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সসভামবভার ২০ এপপ্রিল সথেককে আকবদনপত্র জমভা সদওয়ভা সম্ভব , শুধধমভাত্র অনলভাইকন এই আকবদনপত্র জমভা সদওয়ভা যভাকব, জমভা
সদওয়ভার সশেষ তভাপরখ ১১ ই সম , ১১ই সম রভাত ১২ টভার মকধয জমভা পদকত হকব। সয সমস্ত কেমর্মচভারড়ী কেভাকরভার ততভাবধভাকন 
কেভাজ কেকরন এববং সয সমস্ত মভানধষ স্বয়বংসমমরর্ম কেভাজ কেকরন এববং যভাকদর কেভাজ কেকরভানভা ভভাইরভাকসর জনয জরুরড়ী অবসভা জভারড়ী
কেরভা হকয়কছে তভাকত ক্ষপতগ্রস্ত অথের্মভাৎ বন্ধ হকয় সগেকছে , কেকম সগেকছে বভা সভামপয়কেভভাকব বন্ধ তভারভা এই পবকশেষ আপথের্মকে সভাহভাকযযর 
জনয আকবদন কেরকত পভারকবন । 

এই সভাহভাকযয ভভাড়ভার ৫০ শেতভাবংশে পযর্মন্ত পভাওয়ভা সযকত পভাকর। যপদও তভা কেখকনভাই ৩০০ ইউকরভার ওপকর উঠকবনভা মভাকস। 
যপদ বভাপড়ভভাড়ভা ১০০০ ইউকরভা হয় মভাকস তকব এই সহভায়তভা সবর্মকচভা ৩০০ ইউকরভা মভাকস সদকব । এই সভাহভাযয ৩ মভাস 
পযর্মন্ত পভাওয়ভা যভাকব ,এপপ্রিল ২০২০ সথেককে (এপপ্রিল/কম/জধন) অথের্মভাৎ ৩০০ x ৩= ৯০০ ইউকরভা পযর্মন্ত সপকত পভারকব । 

এই আকবদকনর জনয সয সয শেতর্ম অপত আবশেযকে তভা পনকচ সদওয়ভা হল :
1. সফভাকরকন্সে ববধ বভাসসভান থেভাকেভা জরুপর যভার পঠকেভানভা সরপজপস্ট্রি অপফিকস নপথেভধ ক্ত কেরভা আকছে   । এববং যভার জনযই সস 
বভাপড়ভভাড়ভায় সভাহভাযয চভাইকছে । 
2. বভাড়ড়ীর চধ পক্তপকত্র পনকজর নভাম থেভাকেভা আবশেযকে যভা নপথেভধ ক্ত কেরভা সরপজপস্ট্রি অপফিকস এববং সয বভাসভায় সস বভাস কেকর যভা 
নপথেভধ ক্ত আকছে ও তভার জনযই বভাপড়ভভাড়ভার সভাহভাযয চভাইকছে   ।   
3. বভাড়ড়ীর মভাপলকেভানভা পনকজর নভাকম থেভাকেকল চলকবনভা বভা বভাড়ড়ী পফ্রিকত বযবহভাকরর অপধকেভার পনকজর নভাকম থেভাকেকল চলকবনভা , 
বভাড়ড়ীপট পধকরভা পপরবভাকরর বসবভাকসর জনয সপঠকে আয়তকনর হকত হকব এববং বভাসভাপট ৫০ পকেপম দমরকত্বের মকধয বভা ৫০ পকেপম 
দমরকত্বের কেকমর মকধয হকত হকব ।
4. পনকজর আকয়র সভাপটর্মপফিককেট   ISE (  একেটভা   E   পদকয় অথের্মভাৎ পধকরভা পপরবভাকরর জনয   )   যভা ২৮  .  ৬৮৪  ,  ৩৬ ইউকরভার সবশেড়ী হকত 
পভাকরনভা   । পনকচর ২০  ,  ২১  ,  ২২ প্রিশ্ন উত্তর সদখকত হকব   ।
5. পধকরভা পপরবভাকরর আয় ৩০ শেতভাবংকশের কেম যপদ কেকম থেভাককে Covid-19 ভভাইরভাকসর জনয জরুরড়ী অবসভা জভাপরকত তভাহকল 
সস আকবদন কেরকত পভারকবনভা। এই আয় হভাস পভাওয়ভাটভা হকত পভাকর কেমর্মচভারড়ীকদর কেভাকরভার ততভাবধভাকন যভারভা কেভাজ কেকর 
(কেভাকজর সময় কেকম যভাওয়ভা , কেভাজ বকন্ধর জনয সরকেভারড়ী সভাহভাকযযর আকবদন কেরভা যভাককে বকল cassa 
integrazione .....ইতযভাপদ ) এর কেভারকর বভা যভারভা স্বয়বংসমমরর্ম কেভাজ কেকর (ATECO পবভভাকগের কেভাকজর সভাকথে যধক্ত যভাকদর 
কেভাজ সরকেভার সথেককে বন্ধ সরকখকছে) তভাছেভাড়ভাও যভাকদর আয় কেকম সগেকছে , যভাকদর চধ পক্তপত্র অপনপদর্মষ্ট সময়সড়ীমভার নয় সস সয 
সকেভান ধরকররই সহভাকে নভা সকেন তভারভা আকবদন কেরকত পভারকব । 
6. পপরবভাকরর জনয বরভাদ্দ বভাসভাপট ERO ( অথের্মভাৎ CASE POPOLARI) হকল সস এই আকবদন কেরকত পভারকবনভা ।  
7. একেপট পপরবভাকরর জনয একেপটমভাত্র আকবদনই কেরভা সম্ভব হকব । 
8. এই প্রিকেল্পপটকত যভারভা আপথের্মকে সহভায়তভা পভাকব তভারভা বভাড়ড়ী ভভাড়ভা ২০২০ (bando contributo affitto 2020)এটভাকতও 
আকবদন কেরকত পভারকব  তকব সসকক্ষকত্র এই প্রিথেমটভায় সয অথের্ম সভাহভাযয পভাকব সসটভা পকররটভাকতও সপকল তভার অথের্ম সভাহভাযয 
সথেককে বভাদ সদওয়ভা হকব । 
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9. অনলভাইকন এই আকবদন কেরভার পদ্ধপত জভানভার জনয প্রিশ্ন উত্তর পবভভাকগে ১৫ নম্বর প্রিশ্নপট সদখকত হকব ।
10. আকবদনপকত্রর সভাকথে সয সয ডকেধ কমন্ট সযভাগে কেরকত হকব তভা জভানভার জনয প্রিশ্ন উত্তর পবভভাকগের  ১৭,১৮, ও ১৯ নম্বর 
প্রিশ্নপট সদখকত হকব ।
ISE এর পপরমভার কেত সসটভা জভানভাকত আকবদনপকত্র  DSU(Dichiarazione sostituiva unica) এর protocollo নভাম্বভার
সযভাগে কেরকত হকব ( n. Protocollo DSU) সযটভা । Inps এর সভাইট সথেককে অনলভাইকনই সদখভা যভাকব । (তভাছেভাড়ভাও  Caf 
এর পক্ষ সথেককে ও associazioni degli inquilini র পক্ষ সথেককে সফিভাকন সভাহভাযয পভাওয়ভা যভাকব নড়ীকচ যভাকদর নভাম সদওয়ভা 
হল তভাকদর সথেককে) সভাহভাযয পভাওয়ভা যভাকব আকবদনপত্র পমরকরর সক্ষকত্রও । 
 SUNIA – via delle Porte Nuove 15/a, 50144 Firenze. Tel. 055367904 / 055368573; ইকমল - 
sunia@suniafirenze.it Il Sunia সখভালভা থেভাকেকব জনতভার জনয ২০ এপপ্রিল সসভামবভার সথেককে ( স্বভাসযপবপধ সমকন) সময়সড়ীমভা 
– সসভামবভার সথেককে শুক্রবভার ৮.৩০ সথেককে ১২.৩০ টভা । 

SICET - via Carlo del Prete 135 e Piazza dell'Indipendenza 21p 3. দমরভভাষ 3393090950 আযপকয়ন্টকমন্ট 
সনওয়ভা যভাকব Sicet Firenze sicetfirenzeprato@gmail.com

CONIA - CONIA FIRENZE Via Sant’Angelo, 17 – Firenze.  আকগে আযপকয়ন্টকমন্ট পনকত হকব এই নভাম্বভাকর 
055/753386, তভাছেভাড়ভাও এই নভাম্বভাকর 371.4427144; আকবদন পমরর কেরভা পফ্রিকত হকবনভা conia.firenze@alice.it

প্রিশ্ন ও উত্তর বভাপড়ভভাড়ভা সবংক্রভান্ত সয আপথের্মকে সহভায়তভা কেরভা হকব সসই সবংক্রভান্ত 

সকে সপকত পভাকর এই সহভায়তভা? 

সয সমস্ত কেমর্মচভারড়ী কেভাকরভার ততভাবধভাকন কেভাজ কেকর বভা যভারভা স্বয়বংসমমরর্মভভাকব কেভাজ কেকর তভাকদর Covid-19 এই মহভামভারড়ীর 
প্রিককেভাকপ সয জরুরড়ী অবসভা জভারড়ী হকয়কছে তভাকত যপদ কেভাজ বন্ধ হকয় পগেকয় থেভাককে   ,   বভা কেকম পগেকয় থেভাককে বভা পকেছেধপদকনর জনয 
বন্ধ থেভাককে তকব তভারভা এই সহভায়তভার জনয আকবদন কেরকত পভাকর   ।

1.পপরবভাকরর আপথের্মকে মমলধন কেতটভা পপরমভার কেকম যভাওয়ভা জরুরড়ী এই আকবদন কেরভার জনয ?

এই covid-19 ভভাইরভাকসর জনয মহভামভারড়ীকত জরুরড়ী অবসভার জনয যপদ পপরবভাকরর আয় ৩০ শেতভাবংশে বভা ৩০ শেতভাবংকশের 
সবপশে কেকম যভায় তকব তভারভা আকবদন কেরকত পভাকর । 
2.সমস্ত কেমর্মচভারড়ীকদর যভাকদর আয় কেকম সগেকছে তভাকদর সক্ষকত্রই পকে এই পনয়ম প্রিকযভাজয ?
সয সমস্ত কেমর্মচভারড়ী কেভাকরভার ততভাবধভাকন কেভাজ কেকরন যভার আয় কেকম সগেকছে ( কেভাকজর ঘণভা কেকম সগেকছে , কেভাজ বন্ধ থেভাকেভায় 
সরকেভাকরর কেভাকছে আপথের্মকে সহভায়তভা চভাওয়ভা হকয়কছে অথের্মভাৎ cassa integrazione ...ইতযভাপদ সক্ষকত্র ) সকেভান স্বয়বংসমমরর্ম কেভাজ 
কেকরন যভারভা (তভাপলকেভার ATECO পবভভাকগের অন্তভধ র্মক্ত সযখভাকন কেভাজ বন্ধ সভামপয়কেভভাকব সরকেভাকরর পনকদর্মকশে ) এববং সসই সমস্ত
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কেমর্মচভারড়ী যভারভা পনপদর্মষ্ট সময়সড়ীমভার চধ পক্তপত্র অধড়ীকন কেভাকরভা ততভাবধভাকন কেভাজ কেকর সয সকেভান ধরকরর কেভাকজর সক্ষকত্রই যভাকদর 
আয় কেকম সগেকছে তভারভা এই আকবদন কেরকত পভাকরন । 
3. পকে কেরকত হকব যপদ আমভার কেভাজ ATECO সকেভাকডর অন্তভধ র্মক্ত নভা হয় তকব ? 
ATECO সকেভাডপট D.L.18/2020 আইন অনধসভাকর সয কেভাজ বন্ধ তভার সকেভাড ,এটভার মভাধযকম আয় কেকম যভাবভার কেথেভা সবভাঝভাকনভা 
সম্ভব তকব এটভা শুধধ একেমভাত্র বভা জরুরড়ী তভা নয় । সয সক্ষকত্র স্বশেবংসভাপত্র সদকবন এববং “altra”অথের্মভাৎ অনয কেভাজ সবকছে 
সনকবন সসকক্ষকত্র তভা যভাচভাই কেরভার জনয পনপদর্মষ্ট কেভারর সদখভাকত হকব ( সযটভা পকর বলভা হকয়কছে) এববং বলকত হকব সকেন আয় 
কেকমকছে । 
4. আমভায় পকে সফভাকরকন্সের বভাপসনভা হকত হকব ?
হযভাহ্যাঁ সফভাকরন্সে পমউপনপসপযভাপলপটর সরপজপস্ট্রি অপফিকস সয বভাসভার জনয আপথের্মকে সভাহভাযয চভাইকবন তভার নভাম আপনভার নভাকম নপথেভধ ক্ত
থেভাকেকত হকব ।
5. বভাড়ড়ীর চধ পক্তপত্র অনধযভায়ড়ী পনকজর নভাকম চধ পক্তপত্র থেভাকেভা জরুরড়ী ?
হযভাহ্যাঁ পনকজর নভাকম বভাড়ড়ীর চধ পক্তপত্র থেভাকেভা জরুরড়ী এববং বভাড়ড়ীপট বভাসকযভাগেয হকত হকব ও এই চধ পক্তপত্র সরপজপস্ট্রি অপফিকস 
নপথেভধ ক্ত থেভাকেকত হকব সয এখভাকনই আপপন বভাস কেকরন । 
6. সয সমস্ত চধ পক্তপকত্র ভভাড়ভার পপরমভার উকল্লেখ কেরভা থেভাককে সসকক্ষকত্র এই আপথের্মকে সহভায়তভা পভাওয়ভা পকে সম্ভব ?
হযভাহ্যাঁ পভাওয়ভা সম্ভব , কেভারর এটভা প্রিভাইকভট বভাড়ড়ীর চধ পক্তপত্র । 
7. এই সভাহভাযয পকে সয চধ পক্তপকত্র সলখভা থেভাকেকব “cedolare secca” তভার সক্ষকত্রও প্রিকযভাজয ?
হযভাহ্যাঁ পভাওয়ভা সম্ভব কেভারর এটভা প্রিভাইকভট বভাড়ড়ীর চধ পক্তপত্র ।
8. সয বযপক্তর নভাম নপথেভধ ক্ত কেরভা বভাসভা সফভাকরকন্সের  বভাইকর সয সকেভাকনভা জভায়গেভায় তকব বভাসভার চধ পক্তপত্র আকছে সফভাকরকন্সে 
কেভাকজর সধকত্র সসপকে এই আকবদন কেরকত পভারকব ? 
নভা সয বভাসভার নভাম নপথেভধ ক্ত কেরভা সনই সসই বভাসভার জনয এই আকবদন কেরভা যভাকবনভা । 
9. যপদ বভাসভার মভাপলকে হয় তকব পকে এই সভাহভাকযযর আকবদন কেরকত পভারকব ?
হযভাহ্যাঁ পভারকব , যপদনভা তভার পনজস্ব মভাপলকেভানভায় বভা পফ্রিকত বযবহভাকরর জনয সকেভান উপযধক্ত বভাসসভান পপরবভাকরর জনয ৫০ পকেপম 
দমরকত্বে বভা ৫০ পকেপম দমরকত্বের কেকম থেভাককে তকবই .
10 . আকবদকনর প্রিধভান সকেভান শেতর্ম আকছে ? 
 হযভাহ্যাঁ আকছে । পপরবভাকরর আকয়র পপরমভার (ISE) ২৮.৬৮৪,৩৬ ইউকরভার সবপশে হকল চলকবনভা । 
11 . যভাকদর বভাসসভান ERP সথেককে পভাওয়ভা তভারভা পকে এই সধপবধভার জনয আকবদন কেরকত পভাকরন?
নভা, তভারভা পভাকরন নভা । কেভারর এই সধপবধভা ERP এর কেভাছে সথেককে যভারভা বভাসসভান সপকয়কছেন তভারভা আকবদন কেরকত পভাকরননভা 
সযকহতধ  তভারভা তভাকদর আয় কেকম সগেকল অনয সভাহভাকযযর জনয আকবদন কেরকত পভাকরন তভাই । 
12 . Giovani Si সপ্রিভাকজকক্টের পনজস্ব বভাড়ড়ী ভভাড়ভা বভাবদ সভাহভাযযপ্রিভাপ্ত যধবকে যধবতড়ীরভা পকে এই আকবদন সযভাগে কেরকত পভাকর ?
নভা , সযভাগে কেরভা যভাকবনভা ।
13. এই সপ্রিভাকজকক্টের সথেককে সভাহভাযযপ্রিভাপ্ত সলভাককেরভা পকে Contributo affitto 2020 ( আর একেপট অনয বভাপড়ভভাড়ভা সবংক্রভান্ত 
সভাহভাকযযর সপ্রিভাকজক্টে ) আকবদন কেরকত পভারকব ?
হযভাহ্যাঁ , পভারকব পকেন্তু যতটভা এই সপ্রিভাকজকক্টে সহভায়তভা পভাকব তভার সমভান অথের্ম অপর সপ্রিভাকজকক্টের(Contributo affitto 2020) 
সথেককে বভাদ যভাকব ।



14. আকবদন পকেভভাকব কেরকত হকব?
শুধধমভাত্র অনলভাইকন আকবদন কেরভা যভাকব , ২০ সশে এপপ্রিল ৯ টভা সথেককে ১১ ই সম ২০২০ র রভাত ১১ টভা ৫৯ পমপনট অবপধ ।
15. অনলভাইকন পকেভভাকব আকবদন কেরকত হকব?
অনলভাইকন সয সয মভাধযকম আকবদন কেরভা যভাকব তভা হল 

A) Credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID): পকেভভাকব এপট সপকত পভাকরন এববং 
বযবহভার কেরভা যভাকব তভার তথেয পনকচর ওকয়বসভাইট সথেককে পভাওয়ভা যভাকব ।
https://www.spid.gov.it/

B) Carta Nazionale dei Servizi (CNS):পকেভভাকব এপট সপকত পভাকরন এববং পকেভভাকব বযবহভার কেরভা যভাকব তভার তথেয 
পনকচর ওকয়বসভাইট সথেককে পভাওয়ভা যভাকব: http://www.regione.toscana.it/-/carta-nazionale-dei-servizi;
C)Carta di identità elettronica (CIE):

তথেয জভানভার জনয পনকচর পলকঙ্কে পক্লিকে কেরুন: 
https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/carta-di-identita-elettronica-cie

D) Credenziali di accesso rilasciate dal comune: পকেভভাকব সপকত পভাকরন তভা জভানভার সমস্ত রকেম তথেয পনকচর 
পলকঙ্কে পক্লিকে কেরকল জভানকত পভারকবন : 
http://centroservizi.lineacomune.it/portal/page/portal/Registrazione/Index

16. কেতগুপল আকবদন একেসভাকথে কেরভা যভাকব ? 
একে একেপট পপরবভাকরর জনয শুধধ একেপটমভাত্র আকবদনপত্রই জমভা পদকত হকব । 
17. আকবদকনর সভাকথে পকে পকে যধক্ত কেরকত হকব?
 সয সয ডকেধ কমন্ট আকবদনপকত্রর সভাকথে যধক্ত কেরকত হকব তভা হল –
A. বভাধযতভামমলকে – বভাড়ড়ীর চধ পক্তপত্র সযটভা সরপজপস্ট্রি অপফিকস নপথেভধ ক্ত এববং আকবদনকেভারড়ী সয বভাড়ড়ীকত বভাস কেকরন ও যভার 
ভভাড়ভার সহভায়তভা সপকত আকবদন কেরকত চভান। এই ডকেধ কমন্ট যধক্ত নভা কেরকল আকবদনপত্র জমভা সদওয়ভা যভাকবনভা । 
B. ঐপচ্ছিকে – ৩১ সশে জভানধয়ভাপর ২০২০ সথেককে শুরু কেকর সয সমস্ত কেভাকজর সক্ষকত্র বযপক্তর আয় ৩০% কেকম সগেকছে ২০১৯ 
এর আকয়র সথেককে তভার স্বপকক্ষ ডকেধ কমন্ট পদকত হকব সযখভাকন সসটভা সদওয়ভা সম্ভব । তভাছেভাড়ভাও পকেছেধ ডকেধ কমন্ট নভা যধক্ত কেকরও
স্বড়ীকেভার কেরভা সম্ভব সয সরকেভাকরর সথেককে আপথের্মকে সভাহভাকযযর জনয আকবদন কেরভা হকয়কছে তভার কেভাজ বন্ধ থেভাকেভায় । অথের্মভাৎ 
(Cassa Integrazione) সত রকয়কছে । যভারভা স্বয়বংসমমরর্ম কেভাজ কেকরন তভাকদর সক্ষকত্র তভাকদর কেভাকজর ধরর ও স্বশেবংসভাপত্র 
পদকত হকব সযখভাকন ৩০ শেতভাবংশে আকয়র কেকম সগেকছে তভা সদখভা যভাকব । 
C. যপদ ঐপচ্ছিকে পযর্মভাকয় পবববত ডকেধ কমন্ট নভাও সযভাগে কেরভা হয় তবধও আকবদন কেরভা যভাকব 
D. বভাধযতভামমলকে – তভাছেভাড়ভাও সকেভানরকেম অক্ষমতভা থেভাকেকল তভার স্বপকক্ষ সভাপটর্মপফিককেট বভা প্রিপতবন্ধড়ী হকল তভার স্বপকক্ষ 
সভাপটর্মপফিককেট সযভাগে কেরভা বভাধযতভামমলকে । এই অক্ষমতভা ৬৭% বভা তভার সবশেড়ী হকত হকব একেপট পপরবভাকরর সক্ষকত্র । যপদ 
বভাধযতভামমলকে ডকেধ কমন্ট সযভাগে নভা কেকরন সকেউ তকব আকবদনপত্র জমভা সদওয়ভা যভাকবনভা । 
18. DSU এর numero di protocollo উকল্লেখ কেরভাই পকে যকথেষ্ট ? 
 আকবদনপকত্র অনলভাইকন DSU(Dichiarazione Sostituiva Unica) এর numero di protocollo এর numero di 
protocollo এর ২০১৯ বভা অপরপকক্ষ ২০২০ এর উকল্লেখ কেরভাই যকথেষ্ট তকব ISE এর পপরমভার INPS এর সভাইট সথেককে 

http://centroservizi.lineacomune.it/portal/page/portal/Registrazione/Index
https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/carta-di-identita-elettronica-cie
http://www.regione.toscana.it/-/carta-nazionale-dei-servizi


সরভাসপর ডভাউনকলভাড কেরভা যভাকব । 
19. DSU এর ফিমর্ম পমরর এর সক্ষকত্র পকেভভাকব কেরকত হকব ?
 DSU ( Dichiarazione Sostituiva Unica) এটভা পমরর কেরভা যভাকব অনলভাইকন INPS এর ওকয়বসভাইট সথেককে ( সফিভাকন 
কেথেভা বকল CAAF এর সকঙ্গে বভা associazioni degli inquilini র সকঙ্গে ) কেথেভা বকলও কেরভা যভাকব সযটভা scheda 
servizio র তভাপলকেভায় উকল্লেখ কেরভা আকছে । 
20. পকে হকব যপদ ISE এর পপরমভার ২৮. ৬৮৪ ,৩৬ ইউকরভার সবপশে হয় ?
সসকক্ষকত্র আকবদন কেরভা যভাকবনভা ।
DSU ( Dichiarazione Sostituiva Unica) এটভা পমরর কেরভা যভাকব অনলভাইকন INPS এর ওকয়বসভাইট সথেককে ( সফিভাকন 
কেথেভা বকল CAAF এর সকঙ্গে বভা Associazioni degli Inquilini র সকঙ্গে ) 
21. আকবদনপত্রগুপল পকে পমউপনপসপযভাপলপট সথেককে যভাচভাই কেকর সনওয়ভা হকব ?
হযভাহ্যাঁ , পমউপনপসপযভাপলপট প্রিপতপট প্রিশেভাসপনকে পবভভাকগের তথেয সবংক্রভান্ত পবভভাকগের সভাকথে সযভাগেভাকযভাগে কেকর বভা পনজস্ব ডভাটভাকবকসর 
তথেয সথেককে যভাচভাই কেকর সনকব । 
22. কেতটভা সভাহভাযয পভাওয়ভা যভাকব ?
 কয সভাহভাযয পভাওয়ভা যভাকব বভাড়ড়ীভভাড়ভা বভাবদ তভা বভাড়ড়ী ভভাড়ভার ৫০ শেতভাবংশে হকব তকব ৩০০ ইউকরভা এর সবপশে মভাকস পভাওয়ভা 
যভাকবনভা । সযমন – বভাপড়ভভাড়ভা ১০০০ ইউকরভা হকল ৩০০ ইউকরভা পযর্মন্তই পভাওয়ভা যভাকব তভার সবশেড়ী নয় । এপপ্রিল ২০২০ সথেককে
৩ মভাকসর জনয এই সভাহভাযয পভাওয়ভা যভাকব । সযটভা তভাপলকেভায় নভাম অনধযভায়ড়ী এই সভাহভাযয পভাওয়ভা যভাকব সবর্মকচভা ৯০০ ইউকরভা 
অবপধ ৩ মভাকসর জনয । 
23. নভাকমর তভাপলকেভাপট সকেমন হকব ? 
 নভাকমর তভাপলকেভাপট বতপর হকব ISE এর পপরমভার অনধযভায়ড়ী যভা INPS এর সথেককে সদওয়ভা হয় । 
24. যপদ সদখভা যভায় ISE এর পপরমভার দধ পট বভা পতনপট পপরবভাকরর সক্ষকত্র একেই তকব তভাপলকেভায় নভাম পকেভভাকব আসকব?
 পনকচর পহসভাব অনধযভায়ড়ী এই তভাপলকেভায় সকে আকগে যভাকব তভা সবভাঝভা যভাকব ---

 পপরবভাকরর সদসযসবংখযভা ও কেতজন বভাচভা আকছে পপরবভাকর : সয পপরবভাকর যত সবপশে বভাচভা আকছে এববং বভাচভার বয়স 
যত কেম সসই অনধসভাকর । 

 যভাকদর অক্ষমতভা ৬৭% এর সমভান বভা সবপশে বভা প্রিপতবন্ধড়ী আকছে পপরবভাকর ai sensi della L.5 febbraio 
1992,n.104 ধভারভা অনধযভায়ড়ী ।
    

25. কেকব এই ফিলভাফিল  তভাপলকেভা  প্রিকেভাপশেত  হকব ? 

 পমউপনপসপযপলপট যত কেম সমকয় পভাকর সবপকেছেধ যভাচভাই কেকর আকবদনপত্র জমভা সদবভার সশেষ তভাপরকখর সথেককে ৩০ পদকনর 
মকধয এই ফিলভাফিল তভাপলকেভা প্রিকেভাপশেত হকব । 
26. পকেভভাকব এই সভাহভাযয সদওয়ভা হকব ? 
পমউপনপসপযভাপলপট তভাপলকেভা অনধযভায়ড়ী যভারভা এই সহভায়তভা পভাবভার উপকযভাগেড়ী তভাকদর সরভাসপর সভাহভাযয কেরকব যতক্ষর নভা অবপধ 
 তভাকদর মমলধন সশেষ হয় । যপদ সদখভা যভায় পমউপনপসপযভাপলপটর মমলধন সথেককে সমস্ত তভাপলকেভার অন্তভধ র্মক্ত বযপক্তককে সদওয়ভা সম্ভব
নয় তকব পমউপনপসপযভাপলপট Regione সকে তভাপলকেভা পভাঠভাকব কেভাকদর সভাহভাযয পদকত সপকরকছে কেভাকদর পভাকরপন তভা জভাপনকয় । 




