অনুবাদটি চীন এবং বাংলাভাষী নাগরিকদদি পাঠ্ কদদি ববাধগম্য
কদি ব ালাই একম্াত্র উদেশ্য। অযারিদকশ্ন এবং স্ব-শ্ংসাপত্রটি
অবশ্যই ই ালীয় ভাষায় সম্পন্ন কিদ হদব।

র োম
ঐতিহ্য ও আবাসন নীতি তবভাগ
২০২০ সাল অবতি বতির্মখী
ু চু ক্তির জনয স্ব-সার্টুতিকেশন
অনলাইন আকবদকনর জনয বযিীি সম্পূর্ েরা
ু
িকব
তনবন্ধ অনমসাকর রাষ্ট্রপতির তিক্তি এর 46 এবং 47 28 তিকসম্বর, 2000, নং। 445, জতরর্ানা সম্পকেু অবতিি, অসিয বিবয ক্ষেকে e
নতিকি তর্িযা, তশল্প তিসাকব উকেখ েরা। রাষ্ট্রপতি তিক্তি এর 76 এন। 445/2000, তনজস্ব দায়বদ্ধিায়,
নীকচ স্বােতরি ______________________________________________________ বযক্তিগি এবং পাতরবাতরে ক্ষিটা ক্ষ াষর্া েকর:
আকবদনোরীর
িিয

আকবদনোরীর
পতরবাকরর
সদসয

উপাতি
জন্ম িাতরখ
ক্ষরতসকদন্স এর ের্মকন

নার্
জন্ম িান
C.A.P.

তভয়া/তপয়াচ্ছা ও বাতড নম্বর

ক্ষলন ক্ষিান/ ক্ষর্াবাইল ক্ষিান

উপাতি ও নার্

জন্ম িাতরখ ও িান

আকবদনোরীর সাকি
সম্পেু

এবং ক্ষ াষর্া েকর:

o
o
o
o

o

o
o
o

o
o
o

আতর্ এেজন ইিাতলয়ান
আতর্ এেজন ইউকরাপ ক্ষদকশর নাগতরে ইিাতল ক্ষিকে পৃিে;
ইইউভুি নয় এর্ন ক্ষদকশর নাগতরে সজ্জরকনর অতিোতর ( জাকদর সজ্জরন 31 জানময়ারী 2020 এবং 15 এতিল
2020 এর র্কিয ক্ষর্য়াদ ক্ষশষ িকব িাকদর ববিিা 15 জমন 2020 অবতি িােকব );
োকজর সম্পতি বা পডাশুনার িকয়াজকনর জনয আবাসকনর জনয তনবতন্ধি বাসভবন বা ভাডা সংিান্ত চুক্তি
িােকি িকব ইজারাকি সিায়িার জনয অনমকরাি েকরকেন, তভয়া______________________n____ ক্ষরার্ ের্মকন
এর র্ািযকর্ অবতিি;
তনয়তর্ি A1, A8 এবং A9 তবভাগ নয়, আবাতসে তরকয়ল একেট ইউতনকটর জনয ইজারা চুক্তির িারে, ক্ষরক্তজতি
িাতরখ___________ ক্ষি িতর্ে নম্বর _________________ এবং তনবন্ধেরর্ নম্বর: _______________তনকে
ক্ষরক্তজতি অতিস_____________________ এ তনবতন্ধি;
জনসািারকর্র পতরচালনার আবাসকনর ভাডাকট িকি যার জনয তিতন তনয়তর্ি ভাডা িদাকনর ক্ষ াষর্া ক্ষদন;
2020 সাকল বাতষে
ু তি _____________________ এর সর্ান;
সম্পতির অতিোর, বযবিার, বযবিার এবং পতরবাকরর িকয়াজকনর জনয উপযমি আবাসকনর আবাসকনর র্াতলে
িকি িকব না (পযাপ্ত
ু আবাসন ক্ষরিাকরন্স: আটু । 20 আঞ্চতলে তনয়ন্ত্রর্ নং 2/2000 এবং পরবিী সংকশািনী।)
আবাসকনর ক্ষপৌরসভার আঞ্চতলে অঞ্চকলর র্কিয বা ক্ষপৌরসভার আঞ্চতলে অঞ্চকলর র্কিয ক্ষযখাকন আবাকসর
ভাডাকট োজ বা অিযয়কনর িকয়াজকন বাস েকর। এর্ট ক্ষ াষর্া েকর ক্ষয এই িকয়াজনীয়িা পতরবাকরর সেল
সদকসযর র্াতলোনািীন;
২০২০ সাকলর জনয, , এেইভাকব ভাডার্টর সিায়িার জনয অনয অবদাকনর তবতশষ্টিা লাক্তজও অঞ্চল, িানীয়
সংিা, সতর্তি, তভতি বা অনযানয সংিা িকি সিকযাতগিা িাপ্ত িয়তন;
2019 সাকলর জনয ক্ষর্াট পাতরবাতরে আয় € 28,000.00 বা িারও ের্ তেল;
দায়ী োরর্গুতলর জনয ক্ষর্াট পতরবাকরর আকয়র 30% এরও ক্ষবতশ এের্ট হ্রাস ক্ষপকয়তেকলন
ক্ষোতভি -১৯ ক্ষিকে র্িার্ারী জরুরী অবিা, ২০১৯ সাকলর এেই সর্কয়র িু লনায়, তিন র্াকসর জনয:
ের্চারী
ু
আকয়র উকেখ বা হ্রাস, বা ক্ষোনও িরকর্র িায়ী চুক্তি সি োজ ক্ষিকে িাপ্ত আকয়র তবষকয় উকেখ েরা বা
স্ব-ের্সংিান
ু
/ তিলযান্সাস ক্ষিকে
ু
উপাজুন, বা আত্মের্সংিান
ু
/ আটকো তবভাকগর তিলযান্সারকদর আয় যাাঁর
োযেলাপ
ু
সরোরী পদকেপ বা অনযগুতল অনমসরর্ েকর িতগি েরা িকয়কে:
অনযানয: ____________________________________________________________
িাতরখ:

স্বাের:

পাবলিক ন াটিশ
বলির্মুখী কলিলবউটশ

ALLEGATO “A”

প্রদান র জ য

অবযািত লি প্রদান র জ য
2020

9 লিনেম্বর 1998 এর আই নদওযা, এ । 431 এবং পরবতী
েংনশাধ ী এবং লবনশষ আর্টি কেল 11;
August আগস্ট 1999 এর আঞ্চলিক আই নদওযা, এ । 12 এবং
পরবতী েংনশাধ এবং লবনশষ আটিুনকি 14;
2020 োনির 31 জা মযালরনত র্লিপলরষনদর প্রস্তাবটি নদওযা, "জরুরী
অবস্থার র্নধয রানের ন াষণা containing
েংক্রর্ণন াগয ভাইরাি এনজন্ট নেনক প্রাপ্ত নরানগর েূত্রপানতর োনে
মক্ত স্বাস্থয ঝমুঁ লকর পলরণলত ",
অলিলেযাি নগনজট এেলজ নত প্রকালশত নিব্রুযারী 1, 2020, নম্বর
26;
2020 োনির 23 নিব্রুযালর আই লিলক্র নদওযা, নম্বর 6 "জরুরী
ল যিণ এবং পলরচাি া বযবস্থা ের্লিত COVID-19 "নেনক র্িার্ারী
জরুরী অবস্থা;
২০২০ োনির ২৮ নশ র্াচু র্লিপলরষনদর রােপলতর লিলক্র েম্পনকু
"পরবতী জরুরী িস্তনেপ দ্বারা।" জরুলর অবস্থার োনে েম্পলকু ত
াগলরক েমরো া নরানগর েূত্রপানতর োনে েম্পলকু ত risk
েংক্রর্ণন াগয ভাইরাি এনজন্টগুলির িনি ";

ং নরনজালিউশ েম্পনকু 2020 োনির 9 এলপ্রনির 176, ার োনে
িালজও আঞ্চলিক কাউলিি র্া দণ্ডগুলি অ মনর্াদ কনর এবং
আঞ্চলিক অোধারণ তিলবি পলরচাি ার পদ্ধলত এবং লবতরণ, বছর
২০২০;
লি.লি. এ । 24/04/2020 এর লকউলে / 576/2020 া অবদা
প্রদান র জ য জ োধারনণর লবজ্ঞলপ্ত অ মনর্াদ কনর
2020 বছনরর জ য ভাডা লি প্রদান র জ য অলতলরক্ত ের্য;
ন াষণা

এই জ োধারনণর ন াটিনশর োনে পলরপূরক অবদা প্রদান র
প্রলক্রযাগুলি তানদর জ য শুরু করা িনযনছ ারা ীনচ ল নদু লশত
প্রনযাজ ীযতাগুলি গ্রিণ কনর, েরকারী এবং বযলক্তগতভানব
র্ালিকা াধী , ভাডা উভয আবানে বেবাে কনর ।
আনবদ কারীনদর জ য আনবদ গুলি ২২ নশ এলপ্রি, ২০২০ নেনক জর্া
নদওযা ানব এবং এর পনর আর লকছম িনব া ল যিনণর কনিাি
রুর্ দ্বারা পলরচালিত পদ্ধলতনত 18 নর্ 2020 এর ের্যেীর্া ছালডনয
োধারণ, েের্ কাউলিির, আবাে
ীলত পলরচািক এবং পলরচািক
এর র্নধয চম লক্তনত agreement লিলজটাি ট্রািিরনর্শ লবভাগ, এই
চম লক্তনত ীনচ ল লদু ষ্ট করা আনছ।
ন াগযতা

আনবদ পত্র জর্া নদওযার তালরনখ ল ম্নলিলখত আনবদ কারীগণ
অবদান র প্রনযাজ ীয য োগ্যতো :

ক) একটি ইউনরাপীয নদনশর ইতািীয াগলরকত্ব, বা, ইউনরাপীয
ইউল যন র অ- াগলরকনদর নেনত্র তোকলেত ল যার্ক লশনরা ানর্র
অলধকানর। 2020 োনির 31 জা মযারী নেনক 15 এলপ্রি 2020 প ুন্ত
স্ক্যাম্বনি লশনরা ার্গুলি 15 জা মযারী 2020 অবলধ ববধ োকনব;
খ) নরলজলি বােস্থা বা কাজ বা অধযযন র প্রনযাজন র জ য
আবােন র ভাডানট, েমুকন ও ভবন ার জ য ইজারা েিাযতা
নদওযার জ য অবদান র জ য অ মনরাধ করা িনযনছ;
গ) ইজারা বা ইজারা ল নযাগ চম লক্তর র্ালিকা া। আবালেক
বযবিানরর জ য আবাে ইউল টগুলির ো েভানব ল বলিত
(কযািািাি লবভানগর আি, এ 8 এবং এ 9 এর েম্পলিগুলি বাদ
নদওযা িনযনছ)। আলর্ জ য পাবলিক পলরচািকনদর র্ালিকা ার
চম লক্তগুলি লি প্রদান র র্াধযনর্ প্রদলশুত িয;

d) েম্পলি অলধকানরর র্ালিকা া অভাব, উপল নবশ, বযবিার এবং
উপ মক্ত আবােন আবাে পলরবানরর প্রনযাজ ীযতা (প ুাপ্ত আবাে
নরিানরি: আঞ্চলিক ল যিনণর আটু ২০। এ .২ / 2000 ই।)
গুলি। লর্। এবং i।) আবােন র নপৌরেভার ভূ খনণ্ডর র্নধয বা
নপৌরেভার ন অঞ্চনি আবাে ভাডানট কাজ এবং অধযযন র
প্রনযাজন র জ য আবালেক িয। এই প্রনযাজ িনত িনব পলরবানরর
েকি েদনেযর র্ালিকা াধী ;

ঙ) ২০২০ োনির বা অ য নকা ও অবদা নক ের্েু করার জ য
উপিলি বা প্রনবনশর অভাব স্থা ীয কততু পে, েলর্লত, লভলি বা অ যা য
েংস্থার িালজও অঞ্চি দ্বারা ইজারা নদওযা;

চ) 2019 োনির জ য একটি ল খরচায নর্াট পলরবার আয €
28,000.00 এর ের্া বা তার নচনয কর্ জরুরী কারণগুলির জ য
নর্াট পলরবানরর আনযর 30% এরও নবলশ 23 নিব্রুযারী 2020 - 31
নর্ 20201-এর ের্যকানি নকালভি -19 নেনক র্িার্ারী একই ের্নযর
তম ি ায ২০১৮ োনির। এই হ্রাে উভয কর্ুচারী আনযর জ য উনেখ
করা ন নত পানর (হ্রাে লিোনব উনেখন াগয হ্রাে) বরখাস্ত, কানজর
ের্য হ্রাে, ছাুঁটাই, ইতযালদ), উভয চম লক্তর োনে আনযর কাজ করনত
িনব া a স্ব-কর্ুেংস্থা কর্ী / লিিযািারনদর উভনযর জ যই (ন
নকা ও প্রকানরর র্মক্ত-ের্াপ্ত চম লক্ত) ATECO লবভাগগুলির লবনশষ
নরিানরি ার লক্রযাকিানপর লবধা অ মেরণ কনর স্থলগত করা
িনযনছ েরকার)। আনযর হ্রাে েম্পলকু ত ন াষণাটি আনবদ কারীনক
িনিও েম্পূণু করনত িনব প্রশােন র কানছ অ মনরাধ করার জ য
েংরেণ কনর এখ ও েমল লদু ষ্ট, ল লদু ষ্ট এবং অলিলশযাি নিটা ন ই
স্পষ্টতা এবং নচক।

পূনবুাক্ত প্রনযাজ ীযতাগুলি দখি প্রদশুন র জ য, আনবদ কারী তার
ল নজর দালযনত্ব, ল বি অ মোনর স্ব-শংোপত্র ই লস্টটিউট বযবিার
করনত পানর রােপলতর লিলক্র এর 46 এবং 47 28 লিনেম্বর, 2000,
এ । 445 (প্রশােল ক িকুনর্নন্টশ েম্পলকু ত আই ী এবং
ল যিণর্ূিক লবধান র একীভূ ত পাঠ্য), তনব তার বক্তবযগুলি লর্েযা
িনি এটি আই দ্বারা প্রদি প্রশােল ক এবং নিৌজদালর শালস্তর
োনপনে বি।
1
ল নদু লশত তালরখগুলি COVID-19 স্বাস্থয জরুরী অবস্থাটিনক নকন্দ্র
কনর, ল উলিযানের নর্াট আয
পলরবানরর েদেয তনব লত র্াে নবাঝায।

অংশগ্রহণ এর আনবদ

আনবদ কারী নরার্ কযালপটাি নপৌরেভা কততু ক প্রস্তুত ল লদু ষ্ট ির্ুটি
বযবিার কনর ল নদু লশত শনতু অনেুর জ য আনবদ জর্া নদয এবং
এই চম লক্তনত ল নদু লশত পদ্ধলতনত বা পরবতী ের্নয ল লদু ষ্ট
ন াগান ানগর োনে েংিত পদ্ধলতনত উপিি করা িয।
দযা কনর ন াট করু ন ন াষণাগুলি আনবদ কারীর ল জস্ব দালযনত্ব,
লশল্প অ মোনর করা িয। 46 ই
রােপলত লিলক্র এর 47 28 লিনেম্বর, 2000, ং। 445 (েম্পলকু ত
আই এবং লবলধগুলির একীভূ ত পাঠ্য)
প্রশােল ক িকুনর্নন্টশ ) এবং লর্েযা ন াষণার জ য প্রশােল ক এবং
নিৌজদালর জলরর্া ার োনপনে।
আনবদ কারীর পলরচয লের একটি অ মলিলপ অবশযই আনবদন র
োনে েং মক্ত োকনত িনব।
আনবদন র অবশযই ভাডাটির বালষুক পলরর্াণ োকার বযবস্থাটি উনেখ
করনত িনব এবং তা দখনি রনযনছ তা জা ানত িনব
ল যলর্তভানব ইজারা চম লক্ত ল বলিত। পলরচািকনদর র্ালিকা াধী
েম্পলি লিজ নদওযার নেনত্র
ভাডাটি ল যলর্ত প্রদা করা িয তা ন াষণা করার জ য
জ োধারণ নেষ্ট।
অবদা

প্রলতটি আনবদ কারীর জ য অবদান র পলরর্াণ, প্রাপ্ত েংস্থা ের্ূনির
েীর্াবদ্ধতার র্নধয, ২০২০ োনির জ য ইজারা প্রদান র লত র্ানের
বযনযর েবুালধক ৪০% প ুন্ত যরোকম অবদান র অেু প্রদান র আনগ
প্রদি ন াষণাগুলির।

শতু াবিী এবং আনবদ

জর্া নদওযার পদ্ধলত

র্নিিটি বযবিার কনর অদতশযতার দনণ্ডর আওতায আনবদ ির্ুটি
একনচটিযাভানব বতলর করনত িনব
নরার্া কযালপটাি দ্বারা প্রস্তুত এবং ঐলতিয ও আবাে
ীলত লবভাগ
দ্বারা উপিি আবাে
ীলত লবভাগ - ইউ.ও. িাউলজং েিাযতা বা অ িাই
প্ল্যাটিনর্ু েম্পাদ ান াগয িনর্ু বা প্রতযািার করা
ল উজস্টযান্ডগুলিনত া নরার্া কযালপটাি নপৌরেভার একই ওনযবোইনট
ল নদু লশত িনব।
27 এপ্রিল 2020 নোর্বার নেনক শুরু িনয 18 যম 2020 তালরনখর
মকযয আনবদ েরকত হকে, ল ম্নলিলখত উপানয:
o িানত িানত, নপৌরেভার নরলজলি অলিেগুলিনত, লদ আপল
পাওযা 4-পতষ্ঠার কাগজ র্নিিটি নবনছ ন ল উজস্টযান্ডগুলিনত;
o অ িাই , নরার্া কযালপটানির নপাটুানি, এর ল নদু শাবিী অ মেরণ
কনর, নোর্বার 27 এলপ্রি নেনক শুরু 18 যম 2020 এর 11.59
ঘপ্রতেো প ুন্ত,, এনেনত্র েং মক্ত িনয অ িাইন েম্পূণু িওযা
ির্ুটিনতও স্ব-ন াষণা, পলরচয লের িনটাকলপ ছাডাও
ো েভানব স্বাের করনত িনব।
নপ্ররনণর তালরখটি প্রাধা য পানব এবং র্নিি বযবিানরর নেনত্র
পরবতী নকা ও নরলজনিশ এর তোপ্ররখ নয় প্রি অনলোইন মকেল
েযোেহোর েরো হয়।

অেম্পূণু অযালপ্ল্নকশ গুলি পরবতী রযাঙ্কার গঠ্ন র জ য ববধ
বনি লবনবলচত িনব া
পলরচািক
নরার্, 23 এলপ্রি, 2020
লিএেএ ভযানিলরযা লর্ল লত

র োমো

ALLEGATO “B”

২০২০ সালের ভো ো বুনোস প্রদালের জেয
পাবলেক নোটিশ এবং অংশ নেওযার জেয আলবদে
আলবদেকারীর ন াষণাপত্র
আববদনকো ী
তথ্য

ককবণোবম

নবম

জন্ম তোর খ

জন্ম স্থোন

র রসড্যোন্স

র োস্টোল রকোড্

ভীয়ো/

রলণ/রমোবোইল র োণ

ীয়োচ্ছো

রকোরদবে র সকোবল
ইবমইল
র বোব
সদসয

ককবণোবম ও জন্ম
নোম
স্থোন ও
তোর খ

রকোরদবে

আববদনকো ী

র সকোবল

সোবথ্
সম্পকক

পাবলেক/
প্রাইলেট
নপ্রাপাটিি
আবলোবজো

o পাবলেক ম্যালেজারলদর দ্বারা োডা রনয়ো আবাসে;
o প্রোইবভট দ্বারা োডা রনয়ো আবাসে;

েীলে স্বাক্ষলরত_____________________________________________________,
লেবন্ধ অেুসালর রাষ্ট্রপলতর লিলি এর 46 এবং 47 28 লিলসম্বর, 2000, েং।
445, ন ৌজদালর লেলষধাজ্ঞাগুলে সম্পলকি সলেতে, েলিগুলেলত অলবশ্বাসয ন াষণা
এবং লম্িযাোলরর নক্ষলত্র, লশল্পলক উলেখ করা হলযলে। রাষ্ট্রপলত লিলি এর 76
এে। 445/2000, লেজস্ব দাযবদ্ধতায:
স্বীকৃরত
o োগলরক: -ইতালেযাে;
-একটি ইইউ নদশ ইতালে নিলক পৃিক;
-ইইউেু ক্ত েয এম্ে একটি নদশ লেযলম্ত আবাসলের অেুম্লত
গ্রহণ (2020 সালের 31 জােুযারী নিলক 15 এলপ্রে 2020 এর ম্লধয নম্যাদ
নশষ হওযা আবালসক অেুম্লত 15 জণ
ূ 2020 অবলধ ববধ িাকলব);
o কাজ বা অধ্যয়নের প্রনয়াজনের জেয নেবনিত বাসভবে বা আবানসর
নিজ, প ৌরসভা এবং পে সম্পনির জেয ইজারানত সহায়তার জেয
অবদানের জেয অেুনরাধ্ করা হনয়নে, এটি
রভয়ো_______________________________নম্ব ____এর মাধ্যনম
________________________________ কমুবনবত অবনিত;
▪ সম্পলি নোগ লেম্নলেলখত লশলরাোম্ আলে:

o লরলযে এলেট ইউলেটগুলের জেয ইজারা েু লক্তর ধারক, আবালসক বযবহালরর
জেয, কযািাস্ট্রাে লবোলগর অন্তেুি ক্ত েয A1, A8 এবং A9, লেযলম্তোলব
তোর খ ___________ এ লেবলন্ধত, িলম্ক সংখযা: ____________ এবং লেবন্ধকরণ

েম্বর: ______________ অল লস নরলজলস্ট্রশে: _______________________________;
পাবলেক ম্যালেজার িাকার জেয োডা লেযুক্ত:
o আ রত
o র োম এ কমুবন বো অনয
o যার জেয লতলে লেযলম্ত ল

প্রদালের ন াষণা নদে;

o 2020 সালে বালষিক োডা _____________________ এর সম্াে;
o কমুবন

আঞ্চলেক েূ খলে পলরবালরর প্রলযাজলের জেয উপযুক্ত

আবাসলের সম্পলি, বযবহার, বযবহার এবং আবাসে অলধকালরর ম্ালেক
ো (পযিাপ্ত আবাসে নর ালরন্স: লশল্প। আঞ্চলেক লেযন্ত্রণ েং 2/2000
এর 20 এবং পরবতী সংলশাধেী এবং পরবতী সংলশাধেী) বাসস্থাে বা
কমুবন

আঞ্চলেক অঞ্চলে নযখালে আবাসলের োডালট, কাজ বা

অধযযলের প্রলযাজলে বাস কলর। লতলে আরও ন াষণা কলরে নয এই
প্রলযাজেীযতা পলরবালরর সম্স্ত সদলসযর জনয;
o ২০২০ সারল োলজও অঞ্চে, স্থােীয কতৃি পক্ষ, সলম্লত, াউলেশে বা
অেযােয সংস্থার লেজস্ব ইজারা প্রদালের জেয অেয অবদালের লবলশষণ,
হবত কন বনুস

োই নোই;

o 2019 সালের জেয পলরবালরর নম্াট আয € 28,000.00 বা তারও
কম্ হলব; 2019 সালের একই সম্লযর তু েোয নকালেি -১ from নিলক
ম্হাম্ারী সংিান্ত জরুলর কারণগুলের জেয নম্াট পলরবালরর আলযর
৩০% এরও নবলশ হ্রাস নপলত হলযলে, লতে ম্ালসর জেয (আয হ্রাস
সংিান্ত ন াষণাটি অবশযই নশষ করলত হলব এম্েলক যলদ আলবদেকারীর
সুলেলদি ষ্ট, সুলেলদি ষ্ট এবং অল লসযাে নিটা ো িালক তলব স্পষ্টতা এবং
নেলকর জেয প্রশাসে সংরক্ষণ করুে) বা এর জেয:
- কম্িোরী কাজ নিলক উপাজিেলক উলেখ কলর হ্রাস (বরখালস্তর লবষলয
উলেখলযাগয হ্রাস, কালজর সম্য হ্রাস, োাঁটাই);
- হ্রাস নকােও ধরলণর স্থাযী েু লক্ত সহ কালজর আলযর উলেখ;
- স্ব-কম্িসংস্থাে / লিেযান্সারলদর নিলক আলযর উলেখলক হ্রাস;
- লবোগগুলের স্ব-কম্িসংস্থাে / লিেযান্সারলদর আলযর লবষলয হ্রাস, যার
পদলক্ষপ সরকারী বযবস্থা গ্রহলণর পলর স্থলগত করা হলযলে;
- অেযােয ____________________________________________________________;
আববদন কব রে
োডা প্রদালের জেয বুনোস অবদালের লবতরণ, োলজও অঞ্চে
কাউলন্সলের নরলজালেউশে েং-এর লবধাে অেুসালর। 2020 সালের 9
এলপ্রে এবং এর সংযুলক্ত এ এবং নরালম্র রাজধােী নপৌরসোর
েস্বরূপ লবধাে।
অেুনরাধ্ কনর পে অবদােটি বততমাে অযাকাউনে জমা করা জনয :
o বযোংরকং
o র োস্টোল
নোম _________________________________________________________
ইবোণ

আব ো সোক্ষ্য রদয় রে
১) এই লবষলয সলেতে হলত নয, লম্িযা ন াষণার সতযতা যাোইলযর নক্ষলত্র,
অবদােটি ম্ঞ্জুর করা হলব ো বা পুেরুদ্ধার করা হলব এবং আইলের দ্বারা
সরবরালহত উপযুক্ত অেুলম্াদলের পদলক্ষপগুলে অেুসরণ করা হলব;
২) োলজও অঞ্চে কাউলন্সে কতৃি ক প্রলতলিত সম্স্ত লবলধ, শতি এবং ম্ােদলের
পূণিাঙ্গ জ্ঞাে গ্রহলণর জেয no েং নরলজালেউশে সহ। 176 এলপ্রে 9, 2020
এর;

৩) নয এই অযালিলকশে সম্পলকি ত সম্স্ত নযাগালযাগ লেম্নলেলখত ঠিকাোলত করা
হয (লকবেম্াত্র ঠিকাোটি প্রিম্ পৃিায উলেলখত ঠিকাো নিলক পৃিক হলে
পূরণ করুে):
ভীয়ো এবং বালডর েম্বর
______________________________________________________________ কমুবন
________________________________________ প্রভীণস _______ C.A.P. ___________
নটলেল াে েম্বর __________________________ ইলম্ে
________________________________ PEC ____________________
প্রবয়োজনীয় কাগজ ত্র
o একটি ববধ পলরেয বে ( আইরড্ কোড্ক ) অেুলেলপ;
o আবাসনের অেুমনত বা বাসিাে কানডতর অেুনিন ( ইইউোগনরকনদর জেয ); ( রসোজ্ব বনো)
o ৩ টট রবল এ রিদ

পলরেয েলির অেুলেলপ বযতীত, আলবদলের সালি অবশযই সংযুক্ত িাকা
আবশযক, আবালসক অেুম্লতল র এবং অেুলেলপ প্রদালের অেুলেলপ বতলরর
নক্ষলত্র অসম্পূণিতার নক্ষলত্র আলবদেটি নপ্ররলণর পলরও একই উত্পাদে করা
নযলত পালর, অবদাে লবতরণ করার উলেলশয।
আলবদলে লেলদি লশত প্রলযাজেীযতা ও শতি গুলের নয নকােও পলরবতি েগুলে
অবদাে নেওযার জেয নপৌর অল সগুলেলত জাোলত হলব (হাউলজং পলেলস
অলধদপ্তর, লপযাজা লজ দযা নেরাজাজালো,।)
তোর খঃ ____________________
স্বোক্ষ্ ঃ ______________________
আইরড্ কোড্ক এ নম্ব ঃ________________
বযলক্তগত তিয প্রলিযাকরণ সম্পলকি তিয
তলিযর জেয, এটি উপস্থাপে করা হয নয নিটা কলরাোর লহসালব নরাম্া
কযালপলটে ম্ূেত আইটি এবং নটলেলম্টিক উপালয এই অযালিলকশেটির
সরবরালহত বযলক্তগত নিটা প্রলিযা করলব লশলল্পর জেয লেধিালরত উলেলশয। 11
আইে এে। 431/98, লশল্প দ্বারা। 14 আঞ্চলেক আইে n। লিলজআর োলজও
দ্বারা 12/99 এবং s.s.m.m.i.i. 4৮৪/১৯ এবং নরাম্া কযালপটাে নপৌরসোর
পরবতী ন াষণা, লবলশষত জেস্বালিি বা তার জেসাধারলণর ক্ষম্তার প্রলযালগর
সালি যুক্ত নয নকােও নক্ষলত্র প্রাপ্ত অেুলরাধগুলের নম্াকালবোর উলেলশয এবং
দালযর করার উলেলশয, এর কাজ সম্পাদলের জেয statলতহালসক গলবষণা এবং
পলরসংখযােগত উলেলশয লবলেষণ।
নিটা লবধাে বাধযতাম্ূেক এবং তালদর অেুপলস্থলত 2020 োডা অবদাে
সম্পলকি ত রযালকংলয অন্তেুি লক্তর অেুম্লত নদয ো।
গৃহীত তিয প্রশাসলেক িকুলম্লেশে সংরক্ষলণর লেযম্ অেুসালর সংরক্ষণ
করা হলব।

