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ভেনেন�ো-এ বসবোসকোরী
ববনেশী েোগবরকনের জে্য ব্যবহোবরক বেনেদে বশকো।

ইউনরোবিয়োে ইউবেয়নের সহ-অরদেোয়নে িবরচোবি� প্রকল্প

বশশু বশক্ো , ম োই নরেশে এবং ই বটিনরেশে ফোউনডেশে (ফো বম) ২০১৪-২০২০
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ববনেশী েোগবরকনের আগমনের ফনি ভেনেন�ো অঞ্চি বহু বছর ধনরই সফি�োর সোনর ইউনরোবিয়োে ফোনডের 

সহোয়�োয়, �োনের সোমোবজক ইবটিনরেশনের বেজস্ব েীব� অেসুরণ কনর আসনছ। ববনশষ কনর বশশ ুবশক্ো এবং 

মোইনরেশে এবং ইবটিনরেশে (ফোবম ২০১৪ -২০২০) ভসক্টনর, ইউএিএসএস এবং ভিৌরসেো সমনূহর সোনর বমনি “বহু-

সোংস্কৃ ব�ক কমদেিদ্ধব�, আঞ্চবিক ইবটিনরেশে (মোবর)" েোমক প্রকল্প হোন� বেনয়নছ, যোর িক্্য ববনেশী েোগবরকনেরনক 

স্বোস্্য, বোসস্োে, বশক্ো, সোমবজক এবং অরদেনেব�ক ভসবোয়  অংশরেহণ বকৃবদ্ধ করো।

ববনশষ কনর, বোসো, কোজ, বশক্ো, স্োেীয় সোমোবজক ভসবোয় অংশরেহণ, কোরণ আমোনের ভেনশ স্োয়ীেোনব বসবোস 

করন� চোওয়ো ব্যবতিনের ইবটিনরেশনের জে্য এগনুিো অ�ীব জরবুর।

এই কোরনণ এবং ববনেশী েোগবরকনের সোহোনয্যর িনক্্য স্বোগ� জোেোনেোর এই বেনেদে বশকোটি প্রস্তু� করো হনয়নছ। যোর 

দ্োরো একবেনক ববনেশী েোগবরকনের স্োেীয় ভসবোসমহূ সম্পনকদে  জোেোর প্রনয়োজে ভমটোনেোর ভচষ্ো করো হনয়নছ, অে্যবেনক, 

�োনের সহনযোবগ�ো করোর ভচষ্ো করো হনয়নছ, �োনের �র্য সরবরোহ কনর বববেন্ন আমিো�োব্রিক ধোিসমহূ অব�ক্রম 

করোর জে্য, যো আমোনের এিোকোয় �োনের প্রনবশনক স্োয়ী এবং স্বোেোববক করনব।

অত্র বেনেদে বশকোটি, মিূ� সহনজ ভবোঝো যোয় এমে একটি মোধ্যম হন� ভচনয়নছ, যো ববনেশীনের আমোনের ভেয়ো বববেন্ন 

ভসবো বচেন� সনবদেোিবর, আমোনের অঞ্চনি �োর অবস্োনের প্রোরবমক সময়নক সখুকর করনব।

সোমোবজক ভসবোসমনূহর বেণদেোয়ক

সম্োবে� মfেনুয়িো িোেসোবরে

েূবমকো



ই�োবিন� িোবরবোবরক িেুবমদেিে অরবো কোনজর জে্য 
প্ররম প্রনবশ

ই�োবিন� ভক প্ররম প্রনবশ করনব?

বকনসর জে্য িোগনব?

বকেোনব?

সোনর কনর বক আেন� হনব?

ভকোরোয় ভযন� হনব?

১. ভপ্রনফতু্রোয়, ইবমনরেশে বনুর

২. ভিোনটে, সবক্রয় ভিোটে অবফনস

৩. ভকোনয়স্তুরোয়, ইবমনরেশে অবফনস

৪. ইউএিএিএস (স্বোস্্য ভকন্দ্র স্োেীয় শোখো) এ

...কোনজর জে্য

কোজ ভখোঁজো

অধীেস্ কোজ

বোইনরর ভিশোগ� ভযোগ্য�ো বেনয় ই�োবিন� কোজ করো

কখে কোজ চনি যোয়

6

8

10

সবূচ
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...বোসোর জে্য
স্োয়ী বোসস্োে

আব�র্য ভেয়োর জে্য ভযোগোনযোগ

সরকোবর বোসেবে “গণ বোসেবে”

বোসো েোড়োর চুবতি

...িবরবোনরর জে্য
িোবরবোবরক িরোমশদে ভকন্দ্র এবং বসএফএসই

মো এবং বোবো কোজ কনরে: ভকোে ভকোে অবধকোর

িবরবোনরর রক্োকবচ, ভিৗরসেোর ভসবোসমহূ

েোরীর রক্োকবচ

...বশক্োর জে্য
েোবোিকনের জে্য

প্রোপ্ত বয়স্নের জে্য

বোইনর অবজদে � বিরেীর ববধ�োকরণ

বোইনর অবজদে � স্ো�নকর ববধ�োকরণ

...ড্োইবেং িোইনসনসের জে্য

জরবুর েম্বর

18
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24

25

21
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ভক ই�োবিন� প্ররম প্রনবশ 
করনব?
ই�োবিন� কোজ বকংবো িোবরবোবরক িেুবমদেিেীর জে্য 

এনসনছে এমে ববনেশী েোগবরক

বকেোনব?
ববনেশী েোগবরক ই�োবিন� ভ�োকোর ৪৮ ঘণ্োর মনধ্য �োনক 

আব�নরয়�ো প্রেোেকোবর ব্যবতিনক স্োেীয় বেরোিত্ো ক�কৃদে িনক্র (ভজিো 

শহনরর ভক্নত্র কুনয়স্তুরো অে্যরোয় ভিৌর িবুিনশর েপ্তনর) ভযন� হনব; 

এবং ভয কমমী বো িবরবোনরর সেস্য এনসনছ কুনয়স্তুরো বো কমনে 

বেবেদেষ্ ফরম িূরনণর মোধ্যম জোেোন� হনব।

ই�োবিন� ভ�োকোর ৮ বেনের মনধ্য ববনেশী েোগবরকনক ভপ্রনফতু্রোর 

ওনয়ব সোইনট ভেয়ো বেনেদেশেো অেযুোয়ী এিনয়টিনমটি বেন� হনব এবং 

বেজ এিোকোর ভপ্রনফতু্রোর ইবমনরেশে বনুর ভযন� হনব।

বকনসর জে্য িোগনব?
ভরবসনিসে িোরবমট (কোজ অরবো িোবরবোবরক 

কোরনণ) ও স্বোস্্য কোিদে  িোওয়োর জে্য যো দ্োরো 

সরকোবর স্বোস্্য ভসবো িোওয়ো যোয়।

ই�োবিন� িোবরবোবরক িেুবমদেিে 
বো কোনজর জে্য প্ররম প্রনবশ

৪৮ 
ঘণ্ো

৮ বেে
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িোবরবোবরক িেুবমদেিেীর জে্য প্রনবশ (১)

কোনজর জে্য প্রনবশ (১)

সোনর কনর বক আেন� হনব?
প্ররম প্রনবনশর এিনয়টিনমনটির বেে, ববনেশীনক ভপ্রনফতু্রোর ইবমনরেশে বনুর ভযসব কোগজিত্র সোনর আেন� হনব: 

(১) িবরবোনরর সেস্য বো চোকবরেো�ো, ভপ্রনফতু্রো ভরনক েলু্ো ওস্ো সংরেহ কনর, ভয প্রনবশ কনরনব �োনক িোঠোন� 

হনব।

১৬,০০ ইউনরোর ১টো টে্যোম্প

১৬,০০ ইউনরোর ১টো টে্যোম্প

ভয প্রনবশ কনরছ �োর িোসনিোটদে  অেবুিবি 

( শধু ুবেসো ও বসি মোরো িো�ো)

ভয আনবেে করনছ �োর ১ কবি ভরবসনিসে 

িোরবমট

প্রনবশকোরী প্রন�্যক ববনেবশ েোগবরনকর 

জে্য ২ কবি আম্রিণ িত্র

মিূ ভয িোসনিোটদে  বেনয় প্রনবশ কনরছে

বসজেোি কমমীনের জে্য চোকবরেো�ো, ভয 

কোনজর চুবতিন� স্বোক্র করনবে �োর রোকন� 

হনব।

প্রনবশকোরী প্রন�্যক ববনেবশ েোগবরনকর 

জে্য ২ কবি আম্রিণ িত্র

মিূ ভয িোসনিোটদে  বেনয় প্রনবশ কনরছে

ভয প্রনবশ কনরছ �োর িোসনিোটদে  অেবুিবি 

( শধু ুবেসো ও বসি মোরো িো�ো)

বোসস্োনের িবরচ্ছন্ন�োর রেহণনযোগ্য�োর সেে
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ভকোরোয় ভযন� হনব?

১. ভপ্রনফতু্রোয়, ইবমনরেশে বনুর

ভপ্রনফতু্রোয়, ইবমনরেশে বনুর ইবটিনরেশে চুবতি করো বোধ্য�োমিূক

বোধ্য�োমিূক ইবটিনরেশনের একটি িদ্ধব� রনয়নছ যো ববনেশীনক ই�োবিন� রোকোর ম� 

উিনযোগী হন� সোহোয্য কনর, এবং বকছু বোধ্যবোধক�ো ভমনে ভক্ত্র ববনশনষ ববহষ্োর 

এড়োন� সোহোয্য কনর।

চুবতিটি কোজ কনর এমে একটি ববনশষ ব্যবস্োয় ভযখোনে চুবতি ববণদে� বকছু কোজ 

সম্পোেে করনি সনবদেোচ্চ ৩০ িনয়টি িোওয়ো যোয়; এবং েোষোর উির েক্�ো, ভিৌর 

েোগবরকনের সোধোরণ জ্োে অজদে ে করনি িনয়টি িোওয়ো করো যোয়।

সমূ্পণদে িনয়টি ভিন� েইু বছর সময় ভেয়ো হয়। েো হনি আরও এক বছর সময় 

বোড়োনেো যোয়।

বেম্নবিবখ� িকুনমটি সম্ববি� একটি খোম হস্োন্তনরর মোধ্যনম বনুরর কোজ ভশষ হয়।

•  বফসকোি ভকোি, কোগজর ফরম্যোনট;

•  মনিি ২০৯ ( ভরবসনিসে িোবমনটর আনবেেসহ আনবেেকোরীর �র্য বেনয়)

•  খোনম আগ ভরনকই স্োয়ী ঠিকোেোর কুনয়স্তুরোর ঠিকোেো ভিখো রোনক

30
ভক্রবিট

2
বছর 
সময়সহ
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৩. কুনয়স্তুরোয়
কুনয়স্তুরো, এিনয়টিনমটি এর ির প্রস্তু�ককৃ � ভরবসবিসে িোরবমট ভেয়োর 

জে্য আবোর ে�ুে কনর িোকনব

২. ভিোনটে, সবক্রয় ভিোটে অবফনস
ববনেশী েোগবরকনক ভিোটে অবফনসর বে�নর বনু্ বরু-এ ভপ্রনফতু্রো ভরনক প্রোপ্ত 

িকুনমটিগনুিো জমো বেন� হনব।

৪. ইউএিএিএস  
(স্বোস্্য ভকন্দ্র স্োেীয় শোখো) এ
ভিোটে অবফনসর বনু্ বরু ভরনক প্রোপ্ত রবসে বেনয় ইউএিএিএস বগনয় স্বোস্্য 

কোিদে  এর আনবেে করো যোনব।

বনু্ বরু, ববনেশীনক যো বেনব:

-  খোম িোঠোনেোর রবসে;

-  টোকো জমো ভেয়োর রবসে;

-  বফঙ্োর বপ্রটি ভেয়ো এবং িকুনমটিসমহু ভচক করোর জে্য কুনয়স্তুরোয় যোওয়োর 

এিনয়টিনমটি



10 ভেনেন�ো-এ বসবোস ববনেশী েোগবিকনেি জে্য ব্যবহোবিক বেনেদে বশকো।

কোজ ভখোঁজোর জে্য বসবে রোকন� হয়। বসবে হনিো এমে একটি িকুনমটি ভযখোনে 

ব্যবতিগ�, বশক্োগ�, ভিশোগ�, ড্োইবেং িোইনসসে ই�্যোবে �র্য রোনক। 

িূরণ করোর জে্য ইউনরোিোস এর মনিি ব্যবহোর করো ভযন� িোনর।

(https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae)

কোজ ভখোঁজোর জে্য কোনজর এনজবসেন�ও যোওয়ো ভযন� িোনর। এরো 

অেমুব� প্রোপ্ত এবং এরো কোজ ভখোঁজো এবং প্রবশক্নণ সহয়�ো কনর।

প্রনয়োজেীয় সোইট

www.regione.veneto.it

১) ভেনেন�ো অঞ্চি – কোজ এবং প্রবশক্ণ

২) ভেনেন�ো অঞ্চি – কোনজর অেনুমোেে এবং প্রবশক্ণ

৩) ভেনেন�ো অঞ্চি – কোজ ও কমদেনকন্দ্র

৪) ভেনেন�ো অঞ্চি – কোনজর ভসবোর ভেটওয়োকদে

৫) www.cliclavoroveneto.it

বক করন� হনব?
ভয কোজ ভখোঁনজ বো ভবকোর �োনক কমদেনকনন্দ্র ( বসবিআই) বেববন্� 

হন� হনব। বসবিআই-এ যো সোনর কনর বেন� হনব:

ভরবসনিসে িোরবমট

বফসকোি ভকোি

স্বোস্্য কোিদে

িবরচয় িত্র

িোসনিোটদে

4 5

1 2 3

...কোনজর জে্য
কোজ ভখোঁজো
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কমমীর প্রধোে অবধকোর আচরণবববধ আন্ততঃঅঞ্চি িবরেশদেককমদেনক্নত্রর অবধকোর

বক করন� হনব?
কোনজর চুবতির ববষনয় আনরো �নর্যর জে্য বসবডেনকট এর কোনছ যোওয়ো যোয়।

•  ই�োবিন� কোজ করোর ে্ূযে�ম বয়স ১৬ বছর, অবধক ঝুবকিণুদে কোনজর ভক্নত্র �ো ভবনড় ১৮ বছর হয়।

•   অধীেস্ কোজ ( কমমী) জো�ীয় চুবতি দ্োরো িবরচবি� হয় যোন� ে্ূযে�ম ভব�ে এবং প্রন�্যক খোন�র জে্য 

বেয়ম ঠিক কনর ভেয়ো হনয়নছ।

•   কোনজ বেনয়োনগর সময়, চোকবরেো�ো কোনজর চুবতিিত্র বেন� বোধ্য, যোন� কমমীর স্বোক্র রোকন� হনব। এখোনে ভকোে 

জো�ীয় চূবতি প্রনয়োগ করো হনয়নছ এবং বক কোজ �ো ভিখো রোনক।

•  চুবতিিনত্র একটি প্রনবশে ভময়োে রোনক এ সমনয় মোবিক অরবো কমমীর ইচ্ছোয় কোজ বোব�ি করো ভযন� িোনর। 

�রোবি প্রনবশে ভময়োনের জে্য ভব�ে বেন� হনব।

•   চোকবরেো�ো প্রন�্যক মোনস ভব�নের চোটদে  বেনবে, আর এবপ্রি–ভম মোনস একক সোটিদে বফনকট (বসইউ), অরদেোৎ গ� 

বছনরর ভমোট আনয়র সেে বেনবে।

•   প্রন�্যক কমমীর  ছুটি, ১৩ মোনসর ভব�ে এবং টিএফআর বো বিকুইনিশনের িোওয়োর অবধকোর আনছ।

সোবধোে
ববষম্য-ববনরোধী আইে!

আমোনের সংববধোে ও আরও েোেোববধ আইে অেযুোয়ী আমোনের ভেনশ কমদেনক্নত্র বিঙ্, ধমদে, বয়স, প্রব�বন্ক�ো, 

ভযৌেোে্যোস এবং জোন�র বেবত্ন� ববষম্য করো বেনষধ। 

এছোড়ো বববোবহক অবস্ো, িবরবোবরক কোরণ বো গেদে ব�ী েোরীনের প্রব� ববষম্য করো বেনষধ।

প্রনয়োজেীয় সোইট

www.lavoro.gov.it

www.cliclavoroveneto.it

www.regione.veneto.it

www.ispettorato.gov.it

...কোনজর জে্য
অধীেস্ কোজ
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...কোনজর জে্য

ই�োবিন� ভিশো েইুেোনগ েোগ হয়:

আইেদ্োরো "উন্তুি" ভিশো

এর মোনে ভয ভকউ ভকোে প্রকোর বিরেী ছোড়ো বকছু কোজ করন� িোরনব, ভযমে- বশল্পী, 

সরুকোর, গীব�কোর এবং প্রেকৃ ব� কোজ

বযবে আইেদ্োরো "উন্তুি" ভিশোয় কোজ করন� চোে �োঁর বোইনরর বিরেী রোকনিও �ো 

ববধকরনণর প্রনয়োজে েোই। 

প্রনয়োজেীয় সোইট

www.politicheeuropee.gov.it/

বোইনরর ভিশোগ� ভযোগ্য�ো 
বেনয় ই�োবিন� কোজ করো
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আইেদ্োরো "বেয়ব্রি�" ভিশো

এসব ভক্নত্র আইে-দ্োরো বিরেীর শ�দে বেধদেোবর� রোনক, এবং এর িরব�মী প্রনয়োজেীয় 

বোধ্যবোধক�ো বেধদেোবর� রোনক ( ভযমে চোটদে  এ বেবন্ে) শধু ুআইে দ্োরো বেধদেোবর� ভযোগ্য 

ব্যবতিগণই এসব কোজ করন� িোরনব। 

যোর ভিশোগ� বিরেী আনছ ব�বে ই�োবিন� আইেসম্�েোনব কোজ করন� চোইনি �োনক বেজ 

ভেনশর ই�োবিয়োে ে�ূোবোস কেসনুিনট এ বিরেীর ববধ�োর আনবেে করন� হনব 

বকছু ভক্নত্র ই�োবির সমমোনের বিরেীর জে্য আনবেে করন� হনব।

স্ম�দেব্য ভয, চোকুবর চনি ভগনি বকংবো চুবতি েবোয়ে েো হনি "ভবকোরেো�ো" চোওয়ো 

যোনব। 

এটো কোজ েো রোকোর সমনয়র জে্য এক ধরনের সহোয়�ো। এটো বববেন্ন রকম আনছ, 

কোনজর ধরে, বয়স এবং ক� রোজস্ব জমো হনয়নছ �োর উির বেেদে র কনর।

কমমী বেনজ কোজ ভছনড় বেনি ব�বে ক্ব�িূরণ িোনবে েো।

মোনয়রো, প্ররম বছনরর মনধ্য চোকুবর ছোড়ন� িোরনবে, এবং ভবকোর েো�োর অবধকোর 

হোরোনবে েো।

ভবকোর েো�োর আনবেে ভযনকোনেো “িোত্রেোন�ো”-ভ� যোওয়ো যোনব।

কখে চোকুবর চনি যোয়

১
বছর
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...বোসোর জে্য

আম্রিণিনত্রর বচঠি

৪৮ ঘণ্োর মনধ্য বোসোয় ভকউ রোকনি কুনয়স্তুরো এবং কমনুে ভক জোেোন� হনব। এটো 

বোধ্য�োমিুক

চোকবরেো�ো আম্রিণিত্র িোঠোনি অে্য বকছু িোগনব েো, কোনজর চুবতিিত্রই যনরষ্

স্োয়ী বোসস্োে হনিো ভযখোনে মোেষু রোনক, এর জে্য ভিৌরসেোর ব্যোবতিগ� �র্য অবফনস ভযন� হনব

স্োয়ী বোসস্োে ভিন� হনি, ভফোর িবুিশ যোচোই কনর ভেখনবে ভয উবল্বখ� বোসোয় রোনকে বকেো

ই�োবিয়োে েোগবরকনবের আনবেে করন�, ভরবসনিসে িোরবমট, ড্োইবেং িোইনসসে, স্বোস্্য কোিদে  করন� স্োয়ী বোসস্োনের 

িবরচয়িত্র িোগনব।

স্োয়ী বোসস্োে

৪৮ 
ঘণ্ো



1515ভেনেন�ো-এ বসবোস ববনেশী েোগবিকনেি জে্য ব্যবহোবিক বেনেদে বশকো।

সরকোবর বোসেবে
“গণ বোসেবে”

বকেোনব?
কমনুের বোসোর জে্য আনবেে করন� হনি এবং বোসো েোডোর অে্যোে্য সহনযোবগ�ো ভিন� িোনরে। কমনুের সোমোবজক 

ভসবো ববেোনগ বগন়ে বেবেদেষ্ ফনমদে আনবেে করন� িোরনবে । সব ধরনের �নর্যর জে্য আিেোর বেজস্ব কমনুে বগন়ে 

ভযোগোনযোগ করন� িোরনবে ।

সোমোবজক সোহোয্য ভসবো ভিন� হনি আিেোনক অবশ্যই ইনজ ( সমোে অরদেেীব�ক িবরবস্ব�র 

সচূক) করোন� হনব। ইনজ এর মোধ্যনম আিবে যবে অরদেনেব�ক এবং সোমোবজক সনুযোগ সবুবধো 

ভিন� িোনরে ,ভযমে বফক্সি ভটবিনফোে,গোস, ববে্ুযৎ ই�্যোবের অরদেনেব�ক সবুবধো ভিন� িোনরে ।

ইনজ করন� হনি আিবে ভযনকোনেো কোফ অবফনস বগন়ে করন� িোনরে।

প্রনয়োজেীয় সোইট

www.regione.veneto.it

আইএসএএ

ভযনকোনেো ববধ ভরবসনিসে িোরবমট আনছ অরবো কোজ করনছে এরকম ভযনকউ আনবেে 

করন� িোরনবে।

•  সরকোবর বোসেবেগণ বোসেব িোওয়ো;

•  বোসো েোড়ো বো প্ররম বোড়ী ভকেোয় সহজ শন�দে  ঋণ;

•  বোসো েোড়োর সোমোবজক ফোডে;

•  আনয়র বেবত্ব� ববি কম ভেয়ো;



1616 ভেনেন�ো-এ বসবোস ববনেশী েোগবিকনেি জে্য ব্যবহোবিক বেনেদে বশকো।

বোসোর জে্য
বোসো েোড়োর চুবতি

•  বোসোর মোবিক ও েোড়োটিয়োর মনধ্য সম্পোবে� একটি চুবতি, যো েোড়োটিয়োনক মোবিনকর বোসোয় েোড়োর বববেমনয় 

রোকোর অবধকোর ভেয়।

•   অে্য ভযনকোনেো চুবতির মন�ো এখোনেও েইু িনক্র অবধকোর ও ক�দেব্য আনছ এবং ভসগনুিো আইে দ্োরো বেবেদেষ্।

•  বোসো েোড়ো চুবতিটি বিবখ� হন� হনব এবং আনজসবসয়ো ভেনল্ এ্রিোন�ন� বেববন্� হন� হনব।

বযবে বোসো খুজঁনছে, ব�বে সংবোে িনত্রর ভেোকোনে বগনয় খবনরর 

কোগজ বকেন� িোনরে, ভসগনুিোন� বোসো েোড়োর খবর রোনক। 

এর বোইনরও টোকোর বববেমনয় বরনয়ি এনটেট এনজবসেগনুিোন� 

যোওয়ো যোয়।

শ�দেগনুিো েোিেোনব িড়ো, ভবোঝো (ববনশষ 

কনর ভছোট হরনফ বিখো অংশগনুিো)

বোসোর অবস্ো (িোবে, ববে্ুয�, গ্যোস, 

িয়:বেষ্োশে ব্যবস্ো) েোনিো কনর ভেনখ ভেয়ো

আর ভকোে অব�বরতি খরচ আনছ বকেো, 

ভযমে কেেবমবেয়োম ববি বো িোবে গরম 

করোর ববি প্রেকৃ ব� যোচোই কনর ভেখো

বোসো েোড়ো চুবতি স্বোক্র 
করোর িূনবদে গরুবুেিূণদে হনচ্ছ:
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চুবতি স্বোক্নরর  

�োবরখ উনল্খ রোকো আবশ্যক।

�োছোডো বোসোর অে্যোে্য আেসুোবঙ্ক খরচ 

ভযমে, েোনরো়েোে বো েরজো রক্োকবজ,বোসোর 

বিফট, ইসেনুরসে বো ভসন্টোি বহটোর , ইত্োবে 

খরচ আনছ বকেো । 

আর েোড়োটিয়ো ক� বেনের জে্য রোকন� 

িোরনব �ো উনল্খ রোকন� হনব।

িোবে, ববে্ুয�, গ্যোস এগনুিোর জে্য আিোেো 

ভকোম্পোেীর সোনর চুোতি করন� হনব। �োরো 

িনর খরচ অেযুোয়ী মোবসক ববি িোঠোনব।

চুবতির ৩০ বেনের মোরোয় �ো উেয় িনক্র 

�র্যসহ �ো বেবন্ে করোন� হনব।

বোসো ভকোরোয়, বক রকম বোসো,  ক� 

কনক্র এবং �োর ব্যবহোর, েোড়ো ভিখো 

রোকন� হনব। 

প্রনয়োজেীয় সোইট

www.agenziaentrate.gov.it

www.sunia.it

30
বেে

বোসো েোড়ো ভেয়োর জে্য ববধ ভরবসনিসে িোরবমট রোকন� কনব।
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...িবরবোনরর জে্য

মো এবং বোবো কোজ 
কনরে: ভকোে ভকোে 
অবধকোর

িোবরবোবরক িরোমশদে ভকনন্দ্র ই�োবিন� বসবোসকোরী সকি ধরনের ববধ ও অনবধ েোগবরক 

প্রনবশ করন� িোনরে । এখোনে ববনেশীনের জে্য বববেন্ন ধরনের স্বোস্্যনসবোর ববধোে এর 

সবুবধো রন়েনছ ।

এই িোবরবোবরক স্বোস্্য ভকনন্দ্র ভিশোগ� েোনব বেন়েোবজ� আনছে বববেন্ন অবেজ্ িোতিোরগে, 

ভযমে, গোইবে িোতিোর , বশশ ুিোতিোর , সোমোবজক কমমী , েোসদে , মনেোববজ্োেী , �োছোডো 

�োনের সোনর আনছে অে্যোে্য আরও অবেজ্ সম্পন্ন সমোজববজ্োবে, বেউনরো সোইনকোিবজ 

িোতিোর , একজে আইেজীবী । �োছোডো েোষোগ� সবুবধোর জে্য আিেোর বেজ ভেনশর 

একজে ভেোেোষী আিেোনক ববুঝন়ে ভে়েোর জে্য সোহোয্য করনবে ।

িোবরবোবরক িরোমশদে ভকন্দ্র 
এবং বসএফএসই

কমমীনের িবরবোরনক সহোয়�ো করোর জে্য ভসবো রনয়নছ:

•  মো�কৃকোিীে ছুটি;

•  বি�কৃ নবের ছুটি;

•  ঘটিো অেযুোয়ী ছুটি;

•  বি�কৃ নবের ছুটি;

•  এএেএফ ( িোবরবোবরক ভচক);
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সোবধোে!
বেনচ উবল্বখ� অনেক ভসবোর জে্য ইনজ িোগনব।

ইনজর জে্য বেকটস্ কোফ-এ ভযন� হনব।

বকেোনব?
উিনরোবল্বখ� ভসবোসমহূ সম্পনকদে  জোেোর জে্য এবং ভসগনুিো সবক্রয় করোর জে্য িোনত্রোেোন�ো-এর কোনছ ভযন� হনব।

আইএসএএ

আইএসএএ

সন্তোে প্রসনবর ির বকছু অরদেনেব�ক সোহোনয্যর ব্যবস্ো রনয়নছ:

•  সন্তোে জন্েোে ভচক বো বেসু ভবনব ( ইনজ িোগনব);

•  সন্তোে প্রসনবর িরুস্োর;

িবরবোনরর রক্োকবচ, 
ভিৗরসেোর ভসবোসমহূ

ভয মোনয়রো অস্োয়ী বো বসজেোি কোজ কনর বো ভবকোর �োরো রোন্রের মো�কৃ নবের ভচক ইেিস 

ক�কৃদে ক প্রেোে করো হয়।

এর বোইনরও ভিৗরসেো (কমনুে)-সমহূ বড় িবরবোনরর জে্য ভচনকর ব্যবস্ো কনর, অরদেোৎ 
কমিনক্ ৩ বো �োর ভবশী সন্তোেসহ িবরবোনরর জে্য আবরদেক সোহোয্য।

বকেোনব?
সোমোবজক ভসবোসমনূহর জে্য বেজস্ব ভিোরসেোয় আনবেে করন� হনব এখোনেও ইনজ িোগনব।

ইনজর জে্য বেকটস্ কোফ (বসএএফ) এ ভযন� হনব।
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প্রনয়োজেীয় সোইট

www.regione.veneto.it

েোরীর রক্োকবচ

বকেোনব?
শরণোরমী বেযদেো�ে প্রব�নরোধ ভকন্দ্র বো ভিোরসেোর সোমোবজক 

বেরোিত্ো েপ্তনর  যোওয়োর সনুযোগ রনয়নছ।

বেযদেো�ে, অ�্যোচোর এবং কোরও দ্োরো প্র�োবর� হনি �োনের সোমোবজক বেরোিত্ো িোওয়োর 

অবধকোর আনছ; কুনয়স্তুরো একটি ববনশষ ভরবসনিসে িোরবমনটর ব্যবস্ো কনর এবং সোমোবজক 

প্রব�রক্ো ও সহোয়�ো ভপ্রোরেোনম অবধেুতি করন� িোনর, যো সরকোবর সংস্ো বো ভস্বচ্ছোনসবী 

সংস্ো দ্োরো িবরচোবি� হয়।

গেদে োবস্োয় ভকোে ববনেশী েোরীনক ই�োবি ভরনক ববহষ্োর করো যোয় েো; এনক্নত্র �োর 

বচবকৎসোর (গেদে োবস্ো) জে্য ভরবসনিসে িোরবমট িোওয়োর অবধকোর রনয়নছ, এটো গেদে োবস্োর 

প্রমোণিত্র িোওয়োর বেে ভরনক সন্তোে প্রসনবর ছয় মোস িযদেন্ত ববধ রোনক।

সোধোরণ �র্য িোবরবোবরক িরোমশদে 

ভকন্দ্র

বেযদেো�ে প্রব�নরোধ 

ভকন্দ্র

শরণোরমী ভকন্দ্র
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েোবোিকনের জে্য

বয়স্নের জে্য

বয়স্গণ ই�োবিয়োে েোষো বশক্ো ভকোসদেএ বো বসবিআই-এ (বয়স্ বশক্ো কমদেসবূচ) ক�কৃদে ক 

প্রস্োবব� ভসবো বেন� িোনরে; �োরো বিনচসেো ভমবেয়োর বিন্োমোর জে্য সোন্্যকোিীে ভকোসদে এর 

ব্যবস্ো কনরে। 

যবে ভযোগ্য�ো রোনক �নব ই�োবিয়োে ছোত্রনের ম�ই ববশ্ববে্যোিনয়র ভকোসদেএ েব�দে  হন� িোরনব।

16
বছর
সময়সহ

ই�োবিন� ১৬ বছর বয়স িযদেন্ত সু্নি যোওয়োর এবং ১৮ বছর িযদেন্ত প্রবশক্ণ িোওয়োর 

বোধ্যবোধক�ো রনয়নছ। এর মোনে হনিো ভরবসনিসে িোরবমট-ববহীে বকনশোরনেরও ভযনকোনেো স্নরর 

সরকোবর বশক্ো প্রব�ষ্োনে যোওয়োর েোব়েবে/অবধকোর রনয়নছ।

েোবোিকরো বি�ো মো�ো বো যো �োর রক্োকোরী �োনের মোধ্যনম সু্নি েব�দে  হয় 

�োনেরনক বয়স অেযূোয়ী উিযতুি ভরেণীন� েব�দে  করো হনব, বশক্ক মডেিী বেন্ন বসদ্ধোন্ত েো 

বেনি। 

বছনরর ভযনকোনেো সময় সু্নি সরোসবর েব�দে  করোনেো যোনব, ভযনকোনেো ধোনি।

...বশক্োর জে্য
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ই�োবিন� ববধ বিবরে বহনসনব ববনববচ� হওয়োর জে্য বেজ ভেনশর বিরেীর 

অবফবসয়োি সেে অবশ্যই স�্যোবয়� করন� হনব। 

স�্যোবয়� করোর ভকোে ভময়োে ভেই।

স�্যোবয়� করোর সময়, ই�োবিয়োে ে�ূোবোনস “বিবকয়োরোৎবসওনে বে েোনিোনর’’ 

ভচনয় ভেয়ো েোনিো। “বেবকয়োরোৎবসওনে বে েোনিোনর“ ই�োবিয়োে েোষোয় ভিখো 

ভময়োেহীে একটি েবিি, যো ভকোসদে সম্পনকদে  এবং ভয ভেশ ভরনক করো হনয়নছ �োর 

গরুবুে সম্পনকদে  �র্য ভেয় (প্রব�ষ্োেটি অেনুমোবে� বকেো, ভকোনসদের সময়, ভকোনসদে 

েব�দে র জে্য িরীক্ো বেন� হয় বকেো ই�্যোবে) 

এটো ভয প্রব�ষ্োে ভরনক ভকোসদে সম্পন্ন করো হনয়নছ, �োর সবনচনয় বেকটস্ 

ই�োবিয়োে কেসনুিট ভরনক প্রনয়োজেীয় কোগজ জমো বেনয় বেন� হনব।

বোইনরর ভেনশর বিরেী রোকনি

দদদদদদদদদদদদদদ
দদ দদদদদদদ
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সোধোরণ�, বোইনর অবজদে � বিরেীর ভকোে আইবে মিূ্য ই�োবিন� েোই 

�োরিরও, ববশ্বববে্যোিয়গনুিো মিূ্যোয়ে করনব বোইনর অবজদে � বিবরেটি ই�োবিয়োে বিবরের 

সমমোনের বকেো।

বোইনর অবজদে � ব্যোনচির বিরেী ই�োবিন� চিনব বকেো, �ো জোেন� সমরিূ ভকোসদে চোি ু

আনছ এ ধরনের ভকোনেো ববশ্বববে্যোিনয়র উিোচোযদে বরোবর আনবেে করন� হনব।

সমমোনের ব্যোনচির বিবরে ভেয়োর জে্য বকছু সমববি� িরীক্ো ভেয়ো িোগন� িোনর।

বোইনর অবজদে � বিরেী

প্রনয়োজেীয় সোইট

www.venetoimmigrazione.it

www.istruzioneveneto.it

www.miur.gov.it বসবিআইএ ভসটিবি বসবিআইএ ঠিকোেো বোইনর অবজদে � বিবরের 

সমমোে ঠিক করো

বোইনরর একোনিবমক 

বিবরে



24 ভেনেন�ো-এ বসবোস ববনেশী েোগবিকনেি জে্য ব্যবহোবিক বেনেদে বশকো।

...ড্োইবেং িোইনসসে-এর জে্য

ই�োবিন� ড্োইবেং িোইনসসে ভেয়োর জে্য একটি �োব্বিক িরীক্ো (ই�োবিয়োে েোষোয়) এবং 

একটি ব্যবহোবরক িরীক্ো িোশ করন� হয়।

িরীক্োর প্রস্তুব�র জে্য ভযনকোনেো ড্োইবেং সু্ি (অনরদের বববেমনয়)-এ ভযন� হয়, 

ভরবসনিসে িোরবমট এবং স্োয়ী ঠিকোেো রোকো আবশ্যক।

বোইনরর ভেনশর িোইনসসে রোকনি �ো বেনয় বসবোস শরুরু বেে ভরনক এক বছর িযদেন্ত গোড়ী 

চোিোনেো যোয়, বকন্তু জরবুর হনিো �ো ই�োবিয়োে েোষোয় অেবূে� হন� হনব এবং মিূ কবি 

সোনর রোকন� হনব।  (অরবো ইটিোে্যোশেোি ড্োইবেং িোউনসসে এর মিূ কবি) 

এক বছর িোর হনয় ভগনি বসবেি মটর চিোচি কোযদেোিয়-এ বগনয় �ো িবরব�দেে করন� 

হনব (যবে বেজ ভেনশর সোনর ই�োবির এ ববষনয় চুবতি রোনক)। অরবো ই�োবিন� িোইনসসে 

করন� হনব, অে্যরোয় গোড়ী চোিোন� িোরনবে েো।

কোনজর জে্য প্রোয়ই ড্োইবেং 
িোইনসসে প্রনয়োজে হয়

প্রনয়োজেীয় সোইট

www.mit.gov.it

কুইজ

1
বছর



25ভেনেন�ো-এ বসবোসকোরী ববনেশী েোগবরকনের জে্য ব্যবহোবরক বেনেদে বশকো।

ভপ্রনফতু্রো ভবল্নুেোর প্রশোসনের আঞ্চবিক কোযদেোিয়
http://www.prefettura.it/belluno
ইবমনরেশনের একক বরু 
বিয়োৎসো েওুনমো, ৩৮ – ৩২১০০ ভবল্নুেো (১ম �িো)

ভপ্রনফতু্রো িোনেোেো প্রশোসনের আঞ্চবিক কোযদেোিয়
http://www.prefettura.it/padova/contenuti/Immigrazione-13228.htm
ইবমনরেশনের একক বরু
আিোেো কোযদেোিয়: বিয়োৎসো জোনেবল্ ১৯ ( স্োঙ্ো)  - ৩৫১০০ িোনেোেো

ভপ্রনফতু্রো রবেনগো প্রশোসনের আঞ্চবিক কোযদেোিয় 
http://www.prefettura.it/rovigo/contenuti/Immigrazione-13472.htm
ইবমনরেশনের একক বরু
আিোেো কোযদেোিয়:  বেয়ো ওনবরেোে ২২ – ৪৫১০০ রবেনগো

ভপ্রনফতু্রো ভত্রবেনজো প্রশোসনের আঞ্চবিক কোযদেোিয় 
http://www.prefettura.it/treviso
ইবমনরেশনের একক বরু
বিয়োৎসো ভেই বসবেওঁবর, ২২ – ৩১১০০ ভত্রবেনজো 

ভপ্রনফতু্রো ভেনেৎবসয়ো প্রশোসনের আঞ্চবিক কোযদেোিয়
http://www.prefettura.it/venezia
ইবমনরেশনের একক বরু
TRADUZIONE MANCANTE

ভপ্রনফতু্রো ভেনরোেো প্রশোসনের আঞ্চবিক কোযদেোিয়
http://www.prefettura.it/verona/contenuti/Immigrazione-13680.htm
ইবমনরেশনের একক বরু
বেয়ো সোন্তো মোবরয়ো আবন্তকো, ১ – ৩৭১২১ ভেনরোেো 

ভপ্রনফতু্রো বেনচসেো প্রশোসনের আঞ্চবিক কোযদেোিয়
http://www.prefettura.it/vicenza/contenuti/Immigrazione-13389.htm
ইবমনরেশনের একক বরু
ক্রিো গোৎনসোনি, ১০ – বেনচসেো ( বেচ �িো)

জরবুর েম্বর
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112 বমবিটোরী িবুিশ (কোরোবববেনয়বর)
113 রো্রেীয় িবুিশ ববেোগ (িবিৎবসয়ো বে স্োন�ো) 
114  বশশ ুববষয়ক জরবুর অবস্ো (এনমনজদেসেো 

ইেফোবসেয়ো) 
115 ফোয়োর বরিনগি (বেবজনি ভেি ফুওনকো)

116 রোস্োয় সোহোয্য (সন্োনসদেো স্তোেোনি) 
117  ফোইেোসে গোিদে  (গয়ুোবেদেয়ো বে বফেোসেো)
118  প্রোরবমক বচবকৎসো ভকন্দ্র (প্রনন্তো সন্োনসদেো)  

স্বোস্্য ববষয়ক জররুীবস্োয়

কুনয়স্তুরো বে ভবল্নুেো
বেয়ো েনিোন্তোবর ভেল্ো বিনব�দে ো ১৩
৩২১০০ ভবল্নুেো
http://questure.poliziadistato.it/it/Belluno

কুনয়স্তুরো বে রবেনগো
বেয়োনি ভত্র মোব�দে বর, ৪০
৪৫১০০ রবেনগো
https://questure.poliziadistato.it/it/Rovigo

কুনয়স্তুরো বে ভেনেৎবসয়ো
ভসবস্নয়নর বে সোন্তো ক্রনচ, ৫০০
৩০১০০ ভেনেৎবসয়ো
https://questure.poliziadistato.it/it/Venezia 

কুনয়স্তুরো বে বেনচসেো
বেয়োনি মোৎবসবে ২১৩
৩৬১০০ বেনচসেো
https://questure.poliziadistato.it/it/Vicenza

কুনয়স্তুরো বে িোনেোেো
বিয়োৎনসত্ো বজ. িোিো�ুবচ্চ, ৫
৩৫১২৩ িোনেোেো,
http://questure.poliziadistato.it/padova

কুনয়স্তুরো বে ভত্রবেনজো
বিয়োৎসো ভেনল্ ইসব��ুৎবসওনে, ১ এবেবফনচো এ
৩১১০০ ভত্রবেনজো,
https://questure.poliziadistato.it/it/Treviso

কুনয়স্তুরো বে ভেনরোেো
িংুগোবেনজ আন্তবেও গোি�োনরোসসো, ১১
৩৭১৩৩ ভেনরোেো,
https://questure.poliziadistato.it/it/Verona

ভবল্নুেো িোনেোেো রবেনগো ভত্রবেনজো ভেনেৎবসয়ো বেনচসেো ভেনরোেো

জরবুর অবস্োয় ব্যবহোনরর েম্বরসমহূ



এই প্রকোশেোটি “বহুসোংস্কৃ ব�ক কমদেিদ্ধব�, আঞ্চবিক ইবমনরেশে" (মোবর) প্রকনল্পর 

আও�োয় প্রস্তু� করো হনয়নছ।

ফোবম ২০১৪ -২০২০ – ওএস ২ – ওএে ২ – ০২ – বণদে. ই) সময়কোি 

২০১৬/২০১৮ – ভপ্রোরেোম – ১২৮৭ বসইউবি এইচ১৯বি১৭০০০৫৮০০৭, অত্র 

প্রকনল্পর অংশীেোর বহনসনব, ভেনেন�ো অঞ্চনির ইবমনরেশে এবং কমদেববেোগ-ক�কৃদে ক 

প্রচোবর�।

বেনেদে বশকোটি সম্পোেেো ভশষ হনয়নছ ৩০.১১.২০১৮

এই বেনেদে বশকোন� ভযসব �র্য রনয়নছ �ো  ভপ্রনফতু্রো, হোসিো�োি, রেবমক সংগঠে, 

িোত্রেোন�ো আইএেবসএ বসবজআইএিসহ বববেন্ন সহয়�োকোরী প্রব�ষ্োনের ওনয়বসোইট 

ও �োনের প্রকোশেো ভরনক ভেয়ো হনয়নছ।




