জামান
� ভাষা েথেক বাংলা ভাষায় অনুবাদ

নাগিরক আইনসংকলেনর ধারা ১৮৩৫, ১৮৩৫ক অনুযায়ী স�ািনত
পিরচযাকািরণীেদর
�
এবং পিরচযাকারীেদর
�
জন� �িতপূরেনর উপর িব�ি�
অিভভাবকে�র কাজ মূলত িবনামূেল� (স�ািনত অিফেসর) কাজ িহেসেব পিরচালনা করা হয়। তেব পিরচযাকািরণী
�
বা
পিরচযাকারী
�
িহেসেব খরচ, েযটা আপনার এই দািয়� েনয়ার জন� উ�ব হেয়েছ তা েফরত েদয়া েযেত পাের ।

১। ব�েয়র �িতপূরণ ভাতা, িসিভল েকােডর §১৮৩৫ নং আইন অনুযায়ী (§1835 BGB)
িসিভল েকােডর §১৮৩৫ নং আইন অনুযায়ী ব�েয়র �িতপূরণ ভাতা বত�মােন �িত বছর ৪০০ ইউেরা ধাজ� করা
হেয়েছ। যিদ এই পিরমাণ অথ � দািব করা হয়, েকান রিসদ বা �মান তদারিকর আদালেত জমা েদওয়ার দরকার
েনই।
এই অথ তদারিকর
�
িনেয়ােগর এক বছর পের �থমবােরর জন� �দান করা হেব। আপনােক জানােনা হে� েয পেরর
বছেরর ৩১েশ মােচ�র মেধ� আপনার আেবদন জমা না িদেল এই আপনার েসই অথ �পাওয়ার অিধকার বািতল হেয়
যােব। এই তািরখটা হল আপনার জন� িনধািরত
�
সময়সীমা, যার পের আপনার আর েকান দাবী থাকেব না।
উদাহরণ:
েকয়ােরর বছর�ট ১৫ই আগ�, ২০০৯ তািরেখ েশষ হেব। আেবদন�ট ৩১েশ মাচ�, ২০১০ তািরেখর এর মেধ� জমা
িদেত হেব।
আপিন এক�ট আেবদন ফম � অনুেরােধর িভি�েত পােবন। আেবদন�ট েকান িবেশষ ফরেমট ছাড়াই জমা েদওয়া
েযেত পাের।

২। ব�েয়র �িতপূরণ, িসিভল েকােডর §১৮৩৫ নং আইন অনুযায়ী (§1835 BGB)
যিদ আপনার খরচ ৪০০ ইউেরার েবশী হয়, তাহেল েসটা আপনােক �মান করেত হেব (েদখার িদন, আপনার
েটিলেফান করা, �ঠকানা সহ ��াে�র রিসদ, ইত�ািদ দািখল কের)। িনেজর গািড়েত �মন কিরেল �িত
িকেলািমটাের ০.৪২ ইউেরা েদয়া হেব।
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এই ব�েয়র �িতপূরণ খরচ হওয়ার ১৫ মােসর মেধ� সংি�� ব���র কােছ বা তদারিকর আদালেতর কােছ আেবদন
করেত হেব। ১৫ মােসর পের আেবদন করেল আপনার অিধকার বািতল হেয় যােব।

৩. িনবাচন
�
বা পছে�র অিধকার
এটা �ধুমা� গড়পড়তা - পৃথক ভােব �মাণ ছাড়া - অথবা খরচ পিরেশােধর জন� আেবদন করা েযেত পাের।
আপিন েবেছ িনন এক�ট আপনার অনুকূেলর িবক�। এই িনবাচন
�
বা েবেছ েনয়া হে� বাধ�বাধকতা।

৪. পিরেশাধ প�িত
যিদ সংি�� ব��� স�লহীন হয়, তার বত�মান আয় ওেয়লেফয়ার েবিনিফেটর (কল�াণ সুিবধার) িনেচ হয় এবং েকান
স�দ , েযটা কাযকরী
�
স�ি�র িহেসেবর মেধ� পের না, তাহেল আপনার খরচ, আেবদেনর মাধ�েম �ােদিশক
েকাষাগার েথেক পুরন করা হেব ।
সংরি�ত স�দ সাধারণত ৫০০০ ইউেরা ধরা হয় ।
যিদ সংি�� ব���র যেথ� আয় অথবা স�ি� থােক, তাহেল আপনার খরচপ� �েত�ক�টর িভ� িভ� �মাণ সহ
(উপের ২ ন�ের েদয়া আেছ) েকান আেবদন ছাড়া খরেচর সােথ সােথ অিবলে� সংি�� ব���র স�ি� েথেক
িনেয় িনেবন । যিদ আপিন গড়পড়তা �িতপূরণ পিরেশােধর প�িত িনবাচন
�
কের থােকন (উপেরর ১ ন�র), এটা
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আপিন পিরচযার
� বছর পার হওয়ার পর ব���র সংি�� স�ি� েথেক িনেয় িনেবন। তারপর এটা িহসাবর�েণর
প�িতেত অথবা �িতেবদেনর �ারা পরী�া করা হেব।

