新型コロナウィルス 緊急小口資金特例貸付について（ベンガル語）
কর োনো ভোই োরে েংক্রমরে কো রে অর্ননতিক
থ
ভোরে ক্ষতিগ্রস্থরে জনয জরু ী ক্ষুদ্র ঋে িহতেল এ তেস্তোত ি। (েোংলো)
１．この「緊急小口資金特例貸付」は、
[জরু ী ক্ষুদ্র ঋে িহতেল] তক?
コロナウイルスのために収入が減った、仕事がみつからない、仕事をやめさせられたなどの理由で、生活に困
っている人がお金を借りる制度です。
কর োনো ভোই োে েংক্রমরে কো রে উপোজথন করম তির়েরে, কোজ খ োোঁরজ পোরেন নো, অর্েো কোজ খর্রক েোটোই হর়েরেন
এমন খেক্তিরে জনয ক্ষুদ্র ঋে িহতেল।
２．在留カードの期限が切れている人は申込みできません。
যোোঁরে আেোে কোর্থ (জোইত ়েকোর্থ) এ খম়েোে খেষ হর়েতির়েরে িো ো আরেেন ক রি পো রেন নো।
ただし、在留期限が切れている場合であっても、更新申請中であることが在留カードに記載されている場合は、
申込できます。
িরে যো ো নিু ন আেোে কোর্থ (জোইত ়ে কোর্থ) এ জনয আরেেন কর রেন িো ো আরেেন ক রি পো রেন।
３．借りられるお金は 100,000 円です。もっと必要な人は 200,000 円借りられます。

েোধো ন ভোরে ১০ মোন ইর়েন অর্ ঋে
থ
তনরি পো রেন, যতে প্রর়েোজন হ়ে িোহরল ২০ মোন পযন্ত
থ অর্ ঋে
থ
তনরি
পো রেন।
４．お金を借りたあと、1 年後から返し始めます。その後、2 年以内にお金を返します。

ঋরে এ অর্ থখে ি খেও়েো কোযক্রম
থ
ঋে খনও়েো এক েে প খর্রক শুরু হরে, েুই েের

মরধয েম্পূে থঋরে

অর্ পত
থ
পূন ভোরে
থ
পত রেোধ ক রি হরে।
５．お金を全て返すまで日本にいない人は、お金を借りることができません。

যো ো ঋরে অর্ পত
থ
পূে ভোরে
থ
পত রেোধ ক ো পযন্ত
থ জোপোরন র্োকরেন নো িোহো ো খলোন তনরিপো রেন নো।
６．お金を借りても利子はありません。保証人もいりません。

এটট একটট েুে মুি ঋে িহতেল, এই ঋে িহতেল খন়েো জনয খকোরনো িযো োন্টো এ প্রর়েোজন হরে নো।
７．申込書に「うそ」を書くと、お金を借りられません。

আরেেন পরে খকোন তমর্যো ির্য তেরল এই তেরেষ ঋে িহতেল গ্রহে ক রি পো রেননো।
８．必要な書類
①在留カード、②通帳、③パスポートか健康保険証、④印鑑（はんこ）、⑤住民票

প্রর়েোজনী়েনতর্েমূহ
①জোইত ওকোর্থ/এতল়েনকোর্থ②খেক্তিিিেযোংকএ পোেেুক, ③পোেরপোটথ অর্েোস্বোস্থযেীমোকোর্থ, ④তেল (হযোরকো), ⑤
েোতেন্দো েোটটথ তেরকট
９．日本語が書けない人は、他の人に書いてもらうことができます。

「借用書（全部）
」と「借入申込書（署名欄）
」は自分で書きます。

গ্রোহকযতেজোপোতনতল রিনোপোর , খেরক্ষরেঅনযকোর োেোহোযযতনরিপো রেন। "ঋেরনও়েো আরেেনপে" এেং "স্বোক্ষ "
েমূহতনরজরকইক রিহরে।
10. 20 歳になっていない人は、お金を借りられません。
20 েের

কমে়েেীেযোক্তি, এইঋরে জনযআরেেনক রিপো রেননো।

11. 「生活保護」を受けている人は、お金を借りられません。
যোহো োকলযোেিহতেরল [Seikatsu hogo] অর্েহো়েিোতনরেনিো
থ
োঅর্ধো
থ তনরিপো রেননো।
12. 「自己破産」の手続きをしている人は、お金を借りられません。
যো ো অতেতে়েোতল খেউতল়েো অর্েো খেউতল়েো হর়েরেন েরল জোতনর়ে ে

োস্ত ি িো ো এই ঋরে

জনয আরেেন ক রি

পো রেন নো।

13 同じ世帯の人がすでにこの貸付を借りている場合は、お金を借りられません。
যতে একই পত েোর

খকউ ইতিমরধয এই ঋে তনর়ে র্োরক িরে একই পত েোর

অনয েেযে এই ঋরে আরেেন ক রি

পো রে নো।
14 家族や自分が暴力団員であると、お金を借りられません。
আপনো

পত েোর

পো রেন নো।

খকোন েেেয অর্েো আপতন যতে এক জন গুন্ডো হন, িরে আপতন এই ঋরে জনয আরেেন ক রি

新型コロナウィルス 総合支援資金特例貸付について
কর োনো ভোই োে েংক্রমরে কো রে তেরেষ েহো়েিো িহতেল েম্পরকথ
１．この「総合支援資金特例貸付」は、
এই েযোপক েহো়েিো িহতেলটট হরে
緊急小口資金特例貸付を受けた後も、まだ、コロナウイルスのために収入が減っている、仕事がみつからない
などの理由で、生活に困っている人がお金を借りる制度です。
জরুত ক্ষুদ্র ঋে িহতেল গ্রহরে পর ও যোরে অর্ননতিক
থ
েমেযো হরে। কোজ খনই েো এই ধ রে কো রে আতর্ক
থ ভোরে
তেপযস্ত
থ িোরে জনয একটট তেরেষ ঋে কোযক্রম।
থ
２．在留カードの期限が切れている人は申込みできません。
যোোঁরে আেোে কোর্থ (জোইত ়ে কোর্থ) এ খম়েোে খেষ হর়ে তির়েরে িো ো আরেেন ক রি পো রেন নো।
ただし、在留期限が切れている場合であっても、更新申請中であることが在留カードに記載されている場合は、
申込できます。
িরে যো ো নিু ন আেোে কোর্থ (জোইত ়ে কোর্থ) এ জনয আরেেন কর রেন িো ো আরেেন ক রি পো রেন।

３．借りられるお金は、ひと月 150,000 円です。家族がいる人はひと月 200,000 円です。３ヶ月借りられます。
আপতন প্রতি মোরে ১৫০০০০ ইর়েন কর ৩ মোে ধো ো েোতহক ভোরে এই ঋে তনরি পো রেন। িরে যোরে েযোতমতল আরে িো ো
২০০০০০ ইর়েন কর ঋে তনরি পো রেন।
４．お金を借りたあと、1 年後から返し始めます。その後、10 年以内にお金を返します。
অর্ থঋে খনেো পর , ১ েে প খর্রক ঋে খে ি খে়েো শুরু ক রি হরে। িো পর , ১০ েের

মরধয, েম্পূে অর্
থ
থখে ি

তেরি হরে।
５．お金を全て返すまで日本にいない人は、お金を借りることができません。

যো ো ঋরে অর্ পত
থ
পূেভোরে
থ
পত রেোধ ক ো পযন্ত
থ জোপোরন র্োকরেন নো িোহো ো এই অর্ ঋে
থ
তনরি পো রেন নো।
６．お金を借りても利子はありません。保証人もいりません。

এটট একটট েুে মুি ঋে িহতেল, এই ঋে িহতেল খন়েো জনয খকোরনো িযো োন্টো এ প্রর়েোজন হরে নো।
７．申込書に「うそ」を書くと、お金を借りられません。

আরেেন পরে খকোন তমর্যো ির্য তেরল এই তেরেষ ঋে িহতেল গ্রহে ক রি পো রেন নো।
８．必要な書類

প্রর়েোজনী়ে নতর্ েমূহ
① 留カード、②通帳、③印鑑（はんこ）
、④緊急小口資金の貸付決定通知書
(১) আেোে কোর্থ, (২) েযোংরক পোেেুক, (৩) েীল (হযোরকো), (৪) জরু ী ক্ষুদ্র ঋে িহতেল খর্রক ঋে খেেো তেদ্ধোরন্ত
তেজ্ঞতি পে।
９．日本語が書けない人は、他の人に書いてもらうことができます。

「借用書（全部）
」と「借入申込書（署名欄）
」は自分で書きます。

গ্রোহক যতে জোপোতন তল রি নো পোর , খে খক্ষরে অনয কোর ো েোহোযয তনরি পো রে। "ঋে খনও়েো আরেেন পে" এেং
"স্বোক্ষ " েমূহ তনরজরকই ক রি হরে।
10. 20 歳になっていない人は、お金を借りられません。
20 েের

কম ে়েেী েযোক্তি, এই ঋরে জনয আরেেন ক রি পো রেন নো।

11. 「生活保護」を受けている人は、お金を借りられません。
যোহো ো কলযোে িহতেরল [Seikatsu hogo] অর্ েহো়েিো
থ
তনরেন িো ো অর্ ধো
থ
তনরি পো রেন নো।
12. 「自己破産」の手続きをしている人は、お金を借りられません。
যো ো অতেতে়েোতল খেউতল়েো অর্েো খেউতল়েো হর়েরেন েরল জোতনর়ে ে

োস্ত ি িো ো এই ঋরে

জনয আরেেন ক রি

পো রেন নো।
13 同じ家族の人がすでにこの貸付を借りている場合は、お金を借りられません。
যতে একই পত েোর

খকউ ইতিমরধয এই ঋে তনর়ে র্োরক িরে একই পত েোর

অনয েেযে এই ঋরে আরেেন ক রি

পো রে নো।
14 家族や自分が暴力団員であると、お金を借りられません。
আপনো

পত েোর

পো রেন নো।

খকোন েেেয অর্েো আপতন যতে এক জন গুন্ডো হন, িরে আপতন এই ঋরে জনয আরেেন ক রি

新型コロナウィルス特例貸付のご利用にあたって、ご注意いただきたいこと
কর োনো ভোই োরে কো রে ক্ষতিগ্রস্ত হর়ে খন়েো তেরেষ ঋে এ অর্ েযেহোর
থ

েম়ে লক্ষেী়ে তেষ়ে।

（緊急小口資金・総合支援資金 共通）
(জরু ী ক্ষুদ্র ঋে িহতেল / তেরেষ েহো়েিো িহতেল)
1．申込書などに記入した個人情報は、貸付けに必要な範囲で他の社会福祉協議会や自治体などに提供されます。
আরেেন ে মটটরি েযেহো ক ো েযক্তিিি ির্য েমূহ প্রর়েোজরন অনযোনয েমোজ কলযোে কোউক্তিল এেং স্থোনী়ে ে কো রক
ে ে োহ ক ো হরে।
2．お金を借りた後は、できるだけ早く自分で生活していけるように努めなければなりません。
অর্ ঋে
থ
ক ো প , যি িোডোিোতড েম্ভে আপনোরক তনরজ খেষ্টো়ে তনরজ স্বোভোতেক অর্ননতিক
থ
জীেনধো ো়ে তের যোেো
খেষ্টো নো ক রলই ন়ে।
3．借りたお金は、事業の運転資金として使うことはできません。
ধো ক ো অর্ েযেেোর়ে
থ
মূলধন তহেোরে েযেহো ক ো যো়ে নো।
4．審査の結果、お金を借りられないことになっても、その理由を知ることはできません。
যতে আপনো অর্ ঋে
থ
ক ো ে

োস্ত টট মঞ্জু নো ক ো হ়ে, খেরক্ষরে আপতন িো কো ে েযো যো েোইরি পো রেন নো।

5．お金を返す方法は口座振替なので、決められた日までに指定した金融機関口座の残高が不足しないように入
金しなければなりません。
খযরহিু েযোরক অযোকোউরন্ট মোধযরম ঋরে অর্ খে
থ
ি খন়েো হরে, খেরহিু তনধোতথ ি পত মোে অর্ প্রতি
থ
মোরে তনধোতথ ি
েমর়ে মরধয আপনো েযোংরক একোউরন্ট জমো ো রি হরে।
6．決められた日までにお金を返さないと、年 3％の延滞利子がかかります。
আপতন যতে তনতেথষ্ট িোত র

মরধয টোকো খে ি নো কর ন িরে আপনোরক প্রতি েে 3% ক্ষতিকো ক েুে খনও়েো হরে।

7．お金を借りた後、うそをついてお金を借りていたことがわかったり、わざとお金を返すことを怠けると、お金
を借りられなくなったり、借りたお金をすぐに返さなければならなくなります。
অর্ থ ঋে ক ো পর , আম ো যতে জোনরি পোত খয, আপতন তমর্যো কর্ো েরল টোকো ধো ক রেন, েো আপতন ইেোকৃিভোরে
টোকো খে ি তেরি অেরহলো ক রেন। িোহরল, আপতন আ ক রনো টোকো ধো তনরি পো রেন নো এেং আপনোরক অতেলরে
ঋরে অর্ খে
থ
ি তেরি হরে।
8．お金を借りた後、天災その他やむを得ない事情でお金を返せなくなった場合、申請し、社会福祉協議会が認め
た時は、お金を返すことを待ってくれたり、お金を返さなくてもよくなることがあります。
অর্ ঋে
থ
খনও়েো পর , প্রোকৃতিক েুরযোি
থ েো অনযোনয অতনেোয পত
থ
তস্থতি কো রে আপতন যতে ঋরে অর্ খে
থ
ি তেরি নো
পোর ন িোহরল আপতন আরেেন ক রি পো রেন। খেরক্ষরে ,েমোজ কলযোে কোউক্তিল অনুরমোেরন মোধযরম, আপনোরক
ঋরে অর্ খে
থ
রি জনয অতিত ি েম়ে খে়েো হরি পোর অর্েো আপনোরক অর্ খে
থ
ি নো তের়ে মোে কর তেরি পোর ।
9．「緊急小口資金特例貸付」
・
「総合支援資金特例貸付」を借りることに関する苦情窓口
宮城県社会福祉協議会

震災復興・地域福祉部生活支援課 電話 022（216）5100

福祉サービス運営適正化委員会 電話 022（716）9674

জরু ী ক্ষুদ্র ঋে িহতেল / তেরেষ েহো়েিো িহতেল েংক্রোন্ত খযরকোন অতভরযোরি টিকোনো:
তম়েোিী প্ররেকেো োল কোউক্তিল অে খেোেযোল ওর়েলরে়েো ভূ তমকম্প পুনিিন
থ এেং েম্প্রেো়ে কলযোে তেভোি লোইে েোরপোটথ
তেভোি খটতলরেোন 022 (216) 5100
পত রষেো পত েোলনো অতিমোইরজেন কতমটট খটতলরেোন 022 (716) 9674
10．お金を借りた後、住所や名前を変更した場合は、社会福祉協議会に連絡をしなければなりません。
仙台市社会福祉協議会

地域福祉部地域福祉課

電話 022（223）2142

টোকো ধো ক ো পর আপতন যতে আপনো টিকোনো েো নোম পত েিথন কর ন িরে আপনোরক অেেযই েোমোক্তজক কলযোে
কোউক্তিরল েোরর্ খযোিোরযোি ক রি হরে।
খেন্ডোই তেটট কোউক্তিল অে খেোেযোল ওর়েলরে়েো
খটতলরেোন 022 (223) 2142

কতমউতনটট ওর়েলরে়েো

তেভোি কতমউতনটট ওর়েলরে়েো

তেভোি

