
 
 

 

ei oেয়বসাiেটর http://censimentopopolazione.istat.it  
মাধয্েম আেবদনপt পূরণ কrন eবং pেয়াজন aনুযায়ী নীেচর ডান পােশর 
ঘের পাসoয়াডর্ িদন।

সমসয্া হেল 
কার সােথ 
েযাগােযাগ 

করেত হেব?  

জিরপ- পtিট েয েকান
েপাs aিফেস জমা িদন

   
 

 
Sistema Statistico Nazionale 
Istituto Nazionale di Statistica 

9 aেkাবর 2011 30 জুলাi 2010 eর আiন, নং–122,  aনুেcদ 50

15 তম জনসংখয্া eবং গৃেহর সাধারণ জিরপ 

িক করা pেয়াজন?  
নীল aথবা কােলা কািলর কলম িদেয় ( লাল কািলর কলম বয্বহার করেবন না)  
জিরপ পt পূরণ কrন eবং তা জমা েদয়ার জনয্ pাp খাম বয্বহার কrন। 

আপনার িনকটবতর্ী েয েকান
eকিট েপৗরসভা(কমুেন) 
সংgহ েকেnd জমা িদন। 

aতঃপর aথবা

utর েদoয়া িক 
বাধয্তামলূক?  

 
েগাপনীযত়া 

সরুিkত?  

হযঁ্া, আiনী ধারা 322/1989 eর 7 নং aনুেcদ aনুযায়ী আদম মারীেত utর েদয়া বাধয্তামূলক।  

হঁয্া, েগাপনীয়তা সুরkায়◌় আiন dারা pিতিট utরi সুরিkত (30 জুন 2003 eর আiনী ধারা 196)। জিরপকােজ েযসব
বয্িk কাজ করেবন তঁােদর পিরচয় aিফস কতরৃ্ক েগাপন রাখা হেব। 

েয েকান ধরেনর তেথয্র জনয্ িবনামূেলয্ 800.069.701 নাmাের েযাগােযাগ কrন। 
ei েসবা 1লা aেkাবর 2011 েথেক 29 েফbrয়ারী 2012 পযর্n (25 িডেসmর eবং 1লা জানুয়ারী বয্তীত) শিন o রিববারসহ
সpােহর pিতিদনi সকাল 9:00 টা েথেক সnয্া 19:00 টা পযর্n eবং 9 aেkাবর- 19 নেভmর 2011 পযর্n সকাল 8:00 টা েথেক
রাত 22:00 টা পযর্n কাযর্কর থাকেব। eছাড়াo ei  i- েমiল infocens2011@istat.it 

িঠকানায় i- েমiল পািঠেয় েযাগােযাগ করেত পােরন। জিরপপt পূরণ করার সময় সহায়তার জনয্ আপনার 
িনকটবতর্ী েয েকান েপৗরসভা (কমুেন) সংgহ েকেnd েযেত পােরন,  যার িঠকানা ei oেয়বসাiট 
http://censimentopopolazione.istat.it  েথেক পাoয়া যােব। 

জিরপপt সিঠকভােব পরূণ সংkাn তেথয্র জনয্ আমােদর আপনার সােথ েযাগােযাগ করার pেয়াজন হেত পাের। েযাগােযােগর
সুিবধােথর্ eবং আমােদর দািয়tশীল কমর্ীর সmখু সাkােত আপনােক িবরk না করেত িনেmাk তথয্ িদেত aনেুরাধ করিছঃ 

i- েমiলঃ 

েটিলেফানঃ

আপনার সােথ েযাগােযােগর সুিবধাজনক সময়সূচী 
েযাগােযােগর
সময় r 

েযাগােযােগর 
সময় েশষ ঘnা        িমিনট ঘnা িমিনট

পাসoয়াডর্ xxxxxxxxxxxxxx

পাসoয়াডর্ িনেয় সমসয্া?  তাহেল িবনামূেলয্ 800.069.701 নাmাের েযাগােযাগ

পাি
রবা

িরক
 তথ

য্পt
 

  

     

 

 aথবা

 

িঠকানা eবং েফান নাmার জানার জনয্ ei oেয়বসাiট
http://censimentopopolazione.istat.it েদখুন aথবা 
িবনামূেলয্ 800.069.701 নাmাের েযাগােযাগ কrন।

Mod. Istat CP.3B_2P_BEN 

 
Aiuto alla compilazione in lingua bengalese 



পািরবািরক তথয্পt েক পূরণ 
করেবন?  

জিরপ সংি  তািরখ (9 aেkাবর) aনুযায়ী পািরবািরক তথয্পtপূরণকারীেক (aথর্াৎ েসi বয্িk যার নােম পািরবািরক তথয্পtিট িনবিnত) পািরবািরক তথয্পt পূরণ
করেত হেব aথবা যিদ েসi বয্িkর dারা পূরণ করা সmব না হয় তাহেল পিরবােরর aনয্ সদসয্ কতর্ক aথবা জিরেপর সময় বাসায় সামিয়ক/aকsাৎ সমেয়র জনয্ 
aবsানরত েকান বয্িkর মাধয্েম পূরণ করেত হেব।  

পিরবার বলেত িক 
েবাঝায়?  

eকািধক বয্িk যিদ িববাহ,  আtীয়তা,  কটুিmতা,  দtক gহণ,  aিভভাবকt বা মানিসক বnন,  eকেt বসবাস eবং eকi শহের তােদর sায়ী
বাসsান আেছ (যিদo তারা সরকািরভােব eখনo uk েপৗরসভায় িনবিnত নয়) eমনভােব সmিকর্ত হয়,  তাহেল েসিটেক পিরবার বেল।  
eককভােব বসবাসরত বয্িkর dারাo পিরবার গিঠত হেত পাের।  

িক পূরণ করেত 
হেব? 

তািলকা e -  েত পিরবােরর pিতিট সদেসয্র তথয্ িদেত হেব, aথর্াৎ pিতিট সদসয্ যারা sায়ীভােব ঐ গৃেহ বসবাস কেরন,
eমনিক যিদ তারা জিরপকালীন সমেয় নাo থােকন।  
তািলকা িব -  েত asায়ীভােব/aকsাৎ ভােব জিরপকালীন সমেয় েকান বয্িk যিদ ঐ গৃেহ aবsান কেরন তাহেল তঁােদর তথয্
িদেত হেব।  
খn 1 -  েত পিরবার eবং বাসsােনর তথয্ থােক।  
খn 2 –  iহােত 3 িট eকক তথয্পt (যার pিতিট eকািধক পৃ ার সমnেয় গিঠত)  থােক, যােত িবিভn p  থােক eবং
পিরবােরর pিতিট সদেসয্র utর িদেত হেব। িলs e – েত uেlিkত pিতিট বয্িkেক িলেs uেlিkত kমানুসাের খn- 2 eর
eকিট eকক পৃ া পূরণ করেত হেব।   
যিদ uk বাসsােন eকািধক পিরবার sায়ীভােব বসবাস কেরন, তাহেল pিতিট পিরবারেক eকিট কের পািরবািরক তথয্পt পূরণ
করেত হেব।  

সতকর্ীকরণ 

িকছু েkেt যারা ei পািরবািরক তথয্পt পূরণ করেবন তঁােদরেক আেরকিট তথয্পto পূরণ করেত হেব যােদর বাসsান হেc ei
বাসsান েথেক িভn। aথর্াৎ িযিন িলs – িব পূরণ করেবন, কারণ িতিন সামিয়ক সমেয়র জনয্ ei বাসsােন বসবাস কেরন
(বাiের েথেক আসা ছাt, ে েন কের pিতিদন আগত যাtী, iতয্ািদ), তাঁেক তঁার sায়ী বাসsােনর uেlখপূবর্ক পািরবািরক
তথয্পেtর িলs- e eবং খn 2 পূরণ করেত হেব। 

আরm 
তািলকা পূরণ  

সতকর্ীকরণ 
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তািলকা- e পূরণ করার পর pেয়াজেন তািলকা- িব পূরেণর মাধয্েম তথয্পt পূরণ pিkয়া aবয্াহত রাখুন। 4নং পৃ ায় pেয়াজনীয় িনেদর্শনা েদয়া আেছ। 
 

  
 েয সমs বয্িk sায়ীভােব ei বাসsােন বসবাস কেরন না, িকnt জিরপকালীন সময় 9i aেkাবর 2011- e সামিয়ক eবং asায়ীভােব ei বাসsােন uপিsত   
 তঁােদরেক(েযমনঃ পযর্টক, slকালীন ছুিট, slকালীন িচিকৎসা aথবা আtীয় eবং বnরু সােথ সাkাত করেত আসা aিতিথ iতয্ািদ) তািলকা- িব পূরণ করেত  
 হেব। 
 িবঃ dঃ তািলকা- িব পূরণ কের ei সকল বয্িk তথয্পt পূরণ সmn কিরেব। 

িনেmাk পিরবােরর মেধয্ anভুর্k বয্িkরাi তািলকা- e েত িনবnন করেত হেবঃ   
 জিরপকালীন সমেয় aনপুিsত হেলo যারা iতািলয়ান নাগিরক eবং যারা ei বাসsােন sায়ী বসবাস করেছন।  
 জিরপকালীন সমেয় aনপুিsত হেলo যারা িবেদশী নাগিরক eবং যারা ei বাসsােন sায়ীভােব বসবাস করেছন eবং যারা েপৗরসভােত িনবিnত eবং iতালীেত যারা ৈবধভােব থাকার aনমুিত আেছ।  

 
পািরবািরক সদসয্েদরেক তািলকা-e েত িনেmাk kমানসুাের তািলকাভুk হেত হেবঃ  

  পািরবািরক তথয্পtপরূণকারী ( িতিন, যার নােম পািরবািরক তথয্পt িনবিnত) ;  
  তথয্পtপরূণকারীর sামী/stী aথবা তথয্পtপরূণকারীর সােথ eকেt বসবাসকারী বয্িk;  
  aিববািহত সnান (বড় েথেক েছাট kমানুসাের);  
 িববািহত সnান eবং তাঁেদর পিরবার;   
 পািরবািরক তথয্পtপরূণকারীর aনয্ানয্ আtীয,়  কুটm (বাবা/মা, র/ া ড়ী, ভাi/েবান, ভিgপিত/ভাবী,ভাiেপা/ভাgী, নানা/নানী, দাদা/দাদী, চাচা/চাচী, মামা/মামী)।  
 eকেt বসবাসকারী aনয্ানয্ বয্িk যােদর সােথ যগুল,আtীয়তা বা কুটmতার েকান সmকর্ নাi।  

 
 

পিরবােরর pিতিট সদসয্েক 2 akেরর eকিট নাmার(বয্িkর পিরচয় েকাড) িদেয় িচিhত করা হেব, যা হেc 01 েথেক 08 পযর্n। ei kমানুসার aনুযায়ী 2নং খেnর pিতিট eকক তথয্পt পূরণ করেত 
হেব।  

 
যিদ পিরবারিট eকজন সদসয্ (eক বয্িkর সংসার) িদেয় গিঠত হয় েসi েkেt তািলকা- e েত ধমুাt pথম লাiন (বয্িkর পিরচয় েকাড 01) পূরণ করা pেয়াজন। 
 
 
 
 
 

 
1 িবেদশী নাগিরক যারা iuেরািপয়ান iuিনয়নভুk েদেশর নয়, তােদর যিদ iতালীেত ৈবধ েপরেমসেসা িদ েসাjেনর্া (েs পারিমট/থাকার aনুমিত),iতালীেত কাজ িকনবা পািরবািরক সিmলন eর 

aনুমিতপt(েনাlা osা),েপরেমসেসা িদ েসাjেনর্া পূননর্বায়ন aথবা pথম েপরেমসেসা িদ েসাjেনর্া pািpর aেপkার থাকেল। 

সকল সদেসয্র তথয্ধারন করেত যিদ িলs বা eকক তথয্পt সংখয্া কম হয়, েসi েkেt আপনার িনকটবতর্ী েপৗরসভার 
সংgহ েকেnd েযাগােযাগ কrন।   



আপনার জnsােনর েপৗরসভার নাম uেlখ কrন

নাম 2 মিহলা 2 িবেদশী বা যাযাবরিদন মাস বছর 

নাম 2 মিহলা 2 িবেদশী বা যাযাবরিদন মাস বছর 

েথেক 20 নং পৃ া নাম 2 মিহলা 2 িবেদশী বা যাযাবরিদন মাস বছর 

eকক পt 
নাম 2 মিহলা 2 িবেদশী বা যাযাবরিদন মাস বছর 

eকক পt 
নাম 2 মিহলা 2 িবেদশী বা যাযাবরিদন মাস বছর 

eকক পt নাম 2 িবেদশী বা যাযাবর2 মিহলা িদন মাস বছর 

eকক পt নাম 2 িবেদশী বা যাযাবর2 মিহলা িদন মাস বছর 

eকক পt নাম 2 িবেদশী বা যাযাবর2 মিহলা িদন মাস বছর 

পূরেণর তািরখ 

2 0 1
িদন মাস মাস

……….…………………….………………... 
পূরণকারীর sাkর 

0820530054752  
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    তািলকা- িব  ei বাসsােন েয সকল বয্িkর sায়ী বসবাস নাi, aথর্াৎ যারা সামিয়ক aথবা মােঝ মােঝ ei বাসsােন বসবাস কের জিরপকালীন সমেয় (9i aেkাবর 2011) 
     
    বয্িk পিরচয় নং    িল  জn তািরখ জn sান বতর্মান বাসsান  নাগিরকt 

 
01  1       পুrষ  1 iতািল 1 iতািল 1 iতািলয়ান

 

  2 মিহলা িদন মাস বছর 2 িবেদশ 2 িবেদশ 2 িবেদশী বা যাযাবর 

02 1 পুrষ 1 iতািল 1 iতািল 1 iতািলয়ান 

 
03 1 পুrষ 1 iতািল 1 iতািল 1 iতািলয়ান 

2 মিহলা িদন মাস বছর 2 িবেদশ 2 িবেদশ 2 িবেদশী বা যাযাবর 
 

সতকর্ীকরণঃ যিদ বাসsােন িতেনর aিধক বয্িk বসবাস কেরন তাহেল আপনার িনকটs েপৗরসভা সংgহ েকেnd েযাগােযাগ কrন।  

 

 

2  মিহলা       িদন       মাস বছর        2 িবেদশ 2 িবেদশ 2  িবেদশী বা যাযাবর

 

 

 

তািলকা- e েয  সকল  েলাক  sায়ীভােব  ei  বাসsােন  বসবাস  কেরন  (পািরবািরক  সদসয্) দয়া কের বড় হােতর akের িলখুন  
বয্িk পিরচয় নং বংশগত নাম eবং নাম িল  জn তািরখ       জn sান নাগিরকt               eকক তথয্ 

যিদ িবেদেশ জngহণ কের থােকন তাহেল িবেদশী রাে র নাম 

01 বংশগত নাম 1 পুrষ 1 iতািলয়ান 6 নং পৃ া 

           
02 বংশগত নাম 1 পুrষ 1 iতািলয়ান 11 নং পৃ া 

 
03  বংশগত নাম 1 পুrষ 1 iতািলয়ান 16 নং পৃ া 

 
04  বংশগত নাম 1 পুrষ 1 iতািলয়ান aিতিরk 

 
05  বংশগত নাম 1 পুrষ 1 iতািলয়ান aিতিরk 

 
06  বংশগত নাম 1 পুrষ 1 iতািলয়ান aিতিরk 

 
07  বংশগত নাম 1 পুrষ 1 iতািলয়ান aিতিরk 

 
08  বংশগত নাম 1 পুrষ 1 iতািলয়ান aিতিরk  

 
 

 

 

েথেক 15 নং পৃ া 

েথেক 10 নং পৃ া 

 

সতকর্ীকরণঃ যিদ পিরবারিট িতেনর aিধক বয্িkর সমnেয় গিঠত হয়, তাহেল িনকটs েপৗরসভা (কমুেন) েকেnd েযাগােযাগ কrন।
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ক) পিরবার o বাসsান িবষয়ক p gেলার utর িদেয় খn 1 পূরণ কrন।  

খ) খn 2 পূরণ কrন eবং তািলকা-e েত uেlিখত পিরবােরর pিতিট সদেসয্র জনয্ eকিট eকক পt পূরণ করা pেয়াজন।   

তািলকা-e েত পিরবােরর সদসয্েদর uেlিখত  kমানুসাের খn 2 eর eকক পt gেলা পূরণ কrন।  

েযমন, যিদ তািলকা-e েত জনাব রসিস (বয্িk পিরচয় নং 01) eবং েবগম িবয়াি  (বয্িk পিরচয় নং 02) তািলকাভূk থােকন, তাহেল 01ম বয্িkর 
eকক পt (খn 2 eর 6 নং পৃ া েথেক) জনাব রসিসর তথয্ িদেয় পূরণ হেব । িকn 02য় বয্িkর eকক পt (খn 2 eর 11 পৃ া েথেক)  েবগম 
িবয়াি র তথয্ িদেয় পূরণ করেত হেব।    

       
       যিদ পিরবারিট eকক সদসয্(eক বয্িkর সংসার) িবিশ  হয়, তাহেল খn 1 পূরণ করার পর ধমুাt 01ম বয্িkর eকক পt (খn 2 eর 6 নং পৃ া  
       েথেক) aংশটুকু পূরণ করেলi যেথ ।    

 

পািরবািরক তথয্পেtর  
খngেলা পূরণ িনেদর্িশকা 

তথয্পt পূরণ করার িনেদর্শনাঃ 

 ei পািরবািরক তথয্পtিট aপিটকয্াল sয্ানার িদেয় পড়ার জনয্ ৈতরী যা েকান রঙ পড়েত পােরনা। aতeব, ধুমাt কােলা বা নীল কলেমর কািল িদেয় পূরণ করার জনয্ আপনােক aনুেরাধ করিছ।  
 

 েবিশরভাগ pে  আপনার েkেt pেযাজয্ utেরর ঘের eকিট kস িচh িদেয় পূরণ করাi যেথ ।  
    িবঃ dঃ aনয্ানয্ ঘের দাগ না েদয়াটা aতয্n gরtপূণর্ 

 
েযমনঃ  
 

আপিন যিদ পূরণ করেত ভূল কেরন তাহেল ঐ ঘরেক কািল িদেয় েঢেক িদেয় আপনার েkেt pেযাজয্ পােশর ঘের kস িচh িদেয় পূরণ কrন। 
 
েযমনঃ 

 
 aনয্ p gেলােত নাmার eবং কথায় পির ারভােব pিতিট ঘের বড় হােতর akের eবং eকিট মাt akর িলেখ পূরণ করেত হেব। eকিট akর েথেক আেরকিট আলাদা হেব। পূরেণর 
জনয্ িনধর্ািরত ঘেরর বাiের না িলখার জনয্ আপনােক aনুেরাধ করা হেc।   

 
 
সিঠকভােব পূরণ  uদাহরণ  
 
 
 
ভলুভােব পূরণ uদাহরণ  
 
 
সচরাচর ভুলভােব পূরেনর uদাহরণ   

X তথয্পtপূরণকারীর sামী/stী 02 

1 1 X 2  

সিঠকভােব   p gেলা পূরণ করার জনয্ তথয্পেtর সােথ  pাp তথয্পূরণ সহািয়কা েদখার জনয্ আপনােক aনেুরাধ করিছ।  eেত আপনার সময় বঁাচেব eবং ভূলo করেবন না।     

সতকর্ীকরণ 

 পািরবািরক তথয্পেtর খn 1 eবং খn 2 িবিভn ভােগ িবভk যােত aেনক p  anভর্k। হাiলাiট করা eবং bয্ােকেটর মেধয্ pিতিট p  মেনােযাগ সহকাের পড়ার জনয্ আপনােক 
aনুেরাধ করিছ।  

 
 ধমুাt েয সব জায়গায় eকািধক utর েদয়া সmব uেlিখত আেছ েসigেলা বয্তীত বািক pিতিট pে র utের ধমুাt eকিট ঘর পূরণ কrন।  

 
 যিদ p িট eকক পেt  uেlিখত বয্িk (aথর্াৎ 15 বছর বা তার aিধক বয়সী বয্িkর েkেt) সংি  না হয় তাহেল েকান ঘর পূরণ করার দরকার নাi, eমনিক েকান ধরেনর সে ত বা 
িলখাo aনুিচত।  

সাধারণ তথয্ঃ 

বছর 

S I A N M I G N A N O    G 

               S .  G i mi g n ano 

/ 

িদন 

/ 

মাস বছর 

/ 

িদন 

/ 

মাস 

1 4   0 5   1 96 4 

1 4    0 5 ’  6 4 

akর aেনক েবিশ বড় েগালাকার akরgেলা ভাল ভােব বn করেবন, েযমনঃ 
6, 9 eবং 0 eর মত akর 

4 েলখার সময় uপেরর aংশ েখালা রাখেত হেব সব akেরর েকানা ভােলা মত িলখেবন, 
িবেশষ কের E eবং F akর 

1 েলখার সময় িনেচর দাগ েদয়ার দরকার নাi 

না 

1 1 
হঁয্া 

না 

 2 2 
হঁয্া 

না 

4 4 
হঁয্া 

না 

6 
না 

9 
না 

0 

না 

4 
না 

E 
না 

F 

iতািলেত িবেদেশ 



5 

 

ভাড়ায় 

1.5 আপনার পিরবার েকান aিধকাের বাসsােন বসবাস করেছ? 

মািলকানা (পুেরা aথবা আংিশক), utরািধকার সূেt aথবা kয় সূেt 

aনয্ aিধকাের (ি , েসবা pদােনর জনয্ iতয্ািদ) 

2 

3 

1 

gc বা সমি গত আবাসন (েহােটল, িব ামাগার iতয্ািদ) 

1.1 বাসsােনর pকার uেlখ কrন 

aনয্ানয্ ধরেনর বাসsান (েকিবন, কারাভয্ান,কয্াmার iতয্ািদ 

বাসsান 

কটুৈনিতক বা দূতাবাস eলাকার বাসsান 

2 

3 

1 

4 1.5 নং p  েদখনু 

1.3 বাসsােন বসবাস কের 

ধমুাt eকিট পিরবার 

di বা তেতািধক পিরবােরর সহাবsান 

1.5 নং p  েদখনু 

2 

1 

* তথয্পেtর েকাড পািরবািরক তথয্পেtর pথম পাতায় uেlিখত 

1.2 বাসsােনর েভতের েমেঝর আয়তন কত? 

1.3 নং p  েদখনু 

পিরবার o বাসsান িবষয়ক তথয্ 

                                       বগর্িমটার  
                                         (দশিমক বয্তীত) 

1.4 eকi সােথ বসবাসকারী aনয্ পিরবােরর তথয্ uেlখ কrন  
         (তথয্পেtর েকাড নং, পািরবািরক তথয্পেtর মািলেকর বংশগত নাম o নাম) 

বাসsােনর েভতের েমেঝর আয়তন িবেবচনা কrন aথর্াৎ েশৗচাগার, রাnাঘর, েsারrমসহ ঘেরর pিতিট কেkর েদয়ােলর মধয্বতর্ী 
েমেঝর aংশ। eেkেt বারাnা,চtর eবং তৎসংলg aংশ (aথর্াৎ ভগূভর্s ঘর,িচেলেকাঠা, গয্ােরজ eবং গািড় রাখার sান iতয্ািদ) 
িবেবিচত হেবনা। 

0820530054752 

 

খn 1 

[যিদ বাসsােন 4 িটর েবিশ পিরবার বসবাস কের তাহেল িবনামেূলয্র 800-069701 নাmাের েফান কrন] 

তথয্পt ধারেকর নাম তথয্পt ধারেকর বংশগত নাম তথয্পেtর  েকাড* (সহাবsানকারী পিরবােরর) 

giricc
Rettangolo



 

6 

 NOTIZIE ANAGRAFICHE 1  িনবnীকরণ তথয্ 1 

1.1 পািরবািরক তথয্পেtর মািলেকর সােথ আtীয়তার সmকর্ বা সহাবsান/
eক সােথ বসবাস 

পািরবািরক তথয্পেtর ধারক/তথয্পtপূরণকারী 01 X 

1.2 িল  

পুrষ 

মিহলা 

1.3 জnতািরখ 

1 

2 

1.4 জnsান 

ei েপৗরসভা/কমুেনেত 

iতালীর aনয্ েপৗরসভা/কমুেনেত কমুেন eবং pিভn eর সংিkp নাম 
uেlখ কrন  

িবেদেশ িবেদশী রাে র নাম uেlখ কrন 

1 
 

2 

3 

1.5 আপিন িক ei েপৗরসভা/কমুেনেত িনবিnত? 

হযঁ্া, ei বাসsােন 

না, iতালীর aনয্ েপৗরসভায় 

না, iতালীর েকান েপৗরসভােতi না 

1 
 

2 
 

3 

4 

হযঁ্া, িকnt aনয্ বাসsােন aথবা সহাবsান 

কমুেন eবং pিভn eর সংিkp নাম 
uেlখ কrন  

পািরবািরক তথয্পেtর pথম পৃ ায় পূবর্মুিdত িঠকানা না থাকেল ধমুাt তখিন পািরবািরক 
তথয্পtপূরণকারীেক 1.5 নং pে র utর িদেত হেব।  

pিভn . 

pিভn . 
/ / 

িদন বছর মাস 

 
  
তািলকা-e eর 
 1ম বয্িk   খn 2 

eকক পt 

ধমুাt 1ম বয্িkর জনয্ 
পূেবর্i utর পূরণকৃত; 

 
 
 
 
1ম বয্িk 1.2 নং p  
েথেক utর িদেবন 

[িনবnীকতৃ েপৗরসভািট হেc েযখােন বয্িk তার পিরচয়পt eবং grtপূণর্ 
pতয্য়নপেtর জনয্ আেবদন করেত পােরন ] 
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3.4 আপনার মা েকাথায় জngহন কেরেছন? 

iতািলেত 

িবেদেশ 

3.5 আপনার বাবা েকাথায় জngহন কেরেছন? 

iতািলেত 

িবেদেশ 

িবেদশী রাে র জnsােনর নাম uেlখ কrন  

িবেদশী রাে র জnsােনর নাম uেlখ কrন  

[আপনার মােয়র জnsান uেlখ কrন যিদo আপনার মা ei বাসsােন sায়ীভােব বসবাস কেরন 
না aথবা মতৃ] 

[আপনার বাবার জnsান uেlখ কrন যিদo আপনার বাবা ei বাসsােন sায়ীভােব বসবাস 
কেরন না aথবা মৃত] 

1 
 

2 

1 
 

2 

3.2 আপিন িক জnগতভােবi iতালীয়ান নাগিরক? 

না 

হযঁ্া 

পবূর্বতর্ী নাগিরকতার িবেদশী রাে র নাম 

3.3 িকভােব আপিন iতালীয়ান নাগিরকt েপেলন?  

িবেয়র মাধয্েম aনয্ানয্ 

3.4 নং p  েদখনু 
 1 

 
2 

1 

 

 2 

িবেদশী নাগিরকতার রাে র নাম uেlখ কrন eবং 3.4 নং p  
েদখনু 

  নাগিরকt 3 

iতািলয়ান 

িবেদশী 

যাযাবর (নাগিরকtিবহীন) 3.4 নং p  েদখনু 
  

1 
 

2 

3 

 

3.2 নং p  েদখনু 
 

3.1  আপনার নাগিরকt? 
[iতািলয়ান নাগিরকt ছাড়াo আপনার যিদ aনয্ েদেশর নাগিরকt থােক তাহেল ধুমাt 
iতািলয়ান” নাগিরক uেlখ কrন] 

2.2 িবেয়র মাস eবং বছর 

2.3 সবর্েশষ িবেয়র পূবর্বতর্ী ৈববািহক aবsা 

[যিদ পূেবর্ eকািধক িবেয় সmাদন কের থােকন, তাহেল ধুমাt সবর্েশষ িবেয়র মাস eবং বছর uেlখ কrন] 

2  ৈববািহক aবsা eবং িবেয় 

2.1  ৈববািহক aবsা 

েয েকান কারেন িবেcদ  

আiনী pিkয়ায় িবেcদpাp/pাpা 

তালাকpাp/pাpা 

িবধবা/িবপtীক 

িববািহত/িববািহতা 
aিববািহত/aিববািহতা 3.1 নং p  েদখনু 

 1 
 

2 
 

3  

4 
 

5 
 

6 

1 

 

2 

3 

বছর মাস 

তালাকpাp/pাpা 

িবধবা/িবপtীক 

aিববািহত/aিববািহতা 

/ 

0820530054752 

 
 
  
তািলকা-e eর 
 1ম বয্িk   খn 2 চলমান 

eকক পt 

giricc
Rettangolo
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 িশkা   5 

5.1 নীেচর তািলকা েথেক আপনার aিজর্ত সেবর্াc িশkাগত েযাগয্তা িচিhত কrন 

েকান িশkাগত েযাগয্তা েনi eবং পড়েত o 
িলখেত পাির 

pাথিমক sুল সনদ (সমমান মূলয্ায়ন পরীkা) 

2-3 বছর েময়াদী uc মাধয্িমক sলু িডেpামা 

েকান িশkাগত েযাগয্তা েনi eবং পড়েত o 
িলখেত পাির না 

মাধয্িমক sুল সনদ (aথবা কমর্মূখী িশkা) 

01 

02 

03 

04 

05 

06 4-5 বছর েময়াদী uc মাধয্িমক sলু িডেpামা 

িযিন 5.1 নং pে র 07 েথেক 12 নং ঘের kস িচh িদেয়েছন  

পুরাতন িশkা পdিতেত (2-3 বছর েময়াদী) িব িবদয্ালয় িডেpামা
(সরাসির sলু aথবা পয্ারা-িব িবদয্ালয় েথেক pাp িবেশষািয়ত িডgী)  

07 

08 

10 

11 

12 

09 

পুরাতন িশkাkেমর sাতক (4-6 বছর েময়াদী),  eক চেkর নতুন 
িশkাkেমর sাতেকাtর aথবা িবেশষািয়ত sাতেকাtর, নতনু িশkাkেমর 
িd-বািষর্ক  sাতেকাtর (2য় পবর্) 

নতুন িশkাkম aনুযায়ী sাতক (1ম পবর্)  
চাrকলা, স ীত eবং েকািরogাফীেত (A.F.A.M.) 2য় পেবর্র uc িশkা সনদ 

চাrকলা, স ীত eবং েকািরogাফীেত (A.F.A.M.) 1ম পেবর্র ucিশkা 
সনদ  

চাrকলা, নতৃয্কলা, নাটয্কলা, iিজয়া/ISIA –eর uপর eকােডমীক 
িডেpামা (পুরাতন িশkাপdিত) 

(eকািধক utর েদয়া সmব) 

5.2 আপিন িক েপাs-gয্াজেুয়ট aথবা েপাs-িডেpামা A.F.A.M েকাসর্িট সmn কেরেছন?  

1ম পেবর্র sাতেকাtর 

sলু aব েsশালাiেজশন 

িপeiচিড 

2য় পেবর্র sাতেকাtর 

 3 

1 

4 

2 

হযঁ্া 

না 

1 

2 

5.3 আপনার  সmn  েকাসর্িট িচিhত কrন 

কমুেন  eবং pিভn eর সংিkp 
নাম uেlখ কrন  

ei বাসsােন 

ei েপৗরসভা/কমুেনেত,িকnt aনয্ বাসsান বা সহাবsােন (েযমন আtীয় বা বnুর বাসা, সামিরক বয্ারাক,হাসপাতাল) 

iতািলর aনয্ েপৗরসভা/কমেুনেত 

িবেদেশ 

1 
 

2 
 

3 

4 

কমুেন eবং pিভn eর সংিkp নাম 
uেlখ কrন  

ei বাসsােন 

ei েপৗরসভা/কমুেনেত িকnt aনয্ বাসsান বা সহাবsােন (েযমন আtীয় বা বnুর বাসা, সামিরক বয্ারাক,হাসপাতাল) 

iতািলর aনয্ েপৗরসভা/কমেুনেত 

িবেদেশ 

1 
 

2 
 

3 

4 িবেদশী রাে র নাম uেlখ কrন 

4.2 eক বছর পূেবর্ sায়ীভােব েকাথায় বসবাস করেতন (9i aেkাবর 2010)? 

4.3 পঁাচ বছর পূেবর্ sায়ীভােব েকাথায় বসবাস করেতন  (9i aেkাবর 2006)? 

pিভn  

pিভn  

িবেদশী রাে র নাম uেlখ কrন 

4.1 জিরপকালীন সমেয় আপনার aবsান েকাথায় িছল (9i aেkাবর 2011)? 

  বতর্মান eবং পূবর্বতর্ী বাসsান 4 

ei বাসsােনi 

ei েপৗরসভা/কমেুনেত,িকnt aনয্ বাসsান বা সহাবsােন (েযমন আtীয় বা 
বnুর বাসা, সামিরক বয্ারাক,হাসপাতাল) 

iতািলর aনয্ েপৗরসভা/কমেুনেত 

1 

2 

3 

িবেদেশ 4 

 
  
তািলকা-e eর 
 1ম বয্িk   খn 2 চলমান 

eকক পt 
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6.3 আপিন িক 11i েসেpmর েথেক 8i aেkাবর পযর্n সিkয়ভােব েকান চাকির খুেঁজেছন 
aথবা sতntভােব েকান কাজ r করার বয্বsা কেরেছন?   

6.4 যিদ েয েকান সময় আপনার সেুযাগ হয়, আপিন িক 2 সpােহর মেধয্i 
কাজ r করেত pstত? 

হযঁ্া 

না 

1 

 2 

হযঁ্া 

না 

1 

 2 6.6 নং p  েদখনু 

6.6 aেkাবর মােসর 2 েথেক 8 তািরেখ (1ম সpােহ) আপিন িছেলন  

ছাt/ছাtী 

গৃহকতর্া/গৃিহনী 

aনয্ানয্ 

2 

3 

1 

4 

6.6 নং p  েদখনু 

পূবর্বতর্ী কােজর জনয্ eক বা eকািধক aবসর ভাতা gহণকারী aথবা মলূধন 
েথেক আয় gহণকারী(sাবর aথবা asাবর সmিtর আয়) 

না 

6.5 আপিন িক আেগ কখেনা েবতনভূk কমর্ী িহসােব aথবা পািরবািরক সহায়তাকারী 
িহসােব কাজ কেরেছন?    

হযঁ্া 1 

 2 
7.1 নং p  েদখনু 

[যিদ আপনার aবsা িনেnবিণর্ত তািলকায় eকািধকবার uেlিখত হয়, তাহেল 
তািলকায় েযিট আেগ পােবন েসিট বাছাi কrন  
uদাহরণsrপ, যিদ আপিন eকজন গহৃকমর্ী হন eবং বাধর্কয্জিনত কারেন ভাতা 
পান তাহেল 1 নং ঘর পূরন কrন] 

15 বছর িকংবা তার aিধক বয়সীরা 6.1 নং pে র utর িদেবন 
aনুdর্ 15 বছেরর েkেt 7.1 নং pে র utর িদেবন 

0820530054752 

 
 
  
তািলকা-e eর 
 1ম বয্িk   খn 2 চলমান 

eকক পt 

7.1 নং p  েদখনু 

6.2 aেkাবর মােসর 2 েথেক 8 তািরেখ (1ম সpােহ) েযiভােবi েহাক আপিন িক কমর্েkেt 
aনপুিsত িছেলন?  

(aথর্াৎ aসsুতা, ছুিট, মnাকালীন সহায়তা(কাসসা iেngািচয়েন), কমর্েkেt hাসকতৃ কাজকমর্ iতয্ািদ) 

হযঁ্া 

না 

1 

 2 

7.1 নং p  েদখনু 

6.1  জিরেপর  আেগর সpােহ (2 েথেক 8 aেkাবর) আপিন িক নূনয্তম 1 ঘnা কাজ 

কেরেছন? 

হযঁ্া 

না 

1 

2 

[আপিন পাির িমক েপেয়েছন বা পােবন aথবা িবনা পাির িমেক কাজ কেরেছন 
েসi কাজ েক িবেবচনা কrন। িবনা পাির িমেক কাজ হেc যিদ ধমুাt আপিন 
ৈদনিnন পািরবািরক কমর্েkেt কাজ কের থােকন] 

 েপশাগত aথবা aেপশাগত aবsা  6 

giricc
Rettangolo
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7.2 আপনার ৈদনিnন িশkা pিত ান eবং কােজর sান েকাথায়?  

ei েপৗরসভা/কমুেন   

iতািলর aনয্ েপৗরসভা কমেুন  eবং pিভn eর সংিkp 
নাম uেlখ কrন  

িবেদশ িবেদশী রাে র নাম uেlখ কrন 

1 
 

2 

3 

7.3 পুেরা িঠকানা uেlখ কrন, েকান সংিkprপ ছাড়াi 

(েযমন PIAZZA GIUSEPPE VERDI 1) 

pিভn  

 
  
তািলকা-e eর  
1ম বয্িk   খn 2 চলমান 

eকক পt 

[েপশাজীবী-ছাt/ছাtী েক তাঁেদর কমর্sেলর িঠকানা uেlখ করেত হেব, িশkা pিত ােনর নয়। িযিন পিরবহনখােতর েপশায় িনেয়ািজত (গািড়, ে ন, াম,িবমান, জাহাজ চালক 
iতয্ািদ) তােক েসi েসবাpদােনর sােনর (বাস, ে ন, াম, িবমান, জাহাজ য্াn) নাম uেlখ করেত হেব] 

  িশkােkt aথবা কমর্েkt  7 

ei eকক পেtর eখােনi পিরসমািp 

7.1 আপিন িক ৈদিনক িশkা pিত ােন aথবা কমর্েkেt যান ? 

হযঁ্া, আিম ৈদিনক িশkা pিত ােন যাi (কমর্মূখী pিশkণ েকাসর্সহ) 

হযঁ্া, আিম ৈদিনক কমর্েkেt যাi  
না, কারন আিম বাসােতi পড়া না কির  
না, কারন আিম বাসােতi কাজ কির  
না, কারন আমার িনিদর্  েকান কমর্েkt েনi  
(িপয়ািjিs, িরেpেজিnিটভ iতয্ািদ) 

না, কারন আিম পড়া না o কাজ কিরনা  
eবং কমর্মূখী pিশkণ েকাসর্o কিরনা) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7.2 নং p  েদখনু 

ei eকক পেtর eখােনi পিরসমািp 

7.4 আপিন েকান বাসsান েথেক pিতিদন িশkা pিত ােন aথবা কমর্েkেt যান?  

ei বাসsান ei বাসsান বয্তীত aনয্ আেরকিট বাসsান 

7.5 আপিন িক pিতিদনi িশkা pিত ান aথবা কমর্েkt েথেক ei বাসsােন িফের আেসন? 

হযঁ্া না 

1 2 

1 2 
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 িনবnীকরণ  তথয্ 1 

আtীয়তার সmকর্ িবদয্মান নয় eমন সহাবsানকারী বয্িkগণ  

মািলেকর সােথ যগুল িহসােব সহাবsান 

মািলেকর stী/sামী 

মািলক বা সহাবsানকারী/eকেt বসবাসকারী বয্িkর সnান 

ধমুাt মািলেকর সnান 
ধমুাt সহাবsানকারী/eকেt বসবাসকারী বয্িkর সnান 

মািলেকর বাবা-মা(sামী-stী/বাবা-মােয়র সােথ সহাবsান) 

মািলেকর র/ া ড়ী  
মািলেকর ভাi/েবান 

sামী-stী/eকেt বসবাসকারী বয্িkর ভাi/েবান 

মািলেকর ভাi/েবােনর sামী-stী/সহাবsানকারী aথবা sামী-stী/সহাবsানকারী 
বয্িkর ভাi/েবান 

মািলক বা সহাবsানকারী/eকেt বসবাসকারী বয্িkর জামাতা/পূtবধু
(েছেল/েমেয়র sামী-stী/সহাবsানকারী) 

মািলক বা sামী-stী/সহাবsানকারী বয্িkর ভাgা-ভাgী/ভািতজা-ভািতিজ  
(ভাi-েবােনর সnান) 

মািলক বা sামী-stী/সহাবsানকারী বয্িkর নািত-নাতনী (সnােনর পূt-
কনয্া)  

মািলক বা sামী-stী/সহাবsানকারী বয্িkর aনয্ানয্ আtীয় 
মািলক বা sামী-stী/সহাবsানকারী বয্িkর নানা-নানী/দাদা-দাদী 

02 
 

03 
 

04 
 

04 
 

05 
 

06 
 
 

07 
 

08 
 

09 
 

10 
 
 

12 
 
 

13 
 
 

14 
 
 

15 
 

16 
 
 

17 
 

 

1.1 পািরবািরক তথয্পেtর মািলেকর সােথ আtীয়তার সmকর্ বা সহাবsান/
eক সােথ বসবাস 

1.2 িল  

পুrষ 

মিহলা 

1.3 জnতািরখ 

1 

2 

/ / 
িদন বছর মাস 

1.4 জnsান 

ei েপৗরসভা/কমুেনেত 

iতালীর aনয্ েপৗরসভা/কমুেনেত কমুেন eবং pিভn eর সংিkp 
নাম uেlখ কrন  

িবেদেশ িবেদশী রাে র নাম uেlখ কrন 

1 
 

2 

3 

1.5 আপিন িক ei েপৗরসভা/কমুয্েনেত িনবিnত? 

হযঁ্া, ei বাসsােন 

না, iতালীর aনয্ েপৗরসভায় 

না, iতালীর েকান েপৗরসভােতi না 

1 
 

2 
 

3 

4 

হযঁ্া, িকnt aনয্ বাসsােন aথবা সহাবsান 

কমুেন eবং pিভn eর সংিkp নাম 
uেlখ কrন  

pিভn 

pিভn  

েপৗরসভার জিরপ aিফেসর  

জনয্ সংরিkত 
পনুrdার  েকাড 

0820530054752 

 
 
তািলকা-e eর  
2য় বয্িk   

খn 2 চলমান 
eকক পt 

[িনবnীকতৃ েপৗরসভািট হেc েযখােন বয্িk তার পিরচয়পt eবং grtপূণর্ 
pতয্য়নপেtর জনয্ আেবদন করেত পােরন ] 

giricc
Rettangolo
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3.4 আপনার মা েকাথায় জngহন কেরেছন? 

iতািলেত 

িবেদেশ 

3.5 আপনার বাবা েকাথায় জngহন কেরেছন? 

iতািলেত 

িবেদেশ 

িবেদশী রাে র জnsােনর নাম uেlখ কrন  

িবেদশী রাে র জnsােনর নাম uেlখ কrন  

[আপনার মােয়র জnsান uেlখ কrন যিদo আপনার মা ei বাসsােন sায়ীভােব বসবাস কেরন 
না aথবা মতৃ] 

[আপনার বাবার জnsান uেlখ কrন যিদo আপনার বাবা ei বাসsােন sায়ীভােব বসবাস 
কেরন না aথবা মৃত] 

1 
 

2 

1 
 

2 

3.2 আপিন িক জnগতভােবi iতালীয়ান নাগিরক? 

না 

হযঁ্া 

পবূর্বতর্ী নাগিরকতার িবেদশী রাে র নাম 

3.3 িকভােব আপিন iতালীয়ান নাগিরকt েপেলন?  

িবেয়র মাধয্েম aনয্ানয্ 

3.4 নং p  েদখনু 
 1 

 
2 

1 

 

 2 

িবেদশী নাগিরকতার রাে র নাম uেlখ কrন eবং 3.4 নং p  
েদখনু 

  নাগিরকt 3 

iতািলয়ান 

িবেদশী 

যাযাবর (নাগিরকtিবহীন) 3.4 নং p  েদখনু 
  

1 
 

2 

3 

 

3.2 নং p  েদখনু 
 

3.1  আপনার নাগিরকt? 
[iতািলয়ান নাগিরকt ছাড়াo আপনার যিদ aনয্ েদেশর নাগিরকt থােক তাহেল ধুমাt 
iতািলয়ান” নাগিরক uেlখ কrন] 

2.2 িবেয়র মাস eবং বছর 

2.3 সবর্েশষ িবেয়র পূবর্বতর্ী ৈববািহক aবsা 

[যিদ পূেবর্ eকািধক িবেয় সmাদন কের থােকন, তাহেল ধুমাt সবর্েশষ িবেয়র মাস eবং বছর uেlখ কrন] 

2  ৈববািহক aবsা eবং িবেয় 

2.1  ৈববািহক aবsা 

েয েকান কারেন িবেcদ  

আiনী pিkয়ায় িবেcদpাp/pাpা 

তালাকpাp/pাpা 

িবধবা/িবপtীক 

িববািহত/িববািহতা 
aিববািহত/aিববািহতা 3.1 নং p  েদখনু 

 1 
 

2 
 

3  

4 
 

5 
 

6 

1 

 

2 

3 

বছর মাস 

তালাকpাp/pাpা 

িবধবা/িবপtীক 

aিববািহত/aিববািহতা 

/ 

 
 
তািলকা-e eর  
2য় বয্িk   খn 2 চলমান 

eকক পt 
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6 বছর িকংবা তার aিধক বয়সীরা 5.1 নং p  েথেক utর িদেবন 
aনুdর্ 6 বছেরর েkেt 7.1 নং p  েথেক utর িদেবন 

 িশkা   5 

5.1 নীেচর তািলকা েথেক আপনার aিজর্ত সেবর্াc িশkাগত েযাগয্তা িচিhত কrন 

েকান িশkাগত েযাগয্তা েনi eবং পড়েত o 
িলখেত পাির 

pাথিমক sুল সনদ (সমমান মূলয্ায়ন পরীkা) 

2-3 বছর েময়াদী uc মাধয্িমক sলু িডেpামা 

েকান িশkাগত েযাগয্তা েনi eবং পড়েত o 
িলখেত পাির না 

মাধয্িমক sুল সনদ (aথবা কমর্মূখী িশkা) 

01 

02 

03 

04 

05 

06 4-5 বছর েময়াদী uc মাধয্িমক sলু িডেpামা 

িযিন 5.1 নং pে র 07 েথেক 12 নং ঘের kস িচh িদেয়েছন  

পুরাতন িশkা পdিতেত (2-3 বছর েময়াদী) িব িবদয্ালয় িডেpামা
(সরাসির sলু aথবা পয্ারা-িব িবদয্ালয় েথেক pাp িবেশষািয়ত িডgী)  

07 

08 

10 

11 

12 

09 

পুরাতন িশkাkেমর sাতক (4-6 বছর েময়াদী),  eক চেkর নতুন 
িশkাkেমর sাতেকাtর aথবা িবেশষািয়ত sাতেকাtর, নতনু িশkাkেমর 
িd-বািষর্ক  sাতেকাtর (2য় পবর্) 

নতুন িশkাkম aনুযায়ী sাতক (1ম পবর্)  
চাrকলা, স ীত eবং েকািরogাফীেত (A.F.A.M.) 2য় পেবর্র uc িশkা সনদ 

চাrকলা, স ীত eবং েকািরogাফীেত (A.F.A.M.) 1ম পেবর্র ucিশkা 
সনদ  

(eকািধক utর েদয়া সmব) 

5.2 আপিন িক েপাs-gয্াজেুয়ট aথবা েপাs-িডেpামা A.F.A.M েকাসর্িট সmn কেরেছন?  

1ম পেবর্র sাতেকাtর 

sলু aব েsশালাiেজশন 

িপeiচিড 

2য় পেবর্র sাতেকাtর 

 3 

1 

4 

2 

হযঁ্া 

না 

1 

2 

5.3 আপনার  সmn  েকাসর্িট িচিhত কrন 

চাrকলা, নতৃয্কলা, নাটয্কলা, iিজয়া/ISIA –eর uপর eকােডমীক 
িডেpামা (পুরাতন িশkাপdিত) 

যার  বসবােসর েময়াদ বয়স 1 বছর বা  তার aিধক 

যার  বসবােসর েময়াদ বয়স 5 বছর বা  তার aিধক 

কমুেন eবং pিভn eর সংিkp 
নাম uেlখ কrন  

ei বাসsােনi 

ei েপৗরসভা/কমেুনেত,িকnt aনয্ বাসsান বা সহাবsােন  

iতািলর aনয্ েপৗরসভা/কমেুনেত 

িবেদেশ 

1 
 

2 
 

3 

4 

কমুেন eবং pিভn eর সংিkp নাম 
uেlখ কrন  

ei বাসsােনi 

ei েপৗরসভা/কমেুনেত,িকnt aনয্ বাসsান বা সহাবsােন  

iতািলর aনয্ েপৗরসভা/কমেুনেত 

িবেদেশ 

1 
 

2 
 

3 

3 িবেদশী রাে র নাম uেlখ কrন 

4.2 eক বছর পূেবর্ sায়ীভােব েকাথায় বসবাস করেতন (9i aেkাবর 2010)? 

4.3 পঁাচ বছর পূেবর্ sায়ীভােব েকাথায় বসবাস করেতন  (9i aেkাবর 2006)? 

pিভn  

pিভn  

িবেদশী রাে র নাম uেlখ কrন 

4.1 জিরপকালীন সমেয় আপনার aবsান েকাথায় িছল (9i aেkাবর 2011)? 

  বতর্মান eবং পূবর্বতর্ী বাসsান 4 

ei বাসsােনi 

ei েপৗরসভা/কমেুনেত,িকnt aনয্ বাসsান বা সহাবsােন (েযমন আtীয় বা 
বnুর বাসা, সামিরক বয্ারাক,হাসপাতাল) 

iতািলর aনয্ েপৗরসভা/কমেুনেত 

1 

2 

3 

িবেদেশ 4 

0820530054752 

 
 
  
তািলকা-e eর  
2য় বয্িk   খn 2 চলমান 

eকক পt 

giricc
Rettangolo
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তািলকা-e eর  
2য় বয্িk   খn 2 চলমান 

eকক পt 

15 বছর িকংবা তার aিধক বয়সীরা 6.1 নং p  েথেক utর িদেবন 
aনুdর্ 15 বছেরর েkেt 7.1 নং p  েথেক utর িদেবন 

 েপশাগত aথবা aেপশাগত aবsা  6 

6.3 আপিন িক 11i েসেpmর েথেক 8i aেkাবর পযর্n সিkয়ভােব েকান চাকির খুেঁজেছন 
aথবা sতntভােব েকান কাজ r করার বয্বsা কেরেছন?   

6.4 যিদ েয েকান সময় আপনার সেুযাগ হয়, আপিন িক 2 সpােহর মেধয্i 
কাজ r করেত pstত? 

হযঁ্া 

না 

1 

 2 

হযঁ্া 

না 

1 

 2 6.6 নং p  েদখনু 

6.6 aেkাবর মােসর 2 েথেক 8 তািরেখ (1ম সpােহ) আপিন িছেলন  

ছাt/ছাtী 

গৃহকতর্া/গৃিহনী 

aনয্ানয্ 

2 

3 

1 

4 

6.6 নং p  েদখনু 

পূবর্বতর্ী কােজর জনয্ eক বা eকািধক aবসর ভাতা gহণকারী aথবা মলূধন 
েথেক আয় gহণকারী(sাবর aথবা asাবর সmিtর আয়) 

না 

6.5 আপিন িক আেগ কখেনা েবতনভূk কমর্ী িহসােব aথবা পািরবািরক সহায়তাকারী 
িহসােব কাজ কেরেছন?    

হযঁ্া 1 

 2 
7.1 নং p  েদখনু 

[যিদ আপনার aবsা িনেnবিণর্ত তািলকায় eকািধকবার uেlিখত হয়, তাহেল 
তািলকায় েযিট আেগ পােবন েসিট বাছাi কrন  
uদাহরণsrপ, যিদ আপিন eকজন গহৃকমর্ী হন eবং বাধর্কয্জিনত কারেন ভাতা 
পান তাহেল 1 নং ঘর পূরন কrন] 

7.1 নং p  েদখনু 

6.2 aেkাবর মােসর 2 েথেক 8 তািরেখ (1ম সpােহ) েযiভােবi েহাক আপিন িক কমর্েkেt 
aনপুিsত িছেলন?  

(aথর্াৎ aসsুতা, ছুিট, মnাকালীন সহায়তা(কাসসা iেngািচয়েন), কমর্েkেt hাসকতৃ কাজকমর্ iতয্ািদ) 

হযঁ্া 

না 

1 

 2 

7.1 নং p  েদখনু 

6.1  জিরেপর  আেগর সpােহ (2 েথেক 8 aেkাবর) আপিন িক নূনয্তম 1 ঘnা কাজ 

কেরেছন? 

হযঁ্া 

না 

1 

2 

[[আপিন পাির িমক েপেয়েছন বা পােবন aথবা িবনা পাির িমেক কাজ কেরেছন েসi কাজ েক 
িবেবচনা কrন। িবনা পাির িমেক কাজ হেc যিদ ধমুাt আপিন ৈদনিnন পািরবািরক 
কমর্েkেt কাজ কের থােকন] 
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হযঁ্া, আিম ৈদিনক িশkা pিত ােন যাi (িকnার গােটর্ন, িশ  িবদয্ালয় eবং 
কমর্মখূী pিশkণ েকাসর্সহ)   

0820530054752 

 
 
  
তািলকা-e eর  
2য় বয্িk   খn 2 চলমান 

eকক পt 

েপৗরসভার জিরপ aিফেসর  

জনয্ সংরিkত 

  িশkােkt aথবা কমর্েkt  7 

ei eকক পেtর eখােনi পিরসমািp 

7.2 নং p  েদখনু 

7.2 আপনার ৈদনিnন িশkা pিত ান eবং কােজর sান েকাথায়?  

ei েপৗরসভা/কমুেন  

iতািলর aনয্ েপৗরসভা কমুেন eবং pিভn eর সংিkp 
নাম uেlখ কrন  

িবেদশ িবেদশী রাে র নাম uেlখ কrন 

7.3 পুেরা িঠকানা uেlখ কrন, েকান সংিkprপ ছাড়াi 

(েযমন PIAZZA GIUSEPPE VERDI 1) 

pিভn  

[েপশাজীবী-ছাt/ছাtী েক তাঁেদর কমর্sেলর িঠকানা uেlখ করেত হেব, িশkা pিত ােনর নয়। িযিন পিরবহনখােতর েপশায় িনেয়ািজত (গািড়, ে ন, াম,িবমান, জাহাজ চালক 
iতয্ািদ) তােক েসi েসবাpদােনর sােনর (বাস, ে ন, াম, িবমান, জাহাজ য্াn) নাম uেlখ করেত হেব] 

হযঁ্া, আিম ৈদিনক কমর্েkেt যাi  
না, কারণ আিম বাসােতi পড়া না কির  
না, কারণ আিম বাসােতi কাজ কির  
না, কারণ আমার িনিদর্  েকান কমর্েkt েনi  
(িপয়ািjিs, িরেpেজিnিটভ iতয্ািদ) 

না, কারণ আিম পড়া না o কাজ কিরনা  
eবং কমর্মূখী pিশkণ েকাসর্o কিরনা) 

ei eকক পেtর eখােনi পিরসমািp 

7.4 আপিন েকান বাসsান েথেক pিতিদন িশkা pিত ােন aথবা কমর্েkেt যান?  

ei বাসsান ei বাসsান বয্তীত aনয্ আেরকিট বাসsান 

7.5 আপিন িক pিতিদনi িশkা pিত ান aথবা কমর্েkt েথেক ei বাসsােন িফের আেসন? 

হযঁ্া না 

1 2 

1 2 

1 
 

2 

3 

7.1 আপিন িক ৈদিনক িশkা pিত ােন aথবা কমর্েkেt যান ? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

giricc
Rettangolo
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পিরসংখয্ানসংkাn েগাপনীয়তা ,utরসংkাn বাধয্বাধকতা ,সংি েদর েগাপনীয়তা eবং aিধকার সরুkা৷ 

- “জনসংখয্া eবং বাসsান জিরপ সংkাn iuেরািপয়ান পালর্ােমn eবং কাuিnেলর  আiনকানুন” - িবিধমালা (CE) নং 763, 9i জুলাi 2008; 

- “aথর্ৈনিতক িsিতশীলতা eবং pিতেযাগীতার জনয্ জrরী পদেkপ”- aনুেcদ 50 (জিরপ সংkাn) - আiনী িডিk নং 78, 31েশ েম 2010 সংেশাধনীর মাধয্েম 
পিরবিতর্ত আiন নং 122, 20i জুলাi 2010; 

- “15 তম সাধারন জনসংখয্া eবং বাসsান জিরেপর সাধারন পিরকlনা” - জাতীয় পিরসংখয্ান inিটিটuট সভাপিতর িসdােn গৃহীত পিরকlনা নং 6/11/PRES, 18i 
েফbrয়ারী 2011 (aিফিশয়াল গয্ােজট নং 55, 8i মাচর্ 2011); 

- “জাতীয় পিরসংখয্ান িসেsম eবং জাতীয় পিরসংখয্ান inিটিটuট পূনর্বয্বsাপনা সংkাn িনয়মাবলী ” – ধারা 6 - bis (বয্িkগত তথয্ pিkয়াকরণ), 7 (পিরসংখয্ান 
সংkাn তথয্ pদােন বাধয্বাধকতা), 8 (পিরসংখয্ান aিফেস কমর্রত কমর্ীেদর েগাপনীয়তা), 9 (পিরসংখয্ােনর েগাপনীয়তা রkা বয্বsা), 11 (pশাসিনক জিরমানা), 13 
(জাতীয় পিরসংখয্ান কমর্সূচী) - আiনী িডিk নং 322, 6i েসেpmর 1989 eবং পরবতর্ী সংেশাধন eবং সংেযাজন; 

- “জাতীয় পিরসংখয্ান inিটিটuট পূনর্বয্বsাপনা সংkাn িনয়মাবলী” – pজাতেntর রা পিতর pjাপন নং 166, 7i েসেpmর 2010; 

- “জনসংখয্া িনবnেনর নতুন িনয়মাবলী aনুেমাদন” - pজাতেntর রা পিতর pjাপন নং 223, 30েশ েম 1989; 

- “বয্িkগত তথয্ সুরkা েকাড” – আiনী িডিk নং 196, 30েশ জুন 2003, ধারা 2 (uেdশয্), 4 (সংjা), 7-10 (সংি  বয্িkর aিধকার), 13 (তথয্), 28-30 
(pিkয়াকরণ সংি  বয্িk), 104-110 (পিরসংখয্ান o ৈবjািনক uেdশয্ pিkয়াকরণ); 

- “জাতীয় পিরসংখয্ান িসেsেমর aধীেন পিরসংখয্ান eবং ৈবjািনক গেবষণার কােজ বয্িkগত তথয্ pিkয়াকরণ নীিত eবং পিরচালনা েকাড ” – িবেশষতঃ ধারা 7 (জাতীয় 
পিরসংখয্ান িসেsেমর anভরূ্k নন eমন কােরা সােথ েযাগােযাগ) eবং ধারা 8 (Sistan – িসsান সংি েদর মেধয্ তথয্ েযাগােযাগ) (বয্িkগত তথয্ সুরkা েকাড eর 
ধারা 3 – আiনী িডিk নং 196, 30েশ জুন 2003); 

- “2011-2013 েময়াদী িt-বাষর্ীক জাতীয় পিরসংখয্ান কমর্সচূী aনুেমাদন” eবং তৎসংি  1989 সােলর আiনী িডিk 322 eর 7 নং ধারা, যােত যথাkেম েবসরকারী  বয্িkগেণর 
বাধয্তামূলকভােব utর pদান eবং  utর pদােন asীকিৃতর কারেন জিরমানার িবধান সংkাn সমীkা তািলকা anভর্k - মntী পিরষদ সভাপিতর pjাপন 31i মাচর্ 2011 ।  



 
 

 

eসিপ/812.2011             রাম, 11i জুলাi 2011  

ভd মিহলা o মেহাদয়গণ, 
 
আপনার সদয় aবগিতর জন  জানােনা যােc য, 2011- 2013 সােলর জাতীয় পিরসংখ ান কমসূচীর( কাড IST- 02406) আoতায় জাতীয় 
পিরসংখ ান inিটিটuট (ISTAT), iতালীয়ান সরকারী পিরসংখ ান সংsা eবং iuেরাপীয় iuিনয়ন eেজnী কতৃক 2011 সােলর aেkাবর মােস 
15 তম জনসংখ া eবং গৃেহর সাধারন জিরপ aনুি ত হেব।   
 
pিত দশ বছর পরপর জাতীয় ভূখেn জিরপ aনুি ত হয়, যা সমg iতালী eবং তার িবিভn a লসমূেহর জনসংখ া eবং সামািজক গঠন কাঠােমা, 
বসবােসর sান সmেক বাsবিভিtক দরকারী তথ  পেত eবং িবিভn ধরেনর pিত ান, ব বসা o নাগিরকেদর সmেক সম ক ধারনা পেত 
grtপূণ সমীkা দয়। সিত কার aেথ আমরা নাগিরকরাi হিc ei জিরেপর মূল ভূিমকায় eবং জিরেপ আমােদর সবার aংশgহন aত n 
grtপূণ। তাছাড়া, িকছু তথ  পৗরসভা কতৃক িনবnন পূনঃিনিরkন eর জন  ব বhত হেব। ei gরtপূণ eবং sশকাতর জিরপ সmn করেত 
inারেনেটর মাধ েম আেবদনপt (যা আেবদনপt পূরন সহািয়কাসহ ei িচিঠর সােথ সংযুিk িহসােব পােবন) পূরণ করার জন  আপনােক 
aংশgহন করার aনুেরাধ জানািc। যেহতু জিরপ r হেব 9 aেkাবর 2011 তািরেখ, তাi uk তািরেখর পূেব আেবদনপt পূরণ না করার জন  
আপনােক aনুেরাধ জানােনা যােc।  
  
িবিভn pে র utের দয়া আপনার য কান ধরেনর তথ  o uপােtর গাপনীয়তা সুিনি ত। জনসংখ ার সাধারন জিরেপর সময় সংগৃহীত তথ , 
পিরসংখ ান সংkাn গাপনীয়তা আiন eবং ব িkগত তথ  গাপনীয়তা আiন (আiনী িডিk নং 196/2003) dারা সুরিkত। সুিনিদ ভােব 
বলেত গেল পরবতীেতo ei তথ  eবং uপাtgিল ব বহার হেত পাের, িবেশষত জাতীয় পিরসংখ ান িসেsম eবং জিরপ কিমিট কতৃক 
পিরসংখ ান িবষেয় বjািনক গেবষনার জন  শতসােপেk eবং পিরসংখ ােনর জন  ব িkগত তথ  ব বsাপনা নীিতর 7 নং aনুেcেদ uেlিkত 
িনয়ম aনুযায়ী জিরেপর ফলাফল pকাশ করা যােব। 
   
আiন aনুযায়ী ISTAT- eর কাজ হেc জনগন eবং বাসsােনর জিরপ করা eবং নাগিরকেদর দািয়t হেc জিরপ কােজ aংশgহন করা। 
বাধ তামূলক utর pদান, য কান ধরেনর পিরবতন o সংেযাজন eবং utর pদােন আiনভংগকারীর জিরমানা আiনী িডিk 322/1989 eর 
aনুেcদ 7 eবং 11 eর anভূk। eছাড়াo আপনার aবগিতর জন  জানােনা যােc য, সংেবদনশীল তথ  eবং ব িkর সরাসির পিরিচিত ছাড়াi 
িতন ভােগ জিরপ সংি  তথ  pকাশ হেত পাের।   
 
ব িkগত তেথ র তttাবধায়ক হেc ISTAT –  জাতীয় পিরসংখ ান inিটিটuট, Via Cesare Balbo 16 – 00184 Roma; ISTAT বা জাতীয় 
পিরসংখ ান inিটিটuট eর তttাবধায়ক হেc সাধারন জিরেপর কndীয় পিরচালক, যার সােথ যাগােযাগ কের aন ান  মেনানীত পিরচালকেদর 
সmেn eবং  সংি  আgহী ব িkর aিধকার সmেক জানেত পারেবন।   
 
eছাড়া য কান ধরেনর aিতিরk তেথ র জন  আপিন িবনামূেল  800 069 701 নাmাের যাগােযাগ করেত পােরন যা 1লা aেkাবর 2011 
থেক 29 ফbrয়ারী 2012 পযn (25 শ িডেসmর 2011 eবং 1লা জানুয়ারী 2012 ব তীত) সকাল 9: 00 থেক সn া 19: 00 পযn eবং 9i 

aেkাবর থেক 19i নেভmর 2011 পযn সকাল 8: 00 থেক রাত 22: 00 পযn কাযকর থাকেব aথবা আপিন ei iেমiল  
infocens2011@istat.it িঠকানায় iেমiল করেত পােরন।      
 
আপিন eবং আপনার পিরবােরর মহামূল বান সহেযাগীতার জন , আnিরক ধন বাদ জানািc।  

 
 

eনিরেকা জাভািnিন 
 
 
 
 



 
 

পিরসংখ ােনর গাপনীয়তা, utর pদােনর বাধ বাধকতা, গাপনীয়তার নীিতমালা eবং সংি  ব িkর aিধকার 
 
- “জনসংখ া eবং বাসsান জিরপ সংkাn iuেরািপয়ান পালােমn eবং কাuিnেলর  আiনকানুন” -  িবিধমালা (CE) নং 763, 9i জুলাi 2008;  

- “aথৈনিতক িsিতশীলতা eবং pিতেযাগীতার জন  জrরী পদেkপ”-  aনুেcদ 50 (জিরপ সংkাn) -  আiনী িডিk নং 78, 31 শ ম 2010 সংেশাধনীর মাধ েম 
পিরবিতত আiন নং 122, 20i জুলাi 2010;  

- “15 তম সাধারন জনসংখ া eবং বাসsান জিরেপর সাধারন পিরকlনা” -  জাতীয় পিরসংখ ান inিটিটuট সভাপিতর িসdােn গৃহীত পিরকlনা নং 6/11/PRES, 
18i ফbrয়ারী 2011 (aিফিশয়াল গ ােজট নং 55, 8i মাচ 2011);  

- “জাতীয় পিরসংখ ান িসেsম eবং জাতীয় পিরসংখ ান inিটিটuট পূনব বsাপনা সংkাn িনয়মাবলী ” –  ধারা 6 -  bis (ব িkগত তথ  pিkয়াকরণ), 7 
(পিরসংখ ান সংkাn তথ  pদােন বাধ বাধকতা), 8 (পিরসংখ ান aিফেস কমরত কমীেদর গাপনীয়তা), 9 (পিরসংখ ােনর গাপনীয়তা রkা ব বsা), 11 (pশাসিনক 
জিরমানা), 13 (জাতীয় পিরসংখ ান কমসূচী) -  আiনী িডিk নং 322, 6i সেpmর 1989 eবং পরবতী সংেশাধন eবং সংেযাজন;  

- “জাতীয় পিরসংখ ান inিটিটuট পূনব বsাপনা সংkাn িনয়মাবলী” –  pজাতেntর রা পিতর pjাপন নং 166, 7i সেpmর 2010;  

- “জনসংখ া িনবnেনর নতুন িনয়মাবলী aনুেমাদন” -  pজাতেntর রা পিতর pjাপন নং 223, 30 শ ম 1989;  

- “ব িkগত তথ  সুরkা কাড” –  আiনী িডিk নং 196, 30 শ জুন 2003, ধারা 2 (uেdশ ), 4 (সংjা), 7- 10 (সংি  ব িkর aিধকার), 13 (তথ ), 28- 30 
(pিkয়াকরণ সংি  ব িk), 104- 110 (পিরসংখ ান o বjািনক uেdশ  pিkয়াকরণ);  

- “জাতীয় পিরসংখ ান িসেsেমর aধীেন পিরসংখ ান eবং বjািনক গেবষণার কােজ ব িkগত তথ  pিkয়াকরণ নীিত eবং পিরচালনা কাড ” –  িবেশষতঃ ধারা 7 
(জাতীয় পিরসংখ ান িসেsেমর anভূk নন eমন কােরা সােথ যাগােযাগ) eবং ধারা 8 (Sistan –  িসsান সংি েদর মেধ  তথ  যাগােযাগ) (ব িkগত তথ  সুরkা 
কাড eর ধারা 3 –  আiনী িডিk নং 196, 30 শ জুন 2003);  

- “2011- 2013 ময়াদী িt- বাষীক জাতীয় পিরসংখ ান কমসূচী aনুেমাদন” eবং তৎসংি  1989 সােলর আiনী িডিk 322 eর 7 নং ধারা, যােত যথাkেম 
বসরকারী ব িkগেণর বাধ তামূলকভােব utর pদান eবং  utর pদােন asীকৃিতর কারেন জিরমানার িবধান সংkাn সমীkা তািলকা anভূk -  মntী পিরষদ 

সভাপিতর pjাপন 31i মাচ 2011 ( কাট aব কিnেত 28i জুন 2011- e িনবিnকৃত)। 
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পািরবািরক তথয্পূরণ গাiড       
মেডল CP.1B 

 
 
খn 1 – পিরবার o বাসsান িবষয়ক তথয্ 
 
p  1.1 
বাসsান বলেত eকিট ঘর েবাঝায় (aথবা eকািধক কk েবাঝায়), যাঃ 
 আবািসক বয্বহােরর জনয্;  
 পৃথক (aথর্াৎ, েদয়াল েবি ত eবং ছাদ িদেয় আcািদত);  
 sাধীন (aথর্াৎ, বাiের েথেক pেবেশর জনয্ anত eকিট pেবশপথ aথবা সাধারণ চলাচেলর পথ থােক, েযমনঃ রাsা, 

িসঁিড়, হলঘর, বারাnা, চtর, iতয্ািদ -  eর মােন হেc eকিট pেবশপথ যা aনয্ বাসার pেবশ পেথর সােথ সংি  
নয়);  

 যা eকিট বািড়র anভর্k (aথবা যা িনেজi eকিট বািড়)। 
 
eছাড়া aনয্ানয্ ধরেনর বাসsান (aথর্াৎ াময্মান, asায়ী o তাৎkিনক), sায়ী aথবা asায়ী বাসভবন িহসােব eক বা 
eকািধক বয্িkর dারা আদম মারীর সময় aিধকৃত (aথর্াৎ ে iলার- কারাভয্ান, তঁাবু, কাmার, কুঁেড়ঘর, ছাuিন, gহা, 
গািড় রাখার sান, ভগূভর্s ভাnার, েগালাঘর iতয্ািদ) েসi ধরেনর আবাসsল, যা বাসsােনর সংjার মেধয্ পেড় না।  
কূটৈনিতক বা দূতাবােসর আবাসsল বলেত িবেদশী ভখূেn বয্বhত বাসsানেক েবাঝায়। 
gc/সমি গত বািড় বলেত eকািধক েগা ীর েলােকর বসবােসর জনয্ aথবা eক বা eকািধক পিরবােরর জনয্ বয্বhত 
বাসsানেক েবাঝায়। ei ে নীেত েহােটল, হাসপাতাল, বৃdা ম, aভয্থর্নােকnd eবং িবিভn ধরেনর pিত ান (েযমনঃ 
ধমর্ীয়, িনরাময়, সহায়তা o িশkােকnd, iতয্ািদ) anভর্k। 
 
 যিদ পিরবারিট কূটৈনিতক বা দূতাবােসর anভর্k েকান বাসsােন বসবাস কের তাহেল 3 নং ঘরিটেত kস িচh িদন।  
 যিদ েকান gc বসতবািড়েত পিরবারিটর িনজs বাসsান থােক তাহেল 4 নং ঘরিটেত kস িচh িদন। aথর্াৎ, েকান 

পিরবার যিদ sায়ীভােব eকিট gc বসতবািড়েত িকংবা eকিট আবািসক েহােটল কেk sায়ীভােব aথবা eকক বাসার 
ৈবিশ য্ সmn নয় (aথর্াৎ, gc বসতবািড়র  anভর্k) eমন আবাসsল (েযমন,হাসপাতােল তttাবধায়েকর পিরবার 
যারা হাসপাতােলর েভতেরর বাসােতi বসবাস কেরন) বসবােসর জনয্ বয্বহার করেছন, েসi পিরবার ei ে ণীেত 
anভর্k।  

 

p  1.2 
বাসsােনর েভতের aবিsত েমেঝর আয়তন বগর্িমটাের (দশিমেকর পেরর aংশ বাদ িদেয়) uেlখ কrন, aথর্াৎ ধুমাt 
েদয়ােলর মধয্বতর্ী েমেঝর aংশ। eেkেt বারাnা, চtর eবং তৎসংলg aংশ (aথর্াৎ ভগূভর্s ঘর, িচেলেকাঠা eবং 
গয্ােরজ iতয্ািদ) িবেবিচত হেবনা । বািড়িট যিদ eকািধক তলা িবিশ  হয় aথবা যিদ sতnt pেবশ পথ সmিলত কk থােক, 
তাহেল সবgিল কেkর েদয়ােলর মধয্বতর্ী েমেঝর aংশ েযাগ কের েমাট আয়তন িহেসেব িবেবচনা করেত হেব।     
 

p  1.3 
যিদ বাসsােন ধুমাt eকিট পিরবার aবsান কের তাহেল 1 নং ঘরিট পূরণ কrন। eকািধক পিরবার বসবাস করেল 2 নং 
ঘরিট পূরণ কrন। িনিদর্  কের বলেত, eকi বাসােত িপতা- মাতা সmিকর্ত আtীয় বা আেবগ জিনত সmকর্ না থাকেল 
eকi সােথ বসবাসকারী পিরবারেক িভn পিরবার িহেসেব িচিhত করা যায়।  
 

p  1.4 
1.2 নং pে র 2 নং ঘর পূরণকারী পিরবার ei pে র utর িদেবন। ধুমাt eেkেt িনিদর্  ঘের eকসােথ বসবাসকারী 
pিতিট পিরবােরর জিরপপেt (িনজs পিরবার বয্িতত) uেlখ করেত হেব eবং ঐ সকল পিরবােরর aিভভাবক eর নাম  o 
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বংশগত নাম uেlখ করেত হেব। জিরপপেt 13 িট pwMÉ¡l সমnেয় গিঠত eকিট েকাড যা pিতিট জিরপপেtর pথম 
পাতার ডান িদেকর uপেরর aংেশ পাoয়া যায়।  
যিদ বাসsােন 4 িটর েবিশ পিরবার বসবাস কের তাহেল িবনামেূলয্র 800- 069701 নাmাের েফান কrন।   
 
p  1.5 
বাসsােন যিদ ধুমাt মািলক aথবা িনেদনপেk মািলকানার aংশীদার েকান বয্িk বসবাস কেরন তাহেল 1 নং ঘের kস 
িচh িদন। বাসsােনর kিত না কের বসবাস aথবা বাsবিভিtক কারেণ বসতবািড়র েভাগদখল (aথর্াৎ, বাসsান িহসােব) 
করার aিধকারী হেল;  বসতবািড় পুনrdারকরণ pিkয়া চলমান থাকেল aথবা ধুমাt খাস বািড় িবkয় কের থাকেল 
িকংবা বািড়র মািলক যিদ তার বািড়র aংশ বসবােসর জনয্ ভাড়া িদেয় রােখন তাহেলo 1 নং ঘের kস িচh িদন। 
বাসsােন বসবাসরত েকu যিদ বািড়র মািলক না হন, িকnt ভাড়া(ঘর 2) িনেয়েছন aথবা aনয্ কারেণ দখল(ঘর 3) 
কেরেছন, aথর্াৎ িবনামূেলয্ aথবা েযেকান ধরেণর কাজ সmn করার uেdশয্ aবsান কেরন তাহেল 2 aথবা 3 নং ঘের 
kস িচh িদন।  
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1  িনবnীকরণ তথয্ 
 

পিরবার eবং পিরবােরর সদসয্ সmেকর্ তথয্ েপেত “পািরবািরক তথয্পেtর তথয্পœ f¨lZL¡l£র সােথ সmকর্ aথবা 
eকেt বসবাস” িবষয়ক p িটর সােথ নারী- পূrষ সmকর্, ৈববািহক aবsা eবং িবেয়র তািরখ িবষয়ক p gিল করা হয়।  
িবেশষভােব ei p gিলর মােধয্ম তােদর পািরবািরক গঠন, সদসয্ সংখয্া eবং পিরবােরর ধরন (েযমন দmিতর সােথ 
থােক eমন সnােনর সংখয্া, ধুমাt বাবা aথবা মােয়র সােথ থােক eমন িশ র সংখয্া, েসiসব বয্িk যারা eকা বসবাস 
কেরন iতয্ািদ) সmেn জানা যায়।   
 

p  1.1 
পািরবািরক তথয্পœ f¨lZL¡l£র সােথ পািরবািরক বnন aথবা বসবােসর ধরণ uেlখ কrন।পািরবািরক তথয্পœ f¨lZL¡l£  
বলেত েসi বয্িkেক েবাঝায় যার নােম পািরবািরক িনবnন ফমর্ িনবিnত।   
 পািরবািরক তথয্পœ f¨lZL¡l£ aথবা মেনানীত বয্িkর ei pে র utর েদয়ার দরকার েনi (তািলকা e eর 01 নং 

বয্িk)। কারণ, eর utর iেতাপূেবর্ পূরণ করা হেয়েছ।  
 েয বয্িk দmিতসহ পািরবািরক তথয্পœ f¨lZL¡l£র সােথ বসবাস কেরন, যা হেত পাের িভn িলে র দmিত(নারী-

পুrষ) aথবা eকi িলে র(পূrষ- পূrষ/নারী- নারী) দmিত, েসেkেt 3 নং িবিধমালার যথাযথ ঘের kস িচh িদন।     
 পািরবািরক তথয্পœ f¨lZL¡l£ sামী/stী aথবা eকেt বসবাসকারী বয্িkর sামী/stী কতরৃ্ক sীকতৃ  সnানেদরেকo 

eকiভােব ে ণীিবভাগ করা হয়।  
 পািরবািরক তথয্পœ f¨lZL¡l£ sামী/stী aথবা eকেt বসবাসকারী বয্িkর sামী/stী মৃত হেল eমনিক তারা যিদ েসi 

বাসsােন sায়ীভােব বসবাস নাo কেরন েসi েkেt তােদর সnানেদরেক (eকেt বসবাসকারী বয্িkর sামী/stীর সnান) 
6 নং ঘর পূরণ করেত হেব। 

 পািরবািরক তথয্পœ f¨lZL¡l£র সােথ eকেt বসবাসকারী বয্িkর বাবা/মা (aথবা “ র/ া ড়ী”) েকo 8 নং ঘের 
kস িচh িদেত হেব।  

 পািরবািরক তথয্পœ f¨lZL¡l£ sামী/stী aথবা eকেt বসবাসকারী বয্িk যিদ েসi বাসsােন sায়ীভােব বসবাস নাo 
কেরন, েসi েkেt েসi বাসsােন বসবাসকারীর আtীয়- sজনেক (সnান বয্তীত) পািরবািরক সmেকর্র uপযkু ঘের 
kস িচh িদেত হেব। 

 পািরবািরক তথয্পœ f¨lZL¡l£ sামী/stী aথবা eকেt বসবাসকারী বয্িkর আtীয়- sজন যােদর uেlখ করা হয়িন 
(চাচা/মামা, চাচােতা/মামােতা/খালােতা/ফুফােতা ভাi), যারা sায়ীভােব ei বাসsােন বসবাস কেরন, তােদর েক 16 নং 
ঘের(aনয্ানয্ আtীয়- sজন) kস িচh িদেত হেব। 

 পািরবািরক তথয্পœ f¨lZL¡l£ sামী/stী aথবা eকেt বসবাসকারী বয্িkর সােথ েকান আtীয়তার সmকর্ িবদয্মান নয় 
eমন বয্িkগণ যারা sায়ীভােব ei বাসsােন বসবাস কেরন, তােদর েক 17 নং ঘের (“যুগল, আtীয়তা বা আnঃসmকর্ 
িবদয্মান eক সােথ বসবাস করা aনয্ বয্িk যার সােথ”) kস িচh িদেত হেব। যিদ ei বয্িkগণ নতুন পিরবার গঠন 
কেরন, তাহেল তােদরেক aনয্ আেরকিট পািরবািরক তথয্পt পূরণ করেত হেব।     

 পািরবািরক েসবক/গৃহপিরচারক (গৃহকমর্ী, পািরবািরক কােজ সহায়ক কমর্ী) যারা sায়ীভােব বসতবািড়েত বসবাস কেরন 
তােদর েক 17 নং ঘের kস িচh িদেত হেব। তারা েযেকান সময় নতনু পিরবার গঠন করেল তােদরেক aনয্ আেরকিট 
পািরবািরক তথয্পt পূরণ করেত হেব। 

 
p  1.2  
সুিনিদর্ ভােব পিরসংখয্ান জানার জনয্ ‘িল  িনেদর্শক’ eকিট pাথিমক সচূক যা িদেয় পুrষ eবং নারী আলাদা করা হয়।    
 

p  1.3  
জnতািরখ সংkাn p িট বয়স গণনা করেত সহায়ক, যােত কের মানেুষর বয়স গণনার েkেt ভলূ করার ঝুঁিক কমােনা 
যায়।  
 
জnতািরখ কথায় না িলেখ সংখয্ায় িলখেত হেব। িদন eবং মাস di সংখয্ায় িলখেত (aথর্াৎ 05/06/1967) হেব, 
pেয়াজেন pwMÉ¡l f¨®hÑ eকিট শূনয্ বিসেয় িদন। 
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p  1.4 
জnsান(েয sােন জn হেয়েছ) িবষয়ক p িট aনয্ানয্ তেথয্র (aথর্াৎ আবাসsল) সােথ সাম সয্ েরেখ করা হেয়েছ যা 
iতালীর aভয্nের eবং iতালী o aনয্ানয্ েদেশর মেধয্ মানুেষর aবsান িনেদর্শ কের। 
 বতর্মােন aবsানরত েপৗরসভায়(কমুেন) েকu জngহন করেল তােদরেক 1 নং ঘের (“ei েপৗরসভা”) kস িচh িদেত 

হেব।  
 aনয্ েপৗরসভায় যারা জngহণ কেরেছন তােদরেক েসi েপৗরসভার বতর্মান নাম uেlখ করেত হেব। eলাকার নাম 

(gাম/eলাকা, শহর iতয্ািদ) নয় বরং েপৗরসভার নাম uেlখ কrন। জিরেপর সময় েপৗরসভািট(কমেুন) েয 
pেদেশর(fÐ¢i¸Q¡) anভর্k, েসi pেদশ eর সংিkp নাম িলখনু। 

 যারা িবেদেশ জngহণ কেরেছন তােদরেক েসi েদেশর সীমানায় aবিsত জnsােনর বতর্মান নাম uেlখ করেত হেব। 
িবেদশী জnsােনর নাম লয্ািটন eবং iতালীয়ান akের িলখেত হেব।  

 
p  1.5 
েপৗরসভার নাম িনবnীকরণ pিkয়ার মাধয্েম বয্িkর আবাসsল যথাযথভােব শনাk করা সmব হয়। িনবnীকৃত 
েপৗরসভািট হেc েযখােন বয্িk তার পিরচয়পt eবং grtপূণর্ pতয্য়নপেtর জনয্ আেবদন করেত পােরন। যিদ 
পািরবািরক তথয্পেtর pথম পৃ ায় বাসsােনর িঠকানা বড় হােতর akের না িলখা থােক ধুমাt তখনi তথয্পœ f¨lZL¡l£  
eর utর িদেবন।  
 জিরপকৃত েপৗরসভােত িনবnীত বয্িkেক 1 নং ঘের (“হঁয্া, ei আবাসsল”) aথবা 2 নং ঘের (“হঁা, aনয্ আবাসsল বা 

eকেt বসবাস”) kস িচh িদেত হেব।   
 iতালীর aনয্ েপৗরসভায় িনবnীত বয্িkেক তার েপৗরসভার বতর্মান নাম uেlখ করেত হেব। eলাকার নাম 

(gাম/eলাকা, শহর iতয্ািদ) নয় বরং েপৗরসভার নাম uেlখ কrন। eছাড়াo, েপৗরসভািট েয pেদেশর anভর্k তার 
সংিkp নাম uেlখ করেত হেব।  

 যারা iতালীর েকান েপৗরসভােতi িনবnীত নয়, তােদরেক 4 নং ঘের kস িচh িদেত হেব (“না, iতালীর েকান 
েপৗরসভােত নয়”)। 

eকেt বসবাস/সহাবsান বলেত িনিদর্  িশkা কের pিত ানসমহূ (কেলজ, েসিমনার iতয্ািদ), সাহাযয্কারী pিত ান (েযমন 
eিতমখানা, েকান িবেশষ েগােtর দলবd  বাসsান, বৃd eবং aসমথর্ বয্িkেদর জনয্ বৃdা ম iতয্ািদ), িনরাময় েকnd 
(হাসপাতাল, িkিনক iতয্ািদ);  েজলখানা, গীজর্া o সামিরক বয্ারােক বসবাস (সামিরক হাসপাতাল, সামিরক েজলখানা, 
সামিরক বাসsান iতয্ািদ);  আবািসক েহােটল, েহােsল, সরাiখানা তdrপ সমdুগামী বািণিজয্ক জাহাজ ( pেমাদ 

মণকারী জাহাজ iতয্ািদ) iতয্ািদেক েবাঝায় । 
 
 

 

 

p  2.1  
 িববািহত বয্িkগণ যিদ দাmতয্ সমসয্ার কারেণ তার স ীর সােথ আর বসবাস না কেরন তাহেল তােক 3 নং 

ঘের(তালােকর জনয্ আiনী pিkয়াধীন) kস িচh িদেত হেব, 2 নং ঘের (িববািহত/িববািহতা) নয়।  
 যিদ েকu েকান বািহনীর সােথ থােকন aথবা aনয্ েকান pেয়াজেন স ীর কাছ েথেক দূের থােকন তাহেল তােক 2 নং 

ঘের (িববািহত/িববািহতা) kস িচh িদেত হেব, 3 নং ঘের  (তালােকর জনয্ আiনী pিkয়াধীন) নয়।  
 iেতামেধয্ “িববািহত” বয্িkেদরেক (যারা 1 িডেসmর 1970 eর আiনী aনুেcদ 898 েমাতােবক ৈববািহক সmেকর্র 

িবলুিp aথবা সমািp েঘাষনা কেরেছন) 5 নং ঘের (“তালাকpাp/pাpা”) kস িচh িদেত হেব।   
 

p  2.2 
 িববািহত বয্িk ছাড়াo আiনী pিkয়াধীন বা আiনগতভােব িবেcদpাp, তালাকpাp, িবধবা/িবপtীক, সব বয্িkেকi 

ei pে র utর িদেত হেব যারা নূনয্তম eকিট ৈববািহক সmেকর্ আবd হেয়িছেলন।  
 িবেয় uদযাপেনর িদন/তািরখ কথায় না িলেখ সংখয্ায় িলখেত হেব(েযমনঃ 05/1969)। eকািধক িবেয়র েkেt সবর্েশষ 

িবেয়র তািরখ uেlখ কrন।  
 

2  ৈববািহক aবsা eবং িবেয় 
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p  2.3 
ei p িটর মাধয্েম সবর্েশষ িবেয় সmাদেনর পূেবর্র ৈববািহক aবsার (েযমনঃ দmিত গঠন aথর্াৎ সদসয্ সংখয্ার িভিtেত 
পিরবােরর ধরন) বয্াপাের aিতিরk তথয্ পাoয়া যায়।  
সবর্েশষ সmািদত িবেয়র পূেবর্ আপনার ৈববািহক aবsার uেlখ কrন, eমনিক তা যিদ eকমাt িবেয়o হেয় থােক। 
িববািহত বয্িk ছাড়াo আiনী pিkয়াধীন বা আiনগতভােব িবেcদpাp, তালাকpাp, িবধবা/িবপtীক, সব বয্িkেকi ei 
pে র utর িদেত হেব যারা ননূয্তম eকিট ৈববািহক সmেকর্ আবd হেয়িছেলন।  
 
 

3  নাগিরকt 
 

নাগিরকেtর uপর p gিল করা হেয়েছ iতালীেত sায়ীভােব বসবাসরত বয্িkেদর তথয্ েপেত, যােদর iতািলয়ান বা 
িবেদশী নাগিরকt আেছ। sায়ীভােব বসবাসরত জনগেণর বয়েসর uপর িভিt কের নাগিরকt সmিকর্ত তথয্সমহূ পাoয়া 
যায়, েযমনঃ সmাবয্ েভাটার সংখয্া eবং তােদর ৈবিশ য্। িপতা- মাতার জnsান সংkাn pে র (বাবা eবং মা di 
জেনরi) মাধয্েম েযেকান বয্িkর আিদ aবsান িনrপণ করা যায়, িবেশষতঃ aিভবাসী eবং তােদর পরবতর্ী pজেnর 
েkেt।    
  
p  3.1  
 িবেদশীেদর 2 নং ঘের kস িচh িদেত হেব eবং েয েদেশর নাগিরক েসi েদেশর নাম লয্ািটন বা iতালীয়ান akের 

িনিদর্  কের িলখেত হেব।  
 যােদর iতালীয়ান নাগিরকt ছাড়াo aনয্ েদেশর নাগিরকt আেছ, তােদরেক ধুমাt iতালীয়ান নাগিরকt uেlখ 

করেত হেব(1 নং ঘের kস িচh িদেয়)।  
 ¢ejÀ¢m¢Ma agািধকার kম aনুযায়ী, eকািধক েদেশর নাগিরকt সহ (iতালীয়ান নাগিরকt বয্তীত) িবেদশী 

নাগিরকেক ধমুাt eকিট িবেদশী রাে র নাগিরকt uেlখ করেত হেব, েযমনঃ ক) iuেরািপয়ান iuিনয়নভkু েদশ 
eবং খ) aনয্ানয্ েদশ।  (ক) eবং (খ) িবভােগ eকািধক েদেশর নাগিরকt থাকেল েসেkেt ধমুাt পছnমত eকিট 
েদেশর নাম uেlখ করেত হেব।  

 যােদর েকান েদেশরi নাগিরকt েনi তােদরেক যাযাবর (3নং ঘের kস িচh িদেয়) িহেসেব uেlখ করেত হেব। 
যাযাবর িবভােগ েসi সমs বয্িkরাo anভর্k হেবন যােদর নাগিরকt, aনয্ েদেশর সােথ তার েদেশর aংশীদািরt, 
িবভিk eবং eকিtত হoয়ার কারেণ পির ার নয়।   

 
p  3.2  
 জnগত/বংশগতভােব iতালীয়ান নাগিরক হেল তােক 1 নং ঘের kস(“হযঁ্া”) িচh িদেত হেব, যিদ িতিন িবেদেশo ভিূম  

হেয় থােকন।    
 সুিনিদর্  আেবদন pিkয়ায় eবং যথাযথ কতরৃ্পেkর aধয্ােদেশর মাধয্েম যারা iতালীয়ান নাগিরক হেয়েছন aথর্াৎ যারা 

ৈববািহক সmেকর্র মাধয্েম iতালীয়ান নাগিরকt, pাকৃিতক/েভৗগিলক কারেন aথবা িবেশষ কারেন নাগিরকt লাভ 
কেরেছন, iতালীেত জn eবং iতালীেত িনরবিcnভােব 18 বৎসর বয়স পযর্n sায়ীভােব বসবাস কেরেছন তঁােক 2 
নং ঘের kস(“না”) িচh িদেত হেব। “sয়ংিkয়ভােব” িযিন iতালীয়ান নাগিরকt েপেয়েছন তােকo 2 নং ঘের kস 
িচh িদেত হেব। েযমনঃ  
ক) েকান iতালীয়ান নাগিরক কতরৃ্ক দtক েনয়া aথবা iতালীয়ান বাবা বা মা(সnানদািবর আiনী sীকােরািk) কতরৃ্ক 

     sীকৃত apাpবয়s েয সnান iতালীয়ান নাগিরকt েপেয়েছন।  
     খ)   iতালীয়ান নাগিরকt aজর্ন কেরেছন eমন বয্িkর সােথ বসবাসরত িশ ।  
 

p  3.3 
িযিন 3.2 নং pে র 2 নং ঘের  kস িচh িদেয়েছন(aথর্াৎ iতালীয়ান নাগিরক, িকnt জnগতভােব নয়), েস েkেt : 
 যিদ িবেয় aথবা aনয্ েকান কারেণ (aথর্াৎ pাকৃিতক/েভৗগিলক কারেন নাগিরকt) iতালীয়ান নাগিরকt েপেয় থােকন 

তাহেল তা uেlখ কrন। 
 পূেবর্ নাগিরকt aজর্ন করা িবেদশী েদেশর নামo লয্ািটন eবং iতালীয়ান akের uেlখ করেত হেব ।  
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p  3.4 eবং 3.5 
আপনার বাবা- মা যিদ িবেদেশ জngহণ কের থােকন তাহেল েসi েদেশর সীমানার মেধয্ aবিsত জnsােনর বতর্মান নাম 
uেlখ করেত হেব। জngহণ করা িবেদশী রাে র নাম লয্ািটন eবং iতালীয়ান akের uেlখ করেত হেব।  
 
 

4  বতর্মান eবং পূবর্বতর্ী বাসsান 
 

আভয্nরীণ eবং আnজর্ািতক aিভবাসীেদরেক 4 নং pে র মাধয্েম আলাদা করা যায়। জিরপকালীন শনাkকরণ সমেয় 
যারা বতর্মান েপৗরসভার aিধবাসী হেলo পূেবর্ aনয্ েপৗরসভার aিধবাসী িছেলন তােদরেক আভয্nরীণ aিভবাসী িহসােব 
সংjািয়ত করা হয়। জnsান eবং নাগিরকেtর ®cn R¡s¡  যারা জীবেনর eকিট িনিদর্  সময় aনয্ েদেশর aিধবাসী িছেলন 
তােদরেক আnজর্ািতক aিভবাসী িহসােব সংjািয়ত করা হয়।   
 

p  4.1 
জিরপ চলাকালীন সময় আপিন েয sােন িছেলন তার নােমর পােশ kস িচh িদন।  
িযিন uk েপৗরসভায় 9 aেkাবর 2011 েথেক aনুপিsত িকnt পুনরায় 10 aেkাবর 2011 e িফের eেসেছন, িকnt 
eসমেয় aনয্ েকাথাo জিরেপ aংশ েননিন, েসi েkেt 1 নং ঘের (“ei বাসsান”) aথবা 2 নং ঘের (“ei েপৗরসভায়, 
িকnt aনয্ বাসsান aথবা eক সােথ বসবাস/সহাবsান”) kস িচh িদন।  
 

eকেt বসবাস/সহাবsান বলেত িনিদর্  কের িশkা pিত ান(কেলজ, েসিমনার iতয্ািদ), সাহাযয্কারী pিত ান (aথর্াৎ 
eিতমখানা, েকান িবেশষ েগােtর দলবd  বাসsান, বৃd eবং aসমথর্ বয্িkেদর জনয্ বৃdা ম iতয্ািদ), িনরাময় 
েকnd(হাসপাতাল, িkিনক iতয্ািদ);  েজলখানা, গীজর্া o সামিরক বয্ারাক(সামিরক হাসপাতাল, সামিরক েজলখানা, 
সামিরক কয্াm iতয্ািদ);  আবািসক েহােটল, েহােsল, সরাiখানা তdrপ সমdুগামী বািণিজয্ক জাহাজ (pেমাদ মণকারী 
জাহাজ iতয্ািদ) iতয্ািদেত বসবাস করােক েবাঝায়। 
 
p  4.2 ( ধমুাt িতিন utর িদেবন যার বসবােসর েময়াদ 1 বছর aথবা তার েচেয় েবিশ) 
িযিন 3 নং ঘের kস িচh িদেয়েছন (eক বছর পূেবর্ িযিন iতালীর aনয্ েপৗরসভায় বসবাস করেতন) তােক পূেবর্ 
বসবাসরত েপৗরসভার বতর্মান নাম uেlখ করেত হেব। eেkেt েপৗরসভার নাম uেlখ কrন, eলাকার (gাম, শহর 
iতয্ািদ) নাম নয়। 
িযিন 4 নং ঘের kস িচh িদেয়েছন (5 বছর পূেবর্ িযিন িবেদেশ sায়ীভােব বসবাসরত িছেলন) তঁােক িবেদশী রাে র নাম 
লয্ািটন eবং iতালীয়ান akের িলখেত হেব।  
 
p  4.3 ( ধমুাt িতিন utর িদেবন যার বসবােসর েময়াদ 5 বছর বা তার েচেয় েবিশ) 
িযিন 3 নং ঘের kস িচh িদেয়েছন (5 বছর পূেবর্ iতালীর aনয্ েপৗরসভায় িযিন বসবাসরত িছেলন) তােক পূেবর্ 
বসবাসরত েপৗরসভার বতর্মান নাম uেlখ করেত হেব। eেkেt েপৗরসভার নাম uেlখ কrন, eলাকার(gাম, শহর 
iতয্ািদ) নাম নয় । 
িযিন 4 নং ঘের kস িচh িদেয়েছন (5 বছর পূেবর্ িযিন িবেদেশ sায়ীভােব বসবাসরত িছেলন) তঁােক িবেদশী রাে র নাম 
লয্ািটন eবং iতালীয়ান akের িলখেত হেব।  
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5  িশkা 
 

p  5.1 (যােদর বয়স 6 বৎসর বা তার েচেয় েবিশ)  
iতালীয়ান িশkা বয্বsায় aিজর্ত িশkাগত েযাগয্তার তািলকা:   
 pাথিমক িবদয্ালয় পড়ুয়া pথম ে ণীর (pাথিমক িবদয্ালয়) ছাt- ছাtীেদর েক 02 নং ঘের kস িচh িদেত হেব।  
 যােদর সমমান পযর্ােয় eকািধক িশkার সনদ আেছ, তােদরেক েযিট তার েপশাগত কােজর জনয্ aিধক grtপূণর্ মেন 

হেব েসিট uেlখ করেত হেব।  
 যারা (িবেশষ কের িবেদশী নাগিরক) িবেদেশ ucতর িডিg aজর্ন কেরেছন, তঁােদরেক iতালীয়ান িডgীর সােথ সমমােনর 

িডgীর ঘের kস িচh িদেত হেব।  
 েযসব িবেদশীরা েকান ধরেনর িশkাগত েযাগয্তা aজর্ন কেরনিন, তােদরেক মাতৃভাষার িভিtেত 01নং (“েকান িশkাগত 

েযাগয্তা নাi eবং পড়েত o িলখেত জােনন না ”) eবং 2 নং (“েকান িশkাগত েযাগয্তা নাi িকnt পড়েত o িলখেত 
জােনন”) িবিধমালার মেধয্ েযেকান eকিটেক িচিhত করেত হেব।      

 
5.1 নং pে র যথাযথ utর িদেত ¢e®jÀl সংjা বয্বহার করা pেয়াজনঃ 
িবিধমালা 03: pাথিমক িশkা সনদ (aথবা সমমােনর চুড়াn মূলয্ায়ন) যা pথম পযর্ােয়র েমৗিলক িশkার সমমান। pাথিমক 
িবদয্ালয় পােশর সনদ সরকারী িবদয্ালেয়র িস টাiপ েকাসর্ েশষ করার পর pাp সনেদর সমমান। 
িবিধমালা 04: মাধয্িমক িশkা সনদ (aথবা কমর্মুখী িশkা), uc মাধয্িমক িবদয্ালেয় unীত হoয়ার পূেবর্ aিজর্ত িশkা 
সনদ যা 2য় পযর্ােয়র েমৗিলক িশkা সমাপনীর সমমান। ei পযর্ােয় ভিতর্র জনয্ pাথিমক িশkা (aথবা সমমােনর চড়ুাn 
মূলয্ায়ন) সmn করা pেয়াজন। 

িবিধমালা 05: 2- 3 বছর েময়াদী uc মাধয্িমক sুল িডেpামা, eেত anভূর্kঃ 
 uc মাধয্িমক sুল িডেpামাঃ কমর্মখুী, িবেশষািয়ত aথবা চাrকলা inিটিটuট েথেক aিজর্ত েযাগয্তা। কমর্মখুী 

inিটিটuট, িবেশষািয়ত sলু, চাrকলা inিটিটuট, কািরগরী inিটিটuট aথবা িবেশষািয়ত inিটিটuট েথেক 4 
বছেরর িনেmর (2- 3 বছেরর েকাসর্) সmn কের ei েযাগয্তা aিজর্ত হয়, যা িদেয় িব িবদয্ালেয়র েযেকান িবষেয় ভিতর্ 
হoয়া যায় না। ei িডেpামা েকােসর্ ভিতর্র জনয্ মাধয্িমক িশkা সনদ (aথবা কমর্মখুী িশkা) pেয়াজন।   

 িনm/মাধয্িমক স ীত িবদয্ালয় aথবা জাতীয় নৃতয্ eকােডমী িশkা (2- 3 বছর) 

1999 সােলর পূনগর্িঠত আiন (aনুেcদ 508/99) কাযর্কর হoয়ার পূেবর্ স ীত eবং নৃতয্ িবদয্ালয় েথেক aিজর্ত 
মধয্বতর্ী িশkা সনেদর সমমান। 
স ীত aথবা নৃতয্ িবদয্ালয় েথেক aিজর্ত িডেpামা ei িবিধমালার anভর্k, িকnt uc মাধয্িমক িডেpামা eর anভর্k 
নয়।   
যােদর স ীত aথবা নৃতয্ িবদয্ালয় সনদ eবং ucমাধয্িমক িশkা সনদo আেছ তােদরেক 07 নং ঘের kস (“চাrকলা 
eকােডিমক িডেpামা”) িচh িদেত হেব।   
িবিধমালা 06: 4- 5 বছর েময়াদী uc মাধয্িমক sুল িডেpামা িলেসo (সাধারণ, িবjান, ভাষা, চাrকলা aথবা সামািজক-
মানিসক- িশkকতা িবষয়ক িলেসo), কমর্মখুী inিটিটuট, িবেশষািয়ত sলু, চাrকলা inিটিটuট, কািরগরী inিটিটuট 
aথবা িবেশষািয়ত inিটিটuট েথেক 4 aথবা 5  বছেরর েকাসর্ সmn কের ei েযাগয্তা েথেক aজর্ন করা হয়, যা িদেয় 
িব িবদয্ালেয়র েযেকান িবষেয় ভিতর্ হoয়া যায়। ei িডেpামা েকােসর্ ভিতর্র জনয্ মাধয্িমক িশkা সনদ (aথবা কমর্মখুী 
িশkা) pেয়াজন।   
িবিধমালা 07: চাrকলা, নৃতয্কলা, নাটয্কলা, iিজয়া/ISIA –eর uপর eকােডমীক িডেpামা (পুরাতন িশkাপdিত) –  
eখােন েসi িবষয়gেলােক েবাঝােনা হেয়েছ যা চাrকলা, স ীত eবং েকািরogাফীেত (A.F.A.M.) uc িশkা  aজর্েনর 
পূেবর্র িবষয়gেলােক েবাঝায়, যােত anভর্kঃ   
 A.F.A.M. খােত পূনগর্িঠত আiন (aনুেcদ 508/99) কাযর্কর হoয়ার পূেবর্ পুরাতন িশkাপdিতেত aিজর্ত -  চাrকলা, 

নাটয্কলা, নতৃয্কলা, স ীত eবং ucতর চাrিশl িশkা pিত ান(ISIA)েথেক িডেpামা সনদ। 
যারা uc মাধয্িমক sুল িশkা সনদ aজর্ন কেরনিন তােদরেক 05 নং ঘের kস িচh িদেত হেব।  
যারা সমিnত েপাs- িডেpামা িবষেয় aংশgহণ কেরেছন তােদরেক 09 নং ঘের kস িচh িদেত হেব। 
 আiেনর 697/86 ধারা (িবিধমালা 10) কাযর্কর হoয়ার পূেবর্ aিজর্ত েদাভাষী eবং aনুবাদ িবদয্ালয় েথেক aিজর্ত 

িডেpামা সনদ।  
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িবিধমালা 8: পুরাতন িশkা পdিতেত (2- 3 বছর েময়াদী) িব িবদয্ালয় িডেpামা(সরাসির sুল aথবা পয্ারা- িব িবদয্ালয় 
েথেক pাp িবেশষািয়ত িডgী): িব িবদয্ালয় eবং sুল েথেক েযেকান eকিট িবষেয় পাশ করার পরi ei িবেশষ সনদ েদয়া 
হয়। 2 বছর িনেmর o 3 বছেরর uে র্ নয় eমন েময়াদী িবষয় (পিরসংখয্ান, িবদয্ালয় পিরদশর্ন, পুরাতন পিdেত ISEF, 
েপৗরািণক হsেলখা eবং সাংsৃিতক ভাষাতtt iতয্ািদ) সmn কের ei সনদ পাoয়া যায়। আnজর্ািতক পযর্ােয় ei 
িডেpামা হেc িব িবদয্ালেয়র pথম পেবর্র aিজর্ত সনদ (uদাহরণsrপঃ sাতক িডgী aথবা iংেরজীেত বয্ােচলর িডgী) 
সমমান। ei পযর্ােয় পড়ােশানা করেত হেল uc মাধয্িমক পযর্ােয়র (4- 5 বছর েময়াদী) িশkা সনদ pেয়াজন।  
িবিধমালা 9: চাrকলা, স ীত eবং েকািরogাফীেত (A.F.A.M.)1ম পেবর্র ucিশkা সনদ  
eখােন A.F.A.M.খাত পূনগর্ঠেনর (aনুেcদ 508/99) পর আরm হoয়া েসi িবষয়gেলা েবাঝায় যােত uc মাধয্িমক sুল 
িশkা সনদ pািpর পর ভিতর্র সুেযাগ পাoয়া যায় eবং যােত নতুন িশkাkম aনুযায়ী চাrকলা, নাটয্তtt, নতৃয্কলা, 
স ীত, ucতর চাrিশl িশkা pিত ান (ISIA)  েথেক pাp eকােডিমক িডেpামা িশkা সনদ anভর্k। 
ei িডেpামা সনদ gেলা িতন বছর েময়াদী িশkা েশষ কের pাp িডেpামা সনেদর সমমান। 
িবিধমালা 10: নতুন িশkাkম aনুযায়ী sাতক (1ম পবর্) 
uc িশkার পূনগর্ঠন কাযর্কর হoয়ার পর সmাবয্ dিট িশkাচkঃ sাতক eবং sাতেকাtর/িবেশষািয়ত sাতক। 1ম পেবর্র 
sাতেকর জনয্ 3 বছর সময় pেয়াজন। িশkাkম পূনগর্ঠন কাযর্কর হoয়ার পর uc মাধয্িমক sলু েথেক েদয়া ভাষা 
মধয্sতাকারী বা েদাভাষী সনদo eেত anভর্k (আiেনর aনুেcদ 697/86)।  

িবিধমালা 11: চাrকলা, স ীত eবং েকািরogাফীেত (A.F.A.M.) 2য় পেবর্র uc িশkা সনদ 
A.F.A.M.  খাত পূনগর্ঠন (আiেনর aনুেcদ 508/99) কাযর্কর হoয়ার পর আরm হoয়া েসi িবষয়gেলা েবাঝায় যােত 
1ম পবর্ aথবা িt- বািষর্ক sাতক সনদ pািpর পর ভিতর্র সুেযাগ পাoয়া যায় eবং যােত নতনু িশkাkম aনুযায়ী চাrকলা, 
নাটয্তtt, নৃতয্কলা, স ীত, ucতর চাrিশl িশkা pিত ান (ISIA)  েথেক pাp eকােডিমক িডেpামা সনদ anভর্k।   
ei িডেpামা সনদ gেলা িd- বািষর্ক িশkা েশষ কের pাp িডেpামা সনেদর সমমান।  
িবিধমালা 12: পুরাতন িশkাkেমর sাতক (4- 6 বছর েময়াদী),  eক চেkর নতুন িশkাkেমর sাতেকাtর aথবা 
িবেশষািয়ত sাতেকাtর, নতুন িশkাkেমর িd- বািষর্ক  sাতেকাtর (2য় পেবর্র), যােত anভুর্kঃ   
 পুরাতন িশkাkেমর দীঘর্ েময়াদী sাতকঃ 4 বছেরর িনেmর o 6 বছেরর uে র্  নয় eমন সময়কালীন িব িবদয্ালেয়র 

েযেকান েকাসর্ েশষ কের ei সনদ পাoয়া যায়। ei দীঘর্ািয়ত সমেয়র sাতক িবষেয় ভিতর্র জনয্ uc মাধয্িমক (4- 5 
বছর েময়াদী) sুল িশkা সনদ থাকা pেয়াজন। আnজর্ািতক পযর্ােয় ei sাতক 2য় মাtার 1ম পেবর্র (েযমনঃ ােnর 
মাiি েস sাতক) িব িবদয্ালয় িশkার সমমান।     

 sাতেকাtর/িবেশষািয়ত sাতেকাtরঃ eক পেবর্ সমাপয্ ফামর্াসী, েডnাল, েভেটিরনারী eবং sাপতয্ o িবিlং iি িনয়ািরং 
(5 বছর েময়াদী), েমিডিসন (6 বছর েময়াদী) eবং আiনশাst (2007/2008 েথেক কাযর্কর) eেত anভর্k। ei 
sাতেকাtর িডিgর জনয্ 3 বছর েময়াদী sাতেকর পর aনয্ েকান িশkাগত েযাগয্তার দরকার হয় না।   

 

p  5.2 eবং 5.3 
যারা েবসরকারী pিত ান eবং pিশkণ িবদয্ালয় কতরৃ্ক চালুকৃত eবং পিরচািলত sাতেকাtর সনদ aজর্ন কেরেছন 
তােদরেক 5.2 নং pে  2 (“না”) utর িদেত হেব। 5.3 নং pে র utর েদয়ার েkেt eকািধক utর েদয়া সmব।  
sাতেকাtর 1ম পবর্ঃ িt- বাষর্ীক sাতক 1ম পবর্ aথবা A.F.A.M. 1ম পেবর্র িডেpামা েশেষ sাতেকাtর 1ম পেবর্র েকাসর্ 
r করা যায়, যার েময়াদ eক বছর।  

sাতেকাtর 2য় পবর্ঃ sাতেকাtর/িবেশষািয়ত sাতক aথবা A.F.A.M  2য় পেবর্র িডেpামা েশেষ sাতেকাtর 2য় পেবর্র 
েকাসর্ r করা যায়, যার েময়াদ eক বছর।  
েsশালাiেজশান sুল/িবেশষািয়ত িশkাঃ পুরেনা িশkাপdিতর sাতক, নতনু িশkাপdিতর eক চেkর 
sাতেকাtর/িবেশষািয়ত sাতক, নতুন িশkাপdিতর sাতেকাtর aথবা 2 বছেরর িনেm নয় eমন সমেয়র েকাসর্ েশেষ 
েপশায় েযাগদােনর uপেযাগী িবেশষািয়ত িশkা সmn কের িবেশষািয়ত িশkা pিত ান েথেক ei িবেশষািয়ত িশkা aজর্ন 
করেত হয়।     
যােদর eকিট “িবেশষ sাতক”(িdতীয় sাতক) o আেছ তােদরেক 3 নং (“িবেশষািয়ত িশkা”) ঘের kস িচh িদেত হেব। 
aথর্াৎ, নূনয্তম 4 বছেরর েকান sাতক েকাসর্ সmেnর পর ei িবেশষ sাতক(েযমনঃ েsস iি িনয়ািরং) করেত হয়।  
িপeiচিড(গেবষণা pিশkণ িবেশষj): sাতক (পুরাতন িশkাkম aনযুায়ী sাতক, নতনু িশkাkম aনযুায়ী 1 পেবর্র 
sাতেকাtর aথবা িবেশষািয়ত sাতক, নতনু িশkাkম aনযুায়ী 2য় পেবর্র িd- বািষর্ক sাতেকাtর) পযর্ােয়র পড়া না েশেষ 
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িপeiচিড করেত হয়। eেkেt 3 বছেরর িনেm নয় eমন পড়া না o গেবষণাধমর্ী কােজর েশেষ িবjান eবং গেবষণা 
পdিতর গভীর িবে ষণ করার িনিমেt যথাযথ গেবষণা খােত িনেয়ািজত করা হয়। আnজর্ািতক পযর্ােয় িপeiচিড হেc 
sাতকেtার যা হেc 2য় চেkর িব িবদয্ালয় িশkার (েযমনঃ িপeiচিড) সমমান।  
 
 

6  েপশাগত aথবা aেপশাগত aবsা 
 

p  6.1 
কাজ বলেত েযেকান ধরেণর সরাসির কাযর্kমেক েবাঝায় যার মাধয্েম পাির িমক, মজুরী, েবতন, লাভ iতয্ািদ পাoয়া 
যায়। ei েkেt গৃহsলীর কাজ, েছাটখাট রkণােবkণ aথবা গৃহsালীর েমরামত, শেখর কাজ eবং aনrুপ কােজ বয্য়কৃত 
সময় িবেবিচত হেব না।   
 

তঁােদরেক 1 নং ঘের kস (“হঁয্া”) িচh িদেত হেব, যােদরঃ 
 যারা েকান ধরেণর sীকৃত কােজর চুিk eবং ধারাবািহকতা ছাড়াo aেkাবর মােসর 2 েথেক 8 তািরেখ (1ম সpােহ) 

সাধারZ, আকিsক aথবা ঋতুিনভর্র কােজ eক বা eকািধক মঘnা সmn কেরন েভতনেভাগী aিধনs বা 
sিনভর্রভােব। েযেকান ধরেনর আয়েক িবেবচনা করেত হেব, েযমনঃ পাির িমক, েবতন, লাভ eবং aনrুপ েয েকান 
ধরেণর আয়, খাবার, বাসsান eমনিক যিদ eখন পযর্n পাির িমক পানিন aথবা uেlিখত সমেয়র বাiের aনয্ েকান 
সpােহর সmািদত কােজর পাির িমক েপেয়েছন। eমনিক যারা pিশkণ eবং িশkানিবশ িহসােব পাির িমক েপেয় 
থােকন aথবা eকনাগােড় েকান aথর্ৈনিতক ভাতা (খাবার রিসদ, েমাবাiল িবল, েপে াল খরচ iতয্ািদ) নয় eমন েকান 
আয় কেরন তাহেল তঁােদরেক 1 নং ঘের kস িচh িদেত হেব।  

 aেkাবর মােসর 2 েথেক 8 তািরেখ (1ম সpােহ) তারা পািরবািরক সদসয্ বা আtীয়েক তার sিনভর্র কােজ, েকাmানীেত 
aথবা বয্বসা- pিত ােন, eমনিক িবনা পাির িমেক (পািরবািরক সহায়তাকারী)  সহায়তার মাধয্েম eক বা eকািধক 

মঘnা সmn কেরেছন।  
পািরবািরক সহায়তাকারী বলেত েবাঝায় েকান ধরেনর sীকতৃ কােজর চুিk ছাড়াi িযিন eকিট পিরবােরর (aথর্াৎ েদাকান 
মািলক sামীেক stীর সহেযািগতা, কৃষক িপতােক সnােনর সহেযািগতা) সােথ েscায় কাজকমর্ সmাদেন সহায়তা কেরন।  
তঁােদরেক 2 নং ঘের (“না”) kস িচh িদেত হেব, যারাঃ 
 েscােসবক িহেসেব িবনা পাির িমেক aেkাবর মােসর 2 েথেক 8 তািরেখ (1ম সpােহ) যারা েকান সংsা, 

িশkাpিত ান, সংগঠন aথবা aনrুপ েকান জায়গায় মঘnা সmn কেরেছন। 
 ঋতুিনভর্র িমক িযিন uেlিখত সpােহ েকান মঘnা সmn কেরনিন।   
 

p  6.2 
তােদরেকi 1নং ঘের (“হযঁ্া”) kস িচh িদেত হেব যােদর aেkাবর মােসর 2 েথেক 8 তািরেখ (1ম সpােহ) eকিট কাজ 
িছল িকnt তারা িনেmর েযেকান কারেণ aনুপিsত িছেলন, েযমনঃ ছুিট, সামিয়ক ছুিট, মাতtৃকালীন/িপতtৃকালীন ছুিট, 
বয্বসািয়ক pিত ােনর hাসকৃত কাজকমর্, aসsুতা, aবকাশযাপন, মnাকালীন সহায়তা iতয্ািদ । ei pে র মাধয্েম 
eকজন িমেকর aনুপিsিত eবং আয়কৃত েবতেনর uপর িনভর্র কের চাকরীর ধারাবািহকতা eবং িনয়মমািফক সংি তার 
তথয্ পাoয়া যায়।  
েযসকল চাকরীজীবী িতন মােসর েবিশ কাজ েথেক aনুপিsত নয় aথবা aনুপিsিতর সমেয় phÑ¢ejÀ 50 ভাগ েবতন পান, 
তােদরেক কমর্জীবী িহসােব িবেবচনা করা হয়। েযসকল চাকরীজীবী মাতtৃকালীন ছুিটেত িছেলন (বাধয্তামলূক aনুপিsিত) 
aথবা িপতtৃকালীন ছুিটেত (ঐিcক ছুিট) তারা eেkেt বয্িতkম। পািরবািরক কােজ সহায়তাকারী বয্িk ছাড়া েকান বয্িk 
যিদ কাজ েথেক aনুপিsত থােকন, তাহেল তােদরেক কমর্জীবী/কােজ িনেয়ািজত িহসােব িবেবচনা করা হেব, যিদ তারা 
aনুপিsতকালীন সমেয় কাজ চািলেয় যান। পািরবািরক কােজ সহায়তাকারী বয্িkেদরেক কমর্জীবী/কােজ িনেয়ািজত িহসােব 
িবেবচনা করা হেব যিদ তােদর aনুপিsিতর েময়াদ 3 মােসর েবশী না হয়।    
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p  6.3 
গত 4 সpােহ (11 েসেpmর েথেক 8 aেkাবর) যারা পিtকায় pকািশত চাকরীর িবjাপেন আেবদন কেরেছন, 
pিতেযািগতায় aংশgহেনর জনয্ আেবদনপt  জমা িদেয়েছন eবং েকান েকাmানীেত জীবন- বৃtাn পািঠেয়েছন, তােদরেক 
1 নং ঘের (“হঁা”) utর িদেত হেব।    
জরীপ (9 aেkাবর 2011) পরবতর্ী িতন মােসর মেধয্ যারা কাজ r করেবন তােদরেকo “হঁয্া” utর িদেত হেব।  
 

p  6.5 
ধুমাt যারা 6.3 eবং 6.4 নং pে র 1 নং ঘের (“হঁয্া”) kস িচh িদেয়েছন তােদরেকi utর িদেত হেব। aনয্ানয্ সবার 

েkেt 6.13 নং p  েথেক পনূরায় p পt r হেব। 
যারা বতর্মােন েকান কাজ করেছন না িকnt কােজর েখঁাজ করেছন সেtto তারা পাির িমেকর িবিনমেয় বা িবনা পাির িমেক 
(eেkেt ধমুাt পািরবািরক কােজ সহায়তাকারী) aতীেত েকান কাজ কেরেছন, তােদরেক 1 নং ঘের  (“হঁয্া”) kস িচh 
িদেত হেব।     
 

p  6.6 
pে র যথাযথ utর িদেত ¢e®jÀl সংjা বয্বহার কrনঃ  
পূবর্বতর্ী কােজর জনয্ eক বা eকািধক aবসর ভাতা gহণকারী aথবা মূলধন েথেক আয় gহণকারীঃ    
 পূবর্বতর্ী কােজর জনয্ eক বা eকািধক aবসর ভাতা gহণকারীঃ িযিন aবসর/বাধর্কয্ aথবা akমতার কারেণ eক বা 

eকািধক aবসরভাতা gহণ কেরন । সংরিkত বয্িk কতরৃ্ক সmািদত কােজর িবিনমেয়, িনিদর্  বয়সসীমায় uপনীত হেল 
eবং সীিমত কাযর্kমতা সmn হেল ei সুিবধা েদয়া হয়। ei খােত কমর্েkেt দূঘর্টনাজিনত eবং চাকরীকালীন 
aসsুতাজিনত kিতপূরণ বাবদ aবসরভাতাo anভর্k। ei ধরেনর aবসরভাতার ৈবিশ য্ হেc েকান মানুষেক 
akমতার ধরন aনুযায়ী aথবা কাজ চলাকালীন সমেয় দূঘর্টনাজিনত কারেণ মৃতযু্র (eেkেt তার utরসূরীেদরেক 
kিতপূরণ েদয়া হেব) জনয্ kিতপূরণ েদয়া হয়। ধমুাt eকিট সবর্িনm সময়কালীন কর pদানকারীেক kিতপূরণবাবদ 
aবসর ভাতা েদয়া হয়।   

 মূলধনলb আয়gহণকারীঃ সmিt, িবিনেয়াগ, মনুাফা, ভাড়া, সmানী iতয্ািদ বাবদ আয় uপাজর্নকারী বয্িk।   
ছাt/ছাtীঃ িযিন পড়া নার জনয্ িনেজেক িনেয়ািজত কেরন। 
গৃহকতর্া/গৃহকtর্ীঃ েকান পিরবােরর pধান কতর্া/কtর্ী িযিন িনজ পিরবার eবং বাসার কােজ িনেজেক িনেয়ািজত কেরন। 
aনয্ aবsায়ঃ েকu যিদ িনেজেক uপেরািlিখত aবsা েথেক িভn aবsায় েদখেত পান (েযমনঃ িভn কারেণ চাকরী েথেক 
aবসর িনেল, সামািজক aবসরভাতা gহীতা, েবসামিরক akমতা ভাতা iতয্ািদ)।   
 
 

7  িশkােkt aথবা কমর্েkt 
 
p  7.1 
 েযসব িশ রা িকnারগােটর্ন, িশ  িবদয্ালেয় যায় তােদর জেনয্o 1 নং ঘের kস (“হযঁ্া, আিম িবদয্ালেয় যাi”) িচh 

িদন।    
 ছাtছাtী- েপশাজীবীগণ 2 নং ঘের kস(“হঁয্া, আিম কমর্sেল যাi”) িচh িদন।  
 েযসকল কৃষক িবিভn কৃিষ খামাের কাজ কেরন, aথর্াৎ তােদর িনিদর্  েকান কমর্েkt েনi, েসেkেt তােদর েক 5 নং 

ঘের kস (“না, কারন আমার েকান িনিদর্  কমর্েkt নাi”) িচh িদেত হেব।  
 যিদ েকান বয্িk ৈদিনক তঁার সnানেক sুেল িনেয় যান িকnt েকান কমর্েkেt aথবা িশkা pিত ােন যান না eেkেt 6 

নং ঘের kস (“না, কারণ আিম পড়া না, কাজ eবং কািরগরী pিশkণ gহণ কির না”) িচh িদন।  
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p  7.2  
 কমর্েkt eবং 6.11 নং pে র utেরর মেধয্ সংি তা নাo থাকেত পাের। েযমনঃ eকিট isাত কারখানায় 

lrZ¡®hrZ েসবাদানকারী pিত ােনর কমর্কতর্া, utর েদয়ার সময় েয েকাmানীর হেয় কাজ করেছন তার িঠকানা নয় 
বরং isাত কারখানার িঠকানা uেlখ করেত হেব।       

 eেkেt uদাহরণsrপ, জরীপকালীন সমেয় আপিন যিদ আপনার িনেয়াগদাতা pিত ােনর বাiের aনয্ েকান শাখা aথবা 
েকাmানীেত পরামশর্ক িহসােব কাজ কেরন, েসেkেt আপনােক পরামশর্ শাখার িঠকানা uেlখ করেত হেব। 

 ছাtছাtী- েপশাজীবীেদরেক তােদর  কমর্েkেtর িঠকানা িদেত হেব।  
 িযিন পিরবহনখােতর েপশায় িনেয়ািজত (গািড়, ে ন, াম,িবমান, জাহাজ চালক iতয্ািদ) তােক েসi েসবাpদােনর 

sােনর (বাস, ে ন, াম, িবমান, জাহাজ য্াn) নাম uেlখ করেত হেব। 
 যার diিট িশkা pিত ান aথবা কমর্েkt আেছ তার pধান িশkা pিত ান বা কমর্েkেtর নাম uেlখ করেত হেব।  
 

p  7.3   
িযিন বতর্মান বসবােসর েপৗরসভা aথবা aনয্ iতালীয়ান েপৗরসভােত কাজ কেরন তােক তার কাযর্য্ালেয়র িঠকানা aথবা 
কমর্sেলর িঠকানা uেlখ করেত হেব।  
 

p  7.4  
ধুমাt তারাi utর িদেবন যারা ৈদিনক িশkা pিত ােন aথবা কমর্েkেt যান aথবা যারা 7.1 নং pে র 1 নং ঘের  

(“হঁয্া, আিম িশkাpিত ােন যাi”) aথবা 2 নং ঘের (“হঁয্া, আিম কমর্েkেt যাi”) kস িচh িদেয়েছন।  
 

p  7.5  
ধুমাt তারাi utর িদেবন যারা ৈদিনক সচরাচর বসবােসর বািড় েথেক িশkাpিত ােন aথবা কমর্েkেt যান aথবা যারা 

7.4 নং pে র 1 নং ঘের kস (“ei বাসা েথেক”) িচh িদেয়েছন।  
 
 


