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এই তথ্য গা�ডি� আপান�র মে��রমেন� পা�ওয়া�র  �ন্য হা�য়াক হামে�।

ডিনমে� ডি�্ত�ডিরত মে�খু�ন:

���মের  (“Permesso di soggiorno” ) হামে�� একটু� ডক�মে�ন্টু  ( কম্ে!মেপা  permesso)  য� ইত�ডি�র রক�র ইত�ডি�মেত থ�ক�র
�ন্য �্ত ডি�মে�ডি" ন�গাডিরমেকর য�র� ইউমের�পা$য়া ইউডিনয়ামেনর মেক�ন মে�মে"র ন�গাডিরক নয়া ত�মে�র ক�মে% ��য়া।এই ডক�মে�ন্টুডিটু ক�মের�
ক�মে% থ�কমে� ত�মেত উ�্মে�ডিখুত �য়াক�মে� ত�র ইত�ডি�মেত থ�ক�র অডি'ক�র �ন্��য়া। এই ডক�মে�ন্টু ডিনর্�্�$!্টু �য়া$�� অন�য�য়া$
ন��য়ান করমেত হায়া।

এই অন�মে���ন (permesso di soggiorno) পা্রমে�মে"র �ন্য ডি(� নয়া, �� পা�মেপা�র্টু �� পাডির�য়াপাত্র নয়া।ডিক%� মেপারমে��্মে%� ডি� মে��রন
ডিনয়াডি�ত ক�� কর�র অন��ডিত থ�মেক আ��র ডিক%� অন�মে���মেন ত� থ�মেক ন�।মেয� 'রমেনর অন�মে���মেন ক�� কর�র অন��ডিত মে�য়া� হায়া
মেগা�মে�� হামে��: ��নডি�ক ক�রমে)/  ডি�মে"! ক�রমে)/ডি�মে"! �রক্!�,  হা�য়াক �রক্!�,  র��নৈনডিতক আ"্রয়া,  ক�মে�র ক�রমে),  �্য��র
ক�রমে), পা�ডির��ডিরক পা�ন:ডি��ন, ��র্মেয�গা ও  ন�গাডিরক �$রত্মে�র �ন্য।

ডিক%� ডিক%� মেপারমে��্মে�অ ডি� মে��রন ক�মে�র �ন্য  র+পা�ন্তডিরত হামেত পা�মের ন�: মেয�ন র��নৈনডিতক আ"্রমেয়ার আমে��ন, ডি�মে"! �রক্!�,
��র্মেয়া�গা, ডি�ডিক �ৎ , ডি���রক$ ক�র) এর মে��রন ।

একডিটু মে(ডি�ড মেপামে��্মে%� ডি� মে��রন এ�  �মেথ একডিটু ডক�মে�ন্টু (মেয�ন পা�মেপা�র্টু, (্র�মে)র অন��ডিত( titolo di viaggio),�� (্র�)
 ক্র�ন্ত  ক�গা�পাত্র)থ�কমে�  আপাডিন  ইউমের�পা$য়া  ইউডিনয়ান(�ক্ত  মেযমেক�ন  মে�মে"  ডি(�  %�ড়া�ই  (্র�)  করমেত  পা�মেরন  যডি�  মেটু�
মেঙ্মেগাইন ��ক্ডিতর অর্ন্ত(+ক্ত হায়া।

একটু� ইত��$য়া মেপারমে��্মে%� ডি�মেয়া  আপাডিন অন্য ইউমের�পা$য়া মে�মে" র্মে���্� ৩ �� অ�্থ�ন করমেত পা�রমে�ন এ�  ক�� করমেত
পা�রমে�ন ন�।

তর্কত�: গাত কমেয়াক �%মের ক�র্যকর অ�্থ�মেনর অন�মে���নপাত্র  থ�ক� ত্ত্মে�ও ডি�মে�ডি"মে�র পাকম্ে! ইউমের�পা$য়া ইউডিনয়ামেনর
মে(তমের এক মে�" মেথমেক অন্য মে�মে" ক্র�" কডি/ন হামেয়া উ/মে%। ক�উমেক ক�উমেক আটুক�মেন� ও মে0রত পা�/�মেন� হা�্মে%।পা�/�মেন� হা�্মে%
এ�ন ��য়াগা�য়া মেযটু� �র্ড�র মেথমেক অমেনক �+মের।

অ�্থ�মেনর অন�মে���ন(permesso di soggiorno)  ও অন্য�ন্য ক�গা�পাত্র( ���মের অন�মে���ন �� পা�মেপা�র্টু) পা���র প্ারক্ডিরয়া�
মে�" �ডিটু�।ডিকন্ত� �র� মে�মে"ই এ�ন অ খু্য �্যক্ডিত ও  ্থ� আমে% য�র� এই ক�মে� মেক�ন অর্থ ন� ডিনমেয়াই আপান�মেক �হা�য্য
করমেত পা�মেরন।



দিবদি�ন্ন ধরমেনর   সমে
োরন এর  অনুমে�ো�ন: 

ডিন�্মেন�ক্ত মে�"গা�মে�� মে"নমেগাইন ��ক্ডিতর আওত�(+ক্ত- অ্ট্ুডিরয়া�, মে��ডি�য়া��, মে�ক ডিরপা��ডি�ক, মেডন��র্ক, এ্মেত�ডিনয়া�, ডি0ন�্য�ন্ড,
0্র�ন্, ��র্��ন$, গ্ার$, আই�্য�ন্ড, ইত�ডি�, ��টুডি(য়া�, ডি�খুমেটুন্টু�ইন, ডি�থ�ডিনয়া�, ��ক্মে���র্গা,���টু�,মেন��র�্য�ন্ড, নরওমেয়া,
মেপা��্য�ন্ড, পার্ত�গা��, "্মে��মে(ডিনয়া�, ্মেপান, �ইমেডন, �ই��র�্য�ন্ড, ্মে��(�ডিকয়া�, হা�ঙম্েগার$।

ইত�ডি�মেত পা্রমে�মে"র আমেগা  অন�মে���ন(permesso di soggiorno)  মেপামেত হামে� আপান�মেক য� করমেত হামে� (এটু� খু�� কডি/ন):

আপান�মেক মে�1�ডি� ক�মে�র �ন্য একটু� ডিডক্র$ 0্��ডির (অডি(��$মে�র �হা�  খু্য�য়া পা্রমে�"  ক্র�ন্ত আমে�")��'্যমে� আমেত হামে�
( ২০১১ �� মেথমেক �� ��মে�"মে�র �ন্য এরক� আমে�" ��ডির কর� হায়াডিন)।

য�র�  ইত�ডি�মেত ডি(�  ��  মেক�ন   অন�মে���ন  %�ড়া�  পা্রমে�" করমে%ন ত�র�  অন�মে���মেনর  ক�গা�পাত্র  মেপামেত  পা�মেরন  মেক����ত্র:১.
�ন�তডিরয়া�,   অডি(��$মে�র �ন্য ডি�মে"! রক�ডির %�ড়া  (র্�মে"! এটু� ঘমেটুডি%� ২০১২ �মে�)।২.  র��নৈনডিতক আ"্রয়া পা্র�র্থন�র
��'্যমে� ৩. অথ�� মেক�ন ইত��$য়া ন�গাডিরকমেক ডি�মেয়া কর� �� ত�র �মেথ ন্ত�ন থ�ক�।

রো
নৈনদি�ক আশ্রয় প্রোর্থ নো:

আ�নোমেক দিক করমে� হমেব:

১.পা�ডি�" �র �0তমের (ক্ত�র�)�মে� য�ন এ�  র��নৈনডিতক আ"্রমেয়ার আমে��ন ��ন�ন।মেকম্ে!ত্মের আমে��ন কর�র �ন্য গাত কমেয়াক
�%র  য��  মেয  �্য�্থ�টু�  ��মে%  ত�  হামে��  পা্রথমে�  আপান�মেক  একটু�  ক্য��্মেপা  থ�কমেত  হামে�  ৎ (অডি(��$মে�র  �ন্য  পা্র�থডি�ক
আ"্রয়া্থ�)।

২. ক্য��্মেপা �� পা�ডি�" �0তমের ইউমের�মেপা আপান�র আগা�ন ডি�!মেয়া আপান�মেক ডিক%� পা্র"্মেনর ���� ডি�মেত হামে�(�মেড� ডি ৩)।

৩.  পা�ডি�"  �0তমের  (questura,ক্ত�র�  )আপান�মেক অ�"্যই আপান�র  আঙ্গা�মে�র %�পা  ডিন�ন্'ন করমেত হামে�,  ৪ কডিপা পা�মেপা�র্টু
�ইমে�র %ডি� ডিনমেয়া মেযমেত হামে� এ�  আপান�র ডি/ক�ন� ডিন�ন্'ন করমেত হামে�। আপাডিন মেয ক্য��্মেপা ��� করমে%ন মেটু�র ডি/ক�ন�
ডি�মে�ই ��মে�।যডি� আপাডিন ক্য��্মেপা ��� ন� কমেরন মে ক্মে!ত্মের আপাডিন মেক�ন  ্থ�র হা�য়াত�য়া ডি/ক�ন� ডি�মেত পা�মেরন অথ��
ক�রও আ"্রমেয়া আমে%ন এরক� মেক�ন মেঘ�!)�র প্ার��)পাত্র মে�ডিখুমেয়া ত�র ডি/ক�ন� ডি�মেত পা�মেরন। নত�ন আইন অন�য�য়া$ র��নৈনডিতক
আ"্রয়াপা্র�র্থ$র�(৬ ��মের মেপারমে��্মে% ডি� মে��রন পা�মে�ন এ�  মেরডিমেডন্ এর �রখু�ত্ও করমেত পা�রমে�ন।

৪.  পা�ডি�" �পাত্মের  ( questura) আপাডিন যখুন কডি�"ন কর্ত8ক ইন্টু�রডি(উমেয়ার �ন্য অমেপাক!্� করমে%ন তখুন আপান�মেক একটু� %য়া
��মের �ন্য ���মের অন�মে���মেনর ( permesso di soggiorno) ক�গা� ডি�মে�।এই অন�মে���মেনর ��'্যমে� আপাডিন ক�মে�র অন��ডিতও
মেপামেত পা�মেরন।

৫.  পা�ডি�" �পাত্মের  ( questura) কমেয়াক পাত্�হা �� কমেয়াক ��মের �'্মেয আপান�মেক �ক্!� ক�মেরর �ন্য ড�কমে�ৎ (পা্রত্মেযক পা�ডি�"
�পা্তর ও কডি�"মেনরই আ���� আ����  �য়া আমে%)।কডি�"মেন আপাডিন  আপান�র ঘটুন�টু� ��মে�ন,  মেকন আপাডিন মে�" %�ড়ামে�ন এ� 
র্মে��পাডির  মেকন  আপাডিন  ডি0মের  মেযমেত  পা�মেরন  ন�।  কডি�"মেন  আপান�র  ��ত8(�!�য়া  অন���মে�র  অডি'ক�র  আমে%।  �ক্!� ক�র  মে"মে!ৎ
�ক্!� ক�মেরর একটু� ডি�ডিখুত কডিপা আপান�র অ�"্য প্ার�পা্য।ৎ

আইন�$�$মেক টু�ক� মে�ওয়া� আপান�র অ�্থ�মেনর অন�মে���ন পা্র�পা্ডিতর ডিন"্�য়াত� মে�য়া ন�। ক�মে�ই আইন�$�$মেক টু�ক�
মে���র �রক�র ন�ই।অমেনকক্মে!ত্মেরই ইত�ডি� রক�র য�র� টু�ক� ডি�মেত �র্থ নয়া ত�মে�র �ন্য  আইন�$�$মে�র অর্থ
পাডিরমে"�' কমের।আপান�র যডি� মেক�ন আইন�$�$র �রক�র ন� থ�মেক এ�  আপান�র পার্য�পা্ত টু�ক� ন� থ�মেক ত�হামে�
আইন�$�$মে�র টু�ক� মে�মে�ন ন�।��মেয়াই আইডিন হা�য়াত�র ( GRATUITO PATROCINIO) আ"্রয়া ডিনন।



৬.  আপান�মেক কডি�"মেনর ক�% মেথমেক ���� পা���র �ন্য কমেয়াক পা্ত�হা �� কমেয়াক �� অমেপাক্!� করমেত হামেত পা�মের। আপাডিন যখুন
���মে�র অমেপাক্!� করমে%ন মেই �মেয়া আপান�মেক ৬ �� অ�্থ�মেনর একটু� অন�মে���ন মে�ওয়া� হামে�।

কডি�"মেনর উত্তর ইডিত���ক �� মেনডিত���ক উ(য়াই হামেত পা�মের।

যডি� উত্তর ইডিত���ক হায়া, ত�হামে� আপাডিন ডিনমে�র মেযমেক�ন এক 'রমেনর অন�মে���ন পা�মে�ন:

১.  হা�য়াক �রক্!� (পা্রমে��্ডি%য়ামেন �্ডিডিডয়া�র�)- এর �য়াক�� ৫ �%র,  আপাডিন এর ন��য়ান করমেত পা�মেরন �� এমেক ক�মে�র �ন্য
অ�্থ�মেনর অন�মে���মেন র+পা�ন্তডিরত করমেত পা�মেরন।

২.  র��নৈনডিতক আ"্রয়া ��  উ�্��্ত�  পাডির�য়া-এর �য়াক�� ৫ �%র,  আপাডিন এর ন��য়ান করমেত পা�মেরন ��  এমেক ক�মে�র �ন্য
অ�্থ�মেনর অন�মে���মেন র+পা�ন্তডিরত করমেত পা�মেরন। এই অন�মে���মেনর ��'্যমে� মে"! পার্যন্ত ন�গাডিরকত্� পা�ওয়া�টু� আপান�র �ন্য
অমেপাক্!�ক8ত হা�তর(১০ �%মেরর ��মে� ৫ �%র পামেরই আপাডিন এই আমে��ন করমেত পা�মেরন)।

৩.নত�ন আইন অন�য�য়া$ ��নডি�ক ক�রমে) ২ �%র ���মের অন�মে���মেনর �মেয�গা আর ন�ই।এর ��মে� কডি�"ন আপান�মেক ডি�মে"!
�রক্!�র আওত�য়া ১ �%র অ�্থ�মেনর অন�মে���ন ডি�মেত পা�মের। এই অন�মে���মেনর ��'্যমে� আপাডিন একটু� ক�মে�র অন��ডিতপাত্র মেপামেত
পা�মেরন ডিকন্ত� এমেক ক�মে�র �ন্য  র+পা�ন্তডিরত করমেত পা�মেরন ন�।

যডি� কডি�"মেনর উত্তর ন� মে��'ক হায়া(আপাডিন যডি� অ�্থ�মেনর অন�মে���ন ন� পা�ন)

আপাডিন ৩০ ডি�মেনর �'্মেয এই ডি�'্�ন্মেতর ডি�র��্মে' আডিপা� করমেত পা�মেরন। আডিপামে�র �ন্য আপান�র এক�ন আইন�$�$র �রক�র
হামে�।আপাডিন যডি� ক্য��্মেপা ��� কমেরন ত�হামে� অ�"্যই কডি�"ন ডি�'্�ন্ত ��ন�মেন�র ১৫ ডি�মেনর �'্মেয আপান�মেক আডিপা� করমেত
হামে�।

আপাডিন যখুন আডিপামে�র ডিন্পাত্ডিতর �ন্য অমেপাক্!� করমে%ন তখুন আপান�মেক আরও ৬ �� অ�্থ�মেনর অন��ডিত পা�মে�ন।আডিপামে�র
পার �+ড়া�ন্ত ডি�'্�ন্ত মেপামেত মে�" �য়া মে�মেগা য�য়া, গামেড়া ১৮ �� মেথমেক ��ই �%র �য়া ��মেগা এক্মে!ত্মের।

নত�ন আইমেন ডি�ন� খুরমে� আইন�$�$ পা�ওয়া�র �মেয�মেগাও ডিক%� পাডির�র্তন আন� হামেয়ামে%।

- আপাডিন যডি� আডিপামে� মেহামের য�ন, ত�হামে� আপান�মেকই আইন�$�$র ডি�� পাডিরমে"�' করমেত হামে�।
- আপাডিন যডি� আডিপামে� মে�মেতন, ত�হামে� আপান�মেক আইন�$�$র ডি�� পাডিরমে"�' করমেত হামে� ন�।

�মেন�মেয�গা ডি�ন! যডি� আপাডিন আপান�র র��নৈনডিতক আ"্রয়া আমে��ন ৫ অক্মেটু��র, ২০১৮ এর আমেগা কমের থ�মেকন।

১.  ত�র� যডি� আপান�মেক একটু� ��ই �%মেরর অন��ডিত ডি�মেয়া থ�মেক ডিকন্ত� আপাডিন এখুনও ত� মেননডিন,  ত�হামে� ত�র� আপান�মেক ডি�মে"!
ক�রমে) অ�্থ�মেনর( per casi  speciali) অন��ডিত মে�মে� য�র মে�য়া�� ��ই �%র।এই অন��ডিতপাত্মেরর ��'্যমে� আপাডিন ক�মে�র �ন্য
��ক্ডিতপাত্র করমেত পা�মেরন এ�  এমেক ক�মে�র �ন্য অ�্থ�মেনর অন��ডিতমেত র+পা�ন্তডিরত করমেত পা�মেরন। ডিকন্ত� আপাডিন মেটু� করমেত
পা�রমে�ন মেক����ত্র আপান�র অন�মে���মেনর �য়া$�� মেয ��ই �%র ত�র �'্মেযই।আপাডিন যডি� এই �য়াক�মে�র �'্মেয এমেক ক�মে�র
�ন্য অ�্থ�মেনর অন��ডিতমেত র+পা�ন্তডিরত ন� কমেরন, ত�হামে� কডি�"ন এর পার ডি�'্�ন্ত মেনমে� ত�র� আপান�মেক ডি�মে"! ক�রমে) আরও ১
�%র অ�্থ�মেনর অন��ডিত মে�মে� ডিকন�। এই অন��ডিতর ��'্যমে�ও আপাডিন ক�মে�র �ন্য ��ক্ডিত��্' হামেত পা�রমে�ন ডিকন্ত� এমেক আর
ক�মে�র �ন্য অন��ডিতপাত্মের র+পা�ন্তডিরত করমেত পা�রমে�ন ন�।

২.  আপাডিন যডি� এখুনও ন� ��মেনন ত�র� ডিক ডি�্'�ন্ত ডিনমেয়ামে% মেক্মে!ত্মের ত�র� আপান�মেক র��নৈনডিতক আ"্রয়া ডি�মেত পা�মের,  হা�য়াক
�রক্!� ডি�মেত পা�মের, অথ�� ১�� ২ �%র মে�য়া�ডি� নত�ন 'রমেনর অন�মে���ন ডি�মেত পা�মের �� মেক�ন অন��ডিতই ন�ও ডি�মেত পা�মের।



যডি� আপান�র আডিপা� ন� মেটুমেক �� আপাডিন আডিপা� ন� কমেরন, আপাডিন নত�ন কমের র��নৈনডিতক আ"্রমেয়ার �ন্য আমে��ন করমেত পা�মেরন,
মেকম্ে!ত্মের আপান�র আমে��মেন পা�মের�মেন� ঘটুন�র �মেথ নত�ন উপা���ন �� নত�ন তথ্য অ�"্যই থ�কমেত হামে� �� আপান�মেক এই �মেয়ার
�'্মেয ডিনমে�র মে�মে" ডি0মের ডিগামেয়া আ��রও আমেত হামে�।

তর্কত�! আপাডিন যডি� প্ারথ���র আ"্রমেয়ার আমে��ন কর�র পার �্যর্থ হামেয়া আ��রও র��নৈনডিতক আ"্রমেয়ার আমে��ন কমেরন এ� 
আপান�র ঘটুন�য়া নত�ন উপা���ন �� তথ্য ন� থ�মেক ত�হামে� আপান�মেক ইত�ডি� মেথমেক ত�ডিড়ামেয়া মে�য়া� হামেত পা�মের �� মে��র কমের আপান�মেক
ডি�ইএ (অডি(��$মে�র �ন্য একটু� আটুমেক র�খু�র ��য়াগা� মেযখু�ন মেথমেক ইত�ডি�র ��ইমের মে�র কমের মে���র মে�!্টু� কর� হায়া) এ পা�ডি/মেয়া
মে�য়া� হামেত পা�মের।

আপান�র মেপারমে��্মে%�র অন��ডিতর ন��য়ান করমেত হামে�:

র��নৈনডিতক আ"্রয়া �� হা�য়াক �রক!্�র কম্ে!ত্মের আপান�র পা্রমেয়া��ন: 

১. ��্থ�ন

২. আ"্রয়া ��মেনর মেঘ�!)�পাত্র

৩. একটু� ডি/ক�ন�, ডিক%�  গা/ন য�  ডি�মেয়া থ�মেক।

এর �মেথ আপান�মেক একটু� মেপা�্টু অডি0মে ৩০.৪৬ ইউমের� পাডিরমে"�' করমেত হামে� ও ১৬ ইউমের�র একটু� ট্ুয�ক্ ্ট্ুয��্পা ডিকনমেত
হামে�।

ট্ুর�মে(� ডক�মে�ন্টু ((্র�মে)র ক�গা�পাত্র) �� পা�মেপা�র্টু �� ডিতমেত�মে�� ডিড ডি(য়া��্ডি�ও

র��নৈনডিতক আ"্রয়াপা্র�পাড্িতর ��'্যমে� আপাডিন যডি� অ�্থ�মেনর অন��ডিত মেপামেয়া থ�মেকন ত�হামে� পা�ডি�" �0তর আপান�মেক পা�মেপা�র্টু
এর �ত একটু� ক�গা�ও মে�মে� য�র ন�� ডিতমেত�মে�� ডিড ডি(য়া��্ডি�ও।

আপাডিন যডি� হা�য়াক �রক!্� �� ডি�মে"! ডি�মে��ন�য়া অ�্থ�মেনর অন��ডিত মেপামেয়া থ�মেকন ত�হামে� "�'���ত্র এ�ন ক্মে!ত্মেরই পা�ডি�" �0তর
আপান�মেক ডিতমেত�মে�� ডিড ডি(য়া��্ডি�ও মে�মে� যডি� আপান�র মে�মে"র এ�মে�ডি মেথমেক আপান�র পা�মেপা�র্টু  গা্রহা অ�্(� হায়া।মেরক�
পাডির্ডিথডিতমেত আপান�র মে�মে"র এ�মে�ডির অ�"্যই এই �র্মে� একটু� ডি�ডি/ ডি�মেত হামে� য� আপান�মেক পা�ডি�" �0তমের ডিনমেয়া মে�খু�মেত হামে�।

��নডি�ক ক�রমে) অ�্থ�মেনর অন��ডিত ডি�!মেয়া নত�ন আইন:

  ন�ুন আইন (  সোলদি�দিন দি$দি%)        �োনদিবক কোরমে& অবস্থোমেনর অনু�দি� দিবষমেয় দিনয়� �দিরব� ন কমেরমে)  । এখন
             আর এই অনুমে�ো�মেনর অদি,ত্ব নোই।যদি� ইদি��মেধ্যই আ�নোর এই অনুমে�ো�ন পের্থমেক র্থোমেক �মেব এর পে�য়ো�
          পে/মেষ আ�দিন এমেক কোমে
র 
ন্য অবস্থোমেনর অনুমে�ো�মেন ব�মেল দিনমে� �োমেরন (    পেকোন প্রদি�ষ্ঠোমেনর ক� চোরী বো

 স্বদিনমেয়োদি
� দিহসোমেব)         ।আ�নোর অনুমে�ো�ন ব�লোবোর 
ন্য আ�নোর অব/্যই যো র্থোকমে� হমেব:
১.     কোমে
র চুদি4�ত্র বো বোদি&দি
্যক কো
ক� 
২.      একটো সদি�্যকোর বোসস্থোন সং%োন্ত �দিলল(        পেকোন অদিনর্দি�;ষ্ট বোসস্থোন �দিলল নয় যো গৃহহীনমে�র বোসস্থোন

   পে�খোমেনোর 
ন্য বোনোমেনো হয়)।
৩.        আ�নোর পে�/ বো পে�মে/র এমে@দিস ক�A  ক প্র�ত্ত �োসমে�োট ।

             আ�নোর যদি� �োনদিবক কোরমে& অবস্থোন অনুমে�ো�ন নবোয়ন করো �রকোর হয় দিকন্তু আ�নোর পেকোন কোমে
র
             চুদি4�ত্র নোই বো কোমে
র চুদি4�ত্র )োড়োই আ�দিন আমেব�ন কমের পেEমেলমে)ন এ�ন হয় পেসমেFমেত্র কদি�/ন

       আ�নোমেক দিবমে/ষ সুরFোর আও�োয় অবস্থোমেনর অনুমে�ো�ন দি�মে� �োমের      ।যোর স�য়সী�ো ১ ব)র এবং যোমেক
              রূ�োন্তর করো যোয় নো। যদি� কদি�/ন আ�নোমেক অনু�দি� নো পে�য় �োহমেল আ�দিন আদি�ল করমে� �োমেরন।



�মেন�মেয�গা  ডি�ন:  আপান�র  যডি�  র��নৈনডিতক আ"্রমেয়া  অ�্থ�মেনর  অন��ডিত  থ�মেক  (উ�্��্ত�  পাডির�য়া)ত�হামে� ত�মেক  ক�মে�র �ন্য
অন�মে���মেন র+পা�ন্তর কর� �ডি�'��নক ন�।

বোসস্থোন:

গা8হাহা$ন ডিহা�মে� একটু� ��্থ�ন �ডি��,  একটু� অডিনর্ডি�!্টু ডি/ক�ন� য� আপান�র ��্থ�ন ডিহা�মে� আন�!্/�ডিনক(�মে� ্�$ক8ত হামে�,
মেটু�  মেপামেত হামে� আপাডিন মেযখু�মেন ��� কমেরন মেখু�নক�র থ্�ন$য়া কডি�উন  (মেপা1র(� �� ইউডিনয়ামেনর �ত)অডি0মে মেযমেত হামে�।
মে�ন্য আপান�র থ�কমেত হামে�:

১. একটু� ক�র্যকর অ�্থ�মেনর অন��ডিতপাত্র

২. ট্ুয�ক্ মেক�ড( codice fiscal) , ��ত$য়া ইন্্য�মেরন্ ন�্�র এর �ত একটু� ন�্�র

৩. একটু� পা�মেপা�র্টু

৪. ৪ কডিপা পা�মেপা�র্টু �ইমে�র %ডি�।

এই 'রমেনর ��্থ�ন �ডি�মে�র �ন্য আপান�র একটু� ��ডিড়ামেত থ�ক�র �� (�ড়া�র ��ক্ডিতপাত্মেরর �রক�র ন�ই। 

�মেন�মেয�গা ডি�ন: নত�ন আইন অন�য�য়া$ য�মে�র ৬ �� ���মের অন�মে���ন আমে% ত�র� এখুন আর ��্থ�মেনর �ডি�� পা�মে�ন ন�।

কোমে
র 
ন্য অবস্থোমেনর অনুমে�ো�ন:

��ই 'রমেনর ক�মে�র �ন্য অ�্থ�মেনর অন�মে���ন রমেয়ামে%:

১. কর্���র$ ডিহা�মে� ((LAVORO SUBORDINATO): ১ �� ২ �%মেরর মে�য়া��, ন��য়ানমেয�গা্য

২. �্য��-��ডিন�্য ((LAVORO AUTONOMO):: ১ �� ২ �%র মে�য়া��, ন��য়ানমেয�গা্য

৩ উপা�মেয়া ক�মে�র �ন্য অ�্থ�মেনর অন�মে���ন পা�ওয়া� মেযমেত পা�মের:

*0্��ডি ডিডক্র$ , এটু� ইত�ডি�য়া�ন রক�মেরর একটু� আইন, য�র ��'্যমে� ত�র� পা্রডিত �%র কত�ন ডি(� ডিনমেয়া এমে�মে" ক�মে�র �ন্য
আমেত পা�মের ত�র  খু্য�  ডিনর্'�র) কমের।গাত কমেয়াক �%মের ইত�ডি� রক�র এই উপা�মেয়া খু�� ক� মে��কমেক ইত�ডি�মেত পা্রমে�মে"র
অন��ডিত  ডি�মেয়ামে%।আপাডিন যডি� ক�উমেক মেডক্ডিরমেটু� 0্��ডি �্পার্মেক কথ� ��মেত মে"�মেনন ত�হামে� ডিক%� কর�র আমেগা (�মে�� কমের "�ন�ন ত�র�
ডিক ��মে%ন।আপাডিন অমেনক ��য়াগা�য়াই এ'রমেনর তথ্য ডি�ন� পায়া�য়া মেপামেত পা�মেরন।

*�ন�মেটু�ডিরয়া�(অডিন�ন্ডি'ত অডি(��$মে�র �ন্য ডি�মে"! %�ড়া)-এটু� হা�্মে% একটু� আইন য�র ��'্যমে� ���মের অন�মে���ন %�ড়া�ই য�র�
ইত�ডি�মেত ঢু�মেক পামেড়ামে% ত�মে�র ডিনয়াডি�তকর) কর� হায়া। র্�মে"! �ন�মেটু�ডিরয়া�র ঘটুন� ঘমেটুডি%� ২০১২ �মে� এ�  মেকউই ডিন"্ডি�ত নয়া
কমে� ত� আ��র ঘটুমে�।আপাডিন যডি� এ ডি�!মেয়া মে��ক�নমেক কথ� ��মেত মে"�মেনন ত�হামে� এর খুর� ও "র্ত�ডি� ডি�!মেয়া তথ্য ডিনন।

*  মেপারমে��্মে%�  ডি�  মে��রন  র+পা�ন্তর(উ��হার)্�র+পা  আপান�র  ��নডি�ক ক�রমে)  অ�্থ�মেনর  অন��ডিতমেক  আপাডিন  ক�মে�র �ন্য
অন��ডিতমেত র+পা�ন্তডিরত করমেত পা�মেরন)।



নবোয়ন:

আপান�র ��� এর অন�মে���মেনর মে�য়া�� মে"! হা��র পার ৬০ ডি�মেনর �'্মেযই এমেক ন��য়ান করমেত হামে�,  এর �ন্য পা্রমেয়া��ন$য়া
ডি�ডিনপাত্র আপাডিন মেযমেক�ন মেপা�্টু অডি0মেই মেপামেত পা�মেরন।

 কর্���র$ ডিহা�মে� ক�মে�র �ন্য ��� এর  অন�মে���ন ন��য়ামেনর �ন্য আপান�র য� পা্রমেয়া��ন:

*ক�মে�র ��ক্ডিতপাত্র, ডিকন্ত� মেযমেক�ন ��ক্ডিতপাত্রই এর �ন্য যমেথ!্টু নয়া, আপান�র এ�ন ��ক্ডিতপাত্র থ�কমেত হামে� মেয আপাডিন পাত্�মেহা
অন্ত:ত ২০ ঘন্টু� ক�� কমেরন, এর মে�য়া�� হামেত হামে� ক� কমের ৬ �� এ�  �%মের আপাডিন ক�পাকম্ে! ৫৮৮৯ ইউমের� আয়া কমেরন।

* উডিন��( 0র্� ��  ক�মে�র �ন্য একটু� আন�!্/�ডিনক পাত্র মেয আপান�র ডিনমেয়া�গাকর্ত� আপান�র �মেথ ক�মে�র �্পার্ক "�র�র পা্র��)
ডিহা�মে� ইনপা্ �� কমে��ক�মে�ন্ত  অডি0মে ��� ডি�মেয়ামে% ।

* অথ�� ক��(ডিনমেয়া�গাকর্ত� কর্ত8ক পা্র�তত্ আমেয়ার ন�পাত্র), ট্ুয�ক্ ডিরটু�র্) �� আপান�র মেপা ্ডি�পা।

�্য��য়া$  ডিহা�মে� মে��রন  ন��য়ান করমেত আপান�র য� ��গামে�:

আপান�র ট্ুয�ক্ ডিরটু�র্), �� অন্য �ডি��পাত্র(মেয�ন আপান�র র্�মে"! আর্ডিথক ডি��র)$, ্�ডিনর্'�ডিরত (্য�টু মেরডি�্ট্ুমের"ন, এ� 
মে��্��র অ0 ক��র্মে মেরডি�্ট্ুমের"ন)  এ�  আপান�মেক মে�খু�মেত হামে� মেয গাত�%র আপাডিন অন্ততপাকম্ে! ৮২৬৩.৩১ ইউমের�  আয়া
কমেরমে%ন।

উ(য়া 'রমেনর ক�মে�র �ন্য ��� অন�মে���ন ন��য়ামেনর �ন্য আপান�র য� ��গামে�:

১. একটু� ��ডিড়া (�ড়া�র ��ক্ডিতপাত্র ��

২. আ"্রয়া ��মেনর মেঘ�!)�পাত্র ��

৩. মেক�ন ্থ�পান�র আ ডি"ক �� পা+র্)�ঙ্গা �্য�হা�র কর�র অডি'ক�র হাত্�ন্তমেরর ক�গা�পাত্র ��

৪. একটু� ��্থ�ন �ডি��

যডি� আপাডিন ��কডির হা�র�ন �� আপান�র ক�মে�র ��ক্ডিত ন��ডিয়াত ন� হায়া ত�হামে� আপাডিন পা�ডি�" �0তমের ক�মে�র �ন্য অমেপাক!্�ক��$ন
�মেয়া অ�্থ�মেনর অন�মে���ন ��ইমেত পা�মেরন, য�র মে�য়া�� ১ �%র এ�  য�র ন��য়ান হায়া ন�।

ক�মে�র �ন্য অমেপাক!্�ক��$ন �মেয়া অ�্থ�মেনর অন��ডিত মেপামেত আপান�মেক কমে��ক�মে�ন্ত অডি0(�� মেন্টু�র)মেযমেত হামে� কর্�
পা্র�র্থ$র ত�ডি�ক�য়া ডিনমে�র ন�� মেয�গা করমেত।আপান�র অমেপাক!্�ক��$ন অন�মে���ন থ�কমেত থ�কমেতই যডি� আপাডিন ক�মে�র ��ক্ডিতপাত্র
মেপামেয়া য�ন ত�হামে� মেই ��ক্ডিতপাত্র ও অন্য�ন্য ক�গা�পাত্রহা আপান�মেক ক�মে�র �ন্য মে��রন এর আমে��ন করমেত হামে�।

ডি�ত�ড়ান �� �ডিহা্ক�র:

আপাডিন একটু� �ডিহা্ক�র�মে�"(decreto di espulsione),  মেপামেত পা�মেরন য�মেত ��� থ�কমে� আপান�মেক অ�"্যই ইত�ডি� ত্য�গা করমেত হামে�।
ডিনমে�র ক�র)গা�মে��র 0মে� আপাডিন এই আমে�" মেপামেত পা�মেরন:

*যডি� আপান�র অন�মে���ন ��ডিত� কর� হায়া, পা্রত্য�খু�ত হায়া �� ন��য়ান কর� ন� হায়া এ�  আপান�মেক পা�ডি�" 'মের।

*আপাডিন যডি� $��ন� ডিনয়ান্ত্র) এডিড়ামেয়া ইত�ডি�মেত পা্রমে�" কমেরন।



*আপান�মেক যডি� এক�ন ডি�পা��নক �্যকড্িত ডিহা�মে� ডি�)্ডিহাত কর� হায়া, এ�নডিক যডি� আপাডিন মেক�ন অপার�' ন�ও কমের থ�মেকন।

আ��র  নত�ন  ডিনয়া� অন�য�য়া$  আপান�র  আ"্রয়া  ��ডিত�  হামেত  পা�মের  এ�ন  অপার�মে'র   খু্য�  ��ড়া�মেন�  হামেয়ামে%, য�র  0মে�  আপাডিন
�ডিহা্ক�র�মে�" মেপামেত পা�মেরন।এ� অপার�' হামে��,  মেয1ন ডিহা ত�,  ���ক পা���র,  অন��ডিত %�ড়া�  ক�রও ��ডিড়ামেত অ  উ�্মে�"্মেযৎ
পা্রমে�" কর�, পা্রক�"্মেয ক�উমেক আঘ�ত কর�, ��ডির(এ�নডিক ডি��্য�  ��ডিরৎ )। ডিকন্ত� আমেগা এটু� ডি%� মেক�� আপান�র ক�মে% �� আ"পা�মে"
অ্ত্র �� ���ক পা�ওয়া�, মেক�ন পা�ডি�" �� রক�ডির কর্�কর্ত�মেক হা��ডিক মে�য়া� ��র�ত্�ক "�ডিরর$ক ক্!ডিত কর�।

আপাডিন �ডিহা্ক�র�মে�" পা�ওয়া�র ৩০ ডি�মেনর �'্মেয এর ডি�র��্মে' আডিপা� করমেত পা�মেরন। মেকম্ে!ত্মের আপান�র ডি�ন� পায়া�য়া আইন�$�$
পা���র অডি'ক�র আমে%।

আপাডিন ডিক পা্রক�মেরর �ডিহা!্ক�র আমে�" মেপামেত পা�মেরন ?

*পা�ডি�" কর্ত8ক �র্ড�মের 'মের ডিনমেয়া য�ওয়া�।

*পা�ডি�" �0তর (questura) মেথমেক ডিটুডি/ মেপামেত পা�মেরন য�মেত ৭ ডি�মেনর �'্মেয ইত�ডি� ত্য�মেগার ডিনর্মে�" থ�কমে�।

*  একটু� ডি�ডিপাআর  CENTRI DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO (অডি(��$মে�র �ন্য একটু� আটুমেক র�খু�র ��য়াগা�
মেযখু�মেন য�মে�রমেক ইত��$ মেথমেক  মে�র কমের ডি�মেত ��য়া, ত�মে�র আটুমেক র�মেখু) এটু� ৬ ��মের �ন্য আটুমেক র�খু� হামেত পা�মের এ�  ত�রপার
আপান�মেক আপান�র মে�মে" মে0রত পা�/�মেন� হামেত পা�মের,  যডি� আপান�র মে�" ও ইত�ডি�র �'্মেয ডি0ডিরমেয়া মেনয়া�  ক্র�ন্ত মেক�ন ��ক্ডিত
থ�মেক।

এটু� খু�� �রক�ডির মেয আপান�র যডি� ইত�ডি�মেত অ�্থ�মেনর অন��ডিত ন� থ�মেক এ�  আপান�র ক�মে%  ডক�মে�ন্টু  ��য়া, আপাডিন কখুমেন�ই
ডিনমে�র মে�মে"র পা�মেপা�র্টু ত�মে�র মে�মে�ন ন�।

আ�দিন এইসব কোগ
�ত্র দিনমেয় পেযসব ঝোমে�লো পে�োহোমে�ন,  একইরক� ঝোমে�লোয় অন্যরোও আমে)  ।  পেসই 
ন্য অমেনক
অদি�বোসী বসবোমেসর অনু�দি� �োবোর 
ন্য  আমেIোলন করমে)ন এবং �োরো  অমেনক পেFমেত্র সোEল্য অ
 ন কমেরমে)ন।

সব োত্মক রো
নৈনদি�ক সংগ্রো�ই আসমেল এক�োত্র স�োধোন!
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