BE
I
AL
NG

ইতালিতে বাসার খবর

যে সমস্ত মানুষ অল্প কিছুদিন হল ইতালিতে বসবাসকারী তাদের জন্্য প্রয়োজনীয় তথ্্য

progetto cofinanziato
dall’Unione Europea

Progetto Tuscany Empowerment Actions for Migrants System codice 2435 CUP D59H18000290007

এই সংকলনটি প্রকাশিত করতে আর্্থথিক সহয়তা করেছে TEAMS প্্ররোজেক্ট
এই প্্ররোজেক্টটির ব্্যবস্থাপনায় : Marco Verna, কমুনে দি ফিরেনযে
SDS উত্তর পশ্চিম এর প্্ররোজেক্টটির ব্্যবস্থপনায় : Rossella Benedetti , SDS ফিওয়োরেন্তিনা উত্তর পশ্চিম
পর্্ব ১ ও ২ এর সম্পাদনায় : Giulia Paoli , CAT সো�োশ্্যযাল কো�োয়়াপারেটিভ , ফিরেনযে
সম্পাদনা পরিচালনা ও অনুবাদ সংক্রান্ত দায়়িত্বে : Leslie Mechi , CAT সো�োশ্্যযাল কো�োয়়াপারেটিভ , ফিরেনযে
ERP পর্্ববের সম্পাদনায় : Rosanna Pilotti , Marco Verna
ভাষাগত পর্্যযাচলনা ও শব্দকো�োষ : Chiara Fioravanti , Francesco Romano
CNR সম্পাদনা : Barbara Tonetto , Andrea Maestosi , জনসংযো�োগকারী অফিস , কমুনে দি ফিরেনযে
অনুবাদ :
আরবি , Rachid Baidada
চাইনিজ, Erika Dong
ইংরাজি, Sonia Tesa
স্প্যানিশ, Rosa Yovera Cuscano
উর্্দদু : Aneela Nasir
বাংলা: Amrita Chaudhuri
সেপ্টেম্বর ২০২২ এর সংখ্্যযা

ফ্্ললোরেন্স মিউনিসিপ্্যযালিটির পক্ষ থেকে ইউরো�োপের বাইরের যে সমস্ত মানুষ ইতালিতে বসবাস করে
তাদের ঠিকভাবে সাহায্্য করার জন্্য ও ইতালিতে কিভাবে বিভিন্ন পরিষেবা পাওয়়া যেতে পারে তা
সম্পর্্ককে জানানো�োর জন্্যই এই নিয়মাবলী ছাপানো�ো হয়়েছে , যাতে যে সমস্ত ইউরো�োপ বহির্্ভভূ ত অভিবাসী
মানুষ ইতালিতে থাকে তারা তাদের ISEE , ছো�োটো�োদের আদালত কিভাবে কাজ করে , বাসা সংক্রান্ত
তথ্্য ও casa popolare (জনৈক বাসা )সংক্রান্ত তথ্্য যা “ Edilizia Residenziale Pubblica” অর্্থথাৎ
সকলের জন্্য সরকার থেকে যে বাসার ব্্যবস্থা আছে তা সম্পর্্ককে জানতে পারবে ।
এই নিয়মাবলী সংক্রান্ত বইটি ইউরো�োপিয়়ান ইউনিয়নের পক্ষ থেকে যেমন অর্্থ সাহায্্য পেয়়েছে তেমনই
ইতালিয়়ান সরকারের কাছ থেকে সাহায্্য পেয়়েছে যাতে অভিবাসী মানুষদের সাহায্্যযে আসে কারণ
অভিবাসী মানুষরা যে সমস্ত দেশ থেকে আসেন তাদের নিজের দেশের নিয়মকানুন সম্পূর্্ণ ভিন্ন হয়়ে থাকে
ইতালির নিয়মকানুন থেকে বেশীরভাগ সময়়েই । তাই শুধু তাদের সাহার্্যযাথেই নয় সাথে সাথে ইতালির
অধিবাসীদেরও বইটি সাহায্্যযে আসবে ।
FAMI TEAMS(2435) নামের প্্ররোজেক্ট এর উদ্দেশ্্যই হলো�ো সামাজিক সাংস্কৃ তিক ব্্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন
। তাদের মুখ্্য উদ্দেশ্্য যাতে ইউরো�োপিয়়ান ইউনিয়ন বহির্্ভভূ ত নাগরিকরা ইতালিতে সমস্ত সুযো�োগ সুবিধা
পুরো�োপুরি ব্্যবহার করতে পারে ।
এই নিয়মাবলী পরিপূর্্ণ বইটি বিভিন্নরকম তথ্্য দিয়়ে সাহায্্য করবে সেই সমস্ত মানুষদের যারা অল্প
কিছু দিন হলো�ো ইতালিতে আছে ও তাদের বাসা কিভাবে খুঁজতে হবে , কিভাবে বাড়়ীভাড়়া পাওয়়া যাবে বা
বাসা কিনতে পারবে , তাছাড়়াও বাড়়ীর বিভিন্ন আলাদা খরচ যেমন বিভিন্ন ইলেকট্রিক বিল , পানির জন্্য
বিল ইত্্যযাদি কিভাবে মেটাতে পারবে ও একটা সরকারী বাসায় থাকার অনুমতি কিভাবে চাইতে পারবে বা
কিভাবে সেই বাসায় থাকতে পারবে ।
এই নিয়মকানুন পুরো�ো ইতালিতেই প্রযো�োজ্্য ও সমস্ত মিউনিসিপ্্যযালিটির জন্্যও প্রযো�োজ্্য ।
এই বইটিতে ফ্্ললোরেন্স শহরের সমস্ত পরিষেবার সুযো�োগ পাবার জন্্য নির্্দদি ষ্ট লিঙ্ক দেওয়়া আছে ও এই
অঞ্চলের উত্তর পশ্চিম ভাগের অর্্থথাৎ (Sesto Fiorentino সেস্্ততো ফিওরেন্তিনো�ো, Campi Bisenzio কাম্পি
বিসেঞ্জিও , Scandicci স্কান্দিচ্চি, Lastra a Signa লাস্ত্রা আ সিন্্যযিয়়া, Signa সিন্্যযিয়়া , Calenzano
কালেঞ্জানো�ো, Vaglia ভাল্্যযিয়়া ) এর পরিষেবা পাবার জন্্যও নির্্দদি ষ্ট লিঙ্ক দেওয়়া আছে ।

সূচীপত্র

বাসা বেছে নেওয়়া
কো�োথায় ও কিভাবে বাসা খুঁজতে হবে
কিভাবে বাসা বেছে নেবেন
বাসা বেছে নেবার আগে কি কি করতে হবে
ভাড়়া বাসা
বাসা ভাড়়া নেওয়়ার আগে কিছু খরচের কথা হিসেব করে নেওয়়া দরকার
বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র ( ভাড়়ার )
চু ক্তিপত্রের ধরণ
বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র অন্্য কো�োন ব্্যক্তিকে হস্তান্তর করা (চু ক্তিপত্র হস্তান্তর এবং অন্্য ব্্যক্তির বদলি
হিসেবে প্রবেশ )
বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্রের প্রথম সময়সীমা শেষ হওয়়ার পরে আবার চু ক্তিপত্র নবায়ন ক্ষেত্রে
(চু ক্তিপত্রের সময়সীমা বাড়়াবার ক্ষেত্রে)
করবিহীন চু ক্তিপত্র বা Cedolare secca
বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র সম্পর্্ককে বিস্তারিত জানা
সহমালিকানার বিল্্ডিিং
রেজিস্ট্রি চিঠি ও সার্্টটিফায়়েড ইমেইল
বাসা থেকে উচ্ছেদ
বাসা ভাড়়ার মেয়়াদ শেষ হয়়ে যাওয়়ার পরে বাসা থেকে উচ্ছেদ ব্্যবস্থা
বকেয়়া বাকি থাকায় বাসা থেকে উচ্ছেদ ব্্যবস্থা
কর্্মমীদের ক্ষেত্রে বাসা থেকে উচ্ছেদ ব্্যবস্থা
বাসা ভাড়়ার ক্ষেত্রে অর্্থ নৈতিক সাহায্্য
অনিচ্ছাকৃ তভাবে বকেয়়া বাকী থাকার ক্ষেত্রে অর্্থনৈতিক সাহায্্য
বাসা ভাড়়ায় অর্্থ সাহায্্য
বাসার জন্্য সাহায্্য এবং বসবাসকারীদের সাহায্্যযের জন্্য অন্্যযান্্য প্রজেক্ট
ভাড়়াটেদের ইউনিয়ন
বাসা কেনা বেচা
বাসা কেনার আগে কিছু গুরুত্বপূর্্ণ জিনিস জেনে নেওয়়া
ইউরো�োপিয়়ান ইউনিয়ন বহির্্ভভূ ত নাগরিকদের জন্্য আতিথেয়তার বিবৃতি
নথিভু ক্ত করা বাসার ঠিকানা
বাসা সঠিক কিনা তা নির্্ধধারণকারী সার্্টটিফিকেট বা idoneità alloggiativa
কো�োনো�ো ব্্যক্তি যে বাসায় নিয়মিত বাস করে সেই বাসার ঠিকানা (Dimora Abituale ) নবায়ন করার বিবৃতি
“গৃহস্থালী ব্্যবহারকারী পরিষেবা” (বিল)
সরবরাহ চু ক্তি
বিল
বিদ্্যযুৎ শক্তি এবং গ্্যযাস
পানি এবং পানি সরবরাহ পরিষেবা
টেলিফো�োন এবং ইন্টারনেট নেটওয়়ার্্ক
বর্্জ্ ্য: বর্্জ্ ্য সংগ্রহ এবং নিষ্কাশন পরিষেবা।
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সামাজিক বো�োনাস
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ISEE প্রমাণপত্র
ERP পাবলিক আবাসিক ভবন
বিজ্ঞপ্তি বা Bando এবং আবেদন
কো�োথায় আবেদন করতে হবে
আবেদন জমা দেওয়়ার জন্্য প্রয়োজনীয় ডকু মেন্টের উদাহরণ
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পরিবারের মধ্্যযে পরিবর্্তন
আতিথেয়তা বা ospitalità
বাজেয়়াপ্ত করা
যাদের আগে থেকেই সরকারী আবাসিক ভবন আছে
FAQ - ব্্যবহারকারীর জন্্য নিয়ম
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LA SCELTA
DELLA CASA
বাসা
বেছে নেওয়়া
কো�োথায় ও কিভাবে বাসা খুজ
ঁ তে হবে
আপনি বাসা যে যে ভাবে খুঁজতে পারেন
নিজে নিজে :
বিভিন্ন নাগরিকদের দেওয়়া বিজ্ঞাপন দেখতে পারেন, বাসা ভাড়়া দেবার বা বিক্রি করবার নির্্দদি ষ্ট
ওয়়েবসাইট থেকে ইন্টারনেটে দেখতে পারেন, অথবা বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন,
অথবা বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন । এগুলো�ো হলো�ো সবচেয়়ে সস্তার পদ্ধতি, কিন্তু
তাতে প্রতারিত হবার সম্ভাবনাও থাকে ।
দৈনিক পত্রপত্রিকায় আপনি একটি বিজ্ঞাপন দিতে পারেন বা নির্্দদি ষ্ট ইন্টারনেট সাইটেও আপনি বিজ্ঞাপন
দিতে পারেন : বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করুন আপনি কে, বাসায় একসাথে কতজন সদস্্য থাকে আপনার সাথে,
কি ধরণের বাসা খুঁজছেন (কো�োন জায়গায়, কতটা আয়তনের , কতটা আপনি ব্্যয় করতে পারবেন ) ।
বাসা সংক্রান্ত এজেন্সির মাধ্্যমে :
বাসা সংক্রান্ত এজেন্সি বাসা ভাড়়া দেবার ও বিক্রি করার কাজ করে থাকে ।
যদি আপনি কো�োনো�ো বাসা সংক্রান্ত এজেন্সিতে যান , আপনি প্রতারিত হওয়়ার হাত থেকে অনেকটাই সুরক্ষিত
থাকবেন কারণ এজেন্সি আপনাকে সবক্ষেত্রেই সাহায্্য করবে বাসা সংক্রান্ত ব্্যযাপারে । তবে আপনাকে
এজেন্সিকে পয়সা দিতে হবে : যদি বাসা ভাড়়া নেন তবে একমাসের ভাড়়া এজেন্সিকে দিতে হবে বা যদি
বাসা কেনেন তাহলে বাসার খরচের ৩% খরচ এজেন্সিকে দিতে হবে ।
এজেন্সি অন্্যযান্্য ব্্যবহারকারীদের কাছ থেকে শুনে বাছু ন এবং যে জায়গায় বাসা খুঁজবেন সেখানে কত
ভাড়়া হতে পারে বাসার, আগে জেনে নিন ।
কিভাবে বাসা বেছে নেবেন
প্রথমে কো�োন অঞ্চলে থাকতে চান সেটা বেছে নিন । বাসার ভাড়়া বা বাসা কেনবার জন্্য তার দাম অঞ্চল
হিসেবে পার্্থক্্য হয় : শহরের সেন্টারে বাসার ভাড়়া সাধারণভাবে বেশী হয় কিন্তু সেন্টার থেকে দূরে শহরের
পরিধি অঞ্চলের বাসার ভাড়়া তু লনামূলকভাবে কম হয় । কখনো�ো কখনো�ো বাসা ভাড়়া বা বাসার দাম বেশী
হওয়়ার কারণ বাসা সুপারমার্্ককেট, দো�োকানপাট বা স্কুলের কাছাকাছি হলে ।
বাসা আসবাবপত্রসহ নিতে চান বা আসবাবপত্র ছাড়়া নিতে চান সেটা আগে ভেবে নিন । যদি আপনার নিজস্ব
আসবাবপত্র না থাকে আর যদি না কিনতে চান তাহলে আসবাবপত্রসহ না থাকে আর যদি না কিনতে চান
তাহলে আসবাবপত্রসহ বাসা বেছে নিন । বাসার ভাড়়া সবসময় বেশী হবে যখন সেটা আসবাবপত্রসহ থাকবে ।
বাসা বেছে নেবার আগে কি কি করতে হবে
প্রথমে বাসাটা দেখতে যান , সম্ভব হলে যে ব্্যযাক্তি বাসা সম্পর্্ককে ভালো�ো জানে তাকে সাথে নিয়়ে যান :
• বাসার মালিককে বিদ্্যযুৎ সরবরাহ ব্্যবস্থা সম্পর্্ককে জিজ্ঞাসা করুন ,
• জানলাগুলো�ো ভালো�ো করে দেখে নিন , যদি জানলাগুলো�ো খুব পুরো�োনো�ো হয় তবে তা গরম হতে ও বাসা ঠাণ্ডা
হতে বেশী সময় নেবে ।
• প্রতিবেশীদের সম্পর্্ককে খবর নিয়়ে নিন । হয়তো�ো আপনি প্রতিবেশী হিসেবে পরিবারদের বা যারা কম
কো�োলাহল করে তাদের পছন্দ করবেন ।
• ঘর গরম হওয়়ার ব্্যবস্থা সম্পর্্ককে ভালো�ো করে জেনে নিন । সেটা কি স্বাধীনভাবে কাজ করে নাকি পুরো�ো আবাসনের
এক জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় জেনে নিন । সমস্ত ঘর ঠিকমতো�ো গরম করতে পারে কিনা জেনে নিন ।
• দেওয়়ালগুলো�ো দেখে নিন ও জেনে নিন সেখানে ছত্রাক পড়়ে কিনা ।
• জেনে নিন যে বাসার পাইপগুলো�ো পুরো�োনো�ো কিনা ও কি জিনিস দিয়়ে তৈরী : যদি সীসা দিয়়ে তৈরী না হয়়ে
থাকে তবেই ভালো�ো, কারণ সীসা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক ।
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ভাড়়া বাসা
বাসা ভাড়়া নেওয়়ার আগে কিছু খরচের কথা হিসেব করে নেওয়়া দরকার
বাসা ভাড়়ার সাথে যে বাইরের খরচগুলো�ো যো�োগ হয় সেগুলো�োর কথা ভেবে নেওয়়া উচিত : পুরো�ো বাসার পরিষ্কার
করবার খরচ , বাসা গরম করার যন্ত্র যদি স্বয়়ংসম্পূর্্ণ হয় তার জন্্য যে খরচ , লিফট বা উত্্ততোলন যন্ত্র থাকলে
তার খরচ ইত্্যযাদি (এখানে সেই খরচগুলো�োকে “আনুষঙ্গিক খরচ” বলা হয় ) ।
বাসা ভাড়়ার চুক্তিপত্র ( ভাড়়ার )
একটা বাসা ভাড়়া নেওয়়া
একটা বাসা ভাড়়া নেবার অর্্থ বাসার মালিকের সাথে বাসায় থাকার জন্্য একটা চু ক্তিপত্র করা ।
সঠিক কথা হল “বাসার ভাড়়ার অবস্থানের জন্্য চু ক্তিপত্র” কিন্তু সাধারণভাবে ব্্যবহার করা হয় বাসা ভাড়়ার
চু ক্তিপত্র।
বাসার মালিক যে বাসা ভাড়়া দেয় তাকে ইজারাদাতা বলা হয় । যে ব্্যযাক্তি বাসা ভাড়়া নেয় তাকে ভাড়়াটিয়়া বা
ভাড়়াটে বলে ।
বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্রে সই করবার আগে ভালো�ো করে পড়়ে নেবেন । বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্রে গুরুত্বপূর্্ণ তথ্্য
লেখা থাকে : কি ধরণের চু ক্তিপত্র, প্রতি মাসে কত ইউরো�ো করে দিতে হবে ( যাকে বাসা ভাড়়ার অবস্থানের
ভাতা ) বলে, বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র কত দিনের জন্্য (তার মানে কতদিন ওই ভাড়়াবাড়়ীতে থাকতে পারা যাবে
) , ভাড়়াটে হিসেবে কি কি করণীয় ও কি কি অধিকার , অতিরিক্ত বাসা ভাড়়া ছাড়়া অতিরিক্ত খরচ এবং যেটা
বাসা ভাড়়ার মধ্্যযে নির্্দদি ষ্ট সেটা লেখা থাকবে ।
বাসা ভাড়়ার চুক্তিপত্রের যে যে গুরুত্বপূর্্ণ জিনিস থাকে
বাসা কতটা শক্তি উৎপাদনে সক্ষম তার সার্্টটিফিকেট
বাসার মালিককে আপনাকে এই সার্্টটিফিকেট দেখাতে হবে যাকে ইতালিয়়ানে বলে l’attestato di
prestazione energetica “APE” এবং এই শংসাপত্র আপনি যখন বাসার চু ক্তিপত্র রেজিস্টার করবেন
তখন মালিকের আপনাকে এই শংসাপত্র দেওয়়ার কথা । এই ডকু মেন্ট এ বলা হয় বাসার কতটা শক্তিবহন
করার সামর্্থ্্য ও তা কো�োন লেভেলের । অর্্থথাৎ বাসা গরম করতে প্রতিবছর যে ;পরিমাণ বিদ্্যযুৎশক্তির
প্রয়োজন বা গরমপানি বানাতে বা বাসাকে ঠাণ্ডা করতে তারই হিসাব ।
কাজেই যখন বাসাভাড়়ার জন্্য চু ক্তিপত্র রেজিস্টার করবেন তখন এই ( APE) শংসাপত্র আপনার হাতে
থাকতে হবে নয়তো�ো আপনার জরিমানাও হতে পারে ।
বাসা থাকার যো�োগ্্য কিনা তার জন্্য শংসাপত্র
বাসা কত পরিমাণ শক্তি উৎপাদনে সক্ষম তার প্রশংসাপত্র ছাড়়াও বাসার মালিকের আপনাকে বাসা থাকার
যো�োগ্্য কিনা তার প্রশংসাপত্র দেওয়়ার কথা ।এই প্রশংসাপত্রে বলা হয় যে বাসা নিরাপদ এবং বাসযো�োগ্্য
। নতু ন বাসার ক্ষেত্রে এই শংসাপত্র খুবই প্রয়োজনীয় অর্্থথাৎ যে বাসাগুলো�ো ২০০৩ এর ৩০ শে জুনের পরে
গড়়ে উঠেছে । যে বাসা এই তারিখের আগে হয়়েছে সেক্ষেত্রে এই প্রশংসাপত্র শুধু প্রয়োজন হবে যদি বাসায়
কো�োনো�ো নতু ন কাজ হয়়ে থাকে আগের কো�োনো�ো জায়গা ভেঙ্গে বা নতু ন করে গড়়ে তো�োলা হয় সেক্ষেত্রেই ।
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আমানত ও নিশ্চয়তার জন্্য আমানত
আমানত হল কিছু পরিমাণ টাকা যখন যে ব্্যযাক্তি বাসা ভাড়়া নিতে ইচ্ছুক তিনি বাসার মালিককে অথবা বাসা
খুঁজে দেবার এজেন্সিকে আগাম দেন । এই আমানত বা টাকার অংশ বাসার মালিকের জন্্য বা বাসা খো�োঁঁজার
এজেন্সির জন্্য একটা নিশ্চয়তা : যে ব্্যযাক্তি বাসা ভাড়়া নিতে চায়,আমানতের মাধ্্যমে সে নিশ্চয়তা যো�োগায়
যে সে বাসার চু ক্তিপত্রে সই করবে, কারণ সে ওই টাকা গচ্ছিত রেখে বাসাকে নিজের নামে “ধরে রেখেছে” ।
নিশ্চয়তার জন্্য আমানত হল একটা টাকার অংশ যা বাসার মালিক ভাড়়াটেদের কাছে চায়, যদি ভাড়়াটে
বাসার চু ক্তিপত্র মেনে না চলে তাহলে যেন তা মালিক ব্্যবহার করতে পারে (বাসা ভাড়়া না দেয়, বাসার ক্ষতি
করে )বাসার চু ক্তিপত্রের সময়সীমা শেষ হয়়ে গেলে যদি সবকিছু ঠিক থাকে, তখন এই টাকাটা ভাড়়াটেকে
বাসার মালিক ফেরত দিয়়ে দেয়।
বাসার চুক্তিপত্রের রেজিস্ট্রেশন
বাসার মালিক বা ভাড়়াটেকে সই করার ৩০ দিনের মধ্্যযে বাসার চু ক্তিপত্র রেজিস্ট্রেশন করতে হবে ।
রেজিস্ট্রেশন ছাড়়া বাসার চু ক্তিপত্র গ্রহণযো�োগ্্য হবেনা এবং সেক্ষেত্রে জরিমানাও হতে পারে ।
যদি বাসার চু ক্তিপত্র বছরে শুধুমাত্র ৩০ দিনের কম মেয়়াদের হয়, তবে বাসার চু ক্তিপত্রের রেজিস্ট্রেশনের
প্রয়োজন নেই ।
বাসার চু ক্তিপত্র রাজস্ব আদায়কারী এজেন্সি বা Agenzia delle Entrate তে গিয়়ে রেজিস্ট্রেশন করতে
হবে : আপনি সরাসরি এই অফিসের কাউন্টারে গিয়়ে করতে পারেন বা এই অফিসের ওয়়েবসাইটে গিয়়ে
অনলাইনেও রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন ।
এই বাসার চু ক্তিপত্রের রেজিস্ট্রেশনের একটা খরচ আছে যাকে রেজিস্ট্রেশনের খরচ বা imposta di
registro বলে ।
যদি বাসার চু ক্তিপত্রের রেজিস্ট্রেশন বাসার মালিক করে থাকে তবে তাকে বলবেন সেটা সংরক্ষণ করতে ।
কারণ এই বাসার চু ক্তিপত্রের রেজিস্ট্রেশনের সমস্ত তথ্্য বিভিন্ন কাজে লাগে যেমন রেসিডেন্স বা residenza
বা বাসার ঠিকানা বদলালে, বাসা সঠিক কিনা তার প্রশংসাপত্র বা l’idoneita` alloggiativa এবং যখন
বাইরে থেকে পরিবারের সদস্্যদের কাউকে আনতে চান তখন যে তাকে আনতে কো�োনো�ো বাধা নেই বলে
প্রশংসাপত্র পেতে হয় অর্্থথাৎ nulla osta al ricongiungimento familiare এইসব ক্ষেত্রে এটা কাজে
লাগে ।
বাসার চু ক্তিপত্রের রেজিস্ট্রেশনের ব্্যযাপারে বিশদে জানতে

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন
সতর্্ককীকরণ: রেজিস্ট্রি করা ছাড়়া বাসা ভাড়়া দেওয়়া যাবেনা,অর্্থথাৎ রাজস্ব আদায়কারী এজেন্সিতে রেজিস্ট্রি করা
বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র ছাড়়া। রেজিস্ট্রিকৃ ত চু ক্তিপত্র ছাড়়া বাসা ভাড়়া দেওয়়া অপরাধ ।
তাছাড়়াও যদি বাসা ভাড়়া দেন অথচ বাসার চু ক্তিপত্র রেজিস্ট্রি করা না থাকে, তবে ভাড়়াটে হিসেবে আপনার
অধিকার থাকবেনা ।

চুক্তিপত্রের ধরণ
বাসার চু ক্তিপত্র বিভিন্ন ধরণের হয় ।
বাসার চু ক্তিপত্রের ধরণ অনুযায়়ী
•
অধিকার ও বাধ্্যবাধতামুলক কাজের ধরণ বদলাবে;
•
বাসা ভাড়়ার পরিমাণ বদলাবে
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প্রধান প্রধান বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র যে যে ধরণের হয় :
বাসা ভাড়়ার চুক্তিপত্রে যেখানে বাসা ভাড়়ার পরিমাণ নির্্দদি ষ্ট ভাবে ধার্্য করা নেই
এই ধরণের বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র সবচেয়়ে বেশী ব্্যবহৃত হয়। এই ধরণের চু ক্তিপত্রকে চারবছর + চারবছরের
সময়সীমার চু ক্তিপত্র বলা হয়়ে থাকে কারণ এক্ষত্রে চু ক্তিপত্রের সময়সীমা চার বছরের এবং এই চু ক্তিপত্র শেষ
হয়়ে যাওয়়ার সময় হলে স্বয়়ংক্রিয়ভাবে সেটার আরও চার বছর মেয়়াদ বাড়়ানো�ো হয় ।
এই ধরণের চু ক্তিপত্রে ভাড়়াটিয়়া ও বাসার মালিক নিজেদের সুবিধামতো�ো বাসার ভাড়়া বা canone ধার্্য করতে
পারেন যে, প্রতি মাসে ভাড়়াটিয়়াকে কত ভাড়়া দিতে হবে ।
বাসার মালিক বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র বাতিল করে দিতে পারে অর্্থথাৎ প্রথম চার বছরের পরে শুধুমাত্র
কিছু নির্্দদি ষ্ট কারণ দেখিয়়ে আইন অনুযায়়ী বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র বাতিল করা যেতে পারে । যে যে কারণে
বাসাভাড়়ার চু ক্তি বাতিল করা যেতে পারে তা হল ---- যদি সুরক্ষার প্রয়োজনে বাসার মেরামত করার প্রয়োজন
হয় বা যদি বাসাকে ভেঙ্গে ফেলে নতু ন করে তৈরি করতে হয় বা যদি বাসার মালিক বা তার পরিবারের কারো�োর
বাসায় থাকার প্রয়োজন হয় বা বাসা বিক্রি করে দেবার প্রয়োজন হয় । ভাড়়াটিয়়া বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র থেকে
চার বছর শেষ হওয়়ার আগে বেরিয়়ে যেতে পারে শুধুমাত্র যদি খুব সাংঘাতিক কো�োনো�ো সমস্্যযা হয় । সেক্ষেত্রে
ভাড়়াটিয়়াকে বাসার মালিককে চু ক্তিপত্র থেকে বেরিয়়ে যেতে পারার জন্্য আবেদন করে আগাম ৬ মাসের সময়
দিয়়ে রেজিস্ট্রি চিঠি পাঠাতে হবে (অর্্থথাৎ ভাড়়া বাসা বাসার মালিককে ফিরিয়়ে দেবার দিনের ছয় মাস আগে
এই চিঠি পাঠাতে হবে ।)
চু ক্তিপত্রের আট বছর শেষ হওয়়ার আগে বাসার মালিক ও ভাড়়াটে যা যা করতে পারে :
• নতু ন নিয়মে নতু ন করে চু ক্তিপত্র করতে পারে। যদি বাসার মালিক নতু ন নিয়মে বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র
নতু ন করে করতে চায়, তবে তা ভাড়়াটেকে জানাতে হবে । যদি ভাড়়াটে নতু ন নিয়মে চু ক্তিপত্র নবায়ন
করতে চায়, তা মালিককে জানাতে হবে । তবে এই পদ্ধতি চু ক্তিপত্র শেষ হওয়়ার ছয়মাস আগে রেজিস্ট্রি
চিঠির মাধ্্যমে জানাতে হবে ।
• বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্রের মেয়়াদ বাড়়ানো�োর জন্্য যদি না রাজী থাকেন তবে সেইক্ষেত্রে আপনার নাম
চু ক্তিপত্র থেকে বাতিল করার জন্্য আপনাকে আবেদন করতে হবে বাসার মালিকের কাছে রেজিস্টার
চিঠির মাধ্্যমে চু ক্তিপত্র শেষ হওয়়ার অন্তত ছয়মাস আগে । যদি এই নিয়মের অন্্যথা হয় তবে বাসা ভাড়়ার
চু ক্তিপত্র নিজস্ব নিয়ম মতে চার + চার বছরের জন্্য আবার নতু ন করে বহাল হবে ।
বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্রে যেখানে ভাড়়ার পরিমাণ নির্্দদি ষ্টভাবে ধার্্য করা নেই সেখানে কিছু তথ্্য যো�োগ করতে হবে :
• যখন বাসা ভাড়়া দেওয়়া হয়়েছে তখন বাসার অবস্থা
• বাসা ভাড়়ার সময়সীমা (যা কম করে চার বছরের হতে হবে )
• ভাড়়ার পরিমাণ অর্্থথাৎ কত করে মাসে মাসে বাসা ভাড়়া দিতে হবে ।
• জীবনযাত্রার ব্্যয়়ের বাৎসরিক হিসাবের (istat) উপর সামঞ্জস্্য রেখে বাসা ভাড়়া পুনর্্মমূল্্যযায়নের প্রক্রিয়়া
• বাসা ভাড়়ার অতিরিক্ত খরচ বাসা মেরামত করতে বিশেষভাবে বা সাধারণভাবে মালিক ও ভাড়়াটের মধ্্যযে
বণ্টন ।
• বাসা ভাড়়ার অতিরিক্ত খরচ (oneri accessori) সমানভাবে যে বাসা ভাড়়া দেওয়়া হচ্ছে তা বণ্টন ।
• বাসা কতটা শক্তি উৎপাদনে সক্ষম তার স্বপক্ষে সার্্টটিফিকেট ( APE ) ভাড়়াটেকে দেওয়়া প্রয়োজন ।
• এছাড়়াও যদি কো�োনো�ো ব্্যযাপারে দু’পক্ষ সম্মত হয়়ে থাকে তাও জানা প্রয়োজন ।
দেখা যায় যে বাসার মালিক এই বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র করেছে তারা বাসার করের ওপর ছাড় পায় যাকে
(detrazioni d’imposta ) ও বলা হয় ।
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বাসা ভাড়়ার চুক্তিপত্র যেখানে বাসার ভাড়়া নির্্ধধারিত
এই ধরণের বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্রে বাসার ভাড়়া পৌ�ৌরসভা বা কমুনে নির্্দদি ষ্ট করে দেয় । বাসার ভাড়়া বাসা
কি ধরণের ও কো�োন অঞ্চলে অবস্থিত তার ওপর নির্্ভর করে । যেমন – যদি কো�োনো�ো বাসা শহরের কেন্দ্রস্থলে
হয় তার ভাড়়া বেশি হবে , যদি বাসা শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে অনেক দূরে হয় তো�ো সাধারণভাবে এই ধরণের
চু ক্তিপত্রে বাসার ভাড়়ার পরিমাণ অনেক কম হয় , যে চু ক্তিপত্রে বাসা ভাড়়ার পরিমাণ নির্্দদি ষ্টভাবে ধার্্য করা
নেই তার থেকে ।
এই ধরণের চু ক্তিপত্র যে যে ধরণের হতে পারে :
দীর্্ঘসময় মেয়়াদী বাসা ভাড়়ার চুক্তিপত্র
দীর্্ঘসময় মেয়়াদী বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্রকে ৩+২ বছর ও বলা হয়, কারণ এটি সর্্বনিম্ন সময়সীমা ৩ বছর
এবং এই চু ক্তিপত্র শেষ হলে তা নিজে থেকেই আরো�ো ২ বছরের জন্্য নবায়ন হয় । এই চু ক্তিপত্রটি সর্বোচ্চ
৪+২ বা ৫+২ বছরের জন্্য আবার চালু করার সুযো�োগ আছে।
এই ধরণের চু ক্তিপত্রে বাসার মালিক ও ভাড়়াটের তাদের বাসার করের ওপরে ছাড় পাওয়়ার অধিকার
আছে, যাকে agevolazioni fiscali ও বলে ।
বাসার মালিক বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র বাতিল করতে পারে শুধুমাত্র প্রথম ৩ বছরের পর অর্্থথাৎ প্রথমবার
যখন এই চু ক্তিপত্র শেষ হচ্ছে তখন ( অথবা প্রথম ৪ বছর পরে যদি চু ক্তিপত্র ৪+২ বছরের হয় বা প্রথম
৫ বছর পরে যদি চু ক্তিপত্র ৫+২ বছরের হয় ) । কিন্তু বাসার মালিক এই চু ক্তিপত্র শুধুমাত্র কিছু নির্্দদি ষ্ট
কারণেই বাতিল করতে পারে : যদি বাসার সুরক্ষার জন্্য এতে মেরামত করতে হয় । যদি নতু ন বাসা
গড়়ে তো�োলার জন্্য বাসা ভেঙ্গে ফেলা হয়। যদি বাসার মালিক বা তার পরিবারের লো�োকেদের থাকার জন্্য
অথবা বাসা প্রয়োজন হয় অথবা বিক্রি করার প্রয়োজন হয় । ৩ বছরের চু ক্তিপত্র শেষ হওয়়ার আগে যদি
কো�োনো�ো সাংঘাতিক অসুবিধা হয়,শুধু তখনি ভাড়়াটে বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র থেকে বেরিয়়ে যেতে পারে ।
যদিও ভাড়়াটেকে সেক্ষেত্রে বাসার মালিককে বাসা থেকে বেরিয়়ে যাওয়়ার ৬ মাস আগে রেজিস্ট্রি চিঠির
মাধ্্যমে নো�োটিশ দিতে হবে (অর্্থথাৎ এই চিঠি মালিককে বাসা ছেড়়ে দেওয়়ার অন্ততপক্ষে ৬ মাস আগে
পাঠাতে হবে ) ।
চু ক্তিপত্র অনুসারে ৫ বছর শেষ হওয়়ার আগেই বাসার মালিক ও ভাড়়াটের পক্ষে যা যা করা সম্ভব :
∙ বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র নতু ন নিয়মে চালু করা, যদি চু ক্তিপত্র নতু ন নিয়মে চালু করতে চান, তাহলে
অপরপক্ষকে রেজিস্ট্রি চিঠির মাধ্্যমে চু ক্তিপত্র শেষ হওয়়ার অন্ততপক্ষে ৬ মাসে আগে জানাতে হবে ।
∙ বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র নতু ন নিয়মে চালু করতে না চাওয়়া : এক্ষেত্রে চু ক্তিপত্র বাতিল করতে হবে যাকে
(disdetta) বলে । এই বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র বাতিল করার আবেদন বাসার মালিককে রেজিস্ট্রি চিঠির
মাধ্্যমে চু ক্তিপত্র শেষ হওয়়ার অন্ততপক্ষে ৬ মাস আগে পাঠাতে হবে । যদি তা না করা হয় তবে বাসা
ভাড়়ার চু ক্তিপত্র আপনা আপনিই আগের নিয়মে ২ বছরের জন্্য আবার চালু হয়়ে যাবে ।
অস্থায়়ী বাসা ভাড়়ার চুক্তিপত্র
অস্থায়়ী বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র সর্্বনিম্ন ১ মাসের জন্্য ও সর্বোচ্চ ১৮ মাসের জন্্য হতে পারে, যা আর নবায়ন
করা সম্ভব হবেনা । বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্রের মেয়়াদ শেষ হয়়ে গেলে তা নিজে নিজেই সমাপ্ত হয়়ে যাবে।
এই ধরণের বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র সেই সমস্ত মানুষের জন্্য যারা কো�োন বাসাতে অল্প সময়়ের জন্্য থাকতে চায় ।
সাধারণভাবে এই চু ক্তিপত্র ছাত্রছাত্রী, যে ব্্যযাক্তি একটি বিশেষ মৌ�ৌসুমে কাজ করেন, যাদের বদলির চাকরী
ইত্্যযাদি.... এই ধরনের লো�োকেরাই নির্্ববাচন করে থাকেন।
এই ধরণের চু ক্তিপত্র তখনই আবার নতু ন চালু করা সম্ভব যখন যে কারণে বাসা নেওয়়া হয়়েছে যদি তখনও
তা বজায় থাকে যেমন : একজন চাকু রীজীবী লো�োক যদি এই অস্থায়়ী বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্রে বাসা ভাড়়া নিয়়ে
থাকে কারণ যে কো�োম্পানিতে কাজ করে তারা কাজের জন্্য অন্্য শহরে পাঠিয়়েছে আর যখন এই অস্থায়়ী
বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র শেষ হচ্ছে তখনও তার কো�োম্পানি তাকে নিজের শহরে ফিরে যাওয়়ার সিদ্ধান্ত দেয়নি,
সেইসময় চাকু রীজীবী ব্্যক্তি বাসার মালিকের কাছে বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র নবায়নের জন্্য আবেদন করতে
পারে ।
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চু ক্তিপত্রের নবায়নের আবেদন বাসার মালিকের কাছে রেজিস্ট্রি চিঠির মাধ্্যমে পাঠাতে হবে ।
বাসার মালিক ভাড়়াটেকে বাসা ভাড়়ার অস্থায়়ী চু ক্তিপত্র আবার নবায়ন করতে বলতে পারে, শুধু যদি
ভাড়়াটে ওই বাড়়ীতে অল্প কিছু দিনের জন্্য থাকার কো�োন কারণ থাকে।
বিশ্ববিদ্্যযালয়়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্্য বাসার চুক্তিপত্র
বিশ্ববিদ্্যযালয়়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্্য বাসার চু ক্তিপত্র শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্্যযালয়়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্্য সংরক্ষিত
। এর সময়সীমা ৬ মাস থেকে ৩ বছর অবধি হয়়ে থাকে । প্রথমবার মেয়়াদ শেষ হয়়ে গেলে চু ক্তিপত্রের
সময়সীমা আবার নবায়ন করা সম্ভব । এই নবায়ন ঠিক প্রথম মেয়়াদের সমান সময়সীমার জন্্য নিজে
নিজেই নবায়ন হয়়ে যায়।
ভাড়়াটে চু ক্তিপত্র থেকে বেরিয়়ে যেতে পারে যখন সে তার নাম চু ক্তিপত্র থেকে বাতিল করবার আবেদন
বা (disdetta) করবে অন্তত চু ক্তিপত্র শেষ হওয়়ার একমাস আগে বা কিছু কিছু মিউনিসিপ্্যযালিটি বা
কমুনেতে চু ক্তিপত্র শেষ হওয়়ার ৩ মাস আগে । এই ধরণের চু ক্তিপত্রে বাসার মালিকের আয়করে ছাড়
পাবার অধিকার থাকে ।
বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র কত ভাড়়া দিতে হবে সেটা আগে থেকে নির্্দদি ষ্ট যেখানে সেক্ষেত্রে নির্্দদি ষ্ট ফর্্ম পূরণের
মাধ্্যমে এই আবেদন করতে হবে ।
যে সমস্ত বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র বহুদিন ধরে চলে আসছে তার জন্্য নির্্দদি ষ্ট ফর্্ম

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

অস্থায়়ী বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্রের জন্্য নির্্দদি ষ্ট ফর্্ম

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

ইউনিভার্্সসিটির ছাত্রছাত্রীদের জন্্য বাসা ভাড়়ার জন্্য নির্্দদি ষ্ট ফর্্ম

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন
নির্্দদি ষ্ট আঞ্চলিক অফিসের মতামত অনুযায়়ী যে চু ক্তিপত্রে
বাসার ভাড়়া নির্্ধধারিত তার জন্্য নির্্দদি ষ্ট ফর্্ম

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন
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বাসা ভাড়়ার চুক্তিপত্র যা শেষ হলে বাসা কেনার সম্ভাবনা থাকে
বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র যা শেষ হলে ভাড়়াটের পক্ষে সেই বাসা কিনে নেওয়়াও সম্ভব হয়, তাই এই চু ক্তিপত্রকে
ক্রয়়ের জন্্য ভাড়়া বা rent to buy ও বলা হয়়ে থাকে ।
সাধারণ বাসা ভাড়়ার থেকে এই ধরণের বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্রে বাসা ভাড়়ার পরিমাণ সাধারণের থেকে বেশী
হয় কারণ বাসা বিক্রির সময়়ের বাসার চূ ড়়ান্ত মূল্্যযের কিছু অর্্থ অগ্রিম দিতে হয় অর্্থথাৎ বাসার বিক্রির সময়়ের
যে মূল্্য তার একটা অংশ বাসা ভাড়়ার সাথে আগেই ধরা থাকে । এই ধরণের চু ক্তিপত্র দশ বছর চলতে পারে ।
বাসা ভাড়়ার চুক্তিপত্র যা কাজের সাথে সম্পর্্ককি ত
কখনো�ো কখনো�ো কাজের চু ক্তিপত্রে লেখা থাকে যে ব্্যক্তি কাজ করে সে কাজের মালিকের বাসায় থাকতেও পারে
। এই ক্ষেত্রগুলো�ো হচ্ছে, সহমালিকানার বিল্্ডিিং এ দারো�োয়়ান বা গৃহস্থালী কাজে সাহায্্যকারী ব্্যক্তি বা একটি
বিল্্ডিিং এর দেখাশো�োনা করার যে লো�োক তাদের জন্্যই প্রযো�োজ্্য ।
যারা এই ধরণের কাজ করে তাদের বাসায় থাকতে দেওয়়া হয় কারণ তারা বাসার মালিকের জন্্য কাজ করে ।
এই ক্ষেত্রে কাজের সাথে সম্পর্্ককি ত বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র বা (contratto di locazione d’opera ) করা হয় ।
যখন কাজের সময়সীমা শেষ হয়়ে যায় তখন যে ব্্যক্তি কাজ করতো�ো তাকে বাসা ছেড়়ে দিতে হবে ।
বিনামূল্্যযে ব্্যবহারের ভাড়়ামুক্ত বাসার চুক্তি
ভাড়়ামুক্ত বাসার চু ক্তিপত্র (contratto di comodato d’uso) অন্্যযান্্য বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্রের থেকে
আলাদা। এই চু ক্তিপত্রে কো�োনো�ো অর্্থ খরচ হয়না ।অর্্থথাৎ প্রত্্যযেক মাসের বাড়়ি ভাড়়া দিতে হয়না ।
যে ব্্যযাক্তি এই ধরণের চু ক্তিপত্র অনুসারে বাসার ব্্যবহার করে সেই ব্্যযাক্তিকে অর্্থ ঋণ গ্রহণকারী বা
comodatario বলা হয় । এই চু ক্তিপত্র শেষ হলে বাসা ব্্যবহারকারী ব্্যক্তিকে এই বাসা ছেড়়ে দিতে হবে ।
এই ধরণের চু ক্তিপত্রতেও অন্্যযান্্য বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্রের মতো�ো Agenzia delle entrate বা রাজস্ব এজেন্সি
তে রেজিস্ট্রেশন করা আবশ্্যক ।
যে চুক্তিপত্রে সাবলিজ বা সাবলেট দেওয়়া হয়
যদি আপনি একটি বাসা ভাড়়া নেন, তার একটা অংশ অন্্য কাউকে ভাড়়া দিতে পারেন (সাবলিজ অথবা সাবলেট
দেওয়়া ) যদি
• আপনার বাসা ভাড়়ার যে চু ক্তিপত্র এতে কো�োনো�ো বাধা না দেয় ;
• এই চু ক্তিপত্রে শুধু বাসার একটা অংশই আপনি অন্্য কাউকে ভাড়়া দিতে পারেন : অন্্যকে পুরো�ো বাসার
ভাড়়া দেওয়়া শুধুমাত্র তখনই সম্ভব, যখন বাসার মালিক আপনাকে অনুমতি দিবে এবং বাসা ভাড়়ার
চু ক্তিপত্রে সেই কথা পরিষ্কারভাবে একটি নির্্দদি ষ্ট বাক্্যযে উল্লেখ করা থাকবে ;
• আপনাকে রেজিস্ট্রি চিঠির মাধ্্যমে বাসার মালিককে জানাতে হবে যে আপনি আপনার বাসা অন্্য কাউকে
ভাড়়া দিচ্ছেন এবং কে বাসাটা সাবলেট নিচ্ছে, কয়টি রুম দিচ্ছেন ও কত দিনের জন্্য এই সাবলিজের
চু ক্তি করেছেন তা জানাতে হবে ।
যদি বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র সাময়়িক সময়়ের জন্্য হয় বা বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র বিশ্ববিদ্্যযালয়়ের ছাত্রছাত্রীদের
জন্্য হয়, তবে এই ধরণের চু ক্তিপত্র অনুযায়়ী বাসা সাবলেট দেওয়়া সম্ভব নয়।
সাবলেট চু ক্তির মেয়়াদ বাড়়ির মালিকের সাথে বাড়়ি ভাড়়া নেওয়়ার চু ক্তির মেয়়াদের সময়সীমা অতিক্রম করতে
পারবেনা।

11

বাসা ভাড়়ার চুক্তিপত্র অন্্য কো�োন ব্্যক্তিকে হস্তান্তর করা
(চুক্তিপত্র হস্তান্তর এবং অন্্য ব্্যক্তির বদলি হিসেবে প্রবেশ )
যখন বাসার মালিক বা ভাড়়াটে বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্রে তাদের জায়গায় অন্্য কাউকে বদলি হিসেবে আনে
তখন তাকে চু ক্তিপত্রের হস্তান্তর বলা হয় : যেমন , যদি ভাড়়াটে অন্্য কো�োন বাসাতে যেতে চায় এবং বাসার
মালিকের সাথে কথা বলে তার বন্ধুকে তার বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্রে বদলি হিসেবে আনে ।
যখন বাসা অনেক লো�োককে ভাড়়া দেওয়়া হয় এবং সেই ভাড়়াটেদের মধ্্যযে কেউ বাসা ছেড়়ে অন্্য কো�োথাও
যাওয়়ার আগে বাসার অন্্য ভাড়়াটেদের তার জায়গা দিয়়ে যায় তখনও এই চু ক্তিপত্রের হস্তান্তর ঘটে ।
যখন কো�োনো�ো বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র অন্্য কাউকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে দেওয়়া হয় তখন তাকে বদলি হিসেবে
প্রবেশ বা subentro বলে । যেমন – যখন এক ভাড়়াটে মারা যায় আর বাসার চু ক্তিপত্র তার পরবর্্ততী
উত্তরাধিকারী পায় ।
রাজস্ব আদায়কারী দপ্তর বা agenzia delle entrate তে এই চু ক্তিপত্রের পরিবর্্তনগুলো�ো রেজিস্ট্রি করতে হয় ।
চু ক্তিপত্র হস্তান্তরের ক্ষেত্রে(cessione) কর দেওয়়া প্রয়োজন । চু ক্তিপত্রে একজনের বদলে অন্্যজনকে বদলি
হিসেবে আনলে (subentro) কর দেওয়়ার প্রয়োজন নেই ।
চু ক্তিপত্র বাতিলের ক্ষেত্রে , বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র থেকে বেরিয়়ে যাওয়়ার ক্ষেত্রে ও বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র শেষ
হয়়ে গেলে কি হবে এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিশদভাবে জানতে শব্দকো�োষ (glossario) দেখুন ।
বাসা ভাড়়ার চুক্তিপত্রের প্রথম সময়সীমা শেষ হওয়়ার পরে আবার চুক্তিপত্র নবায়ন ক্ষেত্রে
(চুক্তিপত্রের সময়সীমা বাড়়াবার ক্ষেত্রে)
চু ক্তিপত্রের সময় বৃদ্ধি মানে হচ্ছে বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্রের বাধ্্যতামূলক মেয়়াদের পরেও চু ক্তিপত্রের সময়সীমা বাড়়ানো�ো ।
উদাহারণস্বরূপ – যে বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র ৪+৪ বছরের , তার ক্ষেত্রে প্রথম ৪ বছর পরে এই চু ক্তিপত্রের সময়সীমার
প্রসার ঘটাতে হবে বা বাড়়াতে হবে অর্্থথাৎ বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র নতু ন করে আরো�ো ৪ বছরের জন্্য হবে ।
প্রথম চু ক্তিপত্র শেষ হওয়়ার ৩০ দিনের মধ্্যযে রাজস্ব আদায়কারী দপ্তর বা Agenzia delle entrate তে
চু ক্তিপত্রের প্রসারের কথা জানাতে হবে । এক্ষেত্রে কিছু কর দিতে হবে ।
যে সমস্ত বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র ৪+৪ বা ৩+২ বছরের সেগুলো�ো নিজে নিজেই নবায়ন হয়়ে যায়। নিজে নিজেই
নবায়ন হওয়়ার অর্্থ নতু ন করে বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্রে সই করতে হবেনা : যদিও এই চু ক্তিপত্রের সময়সীমা
বাড়়ানো�ো হয়, যদিনা অন্তত করবিহীন চু ক্তি বা cedolare secca বেছে না নেওয়়া হয় ।
চু ক্তিপত্র হস্তান্তর এবং চু ক্তিপত্রে অন্্য ব্্যক্তির বদলি হিসেবে প্রবেশের ক্ষেত্রে, বাসা ভাড়়ার
চু ক্তিপত্র শেষ হয়়ে গেলে ও চু ক্তিপত্রের মেয়়াদ বাড়়াবার ক্ষেত্রে এই ওয়়েবসাইটটি দেখুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন
করবিহীন চুক্তিপত্র বা CEDOLARE SECCA
বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্রের জন্্য নির্্ধধারিত কর দেবার এটা একটি পদ্ধতি, যারা করবিহীন চু ক্তিপত্র অর্্থথাৎ
cedolare secca বেছে নেবেন, তাদের চু ক্তিপত্রের রেজিস্ট্রেশন করার জন্্য, চু ক্তিপত্র সমাপ্ত করতে বা এর
মেয়়াদ বাড়়াতে কো�োনো�ো কর দিতে হয়না ।
করবিহীন চু ক্তিপত্র বা cedolare secca সম্পর্্ককে বিস্তারিত তথ্্য জানতে এই ওয়়েব সাইটে দেখুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন
বাসা ভাড়়ার চুক্তিপত্র সম্পর্্ককে বিস্তারিত জানা
বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র সম্পর্্ককে বিস্তারিত জানা রাজস্ব আদায়কারী দপ্তর বা Agenzia delle entrate এর করা
একটি পদ্ধতি । এক্ষেত্রে বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্রের কিছু তথ্্য জানা আবশ্্যক : সংখ্্যযা,স্থান,বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র
রেজিস্ট্রেশন করার দিন, cedolare secca বা করমুক্ত চু ক্তিপত্র,তা নির্্ববাচিত হয়়েছে কিনা, চু ক্তিপত্রের মেয়়াদ,
এবং তা বাড়়ানো�ো হয়়েছে কিনা ।
এই পদ্ধতিতে মালিক ও ভাড়়াটের এবং চু ক্তিপত্র হস্তান্তর বা চু ক্তিপত্রে একের জায়গায় বদলি আনা হয়়েছে
কিনা তা সম্পর্্ককে বিস্তারিত জানা যায় ।
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সহমালিকানার বিল্্ডিিং
সহমালিকানার বিল্্ডিিং এর অর্্থ হল একটি বিল্্ডিিং দুই বা ততো�োধিক বাসা নিয়়ে গঠিত যা বিভিন্ন মালিকের
মালিকানা দিয়়ে পরিচালিত ।
একটি সহমালিকানার বিল্্ডিিং এর এপার্্টমেন্ট এর মালিকদের সহমালিক বা condomini বলে ।
বিল্্ডিিং এর কিছু কিছু অংশ সহমালিকানার অন্তর্্ভভূক্ত অর্্থথাৎ “সবার ব্্যবহারযো�োগ্্য ”। এই অংশগুলো�ো সেই
আবাসনের সমস্ত বসবাসকারী মানুষ ব্্যবহার করতে পারে । যেমন – সিঁড়়ি , মূল দরজা, লিফ্ট, বিল্্ডিিং এর
সদরের বহির্্ভভাগ, ছাদ,উঠো�োন, আবাসনের বিভিন্ন বাসায় গ্্যযাস সরবরাহকারী যে যন্ত্রপাতি থাকার জায়গা
ইত্্যযাদি । বিল্্ডিিং এর এই অংশগুলো�ো নষ্ট করা যাবেনা বা নো�োংংরা করা যাবেনা ।
আবাসনের এই সমস্ত অংশের ঠিকমতো�ো রাখতে ও ঠিকভাবে কাজ করাতে যে খরচ আছে তাকে বলে আবাসনের
খরচ বা spese condominiali । সাধারণভাবে এই সমস্ত অংশ ব্্যবহার করিনা বলে আবাসনের খরচে
ছাড় পাওয়়া যাবেনা । এই আবাসনের খরচ দেখাশো�োনা করেন আবাসনের পরিচালক বা amministratore
condominiale । সহমালিকদের বৈঠকে বা assemblea condominiale তে এই আবাসনের প্রশাসক
নির্্ববাচন করা হয়। এই বৈঠক প্রতিটি এপার্্টমেন্টের মালিকদের নিয়়ে হয়, যেখানে তারা সবাই একত্রিত হয়়ে
সিদ্ধান্ত নেয় । সেই কন্্দদোমিনিওর জন্্য কি প্রয়োজন, যেমন – এর পরিচালক কে হবে, বাসার কাজ করাতে হবে
(আবাসন বিল্্ডিিং এর বাইরের অংশ আবার নতু ন করে করতে হবে ) ইত্্যযাদি ।
ভাড়়াটের আবাসনের সবার ব্্যবহার করার অংশ ব্্যবহার করার অধিকার আছে । কাজেই বাসার মালিক বাধ্্য
আবাসনের প্রশাসককে জানাতে যে বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়়েছে ও তার বাসায় অন্্য কেউ ( ভাড়়াটে
) ও তার পরিবার আসছে ।
সাধারণভাবে আবাসনের কাজকর্্ম নির্্ভর করে বাসার মালিকের ওপর । ভাড়়াটে শুধু অংশ নেয় অর্্থথাৎ যেমন
– বাসা গরম করার যন্ত্র বা ঠাণ্ডা করার যন্ত্র কি হবে তা বাসার মালিক সিদ্ধান্ত নেয় , ভাড়়াটে তাতে অংশ নেয় ।
কন্্দদোমিনিও বা বিল্্ডিিং এর সার্্ববিক খরচের ব্্যযাপারে বাসার মালিক ও বাসার ভাড়়াটের মধ্্যযে সহমত থাকা
প্রয়োজন । এই সহমত চু ক্তিপত্রে লেখা থাকা প্রয়োজন । যদি চু ক্তিপত্রে এই খরচ কে কিভাবে দেবে তা লেখা
না থাকে তাহলে ভাড়়াটেকে অতিরিক্ত অর্্থ (oneri accessori) অর্্থথাৎ বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্রের অতিরিক্ত
খরচ দিতে হবে, উদাহারণস্বরূপ : লিফটের চালু রাখার ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ, বাসা গরম করার যন্ত্রের
খরচ,পানির খরচ, পাতকু য়োর পরিষ্কার করার খরচ, সবাই ব্্যবহার করে যে সব জায়গা তার সংরক্ষণের খরচ
ইত্্যযাদি দিতে হবে ।

রেজিস্ট্রি চিঠি ও সার্্টটিফায়়েড ইমেইল
প্রাপ্তি সংবাদ সহ রেজিস্ট্রি চিঠি ( প্রাপক চিঠি পাওয়়ার রশিদ সহ )
প্রাপ্তি সংবাদ সহ রেজিস্ট্রি চিঠি পো�োস্ট অফিস থেকে পাঠাতে হয় ।
যখন আপনি দেখতে চান আপনার চিঠি পৌ�ৌঁঁছেছে কিনা তখন এই প্রাপ্তি সংবাদ সহ রেজিস্ট্রি চিঠি পাঠানো�ো
প্রয়োজন । যখন আপনি এই ধরনের চিঠি পাঠাবেন তখন প্রাপক তা পাওয়়ার পর আপনি বাসায় একটা রশিদ
পাবেন (প্রাপক চিঠি পাওয়়ার নো�োটিশ)
এই রকম রেজিস্ট্রি চিঠি পাঠানো�োর খরচ এর ওজনের ওপরে নির্্ভর করবে ।
সার্্টটিফায়়েড ইমেইল বা PEC (posta elettronica certificata)
এটি একটি সার্্টটিফায়়েড ইমেইল যা জরুরী ডকু মেন্ট পাঠাতে ও পেতে সাহায্্য করে ।
যখন একটি সার্্টটিফায়়েড ইমেইল ব্্যবহার করা হয় তখন আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন, যে আপনি যাকে ইমেইলটি
পাঠিয়়েছেন, সেটা তার কাছে পৌ�ৌঁঁছাবে । এটা রেজিস্টার চিঠি যাতায়়াতসহ এর সমান গুরুত্বপূর্্ণ ।
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LO SFRATTO
বাসা
থেকে উচ্ছেদ
বাসা থেকে উচ্ছেদ করার পদ্ধতি বাসার মালিকের জন্্য প্রযো�োজিত । এই পদ্ধতির মাধ্্যমে বাসার মালিক
পুনরায় ভাড়়াটের হাত থেকে নিজের বাসা নিয়়ে নিতে পারে ও যদি ভাড়়াটের কয়়েক মাসের বাসা ভাড়়া দেওয়়া
বাকী থাকে তবে তাও বাসার মালিক পেতে পারে । এটি একটি আইনগত পদ্ধতি , অর্্থথাৎ এটি আদালতের
সিদ্ধান্তের ওপর নির্্ভর করে : আদালতের সিদ্ধান্ত অনুসারে, বিচারক ভাড়়াটেকে বাসা ছেড়়ে দিতে বাধ্্য করে ।
এই বাসা থেকে উচ্ছেদের বিভিন্ন ধরণ আছে :
বাসা ভাড়়ার মেয়়াদ শেষ হয়়ে যাওয়়ার পরে বাসা থেকে উচ্ছেদ ব্্যবস্থা
যদি বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র শেষ হয়়ে যায় কিন্তু বাসার ভাড়়াটে বাসা থেকে যেতে রাজী না হয় , তখন বাসার
মালিক আদালতে বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র শেষ হয়়ে যাওয়়ার জন্্য যে বাসা থেকে উচ্ছেদ পদ্ধতি তার জন্্য
আবেদন করতে পারে ।
আদালত থেকে বাসার ভাড়়াটেকে আদালতে শুনানির জন্্য ডেকে পাঠানো�ো হয় : এর মানে ভাড়়াটেকে আদালতে
যেতে হবে । যদি ভাড়়াটে আদালতে যাবার জন্্য সহমত না হয় তবে আদালত বাসা থেকে উচ্ছেদ পদ্ধতি বৈধ
কিনা সেই সংক্রান্ত ব্্যযাপারে সিদ্ধান্ত নেবে ।
যদি দেখা যায় বাসা থেকে উচ্ছেদ পদ্ধতি বৈধ, তবে বিচারক ভাড়়াটেকে জানাবে কত তারিখের মধ্্যযে তাকে
বাসা ছেড়়ে দিতে হবে । যদি ভাড়়াটে তাতেও বাসা ছাড়তে অস্বীকার করে তবে তাকে জো�োর করে বাসা থেকে
উচ্ছেদ করে দেওয়়া হবে । জো�োর করে বাসা থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়়ার অর্্থ হল ভাড়়াটেকে বাধ্্য করা হবে
বাসা ছাড়তে পুলিশের সাহায্্য নিয়়ে ।
বকেয়়া বাকি থাকায় বাসা থেকে উচ্ছেদ ব্্যবস্থা
যদি ভাড়়াটে বাসার ভাড়়া না দেয় তবে সে বকেয়়া বাকী রাখা ভাড়়াটে হয়়ে যায় ।
বকেয়়া বাকী থাকা অর্্থথাৎ ভাড়়াটে যদি শুধুমাত্র একমাসের ভাড়়াও বাকী রাখে তবে সে বকেয়়া বাকী রাখা
ভাড়়াটে হয়়ে যায় । এই ক্ষেত্রে বাসার মালিক ভাড়়াটেকে বাসা থেকে উচ্ছেদ করতে বকেয়়া বাকী থাকায় বাসা
থেকে যে উচ্ছেদ ব্্যবস্থা তার জন্্য আদালতে আবেদন করতে পারে । ভাড়়াটেকে আদালতে শুনানির জন্্য
ডেকে পাঠানো�ো হয় : অর্্থথাৎ ভাড়়াটেকে আদালতে যেতে হবে ।
যদি ভাড়়াটে ভাড়়া দিয়়ে দেয় তবে বিচারক বাসা থেকে উচ্ছেদ ব্্যবস্থার মামলা তু লে নেয় ।
কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভাড়়াটে এই উচ্ছেদ ব্্যবস্থার মামলার প্রতিবাদ করতে পারে : যেমন ভাড়়াটে বলতে পারে যে
মালিক যে ভাড়়া চেয়়েছিল তা ভাড়়াটে দিয়়ে দিয়়েছে ।
সেইক্ষেত্রে আদালতে এই উচ্ছেদ ব্্যবস্থা বকেয়়া বাকী থাকার দায়়ে বৈধ কিনা জানতে মামলা শুরু হবে । যদি
দেখা যায় যে এই উচ্ছেদ পদ্ধতি বৈধ তবে বিচারক ভাড়়াটেকে জানাবে কত টাকা দিতে হবে ও কবের মধ্্যযে
বাসা ছেড়়ে চলে যেতে হবে ।
যদি ভাড়়াটে বাসা ছাড়তে রাজী না হয় তবে তাকে জো�োর করে বাসা থেকে উচ্ছেদ করার অর্্থ ভাড়়াটেকে বাসা
ছাড়তে বাধ্্য করা পুলিশের সাহায্্য নিয়়ে ।
কর্্মমীদের ক্ষেত্রে বাসা থেকে উচ্ছেদ ব্্যবস্থা
যখন কর্্মমীর কাজ শেষ হয়়ে যায়, তখন কাজের জন্্য চাকু রীজীবীর যে বাসা ব্্যবহার করতো�ো তা ছেড়়ে দিতে হবে
। যদি চাকু রীজীবী ব্্যযাক্তি বাসা ছাড়তে রাজী না হয়, তবে কাজের মালিক বাসা থেকে উচ্ছেদ করার ব্্যবস্থার
জন্্য আবেদন করতে পারে ।
চাকু রীজীবী ব্্যযাক্তি এই মামলার বিরো�োধিতা করতে পারে এই বলে যে, সে মনে করে তার কাজ এখনো�ো শেষ
হয়নি বলে । সেক্ষেত্রে বিচারক যাচাই করবেন যে চাকু রীজীবী ব্্যযাক্তির কাজ শেষ হয়়েছে নাকি । যদি দেখা যায়
বিচারক সিদ্ধান্ত নিয়়েছেন যে তার কাজ সত্্যযি সত্্যযিই শেষ হয়়ে গেছে, তবে তাকে বাসা থেকে উচ্ছেদ করার
ব্্যবস্থা নেওয়়া হবে ।
14

বাসা ভাড়়ার ক্ষেত্রে অর্্থ নৈতিক সাহায্্য
অনিচ্ছাকৃতভাবে বকেয়়া বাকী থাকার ক্ষেত্রে অর্্থ নৈতিক সাহায্্য
এরকম ঘটতে পারে যে বাসা ভাড়়া দেবার জন্্য ভাড়়াটের কাছে অর্্থ নেই ।
যখন মালিকের বাসা ভাড়়া ভাড়়াটের কাছ থেকে বাকী থাকে , তখন বাসার মালিক ভাড়়াটেকে বাসা থেকে
উচ্ছেদ করার ব্্যবস্থার জন্্য আবেদন করতেই পারে অর্্থথাৎ ভাড়়াটেকে বাধ্্য করতেই পারে বাসা থেকে বের
করে দেবার জন্্য ।
যখন ভাড়়াটের নিজের অনিচ্ছায় এই ভাড়়া দেওয়়া বাকী থাকে, তাকে অনিচ্ছাকৃ তভাবে বকেয়়া বলা হয়, অর্্থথাৎ
বিভিন্ন কারণে তার পক্ষে বাসা ভাড়়া দেওয়়া সম্ভব হয়নি, যেমন:
• কাজ থেকে তাড়়িয়়ে দেওয়়া হয়়েছে ;
• কাজের সময়সীমা কমিয়়ে দেওয়়া হয়়েছে অর্্থথাৎ বেতনও কমে গেছে ;
• সাময়়িকভাবে কাজ কমে যাওয়়ায় বা স্থগিত থাকায় অর্্থথাৎ cassa integrazione এর কারণে কম বেতন পাচ্ছে ;
• চাকু রীর চু ক্তিপত্র নবায়ন করা হয়নি ;
• ভাড়়াটের কো�োনো�ো নিজস্ব সংস্থা ছিল কাজের কিন্তু তা এমন কো�োন কারণে বন্ধ হয়়ে গেছে যাতে তার কো�োনো�ো দো�োষ
নেই ;
• ভাড়়াটের পরিবারের কেউ খুব গুরুতরভাবে অসুস্থ বা অ্্যযাক্সিডেন্টে মারাত্মকভাবে আঘাত পাওয়়ার
কারণে তার চিকিৎসায় পরিবারের সমস্ত উপার্জজ্জন ব্্যয় হচ্ছে ;
•

পরিবারের কেউ মারা যাওয়়ায় পারিবারিক আয় অনেক কমে গেছে ;

এই সমস্ত ক্ষেত্রে সে পৌ�ৌরসভা বা কমুনে তে তার বাসস্থান, সেখানে অনুদান অর্্থথাৎ অর্্থনৈতিক সাহায্্য চাওয়়া
যেতে পারে, সেক্ষেত্রে তার কমুনে ভাড়়াটিয়়া যে ভাড়়া দিতে পারেনি, তা সরাসরি বাসার মালিককে দিয়়ে দেবে ।
এই ব্্যযাপারে বিস্তারিত জানতে :

ফ্্ললোরেন্স
পৌ�ৌরসভা

কাম্পি বিসেঞ্জিও
পৌ�ৌরসভা

সেসতো�ো ফিওরেন্তিনো�ো
পৌ�ৌরসভা

স্ক্যান্দিচ্চি
পৌ�ৌরসভা

লাস্ত্রা আ সিন্্যযা
পৌ�ৌরসভা

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

বান্্যযিয়ো আ রিপো�োলি
পৌ�ৌরসভা

কালেঞ্জানো�ো
পৌ�ৌরসভা

সিন্্যযা
পৌ�ৌরসভা

ভাল্্যযিয়়া
পৌ�ৌরসভা

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন
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বাসা ভাড়়ায় অর্্থ সাহায্্য
বাসা ভাড়়ায় অর্্থ সাহায্্য বলতে বো�োঝায় যে ব্্যযাক্তি যে মিউনিসিপ্্যযালিটিতে বা কমুনেতে থাকে তার কাছে
আবেদন করলে বাসা ভাড়়ার ক্ষেত্রে অর্্থ সাহায্্য সেই মিউনিসিপ্্যযালিটি বা কমুনে দেয় ।
প্রত্্যযেক বছর মিউনিসিপ্্যযালিটি বা কমুনের থেকে একটি বার্্ষষিকভাবে প্রস্তাব দেওয়়া হয় ও তাতে বলা হয় কে
বা কারা এই বাসা ভাড়়ার জন্্য অর্্থ সাহায্্য চাইতে পারে ও তার জন্্য কি কি ডকু মেন্টের প্রয়োজন ।
বাসা ভাড়়ায় অর্্থ সাহায্্য এর জন্্য যে প্রস্তাব সেটি একটি জনসাধারণের জন্্য ডকু মেন্ট যাতে লেখা থাকে কারা
কারা এই আবেদন করতে পারবে , তার জন্্য কি কি ডকু মেন্ট লাগবে , কখন এই আবেদন করা যাবে , কিভাবে
এই আবেদন করতে হবে ও অন্্যযান্্য প্রয়োজনীয় তথ্্য ।
এখানে কিছু কিছু অবস্থার কথা বলা হল যা এই অর্্থ সাহায্্য পেতে জরুরী :
• যে ব্্যযাক্তি আবেদন করবে তার নামে একটি বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র থাকতে হবে যা রাজস্ব আদায়কারী
দপ্তর বা Agenzia delle Entrate ফ্্ললোরেন্সের তাতে নথিভু ক্ত হতে হবে
• যে বাসায় বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র সেই বাসায় আবেদনকারী ব্্যযাক্তির স্থায়়ী বাসস্থান বা Residenza থাকতে
হবে ।
• আবেদনকারীর নামে কো�োনো�ো পৌ�ৌরসভা বা কমুনের বাসা থাকা চলবেনা ( alloggio di Edilizia
Residenziale Pubblica , ERP)।
• আবেদনকারীর ইতালিতে বা বিদেশে বার্্ষষিক প্রস্তাব অনুযায়়ী ধার্্য যে পরিমাণ অর্্থ সেই অর্্থথের বেশী
কো�োনো�ো জমি বা বাসা থাকা চলবেনা ।
• আবেদনকারীর পৌ�ৌরসভার তরফ থেকে বা রাজ্্য (statali) বা আঞ্চলিক ( regionali) কো�োনো�ো অর্্থনৈতিক
সাহায্্য থাকা চলবেনা
• আবেদনকারীর বার্্ষষিক প্রস্তাব অনুযায়়ী ধার্্য যে পরিমাণ অর্্থ, সেই অর্্থথের বেশী কো�োনো�ো সম্পত্তি থাকা
চলবেনা তার বা তার পরিবারের কারো�োরই । এই সম্পত্তি বলতে (বাড়়ী , গ্্যযারেজ , দো�োকান , ...) এবং (
ব্্যযাঙ্কের অ্্যযাকাউন্টে রাখা টাকা বা জমানো�ো টাকা ) থাকা চলবেনা ।
• তার ISEE বা ISE র পরিমাণ বার্্ষষিক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়়ী ধার্্য পরিমানের চেয়়ে কম হতে হবে । ISEE
সার্্টটিফিকেটের মেয়়াদ চালু থাকতে হবে এবং যে বছরে আবেদনকারী বাসা ভাড়়ার অনুদান পাওয়়ার জন্্য
আবেদন করছে, সেই বছরের ISEE হতে হবে ।
বাসার চু ক্তিপত্রে যে ব্্যক্তির নাম থাকে, তার সাথে বসবাসকারী পরিবারের অন্্য কো�োন সদস্্য আবেদন করতে
পারে, অর্্থথাৎ বাসাভাড়়ার চু ক্তি যার নামে, তার পরিবারের কো�োন সদস্্য, যার একই বাসায় যার রেসিডেন্ট বা
স্থায়়ী ঠিকানা আছে এবং তাহলে সেও আবেদন করতে পারবে।
যে পৌ�ৌরসভায় আবেদনকারীর বাসা, সে পৌ�ৌরসভার ওয়়েবসাইটে গিয়়ে অনলাইনে এই আবেদন করতে হবে
। আবেদন করার সময় আবেদনকারীকে তার ব্্যযাঙ্ক অ্্যযাকাউন্ট নাম্বার বা codice IBAN জানাতে হবে অর্্থথাৎ
ব্্যযাঙ্কের অ্্যযাকাউন্ট যেখানে বাসা ভাড়়ার অর্্থ জমা পড়বে ।
বিদেশী নাগরিকদের ক্ষেত্রে এই আবেদন করার জন্্য তার ইতালিতে থাকার মেয়়াদসম্পন্ন অনুমতিপত্র অর্্থথাৎ
পেরমেসসো�ো দি সো�োজ্জর্্ন থাকতে হবে । যাদের এই পেরমেসসো�ো দি সো�োজ্জর্্নর মেয়়াদ শেষ হয়়ে গেছে, তাদের
পেরমেসসো�ো দি সো�োজ্জর্্ন নবায়নের আবেদন করার জন্্য রসিদ বা রিচেভু তা থাকতে হবে ।
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বাসা ভাড়়ায় অর্্থ সাহায্্যযের ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্্যযের জন্্য নীচের সাইটে দেখুন :

ফ্্ললোরেন্স
পৌ�ৌরসভা

কাম্পি বিসেঞ্জিও
পৌ�ৌরসভা

সেসতো�ো ফিওরেন্তিনো�ো
পৌ�ৌরসভা

স্ক্যান্দিচ্চি
পৌ�ৌরসভা

লাস্ত্রা আ সিন্্যযা
পৌ�ৌরসভা

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

বান্্যযিয়ো আ রিপো�োলি
পৌ�ৌরসভা

কালেঞ্জানো�ো
পৌ�ৌরসভা

সিন্্যযা
পৌ�ৌরসভা

ভাল্্যযিয়়া
পৌ�ৌরসভা

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

বাসার জন্্য সাহায্্য এবং বসবাসকারীদের সাহায্্যযের জন্্য অন্্যযান্্য প্রজেক্ট
যদি কারো�োর অর্্থনৈতিক অসুবিধা থাকে কিভাবে বাসা পেতে পারে ?
যে সমস্ত মানুষদের অর্্থনৈতিক অসুবিধা আছে তাদের বাসার জন্্য অনেক প্রজেক্ট আছে।এইসমস্ত প্রজেক্টের
মূল উদ্দেশ্্যই হল যে সমস্ত মানুষদের অর্্থনৈতিক কারণে বাসা পাবার অসুবিধা আছে, তাদের সেই সমস্্যযার
সমাধান করা । এই প্রজেক্টগুলো�ো বিভিন্ন ধরণের এবং বিশেষ ধরণের মানুষদের জন্্য সেগুলো�ো নির্্দদি ষ্ট ।
বিস্তারিত তথ্্যযের জন্্য নীচের সাইটে চো�োখ রাখুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

ভাড়়াটেদের ইউনিয়ন
যদি কারো�োর বাসা ভাড়়ার চুক্তিপত্র নিয়়ে বাড়়ীওয়়ালার সাথে অসুবিধা হয় তবে সে কি করতে পারে ?
তাহলে সে ভাড়়াটেদের ইউনিয়নে গিয়়ে সাহায্্য নিতে পারে । এই ইউনিয়ন এক একটি সংস্থা যারা ভাড়়াটেদের
অধিকার বুঝিয়়ে দেবার জন্্য সাহায্্য করে ।
বাসাভাড়়া নেবার চু ক্তিপত্র করার জন্্য সাহায্্য নিতেও এই সংস্থাগুলো�োতে আপনারা যেতে পারেন।
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বাসা কেনা বেচা
বাসা কেনার জন্্য যে চু ক্তিপত্র করা হয় তাকে বলা হয় বিক্রয় দলিল বা (atto di compravendita) । যে
ব্্যযাক্তি বাসা কিনছেন তিনি হলেন ক্রেতা,যে ব্্যযাক্তি বাসা বিক্রি করছেন তিনি হলেন বিক্রেতা । নো�োটারি পাবলিক
হলেন সেই ব্্যযাক্তি যা কাছে বাড়়ী বেচা কেনার জন্্য চু ক্তিপত্র করতে যেতে হয় ।
সাধারনত বাসা বেচাকেনার তিনটে ধাপ আছে :
• বাসা কেনার প্রস্তাব দেওয়়া : এই ক্ষেত্রে যিনি বাসা কিনছেন তিনি কত টাকা মূল্্যযে বাসা কিনতে পারেন
তার কথা বিবৃতি দিয়়ে জানান । এর মানে এই নয় যে বাসার বিক্রেতা বাসা সেই ব্্যযাক্তিকেই বিক্রি করবেন
। যদি বাসার বিক্রেতা ক্রেতার সেই বাসা কেনার প্রস্তাব মেনে নেন তবেই তিনি সেই ব্্যযাক্তিকে বাসা বিক্রি
করতে পারেন ।
• প্রাথমিক বাসার চু ক্তিপত্র : একে আবার সন্ধি বা (compromesso) ও বলা হয় । এই বাসার চু ক্তিপত্র
হল সেই ডকু মেন্ট যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতা বাসা কেনা বেচার কথা কত তারিখের মধ্্যযে হবে তা নো�োটারি
পাবলিকের সামনে ধার্্য করেন । যিনি বা যারা এই সন্ধি মেনে না চলেন তাদের আদালতে যেতে বাধ্্য
করা হয় । সই করবার পরে ২০ দিনের মধ্্যযে বাসার প্রাথমিক চু ক্তিপত্র রাজস্ব আদায়কারী অফিস বা
( Agenzia delle Entrate) তে রেজিস্ট্রি করতে হয় ( যদি নিচে নো�োটারি পাবলিকের সই থাকে তবে
সেক্ষেত্রে ৩০ দিনের মধ্্যযে এই রেজিস্ট্রেশন ) করা যায় । এই পদ্ধতিতে টাকা দিতে হয় ।
• চু ক্তি অথবা বিক্রয় দলিল : এই ডকু মেন্টটি বাসাটি বিক্রেতার থেকে ক্রেতার কাছে অফিশিয়়ালি সম্পত্তি
হস্তান্তর করতে সাহায্্য করে । এটি নো�োটারি পাবলিকের সামনে স্বাক্ষরিত হয়। নো�োটারি পাবলিক বিক্রয়
দলিল রেজিস্ট্রি করেন । সাধারণভাবে বাসা কেনা বেচার সময় বাসার চাবিও ক্রেতার হাতে তু লে দেওয়়া
হয় ।
বাসা কেনার আগে কিছু গুরুত্বপূর্্ণ জিনিস জেনে নেওয়়া
• বাসা কেনার আগে এর মালিকের কাছে বাসার সরবরাহ সিস্টেমের সার্্টটিফিকেট অর্্থথাৎ পানি, বিদ্্যযুৎ,
গ্্যযাস, ইত্্যযাদি সব ঠিক আছে কিনা জেনে নিতে হবে : এটি এমন একটি ডকু মেন্ট যা সরবরাহ সিস্টেম ভালো�ো
অবস্থায় থাকার নিশ্চয়তা দিবে ( বিদ্্যযুৎ, পানি ও গ্্যযাস ইত্্যযাদি ) ।
• বাসা কেনার আগে ভালো�ো করে জেনে নেবেন যে বাসাটি কো�োথাও বন্ধক দেওয়়া আছে কিনা । বাসা বন্ধক
থাকার অর্্থ কো�োথাও লো�োন থাকলে তার বিনিময়়ে বাসাকে জামিন রাখা আছে । উদাহারণস্বরূপ বলা যায়
: বাসা কিনতে গেলে ব্্যযাঙ্কে লো�োন চাইতে হয় । এই লো�োন হচ্ছে টাকা ধার নেওয়়া। যখন কেউ চায়, তখন
তার ব্্যযাঙ্কে দেনা হয় । ব্্যযাঙ্ক তখন বাসাটিকে বন্ধক রাখতে বলতে পারে । এর মানে যদি সেই ব্্যযাক্তি ধার
শো�োধ না করতে পারে, তবে ব্্যযাঙ্ক বাসাটি নিয়়ে নেবে । এই বন্ধক পদ্ধতি বাসা বিক্রেতা বাসা বিক্রি করলেও
সমাপ্ত হয়না, বরং নতু ন মালিকের ঊপরেও এই বন্ধক পদ্ধতি বহাল থাকে ।
যদি জানতে চান বাসা কো�োথাও বন্ধক আছে কিনা, তবে আপনাকে রাজস্ব আদায়কারী দপ্তরে (Agenzia delle
Entrate বন্ধকী অনুসন্ধান সার্্টটিফিকেট অর্্থথাৎ visura ipocatastale করতে হবে । এই ডকু মেন্টটিতে বাসা
সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্্ণ তথ্্য লেখা থাকবে ।
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ইউরো�োপিয়়ান ইউনিয়ন বহির্্ভভূত নাগরিকদের জন্্য আতিথেয়তার বিবৃতি
যখন কেউ কো�োথায় গিয়়ে থাকে,সাময়়িকভাবেও যদি হয়, যদি অন্্য কারো�োর বাসায় থাকে তবে এই আতিথেয়তার
বিবৃতি অর্্থথাৎ comunicazione di cessione fabbricato করতে হবে ।
Comunicazione di cessione di fabbricato বা আতিথেয়তার বিবৃতি হচ্ছে একটি ফর্্ম যা বাসার মালিক
অথবা বাসায় বসবাসকারী অপর ব্্যক্তি পূরণ করে জনগণের সুরক্ষা কর্্ততৃপক্ষ (autorita` di pubblica
sicurezza ) কে জানাতে হয়, যে সেই বাসায় একজন ব্্যক্তি এসে বাস করছে।
বাসায় বসবাসকারী ব্্যযাক্তি বা বাসার মালিককে এই আতিথেয়তার বিবৃতি সেই বাসাটি যে অঞ্চলে, সেখানকার
পুলিশ অফিসে বা কারাবিনিয়়েরী স্টেশনে সেই ব্্যযাক্তি বাসায় আসার ৪৮ ঘণ্টার মধ্্যযে জানাতে হবে ।
যদি এই আতিথেয়তার বিবৃতি না দেওয়়া হয় বা দেরীতে দেওয়়া হয় তবে তাদের জরিমানা দিতে হতে পারে ।
এই আতিথেয়তার বিবৃতি যদি পরিবারের কেউ বাসায় এসে থাকে সেক্ষেত্রেও করতে হয় । যদি ইতালিয়়ান
নাগরিক বা ইউরো�োপিয়়ান ইউনিয়নের কো�োনো�ো নাগরিক বাসা ভাড়়া নেয় এবং বাসা ভাড়়ার চু ক্তিপত্র রেজিস্ট্রি
করা থাকে, তবে এই আতিথেয়তার বিবৃতি দিতে হয়না । যদি কো�োনো�ো ইতালিয়়ান নাগরিক বা ইউরো�োপিয়়ান
ইউনিয়নের নাগরিককে আতিথেয়তা দেওয়়া হয় এবং আতিথেয়তার সময়সীমা যদি ৩০ দিনের বেশী হয়, তবে
আতিথেয়তার বিবৃতি দিতে হবে ।
কিন্তু যদি বাসায় ইউরো�োপিয়়ান ইউনিয়নের বাইরের কেউ এসে থাকে, তবে আতিথেয়তার বিবৃতি করা
বাধ্্যতামূলক ।
যদি অতিথি :
• ইউরো�োপিয়়ান ইউনিয়নের (UE) বাইরের হয় তবে সবসময় এই আতিথেয়তার বিবৃতি দিতে হবে ।
• যদি ইউরো�োপিয়়ান ইউনিয়নের মধ্্যযের বা ইতালিয়়ান হয় তবে শুধুমাত্র ৩০ দিনের বেশী দিন আতিথেয়তা
দিলে তবেই এই বিবৃতি দিতে হবে ।

আতিথেয়তা প্রদানকারী
ফর্্মমের জন্্য

বিস্তারিত তথ্্যযের জন্্য

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন
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নথিভু ক্ত করা বাসার ঠিকানা
রেসিডেন্স বা নথিভু ক্ত করা বাসার ঠিকানা হল, আপনি যেখানে বাস করেন সেই ঠিকানাটি আপনার পৌ�ৌরসভা
অর্্থথাৎ কমুনের নিবন্ধিকরন অফিসে নথিভু ক্ত করে রাখা ।
এই নথিভু ক্ত করা বাসার ঠিকানা করার অর্্থ হল আপনার বাসস্থানের ঠিকানা স্থানীয় পৌ�ৌরসভা কে জানানো�ো ।
কো�োন বাসায় নির্্দদি ষ্টভাবে বসবাসকারী লো�োকদের জন্্য ঠিকানা নথিভু ক্ত করা একটি অধিকার এবং দায়়িত্ব ।
এই পদ্ধতির মাধ্্যমে আপনি অনেক পরিষেবা ব্্যবহার করতে পারবেন । যেমন একজন পারিবারিক ডাক্তার
পাওয়়া, বাচ্চাদের ছো�োটদের স্কুলে (asilo nido) ভর্্ততি করানো�ো ইত্্যযাদি । আপনাকে দীর্্ঘ মেয়়াদী পেরমেসসো�ো
দি সো�োজ্জর্্ন ইতালীয় নাগরিকত্বের আবেদন করতে হলেও এই নথিভু ক্ত করা বাসার ঠিকানা বা রেসিডেন্স
থাকতে হবে ।
এই রেসিডেন্স হবার পরে আপনি পরিচয়পত্র বা (carta d’identita`) পেতে পারবেন ।
সরকারের থেকে যে অর্্থনৈতিক সাহায্্য পাওয়়া যায় তার পরিষেবা পেতেও আপনার রেসিডেন্স থাকতে হবে ।
এই কাজটি করার জন্্য কি কি কাগজপত্র প্রয়োজন তা জানতে যেখানে আপনি থাকেন সেই পৌ�ৌরসভার
নিবন্ধিকরন অফিসে (Anagrafe del comune) যো�োগাযো�োগ করতে হবে ।
ফ্্ললোরেন্স পৌ�ৌরসভার জন্্য : ইউরো�োপিয়়ান ইউনিয়ন বহির্্ভভূ ত নাগরিকরা যারা ফ্্ললোরেন্স পৌ�ৌরসভার রেসিডেন্স
করতে চান, তারা ফ্্ললোরেন্স পৌ�ৌরসভার অভিবাসন অফিসে ( sportello immigrazione del comune di
firenze) থেকে তথ্্য জানতে পারবে । এবং এই অফিস থেকেই নিবন্ধিকরন অফিস বা l’ufficio Anagrafe
তে ইমেইল এর মাধ্্যমে রেসিডেন্স এর আবেদনপত্র পাঠাতে পারবে ।
ইউরো�োপিয়়ান ইউনিয়ন বহির্্ভভূ ত নাগরিকরা যারা কাম্পি বিসেঞ্জিও পৌ�ৌরসভায় রেসিডেন্স বা নথিভু ক্ত করা
বাসার ঠিকানা পেতে চায় তারা এই পৌ�ৌরসভার অভিবাসী অফিসে (Sportello accoglienza del comune
di Campi Bisenzio) যেতে পারবে ।
রেসিডেন্সের ব্্যযাপারে বিস্তারিত তথ্্য জানতে :

ফ্্ললোরেন্স পৌ�ৌরসভা

কাম্পি বিসেঞ্জিও পৌ�ৌরসভা

সেসতো�ো ফিওরেন্তিনো�ো পৌ�ৌরসভা

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

স্ক্যান্দিচ্চি পৌ�ৌরসভা

লাস্ত্রা আ সিন্্যযা পৌ�ৌরসভা

বান্্যযিয়ো আ রিপো�োলি পৌ�ৌরসভা

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

কালেঞ্জানো�ো পৌ�ৌরসভা

সিন্্যযা পৌ�ৌরসভা

ভাল্্যযিয়়া পৌ�ৌরসভা

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন
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বাসা সঠিক কিনা তা নির্্ধধারণকারী সার্্টটিফিকেট বা idoneità alloggiativa
এই বাসা সঠিক কিনা তা নির্্ধধারণকারী সার্্টটিফিকেট বা attestazione d’idoneita` alloggiativa হল এমন
একটি ডকু মেন্ট যেখানে বলা হয় একটি বাসায় কতজন থাকতে পারে । এই ডকু মেন্টে এটাও বলা হয় যে বাসায়
যেখানে আপনি থাকেন সেই বাসা আইন অনুযায়়ী স্বাস্থথ্যসম্মত কিনা, অর্্থথাৎ যারা সেই বসবাস করেন তাদের
জন্্য বাসাটি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো�ো কিনা। এই ডকু মেন্টটির জন্্য কমুনের যে অফিসে বাসা সংক্রান্ত কাজ হয়
(সাধারণত ufficio casa বা বাসার অফিসে )সেখানে আবেদন করতে হয়। সাধারণত এই ডকু মেন্টটি পেতে
কিছু টা সময় লাগে ।
ইউরো�োপীয় ইউনিয়ন বহির্্ভভূ ত নাগরিকদের জন্্য এই ডকু মেন্টটি যে যে কারণে জরুরী তা হল :
• কারো�োর অধীনে কাজের জন্্য এই দেশে বসবাসের জন্্য যে চু ক্তিপত্র দরকার তার জন্্য ;
• পরিবারের কাউকে ইতালিতে এনে নিজ পরিবারের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্্য যে ছাড়পত্র বা নুলা অস্তা
পেতে হয় তার জন্্য ( বি: দ্র: যদি কেউ তার ১৪ বছরের কমবয়সী ছেলে বা মেয়়েকে ইতালিতে এনে নিজ
পরিবারের সাথে সংযুক্ত করতে চায় তাহলে এই সার্্টটিফিকেটের প্রয়োজন হয়না )
• কারো�ো যদি নিজের ওপর পরিবারের কারো�োর দায়়িত্ব থাকে, তবে EU এর দীর্্ঘমেয়়াদী পেরমেসসো�ো দি
সো�োজ্জর্্ন পাওয়়ার জন্্য
• পারিবারিক কারণে ইতালিতে থাকার পেরমেসসো�ো দি সো�োজ্জর্্ন পাবার জন্্য (যেটা সাধারণভাবে
ইতালিয়়ানে ricongiungimento in deroga o coesione familiare বলা হয় ) অথবা যে প্রাপ্তবয়স্ক
ছেলের দায়়িত্ব এখনও বাবা, মায়়ের ওপরে, পারিবারিক কারণে তার পেরমেসসো�ো দি সো�োজ্জর্্ন নবায়ন
করার জন্্য ।
কো�োন কমুনেতে কো�োন কো�োন আবেদনপত্র ও ডকু মেন্টের দরকার তা জানার জন্্য নিচের বিভিন্ন কমুনের লিঙ্কে
ক্লিক করুন :

ফ্্ললোরেন্স পৌ�ৌরসভা

কাম্পি বিসেঞ্জিও পৌ�ৌরসভা

সেসতো�ো ফিওরেন্তিনো�ো পৌ�ৌরসভা

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

স্ক্যান্দিচ্চি পৌ�ৌরসভা

লাস্ত্রা আ সিন্্যযা পৌ�ৌরসভা

বান্্যযিয়ো আ রিপো�োলি পৌ�ৌরসভা

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

কালেঞ্জানো�ো পৌ�ৌরসভা

সিন্্যযা পৌ�ৌরসভা

ভাল্্যযিয়়া পৌ�ৌরসভা

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন
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কো�োনো�ো ব্্যক্তি যে বাসায় নিয়মিত বাস করে সেই বাসার ঠিকানা (Dimora Abituale ) নবায়ন
করার বিবৃতি
নিয়মিতভাবে কো�োন বাসায় বাস করার বিবৃতি (dichiarazione di dimora abituale) বলতে একটি
ডকু মেন্টকে বো�োঝায়, যেখানে বলা হয় ওই ব্্যক্তি যে বাসায় তার রেসিডেন্স আছে, সে একই বাসায় সবসময়
বাস করে আসছে। ।
পেরমেসসো�ো দি সো�োজ্জর্্ন নবায়ন করার ৬০ দিনের মধ্্যযে তার রেসিডেন্স যে এলাকায়, তার কমুনের নিবন্ধিকরন
বা আনাগ্রাফে অফিসে গিয়়ে এই বিবৃতি দিতে হবে।
বিবৃতি না দেওয়়া হলে কমুনে তার আনাগ্রাফে অফিসের নিবন্ধন তালিকা থেকে আপনার ঠিকানা বাতিল
কয়রে দেবে : এর মানে আপনার রেসিডেন্স বা নিবন্ধিত ঠিকানা আর নথিভু ক্ত থাকবেনা। ইতালির
নাগরিকত্বের আবেদন করার জন্্য ধারাবাহিকভাবে রেসিডেন্স থাকা ( অর্্থথাৎ সবসময় আপনার ঠিকানাটি
কমুনের আনাগ্রাফে অফিসে নথিভু ক্তিকরণ থাকতে হবে ) প্রয়োজন ।
নিয়মিতভাবে কো�োন বাসায় বাস করার বিবৃতি সম্পর্্ককে বিস্তারিত জানতে নীচের লিঙ্কে ক্লিক করুন :

ফ্্ললোরেন্স পৌ�ৌরসভা

কাম্পি বিসেঞ্জিও পৌ�ৌরসভা

সেসতো�ো ফিওরেন্তিনো�ো পৌ�ৌরসভা

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

স্ক্যান্দিচ্চি পৌ�ৌরসভা

লাস্ত্রা আ সিন্্যযা পৌ�ৌরসভা

বান্্যযিয়ো আ রিপো�োলি পৌ�ৌরসভা

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

কালেঞ্জানো�ো পৌ�ৌরসভা

সিন্্যযা পৌ�ৌরসভা

ভাল্্যযিয়়া পৌ�ৌরসভা

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন
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“গৃহস্থালী ব্্যবহারকারী পরিষেবা” (বিল)

এই অধ্্যযায়টি গৃহস্থালী, পানি, বিদ্্যযুৎ, গ্্যযাস, বর্্জ্ ্য, টেলিফো�োন এবং ইন্টারনেট খরচ নিয়়ে আলো�োচনা করে।
গৃহস্থালী ব্্যবহারকারী পরিষেবা হল বাড়়ির জন্্য এবং বাড়়ির সাথে সংযুক্ত স্থানগুলির জন্্য পরিষেবা
(উদাহরণস্বরূপ গ্্যযারেজ)।
গৃহস্থালী ব্্যবহারকারী পরিষেবা হল
•

গ্্যযাস

• বিদ্্যযুৎ শক্তি
• পানি
• ল্্যযান্ডলাইন ফো�োন এবং ইন্টারনেট
• বর্্জ্ ্য নিষ্কাশন
গৃহস্থালী ব্্যবহারের পরিষেবার জন্্য অর্্থ প্রদান করতে হয়। আপনি যখন একটি বাড়়ি নিবেন (ভাড়়া বা কেনা
)আপনাকে গৃহস্থালী ব্্যবহারকারী পরিষেবা সক্রিয় করতে হবে। এবং এর জন্্য আপনাকে সরবরাহ চু ক্তি
করতে হবে।
“সরবরাহ চু ক্তি”হল আপনাকে বিদ্্যযুৎ, গ্্যযাস, পানি সরবরাহকারী এবং টেলিফো�োন লাইন ও ইন্টারনেট সংযো�োগ
প্রদানকারী কো�োম্পানির সাথে চু ক্তি।
বর্্জ্ ্য নিষ্কাশন পরিষেবা সক্রিয় করার জন্্য ALIA এর নির্্দদি ষ্ট ফর্্মটি পূরণ করতে হবে, যা
www.sportellotariffa.it ওয়়েবসাইট থেকে ডাউনলো�োড করা যেতে পারে এবং নিম্নলিখিত ঠিকানায়
রিটার্্ন রসিদ রেজিস্ট্রিকৃ ত চিঠি / ফ্্যযাক্স /PEC বা রেজিস্ট্রি ইমেইল ফরো�োয়়ার্্ড করা যেতে পারে (ফ্্যযাক্স: 055/
7339205):
• রিটার্্ন রসিদ সহ রেজিস্ট্রিকৃ ত চিঠি দ্বারা: Alia Servizi Ambientali S.p.A. - UFFICIO TARI - Via
Baccio da Montelupo, 52 50142 Firenze;
• pec বা প্রত্্যযায়়িত ই-মেইল দ্বারা: tariffa1@pec.aliaserviziambientali.it
অথবা সরাসরি জনসাধারণের জন্্য খো�োলা কাউন্টারে (দিন এবং সময় www.sportellotariffa.it
এই ওয়়েবসাইটে দেখা যাবে)
সরবরাহ চুক্তি
কিভাবে একজন গৃহস্থালী ব্্যবহারকারীকে সক্রিয় করতে পারবেন ?
একটি গৃহস্থালী ব্্যবহারকারীকে সক্রিয় করতে, আপনাকে একটি সরবরাহ চু ক্তি করতে হবে
“সরবরাহ চু ক্তি” হল সরবরাহকারী অর্্থথাৎ আপনাকে বিদ্্যযুৎ, গ্্যযাস, পানি, টেলিফো�োন লাইন এবং ইন্টারনেট
সংযো�োগ প্রদানকারী কো�োম্পানির সাথে চু ক্তি।
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সরবরাহকারী মিটার সক্রিয় করে। মিটার হল একটি যন্ত্র যা খরচ রেকর্্ড করে অর্্থথাৎ আপনার ব্্যবহারকৃ ত
বিদ্্যযুৎ, জল এবং গ্্যযাসের পরিমাণ রেকর্্ড করে।
সবচেয়়ে সুবিধাজনক একটি বেছে নেওয়়ার জন্্য বিভিন্ন সরবরাহকারীদের দ্বারা প্রস্তাবিত অফারটি সতর্্ক তার
সাথে মূল্্যযায়ন করা গুরুত্বপূর্্ণ।
যদি আপনার বাড়়ির গৃহস্থালী পরিষেবা ইতিমধ্্যযে সক্রিয় থাকে, তাহলে অবশ্্যই যার নামে চু ক্তি সেই ব্্যযাক্তির
নাম পরিবর্্তন করা হবে অর্্থথাৎ ব্্যবহারকারীর নাম পরিবর্্তন করতে হবে। এই পদ্ধতিকে হস্তান্তর (voltura )
বলা হয়।
অন্্য দিকে, যদি ব্্যবহারকারী সক্রিয় না থাকে কারণ বাড়়ির আগের মালিক সরবরাহ বন্ধ করেছিলেন, তাহলে
আপনাকে অবশ্্যই মিটারটি পুনরায় সক্রিয় করতে হবে। এই পদ্ধতিকে বদলী দায়়িত্ব গ্রহণ করা (subentro)
বলা হয়।
স্থানান্তর এবং আগের মালিকের বদলে দায়়িত্ব নেওয়়ার সাথে সাথে, চু ক্তি আপনার নামে হয়়ে যায় । এর অর্্থ
হল চু ক্তিটি আপনার করা হবে, অর্্থথাৎ এটি আপনার নামে হবে। আপনি ব্্যবহারকারী মালিক হয়়ে যাবেন
এবং আপনাকে বিল দিতে হবে। আপনি যদি আপনার বিল পরিশো�োধ না করেন, তাহলে প্রদানকারী পরিষেবা
প্রদান বন্ধ করে দিবে ।
বিল
বিদ্্যযুত, গ্্যযাস, পানি, বর্্জ্ ্য নিষ্কাশন পরিষেবা ইত্্যযাদি ব্্যবহার করার জন্্য আপনাকে কত টাকা দিতে হবে তার
হিসাব হল বিল।
আপনি কত খরচ করলেন (আপনি কতটু কু বিদ্্যযুৎশক্তি, গ্্যযাস, পানি ব্্যবহার করেছেন), আপনাকে কত টাকা
দিতে হবে এবং বিলের মেয়়াদ শেষ হওয়়ার তারিখ, অর্্থথাৎ আপনাকে যে তারিখের মধ্্যযে পরিশো�োধ করতে হবে
তা বিলের মধ্্যযে লেখা থাকে।
নির্্ধধারিত তারিখের মধ্্যযে আপনার বিল পরিশো�োধ করা গুরুত্বপূর্্ণ। দেরি করলে টাকা বেশি দিতে হবে।
মিটার
মিটার হল এমন একটি যন্ত্র যা বাড়়িতে আপনার খরচের হিসাব রাখে, অর্্থথাৎ আপনার ব্্যবহৃত বিদ্্যযুৎ, গ্্যযাস
এবং পানির পরিমাণ। গ্্যযাসের জন্্য একটি, বিদ্্যযুতের জন্্য একটি এবং পানির জন্্য একটি মিটার রয়়েছে।
নিজে খরচের হিসাব রাখা
নিজে হিসাব রাখার মানে হচ্ছে আপনার বিদ্্যযুৎ, গ্্যযাস এবং জলের মিটারের পর্্যযায়ক্রমিক হিসাবের তথ্্য ।
আপনাকে আপনার সরবরাহকারীর কাছে তথ্্য পাঠাতে হবে এবং এর ফলে এটি আপনাকে আপনার
সরবরাহকারীর কাছ থেকে আনুমানিক খরচের বিল পাওয়়ার পরিবর্্ততে আপনি আসলে যতটু কু ব্্যবহার
করেছেন ঠিক সেই পরিমাণ অর্্থ প্রদান করতে পারবেন ।
আপনার সরবরাহকারী আপনাকে বিল পাঠানো�োর আগেই আপনার নিজে হিসাব রাখা তথ্্য তাকে জানাতে
হবে।
প্রতিটি সরবরাহকারীর নিজে হিসাব রাখার বিভিন্ন উপায় রয়়েছে এবং সেগুলো�ো বিলে লেখা থাকে।
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বিদ্্যযুৎ শক্তি এবং গ্্যযাস
গ্্যযাস এবং বিদ্্যযুতের সরবরাহ কিভাবে কাজ করে
বাড়়িতে আলো�ো এবং বৈদ্্যযুতিক যন্ত্রপাতির জন্্য বিদ্্যযুৎ শক্তি ব্্যবহার করা হয়।
গ্্যযাস রান্না এবং ঘর গরম করার জন্্য ব্্যবহৃত হয়।
এইসবের ব্্যবহার সক্রিয় করার জন্্য যে কো�োন ধরনের সরবরাহকারী বেছে নেওয়়া প্রয়োজন যার সাথে আপনি
চু ক্তি করতে পারবেন।
পরিবেশক কি?
হল সেই কো�োম্পানি যেটি বাড়়িতে বিদ্্যযুৎ এবং গ্্যযাস বিতরণ করে।বিদ্্যযুৎ শক্তি এবং গ্্যযাসের স্থানীয়
পরিবেশক বিতরণ নেটওয়়ার্্ক পরিচালনা করে এবং মিটারের মালিক। শক্তি এবং গ্্যযাসের স্থানীয়
পরিবেশক এক পৌ�ৌরসভা থেকে অন্্য পৌ�ৌরসভায় পরিবর্্ততি ত হয়।
প্রদানকারী কি?
প্রদানকারী হল সেই কো�োম্পানি যেটি লো�োকজনেরর কাছে, তার গ্রাহকদের কাছে পরিষেবা বিক্রি করে।
পরিষেবা কি?
পরিষেবাটি হল বিদ্্যযুৎ এবং গ্্যযাস সরবরাহ। আপনি পরিবেশক নির্্ববাচন করতে পারবেন না. আপনি
শুধুমাত্র সরবরাহকারী নির্্ববাচন করতে পারেন।
মুক্ত বাজারে একজন বিদ্্যযুৎ এবং গ্্যযাসের সরবরাহকারীকে বেছে নেওয়়ার মাধ্্যমে বিদ্্যযুৎ এবং গ্্যযাসের ব্্যবহার
চালু করা হয়, যেহেতু মূল্্য এবং অতিরিক্ত পরিষেবা প্রদান সরবরাহকারী ভেদে আলাদা হয়, তাই আপনি
অনেক অফার থেকে পছন্দের একটি বেছে নিতে পারেন।
আপনি একটি “অধিক সুরক্ষা” চু ক্তি করার জন্্য বেছে নিতে পারেন:এই ধরনের চু ক্তি রাষ্ট্র কতৃক নির্্ধধারিত
অর্্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বিদ্্যযুৎ ও গ্্যযাস সরবরাহ করে। আপনি জানুয়়ারী ২০২২ পর্্যন্ত একটি অধিক সুরক্ষা
চু ক্তিতে সম্মতি দিতে পারেন, এর পরে আপনাকে মুক্ত বাজারের একটি অফার বেছে নিতে হবে।
আরও তথ্্যযের জন্্য

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন
কিভাবে বিদ্্যযুৎ এবং গ্্যযাস সরবরাহ চালু করা যায়
বাসা পরিবর্্তন করলে বিভিন্ন রকম পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে :
• কো�োন সংযো�োগ নেই, অর্্থথাৎ, গ্্যযাস এবং বিদ্্যযুৎ নেটওয়়ার্্ক এবং মিটারের সাথে বাড়়ির কো�োন সংযো�োগ
নেই।সংযো�োগ চালু করতে হলে সরবরাহ চু ক্তি করতে হবে। বিদ্্যযুৎ চালু করতে প্রায় ৭ দিন সময় লাগে।গ্্যযাস
চালু হতে প্রায় ১২ দিন সময় লাগে।
• সংযো�োগ আছে, কিন্তু ব্্যবহারকারী সক্রিয় নয়: এটি চালু করতে আপনাকে একটি সরবরাহ চু ক্তি করতে
হবে, যা মিটার চালু করবে । পূর্্ববর্্ততী ভাড়়াটিয়়া বা বাড়়ির মালিক সরবরাহে বাধা দেওয়়ার কারণে যদি
মিটারটি সক্রিয় না থাকে তবে আপনাকে অবশ্্যই মিটারটি পুনরায় সক্রিয় করতে হবে (বদলী দায়়িত্ব
গ্রহণ করা )।
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আপনি আপনার বিদ্্যযুৎ বিল কিভাবে পড়বেন
বিলের প্রথম পৃষ্ঠায় এই তথ্্য রয়়েছে:
1.

সরবরাহকারীর নাম।

2.

সরবরাহ চালু করার তারিখ, চু ক্তির ধরন, ইত্্যযাদি।

3.

গ্রাহক নম্বর (কাস্টমার কো�োডও বলা হয়): 9 সংখ্্যযা বিশিষ্ট একটি নাম্বার ।

4.

POD কো�োড: যা ব্্যবহারকারীর ভৌ�ৌগলিক অবস্থান নির্্দদে শ করে।POD এবং গ্রাহক নম্বর একটি নতু ন
সরবরাহ চু ক্তি করতে ব্্যবহৃত হয়, যা বদলী হিসেবে প্রবেশ এবং স্থানান্তর উভয় ক্ষেত্রেই প্রযো�োজ্্য।

5.

যে সময়কালের জন্্য বিল দেওয়়া হয়়েছে এবং খরচের হিসেব ;

6.

যে পরিমাণ অর্্থ প্রদান করতে হবে এবং যে তারিখের মধ্্যযে তা পরিশো�োধ করতে হবে;

7.

খরচের সারাংশ:
• শক্তির প্রাথমিক উপাদানের উপর ব্্যয়: যেমন, শক্তির মূল্্য, নেটওয়়ার্্ক ক্ষতি এবং অন্্যযান্্য বিষয়
অন্তর্্ভভুক্ত।
• পরিবহন এবং মিটার পরিচালনার জন্্য খরচ: শক্তির পরিবহন এবং বন্টন খরচ, মিটার
পরিচালনা এবং রিডিংয়়ের জন্্য, রিডিং ডেটা পরিচালনার জন্্য খরচ অন্তর্্ভভুক্ত করে (যেমন
পর্্যযায়ক্রমিকভাবে তথ্্য যো�োগাযো�োগ বা প্রেরণ করা)
• সিস্টেম চার্্জজের জন্্য খরচ: এগুলি হল নবায়নযো�োগ্্য উৎস থেকে শক্তি উৎপাদন এবং বিদ্্যযুৎ
ব্্যবস্থা সংক্রান্ত অন্্যযান্্য গুরুত্বপূর্্ণ কার্্যক্রম পরিচালনার অর্্থথায়নের জন্্য নির্্ধধারিত পরিমাণ।
সরবরাহকারী এবং স্বাক্ষরিত চু ক্তি নির্্ববিশেষে সিস্টেম চার্্জ প্রত্্যযেকেকেই প্রদান করতে হয়।
• মো�োট কর এবং ভ্্যযাট

8.

টিভি লাইসেন্সের খরচ (টেলিভিশন ট্্যযাক্স )

9.

খরচের সারাংশ এবং রিডিং এর তথ্্য : ইলেকট্রনিক/ডিজিটাল লাইট মিটার স্বয়়ংক্রিয়ভাবে খরচ
রিডিং প্রেরণ করে:
• বার্্ষষিক খরচ : গত ১২ মাসে খরচের যো�োগফল
• ব্্যবহার সনাক্তকৃ ত : এটি ডিস্ট্রিবিউটর দ্বারা সনাক্ত করা রিডিং বা সেলফ রিডিং থেকে প্রাপ্ত
খরচ।
• খরচের বিল: প্রয়োগকৃ ত হার অনুযায়়ী খরচের বিল।

কিভাবে নিজে বিদ্্যযুত খরচের হিসাব রাখবেন ?
যদি মিটারটি যান্ত্রিক হয়, তবে রিডিং পড়তে শুধু ডায়়ালের ভিতরে অংকটি পড়়ুন। ইলেকট্রনিক মিটারের
সামনে একটি ডিসপ্লে রয়়েছে।
ডিসপ্লের নীচে বা ডানদিকে রিডিং বো�োতাম রয়়েছে। মিটার রিডিং বো�োতামটি বেশ কয়়েকবার টিপে আপনি
খরচ সম্পর্্ককি ত সমস্ত দরকারী তথ্্য পড়তে পারেন: মিটারের গ্রাহক সংখ্্যযা, POD কো�োড, তাৎক্ষণিক শক্তি
(যেমন বর্্তমান খরচ), নির্্দদি ষ্ট সময়সীমার উপর ভিত্তি করে খরচ ইত্্যযাদি।তাই সচেতন উপায়়ে বিদ্্যযুৎ ব্্যবহার
করার জন্্য মিটার একটি দরকারী যন্ত্র ।

26

গ্্যযাসের বিল কীভাবে পড়বেন
প্রথম পৃষ্ঠায় দুটি কো�োড (সংখ্্যযার সিরিজ)রয়়েছে যা নতু ন চু ক্তি করতে বা যার নামে চু ক্তি (হস্তান্তর) তার নাম
পরিবর্্তন করতে ব্্যবহৃত হয়, সেগুলি হল:
•

ডিপিআর DPR কো�োড: যা ব্্যবহারকারীর ভৌ�ৌগলিক অবস্থান নির্্দদে শ করে

• মিটার স্থাপনের স্থান চিহ্নিত করার কো�োড বা REMI অথবা নিয়ন্ত্রণ ও পরিমাণ সনাক্তকারী কো�োড বা PDC
কো�োড: কখনও কখনও মিটার সক্রিয় করতে ফর্্ম পূরণ করার জন্্য আবেদন করা হয়।
কিভাবে নিজে গ্্যযাসের খরচের হিসাব রাখবেন
সেলফ রিডিং করতে আপনাকে পাওয়়ার বো�োতামটি কয়়েকবার টিপতে হবে যতক্ষণ না আপনি ব্্যবহারের
পরিমাণ দেখতে পাচ্ছেন। আপনাকে অবশ্্যই শুধুমাত্র কমার বামে সংখ্্যযাগুলি নির্্দদে শ করতে হবে।
সাধারণত,স্থানীয় গ্্যযাস পরিবেশক রিডিং এর তত্ত্বাবধান করে এবং সরবরাহকারীর সাথে যো�োগাযো�োগ করে।
যাই হো�োক, এটি বছরে একবার হয়, সর্্ববাধিক দুইটি: এর মানে হল যে প্রায়শই বিলের পরিমাণ, অর্্থথাৎ যে
পরিমাণ অর্্থ প্রদান করতে হবে,তা পূর্্ববর্্ততী ব্্যবহারের রিডিং এর ভিত্তিতে অনুমান করে দেওয়়া হয় ।

পানি এবং পানি সরবরাহ পরিষেবা
কিভাবে পানি সরবরাহ চালু করবেন
আপনি পানি সরবরাহের জন্্য সরবরাহকারী নির্্ববাচন করতে পারবেন না। তো�োসকানা অঞ্চলে পানি
সরবরাহকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান হচ্ছে Publiacqua পুবলিআকু য়়া ।
যখন বাসা পরিবর্্তন করবেন, তখন পানির সরবরাহ চালু না থাকলে আপনাকে অবশ্্যই এটি চালু করতে হবে।
বিভিন্ন পরিস্থিতি হতে পারে :
• কো�োন সংযো�োগ নেই, অর্্থথাৎ পানি সরবরাহকারী নেটওয়়ার্্ককের সাথে একটি বাড়়ির সংযো�োগ এবং জলের
মিটার স্থাপন করা নেই। সংযো�োগটি করার জন্্য আপনাকে অবশ্্যই এলাকার ব্্যবস্থাপকের সাথে যো�োগাযো�োগ
করতে হবে, অর্্থথাৎ যে কো�োম্পানিটি পানির জনসরবরাহ ব্্যবস্থাপনার জন্্য কাজ করে (Tuscany
Publiacqua এর জন্্য)। ব্্যবস্থাপক আপনার বাড়়িতে একজন টেকনিশিয়়ান পাঠাবেন, যিনি একটি
আনুমানিক বিল তৈরি করবেন, অর্্থথাৎ সংযো�োগের কাজের জন্্য খরচের হিসাব করবেন। মিটার স্থাপন
করার পরে আপনাকে এটি চালু করতে হবে। চালু করার জন্্য, আপনাকে অবশ্্যই এলাকা ব্্যবস্থাপকের
সাথে একটি পানি সরবরাহ চু ক্তি করতে হবে: এসব করার মাধ্্যমেই আপনি বাড়়িতে পানি সক্রিয় করার
জন্্য প্রয়োজনীয় কাজকর্্মগুলি সম্পন্ন করা হবে । কখনও কখনও পানি সরবরাহ সম্মিলিতভাবে করা হয়,
অর্্থথাৎ, কন্্দদোমিনিও এর নামে নিবন্ধিত হয়: এই ক্ষেত্রে, পানি সরবরাহ চালু করতে আপনার কন্্দদোমিনিওর
পরিচালক নিয়োগের সিদ্ধান্ত প্রয়োজন, যার নামে সরবরাহের চু ক্তি করা হবে ।
• সংযো�োগ আছে কিন্তু সরবরাহকারী চালু নেই : এটি চালু করতে আপনাকে এলাকার ব্্যবস্থাপকের সাথে
একটি সরবরাহ চু ক্তি করতে হবে, তিনি মিটার চালু করবেন। পূর্্ববর্্ততী ভাড়়াটে বা বাড়়ির মালিক সরবরাহ
বন্ধ করার আবেদন করার করার কারণে যদি মিটার চালু না থাকে, তাহলে আপনাকে অবশ্্যই মিটারটি
পুনরায় চালু করতে হবে। (বদলী হিসেবে দায়়িত্ব নেওয়়া )
বিল এবং রিডিং সম্পর্্ককে আরও তথ্্যযের জন্্য

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন
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কিভাবে নিজে পানির খরচের হিসাব রাখবেন
পানির খরচ ঘন মিটারে নির্্দদেশিত হয়. কদাচিৎ, পানির ব্্যবহার লিটারে নির্্দদেশিত হতে পারে। কাউন্টার
ডিজিটাল বা যান্ত্রিক হতে পারে। ডিজিটাল মিটারটি পড়়া সহজ: এটি অবিলম্বে ঘন মিটারে খরচ নির্্দদে শ করে।
অন্্যদিকে, পানির যান্ত্রিক মিটারের একটি আকৃতি রয়়েছে যা একটি ঘড়়ি বা কম্পাসের মতো�ো। এটিতে কালো�ো
বা লাল বেশ কয়়েকটি ডায়়াল রয়়েছে যা বিভিন্ন মান নির্্দদে শ করে। কালো�ো কাটাগুলি কত ঘন মিটার ব্্যবহার
করা হয়়েছে তা নির্্দদে শ করে, অপরপক্ষে লাল কাটাগুলি দশমিক মানগুলো�ো নির্্দদে শ করে এবং মিটার পড়়ার
জন্্য ব্্যবহৃত হয় না। প্রতিটি চতু র্্ভভু জ কিউবিক মিটারের একটি মান নির্্দদে শ করে (x1000, x100, 10, x1)।
পড়়ার জন্্য আপনাকে প্রথমে x1000 মানের কাটা পরীক্ষা করতে হবে, তারপর x100, x10 এবং x1 মানের।

বয়লার
বয়লার হল পানি এবং ঘর গরম করার জন্্য ব্্যবহৃত যন্ত্র । এটি বিশেষ প্রযুক্তি দ্বারা স্থাপন করা হয়।
বয়লারটি রিভিশন অর্্থথাৎ পুনঃপরীক্ষা করা বাধ্্যতামূলক, কারণ এটি কাজ না করলে বিষাক্ত গ্্যযাস নির্্গত
করতে পারে,যা অত্্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে। রিভিশন করার অর্্থ হল বিশেষজ্ঞ টেকনিশিয়়ানরা পরীক্ষা
করে দেখবে যে বয়লারটি ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা। সাধারণত, বয়লারের রিভিশন প্রতি বছর করা উচিত।
প্রতিটি বয়লারের একটি পুস্তিকা থাকে যাতে বাধ্্যতামূলক চেকগুলি রেকর্্ড করা হয়। চেক করার পরে
বিশেষজ্ঞ টেকনিশিয়়ানরা বয়লারে একটি নীল মার্্ক (একটি স্টিকার) লাগান। রিভিশন সম্পর্্ককে আরও তথ্্যযের
জন্্য, অনুগ্রহ করে বয়লার স্থাপন করা কো�োম্পানির সাথে যো�োগাযো�োগ করুন।

টেলিফো�োন এবং ইন্টারনেট নেটওয়়ার্্ক
বাসায় ল্্যযান্ড টেলিফো�োন ব্্যবহার একটি ল্্যযান্ডফো�োন সরবরাহকারীকে বেছে নেওয়়ার মাধ্্যমে চালু করা হয়,
তাই আপনি অনেক অফার থেকে এমন একটি বেছে নিতে পারেন যা মূল্্য এবং অতিরিক্ত পরিষেবার বিধান
উভয় ক্ষেত্রেই সাশ্রয়়ী হয়। বাসায় ল্্যযান্ডলাইন প্রদানকারী কো�োম্পানী প্রায়ই ইন্টারনেট সংযো�োগও প্রদান করে।
একটি নতু ন টেলিফো�োন লাইন তিনটি উপায়়ে চালু করা যেতে পারে: নির্্ববাচিত সরবরাহকারীর গ্রাহক
পরিষেবাতে কল করে, বিক্রয়়ের কো�োন স্থানে বা দো�োকানে গিয়়ে বা অপারেটরের ওয়়েবসাইটে গিয়়ে আবেদন
করার মাধ্্যমে।
কিভাবে টেলিফো�োন বিল দেখা যায়
সাধারণত বিলের প্রথম পাতায় এই তথ্্যগুলো�ো লেখা থাকে :
1.

ব্্যযাক্তির নাম, পদবী নাম এবং ঠিকানা ;

2.

গ্রাহক কো�োড : এটি এমন একটি কো�োড যা টেলিফো�োনের পরিষেবার সবরকম কার্্যক্রম চালাতে প্রয়োজন
হয়। যেমন, কো�োন কিছু নষ্ট হলে কো�োম্পানির অপারেটরের সাথে যো�োগাযো�োগ করার জন্্য ।

3.

যে সময়কালের জন্্য বিল দেওয়়া হয়়েছে এবং খরচের হিসেব ।

অর্্থ, অর্্থথাৎ যে পরিমাণ অর্্থ প্রদান করতে হবে তার পরিমাণ এবং তা প্রদান করার জন্্য নির্্দদি ষ্ট
মেয়়াদকাল ।
খরচের সারাংশ সাধারণত দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লেখা হয়।
4.
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বর্্জ্ ্য: বর্্জ্ ্য সংগ্রহ এবং নিষ্কাশন পরিষেবা।
তো�োসকানার কেন্দ্রীয় যে এলাকায় আমরা বাস করি, সেখানকার বর্্জ্ ্য সংগ্রহ এবং নিষ্পত্তি পরিষেবা, রাস্তা পরিষ্কার
এবং পরিবেশের যত্ন Alia Servizi Ambientali Spa কো�োম্পানি দ্বারা পরিচালিত হয়৷ এই পরিষেবাগুলির জন্্য
অর্্থ প্রদান করা হয়, তাই আপনি যখনই বাড়়ি পরিবর্্তন করবেন, তখন আপনাকে বর্্জ্ ্যপদার্্থথের কর (TARI)
তে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এবং আপনার বাড়়িতে বসবাসকারী লো�োকের সংখ্্যযা পরিবর্্ততি ত হলে প্রত্্যযেকবার
আপনাকে কর্্মমের পরিমাণ অর্্থথাৎ TARI- জানার জন্্য আলিয়়া অফিসে রিপো�োর্্ট করতে হবে। ব্্যবহারকারী যে
কমুনেতেই অবস্থান করুক না কেন,TARI-এর সমস্ত কাজকর্্ম আলিয়়া অফিসে করা যেতে পারে।
প্রতি বছর আপনি ডাকযো�োগে অর্্থপ্রদানের নো�োটিশ অর্্থথাৎ বিলসহ চিঠি পাবেন। আপনি যদি Tari-এর জন্্য
রেজিস্ট্রেশন করে থাকেন কিন্তু অর্্থপ্রদানের নো�োটিশ না পেয়়ে থাকেন, তাহলে আলিয়়ার সাথে যো�োগাযো�োগ
করুন কারণ হতে পারে আপনার ঠিকানায় নো�োটিশ পৌ�ৌঁঁছাতে কো�োন সমস্্যযা হয়়েছে।
আরও তথ্্যযের জন্্য

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন
পৃথকভাবে বর্্জ্ ্য সংগ্রহ কি?
আপনি যখন আপনার বর্্জ্ ্য ফেলবেন, ফেলার আগে আপনাকে সেগুলো�ো আলাদাভাবে সংগ্রহ করতে
হবে।পৃথকভাবে বর্্জ্ ্য সংগ্রহ করার অর্্থ হল যে উপাদানগুলিকে পুনর্্ব্্যবহার করা যাবে না সেগুলি থেকে আলাদা
করা। যে উপাদানগুলিকে পুনর্্ব্্যবহার করা যায় সেগুলি হল নতু ন বস্তু বা নতু ন উপকরণ তৈরি করতে যেগুলো�ো
পুনরায় ব্্যবহার করা সম্ভব : কাগজ, কাচ, অ্্যযালুমিনিয়়াম, প্লাস্টিক ইত্্যযাদি। প্রতিটি পৌ�ৌরসভার পৃথকভাবে বর্্জ্ ্য
সংগ্রহের জন্্য আলাদা নিয়ম রয়়েছে, তবে সবার জন্্য প্রযো�োজ্্য কিছু সাধারণ নিয়মও রয়়েছে।
যদি আপনি পৃথকভাবে বর্্জ্ ্য সংগ্রহ না করেন অথবা সঠিকভাবে না করেন তাহলে জরিমানা আরো�োপ করা হবে।
আরও তথ্্যযের জন্্য

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন
টিভির লাইসেন্স ফি
টিভি ফি হচ্ছে টিভির উপর ট্্যযাক্স। যদি বাড়়িতে একটি টেলিভিশন সেট বা ডিজিটাল টেরেস্ট্রিয়়াল সিগন্্যযাল গ্রহণ
করতে সক্ষম এমন একটি ডিভাইস থাকে তাহলে বাড়়িতে বিদ্্যযুৎ ব্্যবহারের মালিককে অবশ্্যই এই ট্্যযাক্স প্রদান
করতে হবে।
আপনার যদি একাধিক টিভি থাকে, তার জন্্য আপনাকে বেশি অর্্থ প্রদান করতে হবেনা : আপনার কাছে থাকা
টিভি সেটের সংখ্্যযার জন্্য আপনার দেওয়়া অর্্থথের পরিমাণ পরিবর্্ততি ত হয় না। টিভি ফি আপনার বিদ্্যযুতের
বিলের সাথে চার্্জ করা হয়। প্রকৃ তপক্ষে, আপনি যদি একজন বিদ্্যযুৎ ব্্যবহারকারী হন, তাহলে ধরে নেওয়়া হয়
যে আপনার কাছে একটি টিভি সেটও আছে।
আমাকে কখন টিভি লাইসেন্স ফি দিতে হবে না?
• যদি আপনার বয়স ৭৫ বছরের বেশি হয় এবং আপনার আয় ৮.০০০ ইউরো�োর কম হয় এবং আপনি
অন্্য লো�োকেদের সাথে থাকেন যাদের নিজস্ব আয় আছে (যদি আপনি গৃহকর্্মমী, গৃহপরিচারিকা বা
পরিচর্্যযাকারীদের সাথে থাকেন, তবে তাদের আয় বিবেচনা করা হবে না)।
• যদি আপনার কো�োন টিভি না থাকে।
টিভি লাইসেন্স ফি প্রদান না করার জন্্য, আপনাকে অবশ্্যই ফর্্মগুলি পূরণ করতে হবে এবং সেগুলি রাজস্ব
সংস্থার কাছে পাঠাতে হবে৷
আরও তথ্্যযের জন্্য

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন
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সামাজিক বো�োনাস
অর্্থ নৈতিক দুরবস্থার জন্্য সামাজিক বো�োনাস
অর্্থনৈতিক সমস্্যযার জন্্য সামাজিক বো�োনাস হল গ্্যযাস, বিদ্্যযুৎ এবং পানির বিলের উপর একটি ডিসকাউন্ট, যা
অর্্থনৈতিক দুরবস্থায় আছে এবং সদস্্য সংখ্্যযা বেশি এবং যাদের গ্্যযাস, বিদ্্যযুৎ এবং পানির বিল রয়়েছে এমন
পরিবারকে দেওয়়া হয়।
• অর্্থনৈতিক দুরবস্থার জন্্য বিদ্্যযুৎ বো�োনাস: এটি বিদ্্যযুৎ বিলের উপর একটি ডিসকাউন্ট
• গ্্যযাসের বো�োনাস : এটি গ্্যযাস বিলের উপর একটি ডিসকাউন্ট
• পানির বো�োনাস: এটি পানির বিলের উপর একটি ডিসকাউন্ট
সামাজিক বো�োনাস পেতে হলে যা থাকতে হবে :
•

ISEE এর পরিমাণ ৮,২৬৫ ইউরো�োর উপরে নয়

অথবা :
•

একটি বড় পরিবার (৩ টির বেশি সন্তান) এবং ISEE এর পরিমাণ ২০.০০০ ইউরো�োর উপরে নয়

অথবা :
• নাগরিকত্ব আয় বা নাগরিকত্ব পেনশন প্রাপ্ত একটি পরিবারের অন্তর্্গত
সামাজিক বো�োনাস পেতে, পরিবারের একজনের নামে অবশ্্যই বিদ্্যযুৎ, গ্্যযাস বা পানি সরবরাহের চু ক্তি থাকতে
হবে।
গ্্যযাস বা পানির কন্্দদোমিনিয়়াম সরবরাহের ক্ষেত্রেও বো�োনাস চাওয়়া সম্ভব। প্রকৃ তপক্ষে গ্্যযাস বা পানির চু ক্তিগুলি
প্রায়শই কন্্দদোমিনিয়়ামের সাথে করা হয়: এর অর্্থ হল কন্্দদোমিনিয়়াম অর্্থথাৎ বিল্্ডিিং এর যাবতীয় খরচের সাথে
সরবরাহের খরচগুলি যো�োগ করার কারণে ব্্যক্তি বিল পান না।
প্রতিটি পরিবার বছরে শুধুমাত্র এক ধরনের বো�োনাস পাওয়়ার অধিকারী।
সামাজিক বো�োনাস স্বয়়ংক্রিয়ভাবে দেওয়়া হয়। এর মানে হল যে আপনাকে কমুনে বা CAF-তে এর জন্্য আবেদন
করতে হবে না। প্রতি বছর ব্্যক্তির তথ্্য, একটা নির্্দদি ষ্ট সময়়ের উপার্্জন ও সম্পদের বিবৃতি বা Dichiarazione
sostitutiva Unica (DSU) করাই যথেষ্ট, যা ISEE পাওয়়ার জন্্য প্রয়োজন।
আরও তথ্্যযের জন্্য

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন
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শারীরিক সমস্্যযার জন্্য বিদ্্যযুৎ বো�োনাস
যদি কো�োন ব্্যক্তি গুরুতর অসুস্থতার কারণে বৈদ্্যযুতিক-মেডিকেল সরঞ্জাম ব্্যবহার করতে বাধ্্য হয়, অর্্থথাৎ
বৈদ্্যযুতিক সরঞ্জাম যা রো�োগীকে বাঁচিয়়ে রাখার জন্্য অপরিহার্্য, তাহলে শারীরিক সমস্্যযার জন্্য বিদ্্যযুৎ
বো�োনাসের জন্্য আবেদন করা যেতে পারে।
শারীরিক সমস্্যযার জন্্য বিদ্্যযুৎ বো�োনাসের আবেদন করতে, ASL এর একটি নির্্দদি ষ্ট প্রমাণপত্র প্রয়োজন।
সতর্্ক তা: আপনি অক্ষম পরিস্থিতির সার্্টটিফিকেশনের অন্্যযান্্য ফর্্ম ব্্যবহার করতে পারবেন না, যেমন অক্ষমতার
অর্্থথাৎ ইনভ্্যযালিড হবার সার্্টটিফিকেট ।
ASL দ্বারা জারি করা প্রমানপত্র অবশ্্যই প্রত্্যয়়িত করতে হবে:
• গুরুতর অসুস্থতা;
• ব্্যক্তিকে বাঁচিয়়ে রাখার জন্্য বৈদ্্যযুতিক-মেডিকেল সরঞ্জাম ব্্যবহার করার প্রয়োজন;
• ব্্যবহৃত সরঞ্জামের ধরন;
• প্রতিদিন কত ঘণ্টা এইসব সরঞ্জাম ব্্যবহার করতে হবে;
• যে বাড়়িতে এই সরঞ্জামগুলি রয়়েছে সে বাড়়ির ঠিকানা।
• আবেদনকারীর পরিচয় পত্র এবং ফিসকাল কো�োড;
• যদি অসুস্থ ব্্যযাক্তি এবং আবেদনকারী দুজন আলাদা ব্্যযাক্তি হয়, তাহলে অসুস্থ ব্্যযাক্তির পরিচয় পত্র এবং
ফিসকাল কো�োড;
এছাড়়াও আপনার যদি কিছু তথ্্য প্রয়োজন যা বিল বা সরবরাহ চু ক্তিতে পাওয়়া যেতে পারে:
• POD কো�োড
• বিদ্্যযুৎ সরবরাহকারী চু ক্তিপত্রের কতটা ক্ষমতা বা কতটা ব্্যবহারযো�োগ্্য তা সম্পর্্ককে জানা ।
শারীরিক সমস্্যযার বো�োনাস প্রতি বছর নবায়ন করতে হবে না। এই বো�োনাসটি আসলে আপনি বৈদ্্যযুতিক
-মেডিকেল সরঞ্জাম ব্্যবহার বন্ধ না করা পর্্যন্ত দেওয়়া হয়। আপনি যখন এই সরঞ্জামগুলি ব্্যবহার করা বন্ধ
করেন, আপনাকে অবশ্্যই বিদ্্যযুৎ সরবরাহকারী সংস্থাকে অবহিত করতে হবে৷ যদি বিদ্্যযুৎ সরবরাহ যার নামে,
তিনি তা না জানান, তবে তিনি এটির পাওয়়ার অধিকার না থাকা সত্বেও বো�োনাস পেতে থাকবেন এবং পরে এই
পরিমাণ অর্্থ ফেরত দিতে বাধ্্য হবেন।
আপনি যদি চু ক্তি (কো�োম্পানি এবং সরবরাহের শর্্ততাবলী) পরিবর্্তন করেন বা যদি আপনি চু ক্তির মালিক
পরিবর্্তন করেন, তবে উক্ত মালিক অসুস্থ ব্্যক্তির সাথে বসবাসকারী হওয়়ার শর্্ততে তবে বো�োনাস কো�োন বিরতি
ছাড়়াই দেওয়়া অব্্যযাহত থাকে। অন্্যদিকে, যদি রো�োগীর সাথে থাকেন না এমন একজন ব্্যক্তির সাথে চু ক্তিটি
করা হয় তবে বো�োনাস দেওয়়া শেষ হয়়ে যায়।
শারীরিক সমস্্যযার জন্্য বিদ্্যযুৎ বো�োনাস বিদ্্যযুৎ সরবরাহের মালিকের বাসস্থানের পৌ�ৌরসভা থেকে (এমনকি
রো�োগীর থেকে আলাদা হলেও) বা অনুমো�োদিত CAF থেকে আবেদন করা যায় ।
শারীরিক সমস্্যযার জন্্য বিদ্্যযুৎ বো�োনাস সম্পর্্ককে বিস্তারিত তথ্্যযের জন্

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন
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শারীরিক সমস্্যযার জন্্য বিদ্্যযুৎ বো�োনাস সম্পর্্ককে বিস্তারিত তথ্্যযের জন্

ফ্্ললোরেন্স
পৌ�ৌরসভা

কাম্পি বিসেঞ্জিও
পৌ�ৌরসভা

সেসতো�ো ফিওরেন্তিনো�ো
পৌ�ৌরসভা

স্ক্যান্দিচ্চি
পৌ�ৌরসভা

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

লাস্ত্রা আ সিন্্যযা
পৌ�ৌরসভা

বান্্যযিয়ো আ
রিপো�োলি পৌ�ৌরসভা

কালেঞ্জানো�ো
পৌ�ৌরসভা

সিন্্যযা
পৌ�ৌরসভা

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

ISEE প্রমাণপত্র
ISEE প্রমাণপত্র (যার অর্্থ: সমতু ল্্য অর্্থনৈতিক পরিস্থিতি নির্্দদে শক) অর্্থনৈতিক বো�োনাস এবং পরিষেবাগুলিতে
ডিসকাউন্টের জন্্য একটি প্রয়োজনীয় ডকু মেন্ট । এটি এমন একটি ডকু মেন্ট যা পরিবারের সদস্্যদের সংখ্্যযা
দ্বারা ভাগ করে আপনার পরিবারের সামগ্রিক অর্্থনৈতিক পরিস্থিতি (“সম্পদশালীর” লেভেল) প্রত্্যয়়িত করে।
ISEE করতে, তথ্্য ও সংকলনের জন্্য, আপনি একটি CAF - ট্্যযাক্স সহায়তা কেন্দ্রে যেতে পারেন, অথবা INPS
এর ওয়়েবসাইট থেকে নিজেই করতে পারেন। ISEE এর বিভিন্ন প্রকার রয়়েছে: সাধারণ ISEE, ছো�োট ISEE,
সামাজিক ও স্বাস্থথ্য পরিষেবার জন্্য ISEE ইত্্যযাদি। ISEE সার্্টটিফিকেটটি পরের বছরের ১৫ জানুয়়ারি পর্্যন্ত
কার্্যকর থাকে।
ISEE-এর জন্্য আবেদন করতে, আপনাকে অবশ্্যই স্থাবর অস্থাবরের একক বিবৃতি বা Dichiarazione
sostitutiva Unica (DSU) করতে হবে। পুরো�ো পরিবারের আয়, ব্্যযাাংকে জমা, গাড়়ি ও মো�োটরবাইকের
মালিকানার প্রমাণ প্রয়োজন। আপনি ভাড়়া, ব্্যযাাংক লো�োন এবং অন্্যযান্্য খরচ উল্লেখ করতে পারেন।
যখন কাজ বা অর্্থনৈতিক পরিস্থিতি দুই বছরের আগের তু লনায় খারাপ হয়, তখন “বর্্তমান “ ISEE দিয়়ে আপনি
ISEE এর মান আপডেট করতে পারেন। বর্্তমান ISEE তে অ্্যযাক্সেস করার জন্্য, স্বনির্্ভর-কর্্মসংস্থান বা অন্্যযের
কর্্মচারী হিসেবে কার্্যকলাপে (বা সহযো�োগিতা কার্্যক্রম, সামাজিক নিরাপত্তা বা ক্ষতিপূরণ, IRPEF ছাড় সহ) বা
পরিবারের সামগ্রিক আয়়ের পরিবর্্তন ২৫% এর উপরে হতে হবে।
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ERP পাবলিক আবাসিক ভবন
সরকারী বাসস্থান

এই অধ্্যযায়়ে সরকারী বাসা (Casa popolare) কথা বলা হয়়েছে, অর্্থথাৎ যে যেসব ইতালীয় এবং বিদেশী
নাগরিকদের একটি ঘর পেতে সাহায্্যযের প্রয়োজন, এই ঘরগুলি ইতালী রাষ্ট্র তার সেসব নাগরিকদের
জন্্য সংরক্ষণ করে। সরকারী বাসস্থানকে গণ আবাসিক ভবন (ERP) বলা হয়।
অধ্্যযায়টি আরও ব্্যযাখ্্যযা করে যে কীভাবে একটি সরকারী বাসার জন্্য আবেদন করতে হবে এবং একবার এটি
পাওয়়ার পর নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে ।
বিজ্ঞপ্তি বা BANDO এবং আবেদন
পৌ�ৌরসভাগুলি পর্্যযায়ক্রমে “বান্দি” বা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে করে, যা সরকারী বাসা দেওয়়ার জন্্য জনগণের মধ্্যযে
প্রতিযো�োগিতা। সরকারী বাসা দেওয়়ার জন্্য পৌ�ৌরসভাগুলি এককভাবে বা অন্্যযান্্য পৌ�ৌরসভার সাথে, কমপক্ষে
প্রতি ৪ বছরে একবার গণ প্রতিযো�োগিতার একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে।
নিম্নলিখিত ব্্যক্তিরা সরকারী বাসার জন্্য আবেদন করতে পারেন:
• যেসব ব্্যক্তিরা প্রথমবার সরকারী বাসার জন্্য আবেদন করছেন (ERP আবাসন);
• ইতিমধ্্যযেই র্যাঙ্্কিিংয়়ে থাকা লো�োকেরা যারা আরওসুবিধাজনক অবস্থার জন্্য আবেদন জমা দিতে চান,
যেমন তাদের একটি উচ্চ পয়়েন্ট আছে। (উদাহরণ: একটি সন্তানের জন্ম);
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্্যযে আপনাকে অবশ্্যই আবেদন করতে হবে।
জমা দেওয়়া আবেদনটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৪ বছরের জন্্য কার্্যকর থাকবে ;
যদি আপনার পরিস্থিতি পরিবর্্তন হয়, বিজ্ঞপ্তির আপডেট উপলক্ষে আপনি নতু ন ডকু মেন্ট সংযো�োজন করে
জমা দিতে পারেন।
যখন নতু ন বিজ্ঞপ্তি বের হয়, তখন আপনাকে পুনরায় আবেদন করতে হবে।
পৌ�ৌরসভার URP- জনসংযো�োগ কার্্যযালয়গুলি - কিভাবে সরকারী বাসা রাখতে হবে আপনাকে সে সম্পর্্ককে তথ্্য
দিতে পারে।
আপনার পৌ�ৌরসভা কখন এবং কিভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে তা জানতে :

ফ্্ললোরেন্স
পৌ�ৌরসভা

কাম্পি বিসেঞ্জিও
পৌ�ৌরসভা

সেস্্ততো ফ্্ললোরেন্তিনো�ো
পৌ�ৌরসভা

স্ক্যানদিচ্চি
পৌ�ৌরসভা

লাস্ত্রা আ সিন্্যযা
পৌ�ৌরসভা

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

বান্্যযিয়ো আ
রিপো�োলি

কালেঞ্জানো�ো
পৌ�ৌরসভা

সিন্্যযা
পৌ�ৌরসভা

ভাল্্যযিয়়া
পৌ�ৌরসভা

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন
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আবেদন করার জন্্য :
a.

আপনার অবশ্্যই ইতালীয় নাগরিকত্ব বা ইউরো�োপীয় ইউনিয়নের একটি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব থাকতে
হবে। ইইউ EU এর বাইরের দেশের নাগরিকরা আবেদন করতে পারেন, যদি তাদের দীর্্ঘমেয়়াদী ইইউ
পেরমেসসো�ো দি সো�োজ্জর্্ন বা ২ বছরের পেরমেসসো�ো দি সো�োজ্জর্্ন থাকে, যার মাধ্্যমে তারা কাজ করতে
পারে। রিফিউজি স্ট্যাটাস বা সহায়ক (সুসসিদিয়়ারিয়়া) সুরক্ষার জন্্য পেরমেসসো�ো দি সো�োজ্জর্্ন প্রাপ্ত
নন-ইইউ নাগরিকরাও আবেদন করতে পারেন। এই প্রয়োজনীয়তা শুধুমাত্র আবেদনকারীর জন্্য
প্রয়োজনীয়, পুরো�ো পরিবারের জন্্য নয়।

b.

আপনার অবশ্্যই রেসিডেন্ট (নিবন্ধিত বাসস্থান) থাকতে হবে, অথবা তো�োসকানা অঞ্চলে কমপক্ষে ৫
বছরের জন্্য একটি স্থিতিশীল এবং কেবলমাত্র বা প্রধান চাকরি থাকতে হবে, এমনকি একটানা না
হলেও। যখন তারা আপনাকে বাড়়ি দেবে তখন যাচাই করা হবে যে আপনার এখনও তো�োসকানায়
বাসস্থান বা কাজ আছে কিনা। এই প্রয়োজনীয়তা শুধুমাত্র আবেদনকারীর জন্্য প্রয়োজনীয় এবং পুরো�ো
পরিবারের জন্্য নয়।

c.

অতীতে কো�োন অপরাধের জন্্য আপনার বিরুদ্ধে এমন কো�োন চূ ড়়ান্ত ফৌ�ৌজদারি দো�োষী সাব্্যস্ত হওয়়া
উচিত নয় যার জন্্য কমপক্ষে ৫ বছর জেলের শাস্তি পূর্্ববাভাস দেওয়়া হয়়েছে বা ইতিমধ্্যযেই সাজা
(ফৌ�ৌজদারি সাজা দেওয়়া সম্পন্ন হয়়েছে) দেওয়়া হয়়েছে। এই প্রয়োজনীয়তা শুধুমাত্র আবেদনকারীর
জন্্য প্রয়োজনীয় এবং পুরো�ো পরিবারের জন্্য নয়;

d.

সরকারী বাসার জন্্য আবেদনকারী পরিবারের অর্্থনৈতিক অবস্থা অবশ্্যই ISEE মূল্্যমান €
১৬,৫০০.০০ এর বেশি হবে না;

সরকারী বাসার জন্্য আবেদনকারী ব্্যক্তির পরিবারের সকল সদস্্য:
1. তাদের অবশ্্যই সম্পত্তির অধিকার, আবাসিক ব্্যবহারের জন্্য ভো�োগদখল,ব্্যবহার, এবং বাসায়
বসবাসের অধিকার থাকতে পারবেনা, যা পারিবারিক প্রয়োজনের জন্্য যথার্্থ, এবং যেখানে ERP
আবেদন করা হয়়েছিল সে মিউনিসিপ্্যযাল থেকে ৫০ কিলো�োমিটারের সমান বা কম দূরত্বে অবস্থিত,
আইনানুযায়়ী যদি বাড়়িটি ব্্যবহার করা না যায়, সেক্ষেত্রে তার হিসেব বাদ দিয়়ে। (*)
2.

তাদের অবশ্্যই ইতালিতে বা বিদেশে সম্পত্তির মালিকানা, ভো�োগদখল, বাড়়ি ব্্যবহার এবং বসবাস,
অথবা সেগুলো�োতে শেয়়ারও থাকতে পারবেনা, এমনকি অধিক লো�োকজনের উপস্থিতিতেও, যার মূল্্য
২৫.০০০,০০ ইউরো�োর বেশি হয়, যেগুলো�ো প্রধানত পরিবারের কাজের কার্্যকলাপের জন্্য ব্্যবহৃত হয়,
সেগুলো�ো বাদ দিয়়ে,এবং যেগুলি আইনানুযায়়ী ব্্যবহারযো�োগ্্য নয় (*), অর্্থথাৎ, আইন অনুসারে প্রাপ্্য নয়
বলে বিবেচিত হয়। ইতালিতে অবস্থিত সম্পত্তিগুলির জন্্য, IMU (নিজস্ব পৌ�ৌর কর ) প্্যযারামিটারগুলি
প্রয়োগ করে মান নির্্ধধারণ করা হয়, অন্্যদিকে বিদেশে অবস্থিত সম্পত্তিগুলির জন্্য IVIE (বিদেশী
সম্পত্তির মান সেট করুন)প্্যযারামিটারগুলি প্রয়োগ করে মান নির্্ধধারণ করা হয়। বিদেশে বাড়়ির
প্রয়োজনীয়তা যাচাইয়়ের জন্্য, পৌ�ৌরসভা যথার্্থ যাচাইকরণের জন্্য আবেদন করতে পারে। যদি
যাচাইকরণ থেকে এই ধরনের তথ্্য অর্্জন করা সম্ভব না হয়, তাহলে ISEE বিবৃতির রিয়়েল এস্টেট
সম্পদ সম্পর্্ককি ত তথ্্যগুলি বিশ্বাস করতে হবে;

3.

পরিবার হিসাবে মো�োট মূল্্য ২৫.০০০ ইউরো�োর বেশি অস্থাবর সম্পদ থাকতে পারবেনা;

4.

তাদের অবশ্্যই গত ৫ বছরে কো�োন নিবন্ধিত 80KW (110CV) এর বেশি শক্তির গাড়়ি বা মো�োটর বো�োট
বা পালতো�োলা নৌ�ৌকা থাকতে পারবেনা। শুধুমাত্র কাজ করার জন্্য ব্্যবহার করা হলেই আপনি সেগুলি
রাখতে পারবেন;

5.

রিয়়েল এস্টেট এবং অস্থাবর সম্পদের সমষ্টি সহ তাদের মো�োট সম্পদের মূল্্য € 4০,০০০ ইউরো�োর এর
বেশি হতে পারবেনা ;
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6.

কো�োন সম্পত্তিতে পূর্্ববর্্ততী উত্তরাধিকার বা ভবিষ্্যতে বিক্রয়়ের চু ক্তি থাকতে পারবেনা, জনসাধারণের
অবদানে তৈরি বাড়়িগুলি রাষ্ট্র কর্্ততৃক, আঞ্চলিক বিভাগ কর্্ততৃক,আঞ্চলিক ক্রয়়ের জন্্য প্রদত্ত ভর্্ততুকিযুক্ত
অর্্থথায়নে তৈরি বাসা, যেসব ক্ষেত্রে যেখানে বাড়়িটি এভেইলেবল না (আর ব্্যবহারযো�োগ্্য নয়) এবং
আপনি ক্ষতির জন্্য ক্ষতিপূরণ পাননি, এসব ক্ষেত্র বাদ দিয়়ে বিবেচনা করা হবে ;

7.

কো�োন সম্পত্তির উত্তরাধিকার বাতিল করেছে এমন পরিস্থিতি অথবা অনুচ্ছেদ art.38, comma 3,
lettere b) তে উল্লেখিত কারণ অনুযায়়ী কো�োন ERP অর্্থথাৎ সরকারি বাসা বাজেয়়াপ্ত হয়়েছে এরকম
থাকা যাবেনা, c) স্থানান্তর এবং ব্্যবহারের পরিবর্্তন; d) বাড়়িতে অবৈধ কার্্যকলাপ; e) নিয়ম শৃঙ্খলা
লঙ্ঘন; এবং f ) ৬ মাসের বেশি বকেয়়া; L.R এর 2/2019 আইনানুযায়়ী, যদি না বকেয়়া কারণে ঋণ
আবেদন জমা দেওয়়ার আগে সমাপ্ত করা হয় ;

8.

বর্্তমানে এবং আবেদন জমা দেওয়়ার পূর্্ববর্্ততী ৫ বছরে অন্্যযায়ভাবে বা অননুমো�োদিত উপায়়ে কো�োন
সরকারী বরাদ্দকৃ ত বাসা দখল করেনি।

(*) ঘরটি কখন ব্্যবহার করা যাবে না: •যখন এটি আইনগত বিচ্ছেদ বা বিবাহবিচ্ছেদের জন্্য স্ত্রীকে দেওয়়া
হয় • এটি পৌ�ৌরসভা বা একটি উপযুক্ত কর্্ততৃপক্ষ দ্বারা ব্্যবহারের জন্্য অযো�োগ্্য ঘো�োষণা করা হয়; • জব্দ করা
হয়়েছে
কো�োথায় আবেদন করতে হবে
আপনাকে অবশ্্যই সরকারী বাসা (ERP আবাসনের)জন্্য পৌ�ৌরসভায় আবেদন করতে হবে যেখানে আপনার
স্থায়়ী ঠিকানা বা রেসিডেন্ট আছে বা আপনি যেখানে কাজ করেন।
আবেদন জমা দেওয়়ার জন্্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের উদাহরণ
বিজ্ঞপ্তিতে অংশগ্রহণ করতে এবং পয়়েন্ট পেতে আপনাকে অবশ্্যই পৌ�ৌরসভায় আবেদন করতে হবে এবং
কিছু ডকু মেন্ট জমা দিতে হবে।
প্রত্্যযেকের জন্্য প্রয়োজনীয় ডকু মেন্টগুলি
• যে আবেদন করবে, তার পরিচয়পত্র ;
• আবেদনকারীর দীর্্ঘ মেয়়াদী বসবাসকারীদের জন্্য ইইউ এর পেরমেসসো�ো দি সো�োজ্জর্্ন
• আবেদনকারীর পলিটিকাল এসাইলামের জন্্য পেরমেসসো�ো দি সো�োজ্জর্্ন অথবা সুসসিদিয়়ারিয়়া সুরক্ষার
জন্্য পেরমেসসো�ো দি সো�োজ্জর্্ন, অথবা :
• আবেদনকারীর দুই বছরের পেরমেসসো�ো দি সো�োজ্জর্্ন,
• যেসব ডকু মেন্ট পূর্্ববর্্ততী বছরের আয় প্রদর্্শন করে, উদাহরণস্বরূপ: ট্্যযাক্স ডিক্লারেশন বা পূর্্ববর্্ততী বছরের
কাজের নিয়োগকর্্ততা বা সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান থেকে দেওয়়া একক সার্্টটিফিকেট (মডেল 730 বা
UNICO মডেল বা একক সার্্টটিফিকেট -CU)। আবেদনকারী ব্্যক্তির পরিবারের যেসব সদস্্যযের জন্্য
একটি করযো�োগ্্য আয় নির্্দদেশিত হয়়েছে, তাদের প্রত্্যযেকের জন্্য আপনাকে অবশ্্যই ডকু মেন্ট উপস্থাপন
করতে হবে ;
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শুধুমাত্র বিশেষ পরিস্থিতিতে যেসব ডকু মেন্ট প্রয়োজন হয় (উদাহরণস্বরূপ যেসব পরিবারে প্রতিবন্ধী,
বিচ্ছেদ, উচ্ছেদ ইত্্যযাদি .... এর ঘটনা রয়়েছে )
যেসব ব্্যক্তির প্রভিঞ্চ অথবা বিভাগীয় অঞ্চলে রেসিডেন্ট বা স্থায়়ী ঠিকানা নেই ।
যেসব ডকু মেন্ট আঞ্চলিক এলাকায় কমপক্ষে ৫ বছরের জন্্য, স্থিতিশীল এবং একচেটিয়়া বা প্রধান কাজের
ক্রিয়়াকলাপের স্থান প্রমাণ করে, এমনকি একটানা না হলেও; বাসস্থানের নিয়োগের সময় এই শর্্তটি অবশ্্যই
যাচাই করা উচিত: বেতন স্লিপ বা বুস্তে পাগা, কাজের চু ক্তি, চেম্বার অফ কমার্্সসের সাথে নিবন্ধন ইত্্যযাদি।
বিচ্ছেদ বা তালাকপ্রাপ্ত ব্্যক্তি
• “স্বীকৃতি প্রদান” বা বিচ্ছেদ বা বিবাহবিচ্ছেদের রায় যা প্রমাণ করে যে আবেদনকারীর পরিবারের একজন
সদস্্যযের মালিকানাধীন বাড়়িটি প্রাক্তন পত্নীকে বরাদ্দ করা হয়়েছে;
• পরিবারের প্রতিটি সদস্্যযের অন্্যযান্্য উপার্্জনের রকম এবং পরিমাণ দেখানো�োর ডকু মেন্ট, যেমন : প্রাক্তন
স্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্ত ভাতা।
• বাধ্্যবাধকতামূলকভাবে রক্ষণাবেক্ষনের ভাতা দিতে হবে এমন বিচ্ছেদ বা বিবাহবিচ্ছেদের রায়;
আদালত কতৃক ফেরত নেওয়়া বাড়়ি আছে এমন ব্্যক্তি
লো�োন নিয়়ে যথাযথভাবে কিস্তি পরিশো�োধ না করায় আবেদনকারী ব্্যক্তির পরিবারের একজন সদস্্যযের বাড়়ি
আদালত কর্্ততৃক আইন জারি করে ফেরত নেওয়়া হয়়েছে ।
যেসব ব্্যযাক্তি নিজ বাড়়িকে কাজের স্থান হিসেবে ব্্যবহার করেন
যেসব ডকু মেন্ট থেকে জানা যায় যে, আবেদনকারীর পরিবারের কো�োন সদস্্য নিজ বাড়়িকে কাজের স্থান
হিসেবে ব্্যবহার করে
যেসব ডকু মেন্ট থেকে জানা যায় যে, আবেদনকারীর পরিবারের কো�োন সদস্্যযের বাড়়ি বাসযো�োগ্্য নয় (আর
ব্্যবহারযো�োগ্্য নয় )
প্রতিবন্ধী ব্্যক্তি
আপনাকে অবশ্্যই আবেদনের সাথে অক্ষমতার বা ইনভ্্যযালিড হবার সার্্টটিফিকেট সংযুক্ত করতে হবে যা
কমপক্ষে ৬৭% শতাংশ অক্ষম দেখায়, অথবা ১৮ বছরের কম বয়সী এবং ৬৫ বছরের বেশি বয়সীদের জন্্য
অক্ষমতার প্রশংসাপত্র;
হ্যান্ডিক্্যযাপ ব্্যক্তি
হ্যান্ডিক্্যযাপ এর সার্্টটিফিকেট
ঠাসাঠাসি করে বসবাস অথবা অস্বাস্থথ্যকর অবস্থার ঘটনা
অস্বাস্থথ্যকর অবস্থা, অতিরিক্ত ভিড়, অনুপযুক্তভাবে ব্্যবহৃত পরিবেশ, বাধার উপস্থিতির ক্ষেত্রে ASL এর
আঞ্চলিক কতৃপক্ষের পরিদর্্শনের আবেদন এবং অর্্থ প্রদানের প্রমাণপত্র।
উচ্ছেদ প্রক্রিয়়ায় মধ্্যযে থাকা ব্্যক্তি
ইজারা সমাপ্ত হবার অথবা নির্দোষ বকেয়়া থাকায় উচ্ছেদের আদেশ এবং বৈধকরণ সম্পর্্ককি ত বিধান । বান্্দদো
বা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে দুই বছরের মধ্্যযে উচ্ছেদের মেয়়াদ থাকতে হবে;
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স্্ককোর
স্্ককোর জমা দেওয়়ার জন্্য তো�োসকানা আঞ্চলিক আইন নং (Legge Regionale Toscana) 2/2019 এর
সংযুক্তি B দেখুন।
স্্ককোর জমা দেওয়়ার জন্্য শর্্ত

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

র্যাঙ্্কিিং
পৌ�ৌরসভা অফিসগুলি দ্বারা আবেদনগুলি পরীক্ষা করা হয় এবং বিজ্ঞপ্তির মেয়়াদ শেষ হওয়়ার ৯০ দিনের মধ্্যযে
একটি অস্থায়়ী র্যাঙ্্কিিং করা হয়।
অস্থায়়ী র্যাঙ্্কিিংটি প্রেটো�োরিয়়ান রেজিস্টার অর্্থথাৎ আইন প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের রেজিস্টারে এবং পৌ�ৌরসভার
ওয়়েবসাইটে প্রকাশিত হয়।
অস্থায়়ী র্যাঙ্্কিিং প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্্যযে, পৌ�ৌরসভার সরকারী বাসস্থান এবং বাসস্থান পরিবর্্তনের
কমিশনে(Commissione ERP e Mobilità del Comune) কাছে একটি আপিল করা যেতে পারে।
বিজ্ঞপ্তির দ্বারা নির্্ধধারিত শর্্ততাবলীর মধ্্যযে চূ ড়়ান্ত র্যাঙ্্কিিং পৌ�ৌরসভার ওয়়েবসাইটে প্রকাশিত হয়।
বাসস্থান হস্তান্তর
সরকারী বাসা বরাদ্দের কাজটি চূ ড়়ান্ত র্যাঙ্্কিিংয়়ের নির্্দদে শ অনুসরণ করে করা হয়। সরকারী বাসা বরাদ্দের
সময় পৌ�ৌরসভা চেক করে যে আপনার এখনও বাসার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এবং আপনার পরিবারের
সদস্্য কে কে । পৌ�ৌরসভা চেক করে যে বাসস্থানটি যে পরিবারকে দেওয়়া হয়়েছে, এটি তাদের জন্্য যথার্্থ
কিনা।
বাসস্থান পরিবর্্তন
বাসস্থান পরিবর্্তন (“সাধারণ বাসা পরিবর্্তন “)
যে পরিবারগুলি ইতিমধ্্যযেই একটি সরকারি বাসস্থানে (ERP আবাসন) বাস করে, তারা বাড়়ি পরিবর্্তনের
জন্্য আবেদন করতে পারে কারণ ইতিমধ্্যযে তাদের সামাজিক-পারিবারিক পরিস্থিতি পরিবর্্ততি ত হয়়েছে
(উদাহরণস্বরূপ একটি শিশুর জন্ম হয়়েছে বা পরিবারের সদস্্য মারা গেছে) বা আবাসন সমস্্যযার কারণে
(উদাহরণস্বরূপ পরিবারের একজন সদস্্যযের অক্ষমতার জন্্য )
বাড়়ি পরিবর্্তনের জন্্য (আবাসন পরিবর্্তন )আবেদন করার জন্্য আপনাকে অবশ্্যই আপনার পৌ�ৌরসভাকে
বাড়়ি পরিবর্্তনের বিজ্ঞপ্তিতে অংশগ্রহণের জন্্য প্রয়োজনীয় তথ্্য জিজ্ঞাসা করতে হবে। তারপর স্্ককোর দেওয়়া
হবে এবং র্যাঙ্্কিিং করা হবে।
বাসস্থান পরিবর্্তন (“পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বাসা পরিবর্্তন “)
যে পরিবারগুলি ইতিমধ্্যযেই একটি সরকারী বাসস্থানে (ERP আবাসন)বাস করছে, তারা যদি চায়, পারস্পরিক
সমঝো�োতার মাধ্্যমে বাড়়িটি বিনিময় করতে পারে। পরিবারগুলিকে অবশ্্যই পৌ�ৌরসভায় আবেদন করতে হবে।
পৌ�ৌরসভাকে বাড়়ি পরিবর্্তনের অনুমো�োদন দিতে হবে। এছাড়়াও আপনি ফ্্ললোরেন্স প্রদেশের বিভিন্ন পৌ�ৌরসভার
(আন্তঃ-পৌ�ৌরসভা) মধ্্যযে আপনার বাড়়ি পরিবর্্তন করতে পারেন (এমপো�োলি এলাকার পৌ�ৌরসভাগুলি বাদ
দিয়়ে)।
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পরিবারের মধ্্যযে পরিবর্্তন
পরিবার বলতে আমরা বুঝি একজন ব্্যক্তি বা নীচে নির্্দদেশিত ব্্যক্তিদের দ্বারা গঠিত একটি পরিবার:
a. স্বামী/স্ত্রী যারা আইনত বিচ্ছিন্ন নয় এবং তাদের সাথে বসবাস করা শিশু যারা বৈধ, স্বাভাবিক, স্বীকৃ ত,
দত্তক নেওয়়া বা সম্মতির ভিত্তিতে লালিত পালিত ;
b. বিবাহ বহির্্ভভূ ত কিন্তু রেজিস্ট্রিকৃ তভাবে একত্রে বসবাসকারী দম্পতি ;
c. সামাজিকভাবে একত্রিত ব্্যক্তি অথবা ২০ মে, ২০১৬ এর ৭৬ নাম্বারে উল্লেখিত বিষয়়ের আইনানুযায়়ী
(একই লিঙ্গের ব্্যক্তিদের মধ্্যযে নাগরিক ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণ এবং একত্রে বসবাসের শৃঙ্খলা) একত্রে
বসবাসকারী;
d. আত্মীয়তা বা সখ্্যতার বন্ধনের সম্পর্্কযুক্ত ব্্যক্তি, সম্পর্্ককের তৃতীয় স্তর পর্্যন্ত, রেজিস্ট্রিকৃ তভাবে একত্রে
বসবাসকারী;
e. আবেগীয় বন্ধন দ্বারা সম্পর্্ককি ত ব্্যক্তি এবং পারস্পরিক নৈতিক এবং বস্তুগত সহায়তার উদ্দেশ্্য
সম্পর্্ককি ত ব্্যক্তি, রেজিস্ট্রিকৃ তভাবে একত্রে বসবাসকারী;
পরিবারে একজন লো�োক অতিরিক্ত থাকলে Casa S.p.A. তে এই খবর জানাতে হবে । এই ঠিকানায় একটা
ইমেইল লিখতে হবেs: ufficioutenza@casaspa.org
আতিথেয়তা বা OSPITALITÀ
যদি কো�োন লো�োকের সাহায্্যযের প্রয়োজন হয় বা অন্্য কো�োন গুরুত্বপূর্্ণ কারণে যা আপনাকে প্রমাণ করতে হবে,
আপনি তাদেরকে অস্থায়়ীভাবে বাড়়িতে অতিথি হিসেবে থাকতে দিতে পারেন।
অন্্য লো�োকদের আতিথেয়তা করতে চাইলে আপনাকে Casa S.p.A. তে অস্থায়়ী আতিথেয়তার জন্্য
অনুমো�োদনের আবেদন করতে হবে এবং আপনার অতিথি কতদিন থাকবে তা জানাতে হবে । আপনাকে
নিম্নলিখিত ঠিকানায় একটি ইমেইল পাঠাতে হবে: ufficioutenza@casaspa.org
আতিথেয়তা ৬ মাস স্থায়়ী হতে পারে, তবে এটি ১২ মাস পর্্যন্ত হতে পারে। অস্থায়়ী আতিথেয়তা ইজারা
নেওয়়ার কো�োন অধিকার দেয় না এবং এতে ভাড়়াও বাড়়ায় না। আতিথেয়তা ১২ মাসের বেশি স্থায়়ী হলে ভাড়়া
৫০% বৃদ্ধি পায়।
বাজেয়়াপ্ত করা
আপনি বাড়়ি পাওয়়ার অধিকার হারাবেন (বরাদ্দ বাজেয়়াপ্ত ) যদি:
a. আপনাকে বরাদ্দকৃ ত বাড়়ির সমস্ত বা এমনকি কিছু অংশও অন্্য লো�োকেদের দিয়়ে থাকেন ;
b. তারা আপনার জন্্য যে বাড়়ি বরাদ্দ করেছে, আপনি সেখানে স্থায়়ীভাবে থাকেন না বা আপনি এটিকে
বাড়়ি হিসাবে ব্্যবহার করেন না (উদাহরণস্বরূপ আপনি যদি একে একটি পরীক্ষাগার হিসাবে ব্্যবহার
করেন);
c. যদি আপনি বাড়়িটি আইন বিরো�োধী কো�োন কাজে ব্্যবহার করেন ;
d. আপনি সরকারী বাসা পাওয়়ার মত কো�োন পরিস্থিতিতে নেই ;
e. যদি আপনাকে বরাদ্দকৃ ত বাসাটি কো�োন যৌ�ৌক্তিক কারণ ছাড়়াই পরিত্্যযাগ করেন;
Casa SPA অন্তত প্রতি ২ বছর পর পর যাচাই করে দেখবে, এখনও আপনার বাড়়িতে থাকার অধিকার আছে
কিনা। যদি আপনি উপরে তালিকাভু ক্ত কারণগুলির মধ্্যযে অন্তত একটি খুঁজে পান, তাহলে আপনাকে এই মর্্মমে
একটি রেজিস্ট্রিকৃ ত চিঠি পাঠানো�ো হবে যে আপনি ওই বাসস্থানে থাকার অধিকার হারিয়়েছেন (বরাদ্দ বাজেয়়াপ্ত
করা )। চিঠি পাওয়়ার ১৫ দিনের মধ্্যযে আপনার এখনও আবাসনের অধিকার আছে তা প্রমাণ করার জন্্য লেখা
বা ডকু মেন্ট জমা দিতে পারবেন ।
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যাদের আগে থেকেই পাবলিক আবাসিক ভবন আছে
একবার আপনাকে একটি ERP সরকারী বাসস্থান বরাদ্দ করা হলে, আপনাকে অবশ্্যই বাড়়ির পরিচালনার জন্্য
এবং বরাদ্দকৃ ত অন্্য বাসার প্রতিবেশীর সাথে সহাবস্থানের জন্্য নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে। এই অধ্্যযায়টি
সরকারী বাসস্থানে বসবাসের নিয়ম সম্পর্্ককে প্রায়সময় জানতে চাওয়়া প্রশ্নের উত্তর দেয়। এই নিয়মগুলিকে
“ব্্যবহারকারীর জন্্য নিয়ম” বলা হয়।
FAQ - ব্্যবহারকারীর জন্্য নিয়ম
ব্্যবহারকারীর জন্্য নিয়ম কি?
ব্্যবহারকারী প্রবিধানগুলি কিছু নিয়ম ঠিক করে দেয়, যা সমস্ত ভাড়়াটেদের অবশ্্যই বরাদ্দ করা সরকারী
বাসস্থানের ইউনিটগুলিকে সঠিকভাবে ব্্যবহার করার জন্্য বাধ্্যতামূলকভাবে অনুসরণ করতে হবে।
ব্্যবহারকারীর নিয়ম শৃঙ্খলার বিধানের নিয়মগুলি ভাড়়ার চু ক্তির সাথে সংযো�োজিত হয় অথবা সম্পূর্্ণ চু ক্তির
বদলে অথবা অসম্মতির অংশগুলির পরিবর্্ততে ব্্যবহার করা হয় ।
সবাই যে জায়গাগুলো�ো ব্্যবহার করে
আমি কি গাড়়ি / মো�োটরসাইকেল / সাইকেল / ক্্যযাম্পার / ক্্যযারাভান কন্্দদোমিনিয়়াল জায়গাগুলিতে পার্্ক
করতে পারি?
কন্্দদোমিনিয়়াল পার্্ককিিং এর স্থানে পরিবার প্রতি শুধুমাত্র একটি গাড়়ি পার্্ক করতে পারবে ।
সাইকেল এবং মটর সাইকেলগুলি এগুলো�োর জন্্য নির্্ধধারিত জায়গায় রাখা যেতে পারে (মো�োটর সাইকেলের
পার্্ককিিং / লো�োহার র্যাক)।
ক্্যযাম্পার এবং ক্্যযারাভানগুলির ক্ষেত্রে এগুলো�ো অবশ্্যই অন্্য জায়গায় স্থাপন করা উচিত কারণ সেগুলি
অনেক সময় ধরে পার্্ককিিং করে রাখা হয় এবং তাই বাসিন্দাদের নিজেদের মধ্্যযে সমঝো�োতা, নিজস্ব ব্্যবস্থাপনা বা
কনদো�োমিনিয়়ামের সাথে কো�োন চু ক্তি না থাকলে অন্্য জায়গায় পার্্ক করতে হবে৷
যেকো�োন ক্ষেত্রে, আগুণ লাগলে বের হয়়ে যাবার জরুরী পথগুলো�ো এবং প্রতিবন্ধী ব্্যক্তিদের জন্্য নির্্ধধারিত স্থান
মুক্ত রাখতে হবে।
কনদো�োমিনিয়়াল পার্্ককিিং এ কি দুটো�ো গাড়়ি পার্্ককিিং করা যাবে ?
না, প্রতিটি পরিবারের শুধুমাত্র একটি গাড়়ি পার্্ককিিং করার অধিকার রয়়েছে।
পরিবারের সদস্্য সংখ্্যযা বৃদ্ধি
আমার পরিবারের একজন পুরুষ /নারী সদস্্য যুক্ত হয়়েছে । আমাকে কি করতে হবে?
বাসা বরাদ্দ করার পর পরিবারের ভিতরে যে কো�োন রকম পরিবর্্তন হলে ৬০ দিনের মধ্্যযে Casa S.p.A. কে
এই ঠিকানায় ইমেইলে যো�োগাযো�োগ করে জানাতে হবে : utenza@casaspa.org সেক্ষেত্রে বাসার লো�োকসংখ্্যযা
যদি অনেক বেশি হয়, তাহলে অনুমো�োদন দেওয়়া হবেনা । যদি বিয়়ের কারণে, একত্রে বসবাসকারী এবং
সামাজিকভাবে একত্রে বসবাসকারী,জন্ম, দত্তক, দত্তকের পূর্্ববে লালন পালন এবং অন্্য সম্পর্্ক থেকে আগত
সন্তান।
নতু ন করে যুক্ত ব্্যক্তিটির রেসিডেন্স বা স্থায়়ী ঠিকানার জন্্য কি করতে হবে?
নিবন্ধিত রেসিডেন্সের জন্্য Casa Spa এর কাছ থেকে একটি ছাড়পত্র লাগবে। আবেদনের সময় পরিবারের
সদস্্য সংখ্্যযা বৃদ্ধির কথা বিবেচনায় রেখে উপার্্জনের বিবৃতিও জমা দিতে হবে। Casa Spa পুনরায় বাসা ভাড়়া
বিবেচনা করে দেখবে। এছাড়়াও নুলা অস্তা বা ছাড়পত্রের জন্্য আবেদন করার ৬০ দিনের মধ্্যযে নতু ন ISEE
বিবৃতি জমা দিতে হবে ।
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আতিথেয়তা
কাউকে বাসায় আতিথ্্য দিতে চাইলে কি করতে হবে ?
আতিথ্্য দেবার আবেদন সবসময়ই অস্থায়়ী, এর জন্্য Casa S.p.A. এর কাছে অনুমো�োদনের জন্্য আবেদন
করতে হবে।
এই ঠিকানায় একটি ইমেইল পাঠাতে হবে : ufficioutenza@casaspa.org
অতিথি আমার বাসায় কতদিন থাকতে পারবে ?
অতিথি প্রথমবার অনুমো�োদনের পর সর্বোচ্চ ৬ মাস থাকতে পারবে এবং ৬ মাসের জন্্য শুধুমাত্র আরও একবার
অনুমো�োদন নবায়ন করা যাবে।
অতিথির উপার্্জন এবং স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ সম্পর্্ককে কি বিবৃতি দিতে হবে ?
না, অতিথির উপার্্জন এবং স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ বিবৃতি দিতে হবে না ।
কিন্তু যাই হো�োক, মনে রাখতে হবে যে বাসা ভাড়়ার পরিমাণ ২৫% বৃদ্ধি পাবে।
যদি অতিথি এখানে থাকতে শুরু করে, তাহলে কি ঘটবে ?
যদি অতিথি এক বছরেরও বেশী সময় এবং সর্বোচ্চ দুই বছর পর্্যন্ত থাকে, তাহলে বাসা ভাড়়া ৫০% বৃদ্ধি
পাবে। দুই বছর পরে পুরো�ো পরিবারের জন্্য বাসা বরাদ্দ বাতিল হয়়ে যেতে পারে।
যদি আমি নির্্দদি ষ্ট করে একজন সেবাকারী বা বাদান্তে অথবা আমার বাসায় পরিষেবা প্রদান করবে
এমন কাউকে রাখতে চাই তাহলে কি করতে হবে?
তাহলে Casa S.p.A. এর কাছে এই ঠিকানায় মেইল করে জানাতে হবে: ufficioutenza@casaspa.org
ই-মেইলে আতিথেয়তার কারণ উল্লেখ করতে হবে এবং অতিথির কাজের চু ক্তিপত্র সংযুক্ত করে পাঠাতে হবে।
Casa S.p.A.
কাজের চু ক্তিপত্রের সমান সময় পর্্যন্ত অনুমতি দিতে পারে এবং এক্ষেত্রে বাসা ভাড়়ার কো�োন পরিবর্্তন হবেনা।
বাসস্থান পরিবর্্তন
আমি এমন একটি পরিবার খুঁজে পেয়়েছি, যাদের সাথে বাসা পরিবর্্তন করতে পারবো�ো । আমাদেরকে
কি করতে হবে?
দুটি পরিবারকে একটি নির্্দদি ষ্ট ফর্্ম পূরণ করে পৌ�ৌরসভার কাছে পারস্পরিক সম্মতি সাপেক্ষে বাসা বদলের
অনুমতির জন্্য আবেদন করতে হবে।
পরিষেবা কার্্ড

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন
বাসা বদলের সময়, বাসা ভাড়়া এবং কনদো�োমিনিয়়ালের সব খরচ নিয়মামাফিক প্রদান করা থাকতে হবে।
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আমি বাসা বদলের অনুমতি পেয়়েছি। কখন আমি বদলী বাসায় যেতে পারবো�ো ? কাকে এবং কখন বাসার
চাবি জমা দিতে হবে ?
বাসা এবং তার বাকি অংশ ( যেমন বেসমেন্ট বা ম্্যযাটির নিচের স্্টটোর রুম, বাগান, বক্স ইত্্যযাদি ) পৌ�ৌরসভা বা
Casa S.p.a. দ্বারা নির্্ধধারিত সময়সীমার মধ্্যযে ব্্যক্তি ও জিনিসপত্র সরিয়়ে খালি করে দিতে হবে।
আপনি যখন বাসা ছেড়়ে চলে যাবেন, পরবর্্ততীতে বাসার ভিতরে থাকা সব জিনিসই ( আসবাবপত্র এবং যে
কো�োন রকম অন্্যযান্্য জিনিসপত্র) পরিত্্যযাগ করতে হবে এবং Casa S.p.a সেগুলো�ো ফেলে দিবে। ফেলে দেওয়়ার
খরচ প্রাক্তন বাসিন্দার বহন করতে হবে।
বাসা ছাড়়ার পূর্্ব মূহুর্্ত পর্্যন্ত যেকো�োন রকম অপরিশো�োধিত ব্্যয় পূর্্ববর্্ততী বাসিন্দার বহন করতে হবে।
যদি আমার বাসা আমার পরিবারের জন্্য যথাযথ না হয়, তাহলে কি করতে হবে ?
এক্ষেত্রে বাসস্থান বদল করার জন্্য আবেদন করা যাবে। ( বাসা বদল)
বছরের যে কো�োন সময় যৌ�ৌক্তিক কারণে বদলীর এই আবেদন করা যাবে।
পরিষেবা কার্্ড

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন
পৌ�ৌরসভা যাচাই করে দেখবে বাসস্থান পরিচালনার সব শর্্ত পূরণ করতে সক্ষম কিনা এবং বাসিন্দার বাসা
বাবদ কো�োন বকেয়়া আছে কিনা ।
বাসা গ্রহণ না করলে একই কারণে আবার নতু ন করে আবেদন করা যাবেনা।
যদি পরিবারের সদস্্য সংখ্্যযার অনুপাতে বাসার আয়তন বেশি হয়, তাহলে পৌ�ৌরসভা আরেকটি ছো�োট বাসায়
বদলীর জন্্য প্রস্তাব দিতে পারে। যদি ভাড়়াটিয়়া বাসা বদলীর প্রস্তাব গ্রহণ না করে, তাহলে বাসার ভাড়়া বৃদ্ধি
করা হবে। বর্্ধধিত ভাড়়া ব্্যবহার করা বাসার আয়তনের অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে : আইন দ্বারা নির্্ধধারিত মানদণ্ড
অনুসারে উপভো�োগ করা প্রতিটি অতিরিক্ত রুমের জন্্য ৫০ ইউরো�ো বৃদ্ধি পাবে।
বাসা ভাড়়ার চুক্তি
যারা ERP অর্্থথাৎ সরকারী আবাসনের বাসায় থাকে, তাদের জন্্য বাধ্্যতামূলকভাবে কো�োন প্রশাসনিক
কাজগুলো�ো সম্পাদন করতে হবে ?
1. সরকারী আবাসনের বরাদ্দকৃ ত বাসাপ্রাপ্ত ব্্যক্তিকে অবশ্্যই প্রতি বছর ISEE ঘো�োষণা সম্পূর্্ণ করতে
হবে। পরিবারটি এখনও সরকারী আবাসনে থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা যাচাই করার জন্্য
আইনের বিধান অনুযায়়ী এই ঘো�োষণা দেওয়়ার জন্্য বলা হয়়েছে ।
এইখানে ক্লিক করে ISEE করার জন্্য প্রয়োজনীয় সব তথ্্য পাবেন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন
2.

বিজো�োড় বছরে, ব্্যবস্থাপনা কর্্ততৃপক্ষের অনুরো�োধে, বরাদ্দ বাসা গ্রহণকারীকে অবশ্্যই ভাড়়ার হিসেব
গণনার জন্্য পুরো�ো পরিবারের পূর্্ববর্্ততী বছরের করযো�োগ্্য আয় ঘো�োষণা করতে হবে।এই ঘো�োষণাটি
অনলাইনে করা যেতে পারে। Casa Spa বাসা ভাড়়ার একটি স্লিপ বা বল্লেতিনো�ো সহ এবং সব নির্্দদে শনা
এবং ব্্যক্তিগত ক্রেডেনশিয়়াল (আইডি এবং পাসওয়়ার্্ড ) সহ পূর্্ববে পূরণ করা পরিবারের ব্্যক্তিগত তথ্্যযে
নিরাপদে অ্্যযাক্সেস করার জন্্য যো�োগাযো�োগ করবে।
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যদি বাসা গ্রহণকারী ব্্যক্তি ISEE না করে অথবা উপার্্জনের রিটার্্ন ঘো�োষণা না করে, তাহলে কি ঘটবে?
দুটি গুরুতর অসম্পূর্্ণ কাজ বলে বিবেচনা করা হয়। উভয় ক্ষেত্রেই, পৌ�ৌরসভা বরাদ্দ বাজেয়়াপ্ত করা শুরু
করতে পারে। এর মানে তারা এমনকি আবাসনের অধিকার বাতিল করে দিতে পারে।
অধিকন্তু, উপার্্জন উপস্থাপন না করার ক্ষেত্রে, আবেদনের বছরের পরের জানুয়়ারি থেকে জরিমানা ফি প্রয়োগ
করা হবে। এর মানে হল যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র উপস্থাপন না হওয়়া পর্্যন্ত অনেক উচ্চ ফি (এমনকি ১০০০
ইউরো�ো) দিতে হবে।
আমার দেওয়়া নিরাপত্তার জন্্য অগ্রীম জমা দেওয়়া টাকা কখন ফেরত দেওয়়া হবে?
যদি ভাড়়াটিয়়ার দ্বারা বাসার কো�োন ক্ষতি না হয়়ে থাকে তাহলে Casa S.p.a. কে যে কো�োন ঋণ পরিশো�োধ
করার পর
যে মূহুর্্ততে সে বাসা ছেড়়ে দিবে তখন অগ্রীম জমা টাকা ফেরত পাবে ।
প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্্ক
আমি কি আমার বারান্দায় গাছ লাগাতে পারি?
হ্্যাাঁ, তবে সেগুলি অবশ্্যই বেশি হওয়়া উচিত নয়, গাছ দিয়়ে পুরো�ো বারান্দাটি ভর্্ততি করা যাবেনা এবং গাছে
পানি দিতে গিয়়ে প্রতিবেশীদের বিরক্ত করা যাবেনা। নির্্দদে শনায় যা বলা হয়়েছে, তা মেনে না চললে জরিমানা
করা হবে।
আমি কি কন্্দদোমিনিয়়াল সম্মিলিত ব্্যবহারের বিল্্ডিিং এর সিঁড়়িতে জিনিসপত্র রাখতে পারি?
না। কনদো�োমিনিয়়ামের জায়গায় কো�োনো�ো ব্্যক্তিগত জিনিসপত্র রাখা সম্ভব নয়।
যে নির্্দদে শনাগুলো�ো দেওয়়া হয়়েছে, তা মেনে না চললে জরিমানা করা হতে পারে ।
আমি কি আমার কন্্দদোমিনিয়়াম এর সিঁড়়ির নামার জায়গায় জুতা রাখার বক্স রাখতে পারি?
না। কনদো�োমিনিয়়ামের জায়গায় কো�োনো�ো ব্্যক্তিগত জিনিসপত্র রাখা সম্ভব নয়। আপনার সদর দরজার কাছে
আপনি ডো�োরম্্যযাট রাখতে পারেন এবং, যদি জায়গা থাকে, একটি ছাতা স্ট্যান্ড রাখা যাবে ।
প্রতিবেশীরা যদি সমস্্যযাজনক আচার আচরণ করে, তাহলে আমি কি করতে পারি ?
প্রথমে আপনার প্রতিবেশীর সাথে কথা বলে সমাধানের চেষ্টা করা উচিত।
তারপর যেকো�োন জরিমানার জন্্য Casa S.p.A. জানানো�োর জন্্য এই ক্ষেত্রে কনদো�োমিনিয়়ামের এবং পরিচালনা
কতৃপক্ষ উভয়়ের সংযো�োগকারী ব্্যক্তি (capo scala )বা স্ব-ব্্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে যো�োগাযো�োগ করুন।
লিফটে কি সাইকেল নিয়়ে যাওয়়া সম্ভব?
না, লিফটের ক্ষতি করতে পারে এমন বস্তু বা উপকরণ লিফটে আনা সম্ভব নয়।
যে নির্্দদে শনাগুলো�ো দেওয়়া হয়়েছে, তা মেনে না চললে জরিমানা করা হতে পারে ।
কিছু প্রতিবেশী খুব গো�োলমাল করে। আমি কার কাছে পরিস্থিতি রিপো�োর্্ট করতে পারি?
এটা নিষিদ্ধ আচরণ। আপনাকে অবশ্্যই অন্্য লো�োকেদের সম্মান করতে হবে এবং বিভিন্ন সমস্্যযামূলক আচরণ
উদাহরণস্বরূপ, রাতে যন্ত্র ব্্যবহার করে বা উচ্চস্বরে গান শো�োনার মাধ্্যমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা এড়়াতে হবে।
স্ব-ব্্যবস্থাপনার দায়়িত্বে থাকা ব্্যক্তি বা কনদো�োমিনিয়়ামের এবং পরিচালনা কতৃপক্ষ উভয়়ের সংযো�োগকারী
ব্্যক্তি (capo scala ) বা সেই ভাড়়াটিয়়াকে অবশ্্যই কো�োনো�ো নিষেধাজ্ঞার জন্্য অবিলম্বে পরিস্থিতি সম্পর্্ককে
Casa S.p.A কে রিপো�োর্্ট করতে হবে ।
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এমনকি রাতের বেলাতেও কি আমি গান শুনতে এবং টেলিভিশন দেখতে পারি ?
হ্্যাাঁ, কিন্তু গানের এবং টিভির শব্দ যেন প্রতিবেশীদের বিরক্ত না করে।
যে নির্্দদে শনাগুলো�ো দেওয়়া হয়়েছে, তা মেনে না চললে জরিমানা করা হতে পারে ।
আমার এপার্্টমেন্টে অথবা মাটির নীচে জিনিসপত্র রাখার ঘরে বা CANTINA তে কি আমি কো�োন কাজ
সংক্রান্ত কার্্যকলাপ (যেমন হেয়়ারড্রেসার, বিউটিশিয়়ান এবং/অথবা অনুরূপ) চালাতে পারি ?
না, এটি করা নিষেধ ।
যে নির্্দদে শনাগুলো�ো দেওয়়া হয়়েছে, তা মেনে না চললে জরিমানা করা হতে পারে ।
বর্্জ্ ্য নিষ্কাশন
অনেক বাসিন্দা কন্্দদোমিনিয়়াম এলাকায় বিভিন্ন ধরনের জিনিস যেমন ওয়়াশিং মেশিন, রেফ্রিজারেটর,
ছো�োট যন্ত্রপাতি, খেলনা, বিবিধ লো�োহালক্কড় রেখে দেয়। আমি কার কাছে পরিস্থিতি রিপো�োর্্ট করতে পারি?
এটা নিষিদ্ধ আচরণ। ঘরো�োয়়া বর্্জ্ ্য কনদো�োমিনিয়়াম এলাকায় ফেলে রাখা যাবে না। প্রতিটি ভাড়়াটেকেই
কনদো�োমিনিয়়াম এলাকার পরিচ্ছন্নতা এবং সৌ�ৌন্দর্্য বজায় রাখতে হবে।
পরিত্্যক্ত বর্্জ্যযের ক্ষেত্রে, স্ব-ব্্যবস্থাপনার দায়়িত্বে থাকা ব্্যক্তি বা কনদো�োমিনিয়়ামের এবং পরিচালনা কতৃপক্ষ
উভয়়ের সংযো�োগকারী ব্্যক্তি (capo scala )বা ভাড়়াটিয়়া যে তাদের দেখেছে,যে কো�োনো�ো নিষেধাজ্ঞার জন্্য
অবিলম্বে পরিস্থিতি Casa S.p.A-কে রিপো�োর্্ট করবে।
গৃহস্থালীর বর্্জ্ ্য নিষ্পত্তির বিষয়়ে আমি কো�োথায় তথ্্য পেতে পারি?

ALIA এর গাইডের সাথে পরামর্্শ করুন

বর্্জ্ ্য পদার্্থথের অভিধান দেখুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন
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প্রাণী
বাসায় কি কো�োন প্রাণী রাখা সম্ভব ?
হ্্যাাঁ, তবে শুধুমাত্র যে সংখ্্যক এবং যেরকম প্রাণী প্রতিবেশীদের বিরক্ত করে না এবং শুধুমাত্র যদি তা সবার
স্বাস্থথ্যবিধি, নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যের জন্্য বিপজ্জনক না হয়।
বাসস্থানে পশু পালন করা যাবে না।
একজন ভাড়়াটিয়়া বাসায় ছো�োট আকারের ৭ টি বিড়়াল এবং ৫টি কু কু র রেখেছে, যারা সারাক্ষণ
ডাকাডাকি করে। নিয়মানুযায়়ী কি করা সম্ভব ?
এটি নিষিদ্ধ আচরণ কারণ এই প্রাণীরা প্রতিবেশীদের বিরক্ত করে।
প্রথমে আপনার প্রতিবেশীর সাথে কথা বলে সমাধানের চেষ্টা করা উচিত।
ব-ব্্যবস্থাপনার দায়়িত্বে থাকা ব্্যক্তি বা কনদো�োমিনিয়়ামের এবং পরিচালনা কতৃপক্ষ উভয়়ের সংযো�োগকারী
ব্্যক্তি (capo scala )বা ভাড়়াটিয়়া যে কো�োনো�ো হস্তক্ষেপের জন্্য অবিলম্বে পরিস্থিতি Casa S.p.A-কে রিপো�োর্্ট
করতে হবে।
একজন ভাড়়াটিয়়া তার নিজের কু কু রটি কন্্দদোমিনিয়়াম এলাকায় নিয়়ে এলো�ো। এটি কি পারা সম্ভব ?
এটি ততক্ষণ পর্্যন্ত করা যাবে যতক্ষণ না প্রাণীটি কন্্দদোমিনিয়়ামের নিরাপত্তার জন্্য কো�োন বিপদ তৈরি না করে
এবং কু কু রের মালিক কু কু র মলত্্যযাগ করালে তা পরিষ্কার করার ব্্যবস্থা নেয় ।
বাসার কাজ
বাসার সিস্টেমে কি কো�োন পরিবর্্তন করা সম্ভব ?
এটি সম্ভব যখন Casa S.p.A. থেকে আনুমানিক খরচের হিসাবের ছাড়পত্র পাওয়়া যাবে, এই ওয়়েব সাইট
থেকে প্রাপ্ত ফর্্ম ব্্যবহার করার মাধ্্যমে : www.casaspa.it/modulistica
আমি এইমাত্র একটি বাসস্থানে প্রবেশ করেছি, কিন্তু সেখানে দেয়়ালে ছাঁচের দাগ রয়়েছে এবং জানালা
বন্ধ হয় না। আমি কি করতে পারি?
সাধারণত বাসাগুলো�ো ব্্যবহারের জন্্য উপযুক্ত এবং ভালো�ো অবস্থায় বরাদ্দ করা হয়।
যদি দেয়়ালে ছাঁচের দাগ পাওয়়া যায় অথবা জানালার ফ্রেম ঠিকমত বন্ধ না হয়, এরকম পরিস্থিতিতে সমস্্যর
কথা পৌ�ৌরসভাকে রিপো�োর্্ট করতে হবে এই ইমেইলের মাধ্্যমে (gestione.erp@comune.fi.it) অথবা Casa
S.p.A. কে এই ইমেইলের মাধ্্যমে (manutenzione@casaspa.org).
বরাদ্দ করার পরে ভাড়়াটিয়়াদের Casa S.p.A এর নির্্ধধারিত হস্তক্ষেপ ব্্যতীত তাদের কাছ থেকে পরিষেবা
এবং / অথবা বিদ্্যমান সিস্টেমের ইনস্টলেশন অথবা সংযো�োজন পাওয়়ার অধিকার নেই।
আমার নিজস্ব খরচে কি কি রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করতে হবে ?
বাসস্থান বরাদ্দের পরে, বাসার বাইরের কাঠামো�োর অংশগুলো�ো (গ্লাস এবং লক) পরিবর্্তন,সেইসাথে ভিতরের
এবং বাইরের কাঠামো�োর রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং রং করা এবং দেয়়ালের রংকরার দায়়িত্ব ভাড়়াটিয়়ার।
খুব খারাপ অবস্থায় থাকা ঘরের বর্্ত মান জানালাগুলো�ো কিভাবে পরিবর্্তন করতে পারি ?
বাইরের জানালাগুলো�ো পরিবর্্তনের জন্্য Casa S.p.A. এর কাছে আবেদন করতে হবে, এই ওয়়েব সাইট থেকে
প্রাপ্ত ফর্্ম ব্্যবহার করার মাধ্্যমে : www.casaspa.it/modulistica
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আমাকে জানালার শাটারগুলি পরিবর্্তন করতে হবে, এটা কার দায়়িত্ব ?
এই মেরামতটি ভাড়়াটিয়়ার দায়়িত্ব এবং এই কাজ দক্ষ কো�োন প্রতিষ্ঠান দ্বারা করতে হবে।
শাটারের কাঠি ভেঙ্গে গেছে। এটা কে পরিবর্্তন করে দিবে ?
এই মেরামতটি ভাড়়াটিয়়ার দায়়িত্ব এবং এই কাজ দক্ষ কো�োন প্রতিষ্ঠান দ্বারা করতে হবে।
জানালার গ্লাস ফেটে গেছে/ ভেঙ্গে গেছে,এটা কি পৌ�ৌরসভা আবার লাগিয়়ে দেবে ?
এই মেরামতটি ভাড়়াটিয়়ার দায়়িত্ব এবং এই কাজ দক্ষ কো�োন প্রতিষ্ঠান দ্বারা করতে হবে।
বাথরুমের কলটি পরিবর্্তন করতে হবে, কারণ পুরনো�ো হয়়ে গেছে এবং ঠিকমত কাজ করছেনা । এর জন্্য
কে টাকা খরচ করবে?
এই মেরামতটি ভাড়়াটিয়়ার দায়়িত্ব এবং এই কাজ দক্ষ কো�োন প্রতিষ্ঠান দ্বারা করতে হবে।
ঘরে প্রবেশের দরজাটি ঠিকমত বন্ধ হয়না এবং এটি ব্্যবহার আর নিরাপদ নয়। আমি কি CASA SPA
এর কাছে একটি ব্লিন্দাতা দরজা অথবা আরও মজবুত কো�োন দরজার জন্্য আবেদন করতে পারি ?
এই ধরনের কাজগুলো�ো ভাড়়াটিয়়ার নিজের খরচে করাতে হবে।
আমার বাসার দেয়়াল আদ্র এবং বাইরের থেকে ঠাণ্ডা প্রবেশ করে।রাজমিস্ত্রি আমাকে বলেছে যে দেয়়াল
প্লাস্টার করতে হবে। এর জন্্য কে টাকা খরচ করবে?
এই ধরনের কাজগুলো�ো ভাড়়াটিয়়ার নিজের খরচে করাতে হবে।
বাসার মেঝের টাইলসগুলো�ো উপড়়ে উঠে গেছে/ ফু লে গেছে এবং একটা বিপজ্জনক গর্্ত তৈরি হয়়েছে
।এর জন্্য কে কাজ করবে এবং কে টাকা দিবে?
এই ধরনের কাজগুলো�ো ভাড়়াটিয়়ার নিজের খরচে করাতে হবে।
বাসার উপর থেকে পানি পড়ছে । কাকে ডাকতে হবে ?
উপরের তলার ভাড়়াটিয়়াকে জানাতে হবে এবং সেই ভাড়়াটিয়়া তার নিজের খরচে সমস্্যযা সমাধান করবে।
আমি নতু ন বাসায় প্রবেশ করার তিন মাস পার না হতেই ঘরের হিটার নষ্ট হয়়ে গেছে। কি করতে পারি ?
Casa S.p.A. এর কাছে এই ঠিকানায় ইমেইল পাঠিয়়ে রিপো�োর্্ট করতে হবে : manutenzione@casaspa.org
পানি গরম করার সিঙ্গল হিটারটির নতু ন পার্্ট স দরকার। এটা কার কাজ ?
হিটারের বিভিন্ন পার্্টস পরিবর্্তন এবং পর্্যযায়ক্রমিক রক্ষণাবেক্ষণ ভাড়়াটিয়়ার নিজ দায়়িত্ব করতে হবে এবং
এই কাজে দক্ষ ও সক্ষম কো�োন প্রতিষ্ঠান দ্বারা করাতে হবে।
কি ধরনের কাজ করাতে হবে এই ব্্যযাপারে যদি কো�োন সংশয় থাকে, তাহলে কি করতে হবে ?
তাহলে এই দুই ঠিকানায় একটি মেইল পাঠাতে হবে :
manutenzione@casaspa.org অথবা patrimonio@casaspa.org
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CASA SPA কে বাথটাব পরিবর্্তন করে শাওয়়ার লাগানো�োর কাজ তাদের খরচে করার জন্্য বলা
যাবে কি ?
হ্্যাাঁ, তবে শুধুমাত্র যদি আপনি নিয়মিত ভাড়়া পরিশো�োধ করে থাকেন এবং যদি আপনি একজন সমাজকর্্মমীর
সাহায্্য নিয়়ে থাকেন, তাকে অবশ্্যই পৌ�ৌরসভার কাছে পরিবর্্তন করার যৌ�ৌক্তিক কারণ উল্লেখ করে, আবেদন
সহ একটি প্রতিবেদন পাঠাতে হবে।এইভাবে, পৌ�ৌরসভা আবেদনটি মূল্্যযায়ন করে এবং অনুমো�োদন দেওয়়া বা
না দেওয়়ার সিদ্ধান্ত নেয়।
নিয়ম কানুনে প্রদত্ত সাধারণ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ থেকে ভিন্ন কো�োন কাজ কি করা সম্ভব?
হ্্যাাঁ, সেক্ষেত্রে আগে অনুমো�োদনের জন্্য পৌ�ৌরসভার কাছে এই ঠিকানায় (gestione.erp@comune.fi.it) এবং
Casa S.p.A. এর কাছে এই ঠিকানায় (www.casaspa.it/modulistica)আবেদন করতে হবে এবং অবশ্্যই
আপনার নিয়মিত ভাড়়া পরিশো�োধ করা থাকতে হবে।
আরও বিস্তারিত তথ্্য এবং ভালো�োভাবে জানতে এই ঠিকানায় মেইল করুন : patrimonio@casaspa.org
যদি বাসস্থানের উন্নতির জন্্য কো�োন কাজ করা হয় তাহলে কি তার জন্্য কো�োন ক্ষতিপূরণ দেওয়়া হবে ?
না, কো�োন ক্ষতিপূরণ দেওয়়া হবেনা । বাসস্থান ছেড়়ে যাওয়়ার সময়,নিজের করা কাজটি সরিয়়ে ফেলা সম্ভব কিন্তু
তা আগের মত করে দেওয়়ার খরচ বহন করবে সেই ভাড়়াটিয়়া যিনি এঈ কাজটি করেছেন (উদাহরণস্বরূপ,
আপনি যদি বাথরুমের সিঙ্কটি নিয়়ে যান তবে আপনাকে অবশ্্যই এটি নিজের খরচে আরেকটি লাগিয়়ে দিতে
হবে)।
সবুজ লন
যখন বাসস্থানের পাশে একটি সবুজ লন বা একচেটিয়়া ব্্যবহারের জন্্য একটি বাগান থাকে, তখন
ভাড়়াটিয়়াকে কী করতে হবে?
ভাড়়াটিয়়াকে অবশ্্যই এই স্থানগুলির পরিচ্ছন্নতা এবং সৌ�ৌন্দর্্য বজায় রাখতে হবে এবং সেখানকার দেওয়়াল
এবং/অথবা উপস্থিত আসবাবপত্রের কো�োন পরিবর্্তন করা যাবেনা। এছাড়়া Casa S.p.A. এর অনুমো�োদন ছাড়়া
আরেকটি বাগানও করা যাবেনা। এবং বেড়়ার কো�োন পরিবর্্তনও করা যাবেনা, এমনকি তা গাছের তৈরি হলেও।
গাছ লাগানো�ো নিষিদ্ধ((উদাহরণস্বরূপ “ক্রিসমাস ট্রি”)।
বাগানের রক্ষণাবেক্ষনের দায়়িত্ব কার ?
ঘাস কাটা, ছাঁটাই, জল দেওয়়া, সার দেওয়়া, ঝো�োপঝাড়়ের যত্ন এবং প্রয়োজনে পরিবর্্তন সহ সবুজ লনের
রক্ষণাবেক্ষণের দায়়িত্ব ভাড়়াটের । লম্বা গাছের ক্ষেত্রে, : manutenzione@casaspa.org এই ঠিকানায় একটি
ইমেল পাঠিয়়ে Casa Spa এর হস্তক্ষেপের আবেদন করা প্রয়োজন।
বাইরের জায়গাগুলিতে (বাগান, বাড়়ির পাশের খালি জায়গা, অন্্যযান্্য)কী পরিবর্্তন করা সম্ভব ?
যে কো�োনো�ো পরিবর্্তন বা নতু ন কাঠামো�ো তৈরির জন্্য, এমনকি গাছের তৈরি বেষ্টনীর ক্ষেত্রেও, Casa S.p.A.-এর
অনুমো�োদন বাধ্্যতামূলক (www.casaspa.it/modulistica).
তথ্্য এবং ভালো�োভাবে জানার জন্্য এই ঠিকানায় লিখতে পারেন :: patrimonio@casaspa.org
নিজ ব্্যবস্থাপনা
নিজ ব্্যবস্থাপনার খরচে অংশগ্রহণ কি বাধ্্যতামূলক ?
হ্্যাাঁ, প্রত্্যযেক ভাড়়াটেকে নিজস্ব ব্্যবস্থাপনার মিটিং দ্বারা নির্্ধধারিত কন্্দদোমিনিয়়াল কাজের খরচ বহন করতে
হবে।
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বাসা ভাড়়া পরিশো�োধে সমস্্যযা
আমার পরিবারের মো�োট আয় উল্লেখযো�োগ্্যভাবে কমে গিয়়েছে এবং আমি ভাড়়া পরিশো�োধ করতে পারছি
না। আমি কি করতে পারি?
আয় কমে যাবার কারণ ব্্যযাখ্্যযা করে Casa S.p.a. এর সাথে যো�োগাযো�োগ করুন । আপনার আয় কমে যাওয়়ার
কারণ নিম্নলিখিতগুলির মধ্্যযে একটি হলে Casa Spa-এর সাথে তাৎক্ষণিকভাবে ভাড়়া কমানো�োর ব্্যযাপারটি
বিবেচনা করে দেখতে পারে (অগ্রীম পুনঃগণনার জন্্য আবেদন করার পদ্ধতির লিঙ্ক):
1. বরখাস্তের কারণে চাকরি হারানো�ো;
2. কো�োম্পানি বা ট্রেড ইউনিয়ন চু ক্তির কারণে উল্লেখযো�োগ্্যভাবে কাজের সময় কমে যাওয়়া ;
3. কাজ না থাকা বা কমে যাওয়়ার ক্ষেত্রে সাধারণ বা বিশেষ অর্্থ প্রদান (cassa integrazione ) যার
কারণে উপার্্জন কমে যায় ;
4. মেয়়াদ শেষে বা অগ্রীম কাজের চু ক্তি নবায়ন না করা ;
5. ফ্রিল্্যযান্স কার্্যক্রম, রেজিস্ট্রিকৃ ত কো�োম্পানী বন্ধহয়়ে যাওয়়া, যা প্রাকৃতিক বা সামজিক দুর্যোগের কারণে
অথবা কাজের সুখ্্যযাতি যথেষ্ট পরিমাণে কমে যাওয়়া ;
6. পারিবারের একজন সদস্্যযের গুরুতর অসুস্থতা, আঘাত পাওয়়া বা মৃত্্যযু হওয়়া যার কারণে পরিবারের
সামগ্রিক আয় যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেয়়েছে বা চিকিৎসা বা সেবার ব্্যয় মেটাতে আয়়ের একটি
উল্লেখযো�োগ্্য অংশ ব্্যবহার করার প্রয়োজন হচ্ছে ।
এছাড়়াও উপরো�োল্লিখিত কারণের ক্ষেত্রে বাসা ভাড়়া এবং কন্্দদোমিনিয়়াল খরচ ছয় মাসের বেশী বাকি থাকলেও
তা বাসার চু ক্তি ভঙ্গের এবং বাসা বরাদ্দ বাজেয়়াপ্ত করার কো�োন কারণ হবেনা ।
CASA SPA এবং পৌ�ৌরসভার সাথে সম্পর্্ক
যদি CASA SPA বা পৌ�ৌরসভার কর্্মকর্্ততা বা টেকনিশিয়়ানরা বাসস্থানে প্রবেশ করতে চায়, তাহলে আমার
কী করা উচিত?
ভাড়়াটিয়়াকে অবশ্্যই কর্্মকর্্ততা বা টেকনিশিয়়ানদের পরিচয়পত্র দেখার পরে প্রবেশের অনুমতি দিতে হবে।

প্রয়োজনীয় লিঙ্ক

ব্্যবহারকারীদের জন্্য নিয়ম

পরিষেবা কার্্ড

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

এই লিঙ্কে ক্লিক করুন
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শব্দকো�োষ নির্্দদে শিকা
ISTAT ভাড়়া সমন্বয়: জীবনযাত্রার ব্্যয় বৃদ্ধির কারণে এটি একটি স্বয়়ংক্রিয় ভাড়়া বৃদ্ধি।
ভাড়়াটিয়়া: সেই ব্্যক্তি যিনি একটি বাড়়ি ভাড়়া করেন৷
রিয়়েল এস্টেট এজেন্সি: এটি এমন একটি জায়গা যেখানে লো�োকেরা বাড়়ি ভাড়়া এবং বিক্রয়়ের জন্্য কাজ
করে।
ট্্যযাক্স বেনিফিট: এগুলি ট্্যযাক্স বা করের উপর ডিসকাউন্ট।
সংযো�োগ: এটি পানির নেটওয়়ার্্ককের সাথে একটি বাড়়ির সংযো�োগ।
কনদো�োমিনিয়়াম এর পরিচালক: কনদো�োমিনিয়়াম সভা দ্বারা নির্্ববাচিত ব্্যক্তি, যিনি কনদো�োমিনিয়়াম
পরিচালনা করেন।
আসবাবপত্র সহ বাসা : যে বাসায় আসবাবপত্র রয়়েছে ।
বিল: এটি এমন একটি নথি যেখানে বিদ্্যযুৎ, গ্্যযাস, জল, বর্্জ্ ্য নিষ্পত্তির মতো�ো পরিষেবাগুলি ব্্যবহার করার জন্্য
যে অর্্থ প্রদান করতে হয়, তার পরিমাণ লেখা থাকে।
ভাড়়া/লিজ ফি: এটি হল বাসা ভাড়়ার মূল্্য, প্রতি মাসে দিতে হবে।
নিশ্চয়তা আমানত: এটি এমন একটি অর্্থ যা বাড়়ি ভাড়়া নিতে বা কিনতে আগ্রহী ব্্যক্তি ভাড়়া নেওয়়া বা
কেনার আগে মালিক বা রিয়়েল এস্টেট এজেন্সিকে অগ্রীম প্রদান করে।
ভাড়়ার চুক্তি হস্তান্তর: এটি হল যখন বাড়়ির চু ক্তিতে উল্লেখকৃ ত মালিক বা ভাড়়াটের যে কো�োন একজনকে
পরিবর্্তন করে অন্্য আরেকজনের সাথে চু ক্তি করা হয় ।
IBAN কো�োড: এটি আপনার বর্্তমান একাউন্টের একটি সংখ্্যযা,যা আপনাকে ভাড়়া প্রদান করার জন্্য অবশ্্যই
জানাতে হবে।
বিনা ভাড়়ার চুক্তি : যে ব্্যক্তি কো�োন বাসায় বিনা ভাড়়ায় বাস করে ।
অতীতে বিচারকৃত ফৌ�ৌজদারি দণ্ড : একটা নির্্ধধারিত দণ্ড, অর্্থথাৎ যে দণ্ডটি কো�োন বিচারক পাল্টাতে
পারবেনা।
একই বিল্্ডিিংএ সহমালিকানা : এরা হচ্ছে কনদো�োমিনিও অর্্থথাৎ একই বিল্্ডিিং এ সহমালিকানার
অ্্যযাপার্্টমেন্টের মালিক ।
ভাড়়াটে : এমন ব্্যক্তি, যে একটি বাসা ভাড়়া নেয় ।
মিটার: এটি এমন একটি যন্ত্র যা খরচের পরিমাণ অর্্থথাৎ বিদ্্যযুৎ, পানি এবং গ্্যযাসের পরিমাণ যা ব্্যবহৃত হয়
তা রেকর্্ড করে।
সরবরাহ চুক্তি: কো�োম্পানির সাথে চু ক্তি যারা বিদ্্যযুৎ, গ্্যযাস, পানি, টেলিফো�োন লাইন এবং ইন্টারনেট সংযো�োগ
প্রদান করে।
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ভাড়়া/লিজ চুক্তি: এটি একটি চু ক্তি যা একজন মালিকের বাড়়িতে একটি নির্্দদি ষ্ট সময়়ের জন্্য বসবাস করতে
সক্ষম হতে পারেন ।
অনুদান: এটি একটি অর্্থনৈতিক সাহায্্য ।
সতর্্কতামূলক অর্্থ আমানত: ভাড়়াটে যদি চু ক্তির নিয়ম মেনে না চলে (যেমন ভাড়়া না দেয়, জিনিসপত্র
ভাংচু র করে)তার অগ্রীম ক্ষতিপূরণ হিসেবে এই টাকা আমানত হিসেবে রাখা হয় ।
ট্্যযাক্স কমানো�ো : ট্্যযাক্সের উপড়়ে ছাড় ।
ভাড়়ার চুক্তি বাতিল করা: একটি রেজিস্ট্রি চিঠি পাঠানো�োর মাধ্্যমে চু ক্তি নবায়ন বাতিল করা ।
বয়লারের পর্্যযায়ক্রমিক চেক : গরম পানির বয়লারটি ঠিকমত কাজ করছে কিনা তা বিশেষ টেকনিশিয়়ান
দ্বারা চেক করা ।
সরবরাহকারী: বিদ্্যযুৎ, গ্্যযাস, পানি, টেলিফো�োন লাইন এবং ইন্টারনেট সংযো�োগ প্রদানকারী কো�োম্পানি।
রেজিস্ট্রেশন ট্্যযাক্স বা কর : এটি চু ক্তি নিবন্ধনের জন্্য প্রদান করা কর ।
ভাড়়াটে : যে ব্্যক্তি একটি বাড়়ি ভাড়়া নেয় ।
বিভিন্ন পরিষেবা সরবরাহের চুক্তি যার নামে করা হয় : এই ব্্যক্তির নামে পানি, বিদ্্যযুৎ এবং গ্্যযাসের মতো�ো
পরিষেবা প্রদানকারীদের সাথে চু ক্তি করা হয় ।
বাড়়ি বন্ধক : এর মানে লো�োনের কভার হিসেবে বাড়়িকে গ্্যযারান্টি হিসেবে রাখা হয় ।
ক্রেতা: যে ব্্যক্তি বাড়়িটি কিনেছেন।
বিক্রেতা: যে ব্্যক্তি বাড়়িটি বিক্রি করেন৷
নো�োটারি: আপনি যার কাছে বাড়়ি বিক্রি বা কেনার চু ক্তি করতে যান।
ISEE সার্্টটিফিকেট (সমতু ল্্য অর্্থ নৈতিক পরিস্থিতি নির্্দদে শক): এটি একটি ডকু মেন্ট যা একজন
ব্্যক্তির অর্্থনৈতিক পরিস্থিতি নির্্দদে শ করে এবং অর্্থনৈতিক বো�োনাস এবং পরিষেবাগুলিতে ছাড় পেতে
ব্্যবহৃত হয়।
বাড়়ির মালিক: বাড়়ির মালিক, যিনি বাড়়িটি ভাড়়া দেন ।
ঋণ : এটি ব্্যযাঙ্ক থেকে ঋণ দেওয়়া একটি পরিমাণ অর্্থ।
সময় বাড়়ানো�ো : নির্্ধধারিত সময়়ের পরে চু ক্তির মেয়়াদ বাড়়ানো�ো ।
বিচারিক বিধান : এটি আদালতের একটি সিদ্ধান্ত ।
পৃথকভাবে বর্্জ্ ্য সংগ্রহ: এর অর্্থ বর্্জ্ ্যপদার্্থ (উদাহরণস্বরূপ কাগজ, কাচ, প্লাস্টিক)আলাদা করা, যাতে এটি
আবার নতু ন করে ব্্যবহার করা যায়।
ভাড়়ার চুক্তি প্রত্্যযাহার: আইনসম্মত কারণে মালিক এবং ভাড়়াটিয়়া চু ক্তির মেয়়াদ শেষ হওয়়ার আগেই এটি
বাতিল করার সুযো�োগ ।
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ভাড়়ার চুক্তি সমাপ্তি: মালিক বা ভাড়়াটে গুরুতরভাবে চু ক্তির নিয়ম ভঙ্গ করলে বা বাহ্যিক কো�োন কারণ যা
মালিক বা ভাড়়াটেকে চু ক্তি চালিয়়ে যেতে বাধাদেয়, তখন চু ক্তির সমাপ্তি ঘটে ।
পরিদর্্শন: যে বাড়়িটি ভাড়়া নেওয়়া বা কেনা হবে, তার পরিস্থিতি মূল্্যযায়ন করার জন্্য একজন অভিজ্ঞ ব্্যক্তির
সাথে বাড়়িটি পরিদর্্শন করা ।
একজনের বদলে অন্্য ব্্যক্তির দায়়িত্ব গ্রহণ : অন্্য ব্্যক্তির কাছে চু ক্তি হস্তান্তর ।
সাবলীজ বা সাবলেট : এর অর্্থ হল মালিকের সম্মতি নিয়়ে বাড়়ির একটি অংশ অন্্যদের কাছে ভাড়়া দেওয়়া।
শুনানি: এর মানে বিচারকের সামনে আদালতে হাজির হওয়়া।
বাসার তথ্্যসহ কো�োম্পানির সার্্টটিফিকেট : এটি রাজস্ব বিভাগ (Agenzia dalle Entrate) থেকে দেওয়়া
একটা ডকু মেন্ট, যেখানে বাসা সম্পর্্ককি ত গুরুত্বপূর্্ন তথ্্য লিখা আছে ।
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টীকা বা মন্তব্্য
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টীকা বা মন্তব্্য
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