তথ্য শীট
সামথ্্ য-পরীক্ষিত ন্য যন্তম আয়

সামর্থ্য-পরীক্ষিত ন্য ূন্তম আয় (BMS) বলতত এমন্ সু য াগ সু বিধাযে ববোঝোয় া দ্বারা সসই সেল িযবির জীবিো এিং দৈনবিন
চাবিৈাসমূ ি পূ রণ েরা িয় ারা আবর্থ্ে সঙ্কযে আযেন এিং বনযজযৈর সামযর্থ্য (আয় এবং সম্পদ) আর দৈনবিন জীিন াপন েরযে পাযর
না।
নির্ব ানিত হর্ার য াগ্যতা
 ব োতন্ো আয় বন্ই বো খু ব ম আয়
 ব োতন্ো সম্পদ বন্ই
 বলোয়োর অক্ষিয়োসে ময ল বোসভবন্
 অক্ষিয়াযে স্থোয়ীভাযি িসিাযসর অবধোর রযয়যে


োজ রতত ইচ্ছু , েক্ষণ প ্ন্ত োতজ অক্ষমো বন্ই

 সমবিে িযে ইচ্ছু ে (তেমন্-জোমমোন্ পাঠ এবং ময লূতবোধ এবং পক্ষরক্ষিক্ষতময ল ব োসম গ্রিণ েরযে)
 প্রোসক্ষি ন্ক্ষিসময তের উপস্থোপন্ (অন্ু তচ্ছদ ১ বদখু ন্)
আবর্দি করবত হবর্
 বজলো প্রশোসন্ বো মূোক্ষজতিট
 বসবোতসর স্থোন্ীয় ততমপি
নিদ্ধাবের জিয দানিত্বপ্রাপ্ত
 বজলো প্রশোসন্ বো মূোক্ষজতিট
িু নর্ধািমূ হ
 অন্ু তময় ন্য ূন্তম প্রতয়োজন্ীয়তো অনুু্ ায়ী অিম িা অনয সোযনা িাস্তি সিায়ো প্রদোন্ (অন্ু তচ্ছদ ২ বদখু ন্)
 ক্ষবগত ছয় বছতরর মতধূ েোরো পোাঁি বছতরর ম সময় ধতর অক্ষিয়োয় বসবোস তর আসতছ োযৈর জনয সমক্ষিত রতের সবমক্ষন্ম্ন মোন্
প্রয াজয (অন্ু তচ্ছদ ৩ বদখু ন্)
 ন্য ূন্তম মোতন্র স ল বূক্ষির সংখূো েোরো এ ই গত তে বো বোসস্থোন্ ভোগোভোক্ষগ তর বসবোস তর তোতদর আয় সোধোরেত বমোট €1500
সীমোবদ্ধ।
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 ক্ষবক্ষধবদ্ধ স্বোস্থূ বীমোর অন্ু দোন্ প্রদোন্
 পু ন্রোয় োতজ প্রতবশ োরীতদর জন্ূ ববোন্োস

যেবমন্ট / স্বাস্থ্য র্ীমার জিয আবর্দি
 এ টি জোতীয় িলক্ষত ক্ষেসোতব বপতমন্ট, বূক্ষতক্রম ছোডো
 সু ক্ষবধোসময ে মোতসর বশতে স্থোন্োন্তক্ষরত রো েয়
 সসাশ্যাল ইন্সু যরযন্সস অি সলায়ার অক্ষিয়ো-সে শুধু মোত্র আতবদন্ োরী সরোসক্ষর ততমপি ততম ক্ষন্বক্ষিত েতত পোরসি
 আতবদন্

োরীতদর বপোেূতদর জন্ূ অবশূই সসাশ্যাল ইন্সু যরযন্সস অি সলায়ার অক্ষিয়ো-সে সেবীমোর জন্ূ আতবদন্ রতত েতব (এর
জন্ূ সামর্থ্য-পরীক্ষিত ন্য ূন্তম আয় োঠোতমোর মতধূ এখন্ও অন্ু দোন্ বদওয়ো েোতব)।
র্াধযর্াধকতা
 স াগযোর ব োন্ পক্ষরবতম ন্ আসতল বজলো প্রশোসন্ বো মূোক্ষজতিতটর সোতি দুই সপ্তোতের মতধূ বেোগোতেোগ রতত েতব।
উদোেরেস্বরূপ:
° আয় বো সম্পদসময তের পক্ষরবতম ন্
° জীবন্েোপন্ বো পোক্ষরবোক্ষর বূবস্থোপন্োর পক্ষরবতম ন্
° অক্ষিয়োর আইন্গতভোতব বসবোতসর পক্ষরবতম ন্
° উপোজমন্ময ল িো ক্ষর বন্ওয়ো
° ক্ষিক্ষ ৎসো সংস্থো বো েোসপোতোতল অবস্থোন্
° অন্ূোন্ূ অন্ু পক্ষস্থক্ষতসময ে েো দুই সপ্তোতের ববক্ষশ সময় ধতর ক্ষবরোজমোন্
 তততীয় পিসময ে ততম দোবীর ক্ষববত ক্ষত (তেমন্-রিেোতবিে, অসু স্থতোজক্ষন্ত সু ক্ষবধোসময ে)


োজ রোর সবৈচ্ছা

 সীক্ষমত জোমমোন্ জ্ঞোতন্র বিতত্র জোমমোন্ পডোশুন্োয় বেোগদোন্ বো মম বোজোতর সম্ভোবন্োময় উন্নয়ন্ ঘটোতন্োর জন্ূ অন্ূোন্ূ পদ্ধক্ষতসময ে
(তেমন্- সমাযজ দোতবূ োজ)।
 েোরো ক্ষবগত ৬ বছতরর মতধূ ৫ বছতরর ম সমতয়র জন্ূ অক্ষিয়োয় বসবোস রতছন োযৈর জনয ন্য ূন্তম ৮ ঘন্টো ময লূসিাযধর উপর
সোযস্ এিং পক্ষরক্ষিক্ষতময ল সোযস্ স াগৈান।
 েোরো ক্ষবগত ৬ বছতরর মতধূ ৫ বছতরর ম সময় ধতর অক্ষিয়োয় বসবোস তর আসসেন োযৈর জনয A2 সলযভল সিোযর জোমমোন্ ভোেোয়
জ্ঞোন্ অজমন্ ।
 েোরো ক্ষবগত ক্ষবগত ৬ বছতরর মতধূ ৫ বছতরর ম সময় ধতর অক্ষিয়োয় বসবোস তর আসতছন োযৈর জনয সমিযয়র িুক্ষি সম্পোদন্ ।
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র্ানতল/কমাবিা/েনরিমানপ্ত
েোরো োজ রতত অস্বী ত ক্ষত জোক্ষন্তয়তছন, েোরো সমিযয়র পদ্ধক্ষতসময তে অংশগ্রেে তরনক্ষন্ (জোমমোন্ পাঠ, ময লূতবোধ এবং পক্ষরক্ষিক্ষতময ল
ব োসমসময ে এবং সমোজ মম), সরোবর িো ক্ষর বসবো ব োসম বো এই জোতীয় মম োতে সোযনা িযাখ্যা ছোডো অন্ু পক্ষস্থে বেযলন, োযৈর সক্ষযে
সামর্থ্য-পরীক্ষিত ন্য ূন্তম আয় সু ক্ষবধোক্ষদর আতবদন্ বোক্ষতল েতব। ক্ষবরোজমোন্ সু ক্ষবধোক্ষদ মোতন্ো বো রদ রো েতব।
প্রতযার্তব ন্, ক্ষনতেূ রণ এর্ং শানি
ক্ষন্ন্মক্ষলক্ষখত বিত্রসময তে, সু ক্ষবধোসময ে সেরে বৈযে িযি এবং শোক্ষি প্রতয়োগ রো েতত পোতর:
 পক্ষরবতম তন্র সম্পযে্ সংক্ষিষ্ট ততমপিত জোন্োতন্োর তম বূ পালন না েরা
 ক্ষমিূো তিূ প্রৈান বো প্রোসক্ষি তিূ প্র োশ ন্ো রো
 ন্োন্োর ম সম্পক্ষিসময তের তোৎিক্ষে প্রোক্ষপ্ত (তেমন্-উিরোক্ষধ োর)
 উপ োরতভোগী দ্বোরো িক্ষতপয রে

িফল িাকনরর জিয েু িরাি কমব র্াজার যর্ািাবির িাবে ু ক্ত হওিা
মমবোজোর ববোন্োসসময তের সোতি পু ন্ঃসংতেোগ আতবদন্ তোতদর জন্ূ েোরো সামর্থ্য-পরীক্ষিত ন্য ূন্তম আয় সু ক্ষবধোক্ষদ অজমন্ তরতছ অন্তত
পতি ৬ মোতসর জন্ূ ব োন্ প্রক্ষতবি তো ছোডো েোতদরত িো ক্ষরতত বন্ওয়ো েতয়তছ (েক্ষদও সীক্ষমতভোতব)।
আতবদন্ এবং সময়সীমো:
আতবদতন্র জন্ূ ক্ষন্ন্মক্ষলক্ষখত দুইটি প্রতয়োজন্ীয় পদতিপ:
১. লাভজনে চােবরযে স াগৈাযনর সময়, অর্থ্াৎ োযজ স াগৈাযনর সময়, সংক্ষিষ্ট বজলো প্রশোসন্ বো মূোক্ষজতিটত অবশূই দুই
সপ্তোতের মতধূ জোন্োতত েতব।
২. সবমতশতে, লাভজনে চােবর গ্রেতের ৪ সপ্তোে পর, অর্থ্াৎ োযজ স াগৈাযনর সময়, মমবোজোর ববোন্োস-এ পু ন্ঃসংতেোতগর জন্ূ
অবশূই েয় বমৌক্ষখ ভোতব েো ক্ষলক্ষখতভোতব সংক্ষিষ্ট বজলো প্রশোসন্ বো মূোক্ষজতিট বরোবর আতবদন্ রতত েতব। লাভজনে চােবর
গ্রিযণর বিষযয় অিবিে েরার সময়ও আপবন ববোন্োতসর জন্ূ আতবদন্ রো াযি।

পক্ষরমোে:
মমবোজোর ববোন্োতস পু ন্ঃসংতেোগ বেোগোতেোতগর পক্ষরমোন্ ন্ীট আতয়র এ তততীয়োংশ (সতবমোচ্চ)। েক্ষদ ন্ীট আয় এবং এ বূক্ষির মোন্সম্মত
ন্য ূন্তম ববোন্োস ১৪০% অক্ষতক্রম তর মম বোজোর ববোন্োতস পু ন্ঃসংতেোগ েৈানু ায়ী মতত িো তব।
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সতবমোচ্চ ১২ মোতসর জন্ূ ববোন্োস প্রদোন্ রো েয়। অস্থোয়ী িো ক্ষরর বিতত্র, িো ক্ষরর সময়সীমো অন্ু সোতর ববোন্োস প্রদোন্ রো েতব।

েনরনশষ্ট ১:
যে-সকল িনেেত্র জমা ক্ষিতত হবর্:
১. র্যনক্তগ্ত নর্র্রণ:
° অক্ষিক্ষসয়োল পক্ষরিতয়র ন্ক্ষিপত্র
° জন্ম সন্দ
° নাগবরেযের প্রমোে
° EEA ন্োগক্ষর তদর জন্ূ: ক্ষবতদশী পু ক্ষলশ ক্ষন্বিতন্র সন্দপত্র
° EEA নয় এমন ন্োগক্ষর তদর জন্ূ: বসবোতসর অন্ু মক্ষতপত্র, আশ্রতয়র ক্ষবজ্ঞক্ষপ্ত
° পোওয়োর অব অূোটক্ষন্ম (ক্ষজম্মোদোক্ষর ক্ষসদ্ধোন্ত, আম বমোিোরন্োমো, ইতূোক্ষদ)
° ক্ষববোেক্ষবতচ্ছদ ক্ষিক্রী এবং বতদোবতির ক্ষপ (প্রক্ষতটির সতি সময়াযৈর ক্ষবজ্ঞক্ষপ্ত)
২. আি এর্ং িম্পবদর নর্র্রণ:
২.১. আয় এবং প্রক্ষতপোলন্ ভোতোর ক্ষববরে:
° মজু ক্ষর সন্দ বো গত ৩ মোতসর জন্ূ আয় ক্ষন্ক্ষিত রে
(এছোডোও প্রোক্ষন্ত

মমসংস্থোতন্র জন্ূ)

° পোবক্ষল এমপ্লয়তমন্ট সোক্ষভমতসর ক্ষলক্ষখত ক্ষন্ক্ষিত রে
° PVA (বপন্শন্ বীমো), SVA (সোমোক্ষজ বীমো), ÖBB (অক্ষিয়োন্ বরলপি), VAEB (অক্ষিয়োন্ বরলপি বীমো প্রক্ষতষ্ঠোন্), BVA
(পোবক্ষল সোক্ষভমস বীমো তপমোতরশন্), ক্ষবতদশী বপন্শন্ ইতূোক্ষদ) বিত ক্ষলক্ষখত ক্ষন্িয়তো।
° অসু স্থতো ভাোর ক্ষন্ক্ষিত রে
° মোততত্ব োলীন্ ভোতোর ক্ষন্ক্ষিত রে / (সম্পয র ) সন্তোতন্র বদখোতশোন্োর ভোতো
° আগাম বপন্শন্ বপতমন্ট ক্ষন্ক্ষিত রে
° দুঘমটন্ো ভাোর ক্ষন্ক্ষিত রে
° রিেোতবিে দোক্ষবর / খোদূ ভতুমক্ষ দোক্ষবর প্রমোে
° ভোডো এবং / অিবো ঠি ো িুক্ষি
° আয় প্রমোতের অন্ূোন্ূ িরম (লোইি অূোন্ু ইটি, ইতূোক্ষদ)
° প্রক্ষতপোলন্ ভোতো ক্ষবজ্ঞক্ষপ্ত
° বিগে ৩ মোতসর আয় এবং বূতয়র ক্ষবিোক্ষরত ক্ষববত ক্ষত
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২.২. সম্পদসময তের তিূ
° বূোং ক্ষববত ক্ষত (পয তবমর আতবদতন্র তোক্ষরখ বিত ক্ষতন্ মাযসর জন্ূ)
° বীমো পক্ষলক্ষস (অতন্তূক্ষষ্টক্ষক্রয়ো বীমো পক্ষর ল্পন্ো, জীবন্ বীমো, ইতূোক্ষদ)
° সঞ্চতয়র বই
° দোলোন্ত োঠো ঋে িুক্ষি
° স্ট ও বন্ড
° তেক্ষবল
° েোন্বোেন্ (গোক্ষড, লক্ষর, ট্রোক্টর, ইতূোক্ষদ)
° অন্ূোন্ূ সম্পদসময ে (ন্গদ সম্পদ, ইতূোক্ষদ)
° ভযক্ষম ক্ষন্বিসনর প্রক্ষতক্ষলক্ষপ
গুরুত্বপয েম বন্োটিশ
সোেোেূপ্রোিী ব োতন্ো বূক্ষি তততীয় পতির ক্ষন্ ট দোবী আদোতয়র জন্ূ বোক্ষধত িো তব (ক্ষপতোমোতো, স্বোমী স্ত্রী ইতূোক্ষদ) এবং তততীয় পতির ক্ষন্ ট
েতত আইন্গতভোতব দোবী ত ত অিম িোইতত পোরতব েতিে পেমন্ত এই োজ ক্ষন্ক্ষিতভোতব অ োেম র এবং অসোধূ ন্ো েয়, ধতর বন্ওয়ো েয় বে
েক্ষদ তততীয়পি ততম প্রদোতন্র জন্ূ এরুপ িোক্ষেদো পয রে রো েয়, তোেতল সামর্থ্য-পরীক্ষিত ন্য ূন্তম আয় সু ক্ষবধোক্ষদ প্রদোতন্র প্রতয়োজন্ বন্ই
বো অন্ততপতি এর বক্ষধমত রতেরও দর োর বন্ই।
৩. এছাডাও নিম্ননলনিত িনেেত্র জমা ক্ষিতত হতে:
৩.১. আরও প্রমোে:
° িো ক্ষরপ্রোিী ক্ষেতসতব ক্ষন্বিতন্র ক্ষন্ক্ষিত রে
° অক্ষিয়োন্ শ্রম বোজোর ববোিম বিত তত্ত্বাবধোন্ িুক্ষি
° অক্ষিয়োন্ শ্রম বোজোর ববোিম বিত সু ক্ষবধো প্রতূোখূোতন্র বন্োটিশ
° বপন্শন্ আতবদতন্র ন্ক্ষিপত্রোক্ষদ
° রিেোতবিে আতবদতন্র ন্ক্ষিপত্রোক্ষদ
° িোিোতরর ন্ক্ষিপত্র এবং োেমিমতোর িলোিল
° সোমোক্ষজ ক্ষস্থক্ষতশীলতোর জন্ূ পদ্ধক্ষতর প্রমোে (জোমমোন্ পোঠ, ইতূোক্ষদ)
° স্কুতল উপক্ষস্থক্ষতর জন্ূ ক্ষলক্ষখত ক্ষন্ক্ষিত রে

৩.২. ভোডোর জন্ূ আবোসন্ খরি
° ভোডো িুক্ষি / সমবোয় সক্ষমক্ষত িুক্ষি
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