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তথ্য 

এপার্ট মেমে ভাডা দিমত সাহায্য 

 

অস্ট্রিয়ার একটি এপ়ার্ট মেমের ভ়াড়া এবং একটি স্ট্রির়াপত্ত়া জ়াে়ািত ল়াগমব। 
 

ভাডা 

ভ়াড়ার র়্াক়ায এপ়ার্ট মেমের ভ়াড়া স্ট্রিমত হয। 
আপি়ামক প্রস্ট্রত ে়ামে ভ়াড়া অবশ্যই স্ট্রিমত হমব। 
প্রস্ট্রতটি ে়ামে ভ়াড়া একই থ়াকমব। 
 

দিরাপত্তা আোিত 

স্ট্রির়াপত্ত়া আে়ািত স্ট্রতি ে়ামের ভ়াড়া পর্টন্ত হমত প়ামর। 
ভ়াড়া শুরুর হওয়ার আমগ: আপি়ামক শুধুে়াত্র একব়ার স্ট্রির়াপত্ত়া জ়াে়ািত স্ট্রিমত হমব। 
আে়ািত, ব়াস্ট্রডওয়াল়ার জিয একটি স্ট্রির়াপত্ত়া পস্ট্ররে়াণ হমে।  
এর়্া প্রময়াজিীয মের়ােত কর়ার জিয বযবহৃত হয  

অথব়া আপস্ট্রি র্স্ট্রি ভ়াড়া ি়া মিি। 
 

দিরাপত্তা আোিত ঋণ 

আপি়ার ক়ামে স্ট্রক স্ট্রির়াপত্ত়া আে়ািমতর জিয র্মথষ্ট পস্ট্ররে়াণ র়্াক়া আমে?  

র্স্ট্রি ত়া ি়া হয, মের্ অফ মল়ায়ার অস্ট্রিয়া আপি়ামক ে়াহ়ার্য করমত প়ামরি। 

মের্ অফ মল়ায়ার অস্ট্রিয়া আপি়ামক স্ট্রির়াপত্ত়া আে়ািমতর জিয র়্াক়া ধ়ার স্ট্রিমত প়ামর। 
এর্ামে "দিরাপত্তা আোিত ঋণ" বলা হয়। 
আপি়ামক এই র়্াক়া মশ়্াধ করমত হমব, স্ট্রকন্তু আপি়ামক এই ঋমণর উপর মক়ামি়া েুি স্ট্রিমত হমব ি়া। 
  

এেটি দিরাপত্তা আোিত ঋণ োরা পপমত পামরি?  

 অিীয ি়াগস্ট্ররকত্ব ে়ািুষর়া।  
 ে়ািুষ র়্ামির এে়াইল়ামে েঞ্জরু কর়া হমযমে। 

অিয়ািয ে়ািুষমির কততট পমের ে়ামথ মর়্াগ়ামর়্াগ করমত হমব। 
 

এেটি দিরাপত্তা আোিত ঋণ সম্ভব িয় 

 এে়াইল়াে আমবিিক়ারীমির জিয। 
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 ে়াহ়ার্যি়াযক আশ্রমযর ল়ামভর অস্ট্রধক়ারী বযস্ট্রিমির জিয। 
এর়া মেই ে়ািষু র়্ামিরমক এে়াইল়ামে েঞ্জরু কর়া হযস্ট্রি স্ট্রকন্তু স্ট্রিবট়াস্ট্রেতও কর়া হযস্ট্রি। 

 

 

 

আপদি এেটি দিরাপত্তা আোিত ঋণ দেভামব প্রাপ্ত েরমবি? 

আপি়ামক অবশ্যই একটি আমবিি করমত হমব। 
আপস্ট্রি ইে়ারমিমর্ আমবিিপত্রটি মপমত প়ামরি, মর্র়্া হল:  

http://www.noe.gv.at/Gesellschaft-
Soziales/Sozialhilfe/Sozialleistungen/Sozialhilfe_Hilfe_in_besonderen_Lebenslagen.
html 

 

দ্রষ্টবয: আপি়ামক অবশ্যই আমগ মথমক আমবিি করমত এবং অিুমে়ািমির জিয অমপে়া করমত হমব। এরপর 

আপস্ট্রি শুধুে়াত্র ভ়াড়ার চুস্ট্রি-মত ে়াইি ইি করমত প়ামরি।  
আপদি য্দি ভাডার চুদি-পত প্রথ্েই সাইি েমর থ্ামেি তাহমল আপদি এেটি দিরাপত্তা 
আোিত ঋণ পপমত পামরি িা।  

ফরেটি পূরণ করুি। 
েঠিক কততট পমের ক়ামে আমবিিটি প়াঠ়াি, মর্টি হল: 

 স্ট্রজল়ার প্রশ়্ােস্ট্রিক কততট পে,  

মক়ািটি মজল়ার কততট পে, মপৌর কততট পে হয, অথব়া 
 বেব়ামের মপৌরেভ়া, স্থ়ািীয কততট পে মক়ািটি 

 

কততট পে স্ট্রেদ্ধ়ান্ত মিয মর্ আপস্ট্রি একটি স্ট্রির়াপত্ত়া আে়ািত ঋণ প়ামবি স্ট্রক ি়া।  
আপস্ট্রি শুধুে়াত্র ঋণ প়ামবি  

র্স্ট্রি আপি়ার শুধ ুএেবার ে়াহ়ামর্যর প্রময়াজি হয।  
এর ে়ামি হল: এরপর আপি়ামক আপিার বাস েরার খরচ দিমেমেই পস্ট্ররমশ়্াধ করমত েেে হমত হমব। 
আপি়ার ক়ামে ভ়াড়া, উপমর়্াস্ট্রগত়া, খ়ািয, মপ়াশ়্াক, এবং ইতয়াস্ট্রির জিয র্মথষ্ট পস্ট্ররে়াণ র়্াক়া থ়াকমত হমব।  

স্ট্রির়াপত্ত়া আে়ািত ঋণ শুধুে়াত্র অমথটর মেই পস্ট্ররে়াণ মর্র়্া আপি়ার আেমল প্রময়াজি হয।  

এর়্া শুধুে়াত্র জরুরী পস্ট্ররস্ট্রস্থস্ট্রতমত জ়াস্ট্রর কর়া হয।  

মেখ়ামি একটি স্ট্রির়াপত্ত়া আে়ািত ঋমণ মক়াি স্বয়়ংদিয় অদধোর পিই। 

কততট পমের আপি়ার ক়াে মথমক স্ট্রবস্ট্রভন্ন স্ট্রজস্ট্রিমের প্রময়াজি হমত প়ামর। 
 

আপদি এেটি দিরাপত্তা আোিত ঋণ পপমত দে েরমত হমব? 

 আপি়ামক অবশ্যই সেস্ত প্রমের উত্তর স্ট্রিমত হমব। 
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 আপি়ামক অবশ্যই েেস্ত গুরুত্বপণূট োগেপত্র প্রি়াি করমত হমব। 

 আপি়ামক অবশ্যই আপি়ার েম্পস্ট্রত্ত এবং আপি়ার আয েম্পমকট  কততট পেমক জ়াি়ামত হমব।  
আপি়ার েেস্ত েম্পস্ট্রত্ত র়্ার ে়াস্ট্রলক আপস্ট্রি হমেি।  
আপি়ার েেস্ত আয র়্া আপস্ট্রি উপ়াজট ি এবং প্র়াপ্ত কমরি। 

কততট পে আপি়ার ে়ামথ একটি পস্ট্ররব়ামরর ব়ামজর্ ততরী করমবি। 
কততট পে আপি়ার ে়ামথ একটি ে়াে়াস্ট্রজক প্রস্ট্রতমবিি প্রস্তুত করমবি। 
কততট পে আপি়ার ে়ামথ ব়াডীমত মিখ়া করমবি। 

 আপি়ামক দিমেমেই আপি়ার অবস্থ়া উন্নত করমত সাহায্য করমত হমব। 
উি়াহরণস্বরূপ, আপস্ট্রি স্ট্রির়াপত্ত়া আে়ািমতর স্ট্রকেুর়্া অংশ্ স্ট্রিমজই পস্ট্ররমশ়্াধ করমত প়ামরি। 
আপস্ট্রি পিমেমপর্ েমে ে়াহ়ার্য করমত প়ামরি। 
আপস্ট্রি প্রময়াজি হমল ব়াস্ট্রডওয়াল়ার ে়ামথও কথ়া বলমত প়ামরি। 

 আপি়ার পমর র়্াক়া থ়াকমল, 

আপি়ামক অবশ্যই েততট পক্ষমে অবদহত েরমত হমব। 
 আপস্ট্রি, আদথ্টে সাহায্য ও সেথ্টমির অিযািয সব ফমেট ি়াস্ট্রব করমত প়ামরি, র়্ামত আপি়ার 

অস্ট্রধক়ার আমে, উি়াহরণস্বরূপ, আব়ােমির ভ়াত়া, আব়ােি েহ়াযত়া, ইতয়াস্ট্রি  

 

র্াো-র্া পে পায়? 

 স্ট্রির়াপত্ত়া আে়ািত ঋমণর র়্াক়া-র়্া েবটি়া বাদডওয়ালার োমে সরাসদর চমল র়্ায। 

 আপি়ামক অবশ্যই একটি প্রতযথ্টপমত্র ে়াইি ইি করমত হমব।  
এটি ম ়াষণ়া কমর মর্ আপি়ামক মের্ অফ মল়ায়ার অস্ট্রিয়ার্ র়্াক়া-র়্া পস্ট্ররমশ়্াধ করমত হমব। 

 আপি়ামক অবশ্যই একটি োয্টভারই প াষণাপমত্র স্ব়াের করমত হমব। 
এটি ম ়াষণ়া কমর মর্  

আপস্ট্রি র্খি এপ়ার্ট মেে মেমড মিমবি তখি ব়াস্ট্রডওয়াল়া মের্ অফ মল়ায়ার অস্ট্রিয়ার্ র়্াক়া মফরত 

স্ট্রিময মশ়্াধ কমর মিমবি। 
 

আপদি দেভামব দিরাপত্তা আোিত প াধ েরমবি? 

 আপি়ামক স্ট্রির়াপত্ত়া আে়ািত ঋমণর জিয মের্ অফ মল়ায়ার অস্ট্রিয়ার্ র়্াক়া মশ়্াধ করমত হমব র্স্ট্রি 

ব়াস্ট্রডওয়াল়া মেই ক়াজ ি়া কমর। 
প্রতযথটপত্র বয়াখয়া করমেি:  

কখি এবং আপি়ামক কতর়্া র়্াক়া স্ট্রিমত হমব।  
আপস্ট্রি এপ়ার্ট মেে কমব ে়াডমবি,  

আপি়ামক অবশ্যই েমূ্পণট পস্ট্ররে়াণ মফরত স্ট্রিমত হমব।  
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 ক়ার্টভ়ারই ম ়াষণ়াপত্র বয়াখয়া করমেি:  

মর্ আপস্ট্রি চমল মগমল ব়াস্ট্রডওয়াল়া স্ট্রির়াপত্ত়া আে়ািত মশ়্াধ করমব। 
ব়াস্ট্রডওয়াল়া কততট পেমক ের়ােস্ট্রর স্ট্রির়াপত্ত়া আে়ািত মশ়্াধ করমত প়ামরি।  

 ব়াস্ট্রডওয়াল়া স্ট্রির়াপত্ত়া আে়ািত মফরত মিমবি িা: 
* র্স্ট্রি আপস্ট্রি ভ়াড়া ি়া স্ট্রিময থ়ামকি 

* র্স্ট্রি মের়ােত প্রময়াজিীয 

* র্স্ট্রি আপস্ট্রি স্ট্রকেু ভে কমর থ়ামকি। 
ত়াহমল, আপি়ামক দিমেই দিরাপত্তা আোিত পের্ অফ পলায়ার অদিয়ায্ র্াো পস্ট্ররমশ়্াধ 

করমত হমব।  
 

সতেট তা! এর্া গুরুত্বপণূট: 

 শুধুে়াত্র একটি এপ়ার্ট মেমের ভ়াড়া স্ট্রিমত প়ামরি র্স্ট্রি আপস্ট্রি প্রস্ট্রত ে়ামে ভ়াড়া স্ট্রিমত প়ামরি  

 শুধুে়াত্র একটি এপ়ার্ট মেমের ভ়াড়া স্ট্রিমত প়ামরি র্স্ট্রি মেখ়ামি একটি ভ়াড়ার চুস্ট্রি হয।  
র্স্ট্রি মেখ়ামি মক়ামি়া ভ়াড়ার চুস্ট্রি ি়া হয, মেখ়ামি স্ট্রিস্ট্রিত কর়া েবটস্ট্রিম্ন আয স্ট্রিময েেেয়া হমত 

প়ামর। 

 বীে়া িীস্ট্রত, টিস্ট্রভ, ইে়ারমির্, মে়াব়াইল মফ়াি এবং মকি়াক়ার়্ার জিয স্ট্রকস্ট্রস্তমত মি়ার্ স্ট্রিি। এর জিয 
আপি়ামক প্রস্ট্রত ে়ামে র়্াক়া স্ট্রিমত হমব। 

 আপি়ার অয়াক়াউমের তুলি়ায অস্ট্রধক অথট বযয করমবি ি়া। 

 র্খি স্ট্রকেু স্ট্রকিমবি ি়ামের উপর িজর র়াখমবি।  
স্ট্রিতীয-মশ্রণীর মি়াক়ািপ়ার্ বযবহ়ার করুি:  

অস্ট্রধক়াংশ্ স্ট্রজস্ট্রিে মেখ়ামি িতুি িয স্ট্রকন্তু ত়ার়া েস্ত়া হয।  

 প্রদত োমস, প্রথ্েই ভাডা, দবিযুৎ ও গরে েরার েিয পদরম াধ দিমত দিদিত থ্াকুি। 

Information - Hilfe beim Mieten von Wohnungen


