
র োম 

ঐতিহ্য ও আবাসন নীতি তবভাগ 

২০২০ সাল অবতি বতির্মখুী চুক্তির জনয স্ব-সার্টুতিকেশন 

অনলাইন আকবদকনর জনয বযিীি সম্পূর্ ু েরা িকব 

তনবন্ধ অনমসাকর রাষ্ট্রপতির তিক্তি এর 46 এবং 47 28 তিকসম্বর, 2000, নং। 445, জতরর্ানা সম্পকে ু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: 

এবং ক্ষ াষর্া েকর: 

o আতর্ এেজন ইিাতলয়ান 

o আতর্ এেজন ইউকরাপ ক্ষদকশর নাগতরে ইিাতল ক্ষিকে পৃিে; 

o 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 ); 

o ো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; 

o 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; 

o জনসািারকর্র পতরচালনার আবাসকনর ভাডাকট িকি যার জনয তিতন তনয়তর্ি ভাডা িদাকনর ক্ষ াষর্া ক্ষদন; 

o 2020 সাকল বাতষেু তি _____________________ এর সর্ান; 

o সম্পতির অতিোর, বযবিার, বযবিার এবং পতরবাকরর িকয়াজকনর জনয উপযমি আবাসকনর আবাসকনর র্াতলে 

িকি িকব না (পয ুাপ্ত 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; 

o ২০২০ সাকলর জনয, , এেইভাকব ভাডার্টর সিায়িার জনয অনয অবদাকনর তবতশষ্টিা লাক্তজও অঞ্চল, িানীয় 

সংিা, সতর্তি, তভতি বা অনযানয সংিা িকি সিকযাতগিা িাপ্ত িয়তন; 

o 2019 সাকলর জনয ক্ষর্াট পাতরবাতরে আয় € 28,000.00 বা িারও ের্ তেল; 

o 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: 

ের্চুারী আকয়র উকেখ বা হ্রাস, বা ক্ষোনও িরকর্র িায়ী চুক্তি সি োজ ক্ষিকে িাপ্ত আকয়র তবষকয় উকেখ েরা বা 

স্ব-ের্সুংিান / তিলযান্সাস ু ক্ষিকে উপাজনু, বা আত্মের্সুংিান / আটকো তবভাকগর তিলযান্সারকদর আয় যা াঁর 

োযেুলাপ সরোরী পদকেপ বা অনযগুতল অনমসরর্ েকর িতগি েরা িকয়কে:      

অনযানয: ____________________________________________________________ 

               িাতরখ:                                                                                                             স্বাের: 

আকবদনোরীর 

িিয 

উপাতি নার্ 

জন্ম িাতরখ জন্ম িান  

ক্ষরতসকদন্স এর ের্মকন C.A.P. 

তভয়া/তপয়াচ্ছা ও বাতড নম্বর  ক্ষলন ক্ষিান/ ক্ষর্াবাইল ক্ষিান  

আকবদনোরীর 

পতরবাকরর  

সদসয  

উপাতি ও নার্ জন্ম িাতরখ ও িান  আকবদনোরীর সাকি  

সম্পে ু

   

   

   


