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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/  ীয়োচ্ছো রলণ/রমোবোইল র োণ 

রকোরদবে র সকোবল  

ইবমইল   

 

 র বোব    

সদসয 

 ককবণোবম ও 

নোম  

জন্ম 

স্থোন ও 

তোর খ 

 রকোরদবে  

র সকোবল  

আববদনকো ী  

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;  

                           -ইইউেুক্ত েয এম্ে একটি নদশ লেযলম্ত আবাসলের অেুম্লত                

গ্রহণ (2020 সালের 31 জােুযারী নিলক 15 এলপ্রে 2020 এর ম্লধয নম্যাদ 
নশষ হওযা আবালসক অেুম্লত 15 জণূ 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 তুেোয 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 
সুলেলদিষ্ট, সুলেলদিষ্ট এবং অল লসযাে নিটা ো িালক তলব স্পষ্টতা এবং 
নেলকর জেয প্রশাসে সংরক্ষণ করুে) বা এর জেয: 
- কম্িোরী কাজ নিলক উপাজি েলক 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  (ইইউ-

োগনরকনদর 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 অসমূ্পণিতার 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 বাধযতামূ্েক এবং তালদর অেুপলস্থলত 2020 োডা অবদাে 
সম্পলকি ত র যালকংলয অন্তেুি লক্তর অেুম্লত নদয ো। 

 

গৃহীত তিয প্রশাসলেক িকুলম্লেশে সংরক্ষলণর লেযম্ অেুসালর  সংরক্ষণ 
করা হলব। 


