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ভূমিকা

এই বহু ভাষায় ব্যবহৃত গাইড, ববালছান�া রান্্যর অর্থ সম্ব�ীয় কান্র একত্রিকরন�র সমন্নয় 
সাধ্ন সৃষ্টি কনরত্ছনলা যাহা �াগত্রকনের ্�্য ধারণা করা অত্যন্ত প্রনয়া্� ত্বনেষ কনর যাহারা 
ত্বনেনে কান্র সানর ্ত্িত।

প্রকাে�ার বয উনদেে্য বুঝনত হনব বকারায় বযনত হনব, ত্ক ্�্য ত্্জ্াসা করনত হনব এবং, 
বমানের উপর বকা� কা্ প্রনয়া্� বমোনত সক্ষম।

এো আোকরা যায় বয, বহু ভাষায় ব্যবহৃত হ্যান্ডবুক সমস্ত পাঠকনের ্�্য একো প্রনয়া্�ীয় 
বক্ষরি হনব এবং একই সমনয় োত্ন্তপূণ্থ ্ীবন�র বক্ষনরি এো দ্রুত সমন্বয় সাধন� সম্াব হনব।

প্রত্তয়ামা� হয় বয, প্রত্তটি কা্ উন্নত্ত করনত পানর এই সমস্ত ভানলা উপনেনের মাধ্যনম 
যারা এো ব্যবহার কনর, আমানের লক্ষ্য উন্নয়ন�র ্�্য বহু ভাষায় ব্যবহৃত গাইডনক স্াগত 
্া�াই। 
     

ড. জমুি অ্াম্রিওললা
কাউত্সিলর ফর বসাস্যাল পত্লত্স
osservatorio@comune.bolzano.it
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১  এন্ট্রি এবং রেসিডেন্স

১.১	 এন্ট্রি	ভিসা

কাে জন্? 
�াগত্রকনের ্�্য ত্বনেেীনের ত্বনবচ�া করা হয়, বযম�  
• ��-ইইউ বেনের �াগত্রক 
• রাষ্ট্রহী� ব্যত্তি 
ত্বিপাত্ক্ষক চুত্তির আওতায়, ত্কছু ��-ইইউ  �াগত্রক ইোত্ল বা বেনহ�ন্� এলাকায় ত্ভসা 
ছািা প্রনবে করনত পানর সনব্থাচ্চ ৯০ ত্ে� পয্থন্ত।  

সীমানন্ত, ত্বনেেীরা শুল্ক ত্�য়ন্ত্রনণর সানপনক্ষ। সীমান্ত কতৃ্থ পক্ষ পাসনপাে্থ  স্্যাম্প করনব 
ট্্যা�ত্্ে তাত্রখ এবং ্ায়গার সানর।

সিিাে িেণ (সকছু িািােণ োইডপালসজি)
• সু্নডন্ট ত্ভসা/বট্ত্�ং ত্ভসা: এটি তখ�ই ববধ হয় যখ� বকানস্থ অংে গ্রহনণ লক্ষ্য রানক।
• ফ্যানমত্ল পূণ্থত্মলন�র ্�্য ত্ভসা: এো ১বছনরর ্�্য ববধ হয় এটি প্রচার করায়। 

আত্ীয়নের অ�ুনমাে� পাওয়ার পনর এটি পত্রবানরর সেস্যনের পু�রায় একত্রিত করার 
্�্য প্রচার করা হনয়নছ।

• অধী�স্থ কান্র ত্ভসা (স্থায়ী চুত্তি, ত্�রেদিষ্ট সমনয়র চুত্তি, বমৌসুমী চুত্তি): এটি বকবলমারি 
অ ্্থ � করা সম্ব কান্র অ�ুমনো� পাবার।

• বসলফ-এমপ্লনয়ড অত্�য়ত্মতভানব কা্ কনর �া। এটি অ ্্থ ন�র ্�্য, প্রনফে�্যানলর 
সানর বেখা করা েরকার এবং রা্্য আই� বিারা ইোত্লয় �াগত্রনকর ্�্য একই 
কায্থকলাপ অ�ুেীলন� ব�ত্তকতা প্রনয়া্� োবী কনর।  

• েু্যত্র্ম ত্ভসা, এটি ত্বনেেী �াগত্রকনের পারত্মে বেয় যারা পয্থেক ভ্রমণ কনর সব্থনচ্চা ৯০ 
ত্ে� পয্থন্ত ইোত্ল অরবা বেনহ�ন্� অঞ্চনল প্রনবে করনত পানর।  

১.২		 রেভসডেন্স	পােভিট	(রপেডিড্া	ভি	রসাজর্ন্য)	

কাে জন্?
আন্ত ্্থ াত্তক চুত্তি বিারা প্রেত্ত ছানির মামলাগুত্ল ব্যতীত যারা ত্বনেেীরা ত্�য়ত্মত রান্্যর 
ভূখনডে প্রনবে কনরত্ছনলা তারা ইোত্লনত রাকনত পানর।

বযখান� ত্বনেেীর অবস্থা� করনব বসখান� বপৌঁছান�ার ৮টি কায্নমিবলসি িলধ্ ঐ এলাকার 
পুত্লে বহডকুয়াোনর বরত্্নডসি পারত্মনের (ইোত্লর «বপরনমন্া ত্ে বসা্�্থ্য» ত্পত্ডএস 
ত্হসানব সংত্ক্ষপ্ত)  
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্�্য অবে্যই আনবে� করনত হনব ।১1

১৬ বছনরর ববত্ে বয়নসর ত্বনেেী �াগত্রকরা যারা ইোত্ল প্রনবে কনর প্ররমবার স্াক্ষনরর ্�্য 
রান্্যর সানর ইন্টিলরেশর িুমতিি একই সমনয় তারা বরত্্নডসি পারত্মনের অ�ুনরাধ কনর।
ত্বনেেী যারা অ�ুনরাধটি উপস্থাপ� কনরত্ছনলা রপাস্ট অমফস  সংগ্রহ করনব বনল ইত্মনগ্রে� 
অত্ফনসর মধ্য ত্েনয় ফলটারোমফক এবং মফগোিমপ্রন্ট সালভ্ন  করনত এবং বরত্্নডসি পারত্মে 
প্রোন�র ্�্য ।  

ইত্স পারত্মনের ্�্য অ�ুনরাধটি েীর্থনময়ােী বরত্্নডনন্টনসর ্�্য তানের ত্�ন্নের এবং 
তানের ত্�ভ্থ রেীল ফ্যানমত্ল বমম্বারনের ্�্য  অবে্যই উপস্থাপ� করনত হনব একটি ত্সনগেল 
ত্কে।  

বরত্সনডসি পারত্মে �বায়ন�র ্�্য অবে্যই আনবে� করনত হনব এলাকার পুত্লে 
বহডকুয়াোনর বযখান� অ�ুনরাধকারীর রিোি রশষ িওোি ৯০ মিলরি িলধ্ অবস্থা� কনর। 
িইু বছি স্ােী কান্র এবং ফ্যানমত্ল পারত্মে অবে্যই পূণ্থ�বীকরণ করনত হনব যত্ে বারষভিক 
কান্র বময়াে ৬০ মিলরি মনধ্য বেষ হয়, অবত্েষ্ট বরত্সনডসি পারত্মে োইনপালত্্র ্�্য ৩০ 
মিলরি মনধ্য করনত হনব। 

পােভিডটে	সিয়কাল
বরত্সনডসি পারত্মনের সময়কাল প্রকাত্েত হনয়নছ এন্ট্রি ত্ভসা হনত এো প্রনয়া্�ীয় কান্র বা 
ফ্যানমত্ল কারনণর ্�্য । যাইনহাক, সময়কাল অত্তক্রম করা উত্চত �য়: 
• ত্ত� মানসর ্�্য ব্যবসা এবং ভ্রমণব্যবস্থা
• এক বছর, একটি ত্েক্ষা বা প্রত্েক্ষণ বকানস্থ উপত্স্থত্তর সানর সম্পরকদিত। ত্বত্ভন্ন বকানস্থর 

বক্ষনরি  পারত্মেটি প্রত্ত বছর �বায়�নযাগ্য করনত হয়।
• েইু বছনরর ্�্য  ত্�্-কম্থসংস্থা�যুতি কা্,  স্থায়ী অধী�স্থ কা্ বা পাত্রবাত্রক পু�রমদি-

ল�।   

রেভসডেন্স	পােভিডটে	পভেবর্ন র	
োইনপালত্্নত পত্রবত্থ � কনর মাত্লকা�াধী� বরত্্নডসি পারত্মনের অ�ুনমােন�র ্�্য 
অ�ুনরাধ করা প্রনয়া্� পুত্লে বহডকুয়াোর ইত্মনগ্রে� ওয়া� স্প অত্ফনস। একটি েত্থ  
পত্রবত্থ � করনত বয ত্কছু অংে প্রনবেপনর আনগ হনতই বুঝনত পানর আইন�র ধারা ত্েনয় এবং 
বসই মাত্লকা�াধী� বরত্্নডসি পারত্মে ববধ হয়।
দ্রষ্টব্: িলরালযাগ মির! বারষভিক মরেিমরষ্াি সালে আইরটি প্রিাি কিা িে রা !!! 

 ১  ইউনরাপীয় ইউত্�য়ন�র সেস্য রানষ্ট্রর অন্তভু্থতি �াগত্রকনের ্�্য এটি বস্্ায় বপাস্ অত্ফনস বরত্্নডসি কানড্থ র অ�ুনরাধ উপস্থাপ� করনছ। 
তারা ত্�রনপক্ষভানব অ�ুনরাধ ্া�ানত পানর বপাস্ অত্ফস হনয় অরবা ইত্মনগ্রে� অত্ফনস বা পুত্লে বহডকুয়াোনর। ৮টি কায্থত্েবনসর মনধ্য 
রত্ববার এবং ছুটির ত্ে� ব্যতীত গণ�া করা হনব।
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সু্টলডন্ট মভসা / রট্মরং পািমিট পত্রবত্থ � করনত পানর স্থায়ী অধী�স্থ কান্র পারত্মনে অরবা 
যত্ে সব প্রনয়া্�ীয়তা পূরণ করা হয় বসলফ-এমপ্লনয়ড পারত্মে বরত্্নডসি পারত্মনে।   

মসজরাল কালজি পািমিট পত্রবত্থ � করনত পানর স্থায়ী অধী�স্থ কান্র পারত্মে অরবা এক 
বছনরর কান্র পারত্মে যখ�: 
• ত্বনেেীরা পর পর েইু বছর ধনর ইোত্লনত প্রনবে কনর এবং একটি ববধ বরত্্নডসি পারত্ম-

বের মাত্লক হয়;
• ত্বনেেীরা বমৌসুমী কান্র কারনণ ইোত্লনত প্রনবে কনরত্ছনলা এবং বমৌসুমী কা্ বেনষ 

একটি ববধ বরত্্নডসি পারত্মনের মাত্লক হয়। 

সকিাডব?
ত্�ম্নত্লত্খত োইপগুত্লর মনধ্য পিা ��-ইইউ �াগত্রকনের ্�্য বাসস্থা� পারত্মে প্রো� এবং 
�বায়� করার ্�্য অ�ুনরাধগুত্ল অবে্যই বপাস্ অত্ফস, বপ্রানেকনোনরেস এবং অ�ুনমাত্েত 
ত্বনেষ হলুে-ব্যান্ড ত্কে ব্যবহার কনর সংত্লিষ্ট ব্যত্তির বিারা অ�ুনমাত্েত বপাস্ অত্ফসগুত্লনত 
্মা ত্েনত হনব বপৌরসভা।২2 

ত্�ম্নত্লত্খত বাসভব� পারত্মে সম্পরকদিত োইনপালত্্ সম্পরকদিত অ�ুনরাধ বপাস্ অত্ফসগুত্লনত 
্মা বেওয়া বযনত পানর:
• গৃহীতকরণ এবং পাত্লতকরণ
• ইত্স পারত্মনের আপনডে এবং সেেৃ
• েীর্থনময়ােী বাত্সন্ানের এবং আপনডনের ্�্য বাসস্থা� পারত্মে (পত্রবত্থ �
• বাসস্থা�, �াগত্রক অবস্থা, ত্েশু
• পাসনপানে্থ র একীকরণ এবং পত্রবত্থ �)
•  �তু� কম্থসংস্থা� সন্ান�র অনপক্ষায়
• আবার �াগত্রকত্ব অ ্্থ ন�র অনপক্ষায়
• রা্ন�ত্তক আশ্রয় �বায়�
• ইত্স েীর্থনময়ােী বাত্সন্ার অ�ুমত্ত বেয়
• বরত্্নডন্ট পারত্মনের রূপান্তর
• বরত্্নডন্ট পারত্মনের অ�ুত্লত্প 
• ফ্যানমত্ল পারত্মে

অ�ুমত্ত বেওয়া এবং �বায়ন�র ্�্য অ�ুনরাধ সকল োইনপানলাত্্নসর বরত্্নডসি পারত্মে / 
বরত্্নডসি কাড্থ  অবে্যই আঞ্চত্লকভানব সক্ষম পুত্লে বহডকুয়াোনর ইত্মনগ্রে� অত্ফনস ্মা 
ত্েনত হনব।  

২  অ�ুনরাধ ্মা বেওয়ার সময়, ত্বনেেীনের অবে্যই অর্থ�ীত্তর ও অর্থ মন্ত্রনকর আই� বিারা ত্�ধ্থাত্রত পত্রমাণ পত্রনোধ করনত হনব।
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মত্ডউলগুত্ল পূরণ কনর, ত্বনেেীরা বকা�ও আমশ্রত িাজ্ বিারা ত্ব�া মূনল্য সহায়তা করনত 
পানর।
অ�ুনমাত্েত বপাস্ অত্ফনস অ�ুনরাধ ্মা বেওয়ার সময় হনত, ত্বনেেীনের ত্চত্নিত করনত হনব 
পাসনপাে্থ  বা সমমূনল্যর ডকুনমনন্টর মাধ্যনম।
অ�ুনরাধটি অবে্যই বখালা খানম উপস্থাপ� করনত হনব এবং সংত্লিষ্ট ব্যত্তির বিারা সাবত্্রিপে� 
ত্�নখাঁ্ হওয়ার বক্ষনরি পরীক্ষা করা হনব �া। 
অ�ুনরাধ উপস্থাপন�র সময় ত্বনেেীর কানছ বয রত্েে প্রচার করা হনব তা বসই সংরত্ক্ষত 
অঞ্চনল অ্যানসেস বকাডটি প্রেে্থ� করনব বযখান� অ�ুনরানধর ত্স্থত্ত পরীক্ষা করা বযনত পানর।
বরত্্নডসি পারত্মনের অ�ুনরাধটি �বায়ন�র বক্ষনরি খানমর অভ্যন্তনর বরত্্নডসি পারত্মেপনরির 
অ�ুত্লত্প �বায়� বা আপনডে করনত হনব। 

রকাথায? 
ববালছান�া পত্লে বহডনকায়াে্থ ার - পত্লত্্ত্পআরত্সত্ডয়াম ববা্�
ত্প.এ.এস.আই. ত্বভাগ - ইত্মনগ্রে� এবং ত্বনেেীনের পুত্লে অত্ফস - অ্যানবটিলুং বডর 
ভারওয়ালুংন্ালাইসই লারনগা ত্্ওভাত্ন্ন প্যালাতুত্চ এ�.১  
৩৯১০০ (ববালছান�া-ববান্�)  
বেত্লনফা�ঃ +৩৯০৪৭১৯৪৭৬১৬
ইনমইলঃ immig.quest.bz@pecps.poliziadistato.it

বসামবার   ৮: ৩০-১২: 00 
মগেলবার   ৮: ৩০-১২: 00
বুধবার    ৮: ৩০-১২: 00
বৃহ্ত্তবার ৮: ৩০-১২: 00 ১৫: 00-১৭: 00
শুক্রবার   ৮: ৩০-১২: 00 
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ইটামলোর রপাস্ট অমফস 
ববালছান�া বসন্টার, ববালছান�া
ত্পয়াছছা বডল্া পারনরাত্ককয়া, ১৩ 
বেত্লনফা�ঃ ০৪৭১৩২২২৬০
ফ্যাসেঃ    ০৪৭১-৩২২২৬০ 

১.৩	 ফডেরােডিে	জর্য	লং-টাি্ন	রেভজডেন্টস	পূডব্নে	রেভজডেন্স	কাডে্ন ে	জর্য	ইভস	
পােভিট

ত্বনেেী �াগত্রক যারা ৫ বছনররও ববত্ে সময় ধনর ইোত্লনত আই�ত বসবাস করনছ এবং 
েীর্থনময়ােী বাত্সন্ানের (অ�ুন্ে ৯ এর ত্সনগেল পানঠর ইত্মনগ্রে�)৩ ্�্য ইত্সর পারত্মে বচনয় 
আনবে� করনত চা� তানের অবে্যই ইোত্লয়া� ভাষা পরীক্ষা ত্েনত হনব এবং পাস করনত হনব।

পরীক্ষাটি গ্রহনণর ্�্য একটি অ�ুনরাধ অবে্যই ত্�নবত্েত ওনয়বসাইনে বেত্লনমটিক পদ্ধত্তনত 
বাসভবন�র ত্প্রনফকচানর ্মা ত্েনত হনব https://nullaostalavoro.dlci.interno.it.৪3

কাো	পেীক্া	রেডক	অব্যাহভরপ্াপ্ত:
• ১৪ বছনরর কম বয়সী ত্েশু; 
• গুরুতর ভাষা ত্েক্ষার রােত্তযুতি বলানকরা ্�স্ানস্থ্যর বিারা েংত্সত

ভবডিশীডিে	যাো	উভলিভির	পেীক্াটি	পভেচালরা	কেডর	হডব	রা	আট্ন .	৩:		
ক)  প্রশংসাপত্র বা রযাগ্তাি িখলল যা জ্ালরি সত্যাত্য়ত কনর সাধারণ স্তনরর ইউনরাপীয় 

কাঠানমার এ২ এর বচনয় কম �য় এম� স্তনর ইোত্লয়া� ভাষার ্�্য বরফানরসি; 
খ)  একীকির িুমতিি জর্ অরজভিত রক্রমডলটি অংে ত্হসানব প্রাপ্ত;
গ)  বকা� ত্েক্ষা�ত্বে বরনক প্রেি বা মদ্তীে ররেলড একটি িাধ্মিক সু্ললি মডলপ্লািা প্রাপ্ত 

ইোত্লয় ত্েক্ষা ব্যবস্থাভুতি ই�স্টিটিউে, বা এ-বত পিানো�া বকানস্থ অংে ত্�নয়ত্ছল 
আই�ত স্ীকৃত ইোত্লয় রা্্য বা  অ-রাষ্ট্রীয় ত্বশ্বত্বে্যালয়, বা একটি ডক্টনরে বা একটি 
ইোত্লনত ত্বশ্বত্বে্যালয় স্াতনকাত্তর ত্ডত্গ্র; 

র)  পমিিালক বা উচ্চ রযাগ্ কিীমী  ত্হসানব ইোত্লনত প্রনবে কনরনছ�।

৩ ্�েত্তি বা রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার পনক্ষ ত্বপেজ্জ�ক বনল ত্বনবত্চত ত্বনেত্েনের েীর্থনময়ােী বাত্সন্ানের ্�্য ইইউ ত্�বানসর  
পারত্মে বেওয়া যানব �া। 

৪  ওনয়বসাইনে পরীক্ষার ফলাফনলর সানর পরামে্থ করা সম্ব। তর্যপ্রযুত্তি ত্সনস্মটি অ�ুনরাধটি অ ্্থ � কনর এটি সক্ষম অত্ফনস বপ্ররণ কনর 
যা একবার - অ�ুনরানধর ত্�য়ত্মততা যাচাই কনর বফনলনছ - পরীক্ষার তাত্রখ এবং অবস্থা� ত্�নে্থ ে কনর ৬০ ত্েন�র মনধ্য সংত্লিষ্ট ব্যত্তিনক 
অ�লাইন� বডনক পাঠায়। পরীক্ষার ইত্তবাচক ফলাফনলর বক্ষনরি, ত্প্রনফকচারটি প্রনেনের পুত্লে বহডকুয়াোনর ববে্ুযত্ত� বযাগানযাগ কনর, 
যা অ�্যা�্য আইন�র প্রনয়া্�ীয়তার অত্স্তত্ব যাচাই কনর, বরত্্নডসির পারত্মে প্রো� কনর। ব�ত্তবাচক ফলাফনলর বক্ষনরি, ত্বনেেী �াগত্রক 
অ�ুরূপ পদ্ধত্ত ব্যবহার কনর, পূব্থবতীতী  পরীক্ষার তাত্রখ বরনক ৯০ ত্েন�র পনর আবার পরীক্ষা বেওয়ার ্�্য অ�ুনরাধ করনত পানর।
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কীিাডব? 
ইমস পািমিলটি জর্ িীর্নলিোিী রিমসলডন্টস অ�ুনরাধ করনত পানর ত্বনেেীনের বিারা 
বয ধার� কনর বরত্্নডসি পারত্মে একটি কারনণ ্�্য যা অরুিমত রিে একটি অমররিভিষ্ট 
রাম্াি পূণ্থ�বীকরনণর (ফ্যানমত্ল, অত্ধ�স্ত স্থায়ী কা্, বসলফ-এমপ্লনয়ড কা্, পত্লটিকাল 
আশ্রয়স্থল, ঐত্্ক বরত্্নডসি, ধমীতী য় কারণ, রাষ্ট্রহী�তার অবস্থা), কমপনক্ষ ৫ বছর ধনর 
ত্�য়ত্মত ইোত্লনত অবস্থা� কনরনছ;

ইোত্লনত বকা�ও ত্�ভ্থ রেীল পত্রবানরর সেস্যনের সানর একক ত্বনেেীর অ�ুনরানধ, সামাত্্ক 
ভাতার বারষদিক পত্রমাণ বরনক আয় অবে্যই কম হনব �া৫;4 

ত্বনেেী আনবে�কারীর পত্ী এবং �াবাত্লকা ত্েশু সহবাসীনের বিারা ইত্স পারত্মেটি 
েীর্থনময়ােী বরত্্নডনন্টর ্�্য আরও অ�ুনরাধ করা বযনত পানর। এনক্ষনরি ত্বনেেীনক অবে্যই 
প্রমাণ করনত হনব বয তার ত্�ন্র ্ীব�-যাপ� এবং ফ্যানমত্ল বমম্বার উভনয়র ্�্যই তার 
যনরষ্ট উপা ্্থ � রনয়নছ।

েীর্থনময়ােী বরত্্নডনন্টর ্�্য ত্সই পারত্মনের ্�্য আনবে�কারী ত্বনেেী বয আনবে� 
কনরত্ছনলা, ১৪ বছনররও ববত্ে বয়নসর সহকমীতী  এবং �াবাত্লকা ত্েশুনের অবে্যই ফম্থ ১ পূরণ 
করনত হনব (বা এম�ত্ক ফম্থ ২ পূরণ করনত হনব যত্ে তানের ত্�্স্ আনয়র অত্ধকার রানক);  

িীর্নলিোিী রিমজলডন্টলসি জর্ ইমসি পািমিট অমররিভিষ্টকাললি জর্ স্ােী িে৬5

এবং ইসু্য বা পূণ্থ�বীকরনণর তাত্রখ বরনক পাঁচ বছনরর ববত্ে �া হনয় ব্যত্তিগত পত্রচনয়র একটি 
ডকুনমন্টস গঠ� কনর।
পূণ্থ�বীকরণটি সম্পরকদিত ব্যত্তির অ�ুনরানধ বতত্র করা হয়, তার সানর �তু� ফনোগ্রাফ রনয়নছ।

সক?
(অ�ুন্ে ৯ এর ত্বধা�সভা আই� �ং ২৮৬/8৮ এর পরবতীতী  সংনোধ�ী এবং অ�ুন্ে ১৬ 
এবং ১৭ এর ত্বধা�সভায় আই� �ং ৩৯৪/৯৯ এর পরবতীতী  সংনোধ�ী) 
• আনবে� পূরণ এবং সংত্লিষ্ট ব্যত্তির স্াক্ষত্রত (ফম্থ ১ এবং ২)। 
• পুনরা পাসনপাে্থ  বা অ�্যা�্য সমতুল্য ডকুনমনন্টর ফনোকত্প (বেত্বল �ং ৪ বেখু�)। 
• পূব্থবতীতী  বছনরর ্�্য ত্�নয়াগকত্থ া ্াত্র করা ে্যাসে ত্রো�্থ বা ত্সইউত্ড ফনম্থর ফনোকত্প।
• ত্বচাত্রক বরকনড্থ র প্রেংসাপরি এবং বফৌ্োত্র কায্থক্রম সম্পরকদিত বরত্্ন্রেেন�র  

প্রেংসাপরি।
৫ ত্সনস্নমর বক্ষনরি আয়কর ত্রো�্থ উপস্থাপন�র প্রনয়া্� হয় �া (উোঃ গাহ্থস্থ্য কমীতী রা), আয় অ�্যা�্য উনদেে্য েত্লল প্রেে্থ� (বপ ত্লিপ, আইএ�-

ত্পএস অবো�) ত্েনয় প্রেরেদিত হনত পানর। 
৬  েীর্থনময়ােী বাত্সন্ানের ্�্য ইত্স পারত্মে ত্বনেেীনের কানছ ্াত্র করা যানব �া যানের ্�্য বফৌ্োত্র বকাড আে্থ . ৩৮০ ্�্য সরবরাহ করা 

ত্কছু অপরানধর ্�্য রায় বেওয়া হনয়নছ। পাোপাত্ে, অপরাধমূলক বকাড আে্থ . ৩৮১ ্�্য সরবরাহ করা বোষী অপরানধর মনধ্য সীমাবদ্ধ বা 
উচ্চাত্রত বাক্য এম�ত্ক চূিান্ত �া হনলও, যত্ে �া বস পু�ব্থাস� লাভ কনর। পূব্থাভাসযুতি অপরানধর ্�্য চূিান্ত �া হনলও এম�ত্ক যত্ে বকা� 
সা্া ্াত্র করা হয় তনব প্রত্যাহানরর আনেে বেওয়া হয়।



12
 ব

াং
ল

া

• এম�ত্ক 14 বছনরর ববত্ে বয়নসর অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চানের ্�্য একটি বরত্্নডসি কানড্থ র 
্�্য আনবে�টি অবে্যই সানর রাখনত হনবঃ 

 – অপ্রাপ্তবয়স্ক ত্েশুর ত্স্থত্ত প্রমাণীকরণকারী ব্যত্তিগত তনর্যর ফনোকত্প। যত্ে এটি 
ত্বনেে বরনক আনস তনব প্রেংসাপরিটি অবে্যই আন্ত ্্থ াত্তক চুত্তি বিারা সরবরাহ �া 
করা অবত্ধ ইোত্লয় ক�সু্যলার কূেন�ত্তক প্রত্তত্�ত্ধর বিারা অ�ুবাে, আই�ীকরণ 
এবং ববধ হওয়া উত্চত। �াবাত্লকা যত্ে ত্ভসা ত্�নয় প্রনবে কনর রানক তনব এই ডকুনম-
বন্টস� প্রেে্থন�র প্রনয়া্� ব�ই ফ্যাত্মত্ল পু�রমদিল� ্�্য।  

 – হাউত্্ং উপযুতিতার প্রেংসাপনরির ফনোকত্প অ�ুসারী আে্থ . ২৯ অ�ুন্ে ৩, বলোর 
এ), আই�্ীত্ব আই� �ং ২৮৬/৯৮ এবং পরবতীতী  সংনোধ�ীসমূহ।    

 রকাথায?
 বসকে� বেখু� ১.২

১.৪	 ফডেরােডিে	জর্য	ইন্টিডরেশর	অ্যাভরেডিডন্ট	যাো	আডবির	কডে	একটি	
রেভজডেন্ট	পােভিডটে	জর্য

«ত্বনেেী এবং রানষ্ট্রর মনধ্য সংহতকরণ চুত্তির উপর প্রত্বধা�», ২০১৩ সানলর ১০ মাচ্থ  কায্থকর 
হনয়ত্ছল এবং বসই তাত্রখ বরনক ১৬ বছর বয়নসর মনধ্য ত্বনেেীরা, যারা প্ররমবানরর মনতা 
্াতীয় অঞ্চনল প্রনবে কনর এবং বরত্্নডসির পারত্মের ্�্য আনবে� কনর বময়াে এক 
বছনররও কম �য়, অবে্যই এই চুত্তিটি ত্প্রনফকচানর বা পুত্লে বহডকুয়াোনর স্াক্ষর করনত 
হনব।৭ 6

চুত্তিটি বক্রত্ডনে ত্বভতি, এর বময়াে েইু বছর এবং এক বছর বািান�া বযনত পানর। রান্্যর 
প্রত্তত্�ত্ধত্ব করার বক্ষনরি, এটি ত্প্রনফক্ট বা তার প্রত্তত্�ত্ধ বিারা স্াক্ষত্রত হয়।
তার সাবত্্রিপেন�র সাহানয্য ত্বনেেী কর্য ইোত্লয়া� বা ্াম্থা� ভাষার৮7পয্থাপ্ত জ্া� অ ্্থ � 
করার উনে্যাগ ব�য় (ভাষার ্�্য সাধারণ ইউনরাপীয় কাঠানমার বরফানরনসির কমপনক্ষ 
এ২ স্তর:), সংত্বধান�র বমৌত্লক �ীত্তগুত্লর পয্থাপ্ত জ্া� প্র্াতন্ত্র, �াগত্রক সংসৃ্কত্ত এবং 
ইোত্লর �াগত্রক ্ীব� এবং বযখান� �াবাত্লকাগুত্ল রনয়নছ তানের গ্যারান্টি বেয় ত্েক্ষার 
বাধ্যবাধকতা পূরণ।

৭ পার্ত্রক প্রত্তশ্রুত্তর ত্ভত্ত্তনত ইউনরাপীয় ইউত্�য়ন�র �াগত্রক �াগত্রকভানব আই�গতভানব বসবাস �া কনর এম� �াগত্রনকর সানর চুত্তির 
পর অ�ুসরণ করার ত্সদ্ধান্ত ব�ওয়া হনয়ত্ছল এ ্াতীয় প্রত্তষ্া�টির মাধ্যনম। রান্্যর পক্ষ বরনক, বমৌত্লক অত্ধকারগুত্লর উপনভাগ ত্�ত্চিত 
করা এবং ইোত্লয় সংত্বধান�র ভাষা, সংসৃ্কত্ত এবং �ীত্ত অ ্্থ ন�র পারত্মে বেয় এম� সরঞ্ামাত্ে সরবরাহ করা; ত্বনেেী �াগত্রনকর পক্ষ 
বরনক, �াগত্রক সমান্র ত্�য়মনক সম্া� করার প্রত্তশ্রুত্ত, পার্ত্রক স্ানর্থ, সুেৃঙ্খলভানব একীকরনণর পর অ�ুসরণ করা।

৮  স্ায়ত্তোত্সত ববালছান�া প্রনেনের অঞ্চনলর ্�্য। 
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চুত্তিটি সম্পন্ন হনয়নছ তা ত্বনবচ�া করার ্�্য, যাচাইকরনণর সময়, ত্বনেেীনক অবে্যই 
কমপনক্ষ মত্রশটি রক্রমডট৯8অ ্্থ � করনত হনব যা ইোত্লনত �ূ�্যতম স্তনরর জ্া� এবং / বা 
্াম্থা� এবং �াগত্রক এবং সামাত্্ক ্ীবন�র অন্তভু্থতি রানক। 

 সাবত্্রিপেন�র সময়, ত্বনেেীনক ১৬টি বক্রত্ডে প্রো� করা হয় এবং সাবত্্রিপেন�র তাত্রখ 
বরনক ৯০ ত্েন�র মনধ্য প্রাপ্তবয়স্ক ত্েক্ষা বকন্দ্রগুত্লনত বা ১০ রন্টা বমাে সময়কালী� একটি 
ত্ব�ামূনল্য �াগত্রক প্রত্েক্ষণ বকানস্থ অংে ব�ওয়ার সুনযাগ বেওয়া হয় স্থায়ী অঞ্চল অঞ্চল 
(ত্সটিত্প)।

রকাথায?
ভাষা রকন্দ্র
http://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/lingue/migrazione-
alfabetizzazione.asp 

১.৫	 ফ্যাভিভল	রিম্াে	একসডগে	রেডক	ফ্যাডিভল	পূর্নভরিাডর্ন	এন্ট্রি	কডে

ফ্যাভিভল	ইউভরট
«ফ্যাত্মত্ল হ’ল সমান্র প্রাকৃত্তক ও বমৌত্লক ত্�উত্লিয়াস এবং সমা্ এবং রাষ্ট্র বিারা 
সুরত্ক্ষত করার অত্ধকার» (মা�বাত্ধকানরর সব্থ্�ী� বরাষণা)

পাত্রবাত্রক ইউত্�টি ইোত্লয় আই� ব্যবস্থা বিারা স্ীকৃত এবং সুরত্ক্ষত একটি বমৌত্লক 
অত্ধকার।১০9 

পাভেবাভেক	কােডর	রেভজডেডন্সে	পােভিট	প্চাে	কো	হয়:
• ত্বনেেীরা যারা ইোত্লনত প্রনবে কনরত্ছনলা একটি পত্রবার পূণ্থত্মল� ত্ভসার সানর, অরবা 

পত্রবানরর সেস্য সহ একটি প্রনবে ত্ভসা;
• ববধভানব ইোত্লনত বসবাসকারী ত্বনেেীনের ্�্য কমপনক্ষ এক বছনরর ্�্য যারা ত্ববাহ 

চুত্তিবনদ্ধর মনধ্য একটি ইোত্লয় �াগত্রনকর রা্্য অঞ্চনল রানক, অরবা ইউনরাপীয় ইউ-
ত্�য়ন�র সেস্য রানষ্ট্রর এক্� �াগত্রক, অরবা ববধভানব বসবাসকারী ত্বনেেী �াগত্রনকর 
সানর। সহবানসর ্ত্িত অভানব ফ্যানমত্লর কারনণ বরত্্নডসির পারত্মে বাত্তল কনর, 
ত্ববাত্হতনের কারনণ স্তী বা স্তীনের সন্তা� �া রাকনল।

৯ ত্কছু বক্ষনরি - বযম�, উোহরণত্�্রূপ, বকা�ও অপরাধ বা আইন�র গুরুতর লঙ্ঘ� করা - বক্রত্ডেগুত্লও হ্াস করা যায় এবং / অরবা বমাছা 
যায়। যত্ে চূিান্ত বক্রত্ডেগুত্লর সংখ্যা কমপ্লানয়সি বরেেনহানডের সমা� / বা তার ববত্ে হনব, এটি ত্�রেদিষ্ট করা - বযম� উনল্খ করা হনয়নছ - 
ত্রিেটি বক্রত্ডেগুত্লনত, চুত্তির সমাত্প্ত আনপত্ক্ষক েংসাপনরির প্রকানের বক্ষনরি প্রাসত্গেকভানব পূরনণর ্�্য আনেে হয়। 

১০ পাত্রবাত্রক পূণ্থত্মল� পাত্রবাত্রক ্ীব�নক মঞ্রু করার ্�্য একটি অপত্রহায্থ হাত্তয়ার, কারণ এটি একটি সামাত্্ক-সাংসৃ্কত্তক ত্স্থত্তেীল-
তা বতত্র করনত সহায়তা কনর যা রান্্য সংহতকরনণর সুত্বধানর্থ এইভানব অর্থন�ত্তক ও সামাত্্ক সম্পীত্তর প্রচার করনত বেয়।
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• ত্বনেেী ত্পতামাতা, এম�ত্ক প্রাকৃত্তকভানব, ইোত্লনত বসবাসরত একটি ইোত্লয় ত্েশুর, 
তনব েত্থ  রানক বয ইোত্লয়া� আইন� ত্তত্� ত্পতামাতার কতৃ্থ ত্ব বরনক বত্ঞ্চত হয় �া।

পাত্রবাত্রক কারনণ বাসভব� পারত্মে ত্বনেেী পত্রবানরর সেনস্যর পত্রবানরর পূণ্থবাসন�র 
অ�ুনরাধকারী বরত্্নডসির পারত্মনের সমা� সমনয়র ্�্য ্াত্র করা হয়।

পাত্রবাত্রক কারনণ বাসভব� পারত্মনের মাত্লকা�া কল্যাণমূলক বসবাগুত্লনত অ্যানসেস, 
অধ্যয়� বা বপোোর প্রত্েক্ষনণর বকানস্থ তাত্লকাভুত্তি এবং অধী�স্ত কান্র সম্পাে�া বা 
ইোত্লয় আই� বিারা প্রত্তষ্ঠিত বয়নসর সীমানত বসলফ-এমপ্লনয়নডর পারত্মে বেয়।

পূণ্থত্মল�ীকরনণর প্রনয়া্�ীয়তার অত্ধকানর পত্রবানরর সেনস্যর মৃতু্যর বক্ষনরি এবং আই�ী 
ত্বন্ে বা ত্ববাহ ত্বন্নের বক্ষনরি, বাসস্থা� বা পারত্মে বা কা্ অধ্যয়ন�র ্�্য প্রনয়া্�ীয় 
পারত্মে উপত্স্থত্তর বক্ষনরি আবাত্সক পারত্মে পত্রবত্থ � করা বযনত পানর।

অবনেনষ, রা্্যটির অঞ্চল বরনক ফ্যাত্মত্ল পূণ্থত্�ম্থানণর অত্ধকার প্রনয়াগকারী ত্বনেেীনের 
অপসারনণর ত্বরুনদ্ধ উন্নত সুরক্ষা সরবরাহ করা হয়। সুরক্ষা ও ্�সাধারনণর েৃঙ্খলা রক্ষার 
্�্য এর ত্বপেজ্জ�কতা উভয়নক ত্বনবচ�ায় বরনখ প্রোসন�র সংত্লিষ্ট ব্যত্তির পত্রত্স্থত্তটির 
ত্�ত্বিভানব মূল্যায়� করা েরকার, তঁার রাকার বের্থ্য এবং তার ফ্যাত্মত্ল ও সামাত্্ক সম্পক্থ । 

কীিাডব?
ববধভানব ইোত্লনত বসবাসরত ত্বনেেীনের পত্রবানরর সেস্যনের পাত্রবাত্রক পূণ্থত্মলন�র ্�্য 
ত্ভসা বেওয়ার ত্বষয়টি সানপনক্ষ।
ত্�্রাষ্ট্র মন্ত্রনকর ওনয়বসাইনে পাওয়া কত্ম্পউোরাই্ড পদ্ধত্ত ব্যবহার কনর ওয়া�-স্প 
ইত্মনগ্রে� অত্ফনস পু�রায় পূণ্থবাসন�র অ�ুনমােন�র অ�ুনরাধ উপস্থাপ� কনর ইোত্লনত 
ত্�য়ত্মত বসবাসরত ত্বনেেী বিারা প্রনবে ত্ভসার আনবে� করনত হনব।

১৭ই আগস্ ২০১৭ বরনক পাত্রবাত্রক পূণ্থত্মলন�র ্�্য আনবে� ্মা বেওয়ার প্রত্ক্রয়াটি 
পুনরাপুত্র  ত্ডত্্োলাই্ড হনয় বগনছ এবং এই https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/
Ministero/Index2 ওনয়বসাইনে আনছ। পদ্ধত্তটি অবে্যই আয় এবং বরত্্নডসি সম্পরকদিত 
প্রনয়া্�ীয়তার সানর সম্পরকদিত �ত্রপনরির সানর অবে্যই সংত্লিষ্ট ব্যত্তির বিারা স্ক্যা� কনর 
পূণ্থত্�ম্থানণর অ�ুনরানধর সংযুত্তি ত্হসানব বপ্ররণ করা উত্চত।১১10 

�তু�ত্বটি ওয়া�-স্প অত্ফসনক বরত্্নডসি ও আনয়র সানর সম্পরকদিত প্রনয়া্�ীয়তা যাচাই 
করনত এবং ৯০ ত্েন�র মনধ্য - আই� বিারা আনরাত্পত �তু� সময়সীমা - আনবে� ্মা ত্েনয় 
অ�ুনমােন�র পারত্মে বেনব।
১১  আে্থ . ২৯ ত্হসানব প্রনয়া্�ীয়, ইত্মনগ্রে� একক পানঠ্যর অ�ুন্ে ৩।
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কাে জন্? 
পাত্রবাত্রক পূণ্থত্মলন�র ্�্য আনবে� করনত ই্ুক ত্বনেেী অবে্যই আশ্রয়, অধ্যয়�, ধমীতী য় 
বা পাত্রবাত্রক কারনণ অধী�স্ত বা স্ায়ত্তোত্সত কান্র কারনণ ্াত্র করা েত্থ াত্ের মনধ্য 
�ূ�্যতম অ�ুনরানধর ্�্য কমপনক্ষ এক বছনরর পারত্মে রাকনত হনব।

ত্ভসা ্াত্র করা এবং পরবতীতী  সমনয় পু�রায় ত্মল� ত্কছু প্রনয়া্�ীয়তার অত্স্তত্ব যাচাইনয়র 
সানপনক্ষ ইোত্লনত আই�ত বসবাসকারী ত্বনেেী প্রকৃতপনক্ষর প্রাপ্যতা প্রেে্থ� করনত হনব:
• একটি উপযুতি বাসস্থা�, যা বহলরকর এবং স্যাত্�োত্র প্রনয়া্�ীয়তার সানর সত্জ্জত, 

বরত্্নডসি উপযুতিতার প্রেংসাপরি বিারা ত্�ধ্থাত্রত। তারপনর সংত্লিষ্ট ব্যত্তিনক অবে্যই 
বরত্্নডসির ত্মউত্�ত্সপ্যাত্লটি বেকত্�ক্যাল ত্বভাগ বরনক উপযুতি প্রেংসাপনরির ্�্য 
অ�ুনরাধ করনত হনব।১২11

বরত্্নডসির উপযুতিতার সানর সম্পরকদিত প্রনয়া্�ীয়তা:
	বাভসন্া	প্ভর	এলাকা
• ১ বাত্সন্া: ১৪ বস্কায়ার ত্মোর
• ২ বাত্সন্া: ২৮ বস্কায়ার ত্মোর
• ৩ বাত্সন্া: ৪২ বস্কায়ার ত্মোর
• ৪ বাত্সন্া: ৫৬ বস্কায়ার ত্মোর
• প্রত্তটি পরবতীতী  বাত্সন্ার ্�্য: + ১০ বস্কায়ার ত্মোর

প্াগেডর	েচরা:	
• ১ ব্যত্তির ্�্য েয়�কক্ষ: ৯ বস্কায়ার ত্মোর
• ২ ্ন�র ্�্য েয়�কক্ষ: ১৪ বস্কায়ার ত্মোর + ১৪ বস্কায়ার ত্মোনরর একটি ত্লত্ভংরুম

এক	েুডিে	অ্যাপাট্ন ডিডন্টে	জর্য:
• ১ ্� ব্যত্তি: ২৮ বস্কায়ারত্মোর (বাররুম সহ)
• ২ ্� ব্যত্তি: ৩৮ বস্কায়ারত্মোর (বাররুম সহ)

সব্নভরম্ন	উচ্চরা:
• ২.৭০ ত্মোর 

১২  পূণ্থত্�ম্থানণর ্�্য অ�ুনরাধ করা ব্যত্তি যত্ে অত্তত্র হ� তনব এস২ মনডল অ�ুসানর অ্যাপাে্থ নমনন্টর মাত্লনকর বরাষণাপনরির সানর পূণ্থত্মল� 
করার অ�ুনরাধটি তানক অবে্যই গ্রহণ করনত হনব, বযখা� বরনক পত্রবানরর সেস্য বা পূণ্থত্মত্লত ফ্যাত্মত্লনকও বহাস্ করার সম্ত্ত ্া�ানত 
হনব সেস্যনের বেখান�া হয়। ১৪ বছনরর কম বয়সী একমারি �াবালনকর পনক্ষ পু�রায় ত্মলন�র বক্ষনরি, এস১ মনডনলর অ্যাপাে্থ নমনন্টর ধারকনক 
আত্তনরয়তার বরাষণার মাধ্যনম বপৌরসভা প্রেংসাপরিটি প্রত্তস্থাপ� করা বযনত পানর। আনবে�কারীনক ই্ারা বা ঋণ বা সম্পত্ত্তর চুত্তির 
অ�ুত্লত্প ত্বত্ডেংনয়র আনবেন�র সানরও সংযুতি করনত হনব, আনবে� ্মা বেওয়ার তাত্রখ বরনক শুরু কনর ছয় মানসরও কম সময় চলনব 
�া। 
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পয্নাপ্ত	বারাস	চলাচডলে	ব্যবস্া:	
• ত্লত্ভংরুম এবং রান্নারনরর সানর বখালা ্া�ালা।
• বাররুম, যত্ে একটি ্া�ালা �া রানক, একটি বমকাত্�ক্যাল শ্বাসগ্রহনণর ত্সনস্নমর সানর 

প্রস্তুত করা
 –  সব্থত্�ম্ন বারষদিক আয়১৩12ববধ উৎস বরনক সামাত্্ক ভাতার বারষদিক পত্রমানণর বচনয় 

কম �য়, সামাত্্ক ভাতার অনধ্থক পত্রমাণ বৃত্দ্ধ বপনয়নছ, পত্রবানরর প্রত্তটি সেনস্যর 
্�্য বয আনবে�কারী পু�রায় ত্মত্লত হনত চা�।১৪ 13 

এই আনয়র প্যারাত্মোরটি বারষদিক বপনমন্ট আপনডনের সানপনক্ষ এবং পু�রায় বযাগোন�র 
উনদেনে্য পত্রবানরর সেস্যনের সংখ্যার উপর ত্�ভ্থ র কনর প্রনয়া্�ীয় আয় বৃত্দ্ধ কনর।
আয়, আনবে�কারীর সহবাসী পত্রবানরর সেস্যনের বমাে আয়ও ত্বনবচ�ায় ব�ওয়া হয়।

আশ্রয়	প্ােীথী 	এবং	শেরােীথী ডিে	জর্য	উপযুক্ত	রেভজডেন্স	প্ডয়াজরীয়রা	এবং	আডয়ে	িিল	
প্িশ্নর	কোে	প্ডয়াজর	হয়	রা।

কাে জন্?
পত্রবানরর সেস্যনের আবার ত্মত্লত হনত পানর।
ইোত্লর ত্বনেেীরা ত্বনেনে ত্�নচর পত্রবানরর সেস্যনের পু�রায় একত্রিত করার ্�্য অ�ুনরাধ 
করনত পানর�: 
• পত্ী১৫ যার বয়স ১৮ বছনরর ববত্ে এবং তার সানর ইোত্লর বাত্সন্া আই�ত আলাো ��।
• বাচ্চা পাত্রবাত্রক পূণ্থত্মলন�র অ�ুনরানধর সময় যারা ১৮ বছনরর কম বয়সী, এম�ত্ক 

স্ামী / স্তী বা ত্ববাহবন্ন� ্নমেও তারা ত্ববাত্হত �া হনয় রানক এবং অ�্য অত্ভভাবক 
(যত্ে রানক) তার সম্ত্ত প্রকাে কনর। অপ্রাপ্তবয়স্ক ত্েশুনের গৃহীত বা অরপদিত বা সুরক্ষার 
অধীন� বাচ্চানের মনতা একই আচরণ করা হয়। 

• প্রাপ্তবেস্ বাচ্চািা যারা ইোত্লনত অবস্থা�রত মবলিশীি উপি মরভ্ন িশীল, যত্ে বস উলদে-
শ্িূলক কারনণ সম্পূণ্থ অক্ষমতার সানর ্ত্িত গুরুতর স্ানস্থ্যর কারনণ তার অত্�বায্থ 
্ীব�যাপন�র ব্যবস্থা করনত পানর �া।

• মপতািাতা মবলিশীি উপি মরভ্ন িশীল ইোত্লনত বসবাস করনছ� বা ৬৫ বছনররও ববত্ে 
বয়নসর বাবা-মা, যখ� অ�্য বকা�ও ত্েশু তানের সমর্থ� করনত সক্ষম হয় �া অরবা 
গুরুতর বহলরগত কারনণ অ�্যা�্য ত্েশুরা যত্ে তা করনত �া পানর, বযো অবে্যই েত্লল-
বযাগ্য হনব।

১৩ যত্ে ১৪ বছনরর কম বয়সী েইু বা তনতাত্ধক ত্েশুনের পু�রায় একত্রিত করা হয় তনব প্রনয়া্�ীয় সব্থত্�ম্ন আনয়র পত্রমাণ ইউনরা ১১,৭৭৮.০০।
১৪  পূণ্থবাত্সত পত্রবানরর বয বকা�ও সেনস্যর ্�্য, ১৪ বছনরর কম বয়সী ত্েশুনের (বছনল, স্ামী বা স্তী বা বাবা-মা) ছািাও ১১,৭৭৮.০০ ইউনরার 

পত্রমাণ প্রত্তটি ব্যত্তির ্�্য ২,৯৪৪.৫০ ইউনরা যুতি করনত হনব।
 উোহরণত্�্রূপ, ২০১৩ সানলর ্�্য, ত্�য়ত্মত ইোত্লনত বসবাসকারী আনবে�কারী ত্যত্� স্ামী / স্তী এবং একটি সন্তান�র সানর পু�রায় 

ত্মত্লত হনত চা� তানের অবে্যই আয় করনত হনব ইউনরা ১১,৭৭৮ (ইউনরা ৫,৮৮৯ + ২,৯৪৪.৫০ + ২,৯৪৪.৫০)
১৫ ইোত্লনত ববধভানব বসবাসকারী বকা�ও ত্বনেেী যত্ে স্ামী / স্তী ইত্তমনধ্য অন�্যর সানর ত্ববাহবন্ন� আবদ্ধ রানক� তনব তার ্�্য পাত্রবাত্রক 

পূণ্থত্মলন�র ্�্য আনবে� করনত পারনব� �া ইোত্ল বাত্সন্া।
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• ৬৫ বছনরর ববত্ে বয়নসর বাবা-মানয়র বক্ষনরি, বহলর বীমার প্রনয়া্� হয়।১৬  

�াবাত্লকা সন্তান�র প্রাকৃত্তক ত্পতামাতা ত্�য়ত্মত ইোত্লনত অ�্য ত্পতা বা মাতার সানর 
বসবানসর কারনণ পু�রায় ত্মলন� এটিনক প্রনবনের পারত্মে বেওয়া হয়।১৭14

আই� �ং. ১১৮/২০১৬, আই� প্রনবনের পনর যা একই ত্লনগের ব্যত্তিনের মনধ্য �াগত্রক 
ইউত্�য়�গুত্লনক ত্�য়ন্ত্রণ কনর, পাত্রবাত্রক পূণ্থত্মলন�র ত্�য়মগুত্ল একই ত্লনগের ত্বনেেী 
�াগত্রকনের মনধ্যও �াগত্রকভানব সংযুতি, তানের মনধ্য বা ইোত্লয় �াগত্রকনের মনধ্য 
প্রসাত্রত।১৮

কীিাডব?
যত্ে আনবে�টি গৃহীত হয় তনব ওয়া�-স্প অত্ফস পু�রায় একত্রিত হওয়ার অ�ুনমাে� ্াত্র 
করনব, বেত্লনমটিক মাধ্যনম তা ত্বনেেী পত্রবানরর সেনস্যর ্মেস্থা� বা বাসভবন� সরাসত্র 
ইোত্লয় ক�সু্যলার অত্ফসগুত্লনত বপ্ররণ এবং পু�রায় ত্মত্লত হওয়ার ্�্য, প্রত্ক্রয়াটির 
ত্বিতীয় পয্থানয় বা এন্ট্রি ত্ভসা বেওয়ার ্�্য ত্বষয়গত প্রনয়া্�ীয়তা যাচাইকরণ।

কনিু্লাে অসিিগুসলডি উপস্াপন কো প্রডযাজন:
• একটি এন্ট্রি ত্ভসা বেওয়ার ্�্য অ�ুনরাধ,
• পাত্রবাত্রক সম্পনক্থ র প্রেংসাপরি, অ�ুবাে ও আই�ীকরণ। 
• যত্ে উপযুতি ত্বনেেী কতৃ্থ পনক্ষর অভানবর কারনণ প্রনয়া্�ীয় প্রেংসাপরি উপলব্ধ �া 

হয় বা যত্ে পরবতীতী  কত্থ ারা প্রনয়া্�ীয় ত্�ভ্থ রনযাগ্যতা উপস্থাপ� �া কনর তনব পত্রবানরর 
সেস্যনের উৎপত্ত্তস্থল বেনে কূেন�ত্তক প্রত্তত্�ত্ধত্ব (বা বকা�ও বক্ষনরিই সক্ষম) উপনরাতি 
েত্ললাত্ে প্রকাে কনর বচকগুত্ল প্রনয়া্�ীয় বনল মন� করা হয়, ত্ডএ�এ পরীক্ষায় এত্গনয় 
ত্গনয়ত্ছল, এটিও সম্পন্ন হনয়ত্ছল আগ্রহী পনক্ষর ব্যয়।

• প্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চানের ত্�ভ্থ রেীলনের বক্ষনরি, স্ানস্থ্যর রাষ্ট্রটি পত্রবানরর সেস্যনের উতসা-
ত্হত বেনের ্�্য উপযুতি ইোত্লয় কূে�ীত্তক-ক�সু্যলার প্রত্তত্�ত্ধত্বকারী বিারা ত্�যুতি 
ডাতিার বিারা আনবে�কারীর ব্যনয় স্ীকৃত প্রেংসাপনরির মাধ্যনম �ত্রভুতি করা যায়, যার 
্�্য পূণ্থত্মল�অ�ুনরাধ করা হনয়ত্ছল ।  

যত্ে আনবে�টি প্রত্াখ্ার করা হয়, তনব অরুলিািলরি অস্ীকানরর ত্বরুনদ্ধ আই�ত  
বসবাসকারী আনবে�কারীর বাসভবন�র সাধাির আিাললত আত্পল করা সম্ব।

১৬  পূণ্থত্মল�ী অ�ুনরাধ ্মা বেওয়ার সময়, একটি বীমা পত্লত্সনত স্াক্ষর করার ্�্য প্রত্তশ্রুত্তর বরাষণাটি উপস্থাপ� করা যনরষ্ট। এরপনর 
রান্্যর ভূখনডে প্রনবনের 8 ত্েন�র মনধ্য এবং ওয়া�-স্প অত্ফনস ্মা বেওয়ার আনগ, ত্�ম্নত্লত্খত েনত্থ  স্াক্ষর করনত হনব: বীমাটির অবে্যই 
বময়াে বেষ হওয়ার তাত্রখ রাকনত হনব �া এবং অসুস্থতা, েরু্থে�া এবং প্রসূত্তর ঝঁুত্ক অবে্যই আবরণ করনত হনব।

১৭  বেখু� স্-রাষ্ট্রমন্ত্রী, ত্বজ্ত্প্তপরি ১৭ই বফব্ুয়ারী ২০০৯, �ং ৭৩৭।
 বেখু�: ত্মলা� বকানে্থ র অধ্যানেে, ৫ই ত্ডনসম্বর ২০১২ এর শ্রম ত্বভাগ: পাত্রবাত্রক পূণ্থত্মলন�র ্�্য ইোত্লনত প্রনবে করা ��-ইইউ অত্ভবাসী-

বের ৬৫ বছনরর ববত্ে ত্পতামাতানক বহলর ্াতীয় বসবানত তাত্লকাভুত্তি অস্ীকার করা ববষম্যমূলক।  
১৮  বভত্ে: ত্চরনকালানর ত্মত্�ছনতনরা ই�নতরন�া বেল ৫ আনগাছনতা ২০১৬, �ং ৩৫১১।
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• বয সেনস্যর ্�্য পারত্মে বেওয়া হনয়ত্ছল তার পত্রবানরর পূণ্থত্বনবচ�ার ্�্য ত্ভসা অ�ু-
বরানধর ৩০ ত্েন�র মনধ্য ্াত্র বা প্রত্যাখ্যা� করা হয়।

• যত্ে আনবে�কারীর েরণারীতী  ময্থাো রানক তনব বকবল পাত্রবাত্রক সম্পনক্থ র অত্স্তত্ব বা 
পত্রবানরর সেস্যনের বিারা অ�্যা�্য প্রনয়া্�ীয়তা েখল করার �ত্রপনরির অভানবর বিারা 
আনবে�টি প্রত্যাখ্যা�নযাগ্য হনত পানর �া। 

• পূণ্থত্�ম্থানণর ্�্য ত্ভসা প্রাপ্ত পত্রবানরর সেনস্যর ইোত্লনত প্রনবনের ৪৮ রণ্ার মনধ্য, 
ত্�য়ত্মতভানব ইোত্লনত বসবাসকারী ফ্যাত্মত্লনক অবে্যই ্�গনণর সুরক্ষা কতৃ্থ পনক্ষর 
কানছ ত্বত্ডেং পত্রবহ� সংক্রান্ত ত্লত্খত বরাষণা ্মা ত্েনত হনব। 15

ফ্যাভিভল	সিস্যডিে	সাডে	একসাডে	প্ডবশ	কেুর
পূণ্থত্�ম্থানণর প্রনয়া্�ীয়তা পূরণকারী পত্রবানরর সেস্য যত্ে একই সানর এবং তার / তার 
পত্রবানরর সেনস্যর সানর একনরি প্রনবে করনত চায়, যারা ইত্তমনধ্য একটি প্রনবত্েকা ত্ভসা 
বপনয়নছ (চুত্তির সানর সম্পরকদিত অধস্ত� কান্র ্�্য এক বছনররও কম সময় স্থায়ী �য়, 
বা ��-অ�াবে্যক বসলফ-এমপ্লনয়ড, বা পিানো�া বা ধমীতী য় কারনণ), ত্তত্� পত্রবানরর 
সেস্যনের সানর প্রনবে ত্ভসার ্�্য আনবে� করনত পানর। এই ত্ভসা পাওয়ার ্�্য, পাত্রবাত্রক 
পূণ্থত্মলন�র ্�্য একই েত্থ  পূরণ করা প্রনয়া্� (অর্থাৎ আত্ীয়তার প্রনয়া্�ীয়তা এবং 
বরত্্নডসি ও আনয়র পদ্ধত্ত)।
টি মনডলটি অবে্যই ব্যবহার করা উত্চত, ত্�্রাষ্ট্র মন্ত্রনকর ওনয়বসাইনে বেত্লনমটিক পদ্ধত্ত 
ব্যবহার কনর। 

শুধুমারি এই বক্ষনরি, ত্বনেনে রাকার সময় তার অ�ুনরাধটি উপস্থাপ�কারী রিমজলডন্সি 
পািমিটধািীি মবলিমশ ধািক আলবিরটিি উপস্াপরা এবং সম্পরকদিত ডকুনমনন্টেন�র ্�্য 
ইটামললত একটি মবলশষ প্রমসমকউটর ব্যবহার করনত পানর�।
সুতরাং, ফ্যাত্মত্ল পূণ্থত্মলন�র ্�্য ইত্তমনধ্য সরবরাহ করা ডকুনমনন্টে� উপস্থাপন�র ্�্য 
ওয়া�-স্প অত্ফনস কল করার সময় যুতি করা উত্চত:

• প্রত্তত্�ত্ধ প্রত্সত্কউের একটি পত্রচয় �ত্র ফনোকত্প
• ইোত্লয়া� কূেন�ত্তক-ক�সু্যলার প্রত্তত্�ত্ধত্ব কনর অ�ুবােকৃত এবং ইত্তমনধ্য ত্ভসা 

প্রাপ্ত ত্বনেেী বিারা প্রস্তুতকৃত পত্রবানরর সেস্যনের অ�ুনমােন�র অ�ুনরাধ ্মা বেওয়ার 
উনদেনে্য ইোত্লনত ববধভানব বসবাসকারী বকা�ও ইোত্লয় বা ত্বনেেী �াগত্রনকর পনক্ষ 
প্রত্তত্�ত্ধ েলীয় প্রত্তত্�ত্ধ। আনবেনকর আত্ে বা বাত্সন্ার বেনে স্থা�ীয়করণ।

১৯  আই� বাত্তল করার বক্ষনরি ত্বিপক্ষীয় বা আন্ত ্্থ াত্তক চুত্তি সম্পাত্েত হনল আই�ীকরণ হয় �া ববনেত্েক ববধকরণ বাত্তলকরণ সম্পরকদিত 
ক�নভ�েন�র ত্ভত্ত্তনত ত্বনেেী পাবত্লক �ত্রর ববধকরণ পাবত্লক ডকুনমন্টস, (ল’্া, ১৯৬১)।  
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১.৬	 ভেফুডয়লডিন্ট,	একসপালশর,	ভেডটরশর

আেরেদিক সংজ্া অ�ুসার (আে্থ . ১, অ�ুন্ে ১, আই� সংক্রান্ত আই� �ং ২৮৬ / 
১৯৯৮), অ�ুযায়ী ইোত্লয় রাষ্ট্র ইইউভুতি বেে এবং রাষ্ট্রত্বহী� ব্যত্তিনের �াগত্রকনের তার 
অঞ্চল বরনক অপসারনণর আনেে বেয় এম� পেনক্ষনপর মাধ্যনম প্রযুত্তিগত ত্েক বরনক 
ত্বনেেী ত্হসানব বযাগ্য হনয় উনঠনছ, এরপনর এস.টি. ত্হসানব উনল্খ করা হনয়নছ) যা বসখান� 
রাকার অত্ধকারী �য়, তানের েটুি ত্বসৃ্তত ত্বভানগ ত্বভতি করা হনয়নছ: ত্রফুনয়লনমন্ট এবং 
একসপালে�।  

ভেফুডয়লডিন্ট	
এ) ত্রফুনয়লনমন্ট (আে্থ . ১০ এস.টি.) ্�ত্�রাপত্তা প্রোসত্�ক কতৃ্থ পক্ষ বিারা ব্যবস্থা করা হয় 
এবং এটি েটুি ধরনণর হনত পানর:  

 – তাৎক্ষত্ণক পূণ্থ�বীকরণ (আে্থ . ১০, অ�ুন্ে ১, এস.টি.) সীমান্ত পুত্লে আনেে ত্েনয় 
অত্বলনম্ব মৃতু্যেন্ড কায্থকর করা হনয়নছ; 

 – সমনয়র সানর ত্বলত্ম্বত পু�রুদ্ধার (আে্থ . ১০, অ�ুন্ে ২, এস.টি.) ত্বচারনকর আনেে 
অ�ুসানর।  

কাে জন্?
ববধ প্রনবনের েত্লল ছািাই ত্বনেেী যারা ইোত্লয় সীমানন্ত বপৌঁনছ।
এছািাও প্রনবে ত্�নষধ করা হনব এবং সীমান্ত ত্বনেেীনের কানছ ত্ফত্রনয় ব�ওয়া হনব, যারা:
• সীমান্ত ত্�য়ন্ত্রণ এত্িনয় ইোত্ল প্রনবে কনর
• প্রনয়া্�ীয় সহায়তার কারনণ অস্থায়ীভানব ইোত্লয় মাটিনত পারত্মে বেওয়া হনলও প্রনয়া-

্�ীয় কাগ্পনরির অত্ধকারী �য়।

এডর	প্ডবশ	অস্ীকাে	কেডর	ভরডেধ২০:16 
• বয পত্লটিকাল আশ্রনয়র ্�্য আনবে� কনর।
• যার েরণারীতী র স্ীকৃত ময্থাো রনয়নছ।
• যার যার মা�ত্বক কারনণ অস্থায়ী সুরক্ষার অবস্থা� রনয়নছ।২১

• �াবালক বাচ্চানের সানর ব�ই।

২০ প্রত্যাখ্যা� সংক্রান্ত ত্বধা�গুত্ল পত্লটিকাল আশ্রয়, েরণারীতী  ময্থাো বা সুরক্ষা সহায়ক সংস্থা বা মা�ত্বক কারনণ সুরক্ষা ব্যবস্থা (আে্থ . ১০, 
অ�ুন্ে ৬, টি.ইউ) ্�্য আনবে�কারীনের বক্ষনরি প্রনযা্্য �য়। বকা�ও অবস্থানতই এম� বকা�ও রাষ্ট্রনক পূণ্থত্বনবত্চত করা যায় �া বযখান� 
্াত্ত, ত্লগে, ভাষা, �াগত্রকত্ব, ধম্থ, পত্লটিকাল মতামত, ব্যত্তিগত বা সামাত্্ক অবস্থার কারনণ ত্বনেেীনক ত্�য্থাতন�র ত্েকার হনত পানর বা 
অ�্য বকা�ও রান্্য বপ্ররণ করা বযনত পানর বযখান� তানক তাি�া বরনক রক্ষা করা যায় �া (আে্থ . ১৯, অ�ুন্ে ১, এস.টি.) ।   

২১  ্ষ্টতই, এই গ্যারান্টিগুত্ল, আন্ত ্্থ াত্তক সুরক্ষার ্�্য আনবে�কারীনের সুরক্ষার ্�্য এবং সম্পরকদিত প্রনয়ানগর ফলাফল পয্থন্ত যনরষ্ট 
পত্রমানণ সরবরাহ করা হনয়নছ, বকবলমারি ত্বনেেী, ত্যত্� প্রত্যাখাত হওয়ার মনতা অবস্থান� আনছ�, বকবল তখ�ই তার পনক্ষ কংত্ক্রনের 
আনবে� পাওয়া যায়- অর্থাৎ, যারা এই স্থান� অবতরণ কনর� তারা সবাই ইোত্লয়া� বসকত বা ব�ৌ ইউত্�ে বিারা বখালা সমুনরে উদ্ধার করা হয় 
এবং পত্রচাল�া করা হয় হে ্ে বকন্দ্রগুত্ল-, সুরক্ষার ্�্য আনবেন�র ই্া প্রকাে করার মনতা অবস্থান� রাখা হয়। আশ্রয় ব�ওয়ার অত্ধ-
কারটি অত্বলনম্ব অবত্হত করনত ব্যর্থতা, বা উত্ল্ত্খতগুত্লর মনধ্য ত্বরত্তিকর স্থা�ান্তর বাত্তল হনয় যানব-বাস্তনব-পূণ্থবাসন�র ত্�নষধাজ্াগুত্ল 
সম্পরকদিত ত্বধা�গুত্ল, যা কাগন্ অবত্েষ্ট রাকার ঝঁুত্ক চালায়।
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একসপালশর
বত্হষ্ারগুত্ল কতৃ্থ পনক্ষর ্াত্র কনর েটুি ত্বসৃ্তত ত্বভানগ ত্বভতি:
১. প্রশাসমরক কত্্ন পক্ দ্ািা বযসব ত্বনেেী অত্�য়ত্মত অবস্থান�র বক্ষনরি বা ্�ত্�রাপত্তা 

বা পাবত্লক অড্থ ার বা রানষ্ট্রর সুরক্ষার পনক্ষ ত্বপেজ্জ�ক বনল ত্বনবত্চত তানের প্রত্ত 
্�গনণর সুরক্ষার োত্য়ত্ব প্রোসত্�নকর (অ�ুন্ে ১৩ এর এস.টি.),   

২. জমুডমশোল কত্্ন পক্ দ্ািা, বফৌ্োত্র কায্থকাত্রতা ত্হসানব, যা চার ধরনণর হয়:
 – ক) সামাত্্কভানব ত্বপেজ্জ�ক ত্বনেেী বোষীর ত্বরুনদ্ধ সুরক্ষা ব্যবস্থা ত্হসানব 

বত্হষ্ার (আে্থ . ১৫ এস.টি., বপন�ল বকাড এবং অ�্যা�্য আই�);  
 – খ) েডে কায্থকর করার বেষ েইু বছনর (আে্থ . ১৬. এস.টি.) চূিান্ত সা্া বহাল হওয়ার 

পয্থানয় ত্বনেেী আেক ব্যত্তির সম্পনক্থ  আেনকর ত্বকল্প ব্যবস্থা ত্হসানব বত্হষ্ার; 
 – গ) অত্�য়ত্মত আবাস পত্রত্স্থত্তনত ত্বনেেী সম্পনক্থ  োত্স্তর পত্রবনত্থ  অ�ুনমােন�র 

মাধ্যনম বত্হষ্ার, যা েইু বছনররও কম সমনয়র কারােনন্ড েত্ডেত অপরানধ বোষী সাব্য-
স্ত হনত হনব (আে্থ . ১৬. এস.টি.);

 – র) ববত্সক েনডের ত্বকল্প অ�ুনমােন�র মাধ্যনম বত্হষ্ার(আে্থ . ১৬ এস.টি.), অনবধ প্র-
ববনের অপরানধর ্�্য বোষী সাব্যস্ত হনল োত্ন্তর ত্বচারনকর বিারা প্রনযা্্য, বাসস্থা� 
(আে্থ . ১০ ত্বস এস.টি.) এবং অমা�্যতা, এম�ত্ক পু�রায়, ত্বচার অপসারনণর আনেে 
পয্থন্ত (আে্থ . ১৪, অ�ুন্ে ৫ টি এবং বকায়াোর, এস.টি.)   

আপীল
বত্হষ্ারগুত্ল একটি অত্যন্ত গুরুতর সত্য: যত্ে বকা�ও বত্হষ্ারানেে গৃহীত হয় বা বকউ যত্ে 
তা বপনত ভয় পায় তনব িো কলি অমবললম্ পিািশ্ন এবং / অেবা আইরী অমফসগুমললত 
রযাগালযাগ কিুর।
আই� বা ত্বধান�র বযাগানযাগ বরনক পাঁচ ত্েন�র মনধ্য সাধারণ আোলনত বত্হষ্ানরর ত্ডত্কর 
ত্বরুনদ্ধ আত্পল করা যায়। অত্বলনম্ব েরণাপন্ন হনয় বত্হষ্ার করা হনল সময়সীমা ৩০ ত্ে�।
রকাথায?
আত্পল অবে্যই বসই ্ায়গার আোলনত হাত্্র করনত হনব বযখান� বত্হষ্ানরর আনেেকারী 
কতৃ্থ পক্ষটি রনয়নছ।

বভহষ্াে	বভহোগরডিে	ভবিাগ:
আইন� ত্বধা� বেওয়া হনয়নছ বয কনয়কটি ত্বভানগর ত্বনেেীনের বত্হষ্ার করা যানব �া এবং 
তানের অবে্যই অস্থায়ী বা ত্�ত্চিত বাসভব� পারত্মে গ্রহণ করনত হনব:
• ১৮ বছনরর কম বয়সী ত্বনেেীরা
• েীর্থনময়ােী বাত্সন্ানের ্�্য ইত্স পারত্মনের অত্ধকারী ত্বনেেীরা (বত্হষ্ার বকবলমারি 

্�েৃঙ্খলা ও ্াতীয় সুরক্ষার গুরুতর কারনণ প্রো� করা হয়)
• ত্বনেেীরা ৪র্থ ত্ডত্গ্র অবত্ধ আত্ীয়নের সানর বা ইোত্লয় �াগত্রনকর স্ামী / স্তী সহ বাস 

কনর
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• বয মত্হলারা গভ্থ বতী এবং ৬ মানসর মনধ্য সন্তান�র ্নমের পনর। 

ভেডটরশর
অস্থায়ী আবাস বকন্দ্রটিনত কনঠারভানব প্রনয়া্�ীয় সমনয়র ্�্য এটি ত্বচানরর আনেে বেওয়া 
হনয়নছ যখ� অত্বলনম্ব বত্হষ্ারকরণ কায্থকর করা সম্ব হয় �া। এই ত্বধা�টি ত্বচারনকর বিারা 
৪৮ রন্টার মনধ্য ববধ করনত হনব। ববধতা বমাে ১৮০ ত্েন�র ্�্য বকনন্দ্র রাকা ্ত্িত।  
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২ রেসিডেন্স, আইডেন্টিটি কাে্ড , সিিকাল রকাে, ড্াইসিং লাইডিন্স, 
রিলি-সেডলেযাডেশন, ট্ান্সডলশন এবং েকুডেন্টি আইনীকেণ

২.১	 ভসভিল	রেভজড্রেশর	এবং	রেভজডেন্স

কীিাডব?
ববধভানব ইোত্লনত বসবাসকারী বকা�ও ত্বনেেীর �াগত্রক ত্�বন্� বপৌরসভার বরত্্স্ট্রি 
অত্ফনস পত্রচাত্লত হনব বযখান� ত্বনেেীনক অবে্যই বপৌরসভার সীমা�ার মনধ্য স�াতিকরনণর 
ত্ববরণ, উৎনসর ্ায়গা এবং সাধারণ বাসভবন�র ঠিকা�া উনল্খ করনত হনব। ত্বনেত্ে অবে্যই 
মূল আবাস পারত্মে এবং পাসনপাে্থ  বেখায়। ট্্যাত্ফক অত্ফসাররা স্াভাত্বক বাসস্থা�টি 
ত্�ধ্থারনণর ্�্য বাত্িনত যাচাই করনব�। 

একবাি রিমজস্ট্রি অমফলস মরবন্ধকির প্রাপ্ত, ত্বনেেী বরত্্স্ট্রি অত্ফনসর অ�্যা�্য সমস্ত 
বযাগ্যতার ্�্য ত্্জ্াসা করনত পানর� (ত্সত্ভল স্্যাোস প্রেংসাপরি, আবানসর প্রেংসাপরি 
ইত্যাত্ে), পত্রচয়পরি (যা ��-ইইউ �াগত্রকনের ্�্য প্রনবনসর ্�্য ববধ �য়) পাওয়াও সম্ব 
এবং ত্বনেেীর প্রনবোত্ধকার রাকনব বপৌরসভা কতৃ্থ ক প্রেত্ত ত্বত্ভন্ন বসবাত্েনত বযম� সামাত্্ক 
বসবা, ক্র্যানচ ইত্যাত্ে বরত্্স্ট্রি অত্ফনস ত্�বন্� করাও ড্াইত্ভং লাইনসসি প্রকাে বা রূপান্তত্রত 
হওয়া পূব্থ েত্থ ।   
 
আবাত্সক ্�গনণর বরত্্স্ট্রিগুত্লনত ত্�বনন্র রিমজলডন্সি পািমিট মিমরউলেি ৬০ মিলরি 
িলধ্ মিমরউ কিলত িলব।২২ যত্ে ত্বনেেী তার স্াভাত্বক বাত্িটি অ�্য বাত্িনত সত্রনয় ত্�নত চায় 
তনব তানক অবে্যই বরত্্স্ট্রি অত্ফনস পত্রবত্থ �টি বযাগানযাগ করনত হনব বযখান� বস ত্�বত্ন্ত 
রনয়নছ। বরত্্স্ট্রি বাত্তলকরণ, পাোপাত্ে ত্�বন্করণ এবং ত্বত্ভন্নতা, ১৫ ত্েন�র সময়সীমা 
বিারা ত্�বন্� অত্ফস বরনক উপযুতি পুত্লে বহডকুয়াোনর ্া�ান�া হয়।  17

২.২			আইডেন্টিটি	কাে্ন

কাে জন্?
আইনডন্টিটি কাড্থ  হ’ল ডকুনমন্ট যা বকা�ও ত্বষনয়র পত্রচয় সত্যাত্য়ত কনর এবং বপৌরসভায় 
বসবাসকারী সকল �াগত্রকনক প্রো� করা বযনত পানর।২৩

২২ বরত্্নডসির পারত্মে বেষ হওয়ার ছয় মাস পর, ত্�বন্� �বায়ন�র ্�্য যত্ে অ�ুনরাধ �া হয়, পরবতীতী  ত্রিে ত্েন�র মনধ্য পূণ্থ�বীকরনণর সম্াব্য-
তা ব্যতীত, প্রমাত্ণত অপ্রাপ্যতার কারনণ আই�টি ত্বনেেী বাত্তল করার ত্বধা� বেয়।

২৩ ��-ইইউ �াগত্রকনের ্�্য এটি প্রবাসী েত্লল ত্হসানব ববধ �য়।
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কীিাডব?
সািভয়ক	ববধরা২৪ 18

• ৩ বছনরর ্�্য �াবালক হনত হনব ০ বরনক ৩ বছর;
• ৫ বছনরর ্�্য �াবালক হনত হনব ৩ বরনক ১৮ বছর;
• বয়স্কনের ্�্য ১০ বছর, 
�ত্রপরিটির বময়াে বেষ হওয়ার ১৮০ ত্ে� আনগ পূণ্থ�বীকরণ করা যায়। এই েনত্থ র পূনব্থ 
প্রকােটি বকবল অব�ত্ত বা ক্ষত্ত / চুত্রর রে�ায় (অত্ভনযাগ বিারা প্রমাত্ণত) সরবরাহ করা 
হয়। বববাত্হক অবস্থা, বাসভব� বা বপো সম্পরকদিত তর্যগুত্লর প্রকরণটি �বায়ন�র ্�্য ত্ভত্ত্ত 
গঠ� কনর �া।

রকাথায?
বরত্্স্ট্রি অত্ফনস বযখান� �াগত্রক ত্�বনন্র মূলত অ�ুনরাধ করা হনয়ত্ছল।

মরবন্ধর অমফস
ত্বভাগ ১. সাধারণ এবং ব্যত্তিগত ত্বষয়
ঠিকা�া ত্ভয়া ত্ভন্টলার, ১৬
বেল. ০৪৭১ ৯৯৭১১১ (সুইচনবাড্থ )
ফ্যাসে ০৪৭১ ৯৯৭১৭০ 
ই-বমইল 
1.4.0@comune.bolzano.it
ত্প.ই.ত্স 1.4.0@pec.bolzano.bozen.it
demografici.comune.bz@legalmail.it  

২.৩	 প্ভিরভশয়াল	কাে্ন 	এবং	সারিভিস	(রিভেক্যাল	কাে্ন -	ভফসকাল	রকাে)

কাে জন্?
২০১১ সাল বরনক পুরান�া বমত্ডনকল কাড্থ গুত্ল ত্রনপ্লসড করা হনয়ত্ছনলা �তু� প্রত্ভ�ত্েয়াল 
কাড্থ  সারভদিস সানর, পাবত্লক প্রোসন�র বেত্লনমটীক বসবাগুত্ল ব্যবহার করার এটি পারত্মে 
বেয়। 
বমত্ডনকল কাড্থ টি ছািাও যন্ত্রটি অড্থ ার করা হয় �্যাে�াল বহলর সারভদিস সুত্বধা বসবাগুত্লর 
(ত্রনপ্লত্সং ছািা বমত্ডনকল বরকডটি), ে্যাসে বকাড কানড্থ র মনতাই এোর সমা� ভ্যাত্লত্ডটি 
আনছ। বমত্ডনকল কাড্থ টি বহলর বকয়ার ত্�ত্চিত কনর আরও ইউনরাপীয়া� ইউত্�য়� 
বেেগুত্লনত।

২৪  ৯.২.২০১২ এর পনর ্াত্র করা বা পূণ্থ�বীকরণ করা েস্তানব্গুত্লর বময়াে ধারনকর ্মেত্েন�র সানর ত্মনল যায়; উোহরণস্রূপ, একটি �ত্র 
পূণ্থ�বীকরণ/প্রকাত্েত ২৬বে মাচ্থ  ২০১২ এ ৪ ্�ু ্মেগ্রহণকারী প্রাপ্ত বয়নস্কর, ৪ ্�ু ২০২২ এ বেষ হনব (এবং ২৬.৩.২০২২ �য়)। 
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ত্ফসকাল বকাডটি গনি ওনঠ একটি সাত্রর অক্ষ্র এবং �াম্বানরর এবং ত্ফসকাল কারণগুত্লর 
্�্য ব্যত্তি স�াতি করনত এটি ব্যবহার করা হনয়ত্ছল। 

রকাথায?
ববালছান�ানত, প্রত্ভত্সিয়াল বসবা কাড্থ  অ�ুনরাধ করা এবং সত্ক্রয় করা বযনত পানর ত্সত্ভক 
ব�েওয়ানক্থ র অত্ফনস:

ইউআিমপ – পাবমলক মিললশরস অমফস (রবালছালরাি মিউমরমসপ্ামলটি)  
ত্ভনকানলা গুনমর ৭ (�ীচতলা কমু্য�াল ত্বত্ডেং) 
রন্টা বসাম, বুধ, শুক্র: ৮.৩০-১২.৩০
�াগত্রনকর মগেলবার ও বৃহ্ত্তবার: ৮.৩০-১৩.০০ এবং ১৪.০০-১৭.৩০
ই-বমইল:  urp@comune.bolzano.it
বেল. ০৪৭১ ৯৯৭ ৬২১

অেবা:
৫ টি ত্সত্ভক ব�ইবারহুড বসন্টার 
ত্সত্ভক বসন্টার (বসন্টার-ত্পয়ান�া-বর�ত্চত্ত)  
ত্ভনকানলা গুনমর �ং ৭ (�ীচতলা কত্মউ�্যাল ত্বত্ন্ডং)
বেল. ০৪৭১ ৯৯৭ ৫৯৩
centro@comune.bolzano.it

ওলমত্রছািলকা-আছলালগা মসমভক রসন্টাি
আ�ন্লা ত্�নকানলত্ত্ত স্কয়ার �ং ৪, ১ তলা
বেল. ০৪৭১ ৯৯৭ ০৭০ 
ফ্যাসে ০৪৭১ ৯৯৭ ০৭৪
oltrisarco@comune.bolzano.it

ইউলিাপ-ররাভালিল্া মসমভক রসন্টাি
ত্ভয়া োলমাত্তয়া, ৩০/ত্স  
বেল. ০৪৭১ ৯৯৭ ০৮০
ফ্যাসে ০৪৭১ ৯৯৭ ০৮৪
europa@comune.bolzano.it
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ডর বসলকা মসমভক রসন্টাি
ড� বসনকা বস্কায়ার �ং. ১৭
বেল. ০৪৭১ ৯৯৭ ০৫০
ফ্যাসে ০৪৭১ ৯৯৭ ০৫৪
donbosco@comune.bolzano.it

মরেজ-এস. কুইমিলরা মসমভক রসন্টাি
ত্গ্র্ বস্কায়ার �ং. ১৮(ত্গ্রন্র প্রাচী� বপৌরসভা) 
বেল. ০৪৭১ ৯৯৭ ০৬০
ফ্যাসে ০৪৭১ ৯৯৭ ০৬৪
gries@comune.bolzano.it

বসাে্যাল এবং বহলর ত্বভানগর ্�্য মুত্তি(বসকে� বেখু� ৭.৩ এর �ীনচ) 
চুত্র বা ক্ষত্ত হওয়ার বক্ষনরি, একটি ডুত্প্লনকে অ�ুনরাধ করা বযনত পানর।

২.৪	 ড্াইভিং	লাইডসন্স

কাে জন্?
ড্াইত্ভং লাইনসসি অ�ুনমাে� বেয় ত্ভনকলস ও বমােরসাইনকল চালান�ার।
এটি সফল হনত পানর একটি পরীক্ষা ব�ওয়ার মাধ্যনম যার মনধ্য একটি প্র্যাক্টিকাল বেস্। 

রকাথায?
তনর্যর ্�্য, বযনকা� ড্াইত্ভং সু্কল বা বমােরাইন্ে� অত্ফনসর সানর বযাগানযাগ করু� - 
ববালছান�ার স্াধী� এলাকার।

রিামবমলটি মবভাগ - রবালছালরাি স্াধীর এলাকাি 
পালান্া ৩ত্ব, ত্পয়াতছা ত্সলত্ভয়াছ মাগ�ানগা ৩
৩৯১০০ ববালছান�া
বেল.: +৩৯ ০৪৭১ ৪১ ৪৬ ৯০
ফ্যাসে: +৩৯ ০৪৭১ ৪১ ৪৬ ৯৯
http://www.provincia.bz.it/turismo-mobilita/mobilita/
ইন্টার�্যাে�াল ড্াইত্ভং লাইনসসিটি অবে্যই আপ�ার ত্�ন্র বেনে অ�ুনরাধ করা উত্চত 
এবং ইোত্লনত রাকার এক বছর পর এো হারানব এর ভ্যাত্লত্ডটি। 
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২.৫	 আইডেন্টিভফডকশর	েকুডিন্টস

ইোত্লনত পুত্লে, কারাত্বত্�ত্র, ত্ফ�াত্সিয়াল পুত্লে এবং ট্্যাত্ফক পুত্লনের অ�ুনরানধ 
পত্রচনয়র প্রমাণ (পত্রচয়পরি, পাসনপাে্থ , বাসস্থা� পারত্মে, আবাত্সক কাড্থ  এবং এম�ত্ক 
আপ�ার ড্াইত্ভং লাইনসসি) প্রমাণ করার প্রনয়া্� মন� করা হয়। যত্ে আপ�ানক আপ�ার 
�ত্রগুত্ল প্রেে্থ� করনত বলা হয় তনব আপত্� বসগুত্ল ্াত্র হওয়ার অনপক্ষায় রনয়নছ�, 
অবে্যই আপ�ার অ�ুনরানধর রত্সেটি আপ�ার সানর রাখা এবং আপ�ার সানর রাখা উত্চত।

২.৬	 রসলফ-ভেক্াডেশর

প্রোস� কতৃ্থ ক প্রেত্ত প্রাক-মুত্রেত ফম্থগুত্লর ্�্য ত্�্ত্�্ োত্য়নত্ব সংত্লিষ্ট ব্যত্তির বিারা 
্াত্র করা একটি বরাষণাপনরির মাধ্যনম ববে কনয়কটি প্রেংসাপরি প্রত্তস্থাপ� করা বযনত পানর। 

২.৭	 ট্্যারডসডলশর	এবং	েকুডিন্টডসে	আইরীকের	

কাে জন্?
বকা�ও ত্বনেেী ভাষায় ত্লত্খত বকা�ও েত্লল রাখার বক্ষনরি এটি ইোত্লয় প্রোসন�র ্�্য 
অ�ুবাে এবং আই�ী হনত হনব।

রকাথায?
• ইোত্লয় কূেন�ত্তক প্রত্তত্�ত্ধনের সানর বযাগানযাগ করু� (েতূাবাস, ক�সুনলেস)ত্বনেেী 

�াগত্রক উতস ত্বত্ভন্ন বেনে।
• অ�ুবাে করা ডকুনমন্টটি ইত্তমনধ্য ইোত্লনত রাকনল, অত্ফত্সয়াল অ�ুবােক বা অ�ু-

বমাত্েত ইন্টারকালচারাল মধ্যস্থতাকারীনের ত্�বনন্র মাত্লক ববালছান�া বকানে্থ র সানর 
বযাগানযাগ করু�। োত্ন্তর ত্বচারক - সমানবে।

রবালছালরা রকাট্ন
ত্পয়াতছা বট্বু�ানল, ১ - ৩৯১০০ ববালছান�া (ত্বন্ড) 
বেত্ল.সুইচনবাড্থ  (+৩৯) ০৪৭১ ২২৬১
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৩ পসলটিকাল আশ্রযস্ান, পসলটিকাল রেসিউজীি এবং 
সিউে্াসনডেসেইয্ান কােণিেূডিে জন্ পােসেে

৩.১	 পভলটিকাল	আশ্রয়স্ার,	সাবভসভেয়ােী	এবং	ভহউি্যাভরডটভেয়্যার	সুেক্া

পমলটিকাল আশ্রে, সিােক এবং মিউি্ামরলটমিে্ার সংিক্লরি মবমবধ মবভমতি 
• আন্ত ্্থ াত্তক সংরক্ষণ:

 – আশ্রয় / েরণারীতী  ময্থাো
 – সহায়ক সুরক্ষা  

• মা�ত্বক সুরক্ষা

পসলটিকাল আশ্রয
শিরােীমী  িয্নািাি ধারকনক পত্লটিকাল আশ্রনয়র ্�্য একটি বরত্্নডসির পারত্মে বেওয়া 
হয়। ব্ন�ভা ক�নভ�ে� অ�ুসানর তার ত্�ন্র বেনে ব্যত্তিগত ত্�য্থাতন�র ত্েকার হওয়ার 
একটি সুপ্রত্তষ্ঠিত ভয় প্রেে্থ� কনর এম� শিরােীমী  িয্নািা পায়।২৫19

মরয্নাতলরি কাজগুমল উোহরণত্�্রূপ: বযৌ� সত্হংসতা সহ োরীত্রক বা মা�ত্সক সত্হংসতা; 
ত্লগে বা বেেনবর ত্বরুনদ্ধ কা্ পত্রচাল�া; ত্বচার ত্বভাগীয়, প্রোসত্�ক বা পুত্লে ব্যবস্থা 
ববষম্যমূলক বা অ�ুপাতহী�; যুদ্ধত্বনরাধী বা মা�বতাত্বনরাধী অপরানধর কত্মে� যখ� 
হনত পানর তখ� বকা�ও সংরনষ্থ সামত্রক বসবা করা অস্ীকার করার ফনল অপরাধমূলক 
ত্�নষধাজ্াগুত্ল।
তনব এটি যনরষ্ট �য় বয বকা�ও ব্যত্তি পত্লটিকাল আশ্রয় বপনত এই অত্যাচার চাত্লনয় যাওয়ার 
ঝুঁত্কনত পনিনছ� এবং তার ঝুঁত্কর মনধ্য রনয়নছ। এই আই�গুত্ল অবে্যই বণ্থ, ধম্থ, ্াতীয়তা, 
সামাত্্ক বগাষ্ঠী যার সানর সম্পরকদিত, পত্লটিকাল মতামত সম্পরকদিত হনত হনব।
েরণারীতী  ময্থাোর স্ীকৃত্ত পাওয়ার পনর, পুত্লে সের েফতরনক অবে্যই সম্পরকদিত পারত্মে 
প্রো� করনত হনব

৫ বছর �বায়�নযাগ্য রাকনব। পারত্মেটি উপযুতি তালিি কালছ যাতা এটি ধলি িালখ: 
• ত্�্তন্ত্র ও অধী�স্ত উভয় কান্র ত্ক্রয়াকলাপ পত্রচাল�া করু�। 
• সরকারী কম্থসংস্থা� অ্যানসেস।
• ্াতীয় বহলর বসবা অ্যানসেস করু�।
• আইএ�ত্পএস কল্যাণ সুত্বধার অ্যানসেস।
• অধ্যয়� অ্যানসেস।

২৫ ব্ন�ভা ক�নভ�েন�র অ�ুন্ে এ১ বলা হনয়নছ বয এটি একটি েরণারীতী  “ত্যত্� ্াত্ত, ধম্থ, ্াতীয়তা, বকা�ও ত্�রেদিষ্ট সামাত্্ক বগাষ্ঠীর 
অন্তভু্থতি বা এর পত্লটিকাল মতামনতর ্�্য, বয বেনের বাইনর অবস্থা� কনর যার পনক্ষ এটি অ্যাত্সোইত্স� হয় এবং �া পানর বা �া চায়, এই 
ভনয়র কারনণ ত্�ন্নক এই বেনের সুরক্ষা বপনত পানর; বা এটির বকা�ও �াগত্রকত্ব �া রাকা এবং এই ্াতীয় ইনভনন্টর ফনল তার অভ্যন্তরীণ 
অভ্যাস ত্ছল এম� বেনের বাইনর রাকা, যারা উপনর বরণদিত ভনয় এই বেনে ত্ফনর আসনত বা করনত চায় �া।
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• ভ্রমনণর েত্লল: ইোত্লয়া� বস্নের েরণারীতী নের পাসনপানে্থ র সমতুল্য �ত্র সরবরাহ করার 
বাধ্যবাধকতা রনয়নছ।

• পাত্রবাত্রক পু�রমদিল�: পত্লটিকাল আশ্রয়প্রাপ্তরা তার পত্রবানরর সেস্যনের ইোত্ল 
প্রনবনের ্�্য অ�ুনরাধ করনত পানর�, অ�্য ধরনণর আবাত্সক পারত্মনের ধারকনের ্�্য 
প্রনয়া্�ীয় বরত্্নডসি ও আনয়র প্রনয়া্�ীয়তা প্রমাণ �া কনরই।

• ইোত্লয় �াগত্রকত্ব: প্রাকৃত্তকীকরনণর বিারা ইোত্লয় �াগত্রকনত্বর ্�্য আনবেন�র ্�্য 
প্রনয়া্�ীয় সময়টি অনধ্থনক কনম যায়, কারণ ১০ এর পত্রবনত্থ  ৫ বছনর ইোত্লনত রাকার 
প্রনয়া্�। 

িিাযক িুেক্া  
উপযুতি রাষ্ট্রাধী� কত্মে� কতৃ্থ ক সহায়ক সুরক্ষা ্াত্র করা হয় যত্ে ত্বষয়টি �া বেখায় বয 
ত্তত্� ব্যত্তিগতভানব ত্�য্থাতন�র ত্েকার হনয়নছ� আে্থ . ১ ব্ন�ভা ক�নভ�ে� ১৯৫১ সানল, 
তনব তবুও যমি মতমর তাি জন্ম রিলশ মফলি যার তলব গুিুতি ক্মতি সম্ুখীর িওোি 
ঝঁুমকটি প্রিশ্নর কলি। মারাত্ক ক্ষত্তর অর্থ: মৃতু্যেডে বা মৃতু্যেনডের সা্া, ত্�য্থাত� বা 
অ�্যরকম অমা�ত্বক আচরণ, গুরুতর এবং অভ্যন্তরীণ বা আন্ত ্্থ াত্তক সেস্ত সংরানতর 
পত্রত্স্থত্তনত ত্�রবদিচানর সত্হংসতার ফনল ্ীবন�র ্�্য ব্যত্তিগত হুমত্ক।
আই�্ীত্ব আই� এর মূল ব্যবস্থা �ং. ১১৩/২০১৮ (সালত্ভত্� আই�) অত্ভবাস� �ীত্ত 
সম্পরকদিত ্� সুরক্ষা এবং অত্ভবাস� সম্পরকদিত।
মা�ত্বক কারনণ বাসভব� পারত্মে বাত্তল এবং মা�ত্বক প্রনয়া্ন�র কারনণ অস্থায়ী রাকার 
ত্বনেষ পারত্মে বক্ষনরি েৃঙ্খলা: 

• ত্�রেদিষ্ট �াগত্রক মা� এর কা্,
• গুরুতর শ্রম বোষণ,
• রনরায়া সত্হংসতা,
• ব্যত্তক্রমী প্রাকৃত্তক েনুয্থাগ,
• ব্যত্তক্রমী বহলর কারনণ,
• প্রত্যাবাসন�র ্�্য আেকনকন্দ্রগুত্লনত ত্বনেেী আেনকর সব্থাত্ধক সময়কাল বািান�া 

(ত্সত্পআর) (৩৮০ ত্ে�), এম� একটি সময়কাল যা প্রত্যাবাস� সম্পরকদিত ইউনরাপীয় 
ত্�নে্থ ত্েকা বিারা সব্থাত্ধক সময় ত্�ধ্থাত্রত হয় ২০০৮/১১৫/ ইত্স। হে ্েগুত্লনত আশ্র-
য়প্রারীতী নের ধনর রাখা, ৩০ ত্েন�র ববত্ে �া হওয়ার ্�্য, যানত তানের পত্রচয় বা �াগত্রকত্ব 
ত্�ত্চিত হয়। পত্রচয়টি ত্�ধ্থারণ করা সম্ব ত্ছল �া ত্ক�া, আেনক রাখার ্�্য ত্ডনে�ে� 
বসন্টারগুত্লনত একটি পয্থন্ত প্রত্যাবাসন�র ব্যবস্থা করা বযনত পানর সনব্থাচ্চ ১৮০ ত্ে�। 

• ত্সত্পআরএস অপ্রাপ্ত হওয়ার বক্ষনরি ্�সাধারনণর সুরক্ষার প্রাপ্যতায় উপযুতি সু-
বযাগ-সুত্বধা রাকা অবস্থায় ত্বনেেীনের আেনক রাখার সম্াব�া। 

• বত্হষ্ার ত্বনেেী ত্বনেনে পু�রায় প্রনবে ত্�নষধাজ্ার ববধতা বকবল ইোত্ল �য়, বেন্� 
অঞ্চনল।
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• ত্�্রাষ্ট্র মন্ত্রনকর প্রত্যাবাস� ফানন্ড বস্্ায় প্রত্যাবাস� এবং সম্পে স্থা�ান্তনরর ্�্য 
ত্রিেটি বপৌর োখা প্রত্তষ্া করা এই ত্বধা� বাত্তল করা।

• বযৌ� ত্হংস্রতা ও মােক সংক্রান্ত অপরানধর মনতা সামাত্্ক ত্বপোেঙ্ার অপরাধ ত্হসানব 
আন্ত ্্থ াত্তক সুরক্ষা অস্ীকার ও প্রত্যাহানরর ্�্য অপরানধর সীমা বৃত্দ্ধ করা।

• ধারকনক মূল বেনে ত্ফত্রনয় বেওয়ার কারনণ আন্ত ্্থ াত্তক সুরক্ষা সমাত্প্ত।
• বারবার আন্ত ্্থ াত্তক সুরক্ষার ্�্য উপকরণ আনবে�গুত্লর আশ্রয় বরাধ করার ত্বধা-

�গুত্ল। 
• আঞ্চত্লক কত্মেন�র আনবেন�র পরীক্ষা স্থত্গত করার সম্াব�া যখ� আনবে�কারীর 

একটি অপরানধর ্�্য অগ্রগত্তনত অগ্রগত্ত হয় যখ� চূিান্ত বোষী সাব্যত্স্তর বক্ষনরি তারা 
আন্ত ্্থ াত্তক সুরক্ষা অস্ীকার কনর এবং ত্বপনের েত্থ  বেখা বেয়। বসনক্ষনরি আনবে�-
কারীর ্াতীয় অঞ্চল বছনি যাওয়ার বাধ্যবাধকতা রনয়নছ। চূিান্ত রায় খালানসর বানরা 
মানসর মনধ্যই আগ্রহী পক্ষটি আবারও এই কায্থক্রমটি পু�রায় চালু করার ্�্য অ�ুনরাধ 
করনত পানর। এই সময়সীমা পনর, পু�রায় বখালার ্�্য অ�ুনরাধ ছািাই, উপযুতি কত্মে� 
এই কায্থক্রনমর সমাত্প্ত বরাষণা কনর।

• প্রাতির-এসমপআিএআি পধেমতলত অভ্ে্নরা রকবল আন্তজ্ন ামতক সুিক্াি ধািক এবং 
মবলিশমবখ্াত রাবামলকালিি জর্। 

• রিমজস্ট্রি অমফলস মরবন্ধকিলরি ববধ রযাগ্তা মিসালব িারমবক কািলর অস্ােী মপমডএস 
বাি রিওো আশ্রয় প্রারীতী নের বত্থ মা� আই� বিারা স্ীকৃত বসবাগুত্লনত (বহলরনসবা তাত্ল-
কাভুত্তি, কান্র অ্যানসেস, ত্েশুনের সু্কল �ত্রভুত্তি, সংবধ্থ�া প্রভাত্বত কনর �া ব্যবস্থা) 
বরত্্নডসির পারত্মের মাত্লকা�ার উপর ত্ভত্ত্ত কনর।

• সন্ত্রাসবানের অপরানধর ্�্য রাগমিকত্ব প্রত্ািার চূিান্ত রায় ত্েনয় প্রননে এই অপরানধর 
েনডের চূিান্ত রায় বরনক ত্ত� বছনরর মনধ্য অন্তভু্থতি।

রকাথায? 
রবালছালরা প্রলিলশি জর্ সিকািী কমিটি
ত্ভ.বল ত্প্র�ত্ছনপ ইউনগত্�ও ত্ে ছানভাইয়া, ১১ 
৩৯১০০ ববালছান�া 
সুইচনবাড্থ  ০৪৭১ ২৯৪৬১১
ত্প.ত্স.আই.: protocol.comgovbz@pec.interno.it 
http://www.prefettura.it/bolzano/multidip/index.htm 
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৪ নাগসেক অসিকাে

৪.১	 অটি্যাটিক	অ্যাট্রিভবউশর	(এরভেবুইভজওর	অডটাডিটিকা)

কীিাডব? 
�াগত্রকত্ব প্রাপ্ত:
• একটি ইোত্লয় ত্পতা বা মাতার জলন্মি দ্ািা;
• ডার স্ারান্তি দ্ািা, ত্বনেেী ত্যত্� বিারা একটি ইোত্লয় �াগত্রক হনয় যায় প্রাকৃত্তকীকরণ, 

ইোত্লয় �াগত্রকত্ব তানের �াবাত্লকানের কানছ স্য়ংত্ক্রয়ভানব বপ্ররণ কনর যারা, ১৮ বছর 
বয়নস বপৌঁনছনছ, অ�্য �াগত্রকনত্বর অত্ধকারী হনল এটি ত্যাগ করনত পানর।

৪.২	 আইডরে	সুভবধা	দ্াো	রাগভেক	অভধকাে	লাি	কডে	(ভচত্াভিরারজা	রপে	
রবভরভফভসও	ভি	রলইডজে	)

বয ত্বনেেী তার ত্পতা বা মাতা বা ত্বিতীয় ত্ডত্গ্রর বসা্া লাইন�র (োো-োেী) এক্� হনল� 
ইোত্লয়া� �াগত্রক, ্ষ্ট বরাষণার পনর ইোত্লয় �াগত্রকত্ব বপনত পানর�:
• ত্তত্� যত্ে রানষ্ট্রর পনক্ষ সামত্রক বাত্হ�ীনত চাকত্র কনর�
• যত্ে ত্তত্� রান্্যর সানর ্�সাধারনণর কম্থসংস্থা� গ্রহণ কনর�
• যত্ে, সংখ্যাগত্রষ্ বয়নস, ত্তত্� কমপনক্ষ েইু বছর ধনর ইোত্লনত আই�ত বসবাস কনরনছ�
ইোত্লনত ্মেগ্রহণকারী ত্বনেেী ইোত্লয় �াগত্রক হনয় উঠনত পানর� যত্ে ত্তত্� 
সংখ্যাগুরুনত্বর বয়স �া হওয়া অবত্ধ বাধা ছািাই ইোত্লর ভূখনডে আই�ত বসবাস কনর� এবং 
সংখ্যাগত্রষ্ বয়স বরনক এক বছনরর মনধ্য বা ১৯ বছর বয়নস বপৌঁছান�ার আনগ �াগত্রকত্ব 
অ ্্থ ন�র ই্া প্রকাে কনর�। 

৪.৩	 র্যাচাোলাইডজশর

�্যাচারালাইন্ে� প্রোসত্�ক ত্বধা� প্রোসত্�ক ্াত্রর মাধ্যনম �াগত্রকত্ব অ ্্থ �, যা রেনত 
পানর: 

একটি	ইটাভলয়	রাগভেডকে	সাডে	ভববাহ	অরুসের।

কীিাডব?
যখ� আপ�ার ত্ববানহর পনর বা ত্বনয়র তাত্রখ বরনক কমপনক্ষ ৩ বছর পনর ইোত্লনত কমপনক্ষ 
২৪ মানসর আই�ী বাসস্থা� রানক।
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রকাথায?
েপ্তর (ববালছান�া প্রনেনের ্�্য: সরকারী কত্মটি) (ত্বনেনে ইোত্লয় ক�সু্যলার কতৃ্থ পক্ষ, যত্ে 
আপত্� ত্বনেনে রানক�) 

ত্�্-রাষ্ট্র মন্ত্রক: এটি অবে্যই চার ২৬ বছনরর মনধ্য �াগত্রকনত্বর আই� ্াত্র কনর অ�ুনরাধ 
কত্রনত পাত্রনব; অভানবর বক্ষনরি, এই পেটির পনর, আগ্রহী পক্ষ একটি ব্যত্তিগত অত্ধকার 
অ ্্থ � কনর এবং সাধারণ ত্বচারনকর কাছ বরনক �াগত্রকনত্বর বরাষণা বপনত পানর। অভানবর 
বক্ষনরি, এই পেটির পনর, আগ্রহী পক্ষ একটি ব্যত্তিগত অত্ধকার অ ্্থ � কনর এবং সাধারণ 
ত্বচারনকর কাছ বরনক �াগত্রকনত্বর বরাষণা বপনত পানর।

সাধাির র্ািািালাইলজশলরি জর্, যা অমতমিতি সম্প্রিালেি মবলিশী রাগমিকলক রিওো 
িে যমি:
• কমপনক্ষ েে বছর ধনর ইোত্লনত ত্�য়ত্মত এবং অত্বত্্ন্নভানব বসবাস কনর এবং তার 

কায্থকর এবং অভ্যাসগত বাসস্থা� রনয়নছ।
• ত্তত্� বরাবর বরত্্নডসির ত্�য়ম বমন� চনল� �্যাচারালাইন্েন�র মাধ্যনম �াগত্রকনত্বর 

্�্য অ�ুনরাধ অবে্যই সরকারী কত্মটিনত উপস্থাপ� করনত হনব। 

সাধাির র্ািািালাইলজশলরি জর্ সিকািী কমিটিি মরকট রপশ কিা রমেগুমলি তামলকা:
ক. িূল রিলশ রমেি অরুলিাধ কিা িলব: ২৭ 20

১. ইোত্লয় কূে�ীত্তক বা ক�সু্যলার কতৃ্থ পক্ষ কতৃ্থ ক অ�ুনমাত্েত বাবা এবং মাতার �ানমর 
সানর ্নমের প্রেংসাপনরির সম্পূণ্থ ত্�ষ্াে�।

২.  মূল বেেটির বফৌ্োত্র প্রেংসাপরিগুত্ল অ�ুবাে ও সত্যাত্য়ত।   

খ. ডকুলিন্টস যা ইটামললত কিা রযলত পালি বা রকবল মরজ-প্রত্মেত (আপরাি মরলজি 
িামেলত্ব ররাষরা কিা) আলবিলরি উপি: 
১.  ইোত্লনত গত েে বছনর ঐত্তহাত্সক বাসস্থা�: আপত্� বকারায় অবস্থা� করনছ� তা ত্�নে্থ ে 

করু� (েহর, ঠিকা�া)
২.  পাত্রবাত্রক অবস্থা: ইোত্লনত পত্রবানর কত্� বলাক রনয়নছ
৩.  বফৌ্োরী পত্রত্স্থত্ত: বফৌ্োত্র বরকনড্থ র সাধারণ প্রেংসাপরি (আই� আোলত)
৪. গত ৩ বছনরর ্�্য ে্যাসে ত্রো�্থ   
৫.  ইোত্লয় কতৃ্থ পনক্ষর ্�্য প্রনয়া্�ীয় সমস্ত তর্য প্রকানের ্�্য আপ�ার বেনের 

কতৃ্থ পক্ষনক অ�ুনমাত্েত করার বরাষণা।

২৬  আই�-আই� ৪ অনক্টাবর ২০১৮ �ং. ১১৩ অত্ভবাস� এবং তরাকত্রত “ে্য সালত্ভত্� আই�” সংক্রান্ত একক আই� �াগত্রকনত্বর ত্বষনয় 
ত্বধা�গুত্লনত ববে কনয়কটি পনয়নন্ট সংনোধ� কনরনছ এল৯১/১৯৯২ বাসস্থা� (আে্থ  ত্হসাব ৯ এল৯১/১৯৯২) এবং এম�ত্ক ত্বনয়র ্�্য 
যারা েটুি বরনক চার বছর পয্থন্ত যা�।

২৭  রেষ্টব্য: ত্�ত্চিত করু� বয উতস বেেটি ববিত �াগত্রকনত্বর পারত্মে বেয়, অ�্যরায় ইোত্লয় �াগত্রকত্ব অ ্্থ ন�র আনগ উতনসর একটিটিনক 
ত্যাগ করা প্রনয়া্�।  
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রকাথায?
রবালছালরা প্রলিলশি জর্ সিকািী কমিটি
ত্ভ.বল ত্প্র�ত্ছনপ ইউনগত্�ও ত্ে ছানভাইয়া, ১১ 
৩৯১০০ ববালছান�া
সুইচনবাড্থ  ০৪৭১ ২৯৪৬১১ 
ত্প.ত্স.আই.: protocol.comgovbz@pec.interno.it 
http://www.prefettura.it/bolzano/multidip/index.ht  
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৫ কাজ

৫.১	 রেভজডেন্সে	পােভিট	প্াপ্ত	ভবডিশী	রাগভেকডিে	জর্য	কাজ	কেুর

ইইউত্বহী� বেেগুত্লর শ্রত্মকনের ইোত্লনত কা্ করার ্�্য একটি কান্র লাইনসসি এবং 
কান্র পারত্মে বরত্্নডসির প্রনয়া্�। 

বরামাত্�য়া এবং বুলনগত্রয়া সহ ইউনরাপীয় ইউত্�য়ন�র �াগত্রকনের ইোত্লয় শ্রমবা্ানর 
ত্ব�ামূনল্য অ্যানসেস রনয়নছ এবং তানের কান্র পারত্মের প্রনয়া্� হয় �া। 

৫.২	 যাো	অ্যাব্রে	রেডক	আডস	রাডিে	জর্য	কাজ

কান্র পারত্মে বেওয়ার পূব্থ েত্থ  হ’ল বারষদিক প্রবানহর আই� প্রকাে, যা কান্র কারনণ 
সব্থাত্ধক প্রনবনের বকাো স্থাপ� কনর।
ত্বনেষ.রেনস্াব্য. মন�ানযাগ ত্ে�, প্রবানহর আই� বারষদিক ত্�য়ত্মততা সহ প্রকাত্েত হয় �া।

কি্নচােী	শ্রি	(লাডিাডো	ভেডপডডেন্ট):	লাইডসন্স
রক?
ত্�নয়াগকত্থ া, ইোত্লয়া� বা ত্বনেেী ত্�য়ত্মত ইোত্লনত বসবাস করনছ�।

কাডেে উপকাে কেডবন?
ত্বনেনে ত্বনেেী যারা ইোত্লনত কম্থসংস্থান�র ই্া বপাষণ কনর�।

কীিাডব?
২০১০ সাল বরনক, কান্র পারত্মের ্�্য আনবে�গুত্ল বকবলমারি ত্�্রাষ্ট্র মন্ত্রনকর 
ওনয়বসাইে www.interno.it২৮21এর মাধ্যনম অ�ুনরাধ করা বযনত পানর।
ফম্থ আই� প্রকানের আনগই ফম্থগুত্ল সম্পন্ন করা বযনত পানর, তনব আই� কায্থকর হওয়ার 
পনরই তা সংক্রমনণর পারত্মে বেওয়া হয়।

ইোত্লনত প্রনবনের আে ত্েন�র মনধ্য, কমীতী নক বাসভবন�র চুত্তির ্�্য কান্র বসবার ্�্য 
অত্ফনস স্াক্ষর করনত হনব এবং পুত্লে বহডকুয়াোনর বমইনল বরত্্নডসির পারত্মে বেওয়ার 
্�্য অ�ুনরাধ করনত হনব। তনবই কম্থসংস্থান�র সম্পক্থ  শুরু হনত পানর।

২৮  কাগ্ আনবে�গুত্ল এখ� আর গ্রহণনযাগ্য �য় এবং তানের সানর ত্ডল করা হয় �া।
 ত্বনেেী �াগত্রক পরবতীতী কানল বকানয়সু্রানক অবত্হত �া কনর অধী�স্ত কম্থসংস্থা� বরনক স্ায়ত্তোত্সত কান্র ত্েনক এবং এর ত্বপরীনত 

কান্র ধরণ পত্রবত্থ � করনত পানর। বরত্্নডসির পারত্মে পু��্থবীকরনণর সময় রূপান্তরটি ্া�ান�া হনব। পয্থেক কারনণ পারত্মে রূপান্তর 
করনত পানর�  ত্�্-কম্থসংস্থান�র পারত্মেনত, প্রনয়া্�ীয় ত্্ত্�সগুত্ল রাকানত।
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ত্বনেেী �াগত্রকনের অধী�স্থ কান্র কারনণ (বমৌসুমী বা স্থায়ী) কান্র সন্ান�র ্�্য বা 
ত্�্-কম্থসংস্থান�র কারনণ ইোত্লয় অঞ্চনল প্রনবনের পারত্মে বেওয়া হয়।

রকাথায? 
ববে্ুযত্তকভানব সংক্রমত্ণত আনবে�গুত্ল ত্�্-রাষ্ট্রমন্ত্রক বিারা অত্ধগ্রহণ করা হয়, যা তানের 
বযাগ্যতার প্রনেেগুত্লনত ফনরায়াড্থ  কনর। সমস্ত প্রনেগুত্ল প্রনেেগুত্ল এবং পুত্লে সের েফতর 
বযৌরভানব ব্যাখ্যা কনরনছ�। কায্থ সারভদিস ্�্য অত্ফসটি তখ� ত্�নয়াগকত্থ ার কা্ পারত্মে 
্াত্র কনর। ইত্তবাচক মতামত ্াত্র হওয়ার পনর, আবাত্সক চুত্তির প্রস্তানবর সানর আনবে�টি 
অবে্যই ত্বনেনের �াগত্রকনক কান্র কারনণ ত্বনেনে প্রনবনের ত্ভসা ত্�নয় ইোত্লনত প্রনবনের 
পারত্মে বেওয়ার ্�্য আত্ে বেেগুত্লর ইোত্লয় েতূাবাস এবং ক�সুনলনে ্মা ত্েনত হনব।

রক িািায্ কেডি পাডে? 
পৃষ্নপাষকতা, �ীনচ বেখু�!

কি্নচােী	শ্রি:	কাডজে	ভেডপাট্ন 	সিস্যাে	জর্য	আইরী	সহায়রা
কাে জন্?
বরখাস্ত সমস্যা, েৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবস্থা, ববত� পার্থক্য, চলানফরা, ববষম্য ইত্যাত্ে কমীতী নের ্�্য

রক িািায্ কেডি পাডে?
পৃষ্নপাষকতা �ীনচ বেখু�!

কি্নচােী	শ্রি:	সািাভজক	সুভবধাে	জর্য	সহায়রা
কাে জন্?
অসুস্থতা, েরু্থে�া, প্রসূত্ত, গত্তেীলতা, অক্ষমতা, অবসর, ববকারত্ব সুত্বধা ইত্যাত্ে সম্পরকদিত 
সমস্যাযুতি কমীতী নের ্�্য। 
 
রক িািায্ কেডি পাডে?
পৃষ্নপাষকতা তাত্লকা বেখু� http://www.provincia.bz.it/asse/indirizzi-patronati.asp

মসএএএফ আকমল
ত্ভয়া সাছসারী, ৪ / ত্বত্স 
৩৯১০০ ববালছান�া (ত্বন্ড) 
বেত্লনফা�: ০৪৭১/৩০ ১৬ ৮৯
ই-বমইল: bolzano@acliservice.acli.it
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মসএএএফ আকমল
ত্ভয়া আলনতা আত্েন্ ২৮ 
৩৯১০০ ববালছান�া (ত্বন্ড)  
বেত্লনফা�: ০৪৭১/৩০ ১৬ ৮৯
ই-বমইল: bolzano@acliservice.acli.it

মসএএএফ  এএমসমজমব
ত্ভয়া ববাোই ২২
৩৯১০০ ববালছান�া (ত্বন্ড) 
বেত্লনফা�: ০৪৭১/৩০ ৮২ ১০
ই-বমইল: patronat@asgb.org

মসএএএফ মসমজইএল/এমজমব 
ত্ভয়া ত্পয়ানছ�ছা ৫৪
৩৯১০০ ববালছান�া (ত্বন্ড)  
বেত্লনফা�: ০৪৭১/৯২ ৬৪ ০২ - বেত্লনফা�: ০৪৭১/৯২ ৬৪ ০৮
 ই-বমইল: m.gjoni@servizi-cgil.it

মসএএএফ  মসমজআইএল / এমজমব
ত্ভয়ানল ত্রিনয়ছনত ৭৮ 
৩৯১০০ ববালছান�া (ত্বন্ড)
বেত্লনফা�: ০৪৭১/১৯ ৫৬ ১১১
ই-বমইল: g.chiarella@servizi-cgil.it

মসএএএফ মসমজআইএল / এমজমব
ত্ভয়া বলিাত্েয়া আনগাস্া ৫৫ 
ত্ব ৩৯১০০ ববালছান�া (ত্বন্ড)
বেত্লনফা�: ০৪৭১/২৭ ০০ ১৫
ই-বমইল: a.gencarelli@servizi-cgil.it

মসএএএফ  মসএরএ / এসএইিমভ
ত্ভয়া ত্মলান�া ৬৮ 
৩৯১০০ ববালছান�া (ত্বন্ড)
বেত্লনফা�: ০৪৭১/৫৪ ৬৭ ৫১
ই-বমইল: bolzano@epasa-itaco.it
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মসএএএফ মসমজআইএল / এমজমব
ত্পয়াতছা বডা� ববাছনকা ১ / এ
৩৯১০০ ববালছান�া (ত্বন্ড) 
বেত্লনফা�: ০৪৭১/১৯ ৫৬ ১১১ - বেত্লনফা�: ৩৪০ ৫৩৯৭৬৪২
ই-বমইল: a.lucchiari@servizi-cgil.it

মসএএএফ এসমজমবমসআইএসএল
ত্ভয়া ত্মলান�া ১২১ / এ 
৩৯১০০ ববালছান�া (ত্বন্ড)
বেত্লনফা�: ০৪৭১/২০ ৪৬ ০২
ই-বমইল: info.service@sgbcisl.it

মসএএএফ এসমজমবমসআইএসএল
ত্ভয়া ত্সনম�ছ ২৩ 
৩৯১০০ ববালছান�া (ত্বন্ড)
বেত্লনফা�: ০৪৭১/৫৬ ৮৪ ২৫ - বেত্লনফা�: ০৪৭১/৫৬ ৮৪ ১০
ই-বমইল: info.service@sgbcisl.it

মসএএএফ মসএরএ / এসএইিমভ
ত্ভয়া ত্রত্গ৯/২ 
৩৯১০০ ববালছান�া (ত্বন্ড)
বেত্লনফা�: ০৪৭১/৫৪ ৬৭ ৭৭
ই-বমইল: info@shv.cnabz.com

মসএএএফ রকালডেলিটি 
ত্ভয়া বু্ত্্ ১৬ - ২ ° ত্পয়ান�া
৩৯১০০ ববালছান�া (ত্বন্ড)
বেত্লনফা�: ০৪৭১/৯২ ১৯ ৪৯
ই-বমইল: marika.luciano@coldiretti.it

মসএএএফ কিারসভিোন্টি
ত্ভয়া বরামা ৮০ / এ 
৩৯১০০ ববালছান�া (ত্বন্ড)
বেত্লনফা�: ০৪৭১/৫৪ ১৫ ০০
ই-বমইল: info@commercianti.bz.it
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মসএএএফ ফামব
ত্ভয়া ক�ত্ছআনপত্ল্ ২৪ 
৩৯১০০ ববালছান�া (ত্বন্ড)
বেত্লনফা�: ০৪৭১/৯৭ ১৮ ২৫
ই-বমইল: caaf.bz@fabibz.it

মসএএএফ এলমভএইি 
ত্ভয়া  ত্ে বম্ন্া আই ত্পয়াত্� ৭
৩৯১০০ ববালছান�া (ত্বন্ড)
বেত্লনফা�: ০৪৭১/৩২ ৩২ ০০
ই-বমইল: bozen@lvh.it 

মসএএএফ ইউমজএল
ত্ভনকানলা এস. কুত্য়ত্রন�া ২
৩৯১০০ ববালছান�া (ত্বন্ড)
বেত্লনফা�: ০৪৭১/২৭ ১৭ ০৬
ই-বমইল: enas.altoadige@libero.it

মসএএএফ ইউআইএল / এসমজলক
ত্ভয়া আো বুফুত্লত্� ৪
৩৯১০০ ববালছান�া (ত্বন্ড)
বেত্লনফা�: ০৪৭১/২৪ ৫৬ ৬০
ই-বমইল: gigi.mongelli@uilsgk.it

মসএএএফ এইিমডএস
ত্ভয়া ত্ে বম্ন্া আই ত্পয়াত্� ৫
৩৯১০০ ববালছান�া (ত্বন্ড)
বেত্লনফা�: ০৪৭১/৯৭ ৮০ ৩২
ই-বমইল: mriegler@hds-bz.it

মসএএএফ রকমভডাব্ু
ত্ভয়া বেলাই ১০ 
৩৯১০০ ববালছান�া (ত্বন্ড)
বেত্লনফা�: ০৪৭১/৩২ ৩৫ ৯৬
ই-বমইল: service.bozen@kvw.org
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৫.৩	 রসলফ-এিপ্লয়ডিন্ট

স্রঃসূ্র্ন 	কাজ	–	সহকােী
রক?
এছািাও, ববধভানব বসবাসকারী ত্বনেেীনের পনক্ষ ইোত্লনত একটি স্ায়ত্তোত্সত কা্ করার 
সম্াব�া রনয়নছ। 
যাইনহাক, আই�টি ্ষ্টভানব ইোত্লয় �াগত্রকনের ্�্য সংরক্ষণ কনর। এছািাও, বযৌর-
স্ক সংস্থা বা বলাক সংস্থাগুত্ল স্থাপ�, কনপ্থানরে অত্ফসগুত্লনত প্রনবে এবং সমবায় 
স্থাপন�র সম্াব�া রনয়নছ। সম্াব�া এবং সমস্যার ত্বোলতা ত্বনবচ�া কনর আরও তর্য এবং 
অন্ত্থ েষৃ্টিগুত্লর ্�্য বাত্�্্য সংনরর সানর বযাগানযাগ করা প্রনয়া্�।
 
ত্�্-কম্থসংস্থা� সম্পাে� করনত: 
• ববত্েরভাগ বক্ষনরি বরত্্স্ানর ত্�বন্� করা প্রনয়া্�;
• ত্কছু ত্ক্রয়াকলানপর ্�্য ত্�রেদিষ্ট বপোোর প্রনয়া্�ীয়তা প্রনয়া্� হয় এবং ত্কছু বক্ষনরি 

পরীক্ষার বিারা বযাগ্যতা প্রনয়া্�;
• ত্কছু ত্ক্রয়াকলাপ চালান�ার ্�্য, ত্বত্ভন্ন অ�ুনমােন�র প্রনয়া্�ীয়তা রনয়নছ (এ.এস.এল., 

বপৌরসভা ইত্যাত্ে);
• সমস্ত ত্�্-কম্থসংস্থা� কায্থক্রনমর ্�্য ভ্যাে �ম্বর বখালার প্রনয়া্�;
• বরত্্স্ট্রিনত ত্�বন্করণ এবং ভ্যাে �ম্বর বখালার ্�্য একটি ব্যয় রনয়নছ। আনয়র 

অ�ুপানত কর প্রো� করা হয়, আইএ�ত্পএস অবো� এবং, ত্কছু ত্ক্রয়াকলানপর ্�্য, 
আইএ�এআইএল এর অবো� রাকনত হনব ত্বত্ভন্ন সংস্থা সরাসত্র প্রো�।

• ত্বশ্বস্ত ত্হসাবরক্ষনকর সানর পরামে্থ করার পরামে্থ বেওয়া হন্। 

বপোোর বযাগ্যতার স্ীকৃত্তর ্�্য: https://civis.bz.it/it/servizi/servizio.
html?id=1006140
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রক িািায্ কেডি পাডে?
এত্পএ- ত্সএ�এ- • ক�নফসনসরন্টি • সমবায় লীগ- ক�ফানকাপানরটিভ- বকাপনডালত্মত্ত 
ইত্যাত্ে...

৫.৪	 ওডয়লডফয়াে	প্ভিসর:	পাভেবাভেক	িারা,	অবসে	িারা,	

পূর্নভবডবচরাে	রক্ডরে	কে	রফের	রিওয়া
পাসেবাসেক িািা

কাে জন্?
পত্রবানরর ভাতা আইন�র বিারা প্রত্তষ্ঠিত সব্থত্�ম্ন স্তনর �া বপৌঁছনল, সামাত্্ক সুরক্ষায় 
সঠিকভানব ত্�বত্ন্ত ইোত্লয়া� এবং ত্বনেেী উভয়ই কম্থচারীর ্�্য পাত্রবাত্রক ভাতা পাওয়া 
যায়।

কীিাডব?
আনবে�কারীনক একটি ত্�রেদিষ্ট ফম্থ পূরণ কনর, আইএ�ত্পএস অত্ফনস একটি অ�ুনরাধ করনত 
হনব।

রকাথায?
পাত্রবাত্রক ভাতার ্�্য অ�ুনরাধ করনত হনব:
• গাহ্থস্থ্য ও ফ্যাত্মত্ল বসবাকমীতী নের ব্যত্তক্রম ত্হসানব পুনরা সমনয়র কম্থচারীনের ্�্য, তনব 

খামার শ্রত্মক �য়, আপ�ার ত্�নয়াগকত্থ ার কানছ;
• অ�্যা�্য সমস্ত বক্ষনরি, আইএ�ত্পএনসর প্রধা� কায্থালনয়।

আইএরমপএস
ঠিকা�া: ত্পয়াতছা বোনমত্�কা�ী, ৩০, ৩৯১০০ ববালছান�া ত্বন্ড
সময়: বুধবার ০৮: ১৫ এ খুলু� 
প্রনেে: ববালছান�া স্ায়ত্তোত্সত প্রনেে 
বেত্লনফা�: ০৪৭১ ৯৯৬৬১১
https://servizi2.inps.it/servizi/StrutturesulTerritorioInternet/wform2_nojava.
aspx?parm=1&lf20=S0&parm3=140000&gf20

অবসেকালীর	অে্নায়র
কাে জন্?
কম্থচারী, কৃষক এবং তানের কম্থচারী, হস্তত্েল্প শ্রত্মক, ব্যবসায়ী, কৃত্ষ উনে্যাতিা, গৃহকমীতী  
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এবং গৃহকমীতী রা অনবধতা, বৃদ্ধ বয়স এবং ত্বধবানত্বর ত্বরুনদ্ধ আইএ�ত্পএনসর বিারা 
বাধ্যতামূলকভানব বীমা করা হনয়নছ। 

কীিাডব?
আইএ�ত্পএস কতৃ্থ ক প্রেত্ত অবসরকালী� অনর্থর ধরণগুত্ল হ’ল; বাধ্থক্য বপ�ে�, ব্্যষ্তা 
বপ�ে�, অক্ষমতা বপ�ে�, অনযাগ্যতা বচক এবং ত্বধবাত্ব বপ�ে�।

রকাথায?
বপ�ে� পাওয়ার ্�্য, আইএ�ত্পএনস একটি অ�ুনরাধ উপস্থাপ� করা প্রনয়া্�, অ�্যতর 
সরাসত্র বা এম� সংস্থার মাধ্যনম যারা কমীতী নের ত্ব�া মূনল্য সহায়তা কনর।

প্র্যাবাসর	রক্ডরে	অবিাডরে	রফের	রিওয়া	
কাে জন্?
এই ত্বনেেী �াগত্রক যারা ইোত্লনত কা্ বন্ কনর এবং বেে ত্যাগ কনর� তানের 
আইএ�ত্পএসনক প্রেত্ত অবোন�র অর্থ বফরনতর ্�্য অ�ুনরাধ করার সম্াব�া রনয়নছ, যত্ে 
এই ত্বনেষ ত্বষয়টি বকা�ও আন্ত ্্থ াত্তক সনম্লন�র আওতায় �া আনস তনব প্রত্ত বছর ৫% 
বৃত্দ্ধ বপনয়নছ।

কীিাডব?
• আইএ�ত্পএনস একটি অ�ুনরাধ উপস্থাপ� করু�
• ববাড্থ ানরর কাস্মস এবং ইত্মনগ্রে� অত্ফনস আপ�ার বরত্্নডসির পারত্মে সমপ্থণ করু� 

(একটি অ�ুত্লত্প রাখু� এবং ত্�ত্চিত করু� বয তারা এটির মাধ্যনম অ�ুনমাে� কনরনছ� 
বয আসল আত্সমপ্থণ হনয়নছ);

• কাস্মস এবং ইত্মনগ্রে� অত্ফস বকানয়সু্রার বরত্্নডসির পারত্মেটি ত্ফত্রনয় বেনব যারা 
পত্রবনত্থ  আইএ�ত্পএসনক পরামে্থ বেনব বয পারত্মেটি ত্ফনর এনসনছ;

• প্রত্যাবত্থ �কারী শ্রত্মনকর বেনে অর্থ বকা�ও ব্যাংক অ্যাকাউনন্ট স্থা�ান্তর কনর শ্রত্মনকর 
বনকয়া অর্থ বফরত বেওয়ার ত্বষনয় আইএ�ত্পএস যত্ ব�নব।

রকাথায?
ইস্টিেুনো �াত্্ও�ানল ত্ড ত্প্রত্ভনড�্া বসাত্সয়ানল (আইএ�ত্পএস)

রক িািায্ কেডি পাডে?
পৃষ্নপাষকতা (বেখু� ৫.২)
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৬ রিলথডকযাে

৬.১	 র্যাশরাল	রহলে	রসবাে	রেভজড্রেশর

কাে জন্?
জাতীে রিলেলসবা (এসএসএর) এ তামলকাভুমতি স্থা�ীয় বহলর কতৃ্থ পনক্ষর (এএসএল) 
বাসভবন� বা, এটির অ�ুপত্স্থত্তনত, ত্�ন্র এবং ত্�ভ্থ রেীল আত্ীয়নের ্�্য অভ্যাসগত 
বাসস্থা� �ত্রভুত্তি মবলিশী রাগমিকলিি জর্ বাধ্তািূলক:
• পিাধীর বা স্ােত্শামসত কালজি জর্ আবামসক পািমিট, পাত্রবাত্রক কারনণ, পত্লটি-

কাল বা মা�ত্বক আশ্রয় বা আশ্রনয়র অ�ুনরানধর ্�্য, গ্রহনণর অনপক্ষায়, ত্্ম্ায় বা 
�াগত্রকত্ব বক�ার বক্ষনরি।

• পু�ব্থাস� ও কৃত্রিম সহায়তা সহ কি্নসংস্ার তামলকাে মরবমন্ধত বা যাইনহাক তারা বকা�ও 
কম্থকাডে চালায় যত্েও পারত্মে ত্রনপাে্থ  রাকার কারনণ এসএসএ� এর সানর বাধ্যতামূলক 
ত্�বন্করণ অন্তভু্থতি �য়। 

দ্রষ্টব্য:	এটি	রকবল	ইটাভলডর	সেবোভহর	রহলেডসবা	অন্তিু্নক্ত	কডে।	ভবডিডশ	প্িত্	রয	
রকারও	ভচভকৎসা	বভহোগর	রোগী	বহর	কডে।

এএসএল-এর ্�্য ত্�বন্� বরত্্নডসির পারত্মের সময়কানলর ্�্য ববধ; ত্�বন্করনণর 
উনদেনে্য, মরবালসি অভাব (বরত্্স্ট্রি প্রনবে), প্রকৃত আবানসর স্থা�টি বরত্্নডসির পারত্মেনত 
ত্�নে্থ ত্েত। রিৌসুিী কিীমী লিি জর্ ত্�বনন্র এএসএল-এ করা হয় বপৌরসভা বরত্্নডসির 
পারত্মে প্রোন�র ্�্য ইত্গেত বেয়।

আশ্রয় আনবেন�র ্�্য বরত্্নডসির পারত্মে প্রাপ্তনের ্�্য, কম্থসংস্থা� তাত্লকায় ত্�বত্ন্ত 
ববকারনের তানের অন্তভু্থতি কনর সুত্বধা প্রো� করা হয় এবং এটি ব্যয় ভাগ কনর ব�ওয়ার 
ব্যবস্থা (টিত্কে) বরনক অব্যাহত্তপ্রাপ্ত।

রিলথ যডনেে অসিকাে রক?
যার অত্ধকার আনছ:
• মবলিশী রাগমিকত্ব বা মরজ-কি্নযুতি কালজি জর্ রিমজলডন্সি পািমিট পু��্থবীকরনণর 

অনপক্ষায়, পাত্রবাত্রক কারনণ, আশ্রয়, �াগত্রকত্ব গ্রহণ, কায্থত্�ব্থাহ এবং অত্ধগ্রহনণর 
অনপক্ষায়, পু��্থবীকরনণর অ�ুনরাধ প্রমাত্ণত �বায়�কৃত পারত্মে বা বরাষণাপনরির 
প্রেে্থ�ীনত।

• অপ্রাপ্তবয়স্করা ত্�বনন্র অনপক্ষায় রনয়নছ� (্মে বরনক) এবং এসএসএ�-বত ত্�বত্ন্ত 
ত্বনেেীনের বাচ্চানের।

• ত্�য়ত্মত পত্রবানরর সেস্যরা ত্বনেেী �াগত্রনকর উপর ত্�ভ্থ রেীল। 
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কখন জািীয রিলথডিবা (এিএিএন) রশডেে জন্ সনবন্ধন কো িয?
এসএসএ�-বত ভরতদি পুত্লে বহডকুয়াোনরর ্�্য এএসএনলর সানর বযাগানযাগ বন্ কনর বেয়:
• বাসস্থা� পারত্মে পু��্থবীকরণ ব্যর্থতা
• বরত্্নডসির পারত্মে বাত্তল বা বাত্তলকরণ
• তািান�া২৯ 22

কাো সনবন্ধন কেডি বাি্ িন না?
একটি ব্যবসাত্য়ক বরত্্নডসির পারত্মে গ্রহণকারীনের ত্�বন্� করনত হনব �া, তনব ত্কছু 
ত্বভানগর ত্বনেেী কমীতী  এবং তানের পত্রবানরর এসএসএ�-বত ত্�বন্ন�র বাধ্যবাধকতা ব�ই 
তনব অসুস্থতা, েরু্থে�া এবং প্রসূত্তর ঝুঁত্কর ত্বরুনদ্ধ বীমা কভানর্ রাকা েরকার।
এইগুনলা:

• ইোত্ল অত্ফনস অত্ফসার সহ সংস্থাগুত্লর পমিিালক এবং মবলশষামেত মবলিশী কিীমী িা, 
- সংস্থা ওয়াডে্থ  বট্ড বফয়ানরর একটি সেস্য রানষ্ট্রর ভূখনডে ত্বনেেী সংস্থাগুত্লর প্রত্তত্�ত্ধ 
অত্ফস, - ইোত্লয় বকাম্পাত্�র বা অ�্য বকা�ও রানষ্ট্রর সংস্থার প্রধা� অত্ফসগুত্লর। 
ইউনরাপীয় ইউত্�য়ন�র সেস্য।

• কি্নিািী, মরলোগকািীলিি ত্বনেনে বাত্সন্া ত্কছু সুত্বধা পাওয়ার ্�্য অস্ােীভালব 
ইোত্লর োরীত্রক বা আই�ী বলানকর কানছ স্থা�ান্তত্রত।

• ইোত্লনত অ�ুনমাত্েত সাংবামিক বা বপ্রস, সংবােপরি, ম্যাগাত্্�, ব্ডকাস্ারগুত্লর বরত্ডও 
বা ত্বনেেী বেত্লত্ভে� বস্ে�গুত্লর কম্থচারীরা।

ত্বনেেী �াগত্রক যারা আই�ত বসবাস কনর� এবং যারা এসএসএ�-বত ত্�বন্ভুতি �া হ� 
তানের অবে্যই অঞ্চল বা স্ায়ত্তোত্সত প্রনেেগুত্লর বিারা প্রত্তষ্ঠিত হার অ�ুযায়ী বহলর, 
্রুত্র এবং �া ববত্�ত্ফে প্রো� করনত হনব।

একটি	িল্যান্টাভে	ভিভত্ডর	র্যাশরাল	রহলে	রসবাে	রেভজড্রেশর
কাে জন্?
এসএসএ�-এর সানর বস্্ানসবী ত্�বন্গুত্ল বসই ত্বনেেীনের পনক্ষ সম্ব:
• ত্ত� মানসর ববত্ে সময় ধনর ববধ বরত্্নডসির পারত্মে সহ কম্থসংস্থা� বা স্ায়ত্তোত্সত, 

কম্থসংস্থা� তাত্লকায় ত্�বন্�, পাত্রবাত্রক কারণ, আশ্রয়, প্রত্যাত্েত গ্রহণ, বহফা্নতর 
অনপক্ষায় বা �াগত্রকত্ব অ ্্থ ন�র ্�্য অনপক্ষা করা ছািা অ�্য কারনণ, যারা ত্�ন্র 
এবং তানের ত্�ভ্থ রেীলনের ্�্য ববধ বারষদিক অবো� প্রো� কনর। এই অবো�টি ইোত্লয় 
�াগত্রকনের ্�্য সরবরাত্হত ত্হসানব পূব্থবতীতী  বছনর (ইোত্ল বা ত্বনেনে) অর্দিত আনয়র 
েতাংনের পত্রমাণ গণ�া করা হয়।

২৯ ত্বনেেী যত্ে �া উত্ল্ত্খত ত্বধা�গুত্লর ত্বরুনদ্ধ আত্পনলর অত্স্তত্ব প্রমাণ কনর �া।  
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যারা অধ্যয়ন�র কারনণ বাসভব� পারত্মনের মাত্লকা�াধী� বা বারষদিক ফ্্যাে-বরে অবোন�র 
উপর ত্�ভ্থ রেীলনের ্�্য ববধ �য়। 

অভরয়ভির	ভবডিশীো	
পয্নাপ্ত অে্ননরমতক সম্পি ব্তীত মরেমিত রিমজলডন্সি পািমিট ব্তীত মবলিশী রাগমিকলিি 
মবরা িূলল্ গ্ািান্টিযুতি:
• বরাগ ও েরু্থে�ার ্�্য ্রুত্র বত্হরাগত এবং হাসপাতানলর যত্ এবং ত্চত্কৎসা প্রত্তনরাধ-

মূলক বপ্রাগ্রামগুত্লনত অ্যানসেস।
• গভ্থ াবস্থা এবং প্রসূত্ত সামাত্্ক সুরক্ষা ইোত্লয়া� মত্হলানের সানর সমা� ত্চত্কৎসা  সহ।
• সন্তান�র স্ানস্থ্যর সুরক্ষা।
• ভ্যাকত্স�গুত্ল, আন্ত ্্থ াত্তক প্রত্ফল্যাত্সেনসর হস্তনক্ষপ এবং সংক্রামক বরাগগুত্লর 

ত্চত্কৎসা ।

িামিলদ্র্ি িাষ্ট্রটি মবলিশী রয সলম্াধর কিা িে রসই রিলেলসবা কাঠালিাটিলত আরেিী পলক্ি 
দ্ািা একটি মরজ-ররাষরাি িাধ্লি সত্ামেত িলত পালি।

অমরেমিত মবলিশীলিি রসবা রিওোি জর্, একটি জাতীে আঞ্চমলক পমিিে রকাড 
পুলিা সংমক্প্ত অঞ্চলটিলত ব্বহৃত িলব, সংলক্পর এস.টি.মপ. দ্ািা গঠিত (অস্থায়ীভানব 
ত্বনেেী উপস্থাপক) যা অ�ুনমাত্েত অ�ুনমাত্েত ফাম্থাত্স বিারা প্রনেয় ওষুনধর একটি আঞ্চত্লক 
বপ্রসত্ক্রপে� বইনয়র বপ্রসত্ক্রপেন�র ্�্য ববধ, গত্রব ইোত্লয় �াগত্রকনের সানর ব্যনয় সমা� 
অংেগ্রহণ।

ফ্যাডিভল	োক্তাে
কাে জন্?
বহলর সারভদিনস (বপপার বহলর কাড্থ ) কার ত্�বন্� রনয়নছ তার একটি পাত্রবাত্রক ডাতিার 
(ত্বশ্বস্ত ডাতিারও বলা হয়) বাছাই করার অত্ধকার রনয়নছ। আপ�ার ওষুনধর ব্যবস্থাপনরির ্�্য,
 সাধারণ েে্থ�ারীতী নের ্�্য ত্বনেষজ্ েে্থ�গুত্লর অ�ুনরানধর ্�্য, রাকার ্�্য সাধারণ 
অত্ফস পত্রেে্থ� করনত এই ডাতিানরর সানর বযাগানযাগ করনত হনব অসুস্থতার প্রেংসাপরিগুত্ল 
(কা্ বরনক অ�ুপত্স্থত), বাত্ির পত্রেে্থন�র ্�্য, যত্ে বরাগী ব্যত্তিগতভানব ডাতিানরর 
কায্থালনয় বযনত �া পানর এবং অ�্যা�্য অ-ত্বনেষজ্ বসবার ্�্য।

রকাথায?
এএসএল অত্ফসগুত্লনত ত্�বনন্র সময় পাত্রবাত্রক ত্চত্কৎসনকর পছন্ করা হয়।
http://www.asdaa.it/it/default.asp
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৬.২	 ি্যাটােডরটি	এবং	ভশশুে	বাধ্যরািূলক	ি্যাকভসডরশর

কাে জন্?
গভ্থ বতী মত্হলানের ্�্য গুরুত্বপূণ্থ ত্হসানব ত্বনবত্চত সমস্ত ত্চত্কতসা পরীক্ষা ত্ব�ামূনল্য 
গ্যারান্টিযুতি; গভ্থ বতী মত্হলানের, এম�ত্ক বকা�ও বরত্্নডসির পারত্মে ছািাও, 
গভ্থ াবস্থাকালী� সমনয় বত্হষ্ার করা যায় �া এবং প্রনয়া্�ীয় সমস্ত সহায়তার অত্ধকার 
রনয়নছ।

রকাথায?
ফ্যাত্মত্ল পরামে্থ বকন্দ্র হ’ল গভ্থ বতী মত্হলানের সহায়তা করার ্�্য এবং পরবতীতী কানল 
ত্েশুনের ত্বকাে এবং বৃত্দ্ধর ্�্য সবনচনয় উপযুতি এবং ত্�রাপে ্ায়গা।

কীিাডব?
গভ্থ াবস্থার প্ররম মাসগুত্লনত ত্েশু এবং মানয়র স্ানস্থ্যর ্�্য ত্কছু পরীক্ষা করা খুব গুরুত্বপূণ্থ: 
এগুত্ল সাধারণত ত্�খরচায় ত্চত্কৎসা পরীক্ষার বকস।

িূল	ি্যাকভসডরশর
কাে জন্?
ত্�ম্নত্লত্খত ভ্যাকত্স�গুত্ল ইোত্লনত বাচ্চানের ্�্য বাধ্যতামূলক:

বহসোভ্যানলন্ট সত্ম্ত্লত ভ্যাকত্স� (বপাত্লও, ত্ডপনরত্রয়া, টিনে�াস, বহপাোইটিস ত্ব, বপেু্থত্সস, 
ত্হনমাত্ফলাস ই�ফু্নয়ঞ্া বা ত্হনবর ত্বরুনদ্ধ প্রত্তরক্ষা উতপাে�) প্রোসন�র মাধ্যনম ্ীবন�র 
ত্বিতীয় মাস পূণ্থ হওয়ার পনর ত্েশু বয়নস টিকা শুরু হয়। পরবতীতী কানল এই ভ্যাকত্স�টি আরও 
২ টি বডা্ বেওয়া হয়, প্ররমটি ৫ তম মানস এবং বেষ ১১তম -১২তম মানস।  23

সু্লল প্রলবলশি বেলস (্ীবন�র ৬ষ্ বষ্থ) ত্ডপনরত্রয়া, টিনে�াস এবং বপেু্থত্সনসর সানর একসানর 
বপাত্লও ত্বনরাধী ফনলাআপ টিকা বেওয়া হয়। একই সমনয় ৬-বছর-বয়সী বাচ্চানের হাম-
রুনবলা-ম্যাম্পস টিকা, ভানে্থ নসল্ার ত্বিতীয় বডান্ আমন্ত্রণ ্া�ান�া হয়।  

ঝুঁত্কপূণ্থ বগাষ্ঠীর অন্তভু্থতি ত্েশুরা - বপত্ডয়াট্রিক ইত্গেতগুত্লনত - বহপাোইটিস এ বা ভাইরানসর 
ত্বরুনদ্ধ টিক-বহ�কারী এ�নসফালাইটিস (টিত্বই) বতত্র করনত পানর।

আিও তলে্ি জর্: বব্াত্েওর “ভ্যাকত্সন�ে সুরক্ষা বেয় - বক� আত্ম ্ীব� পছন্ কত্র”
www.iflow.it/vaccinare

৩০আরও তর্য: www.deciditi.info 
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রকাথায?
সাধারণভানব ত্�ধ্থাত্রত সমনয় সরাসত্র ত্লিত্�ক পত্রেে্থ� কনর।
http://www.asdaa.it/it/default.asp

৬.৩	 গি্ন ভরডোধ

অবাত্ছিত গভ্থ াবস্থা এিান�ার উপায়গুত্লর বসে হল গভ্থ ত্�নরাধ।

রকাথায?
গভ্থ ত্�নরাধক সম্পনক্থ  সম্পূণ্থ তর্য পাওয়ার সনব্থাত্তম উপায় হ’ল একটি ফ্ামিমল পিািশ্ন 
রকলন্দ্রি সানর বযাগানযাগ করা।

রিলসাকপস ফ্ামিমল পিািশ্ন
ত্ভয়া বেই পরত্তত্ছ, ২২ · ০৪৭১ ৯৭৬৬৬৪

প্রধারিন্তী কললব পামিবামিক কাউলন্সমলং
ত্ভনকানলা বমনন্ডালা, ১৯ · ০৪৭১ ৪০১৯৫৯

পামিবামিক কাউলন্সমলং এআইইমড মবভাগ আল্রিইরা ইলিমি
কনস্থা ইোত্লয়া, ১৩ · ০৪৭১ ৯৭৯৩৯৯

৬.৪	 গি্ন াবস্ায়	বাধা

কাে জন্?
বয মত্হলা গভ্থ াবস্থা বন্ করনত চা� ত্তত্� আই� বিারা সুরত্ক্ষত; এই বক্ষনরি গভ্থ পাত করা সম্ব:
• যত্ে সরকারী হাসপাতানল করা হয়;
• গভ্থ াবস্থার প্ররম ১২ সপ্তানহর মনধ্যই; 

রকাথায?
বয মত্হলাটি গভ্থ পানতর ত্সদ্ধান্ত ব�� তারা পাত্রবাত্রক কাউনসিত্লং বসন্টানর, হাসপাতানল বা 
পাত্রবাত্রক ত্চত্কৎসনকর পরামে্থ ত্�নত আনবে� করনত পানর�।

কীিাডব?
গভ্থ াবস্থা বন্ করার ্�্য এক্� ডাতিানরর কাছ বরনক একটি বমত্ডনকল বপ্রসত্ক্রপে� 
প্রনয়া্�; পাত্রবাত্রক পরামে্থ বকনন্দ্র করা ভাল। ১৮ বছনরর কম বয়সীনের ্�্য, কাউনসিত্লং 
বসন্টার আই�ী পারত্মে চাইনব। 
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৬.৫	 ফ্যাডিভল	ভক্ভরকস

প্রত্তটি স্থা�ীয় বহলর কতৃ্থ পনক্ষ (এএসএল) পাত্রবাত্রক ত্লিত্�কগুত্লনত কা্ কনর যা সমস্ত 
গভ্থ বতী মত্হলানের ত্ব�ামূনল্য পারত্মে বেওয়ার পাোপাত্ে তানের সংখ্যাগত্রষ্ বয়নসর 
ত্েশুনের ত্ব�ামূনল্য সহায়তা করার কা্ কনর।
ত্লিত্�কটি পৃরক, েম্পত্ত এবং বগাষ্ঠী কায্থকলাপ পত্রচাল�া কনর। ত্বনেষত, ত্�ম্নত্লত্খত 
বসবাগুত্ল বেওয়া হয়:

• গভ্থ বতী মত্হলানের স্ানস্থ্যর ্�্য সহায়তা (প্রনসসট্রিক-স্তীনরাগ সংক্রান্ত সহায়তা, প্রসব, 
্মে এবং ত্পতামাতার প্রস্তুত্তর বশ্রত্ণ ইত্যাত্ে);

• ১৯৪৩-৯৭ আই� অ�ুসানর বয মত্হলার গভ্থ াবস্থা বন্ করার ত্সদ্ধান্ত ব�য় তানক সহায়তা 
করা;

• বযৌ�তা, ত্� ্্থ �তা এবং বন্্যাত্ব সম্পরকদিত বরাগগুত্লর ্�্য প্রারত্মক স্তীনরাগ সংক্রান্ত 
সহায়তা;

• ত্�রাপে এবং সনচত� গভ্থ ত্�নরানধর ্�্য সহায়তা এবং পরামে্থ;
• মত্হলা বযৌ�ানগে যনন্ত্রর টিউমার প্রত্তনরাধ এবং ত্�ণ্থয়;
• েম্পত্ত সম্পক্থ , ত্পতামাতার-সন্তান�র সম্পক্থ , গভ্থ াবস্থা, প্রসব, বযৌ�তা ইত্যাত্ে সম্পরকদিত 

ম�স্তাত্্বিক এবং সামাত্্ক সমস্যাগুত্লর ্�্য সহায়তা এবং পরামে্থ বেওয়া;
• পাত্রবাত্রক মধ্যস্থতা;
• পত্রবানর ত্বন্ে, েবু্থ্যবহার এবং সত্হংসতা সম্পরকদিত ত্বষনয় সহায়তা এবং পরামে্থ;
• গ্রহণ এবং পালক যত্ সম্পরকদিত তর্য;
• ত্বনেেী ত্েশুনের ্�্য বহলরনসবা ্াতীয় বহলরনসবানত �ত্রভুতি �য়;
• সন্তা� ্মেোন�র বয়নসর মত্হলানের মনধ্য অ্যান্টি-রুনবলা টিকা (রুনবলার ত্বরুনদ্ধ);
• ত্ব�ামূনল্য প্রাক-ধারণা বচক।

সমস্ত বসবা ত্ব�ামূনল্য, এবং আপ�ার ডাতিানরর অ�ুনরাধ প্রনয়া্�ীয় �য়।
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৭ িাোসজক ও অথ্ডননসিক িিাযিা

েত্ক্ষণ োয়নরানল সামাত্্ক সহায়তার বক্ষনরি প্রারত্মক বযাগ্যতা স্ায়ত্তোস� সংত্বত্ধ 
অ�ুসানর রবালছালরা স্ােত্শামসত প্রলিলশি অন্তভু্থতি।

৭.১	 সািাভজক	রসবাভি	সত্া	পভেচালরা:	সম্প্রিায়	কর্্ন পক্	এবং	সিাজডসবা	এডজভন্স	
রবালছাডরা

স্ায়ত্তোত্সত প্রনেে ত্ড ববালছান�া বসাসাল সারভদিনসর সরাসত্র পত্রচাল�া বপৌরসভাগুত্লনক 
অপ্থণ কনরত্ছনল�, যারা রুনরত্ফনর এটি কমুত্�ে কনম্পনসাত্রয়াত্ল-বত উপ-প্রত্তত্�ত্ধ হনয়ত্ছনল� 
এবং বল্ান�া েহনরর ভূখনডে সমস্ত সামাত্্ক সহায়তার কা্ পত্রচাল�ার ্�্য বেওয়া 
হনয়নছ আত্্ন�ো সারভদিত্্ বসাে্যাত্ল ত্ড ববালছান�া (এএসএসত্ব)।৩১ 24 

রবালছাডরাে	সািাভজক	রসবা	সংস্াে	(আজান্া	রি	সারিভিভজ	রসাশ্যাভল	ভে	রবালছাডরা)
্া�ুয়ারী ১লা ১৯৯৯ ত্হসানব, একটি একক স্বিা ববালছান�ানত সামাত্্ক সহায়তা বসবা 
পত্রচাল�া কনর, আত্্এন্ডা সারভদিত্্ বসাে্যাত্ল ত্ড ববালছান�া (এএসএসত্ব)। একই স্তর ত্হনসনব 
এটি  কত্মউত্�ো কমনপ্র�নসাত্রনয়ত্ল, যত্ ব�য়, প্রচার মাধ্যনম, সংরক্ষণ এবং পু�রুদ্ধানরর 
উনে্যাগ, ববালছান�া �াগত্রনকর মগেল, ব্যত্তিগত এবং পাত্রবাত্রক স্ায়ত্তোস� ব্ায় রাখা।

কাে জন্?
• তরুণ মা�ুষ
• পত্রবানরর
• বৃদ্ধ
• প্রত্তবন্ী মা�ুষ
• মা�ত্সকভানব অোন্ত মা�ুষ
• সামাত্্ক কিা পত্রত্স্থত্তনত মা�ুষ

কীিাডব?
• আররদিক সহায়তা (সব্থত্�ম্ন আয়)
• বহাম সহায়তা
• সামাত্্ক সহায়তা
• ত্েক্ষামূলক এবং ত্েক্ষামূলক সহায়তা
• কম্থনক্ষনরি সহায়তা
• বক্রে
৩১ আরও তনর্যর ্�্য বেখু�: https://www.aziendasociale.bz.it/it.
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• "বেইন্্সমাোর"
• পাত্রবাত্রক ত্লিত্�ক
• সত্হংসতা ত্বনরাধী শ্রবণ বকন্দ্র
• মত্হলানের ্�্য েরণারীতী  বকন্দ্র
• "পাতাল বরল" - যুবনকন্দ্র
• "্রুত্র প্রবীণ" পত্রনষবা
• বয়স্কনের ্�্য ত্ে� বকন্দ্র
• প্রবীণ সহায়তা ত্ে� বকন্দ্র
• প্রবীণনের ্�্য বরফাত্র
• অপ্রাপ্ত বয়স্কনের ্�্য "্লবায়ু ত্স্থত্ত" (স্ানস্থ্যর কারণ)
• তহত্বল
• বরস্ বহামস এবং বকয়ার বসন্টারস 
• প্রত্তবন্ী এবং মা�ত্সকভানব অোন্ত সহায়তা
• সামাত্্কভানব সুত্বধাবত্ঞ্চত সহায়তা (কাঠানমা এবং পত্রনষবাত্ে সংবধ্থ�া) সে্য আগত 

ত্বনেেী �াগত্রকনের ্�্য বকন্দ্রগুত্ল, ত্স�টি’র এবং বরানমর যাযাবর ত্েত্বর, মােকাসতি-
বের পত্রনষবাত্ে, পুরুষ এবং মত্হলানের ্�্য ছারিাবাস)।

৭.২	 সািাভজক	রহলে	রজলাগুভল	(সািাভজক	সািাভজক	রযাগাডযাডগে	ব্যবস্া)

কাে জন্?
সামাত্্ক বহলর ব্লাগুত্ল (ত্ডন্রেনো বসাত্সনয়া-সাত্�োত্রও) বয বকা�ও অঞ্চনলর সকল 
�াগত্রনকর সামাত্্ক স্ানস্থ্যর প্রনয়া্�ীয়তা পূরনণর ্�্য প্ররম বরফানরসি পনয়ন্ট।

কীিাডব?
ব্লা সরবরাহ কনর:
• সামাত্্ক এবং বহলরনসবা সম্পরকদিত তর্য এবং পরামে্থ
• সামাত্্ক ও বহলরনসবা যা ব্লার প্রধা� কায্থালনয় এবং বয ব্যত্তির সহায়তার প্রনয়া্� 

হয় তার বাত্িনত বা এলাকার বকা�ও ত্বত্ডেংনয় উভয়ই সম্পাে� করা বযনত পানর।

ব্লায় প্রেত্ত সামাত্্ক সহায়তা বসবাগুত্ল ত্�ম্নরূপ:
• অর্থন�ত্তক সহায়তা;
• বহাম সহায়তা;
• সামাত্্ক সহায়তা;
• ত্েক্ষামূলক এবং ত্েক্ষামূলক সহায়তা;
• কান্র ্ায়গায় সহায়তা;
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৭.৩	 রজলা	রসবা	(সারিভিস	ট্্যাডজটভেয়াল)

অে্ননরভরক	সহায়রা
কাে জন্?
অর্থন�ত্তক সহায়তার বসবাটির অর্থ এম� ফ্যাত্মত্ল বা ব্যত্তি যারা একটি ত্বনেষ পত্রত্স্থত্তনত 
ত্�ন্নক সন্া� কনর তানের ্�্য বমাো অনঙ্র অর্থ ত্বতরণ।

কীিাডব?
অর্থন�ত্তক বসবা শ্রদ্ধা:
• প্রািমভিক রূ্রতি আে (রিডমডলটা মিমরিাি ইর ইরমসমিলিলন্টা) বাত্ি ও ববানড্থ র মনতা 

বমৌত্লক ্ীব�যারিার চাত্হো বমোনত; বয বকউ এই সুত্বধার সুত্বধা গ্রহণ কনর বস এম� 
একটি প্রেংসাপরিও বপনত পানর যা বহলরনসবা ‘টিমকট’ প্রিালরি ছানির ত্�চিয়তা বেয় যা 
বকা�ও বহলরনসবা সহায়তার ্�্য সব্থত্�ম্ন চা ্্থ । 

• মররিভিষ্ট রসবা (মবলশষ উলল্খ) ত্বনেষ পত্রত্স্থত্তনত ফ্যাত্মত্ল বা ত্�্তন্ত্র ্রুরী পত্রত্স্থত্ত-
বত অসাধারণ অর্থ প্রো� করা বযনত পানর।

• এর মনধ্য:
 – বেত্লনফা� সহায়তা ব্যবহানরর ্�্য ব্যয় বফরত;
 – প্রবীণনের ্�্য বেত্লনফা� স্থাপন� অবো�;
 – প্রত্তবন্ীনের ্�্য ক্রয় এবং / বা পত্রবহনণর পত্রবত্থ ন�র ব্যয়;
 – বাচ্চানের লাল�-পালন�র ব্যয় ত্�রস� কনর;
 – ত্েশু গৃহ সহায়তা সহায়ক (বেন্সত্মোর) বিারা ত্েশু সহায়তা (৩ বছর বয়স পয্থন্ত) 

অবো�।

রহাি	সহায়রা
কাে জন্?
বাত্হ্যক সহায়তা ব্যতীত পাত্রবাত্রক ্ীব� পত্রচাল�ার ্�্য আংত্েক বা বমাে, োরীত্রক 
এবং / বা মা�ত্সক অক্ষমতা রাকাকালী� বকা�ও অবস্থানতই ত্�ন্নক খুঁন্ পাওয়া বলানকরা 
এই বসবাটির ্�্য অ�ুনরাধ করনত পানর�।

আবাত্সক যত্ বকনন্দ্র ব�ওয়ার প্রনয়া্�ীয়তা হ্াস করার লনক্ষ্য এই বািীনত বা প্রবীণনের ্�্য 
বড বকয়ার বসন্টানর বসবা বেওয়া, এই সুত্বধাটি অন্তভু্থতি।

রকাথায?
সামাত্্ক বহলর ব্লা আপ�ানক এই সুত্বধা সম্পনক্থ  সমস্ত প্রাসত্গেক তর্য সরবরাহ করনত 
পানর এবং বসখান� বপ্রাগ্রানম প্রনবনের ্�্য অ�ুনরাধ করা বযনত পানর।
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রবালছালরা: ডর বসলকা
ত্পয়াছছা  ড� বসনকা ১১  
৩৯১০০ ববালছান�া
বেত্লনফা�: ০৪৭১ ৫৪১ ০১০
ফ্যাসে: ০৪৭১ ৫৪১ ০৫০
ই-বমইল: distretto-amm.bolzano@sabes.it

রবালছালরা: ইউলিাপা-ররাভালিল্া 
ত্ভয়া পানলরনমা ৫৪
৩৯১০০ ববালছান�া
বেত্লনফা�: ০৪৭১ ৫৪১ ১০১
বেত্লনফা�: ০৪৭১ ৫৪১ ১০২
ফ্যাসে .: ০৪৭১ ৫৪১ ১২০ 
ই-বমইল: distretto-amm.bolzano@sabes.it

রবালছালরা: মরেজ-সার কুইমিলরা
ত্পয়াছছা উইলনহলম-আনলক্ান্ডার-বলাউ-কানো�া ১২ 
৩৯১০০ ববালছান�া
বেত্লনফা�: ০৪৭১ ৯০৯ ১২২
বেত্লনফা�: ০৪৭১ ৯০৯ ১১৩
ফ্যাসে: ০৪৭১ ৯০৯ ১১৬
ই-বমইল: distretto-amm.bolzano@sabes.it

রবালছালরা: অম্রিসািলকা
ত্ভয়া ত্পোরালবা ১০
৩৯১০০ ববালছান�া
বেত্লনফা�: ০৪৭১ ৪৬৯ ৪২৫
ফ্যাসে: ০৪৭১ ৪৬৯ ৪৩০
ই-বমইল: distretto-amm.bolzano@sabes.it

রবালছালরা: রসলট্া-মপোলরা-রিরমিত্
ত্ভয়া বর�� ৩৭
৩৯১০০ ববালছান�া 
বেত্লনফা�: ০৪৭১ ৩১৯ ৫০৩
ফ্যাসে: ০৪৭১ ৩১৯ ৫২০
ই-বমইল: distretto-amm.bolzano@sabes.it 
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সািাভজক	সহায়রা
কাে জন্?
সামাত্্ক সহায়তার বসবা �াগত্রকনের পনক্ষ হস্তনক্ষপ কনর যারা ত্�ন্নক কঠি� পত্রত্স্থত্তনত 
আত্বষ্ার কনর এবং আনবে�কারীর সানর একসানর একটি সহায়তা বপ্রাগ্রাম বতত্র করনব। 
বসবাটি সমা্কমীতী রা ত্েনয় রানক�।

পূব্ডবিীতী  রিবাগুসল ি’ল:
• সামাত্্ক সমস্যা ও সমস্যা বরনক উত্তরনণর ত্েনক গৃহীত পেনক্ষনপ ফ্যাত্মত্ল বা ব্যত্তিনের 

সামাত্্ক সহায়তা এবং পরামে্থ;
• বাচ্চানের এবং পত্রবানরর যত্ ব�ওয়ার ্�্য বসবা এবং সুত্বধাগুত্লনত অ্যানসেস অ ্্থ ন� 

তর্য এবং সহায়তা,
• একই ফ্যাত্মত্ল বগাষ্ঠীর বা অ�্য ফ্যাত্মত্ল, প্রত্তষ্া� বা কত্মউত্�টি ববারডদিং বসন্টানর 

বাচ্চানের উৎসাহ বেওয়া।

সারভদিস চা ্্থ  মুতি।

ভশক্াগর	ও	ভশক্ািূলক	সহায়রা
কাে জন্?
সমস্ত �াগত্রক যানের ত্�্ত্�্ ব্যত্তিনত্বর ত্বকানের ্�্য সহায়তা এবং সহায়তা প্রনয়া্�।

কীিাডব?
• গ্রহণ এবং শুন� ব�ওয়া;
• সমর্থ�, বপ্রাগ্রাত্মং এবং সামাত্্ক সমর্থ� ত্ক্রয়াকলাপ সত্ক্রয়করণ;
• কাউনসিত্লং এবং ত্বত্ভন্ন সরকারী ও ববসরকারী বসবার সহনযাত্গতার মাধ্যনম পত্রবানরর 

্�্য সহায়তা;
• সংগঠ� এবং বস্্ানসবীনের গ্রুপ এবং ত্�্-সহায়তা;
• বাত্িনত ত্েক্ষা।

এই সুত্বধা ত্েক্ষকনের বিারা সরবরাহ করা হয়। সারভদিস চা ্্থ  মুতি।

ওয়াক্ন ডপ্লস	সহায়রা
কাে জন্?
এই অত্ফসটি কায্থনক্ষনরি সত্ন্ননবে সম্পরকদিত প্রকল্পগুত্লর যত্ ব�য় এবং প্রস্তুত কনর, 
স্ায়ত্তোত্সত ববালছান�া প্রনেনের ্ব বপ্লসনমনন্টর বসবা সহ, মা�ত্সক প্রত্তবন্ী ব্যত্তিনের 
্�্য, ম�স্তাত্্বিক বা আচরণগত সমস্যা সহ বমাের সহ, স্ায়ত্বক বা োরীত্রক প্রত্তবন্ী বা 
ত্�ভ্থ রতা্ত্�ত সমস্যা রনয়নছ। 
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৮ িাউসজং এবং এডকাডোডেশন 

কাে জন্ এবং সকিাডব?
ত্যত্� অ্যাপাে্থ নমনন্টর সন্া� করনছ� তার ত্ত�টি ত্বকল্প রনয়নছ:
১. একটি মকরুর
২. একটি ভাডা
৩. সািামজক রিমজলডন্সি জর্ আলবির কিুর 
৪. একটি রগস্ট বামডলত যার।৩২ 25

মবলশষ. দ্রষ্টব্. ফ্ামিমলগুমললত পুরিাে মিমলত িল্ 
আপ�ার ফ্যাত্মত্লনক পু�রায় একত্রিত করার পারত্মে পাওয়ার ্�্য োউ� কাউত্সিল কতৃ্থ ক 
প্রত্তষ্ঠিত মা�েনডের ত্ভত্ত্তনত আপ�ার ফ্যাত্মত্লনক আমন্ত্রণ ্া�ানত যনরষ্ট বি অ্যাপাে্থ নমন্ট 
রাকা প্রনয়া্�।

৮.১	 এডকাডিাডেশর	িাডা	রিওয়া

কাে জন্ এবং সকিাডব?
ভািা ব�ওয়ার ্�্য অ্যাপাে্থ নমন্ট বখাঁ্ার ত্বত্ভন্ন পদ্ধত্ত রনয়নছ, সব্থাত্ধক ব্যবহাত্রক:
• হাউত্্ং অ্যাডভাে্থ গুত্লনত ত্বনেষাত্য়ত ওনয়বসাইেগুত্লর সানর পরামে্থ করু�;
• স্থা�ীয় সংবােপরিগুত্লনত পরামে্থ ত্�� যার মনধ্য বরত্্নডসি ত্বজ্াপ� রনয়নছ;
• একটি এনস্ে এন্ন্ট যা�।
প্রত্তটি বক্ষনরি, একবার বরত্্নডসি সন্া� করা হনল আপ�ানক অবে্যই ভািা সংক্রান্ত চুত্তিনত 
সম্ত হনত হনব এবং তারপনর এটি বরত্্স্ট্রি অত্ফনস ত্�বন্ করু�।

এটি স্াভাত্বক অ�ুেীল� বয চুত্তিনত সম্ত হওয়ার পনর, ৩ মানসর ভািা আনগ বরনক সাবধা� 
ত্হসানব প্রো� করা হয়, ভািা সময়কালী� বয বকা�ও ক্ষয়ক্ষত্ত এবং ১ মাস আনগ ভািা 
অত্গ্রনমর ্�্য ক্ষত্তপূরণ ত্েনত। এই পত্রমাণ অর্থ ৪ মানসর ভািা কাোনত পয্থাপ্ত হওয়া উত্চত 
যার মনধ্য ৩ সতক্থ তা ত্হসানব কা্ কনর। সাবধা�তা ভািা পনব্থর বেনষ বফরত বেওয়া হনব যত্ে 
বাত্িটি একই স্থান� ভািা বেওয়া হনয়ত্ছল একই অবস্থায় মাত্লকনের কানছ ত্ফত্রনয় বেওয়া হয়।

৮.২	 সািাভজক	এডকাডিাডেশর	

কাউত্সিনলর বরত্্নডসিগুত্ল আইত্পইএস বিারা বরাদে করা হয় (ইস্টিনো পার ত্প এলত্ডত্ডত্্য়া 
বসাত্সয়ানল), ত্�রেদিষ্ট পূব্থেত্থ গুত্লর উপর ত্ভত্ত্ত কনর এবং একটি অ�ুনরানধর পনর। আইত্পইএস, 
অ�ুনরানধর প্রাত্প্তনত, আনবে�কারীনক তানের রস্মলং তামলকাে ত্�বন্� করনব এবং প্রাপ্যতার 
৩২ আস�গুত্ল স্থা�ীয় ববসরকারী বা বস্্ানসবী সংনরর সহনযাত্গতায় বপৌরসভা ও প্রনেে বিারা প্রস্তুত করা হনয়নছ। 
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উপর ত্�ভ্থ র কনর বরত্্নডসি ত্�ধ্থারণ করু�। আনবে�কারী বিারা প্রাপ্ত পনয়ন্টগুত্লর ইত্গেত সহ 
বস্কত্লং তাত্লকা প্রকাে করা হয়।
বযাগানযাগ প্রাত্প্তর ৩০ ত্েন�র মনধ্য অব্যেই র ্যাত্ঙ্ংনয়র ্�্য আনবে� ্া�ানত হনব।
ত্বনরাধীরা ৬০ ত্েন�র মনধ্য বরানদের ্�্য কত্মে� বিারা পরীক্ষা কনর বেখা হয়।  

িাোসজক রেসজডেন্স বোডদেে জন্ রক আডবেন কেডি পাডে?
ত্�ম্নত্লত্খত �াগত্রকরা ত্�য়ত্মত প্রনয়া্�ীয়তা পূরনণর েনত্থ  একটি সামাত্্ক বরত্্নডসি 
বেওয়ার ্�্য আনবে� করনত পারনব�:

• ইোত্লয় �াগত্রক বা ইউনরাপীয় ইউত্�য়ন�র বেেগুত্লর সেস্য:
 – আনবে�কারীনের অবে্যই কমপনক্ষ পাঁচ বছর এবং বপৌরসভায় যার ্�্য তারা 

আনবে� কনর� তানের কমপনক্ষ েইু বছনরর ্�্য বল্ান�া প্রনেনে বাস করনত হনব; 
আনবে�কারীরা বপৌরসভায় বরত্্নডসির বা কান্র ্ায়গার সব্থত্�ম্ন সময়কাল 
অ ্্থ � করনত �া পারনল তারা মূল বপৌরসভায় ত্�নয়ানগর ্�্য অ�ুনরাধ করনত 
পানর�।

• ইইউ বত্হরাগত �াগত্রক:
 – আনবে�কারীনের অবে্যই বল্ান�া প্রনেনে কমপনক্ষ পাঁচ বছনরর ্�্য ত্�য়ত্মত 

এবং ত্�য়ত্মত রাকনত হনব, কমপনক্ষ ত্ত� বছর ধনর প্রানেত্েক অঞ্চনল কা্ 
কনরনছ� এবং কমপনক্ষ কমপনক্ষ গত ে’ুবছর বপৌরসভায় রাকার বা রাকার ্ায়গা 
(বকা�ও বাধা ছািাই) রাকনত হনব। যা ত্তত্� আসনছ� ত্তত্� আনবে� ্মা ত্েনয়নছ�।

আনবেন�র ্�্য আনবেন�র আওতা অ ্্থ ন�র ্�্য সকল আনবে�কারীনক অবে্যই 
সাধারণ প্রনয়া্�ীয়তার অত্ধকারী হনত হনব, আইত্পইএনসর বরত্্নডসি বরানদের আনয়র 
সীমা অত্তক্রম করনব� �া (্মা বেওয়ার আনগ ে’ুবছনরর গি আনয়র উপর ত্ভত্ত্ত কনর 
অ্যাত্প্লনকে�) এবং উপযুতি আইত্পইএস রাকার ব্যবস্থা ত্যাগ �া কনর।

আনবে� ফনম্থর ত্লঙ্:
http://www.ipes.bz.it/download/2018_DOMANDA_IPES_ComuneBZ.pdf

দ্রষ্টব্য:	সািাভজক	রেভজডেন্স	বোডদেে	জর্য	আডবিরগুভল	প্ভর	বছে	উপস্াপর	বা	রবায়র	
কেডর	হডব।
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৮.৩	িাডা	এবং	আরুেভগেক	ব্যডয়ে	জর্য	চুভক্ত	(হাউভজং	সুভবধাগুভল)

িংসক্প্ত সববেণ
অভাবী ফ্যাত্মত্ল এবং ব্যত্তিনের বয অ্যাপাে্থ নমনন্ট তারা বাস কনর বসখান� সম্পরকদিত 
অত্তত্রতি ভািা ভািা বা ভািা বেওয়ার ্�্য একটি অবো� বেওয়া বযনত পানর। এই 
পত্রমাণটি পাত্রবাত্রক ইউত্�নের অর্থন�ত্তক পত্রত্স্থত্ত এবং প্রকৃত সরকার কতৃ্থ ক ত্�য়ত্মত 
চুত্তি এবং ছানির ফলত্�্রূপ প্রকৃত ব্যনয়র উপর ত্�ভ্থ র কনর।

প্রডবশ প্রডযাজনীযিা
ত্�ম্নত্লত্খত ব্যত্তিরা, যত্ে তারা বাত্সন্া হয়, প্রত্তটি প্রনয়া্ন�র উপস্থাপ�া করার আনগ 
ববালছান�া প্রনেনে কমপনক্ষ বানরা মাস ত্স্থত্তেীল এবং ত্�রবত্্ন্ন বাসস্থা� �া রাকনল 
সামাত্্ক অর্থন�ত্তক সহায়তা বসবাত্েনত প্রনবে রাকনত হনব: 
• 
• ইোত্লয়া� �াগত্রক;
• ইউনরাপীয় ইউত্�য়�ভুতি রাষ্ট্রসমূনহর �াগত্রকগণ;
• তৃতীয় বেনের �াগত্রক, একটি ইইউ েীর্থনময়ােী বাসভব� পাটি্থ র ধারক ইোত্ল মুত্তি;
• েরণারীতী  ময্থাোর ধারক;
• সহায়ক সুরক্ষা ময্থাোর ধারকগণ।

ত্�ম্নত্লত্খত ব্যত্তিনের বল্ান�া প্রনেনে স্থায়ী এবং ত্�রবত্্ন্ন পাঁচ বছনরর আবানসর পনরও 
সামাত্্ক অর্থন�ত্তক সহায়তায় প্রনবে রনয়নছ, আই�ত যত্ে ্াতীয় ভূখনডে বসবাস কনর�:
• তৃতীয় বেনের �াগত্রক;
• রাষ্ট্রহী� ব্যত্তি।

আেও িডথ্ে জন্:
http://www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita/persone-indifficolta/
default.asp

৮.৪	 রগস্ট	হাউজ	এডকাডিাডেশর

সঠিক বরত্্নডসির সন্ান�র ্�্য সঠিক বরত্্নডসির পারত্মে প্রাপ্ত ত্বনেেী �াগত্রকরা, 
ইত্তমনধ্য কা্ করা হনল শ্রমিকলিি রগস্ট িাউলজ রাকার ব্যবস্থা বযনত পানর�।
শ্রত্মক বগস্ হাউ্গুত্ল আইত্পইএস বা ব্যত্তিগত বা বস্্ানসবী সংস্থাগুত্ল বিারা পত্রচাত্লত 
ত্বিতীয় অভ্যর্থ�া কাঠানমা। বগস্ হাউ্গুত্ল অ্যানসেস করনত আপ�ার অবে্যই আইত্পইএনস 
আনবে� করনত হনব। আনবে�গুত্ল বয বকা�ও সময় ্মা বেওয়া যানব।
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আডবেন িডে্ডে সলঙ্ক:
http://www.ipes.bz.it/download/2.Richiesta_per_l_ammissione_alle_case_
albergo_per_lavoratori_(versione_maggio_2018).pdf 

শ্রসেক রগস্ট িাউজ
ববালছান�ানত বমাে ৪১০টি ত্বছা�া সহ সাতটি কাঠানমা উপলব্ধ।৩৩ 26

রাকার ব্যবস্থা বছাে অ্যাপাে্থ নমনন্ট বা ত্বছা�ায় (সনব্থাচ্চ ৭ ত্বছা�া) রাকনত পানর যা 
ত্�ম্নত্লত্খত প্রনয়া্�ীয়তা সহ শ্রত্মকনের বেওয়া হয়:
• একটি ত্�য়ত্মত কম্থসংস্থা� রাখা বা
• ত্�্-কম্থযুতি বপোোর ত্ক্রয়াকলাপ পত্রচাল�া করা বা
• ৮ মানসর ববত্ে সমনয়র ্�্য কম্থসংস্থান�র তাত্লকায় ত্�বত্ন্ত হনব�, তনব েত্থ  রানক বয 

তারা ত্�নয়ানগর তাত্লকায় ত্�বত্ন্ত হওয়ার সময় আনবে�কারীরা বল্ান�া প্রনেনে এক 
বছনরর ্�্য ত্�য়ত্মত চাকরীর সম্পক্থ  বরনখত্ছনল� বা

• একটি চাকরী স্থাপ� প্রকল্প অ�ুসরণ করু�।

অত্তত্র একটি প্রাত্যত্হক ত্ফ প্রো� কনর যার মনধ্য ভািাটি অন্তভু্থতি রানক, ভািা প্রনেনের 
ত্ভত্ত্তনত ত্�ধ্থাত্রত হয়, এবং রে�াগত খরনচর উপর ত্�ভ্থ র কনর। আইত্পইএস বারষদিক বকাো বসে 
কনর।৩৪ 27

৮.৫	 হাউজ	ক্রয়

প্রথে বাস়িে ক্রয
স্ায়ত্তোত্সত ববালছান�া প্রনেেটি প্ররম বাত্ি বক�ার ্�্য ফ্যাত্মত্ল এবং একক সুত্বধার ্�্য 
অ�ুো� বেয়।
এটি একটি ��-পত্রনোধনযাগ্য অবো�, যা পত্রনোধ করা হয় �া, যা একক সমাধান� প্রো� 
করা হয়। 

প্ররম বাত্ি বক�ার ্�্য এই সুত্বধাটি গ্রহণ করার ্�্য, আনবে�কারীনক অবে্যই ত্কছু 
প্রনয়া্�ীয় ত্্ত্�সগুত্লর অত্ধকানর রাকনত হনব, অ�্যা�্য ত্বষনয়র মনধ্য, আয় এবং সম্পে, 
আনবে�কারীনের ত্�ন্র সম্পত্ত্ত এবং ত্পতা-মাতার / বাবা-মা’র শ্বশুর / সন্তান�র ত্রনয়ল 
এনস্ে সম্পত্ত্ত।

৩৩  শ্রত্মক বগস্ হাউনস রাকার ব্যবস্থা পাঁচ বছনরর ববত্ে হনত পানর �া। ্ায়গাগুত্লর প্রাপ্যতার বক্ষনরি, আইত্পইএস ত্স্থত বময়ানের বাইনর রাকার 
পারত্মে ত্েনত পানর। ববালছান�া প্রনেনে পাঁচ বছনরর বরত্্নডসির বহানেল ররগুত্ল অ্যানসেস করার প্রনয়া্� ব�ই।

৩৪  অত্তত্র যত্ে বলবতভানব বা চুত্তিনত উত্ল্ত্খত ত্বধা�গুত্ল বমন� �া চনল তনব অ্যাসাই�নমনন্টর বরাদেটি বাত্তল ত্বছা�া বা ত্মত্� অ্যাপাে্থ নমন্ট 
হয়।
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আডবেনকােীে ব্সতিগি প্রডযাজনীযিা:
আনবে�কারীর কমপনক্ষ পাঁচ বছনরর ্�্য বল্ান�া প্রনেনে তার বাসস্থা� বা কান্র 
্ায়গা রাকনত হনব। একইভানব সহবাসী “আরও আসেওত্রও” প্রনযা্্য (ত্বত্ধ-সংক্রান্ত আই� 
১৯৯৯/৪২-এর অ�ুন্ে ৭ এ সংজ্াত্য়ত), যত্ে এটি বরত্্নডসির সহ-মাত্লক হয়; 

আনবে� ্মা বেওয়ার সময়, ইইউত্বহী� বেেগুত্লর �াগত্রকরা অবে্যই প্রানেত্েক ভূখনডে 
কমপনক্ষ পাঁচ বছর অত্বরত এবং ত্�য়ত্মতভানব বসবাস করনত বপনরত্ছনল� এবং অবে্যই 
কমপনক্ষ ত্ত� বছনরর ্�্য একটি কায্থত্ক্রয়া চাত্লনয়নছ� (সব্থো প্রানেত্েক অঞ্চনল);

যত্ে পত্রবানরর সেস্যনের উপর ত্�ভ্থ র কনর একক বা অত্ববাত্হত আনবে�কারী হ� তনব 
আনবে�কারীর বয়স কমপনক্ষ ২৩ বছর হনত হনব। এই প্রনয়া্�ীয়তা কমপনক্ষ ৭৪% প্রত্তবন্ী 
বরটিং সহ প্রত্তবন্ী আনবে�কারীনের ্�্য প্রনযা্্য �য়;

বয ভাষার আনবে�কারীনের ভাষা বগাষ্ঠী বরাষণার প্রনয়া্� হয় তানের অবে্যই এই বরাষণাটি 
সুত্বধামত আনবেন�র সানর সংযুতি করনত হনব।

��-পত্রনোধনযাগ্য অবো� এম� আনবে�কারীনের বেওয়া হয় যার আয় আনয়র চারটি 
ব্যানন্ডর মনধ্য একটির মনধ্য পনি। তানের অবে্যই �ূ্য�তম আনয়র পাোপাত্ে সব্থত্�ম্ন্ন ২০ 
পনয়নন্ট বপৌঁছানত হনব।৩৫28

আেও িডথ্ে জন্:
http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1032948

ঋর
ঋনণর চুত্তি করনত, আপত্� ব্যাংকগুত্লনত আনবে� করনত পানর�। 
ত্�্ল্প আনয়র বক্ষনরি, হাউত্্ং প্রনমাে� অত্ফনস আনবে� ্মা ত্েনয় ববালছান�া প্রনেনের 
ভতু্থত্কযুতি সুনের সানর ঋনণর চুত্তি করা সম্ব: তারা বকবল ২৩ বছনরর ববত্ে বয়সী প্রানেত্েক 
বন্ক অ্যানসেস করনত পানর। 

৩৫  অবোন�র প্রকৃত পত্রমাণ, যা প্রচত্লত পৃষ্ এবং বরত্্নডসি ক্রনয়র মূনল্যর উপরও ত্�ভ্থ র কনর তা ্া�নত, ভতু্থত্ক বতত্রর ্�্য প্রযুত্তিগত 
অত্ফস বরনক বকা�ও সমীক্ষনকর সানর বযাগানযাগ করা অপত্রহায্থ। প্রযুত্তিগত গণ�ার সম্পূণ্থ “ত্সমুনলে�” চালান�াও সম্ব। অ�লাই� অঞ্চল 
গণ�া, প্রচত্লত মা� এবং প্রানেত্েক লাইনসসি ত্বভানগর তর্যগুত্ল প্রচত্লত পৃষ্ এবং ব�ে পৃনষ্র উপনর আরও তর্য পাওয়া যানব। 
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৯ সু্ল এবং ইউসনিারিসিটি সশক্া

সু্লগুমল তরুণনের ববৌত্দ্ধকভানব বৃত্দ্ধ বপনত এবং বপোোর ক্যাত্রয়ানরর ত্েনক ত্�ন্নক প্রস্তুত 
করার পারত্মে বেয়।
অ্াডাল্ট মশক্াগুমল ইত্তমনধ্য ত্�যুতি ব্যত্তিনের বা বযভানবই, বাইনরর ত্েক্ষার 
বচ�ানো�াগুত্ল আপনডে বা বযাগ্য কনর বতালার লক্ষ্য ined পনররটি একটি ত্�্ল্প সমনয়র 
্�্য সুত্�রেদিষ্ট উনদেে্যগুত্লর সানর ব্যবহার কনর, সাধারণত বকানস্থর একটি অংনের তাত্্বিক 
এবং একটি অংে ব্যবহাত্রক বনল ববাঝায়।

৯.১	 সু্ডলে	রাভলকািুক্ত

ইোত্লনত ত্েশুনের ্�্য প্রারত্মক সু্কনলর প্ররম বছর (৫ বা ৬ বছর বয়সী) ১৬ বছর বয়স পয্থন্ত 
সু্কনল পিা এবং ১৮ বছর বয়স পয্থন্ত বপোোর প্রত্েক্ষনণ পিা বাধ্যতামূলক।
সমস্ত বাচ্চানের অবে্যই আবাত্সক পারত্মে �া রাকনলও বাধ্যতামূলক সু্কনল ভরতদি হনত হনব। 
একটি সু্কনল ভরতদির ্�্য বাচ্চানের অবে্যই একটি টিকা প্রশংসাপত্র এবং একটি রিমডলকল 
প্রশংসাপত্র রাকনত হনব। ববালছান�া প্রনেনে, এম� সু্কল রনয়নছ যা ইোত্লয় ভাষায় ত্েক্ষা বেয় 
পাোপাত্ে ্াম্থা� এবং লাত্ে�ায় সু্কল পিায়। 

কীভালব?
ত্েক্ষাবনষ্থর সময় বয বকা�ও সময় সু্কনলর তাত্লকাভুত্তি করা যায়।
• ত্বনেেীনের বাচ্চানের তানের বরত্্নডসির পারত্মের ত্�য়ত্মততা বরনক স্াধী�ভানব পিা-

বো�ার অত্ধকার রনয়নছ।
• ত্বনেেী �াগত্রকনের ত্েশুরা তানের বয়নসর সানর সগেত্তপূণ্থ লিানস তাত্লকাভুতি হয়, যত্ে 

�া ত্েক্ষক সত্মত্ত ত্সদ্ধান্ত �া ব�য় বয তানের আলাো বশ্রত্ণনত প্রনবে করা উত্চত (তানের 
বয়নসর সানর সানর �ীনচ বা তার উপনর লিানসর ত্েশুনের)।

• ইোত্লয়া� এবং / অরবা ্াম্থা� ভাষার জ্া� বািানত তানের ত্�ত্বি ভাষা বকাস্থ রাকনত 
পানর।

• বযাগ্য ইন্টারকালচারাল মধ্যস্থতাকারীনের সু্কল এবং অত্ভবাসী পত্রবানরর মনধ্য বযাগা-
বযানগর মাধ্যম ত্হসানব ব্যবহার করা বযনত পানর।

• সু্কলগুত্ল ত্বনেেীনের সত্মত্ত এবং বস্্ানসবীর সংনরর মাধ্যনম ইন্টারকালচারাল অভ্যর্থ-
�া এবং উনে্যাগ শুরু করনত পানর।
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৯.২	 ক্র্যাচ

ববালছান�া প্রনেেটি এএসএসত্বনত ক্রাচ ট্াচ পত্রচাল�া কনর। ৩ মাস বয়সী বাচ্চা ৩ বছর 
পয্থন্ত ত্েশুনের তাত্লকাভুতি করা যায়। অ�ুনরাধটি প্রত্ত বছর এত্প্রল বা অনক্টাবর মানস হয়। 
আপত্� সন্তান�র ্নমের সানর সানর অ�ুনরাধ করনত পানর�।
উপত্স্থত্ত বাধ্যতামূলক �য়, তনব যত্ে েীর্থাত্য়ত অ�ুপত্স্থততা রানক তনব ফ্যাত্মত্লটিনক 
ত্েশুটিনক প্রত্যাহানরর ্�্য অ�ুনরাধ করা বযনত পানর। বসবাটি ত্ফ বেওয়ার ্�্য সরবরাহ 
করা হয়। সময়গুত্ল সাধারণভানব হয়, সকাল ৭.৩০ ো বরনক রাত ১৭ ো অবত্ধ।

তনর্যর ্�্য, েয়া কনর এএসএসত্ব এর পাত্রবাত্রক বসবা অত্ফনস বযাগানযাগ করু� 

বপৌরসভা ক্র্যাচগুত্লর তাত্লকা: 
• আত্্নলা ত্�নডা ক্যাসান�াভা
• আত্্নলা ত্�নডা ফারমদিয়া�
• আত্্নলা ত্�নডা ইল ত্গ্রনলা
• আত্্নলা ত্�নডা ইল পান্ডা
• আত্্নলা ত্�নডা ইল বকায়াত্ড্নফাত্লিও
• আত্্নলা ত্�নডা ইল বসানল
• আত্্নলা ত্�নডা ইল বভত্লওনরা
• আত্্নলা ত্�নডা লা ফারফাল্া
• আত্্নলা ত্�নডা লা �ুনভালা
• আত্্নলা ত্�নডা লাকুয়ারীও 

৯.৩		ভকডোেগাডট্ন রস	

ববালছান�ার ত্কন্ডারগানে্থ �গুত্ল প্রাসত্গেকতার সানর ভাগ কনর বেওয়া হনয়নছ এবং ববালছান�া 
বপৌরসভার সারভদিস অফ সু্কল অফ চাইডেহুড ববালছান�া (বপৌরসভার অভ্যন্তনরর ববসরকারী 
অ�ুনমাত্েত সু্কলগুত্ল বানে) বিারা পত্রচাত্লত।

তানের তৃতীয় বছর বরনক তানের ৫ তম পয্থন্ত ত্েশুনের তাত্লকাভুতি করা সম্ব। ববসরকারী 
এবং পাবত্লক উভয় ত্কন্ডারগানে্থ � রনয়নছ। পাবত্লক সু্কলগুত্লর ত্বষনয়, সাধারণত ্া�ুয়াত্র 
এবং বফব্ুয়াত্রর মানস তাত্লকাভুত্তি সরাসত্র পছনন্র সু্কনল (আপ�ার বাত্ির ত্�কেতম 
একটি) সু্কনল করা হয়।
সু্কনলর সময়গুত্ল পত্রবরতদিত হনত পানর তনব সাধারণত এগুত্ল সকাল ৭.৪৫ বরনক ১২.১৫ এবং 
২.১৫ রাত ৫ বরনক।
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সকন্ােগাডে্ড নগুসলডি িাসলকািুসতি
ত্কন্ডারগানে্থ � অ্যানসেনসর পদ্ধত্ত সম্পরকদিত সমস্ত তনর্যর ্�্য, ত্পতামাতারা পানর�
সু্কনলর সমন্বয়কারীনক ত্�ন্ বা ত্বকল্পভানব ত্্জ্াসা করু�:
• স্ায়ত্তোত্সত বল্াান�া প্রনেনের ত্রসাচ্থ  অ্যান্ড ডকুনমনন্টে� বসন্টানর ইোত্লয় 

ত্কন্ডারগানে্থ ন�র ্�্য, ত্ভয়া েকুা োওছতা ১০১, ববালছান�া - বেত্লঃ ০৪৭১ ৪০০ ৭১৯; 
• সু্কলগুত্লর ত্েক্ষামূলক ত্েকত্�নে্থ নে ্াম্থাত্�নত ত্কন্ডারগানে্থ ন�র ্�্য ্াম্থা� ভাষায় 

বেেব, ত্ভয়া বব্ন�নরা ৩, ববালছান�া - বেত্লঃ ০৪৭১ ৯৮২ ২০০ 
আডো িথ্: https://www.comune.bolzano.it/servizi_context01.jsp?ID_
LINK=3742&area=51

 
িায়বদ্ধরা	সু্ল:	ভচঠিটিস্টিক্স	কডিার	প্েি	এবং	ভদ্রীয়	চডক্রে	সু্লগুভল	(প্ােভিক	
অ্যাডেভিেল)	

সু্কল রসলটেম্লি শুিু িে এবং জলুর বেষ হয় (ত্েক্ষাবষ্থ)। তাত্লকাভুত্তি এবং উপত্স্থত্ত 
বাধ্যতামূলক এবং ত্ব�ামূনল্য। ত্বে্যালয়গুত্ল বছনরর সময় ত্�রবদিনেনষ �তু� ত্েক্ষারীতী নের 
গ্রহণ কনর। ত্বনেনে সু্কনল পিানো�া করা ত্েশুনের ্�্য, এটিই সু্কলটি ত্সদ্ধান্ত ব�নব বয 
বকা� বশ্রত্ণনত সন্তান�র প্রনবে করনব। বকা�ও ত্েশুনক সু্কনল ভরতদি করনত (সাধারণত বাত্ির 
ত্�কেতম) আপ�ার অবে্যই সু্কল বছনরর শুরুর আনগর ্া�ুয়ারী মানস আপ�ার পছনন্র 
সু্কনল একটি অ�ুনরাধ বপে করনত হনব। ত্�ম্নত্লত্খত সু্কল বছনরর ভরতদি ত্েক্ষারীতী র উপর ত্�ভ্থ র 
কনর এম� ত্েক্ষকরা পলিান্নমত রপলে যঁারা সন্তান�র ত্েক্ষার ক্ষমতা মূল্যায়� কনর। যত্ে 
এটি ববে কনয়কটি ত্বষনয় অপয্থাপ্ত বনল মন� হয়, তনব ছারিটিনক ব্যর্থ বনল মন� করা হয় এবং 
অবশ্ই বছিটি পুরিাব্মত্ কিলত িলব।
ত্েত্ক্ষত ত্বষয়গুত্লর মনধ্য ধম্থ রনয়নছ, তনব এই ত্বষয়টি �া করার ্�্য আ�ুষ্াত্�কভানব 
অ�ুনরাধ করা সম্ব। প্রত্তটি ত্েক্ষাবনষ্থর অনধ্থনকর মনধ্য, প্রত্তটি ত্েক্ষারীতী  প্রত্তটি ত্েক্ষনকর 
বিারা প্রত্তটি ত্বষনয় তানের ত্েক্ষার স্তরগুত্ল সম্পনক্থ  একটি ত্লত্খত মূল্যায়� প্রত্তনবে� 
পা�। এই প্রত্তনবে�টি অবে্যই বকা�ও ত্পতামাতার স্াক্ষত্রত এবং সু্কনল ত্ফনর আসনত হনব। 
সাধারণত ত্েক্ষারীতী নের লিানস কী বেখান�া হয় তার জ্া� আরও গভীর করার ্�্য তানের 
গৃহকম্থ বেওয়া হয়।
সু্কল বই ঋনণ এবং ত্ব�ামূনল্য হয়, ত্েক্ষাবনষ্থর বেনষর ত্েনক এই বইগুত্ল পনরর বছর পু�রায় 
ব্যবহার করার ্�্য সু্কনল ত্ফনর আনস। 
বছনর ে’ুবার, ত্পতামাতারা তানের বশ্রাতা / সন্তান�র ত্েক্ষকনের একটি সাধারণ বশ্রাতা বা 
ববঠনক (উমিোরা রজরালিল) করনত পানর�। সপ্তানহ একবার প্রত্তটি ত্েক্ষক সু্কনল ত্েশু / 
ত্েশুনের ত্পতামাতার সানর বেখা করার ্�্য তানের সম্পনক্থ  ত্�রেদিষ্ট পরামে্থ বা তর্য বেওয়ার 
্�্য উপলব্ধ বেখার েক্ষতা, এটি একটি পৃরক বশ্রাতা (উমিোরা মসলগোলা)।
ত্েক্ষক এবং ত্পতা-মাতার মনধ্য পার্ত্রক সম্পক্থ নক সহায়তা করার ্�্য, অত্ভভাবকরা 
তানের মনধ্য রশ্রমর প্রমতমরমধলিি মন�া�ীত কনর�।
সু্কল, বেরীনত আগত বা প্রারত্মক যারিা অ�ুপত্স্থত্ত সু্কল এবং পত্রবানরর মনধ্য বা ত্ডত্্োল 
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বরত্্স্ানরর মনধ্য বযাগানযানগর ত্বনেষ বুকনলেগুত্লনত সব্থো �্যায়সগেত হনত হনব।
ত্ডত্্োল বরত্্স্ার সু্কল এবং অত্ভভাবকনের মনধ্য ওনয়নবর মাধ্যনম বযাগানযানগর একটি 
গুরুত্বপূণ্থ সরঞ্াম। এর ছারিনের বগ্রনড, অ�ুপত্স্থত্ত, ত্বষয় অ�ুসানর ত্�ধ্থাত্রত কায্থাত্ে, অন্তব্থতীতী  
মূল্যায়� (প্ররম চার মাস) এবং অ�্যা�্য গুরুত্বপূণ্থ �ত্রগুত্লর সানর বছনরর বেনষর ত্েনক 
পিানো�া ত্রনপাে্থ  করা হয়।
অসুস্থতার বক্ষনরি, ো�া ৫ ত্েন�র অ�ুপত্স্থত্তর পনর আপ�ানক অবে্যই সু্কনল ত্ফনর আসনত 
হনব, পাোপাত্ে ত্পতামাতার স্াক্ষরযুতি �্যায্যতা সহ, এক্� ডাতিানরর প্রেংসাপরি সহ। 
ববে কনয়কটি প্রারত্মক ত্বে্যালয় বাচ্চানের / ত্েশুনের মনতা একই মাতৃভাষার 
ইন্টারকালচারাল মধ্যস্থতাকারীনের একটি সীত্মত সমনয়র ্�্য, ভাষা সমস্যার সানর 
ত্েশুনের সহায়তা করার বচষ্টা কনর।
যত্ে সু্কল এটি সরবরাহ কনর, তনব একটি বরধদিত রন্টা সহ একটি লিানস বকা�ও ত্েশুনক �ত্রভুতি 
করা সম্ব হয়, সাধারণত ৪ ো অবত্ধ। (পুনরা সময়) একানডত্মক বছনরর সময়কানল ও তারও 
ববত্ে উপনর লিাসগুত্ল, ববে কনয়কটি সু্কল অত্তত্রতি-ত্েক্ষাগত ত্ক্রয়াকলাপ বা ডনডক্টিক 
ভ্রমনণর আনয়া্� কনর। এগুত্ল সাধারণত ত্ফ প্রোন�র পনর হয়। ত্েক্ষারীতী রা সু্কল বরফাত্রগুত্ল 
বা ক্যান্টি�গুত্লরও সুত্বধা ত্�নত পানর। 
আরও তনর্যর ্�্য বেখু�: https://www.comune.bolzano.it/servizi_context02.
jsp?ID_LINK=1146&area=51

স্থা�ীয় সময় সত্ক্রয় ত্বত্ভন্ন সামাত্্ক সহনযাত্গতা বা সংনরর সহনযাত্গতায় ত্কছু সু্কল 
পত্রচালনকর বিারা বল্ান�ানত বযসব অ�ুষ্ান�র আনয়া্� করা হনয়ত্ছল, ত্বনেেী ত্েশুনের 
লক্ষ্য কনর সু্কনলর ত্�রেদিষ্ট সমনয়র বাইনরও ত্�রেদিষ্ট কায্থক্রম রনয়নছ ।

িাবস্রিপশন
প্রারত্মক (প্রারত্মক), আই ত্ডত্গ্র (মাধ্যত্মক ত্বে্যালয়) এবং ত্বিতীয় (উচ্চ ত্বে্যালয়) সু্কনলর 
মাধ্যত্মনকর ্�্য আনবে� পাঠান�া বযনত পানর:
• অ�লাই�,
• বা, ত্বকল্পভানব, সু্কল অত্ফনস কাগ্ আকানর।

অ�্যত্েনক ত্কন্ডারগানে্থ �গুত্লনত তাত্লকাভুত্তি বকবল কাগন্র আকানর করনত হনব;
মাইত্সত্ভস৩৬ বপাে্থ ানল ত্�বন্করণ প্রনয়া্� অত্ধক তর্য: 29 
http://www.provincia.bz.it/formazionelingue/scuolaitaliana/downloads/
Iscrizioni_OnLine_presentazione.pdf    
www.my.civis.bz 

৩৬  অনলা আত্েন্র বয বকা�ও বপৌরসভায় প্ররনম বসবা কাড্থ টি সত্ক্রয় করা এবং তারপনর এর সানর সংনযাগ স্থাপ� করা েরকার 
 my.civis.bz  বপাে্থ াল।
 সারভদিস কাড্থ  এবং অ�লাই� বসবাত্ে সম্পরকদিত প্রযুত্তিগত সমস্যার ্�্য, কল বসন্টানর বযাগানযাগ করু� - বোল ত্রি �ম্বর ৮০০ ৮১৬৮৩৬, 

অরবা servisedesk@provinz.bz.it  একটি ইনমল বপ্ররণ 
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৯.৪	 প্ােভিক	সু্ল	(এভলডিন্টাভে	সু্ল)

রক?
৬ বছর বয়নস বপৌঁনছ যাওয়া সমস্ত বছনল বমনয়নের ্�্য। 
৬ বছর বয়সী সমস্ত বাচ্চানের ৩১ আগনস্র মনধ্য প্রারত্মক সু্কনলর প্ররম বগ্রনড ভরতদি হওয়া 
প্রনয়া্�, তনব আপত্� বরফানরসি সু্কল বছনরর ৩০ এত্প্রনলর মনধ্য ৬ বছর বয়সী বাচ্চানেরও 
ত্�বন্ভুতি করনত পানর�।

কীিাডব?
স্াভাত্বক সময়কাল পাঁচ বছর। পঞ্চম বছর বেনষ একটি চূিান্ত লাইনসসি পরীক্ষা প্রারত্মক 
ব�ওয়া হয়, এর পনর আপত্� ত্�ম্ন মাধ্যত্মক সু্কনলর তাত্লকাভুতি হনত পানর�।
তর্য:   https://www.comune.bolzano.it/servizi_context02.jsp?ID_
LINK=2364&area=0 

৯.৫	 প্েি	ভেভরে	প্ােভিক	সু্ল	(জভুরয়ে	হাই	সু্ল)

রক?
বয সকল বছনল-বমনয়রা পঞ্চম-বগ্রনডর পরীক্ষায় উত্তীণ্থ হনয়নছ বা সাধারণত ১১ বছর বয়নস, 
তানের সু্কলটি উপযুতি ত্হসানব ত্বনবত্চত বংনোদূ্ত স্ীকৃত বেনে প্রাপ্ত সমতুল্য বযাগ্যতা রনয়নছ। 
যত্ে বকা�ও ব্যর্থতা �া রনে, ছারিরা ১৪ বছর বয়নস ত্�ম্ন মাধ্যত্মক সু্কল বেষ কনর। যত্ে তৃতীয় 
বছর বেনষ মাধ্যত্মক ত্বে্যালয় পরীক্ষা পাস �া হয় তনব কমপনক্ষ ১৬ বছর বয়স পয্থন্ত 
উপত্স্থত্ত বাধ্যতামূলক।৩৭ 30

কীিাডব?
স্াভাত্বক সময়কাল তাই ত্ত� বছর। তৃতীয় বছর বেনষ একটি চূিান্ত ত্মডল সু্কল লাইনসসি 
পরীক্ষা ব�ওয়া হয় যা আপ�ানক উচ্চ সু্কনলর তাত্লকাভুতির সুনযাগ বেয়।

৯.৬		রসডকডে	ভেভরে	রসডকডোভে	সু্ল	(হাই	সু্ল)

যারা বকবলমারি মধ্যত্বত্ত পরীক্ষায় উত্তীণ্থ হনয়নছ তানের পনক্ষ ত্�বন্� সম্ব, সুতরাং ১৪ বছর 
বয়স বরনকই উচ্চ ত্বে্যালয় ত্হসানব ত্বনবচ�া করা হয়: োস্তীয়, ববজ্াত্�ক, ভাষাগত, বেত্ল্পক 

৩৮  প্ররনম েত্ক্ষণ োইনরানলর বকা�ও বপৌরসভায় বসবা কাড্থ টি সত্ক্রয় করা এবং তারপনর এর সানর সংনযাগ স্থাপ� করা েরকার
 my.civis.bz বপাে্থ াল।
 সারভদিস কাড্থ  এবং অ�লাই� বসবাত্ে সম্পরকদিত প্রযুত্তিগত সমস্যার ্�্য, কল বসন্টানর বযাগানযাগ করু� বোল ত্রি �ম্বর ৮০০ ৮১৬৮৩৬, 

অরবা servisedesk@provinz.bz.it একটি ইনমল বপ্ররণ।  
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সু্কল, প্রযুত্তিগত প্রত্তষ্া� (ত্হসাবরক্ষক, ্ত্রপকারী, ত্েল্প ত্বনেষনজ্র ্�্য), বপোোর 
প্রত্তষ্া�সমূহ ( বাত্ণত্্্যক ও পয্থে� খাত, ত্েল্প ও কারুকম্থ খাত), ম্যাত্্্রোল ই�স্টিটিউে। 
হাই সু্কল পাঁচ বছনরর ত্কছু ব্যত্তক্রম সহ স্থায়ী হয় এবং একটি চূিান্ত পরীক্ষা ত্েনয় বেষ হয়, 
তার পনর রাষ্ট্রীয় ত্ডনপ্লামা ্াত্র করা হয়, যা ত্বশ্বসু্কনলর তাত্লকাভুতি হনত পানর বা ত্ডনপ্লামা 
বপানস্র ত্বনেষাত্য়ত বকানস্থ অংে ত্�নত পানর।

উচ্চ মাধ্যত্মক সু্কনলর প্ররম বশ্রত্ণনত ভরতদির ্�্য আনবে� করা বযনত পানর
উপস্থাপ�:
• অ�লাই�৩৮ 31

• ত্বকল্পভানব, সু্কল অত্ফনস কাগ্ আকানর

প্ররম বশ্রণীর ্�্য প্রনবত্েকা বাধ্যতামূলক। লিানস ভরতদির ্�্য প্ররমটি হন্ উপলভ্য উপলব্ধ।

৯.৭	 ইউভরিারসভিটি

ইউএ�আইত্বন্ড ১৯৯৭ সাল বরনক ববালছান�ানত উমেুতি হনয়নছ এবং এর একটি ত্�্-তন্ত্র 
আন্ত ্্থ াত্তক 

ইউনসবডজ ববসশষ্্ অি্যন েডযডছ।
ইউএ�আইত্বন্ড ত্�ম্নত্লত্খত বক্ষরিগুত্লনত ২০ টিরও ববত্ে ত্বিভাত্ষক বকাস্থ অফার কনর: 
অর্থ�ীত্ত, প্রাকৃত্তক ত্বজ্া�, প্রনকৌেল, কত্ম্পউোর ত্বজ্া�, ত্েক্ষা ও বযাগানযাগ ত্বজ্া� 
পাোপাত্ে �কো এবং চারুকলা। ত্কছু মাস্ারত্পস বকবল ইংনরত্্নত বেওয়া হয়।
তর্য:   https://www.unibz.it/it/applicants/studying-at-unibz/ 

প্াইডিট	সু্ল:
ববালছান�া প্রনেনে বত্থ মান� প্রারত্মক ও মাধ্যত্মক সু্কনলর পাোপাত্ে কনয়কটি ক্র্যাচ এবং 
ত্কন্ডারগানে্থ � রনয়নছ যা ব্যত্তিগতভানব পত্রচাত্লত হয়। ত্কছু ববসরকারী সু্কল ত্েশুনের এম� 
একানডত্মক পাঠ্যক্রম অ�ুসরণ করনত পারত্মে বেয় যা ত্েক্ষাগতভানব পিা, বয বয়স পয্থন্ত 
ত্েক্ষারীতী নের ‘ত্ডনপ্লামা ত্ড মাতুত্রটি’ বেওয়া হয়।
   

৩৮  প্ররনম েত্ক্ষণ োইনরানলর বকা�ও বপৌরসভায় বসবা কাড্থ টি সত্ক্রয় করা এবং তারপনর এর সানর সংনযাগ স্থাপ� করা েরকার
 my.civis.bz বপাে্থ াল।
 সারভদিস কাড্থ  এবং অ�লাই� বসবাত্ে সম্পরকদিত প্রযুত্তিগত সমস্যার ্�্য, কল বসন্টানর বযাগানযাগ করু� বোল ত্রি �ম্বর ৮০০ ৮১৬৮৩৬, 

অরবা servisedesk@provinz.bz.it একটি ইনমল বপ্ররণ। 
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৯.৮	অ্যাোল্ট	ভশক্া

বযসব বয়স্কনের বাধ্যতামূলক সু্কল বরনক পিানো�া ব�ই এবং তানের বকা�ও আ�ুষ্াত্�ক 
বযাগ্যতা ব�ই, তানের ্�্য কমীতী নের ্�্য সন্্যার লিাস রনয়নছ, যা ‘১৫০ রন্টা’�ানম পত্রত্চত। 
এই বকানস্থ ভরতদি্ু ত্েক্ষারীতী নের কান্র সময়টিনত ত্কছুো �ম�ীয়তা রাকার সম্াব�া রনয়নছ। 
এই বকানস্থর বময়ােটি একানডত্মক সু্কল বছনরর সানর যুতি। ত্স্কউলা ত্মত্ডয়া ত্লও�ানে্থ া ো ত্ভত্ঞ্চ 
বরনক আরও তর্য পাওয়া যানব।
প্রানেত্েক সরকাত্র অত্ফসগুত্লর প্রধা� বকন্দ্রগুত্লনত, এম�ত্ক ত্বনেেীনের ্�্য ভাষা বকাস্থও 
অ�ুষ্ঠিত হয়। ইোত্লয় ভাষার পাঠ্যক্রনমর ্�্য, আপত্� োত্ন্ত আত্লত্গয়াত্র ত্মডল সু্কল বা 
ভাষা বকানস্থ ত্বনেষীকৃত ববসরকারী সু্কলগুত্লনত বযনত পানর�। ববালছান�ার ত্ভয়া  পাইয়াভ ৩ 
ইউনরাপীয় সামাত্্ক তহত্বল ইএসএফ (ফনন্ডা বসাত্সয়াল ইউনরানপা এফএসই) এর ইউনরাপীয় 
সম্পোনয়র তহত্বনলর সানর আনয়াত্্ত এই প্রনেনে অ�ুষ্ঠিত সমস্ত কান্র প্রত্েক্ষণ বকানস্থর 
তর্য রনয়নছ। 

৯.৯	 অ্যাব্রডেে	স্ীক্ভর	একাডেভিক	রযাগ্যরা	পায়

যারা ত্বশ্বত্বে্যালয় পয্থানয় পিানো�া আরও এত্গনয় ত্�নত চা� তানের ত্বনেনে প্রাপ্ত বযাগ্যতার 
স্ীকৃত্ত বেওয়ার োত্য়ত্ব ত্বশ্বত্বে্যালয় বা ত্বশ্বত্বে্যালয় ত্েক্ষাপ্রত্তষ্ান�র, যারা তানের 
ত্�্ত্�্ স্ায়ত্তোসন�র অধীন� এটি কনর এবং ত্�্তন্ত্র ত্�নে্থ ত্েকা বমন� চলা, ত্বিপাত্ক্ষক 
চুত্তি এবং আন্ত ্্থ াত্তক সনম্ল� ত্বনবচ�া কনর তানের ্�্য ত্বনেনে প্রাপ্ত বযাগ্যতার স্ীকৃত্ত 
বেওয়ার োত্য়ত্ব।

৯.১0	রপশািাে	রযাগ্যরাে	স্ীক্ভর

ত্বনেেী �াগত্রকরা, ববধভানব ইোত্লনত বসবাসরত যারা ত্বনেেী বেনে প্রাপ্ত বপোোর বযাগ্যতা 
রানখ� যা ইউনরাপীয় ইউত্�য়ন�র অন্তগ্থত �য় এবং যারা তানের বপোয় অন্তভু্থতি বকা�ও 
বপোোর আনেে বা সত্মত্তনত �াম তাত্লকাভুতি করনত চা�, তানের বযাগ্যতার স্ীকৃত্ত 
অ�ুনরাধ এইভানব তানের ইোত্ল তানের সম্পরকদিত বপো অ�ুসরণ করার পারত্মে। স্ীকৃত্তর 
্�্য অ�ুনরাধটি প্রাসত্গেক মন্ত্রনকর কানছ উপস্থাপ� করনত হনব এবং অ�ুনরাধটি অবে্যই 
বপো বা বপোগুত্ল ত্�নে্থ ে করনব স্ীকৃত্ত অ�ুনরাধ করা হনয়নছ। মন্ত্রণালয় যাচাই কনরনছ বয 
প্রেত্ত ডকুনমনন্টে�টি সম্পূণ্থ এবং আনবে�টি অ�ুনরাধ প্রাত্প্তর ৩০ ত্েন�র মনধ্য বেষ পয্থন্ত 
বকা�ও সংহতকরনণর সানর বযাগানযাগ করনব।
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৯.১১	রহলে	রপশািােডিে	জর্য	ভবডশে	ব্যবস্া

বপোোর বরত্্স্ানর এবং ত্বনেষ তাত্লকায় ত্বনেেী �াগত্রনকর ত্�বন্করণ, বকা�ও অড্থ ার বা 
বপোোর কনলন্র অভাবযুতি স্যাত্�োত্র বপোগুত্লর ্�্য, ব্যবস্থা করা হয়, ইোত্লয়া� ভাষা 
জ্ান�র যাচাইকরণ এবং ইোত্লনত বপোোর অ�ুেীল� পত্রচাত্লত ত্বনেষ ত্বধা�গুত্লর সানর 
পদ্ধত্ত সহ বহলর মন্ত্র�ালয় বিারা প্রত্তষ্ঠিত, একানডত্মক বযাগ্যতা, অধ্যয়� এবং বপোোর 
প্রত্েক্ষনণর স্ীকৃত্তর ্�্যও সক্ষম, ইউনরাপীয় ইউত্�য়ন�র অন্তগ্থত �য় এম� বকা�ও বেনে 
প্রাপ্ত বপো বা ত্েল্প বহলরসারভদিস অ�ুেীলন�র ্�্য বযাগ্যতার বযাগ্যতার পত্রপূরক। ত্বনেনে 
প্রাপ্ত বহলর োখায় একানডত্মক বযাগ্যতার সমতুল্যতার বরাষণাপরি এবং ত্ডনপ্লামা, ত্ডত্গ্র বা 
বযাগ্যতার সংত্লিষ্ট পরীক্ষায় ভরতদি পরীক্ষার পূণ্থ বা আংত্েক ত্বতরণ সহ, প্রত্তটি ত্বভানগর 
্�্য প্রত্তষ্ঠিত বকাোর সানর সম্ত্ত যাচাইনয়র সানপনক্ষ ব্যবস্থা করা হয়, প্রধা�মন্ত্রীর বারষদিক 
আই� বিারা।
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১0 প্রডিশনাল রট্সনং

স্ায়ত্তোত্সত ববালছান�া প্রনেেটি ইোত্লয় বা ্াম্থা� উভয় ভাষায় প্রত্েক্ষণ বকাস্থ সরবরাহ 
কনর।  
ববালছান�ানত েটুি কাত্রগত্র কনলন্ েটুি বপোোর ওত্রনয়নন্টে� বসবা রনয়নছ।  

কীিাডব?
বপোোর প্রত্েক্ষণ বিারা প্রেত্ত ত্ত�টি বমৌত্লক ধরনণর বকাস্থ:
• পূণ্থকালী� প্রত্েক্ষণ বকাস্থ;
• ত্েক্ষা�ত্বে বকাস্থ;
• অত্বত্্ন্ন ত্েক্ষা।

রকাথায?
প্রত্েক্ষণ বকাস্থগুত্ল বপোোর প্রত্েক্ষণ বিারা ইোত্লয়, ্াম্থা� এবং লাত্ে�া ভাষানত 
প্রত্েত্ক্ষত হয়।

১0.১	রট্ভরং-এে	ধের

ফুল-টাইি	রট্ভরং	
কাে জন্?
পুনরা সমনয়র বকাস্থগুত্ল বসই ব্যত্তিনের উনদেনে্য হয় যারা তানের মাধ্যত্মক সু্কনলর পিানো�া 
বেষ কনরনছ, যারা ইত্তমনধ্য বপোোর বযাগ্যতার ত্কছু ফম্থ রনয়নছ বা তানের একটি “রাষ্ট্রীয় 
ত্ডনপ্লামা” রনয়নছ।

কীিাডব?
বকাস্থগুত্ল ত্�ম্নত্লত্খত বসক্টরগুত্লনত কান্র বা্ানরর প্রনয়া্� ত্বনবচ�া কনর �কোকৃত 
এবং প্রস্তাত্বত; কৃত্ষ, বহানেল বাত্ণ্্য, বাত্ণ্্য ও বসবা, ত্েল্প ও হস্তত্েল্প এবং সামাত্্ক বপো। 

রকাথায?
প্রত্েক্ষণ বকাস্থগুত্ল বপোোর প্রত্েক্ষণ বিারা ইোত্লয়, ্াম্থা� এবং লাত্ে�া ভাষানত 
প্রত্েত্ক্ষত হয়।

ভশক্ারভবভস
ত্কছু কান্র চুত্তি বকাম্পাত্�নক কান্র সময়কানল বপোোর প্রত্েক্ষনণ একটি বট্ড হ্যাত্েম / 
তার পিাশু�ার লক্ষ্য ত্�নয় একটি অল্প বয়স্ক ব্যত্তিনক ত্�নয়ানগর সুনযাগ বেয়।
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কাে জন্?
ত্েক্ষা�ত্বস, সাধারণত ৩ বরনক ৫ বছনরর মনধ্য স্থায়ী হয়, কম বয়সী তানের আরও পছন্ 
করার ক্ষমতা অ ্্থ � কনর যানত তানের তানের ববনছ ব�ওয়া বপো অ�ুসরণ করার পারত্মে 
বেয়। বকাস্থগুত্লনত এম� তরুণরা অংে ত্�নত পানর� যারা তানের বাধ্যতামূলক পিানো�া 
বেষ কনরনছ� এবং ২৫ বছনরর কম বয়সী; ত্�রেদিষ্ট পত্রত্স্থত্তনত বয়সসীমা ২৯ এ উন্নীত হনত 
পানর।

কীিাডব?
একটি ত্বনেষ চুত্তির আকানর যা ত্েক্ষা�ত্বেনক প্রত্েক্ষণ বেওয়ার ্�্য সংস্থা এবং কাত্রগত্র 
কনলন্র মনধ্য সহনযাত্গতার কল্প�া কনর, যার পত্রবনত্থ  কান্র ্�্য অর্থ প্রো� করা হনব। 

রকাথায?
প্রত্েক্ষণ হস্তনক্ষপগুত্ল ইোত্লয় বপোোর প্রত্েক্ষণ, ্াম্থা� প্রত্েক্ষণ এবং লাত্ে� বপোোর 
অ্যানসাত্সনয়ে� এবং ত্েক্ষা�ত্বে অত্ফস বিারা সংগঠিত হয়।
্াম্থা� ভাষায় বপোোর প্রত্েক্ষণ
ত্ভয়া োনন্ত ৩, ৩৯১০০ ববালছান�া
বেত্লনফা�: ০৪৭১ ৪১ ৬৯ ১৬
ওনয়ব:  http://www.provincia.bz.it/formazione-professionale-tedesca/

ইোসলয রপশাোে প্রসশক্ণ রকাি্ড
বপ্রানভ�ত্েয়াল অত্ধেপ্তর ইোত্লয় বপোোর প্রত্েক্ষণ
ত্ভয়া এস. বগলট্নে ৩, ৩৯১০০ ববালছান�া 
বেত্লনফা�: ০৪৭১ ৪১ ৪৪ ০০
ফ্যাসে: ০৪৭১ ৪১ ৪৪ ০০
ই-বমইল: fp@provincia.bz.it 
ত্পইত্স: formazioneprofessionale.berufsbildung@pec.prov.bz.it
ওনয়ব: http://www.provinz.bz.it/formazione-professionale/

অভবোি	রট্ভরং	হয়	যির	কাজ	কডে
কাে জন্?
অত্বত্্ন্ন ত্েক্ষা বা বেখা এম� অ্যাডাল উনদেনে্য হয় যারা হয় ইত্তমনধ্য ত্�যুতি আনছ� বা 
কা্ খুঁ্নছ�।

অত্বত্্ন্ন কম্থনক্ষরি প্রত্েক্ষণ বসবায় ত্�্তন্ত্রভানব পু�রায় / বযাগ্যতার প্রত্েক্ষণ বকাস্থ এবং 
বপোোর আপনডটিং এবং প্রানেত্েক অঞ্চনলর সংস্থাগুত্লর ্�্য প্রত্েক্ষনণর উত্তর খুঁ্নত বা 
তার বা্ার ব্ায় রাখার ্�্য উভয়ই ত্�্তন্ত্র কমীতী নের ্�্য অত্বত্্ন্ন প্রত্েক্ষনণর অফার 
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প্রচানরর কা্ রনয়নছ প্রত্তনযাত্গতামূলক।

কীিাডব?
অত্বত্্ন্ন ত্েক্ষা ত্�ম্নত্লত্খত উনে্যাগগুত্লর পূব্থাভাস বেয়;
কমীতী নের লক্ষ্য যা তানের বপোোর স্তরগুত্ল আপনডে বা উন্নত করনত চা�;
প্রযুত্তিগত বা সাংগঠত্�ক উদ্াবন�র সানর কনঠারভানব সংযুতি সংস্থাগুত্ল বিারা প্রচাত্রত 
বকাস্থগুত্ল।

রকাথায?
প্রত্েক্ষণ বকাস্থগুত্ল বপোোর প্রত্েক্ষণ বিারা ইোত্লয়, ্াম্থা� এবং লাত্ে�া ভাষানত 
প্রত্েত্ক্ষত হয়।

জাি্নামরলত ব্মত্িূলক প্রমশক্লরি জর্ রর-স্টপ প্রমশক্র রকাস্ন
বসনট্া ত্ড বকারডদি�ানমনন্টা ই ফম্থাত্্ও� ক্রমাগত
ত্ভয়া োনন্ত ৩, ৩৯১০০ ববালছান�া 
বেত্লনফা�: ০৪৭১ ৪১ ৬৯ ১৬
ফ্যাসে: ০৪৭১ ৪১ ৬৯ ৩৯
ই-বমইল: weiterbildung.berufsbildung@provincia.bz.it 
ত্পইত্স: weiterbildung.berufsbildung@pec.prov.bz.it 
ওনয়ব: http://www.provincia.bz.it/formazione-professionale-tedesca/

ইটামলে রপশািাি প্রমশক্র রকাস্ন
প্রানেত্েক অত্ধেপ্তর ইোত্লয় বপোোর প্রত্েক্ষণ
ত্ভয়া এস. বগলট্নে ৩, ৩৯১০০ ববালছান�া  
বেত্লনফা�: ০৪৭১ ৪১ ৪৪ ০০ 
ফ্যাসে: ০৪৭১ ৪১ ৪৪ ৯৯
ই-বমইল: fp@provincia.bz.it 
ত্পইত্স: formazioneprofessionale.berufsbildung@pec.prov.bz.it
ওনয়ব: http://www.provinz.bz.it/formazione-professionale/
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১১ অসিকাে িংেক্ণ

১১.১	অভধকাে	সংেক্র	এবং	
১১.২	আইরী	সহায়রা

কাে জন্?
সমস্ত ত্বনেেী �াগত্রক ইোত্লয় �াগত্রনকর মনতা প্রত্তরক্ষা ত্হসানব একই অত্ধকানরর 
গ্যারান্টিযুতি।

কীিাডব?
বয ত্বনেেী �াগত্রকরা তেন্তাধী� বা ত্বচানরর অধীন� রনয়নছ�, যারা আই�্ীত্ব প্রোন�র 
পনক্ষ যনরষ্ট অর্থ উপা ্্থ � কনর� �া, ইোত্ল বা ত্বনেনেও ব�ই, আইত্� সহায়তা (রে্ািুইলটা 
প্ালট্ামসমরও) রাখার অত্ধকার রনয়নছ, তারা তানের প্রত্তরক্ষা আই�্ীবী ববনছ ত্�নত পানর� 
যার ্�্য অর্থ প্রো� করা হনব রাষ্ট্র বিারা। 
আই�ী সহায়তার ্�্য অ�ুনরাধ করা বযনত পানর:
• ্ত্রমা�া প্রত্ক্রয়া চলাকালী�;
• একটি বাক্য প্রো� যখ�;
• �াবালক অপরাধীনের ্�্য পদ্ধত্তনত;
• ট্াইবু�ানল ত্ড সনভ্থ ত্লিনয়�্ার সামন� প্রত্ক্রয়াগুত্লনত

রকাথায?
ত্লগ্যাল এইনডর ্�্য ত্লত্খতভানব অ�ুনরাধ করা বযনত পানর এবং ত্প্রসাইত্ডং ্্ এর বচম্বানর 
বপ্ররণ করা (বরকড্থ ড বডত্লভাত্র ত্েনয়) বপ্ররণ করা বযনত পানর।

১১.৩	পাবভলক	ভেডফডোে

কাে জন্?
পাবত্লক বা ত্সত্ভল ত্ডনফন্ডার সকল �াগত্রকনক পাবত্লক প্রোসন�র সানর তানের আচরনণর 
বক্ষনরি ত্ব�া মূনল্য পরামে্থ বেওয়ার ্�্য উপলব্ধ।

কীিাডব?
�াগত্রনকর বক্ষনরি প্রোসন�র বক্ষনরি অপব্যবহার, রিুটি, রিুটি এবং প্রোসন�র ত্বলনম্বর ত্বষনয়ও 
্�গনণর বা বেওয়া�ী ত্ডনফন্ডানরর োত্য়ত্ব সম্পনক্থ  অবত্হত করার গ্যারান্টানরর ভূত্মকা 
রনয়নছ।
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১১.৪	ভশশুডিে	পডক্	ভবধার

• ত্বনেেী �াগত্রকনের অপ্রাপ্ত বয়স্ক ত্েশুরা যারা তানের ত্পতামাতার অরগারডদিয়া�নের 
সানর রানক এবং তানের আই�ী �ত্রভুতি রানক এবং তানের এক বা উভনয়র ত্পতামাতার 
বরত্্নডসির পারত্মে বেওয়া হয় ১৪ বছর বয়নসর মনধ্য বপৌঁছান�া পয্থন্ত তানের ত্পতামাতার 
ত্বচাত্রক পত্রত্স্থত্ত বিারা পত্রচাত্লত হয় যার সানর তারা রানক�, বা বয বাবা-মানয়র সানর 
তারা রানক� তানের অ�্যতম অ�ুকূল আইত্� পত্রত্স্থত্ত।

• ১৪ বছর বয়স পয্থন্ত, বয মশশুটি অরপভিত বা অমভভাবকলত্বি অধীলর িলেলছ 
(০৪.০৫.১৯৮৩ তাত্রনখর আই� সংখ্যা ১৮৪ এর ৪ অ�ুন্ে অ�ুসানর) বয ত্বনেত্ে তানক 
অপ্থণ করা হনয়নছ এবং পত্রচাত্লত হনয়নছ তার বাসভব� পারত্মেনত তাত্লকাভুতি রনয়নছ 
কারও কানছ তার োত্য়ত্ব অপ্থণ করা হনয়নছ তার ত্বচাত্রক পত্রত্স্থত্ত বিারা, যত্ে এটি তার 
সুত্বধার হয়।

• অস্থায়ী বা মানঝ মানঝ অ�ুপত্স্থত্ত প্রনয়া্�ীয় প্রনয়া্�ীয়তা বাে বেয় �া প্রত্যয় এবং 
চঁাো �বায়�।

• একবার ১৪ বছর বয়স অত্তক্রান্ত হনয় বগনল, আবাত্সক পারত্মে বা ত্পতামাতার বাত্সন্ার 
কানড্থ র তাত্লকাভুতি বাচ্চানক পামিবামিক কািলর বাসভবর পািমিট বেওয়া হনব, বা 
বকা�ও বাত্সন্ার কাড্থ , ত্েশু আই�ত প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগ পয্থন্ত ববধ। 

• তরুণ অপরাধী আোলত, মা�ত্সক ত্বকানের সানর যুতি গুরুতর কারনণ, ইোত্লয়া� 
মাটিনত রাকা যুবকনের বয়স এবং স্ানস্থ্যর অবস্থা ত্বনবচ�ায় ত্�নয়, বকা�ও পত্রবানর 
প্রনবে বা রাকার পারত্মে ত্েনত পানর, একটি সীত্মত সমনয়র ্�্য, এম�ত্ক অত্ভবাস� 
সংক্রান্ত ত্�য়ম বরনক প্রস্থা� করা।

• ত্বনেেী �াগত্রনকর বকা�ও ত্েশুনক বাে ত্েনত হনব এম� েষৃ্টান্তগুত্লনত, তরুণ অপরাধী-
বের আোলত বকানয়নস্ানরর অ�ুনরানধ প্রত্ক্রয়াটি সত্ক্রয় করা হয়।

১১.৫	জাভরগর	পাে্নডক্যে	ভবেুডদ্ধ	ব্যবস্া

অত্ভবাস� সম্পরকদিত একক পাঠ্য বণ্থগত ববষম্য এবং অত্ভবাসীনের প্রত্ত অসত্হষু্তা 
আচরনণর ত্বরুনদ্ধ ত্কছু গুরুত্বপূণ্থ প্রত্তকানরর পত্রচয় বেয়।
তবি্যতীত, ২৫ ্�ু ১৯৯৩ এর আই�, �ং ২০৫, ইোত্লয় প্র্াতনন্ত্রর একটি আই�ী আই� যা 
অগেভত্গে ত্�ত্ষদ্ধ কনর এবং ত্�ন্া কনর, �াৎত্স-ফ্যাত্সবােী আেে্থ সম্পরকদিত ত্ক্রয়া ও বলিাগা�, 
এবং বণ্থবানের প্রত্ত সত্হংসতা এবং ববষম্যনক উবিদু্ধ করার লনক্ষ্য, ্াত্তগত, ধমীতী য় বা ্াতীয় 
ত্ভত্ত্তনত।
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আই�টি এই পত্লটিকাল আনন্ালন�র সানর সম্পরকদিত প্রতীকগুত্লর ব্যবহানরর োত্স্ত বেয়।৩৯32

কাে জন্?
বযগুত্ল ‘বণ্থ বা বনণ্থর’কারনণ বা বকা�ও ব্যত্তির ‘্াতীয়তা, ধমীতী য় বা �ৃনগাষ্ঠী’ব্যাকগ্রাউন্ড 
সম্পরকদিত কারনণ এবং বয যার স্ীকৃত্ত এবং অ�ুেীল�নক ত্বপনে বফনল বেয় তানক োত্স্ত 
বেওয়ার উনদেনে্য এম� ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ্�্ীবন�র প্রত্তটি বক্ষনরি ত্হউম্যাত্�নেত্রয়্যা�।

কাে সবেুডধে?
এই ব্যবস্থাগুত্লর ত্বরুনদ্ধ: 
• সরকারী কম্থকত্থ া বা কম্থচারী যারা তানের োত্য়ত্ব পাল� কনর ত্বনেেীনের ত্বরুনদ্ধ কা্ 

কনর বা বাে বেয়, যারা বকবল ত্বনেেী �াগত্রক হনয় অ�্যায়ভানব ববষম্যমূলক আচরণ 
কনর;

• বয ব্যত্তি অসুত্বধা্�ক েত্থ  চাত্পনয় বেয় বা ত্বনেেী সম্পত্ত্ত বা ্�সাধারনণর কানছ 
বেওয়া বকা�ও বসবা সরবরাহ করনত অস্ীকার কনর;

• বয বকউ অনবধ এবং অসুত্বধাগুত্ল েত্থ  আনরাপ কনর বা বয বকউ ত্�নয়াগ ত্েনত অস্ীকার 
কনর, রাকার ব্যবস্থা, ত্বনেেী �াগত্রকনের পিানো�া বা সামাত্্ক বসবা বকবল ববনেত্ে-
কভানব ইোত্লনত বসবাস করা কারণ তারা ত্বনেেী;

• বয বকা�ও ত্বনেেী তার ববধ ব্যবসানয় বাধা বেয়;
• বয ব্যত্তি কম্থনক্ষনরি ত্বনেেীর ত্বরুনদ্ধ ববষম্যমূলক আচরণ কনর;
• বয ব্ন�ানফাত্বক বা বণ্থবােী আচরণ কনর। 

সকিাডব এবং রকাথায?
অত্ভনযাগকারী বযখান� রানক� বসখান� সাধারণ আই� আোলনতর ত্বচারক কক্ষগুত্লনত 
একটি ত্লত্খত অত্ভনযাগ ত্েনত হনব।

৩৯  অ�ুন্ে ১ (“বণ্থ, ্াত্তগত, ্াতীয় বা ধমীতী য় কারনণ ববষম্য, ত্বনবিষ বা সত্হংসতা”) ত্�ম্নত্লত্খতটি বনল: “যত্ে রে�াটি গুরুতর অপরাধ �া হয়, 
[...] োত্স্ত প্রাপ্ত:

 ক) এক বছর এবং ছয় মাস পয্থন্ত কারােডে বা ৬,০০০ ইউনরা ্ত্রমা�ার সানর যারা বশ্রষ্ত্ব বা বণ্থ ত্বনবিষ বা ্াত্তগত ত্ভত্ত্তনত ধারণাগুত্ল 
প্রচার কনর, বা বণ্থ, ্াত্তগত, ্াতীয় বা ধমীতী য় ত্ভত্ত্তনত ববষম্যমূলক আচরণ করনত বা প্রনরাত্চত কনর;

 খ) ছয় মাস বরনক চার বছর পয্থন্ত কারােডে, বয বকউ, বয বকা�ও উপানয় বণ্থ, ্াত্তগত, ্াতীয় বা ধমীতী য় কারনণ সত্হংসতা বা উসকাত্�র রে�া 
রোন্ বা রৃণা করনছ।

 বণ্থ, ্াত্তগত, ্াতীয় বা ধমীতী য় কারনণ ববষম্য বা সত্হংসতার প্রনরাচ�া ত্�ত্ষদ্ধ ত্হসানব এর উনদেে্য ত্হসানব বয বকা�ও সংস্থা, সত্মত্ত, আনন্া-
ল� বা বগাষ্ঠী রনয়নছ। যারা এই ্াতীয় সংস্থা, সত্মত্ত, আনন্াল� বা বগাষ্ঠীগুত্লনত অংে ব�য় বা তানের ত্ক্রয়াকলানপ সহায়তা কনর তানের 
অংেগ্রহনণর একমারি সনত্যর ্�্য োত্স্ত বেওয়া হয় বা সহায়তা, ছয় মাস বরনক চার বছর পয্থন্ত কারােনডের সানর। যারা এই ্াতীয় সংস্থা, 
সত্মত্ত, আনন্াল� বা বগাষ্ঠী প্রচার কনর বা ত্�নে্থ ে বেয় তানের একাই এই কারনণ এক বরনক ছয় বছর কারােডে বেওয়া হনয়নছ।” 
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১২ িাংস্কৃ সিক এবং আন্ত: িাংস্কৃ সিক সশক্া

১২.১	সাংস্্ভরক	ভবকাডশে	রকন্দ্র	এবং
১২.২	ইন্টােকালচাোল	ভশক্া	

কাে জন্?
স্ায়ত্তোত্সত ববালছান�া প্রনেনে বসবাসকারী ত্বনেেী �াগত্রকরা সাংসৃ্কত্তক ত্বকাে এবং ভাষা 
ত্েক্ষা বকন্দ্রগুত্লর সরবরাত্হত বসবার সুত্বধা ত্�নত পানর�।

কীিাডব?
প্রত্তষ্া�গুত্ল যুব পয্থানয় সত্ক্রয়, সু্কল এর কা্ বেনষ, স্থায়ী ত্েক্ষা এবং ববজ্াত্�ক বক্ষরি।

রকাথায?
প্রচার এবং ভাষা ত্েক্ষার ত্বি-ভাষাগত এবং ত্বনেেী ভাষা অত্ফসগুত্লর (ইউত্ফত্য়ও 
ত্বত্লংইউসনমা ই ল্যাগুে অ্া�া) ্াম্থা� সাংসৃ্কত্তক ত্বভানগর ্�্য ইোত্লয় সংসৃ্কত্ত ত্বভাগ 
এবং স্থায়ী ত্েক্ষা অত্ফসগুত্লর (ইউত্ফত্য়ও এডান্াত্্ও� পারমান�ন্ট) সম্পরকদিত শ্রদ্ধা।

http://www.provincia.bz.it/arte-cultura/

১২.৩	উন্নয়র	সহডযাভগরা

কাে জন্?
প্রনেেীয় সরকার এবং ববালছান�া োউ� কাউত্সিল উভয়ই ব্যত্তি বা আই�ী সংস্থাগুত্লর ্�্য 
উপলব্ধ কনর, 
ববালছান�া প্রনেনে তানের প্রধা� অত্ফনসর সানর, সহনযাত্গতা কায্থক্রম প্রচানরর ্�্য তহত্বল 
বা মা�বসম্পে, উন্নয়�েীল বেেগুত্লনত োত্ন্ত ও সংহত্ত।

কীিাডব?
আগ্রহী ব্যত্তিরা কনরর ্�্য আনবে� করনত পানর, ক্রাইনেত্রয়া প্রত্তষ্ঠিত প্রকাত্েত ব�াটিনের 
ত্ভত্ত্তনত ববালছান�ার স্াধী� এলাকার উন্নয়� সহনযাত্গতার বসবা অরবা ববালছান�ার 
ত্মউত্�ত্সপ্যাত্লটি বিারা ফ্যাত্মত্ল, মত্হলা এবং যুব অত্ফস এবং সামাত্্ক প্রচার। 

তর্যঃ http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioniestere/
cooperazionesviluppo/default.asp.
http://www.comune.bolzano.it/servizi_context02.jsp?ID_LINK=3071&area=39
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রকাথায?
মত্ন্ত্রসভা ত্বষয়ক অত্ফসটি এলাকার ্�্য এই সম্পে সমন্ববয়র ্�্য ত্অফসটি োয়ববি –
ববালছান�ার স্াধী� এলাকার উন্নয়� সনহযাত্গতার বসবা, ববালছান�ার ত্মউত্�ত্সপ্যাত্লটি বিারা 
ফ্যাত্মত্ল, মত্হলা এবং যুব অত্ফস এবং সামাত্্ক প্রচার।  

১২.৪		পােি্যাডরন্ট	এেুডকশর	ভসডস্টি
ববালছান�ানত বত্থ মান� েেটি পারম্যান�ন্ট এডুনকে� এন্ত্সি রনয়নছ যা ত্বত্ভন্ন ত্বষয়ত্ভত্ত্তক 
অঞ্চনল প্রসস্ত বরঞ্, বরনঞ্র বকাস্থগুনলা, বসত্ম�ারস, ক�ফানরসি, ক�ফানরসি সাইকলস 
সরবরাহ কনর।    

আরও তনর্যর ্�্য: http://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/educazione-
permanente/default.asp

অসিডিে িাডথ িম্পরকসিি অন্ান্ শাখাগুসল ি’ল:

ওডেডে লাইডরেসেজ:
একটি বমৌত্লক ত্বষয় সম্পনক্থ  কালচারাল কায্থকলাপগুত্ল লাইনব্ত্র্ োখায় প্রকাে কনর।  

পাবসলসশং:
কালচারাল কায্থকলানপর পনক্ষ হস্তনক্ষনপর পাবত্লত্েং কায্থকলাপ ্ত্িত রানক।  

রবালছাডনা অসেওসিজুযাল রিন্টাে:
অত্ডওত্ভ্য়ুাল বসন্টার পত্রচাল�া কনর ত্মত্ডয়া লাইনব্ত্রর অধীন� কালচারাল 
কায্থকলানপর সানর সারভদিস বেবার সহায়তা কনর - বলখক চলত্চ্চনরির ঋণ, ত্সন�মা সম্পরকদিত 
বই, ব্ে্যালাই্ড ম্যাগাত্্�, ত্হস্ত্র এবং বলাকাল কালচারাল ডকুনমন্টাত্রস, আে্থ স এবং 
�তু� ত্মত্ডয়া - এবং এত্ডটিং রুম – ইত্স্ততুনতা লুত্সর ক�সাত্রং সাউর োইরল ত্ডত্্োল 
আরত্চভ ত্ফল্মনসর সানর

বেকত্�কাল অ্যাত্সস্ানসির ্�্য অত্ডও মনন্ট্ এবং ত্ভত্ডওগুত্লর এত্ডউনকে�্যাল এবং 
কালচারাল বপ্রাডাকে� ক�সালনেে� কনর রানক।   
আরও তনর্যর ্�্য অত্ফনস বযাগানযাগ করু� ১৫.২. অনো�মাস প্রত্ভসি অফ ববালছান�া। 
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