
 
 
 
iতািলয় সরকার iuেরাপীয় iuিনয়েনর eকিট আiনেক ( Direttiva 2009/52/CE ) িনেজেদর আiেন পিরনত 
কেরেছ েযখােন জিরমানা eবং বড্ ধরেনর শািsর িবধান রাখা হেয়েছ কােজর মািলকেদর যারা aৈবধ িবেদশীেদর কাজ 
করায় iতািলেত ! 
 
িবেশষভােব শািsর পিরমান বিৃd পােব : 
1. যিদ েকান মািলেকর 3 জেনর েবিশ aৈবধ কােজর েলাক থােক! 
2. যিদ apাp বয়sেদর dারা কাজ করায়! 
3. যিদ তােদরেক িবেশষ মানেবতর aবsায় িনেজর sা্েথর্ বয্বহার কের! 
4. যিদ েকান িবেশষ কােজর মাধয্েম েকান িমকেক েশাষণ কের (art.603 bis del Codice di procedura 
penale) aথর্য্াত েকান কাজ িবেশষভােব িচিnত কের িহংs আচরেণর জনয্,শািs বা আঘাতদােনর ভয় pদশর্ন কের 
eবং eকিট ননুয্তম মলুয্ েদয় যা কােজর চুিk েথেক aেনক কম,আiন dারা িনধর্ািরত সমেয়র চাiেত কাজ করায় 
aেনক েবশী, iতয্ািদ! 
েকান িবেদশী িমক তার মািলেকর িবরেুd মামলা করেত পারেব eবং মামলা pিkয়া চলাকােল পিুলশ o িবচার কােজ 
সািবর্ক সহায়তা করেল ( può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari 
di sei mesi che può essere rinnovato per un anno ) 6 মােসর  জনয্ মানিবক সজর্ ণয্ েপেত পাের যা 
পরবত েত 1 বছেরর জনয্ নবায়ন করা যােব! আর ei িনয়ম pেয়াগ করার জনয্ aেkাবেরর েশষ পযর্n aেপkা 
করেত হেব eকিট সিঠক েনািটেশর জনয্ েযখােন eকিট েঘাষনাপেtর মাধয্েম সব িনয়ম িনধর্ািরত থাকেব! 
 
Norma transitoria/Ravvedimento Operoso ( slকালীন আiন/সংsার কমর্পরায়ন) 
মাননীয় মnী Andrea Riccardi (per la Cooperazione Internazionale e l’integrazione)  
সরকােরর কােছ eকিট psাব েপশ কের eবং ei psাবিট সংসেদ সবর্সmিতভােব গহৃীত হয় েযখােন eকিট asায়ী 
আiেনর মাধয্েম মািলকেদর জিরমানা o শািs পিরহার করেব যােত  কের নন কমিুনিটর কােজর েলাকেদর ৈবধ করার 
সেুযাগ পায়! 
আেবদনপt জমা েদoয়ার তািরখ িনধর্ারণ করা হয় েসেpmেরর 15 তািরখ েথেক aেkাবেরর 15 তািরখ 
পযর্n! 
 
Chi può presentare la  domanda (েক আেবদন করেত পারেব ): 
1. iতািলয়ান মািলক! 
2. iতািলেত েরিসেডnধারী iuেরাপীয় iuিনয়নভুk েযেকান েদেশর মািলক! 
3. নন iuেরাপীয় েদেশর েসসব মািলক যােদর permesso di soggiorno per lungo residenti, ex-carta 
di soggiorno আেছ! 
মািলকেদর aবশয্i eকিট ননুয্তম বা্তসিরক আয় লাগেব কােজর েলাক িনেয়াগ করার জনয্ যা েসেpmর মােসর pথম 
িদেকর িদনগেুলােত eকিট েঘাষণা আসেব eবং তােত িনধর্ািরত থাকেব!uেlখয্ েয, 2009 সােল বা্তসিরক আয় চাoয়া 
হেয়িছল 20.000 iuেরা !  
 
Chi  non può  presentare la domanda  ( েক আেবদন করেত পারেব না ): 
1. েয সব বয্িk aৈবধ iিমেgশেন সহায়তা সংkাn aপরােধর সােথ জিড্ত,পিততাবিৃoেত সহায়তা কের o বাcােদর 
পাচার কােজ সাহাযয্ কের ! 
2. েয সব বয্িk কােজর েলাকেদর িনেজর sােথর্ বয্বহার বা েশাষেণর জনয্ দিnত হেয়েছ ! 
3. েয সব বয্িkর eখনo পবৃর্বত  িনয়িমতকরেনর (regolarizzazione delle precedenti emersioni) 
eবং flussi-র pিkয়ার কাজ সmn হয়িন ! 
 
 



 
Rapporto di lavoro ( কােজর িনেয়াগ পdিত ): 
কােজর চুিkপt (contratto di lavoro) aবশয্i 3 মাস আেগ েথেক েদখােত হেব আেবদনপt uপsাপেনর সময় 
aথর্য্াত কমপেk জনুমাস 2012 েথেক eবং ঐ 3 মাস আেগ েথেক aবশয্i চুিkপt কাযর্কর েদিখেয় আেবদনপt দািখল 
করেত হেব!সব ধরেনর কাজ েথেকi (Tutte le tipologie di lavoro) িনয়িমত (regolarizzare) করেত 
পারেব! েযমন-Edilizia-িনমর্ানকাজ,Agricoltura-কৃিষকাজ,Commercio-বয্বসায় eবং Industria-িশlখােত, 
a tempo pieno(আiন dারা িনধর্ািরত সময় aথর্য্াত সবর্িনm 36 ঘnা সpােহ). আর বাসাবািড্র-domestic 
কােজর জনয্ সpােহ সবর্িনm 20 ঘnার চুিk-Contratto েদিখেয় িনয়িমত করার আেবদন করেত পারেব! 
 
Contributo richiesto (আেবদেনর জনয্ িফ-eর পিরমান ): 
1. aেkাবেরর 14 তািরখর মেধয্ 1000 iuেরা পিরেশাধ-da pagare করেত হেব, আেবদনপt জমা েদoয়ার পেৃবর্, 
সmবত েসেpmেরর pথম েথেক িফ জমা েনoয়া শরু ুহেত পাের! 
2. িনয়িমতকরেনর (regolarizzazione) পেৃবর্ কমপেk 6 মােসর িফ-contributi relativi al periodo 
precedente pদান করেত হেব! uদাহরনsরপু, বাসাবািড্র-domestic কােজর জনয্ িফ পিরেশাধ করেত হেব pায় 
650 iuেরা! pেতয্ক ধরেনর কােজর জনয্ আলাদা আলাদা িফ লাগেব! িফ pদােনর রিসদ aবশয্i(La ricevuta 
del pagamento dei contributi) uপsাপন বা েদখােত হেব যখন চুিkপেt সi (Fermare il contratto) 
করার জনয্ ডাকা হেব!aতeব িডেসmর 2012 eর পেৃবর্  ডাকা হেব না ! 
 
Chi può essere assunto ( েক কােজ িনেয়াগ েপেত পাের ): 
েয সব aিধবাসীরা iuেরাপীয় iuিনয়েনর বাiেরর েদেশর (Cittadini non comunitari) তারা  iতািলেত 31 
েশ িডেসmর 2011 eর আেগ েথেক বসবাস করেছন ! ঐ তািরেখর পেৃবর্ েথেক iতািলেত আেছন তা aবশয্i সরকাির 
সংsা ( Organismi pubblici) েথেক  েকান সািটর্ িফেকট বা ডkেমn dারা pমান করেত হেব! েযমন- Tessera 
S.T.P. rilasciata da ospedali e Asl- eস.িট.িপ. কাডর্  যা হাসপাতাল বা sানীয় sাsয্েকnd েথেক,Ricette-
রিসদসমহৃ, Certificati medici  ospedalieri-েমিডেকল সািটর্ িফেকট,Timbro di ingresso sul 
passaporto senza timbro di uscita-iতািলেত pেবেশর সময় পাসেপােটর্ র uপর িসল িকn েবর হoয়ার িসল 
থাকেল চলেব না, Permessi di soggiorno scaduti-েময়াদ uoীনর্ হoয়া সজর্ ণয্,Decreto di espulsione-
বিহsার আেদশ, Carte di identità scaduta-েময়াদ uoীনর্ হoয়া কাতর্ া িদ iেদনিততা, Multe nominative 
e datate-তািরখসহ জিরমানার েরিজ াডর্  কাগজ, Certificati di studio rilasciati da università e 
scuole pubbliche-সরকাির িব িবদয্ালয় o sুেলর সনদপt. আগ মােসর েশেষর িদেক আর eকিট েঘাষনা আসেব 
েযখােন সবর্েশষ pেয়াজনীয় তথয্ পাoয়া যােব o িক ডkেমn লাগেব আেবদন করার জনয্ তা পিরsারভােব জানা 
যােব! 
 
Chi non può essere assunto ( েক কােজ িনেয়াগ েপেত পারেব না ): 
1.েদেশর আiন o িনরাপoাহীনতার কারেন iuেরাপীয় iuিনয়েনর বাiেরর েদেশর েযসব বয্িkেক বিহsােরর আেদশ করা 
হেয়েছ! 
2. েযসব বয্িkর 3 বছেরর েবশী সাজা হেয়েছ ! 
3. েযসব বয্িk iতািলর বাiের iuেরাপীয় iuিনয়েনর িভতর aনয্ েযেকান েদেশ বিহsৃত হেয়েছ ! 
uপেরর 2 নং o 3 নং িবষেয়র বয্াপাের খবুi গরুেুtর সােথ মলৃয্ায়ন করেব!  
েরামা, 26.07.2012 
সব ধরেনর তেথয্র জনয্ 
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