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এই সংকলনটি প্রকাশিত করতত আট্থথিক সহয়তা কতরতে TEAMS প্প্রাতেক্ট 

এই প্প্রাতেক্টটির ব্্যব্স্াপনায় : Marco Verna,  কমুতন দি দিতরনতে 

SDS উত্তর পটচিম এর প্প্রাতেক্টটির ব্্যব্স্পনায় : Rossella Benedetti , SDS দিওতয়াতরটতিনা উত্তর পটচিম 

পব্থি ১ ও ২ এর সম্ািনায় : Giulia Paoli , CAT সোসাি্যাল সোকায়াপাতরটিভ , দিতরনতে 

সম্ািনা পদরচালনা ও অনুব্াি সংক্াতি িাদয়তবে : Leslie Mechi , CAT সোসাি্যাল সোকায়াপাতরটিভ , দিতরনতে 

ERP পতব্থির সম্ািনায় : Rosanna Pilotti , Marco Verna 

ভাষাগত পেথিাচলনা ও িব্দতকাষ : Chiara Fioravanti , Francesco Romano  

CNR সম্ািনা : Barbara Tonetto , Andrea Maestosi , েনসংতোগকারী অদিস , কমুতন দি দিতরনতে 

অনুব্াি :

আরদব্ , Rachid Baidada

চাইদনে, Erika Dong

ইংরাদে, Sonia Tesa

স্্যাদনি, Rosa Yovera Cuscano

উিুথি : Aneela Nasir

ব্াংলা: Amrita Chaudhuri 

 সোসতটেম্বর ২০২২ এর  সংখ্্যা 



ফ্্ললোরেন্স মিউমিসিপ্্যলোলিসিে প্ক্ষ ফ্েরে ইউরেলোরপ্ে বলোইরেে ফ্ে িিস্ত িলোিুষ ইতলোলিরত বিবলোি েরে 
তলোরেে মিেভলোরব িলোহলোে্য েেলোে জি্য ও ইতলোলিরত মেভলোরব মবমভন্ন প্মেরষবলো প্লোওয়লো ফ্েরত প্লোরে তলো 
িম্পরেকে  জলোিলোরিলোে জি্যই এই মিয়িলোবিী ছলোপ্লোরিলো হরয়রছ , েলোরত ফ্ে িিস্ত ইউরেলোপ্ বহহভ্ভকে ত অমভবলোিী 
িলোিুষ ইতলোলিরত েলোরে তলোেলো তলোরেে ISEE , ফ্ছলোরিলোরেে আেলোিত মেভলোরব েলোজ েরে , বলোিলো িংক্লোন্ত 
তে্য ও casa popolare (জনিে বলোিলো )িংক্লোন্ত তে্য েলো “ Edilizia Residenziale Pubblica” অেকেলোৎ 
িেরিে জি্য িেেলোে ফ্েরে ফ্ে বলোিলোে ব্যবস্লো আরছ তলো িম্পরেকে  জলোিরত প্লোেরব । 

এই মিয়িলোবিী িংক্লোন্ত বইসি ইউরেলোলপ্য়লোি ইউমিয়রিে প্ক্ষ ফ্েরে ফ্েিি অেকে িলোহলোে্য ফ্প্রয়রছ ফ্তিিই 
ইতলোলিয়লোি িেেলোরেে েলোছ ফ্েরে িলোহলোে্য ফ্প্রয়রছ েলোরত অমভবলোিী িলোিুষরেে িলোহলোরে্য আরি েলোেণ 
অমভবলোিী িলোিুষেলো ফ্ে িিস্ত ফ্েশ ফ্েরে আরিি তলোরেে মিরজে ফ্েরশে মিয়িেলোিুি িম্প্ভণকে মভন্ন হরয় েলোরে  
ইতলোলিে মিয়িেলোিুি ফ্েরে ফ্বশীেভলোগ িিরয়ই । তলোই শুধু তলোরেে িলোহলোেকেলোরেই িয় িলোরে িলোরে ইতলোলিে 
অমধবলোিীরেেও বইসি িলোহলোরে্য আিরব । 

FAMI TEAMS(2435) িলোরিে প্্রলোরজক্ট এে উরদেশ্যই হরিলো িলোিলোমজে িলোংস্কৃ মতে ব্যবস্লোপ্িলোে উন্নমত িলোধি 
। তলোরেে িুখ্্য উরদেশ্য েলোরত ইউরেলোলপ্য়লোি ইউমিয়ি বহহভ্ভকে ত িলোগমেেেলো ইতলোলিরত িিস্ত িুরেলোগ িুমবধলো 
পু্রেলোপু্মে ব্যবহলোে েেরত প্লোরে ।  

এই মিয়িলোবিী প্মেপ্্ভণকে বইসি মবমভন্নেেি তে্য মেরয় িলোহলোে্য েেরব ফ্িই িিস্ত িলোিুষরেে েলোেলো অল্প 
মেছুমেি হরিলো ইতলোলিরত আরছ ও তলোরেে বলোিলো মেভলোরব খঁু্জরত হরব , মেভলোরব বলোড়ীভলোড়লো প্লোওয়লো েলোরব বলো 
বলোিলো মেিরত প্লোেরব , তলোছলোড়লোও বলোড়ীে মবমভন্ন আিলোেলো খ্েচ ফ্েিি মবমভন্ন ইরিেট্রিে মবি , প্লোমিে জি্য 
মবি ইত্যলোমে মেভলোরব ফ্িিলোরত প্লোেরব ও এেিলো িেেলোেী বলোিলোয় েলোেলোে অিুিমত মেভলোরব চলোইরত প্লোেরব বলো 
মেভলোরব ফ্িই বলোিলোয় েলোেরত প্লোেরব । 

এই মিয়িেলোিুি পু্রেলো ইতলোলিরতই ্ররেলোজ্য ও িিস্ত মিউমিসিপ্্যলোলিসিে জি্যও ্ররেলোজ্য । 

এই বইসিরত ফ্্ললোরেন্স শহরেে িিস্ত প্মেরষবলোে িুরেলোগ প্লোবলোে জি্য মিমেকে ষ্ট লিঙ্ক ফ্েওয়লো আরছ ও এই 
অঞ্চরিে উত্তে প্সচিি ভলোরগে অেকেলোৎ (Sesto Fiorentino ফ্িরস্তলো মিওরেসন্তরিলো, Campi Bisenzio েলোম্ম্প 
মবরিমজিও , Scandicci স্লোহদিমচি, Lastra a Signa িলোস্তলো আ সিমি্যয়লো, Signa সিমি্যয়লো , Calenzano 
েলোরিজিলোরিলো, Vaglia ভলোলি্যয়লো ) এে প্মেরষবলো প্লোবলোে জি্যও মিমেকে ষ্ট লিঙ্ক ফ্েওয়লো আরছ ।      
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বাসা ববছে বেওয়া
ফ্েলোেলোয় ও মেভলোরব বলোিলো খঁু্জরত হরব 
মেভলোরব বলোিলো ফ্বরছ ফ্িরবি
বলোিলো ফ্বরছ ফ্িবলোে আরগ মে মে েেরত হরব

ভাড়া বাসা
বলোিলো ভলোড়লো ফ্িওয়লোে আরগ মেছু খ্েরচে েেলো হহরিব েরে ফ্িওয়লো েেেলোে 
বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র ( ভলোড়লোে ) 
চুসতিপ্ত্ত্রে ধেণ 
বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র অি্য ফ্েলোি ব্যসতিরে হস্তলোন্তে েেলো (চুসতিপ্ত্র হস্তলোন্তে এবং অি্য ব্যসতিে বেলি 
হহরিরব ্ররবশ ) 
বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্ত্রে ্রেি িিয়িীিলো ফ্শষ হওয়লোে প্রে আবলোে চুসতিপ্ত্র িবলোয়ি ফ্ক্ষত্ত্র 
(চুসতিপ্ত্ত্রে িিয়িীিলো বলোড়লোবলোে ফ্ক্ষত্ত্র)     
েেমবহীি চুসতিপ্ত্র  বলো Cedolare secca
বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র িম্পরেকে  মবস্তলোমেত জলোিলো 

িহিলোলিেলোিলোে মবম্ডিং 
ফ্েমজস্ট্রি হচমি ও িলোে্্িসিিলোয়়রড ইরিইি

বাসা বেছে উছছেদ 
বলোিলো ভলোড়লোে ফ্িয়লোে ফ্শষ হরয় েলোওয়লোে প্রে বলোিলো ফ্েরে উরছেে ব্যবস্লো 
বরেয়লো বলোমে েলোেলোয় বলোিলো ফ্েরে উরছেে ব্যবস্লো 
েিকেীরেে ফ্ক্ষত্ত্র বলোিলো ফ্েরে উরছেে ব্যবস্লো 

বাসা ভাড়ার বষেত্রে অে্থনেতিে সাহায্্য 
অমিছেলোেকৃ তভলোরব বরেয়লো বলোেী েলোেলোে ফ্ক্ষত্ত্র অেকেনিমতে িলোহলোে্য 
বলোিলো ভলোড়লোয় অেকে িলোহলোে্য 

বলোিলোে জি্য িলোহলোে্য এবং বিবলোিেলোেীরেে িলোহলোরে্যে জি্য অি্যলোি্য ্ররজক্ট 
ভলোড়লোরিরেে ইউমিয়ি

বাসা বেো ববচা 
বলোিলো ফ্েিলোে আরগ মেছু গুরুত্বপ্্ভণকে মজমিি ফ্জরি ফ্িওয়লো 

ইউরেলোলপ্য়লোি ইউমিয়ি বহহভ্ভকে ত িলোগমেেরেে জি্য আমতরেয়তলোে মববকৃমত 
িসেভুতি েেলো বলোিলোে মিেলোিলো 
বলোিলো িমিে মেিলো তলো মিধকেলোেণেলোেী িলোসিকে মিরেি বলো idoneità alloggiativa
ফ্েলোরিলো ব্যসতি ফ্ে বলোিলোয় মিয়মিত বলোি েরে ফ্িই বলোিলোে মিেলোিলো (Dimora Abituale ) িবলোয়ি েেলোে মববকৃমত 

“গহৃস্ালী ব্্য্বহারোরী পতরছেবা” (তবল) 
িেবেলোহ চুসতি
মবি
মবে্্েেুৎ শসতি এবং গ্্েেলোি
প্লোমি এবং প্লোমি িেবেলোহ প্মেরষবলো
ফ্িলিরিলোি এবং ইন্লোেরিি ফ্িিওয়লোেকে
বজকে ্য: বজকে ্য িংগ্রহ এবং মিষ্লোশি  প্মেরষবলো।
সিমভে িলোইরিন্স  মি 
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সামাতিে ববাোস  
অেকেনিমতে েুেবস্লোে জি্য িলোিলোমজে ফ্বলোিলোি 
শলোেীমেে িিি্যলোে  জি্য মবেু্যৎ ফ্বলোিলোি

ISEE ্রিলোণপ্ত্র 
ERP পাবললে আবাসসে ভবে 

মবজ্ঞস্টতি বলো Bando এবং আরবেি
ফ্েলোেলোয় আরবেি েেরত হরব 
আরবেি জিলো ফ্েওয়লোে জি্য ্ররয়লোজিীয় ডেুরিরন্ে উেলোহেণ
ফ্স্লোে
ে ্েলোহঙ্কং
বলোিস্লোি  হস্তলোন্তে 
বলোিস্লোি প্মেবতকে ি
প্মেবলোরেে  িরধ্য প্মেবতকে ি
আমতরেয়তলো বলো ospitalità
বলোরজয়লোতি েেলো

য্াছদর আছগ বেছেই সরোরী আবাসসে ভবে আছে 
FAQ - ব্যবহলোেেলোেীে জি্য মিয়ি
  

শব্দছোে
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LA SCELTA DELLA CASA

কো�োথোয় ও ক�ভোবে েোসো খুজঁবে হবে 
আপ্মি বলোিলো ফ্ে ফ্ে ভলোরব খঁু্জরত প্লোরেি 

তেছি তেছি :
মবমভন্ন িলোগমেেরেে ফ্েওয়লো মবজ্ঞলোপ্ি ফ্েখ্রত প্লোরেি, বলোিলো ভলোড়লো ফ্েবলোে বলো মবসক্ েেবলোে মিমেকে ষ্ট 
ওরয়বিলোইি ফ্েরে ইন্লোেরিরি ফ্েখ্রত প্লোরেি, অেবলো বনু্বলোন্ব ও প্মেহচতরেে মজজ্ঞলোিলো েেরত প্লোরেি, 
অেবলো বনু্বলোন্ব ও প্মেহচতরেে মজজ্ঞলোিলো েেরত প্লোরেি । এগুরিলো হরিলো িবরচরয় িস্তলোে প্দ্ধমত, মেন্তু 
তলোরত ্রতলোমেত হবলোে িম্লোবিলোও েলোরে ।  
দেমিে প্ত্রপ্মত্রেলোয় আপ্মি এেসি মবজ্ঞলোপ্ি মেরত প্লোরেি বলো মিমেকে ষ্ট ইন্লোেরিি িলোইরিও আপ্মি মবজ্ঞলোপ্ি 
মেরত প্লোরেি : মবজ্ঞলোপ্রি উরলেখ্ েরুি আপ্মি ফ্ে, বলোিলোয় এেিলোরে েতজি িেি্য েলোরে আপ্িলোে িলোরে, 
মে ধেরণে বলোিলো খঁু্জরছি (ফ্েলোি জলোয়গলোয়, েতিলো আয়তরিে , েতিলো আপ্মি ব্যয় েেরত প্লোেরবি ) । 
বাসা সংক্ান্ত এছিন্সির মাধ্্যছম :
বলোিলো িংক্লোন্ত এরজস্টন্স বলোিলো ভলোড়লো ফ্েবলোে ও মবসক্ েেলোে েলোজ েরে েলোরে । 
েমে আপ্মি ফ্েলোরিলো বলোিলো িংক্লোন্ত এরজস্টন্সরত েলোি , আপ্মি ্রতলোমেত হওয়লোে হলোত ফ্েরে অরিেিলোই িুেসক্ষত 
েলোেরবি েলোেণ এরজস্টন্স আপ্িলোরে িবরক্ষত্ত্রই িলোহলোে্য েেরব বলোিলো িংক্লোন্ত ব্যলোপ্লোরে । তরব আপ্িলোরে 
এরজস্টন্সরে প্য়িলো মেরত হরব : েমে বলোিলো ভলোড়লো ফ্িি তরব এেিলোরিে ভলোড়লো এরজস্টন্সরে মেরত হরব বলো েমে 
বলোিলো ফ্েরিি তলোহরি বলোিলোে খ্েরচে ৩% খ্েচ এরজস্টন্সরে মেরত হরব । 
এরজস্টন্স অি্যলোি্য ব্যবহলোেেলোেীরেে েলোছ ফ্েরে শুরি বলোছুি এবং ফ্ে জলোয়গলোয় বলোিলো খঁু্জরবি  ফ্িখ্লোরি েত 
ভলোড়লো হরত প্লোরে বলোিলোে, আরগ ফ্জরি মিি । 

ক�ভোবে েোসো কোেবে কোেবেে 
্রেরি ফ্েলোি অঞ্চরি েলোেরত চলোি ফ্িিলো ফ্বরছ মিি । বলোিলোে ভলোড়লো বলো বলোিলো ফ্েিবলোে জি্য তলোে েলোি অঞ্চি 
হহরিরব প্লোেকেে্য হয় : শহরেে ফ্িন্লোরে বলোিলোে ভলোড়লো িলোধলোেণভলোরব ফ্বশী হয় মেন্তু ফ্িন্লোে ফ্েরে ে্ভরে শহরেে 
প্মেমধ অঞ্চরিে বলোিলোে ভলোড়লো তুিিলোি্ভিেভলোরব েি হয় । েখ্রিলো েখ্রিলো বলোিলো ভলোড়লো বলো বলোিলোে েলোি ফ্বশী 
হওয়লোে েলোেণ বলোিলো িুপ্লোেিলোরেকে ি, ফ্েলোেলোিপ্লোি বলো সু্রিে েলোছলোেলোহছ হরি । 
বলোিলো আিবলোবপ্ত্রিহ মিরত চলোি বলো আিবলোবপ্ত্র ছলোড়লো মিরত চলোি ফ্িিলো আরগ ফ্ভরব মিি । েমে আপ্িলোে মিজস্ব 
আিবলোবপ্ত্র িলো েলোরে আে েমে িলো মেিরত চলোি তলোহরি আিবলোবপ্ত্রিহ িলো েলোরে আে েমে িলো মেিরত চলোি 
তলোহরি আিবলোবপ্ত্রিহ বলোিলো ফ্বরছ মিি । বলোিলোে ভলোড়লো িবিিয় ফ্বশী হরব েখ্ি ফ্িিলো আিবলোবপ্ত্রিহ েলোেরব ।  

েোসো কোেবে কোেেোর আবে ক� ক� �রবে হবে 
্রেরি বলোিলোিলো ফ্েখ্রত েলোি , িম্ব হরি ফ্ে ব্যলোসতি বলোিলো িম্পরেকে  ভলোরিলো জলোরি তলোরে িলোরে মিরয় েলোি :
• বলোিলোে িলোলিেরে মবেু্যৎ িেবেলোহ ব্যবস্লো িম্পরেকে  মজজ্ঞলোিলো েরুি , 
• জলোিিলোগুরিলো ভলোরিলো েরে ফ্েরখ্ মিি , েমে জলোিিলোগুরিলো খু্ব পু্রেলোরিলো হয় তরব তলো গেি হরত ও বলোিলো িলোণ্লো 

হরত ফ্বশী িিয় ফ্িরব । 
• ্রমতরবশীরেে িম্পরেকে  খ্বে মিরয় মিি । হয়রতলো আপ্মি ্রমতরবশী হহরিরব প্মেবলোেরেে বলো েলোেলো েি 

ফ্েলোিলোহি েরে তলোরেে প্ছদি েেরবি । 
• ঘে গেি হওয়লোে ব্যবস্লো িম্পরেকে  ভলোরিলো েরে ফ্জরি মিি । ফ্িিলো মে স্বলোধীিভলোরব েলোজ েরে িলোমে পু্রেলো আবলোিরিে 

এে জলোয়গলো ফ্েরে মিয়ম্রিত হয় ফ্জরি মিি । িিস্ত ঘে মিেিরতলো গেি েেরত প্লোরে মেিলো ফ্জরি মিি । 
• ফ্েওয়লোিগুরিলো ফ্েরখ্ মিি ও ফ্জরি মিি ফ্িখ্লোরি ছত্রলোে প্রড় মেিলো  । 
• ফ্জরি মিি ফ্ে বলোিলোে প্লোইপ্গুরিলো পু্রেলোরিলো মেিলো ও মে মজমিি মেরয় দতেী : েমে িীিলো মেরয় দতেী িলো হরয় 

েলোরে তরবই ভলোরিলো, েলোেণ িীিলো শেীরেে প্রক্ষ ক্ষমতেলোেে । 

বাসা ববছে বেওয়া 
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বাসা ভাড়া বেওয়ার আছগ তেেু খরছচর েো হহছসব েছর বেওয়া দরোর 
বলোিলো ভলোড়লোে িলোরে ফ্ে বলোইরেে খ্েচগুরিলো ফ্েলোগ হয় ফ্িগুরিলোে েেলো ফ্ভরব ফ্িওয়লো উহচত : পু্রেলো বলোিলোে প্মেষ্লোে 
েেবলোে খ্েচ , বলোিলো গেি েেলোে ে্রি েমে স্বয়ংিম্প্ভণকে হয় তলোে জি্য ফ্ে খ্েচ , লিিি বলো উরত্তলোিি ে্রি েলোেরি 
তলোে খ্েচ ইত্যলোমে (এখ্লোরি ফ্িই খ্েচগুরিলোরে “আিুষমগিে খ্েচ” বিলো হয় ) ।  

বাসা ভাড়ার চুসতিপরে ( ভাড়ার ) 
একটা বাসা ভাড়া নেওয়া 
এেিলো বলোিলো ভলোড়লো ফ্িবলোে অেকে বলোিলোে িলোলিরেে িলোরে বলোিলোয় েলোেলোে জি্য এেিলো চুসতিপ্ত্র েেলো । 
িমিে েেলো হি “বলোিলোে ভলোড়লোে অবস্লোরিে জি্য চুসতিপ্ত্র” মেন্তু িলোধলোেণভলোরব ব্যবহলোে েেলো হয় বলোিলো ভলোড়লোে 
চুসতিপ্ত্র।
বলোিলোে িলোলিে ফ্ে বলোিলো ভলোড়লো ফ্েয় তলোরে ইজলোেলোেলোতলো বিলো হয় । ফ্ে ব্যলোসতি বলোিলো ভলোড়লো ফ্িয় তলোরে ভলোড়লোসিয়লো বলো 
ভলোড়লোরি বরি । 
বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্ত্র িই েেবলোে আরগ ভলোরিলো েরে প্রড় ফ্িরবি । বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্ত্র গুরুত্বপ্্ভণকে তে্য 
ফ্িখ্লো েলোরে : মে ধেরণে চুসতিপ্ত্র, ্রমত িলোরি েত ইউরেলো েরে মেরত হরব ( েলোরে বলোিলো ভলোড়লোে অবস্লোরিে 
ভলোতলো ) বরি, বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র েত মেরিে জি্য (তলোে িলোরি েতমেি ওই ভলোড়লোবলোড়ীরত েলোেরত প্লোেলো েলোরব 
) , ভলোড়লোরি হহরিরব মে মে েেণীয় ও মে মে অমধেলোে , অমতমেতি বলোিলো ভলোড়লো ছলোড়লো অমতমেতি খ্েচ এবং ফ্েিলো 
বলোিলো ভলোড়লোে িরধ্য মিমেকে ষ্ট ফ্িিলো ফ্িখ্লো েলোেরব । 

বাসা ভাড়ার চুক্তিপত্রের নে নে গুরুত্বপূর্্ণ জিজেস থাকক 
বাসা কতটা শক্তি উৎপাদকে সক্ষম তার সাক্ট্ণ জিককট  
বলোিলোে িলোলিেরে আপ্িলোরে এই িলোসিকে মিরেি ফ্েখ্লোরত হরব েলোরে ইতলোলিয়লোরি বরি l’attestato di 
prestazione energetica “APE” এবং এই শংিলোপ্ত্র আপ্মি েখ্ি বলোিলোে চুসতিপ্ত্র ফ্েমজস্লোে েেরবি 
তখ্ি িলোলিরেে আপ্িলোরে এই শংিলোপ্ত্র ফ্েওয়লোে েেলো । এই ডেুরিন্ এ বিলো হয় বলোিলোে েতিলো শসতিবহি 
েেলোে িলোিেকে্য ও তলো ফ্েলোি ফ্িরভরিে । অেকেলোৎ বলোিলো গেি েেরত ্রমতবছে ফ্ে ;প্মেিলোণ মবেু্যৎশসতিে 
্ররয়লোজি বলো গেিপ্লোমি বলোিলোরত বলো বলোিলোরে িলোণ্লো েেরত তলোেই হহিলোব । 
েলোরজই েখ্ি বলোিলোভলোড়লোে জি্য চুসতিপ্ত্র ফ্েমজস্লোে েেরবি তখ্ি এই ( APE) শংিলোপ্ত্র আপ্িলোে হলোরত 
েলোেরত হরব িয়রতলো আপ্িলোে জমেিলোিলোও হরত প্লোরে ।

বাসা থাকার নোগ্্য জকো তার িে্য শংসাপরে 
বলোিলো েত প্মেিলোণ শসতি উৎপ্লোেরি িক্ষি তলোে ্রশংিলোপ্ত্র ছলোড়লোও বলোিলোে িলোলিরেে আপ্িলোরে বলোিলো েলোেলোে 
ফ্েলোগ্য মেিলো তলোে ্রশংিলোপ্ত্র ফ্েওয়লোে েেলো ।এই ্রশংিলোপ্ত্ত্র বিলো হয় ফ্ে বলোিলো মিেলোপ্ে এবং বলোিরেলোগ্য 
। িতুি বলোিলোে ফ্ক্ষত্ত্র এই শংিলোপ্ত্র খু্বই ্ররয়লোজিীয় অেকেলোৎ ফ্ে বলোিলোগুরিলো ২০০৩ এে ৩০ ফ্শ জরুিে প্রে 
গরড় উরিরছ । ফ্ে বলোিলো এই তলোমেরখ্ে আরগ হরয়রছ ফ্িরক্ষত্ত্র এই ্রশংিলোপ্ত্র শুধু ্ররয়লোজি হরব েমে বলোিলোয় 
ফ্েলোরিলো িতুি েলোজ হরয় েলোরে আরগে ফ্েলোরিলো জলোয়গলো ফ্ভরগি বলো িতুি েরে গরড় ফ্তলোিলো হয় ফ্িরক্ষত্ত্রই ।  

ভাড়া বাসা
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আমােত ও জেশ্চয়তার িে্য আমােত 
আিলোিত হি মেছু প্মেিলোণ িলোেলো েখ্ি ফ্ে ব্যলোসতি বলোিলো ভলোড়লো মিরত ইছুেে মতমি বলোিলোে িলোলিেরে অেবলো বলোিলো 
খঁু্রজ ফ্েবলোে এরজস্টন্সরে আগলোি ফ্েি । এই আিলোিত বলো িলোেলোে অংশ বলোিলোে িলোলিরেে জি্য বলো বলোিলো ফ্খ্লঁোজলোে 
এরজস্টন্সে জি্য এেিলো মিচিয়তলো : ফ্ে ব্যলোসতি বলোিলো ভলোড়লো মিরত চলোয়,আিলোিরতে িলোধ্যরি ফ্ি মিচিয়তলো ফ্েলোগলোয় 
ফ্ে ফ্ি বলোিলোে চুসতিপ্ত্ত্র িই েেরব, েলোেণ ফ্ি ওই িলোেলো গমছেত ফ্েরখ্ বলোিলোরে মিরজে িলোরি “ধরে ফ্েরখ্রছ” । 
মিচিয়তলোে জি্য আিলোিত হি এেিলো িলোেলোে অংশ েলো বলোিলোে িলোলিে ভলোড়লোরিরেে েলোরছ চলোয়, েমে ভলোড়লোরি 
বলোিলোে চুসতিপ্ত্র ফ্িরি িলো চরি তলোহরি ফ্েি তলো িলোলিে ব্যবহলোে েেরত প্লোরে (বলোিলো ভলোড়লো িলো ফ্েয়, বলোিলোে ক্ষমত 
েরে )বলোিলোে চুসতিপ্ত্ত্রে িিয়িীিলো ফ্শষ হরয় ফ্গরি েমে িবমেছু মিে েলোরে, তখ্ি এই িলোেলোিলো ভলোড়লোরিরে 
বলোিলোে িলোলিে ফ্িেত মেরয় ফ্েয়।

বাসার চুক্তিপত্রের নরজিত্্রেশে 
বলোিলোে িলোলিে বলো ভলোড়লোরিরে িই েেলোে ৩০ মেরিে িরধ্য বলোিলোে চুসতিপ্ত্র ফ্েমজত্্রিশি েেরত হরব । 
ফ্েমজত্্রিশি ছলোড়লো বলোিলোে চুসতিপ্ত্র গ্রহণরেলোগ্য  হরবিলো এবং ফ্িরক্ষত্ত্র জমেিলোিলোও হরত প্লোরে । 
েমে বলোিলোে চুসতিপ্ত্র বছরে শুধুিলোত্র ৩০ মেরিে েি ফ্িয়লোরেে হয়, তরব বলোিলোে চুসতিপ্ত্ত্রে ফ্েমজত্্রিশরিে 
্ররয়লোজি ফ্িই । 
বলোিলোে চুসতিপ্ত্র েলোজস্ব আেলোয়েলোেী এরজস্টন্স বলো Agenzia delle Entrate ফ্ত ট্গরয় ফ্েমজত্্রিশি েেরত 
হরব : আপ্মি িেলোিমে এই অমিরিে েলোউন্লোরে ট্গরয় েেরত প্লোরেি বলো এই অমিরিে ওরয়বিলোইরি ট্গরয় 
অিিলোইরিও ফ্েমজত্্রিশি েেরত প্লোরেি । 
এই বলোিলোে চুসতিপ্ত্ত্রে ফ্েমজত্্রিশরিে এেিলো খ্েচ আরছ েলোরে ফ্েমজত্্রিশরিে খ্েচ বলো imposta di 
registro বরি । 
েমে বলোিলোে চুসতিপ্ত্ত্রে ফ্েমজত্্রিশি বলোিলোে িলোলিে েরে েলোরে তরব তলোরে বিরবি ফ্িিলো িংেক্ষণ েেরত । 
েলোেণ এই বলোিলোে চুসতিপ্ত্ত্রে ফ্েমজত্্রিশরিে িিস্ত তে্য মবমভন্ন েলোরজ িলোরগ ফ্েিি ফ্েসিরডন্স বলো residenza 
বলো বলোিলোে মিেলোিলো বেিলোরি, বলোিলো িমিে মেিলো তলোে ্রশংিলোপ্ত্র বলো l’idoneita` alloggiativa এবং েখ্ি 
বলোইরে ফ্েরে প্মেবলোরেে িেি্যরেে েলোউরে আিরত চলোি তখ্ি ফ্ে তলোরে আিরত ফ্েলোরিলো বলোধলো ফ্িই বরি 
্রশংিলোপ্ত্র ফ্প্রত হয় অেকেলোৎ nulla osta al ricongiungimento familiare এইিব ফ্ক্ষত্ত্র এিলো েলোরজ 
িলোরগ । 

বলোিলোে চুসতিপ্ত্ত্রে ফ্েমজত্্রিশরিে ব্যলোপ্লোরে মবশরে জলোিরত

িতেকে ীেেণ: ফ্েমজস্ট্রি েেলো ছলোড়লো বলোিলো ভলোড়লো ফ্েওয়লো েলোরবিলো,অেকেলোৎ েলোজস্ব আেলোয়েলোেী এরজস্টন্সরত ফ্েমজস্ট্রি েেলো 
বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র ছলোড়লো। ফ্েমজস্ট্রিেকৃ ত চুসতিপ্ত্র  ছলোড়লো বলোিলো ভলোড়লো ফ্েওয়লো অপ্েলোধ । 

তলোছলোড়লোও েমে বলোিলো ভলোড়লো ফ্েি অেচ বলোিলোে চুসতিপ্ত্র ফ্েমজস্ট্রি েেলো িলো েলোরে, তরব ভলোড়লোরি হহরিরব আপ্িলোে 
অমধেলোে েলোেরবিলো ।  

চুসতিপত্রের ধ্রণ 
বলোিলোে চুসতিপ্ত্র মবমভন্ন ধেরণে হয় । 
বলোিলোে চুসতিপ্ত্ত্রে ধেণ অিুেলোয়ী 
• অমধেলোে ও বলোধ্যবলোধতলোিুিে েলোরজে ধেণ বেিলোরব;
• বলোিলো ভলোড়লোে প্মেিলোণ বেিলোরব 

এই ললছকে তলিে েরুে

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/cittadini/fabbricati-e-terreni/registrazione-contratti


8

্রধলোি ্রধলোি বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র ফ্ে ফ্ে ধেরণে হয় : 

বাসা ভাড়ার চুক্তিপত্রে নেখাকে বাসা ভাড়ার পজরমার্ জেজদ্ণ ষ্ট ভাকব ধাে্ণ করা নেই  
এই ধেরণে বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র িবরচরয় ফ্বশী ব্যবহৃত হয়। এই ধেরণে চুসতিপ্ত্ররে চলোেবছে + চলোেবছরেে 
িিয়িীিলোে চুসতিপ্ত্র বিলো হরয় েলোরে েলোেণ এক্ষত্ত্র চুসতিপ্ত্ত্রে িিয়িীিলো চলোে বছরেে এবং এই চুসতিপ্ত্র ফ্শষ 
হরয় েলোওয়লোে িিয় হরি স্বয়ংসক্য়ভলোরব ফ্িিলোে আেও চলোে বছে ফ্িয়লোে বলোড়লোরিলো হয় ।   
এই ধেরণে চুসতিপ্ত্ত্র ভলোড়লোসিয়লো ও বলোিলোে িলোলিে মিরজরেে িুমবধলোিরতলো বলোিলোে ভলোড়লো বলো canone ধলোেকে েেরত 
প্লোরেি ফ্ে, ্রমত িলোরি ভলোড়লোসিয়লোরে েত ভলোড়লো মেরত হরব । 
বলোিলোে িলোলিে বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র বলোমতি েরে মেরত প্লোরে অেকেলোৎ ্রেি চলোে বছরেে প্রে শুধুিলোত্র 
মেছু মিমেকে ষ্ট েলোেণ ফ্েট্খ্রয় আইি অিুেলোয়ী বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র বলোমতি েেলো ফ্েরত প্লোরে । ফ্ে ফ্ে েলোেরণ 
বলোিলোভলোড়লোে চুসতি বলোমতি েেলো ফ্েরত প্লোরে তলো হি ---- েমে িুেক্ষলোে ্ররয়লোজরি বলোিলোে ফ্িেলোিত েেলোে ্ররয়লোজি 
হয় বলো েমে বলোিলোরে ফ্ভরগি ফ্িরি িতুি েরে দতমে েেরত হয় বলো েমে বলোিলোে িলোলিে বলো তলোে প্মেবলোরেে েলোরেলোে 
বলোিলোয় েলোেলোে ্ররয়লোজি হয় বলো বলোিলো মবসক্ েরে ফ্েবলোে ্ররয়লোজি হয় । ভলোড়লোসিয়লো বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র ফ্েরে 
চলোে বছে ফ্শষ হওয়লোে আরগ ফ্বমেরয় ফ্েরত প্লোরে শুধুিলোত্র েমে খু্ব িলোংঘলোমতে ফ্েলোরিলো িিি্যলো হয় । ফ্িরক্ষত্ত্র 
ভলোড়লোসিয়লোরে বলোিলোে িলোলিেরে চুসতিপ্ত্র ফ্েরে ফ্বমেরয় ফ্েরত প্লোেলোে জি্য আরবেি েরে আগলোি ৬ িলোরিে িিয় 
মেরয় ফ্েমজস্ট্রি হচমি প্লোিলোরত হরব (অেকেলোৎ ভলোড়লো বলোিলো বলোিলোে িলোলিেরে মিমেরয় ফ্েবলোে মেরিে ছয় িলোি আরগ 
এই হচমি প্লোিলোরত হরব ।)    
চুসতিপ্ত্ত্রে আি বছে ফ্শষ হওয়লোে আরগ বলোিলোে িলোলিে ও ভলোড়লোরি েলো েলো েেরত প্লোরে : 
• িতুি মিয়রি  িতুি েরে চুসতিপ্ত্র েেরত প্লোরে। েমে বলোিলোে িলোলিে িতুি মিয়রি বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র 

িতুি েরে েেরত চলোয়, তরব তলো ভলোড়লোরিরে জলোিলোরত হরব । েমে ভলোড়লোরি িতুি মিয়রি চুসতিপ্ত্র িবলোয়ি 
েেরত চলোয়, তলো িলোলিেরে জলোিলোরত হরব । তরব এই প্দ্ধমত চুসতিপ্ত্র ফ্শষ হওয়লোে ছয়িলোি আরগ  ফ্েমজস্ট্রি 
হচমিে িলোধ্যরি  জলোিলোরত হরব । 

• বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্ত্রে ফ্িয়লোে বলোড়লোরিলোে জি্য েমে িলো েলোজী েলোরেি তরব ফ্িইরক্ষত্ত্র আপ্িলোে িলোি 
চুসতিপ্ত্র ফ্েরে বলোমতি েেলোে জি্য আপ্িলোরে আরবেি েেরত হরব বলোিলোে িলোলিরেে েলোরছ ফ্েমজস্লোে 
হচমিে িলোধ্যরি চুসতিপ্ত্র ফ্শষ হওয়লোে অন্তত ছয়িলোি আরগ । েমে এই মিয়রিে অি্যেলো হয় তরব বলোিলো ভলোড়লোে 
চুসতিপ্ত্র মিজস্ব মিয়ি িরত চলোে + চলোে বছরেে জি্য আবলোে িতুি েরে বহলোি হরব । 

বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্ত্র ফ্েখ্লোরি ভলোড়লোে প্মেিলোণ মিমেকে ষ্টভলোরব ধলোেকে েেলো ফ্িই ফ্িখ্লোরি মেছু তে্য ফ্েলোগ েেরত হরব :
• েখ্ি বলোিলো ভলোড়লো ফ্েওয়লো হরয়রছ তখ্ি বলোিলোে অবস্লো 
• বলোিলো ভলোড়লোে িিয়িীিলো (েলো েি েরে চলোে বছরেে হরত হরব )
• ভলোড়লোে প্মেিলোণ অেকেলোৎ েত েরে িলোরি িলোরি বলোিলো ভলোড়লো মেরত হরব । 
• জীবিেলোত্রলোে ব্যরয়ে বলোৎিমেে হহিলোরবে (istat) উপ্ে  িলোিজিি্য ফ্েরখ্ বলোিলো ভলোড়লো পু্িি্ভকেি্যলোয়রিে ্রসক্য়লো
• বলোিলো ভলোড়লোে অমতমেতি খ্েচ বলোিলো ফ্িেলোিত েেরত মবরশষভলোরব বলো িলোধলোেণভলোরব িলোলিে ও ভলোড়লোরিে িরধ্য 

বণ্টি । 
• বলোিলো ভলোড়লোে অমতমেতি খ্েচ (oneri accessori) িিলোিভলোরব ফ্ে বলোিলো ভলোড়লো ফ্েওয়লো হরছে তলো বণ্টি । 
• বলোিলো েতিলো শসতি উৎপ্লোেরি িক্ষি তলোে স্বপ্রক্ষ িলোসিকে মিরেি ( APE ) ভলোড়লোরিরে ফ্েওয়লো ্ররয়লোজি । 
• এছলোড়লোও েমে ফ্েলোরিলো ব্যলোপ্লোরে েু’প্ক্ষ িম্মত হরয় েলোরে তলোও জলোিলো ্ররয়লোজি । 

ফ্েখ্লো েলোয় ফ্ে বলোিলোে িলোলিে এই বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র েরেরছ তলোেলো বলোিলোে েরেে ওপ্ে ছলোড় প্লোয় েলোরে 
(detrazioni d’imposta ) ও বিলো হয় ।
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বাসা ভাড়ার চুক্তিপরে নেখাকে বাসার ভাড়া জেধ্ণাজরত 
এই ধেরণে বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্ত্র বলোিলোে ভলোড়লো ফ্প্ৌেিভলো বলো েিুরি মিমেকে ষ্ট েরে ফ্েয় । বলোিলোে ভলোড়লো বলোিলো 
মে ধেরণে ও ফ্েলোি অঞ্চরি অবহস্ত তলোে ওপ্ে মিভকে ে েরে । ফ্েিি – েমে ফ্েলোরিলো বলোিলো শহরেে ফ্েন্দ্রস্রি 
হয় তলোে ভলোড়লো ফ্বট্শ হরব , েমে বলোিলো শহরেে ফ্েন্দ্রস্ি ফ্েরে অরিে ে্ভরে হয় ফ্তলো িলোধলোেণভলোরব এই ধেরণে 
চুসতিপ্ত্ত্র বলোিলোে ভলোড়লোে প্মেিলোণ অরিে েি হয় , ফ্ে চুসতিপ্ত্ত্র বলোিলো ভলোড়লোে প্মেিলোণ মিমেকে ষ্টভলোরব ধলোেকে েেলো 
ফ্িই তলোে ফ্েরে । 
এই ধেরণে চুসতিপ্ত্র ফ্ে ফ্ে ধেরণে হরত প্লোরে :

দীর্্ণসময় নময়াদী বাসা ভাড়ার চুক্তিপরে 
েীঘকেিিয় ফ্িয়লোেী বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্ররে ৩+২ বছে ও বিলো হয়, েলোেণ এসি িবকেমিম্ন িিয়িীিলো ৩ বছে 
এবং এই চুসতিপ্ত্র ফ্শষ হরি তলো মিরজ ফ্েরেই আরেলো ২ বছরেে জি্য িবলোয়ি হয় । এই চুসতিপ্ত্রসি  িরবকেলোচি 
৪+২ বলো ৫+২ বছরেে জি্য আবলোে চলোিু েেলোে িুরেলোগ আরছ।  
এই ধেরণে চুসতিপ্ত্ত্র বলোিলোে িলোলিে ও ভলোড়লোরিে তলোরেে বলোিলোে েরেে ওপ্রে ছলোড় প্লোওয়লোে অমধেলোে 
আরছ, েলোরে agevolazioni fiscali ও বরি । 
বলোিলোে িলোলিে বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র বলোমতি েেরত প্লোরে শুধুিলোত্র ্রেি ৩ বছরেে প্ে অেকেলোৎ ্রেিবলোে 
েখ্ি এই চুসতিপ্ত্র ফ্শষ হরছে তখ্ি ( অেবলো ্রেি ৪ বছে প্রে েমে চুসতিপ্ত্র ৪+২ বছরেে হয় বলো ্রেি 
৫ বছে প্রে েমে চুসতিপ্ত্র ৫+২ বছরেে হয় ) । মেন্তু বলোিলোে িলোলিে এই চুসতিপ্ত্র শুধুিলোত্র মেছু মিমেকে ষ্ট 
েলোেরণই বলোমতি েেরত প্লোরে : েমে বলোিলোে িুেক্ষলোে জি্য এরত ফ্িেলোিত েেরত হয় । েমে িতুি বলোিলো 
গরড় ফ্তলোিলোে জি্য বলোিলো ফ্ভরগি ফ্িিলো হয়। েমে বলোিলোে িলোলিে বলো তলোে প্মেবলোরেে ফ্িলোরেরেে েলোেলোে জি্য 
অেবলো বলোিলো ্ররয়লোজি হয় অেবলো মবসক্ েেলোে ্ররয়লোজি হয় । ৩ বছরেে চুসতিপ্ত্র ফ্শষ হওয়লোে আরগ েমে 
ফ্েলোরিলো িলোংঘলোমতে অিুমবধলো হয়,শুধু তখ্মি ভলোড়লোরি বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র ফ্েরে ফ্বমেরয় ফ্েরত প্লোরে । 
েমেও ভলোড়লোরিরে ফ্িরক্ষত্ত্র বলোিলোে িলোলিেরে  বলোিলো ফ্েরে ফ্বমেরয় েলোওয়লোে ৬ িলোি আরগ  ফ্েমজস্ট্রি হচমিে 
িলোধ্যরি ফ্িলোসিশ মেরত হরব (অেকেলোৎ এই হচমি  িলোলিেরে বলোিলো  ফ্ছরড় ফ্েওয়লোে অন্ততপ্রক্ষ ৬ িলোি আরগ 
প্লোিলোরত হরব ) । 
চুসতিপ্ত্র অিুিলোরে ৫ বছে ফ্শষ হওয়লোে আরগই বলোিলোে িলোলিে ও ভলোড়লোরিে প্রক্ষ েলো েলো েেলো িম্ব :

 ∙ বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র িতুি মিয়রি চলোিু েেলো, েমে চুসতিপ্ত্র িতুি মিয়রি চলোিু েেরত চলোি, তলোহরি 
অপ্েপ্ক্ষরে ফ্েমজস্ট্রি হচমিে িলোধ্যরি চুসতিপ্ত্র ফ্শষ হওয়লোে অন্ততপ্রক্ষ ৬ িলোরি আরগ জলোিলোরত হরব । 

 ∙ বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র িতুি মিয়রি চলোিু েেরত িলো চলোওয়লো : এরক্ষত্ত্র চুসতিপ্ত্র বলোমতি েেরত হরব েলোরে 
(disdetta) বরি । এই বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র বলোমতি েেলোে আরবেি বলোিলোে িলোলিেরে ফ্েমজস্ট্রি হচমিে 
িলোধ্যরি চুসতিপ্ত্র ফ্শষ হওয়লোে অন্ততপ্রক্ষ ৬ িলোি আরগ প্লোিলোরত হরব । েমে তলো িলো েেলো হয় তরব বলোিলো 
ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র আপ্িলো আপ্মিই আরগে মিয়রি ২ বছরেে জি্য আবলোে চলোিু হরয় েলোরব । 

অস্ায়ী বাসা ভাড়ার চুক্তিপরে
অস্লোয়ী বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র িবকেমিম্ন ১ িলোরিে জি্য ও িরবকেলোচি ১৮ িলোরিে জি্য হরত প্লোরে, েলো আে িবলোয়ি 
েেলো িম্ব হরবিলো । বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্ত্রে ফ্িয়লোে ফ্শষ হরয় ফ্গরি তলো মিরজ মিরজই িিলোতি হরয় েলোরব।  
এই ধেরণে বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র ফ্িই িিস্ত িলোিুরষে জি্য েলোেলো ফ্েলোি    বলোিলোরত অল্প িিরয়ে জি্য েলোেরত চলোয় । 
িলোধলোেণভলোরব এই চুসতিপ্ত্র ছলোত্রছলোত্রী, ফ্ে ব্যলোসতি এেসি মবরশষ ফ্িৌিুরি েলোজ েরেি, েলোরেে বেলিে চলোেেী  
ইত্যলোমে.... এই ধেরিে ফ্িলোরেেলোই মিবকেলোচি েরে েলোরেি। 
এই ধেরণে চুসতিপ্ত্র তখ্িই আবলোে িতুি চলোিু েেলো িম্ব েখ্ি ফ্ে েলোেরণ বলোিলো ফ্িওয়লো হরয়রছ েমে তখ্িও 
তলো বজলোয় েলোরে ফ্েিি : এেজি চলোেুেীজীবী ফ্িলোে েমে এই অস্লোয়ী বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্ত্র বলোিলো ভলোড়লো মিরয় 
েলোরে েলোেণ ফ্ে ফ্েলোম্পলোমিরত েলোজ েরে তলোেলো েলোরজে জি্য অি্য শহরে প্লোমিরয়রছ আে েখ্ি এই অস্লোয়ী 
বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র ফ্শষ হরছে তখ্িও তলোে ফ্েলোম্পলোমি তলোরে মিরজে শহরে মিরে েলোওয়লোে সিদ্ধলোন্ত ফ্েয়মি, 
ফ্িইিিয় চলোেুেীজীবী ব্যসতি বলোিলোে িলোলিরেে েলোরছ  বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র িবলোয়রিে জি্য  আরবেি েেরত 
প্লোরে । 
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চুসতিপ্ত্ত্রে িবলোয়রিে আরবেি বলোিলোে িলোলিরেে েলোরছ ফ্েমজস্ট্রি হচমিে িলোধ্যরি প্লোিলোরত হরব । 
বলোিলোে িলোলিে ভলোড়লোরিরে বলোিলো ভলোড়লোে অস্লোয়ী চুসতিপ্ত্র আবলোে িবলোয়ি েেরত বিরত প্লোরে, শুধু েমে 
ভলোড়লোরি ওই বলোড়ীরত অল্প মেছুমেরিে জি্য েলোেলোে ফ্েলোি েলোেণ েলোরে। 

জবশ্বজবদ্যালকয়র ছারেছারেীকদর িে্য বাসার চুক্তিপরে 
মবশ্বমবে্যলোিরয়ে ছলোত্রছলোত্রীরেে জি্য বলোিলোে চুসতিপ্ত্র শুধুিলোত্র মবশ্বমবে্যলোিরয়ে ছলোত্রছলোত্রীরেে জি্য িংেসক্ষত 
। এে িিয়িীিলো ৬ িলোি ফ্েরে ৩ বছে অবমধ হরয় েলোরে । ্রেিবলোে ফ্িয়লোে ফ্শষ হরয় ফ্গরি চুসতিপ্ত্ত্রে 
িিয়িীিলো আবলোে িবলোয়ি েেলো িম্ব । এই িবলোয়ি মিে ্রেি ফ্িয়লোরেে িিলোি িিয়িীিলোে জি্য মিরজ 
মিরজই িবলোয়ি হরয় েলোয়। 
ভলোড়লোরি চুসতিপ্ত্র ফ্েরে ফ্বমেরয় ফ্েরত প্লোরে েখ্ি ফ্ি তলোে িলোি চুসতিপ্ত্র ফ্েরে বলোমতি েেবলোে আরবেি 
বলো (disdetta) েেরব অন্তত চুসতিপ্ত্র ফ্শষ হওয়লোে এেিলোি আরগ বলো মেছু মেছু মিউমিসিপ্্যলোলিসি বলো 
েিুরিরত চুসতিপ্ত্র ফ্শষ হওয়লোে ৩ িলোি আরগ । এই ধেরণে চুসতিপ্ত্ত্র বলোিলোে িলোলিরেে আয়েরে ছলোড় 
প্লোবলোে অমধেলোে েলোরে । 

বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র েত ভলোড়লো মেরত হরব ফ্িিলো আরগ ফ্েরে মিমেকে ষ্ট ফ্েখ্লোরি ফ্িরক্ষত্ত্র মিমেকে ষ্ট িিকে প্্ভেরণে 
িলোধ্যরি এই আরবেি েেরত হরব । 

ফ্ে িিস্ত বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র বহুমেি ধরে চরি আিরছ তলোে জি্য মিমেকে ষ্ট িিকে

অস্লোয়ী বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্ত্রে জি্য মিমেকে ষ্ট িিকে 

ইউমিভলোসিকেসিে ছলোত্রছলোত্রীরেে জি্য বলোিলো ভলোড়লোে জি্য মিমেকে ষ্ট িিকে

মিমেকে ষ্ট আঞ্চলিে অমিরিে িতলোিত অিুেলোয়ী ফ্ে চুসতিপ্ত্ত্র 
 বলোিলোে ভলোড়লো মিধকেলোমেত তলোে জি্য মিমেকে ষ্ট িিকে 

এই ললছকে তলিে েরুে

এই ললছকে তলিে েরুে

এই ললছকে তলিে েরুে

এই ললছকে তলিে েরুে

https://www.sunia.info/wp-content/uploads/2020/07/Firenze_All-A-contratto-locazione-abitativa.pdf
https://www.sunia.info/wp-content/uploads/2020/07/Firenze_All-B-contratto-transitorio.pdf
https://www.sunia.info/wp-content/uploads/2020/07/Firenze_All-C-contratto-studentesco.pdf
https://www.sunia.info/wp-content/uploads/2020/07/Firenze_ACCORDO-TERRITORIALE-25-06-2020.pdf
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বাসা ভাড়ার চুক্তিপরে ো নশষ হকল বাসা নকোর সম্াবো থাকক 
বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র েলো ফ্শষ হরি ভলোড়লোরিে প্রক্ষ ফ্িই বলোিলো মেরি ফ্িওয়লোও িম্ব হয়, তলোই এই চুসতিপ্ত্ররে 
ক্রয়ে জি্য ভলোড়লো বলো rent to buy ও বিলো হরয় েলোরে । 
িলোধলোেণ বলোিলো ভলোড়লোে ফ্েরে এই ধেরণে বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্ত্র বলোিলো ভলোড়লোে প্মেিলোণ িলোধলোেরণে ফ্েরে ফ্বশী 
হয় েলোেণ বলোিলো মবসক্ে িিরয়ে বলোিলোে চ্ভ ড়লোন্ত ি্ভরি্যে মেছু অেকে অস্টগ্রি মেরত হয় অেকেলোৎ বলোিলোে মবসক্ে িিরয়ে 
ফ্ে ি্ভি্য তলোে এেিলো অংশ বলোিলো ভলোড়লোে িলোরে আরগই ধেলো েলোরে । এই ধেরণে চুসতিপ্ত্র েশ বছে চিরত প্লোরে ।  

বাসা ভাড়ার চুক্তিপরে ো কাকির সাকথ সম্পজক্ণ ত 
েখ্রিলো েখ্রিলো েলোরজে চুসতিপ্ত্ত্র ফ্িখ্লো েলোরে ফ্ে ব্যসতি েলোজ েরে ফ্ি েলোরজে িলোলিরেে বলোিলোয় েলোেরতও প্লোরে 
। এই ফ্ক্ষত্রগুরিলো হরছে, িহিলোলিেলোিলোে মবম্ডিং এ েলোরেলোয়লোি বলো গকৃহস্লোিী েলোরজ িলোহলোে্যেলোেী ব্যসতি বলো এেসি 
মবম্ডিং এে  ফ্েখ্লোরশলোিলো েেলোে ফ্ে ফ্িলোে তলোরেে জি্যই ্ররেলোজ্য । 
েলোেলো এই ধেরণে েলোজ েরে তলোরেে বলোিলোয় েলোেরত ফ্েওয়লো হয় েলোেণ তলোেলো বলোিলোে িলোলিরেে জি্য েলোজ েরে । 
এই ফ্ক্ষত্ত্র েলোরজে িলোরে িম্পমেকে ত বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র বলো (contratto di locazione d’opera ) েেলো হয় । 
েখ্ি েলোরজে িিয়িীিলো ফ্শষ হরয় েলোয় তখ্ি ফ্ে ব্যসতি েলোজ েেরতলো তলোরে বলোিলো ফ্ছরড় মেরত হরব । 

জবোমূকল্য ব্যবহাকরর ভাড়ামুতি বাসার চুক্তি 
ভলোড়লোিুতি বলোিলোে চুসতিপ্ত্র (contratto di comodato d’uso) অি্যলোি্য বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্ত্রে ফ্েরে 
আিলোেলো। এই চুসতিপ্ত্ত্র ফ্েলোরিলো অেকে খ্েচ হয়িলো ।অেকেলোৎ ্ররত্যে িলোরিে বলোহড় ভলোড়লো মেরত হয়িলো । 
ফ্ে ব্যলোসতি এই ধেরণে চুসতিপ্ত্র অিুিলোরে বলোিলোে ব্যবহলোে েরে ফ্িই ব্যলোসতিরে অেকে ঋণ গ্রহণেলোেী বলো 
comodatario  বিলো হয় । এই চুসতিপ্ত্র ফ্শষ হরি বলোিলো ব্যবহলোেেলোেী ব্যসতিরে এই বলোিলো ফ্ছরড় মেরত হরব । 
এই ধেরণে চুসতিপ্ত্ররতও অি্যলোি্য বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্ত্রে িরতলো Agenzia delle entrate বলো েলোজস্ব এরজস্টন্স 
ফ্ত ফ্েমজত্্রিশি েেলো আবশ্যে । 

নে চুক্তিপত্রে সাবললি বা সাবকলট নদওয়া হয় 
েমে আপ্মি এেসি বলোিলো ভলোড়লো ফ্িি, তলোে এেিলো অংশ অি্য েলোউরে ভলোড়লো মেরত প্লোরেি (িলোবলিজ অেবলো িলোবরিি 
ফ্েওয়লো ) েমে  
• আপ্িলোে বলোিলো ভলোড়লোে ফ্ে চুসতিপ্ত্র এরত ফ্েলোরিলো বলোধলো িলো ফ্েয়  ;
• এই চুসতিপ্ত্ত্র শুধু বলোিলোে এেিলো অংশই আপ্মি অি্য েলোউরে ভলোড়লো মেরত প্লোরেি : অি্যরে পু্রেলো বলোিলোে 

ভলোড়লো ফ্েওয়লো শুধুিলোত্র তখ্িই িম্ব, েখ্ি বলোিলোে িলোলিে আপ্িলোরে অিুিমত মেরব এবং বলোিলো ভলোড়লোে 
চুসতিপ্ত্ত্র ফ্িই েেলো প্মেষ্লোেভলোরব এেসি মিমেকে ষ্ট বলোরে্য উরলেখ্ েেলো  েলোেরব ;

• আপ্িলোরে ফ্েমজস্ট্রি হচমিে িলোধ্যরি বলোিলোে িলোলিেরে জলোিলোরত হরব ফ্ে আপ্মি আপ্িলোে বলোিলো অি্য েলোউরে 
ভলোড়লো মেরছেি এবং ফ্ে বলোিলোিলো িলোবরিি মিরছে, েয়সি রুি মেরছেি ও েত মেরিে জি্য এই িলোবলিরজে 
চুসতি েরেরছি  তলো জলোিলোরত হরব । 

েমে বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র িলোিময়ে িিরয়ে জি্য হয় বলো বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র মবশ্বমবে্যলোিরয়ে ছলোত্রছলোত্রীরেে 
জি্য হয়, তরব এই ধেরণে চুসতিপ্ত্র অিুেলোয়ী বলোিলো িলোবরিি ফ্েওয়লো িম্ব িয়।  
িলোবরিি চুসতিে ফ্িয়লোে বলোহড়ে িলোলিরেে িলোরে বলোহড় ভলোড়লো ফ্িওয়লোে চুসতিে ফ্িয়লোরেে িিয়িীিলো অমতক্ি েেরত 
প্লোেরবিলো। 
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বাসা ভাড়ার চুসতিপরে অে্য বোে ব্যসতিছে হস্ান্তর েরা 
(চুসতিপরে হস্ান্তর এবং অে্য ব্যসতির বদলল হহছসছব প্রছবশ ) 
েখ্ি বলোিলোে িলোলিে বলো ভলোড়লোরি বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্ত্র তলোরেে জলোয়গলোয় অি্য েলোউরে বেলি হহরিরব আরি 
তখ্ি তলোরে চুসতিপ্ত্ত্রে হস্তলোন্তে বিলো হয় : ফ্েিি , েমে ভলোড়লোরি অি্য ফ্েলোি বলোিলোরত ফ্েরত চলোয় এবং বলোিলোে 
িলোলিরেে িলোরে  েেলো বরি তলোে বনু্রে তলোে বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্ত্র বেলি হহরিরব আরি । 
েখ্ি বলোিলো অরিে ফ্িলোেরে ভলোড়লো ফ্েওয়লো হয় এবং ফ্িই ভলোড়লোরিরেে িরধ্য ফ্েউ বলোিলো ফ্ছরড় অি্য ফ্েলোেলোও 
েলোওয়লোে আরগ বলোিলোে অি্য ভলোড়লোরিরেে তলোে জলোয়গলো মেরয় েলোয় তখ্িও এই চুসতিপ্ত্ত্রে হস্তলোন্তে ঘরি । 
েখ্ি ফ্েলোরিলো বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র অি্য েলোউরে তলোে ইরছেে মবরুরদ্ধ ফ্েওয়লো হয় তখ্ি তলোরে বেলি হহরিরব 
্ররবশ বলো subentro বরি । ফ্েিি – েখ্ি এে ভলোড়লোরি িলোেলো েলোয় আে বলোিলোে চুসতিপ্ত্র তলোে প্েবতকে ী 
উত্তেলোমধেলোেী প্লোয় । 
েলোজস্ব আেলোয়েলোেী েতিে বলো agenzia delle entrate ফ্ত এই চুসতিপ্ত্ত্রে প্মেবতকে িগুরিলো ফ্েমজস্ট্রি েেরত হয় । 
চুসতিপ্ত্র হস্তলোন্তরেে ফ্ক্ষত্ত্র(cessione) েে ফ্েওয়লো ্ররয়লোজি । চুসতিপ্ত্ত্র এেজরিে বেরি অি্যজিরে বেলি 
হহরিরব আিরি (subentro) েে ফ্েওয়লোে ্ররয়লোজি ফ্িই ।
চুসতিপ্ত্র বলোমতরিে ফ্ক্ষত্ত্র , বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র ফ্েরে ফ্বমেরয় েলোওয়লোে ফ্ক্ষত্ত্র ও বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র ফ্শষ 
হরয় ফ্গরি মে হরব এই িিস্ত ফ্ক্ষত্ত্র মবশেভলোরব জলোিরত শব্দরেলোষ (glossario) ফ্েখু্ি । 

বাসা ভাড়ার চুসতিপত্রের প্রেম সময়সীমা বশে হওয়ার পছর আবার চুসতিপরে েবায়ে বষেত্রে 
(চুসতিপত্রের সময়সীমা বাড়াবার বষেত্রে)   
চুসতিপ্ত্ত্রে িিয় বকৃহদ্ধ িলোরি হরছে বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্ত্রে বলোধ্যতলোি্ভিে ফ্িয়লোরেে প্রেও চুসতিপ্ত্ত্রে িিয়িীিলো বলোড়লোরিলো । 
উেলোহলোেণস্বরূপ্ – ফ্ে বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র ৪+৪ বছরেে , তলোে ফ্ক্ষত্ত্র ্রেি ৪ বছে প্রে এই চুসতিপ্ত্ত্রে িিয়িীিলোে 
্রিলোে ঘিলোরত হরব বলো বলোড়লোরত হরব অেকেলোৎ বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র িতুি েরে আরেলো ৪ বছরেে জি্য হরব ।
্রেি চুসতিপ্ত্র ফ্শষ হওয়লোে ৩০ মেরিে িরধ্য েলোজস্ব আেলোয়েলোেী েতিে বলো Agenzia delle entrate ফ্ত 
চুসতিপ্ত্ত্রে ্রিলোরেে েেলো জলোিলোরত হরব । এরক্ষত্ত্র মেছু েে মেরত হরব । 
ফ্ে িিস্ত বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র ৪+৪ বলো ৩+২ বছরেে ফ্িগুরিলো মিরজ মিরজই িবলোয়ি হরয় েলোয়। মিরজ মিরজই 
িবলোয়ি হওয়লোে অেকে িতুি েরে বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্ত্র িই েেরত হরবিলো : েমেও এই চুসতিপ্ত্ত্রে িিয়িীিলো 
বলোড়লোরিলো হয়, েমেিলো অন্তত েেমবহীি চুসতি বলো cedolare secca ফ্বরছ িলো ফ্িওয়লো হয় । 

চুসতিপ্ত্র হস্তলোন্তে এবং চুসতিপ্ত্ত্র অি্য ব্যসতিে বেলি হহরিরব ্ররবরশে ফ্ক্ষত্ত্র, বলোিলো ভলোড়লোে 
চুসতিপ্ত্র ফ্শষ হরয় ফ্গরি ও চুসতিপ্ত্ত্রে ফ্িয়লোে বলোড়লোবলোে ফ্ক্ষত্ত্র এই ওরয়বিলোইিসি ফ্েখু্ি 

েরতবহীে চুসতিপরে  বা CEDOLARE SECCA
বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্ত্রে জি্য মিধকেলোমেত েে ফ্েবলোে এিলো এেসি প্দ্ধমত, েলোেলো েেমবহীি চুসতিপ্ত্র অেকেলোৎ 
cedolare secca ফ্বরছ ফ্িরবি, তলোরেে চুসতিপ্ত্ত্রে ফ্েমজত্্রিশি েেলোে জি্য, চুসতিপ্ত্র িিলোতি েেরত বলো এে 
ফ্িয়লোে বলোড়লোরত ফ্েলোরিলো েে মেরত হয়িলো ।  

েেমবহীি চুসতিপ্ত্র বলো cedolare secca িম্পরেকে   মবস্তলোমেত তে্য জলোিরত এই ওরয়ব িলোইরি ফ্েখু্ি

এই ললছকে তলিে েরুে

এই ললছকে তলিে েরুে

বাসা ভাড়ার চুসতিপরে সম্পছে্থ  তবস্াতরি িাো 
বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র িম্পরেকে  মবস্তলোমেত জলোিলো েলোজস্ব আেলোয়েলোেী েতিে বলো Agenzia delle entrate এে েেলো 
এেসি প্দ্ধমত । এরক্ষত্ত্র বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্ত্রে মেছু তে্য জলোিলো আবশ্যে : িংখ্্যলো,স্লোি,বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র 
ফ্েমজত্্রিশি েেলোে মেি, cedolare secca বলো েেিুতি চুসতিপ্ত্র,তলো মিবকেলোহচত হরয়রছ মেিলো, চুসতিপ্ত্ত্রে ফ্িয়লোে, 
এবং তলো বলোড়লোরিলো হরয়রছ মেিলো । 
এই প্দ্ধমতরত িলোলিে ও ভলোড়লোরিে এবং চুসতিপ্ত্র হস্তলোন্তে বলো চুসতিপ্ত্ত্র এরেে জলোয়গলোয় বেলি আিলো হরয়রছ 
মেিলো তলো িম্পরেকে  মবস্তলোমেত জলোিলো েলোয় । 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/casa/affitto/risoluzione-cessione-e-proroga-dei-contratti
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/fabbricatiterreni/cedolare-secca/scheda-informativa-cedolare-secca
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সহমাললোোর তবত্ডিং 
িহিলোলিেলোিলোে মবম্ডিং এে অেকে হি এেসি  মবম্ডিং েুই বলো তরতলোমধে বলোিলো মিরয় গমিত েলো মবমভন্ন িলোলিরেে 
িলোলিেলোিলো মেরয় প্মেচলোলিত । 
এেসি িহিলোলিেলোিলোে মবম্ডিং এে এপ্লোিকে রিন্ এে িলোলিেরেে িহিলোলিে  বলো condomini বরি । 
মবম্ডিং এে মেছু মেছু অংশ িহিলোলিেলোিলোে অন্তভ্ভকে তি  অেকেলোৎ “িবলোে ব্যবহলোেরেলোগ্য ”। এই অংশগুরিলো ফ্িই 
আবলোিরিে িিস্ত বিবলোিেলোেী িলোিুষ ব্যবহলোে েেরত প্লোরে । ফ্েিি – সিঁহড় , ি্ভি েেজলো, লিফ্ট, মবম্ডিং এে 
িেরেে বহহভকে লোগ, ছলোে,উরিলোি, আবলোিরিে মবমভন্ন বলোিলোয় গ্যলোি িেবেলোহেলোেী ফ্ে ে্রিপ্লোমত েলোেলোে জলোয়গলো 
ইত্যলোমে । মবম্ডিং এে এই অংশগুরিলো িষ্ট েেলো েলোরবিলো বলো ফ্িলোংেলো েেলো েলোরবিলো ।   
আবলোিরিে এই িিস্ত অংরশে মিেিরতলো েলোখ্রত ও মিেভলোরব েলোজ েেলোরত ফ্ে খ্েচ আরছ তলোরে বরি আবলোিরিে 
খ্েচ বলো spese condominiali । িলোধলোেণভলোরব এই িিস্ত অংশ ব্যবহলোে েমেিলো বরি আবলোিরিে খ্েরচ 
ছলোড় প্লোওয়লো েলোরবিলো । এই আবলোিরিে খ্েচ ফ্েখ্লোরশলোিলো েরেি আবলোিরিে প্মেচলোিে  বলো amministratore 
condominiale । িহিলোলিেরেে দবিরে বলো assemblea condominiale ফ্ত এই আবলোিরিে ্রশলোিে 
মিবকেলোচি েেলো হয়। এই দবিে ্রমতসি এপ্লোিকে রিরন্ে িলোলিেরেে মিরয় হয়, ফ্েখ্লোরি তলোেলো িবলোই এেমত্রত হরয় 
সিদ্ধলোন্ত ফ্িয় । ফ্িই েরদিলোমিমিওে জি্য মে ্ররয়লোজি, ফ্েিি – এে প্মেচলোিে ফ্ে হরব, বলোিলোে েলোজ েেলোরত হরব 
(আবলোিি মবম্ডিং এে বলোইরেে অংশ আবলোে িতুি েরে েেরত হরব ) ইত্যলোমে । 
ভলোড়লোরিে আবলোিরিে িবলোে ব্যবহলোে েেলোে অংশ ব্যবহলোে েেলোে অমধেলোে আরছ । েলোরজই বলোিলোে িলোলিে বলোধ্য 
আবলোিরিে ্রশলোিেরে জলোিলোরত ফ্ে বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র স্বলোক্ষমেত হরয়রছ ও তলোে বলোিলোয় অি্য ফ্েউ ( ভলোড়লোরি 
) ও তলোে প্মেবলোে আিরছ । 
িলোধলোেণভলোরব আবলোিরিে েলোজেিকে মিভকে ে েরে বলোিলোে িলোলিরেে ওপ্ে । ভলোড়লোরি শুধু অংশ ফ্িয় অেকেলোৎ ফ্েিি 
– বলোিলো গেি েেলোে ে্রি বলো িলোণ্লো েেলোে ে্রি মে হরব তলো বলোিলোে িলোলিে সিদ্ধলোন্ত ফ্িয় , ভলোড়লোরি তলোরত অংশ ফ্িয় । 
েরদিলোমিমিও বলো মবম্ডিং এে িলোস্টবকেে খ্েরচে ব্যলোপ্লোরে বলোিলোে িলোলিে ও বলোিলোে ভলোড়লোরিে িরধ্য িহিত েলোেলো 
্ররয়লোজি । এই িহিত চুসতিপ্ত্ত্র ফ্িখ্লো েলোেলো ্ররয়লোজি । েমে চুসতিপ্ত্ত্র এই খ্েচ ফ্ে মেভলোরব ফ্েরব তলো ফ্িখ্লো 
িলো েলোরে তলোহরি ভলোড়লোরিরে অমতমেতি অেকে (oneri accessori) অেকেলোৎ বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্ত্রে অমতমেতি 
খ্েচ মেরত হরব, উেলোহলোেণস্বরূপ্ : লিিরিে চলোিু েলোখ্লোে ও েক্ষণলোরবক্ষরণে খ্েচ, বলোিলো গেি েেলোে েত্্রিে 
খ্েচ,প্লোমিে খ্েচ, প্লোতেুরয়লোে প্মেষ্লোে েেলোে খ্েচ, িবলোই ব্যবহলোে েরে ফ্ে িব জলোয়গলো তলোে িংেক্ষরণে খ্েচ 
ইত্যলোমে মেরত হরব ।  

বরতিন্্রি হচতি ও সাস্ট্থ ফাছয়ড ইছমইল 
প্াপ্তি সংবাদ সহ নরজিপ্্রে চচজি ( প্াপক চচজি পাওয়ার রশশদ সহ ) 
্রলোস্টতি িংবলোে িহ ফ্েমজস্ট্রি হচমি ফ্প্লোস্ অমিি ফ্েরে প্লোিলোরত হয় । 
েখ্ি আপ্মি ফ্েখ্রত চলোি আপ্িলোে হচমি ফ্প্ৌরঁছরছ মেিলো তখ্ি এই ্রলোস্টতি িংবলোে িহ ফ্েমজস্ট্রি হচমি প্লোিলোরিলো 
্ররয়লোজি । েখ্ি আপ্মি এই ধেরিে হচমি প্লোিলোরবি তখ্ি ্রলোপ্ে তলো প্লোওয়লোে প্ে আপ্মি বলোিলোয় এেিলো েট্শে 
প্লোরবি (্রলোপ্ে হচমি প্লোওয়লোে ফ্িলোসিশ) 
এই েেি ফ্েমজস্ট্রি হচমি প্লোিলোরিলোে খ্েচ এে ওজরিে ওপ্রে মিভকে ে েেরব । 

সাস্ট্থ ফাছয়ড ইছমইল বা PEC (posta elettronica certificata)
এসি এেসি িলোসিকে িলোরয়ড ইরিইি েলো জরুেী ডেুরিন্ প্লোিলোরত ও ফ্প্রত িলোহলোে্য েরে । 
েখ্ি এেসি িলোসিকে িলোরয়ড ইরিইি ব্যবহলোে েেলো হয় তখ্ি আপ্মি মিসচিন্ত েলোেরবি, ফ্ে আপ্মি েলোরে ইরিইিসি 
প্লোমিরয়রছি, ফ্িিলো তলোে েলোরছ ফ্প্ৌছঁলোরব । এিলো ফ্েমজস্লোে হচমি েলোতলোয়লোতিহ এে িিলোি গুরুত্বপ্্ভণকে ।
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বলোিলো ফ্েরে উরছেে েেলোে প্দ্ধমত বলোিলোে িলোলিরেে জি্য ্ররেলোমজত । এই প্দ্ধমতে িলোধ্যরি বলোিলোে িলোলিে 
পু্িেলোয় ভলোড়লোরিে হলোত ফ্েরে মিরজে বলোিলো মিরয় মিরত প্লোরে ও েমে ভলোড়লোরিে েরয়ে িলোরিে বলোিলো ভলোড়লো ফ্েওয়লো 
বলোেী েলোরে তরব তলোও বলোিলোে িলোলিে ফ্প্রত প্লোরে । এসি এেসি আইিগত প্দ্ধমত , অেকেলোৎ এসি আেলোিরতে 
সিদ্ধলোরন্তে ওপ্ে মিভকে ে েরে : আেলোিরতে সিদ্ধলোন্ত অিুিলোরে, মবচলোেে ভলোড়লোরিরে বলোিলো ফ্ছরড় মেরত বলোধ্য েরে । 
এই বলোিলো ফ্েরে উরছেরেে মবমভন্ন ধেণ আরছ :

বাসা ভাড়ার বময়াদ বশে হছয় য্াওয়ার পছর বাসা বেছে উছছেদ ব্যবস্া 
েমে বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র ফ্শষ হরয় েলোয় মেন্তু বলোিলোে ভলোড়লোরি বলোিলো ফ্েরে ফ্েরত েলোজী িলো হয় , তখ্ি বলোিলোে 
িলোলিে আেলোিরত বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র ফ্শষ হরয় েলোওয়লোে জি্য ফ্ে বলোিলো ফ্েরে উরছেে প্দ্ধমত তলোে জি্য 
আরবেি েেরত প্লোরে । 
আেলোিত ফ্েরে বলোিলোে ভলোড়লোরিরে আেলোিরত শুিলোমিে জি্য ফ্ডরে প্লোিলোরিলো হয় : এে িলোরি ভলোড়লোরিরে আেলোিরত 
ফ্েরত হরব । েমে ভলোড়লোরি আেলোিরত েলোবলোে জি্য িহিত িলো হয় তরব আেলোিত বলোিলো ফ্েরে উরছেে প্দ্ধমত দবধ 
মেিলো ফ্িই িংক্লোন্ত ব্যলোপ্লোরে সিদ্ধলোন্ত ফ্িরব । 
েমে ফ্েখ্লো েলোয় বলোিলো ফ্েরে উরছেে প্দ্ধমত দবধ, তরব মবচলোেে ভলোড়লোরিরে জলোিলোরব েত তলোমেরখ্ে িরধ্য তলোরে 
বলোিলো ফ্ছরড় মেরত হরব । েমে ভলোড়লোরি তলোরতও বলোিলো ছলোড়রত অস্বীেলোে েরে তরব তলোরে ফ্জলোে েরে বলোিলো ফ্েরে 
উরছেে েরে ফ্েওয়লো হরব । ফ্জলোে েরে বলোিলো ফ্েরে উরছেে েরে ফ্েওয়লোে অেকে হি ভলোড়লোরিরে বলোধ্য েেলো হরব 
বলোিলো ছলোড়রত পু্লিরশে িলোহলোে্য মিরয় । 

বছেয়া বাতে োোয় বাসা বেছে উছছেদ ব্যবস্া 
েমে ভলোড়লোরি বলোিলোে ভলোড়লো িলো ফ্েয় তরব ফ্ি বরেয়লো বলোেী েলোখ্লো ভলোড়লোরি হরয় েলোয় । 
বরেয়লো বলোেী েলোেলো অেকেলোৎ ভলোড়লোরি েমে শুধুিলোত্র এেিলোরিে ভলোড়লোও বলোেী েলোরখ্ তরব ফ্ি বরেয়লো বলোেী েলোখ্লো 
ভলোড়লোরি হরয় েলোয় । এই ফ্ক্ষত্ত্র বলোিলোে িলোলিে ভলোড়লোরিরে বলোিলো ফ্েরে উরছেে েেরত বরেয়লো বলোেী েলোেলোয় বলোিলো 
ফ্েরে ফ্ে উরছেে ব্যবস্লো তলোে জি্য আেলোিরত আরবেি েেরত প্লোরে । ভলোড়লোরিরে আেলোিরত শুিলোমিে জি্য 
ফ্ডরে প্লোিলোরিলো হয় : অেকেলোৎ ভলোড়লোরিরে আেলোিরত ফ্েরত হরব ।
েমে ভলোড়লোরি ভলোড়লো মেরয় ফ্েয় তরব মবচলোেে বলোিলো ফ্েরে উরছেে ব্যবস্লোে িলোিিলো তুরি ফ্িয় । 
মেছু মেছু ফ্ক্ষত্ত্র ভলোড়লোরি এই উরছেে ব্যবস্লোে িলোিিলোে ্রমতবলোে েেরত প্লোরে : ফ্েিি ভলোড়লোরি বিরত প্লোরে ফ্ে 
িলোলিে ফ্ে ভলোড়লো ফ্চরয়হছি তলো ভলোড়লোরি মেরয় মেরয়রছ । 
ফ্িইরক্ষত্ত্র আেলোিরত এই উরছেে ব্যবস্লো বরেয়লো বলোেী েলোেলোে েলোরয় দবধ মেিলো জলোিরত িলোিিলো শুরু হরব । েমে 
ফ্েখ্লো েলোয় ফ্ে এই উরছেে প্দ্ধমত দবধ তরব মবচলোেে ভলোড়লোরিরে জলোিলোরব েত িলোেলো মেরত হরব ও েরবে িরধ্য 
বলোিলো ফ্ছরড় চরি ফ্েরত হরব । 
েমে ভলোড়লোরি বলোিলো ছলোড়রত েলোজী িলো হয় তরব তলোরে ফ্জলোে েরে বলোিলো ফ্েরে উরছেে েেলোে অেকে ভলোড়লোরিরে বলোিলো 
ছলোড়রত বলোধ্য েেলো পু্লিরশে িলোহলোে্য মিরয় ।  

েম্থীছদর বষেত্রে বাসা বেছে উছছেদ ব্যবস্া 
েখ্ি েিকেীে েলোজ ফ্শষ হরয় েলোয়, তখ্ি েলোরজে জি্য চলোেুেীজীবীে ফ্ে বলোিলো ব্যবহলোে েেরতলো তলো ফ্ছরড় মেরত হরব 
। েমে চলোেুেীজীবী ব্যলোসতি বলোিলো ছলোড়রত েলোজী িলো হয়, তরব েলোরজে িলোলিে বলোিলো ফ্েরে উরছেে েেলোে ব্যবস্লোে 
জি্য আরবেি েেরত প্লোরে । 
চলোেুেীজীবী ব্যলোসতি এই িলোিিলোে মবরেলোমধতলো েেরত প্লোরে এই বরি ফ্ে, ফ্ি িরি েরে তলোে েলোজ এখ্রিলো ফ্শষ 
হয়মি বরি । ফ্িরক্ষত্ত্র মবচলোেে েলোচলোই েেরবি ফ্ে চলোেুেীজীবী ব্যলোসতিে েলোজ ফ্শষ হরয়রছ িলোমে । েমে ফ্েখ্লো েলোয় 
মবচলোেে সিদ্ধলোন্ত মিরয়রছি ফ্ে তলোে েলোজ িমত্য িমত্যই ফ্শষ হরয় ফ্গরছ, তরব তলোরে বলোিলো ফ্েরে উরছেে েেলোে 
ব্যবস্লো ফ্িওয়লো হরব । 

বাসা বেছে উছছেদ
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অতেছোেৃিভাছব বছেয়া বােী োোর বষেত্রে অে্থনেতিে সাহায্্য 
এেেি ঘিরত প্লোরে ফ্ে বলোিলো ভলোড়লো ফ্েবলোে জি্য ভলোড়লোরিে েলোরছ অেকে ফ্িই । 
েখ্ি িলোলিরেে বলোিলো ভলোড়লো ভলোড়লোরিে েলোছ ফ্েরে বলোেী েলোরে , তখ্ি বলোিলোে িলোলিে ভলোড়লোরিরে বলোিলো ফ্েরে 
উরছেে েেলোে ব্যবস্লোে জি্য আরবেি েেরতই প্লোরে অেকেলোৎ ভলোড়লোরিরে বলোধ্য েেরতই প্লোরে বলোিলো ফ্েরে ফ্বে 
েরে ফ্েবলোে জি্য ।
েখ্ি ভলোড়লোরিে মিরজে অমিছেলোয় এই ভলোড়লো ফ্েওয়লো বলোেী েলোরে, তলোরে অমিছেলোেকৃ তভলোরব বরেয়লো বিলো হয়, অেকেলোৎ  
মবমভন্ন েলোেরণ তলোে প্রক্ষ বলোিলো ভলোড়লো ফ্েওয়লো িম্ব হয়মি,  ফ্েিি: 
• েলোজ ফ্েরে তলোহড়রয় ফ্েওয়লো হরয়রছ ;
• েলোরজে িিয়িীিলো েমিরয় ফ্েওয়লো হরয়রছ অেকেলোৎ ফ্বতিও েরি ফ্গরছ ; 
• িলোিময়েভলোরব েলোজ েরি েলোওয়লোয় বলো স্ট্গত েলোেলোয় অেকেলোৎ cassa integrazione এে েলোেরণ েি ফ্বতি প্লোরছে ;
• চলোেুেীে চুসতিপ্ত্র িবলোয়ি েেলো হয়মি ;
• ভলোড়লোরিে ফ্েলোরিলো মিজস্ব িংস্লো হছি েলোরজে মেন্তু তলো এিি ফ্েলোি েলোেরণ বন্ হরয় ফ্গরছ েলোরত তলোে ফ্েলোরিলো ফ্েলোষ 

ফ্িই ;
• ভলোড়লোরিে প্মেবলোরেে ফ্েউ খু্ব গুরুতেভলোরব অিুস্ বলো অ্যলোক্সিরডরন্ িলোেলোত্মেভলোরব  আঘলোত প্লোওয়লোে 

েলোেরণ তলোে হচমেৎিলোয় প্মেবলোরেে িিস্ত উপ্লোর্জকে ি ব্যয় হরছে  ;
•  প্মেবলোরেে ফ্েউ িলোেলো েলোওয়লোয় প্লোমেবলোমেে আয় অরিে েরি ফ্গরছ ;

এই িিস্ত ফ্ক্ষত্ত্র ফ্ি ফ্প্ৌেিভলো বলো েিুরি ফ্ত তলোে বলোিস্লোি, ফ্িখ্লোরি অিুেলোি অেকেলোৎ অেকেনিমতে িলোহলোে্য চলোওয়লো 
ফ্েরত প্লোরে, ফ্িরক্ষত্ত্র তলোে েিুরি  ভলোড়লোসিয়লো ফ্ে ভলোড়লো  মেরত প্লোরেমি, তলো িেলোিমে বলোিলোে িলোলিেরে মেরয় ফ্েরব । 
এই ব্যলোপ্লোরে মবস্তলোমেত জলোিরত :

বাসা ভাড়ার বষেত্রে অে্থনেতিে সাহায্্য 

এই ললককে জলিক করুে এই ললককে জলিক করুে এই ললককে জলিক করুে

ফ্্ললোরেন্স 
ফ্প্ৌেিভলো 

েলোম্ম্প মবরিমজিও 
ফ্প্ৌেিভলো

স্্যলোহদিমচি 
ফ্প্ৌেিভলো

ফ্িিরতলো মিওরেসন্তরিলো 
ফ্প্ৌেিভলো

িলোস্তলো আ সিি্যলো 
ফ্প্ৌেিভলো

এই ললককে জলিক করুে এই ললককে জলিক করুে

 েলোরিজিলোরিলো 
ফ্প্ৌেিভলো

এই ললককে জলিক করুে

বলোমি্যরয়লো আ মেরপ্লোলি  
ফ্প্ৌেিভলো 

এই ললককে জলিক করুে

 সিি্যলো
 ফ্প্ৌেিভলো

এই ললককে জলিক করুে

ভলোলি্যয়লো 
ফ্প্ৌেিভলো 

এই ললককে জলিক করুে

https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/contributo-morosita-incolpevole
https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9071 
https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/comune/fondo-nazionale-destinato-agli-inquilini-morosi-incolpevoli
https://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/attivita.html
https://www.comune.lastra-a-signa.fi.it/sezioni-sinistra/Guida-ai-servizi/u-r-p-2
https://www.comune.calenzano.fi.it/action%3Ar_toscan%3Amorosita.incolpevole
https://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/urp-sportello-al-cittadino
https://comune.signa.fi.it/aree-tematiche/servizi-sociali-welfare/casa/
https://www.comune.vaglia.fi.it/servizi/le-guide-tematiche/politiche-sociali-disabilita-salute
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বাসা ভাড়ায় অে্থ সাহায্্য 
বলোিলো ভলোড়লোয় অেকে িলোহলোে্য বিরত ফ্বলোঝলোয় ফ্ে ব্যলোসতি ফ্ে মিউমিসিপ্্যলোলিসিরত বলো েিুরিরত েলোরে তলোে েলোরছ 
আরবেি েেরি বলোিলো ভলোড়লোে ফ্ক্ষত্ত্র অেকে িলোহলোে্য ফ্িই মিউমিসিপ্্যলোলিসি বলো েিুরি ফ্েয় । 
্ররত্যে বছে মিউমিসিপ্্যলোলিসি বলো েিুরিে ফ্েরে এেসি বলোমষকেেভলোরব ্রস্তলোব ফ্েওয়লো হয় ও তলোরত বিলো হয় ফ্ে 
বলো েলোেলো এই বলোিলো ভলোড়লোে জি্য অেকে িলোহলোে্য চলোইরত প্লোরে ও তলোে জি্য মে মে ডেুরিরন্ে ্ররয়লোজি । 
বলোিলো ভলোড়লোয় অেকে িলোহলোে্য এে জি্য ফ্ে ্রস্তলোব ফ্িসি এেসি জিিলোধলোেরণে জি্য ডেুরিন্ েলোরত ফ্িখ্লো েলোরে েলোেলো 
েলোেলো এই আরবেি েেরত প্লোেরব , তলোে জি্য মে মে ডেুরিন্ িলোগরব , েখ্ি এই আরবেি েেলো েলোরব , মেভলোরব 
এই আরবেি েেরত হরব ও অি্যলোি্য ্ররয়লোজিীয় তে্য । 

এখ্লোরি মেছু মেছু অবস্লোে েেলো বিলো হি েলো এই অেকে িলোহলোে্য ফ্প্রত জরুেী :
• ফ্ে ব্যলোসতি আরবেি েেরব তলোে িলোরি এেসি বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র েলোেরত হরব েলো েলোজস্ব আেলোয়েলোেী 

েতিে বলো Agenzia delle Entrate ফ্্ললোরেরন্সে তলোরত িসেভুতি হরত হরব
• ফ্ে বলোিলোয় বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র ফ্িই বলোিলোয়  আরবেিেলোেী ব্যলোসতিে  স্লোয়ী বলোিস্লোি বলো Residenza েলোেরত 

হরব ।
• আরবেিেলোেীে িলোরি ফ্েলোরিলো ফ্প্ৌেিভলো বলো েিুরিে বলোিলো েলোেলো চিরবিলো ( alloggio di Edilizia 

Residenziale Pubblica , ERP)।
• আরবেিেলোেীে ইতলোলিরত বলো মবরেরশ বলোমষকেে ্রস্তলোব অিুেলোয়ী ধলোেকে ফ্ে প্মেিলোণ অেকে ফ্িই অরেকেে ফ্বশী 

ফ্েলোরিলো জমি বলো বলোিলো েলোেলো চিরবিলো ।
• আরবেিেলোেীে ফ্প্ৌেিভলোে তেি ফ্েরে বলো েলোজ্য (statali) বলো আঞ্চলিে ( regionali) ফ্েলোরিলো অেকেনিমতে 

িলোহলোে্য েলোেলো চিরবিলো
• আরবেিেলোেীে বলোমষকেে ্রস্তলোব অিুেলোয়ী ধলোেকে ফ্ে প্মেিলোণ অেকে, ফ্িই অরেকেে ফ্বশী ফ্েলোরিলো িম্পমত্ত েলোেলো 

চিরবিলো তলোে বলো তলোে প্মেবলোরেে েলোরেলোেই । এই িম্পমত্ত বিরত (বলোড়ী , গ্যলোরেজ , ফ্েলোেলোি , ...) এবং ( 
ব্যলোরঙ্কে অ্যলোেলোউরন্ েলোখ্লো িলোেলো বলো জিলোরিলো িলোেলো ) েলোেলো চিরবিলো । 

• তলোে ISEE বলো ISE ে প্মেিলোণ বলোমষকেে মবজ্ঞস্টতি অিুেলোয়ী ধলোেকে প্মেিলোরিে ফ্চরয় েি হরত হরব । ISEE 
িলোসিকে মিরেরিে ফ্িয়লোে চলোিু েলোেরত হরব এবং ফ্ে বছরে আরবেিেলোেী বলোিলো ভলোড়লোে অিুেলোি প্লোওয়লোে জি্য 
আরবেি েেরছ, ফ্িই বছরেে ISEE হরত হরব ।

 বলোিলোে চুসতিপ্ত্ত্র ফ্ে ব্যসতিে িলোি েলোরে, তলোে িলোরে বিবলোিেলোেী প্মেবলোরেে অি্য ফ্েলোি িেি্য আরবেি েেরত 
প্লোরে, অেকেলোৎ বলোিলোভলোড়লোে চুসতি েলোে িলোরি, তলোে প্মেবলোরেে ফ্েলোি িেি্য, েলোে এেই বলোিলোয় েলোে ফ্েসিরডন্ বলো 
স্লোয়ী মিেলোিলো আরছ এবং তলোহরি ফ্িও আরবেি েেরত প্লোেরব। 
ফ্ে ফ্প্ৌেিভলোয় আরবেিেলোেীে বলোিলো, ফ্ি ফ্প্ৌেিভলোে ওরয়বিলোইরি ট্গরয়  অিিলোইরি এই আরবেি েেরত হরব 
। আরবেি েেলোে িিয়  আরবেিেলোেীরে তলোে ব্যলোঙ্ক অ্যলোেলোউন্ িলোম্লোে বলো codice IBAN জলোিলোরত হরব অেকেলোৎ 
ব্যলোরঙ্কে অ্যলোেলোউন্ ফ্েখ্লোরি বলোিলো ভলোড়লোে অেকে জিলো প্ড়রব । 
মবরেশী িলোগমেেরেে ফ্ক্ষত্ত্র এই আরবেি েেলোে জি্য তলোে ইতলোলিরত েলোেলোে  ফ্িয়লোেিম্পন্ন অিুিমতপ্ত্র  অেকেলোৎ 
ফ্প্েরিিরিলো মে ফ্িলোর্জিকে েলোেরত হরব । েলোরেে এই ফ্প্েরিিরিলো মে ফ্িলোর্জিকেে ফ্িয়লোে ফ্শষ হরয় ফ্গরছ, তলোরেে  
ফ্প্েরিিরিলো মে ফ্িলোর্জিকে িবলোয়রিে আরবেি েেলোে জি্য  েসিে বলো মেরচভুতলো  েলোেরত হরব । 
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এই ললককে জলিক করুে এই ললককে জলিক করুেএই ললককে জলিক করুে এই ললককে জলিক করুে এই ললককে জলিক করুে

এই ললককে জলিক করুে এই ললককে জলিক করুে

ভাড়াছ্টছদর ইউতেয়ে 

েজদ কাকরার বাসা ভাড়ার চুক্তিপরে জেকয় বাড়ীওয়ালার সাকথ অসুজবধা হয় তকব নস জক করকত পাকর ?
তলোহরি ফ্ি ভলোড়লোরিরেে ইউমিয়রি ট্গরয় িলোহলোে্য মিরত প্লোরে । এই ইউমিয়ি এে এেসি িংস্লো েলোেলো ভলোড়লোরিরেে 
অমধেলোে বুমঝরয় ফ্েবলোে জি্য িলোহলোে্য েরে । 
বলোিলোভলোড়লো ফ্িবলোে চুসতিপ্ত্র েেলোে জি্য িলোহলোে্য মিরতও এই িংস্লোগুরিলোরত আপ্িলোেলো ফ্েরত প্লোরেি।

বাসার িে্য সাহায্্য এবং বসবাসোরীছদর সাহাছয্্যর িে্য অে্যাে্য প্রছিক্ট 
েজদ কাকরার অথ্ণনেজতক অসুজবধা থাকক জকভাকব বাসা নপকত পাকর ? 
ফ্ে িিস্ত িলোিুষরেে অেকেনিমতে অিুমবধলো আরছ তলোরেে বলোিলোে জি্য অরিে ্ররজক্ট আরছ।এইিিস্ত ্ররজরক্টে 
ি্ভি উরদেশ্যই হি ফ্ে িিস্ত িলোিুষরেে অেকেনিমতে েলোেরণ বলোিলো প্লোবলোে অিুমবধলো আরছ, তলোরেে ফ্িই িিি্যলোে 
িিলোধলোি েেলো । এই ্ররজক্টগুরিলো মবমভন্ন ধেরণে এবং মবরশষ ধেরণে িলোিুষরেে জি্য ফ্িগুরিলো মিমেকে ষ্ট ।  

মবস্তলোমেত তরে্যে জি্য িীরচে িলোইরি ফ্চলোখ্ েলোখু্ি

এই ললছকে তলিে েরুে

বলোিলো ভলোড়লোয় অেকে িলোহলোরে্যে ফ্ক্ষত্ত্র মবস্তলোমেত তরে্যে জি্য িীরচে িলোইরি ফ্েখু্ি : 

ফ্্ললোরেন্স  
ফ্প্ৌেিভলো 

েলোম্ম্প মবরিমজিও 
ফ্প্ৌেিভলো

স্্যলোহদিমচি  
ফ্প্ৌেিভলো

ফ্িিরতলো মিওরেসন্তরিলো 
ফ্প্ৌেিভলো

িলোস্তলো আ সিি্যলো 
ফ্প্ৌেিভলো 

এই ললককে জলিক করুে

বলোমি্যরয়লো আ মেরপ্লোলি  
ফ্প্ৌেিভলো

সিি্যলো  
ফ্প্ৌেিভলো

 েলোরিজিলোরিলো 
ফ্প্ৌেিভলো

ভলোলি্যয়লো 
ফ্প্ৌেিভলো 

এই ললককে জলিক করুে

https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/servizio-casa-ricevimento-al-pubblico
https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/comune/servizio-politiche-per-la-casa-i-giovani-e-le-famiglie-0
https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/ufficio-casa
https://servizi-scandicci.055055.it/servizi/scheda-servizio/contributo-affitto
http://www.comune.lastra-a-signa.fi.it/area-di-upload/servizi_sociali/contributo-affitto
https://www.comune.calenzano.fi.it/action:c_b406:fondo.sostegno.affitti;1607161898
https://comune.signa.fi.it/aree-tematiche/servizi-sociali-welfare/casa/
https://www.auser.it/cosa-facciamo/abitare-dalla-parte-degli-anziani/abitare-solidale/
https://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/servizi/scheda-servizio/affitto-contributo-affitto
https://www.comune.vaglia.fi.it/servizi/le-guide-tematiche/politiche-sociali-disabilita-salute
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বলোিলো ফ্েিলোে জি্য ফ্ে চুসতিপ্ত্র েেলো হয় তলোরে বিলো হয় মবক্য় েলিি বলো (atto di compravendita) । ফ্ে 
ব্যলোসতি বলোিলো মেিরছি মতমি হরিি প্ক্তলো,ফ্ে ব্যলোসতি বলোিলো মবসক্ েেরছি মতমি হরিি মবত্ক্তলো । ফ্িলোিলোমে প্লোবলিে 
হরিি ফ্িই ব্যলোসতি েলো েলোরছ বলোড়ী ফ্বচলো ফ্েিলোে জি্য চুসতিপ্ত্র েেরত ফ্েরত হয় । 

িলোধলোেিত বলোিলো ফ্বচলোরেিলোে মতিরি ধলোপ্ আরছ : 
• বলোিলো ফ্েিলোে ্রস্তলোব ফ্েওয়লো : এই ফ্ক্ষত্ত্র মেমি বলোিলো মেিরছি মতমি েত িলোেলো ি্ভরি্য বলোিলো মেিরত প্লোরেি 

তলোে েেলো মববকৃমত মেরয় জলোিলোি । এে িলোরি এই িয় ফ্ে বলোিলোে মবত্ক্তলো বলোিলো ফ্িই ব্যলোসতিরেই মবসক্ েেরবি 
। েমে বলোিলোে মবত্ক্তলো প্ক্তলোে ফ্িই বলোিলো ফ্েিলোে ্রস্তলোব ফ্িরি ফ্িি তরবই মতমি ফ্িই ব্যলোসতিরে বলোিলো মবসক্ 
েেরত প্লোরেি । 

• ্রলোেমিে বলোিলোে চুসতিপ্ত্র : এরে আবলোে িমন্ বলো (compromesso) ও বিলো হয় । এই বলোিলোে চুসতিপ্ত্র 
হি ফ্িই ডেুরিন্ ফ্েখ্লোরি প্ক্তলো ও মবত্ক্তলো বলোিলো ফ্েিলো ফ্বচলোে েেলো েত তলোমেরখ্ে িরধ্য হরব তলো ফ্িলোিলোমে 
প্লোবলিরেে িলোিরি ধলোেকে েরেি । মেমি বলো েলোেলো এই িমন্ ফ্িরি িলো চরিি তলোরেে আেলোিরত ফ্েরত বলোধ্য 
েেলো হয় । িই েেবলোে প্রে ২০ মেরিে িরধ্য বলোিলোে ্রলোেমিে চুসতিপ্ত্র েলোজস্ব আেলোয়েলোেী অমিি বলো 
( Agenzia delle Entrate) ফ্ত ফ্েমজস্ট্রি  েেরত হয় ( েমে মিরচ ফ্িলোিলোমে প্লোবলিরেে িই েলোরে তরব 
ফ্িরক্ষত্ত্র ৩০ মেরিে িরধ্য এই ফ্েমজত্্রিশি ) েেলো েলোয় । এই প্দ্ধমতরত িলোেলো মেরত হয় ।  

• চুসতি অেবলো মবক্য় েলিি : এই ডেুরিন্সি বলোিলোসি মবত্ক্তলোে ফ্েরে প্ক্তলোে েলোরছ অমিট্শয়লোলি িম্পমত্ত 
হস্তলোন্তে েেরত িলোহলোে্য েরে । এসি ফ্িলোিলোমে প্লোবলিরেে িলোিরি স্বলোক্ষমেত হয়। ফ্িলোিলোমে প্লোবলিে মবক্য় 
েলিি ফ্েমজস্ট্রি েরেি । িলোধলোেণভলোরব বলোিলো ফ্েিলো ফ্বচলোে িিয়  বলোিলোে চলোমবও প্ক্তলোে হলোরত তুরি ফ্েওয়লো 
হয় । 

বাসা বেোর আছগ তেেু গুরুত্বপণূ্থ তিতেস বিছে বেওয়া 
• বলোিলো ফ্েিলোে আরগ এে িলোলিরেে েলোরছ বলোিলোে  িেবেলোহ সিরস্রিে িলোসিকে মিরেি অেকেলোৎ প্লোমি, মবেু্যৎ, 

গ্যলোি, ইত্যলোমে িব মিে আরছ মেিলো ফ্জরি মিরত হরব : এসি এিি এেসি ডেুরিন্ েলো িেবেলোহ সিরস্ি ভলোরিলো 
অবস্লোয় েলোেলোে মিচিয়তলো মেরব ( মবেু্যৎ, প্লোমি ও গ্যলোি ইত্যলোমে ) ।

• বলোিলো ফ্েিলোে আরগ ভলোরিলো েরে ফ্জরি ফ্িরবি ফ্ে বলোিলোসি ফ্েলোেলোও  বন্ে ফ্েওয়লো আরছ মেিলো । বলোিলো বন্ে 
েলোেলোে অেকে ফ্েলোেলোও ফ্িলোি েলোেরি তলোে মবমিিরয় বলোিলোরে জলোমিি েলোখ্লো আরছ । উেলোহলোেণস্বরূপ্ বিলো েলোয় 
: বলোিলো মেিরত ফ্গরি ব্যলোরঙ্ক ফ্িলোি  চলোইরত হয় । এই ফ্িলোি হরছে  িলোেলো ধলোে ফ্িওয়লো। েখ্ি ফ্েউ  চলোয়, তখ্ি 
তলোে ব্যলোরঙ্ক ফ্েিলো হয় । ব্যলোঙ্ক তখ্ি বলোিলোসিরে বন্ে েলোখ্রত বিরত প্লোরে । এে িলোরি েমে ফ্িই ব্যলোসতি ধলোে 
ফ্শলোধ িলো েেরত প্লোরে, তরব ব্যলোঙ্ক বলোিলোসি মিরয় ফ্িরব । এই বন্ে প্দ্ধমত বলোিলো মবত্ক্তলো বলোিলো মবসক্ েেরিও 
িিলোতি হয়িলো, বেং িতুি িলোলিরেে ঊপ্রেও এই বন্ে প্দ্ধমত বহলোি েলোরে ।  

েমে জলোিরত চলোি বলোিলো ফ্েলোেলোও বন্ে আরছ মেিলো, তরব আপ্িলোরে েলোজস্ব আেলোয়েলোেী েতিরে (Agenzia delle 
Entrate বন্েী অিুিন্লোি িলোসিকে মিরেি অেকেলোৎ visura ipocatastale েেরত হরব । এই ডেুরিন্সিরত বলোিলো 
িংক্লোন্ত অরিে গুরুত্বপ্্ভণকে তে্য ফ্িখ্লো েলোেরব ।  

বাসা বেো ববচা 
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ইউছরালপয়াে ইউতেয়ে বহহভূ্থ ি োগতরেছদর িে্য আতিছেয়িার তববতৃি 

েখ্ি ফ্েউ ফ্েলোেলোয় ট্গরয় েলোরে,িলোিময়েভলোরবও েমে হয়, েমে অি্য েলোরেলোে বলোিলোয় েলোরে তরব এই আমতরেয়তলোে 
মববকৃমত অেকেলোৎ comunicazione di cessione fabbricato েেরত হরব । 

Comunicazione di cessione di fabbricato বলো আমতরেয়তলোে মববকৃমত হরছে এেসি িিকে েলো বলোিলোে িলোলিে 
অেবলো  বলোিলোয় বিবলোিেলোেী অপ্ে ব্যসতি প্্ভেণ েরে জিগরণে িুেক্ষলো েতকৃকে প্ক্ষ (autorita` di pubblica 
sicurezza ) ফ্ে জলোিলোরত হয়, ফ্ে ফ্িই বলোিলোয় এেজি ব্যসতি এরি বলোি েেরছ। 

বলোিলোয় বিবলোিেলোেী ব্যলোসতি বলো বলোিলোে িলোলিেরে এই আমতরেয়তলোে মববকৃমত ফ্িই বলোিলোসি ফ্ে অঞ্চরি, ফ্িখ্লোিেলোে 
পু্লিশ অমিরি বলো েলোেলোমবমিরয়েী ফ্স্শরি ফ্িই ব্যলোসতি বলোিলোয় আিলোে ৪৮ ঘণ্টলোে িরধ্য জলোিলোরত হরব । 

েমে এই আমতরেয়তলোে মববকৃমত িলো ফ্েওয়লো হয় বলো ফ্েেীরত ফ্েওয়লো হয় তরব তলোরেে জমেিলোিলো মেরত হরত প্লোরে । 

এই আমতরেয়তলোে মববকৃমত েমে প্মেবলোরেে ফ্েউ বলোিলোয় এরি েলোরে ফ্িরক্ষত্ত্রও েেরত হয় । েমে ইতলোলিয়লোি 
িলোগমেে বলো ইউরেলোলপ্য়লোি ইউমিয়রিে ফ্েলোরিলো িলোগমেে বলোিলো ভলোড়লো ফ্িয় এবং বলোিলো ভলোড়লোে চুসতিপ্ত্র ফ্েমজস্ট্রি 
েেলো েলোরে, তরব এই আমতরেয়তলোে মববকৃমত মেরত হয়িলো । েমে ফ্েলোরিলো ইতলোলিয়লোি িলোগমেে বলো ইউরেলোলপ্য়লোি 
ইউমিয়রিে িলোগমেেরে আমতরেয়তলো ফ্েওয়লো হয় এবং আমতরেয়তলোে িিয়িীিলো েমে ৩০ মেরিে ফ্বশী হয়, তরব 
আমতরেয়তলোে মববকৃমত মেরত হরব । 

মেন্তু েমে বলোিলোয় ইউরেলোলপ্য়লোি ইউমিয়রিে বলোইরেে ফ্েউ এরি েলোরে, তরব আমতরেয়তলোে মববকৃমত েেলো 
বলোধ্যতলোি্ভিে । 

েমে অমতসে : 

• ইউরেলোলপ্য়লোি ইউমিয়রিে (UE) বলোইরেে হয় তরব িবিিয় এই আমতরেয়তলোে মববকৃমত মেরত হরব । 

• েমে ইউরেলোলপ্য়লোি ইউমিয়রিে িরধ্যে বলো ইতলোলিয়লোি হয় তরব শুধুিলোত্র ৩০ মেরিে ফ্বশী মেি আমতরেয়তলো 
মেরি তরবই এই মববকৃমত মেরত হরব । 

আমতরেয়তলো ্রেলোিেলোেী 
িরিকেে জি্য

এই লতঙ্েছ ে্লতে েরুে

মবস্তলোমেত তরে্যে জি্য 

এই লতঙ্েছ ে্লতে েরুে

https://www.poliziadistato.it/statics/25/modulo_cessione_di_fabbricato.pdf
https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=node/2315
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েসেভুতি েরা বাসার তিোো 
ফ্েসিরডন্স বলো িসেভুতি েেলো বলোিলোে মিেলোিলো হি, আপ্মি ফ্েখ্লোরি বলোি েরেি ফ্িই মিেলোিলোসি আপ্িলোে ফ্প্ৌেিভলো 
অেকেলোৎ েিুরিে  মিবমন্েেি অমিরি িসেভুতি েরে েলোখ্লো । 
এই িসেভুতি েেলো বলোিলোে মিেলোিলো েেলোে অেকে হি আপ্িলোে বলোিস্লোরিে মিেলোিলো স্লোিীয় ফ্প্ৌেিভলো ফ্ে জলোিলোরিলো ।
ফ্েলোি বলোিলোয় মিমেকে ষ্টভলোরব বিবলোিেলোেী ফ্িলোেরেে জি্য মিেলোিলো িসেভুতি েেলো এেসি অমধেলোে এবং েলোময়ত্ব ।  
এই প্দ্ধমতে িলোধ্যরি আপ্মি অরিে প্মেরষবলো ব্যবহলোে েেরত প্লোেরবি । ফ্েিি এেজি প্লোমেবলোমেে ডলোতিলোে 
প্লোওয়লো, বলোচিলোরেে ফ্ছলোিরেে সু্রি (asilo nido) ভমতকে  েেলোরিলো ইত্যলোমে । আপ্িলোরে েীঘকে ফ্িয়লোেী ফ্প্েরিিরিলো 
মে ফ্িলোর্জিকে  ইতলোিীয় িলোগমেেরত্বে আরবেি েেরত হরিও  এই িসেভুতি েেলো বলোিলোে মিেলোিলো বলো ফ্েসিরডন্স 
েলোেরত হরব । 
এই ফ্েসিরডন্স হবলোে প্রে আপ্মি প্মেচয়প্ত্র বলো (carta d’identita`) ফ্প্রত প্লোেরবি । 
িেেলোরেে ফ্েরে ফ্ে অেকেনিমতে িলোহলোে্য প্লোওয়লো েলোয় তলোে প্মেরষবলো ফ্প্রতও আপ্িলোে ফ্েসিরডন্স েলোেরত হরব ।
এই েলোজসি েেলোে জি্য মে মে েলোগজপ্ত্র ্ররয়লোজি তলো জলোিরত ফ্েখ্লোরি আপ্মি েলোরেি ফ্িই ফ্প্ৌেিভলোে 
মিবমন্েেি অমিরি (Anagrafe del comune) ফ্েলোগলোরেলোগ েেরত হরব ।   
ফ্্ললোরেন্স ফ্প্ৌেিভলোে জি্য : ইউরেলোলপ্য়লোি ইউমিয়ি বহহভ্ভকে ত িলোগমেেেলো েলোেলো ফ্্ললোরেন্স ফ্প্ৌেিভলোে ফ্েসিরডন্স 
েেরত চলোি, তলোেলো ফ্্ললোরেন্স ফ্প্ৌেিভলোে অমভবলোিি অমিরি ( sportello immigrazione del comune di 
firenze) ফ্েরে  তে্য জলোিরত প্লোেরব । এবং এই অমিি ফ্েরেই মিবমন্েেি অমিি বলো l’ufficio Anagrafe 
ফ্ত ইরিইি এে িলোধ্যরি ফ্েসিরডন্স এে আরবেিপ্ত্র প্লোিলোরত প্লোেরব ।   
ইউরেলোলপ্য়লোি ইউমিয়ি বহহভ্ভকে ত িলোগমেেেলো েলোেলো েলোম্ম্প মবরিমজিও ফ্প্ৌেিভলোয় ফ্েসিরডন্স বলো িসেভুতি েেলো 
বলোিলোে মিেলোিলো ফ্প্রত চলোয় তলোেলো এই ফ্প্ৌেিভলোে অমভবলোিী অমিরি (Sportello accoglienza del comune 
di Campi Bisenzio) ফ্েরত প্লোেরব ।
ফ্েসিরডরন্সে ব্যলোপ্লোরে মবস্তলোমেত তে্য জলোিরত : 

এই ললছকে তলিে েরুে

এই ললছকে তলিে েরুে

েলোম্ম্প মবরিমজিও ফ্প্ৌেিভলো

এই ললছকে তলিে েরুে

এই ললছকে তলিে েরুে

ফ্্ললোরেন্স ফ্প্ৌেিভলো 

স্্যলোহদিমচি ফ্প্ৌেিভলো

এই ললছকে তলিে েরুে

এই ললছকে তলিে েরুে

বলোমি্যরয়লো আ মেরপ্লোলি  ফ্প্ৌেিভলো 

ফ্িিরতলো মিওরেসন্তরিলো ফ্প্ৌেিভলো

িলোস্তলো আ সিি্যলো ফ্প্ৌেিভলো 

এই ললছকে তলিে েরুে

সিি্যলো ফ্প্ৌেিভলো

এই ললছকে তলিে েরুে

 েলোরিজিলোরিলো ফ্প্ৌেিভলো ভলোলি্যয়লো ফ্প্ৌেিভলো 

এই ললছকে তলিে েরুে

https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/811 
http://www.comune.lastra-a-signa.fi.it/area-di-upload/servizi_demografici/anagrafe/documentazione-necessaria-per-l2019iscrizione-anagrafica-di-cittadini-di-stati-non-appartenenti-all2019unione-europea-pdf/view
https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/residenza-cambio-di-residenza-cittadino-straniero-non-comunitario 
https://servizi-scandicci.055055.it/servizi/scheda-servizio/iscrizione-di-residenza
https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/servizi/scheda-servizio/trasferimento-della-residenza-da-altro-comune-o-dallestero-immigrazione
https://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/servizi/scheda-servizio/residenza-cambio-per-cittadino-non-comunitario
https://comune.signa.fi.it/servizi-al-cittadino/cambio-di-residenza/
https://www.comune.calenzano.fi.it/action:s_italia:cambio.abitazione.residenza;residenza
https://www.comune.vaglia.fi.it/servizi/le-guide-tematiche/politiche-sociali-disabilita-salute
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বাসা সতিে তেো িা তেধ্্থারণোরী সাস্ট্থ তফছে্ট বা idoneità alloggiativa
এই বলোিলো িমিে মেিলো তলো মিধকেলোেণেলোেী িলোসিকে মিরেি বলো attestazione d’idoneita` alloggiativa হি এিি 
এেসি ডেুরিন্ ফ্েখ্লোরি বিলো হয় এেসি বলোিলোয় েতজি েলোেরত প্লোরে । এই ডেুরিরন্ এিলোও বিলো হয় ফ্ে বলোিলোয় 
ফ্েখ্লোরি আপ্মি েলোরেি ফ্িই বলোিলো আইি অিুেলোয়ী স্বলোস্্যিম্মত মেিলো, অেকেলোৎ েলোেলো ফ্িই বিবলোি েরেি তলোরেে 
জি্য বলোিলোসি স্বলোরস্্যে প্রক্ষ ভলোরিলো মেিলো। এই ডেুরিন্সিে জি্য েিুরিে ফ্ে অমিরি বলোিলো িংক্লোন্ত েলোজ হয় 
(িলোধলোেণত ufficio casa বলো বলোিলোে অমিরি )ফ্িখ্লোরি আরবেি েেরত হয়। িলোধলোেণত এই ডেুরিন্সি ফ্প্রত 
মেছুিলো িিয় িলোরগ । 
ইউরেলোপ্ীয় ইউমিয়ি বহহভ্ভকে ত িলোগমেেরেে জি্য এই ডেুরিন্সি ফ্ে ফ্ে েলোেরণ জরুেী তলো হি : 
• েলোরেলোে অধীরি েলোরজে জি্য এই ফ্েরশ বিবলোরিে জি্য ফ্ে চুসতিপ্ত্র েেেলোে তলোে জি্য ;
• প্মেবলোরেে েলোউরে ইতলোলিরত এরি মিজ প্মেবলোরেে িরগি িংেুতি েেলোে জি্য ফ্ে ছলোড়প্ত্র বলো িুিলো অস্তলো 

ফ্প্রত হয় তলোে জি্য ( মব: দ্র: েমে ফ্েউ তলোে ১৪ বছরেে েিবয়িী ফ্ছরি বলো ফ্িরয়রে ইতলোলিরত এরি মিজ 
প্মেবলোরেে িলোরে িংেুতি েেরত চলোয় তলোহরি এই িলোসিকে মিরেরিে ্ররয়লোজি হয়িলো ) 

• েলোরেলো েমে মিরজে ওপ্ে প্মেবলোরেে েলোরেলোে েলোময়ত্ব েলোরে, তরব EU এে েীঘকেরিয়লোেী ফ্প্েরিিরিলো মে 
ফ্িলোর্জিকে প্লোওয়লোে জি্য 

• প্লোমেবলোমেে েলোেরণ ইতলোলিরত েলোেলোে ফ্প্েরিিরিলো মে ফ্িলোর্জিকে প্লোবলোে জি্য (ফ্েিলো িলোধলোেণভলোরব 
ইতলোলিয়লোরি ricongiungimento in deroga o coesione familiare বিলো হয় ) অেবলো ফ্ে ্রলোতিবয়স্ 
ফ্ছরিে েলোময়ত্ব এখ্িও  বলোবলো, িলোরয়ে ওপ্রে,  প্লোমেবলোমেে েলোেরণ তলোে ফ্প্েরিিরিলো মে ফ্িলোর্জিকে িবলোয়ি 
েেলোে জি্য । 

ফ্েলোি েিুরিরত ফ্েলোি ফ্েলোি আরবেিপ্ত্র ও ডেুরিরন্ে েেেলোে তলো জলোিলোে জি্য মিরচে মবমভন্ন েিুরিে লিরঙ্ক 
মলিে েরুি : 

এই ললছকে তলিে েরুে এই ললছকে তলিে েরুেএই ললছকে তলিে েরুে

এই ললছকে তলিে েরুে

ফ্্ললোরেন্স ফ্প্ৌেিভলো েলোম্ম্প মবরিমজিও ফ্প্ৌেিভলো

বলোমি্যরয়লো আ মেরপ্লোলি  ফ্প্ৌেিভলো স্্যলোহদিমচি ফ্প্ৌেিভলো

ফ্িিরতলো মিওরেসন্তরিলো ফ্প্ৌেিভলো

িলোস্তলো আ সিি্যলো ফ্প্ৌেিভলো  

এই ললছকে তলিে েরুে এই ললছকে তলিে েরুে

 েলোরিজিলোরিলো ফ্প্ৌেিভলো

এই ললছকে তলিে েরুে

সিি্যলো ফ্প্ৌেিভলো

এই ললছকে তলিে েরুে

ভলোলি্যয়লো ফ্প্ৌেিভলো 

এই ললছকে তলিে েরুে

https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/idoneita-alloggiativa
https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/servizi/scheda-servizio/attestazione-di-idoneita-abitativa
https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/idoneita-alloggiativa
https://servizi-scandicci.055055.it/rete-civica/immigrazione
https://www.comune.lastra-a-signa.fi.it/schede/edilizia_pubblica_e_privata/schedaimportata_990001887
https://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/servizi/scheda-servizio/idoneita-alloggio
https://www.comune.calenzano.fi.it/action:s_italia:idoneita.abitativa;attestato;1527500545
https://comune.signa.fi.it/modulo/richiesta-idoneita-alloggiativa/
https://www.comune.vaglia.fi.it/servizi/le-guide-tematiche/politiche-sociali-disabilita-salute
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বোছো ব্যসতি বয্ বাসায় তেয়তমি বাস েছর বসই বাসার তিোো (Dimora Abituale ) েবায়ে 
েরার তববতৃি 

মিয়মিতভলোরব ফ্েলোি বলোিলোয় বলোি েেলোে মববকৃমত (dichiarazione di dimora abituale) বিরত এেসি 
ডেুরিন্রে ফ্বলোঝলোয়, ফ্েখ্লোরি বিলো হয় ওই ব্যসতি ফ্ে বলোিলোয় তলোে ফ্েসিরডন্স আরছ, ফ্ি এেই বলোিলোয় িবিিয় 
বলোি েরে আিরছ। । 
ফ্প্েরিিরিলো মে ফ্িলোর্জিকে িবলোয়ি েেলোে ৬০ মেরিে িরধ্য তলোে ফ্েসিরডন্স ফ্ে এিলোেলোয়, তলোে েিুরিে  মিবমন্েেি 
বলো আিলোগ্রলোরি অমিরি  ট্গরয় এই মববকৃমত  মেরত হরব।
মববকৃমত িলো ফ্েওয়লো হরি েিুরি তলোে আিলোগ্রলোরি অমিরিে মিবন্ি তলোলিেলো ফ্েরে আপ্িলোে মিেলোিলো বলোমতি 
েয়রে ফ্েরব : এে িলোরি আপ্িলোে ফ্েসিরডন্স বলো মিবমন্ত মিেলোিলো আে িসেভুতি েলোেরবিলো। ইতলোলিে 
িলোগমেেরত্বে আরবেি েেলোে  জি্য ধলোেলোবলোহহেভলোরব ফ্েসিরডন্স েলোেলো ( অেকেলোৎ িবিিয় আপ্িলোে মিেলোিলোসি 
েিুরিে আিলোগ্রলোরি অমিরি িসেভুসতিেেণ েলোেরত হরব ) ্ররয়লোজি । 
মিয়মিতভলোরব ফ্েলোি বলোিলোয় বলোি েেলোে মববকৃমত িম্পরেকে  মবস্তলোমেত জলোিরত িীরচে লিরঙ্ক মলিে েরুি :

এই ললছকে তলিে েরুে এই ললছকে তলিে েরুেএই ললছকে তলিে েরুে

ফ্্ললোরেন্স ফ্প্ৌেিভলো েলোম্ম্প মবরিমজিও ফ্প্ৌেিভলো

বলোমি্যরয়লো আ মেরপ্লোলি  ফ্প্ৌেিভলো

ফ্িিরতলো মিওরেসন্তরিলো ফ্প্ৌেিভলো

এই ললছকে তলিে েরুে এই ললছকে তলিে েরুে

স্্যলোহদিমচি ফ্প্ৌেিভলো িলোস্তলো আ সিি্যলো ফ্প্ৌেিভলো 

এই ললছকে তলিে েরুে

 েলোরিজিলোরিলো ফ্প্ৌেিভলো

এই ললছকে তলিে েরুে

ভলোলি্যয়লো ফ্প্ৌেিভলো 

এই ললছকে তলিে েরুে

সিি্যলো ফ্প্ৌেিভলো

এই ললছকে তলিে েরুে

https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/residenza-dimora-abituale-per-cittadini-non-comunitari-rinnovo-dichiarazione
https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/servizi/scheda-servizio/dichiarazione-di-rinnovo-della-dimora-abituale-di-cittadini-non-comunitari
https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11754
https://servizi-scandicci.055055.it/rete-civica/immigrazione
https://www.comune.lastra-a-signa.fi.it/schede/servizi_demografici/anagrafe-1/rinnovo-dichiarazione-dimora-abituale-per-cittadini-extracomunitari
https://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/dimora-abituale-rinnovo-dichiarazione-per-cittadini-stranieri
https://www.comune.calenzano.fi.it/procedure%3As_italia%3Arinnovo.dichiarazione.dimora.abituale.cittadini.extracomunitari%3Bdomanda
https://www.comune.vaglia.fi.it/servizi/le-guide-tematiche/politiche-sociali-disabilita-salute
https://comune.signa.fi.it/servizi-al-cittadino/cambio-di-residenza/
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এই অধ্যলোয়সি গকৃহস্লোিী, প্লোমি, মবেু্যৎ, গ্যলোি, বজকে ্য, ফ্িলিরিলোি এবং ইন্লোেরিি খ্েচ মিরয় আরিলোচিলো েরে।

গকৃহস্লোিী ব্যবহলোেেলোেী প্মেরষবলো  হি বলোহড়ে জি্য এবং বলোহড়ে িলোরে িংেুতি স্লোিগুলিে জি্য প্মেরষবলো 
(উেলোহেণস্বরূপ্ গ্যলোরেজ)।

গকৃহস্লোিী ব্যবহলোেেলোেী প্মেরষবলো হি

•  গ্যলোি 
• মবেু্যৎ শসতি 
• প্লোমি
• ি্যলোন্ডিলোইি ফ্িলোি এবং ইন্লোেরিি 

• বজকে ্য মিষ্লোশি 

গকৃহস্লোিী ব্যবহলোরেে প্মেরষবলোে জি্য অেকে ্রেলোি েেরত হয়। আপ্মি েখ্ি এেসি বলোহড় মিরবি (ভলোড়লো বলো ফ্েিলো 
)আপ্িলোরে গকৃহস্লোিী ব্যবহলোেেলোেী প্মেরষবলো  িসক্য় েেরত হরব। এবং এে জি্য আপ্িলোরে িেবেলোহ চুসতি 
েেরত হরব। 
“িেবেলোহ চুসতি”হি আপ্িলোরে মবেু্যৎ, গ্যলোি, প্লোমি িেবেলোহেলোেী এবং ফ্িলিরিলোি িলোইি ও ইন্লোেরিি িংরেলোগ 
্রেলোিেলোেী ফ্েলোম্পলোমিে িলোরে চুসতি। 
বজকে ্য মিষ্লোশি প্মেরষবলো িসক্য় েেলোে জি্য ALIA এে মিমেকে ষ্ট িিকেসি প্্ভেণ েেরত হরব, েলো 
www.sportellotariffa.it ওরয়বিলোইি ফ্েরে ডলোউিরিলোড েেলো ফ্েরত প্লোরে এবং মিম্নলিট্খ্ত মিেলোিলোয় 
মেিলোিকে েসিে ফ্েমজস্ট্রিেকৃ ত হচমি / ি্যলোসি /PEC বলো ফ্েমজস্ট্রি ইরিইি িরেলোয়লোডকে  েেলো ফ্েরত প্লোরে (ি্যলোসি: 055/ 
7339205):
• মেিলোিকে েসিে িহ ফ্েমজস্ট্রিেকৃ ত হচমি দ্লোেলো: Alia Servizi Ambientali S.p.A. - UFFICIO TARI - Via 

Baccio da Montelupo, 52 50142 Firenze;

• pec বলো ্রত্যলোময়ত ই-ফ্িইি দ্লোেলো: tariffa1@pec.aliaserviziambientali.it

অেবলো িেলোিমে জিিলোধলোেরণে জি্য ফ্খ্লোিলো েলোউন্লোরে (মেি এবং িিয় www.sportellotariffa.it  
এই ওরয়বিলোইরি  ফ্েখ্লো েলোরব)

সরবরাহ চুসতি
জকভাকব একিে গ্ৃহস্ালী ব্যবহারকারীকক সক্রিয় করকত পারকবে ?
এেসি গকৃহস্লোিী ব্যবহলোেেলোেীরে  িসক্য় েেরত, আপ্িলোরে এেসি িেবেলোহ চুসতি েেরত হরব
“িেবেলোহ চুসতি” হি িেবেলোহেলোেী  অেকেলোৎ আপ্িলোরে মবেু্যৎ, গ্যলোি, প্লোমি, ফ্িলিরিলোি িলোইি এবং ইন্লোেরিি 
িংরেলোগ ্রেলোিেলোেী ফ্েলোম্পলোমিে িলোরে চুসতি। 

“গহৃস্ালী ব্যবহারোরী পতরছেবা” (তবল)

http://www.sportellotariffa.it
mailto:tariffa1%40pec.aliaserviziambientali.it?subject=
http://www.sportellotariffa.it
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িেবেলোহেলোেী মিিলোে িসক্য় েরে। মিিলোে হি এেসি ে্রি েলো খ্েচ ফ্েেডকে  েরে অেকেলোৎ আপ্িলোে ব্যবহলোেেকৃ ত 
মবেু্যৎ, জি এবং গ্যলোরিে প্মেিলোণ ফ্েেডকে  েরে।  
িবরচরয় িুমবধলোজিে এেসি ফ্বরছ ফ্িওয়লোে জি্য মবমভন্ন িেবেলোহেলোেীরেে দ্লোেলো ্রস্তলোমবত অিলোেসি িতেকে তলোে 
িলোরে ি্ভি্যলোয়ি েেলো গুরুত্বপ্্ভণকে।
েমে আপ্িলোে বলোহড়ে গকৃহস্লোিী প্মেরষবলো ইমতিরধ্য িসক্য় েলোরে, তলোহরি অবশ্যই েলোে িলোরি চুসতি ফ্িই ব্যলোসতিে 
িলোি প্মেবতকে ি েেলো হরব অেকেলোৎ ব্যবহলোেেলোেীে িলোি প্মেবতকে ি েেরত হরব। এই প্দ্ধমতরে হস্তলোন্তে (voltura ) 
বিলো হয়।
অি্য মেরে, েমে ব্যবহলোেেলোেী িসক্য় িলো েলোরে েলোেণ বলোহড়ে আরগে িলোলিে িেবেলোহ বন্ েরেহছরিি, তলোহরি 
আপ্িলোরে অবশ্যই মিিলোেসি পু্িেলোয় িসক্য় েেরত হরব। এই প্দ্ধমতরে বেিী েলোময়ত্ব গ্রহণ েেলো (subentro) 
বিলো হয়।
স্লোিলোন্তে এবং আরগে িলোলিরেে বেরি েলোময়ত্ব ফ্িওয়লোে িলোরে িলোরে, চুসতি আপ্িলোে িলোরি হরয় েলোয় । এে অেকে 
হি চুসতিসি আপ্িলোে  েেলো হরব, অেকেলোৎ এসি আপ্িলোে িলোরি হরব। আপ্মি ব্যবহলোেেলোেী িলোলিে হরয় েলোরবি 
এবং আপ্িলোরে মবি মেরত হরব। আপ্মি েমে আপ্িলোে মবি প্মেরশলোধ িলো েরেি, তলোহরি ্রেলোিেলোেী প্মেরষবলো 
্রেলোি বন্ েরে মেরব ।

তবল
মবেু্যত, গ্যলোি, প্লোমি, বজকে ্য মিষ্লোশি প্মেরষবলো ইত্যলোমে ব্যবহলোে েেলোে জি্য আপ্িলোরে েত িলোেলো মেরত হরব তলোে 
হহিলোব হি মবি।
আপ্মি েত খ্েচ েেরিি (আপ্মি েতিুেু মবেু্যৎশসতি, গ্যলোি, প্লোমি ব্যবহলোে েরেরছি), আপ্িলোরে েত িলোেলো 
মেরত হরব এবং মবরিে ফ্িয়লোে ফ্শষ হওয়লোে তলোমেখ্, অেকেলোৎ আপ্িলোরে ফ্ে তলোমেরখ্ে িরধ্য প্মেরশলোধ েেরত হরব 
তলো মবরিে িরধ্য ফ্িখ্লো েলোরে। 
মিধকেলোমেত তলোমেরখ্ে িরধ্য আপ্িলোে মবি প্মেরশলোধ েেলো গুরুত্বপ্্ভণকে। ফ্েমে েেরি িলোেলো ফ্বট্শ মেরত হরব। 

জমটার 
মিিলোে হি এিি এেসি ে্রি েলো বলোহড়রত আপ্িলোে খ্েরচে হহিলোব েলোরখ্, অেকেলোৎ আপ্িলোে ব্যবহৃত মবেু্যৎ, গ্যলোি 
এবং প্লোমিে প্মেিলোণ। গ্যলোরিে জি্য এেসি, মবেু্যরতে জি্য এেসি এবং প্লোমিে জি্য এেসি মিিলোে েরয়রছ।

জেকি খরকচর চহসাব রাখা 
মিরজ হহিলোব েলোখ্লোে িলোরি হরছে আপ্িলোে মবেু্যৎ, গ্যলোি এবং জরিে মিিলোরেে প্েকেলোয়ক্মিে হহিলোরবে তে্য ।
আপ্িলোরে আপ্িলোে িেবেলোহেলোেীে েলোরছ তে্য প্লোিলোরত হরব এবং  এে িরি এসি আপ্িলোরে আপ্িলোে 
িেবেলোহেলোেীে েলোছ ফ্েরে আিুিলোমিে খ্েরচে মবি প্লোওয়লোে প্মেবরতকে  আপ্মি আিরি েতিুেু ব্যবহলোে 
েরেরছি মিে ফ্িই প্মেিলোণ অেকে ্রেলোি েেরত প্লোেরবি ।  
আপ্িলোে িেবেলোহেলোেী আপ্িলোরে মবি প্লোিলোরিলোে আরগই আপ্িলোে মিরজ হহিলোব েলোখ্লো তে্য তলোরে জলোিলোরত 
হরব।
্রমতসি িেবেলোহেলোেীে মিরজ হহিলোব েলোখ্লোে মবমভন্ন উপ্লোয় েরয়রছ এবং ফ্িগুরিলো মবরি ফ্িখ্লো েলোরে।
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তবদু্যৎ শসতি এবং গ্যাস
 গ্্যাস এবং জবদু্যকতর সরবরাহ জকভাকব কাি ককর
বলোহড়রত আরিলো এবং দবেু্যমতে ে্রিপ্লোমতে জি্য মবেু্যৎ শসতি  ব্যবহলোে েেলো হয়।
গ্যলোি েলোন্নলো এবং ঘে গেি েেলোে জি্য ব্যবহৃত হয়। 
এইিরবে ব্যবহলোে িসক্য় েেলোে জি্য ফ্ে  ফ্েলোি ধেরিে িেবেলোহেলোেী ফ্বরছ ফ্িওয়লো ্ররয়লোজি েলোে িলোরে আপ্মি 
চুসতি েেরত প্লোেরবি। 

িুতি বলোজলোরে এেজি মবেু্যৎ এবং গ্যলোরিে িেবেলোহেলোেীরে ফ্বরছ ফ্িওয়লোে িলোধ্যরি মবেু্যৎ এবং গ্যলোরিে ব্যবহলোে 
চলোিু েেলো হয়, ফ্েরহতু  ি্ভি্য এবং অমতমেতি প্মেরষবলো ্রেলোি  িেবেলোহেলোেী ফ্ভরে  আিলোেলো হয়, তলোই আপ্মি 
অরিে অিলোে ফ্েরে প্ছরদিে  এেসি ফ্বরছ মিরত প্লোরেি। 
আপ্মি এেসি “অমধে িুেক্ষলো” চুসতি েেলোে জি্য ফ্বরছ মিরত প্লোরেি:এই ধেরিে চুসতি েলোষ্ট্র েতকৃ ে মিধকেলোমেত 
অেকেনিমতে প্মেহস্মতরত মবেু্যৎ ও গ্যলোি িেবেলোহ েরে। আপ্মি জলোিুয়লোেী ২০২২ প্েকেন্ত এেসি অমধে িুেক্ষলো 
চুসতিরত িম্মমত মেরত প্লোরেি, এে প্রে আপ্িলোরে িুতি বলোজলোরেে এেসি অিলোে ফ্বরছ মিরত হরব। 

আেও তরে্যে জি্য 

জকভাকব জবদু্যৎ এবং গ্্যাস সরবরাহ চালু করা োয়
বলোিলো প্মেবতকে ি েেরি মবমভন্ন েেি প্মেহস্মত ফ্েখ্লো মেরত প্লোরে :
• ফ্েলোি িংরেলোগ ফ্িই, অেকেলোৎ, গ্যলোি এবং মবেু্যৎ ফ্িিওয়লোেকে  এবং মিিলোরেে িলোরে বলোহড়ে ফ্েলোি িংরেলোগ 

ফ্িই।িংরেলোগ চলোিু েেরত হরি িেবেলোহ চুসতি েেরত হরব। মবেু্যৎ চলোিু েেরত ্রলোয় ৭ মেি িিয় িলোরগ।গ্যলোি 
চলোিু  হরত ্রলোয় ১২ মেি িিয় িলোরগ।

• িংরেলোগ আরছ, মেন্তু ব্যবহলোেেলোেী িসক্য় িয়: এসি চলোিু েেরত আপ্িলোরে এেসি িেবেলোহ চুসতি েেরত 
হরব, েলো মিিলোে চলোিু েেরব । প্্ভবকেবতকে ী ভলোড়লোসিয়লো বলো বলোহড়ে িলোলিে িেবেলোরহ বলোধলো ফ্েওয়লোে েলোেরণ েমে 
মিিলোেসি িসক্য় িলো েলোরে তরব আপ্িলোরে অবশ্যই মিিলোেসি পু্িেলোয় িসক্য় েেরত হরব (বেিী েলোময়ত্ব 
গ্রহণ েেলো )।

পতরছবশে তে? 
হি ফ্িই ফ্েলোম্পলোমি ফ্েসি বলোহড়রত মবেু্যৎ এবং গ্যলোি মবতেণ েরে।মবেু্যৎ শসতি এবং গ্যলোরিে স্লোিীয় 
প্মেরবশে মবতেণ ফ্িিওয়লোেকে  প্মেচলোিিলো েরে এবং মিিলোরেে িলোলিে। শসতি এবং গ্যলোরিে স্লোিীয় 
প্মেরবশে এে ফ্প্ৌেিভলো ফ্েরে অি্য ফ্প্ৌেিভলোয় প্মেবমতকে ত হয়। 

প্রদােোরী তে?
্রেলোিেলোেী হি ফ্িই ফ্েলোম্পলোমি ফ্েসি ফ্িলোেজরিেে েলোরছ, তলোে গ্রলোহেরেে েলোরছ প্মেরষবলো মবসক্ েরে। 

পতরছেবা তে? 
প্মেরষবলোসি হি মবেু্যৎ এবং গ্যলোি িেবেলোহ। আপ্মি প্মেরবশে মিবকেলোচি েেরত প্লোেরবি িলো. আপ্মি 
শুধুিলোত্র িেবেলোহেলোেী মিবকেলোচি েেরত প্লোরেি। 

এই ললছকে তলিে েরুে

https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/it/portale_offerte.page


26

আপজে আপোর জবদু্যৎ জবল জকভাকব পড়কবে
মবরিে ্রেি প্কৃষ্লোয় এই তে্য েরয়রছ:

1. িেবেলোহেলোেীে িলোি।
2. িেবেলোহ চলোিু েেলোে তলোমেখ্, চুসতিে ধেি, ইত্যলোমে।
3. গ্রলোহে িম্ে (েলোস্িলোে ফ্েলোডও বিলো হয়): 9 িংখ্্যলো মবট্শষ্ট এেসি িলোম্লোে ।
4. POD ফ্েলোড: েলো ব্যবহলোেেলোেীে ফ্ভৌগলিে অবস্লোি মিরেকে শ েরে।POD এবং গ্রলোহে িম্ে এেসি িতুি 

িেবেলোহ চুসতি েেরত ব্যবহৃত হয়, েলো বেিী হহরিরব ্ররবশ এবং স্লোিলোন্তে উভয় ফ্ক্ষত্ত্রই ্ররেলোজ্য। 
5. ফ্ে িিয়েলোরিে জি্য মবি ফ্েওয়লো হরয়রছ এবং খ্েরচে হহরিব ;

6. ফ্ে প্মেিলোণ অেকে ্রেলোি েেরত হরব এবং ফ্ে তলোমেরখ্ে িরধ্য তলো প্মেরশলোধ েেরত হরব;

7. খ্েরচে িলোেলোংশ:
• শসতিে ্রলোেমিে উপ্লোেলোরিে উপ্ে ব্যয়: ফ্েিি, শসতিে ি্ভি্য, ফ্িিওয়লোেকে  ক্ষমত এবং অি্যলোি্য মবষয়  

অন্তভুকে তি।
• প্মেবহি এবং মিিলোে প্মেচলোিিলোে জি্য খ্েচ: শসতিে প্মেবহি এবং বন্ি খ্েচ, মিিলোে 

প্মেচলোিিলো এবং মেহডংরয়ে জি্য, মেহডং ফ্ডিলো প্মেচলোিিলোে জি্য খ্েচ অন্তভুকে তি েরে (ফ্েিি 
প্েকেলোয়ক্মিেভলোরব তে্য ফ্েলোগলোরেলোগ বলো প্্রেণ েেলো) 

• সিরস্ি চলোরজকে ে জি্য খ্েচ: এগুলি হি িবলোয়িরেলোগ্য উৎি ফ্েরে শসতি উৎপ্লোেি এবং মবেু্যৎ 
ব্যবস্লো িংক্লোন্ত অি্যলোি্য গুরুত্বপ্্ভণকে েলোেকেক্ি প্মেচলোিিলোে অেকেলোয়রিে জি্য মিধকেলোমেত প্মেিলোণ। 
িেবেলোহেলোেী এবং স্বলোক্ষমেত চুসতি মিস্টবকেরশরষ সিরস্ি চলোজকে  ্ররত্যরেরেই  ্রেলোি েেরত  হয়।

• ফ্িলোি েে এবং ভ্যলোি
8. সিমভ িলোইরিরন্সে খ্েচ (ফ্িলিমভশি ি্যলোসি )
9. খ্েরচে িলোেলোংশ এবং মেহডং এে তে্য : ইরিেরিমিে/হডমজিলোি িলোইি মিিলোে স্বয়ংসক্য়ভলোরব খ্েচ 

মেহডং প্্রেণ েরে:
• বলোমষকেে খ্েচ : গত  ১২ িলোরি   খ্েরচে ফ্েলোগিি  
• ব্যবহলোে িিলোতিেকৃ ত : এসি হডস্ট্রিমবউিে দ্লোেলো িিলোতি েেলো মেহডং বলো ফ্িিি মেহডং ফ্েরে ্রলোতি 

খ্েচ।

• খ্েরচে মবি: ্ররয়লোগেকৃ ত হলোে  অিুেলোয়ী খ্েরচে মবি।

জকভাকব জেকি জবদু্যত খরকচর চহসাব রাখকবে ?
েমে মিিলোেসি েলোম্রিে হয়, তরব মেহডং প্ড়রত শুধু ডলোয়লোরিে মভতরে অংেসি প্ডু়ি। ইরিেরিমিে মিিলোরেে 
িলোিরি এেসি হডিরলে েরয়রছ।
হডিরলেে িীরচ বলো ডলোিমেরে মেহডং ফ্বলোতলোি েরয়রছ। মিিলোে মেহডং ফ্বলোতলোিসি ফ্বশ েরয়েবলোে সিরপ্ আপ্মি 
খ্েচ িম্পমেকে ত িিস্ত েেেলোেী তে্য প্ড়রত প্লোরেি: মিিলোরেে গ্রলোহে িংখ্্যলো, POD ফ্েলোড, তলোৎক্ষসণে শসতি 
(ফ্েিি বতকে িলোি খ্েচ), মিমেকে ষ্ট িিয়িীিলোে উপ্ে মভমত্ত েরে খ্েচ ইত্যলোমে।তলোই িরচতি উপ্লোরয় মবেু্যৎ ব্যবহলোে 
েেলোে জি্য মিিলোে এেসি েেেলোেী ে্রি ।
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গ্্যাকসর জবল কীভাকব পড়কবে
্রেি প্কৃষ্লোয় েুসি ফ্েলোড (িংখ্্যলোে সিমেজ)েরয়রছ েলো িতুি চুসতি েেরত বলো েলোে িলোরি চুসতি (হস্তলোন্তে) তলোে িলোি 
প্মেবতকে ি েেরত ব্যবহৃত হয়, ফ্িগুলি হি:
•  হডলপ্আে  DPR ফ্েলোড: েলো ব্যবহলোেেলোেীে ফ্ভৌগলিে অবস্লোি মিরেকে শ েরে
• মিিলোে স্লোপ্রিে স্লোি হচহনিত েেলোে ফ্েলোড বলো  REMI অেবলো  মিয়্রিণ ও প্মেিলোণ িিলোতিেলোেী ফ্েলোড বলো PDC 

ফ্েলোড: েখ্িও েখ্িও মিিলোে িসক্য় েেরত িিকে প্্ভেণ েেলোে জি্য আরবেি  েেলো হয়।

জকভাকব জেকি গ্্যাকসর খরকচর চহসাব রাখকবে 
ফ্িিি মেহডং েেরত আপ্িলোরে প্লোওয়লোে ফ্বলোতলোিসি েরয়েবলোে সিপ্রত হরব েতক্ষণ িলো আপ্মি ব্যবহলোরেে 
প্মেিলোণ ফ্েখ্রত প্লোরছেি। আপ্িলোরে অবশ্যই শুধুিলোত্র েিলোে বলোরি িংখ্্যলোগুলি মিরেকে শ েেরত হরব। 
িলোধলোেণত,স্লোিীয় গ্যলোি প্মেরবশে  মেহডং এে তত্তলোবধলোি েরে এবং িেবেলোহেলোেীে িলোরে ফ্েলোগলোরেলোগ েরে। 
েলোই ফ্হলোে, এসি বছরে এেবলোে হয়, িবকেলোমধে েুইসি: এে িলোরি হি ফ্ে ্রলোয়শই মবরিে প্মেিলোণ, অেকেলোৎ ফ্ে 
প্মেিলোণ অেকে ্রেলোি েেরত হরব,তলো প্্ভবকেবতকে ী ব্যবহলোরেে মেহডং এে মভমত্তরত অিুিলোি েরে ফ্েওয়লো হয় । 

পাতে এবং পাতে সরবরাহ পতরছেবা 
জকভাকব পাজে সরবরাহ চালু করকবে 
আপ্মি প্লোমি িেবেলোরহে জি্য িেবেলোহেলোেী মিবকেলোচি েেরত প্লোেরবি িলো। ফ্তলোিেলোিলো অঞ্চরি প্লোমি 
িেবেলোহেলোেী এেিলোত্র ্রমতষ্লোি হরছে Publiacqua পু্বলিআেুয়লো । 
েখ্ি বলোিলো প্মেবতকে ি েেরবি, তখ্ি প্লোমিে িেবেলোহ চলোিু িলো েলোেরি আপ্িলোরে অবশ্যই এসি চলোিু েেরত হরব। 
মবমভন্ন প্মেহস্মত হরত  প্লোরে :
• ফ্েলোি িংরেলোগ ফ্িই, অেকেলোৎ প্লোমি িেবেলোহেলোেী ফ্িিওয়লোরেকে ে িলোরে এেসি বলোহড়ে িংরেলোগ এবং জরিে 

মিিলোে স্লোপ্ি েেলো ফ্িই। িংরেলোগসি েেলোে জি্য আপ্িলোরে অবশ্যই এিলোেলোে ব্যবস্লোপ্রেে িলোরে ফ্েলোগলোরেলোগ 
েেরত হরব, অেকেলোৎ ফ্ে ফ্েলোম্পলোমিসি প্লোমিে জিিেবেলোহ ব্যবস্লোপ্িলোে জি্য েলোজ েরে (Tuscany 
Publiacqua এে জি্য)। ব্যবস্লোপ্ে আপ্িলোে বলোহড়রত এেজি ফ্িেমিট্শয়লোি প্লোিলোরবি, মেমি এেসি 
আিুিলোমিে মবি দতমে েেরবি, অেকেলোৎ িংরেলোরগে েলোরজে জি্য খ্েরচে হহিলোব েেরবি। মিিলোে স্লোপ্ি 
েেলোে প্রে আপ্িলোরে এসি চলোিু েেরত হরব। চলোিু েেলোে জি্য, আপ্িলোরে অবশ্যই এিলোেলো ব্যবস্লোপ্রেে 
িলোরে এেসি প্লোমি িেবেলোহ চুসতি েেরত হরব: এিব েেলোে িলোধ্যরিই আপ্মি বলোহড়রত প্লোমি িসক্য় েেলোে 
জি্য ্ররয়লোজিীয় েলোজেিকেগুলি িম্পন্ন েেলো হরব । েখ্িও েখ্িও প্লোমি িেবেলোহ  িলম্মলিতভলোরব েেলো হয়, 
অেকেলোৎ, েরদিলোমিমিও এে িলোরি মিবমন্ত হয়: এই ফ্ক্ষত্ত্র, প্লোমি িেবেলোহ চলোিু েেরত আপ্িলোে েরদিলোমিমিওে 
প্মেচলোিে  মিরয়লোরগে সিদ্ধলোন্ত ্ররয়লোজি, েলোে িলোরি িেবেলোরহে চুসতি েেলো হরব ।

• িংরেলোগ আরছ মেন্তু িেবেলোহেলোেী চলোিু ফ্িই : এসি চলোিু েেরত আপ্িলোরে এিলোেলোে ব্যবস্লোপ্রেে িলোরে 
এেসি িেবেলোহ চুসতি েেরত হরব, মতমি মিিলোে চলোিু েেরবি। প্্ভবকেবতকে ী ভলোড়লোরি বলো বলোহড়ে িলোলিে িেবেলোহ 
বন্ েেলোে আরবেি েেলোে েেলোে েলোেরণ েমে মিিলোে চলোিু িলো েলোরে, তলোহরি আপ্িলোরে অবশ্যই মিিলোেসি 
পু্িেলোয় চলোিু েেরত হরব। (বেিী হহরিরব েলোময়ত্ব ফ্িওয়লো )

মবি এবং মেহডং িম্পরেকে  আেও তরে্যে জি্য 

এই ললছকে তলিে েরুে

https://www.publiacqua.it/
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জকভাকব জেকি পাজের খরকচর চহসাব রাখকবে 
প্লোমিে খ্েচ ঘি মিিলোরে মিরেকে ট্শত হয়. েেলোহচৎ, প্লোমিে ব্যবহলোে লিিলোরে মিরেকে ট্শত হরত প্লোরে। েলোউন্লোে 
হডমজিলোি বলো েলোম্রিে হরত প্লোরে। হডমজিলোি মিিলোেসি প্ড়লো িহজ: এসি অমবিরম্ ঘি মিিলোরে খ্েচ মিরেকে শ েরে। 
অি্যমেরে, প্লোমিে েলোম্রিে  মিিলোরেে এেসি আেকৃ মত েরয়রছ েলো এেসি ঘহড় বলো েম্পলোরিে িরতলো। এসিরত েলোরিলো 
বলো িলোি ফ্বশ েরয়েসি ডলোয়লোি েরয়রছ েলো মবমভন্ন িলোি মিরেকে শ েরে। েলোরিলো েলোিলোগুলি েত ঘি মিিলোে ব্যবহলোে 
েেলো হরয়রছ তলো মিরেকে শ েরে, অপ্েপ্রক্ষ িলোি েলোিলোগুলি  েশমিে িলোিগুরিলো মিরেকে শ েরে এবং মিিলোে প্ড়লোে 
জি্য ব্যবহৃত হয় িলো। ্রমতসি চতুভুকে জ মেউমবে মিিলোরেে এেসি িলোি মিরেকে শ েরে (x1000, x100, 10, x1)। 
প্ড়লোে জি্য আপ্িলোরে ্রেরি x1000 িলোরিে েলোিলো প্েীক্ষলো েেরত হরব, তলোেপ্ে x100, x10 এবং x1 িলোরিে।

ব্টললছফাে এবং ইন্ারছে্ট বে্টওয়াে্থ
বলোিলোয় ি্যলোন্ড  ফ্িলিরিলোি ব্যবহলোে এেসি ি্যলোন্ডরিলোি িেবেলোহেলোেীরে ফ্বরছ ফ্িওয়লোে িলোধ্যরি চলোিু েেলো হয়, 
তলোই আপ্মি অরিে অিলোে ফ্েরে এিি এেসি ফ্বরছ মিরত প্লোরেি েলো ি্ভি্য এবং অমতমেতি প্মেরষবলোে মবধলোি 
উভয় ফ্ক্ষত্ত্রই িলোশ্রয়ী হয়। বলোিলোয় ি্যলোন্ডিলোইি ্রেলোিেলোেী ফ্েলোম্পলোিী ্রলোয়ই ইন্লোেরিি িংরেলোগও ্রেলোি েরে।

এেসি িতুি ফ্িলিরিলোি িলোইি মতিসি উপ্লোরয় চলোিু েেলো ফ্েরত প্লোরে: মিবকেলোহচত িেবেলোহেলোেীে গ্রলোহে 
প্মেরষবলোরত েি েরে, মবক্রয়ে ফ্েলোি স্লোরি বলো ফ্েলোেলোরি  ট্গরয় বলো অপ্লোরেিরেে ওরয়বিলোইরি ট্গরয় আরবেি 
েেলোে িলোধ্যরি। 

জকভাকব নটললকিাে জবল নদখা োয় 
িলোধলোেণত মবরিে ্রেি প্লোতলোয় এই তে্যগুরিলো ফ্িখ্লো েলোরে :
1. ব্যলোসতিে িলোি, প্েবী িলোি এবং মিেলোিলো ;
2. গ্রলোহে ফ্েলোড : এসি এিি এেসি ফ্েলোড  েলো ফ্িলিরিলোরিে প্মেরষবলোে িবেেি েলোেকেক্ি চলোিলোরত ্ররয়লোজি 

হয়।   ফ্েিি, ফ্েলোি মেছু িষ্ট হরি  ফ্েলোম্পলোমিে অপ্লোরেিরেে িলোরে ফ্েলোগলোরেলোগ েেলোে জি্য । 
3. ফ্ে িিয়েলোরিে জি্য মবি ফ্েওয়লো হরয়রছ এবং খ্েরচে  হহরিব ।
4. অেকে, অেকেলোৎ ফ্ে প্মেিলোণ অেকে ্রেলোি েেরত হরব তলোে প্মেিলোণ এবং তলো ্রেলোি েেলোে জি্য মিমেকে ষ্ট 

ফ্িয়লোেেলোি । 
খ্েরচে িলোেলোংশ িলোধলোেণত হদ্তীয় প্কৃষ্লোয় ফ্িখ্লো হয়।

বয়লার
বয়িলোে হি প্লোমি এবং ঘে গেি েেলোে জি্য ব্যবহৃত ে্রি । এসি মবরশষ ্রেুসতি দ্লোেলো স্লোপ্ি েেলো হয়।
বয়িলোেসি মেমভশি অেকেলোৎ পু্িঃপ্েীক্ষলো েেলো বলোধ্যতলোি্ভিে, েলোেণ এসি েলোজ িলো েেরি মবষলোতি গ্যলোি মিগকেত 
েেরত প্লোরে,েলো অত্যন্ত মবপ্র্জিে হরত প্লোরে। মেমভশি েেলোে অেকে হি মবরশষজ্ঞ ফ্িেমিট্শয়লোিেলো  প্েীক্ষলো 
েরে ফ্েখ্রব ফ্ে বয়িলোেসি মিেভলোরব েলোজ েেরছ মেিলো। িলোধলোেণত, বয়িলোরেে মেমভশি ্রমত বছে েেলো উহচত। 
্রমতসি বয়িলোরেে এেসি পু্সস্তেলো েলোরে েলোরত বলোধ্যতলোি্ভিে ফ্চেগুলি ফ্েেডকে  েেলো হয়। ফ্চে েেলোে প্রে 
মবরশষজ্ঞ ফ্িেমিট্শয়লোিেলো বয়িলোরে এেসি িীি িলোেকে  (এেসি ট্স্েলোে) িলোগলোি। মেমভশি  িম্পরেকে  আেও তরে্যে 
জি্য, অিুগ্রহ েরে বয়িলোে স্লোপ্ি েেলো ফ্েলোম্পলোমিে িলোরে ফ্েলোগলোরেলোগ েরুি।
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বি্থ ্য: বি্থ ্য সংগ্রহ এবং তেষ্াশে  পতরছেবা।
ফ্তলোিেলোিলোে ফ্েন্দ্রীয় ফ্ে এিলোেলোয় আিেলো বলোি েমে, ফ্িখ্লোিেলোে বজকে ্য িংগ্রহ এবং মিষ্পমত্ত প্মেরষবলো, েলোস্তলো প্মেষ্লোে 
এবং প্মেরবরশে েত্ন Alia Servizi Ambientali Spa ফ্েলোম্পলোমি দ্লোেলো প্মেচলোলিত হয়৷ এই প্মেরষবলোগুলিে জি্য 
অেকে ্রেলোি েেলো হয়, তলোই আপ্মি েখ্িই বলোহড় প্মেবতকে ি েেরবি, তখ্ি আপ্িলোরে বজকে ্যপ্েলোরেকেে েে (TARI) 
ফ্ত ফ্েমজত্্রিশি েেরত হরব এবং আপ্িলোে বলোহড়রত বিবলোিেলোেী ফ্িলোরেে িংখ্্যলো প্মেবমতকে ত হরি ্ররত্যেবলোে 
আপ্িলোরে েরিকেে প্মেিলোণ অেকেলোৎ TARI- জলোিলোে জি্য আলিয়লো অমিরি মেরপ্লোিকে  েেরত হরব। ব্যবহলোেেলোেী ফ্ে 
েিুরিরতই অবস্লোি েরুে িলো ফ্েি,TARI-এে িিস্ত েলোজেিকে আলিয়লো অমিরি েেলো ফ্েরত প্লোরে। 
্রমত বছে আপ্মি ডলোেরেলোরগ অেকে্রেলোরিে ফ্িলোসিশ অেকেলোৎ মবিিহ হচমি প্লোরবি। আপ্মি েমে Tari-এে জি্য 
ফ্েমজত্্রিশি েরে েলোরেি মেন্তু অেকে্রেলোরিে ফ্িলোসিশ িলো ফ্প্রয় েলোরেি, তলোহরি আলিয়লোে িলোরে ফ্েলোগলোরেলোগ 
েরুি েলোেণ  হরত প্লোরে আপ্িলোে মিেলোিলোয় ফ্িলোসিশ ফ্প্ৌছঁলোরত ফ্েলোি  িিি্যলো হরয়রছ। 

আেও তরে্যে জি্য

পৃথকভাকব বি্ণ ্য সংগ্রহ জক?
আপ্মি েখ্ি আপ্িলোে বজকে ্য ফ্িিরবি, ফ্িিলোে আরগ আপ্িলোরে ফ্িগুরিলো আিলোেলোভলোরব িংগ্রহ েেরত 
হরব।প্কৃেেভলোরব বজকে ্য িংগ্রহ েেলোে অেকে হি ফ্ে উপ্লোেলোিগুলিরে পু্িবকে্যবহলোে েেলো েলোরব িলো ফ্িগুলি ফ্েরে আিলোেলো 
েেলো। ফ্ে উপ্লোেলোিগুলিরে পু্িবকে্যবহলোে েেলো েলোয় ফ্িগুলি হি িতুি বস্তু বলো িতুি উপ্েেণ দতমে েেরত ফ্েগুরিলো  
পু্িেলোয় ব্যবহলোে েেলো িম্ব : েলোগজ, েলোচ, অ্যলোিুমিমিয়লোি, লেলোট্স্ে ইত্যলোমে। ্রমতসি ফ্প্ৌেিভলোে প্কৃেেভলোরব বজকে ্য 
িংগ্ররহে জি্য আিলোেলো মিয়ি েরয়রছ, তরব িবলোে জি্য ্ররেলোজ্য মেছু িলোধলোেণ মিয়িও েরয়রছ।
েমে আপ্মি প্কৃেেভলোরব বজকে ্য িংগ্রহ িলো েরেি অেবলো িমিেভলোরব িলো েরেি তলোহরি জমেিলোিলো আরেলোপ্ েেলো হরব। 

আেও তরে্যে জি্য

স্টতভর লাইছসসি  তফ 
সিমভ মি হরছে সিমভে উপ্ে ি্যলোসি। েমে বলোহড়রত এেসি ফ্িলিমভশি ফ্িি বলো হডমজিলোি ফ্িরেস্ট্রিয়লোি সিগি্যলোি গ্রহণ 
েেরত িক্ষি এিি এেসি হডভলোইি েলোরে তলোহরি বলোহড়রত মবেু্যৎ ব্যবহলোরেে িলোলিেরে অবশ্যই এই ি্যলোসি ্রেলোি 
েেরত হরব। 
আপ্িলোে েমে এেলোমধে সিমভ েলোরে, তলোে জি্য আপ্িলোরে ফ্বট্শ অেকে ্রেলোি েেরত হরবিলো : আপ্িলোে েলোরছ েলোেলো 
সিমভ ফ্িরিে িংখ্্যলোে জি্য আপ্িলোে ফ্েওয়লো অরেকেে প্মেিলোণ প্মেবমতকে ত হয় িলো। সিমভ মি আপ্িলোে মবেু্যরতে 
মবরিে িলোরে  চলোজকে  েেলো হয়। ্রেকৃ তপ্রক্ষ, আপ্মি েমে এেজি মবেু্যৎ ব্যবহলোেেলোেী হি, তলোহরি  ধরে ফ্িওয়লো হয় 
ফ্ে আপ্িলোে েলোরছ এেসি সিমভ ফ্িিও আরছ।

আমাকক কখে ক্টজভ লাইকসন্স জি  জদকত হকব ো?
• েমে আপ্িলোে বয়ি ৭৫ বছরেে ফ্বট্শ হয় এবং আপ্িলোে আয় ৮.০০০ ইউরেলোে েি হয় এবং আপ্মি 

অি্য ফ্িলোরেরেে িলোরে েলোরেি েলোরেে মিজস্ব আয় আরছ (েমে আপ্মি গকৃহেিকেী, গকৃহপ্মেচলোমেেলো বলো 
প্মেচেকেলোেলোেীরেে িলোরে েলোরেি, তরব তলোরেে আয় মবরবচিলো েেলো হরব িলো)।

• েমে আপ্িলোে ফ্েলোি সিমভ িলো েলোরে। 
সিমভ িলোইরিন্স মি ্রেলোি িলো েেলোে জি্য, আপ্িলোরে অবশ্যই িিকেগুলি প্্ভেণ েেরত হরব এবং ফ্িগুলি েলোজস্ব 
িংস্লোে েলোরছ প্লোিলোরত হরব৷

আেও তরে্যে জি্য

এই ললছকে তলিে েরুে

এই ললছকে তলিে েরুে

এই ললছকে তলিে েরুে

https://www.sportellotariffa.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/canone-tv/modelli-e-istruzioni-canone-tv
https://www.aliaserviziambientali.it/wp-content/uploads/2017/02/05WEB-GUIDA-ALIA-settembre-2019.pdf
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অে্থনেতিে দুরবস্ার িে্য সামাতিে ববাোস 
অেকেনিমতে িিি্যলোে জি্য িলোিলোমজে ফ্বলোিলোি হি গ্যলোি, মবেু্যৎ এবং প্লোমিে মবরিে উপ্ে এেসি হডিেলোউন্, েলো 
অেকেনিমতে েুেবস্লোয় আরছ এবং িেি্য িংখ্্যলো ফ্বট্শ এবং েলোরেে  গ্যলোি, মবেু্যৎ এবং প্লোমিে মবি েরয়রছ এিি 
প্মেবলোেরে ফ্েওয়লো হয়। 
• অেকেনিমতে েুেবস্লোে জি্য মবেু্যৎ ফ্বলোিলোি: এসি মবেু্যৎ মবরিে উপ্ে এেসি হডিেলোউন্
• গ্যলোরিে ফ্বলোিলোি : এসি গ্যলোি মবরিে উপ্ে এেসি হডিেলোউন্

• প্লোমিে  ফ্বলোিলোি: এসি প্লোমিে  মবরিে উপ্ে এেসি হডিেলোউন্

িলোিলোমজে ফ্বলোিলোি ফ্প্রত হরি েলো েলোেরত হরব :

•  ISEE এে প্মেিলোণ ৮,২৬৫ ইউরেলোে উপ্রে িয়  

অেবলো :
•  এেসি বড় প্মেবলোে (৩ সিে ফ্বট্শ িন্তলোি) এবং  ISEE এে প্মেিলোণ ২০.০০০ ইউরেলোে উপ্রে িয়  

অেবলো :

• িলোগমেেত্ব আয় বলো িলোগমেেত্ব ফ্প্িশি ্রলোতি এেসি প্মেবলোরেে অন্তগকেত

িলোিলোমজে ফ্বলোিলোি ফ্প্রত, প্মেবলোরেে এেজরিে িলোরি অবশ্যই মবেু্যৎ, গ্যলোি বলো প্লোমি িেবেলোরহে চুসতি েলোেরত 
হরব।

গ্যলোি বলো প্লোমিে েরদিলোমিমিয়লোি িেবেলোরহে ফ্ক্ষত্ত্রও ফ্বলোিলোি চলোওয়লো িম্ব। ্রেকৃ তপ্রক্ষ গ্যলোি বলো প্লোমিে চুসতিগুলি 
্রলোয়শই েরদিলোমিমিয়লোরিে িলোরে েেলো হয়: এে অেকে হি েরদিলোমিমিয়লোি অেকেলোৎ মবম্ডিং এে েলোবতীয়  খ্েরচে িলোরে 
িেবেলোরহে খ্েচগুলি ফ্েলোগ  েেলোে েলোেরণ  ব্যসতি মবি প্লোি িলো। 

্রমতসি প্মেবলোে বছরে শুধুিলোত্র এে ধেরিে ফ্বলোিলোি প্লোওয়লোে অমধেলোেী।

িলোিলোমজে ফ্বলোিলোি স্বয়ংসক্য়ভলোরব ফ্েওয়লো হয়। এে িলোরি হি ফ্ে আপ্িলোরে েিুরি বলো CAF-ফ্ত এে জি্য আরবেি 
েেরত হরব িলো। ্রমত বছে ব্যসতিে তে্য, এেিলো মিমেকে ষ্ট িিরয়ে উপ্লোজকে ি ও িম্পরেে মববকৃমত বলো  Dichiarazione 
sostitutiva Unica (DSU) েেলোই েরেষ্ট, েলো ISEE প্লোওয়লোে জি্য ্ররয়লোজি।

আেও তরে্যে জি্য

এই ললছকে তলিে েরুে

সামাতিে ববাোস 

https://www.arera.it/it/consumatori/bonus2021.htm
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শারীতরে সমস্যার  িে্য তবদু্যৎ ববাোস
েমে ফ্েলোি ব্যসতি গুরুতে অিুস্তলোে েলোেরণ দবেু্যমতে-ফ্িহডরেি িেজিলোি ব্যবহলোে েেরত বলোধ্য হয়, অেকেলোৎ  
দবেু্যমতে িেজিলোি েলো ফ্েলোগীরে বলঁোহচরয় েলোখ্লোে জি্য অপ্মেহলোেকে, তলোহরি  শলোেীমেে িিি্যলোে জি্য মবেু্যৎ 
ফ্বলোিলোরিে জি্য আরবেি েেলো ফ্েরত প্লোরে। 
শলোেীমেে িিি্যলোে জি্য মবেু্যৎ ফ্বলোিলোরিে আরবেি েেরত, ASL এে এেসি মিমেকে ষ্ট ্রিলোণপ্ত্র ্ররয়লোজি। 
িতেকে তলো: আপ্মি অক্ষি প্মেহস্মতে িলোসিকে মিরেশরিে অি্যলোি্য িিকে ব্যবহলোে েেরত প্লোেরবি িলো, ফ্েিি অক্ষিতলোে 
অেকেলোৎ ইিভ্যলোলিড হবলোে িলোসিকে মিরেি ।
ASL দ্লোেলো জলোমে েেলো ্রিলোিপ্ত্র  অবশ্যই ্রত্যময়ত েেরত হরব:
• গুরুতে অিুস্তলো;
• ব্যসতিরে বলঁোহচরয় েলোখ্লোে জি্য দবেু্যমতে-ফ্িহডরেি িেজিলোি ব্যবহলোে েেলোে ্ররয়লোজি;

• ব্যবহৃত িেজিলোরিে ধেি;
• ্রমতমেি েত ঘণ্টলো এইিব িেজিলোি ব্যবহলোে েেরত হরব;
• ফ্ে বলোহড়রত এই িেজিলোিগুলি েরয়রছ ফ্ি বলোহড়ে মিেলোিলো।
• আরবেিেলোেীে প্মেচয় প্ত্র এবং মিিেলোি ফ্েলোড;
• েমে অিুস্ ব্যলোসতি এবং আরবেিেলোেী েুজি আিলোেলো ব্যলোসতি হয়, তলোহরি অিুস্  ব্যলোসতিে প্মেচয় প্ত্র এবং 

মিিেলোি ফ্েলোড;

এছলোড়লোও আপ্িলোে েমে মেছু তে্য ্ররয়লোজি েলো মবি বলো িেবেলোহ চুসতিরত প্লোওয়লো ফ্েরত প্লোরে:
• POD ফ্েলোড 

• মবেু্যৎ িেবেলোহেলোেী চুসতিপ্ত্ত্রে েতিলো ক্ষিতলো বলো েতিলো ব্যবহলোেরেলোগ্য তলো িম্পরেকে  জলোিলো ।

শলোেীমেে িিি্যলোে ফ্বলোিলোি ্রমত বছে িবলোয়ি েেরত হরব িলো। এই ফ্বলোিলোিসি আিরি আপ্মি দবেু্যমতে 
-ফ্িহডরেি িেজিলোি ব্যবহলোে বন্ িলো েেলো প্েকেন্ত ফ্েওয়লো হয়। আপ্মি েখ্ি এই িেজিলোিগুলি ব্যবহলোে েেলো বন্ 
েরেি, আপ্িলোরে অবশ্যই মবেু্যৎ িেবেলোহেলোেী িংস্লোরে অবহহত েেরত হরব৷ েমে মবেু্যৎ িেবেলোহ েলোে িলোরি, 
মতমি তলো িলো জলোিলোি, তরব মতমি এসিে প্লোওয়লোে অমধেলোে িলো েলোেলো িরত্বও ফ্বলোিলোি ফ্প্রত েলোেরবি এবং প্রে এই 
প্মেিলোণ অেকে ফ্িেত মেরত বলোধ্য হরবি।

আপ্মি েমে চুসতি (ফ্েলোম্পলোমি এবং িেবেলোরহে শতকে লোবিী) প্মেবতকে ি েরেি বলো েমে আপ্মি চুসতিে  িলোলিে 
প্মেবতকে ি েরেি, তরব উতি িলোলিে অিুস্ ব্যসতিে িলোরে বিবলোিেলোেী হওয়লোে শরতকে   তরব ফ্বলোিলোি ফ্েলোি মবেমত 
ছলোড়লোই ফ্েওয়লো অব্যলোহত েলোরে। অি্যমেরে, েমে ফ্েলোগীে িলোরে েলোরেি িলো এিি এেজি ব্যসতিে িলোরে চুসতিসি 
েেলো হয় তরব ফ্বলোিলোি ফ্েওয়লো ফ্শষ হরয় েলোয়।

শলোেীমেে িিি্যলোে জি্য মবেু্যৎ ফ্বলোিলোি মবেু্যৎ িেবেলোরহে িলোলিরেে বলোিস্লোরিে ফ্প্ৌেিভলো ফ্েরে (এিিমে 
ফ্েলোগীে ফ্েরে আিলোেলো হরিও) বলো অিুরিলোমেত CAF ফ্েরে আরবেি েেলো েলোয় ।

শলোেীমেে িিি্যলোে জি্য মবেু্যৎ ফ্বলোিলোি িম্পরেকে  মবস্তলোমেত তরে্যে জি্

এই ললছকে তলিে েরুে

https://www.arera.it/it/consumatori/ele/bonusele_df.htm#rich1
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শলোেীমেে িিি্যলোে জি্য মবেু্যৎ ফ্বলোিলোি িম্পরেকে  মবস্তলোমেত তরে্যে জি্

এই ললছকে তলিে েরুে এই ললছকে তলিে েরুে

ISEE প্রমাণপরে 

ISEE ্রিলোণপ্ত্র (েলোে অেকে: িিতুি্য অেকেনিমতে প্মেহস্মত মিরেকে শে) অেকেনিমতে ফ্বলোিলোি এবং প্মেরষবলোগুলিরত 
হডিেলোউরন্ে জি্য এেসি ্ররয়লোজিীয় ডেুরিন্ । এসি এিি এেসি ডেুরিন্ েলো প্মেবলোরেে িেি্যরেে িংখ্্যলো 
দ্লোেলো ভলোগ েরে আপ্িলোে প্মেবলোরেে িলোিস্টগ্রে অেকেনিমতে প্মেহস্মত (“িম্পেশলোিীে” ফ্িরভি) ্রত্যময়ত েরে।

ISEE েেরত, তে্য ও িংেিরিে জি্য, আপ্মি এেসি CAF - ি্যলোসি িহলোয়তলো ফ্েরন্দ্র ফ্েরত প্লোরেি, অেবলো INPS 
এে ওরয়বিলোইি ফ্েরে মিরজই েেরত প্লোরেি। ISEE এে মবমভন্ন ্রেলোে েরয়রছ: িলোধলোেণ ISEE, ফ্ছলোি ISEE, 
িলোিলোমজে ও স্বলোস্্য প্মেরষবলোে জি্য ISEE ইত্যলোমে। ISEE িলোসিকে মিরেিসি প্রেে বছরেে ১৫ জলোিুয়লোমে প্েকেন্ত 
েলোেকেেে েলোরে।

ISEE-এে জি্য আরবেি েেরত, আপ্িলোরে অবশ্যই স্লোবে অস্লোবরেে এেে মববকৃমত বলো Dichiarazione 
sostitutiva Unica (DSU) েেরত হরব। পু্রেলো প্মেবলোরেে আয়, ব্যলোংরে জিলো, গলোহড় ও ফ্িলোিেবলোইরেে 
িলোলিেলোিলোে ্রিলোণ ্ররয়লোজি। আপ্মি ভলোড়লো, ব্যলোংে ফ্িলোি এবং অি্যলোি্য খ্েচ উরলেখ্ েেরত প্লোরেি।

েখ্ি েলোজ বলো অেকেনিমতে প্মেহস্মত েুই বছরেে আরগে তুিিলোয় খ্লোেলোপ্ হয়, তখ্ি “বতকে িলোি “ ISEE মেরয় আপ্মি  
ISEE এে িলোি আপ্রডি েেরত প্লোরেি। বতকে িলোি ISEE  ফ্ত অ্যলোরসিি েেলোে জি্য, স্বমিভকে ে-েিকেিংস্লোি বলো অরি্যে 
েিকেচলোেী হহরিরব েলোেকেেিলোরপ্ (বলো িহরেলোট্গতলো েলোেকেক্ি, িলোিলোমজে মিেলোপ্ত্তলো বলো ক্ষমতপ্্ভেণ, IRPEF ছলোড় িহ) বলো 
প্মেবলোরেে িলোিস্টগ্রে আরয়ে প্মেবতকে ি ২৫%  এে উপ্রে হরত হরব। 

এই ললছকে তলিে েরুে

ফ্্ললোরেন্স 
ফ্প্ৌেিভলো 

এই ললছকে তলিে েরুে

েলোম্ম্প মবরিমজিও 
ফ্প্ৌেিভলো

বলোমি্যরয়লো আ 
মেরপ্লোলি  ফ্প্ৌেিভলো 

এই ললছকে তলিে েরুে

স্্যলোহদিমচি 
ফ্প্ৌেিভলো

এই ললছকে তলিে েরুে

ফ্িিরতলো মিওরেসন্তরিলো 
ফ্প্ৌেিভলো

িলোস্তলো আ সিি্যলো 
ফ্প্ৌেিভলো

এই ললছকে তলিে েরুে এই ললছকে তলিে েরুে

 সিি্যলো 
ফ্প্ৌেিভলো

 েলোরিজিলোরিলো 
ফ্প্ৌেিভলো

https://www.comune.lastra-a-signa.fi.it/schede/urp/bonus-energia-elettrica-per-disagio-fisico
https://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/servizi/scheda-servizio/bonus-elettricita-per-disagio-fisico-sgate
https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/bonus-sociale-luce-gas-e-acqua
https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5699
https://servizi-scandicci.055055.it/servizi/scheda-servizio/bonus-sociale-luce-gas-e-acqua#index-requisiti
https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/servizi/scheda-servizio/agevolazioni-tariffarie-consumi-energia-elettrica-per-disagio-fisico
https://www.comune.calenzano.fi.it/unita-organizzativa/servizio-assistenza-sicurezza-sociale-e-casa
https://comune.signa.fi.it/sociale/bonus-sociale-sgate/
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এই ললছকে তলিে েরুে

এই অধ্যাকয়  সরকারী বাসা (Casa popolare) কথা বলা হকয়কছ, অথ্ণাৎ নে নেসব ইতালীয় এবং জবকদশী 
োগ্জরককদর একক্ট র্র নপকত সাহাকে্যর প্কয়ািে, এই র্রগুলল ইতালী রাষ্ট্র তার নসসব  োগ্জরককদর 
িে্য সংরক্ষর্ ককর। সরকারী বাসস্ােকক গ্র্ আবাক্সক ভবে (ERP)  বলা হয়।
অধ্যলোয়সি আেও ব্যলোখ্্যলো েরে ফ্ে েীভলোরব এেসি  িেেলোেী বলোিলোে জি্য আরবেি েেরত হরব এবং এেবলোে এসি 
প্লোওয়লোে প্ে  মিয়িগুলি ফ্িরি চিরত হরব । 

তবজ্ঞন্তি বা BANDO এবং আছবদে
ফ্প্ৌেিভলোগুলি প্েকেলোয়ক্রি “বলোহদি” বলো মবজ্ঞস্টতি ্রেলোশ েরে েরে, েলো িেেলোেী বলোিলো ফ্েওয়লোে জি্য জিগরণে িরধ্য 
্রমতরেলোট্গতলো। িেেলোেী বলোিলো ফ্েওয়লোে জি্য ফ্প্ৌেিভলোগুলি এেেভলোরব বলো অি্যলোি্য ফ্প্ৌেিভলোে িলোরে, েিপ্রক্ষ 
্রমত ৪ বছরে এেবলোে গণ ্রমতরেলোট্গতলোে এেসি মবজ্ঞস্টতি ্রেলোশ েরে।
মিম্নলিট্খ্ত ব্যসতিেলো িেেলোেী বলোিলোে জি্য আরবেি েেরত প্লোরেি:
• ফ্েিব ব্যসতিেলো ্রেিবলোে িেেলোেী বলোিলোে জি্য আরবেি েেরছি (ERP আবলোিি);
• ইমতিরধ্যই ে ্েলোহঙ্কংরয় েলোেলো ফ্িলোরেেলো েলোেলো আেওিুমবধলোজিে অবস্লোে জি্য আরবেি জিলো মেরত চলোি, 

ফ্েিি তলোরেে এেসি  উচি প্রয়ন্ আরছ।  (উেলোহেণ: এেসি িন্তলোরিে জন্ম);
মবজ্ঞস্টতি ্রেলোরশে ৬০ মেরিে িরধ্য আপ্িলোরে অবশ্যই আরবেি েেরত হরব।
জিলো ফ্েওয়লো আরবেিসি মবজ্ঞস্টতি ্রেলোরশে তলোমেখ্ ফ্েরে ৪ বছরেে জি্য েলোেকেেে েলোেরব ;
েমে আপ্িলোে প্মেহস্মত প্মেবতকে ি হয়, মবজ্ঞস্টতিে আপ্রডি উপ্িরক্ষ আপ্মি িতুি ডেুরিন্ িংরেলোজি েরে 
জিলো মেরত প্লোরেি।  
েখ্ি  িতুি মবজ্ঞস্টতি ফ্বে হয়, তখ্ি আপ্িলোরে পু্িেলোয় আরবেি েেরত হরব।
ফ্প্ৌেিভলোে URP- জিিংরেলোগ েলোেকেলোিয়গুলি - মেভলোরব িেেলোেী বলোিলো েলোখ্রত হরব আপ্িলোরে ফ্ি িম্পরেকে  তে্য 
মেরত প্লোরে।
আপ্িলোে ফ্প্ৌেিভলো েখ্ি এবং মেভলোরব মবজ্ঞস্টতি ্রেলোশ েেরব তলো জলোিরত :

ERP পাবললে আবাসসে ভবে 
সরোরী বাসস্াে 

এই ললছকে তলিে েরুে এই ললছকে তলিে েরুে

ফ্্ললোরেন্স
 ফ্প্ৌেিভলো 

েলোম্ম্প মবরিমজিও 
ফ্প্ৌেিভলো

ফ্িরস্তলো ফ্্ললোরেসন্তরিলো 
ফ্প্ৌেিভলো

এই ললছকে তলিে েরুে এই ললছকে তলিে েরুে

এই ললছকে তলিে েরুে

বলোমি্যরয়লো আ 
মেরপ্লোলি  

স্্যলোিমেমচি 
ফ্প্ৌেিভলো

িলোস্তলো আ সিি্যলো 
ফ্প্ৌেিভলো

এই ললছকে তলিে েরুে এই ললছকে তলিে েরুে

সিি্যলো 
ফ্প্ৌেিভলো 

 েলোরিজিলোরিলো 
ফ্প্ৌেিভলো  

ভলোলি্যয়লো 
ফ্প্ৌেিভলো 

এই ললছকে তলিে েরুে

https://servizi.comune.fi.it/servizi/le-guide-tematiche/casa-e-patrimonio
https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/ufficio-casa
https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/servizi/scheda-servizio/edilizia-residenziale-pubblica-erp-assegnazione-degli-alloggi
https://servizi-scandicci.055055.it/servizi/scheda-servizio/bando-assegnazione-in-locazione-di-alloggi-di-edilizia-residenziale-pubblica
http://www.comune.lastra-a-signa.fi.it/sezioni-sinistra/Guida-ai-servizi/u-r-p-2
https://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/servizi/scheda-servizio/alloggi-popolari-erp-bando-di-concorso-e-graduatoria-per-assegnazione
https://www.comune.calenzano.fi.it/action%3Ap_cmfi%3Aedilizia.residenziale.pubblica%3Bassegnazione.alloggio
https://comune.signa.fi.it/aree-tematiche/servizi-sociali-welfare/edilizia-residenziale-pubblica/
https://www.comune.vaglia.fi.it/servizi/le-guide-tematiche/politiche-sociali-disabilita-salute
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আরবেি েেলোে জি্য :

a. আপ্িলোে অবশ্যই ইতলোিীয় িলোগমেেত্ব বলো ইউরেলোপ্ীয় ইউমিয়রিে এেসি েলোত্ষ্ট্রে িলোগমেেত্ব েলোেরত 
হরব। ইইউ EU এে বলোইরেে ফ্েরশে িলোগমেেেলো আরবেি েেরত প্লোরেি, েমে তলোরেে েীঘকেরিয়লোেী ইইউ 
ফ্প্েরিিরিলো মে ফ্িলোর্জিকে বলো ২ বছরেে ফ্প্েরিিরিলো মে ফ্িলোর্জিকে েলোরে, েলোে িলোধ্যরি তলোেলো েলোজ েেরত 
প্লোরে। মেমিউমজ স্্যলোিলোি বলো িহলোয়ে (িুিসিমেয়লোমেয়লো) িুেক্ষলোে জি্য ফ্প্েরিিরিলো মে ফ্িলোর্জিকে ্রলোতি 
িি-ইইউ িলোগমেেেলোও আরবেি েেরত প্লোরেি। এই ্ররয়লোজিীয়তলো শুধুিলোত্র আরবেিেলোেীে জি্য 
্ররয়লোজিীয়, পু্রেলো প্মেবলোরেে জি্য িয়।

b. আপ্িলোে অবশ্যই ফ্েসিরডন্ (মিবমন্ত বলোিস্লোি) েলোেরত হরব, অেবলো ফ্তলোিেলোিলো অঞ্চরি েিপ্রক্ষ ৫ 
বছরেে জি্য এেসি হস্মতশীি এবং ফ্েবিিলোত্র বলো ্রধলোি চলোেমে েলোেরত হরব, এিিমে এেিলোিলো িলো 
হরিও। েখ্ি তলোেলো আপ্িলোরে বলোহড় ফ্েরব তখ্ি েলোচলোই েেলো হরব ফ্ে আপ্িলোে এখ্িও ফ্তলোিেলোিলোয় 
বলোিস্লোি বলো েলোজ আরছ মেিলো। এই ্ররয়লোজিীয়তলো শুধুিলোত্র আরবেিেলোেীে জি্য ্ররয়লোজিীয় এবং পু্রেলো 
প্মেবলোরেে জি্য িয়।

c. অতীরত ফ্েলোি অপ্েলোরধে জি্য আপ্িলোে মবরুরদ্ধ  এিি ফ্েলোি চ্ভ ড়লোন্ত ফ্িৌজেলোমে ফ্েলোষী িলোব্যস্ত হওয়লো 
উহচত িয় েলোে জি্য েিপ্রক্ষ ৫ বছে ফ্জরিে শলোসস্ত প্্ভবকেলোভলোি ফ্েওয়লো হরয়রছ বলো ইমতিরধ্যই িলোজলো 
(ফ্িৌজেলোমে িলোজলো ফ্েওয়লো িম্পন্ন হরয়রছ) ফ্েওয়লো হরয়রছ। এই ্ররয়লোজিীয়তলো শুধুিলোত্র আরবেিেলোেীে 
জি্য ্ররয়লোজিীয় এবং পু্রেলো প্মেবলোরেে জি্য িয়;

d. িেেলোেী বলোিলোে জি্য আরবেিেলোেী প্মেবলোরেে অেকেনিমতে অবস্লো অবশ্যই ISEE ি্ভি্যিলোি € 
১৬,৫০০.০০ এে ফ্বট্শ হরব িলো;

সরকারী বাসার িে্য আকবদেকারী ব্যক্তির পজরবাকরর সকল সদস্য:
1. তলোরেে অবশ্যই িম্পমত্তে অমধেলোে, আবলোসিে ব্যবহলোরেে জি্য ফ্ভলোগেখ্ি,ব্যবহলোে, এবং বলোিলোয় 

বিবলোরিে অমধেলোে েলোেরত প্লোেরবিলো, েলো প্লোমেবলোমেে ্ররয়লোজরিে জি্য েেলোেকে, এবং ফ্েখ্লোরি ERP 
আরবেি েেলো হরয়হছি ফ্ি মিউমিসিপ্্যলোি ফ্েরে ৫০ মেরিলোমিিলোরেে িিলোি বলো েি ে্ভেরত্ব অবহস্ত, 
আইিলোিুেলোয়ী েমে বলোহড়সি ব্যবহলোে েেলো িলো েলোয়, ফ্িরক্ষত্ত্র তলোে হহরিব বলোে মেরয়। (*)

2. তলোরেে অবশ্যই ইতলোলিরত বলো মবরেরশ িম্পমত্তে িলোলিেলোিলো, ফ্ভলোগেখ্ি, বলোহড় ব্যবহলোে এবং বিবলোি, 
অেবলো ফ্িগুরিলোরত ফ্শয়লোেও েলোেরত প্লোেরবিলো, এিিমে অমধে ফ্িলোেজরিে উপ্হস্মতরতও, েলোে ি্ভি্য 
২৫.০০০,০০ ইউরেলোে ফ্বট্শ হয়, ফ্েগুরিলো ্রধলোিত প্মেবলোরেে েলোরজে েলোেকেেিলোরপ্ে জি্য ব্যবহৃত হয়, 
ফ্িগুরিলো বলোে মেরয়,এবং ফ্েগুলি আইিলোিুেলোয়ী ব্যবহলোেরেলোগ্য িয় (*), অেকেলোৎ, আইি অিুিলোরে ্রলোপ্্য িয় 
বরি মবরবহচত হয়। ইতলোলিরত অবহস্ত িম্পমত্তগুলিে জি্য, IMU (মিজস্ব ফ্প্ৌে েে ) প্্যলোেলোমিিলোেগুলি 
্ররয়লোগ েরে িলোি মিধকেলোেণ েেলো হয়, অি্যমেরে মবরেরশ অবহস্ত িম্পমত্তগুলিে জি্য IVIE (মবরেশী 
িম্পমত্তে িলোি ফ্িি েরুি)প্্যলোেলোমিিলোেগুলি ্ররয়লোগ েরে িলোি মিধকেলোেণ েেলো হয়। মবরেরশ বলোহড়ে 
্ররয়লোজিীয়তলো েলোচলোইরয়ে জি্য, ফ্প্ৌেিভলো েেলোেকে  েলোচলোইেেরণে জি্য আরবেি েেরত প্লোরে। েমে 
েলোচলোইেেণ ফ্েরে এই ধেরিে তে্য অজকে ি েেলো িম্ব িলো হয়, তলোহরি ISEE মববকৃমতে  মেরয়ি এরস্ি 
িম্পে িম্পমেকে ত তে্যগুলি মবশ্বলোি েেরত হরব;

3. প্মেবলোে হহিলোরব ফ্িলোি ি্ভি্য ২৫.০০০ ইউরেলোে ফ্বট্শ অস্লোবে িম্পে েলোেরত প্লোেরবিলো;

4. তলোরেে অবশ্যই গত ৫  বছরে ফ্েলোি মিবমন্ত 80KW (110CV)  এে ফ্বট্শ শসতিে গলোহড় বলো ফ্িলোিে ফ্বলোি 
বলো প্লোিরতলোিলো ফ্িৌেলো েলোেরত প্লোেরবিলো। শুধুিলোত্র েলোজ েেলোে জি্য ব্যবহলোে েেলো হরিই আপ্মি ফ্িগুলি 
েলোখ্রত প্লোেরবি; 

5. মেরয়ি এরস্ি এবং অস্লোবে িম্পরেে িিসষ্ট িহ তলোরেে ফ্িলোি িম্পরেে ি্ভি্য € 4০,০০০ ইউরেলোে  এে 
ফ্বট্শ হরত প্লোেরবিলো ;
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6. ফ্েলোি িম্পমত্তরত প্্ভবকেবতকে ী উত্তেলোমধেলোে বলো ভমবষ্যরত মবক্রয়ে চুসতি েলোেরত প্লোেরবিলো, জিিলোধলোেরণে 
অবেলোরি দতমে বলোহড়গুলি েলোষ্ট্র েতকৃকে ে, আঞ্চলিে মবভলোগ েতকৃকে ে,আঞ্চলিে ক্রয়ে জি্য ্রেত্ত ভতুকে মেেুতি 
অেকেলোয়রি দতমে বলোিলো, ফ্েিব  ফ্ক্ষত্ত্র ফ্েখ্লোরি বলোহড়সি এরভইরিবি িলো (আে ব্যবহলোেরেলোগ্য িয়) এবং 
আপ্মি ক্ষমতে জি্য ক্ষমতপ্্ভেণ প্লোিমি, এিব ফ্ক্ষত্র বলোে মেরয় মবরবচিলো েেলো হরব  ;

7. ফ্েলোি িম্পমত্তে উত্তেলোমধেলোে বলোমতি েরেরছ এিি প্মেহস্মত অেবলো অিুরছেে art.38, comma 3, 
lettere b) ফ্ত উরলেট্খ্ত  েলোেণ অিুেলোয়ী ফ্েলোি ERP অেকেলোৎ িেেলোমে বলোিলো বলোরজয়লোতি  হরয়রছ এেেি 
েলোেলো েলোরবিলো, c) স্লোিলোন্তে এবং ব্যবহলোরেে প্মেবতকে ি; d) বলোহড়রত অনবধ েলোেকেেিলোপ্; e) মিয়ি শকৃঙ্খিলো 
িঙ্ঘি; এবং f ) ৬ িলোরিে ফ্বট্শ বরেয়লো; L.R এে 2/2019 আইিলোিুেলোয়ী,  েমে িলো বরেয়লো েলোেরণ ঋণ 
আরবেি জিলো ফ্েওয়লোে আরগ িিলোতি েেলো হয় ;

8. বতকে িলোরি  এবং আরবেি জিলো ফ্েওয়লোে প্্ভবকেবতকে ী ৫ বছরে অি্যলোয়ভলোরব বলো অিিুরিলোমেত উপ্লোরয় ফ্েলোি  
িেেলোেী বেলোদেেকৃ ত বলোিলো েখ্ি েরেমি। 

(*) ঘেসি েখ্ি ব্যবহলোে েেলো েলোরব িলো: •েখ্ি  এসি আইিগত  মবরছেে বলো মববলোহমবরছেরেে জি্য স্তীরে ফ্েওয়লো 
হয় • এসি ফ্প্ৌেিভলো বলো এেসি উপ্েুতি েতকৃকে প্ক্ষ দ্লোেলো ব্যবহলোরেে জি্য অরেলোগ্য ফ্ঘলোষণলো েেলো হয়;  •  জব্দ েেলো 
হরয়রছ

বোোয় আছবদে েরছি হছব 

আপ্িলোরে অবশ্যই িেেলোেী বলোিলো (ERP আবলোিরিে)জি্য ফ্প্ৌেিভলোয় আরবেি েেরত হরব ফ্েখ্লোরি আপ্িলোে 
স্লোয়ী মিেলোিলো বলো ফ্েসিরডন্ আরছ বলো আপ্মি ফ্েখ্লোরি েলোজ েরেি।

আছবদে িমা বদওয়ার িে্য প্রছয়ািেীয় ডেুছমছন্র উদাহরণ

মবজ্ঞস্টতিরত অংশগ্রহণ েেরত এবং প্রয়ন্ ফ্প্রত আপ্িলোরে অবশ্যই ফ্প্ৌেিভলোয় আরবেি েেরত হরব এবং 
মেছু ডেুরিন্ জিলো মেরত হরব।

প্কত্যককর িে্য প্কয়ািেীয় ডকুকমন্টগুলল 
• ফ্ে আরবেি েেরব, তলোে প্মেচয়প্ত্র ; 
• আরবেিেলোেীে  েীঘকে ফ্িয়লোেী বিবলোিেলোেীরেে জি্য  ইইউ এে ফ্প্েরিিরিলো মে ফ্িলোর্জিকে 
• আরবেিেলোেীে প্লিসিেলোি এিলোইিলোরিে জি্য ফ্প্েরিিরিলো মে ফ্িলোর্জিকে অেবলো িুিসিমেয়লোমেয়লো িুেক্ষলোে 

জি্য ফ্প্েরিিরিলো মে ফ্িলোর্জিকে, অেবলো :
• আরবেিেলোেীে েুই বছরেে ফ্প্েরিিরিলো মে ফ্িলোর্জিকে,
• ফ্েিব ডেুরিন্ প্্ভবকেবতকে ী বছরেে আয় ্রেশকেি েরে, উেলোহেণস্বরূপ্: ি্যলোসি হডলিলোরেশি বলো প্্ভবকেবতকে ী বছরেে 

েলোরজে মিরয়লোগেতকে লো বলো িলোিলোমজে মিেলোপ্ত্তলো ্রমতষ্লোি ফ্েরে ফ্েওয়লো এেে িলোসিকে মিরেি  (িরডি 730 বলো 
UNICO িরডি বলো এেে িলোসিকে মিরেি -CU)। আরবেিেলোেী ব্যসতিে প্মেবলোরেে ফ্েিব িেরি্যে  জি্য 
এেসি েেরেলোগ্য আয় মিরেকে ট্শত হরয়রছ, তলোরেে ্ররত্যরেে জি্য আপ্িলোরে অবশ্যই ডেুরিন্  উপ্স্লোপ্ি 
েেরত হরব ;
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শুধুমারে জবকশষ পজরচস্জতকত নেসব ডকুকমন্ট প্কয়ািে হয় (উদাহরর্স্বরূপ নেসব পজরবাকর প্জতবন্ী, 
জবকছেদ, উকছেদ ইত্যাজদ .... এর র্টো রকয়কছ )

নেসব ব্যক্তির  প্জভঞ্চ অথবা জবভাগ্ীয় অঞ্চকল  নরক্সকডন্ট বা স্ায়ী জিকাো নেই । 
ফ্েিব ডেুরিন্ আঞ্চলিে এিলোেলোয় েিপ্রক্ষ ৫ বছরেে জি্য, হস্মতশীি এবং এেরচসিয়লো বলো ্রধলোি েলোরজে 
সক্য়লোেিলোরপ্ে স্লোি ্রিলোণ েরে, এিিমে এেিলোিলো িলো হরিও; বলোিস্লোরিে মিরয়লোরগে িিয় এই শতকে সি  অবশ্যই 
েলোচলোই েেলো উহচত: ফ্বতি সলিপ্ বলো বুরস্ত প্লোগলো, েলোরজে চুসতি, ফ্চম্লোে অি েিলোরিকেে িলোরে মিবন্ি ইত্যলোমে।

জবকছেদ  বা তালাকপ্াতি ব্যক্তি
• “স্বীেকৃ মত ্রেলোি” বলো মবরছেে বলো মববলোহমবরছেরেে েলোয় েলো ্রিলোণ েরে ফ্ে আরবেিেলোেীে প্মেবলোরেে এেজি 

িেরি্যে িলোলিেলোিলোধীি বলোহড়সি ্রলোতিি প্ত্নীরে বেলোদে েেলো হরয়রছ;
• প্মেবলোরেে ্রমতসি িেরি্যে অি্যলোি্য উপ্লোজকে রিে েেি এবং প্মেিলোণ ফ্েখ্লোরিলোে ডেুরিন্, ফ্েিি : ্রলোতিি 

স্বলোিীে েলোছ ফ্েরে ্রলোতি ভলোতলো। 

• বলোধ্যবলোধেতলোি্ভিেভলোরব  েক্ষণলোরবক্ষরিে ভলোতলো মেরত হরব এিি মবরছেে বলো মববলোহমবরছেরেে েলোয়;

আদালত কতৃক নিরত নেওয়া বাচড় আকছ এমে ব্যক্তি
ফ্িলোি মিরয় েেলোেেভলোরব  মেসস্ত প্মেরশলোধ িলো েেলোয় আরবেিেলোেী ব্যসতিে প্মেবলোরেে এেজি িেরি্যে বলোহড় 
আেলোিত েতকৃকে ে আইি জলোমে েরে ফ্িেত ফ্িওয়লো হরয়রছ । 

নেসব ব্যাক্তি জেি  বাচড়কক  কাকির স্াে চহকসকব ব্যবহার ককরে 
ফ্েিব ডেুরিন্ ফ্েরে জলোিলো েলোয় ফ্ে, আরবেিেলোেীে প্মেবলোরেে ফ্েলোি িেি্য মিজ বলোহড়রে েলোরজে স্লোি 
হহরিরব ব্যবহলোে েরে 
ফ্েিব ডেুরিন্ ফ্েরে জলোিলো েলোয় ফ্ে, আরবেিেলোেীে প্মেবলোরেে ফ্েলোি িেরি্যে বলোহড় বলোিরেলোগ্য িয় (আে 
ব্যবহলোেরেলোগ্য িয় ) 

প্জতবন্ী ব্যক্তি
আপ্িলোরে অবশ্যই আরবেরিে িলোরে অক্ষিতলোে বলো ইিভ্যলোলিড হবলোে িলোসিকে মিরেি িংেুতি েেরত হরব েলো 
েিপ্রক্ষ ৬৭% শতলোংশ অক্ষি ফ্েখ্লোয়, অেবলো ১৮ বছরেে েি বয়িী এবং ৬৫ বছরেে ফ্বট্শ বয়িীরেে জি্য 
অক্ষিতলোে ্রশংিলোপ্ত্র;

হ্াচডিক্যাপ ব্যক্তি 
হ্লোহন্ডে্যলোপ্ এে িলোসিকে মিরেি

িাসািাক্স ককর বসবাস অথবা অস্বাস্্যকর অবস্ার র্টো
অস্বলোস্্যেে অবস্লো, অমতমেতি মভড়, অিুপ্েুতিভলোরব ব্যবহৃত প্মেরবশ, বলোধলোে উপ্হস্মতে ফ্ক্ষত্ত্র ASL এে 
আঞ্চলিে েতকৃ প্রক্ষে প্মেেশকেরিে আরবেি এবং অেকে ্রেলোরিে ্রিলোণপ্ত্র।

উকছেদ প্ক্রিয়ায় মকধ্য থাকা ব্যক্তি
ইজলোেলো িিলোতি হবলোে অেবলো  মিরেকে লোষ বরেয়লো  েলোেলোয় উরছেরেে আরেশ এবং দবধেেণ িম্পমেকে ত মবধলোি । বলোরদিলো 
বলো মবজ্ঞস্টতি ্রেলোরশে তলোমেখ্ ফ্েরে েুই বছরেে িরধ্য উরছেরেে ফ্িয়লোে েলোেরত হরব; 
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ব্কার
ফ্স্লোে জিলো ফ্েওয়লোে জি্য ফ্তলোিেলোিলো আঞ্চলিে আইি িং (Legge Regionale Toscana) 2/2019 এে 
িংেুসতি B ফ্েখু্ি।

ফ্স্লোে জিলো ফ্েওয়লোে জি্য শতকে  

র ্য্াহকেং
ফ্প্ৌেিভলো অমিিগুলি দ্লোেলো আরবেিগুলি প্েীক্ষলো েেলো হয় এবং মবজ্ঞস্টতিে ফ্িয়লোে ফ্শষ হওয়লোে ৯০ মেরিে িরধ্য 
এেসি অস্লোয়ী ে ্েলোহঙ্কং েেলো হয়।
অস্লোয়ী ে ্েলোহঙ্কংসি প্্ররিলোমেয়লোি ফ্েমজস্লোে অেকেলোৎ আইি ্রেত্ত মবজ্ঞস্টতি ্রেলোরশে ফ্েমজস্লোরে এবং ফ্প্ৌেিভলোে 
ওরয়বিলোইরি ্রেলোট্শত হয়।
অস্লোয়ী ে ্েলোহঙ্কং ্রেলোরশে ৩০ মেরিে িরধ্য, ফ্প্ৌেিভলোে িেেলোেী  বলোিস্লোি এবং বলোিস্লোি প্মেবতকে রিে 
েমিশরি(Commissione ERP e Mobilità del Comune) েলোরছ এেসি আলপ্ি েেলো ফ্েরত প্লোরে।
মবজ্ঞস্টতিে দ্লোেলো মিধকেলোমেত শতকে লোবিীে িরধ্য  চ্ভ ড়লোন্ত ে ্েলোহঙ্কং ফ্প্ৌেিভলোে ওরয়বিলোইরি ্রেলোট্শত হয়।

বাসস্াে  হস্ান্তর 
িেেলোেী বলোিলো বেলোরদেে েলোজসি চ্ভ ড়লোন্ত ে ্েলোহঙ্কংরয়ে মিরেকে শ অিুিেণ েরে েেলো হয়। িেেলোেী বলোিলো বেলোরদেে 
িিয় ফ্প্ৌেিভলো ফ্চে েরে ফ্ে আপ্িলোে এখ্িও বলোিলোে ্ররয়লোজিীয়তলো আরছ মেিলো  এবং আপ্িলোে প্মেবলোরেে 
িেি্য ফ্ে ফ্ে । ফ্প্ৌেিভলো ফ্চে েরে ফ্ে বলোিস্লোিসি ফ্ে প্মেবলোেরে ফ্েওয়লো হরয়রছ, এসি তলোরেে  জি্য েেলোেকে 
মেিলো। 

বাসস্াে পতরবি্থ ে
বাসস্াে পজরবত্ণ ে (“সাধারর্ বাসা পজরবত্ণ ে “)
ফ্ে প্মেবলোেগুলি ইমতিরধ্যই এেসি িেেলোমে বলোিস্লোরি (ERP আবলোিি) বলোি েরে, তলোেলো বলোহড় প্মেবতকে রিে 
জি্য আরবেি েেরত প্লোরে েলোেণ ইমতিরধ্য তলোরেে িলোিলোমজে-প্লোমেবলোমেে প্মেহস্মত প্মেবমতকে ত হরয়রছ 
(উেলোহেণস্বরূপ্ এেসি ট্শশুে জন্ম হরয়রছ বলো প্মেবলোরেে িেি্য িলোেলো ফ্গরছ) বলো আবলোিি িিি্যলোে েলোেরণ 
(উেলোহেণস্বরূপ্ প্মেবলোরেে এেজি িেরি্যে  অক্ষিতলোে জি্য )
বলোহড় প্মেবতকে রিে জি্য (আবলোিি প্মেবতকে ি )আরবেি েেলোে জি্য আপ্িলোরে অবশ্যই আপ্িলোে ফ্প্ৌেিভলোরে 
বলোহড় প্মেবতকে রিে মবজ্ঞস্টতিরত অংশগ্রহরণে জি্য ্ররয়লোজিীয় তে্য মজজ্ঞলোিলো েেরত হরব। তলোেপ্ে ফ্স্লোে ফ্েওয়লো 
হরব এবং ে ্েলোহঙ্কং েেলো হরব।

বাসস্াে পজরবত্ণ ে (“পারস্পজরক সম্মজতর জভজতিকত বাসা পজরবত্ণ ে “)
ফ্ে প্মেবলোেগুলি ইমতিরধ্যই এেসি িেেলোেী বলোিস্লোরি (ERP আবলোিি)বলোি েেরছ, তলোেলো েমে চলোয়, প্লোেস্পমেে 
িিরঝলোতলোে িলোধ্যরি বলোহড়সি মবমিিয় েেরত প্লোরে। প্মেবলোেগুলিরে অবশ্যই ফ্প্ৌেিভলোয় আরবেি েেরত হরব। 
ফ্প্ৌেিভলোরে বলোহড় প্মেবতকে রিে অিুরিলোেি মেরত হরব। এছলোড়লোও আপ্মি ফ্্ললোরেন্স ্ররেরশে মবমভন্ন ফ্প্ৌেিভলোে 
(আন্তঃ-ফ্প্ৌেিভলো) িরধ্য আপ্িলোে বলোহড় প্মেবতকে ি েেরত প্লোরেি (এিরপ্লোলি এিলোেলোে ফ্প্ৌেিভলোগুলি বলোে 
মেরয়)।

এই ললছকে তলিে েরুে

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2019-01-02;2&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
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পতরবাছরর  মছধ্্য পতরবি্থ ে
প্মেবলোে বিরত আিেলো বুমঝ এেজি ব্যসতি বলো িীরচ মিরেকে ট্শত ব্যসতিরেে দ্লোেলো গমিত এেসি প্মেবলোে:
a. স্বলোিী/স্তী েলোেলো আইিত মবমছেন্ন িয় এবং তলোরেে িলোরে বিবলোি েেলো ট্শশু েলোেলো দবধ, স্বলোভলোমবে, স্বীেকৃ ত, 

েত্তে ফ্িওয়লো বলো িম্মমতে মভমত্তরত িলোলিত প্লোলিত ;
b. মববলোহ বহহভ্ভকে ত মেন্তু ফ্েমজস্ট্রিেকৃ তভলোরব এেত্ত্র বিবলোিেলোেী েম্পমত ;
c. িলোিলোমজেভলোরব এেমত্রত ব্যসতি অেবলো ২০ ফ্ি, ২০১৬ এে ৭৬ িলোম্লোরে উরলেট্খ্ত মবষরয়ে আইিলোিুেলোয়ী 

(এেই লিরগিে ব্যসতিরেে িরধ্য িলোগমেে ইউমিয়রিে মিয়্রিণ এবং এেত্ত্র বিবলোরিে শকৃঙ্খিলো) এেত্ত্র 
বিবলোিেলোেী;

d. আত্মীয়তলো বলো িখ্্যতলোে বন্রিে িম্পেকে েুতি ব্যসতি, িম্পরেকে ে তকৃ তীয় স্তে প্েকেন্ত, ফ্েমজস্ট্রিেকৃ তভলোরব এেত্ত্র 
বিবলোিেলোেী;

e. আরবগীয় বন্ি দ্লোেলো িম্পমেকে ত ব্যসতি এবং প্লোেস্পমেে দিমতে এবং বস্তুগত িহলোয়তলোে উরদেশ্য 
িম্পমেকে ত ব্যসতি, ফ্েমজস্ট্রিেকৃ তভলোরব এেত্ত্র বিবলোিেলোেী;

প্মেবলোরে এেজি ফ্িলোে অমতমেতি েলোেরি Casa S.p.A. ফ্ত এই খ্বে জলোিলোরত হরব । এই মিেলোিলোয় এেিলো 
ইরিইি লিখ্রত হরবs: ufficioutenza@casaspa.org

আতিছেয়িা বা OSPITALITÀ 
েমে ফ্েলোি ফ্িলোরেে িলোহলোরে্যে ্ররয়লোজি হয় বলো অি্য ফ্েলোি গুরুত্বপ্্ভণকে েলোেরণ েলো আপ্িলোরে ্রিলোণ েেরত হরব, 
আপ্মি তলোরেেরে অস্লোয়ীভলোরব বলোহড়রত অমতসে হহরিরব েলোেরত মেরত প্লোরেি।
অি্য ফ্িলোেরেে আমতরেয়তলো েেরত চলোইরি আপ্িলোরে Casa S.p.A. ফ্ত অস্লোয়ী আমতরেয়তলোে জি্য 
অিুরিলোেরিে আরবেি েেরত হরব এবং আপ্িলোে অমতসে েতমেি েলোেরব তলো জলোিলোরত হরব । আপ্িলোরে 
মিম্নলিট্খ্ত মিেলোিলোয় এেসি ইরিইি প্লোিলোরত হরব: ufficioutenza@casaspa.org
আমতরেয়তলো ৬  িলোি স্লোয়ী হরত প্লোরে, তরব এসি ১২  িলোি প্েকেন্ত হরত প্লোরে। অস্লোয়ী আমতরেয়তলো ইজলোেলো 
ফ্িওয়লোে ফ্েলোি অমধেলোে ফ্েয় িলো এবং এরত ভলোড়লোও বলোড়লোয় িলো। আমতরেয়তলো ১২ িলোরিে ফ্বট্শ স্লোয়ী হরি ভলোড়লো 
৫০% বকৃহদ্ধ প্লোয়।

বাছিয়াতি েরা
আপ্মি বলোহড় প্লোওয়লোে অমধেলোে হলোেলোরবি (বেলোদে বলোরজয়লোতি ) েমে:
a. আপ্িলোরে বেলোদেেকৃ ত বলোহড়ে িিস্ত বলো এিিমে মেছু অংশও অি্য ফ্িলোরেরেে মেরয় েলোরেি ;
b. তলোেলো আপ্িলোে জি্য ফ্ে বলোহড় বেলোদে েরেরছ, আপ্মি ফ্িখ্লোরি স্লোয়ীভলোরব েলোরেি িলো বলো আপ্মি এসিরে 

বলোহড় হহিলোরব ব্যবহলোে েরেি িলো (উেলোহেণস্বরূপ্ আপ্মি েমে এরে এেসি প্েীক্ষলোগলোে হহিলোরব ব্যবহলোে 
েরেি);

c. েমে আপ্মি বলোহড়সি আইি মবরেলোধী ফ্েলোি েলোরজ ব্যবহলোে েরেি ;
d. আপ্মি িেেলোেী বলোিলো প্লোওয়লোে িত ফ্েলোি প্মেহস্মতরত ফ্িই ;
e. েমে আপ্িলোরে বেলোদেেকৃ ত বলোিলোসি ফ্েলোি ফ্েৌসতিে েলোেণ ছলোড়লোই প্মেত্যলোগ েরেি; 

Casa SPA অন্তত ্রমত ২ বছে প্ে প্ে েলোচলোই েরে ফ্েখ্রব, এখ্িও আপ্িলোে বলোহড়রত েলোেলোে অমধেলোে আরছ 
মেিলো। েমে আপ্মি উপ্রে তলোলিেলোভুতি েলোেণগুলিে িরধ্য অন্তত এেসি খঁু্রজ প্লোি, তলোহরি আপ্িলোরে এই িরিকে 
এেসি ফ্েমজস্ট্রিেকৃ ত হচমি প্লোিলোরিলো হরব ফ্ে আপ্মি ওই বলোিস্লোরি েলোেলোে অমধেলোে হলোমেরয়রছি (বেলোদে বলোরজয়লোতি 
েেলো )। হচমি প্লোওয়লোে ১৫ মেরিে িরধ্য আপ্িলোে এখ্িও আবলোিরিে অমধেলোে আরছ তলো ্রিলোণ েেলোে জি্য ফ্িখ্লো 
বলো ডেুরিন্ জিলো মেরত প্লোেরবি । 

mailto:ufficioutenza%40casaspa.org?subject=
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এেবলোে আপ্িলোরে এেসি ERP িেেলোেী বলোিস্লোি বেলোদে েেলো হরি, আপ্িলোরে অবশ্যই বলোহড়ে প্মেচলোিিলোে জি্য 
এবং বেলোদেেকৃ ত অি্য বলোিলোে  ্রমতরবশীে িলোরে িহলোবস্লোরিে জি্য মিয়িগুলি ফ্িরি চিরত হরব। এই অধ্যলোয়সি 
িেেলোেী বলোিস্লোরি বিবলোরিে মিয়ি িম্পরেকে  ্রলোয়িিয় জলোিরত চলোওয়লো ্ররনেে উত্তে ফ্েয়। এই মিয়িগুলিরে 
“ব্যবহলোেেলোেীে জি্য মিয়ি” বিলো হয়।

FAQ - ব্যবহারোরীর িে্য তেয়ম
ব্যবহারকারীর িে্য জেয়ম জক?
ব্যবহলোেেলোেী ্রমবধলোিগুলি মেছু মিয়ি মিে েরে ফ্েয়, েলো িিস্ত ভলোড়লোরিরেে অবশ্যই বেলোদে েেলো িেেলোেী 
বলোিস্লোরিে ইউমিিগুলিরে িমিেভলোরব ব্যবহলোে েেলোে জি্য বলোধ্যতলোি্ভিেভলোরব অিুিেণ েেরত হরব। 
ব্যবহলোেেলোেীে মিয়ি শকৃঙ্খিলোে মবধলোরিে মিয়িগুলি ভলোড়লোে চুসতিে িলোরে িংরেলোমজত হয় অেবলো িম্প্ভণকে চুসতিে 
বেরি অেবলো  অিম্মমতে অংশগুলিে প্মেবরতকে  ব্যবহলোে েেলো হয় । 

সবাই বয্ িায়গাগুছলা ব্যবহার েছর 
আজম জক গ্াচড় / নমাটরসাইককল / সাইককল / ক্যাম্পার / ক্যারাভাে কক্দাজমজেয়াল িায়গ্াগুললকত পাক্ণ  
করকত পাজর?
েরদিলোমিমিয়লোি প্লোমেকে ং এে  স্লোরি প্মেবলোে ্রমত শুধুিলোত্র এেসি গলোহড় প্লোেকে  েেরত প্লোেরব । 
িলোইরেি এবং িিে িলোইরেিগুলি এগুরিলোে জি্য মিধকেলোমেত জলোয়গলোয় েলোখ্লো ফ্েরত প্লোরে (ফ্িলোিে িলোইরেরিে 
প্লোমেকে ং  / ফ্িলোহলোে ে ্েলোে)।
ে্যলোম্পলোে এবং ে্যলোেলোভলোিগুলিে ফ্ক্ষত্ত্র এগুরিলো অবশ্যই অি্য জলোয়গলোয় স্লোপ্ি েেলো উহচত েলোেণ ফ্িগুলি 
অরিে িিয় ধরে প্লোমেকে ং েরে েলোখ্লো হয় এবং তলোই বলোসিদিলোরেে মিরজরেে িরধ্য িিরঝলোতলো, মিজস্ব ব্যবস্লোপ্িলো বলো 
েিরেলোমিমিয়লোরিে িলোরে ফ্েলোি চুসতি িলো েলোেরি অি্য জলোয়গলোয় প্লোেকে  েেরত হরব৷
ফ্েরেলোি ফ্ক্ষত্ত্র, আগুণ িলোগরি ফ্বে হরয় েলোবলোে জরুেী প্েগুরিলো  এবং ্রমতবন্ী ব্যসতিরেে জি্য মিধকেলোমেত স্লোি  
িুতি েলোখ্রত হরব।

কেকদাজমজেয়াল পাজক্ণ ং এ জক দুকটা গ্াচড় পাজক্ণ ং করা োকব ? 
িলো, ্রমতসি প্মেবলোরেে  শুধুিলোত্র এেসি গলোহড় প্লোমেকে ং েেলোে অমধেলোে েরয়রছ। 

পতরবাছরর সদস্য সংখ্যা বহৃধি 
আমার পজরবাকরর একিে পুরুষ /োরী সদস্য েুতি হকয়কছ । আমাকক জক করকত হকব? 
বলোিলো বেলোদে েেলোে প্ে প্মেবলোরেে মভতরে ফ্ে ফ্েলোি েেি প্মেবতকে ি হরি ৬০ মেরিে িরধ্য Casa S.p.A. ফ্ে 
এই মিেলোিলোয় ইরিইরি ফ্েলোগলোরেলোগ েরে জলোিলোরত হরব : utenza@casaspa.org  ফ্িরক্ষত্ত্র বলোিলোে ফ্িলোেিংখ্্যলো 
েমে অরিে ফ্বট্শ হয়, তলোহরি অিুরিলোেি ফ্েওয়লো হরবিলো । েমে মবরয়ে েলোেরণ, এেত্ত্র বিবলোিেলোেী এবং 
িলোিলোমজেভলোরব এেত্ত্র বিবলোিেলোেী,জন্ম, েত্তে, েত্তরেে প্্ভরবকে িলোিি প্লোিি এবং অি্য িম্পেকে  ফ্েরে আগত 
িন্তলোি। 

েতুে ককর েুতি ব্যক্তিক্টর নরক্সকডন্স বা স্ায়ী জিকাোর িে্য জক করকত হকব? 
মিবমন্ত ফ্েসিরডরন্সে জি্য Casa Spa এে েলোছ ফ্েরে এেসি ছলোড়প্ত্র িলোগরব। আরবেরিে িিয় প্মেবলোরেে 
িেি্য িংখ্্যলো বকৃহদ্ধে েেলো মবরবচিলোয় ফ্েরখ্ উপ্লোজকে রিে মববকৃমতও জিলো মেরত হরব। Casa Spa পু্িেলোয় বলোিলো ভলোড়লো 
মবরবচিলো েরে ফ্েখ্রব। এছলোড়লোও িুিলো অস্তলো বলো ছলোড়প্ত্ত্রে জি্য আরবেি েেলোে ৬০ মেরিে িরধ্য িতুি ISEE 
মববকৃমত জিলো মেরত হরব । 

য্াছদর আছগ বেছেই পাবললে আবাসসে ভবে আছে 
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আতিছেয়িা 
কাউকক বাসায় আজতথ্য জদকত চাইকল জক করকত হকব ? 
আমতে্য ফ্েবলোে আরবেি িবিিয়ই অস্লোয়ী, এে জি্য Casa S.p.A. এে েলোরছ অিুরিলোেরিে জি্য আরবেি 
েেরত হরব।
এই মিেলোিলোয় এেসি ইরিইি প্লোিলোরত হরব : ufficioutenza@casaspa.org

অজতক্থ আমার বাসায় কতজদে থাককত পারকব ? 
অমতসে ্রেিবলোে অিুরিলোেরিে প্ে িরবকেলোচি ৬ িলোি েলোেরত প্লোেরব এবং ৬ িলোরিে জি্য  শুধুিলোত্র আেও এেবলোে 
অিুরিলোেি িবলোয়ি েেলো েলোরব। 

অজতক্থর উপাি্ণ ে এবং স্াবর সম্পজতির পজরমার্ সম্পকক্ণ  জক জববৃজত  জদকত হকব ? 
িলো, অমতসেে উপ্লোজকে ি এবং স্লোবে িম্পমত্তে প্মেিলোণ মববকৃমত মেরত হরব িলো । 
মেন্তু েলোই ফ্হলোে, িরি েলোখ্রত হরব ফ্ে বলোিলো ভলোড়লোে প্মেিলোণ ২৫% বকৃহদ্ধ প্লোরব। 

েজদ অজতক্থ এখাকে থাককত শুরু ককর, তাহকল জক র্টকব ? 
েমে অমতসে এে বছরেেও ফ্বশী িিয় এবং িরবকেলোচি েুই বছে প্েকেন্ত েলোরে, তলোহরি বলোিলো ভলোড়লো ৫০% বকৃহদ্ধ 
প্লোরব। েুই বছে প্রে পু্রেলো প্মেবলোরেে জি্য বলোিলো বেলোদে বলোমতি হরয় ফ্েরত প্লোরে। 

েজদ আজম  জেজদ্ণ ষ্ট ককর একিে নসবাকারী বা বাদাকতে অথবা আমার বাসায় পজরকষবা প্দাে করকব  
এমে কাউকক রাখকত চাই তাহকল জক করকত হকব? 
তলোহরি Casa S.p.A. এে েলোরছ এই মিেলোিলোয় ফ্িইি েরে জলোিলোরত হরব: ufficioutenza@casaspa.org
ই-ফ্িইরি আমতরেয়তলোে েলোেণ উরলেখ্ েেরত হরব এবং অমতসেে েলোরজে চুসতিপ্ত্র িংেুতি েরে প্লোিলোরত হরব। 
Casa S.p.A.
েলোরজে চুসতিপ্ত্ত্রে  িিলোি িিয় প্েকেন্ত অিুিমত মেরত প্লোরে এবং এরক্ষত্ত্র বলোিলো ভলোড়লোে ফ্েলোি প্মেবতকে ি হরবিলো। 

বাসস্াে পতরবি্থ ে 
আজম এমে একক্ট পজরবার খঁুকি নপকয়চছ, োকদর সাকথ বাসা পজরবত্ণ ে করকত পারকবা । আমাকদরকক 
জক করকত হকব? 
েুসি প্মেবলোেরে এেসি মিমেকে ষ্ট িিকে প্্ভেণ েরে ফ্প্ৌেিভলোে েলোরছ প্লোেস্পমেে িম্মমত িলোরপ্রক্ষ বলোিলো বেরিে 
অিুিমতে জি্য আরবেি েেরত হরব। 

প্মেরষবলো েলোডকে

বলোিলো বেরিে িিয়, বলোিলো ভলোড়লো এবং েিরেলোমিমিয়লোরিে িব খ্েচ মিয়িলোিলোমিে ্রেলোি েেলো  েলোেরত  হরব। 

এই ললছকে তলিে েরুে
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আজম বাসা বদকলর অেুমজত নপকয়চছ। কখে আজম বদলী বাসায় নেকত পারকবা ? কাকক এবং কখে বাসার 
চাজব িমা জদকত হকব ? 
বলোিলো এবং তলোে বলোমে অংশ ( ফ্েিি ফ্বিরিন্ বলো ি্যলোসিে মিরচে  ফ্স্লোে রুি, বলোগলোি, বসি ইত্যলোমে ) ফ্প্ৌেিভলো বলো 
Casa S.p.a. দ্লোেলো মিধকেলোমেত িিয়িীিলোে িরধ্য  ব্যসতি ও মজমিিপ্ত্র িমেরয় খ্লোলি েরে মেরত হরব। 
আপ্মি েখ্ি বলোিলো ফ্ছরড় চরি েলোরবি, প্েবতকে ীরত বলোিলোে মভতরে েলোেলো িব মজমিিই ( আিবলোবপ্ত্র এবং ফ্ে 
ফ্েলোি েেি অি্যলোি্য মজমিিপ্ত্র) প্মেত্যলোগ েেরত হরব এবং Casa S.p.a ফ্িগুরিলো ফ্িরি মেরব। ফ্িরি ফ্েওয়লোে 
খ্েচ ্রলোতিি বলোসিদিলোে বহি েেরত হরব। 
বলোিলো ছলোড়লোে প্্ভবকে  ি্ভহুতকে  প্েকেন্ত ফ্েরেলোি েেি অপ্মেরশলোমধত ব্যয় প্্ভবকেবতকে ী বলোসিদিলোে বহি েেরত হরব। 

েজদ আমার বাসা আমার পজরবাকরর িে্য েথােথ ো হয়, তাহকল জক করকত হকব ? 
এরক্ষত্ত্র বলোিস্লোি  বেি েেলোে জি্য আরবেি েেলো েলোরব। ( বলোিলো বেি) 
বছরেে ফ্ে ফ্েলোি িিয়  ফ্েৌসতিে েলোেরণ বেিীে এই আরবেি েেলো েলোরব। 

প্মেরষবলো েলোডকে

ফ্প্ৌেিভলো েলোচলোই েরে ফ্েখ্রব বলোিস্লোি প্মেচলোিিলোে িব শতকে  প্্ভেণ েেরত  িক্ষি মেিলো এবং বলোসিদিলোে বলোিলো 
বলোবে ফ্েলোি বরেয়লো আরছ মেিলো ।  
বলোিলো গ্রহণ িলো েেরি এেই েলোেরণ আবলোে িতুি েরে আরবেি েেলো েলোরবিলো। 
েমে প্মেবলোরেে  িেি্য িংখ্্যলোে অিুপ্লোরত  বলোিলোে আয়তি ফ্বট্শ হয়, তলোহরি ফ্প্ৌেিভলো আরেেসি ফ্ছলোি বলোিলোয় 
বেিীে জি্য ্রস্তলোব মেরত প্লোরে। েমে ভলোড়লোসিয়লো বলোিলো বেিীে ্রস্তলোব  গ্রহণ িলো েরে, তলোহরি বলোিলোে ভলোড়লো বকৃহদ্ধ 
েেলো হরব। বমধকেত ভলোড়লো ব্যবহলোে েেলো বলোিলোে আয়তরিে অিুপ্লোরত বকৃহদ্ধ প্লোরব : আইি দ্লোেলো মিধকেলোমেত িলোিেণ্ 
অিুিলোরে উপ্রভলোগ েেলো ্রমতসি অমতমেতি রুরিে জি্য ৫০ ইউরেলো বকৃহদ্ধ প্লোরব।

বাসা ভাড়ার চুসতি 
োরা ERP অথ্ণাৎ সরকারী আবাসকের বাসায় থাকক, তাকদর িে্য বাধ্যতামূলকভাকব নকাে প্শাসজেক 
কািগুকলা সম্পাদে করকত হকব ?
1. িেেলোেী আবলোিরিে বেলোদেেকৃ ত বলোিলো্রলোতি ব্যসতিরে অবশ্যই ্রমত বছে ISEE ফ্ঘলোষণলো িম্প্ভণকে েেরত 

হরব। প্মেবলোেসি এখ্িও িেেলোেী আবলোিরি েলোেলোে  ্ররয়লোজিীয়তলো আরছ মেিলো তলো েলোচলোই েেলোে জি্য 
আইরিে মবধলোি অিুেলোয়ী এই ফ্ঘলোষণলো ফ্েওয়লোে জি্য বিলো হরয়রছ ।

এইখ্লোরি মলিে েরে ISEE েেলোে জি্য ্ররয়লোজিীয় িব তে্য প্লোরবি

2. মবরজলোড় বছরে, ব্যবস্লোপ্িলো েতকৃকে প্রক্ষে অিুরেলোরধ, বেলোদে বলোিলো গ্রহণেলোেীরে অবশ্যই ভলোড়লোে হহরিব 
গণিলোে জি্য পু্রেলো প্মেবলোরেে প্্ভবকেবতকে ী বছরেে েেরেলোগ্য আয় ফ্ঘলোষণলো েেরত হরব।এই ফ্ঘলোষণলোসি 
অিিলোইরি েেলো ফ্েরত প্লোরে। Casa Spa বলোিলো ভলোড়লোে এেসি সলিপ্ বলো বরলেমতরিলো িহ এবং িব মিরেকে শিলো 
এবং ব্যসতিগত প্ক্রডিট্শয়লোি (আইহড এবং প্লোিওয়লোডকে ) িহ প্্ভরবকে প্্ভেণ েেলো প্মেবলোরেে ব্যসতিগত তরে্য 
মিেলোপ্রে অ্যলোরসিি েেলোে জি্য ফ্েলোগলোরেলোগ েেরব। 

এই ললছকে তলিে েরুে

এই ললছকে তলিে েরুে

https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/cambio-di-alloggio-comunale-erp-assegnato
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/come-compilare-la-dsu-e-richiedere-l-isee
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েজদ বাসা গ্রহর্কারী ব্যক্তি ISEE ো ককর অথবা উপাি্ণ কের জরটাে্ণ নর্াষর্া ো ককর, তাহকল জক র্টকব? 
েুসি গুরুতে অিম্প্ভণকে েলোজ বরি মবরবচিলো েেলো হয়। উভয় ফ্ক্ষত্ত্রই, ফ্প্ৌেিভলো বেলোদে বলোরজয়লোতি েেলো শুরু 
েেরত প্লোরে। এে িলোরি তলোেলো এিিমে আবলোিরিে অমধেলোে বলোমতি েরে মেরত প্লোরে।
অমধেন্তু, উপ্লোজকে ি উপ্স্লোপ্ি িলো েেলোে ফ্ক্ষত্ত্র, আরবেরিে বছরেে প্রেে জলোিুয়লোমে ফ্েরে জমেিলোিলো মি ্ররয়লোগ 
েেলো হরব। এে িলোরি হি ফ্ে ্ররয়লোজিীয় িসেপ্ত্র উপ্স্লোপ্ি িলো হওয়লো প্েকেন্ত অরিে উচি মি (এিিমে ১০০০  
ইউরেলো) মেরত হরব।

আমার নদওয়া জেরাপতিার িে্য অগ্রীম িমা নদওয়া টাকা কখে নিরত নদওয়া হকব?
েমে ভলোড়লোসিয়লোে  দ্লোেলো বলোিলোে ফ্েলোি ক্ষমত িলো হরয় েলোরে তলোহরি  Casa S.p.a. ফ্ে ফ্ে ফ্েলোি ঋণ প্মেরশলোধ 
েেলোে প্ে  
ফ্ে ি্ভহুরতকে  ফ্ি বলোিলো ফ্ছরড় মেরব তখ্ি অগ্রীি জিলো িলোেলো ফ্িেত প্লোরব । 

প্রতিছবশীছদর সাছে সম্পে্থ
আজম জক আমার বারা্দায় গ্াছ লাগ্াকত পাজর?
হ্লঁো, তরব ফ্িগুলি অবশ্যই ফ্বট্শ হওয়লো উহচত িয়, গলোছ মেরয় পু্রেলো  বলোেলোদিলোসি ভমতকে  েেলো েলোরবিলো এবং গলোরছ  
প্লোমি মেরত ট্গরয় ্রমতরবশীরেে মবেতি েেলো েলোরবিলো। মিরেকে শিলোয় েলো বিলো হরয়রছ, তলো ফ্িরি  িলো চিরি জমেিলোিলো 
েেলো হরব।  

আজম জক কক্দাজমজেয়াল সলম্মললত ব্যবহাকরর জবজ্ডিং এর ক্সঁচড়কত জিজেসপরে রাখকত পাজর?
িলো। েিরেলোমিমিয়লোরিে জলোয়গলোয় ফ্েলোরিলো ব্যসতিগত মজমিিপ্ত্র েলোখ্লো িম্ব িয়।
ফ্ে মিরেকে শিলোগুরিলো ফ্েওয়লো হরয়রছ, তলো ফ্িরি িলো চিরি জমেিলোিলো েেলো হরত প্লোরে । 

আজম জক আমার কক্দাজমজেয়াম এর ক্সঁচড়র োমার িায়গ্ায় িতুা রাখার বক্স রাখকত পাজর?
িলো। েিরেলোমিমিয়লোরিে জলোয়গলোয় ফ্েলোরিলো ব্যসতিগত মজমিিপ্ত্র েলোখ্লো িম্ব িয়। আপ্িলোে িেে েেজলোে েলোরছ 
আপ্মি ফ্ডলোেি্যলোি েলোখ্রত প্লোরেি এবং, েমে জলোয়গলো েলোরে, এেসি ছলোতলো স্্যলোন্ড েলোখ্লো েলোরব । 

প্জতকবশীরা েজদ সমস্যািেক আচার আচরর্ ককর, তাহকল আজম জক করকত পাজর ? 
্রেরি আপ্িলোে ্রমতরবশীে িলোরে েেলো বরি িিলোধলোরিে ফ্চষ্টলো েেলো উহচত।
তলোেপ্ে ফ্েরেলোি জমেিলোিলোে জি্য Casa S.p.A. জলোিলোরিলোে জি্য এই ফ্ক্ষত্ত্র েিরেলোমিমিয়লোরিে এবং প্মেচলোিিলো 
েতকৃ প্ক্ষ উভরয়ে িংরেলোগেলোেী ব্যসতি  (capo scala )বলো স্ব-ব্যবস্লোপ্িলো প্মেচলোিরেে িলোরে ফ্েলোগলোরেলোগ েরুি। 

ললিকট জক সাইককল জেকয় োওয়া সম্ব?
িলো, লিিরিে ক্ষমত েেরত প্লোরে এিি বস্তু বলো উপ্েেণ লিিরি আিলো িম্ব িয়।
ফ্ে মিরেকে শিলোগুরিলো ফ্েওয়লো হরয়রছ, তলো ফ্িরি িলো চিরি জমেিলোিলো েেলো হরত প্লোরে । 

জকছু প্জতকবশী খুব নগ্ালমাল ককর। আজম কার কাকছ পজরচস্জত জরকপাট্ণ  করকত পাজর?
এিলো মিমষদ্ধ আচেণ। আপ্িলোরে অবশ্যই অি্য ফ্িলোরেরেে িম্মলোি েেরত হরব এবং মবমভন্ন িিি্যলোি্ভিে আচেণ 
উেলোহেণস্বরূপ্, েলোরত ে্রি ব্যবহলোে েরে বলো উচিস্বরে গলোি ফ্শলোিলোে িলোধ্যরি মবশকৃঙ্খিলো িকৃসষ্ট েেলো এড়লোরত হরব। 
স্ব-ব্যবস্লোপ্িলোে েলোময়রত্ব েলোেলো ব্যসতি বলো েিরেলোমিমিয়লোরিে এবং প্মেচলোিিলো েতকৃ প্ক্ষ উভরয়ে িংরেলোগেলোেী 
ব্যসতি  (capo scala ) বলো ফ্িই ভলোড়লোসিয়লোরে  অবশ্যই ফ্েলোরিলো মিরষধলোজ্ঞলোে জি্য অমবিরম্ প্মেহস্মত িম্পরেকে  
Casa S.p.A ফ্ে মেরপ্লোিকে  েেরত হরব । 
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এমেজক রাকতর নবলাকতও জক আজম  গ্াে শুেকত এবং নটললজভশে নদখকত পাজর ? 
হ্লঁো, মেন্তু গলোরিে এবং সিমভে শব্দ ফ্েি ্রমতরবশীরেে মবেতি িলো েরে। 
ফ্ে মিরেকে শিলোগুরিলো ফ্েওয়লো হরয়রছ, তলো ফ্িরি িলো চিরি জমেিলোিলো েেলো হরত প্লোরে । 

আমার এপাট্ণ কমকন্ট অথবা  মাক্টর েীকচ জিজেসপরে রাখার র্কর বা CANTINA নত জক আজম নকাে কাি 
সংরিাতে কাে্ণকলাপ (নেমে নহয়ারত্রেসার, জবউক্টশশয়াে এবং/অথবা অেুরূপ)  চালাকত পাজর ? 
িলো, এসি  েেলো মিরষধ ।  
ফ্ে মিরেকে শিলোগুরিলো ফ্েওয়লো হরয়রছ, তলো ফ্িরি িলো চিরি জমেিলোিলো েেলো হরত প্লোরে । 

বি্থ ্য তেষ্াশে 
অকেক বাক্স্দা কক্দাজমজেয়াম এলাকায় জবজভন্ন ধরকের জিজেস নেমে ওয়াশশং নমশশে, নরক্রিিাকরটর, 
নছাট েন্ত্রপাজত, নখলো, জবজবধ নলাহালক্কড় নরকখ নদয়। আজম কার কাকছ পজরচস্জত জরকপাট্ণ  করকত পাজর?
এিলো মিমষদ্ধ আচেণ। ঘরেলোয়লো বজকে ্য েিরেলোমিমিয়লোি এিলোেলোয় ফ্িরি েলোখ্লো েলোরব িলো। ্রমতসি ভলোড়লোরিরেই 
েিরেলোমিমিয়লোি এিলোেলোে প্মেছেন্নতলো এবং ফ্িৌদিেকে বজলোয় েলোখ্রত হরব। 
প্মেত্যতি বরজকে ্যে ফ্ক্ষত্ত্র, স্ব-ব্যবস্লোপ্িলোে েলোময়রত্ব েলোেলো ব্যসতি বলো েিরেলোমিমিয়লোরিে এবং প্মেচলোিিলো েতকৃ প্ক্ষ 
উভরয়ে িংরেলোগেলোেী ব্যসতি  (capo scala )বলো ভলোড়লোসিয়লো ফ্ে তলোরেে ফ্েরখ্রছ,ফ্ে ফ্েলোরিলো মিরষধলোজ্ঞলোে জি্য 
অমবিরম্ প্মেহস্মত Casa S.p.A-ফ্ে মেরপ্লোিকে  েেরব।  

গ্ৃহস্ালীর বি্ণ ্য জেষ্পজতির জবষকয় আজম নকাথায় তথ্য নপকত পাজর?

এই ললছকে তলিে েরুে এই ললছকে তলিে েরুে

ALIA এর গ্াইকডর সাকথ পরামশ্ণ করুে বি্ণ ্য পদাকথ্ণর অজভধাে নদখুে

https://www.aliaserviziambientali.it/wp-content/uploads/2017/02/Guida-raccolte-differenziate.pdf
https://www.aliaserviziambientali.it/wp-content/uploads/2017/02/RIFIUTARIOmaggio2018.pdf
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প্রাণী 
বাসায় জক নকাে প্ার্ী রাখা সম্ব ? 
হ্লঁো, তরব শুধুিলোত্র ফ্ে িংখ্্যে  এবং ফ্েেেি ্রলোণী ্রমতরবশীরেে মবেতি েরে িলো এবং শুধুিলোত্র েমে তলো িবলোে 
স্বলোস্্যমবমধ, মিেলোপ্ত্তলো এবং স্বলোরস্্যে জি্য মবপ্র্জিে  িলো হয়।
বলোিস্লোরি প্শু প্লোিি েেলো েলোরব িলো।

একিে ভাড়াক্টয়া বাসায় নছাট আকাকরর ৭ ক্ট জবড়াল এবং ৫ক্ট কুকুর নরকখকছ, োরা সারাক্ষর্ 
ডাকাডাজক ককর। জেয়মােুোয়ী জক করা সম্ব ? 
এসি মিমষদ্ধ আচেণ েলোেণ এই ্রলোণীেলো ্রমতরবশীরেে মবেতি েরে।
্রেরি আপ্িলোে ্রমতরবশীে িলোরে েেলো বরি িিলোধলোরিে ফ্চষ্টলো েেলো উহচত।
ব-ব্যবস্লোপ্িলোে েলোময়রত্ব েলোেলো ব্যসতি বলো েিরেলোমিমিয়লোরিে এবং প্মেচলোিিলো েতকৃ প্ক্ষ উভরয়ে িংরেলোগেলোেী 
ব্যসতি  (capo scala )বলো ভলোড়লোসিয়লো ফ্ে ফ্েলোরিলো হস্তরক্ষরপ্ে জি্য অমবিরম্ প্মেহস্মত Casa S.p.A-ফ্ে মেরপ্লোিকে  
েেরত হরব।  

একিে ভাড়াক্টয়া তার জেকির কুকুরক্ট কক্দাজমজেয়াম এলাকায় জেকয় একলা। এক্ট জক পারা সম্ব ? 
এসি ততক্ষণ প্েকেন্ত েেলো েলোরব  েতক্ষণ িলো ্রলোণীসি েরদিলোমিমিয়লোরিে মিেলোপ্ত্তলোে জি্য ফ্েলোি মবপ্ে দতমে িলো েরে  
এবং েুেুরেে  িলোলিে েুেুে িিত্যলোগ েেলোরি তলো প্মেষ্লোে েেলোে ব্যবস্লো ফ্িয় । 

বাসার োি 
বাসার ক্সকটেকম জক নকাে পজরবত্ণ ে করা সম্ব ? 
এসি িম্ব েখ্ি  Casa S.p.A. ফ্েরে আিুিলোমিে খ্েরচে হহিলোরবে ছলোড়প্ত্র প্লোওয়লো েলোরব, এই ওরয়ব িলোইি 
ফ্েরে ্রলোতি িিকে ব্যবহলোে েেলোে িলোধ্যরি : www.casaspa.it/modulistica

আজম এইমারে একক্ট বাসস্াকে প্কবশ ককরচছ, জকন্তু নসখাকে নদয়াকল ছাঁকচর দাগ্ রকয়কছ এবং িাোলা 
বন্ হয় ো। আজম জক করকত পাজর?
িলোধলোেণত বলোিলোগুরিলো ব্যবহলোরেে জি্য উপ্েুতি এবং ভলোরিলো অবস্লোয় বেলোদে েেলো হয়। 
েমে ফ্েয়লোরি ছলঁোরচে েলোগ প্লোওয়লো েলোয় অেবলো জলোিলোিলোে প্রেি মিেিত বন্ িলো হয়, এেেি প্মেহস্মতরত িিি্যে 
েেলো ফ্প্ৌেিভলোরে মেরপ্লোিকে  েেরত হরব এই ইরিইরিে িলোধ্যরি (gestione.erp@comune.fi.it) অেবলো Casa 
S.p.A. ফ্ে এই ইরিইরিে িলোধ্যরি  (manutenzione@casaspa.org).
বেলোদে েেলোে প্রে ভলোড়লোসিয়লোরেে Casa S.p.A এে মিধকেলোমেত হস্তরক্ষপ্ ব্যতীত তলোরেে েলোছ ফ্েরে  প্মেরষবলো 
এবং / অেবলো মবে্যিলোি সিরস্রিে  ইিস্রিশি অেবলো িংরেলোজি  প্লোওয়লোে অমধেলোে ফ্িই।

আমার জেিস্ব খরকচ জক জক রক্ষর্াকবক্ষকর্র কাি করকত হকব ?
বলোিস্লোি বেলোরদেে প্রে, বলোিলোে বলোইরেে েলোিলোরিলোে অংশগুরিলো (গ্লোি এবং িে) প্মেবতকে ি,ফ্িইিলোরে মভতরেে 
এবং বলোইরেে েলোিলোরিলোে েক্ষণলোরবক্ষণ, ফ্িেলোিত এবং েং েেলো  এবং ফ্েয়লোরিে েংেেলোে েলোময়ত্ব ভলোড়লোসিয়লোে। 

খুব খারাপ অবস্ায়  থাকা র্করর বত্ণ মাে িাোলাগুকলা জকভাকব পজরবত্ণ ে করকত পাজর ?
বলোইরেে জলোিলোিলোগুরিলো প্মেবতকে রিে জি্য  Casa S.p.A. এে েলোরছ  আরবেি েেরত হরব, এই ওরয়ব িলোইি ফ্েরে 
্রলোতি িিকে ব্যবহলোে েেলোে িলোধ্যরি : www.casaspa.it/modulistica

http://www.casaspa.it/modulistica/ 
mailto:gestione.erp%40comune.fi.it?subject=
mailto:manutenzione%40casaspa.org?subject=
http://www.casaspa.it/modulistica/
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আমাকক িাোলার শাটারগুলল পজরবত্ণ ে করকত হকব, এটা কার দাজয়ত্ব ? 
এই ফ্িেলোিতসি ভলোড়লোসিয়লোে েলোময়ত্ব এবং এই েলোজ েক্ষ ফ্েলোি ্রমতষ্লোি দ্লোেলো েেরত হরব।  

শাটাকরর কাজি নভকগে নগ্কছ। এটা নক পজরবত্ণ ে ককর জদকব ? 
এই ফ্িেলোিতসি ভলোড়লোসিয়লোে েলোময়ত্ব এবং এই েলোজ েক্ষ ফ্েলোি ্রমতষ্লোি দ্লোেলো েেরত হরব।  

িাোলার গ্াস নিকট নগ্কছ/ নভকগে নগ্কছ,এটা জক নপৌরসভা আবার লাশগ্কয় নদকব ? 
এই ফ্িেলোিতসি ভলোড়লোসিয়লোে েলোময়ত্ব এবং এই েলোজ েক্ষ ফ্েলোি ্রমতষ্লোি দ্লোেলো েেরত হরব।  

বাথরুকমর কলক্ট পজরবত্ণ ে করকত হকব, কারর্ পুরকো হকয় নগ্কছ এবং জিকমত কাি করকছো । এর িে্য 
নক টাকা খরচ করকব? 
এই ফ্িেলোিতসি ভলোড়লোসিয়লোে েলোময়ত্ব এবং এই েলোজ েক্ষ ফ্েলোি ্রমতষ্লোি দ্লোেলো েেরত হরব।  

র্কর প্কবকশর দরিাক্ট জিকমত বন্ হয়ো এবং এক্ট ব্যবহার আর  জেরাপদ েয়। আজম জক CASA SPA 
এর কাকছ একক্ট ক্লি্দাতা দরিা অথবা আরও মিবুত নকাে দরিার িে্য আকবদে করকত পাজর ? 
এই  ধেরিে েলোজগুরিলো  ভলোড়লোসিয়লোে মিরজে খ্েরচ েেলোরত হরব। 

আমার বাসার নদয়াল আদ্র এবং বাইকরর নথকক িাণ্া প্কবশ ককর।রািজমজ্রি আমাকক বকলকছ নে নদয়াল 
প্াটোর করকত হকব। এর িে্য নক টাকা খরচ করকব? 
এই  ধেরিে েলোজগুরিলো ভলোড়লোসিয়লোে মিরজে খ্েরচ েেলোরত হরব। 

বাসার নমকের টাইলসগুকলা উপকড় উকি নগ্কছ/ িুকল নগ্কছ এবং একটা জবপজ্জেক গ্ত্ণ  ততজর হকয়কছ 
।এর িে্য নক কাি করকব এবং নক টাকা জদকব?
এই  ধেরিে েলোজগুরিলো ভলোড়লোসিয়লোে মিরজে খ্েরচ েেলোরত হরব। 

বাসার উপর নথকক পাজে পড়কছ । কাকক ডাককত হকব ? 
উপ্রেে তিলোে ভলোড়লোসিয়লোরে জলোিলোরত হরব এবং ফ্িই ভলোড়লোসিয়লো তলোে মিরজে খ্েরচ িিি্যলো িিলোধলোি েেরব। 

আজম েতুে বাসায়  প্কবশ করার জতে মাস পার ো হকতই র্করর চহটার েষ্ট হকয় নগ্কছ। জক করকত পাজর ?  
Casa S.p.A. এে েলোরছ এই  মিেলোিলোয় ইরিইি প্লোমিরয় মেরপ্লোিকে  েেরত হরব : manutenzione@casaspa.org

পাজে গ্রম করার ক্সগেল চহটারক্টর েতুে পাট্ণ স দরকার। এটা কার কাি ? 
হহিলোরেে  মবমভন্ন প্লোিকে ি প্মেবতকে ি এবং প্েকেলোয়ক্মিে েক্ষণলোরবক্ষণ  ভলোড়লোসিয়লোে মিজ েলোময়ত্ব েেরত হরব এবং 
এই েলোরজ  েক্ষ ও িক্ষি  ফ্েলোি ্রমতষ্লোি দ্লোেলো েেলোরত হরব।  

জক ধরকের কাি করাকত হকব এই ব্যাপাকর েজদ নকাে সংশয় থাকক, তাহকল জক করকত হকব ? 
তলোহরি এই েুই মিেলোিলোয় এেসি ফ্িইি প্লোিলোরত হরব :
manutenzione@casaspa.org অেবলো patrimonio@casaspa.org

mailto:manutenzione%40casaspa.org?subject=
mailto:manutenzione%40casaspa.org?subject=
mailto:patrimonio%40casaspa.org?subject=
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CASA SPA নক বাথটাব পজরবত্ণ ে ককর শাওয়ার লাগ্াকোর কাি তাকদর খরকচ করার িে্য বলা 
োকব জক ? 
হ্লঁো, তরব শুধুিলোত্র েমে আপ্মি মিয়মিত ভলোড়লো প্মেরশলোধ েরে েলোরেি এবং েমে আপ্মি এেজি িিলোজেিকেীে  
িলোহলোে্য মিরয় েলোরেি, তলোরে অবশ্যই ফ্প্ৌেিভলোে েলোরছ প্মেবতকে ি েেলোে  ফ্েৌসতিে েলোেণ উরলেখ্ েরে, আরবেি 
িহ  এেসি ্রমতরবেি প্লোিলোরত হরব।এইভলোরব, ফ্প্ৌেিভলো আরবেিসি ি্ভি্যলোয়ি েরে এবং অিুরিলোেি ফ্েওয়লো বলো 
িলো ফ্েওয়লোে  সিদ্ধলোন্ত ফ্িয়।

জেয়ম কােুকে প্দতি সাধারর্ রক্ষর্াকবক্ষকর্র কাি নথকক জভন্ন  নকাে কাি জক করা সম্ব?
হ্লঁো, ফ্িরক্ষত্ত্র  আরগ  অিুরিলোেরিে জি্য ফ্প্ৌেিভলোে েলোরছ এই মিেলোিলোয়  (gestione.erp@comune.fi.it) এবং 
Casa  S.p.A. এে েলোরছ এই মিেলোিলোয় (www.casaspa.it/modulistica)আরবেি েেরত হরব এবং অবশ্যই 
আপ্িলোে মিয়মিত ভলোড়লো প্মেরশলোধ েেলো েলোেরত হরব। 
আেও মবস্তলোমেত তে্য এবং ভলোরিলোভলোরব জলোিরত এই মিেলোিলোয় ফ্িইি েরুি : patrimonio@casaspa.org

েজদ বাসস্াকের উন্নজতর িে্য নকাে কাি করা হয়  তাহকল জক তার িে্য নকাে  ক্ষজতপূরর্ নদওয়া হকব ?
িলো, ফ্েলোি ক্ষমতপ্্ভেণ ফ্েওয়লো হরবিলো । বলোিস্লোি ফ্ছরড় েলোওয়লোে িিয়,মিরজে েেলো েলোজসি িমেরয় ফ্িিলো িম্ব মেন্তু 
তলো আরগে িত েরে ফ্েওয়লোে খ্েচ বহি েেরব ফ্িই ভলোড়লোসিয়লো মেমি এঈ েলোজসি েরেরছি (উেলোহেণস্বরূপ্, 
আপ্মি েমে বলোেরুরিে সিঙ্কসি মিরয় েলোি তরব আপ্িলোরে অবশ্যই এসি মিরজে খ্েরচ আরেেসি িলোট্গরয় মেরত 
হরব)।

সবুি লে  
েখে বাসস্াকের পাকশ একক্ট সবুি লে বা এককচক্টয়া ব্যবহাকরর িে্য একক্ট বাগ্াে থাকক, তখে 
ভাড়াক্টয়াকক কী করকত হকব?
ভলোড়লোসিয়লোরে অবশ্যই এই স্লোিগুলিে প্মেছেন্নতলো এবং ফ্িৌদিেকে বজলোয় েলোখ্রত হরব এবং ফ্িখ্লোিেলোে ফ্েওয়লোি 
এবং/অেবলো উপ্হস্ত আিবলোবপ্ত্ত্রে ফ্েলোি প্মেবতকে ি েেলো েলোরবিলো। এছলোড়লো Casa S.p.A. এে অিুরিলোেি ছলোড়লো 
আরেেসি বলোগলোিও েেলো েলোরবিলো। এবং ফ্বড়লোে ফ্েলোি প্মেবতকে িও েেলো েলোরবিলো, এিিমে তলো গলোরছে দতমে হরিও। 
গলোছ িলোগলোরিলো মিমষদ্ধ((উেলোহেণস্বরূপ্ “সক্িিলোি ট্রি”)।  

বাগ্াকের রক্ষর্াকবক্ষকের দাজয়ত্ব কার ?
ঘলোি েলোিলো, ছলঁোিলোই, জি ফ্েওয়লো, িলোে ফ্েওয়লো, ফ্ঝলোপ্ঝলোরড়ে েত্ন এবং ্ররয়লোজরি প্মেবতকে ি িহ িবুজ িরিে 
েক্ষণলোরবক্ষরণে েলোময়ত্ব ভলোড়লোরিে । িম্লো গলোরছে ফ্ক্ষত্ত্র, : manutenzione@casaspa.org এই মিেলোিলোয় এেসি 
ইরিি প্লোমিরয় Casa Spa এে হস্তরক্ষরপ্ে আরবেি েেলো ্ররয়লোজি।

বাইকরর িায়গ্াগুললকত (বাগ্াে, বাচড়র পাকশর খালল িায়গ্া, অে্যাে্য)কী পজরবত্ণ ে করা সম্ব ?
ফ্ে ফ্েলোরিলো প্মেবতকে ি বলো িতুি েলোিলোরিলো দতমেে জি্য, এিিমে গলোরছে দতমে ফ্বষ্টিীে ফ্ক্ষত্ত্রও, Casa S.p.A.-এে 
অিুরিলোেি বলোধ্যতলোি্ভিে  (www.casaspa.it/modulistica).
তে্য এবং ভলোরিলোভলোরব জলোিলোে জি্য এই মিেলোিলোয় লিখ্রত প্লোরেি :: patrimonio@casaspa.org

তেি ব্যবস্াপো  
জেি ব্যবস্াপোর  খরকচ  অংশগ্রহর্ জক বাধ্যতামূলক ?
হ্লঁো, ্ররত্যে ভলোড়লোরিরে   মিজস্ব  ব্যবস্লোপ্িলোে মিসিং  দ্লোেলো  মিধকেলোমেত েরদিলোমিমিয়লোি েলোরজে  খ্েচ বহি েেরত 
হরব। 

mailto:gestione.erp%40comune.fi.it?subject=
http://www.casaspa.it/modulistica
mailto:patrimonio%40casaspa.org?subject=
mailto:manutenzione%40casaspa.org?subject=
mailto:www.casaspa.it/modulistica?subject=
mailto:patrimonio%40casaspa.org?subject=
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বাসা ভাড়া পতরছশাছধ্  সমস্যা 
আমার পজরবাকরর নমাট আয় উকলেখকোগ্্যভাকব ককম শগ্কয়কছ এবং আজম ভাড়া পজরকশাধ করকত পারচছ 
ো। আজম জক করকত পাজর?
আয় েরি েলোবলোে েলোেণ ব্যলোখ্্যলো েরে Casa S.p.a. এে িলোরে ফ্েলোগলোরেলোগ েরুি । আপ্িলোে আয় েরি েলোওয়লোে 
েলোেণ মিম্নলিট্খ্তগুলিে িরধ্য এেসি হরি  Casa Spa-এে িলোরে তলোৎক্ষসণেভলোরব ভলোড়লো েিলোরিলোে ব্যলোপ্লোেসি 
মবরবচিলো েরে ফ্েখ্রত  প্লোরে (অগ্রীি পু্িঃগণিলোে জি্য আরবেি েেলোে প্দ্ধমতে লিঙ্ক):
1. বেখ্লোরস্তে েলোেরণ চলোেমে হলোেলোরিলো;
2. ফ্েলোম্পলোমি বলো প্রিড ইউমিয়ি চুসতিে েলোেরণ উরলেখ্রেলোগ্যভলোরব েলোরজে িিয় েরি েলোওয়লো  ;
3. েলোজ িলো েলোেলো বলো েরি েলোওয়লোে ফ্ক্ষত্ত্র িলোধলোেণ বলো মবরশষ অেকে ্রেলোি  (cassa integrazione )  েলোে 

েলোেরণ উপ্লোজকে ি েরি েলোয় ;
4. ফ্িয়লোে ফ্শরষ বলো অগ্রীি েলোরজে চুসতি  িবলোয়ি িলো েেলো ;
5. সরেি্যলোন্স েলোেকেক্ি, ফ্েমজস্ট্রিেকৃ ত ফ্েলোম্পলোিী বন্হরয় েলোওয়লো, েলো ্রলোেকৃ মতে বলো িলোিমজে েুরেকেলোরগে েলোেরণ 

অেবলো  েলোরজে িুখ্্যলোমত  েরেষ্ট প্মেিলোরণ েরি েলোওয়লো ;
6. প্লোমেবলোরেে  এেজি িেরি্যে গুরুতে অিুস্তলো, আঘলোত প্লোওয়লো বলো িকৃতু্য হওয়লো েলোে েলোেরণ প্মেবলোরেে 

িলোিস্টগ্রে আয় েরেষ্ট প্মেিলোরণ হ্লোি ফ্প্রয়রছ বলো হচমেৎিলো বলো ফ্িবলোে ব্যয় ফ্িিলোরত আরয়ে এেসি 
উরলেখ্রেলোগ্য অংশ ব্যবহলোে েেলোে ্ররয়লোজি হরছে ।

এছলোড়লোও উপ্রেলোট্লেট্খ্ত েলোেরণে ফ্ক্ষত্ত্র বলোিলো ভলোড়লো  এবং েরদিলোমিমিয়লোি খ্েচ ছয় িলোরিে ফ্বশী বলোমে েলোেরিও 
তলো বলোিলোে চুসতি ভরগিে এবং বলোিলো বেলোদে বলোরজয়লোতি েেলোে ফ্েলোি েলোেণ হরবিলো । 

CASA SPA এবং বপৌরসভার সাছে সম্পে্থ  
েজদ CASA SPA বা নপৌরসভার কম্ণকত্ণ া বা নটকজেশশয়ােরা বাসস্াকে প্কবশ করকত চায়, তাহকল আমার 
কী করা উচচত?
ভলোড়লোসিয়লোরে অবশ্যই েিকেেতকে লো বলো ফ্িেমিট্শয়লোিরেে প্মেচয়প্ত্র ফ্েখ্লোে প্রে ্ররবরশে অিুিমত মেরত হরব।

প্রছয়ািেীয় ললকে 

এই ললছকে তলিে েরুে

ব্যবহারোরীছদর িে্য তেয়ম 

এই ললছকে তলিে েরুে

পতরছেবা োড্থ  

https://www.casaspa.it/Regolamento%20di%20utenza%2019_2021.pdf
http://www.casaspa.it/data/archive/documenti/Carta%20dei%20servizi.pdf
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শব্দছোে তেছদ্থ শশো 

ISTAT ভাড়া সমন্বয়: জীবিেলোত্রলোে ব্যয় বকৃহদ্ধে েলোেরণ এসি এেসি স্বয়ংসক্য় ভলোড়লো বকৃহদ্ধ।

ভাড়াস্টয়া: ফ্িই ব্যসতি মেমি এেসি বলোহড় ভলোড়লো েরেি৷

তরছয়ল এছটে্ট এছিন্সি: এসি এিি এেসি জলোয়গলো ফ্েখ্লোরি ফ্িলোরেেলো বলোহড় ভলোড়লো এবং মবক্রয়ে জি্য েলোজ 
েরে।

্ট্যাক্স ববতেতফ্ট: এগুলি ি্যলোসি বলো েরেে  উপ্ে হডিেলোউন্।

সংছয্াগ: এসি প্লোমিে  ফ্িিওয়লোরেকে ে িলোরে এেসি বলোহড়ে িংরেলোগ।

েেছদাতমতেয়াম এর পতরচালে: েিরেলোমিমিয়লোি িভলো দ্লোেলো মিবকেলোহচত ব্যসতি, মেমি েিরেলোমিমিয়লোি 
প্মেচলোিিলো েরেি।

আসবাবপরে সহ বাসা :  ফ্ে বলোিলোয়  আিবলোবপ্ত্র েরয়রছ । 

তবল: এসি এিি এেসি িসে ফ্েখ্লোরি মবেু্যৎ, গ্যলোি, জি, বজকে ্য মিষ্পমত্তে িরতলো প্মেরষবলোগুলি ব্যবহলোে েেলোে জি্য 
ফ্ে অেকে ্রেলোি েেরত হয়, তলোে প্মেিলোণ ফ্িখ্লো েলোরে। 

ভাড়া/ললি তফ: এসি হি বলোিলো ভলোড়লোে ি্ভি্য, ্রমত িলোরি মেরত হরব।

তেশ্চয়িা আমােি: এসি এিি এেসি অেকে েলো বলোহড় ভলোড়লো মিরত বলো মেিরত আগ্রহী ব্যসতি ভলোড়লো ফ্িওয়লো বলো 
ফ্েিলোে আরগ িলোলিে বলো মেরয়ি এরস্ি এরজস্টন্সরে অগ্রীি ্রেলোি েরে।

ভাড়ার চুসতি হস্ান্তর: এসি হি েখ্ি  বলোহড়ে চুসতিরত উরলেখ্েকৃ ত িলোলিে বলো ভলোড়লোরিে ফ্ে ফ্েলোি এেজিরে 
প্মেবতকে ি েরে অি্য আরেেজরিে িলোরে চুসতি েেলো হয় ।  

IBAN বোড: এসি আপ্িলোে বতকে িলোি এেলোউরন্ে এেসি িংখ্্যলো,েলো আপ্িলোরে ভলোড়লো ্রেলোি েেলোে  জি্য অবশ্যই 
জলোিলোরত  হরব।

তবো ভাড়ার চুসতি : ফ্ে ব্যসতি ফ্েলোি বলোিলোয় মবিলো ভলোড়লোয় বলোি েরে । 

অিীছি তবচারেৃি বফৌিদাতর দণ্ড : এেিলো মিধকেলোমেত েণ্, অেকেলোৎ ফ্ে েণ্সি ফ্েলোি মবচলোেে প্লোল্লোরত 
প্লোেরবিলো। 

এেই তবত্ডিংএ  সহমাললোো : এেলো  হরছে েিরেলোমিমিও অেকেলোৎ  এেই মবম্ডিং এ  িহিলোলিেলোিলোে 
অ্যলোপ্লোিকে রিরন্ে িলোলিে । 

ভাড়াছ্ট : এিি ব্যসতি, ফ্ে এেসি বলোিলো ভলোড়লো ফ্িয় ।  

তম্টার: এসি এিি এেসি ে্রি েলো খ্েরচে প্মেিলোণ অেকেলোৎ মবেু্যৎ, প্লোমি এবং গ্যলোরিে প্মেিলোণ েলো ব্যবহৃত হয় 
তলো ফ্েেডকে  েরে। 

সরবরাহ চুসতি: ফ্েলোম্পলোমিে িলোরে চুসতি েলোেলো  মবেু্যৎ, গ্যলোি, প্লোমি, ফ্িলিরিলোি িলোইি এবং ইন্লোেরিি িংরেলোগ 
্রেলোি েরে।
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ভাড়া/ললি চুসতি: এসি এেসি চুসতি েলো এেজি িলোলিরেে বলোহড়রত এেসি মিমেকে ষ্ট িিরয়ে জি্য বিবলোি েেরত 
িক্ষি হরত প্লোরেি । 

অেুদাে: এসি এেসি অেকেনিমতে িলোহলোে্য । 

সিে্থ িামূলে অে্থ আমােি: ভলোড়লোরি েমে চুসতিে মিয়ি ফ্িরি িলো চরি (ফ্েিি ভলোড়লো িলো ফ্েয়, মজমিিপ্ত্র 
ভলোংচুে েরে)তলোে অগ্রীি ক্ষমতপ্্ভেণ হহরিরব এই িলোেলো আিলোিত হহরিরব েলোখ্লো হয় । 

্ট্যাক্স েমাছো : ি্যলোরসিে উপ্রড় ছলোড় । 

ভাড়ার চুসতি বাতিল েরা: এেসি ফ্েমজস্ট্রি   হচমি প্লোিলোরিলোে িলোধ্যরি চুসতি িবলোয়ি  বলোমতি েেলো  ।

বয়লাছরর পয্্থায়ক্তমে বচে : গেি প্লোমিে বয়িলোেসি মিেিত েলোজ েেরছ মেিলো তলো  মবরশষ ফ্িেমিট্শয়লোি 
দ্লোেলো ফ্চে েেলো । 

সরবরাহোরী: মবেু্যৎ, গ্যলোি, প্লোমি, ফ্িলিরিলোি িলোইি এবং ইন্লোেরিি িংরেলোগ ্রেলোিেলোেী ফ্েলোম্পলোমি।

বরতিত্্রিশে ্ট্যাক্স বা ের : এসি চুসতি মিবন্রিে জি্য ্রেলোি েেলো েে ।

ভাড়াছ্ট : ফ্ে ব্যসতি এেসি বলোহড় ভলোড়লো ফ্িয় । 

তবতভন্ন পতরছেবা সরবরাছহর চুসতি য্ার োছম েরা হয় : এই ব্যসতিে িলোরি  প্লোমি, মবেু্যৎ এবং গ্যলোরিে িরতলো 
প্মেরষবলো ্রেলোিেলোেীরেে িলোরে চুসতি েেলো হয় ।

বাহড় বন্ধে : এে িলোরি ফ্িলোরিে েভলোে হহরিরব বলোহড়রে  গ্যলোেলোন্ন্ হহরিরব েলোখ্লো হয় । 

ক্ক্িা: ফ্ে ব্যসতি বলোহড়সি মেরিরছি।

তবত্ক্িা: ফ্ে ব্যসতি বলোহড়সি মবসক্ েরেি৷

বো্টাতর: আপ্মি েলোে েলোরছ বলোহড় মবসক্ বলো ফ্েিলোে চুসতি েেরত েলোি।

ISEE সাস্ট্থ তফছে্ট (সমিুল্য অে্থনেতিে পতরহস্তি তেছদ্থ শে): এসি এেসি ডেুরিন্ েলো এেজি 
ব্যসতিে অেকেনিমতে প্মেহস্মত মিরেকে শ েরে এবং অেকেনিমতে ফ্বলোিলোি এবং প্মেরষবলোগুলিরত ছলোড় ফ্প্রত 
ব্যবহৃত হয়।

বাহড়র মাললে: বলোহড়ে িলোলিে, মেমি বলোহড়সি ভলোড়লো ফ্েি । 

ঋণ : এসি ব্যলোঙ্ক ফ্েরে ঋণ ফ্েওয়লো এেসি প্মেিলোণ অেকে। 

সময় বাড়াছো : মিধকেলোমেত িিরয়ে প্রে  চুসতিে ফ্িয়লোে বলোড়লোরিলো । 

তবচাতরে  তবধ্াে  : এসি আেলোিরতে এেসি সিদ্ধলোন্ত । 

পেৃেভাছব বি্থ ্য  সংগ্রহ: এে অেকে বজকে ্যপ্েলোেকে (উেলোহেণস্বরূপ্ েলোগজ, েলোচ, লেলোট্স্ে)আিলোেলো েেলো, েলোরত এসি 
আবলোে িতুি েরে ব্যবহলোে েেলো েলোয়।

ভাড়ার চুসতি প্রি্যাহার: আইিিম্মত েলোেরণ িলোলিে এবং ভলোড়লোসিয়লো চুসতিে ফ্িয়লোে ফ্শষ হওয়লোে আরগই  এসি 
বলোমতি েেলোে িুরেলোগ ।
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ভাড়ার  চুসতি সমান্তি: িলোলিে বলো ভলোড়লোরি গুরুতেভলোরব  চুসতিে মিয়ি ভগি েেরি বলো বলোসহ্ে ফ্েলোি েলোেণ েলো 
িলোলিে বলো ভলোড়লোরিরে চুসতি চলোলিরয় ফ্েরত বলোধলোরেয়, তখ্ি  চুসতিে িিলোস্টতি ঘরি । 

পতরদশ্থে: ফ্ে বলোহড়সি  ভলোড়লো ফ্িওয়লো বলো ফ্েিলো হরব, তলোে প্মেহস্মত ি্ভি্যলোয়ি েেলোে জি্য  এেজি অমভজ্ঞ ব্যসতিে 
িলোরে বলোহড়সি প্মেেশকেি েেলো ।

এেিছের বদছল অে্য ব্যসতির দাতয়ত্ব গ্রহণ  : অি্য ব্যসতিে েলোরছ চুসতি হস্তলোন্তে ।

সাবলীি বা সাবছল্ট : এে অেকে হি িলোলিরেে িম্মমত মিরয় বলোহড়ে এেসি অংশ অি্যরেে েলোরছ ভলোড়লো ফ্েওয়লো।

শুোতে: এে িলোরি  মবচলোেরেে িলোিরি আেলোিরত হলোমজে হওয়লো।

বাসার িে্যসহ  বোম্পাতের সাস্ট্থ তফছে্ট : এসি েলোজস্ব মবভলোগ (Agenzia dalle Entrate) ফ্েরে ফ্েওয়লো 
এেিলো ডেুরিন্, ফ্েখ্লোরি বলোিলো িম্পমেকে ত গুরুত্বপ্্ভিকে তে্য লিখ্লো আরছ । 
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