইটার, �হায়াটসআপ 
অথবা উইচ�াট এর মেতা সামািজক �যাগােযাগ মাধ�ম ব�বহার ক�ন। 

● আপিন যখন আদালেত মামলা দােয়র কেরন তখন আপনার সমস�ার ব�াপাের গণমাধ�েম আেরা 
কভােরজ পাওয়ার জন� িবে�াভ �দশ�েনর িবষয় িবেবচনা ক�ন। 

 
11 



 
ভাড়ােটেদর �মতায়ন:  
আপনার শহের ভাড়ােট অিধকার সংর�েণর িনেদ� িশকা

 

 

�ানীয় সরকােরর সােথ কাজ ক�ন 
● আপনার এলাকার িস� কাউি�ল �ম�ােরর অিফেসর সােথ �যাগােযাগ রাখুন এবং আপনার লড়াইেয় 

তােদরেক স�ৃ� ক�ন। 
● ভাড়ােটর অিধকার সংর�েণর পে� �ানীয় সরকার �িত�ােনর �কা� এেজি� কাজ কের তা খুেঁজ িনন 

--- সাধারণত: ��ট বা িস�র এ ধরেনর এেজি� থােক, যারা আপনার ভবন মািলকেক দায়ী সাব�� 
করেত পাের। 

● আপনার এলাকার এ�াটিন� �জনােরেলর অিফেসর সােথ �যাগােযাগ ক�ন, যারা আপনার ভাড়ােট 
অিধকার স�েক�  আেরা তথ� িদেত পারেব এবং অেনক সময় ভবন মািলকেদর িব�ে� মামলা দােয়র 
করার িবষেয় িনেজরা স�ৃ� হেব। 

ভবেনর জন� �য ব�াংক বা ঋণ দানকারী �িত�ান ঋণ �দয় �সই �িত�ান�েলােক টােগ�ট ক�ন 
● আপনার ভবন মািলেকর মট� েগজ রেয়েছ এবং যারা ঋণ িদেয়েছ, তােদরও এটা িনি�ত করার দািয়� 

রেয়েছ �য, ভবন মািলকরা �কান অৈনিতক আচরেণ জিড়ত হে� না। ভবন মািলক যিদ আপনার 
সমস�া সমাধােন ইিতবাচক সাড়া না �দন, তাহেল আপনার ভবেনর জন� ঋণ দানকারী ব�াংকেক টােগ�ট 
কের তােদর উপর চাপ বিৃ� করেত পােরন। 

ভাড়া না �দয়ার আে�ালন সংগ�ত ক�ন 
  
● ভবন মািলেকর িব�ে� ভাড়ােট সিমিত �েখ দাঁড়ােনার অত�� শি�শালী অ� হে� ভাড়া না �দয়ার 

আে�ালন। তেব ভাড়া না �দয়ার আে�ালন �� করার আেগ একজন এ�াটিন�র সে� আপনােদর 
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আেলাচনা করা উিচত, িযিন আপনার িস�েত এ সং�া� আইিন �ি�য়া স�েক�  বঝুেত, আপনােক 
িনেদ�শনা িদেত ও  �েয়াজনীয় সহায়তা করেত পােরন।’ 

● িকছু িকছু িস�েত ভাড়ােটর ভাড়া �থেক ‘�মরামত ও কত� ন’এর ব�য় �কেট রাখার অিধকার সংর�ণ 
করা হয় --- িক� ভাড়া না �দয়ার আে�ালন ��র আেগ িনি�ত �হান �য, আপনার িস�র এ সং�া� 
আইন আপিন যথাযথভােব বঝুেত �পেরেছন। 

● আপনারা যিদ ভাড়া না �দয়ার আে�ালন সংগ�ত কেরন, তাহেল ভবেনর সকল ভাড়ােটর ভাড়া জমা 
রাখার জন� আপনােদরেক এক� এসে�া একাউ� খুলেত হেব। আপনার সংগঠন এই একাউ� 
পিরচালনা করেব (�েত�ক ভাড়ােটর ভাড়া জমা �দয়া এবং এখান �থেক আপনারা �কান অথ� ব�য় 
করেবন না, তা িনি�ত করেত হেব। তা না হেল আপনােদর ভাড়ােট স� ঝঁুিকর মেধ� পড়েত পাের। 

● অেনক িস�েত ভাড়ােটেদর “কােলা তািলকা” থােক, যার মাধ�েম ভাড়ােদরেক আইনগত ব�ব�া স�েক�  
অবিহত রাখা হয় এবং এর ফেল ভিবষ�েত ভাড়ােট কতৃ� ক ভাড়া �নয়ার সামেথ�র উপর �ভাব �ফেল 
(আপনার িস�েত যিদ এ ব�ব�া থােক, �সে�ে� িনি�ত �হান �য ভবেনর �েত�েক এ স�েক�  ও এর 
ঝঁুিক স�েক�  জােন)। 

উে�েদর  ঝঁুিকেত  পেড়েছ , আপনার  এমন  �িতেবশীেদর  র�া  ক�ন 
● আপনার ভবন মািলক আপনােক অথবা ভবেন অন�েদর ভীিত �দশ�েনর উে�েশ� তু� মামলা দােয়র 

করেত পাের। �কান ভাড়ােট যিদ উে�েদর স�ুখীণ হয়, তাহেল ভবেনর �েত�েক তার �িত ঐক�ব� 
সমথ�ন �দশ�ন করেত পােরন। এ ধরেনর সমথ�ন আপনার ভবেন �নিতক বল বিৃ� কের ও কিমউিন� 
গেড় �তােল। আপনার মােঝ অিধকতর মেনাবল সৃি� হয় �য, একা লড়াই ক�ন হেলও �যৗথভােব 
আপনার অেনক শি�! 

১০.  দীঘ� �ময়ােদর জন� �েক থাকা 
আমার ভাড়ােট সিমিত �বশ কতিদন ধের লড়াই করেছ। িক� আমরা আমােদর গিত হািরেয় �ফলিছ। আমরা 
িকভােব আমােদরেক সংঘব� রাখেত পাির? 

মেন রাখেবন, ভাড়ােটেদর সংগ�ত করা এক দীঘ� লড়াই 
আপনার  ভবেন  ভাড়ােটরা হয়েতা  দীঘ�িদন  ধেরই  সি�য়ভােব  সংগ�ত , এমনিক  তা  কেয়ক  দশকও  হেত  পাের  --- 
�সজন�  আপনার  িনি�ত  হওয়া  অত��  ���পূণ�  �য , আপনার  আে�ালন  �িকেয়  রাখার  যেথ�  সহায়ক  শি� 

রেয়েছ িকনা।  এক�  শি�শালী  ভাড়ােট  সিমিত  ভবন  মািলেকর  ভয়ভীিত  �দশ�েনর  িব�ে�  �েখ  দাঁড়ােত  পাের , 
আদালেতর  �ি�য়া  িবলি�ত  করেত  পাের ; হয়রািন  বা  অন�  �কান  সমস�া  �থেক  আপনােক  র�া  করেত  পাের। 

শি�শালী  �নতৃ�  এবং  কিমউিন�র  �যৗথ  �বাধ  আপনার  ভাড়ােট  সিমিতেক  এসব  সমস�া  কা�েয়  উঠেত  সহায়তা 
করেব। 
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�লাকজনেক একি�ত করার উপর ��� আেরাপ এবং কিমউিন� �প�েলােক ঐক�ব� ক�ন 
িবিভ� কিমউিন�র মেধ� সং�ৃিতগত ও �পিভি�ক সমেঝাতা ও স�ক�  থাকেত পাের, যা িবেশষভােব 
���পূণ�, যার মধ� িদেয় তােদর মেধ� এক সােথ কাজ করার সামেথ�র �বাধ জা�ত হয়। এর ফেল এেক অন�েক 
জানার উপযু� সুেযাগ সৃি� হয় �য, তারা �ক এবং আেগ �য সাং�ৃিতক িবভাজন িছল তা দরূীভূত হয়। 

আন� অন�ুান আেয়াজন ক�ন! 
আপনার অজ� ন �ছাট �হাক বা বড় �হাক, তা উদযাপন ক�ন। �িতেবশী িহেসেব এেক অেন�র সােথ স�ক�  
বজায় রাখেত সময় িনন। 

আপনার সংগঠেনর �নতৃ� গেড় �তালার �চ�া অব�াহত রাখুন 
আপিন যিদ �বশ িকছু সমেয়র জন� দািয়� পালন কের থােকন, দািয়� অেন�র কােছ �দয়ার এটাই সময়! 

১১. আপনার কিমউিন�র জন� দীঘ��ায়ী শি� গেড় তুলনু 
ভাড়ােট শি� গেড় �তালার কাজ� �� হয় আমােদর এেকক� ভাড়ােট সিমিত গঠেণর মাধ�েম। িক� 
অিভ�তা �থেক আমরা জািন �য, আমােদর একার কে�র চাইেত আমােদর ঐক�ব� ক� অেনক শি�শালী। এ 
কারেণ অন� �যসব ভাড়ােট একই ধরেনর সমস�া �মাকািবল করেছ �সই সব ভাড়ােটেক সহায়তা করা অত�� 
���পূণ�! 
 
আপনার কিমউিন�েত ভাড়ােট শি� গেড় �তালার িকছু উপায় এখােন উে�খ করা হেলা: 

একই ভবন বসবাসরত অন�ান� ভাড়ােটর সে� িমেল আপিন ভাড়ােট সিমিত গঠন বা তােত �যাগ িদেত পােরন। 
অেনক ��ে� আপনার ভবন মািলেকর মািলকানাধীন ভবন�েলার বািস�ােদর িনেয় সংগ�ত হওয়া ও তােদর 
সােথ যু� থাকা আপনার জন� কল�াণকর িহেসেব �দখেত পােবন। 

আপনার  ভবন  বাইেরও  অন�ান�  ভবেনর  সােথ  সংগ�ত  হওয়া  �ায়ই  অিনবায�  হেয়  উেঠ 
অেনক সময় এক� ভাড়ােট সিমিতর শি� আপনার দাবী আদােয়র জন� ভবেনর ব�ব�াপনার উপর চাপ 
�েয়াগ যেথ� হয় না। এে�ে� আপনার আর �কান সুেযাগ থােক না --- আপনার আেরা শি� �েয়াজন এবং 
আপিন একই মািলেকর অন�ান� ভবেনর ভাড়ােটেদর সংগ�ত কের এ শি� অজ� ন করেত পােরন। আপিন যেতা 
সংগ�ত হেবন, আপিন �যৗথভােব তেতা �বিশ শি� অজ� ন করেবন। 
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আপনার  �নইবার�ড  সংগ�ত  করার মাধ�েম  অন�ান�  ভাড়ােটেকও  সহায়তা  করা হয় 
আপনার হয়েতা এমন �কান সমস�া �নই, 
যার সমাধান অিবলে� হওয়া �েয়াজন। 
িক� আপিন অন� ভাড়ােদর সহায়তা 
করেত পােরন, যারা একই ধরেনর সমস�ার 
মেুখামিুখ হেয়েছ। আপনােক সংগ�ত হেত 
�দখেল তা তােদর ভবেনর ভাড়ােটেদর 
িনজ� ভাড়ােট সিমিত �� করার 
অনেু�রণা হেত পাের। সংগ�ত হেল 
আপনার কিমউিন�েত আপনার মেতা 
অন� ভাড়ােটরা তােদর �েয়াজনীয় 
�মরামত কিরেয় িনেত পাের অথবা তােদর 
অ�াপাট� েম� �থেক উে�দ করা বা 
তােদরেক হয়রািন করা ব� করেত পাের। 

�নইবার�ড বািস�ােদর সিমিত গঠন 
অথবা �যাগদান 
অেনক িস�েত �ানীয় বািস�ােদর সংগঠন 
রেয়েছ, �য�েলা তােদর কিমউিন�র 
িবিভ� ভবেনর ভাড়ােটেদর সম�েয় 
গ�ত। বািস�ােদর সংগঠন�েলার সে� জিড়ত হওয়া আপনার মেতা অন� ভাড়ােটেদর তােদর অিধকার িনেয় 
লড়াই করার এক� উপায়। তাছাড়া এই সংগঠন�েলা কিমউিন�র অন�ান� �লাকজেনর সে� সা�ােতর সুেযাগ 
কের �দয়, যারা আপনার মেতাই ভাড়ােট র�া ও সােধ�র মেধ� আবাসেনর মেতা ইসু��েলা িনেয় িচ�াভাবনা 
কেরন। 

িস� ও ��ট পয�ােয় ভাড়ােট র�ার জন� সংগ�ত �হান 
আপিন আপনার ভবন ও �নইবার�ড পয�ােয় সি�য় হেল আপিন আপনার িস�েত দীঘ� �ময়ােদর জন� 
ভাড়ােটেদর অিধকার র�া িনি�ত করার �চারািভযােন যু� হেত পােরন। আপিন যিদ িস� ও ��ট পয�ােয় 
নীিত পিরবত� েনর লড়াইেয় যু� হেত চান, তাহেল আমােদর “ভাড়ােটেদর র�ায় নীিত িনেয় আে�ালন” 
(Organizing for Policies that Protect Tenants) শীষ�ক তথ� িনেদ� িশকা �দখুন। 
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