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রাষ্ট্র ও ববদেশী অবিবাসীর 
মদযয একত্রীকরণ েুবি

ইতাবলদত স্বাগতম 

Rif. SEZIONE C
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আপবন্ বক রাষ্ট্র ও আপন্ার মদযয একত্রীকরণ েুবিদত সই 
কদরদেন্

একত্রীকরণ েুবি বক?

এটা ইতাবলয়ান্ রাষ্ট্র ও আপন্ার মদযযকার একটি 
েুবি 
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এই েুবির সাদে রাষ্ট্র প্রবতশ্রুবতব্ :

 আপন্ার মমৌবলক অবযকার বন্বিত করদত

সকল ন্াগবরক আইদন্র েবৃিদত সমান্ :

জাবত, যমম, বণম, যমম, িাষা ও বলদের মকান্ 
মিোদিে মন্ই
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রাষ্ট্র প্রবতশ্রুবতব্ :

নিম্ননিনিত নিষয়গুলিো নিনিত করলত

 আপনি অসুস্থ হলি নিনকৎসো সসিো সেয়ো 

 কর্মলেলে আইলির জথোজথ প্রলয়োগ আপনি যনে অধীিস্থ 
শ্রনর্ক হলয় থোলকি

 আপনি এিং আপিোর সন্তোিলের জিয িোধযতোর্ূিক নিেো 
পনরিযমো সুলযোগ
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ইতোনিয়োি ভোষো িিলত পোরো িো নিেো
( এ২ সিলভি LIVELLO A2)

এই িুনির সোলথ আপনি অঙ্গীকোরি্ধ
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আপবন্ জান্দত বা বশখদত অবেকারব্

সংনিধোলির সিলিলয় গুরুত্বপূর্ম অিলুেেসর্হূ জোিো
(ইতোনিয়োি রোলের সর্ৌনিক আইি)

সকর্ি কলর ইতোনির িোগনরক জীিি িো রোে পনরিোনিত হয়
(স্বোস্থয , সু্কি, কোজ ,…)

7



আপবন্ অবেকারব্

আপিোর নিশুলক নিেযোিলয় পোঠোলিো

নিয়নর্ত কর পনরলিোধ 
করো
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 পনরিোলরর র্লধয স্বামী এিং স্ত্রী ‘র সর্োি অবযকার এিং 
োবয়ত্ব

 প্রলতযক িোিো-র্ো ’র নিশুসন্তোলির প্রনত
সর্োি েোনয়ত্ব

সতকম বাণী !    
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একত্রীকরণ েুবির মময়াে ২ বের (+ এক বের)

আপবন্ যখন্ েুবি সই কদরদেন্
আপন্ার মমাট পদয়ন্ট বা পবুি বেল ১৬(জমা)
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পরবতী ২ বের 
আপন্ার পদয়ন্ট বা পবুি ববৃ্ পাদব যবে

 আপনি যনে সকোি ইতোনিয়োি ভোষো নিেো সকোলসম নকংিো সকোি সপিোেোরী সকোলসম ভনতম  
হি

 সকোি িোসো ভোড়োর সিি কন্ট্রোক্ট িো নিিনিত িুনিলত

 পোনরিোনরক নিনকৎসক িো ডোিোর নিলয়োগ সেি 

 … …

আপবন্ পদয়ন্ট বা পবুি হারাদবন্ যবে 

 আপিোর আইনি সকোি সর্সযো হলয় থোলক

 কর পনরলিোধ িো কলরি

সতকম বাণী !!! সজদজারদন্া বন্য়বমত রাখার জন্য আপন্াদক ৩০ পদয়ন্ট 
বা পবুি রাখদত হদব
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২ বের পদর েুবির সতযতা যাোই বা মিবরফাই করা 
হদব

 আপিোর সংগ্রলহ কত পুনন্ত িো পলয়ন্ট আলে ?

 আপনি নক যলথষ্ট িো প্রলয়োজিীয় ইতোনিয়োি িিলত পোলরি ( এ 
২ সিলিি িিলত পোরো )

 ইতোনির িোগনরক জীিি ও সরকোরী প্রনতষ্ঠোি সর্ুহ নকভোলি 
পনরিোনিত হয় সস এতেসংক্রোন্ত িযোপোলর যলথষ্ট জ্ঞোি রোলিি নক? 

( স্বোস্থয, নিেযোিয়, কোজ, সসোিযোি সোনভম স ইতযোনে …) 

এিং সোংনিধোনিক নিনতর্োিো ?
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আপিোর ৩০ পবুি বা পদয়ন্ট োকদল অেবা তার মবশী : 
সি ঠিক আলে,

েুবি বন্বিত !

০ মেদক ২৯ পবুি বা পদয়ন্ট : আপিোলক আলরো ১ িের 
সর্য় সেয়ো হি

০ পবুি বা পদয়ন্ট অেবা তার ও কম : ববরাট সমসযা /
আপিোর সজলজোরলিো িিোয়ি িোও হলত পোলর / আপিোলক 
ইতোনি সথলক িনহস্কোর করো হলত পোলর  
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সতকম িোর্ী ! নিলম্নর ডকুলর্ন্টস গুলিো িুিই 
গুরুত্ব পূর্ম

 মপরদমসদসা বে সজজরদন্া

 পবরেয় পত্র ( পোসলপোর্ম  অথিো আইলডনন্টটি কোডম )

 কবেদে বফসকাদল
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 মপরদমসদসা বে সজজরদন্া

 আপিোলক সযলত হলি কুদয়স্তুরা অেবা স্পরদতদলা উবন্দকা
সপ্রলেতু্তরো সত

 কবেদে বফসকাদল

 আপিোলক সযলত হলি আদজবিয়া মেদল এন্ত্রাতা মত

 ইতাবলয়ান্ পবরেয় পত্র বা আইদডবন্টটি কাডম বান্াদত হদল

 আপিোলক সযলত হলি কমুদন্ সযিোলি থোলকি (আন্াগ্রাদফ অনেলস )

বন্ম্নবলবখত ডকুদমন্টস মপদত হদল
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মকাোয় মপদত পাদরন্ অবিবাসী সম্পবকম ত প্রদয়াজন্ীয় 
তেয ?

 সয কর্ুলি আপনি থোলকি সসিোিকোর অনভিোসী অনেস

 সেড ইউনিয়ি সংস্থোগুলিো সযর্ি নিনজইি, নিসি িো উইি ইতযোনে 

 কোে িো পোেিোনত 

 নিনভন্ন সর্োজলসিী সংগঠি ( কোনরতোস,

নর্গ্রোলন্তস, ইলরস নপলয়র্লন্ত ইতযোনে ,…)
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ইতাবলয়ান্ িাষা বশখদত হদব

 কোজ সপলত হলি

 নিনকৎসো সসিো সপলত হলি

 আপিোর সন্তোলির নিেযোিয় িো নিেক নিনেকোলের সোলথ আিোপ করলত হলি

 নিনভন্ন িযোপোলর তথয জোিলত হলি 

 ইতোনিয়োিলের সোলথ িিুত্ব এিং ইতোনিয়োি রোলের সয সকোি কর্মকোলে 
অংিগ্রহি করলত হলি ... 

আপন্ার বাবির কাদে ময মকান্ একটি 
ইতাবলয়ান্ িাষা বশক্ষা সু্কল মবদে বন্ন্ !
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একত্রীকরণ হওয়া বক ?

 ইতোনিয়োি ও নিলেিী িোগনরলকর একলে িোনন্তপূর্ম সহিোস

 সিোর ধর্ম সংসৃ্কনতর প্রনত সম্মোি প্রেিমি 

ইতোনিয়োি সংনিধোি ও র্ূিযলিোলধর প্রনত সম্মোি প্রেিমি

স্বাযীন্তা, সাময ও মসৌহােম য
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