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11.. িূভমকা িূভমকা
!প্ভতভনয়ত চাকভরর বাোর ক্রমবধ ্শমান হাজর পভরবভত্শত হজছে!!প্ভতভনয়ত চাকভরর বাোর ক্রমবধ ্শমান হাজর পভরবভত্শত হজছে!

ভশক্ষাপ্ভতষ্ঠান খর্জক কম ্শস্থজি পভরবত্শজনর েন্য খপশাগত ভেকভনজে্শশনা অপভরহা� ্শ, কারণ এটট তরুণজের খক তাজের খপশাগত 
িক্ষ্য ভনধ ্শারণ এবং চাকভরজত ভনজয়াগ প্াভপ্তর সুভবধা খেয়। সঙ্গীহগীন প্বাসগী অপ্াপ্তবয়স্কজের েন্য, কম ্শেগীবজনর ভনজে্শ ভশকা 
গুরুত্বপূণ ্শ:
•• ইতাভির শ্রজমর বাোজর ইতাভির শ্রজমর বাোজর  নতুন প্ভতকূিতা এবং সুজ�াগ সম্জক্শ খবাঝা;
• তাজের  পূজব ্শর েক্ষতা এবং খ�াগ্যতার স্গীকৃভত পাওয়াপূজব ্শর েক্ষতা এবং খ�াগ্যতার স্গীকৃভত পাওয়া; ; 
• তাজের েক্ষতা, আগ্রহ এবং কম ্শেগীবজনর আকাঙ্াসমূহ আভবষ্ার করােক্ষতা, আগ্রহ এবং কম ্শেগীবজনর আকাঙ্াসমূহ আভবষ্ার করা;;
• কাে খ�ােঁার েন্য কগী কগী  প্শাসভনক পদ্ধভত এবং নভর্সমূজহরপ্শাসভনক পদ্ধভত এবং নভর্সমূজহর  প্জয়ােন তা োনা;
• • চাকভরর ভনজয়াগ সম্জক্শ অবগত পছন্দসমূহচাকভরর ভনজয়াগ সম্জক্শ অবগত পছন্দসমূহ ভনণ ্শয় করজত সক্ষম হওয়া।

কজম ্শর েগজত সব ্শজশষ পভরবত্শন এবং নতুন খপশা ও উেগীয়মান খসক্টজরর সাজর্ তাি ভমভিজয় চিা গুরুত্বপূণ ্শ।কজম ্শর েগজত সব ্শজশষ পভরবত্শন এবং নতুন খপশা ও উেগীয়মান খসক্টজরর সাজর্ তাি ভমভিজয় চিা গুরুত্বপূণ ্শ।

উোহরণস্রূপ, COVIDউোহরণস্রূপ, COVID1919-- মহামারগী অজনক খক্ষজরে খনভতবাচক প্িাব খফজিজছ। তজব একই সমজয়,�াজহাক ,  মহামারগী অজনক খক্ষজরে খনভতবাচক প্িাব খফজিজছ। তজব একই সমজয়,�াজহাক , ভকছু খসক্টর খবজড ভকছু খসক্টর খবজড 
উজেজছ এবং নতুন খপশার উদ্ভব হজয়জছউজেজছ এবং নতুন খপশার উদ্ভব হজয়জছ (খ�মন, সমােকি্যাণ, �ত্ন প্োনকারগী, খহাম খেভিিাভর পভরজষবা, স্যাভনজটশন, অনুবােক  (খ�মন, সমােকি্যাণ, �ত্ন প্োনকারগী, খহাম খেভিিাভর পভরজষবা, স্যাভনজটশন, অনুবােক 
এবং খোিাষগী...)।এবং খোিাষগী...)।

চাকভর প্ার্থীজের অবশ্যই নতুন েক্ষতা সম্জক্শ সজচতন হজত হজব �া কাজের েগজত উপজ�াগগী এবং অজবেষণ করা হয়।চাকভর প্ার্থীজের অবশ্যই নতুন েক্ষতা সম্জক্শ সজচতন হজত হজব �া কাজের েগজত উপজ�াগগী এবং অজবেষণ করা হয়।

প্ভতটট খসক্টজরর েন্য ভনভে্শষ্ট প্�ুজতিগত েক্ষতা সমূহ ছাডাও, আরও খবভশ সং�্যক কাজের েন্য আরও «ট্ান্সিারসাি»প্ভতটট খসক্টজরর েন্য ভনভে্শষ্ট প্�ুজতিগত েক্ষতা সমূহ ছাডাও, আরও খবভশ সং�্যক কাজের েন্য আরও «ট্ান্সিারসাি» েক্ষতা েক্ষতা
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প্জয়ােন - খ�মন েিবদ্ধ কাে, সমাজিাচনামূিক ভচন্তািাবনা, সমস্যার সমাধান, খ�াগাজ�াগ এবং আিাপ-আজিাচনার েক্ষতা 
সমূহ। ভেজেটাি েক্ষতাসমূহ ভেজেটাি েক্ষতাসমূহ  ক্রমবধ ্শমানিাজব প্জয়ােনগীয় হজয় উেজছ, ভবজশষ কজর মহামারগী চিাকািগীন সমজয় ভেজেটাি হওয়ার       
েন্য আিাো চাপ অনুিূত হজছে।

অতগীজত ভনজের খেজশ অজে্শত েক্ষতাসমূহ এবং প্াপ্ত খ�াগ্যতার মূি্য বত্শমাজন খেওয়া গুরুত্বপূণ ্শ।অতগীজত ভনজের খেজশ অজে্শত েক্ষতাসমূহ এবং প্াপ্ত খ�াগ্যতার মূি্য বত্শমাজন খেওয়া গুরুত্বপূণ ্শ।

পূজব ্শ অজে্শত েক্ষতা এবং অভিজ্ঞতাসমূহ ইতাভিজত স্গীকৃত হওয়ার েন্য পূজব ্শর খ�াগ্যতাগুভিজক কগীিাজব রূপান্তর করজত হজব তা 
োনা অপভরহা� ্শ। এটট মূি্যবান সময়  নষ্ট করা খরাধ কজর এবং �ার ফজি দ্তু উচ্চ ভশক্ষার খকাস ্শ বা চাকভরজত প্জবশ করা �ায়। নষ্ট করা খরাধ কজর এবং �ার ফজি দ্তু উচ্চ ভশক্ষার খকাস ্শ বা চাকভরজত প্জবশ করা �ায়। 

খপশাগত অভিজ�ােজন  হ্যান্ডবুক ভক?খপশাগত অভিজ�ােজন  হ্যান্ডবুক ভক?
এটট খপশাগত সংজ�াজগর িজক্ষ্য উপিব্ধ প্ভশক্ষজণর সুজ�াগগুজিা িাি করার েন্য একটট ভনজে্শ ভশকা। এর িক্ষ্য হি ইতাভিজত 
একাকগী আগত অপ্াপ্তবয়স্ক ও তরুণ অভিবাসগী এবং শরণার্থীজের শ্রজমর বাোজর খ�াগোজনর ভবষজয় ভনজে্শশনা প্োন করা।
এটা কাজের উজদেজশ্য কতরগী করা?এটা কাজের উজদেজশ্য কতরগী করা?
• ইতাভিজত সঙ্গীহগীন ভবজেশগী অপ্াপ্তবয়স্ক এবং তরুণ অভিবাসগী ও শরণার্থীজের েন্য;
• খস্ছোজসবক অভিিাবক, অভিবাসগী খকজ্রের কমথী এবং সমস্ প্াসভঙ্ক প্াপ্তবয়স্ক ব্যজতিত্ব।
এর িক্ষ্যসমূহ ভক?এর িক্ষ্যসমূহ ভক?
• চাকভরজত ভনজয়াজগর িজক্ষ্য প্ভশক্ষজণর সুজ�াগ িাজি েরকাভর তর্্য সরবরাহ করা;
• কগীিাজব একেজনর েক্ষতা সমূজহর মূি্যায়ন করজত হয় এবং একেজনর খপশাোর িক্ষ্য ভনধ ্শাভরত করজত হয় খস সম্জক্শ    
সহায়তা খেওয়া;
• ইতাভিজত ভনয়ভমত চাকভর খ�ােঁা এবং চাকভর পাবার েজন্য প্জয়ােনগীয় ন্ূযনতম শত্শগুজিা ও কগী নভর্ েরকার তার রূপজর�া কতভর করা;
• ভস ভি প্সতু্ত করা এবং চাকভরর উজদেজশ্য আজবেন করার েন্য েরকাভর পরামশ ্শ প্োন।
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22.. অপ্াপ্তবয়স্ক সঙ্গীহগীন ভবজেশগীজের েন্য অপ্াপ্তবয়স্ক সঙ্গীহগীন ভবজেশগীজের েন্য

আপভন �ভে একেন অপ্াপ্তবয়স্ক সঙ্গীহগীন ভবজেশগী বা একেন 
তরুণ অভিবাসগী বা শরণার্থী হন এবং আপভন একটট অি্যর্ ্শনা 
খকজ্রে আজসন, তাহজি এই ভনজে্শ ভশকা আপনাজক কগীিাজব 
চাকভর �ুঁেজত হয়চাকভর �ুঁেজত হয় এবং চাকভরর ভনজয়াজগর েন্য প্ভশক্ষজণর চাকভরর ভনজয়াজগর েন্য প্ভশক্ষজণর 
পর্গুভিপর্গুভি  গ্রহণ করজত হয় তা বুঝজত সাহা�্য করজব। 

খপশাগত অভিজ�ােজনর েন্য আমার খকন  খপশাগত অভিজ�ােজনর েন্য আমার খকন  
হ্যান্ডবুক েরকার ?হ্যান্ডবুক েরকার ?

খকন আভম এ�নই কােখকন আভম এ�নই কাে
করজত পারজবা না?করজত পারজবা না?

ইতাভিজত, শুধুমারে একেন অপ্াপ্তবয়স্ক ভহসাজব আপভন 
কাে করজত পাজরন �ভে:
আপনার বয়স  1616 বছর বছর**
আপভন কমপজক্ষ 10 বছর ধজর সু্কজি পজডজছন
আপভন একটট Licenza Media (মাধ্যভমক ভবে্যািয় 
সাটট্শ ভফজকট) অে্শন কজরজছন, �া আপনাজক হাই সু্কজি 
প্জবশ করজত ভকংবা এমন খপশাোর খকাজস ্শ িভত্শ হজত 
সক্ষম কজর - �া কমপজক্ষ ভতন বছর স্থায়গী হজব।
সুতরাং, আপভন �ভে 16 খর্জক 17 বছজরর মজধ্য অপ্াপ্তবয়স্ক 
হন এবং উতি খ�াগ্যতা আপনার না র্াজক, তাহজি আপভন 
একটট প্ভশক্ষজণর পর্ অনুসরণ করজত পাজরন �া 
আপনাজক চাকভরর েন্য প্সতু্ত করজব। 

* ইতাভিজত, কাজে খ�াগ খেয়া সম্ভব 15 বছর বয়স খর্জক �ভে প্ভশক্ষণ খকাস ্শ সজক্রয় করা হয় 
ভশক্ষানভবশ চুজতির মাধ্যজম (খিজেসজিটটি ভেজক্র 2015/81 আট্শ . 43)।

অপ্াপ্তবয়স্ক সঙ্গীহগীন ভবজেশগীজের েন্য
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অপ্াপ্তবয়স্ক সঙ্গীহগীন ভবজেশগীজের েন্য

চাকভর খ�ােঁার েন্য প্ভশক্ষণ চাকভর খ�ােঁার েন্য প্ভশক্ষণ 
খকাস ্শ গুরুত্বপূণ ্শ খকন?খকাস ্শ গুরুত্বপূণ ্শ খকন?

প্ভশক্ষণ খকাস ্শগুভি আপনাজক  কাে করার সময় ভশ�জতকাে করার সময় ভশ�জত  

এবং েক্ষতাসমূহ ভবকাশ করজত সুজ�াগ খেয় - কাভরগভর কাভরগভর 

েক্ষতা এবং  মানভবক েক্ষতােক্ষতা এবং  মানভবক েক্ষতা - �া বত্শমাজনর ব্যবসা সব ্শস্ 

ভবজবের েন্য প্জয়ােন। এছাডাও, তারা আপনাজক একটট 

নভর্ (সাধারণত এটটজক AttestatoAttestato বিা হয়) প্াভপ্তজত সাহা�্য 

কজর, �া আপনার কাজের অভিজ্ঞতা গুজিা এবং আপনার 

অজে্শত েক্ষতা সমূহ সত্যাভয়ত কজর। এটট আপনার েন্য 

কাে খ�ােঁা এবং পাওয়াজক সহে কজর তুিজব!

আভম আমার েন্য আভম আমার েন্য 
ভকিাজব সবজচজয় ভকিাজব সবজচজয় 
উপ�ুতি পর্ �ুঁজে খপজত উপ�ুতি পর্ �ুঁজে খপজত 
পাভর?পাভর?

খস�াজন ভবভিন্ন ধরজণর প্ভশক্ষজণর পর্ এবং খপশাগত 

ভনজে্শ ভশকার খকাস ্শ রজয়জছ। আপনার অবভহত পছন্দ ভনণ ্শয় 

করার েন্য প্জয়ােনগীয় সমস্ তর্্য সংগ্রজহ সময় খনওয়া 

গুরুত্বপূণ ্শ।

…আপভন এই হ্যান্ডবুক ভেজয় শুরু করজত পাজরন!…আপভন এই হ্যান্ডবুক ভেজয় শুরু করজত পাজরন!  

আপভন আপনার েন্য উপ�ুতি পর্, আপনার প্জয়ােনগীয় 

নভর্ এবং সরাসভর সহায়তার েন্য কার সাজর্ খ�াগাজ�াগ 

করজত হজব তার ভবশে ভববরণ পাজবন।

পডার েন্য শুজিছো!পডার েন্য শুজিছো!
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33.. ইতাভিজত কাে খ�ােঁার প্ভশক্ষণ পর্সমূহ  ইতাভিজত কাে খ�ােঁার প্ভশক্ষণ পর্সমূহ 

ভশক্ষা প্জত্যক ব্যজতির খমৌভিক অভধকার।

ভকনতু্ ভশক্ষা একটট কত্শব্যও বজট!

…কারণ ব্যজতিগত বজৃদ্ধ, সমাজে অন্তিু্শজতি এবং চাকভর ও সরকাভর 

পভরজষবাগুভিজত অভিগম্যতা িাজির েন্য এটট অপভরহা� ্শ।

��ন মানুষ তাজের মাধ্যভমক সু্কি (Scuola Media)  সাটট্শ ভফজকট িাি ��ন মানুষ তাজের মাধ্যভমক সু্কি (Scuola Media)  সাটট্শ ভফজকট িাি 

কজর ত�নই চাকভরজত ভনজয়াজগর পর্ শুরু হয়।কজর ত�নই চাকভরজত ভনজয়াজগর পর্ শুরু হয়।

ভশক্ষার অভধকার
• মানবাভধকাজরর সব ্শেনগীন খ�াষণা (আট্শ . 26)
• োভতসংজ�র ভশশু অভধকার সনে (আট্শ . 28)
• ইতািগী সংভবধান (আট্শ . 34)
• সঙ্গীহগীন ভবজেশগী অপ্াপ্তবয়স্কজের সুরক্ষা সংক্রান্ত «োম্া আইন» 
(আট্শ . 14)

Licenza MediaLicenza Media
(মাধ্যভমক সু্কি সাটট্শ ভফজকট)(মাধ্যভমক সু্কি সাটট্শ ভফজকট)

Licenza Media িাজির েন্য, আপভন একটট ভস ভপ আই এ বা Centro Provinciale per l›Istruzione degli Adulti ভস ভপ আই এ বা Centro Provinciale per l›Istruzione degli Adulti 
(«প্াজেভশক প্াপ্তবয়স্কজের ভশক্ষা খক্রে») খত ভনবন্ধন করজত পাজরন। («প্াজেভশক প্াপ্তবয়স্কজের ভশক্ষা খক্রে») খত ভনবন্ধন করজত পাজরন। 

• ভনবন্ধগীকরণ • ভনবন্ধগীকরণ ভবনামূজি্য সম্ভবভবনামূজি্য সম্ভব এবং  এবং 1515 ই October এর আজগ ই October এর আজগ করজত হয়, তজব এই সময়সগীমার পরও ভনবন্ধন করা সম্ভব। করজত হয়, তজব এই সময়সগীমার পরও ভনবন্ধন করা সম্ভব।
• ভস ভপ আই এ ভবভিন্ন খকাস ্শ প্োন কজর �া আপনাজক• ভস ভপ আই এ ভবভিন্ন খকাস ্শ প্োন কজর �া আপনাজক ইতািগীয় িাষা ভশ�জত এবং কাজের েগজত প্জবজশর েন্য প্জয়ােনগীয়  ইতািগীয় িাষা ভশ�জত এবং কাজের েগজত প্জবজশর েন্য প্জয়ােনগীয় 
খমৌভিক েক্ষতাসমূহখমৌভিক েক্ষতাসমূহ অে্শজনর সুজ�াগ খেয়। অে্শজনর সুজ�াগ খেয়।
• সু্কজি, আপভন আপনার প্ভশক্ষজণর প্জয়ােজনর উপর ভিত্ভত কজর আপনার ভনেস্• সু্কজি, আপভন আপনার প্ভশক্ষজণর প্জয়ােজনর উপর ভিত্ভত কজর আপনার ভনেস্  ভপ আই ই বা Piano Educativo ভপ আই ই বা Piano Educativo 
Individualizzato («ব্যজতিগত ভশক্ষার পভরকল্পনা»)Individualizzato («ব্যজতিগত ভশক্ষার পভরকল্পনা») কতভরর অনুজরাধ করজত পাজরন। কতভরর অনুজরাধ করজত পাজরন।
• আপনার• আপনার সবজচজয় কাজছর ভস ভপ আই সবজচজয় কাজছর ভস ভপ আই এ �ুঁজে খপজত, ভনজনের ভিঙ্কটট অনুসরণ করুন এবং «ভস ভপ আই এ» + আপভন খ��াজন  এ �ুঁজে খপজত, ভনজনের ভিঙ্কটট অনুসরণ করুন এবং «ভস ভপ আই এ» + আপভন খ��াজন 
র্াজকন খসই শহজরর নাম ভি�ুন৷ র্াজকন খসই শহজরর নাম ভি�ুন৷ https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

ইতাভিজত কাে খ�ােঁার প্ভশক্ষণ পর্সমূহ ইতাভিজত কাে খ�ােঁার প্ভশক্ষণ পর্সমূহ 
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ইতাভিজত কাে খ�ােঁার প্ভশক্ষণ পর্সমূহ ইতাভিজত কাে খ�ােঁার প্ভশক্ষণ পর্সমূহ 

1 CeSPI, Osservatorio Nazionale Sui Minori Stranieri Non Accompagnati In Italia, Primo Rapporto 2020.
https://miur.gov.it/documents/0/20182/Rapporto_MSNA_2020.pdf/55d13f7c66-ac701-d-e75c-d43ee296cf3d?t=1616520134774

ভস ভপ আই এ দ্ারা প্োনকৃত ভশক্ষামূিক খকাস ্শসমূহ ভস ভপ আই এ দ্ারা প্োনকৃত ভশক্ষামূিক খকাস ্শসমূহ 
খকাস ্শ খকাস ্শ 

প্র্ম স্রপ্র্ম স্র
প্র্ম ভশক্ষামূিক সময়কাি প্র্ম ভশক্ষামূিক সময়কাি 

(400 �ণ্া)

প্র্ম স্রপ্র্ম স্র
ভদ্তগীয় ভশক্ষামূিক সময়কাি ভদ্তগীয় ভশক্ষামূিক সময়কাি 

(825 �ণ্া)

ইতািগীয় িাষা ভশক্ষা এবং সাক্ষরতার খকাস ্শইতািগীয় িাষা ভশক্ষা এবং সাক্ষরতার খকাস ্শ
(180 �ণ্া)

েক্ষতা বাডাজনার পর্সমূহেক্ষতা বাডাজনার পর্সমূহ
(200 �ণ্া)

মেুিার পর্সমূহমেুিার পর্সমূহ

মাধ্যভমক ভশক্ষার (Licenza Media)
প্র্ম চজক্রর চূডান্ত

খ�াগ্যতা অে্শজনর পর্।

সমস্ খপশাোর এবং প্�ুজতিগত ইনভটিটটউট খকাজস ্শর সাধারণ
খকাস ্শগুভির সাজর্ সম্ভক্শত খমৌভিক েক্ষতা অে্শজনর েন্য একটট 

প্শংসাপরে পাওয়ার পর্।

প্ার্ভমক প� ্শাজয়র ইতািগীয় িাষা
(A-1A2) সহ ভবজেশগী নাগভরকজের

েন্য ইতািগীয় িাষার সাক্ষরতার খকাস ্শ।

ভননে মাধ্যভমক ভবে্যািজয়র (scuola secondaria di primo grado)
খশজষ জ্ঞান এবং েক্ষতা অে্শজনর পর্সমূহ।

প্ভতটট সু্কি বছজরর শুরুর ভেজক সংভক্ষপ্ত মেুিার
পর্সমূহ (িাষাসমূহ, আই টট, ইত্যাভে)।
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ইতাভিজত কাে খ�ােঁার প্ভশক্ষণ পর্সমূহ ইতাভিজত কাে খ�ােঁার প্ভশক্ষণ পর্সমূহ 

একবার আপভন Licenza Mediaখপজয় খগজি, েুটট পর্ পাওয়া সম্ভবএকবার আপভন Licenza Mediaখপজয় খগজি, েুটট পর্ পাওয়া সম্ভব

একটট খপশাোরগী প্ভশক্ষণ পর্ অনুসরণ করুনএকটট খপশাোরগী প্ভশক্ষণ পর্ অনুসরণ করুন
(বত্ৃভতমূিক ভশক্ষার প্ভশক্ষণ - ভিইটট)

এটট একটট খছাট পর্ এবং আপনাজক আপনার খপশাোর 
িভবষ্যজতর উপর খফাকাস করজত খেয়। এই খক্ষজরে, 

এটট একটট প্ভশক্ষণ খকাস ্শ, একটট ইন্ান ্শভশপ বা একটট 
ভশক্ষানভবভশ �া আপনাজক চাকভর খ�ােঁার েন্য প্াসভঙ্ক চাকভর খ�ােঁার েন্য প্াসভঙ্ক 

েক্ষতােক্ষতা অে্শন করজত খেয়।

চাকভরর স্থানভনণ ্শয়চাকভরর স্থানভনণ ্শয়

এই ম্যানুয়ািটট ভননে মাধ্যভমক ভবে্যািয় (scuola secondaria di primo grado) খর্জক পাশ হওয়ার এই ম্যানুয়ািটট ভননে মাধ্যভমক ভবে্যািয় (scuola secondaria di primo grado) খর্জক পাশ হওয়ার 
পজর অভধগম্য এই পর্গুভির উপর আজিাকপাত কজর)।পজর অভধগম্য এই পর্গুভির উপর আজিাকপাত কজর)। 

Formazione iniziale (প্ার্ভমক প্ভশক্ষণ) প্র্মবাজরর মজতা চাকভরর েগজত আসা তরুণ-তরুণগীজের 
েন্য সু্কি-পরবতথী কা� ্শক্রম ভহসাজব পভরভচত Apprendimento Permanente (েগীবনব্যাপগী ভশক্ষা)Apprendimento Permanente (েগীবনব্যাপগী ভশক্ষা), 
ইতািগীয় এবং ইউজরাপগীয় পভরিাষা ব্যবহার করজত। এজত রজয়জছ আনুষ্ঠাভনক, অনানুষ্ঠাভনক এবং 
আটজপৌজর কা� ্শক্রম, �া ব্যজতিগত, নাগভরক, সামাজেক এবং খপশাগত প� ্শাজয় জ্ঞান, ক্ষমতা এবং 

েক্ষতা উন্নত করার েন্য েগীবজনর ভবভিন্ন প� ্শাজয় পভরচাভিত হয়।
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ইতাভিজত কাে খ�ােঁার প্ভশক্ষণ পর্সমূহ ইতাভিজত কাে খ�ােঁার প্ভশক্ষণ পর্সমূহ 

একটট উচ্চ ভবে্যািজয় আপনার পডাজশানা চাভিজয় খ�জত পাজরন একটট উচ্চ ভবে্যািজয় আপনার পডাজশানা চাভিজয় খ�জত পাজরন 
(Scuola Superiore)

একটট Liceo/Istituto Tecnico/Istituto Professionale (হাই সু্কি/
খটকভনক্যাি ইনভটিটটউট/খপশাোরগী প্ভতষ্ঠান) এ 55 বছর বছর  খশ�ার 

পর, আপভন আপনার diploma di maturitàdiploma di maturità (উচ্চ ভবে্যািয় 
সাটট্শ ভফজকট) অে্শন করজত পাজরন। 

Diploma di maturità (উচ্চ ভবে্যািয় সাটট্শ ভফজকট)Diploma di maturità (উচ্চ ভবে্যািয় সাটট্শ ভফজকট)

আপনার পডাজশানা চাভিজয় �ান (উচ্চ ভশক্ষা)আপনার পডাজশানা চাভিজয় �ান (উচ্চ ভশক্ষা)
আপভন ভনব ্শাচন করজত পাজরন:
• ভববেভবে্যািয় ভববেভবে্যািয়
• Istruzione Tecnica Superiore (আই টট এস) (উন্নত প্�ুজতিগত ভশক্ষা)Istruzione Tecnica Superiore (আই টট এস) (উন্নত প্�ুজতিগত ভশক্ষা)
• Istruzione e Formazione Tecnica Superiore(আই এফ টট এস) (উন্নত  Istruzione e Formazione Tecnica Superiore(আই এফ টট এস) (উন্নত 
প্�ুজতিগত ভশক্ষা এবং প্ভশক্ষণ) প্�ুজতিগত ভশক্ষা এবং প্ভশক্ষণ) 

ভেভগ্র অর্বা  ভেভগ্র অর্বা  
Diploma di Tecnico SuperioreDiploma di Tecnico Superiore

(উন্নত প্�ুজতিগত খ�াগ্যতা)(উন্নত প্�ুজতিগত খ�াগ্যতা)

চাকভরর ভনজয়াজগর েন্য একটট খকাস ্শ ভনন চাকভরর ভনজয়াজগর েন্য একটট খকাস ্শ ভনন 
খ�মন ভশক্ষানভবশ বা ইন্ান ্শভশপ। চাকভরর স্থানভনণ ্শয়চাকভরর স্থানভনণ ্শয়
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3.13.1   প্ভশক্ষণ পর্ ভক?   প্ভশক্ষণ পর্ ভক?  
একটট প্ভশক্ষণ পর্প্ভশক্ষণ পর্ হি অনুসরণ করার েন্য একটট রাস্ার মত 
একটট  শুরুর স্থান শুরুর স্থান খর্জক  খশষ স্থানখশষ স্থান প� ্শন্ত।

শুরুর স্থান হি:শুরুর স্থান হি:
• আপভন খ� সবভকছু োজনন, আপভন এ�ন প� ্শন্ত খ�
  খ�াগ্যতা এবং েক্ষতা সমূহ অে্শন কজরজছন;
• আপনার এ�ন প� ্শন্ত খ� অভিজ্ঞতা সমূহ আজছ ;
• আপনার ব্যজতিগত কবভশষ্ট্যসমূহ ;
• আপনার আকাঙ্া সমূহ। 

এভগজয় �াওয়ার পর্  সংজ্ঞাভয়ত হয়: এভগজয় �াওয়ার পর্  সংজ্ঞাভয়ত হয়: 

• আপভন খ� সমস্ কা� ্শক্রমসমূহ পভরচািনা করজবন;

• আপভন �া ভকছু ভশ�জবন;

• আপনার িক্ষ্য অে্শজনর েন্য �া ভকছু েরকাভর। 

সমাভপ্ত স্থানটট সংজ্ঞাভয়ত করা হয়: সমাভপ্ত স্থানটট সংজ্ঞাভয়ত করা হয়: 

• অজে্শত নতুন জ্ঞান, েক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা সমূহ ভেজয়;

• আপনার ভনজের প্সতু্ভত সম্জক্শ সজচতনতা;

• একটট চাকভরর সন্ধান এবং এর ফজি চাকভরর েগজত প্জবশ।

প্ভশক্ষণ পর্ ভক? প্ভশক্ষণ পর্ ভক? 
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প্ভশক্ষণ পর্ ভক? প্ভশক্ষণ পর্ ভক? 

শুরুর ভবন্দুশুরুর ভবন্দু

সমাভপ্তর সমাভপ্তর 

প্ভশক্ষজণর খকাস ্শ প্ভশক্ষজণর খকাস ্শ 

ভশক্ষানভবশগী ভশক্ষানভবশগী 

ইন্ান ্শশগীপইন্ান ্শশগীপ

এই প� ্শাজয় আপনাজক আপনার ব্যজতিগত 
কবভশষ্ট্যগুভি ও েক্ষতাজক মূি্যায়ন ও ভনরূপণ  েক্ষতাজক মূি্যায়ন ও ভনরূপণ 

করজত হজব। 
আপভন কগী ধরজনর চাকভর করজত চান, কগী করজত 

চান বা কগীিাজব ইভতমজধ্য করজত োজনন তা 
সম্জক্শ আপনাজক সাবধাজন ভচন্তা করজত হজব। এই পর্গুভি েরকার কারণ এগুভি আপনাজক 

খপশাগত ভনজে্শ ভশকা এবং প্ভশক্ষণ প্োন খপশাগত ভনজে্শ ভশকা এবং প্ভশক্ষণ প্োন 
করজব, খসই সাজর্ আপনাজক একটট খপশা 

সম্জক্শ ভশক্ষা খেজব। 
আপভন খ� পর্ বা কােটট খবজছ ভনজয়জছন তা 

আপনার েন্য সটেক ভকনা তা বুঝজত এই 
প্ভশক্ষজণর সময়টট ব্যবহার করুন। 

এই প� ্শাজয় আপভন প্কৃত চাকভর খ�ােঁাপ্কৃত চাকভর খ�ােঁা শুরু করজবন। আপভন 
খক তা অন্যজের োনাজত সাহা�্য করার েন্য আপভন কাভরকুিাম কাভরকুিাম 

ভিটা নাজমভিটা নাজম একটট টুি ব্যবহার করজবন। সটেক চাকভরর 
অফারগুভি কগীিাজব বাছাই করজবন তা আপনাজক োনজত হজব।
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প্ভশক্ষণ পর্ ভক? প্ভশক্ষণ পর্ ভক? 

অনুগ্রহ কজর অনুগ্রহ কজর 
ভিভপবদ্ধ করুনভিভপবদ্ধ করুন

আপভন খ� পর্টট ভনজত চান তা খবজছ খনওয়ার েন্য 
ভনজেজক প্ভতশর্ুভতবদ্ধ করুন।

আপনার প্জয়ােনগীয় সবটুকু সময় ভনন!
আপভন �ভে ইভতমজধ্য একটট প্ভশক্ষজণর পর্ 

খবজছ ভনজয় র্াজকন এবং মজন কজরন খ� আপভন 
িুি পছন্দ কজরজছন, তাহজি ভচন্তা করজবন না... 

আপনার অভিিাবক, ভশক্ষক বা অি্যর্ ্শনা খকজ্রের 
সমবেয়কারগীর সাজর্ কর্া বিুন, এবং আপনার 

পছন্দগুভি পুনরায় মূি্যায়ন করার অনুমভত ভেজত 
বিুন।

সব ্শো মজন রা�জবন খ� অি্যর্ ্শনা খকজ্রের কমথীরা এবং 
আপনার অভিিাবক আপনাজক উপজর বভণ ্শত উপায়গুভির 
মজধ্য একটট খবজছ ভনজত সাহা�্য করজত পাজর! তাজের সাজর্ 
আপনার পছন্দ খশয়ার করজত এবং পরামশ ্শ চাইজত ভদ্ধা 

করজবন না। 
এই ভনজে্শ ভশকাটট আপনাজক কগীিাজব প্র্ম পেজক্ষপগুভি 

ভনজে খর্জক ভনজত হয় খস সম্জক্শ ব্যবহাভরক পরামশ ্শ 
খেজব, তজব অি্যর্ ্শনা খকজ্রের কমথী এবং আপনার 

অভিিাবক 18 বছর বয়স প� ্শন্ত আপনার অন্যতম প্ধান 
পর্প্েশ ্শক ভহজসজব র্াকজবন।
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প্ভশক্ষণ পর্ ভক? প্ভশক্ষণ পর্ ভক? 

3.23.2   প্ভশক্ষণ পর্ ভক?   প্ভশক্ষণ পর্ ভক?  
এ�াজন ভবভিন্ন ধরজনর প্ভশক্ষণ এবং পর্গুভি রজয়জছ। এ�াজন ভবভিন্ন ধরজনর প্ভশক্ষণ এবং পর্গুভি রজয়জছ। 
আপনার েন্য সটেকটট খবজছ খনওয়ার আজগ, পার্ ্শক্যগুভি খবাঝা গুরুত্বপূণ ্শ। আপনার েন্য সটেকটট খবজছ খনওয়ার আজগ, পার্ ্শক্যগুভি খবাঝা গুরুত্বপূণ ্শ। 
এটট আপনাজক প্ভতটট পর্ খর্জক কগী আশা করজত হজব এবং খসগুভি খশষ হজি কগী ধরজনর িক্ষ্য অে্শন করা এটট আপনাজক প্ভতটট পর্ খর্জক কগী আশা করজত হজব এবং খসগুভি খশষ হজি কগী ধরজনর িক্ষ্য অে্শন করা 
�াজব তা বুঝজত সহায়তা করজব। �াজব তা বুঝজত সহায়তা করজব। 

IeFP or Istruzione e Formazione Professionale pathways (বত্ৃভতমূিক ভশক্ষা এবং প্ভশক্ষণ) IeFP or Istruzione e Formazione Professionale pathways (বত্ৃভতমূিক ভশক্ষা এবং প্ভশক্ষণ) 

 আই ই এফ ভপ পর্গুভি কগী কগী? আই ই এফ ভপ পর্গুভি কগী কগী? আই ই এফ ভপ পর্গুভি হি বত্ৃভতমূিক খকাস ্শ �ার িক্ষ্য ছারেজেরজক খপশাগতিাজব প্ভশক্ষণ 
খেওয়া এবং তারপর তাজেরজক দ্তু চাকভরর বাোজর একগীিূত করা। আই ই এফ ভপ খকাস ্শগুভি ভবভিন্ন অঞ্চি এবং স্ায়ত্শাভসত 
প্জেশগুভি দ্ারা তত্তাবধান করা হয়, �া স্গীকৃত প্ভশক্ষজণর কাোজমা দ্ারা প্েত্ অর্ ্শায়ন খকাজস ্শর েন্য সব ্শসাধারজণর প্ভত আজবেন 
আহ্ান সমূহ প্কাশ কজর। 
অবস্থান:অবস্থান: খকাস ্শগুভি অঞ্চি দ্ারা স্গীকৃত Centri di Formazione Professionale(ভস এফ ভপ)Centri di Formazione Professionale(ভস এফ ভপ) নামক বত্ৃভতমূিক প্ভশক্ষণ খকজ্রে বা 
সাবভসভেয়াভর ভহজসজব Istituti Professionali di Stato (রাষ্ট্রীয় খপশাগত প্ভতষ্ঠানসমূহ) এ অনুটষ্ঠত হজত পাজর।
সময়সগীমা:সময়সগীমা: ৩ অর্বা ৪ বছর। প্র্ম েুই বছর পর, ভশক্ষার্থী তারঁ অজে্শত খমৌভিক েক্ষতার সাটট্শ ভফজকজটর েন্য আজবেন করজত 
পারজব। তৃতগীয় বছজরর পর, তারা qualifica professionale সাটট্শ ভফজকট পাজব এবং চাকভর �ুঁো শুরু করজত পাজর। শুধুমারে ভকছু 
খকাজস ্শর চতুর্ ্শ বষ ্শ রজয়জছ, �া একটট diploma professionale (খপশাোর ভেজ্ামা) সাটট্শ ভফজকট প্োন কজর - �া তৃতগীয় বছজর 
অজে্শত qualifica এর খচজয় খবভশ মাজনর। 
খ�াগ্যতা:খ�াগ্যতা: ৩ বছর > Qualifica ProfessionaleQualifica Professionale সাটট্শ ভফজকট / ৪ বছর খময়ােগী > Diploma ProfessionaleDiploma Professionale সাটট্শ ভফজকট
পাভরশ্রভমক:পাভরশ্রভমক: খকাজস ্শর �রচ খমটাজনার েন্য প্ভশক্ষণ িাউচার প্োন করা হয়।
আরও তজর্্যর েন্য:আরও তজর্্যর েন্য: ভনজনের ভিঙ্কটটর «centro di formazione professionale» + আপভন খ� অঞ্চজি অবস্থান করজছন তার নাম 
টাইপ করুন।https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 
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প্ভশক্ষণ পর্ ভক? প্ভশক্ষণ পর্ ভক? 

• আই ই এফ ভপ-এর পর্গুভি ভশক্ষার্থীজের ব্যবহাভরক জক্রয়াকিাজপর মাধ্যজম ভশ�জত উৎসাহ খেয়। তারঁা এর মাজঝ
  অন্তিু্শতি কজরজছ খবশ  খবশ ভকছু ব্যবহাভরক অনুশগীিন এবং কম ্শশািার কা� ্শক্রমসমূহ।ভকছু ব্যবহাভরক অনুশগীিন এবং কম ্শশািার কা� ্শক্রমসমূহ।
• আই ই এফ ভপ খপশাোর সাটট্শ ভফজকটগুজিা ( qualifica এবং diploma) �া োতগীয় এবং ইউজরাপগীয় স্জর স্গীকৃত।োতগীয় এবং ইউজরাপগীয় স্জর স্গীকৃত।
• আপভন �ভে চান, তাহজি আপভন 55ম বছরও (ঐজছেক)ম বছরও (ঐজছেক) পডাজশানা চািাজত পাজরন একটট উচ্চ ভবে্যািজয়
  (secondaria di secondo grado), �া আপনাজক রাষ্ট্রীয় সাটট্শ ভফজকট Diploma di Stato
  (Maturità খপজত অনুমভত খেজব।)

ইন্ান ্শভশপ / খ্সজমন্  ইন্ান ্শভশপ / খ্সজমন্  

ইন্ান ্শভশপ / খ্সজমন্ কগী: ইন্ান ্শভশপ / খ্সজমন্ কগী: ইন্ান ্শভশপ হি একটট কাজের খপ্ক্ষাপজট পভরচাভিত একটট অভিজ�ােন এবং প্ভশক্ষজণর সময়, �ার 
িক্ষ্য হি ইন্ান ্শজক কাজের েগজত পভরচয় কভরজয় খেওয়া। এটট কম ্শসংস্থাজনর সাজর্ সম্ভক্শত নয়, ভকনতু্ এই পর্ অনু�াজয় িক্ষ্য এটট কম ্শসংস্থাজনর সাজর্ সম্ভক্শত নয়, ভকনতু্ এই পর্ অনু�াজয় িক্ষ্য 
হি কাজের অভিজ্ঞতার সাজর্ খশ�ার সমবেয় করা। হি কাজের অভিজ্ঞতার সাজর্ খশ�ার সমবেয় করা। 
ইন্ান ্শভশপ পাে্যক্রমপাে্যক্রম অনু�ায়গী (আপনার অধ্যয়ন পজর্র পাে্যক্রজমর অংশ), বা পাে্যক্রম বভহিূ্শতপাে্যক্রম বভহিূ্শত (শুধুমারে আপভন আপনার 
পডাজশানা খশষ করার পর শুরু) হজত পাজর।
একটট পাে্যক্রম বভহিূ্শত ইন্ান ্শভশজপ প্জবশ করার েন্য, প্চারক এবং চাকুভরোতার মাজঝ চুজতি হওয়া প্জয়ােন।একটট পাে্যক্রম বভহিূ্শত ইন্ান ্শভশজপ প্জবশ করার েন্য, প্চারক এবং চাকুভরোতার মাজঝ চুজতি হওয়া প্জয়ােন।
• প্চারক:• প্চারক: কম ্শসংস্থান খক্রে, কম ্শসংস্থান সংস্থা, প্ভশক্ষণ খক্রে, সরকাভর ও খবসরকাভর প্ভশক্ষণ সংস্থা, সভমভত, অিািেনক 
সংস্থা, খপশাোর প্ভশক্ষণ সংস্থাসমূহ ইত্যাভে। এই সংস্থাগুভির সাজর্ খ�াগাজ�াগ কজর, আপভন আপনার এিাকায় ইন্ান ্শভশজপর 
সুজ�াগগুভির একটট হািনাগাে তাভিকা খপজত পাজরন। ইন্ান ্শভশজপর প্ার্ভমক প� ্শাজয়, এই সংস্থাগুভি েক্ষতার সাটট্শ ভফজকজটরেক্ষতার সাটট্শ ভফজকজটর উপর 
গুরুত্ব খেয় এবং খকান খকাম্াভন খকাম্াভন বা অন্য চাকুভরোতাচাকুভরোতা �ুজে খবর করার খচষ্টা কজর �া সবজচজয় উপ�ুতিিাজব ভমিজব।সবজচজয় উপ�ুতিিাজব ভমিজব। 
• চাকুভরোতা:• চাকুভরোতা: খকাম্াভন, খপশাোর অধ্যয়ন ইন্সটটটটউট, ভবপভণ, সমবায়সমূহ, ইত্যাভে। খ� সমস্ সত্ায় আপভন ইন্ান ্শভশপ সম্ূণ ্শ 
করজত পাজরন। প্চারকজের সাজর্ খ�াগাজ�াগ কজর আপভন স্গীকৃত খকাম্াভনর তাভিকা খপজত পাজরন। তাভিকা খপজত পাজরন।
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সময়সগীমা: সময়সগীমা: পভরবত্শনশগীি (নূ্যনতম 2 মাস, সজব ্শাচ্চ 12 মাস)। 
খ�াগ্যতা:খ�াগ্যতা: প্শংসাপরেোন এবং একটট প্ভশক্ষণ খপ্াগ্রাম।
পাভরশ্রভমক:পাভরশ্রভমক: পাে্যক্রম বভহিূ্শত ইন্ান ্শভশজপ নূ্যনতম 300 ইউজরা এর পাভরশ্রভমক অন্তিু্শতি করজত হজব, �া আপভন খ� অঞ্চজি 
অবস্থান করজছন তার উপর ভনি্শর কজর বাডজতও পাজর।
আরও তজর্্যর েন্য: আরও তজর্্যর েন্য: কম ্শসংস্থাজনর খক্রে, চাকভরর সংস্থা, সরকাভর ও খবসরকাভর সংস্থা এবং খপশাোর প্ভশক্ষণ এবং/অর্বা 
অভিজ�ােন খক্রে, খপশাোর প্ভতষ্ঠান, সভমভত এবং অিািেনক সংস্থাসমূহ। 

• ইন্ান ্শভশজপর সময় আপনাজক একেন ব্যজতির কাজছ ভনজয়াগ করা হজব ভ�ভন আপনাজকএকেন ব্যজতির কাজছ ভনজয়াগ করা হজব ভ�ভন আপনাজক প্ভশক্ষণ এবং

  কাজের প� ্শাজয় গাইে করজবন।গাইে করজবন।

• একটট প্ভশক্ষজণর কম ্শসূচগীপ্ভশক্ষজণর কম ্শসূচগী কতভর করা হয় �া সংভলিষ্ট অভধকার এবং বাধ্যবাধকতাসমূহঅভধকার এবং বাধ্যবাধকতাসমূহ প্ভতষ্ঠা কজর র্াজক। 

• আপভন সরাসভর আপনার কম ্শজক্ষজরেসরাসভর আপনার কম ্শজক্ষজরে প্ভশভক্ষত হজবন, �া আপনার জ্ঞানজকজ্ঞানজক সমদৃ্ধ করজব।

• এই পর্টট চাকভর বা খপশার সাজর্ সরাসভর সম্তৃিতারচাকভর বা খপশার সাজর্ সরাসভর সম্তৃিতার পজক্ষ র্াকজব।

• এটট আপনাজক আপনার খপশাোর ভবকল্পগুভির খপশাোর ভবকল্পগুভির সাজর্ পভরভচত হজত সহায়তা করজব।

প্ভশক্ষজণর পর্গুভি দ্ারা প্স্াভবত Borsa Lavoro  প্ভশক্ষজণর পর্গুভি দ্ারা প্স্াভবত Borsa Lavoro  

borsa lavoro কগী (কাজের বত্ৃভত)borsa lavoro কগী (কাজের বত্ৃভত) borsa lavoro হি একটট প্ভশক্ষণ টুি �ার িক্ষ্য হি চাকভরর বাোজর পভরভচভত সহেতর করা, 
বাস্ব অভিজ্ঞতার মাধ্যজম, তর্াকভর্ত «েুব ্শি েিসমূহ», �া তাজের অংশগ্রহজণর ভবভনমজয় বত্ৃভত(অর্ ্শাৎ অর্ ্শপ্োন) প্োন করজব। 
একেন borsista বা কাজের বত্ৃভত-ধারক খসই প্ভতষ্ঠান দ্ারা অর্ ্শ পায় �ারা এই কাজের বত্ৃভত প্োন কজরন (খসই খকাম্ানগী বা 
সত্া দ্ারা নয় খ��াজন কাজের অভিজ্ঞতা অে্শন করা হয়)।
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প্চারক:প্চারক: অঞ্চি, খপৌরসিা বা অন্যান্য সরকারগী সংস্থা (ফাউজন্ডশন, োজনর সভমভত, সামাজেক সমবায়সমূহ, ইত্যাভে)।
সময়সগীমা:সময়সগীমা: পভরবত্শনশগীি (নূ্যনতম 2 মাস)।
খ�াগ্যতা:খ�াগ্যতা: প্শংসাপরেোন এবং কম ্শ অভিজ্ঞতা। 
পাভরশ্রভমক:পাভরশ্রভমক: borsa lavoro (পভরবত্শনশগীি)। এটট খবতন ভহসাজব নয় বরং কাজের পভরজবজশ একগীিূত হওয়ার এবং তারা খ� 
কােগুভি সম্ােন কজর তার েন্য borsista এর প্ভতশর্ুভতর স্গীকৃভত ভহসাজব খেয়া হয়। 
আরও তজর্্যর েন্য:আরও তজর্্যর েন্য: কম ্শসংস্থাজনর খক্রে, চাকভরর সংস্থা, সরকাভর ও খবসরকাভর সংস্থা এবং খপশাোর প্ভশক্ষণ এবং/অর্বা 
অভিজ�ােন খক্রে, খপশাোর প্ভতষ্ঠান, সভমভত এবং অিািেনক সংস্থাসমূহ। 

• এটট একটট চাকভরর ভনজয়াগ সহ একটট োপ্তভরক প্ভশক্ষজণর খপ্াগ্রাম।োপ্তভরক প্ভশক্ষজণর খপ্াগ্রাম।

•  আপনাজক একেন ব্যজতির কাজছ ভনজয়াগ করা হজব ভ�ভন আপনাজক পর্ খে�াজবনএকেন ব্যজতির কাজছ ভনজয়াগ করা হজব ভ�ভন আপনাজক পর্ খে�াজবন প্ভশক্ষজণর প� ্শাজয়।

• এই পর্টট  চাকভর বা খপশার সাজর্ সরাসভর সম্তৃিতারচাকভর বা খপশার সাজর্ সরাসভর সম্তৃিতার  পজক্ষ র্াকজব।

ভশক্ষানভবশগী সহ প্ভশক্ষজণর পর্ ভশক্ষানভবশগী সহ প্ভশক্ষজণর পর্ 

ভশক্ষানভবশগী ভক:ভশক্ষানভবশগী ভক:  এটট একটট চাকভরর চুজতি �া ভশক্ষাগত ভবষয়বসতু্র দ্ারা ভচভনিত করা হয়, �া ভশক্ষানভবশগীর প্কাজরর উপর ভনি্শর 
কজর 15 খর্জক 29 বছর বয়সগী �ুবকজের চাকভরর বাোজর প্জবজশর খক্ষজরে সহায়তা কজর। ভনজয়াগকত্শা, ভশক্ষানভবশজক কােটট খশষ 
করার েন্য পাভরশ্রভমক পাভরশ্রভমক প্োন করা ছাডাও, তাজক খেওয়া িূভমকা এবং কাজের েন্য উপ�ুতি খপশাোর েক্ষতা অে্শজনর েন্য িূভমকা এবং কাজের েন্য উপ�ুতি খপশাোর েক্ষতা অে্শজনর েন্য 
প্জয়ােনগীয় প্ভশক্ষণপ্জয়ােনগীয় প্ভশক্ষণ প্োন করজত বাধ্য। ভশক্ষানভবশ একটট প্ভশক্ষণ পর্ অনুসরণ করজত বাধ্য, �া খকাম্াভনর মজধ্য বা বাইজর 
সম্ন্ন করা খ�জত পাজর। এ�াজন ভবভিন্ন ধরজনর ভশক্ষানভবশগী (প্র্ম, ভদ্তগীয় এবং তৃতগীয় স্জরর) রজয়জছ। 
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প্ভশক্ষণ পর্ ভক? প্ভশক্ষণ পর্ ভক? 

প্র্ম স্জরর ভশক্ষানভবশগীপ্র্ম স্জরর ভশক্ষানভবশগী একটট কম ্শসংস্থান চুজতি �া ভেজ্ামা এবং খপশাোর েক্ষতা অে্শজনর মাধ্যজম 25-15 বছর বয়সগী �ুবকজের 

চাকভরর বাোজর অন্তিু্শতি করার সুভবধা খেয়। এটট বাধ্যতামূিকিাজব সু্কি খশষ করার এবং উচ্চ মাধ্যভমক সু্কি ভেজ্ামা, খপশাোর 

খ�াগ্যতা / ভেজ্ামা, বা উচ্চতর প্�ুজতিগত ভবজশষজত্বর শংসাপরে প্াভপ্তর অনুমভত খেয়।

সময়সগীমা:সময়সগীমা: নূ্যনতম নূ্যনতম 66 মাস। সজব ্শাচ্চ: মাস। সজব ্শাচ্চ: খপশাোর খ�াগ্যতার েন্য 33 বছর বছর; খপশাোর ভেজ্ামা বা উচ্চ মাধ্যভমক সু্কি ভেজ্ামার েন্য 44  

বছর।বছর। �াজের ইভতমজধ্যই খপশাোর খ�াগ্যতা এবং খপশাোর ভেজ্ামা বা উচ্চতর প্�ুজতিগত ভবজশষজত্বর সাটট্শ ভফজকট রজয়জছ তাজের 

েন্য সময়সগীমা 11 বছর বছর স্থায়গী হজত পাজর।

খ�াগ্যতা: খ�াগ্যতা: প্র্ম স্জরর ভশক্ষানভবশগীর সাজর্, আপভন খপশাোর খ�াগ্যতা/ভেজ্ামা, বা উচ্চ মাধ্যভমক ভশক্ষার ভেজ্ামা, বা উচ্চতর 

প্�ুজতিগত ভবজশষগীকরণ সাটট্শ ভফজকট (আই এফ টট এস) পাজবন। 

পাভরশ্রভমক:পাভরশ্রভমক: মাভসক পাভরশ্রভমক। প্র্ম স্জরর ভশক্ষানভবশগীর েন্য, অপ্াপ্তবয়স্কজের খক্ষজরে পাভরশ্রভমক প্ভত বছর 2.000 ইউজরা 

এবং 18 বছজরর খবভশ বয়সগী �ুবকজের খক্ষজরে 3.000 ইউজরা।

আরও তজর্্যর েন্য:আরও তজর্্যর েন্য: খ�সব খকাম্াভন ভশক্ষানভবশ ভনজয়াজগর প্স্াব খেয়। কম ্শসংস্থাজনর খক্রে, চাকভরর সংস্থা, সরকাভর ও খবসরকাভর 

সংস্থা এবং খপশাোর প্ভশক্ষণ এবং/অর্বা অভিজ�ােন খক্রে খর্জকও আপভন তর্্য খপজত পাজরন। তাজের কাজছ োনজত চান খ� 

তাজের কাজছ খকাম্াভন বা তাজের এিাকার অন্যান্য সংস্থায় ভশক্ষানভবশগীর সুজ�াগ সম্জক্শ হািনাগাে তর্্য আজছ ভকনা।

• �ার মাজঝ একটট ভিভ�ত চুজতিচুজতি, একটট প্জবশন সময়কাি প্জবশন সময়কাি এবং একটট ভপ এফ আই বা Piano Formativo Individuale Piano Formativo Individuale 
(ব্যজতিগত প্ভশক্ষণ পভরকল্পনা) অন্তিু্শতি।
• ভশক্ষানভবশগীর খশজষর ভেজক, ভশক্ষানভবশগীর খশজষর ভেজক, ভনজয়াগকত্শা একটট স্থায়গী কাজের চুজতি চাভিজয় খ�জত বা ভশক্ষানভবশ চুজতি খর্জক প্ত্যাহার 
করার ভসদ্ধান্ত ভনজত পাজরন। 
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Servizio Civile Universale (সব ্শেনগীন নাগভরক খসবা)Servizio Civile Universale (সব ্শেনগীন নাগভরক খসবা)

নাগভরক খসবা ভক?নাগভরক খসবা ভক? আপনার েগীবজনর কজয়ক মাস খেজশর ভনরস্ত্র ও অভহংস প্ভতরক্ষায়, মানুজষর মজধ্য শাভন্ত প্ভতষ্ঠায় এবং ইতািগীয় ইতািগীয় 
প্োতজন্ত্রর খমৌভিক মূি্যজবাজধর প্চাজররপ্োতজন্ত্রর খমৌভিক মূি্যজবাজধর প্চাজরর েন্য উৎসগ ্শ করা একটট খস্ছোজসবগী ভসদ্ধান্ত, �া সম্প্রোয় এবং অঞ্চজির েন্য কজম ্শ 
ভন�ুতি হজয় করা �ায়। একেন খবসামভরক খসবায় খস্ছোজসবক ভহজসজবখবসামভরক খসবায় খস্ছোজসবক ভহজসজব কাে করার অর্ ্শ হজছে, একেন ব্যজতি ভহজসজব গজড ওো  একেন ব্যজতি ভহজসজব গজড ওো 
এবং প্ভশক্ষণ গ্রহজণরএবং প্ভশক্ষণ গ্রহজণর একটট সুজ�াগ িাি। এই কারজণই এটট একটট কাজের পভরজবজশ সব ্শেনগীন খবসামভরক পভরজষবা পভরচািনা 
করার উপজ�াগগী হজত পাজর। 
প্জয়ােনগীয়তা:প্জয়ােনগীয়তা: আজবেনকারগীজের অবশ্যই ইতাভিজত একটট কবধ আবাজসর অনুমভত র্াকজত হজব এবং বয়স 18 খর্জক 28 এর মজধ্য 
হজত হজব। 
পদ্ধভত:পদ্ধভত: প্ভত বছর, ইতািগীয় সরকার সাব ্শেনগীন খবসামভরক পভরজষবার খপ্াগ্রাজম ভন�ুতি খস্ছোজসবকজের ভনব ্শাচজনরখস্ছোজসবকজের ভনব ্শাচজনর েন্য একটট একটট 
bando (আজবেজনর েন্য ভবজ্ঞাপন)bando (আজবেজনর েন্য ভবজ্ঞাপন) প্কাশ কজর (উোহরণস্রূপ, 2022 সাজি তারা 56,000 এর খবভশ খস্ছোজসবকজের েন্য একটট 
bando প্কাশ কজর)। প্ভতটট bando ভবভিন্ন সংস্থায় প্স্াভবত ভবভিন্ন কম ্শসূভচ সমূহ ভবভিন্ন সংস্থায় প্স্াভবত ভবভিন্ন কম ্শসূভচ সমূহ উপস্থাপন কজর র্াজক।

আপভন �ভে আগ্রহগী হন, তাহজি আপভন bando-খত ভনভে্শষ্ট সময়সগীমার মজধ্য আজবেন করজত পাজরন:
1. https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/bandi-e-avvisi-di-servizio-civile/-এ �ান;
2. bando-টট সাবধাজন সাবধাজন পডুন;
3. আপনার আগ্রহ এবং প্ত্যাশার সাজর্ সবজচজয় উপ�ুতি খপ্াগ্রামটট বাছাই করুন খপ্াগ্রামটট বাছাই করুন;
4. আপভন অনিাইন ্্যাটফম ্শ DOL DOL এর মাধ্যজম আপনার আজবেনটট েমা ভেজত পারজবন: www.domandaonline.serviziocivile.it;
5. িগ ইন করজত আপনার একটট SPIDSPID ভেজেটাি পভরচজয়র প্জয়ােন হজব: https://www.spid.gov.it/ 
6. আপভন �ভে আজগ খর্জক ভনব ্শাভচত হজয় র্াজকন, তাহজি প্কল্পটট পভরচািনা করজছ এমন সত্া আপনাজক বাছাই করার েন্য 
সাক্ষাৎকাজর সাক্ষাৎকাজর োকজবন;
7. আপভন �ভে ভনব ্শাভচত হন, তাহজি আপভন একেন খবসামভরক পভরজষবার খস্ছোজসবক কমথীখবসামভরক পভরজষবার খস্ছোজসবক কমথী হজয় উেজবন এবং আপভন 
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ইতািগীয় 
�ুব নগীভত ভবিাগ এবং সাব ্শেনগীন খবসামভরক পভরজষবা) এর সাজর্ একটট চুজতি স্াক্ষর করজবন।

প্ভশক্ষণ পর্ ভক? প্ভশক্ষণ পর্ ভক? 
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প্ভশক্ষণ পর্ ভক? প্ভশক্ষণ পর্ ভক? 

সময়সগীমা: সময়সগীমা: 8 খর্জক 12 মাজসর মাজঝ খপ্াগ্রাজমর উপর ভনি্শর কজর। সাপ্তাভহক কাজের চাপ কমপজক্ষ 25 �ন্া বা খমাট বাভষ ্শক �ন্ার 
মাজঝ 1,145 �ণ্া 12 মাস স্থায়গী খপ্াগ্রামগুভির েন্য এবং 8 মাস স্থায়গী প্কল্পগুভির েন্য 765 �ন্া। 
খ�াগ্যতা:খ�াগ্যতা: নাগভরক পভরজষবায় অংশগ্রহজণর েন্য প্ভশক্ষজণর খক্রভেটসমূহ এবং সাটট্শ ভফজকশন। 
পাভরশ্রভমক:পাভরশ্রভমক: প্ভত মাজস প্ায় 440 ইউজরা।
আরও তর্্য:আরও তর্্য: আপভন Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ওজয়বসাইজট সাব ্শেনগীন নাগভরক 
পভরজষবায় অংশগ্রহজণর েন্য আজবেজনর আহ্াজন সাডা খেওয়ার ভবষজয় ভবস্াভরত োনজত পাজরন: https://www.politichegiovanili.
gov.it/servizio-civile/cosa-e-il-servizio-civile/ 

• ভকছু ভকছু খপ্াগ্রাজম কম সুভবধাপ্াপ্ত তরুণজের অগ্রাভধকার খেওয়া হয়।কম সুভবধাপ্াপ্ত তরুণজের অগ্রাভধকার খেওয়া হয়।
• ভকছু খপ্াগ্রাজমর েন্য কাজের পভরজবজশ আপনার ভমজি �াওয়াজক সহেতর করার েন্য প্ভশক্ষণ-এর সময়কািপ্ভশক্ষণ-এর সময়কাি
  (ভতন মাস প� ্শন্ত স্থায়গী )  (ভতন মাস প� ্শন্ত স্থায়গী ) সজক্রয় করা সম্ভব। 
• একটট bandobando কগীিাজব সাোজনা হয় এবং কগীিাজব এর প্ভতজক্রয়া োনাজত হয়কগীিাজব সাোজনা হয় এবং কগীিাজব এর প্ভতজক্রয়া োনাজত হয় তার ধারণা ভনজতধারণা ভনজত, 2022 এর ভিজঙ্ক �ান:
  https://www.politichegiovanili.gov.it/media/lg2nbb0u/bando-ordinario_13_2021dic-2021signed.pdf।

স্ল্পজময়ােগী সাটট্শ ভফজকশন এবং খপশাোর খকাস ্শ স্ল্পজময়ােগী সাটট্শ ভফজকশন এবং খপশাোর খকাস ্শ 

উপজর উভলিভ�ত ভবকল্পগুভির পাশাপাভশ, স্ল্প-খময়ােগী পর্গুভির একটট ভবসতৃ্ত পভরসর রজয়জছ �া আপনাজক ভবজশষ খপশাগুভিজত স্ল্প-খময়ােগী পর্গুভির একটট ভবসতৃ্ত পভরসর রজয়জছ �া আপনাজক ভবজশষ খপশাগুভিজত 
ভবজশষজ্ঞভবজশষজ্ঞ হওয়ার অxনুমভত খেয়। এই খকাস ্শগুভির ভবশে ভববরণ (সময়কাি, প্জয়ােনগীয়তা সমূহ, চাকভরর সুজ�াগসমূহ ইত্যাভে) 
ব্যাপকিাজব আিাো, �া প্জনে র্াকা চাকভরর খক্ষজরের উপর এবং আপভন খ� ধরজনর খ�াগ্যতা বা সাটট্শ ভফজকশন খপজত চান তার 
উপর ভনি্শর কজর। ভবজশষাভয়ত খকাস ্শগুভি সাধারণত স্থানগীয় সংস্থা দ্ারা সংগটেত হয় - সরকারগী, খবসরকারগী বা তৃতগীয় খকাজনা খসক্টর খর্জক। 
অতএব, আপভন খ� অঞ্চি বা প্জেজশ অবস্থান করজছন খস�াজন উপিব্ধ সুজ�াগগুভি সম্জক্শ �ুঁজে খবর করা গুরুত্বপূণ ্শ।
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কভতপয় উোহরণসমূহ : কভতপয় উোহরণসমূহ : ভনজনে ভতনটট খপশা এবং খ�াগ্যতার উোহরণ খেওয়া হি �া খপশাোর সাটট্শ ভফজকশন এবং স্ল্পজময়ােগী 
খকাজস ্শর মাধ্যজম প্াভপ্ত িাি করা খ�জত পাজর। 

িাষাগত ও সাংসৃ্কভতক মধ্যস্থতাকারগী:িাষাগত ও সাংসৃ্কভতক মধ্যস্থতাকারগী:  একটট িূভমকা �ার �ুব খবভশ চাভহো রজয়জছ,, ভবজেশগীজের সাজর্ খ�াগাজ�াজগর সূক্ষ্ম প্জক্রয়া এবং  ভবজেশগীজের সাজর্ খ�াগাজ�াজগর সূক্ষ্ম প্জক্রয়া এবং 
সম্ক্শ পভরচািনা করাসম্ক্শ পভরচািনা করা, , তাজের মূি তর্্য, সরকারগী ও খবসরকারগী পভরজষবাগুভি খপজত সহায়তা এবং ভশক্ষা, চাকভর, স্াস্থ্য ইত্যাভে 
ব্যবস্থার সাজর্ তাজেরজক একগীকরজণ সহায়তা করা। আপভন ��ন একেন িাষাগত এবং সাংসৃ্কভতক মধ্যস্থতাকারগী হজবন, ত�ন 
আপভন ভবভিন্ন খপ্ক্ষাপজট কাে করজত পারজবন: তত্তাবধাজনর সুজ্�াগ - সুভবধাসমূহ, পুভিশ সের েফতর, অধ্যক্ষতা, কম ্শসংস্থাজনর 
খক্রেসমূহ, সু্কি, সামাজেক এবং স্াস্থ্য পভরজবশ এবং ব্যজতিগত পভরজষবা প্োনকারগী অন্যান্য ইউভনটসমূহ।
আরও তজর্্যর েন্য:
 https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Dettaglio-approfondimento/id/41/Mediazione-interculturale

এইচ এ ভস ভস ভপ শংসাপরে:এইচ এ ভস ভস ভপ শংসাপরে: এইচ এ ভস ভস ভপ এর অর্ ্শ হি ভবপ� ্শয় ভবজলিষণ এবং েরুরগী ভনয়ন্ত্রণ পজয়ন্। এই সাটট্শ ভফজকটটট 

বাধ্যতামূিক - �ারা �াে্য ভশজল্প কাে করজত ইছুেকবাধ্যতামূিক - �ারা �াে্য ভশজল্প কাে করজত ইছুেক এবং �ারা �াবার স্পশ ্শ করজবন তাজের েন্য। আপভন �ভে একেন 

রন্ধনকাভরগর, একেন সহকারগী রন্ধনকাভরগর বা ওজয়টার, ভকংবা এমন একেন �াজে্যর ভবজক্রতা (ইত্যাভে) হজত চান, তাহজি 

আপনাজক একটট খকাস ্শ সম্ন্ন করজত হজব এবং একটট এইচ এ ভস ভস ভপ সাটট্শ ভফজকট খপজত হজব �া �াজে্যর ভনরাপত্ার খক্ষজরে �াজে্যর ভনরাপত্ার খক্ষজরে 

স্াস্থ্যভবভধস্াস্থ্যভবভধ ভনজচিত করার পদ্ধভত সম্জক্শ আপনার জ্ঞান এবং েক্ষতা ভনজচিত করজব।

আরও তজর্্যর েন্য: https://www.salute.gov.it/portale/temi/p6_2.jsp?id=1225&area=sicurezzaAlimentare&menu=igiene 

প্ভশক্ষণ পর্ ভক? প্ভশক্ষণ পর্ ভক? 
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Operatore Socio-Sanitario (ও এস এস) - স্াস্থ্য ও সামাজেক সহায়তা কমথী:Operatore Socio-Sanitario (ও এস এস) - স্াস্থ্য ও সামাজেক সহায়তা কমথী: এটট এমন একেন ব্যজতি ভ�ভন অন্যান্য ও এস এস 
এর সাজর্ কাে কজর প্ভতবন্ধগী বা �ারা শারগীভরক এবং/বা মানভসকিাজব স্য়ংসম্ূণ ্শ নয় তাজের �ত্ন খনওয়া এবং সহায়তা প্োজনর  প্ভতবন্ধগী বা �ারা শারগীভরক এবং/বা মানভসকিাজব স্য়ংসম্ূণ ্শ নয় তাজের �ত্ন খনওয়া এবং সহায়তা প্োজনর 
সাজর্ েভডত কা� ্শকিাজপ ভন�ুতি হন।সাজর্ েভডত কা� ্শকিাজপ ভন�ুতি হন। অতএব, ও এস এস খপ্াগ্রামটট ভবভিন্ন কাজের পভরজবজশ পভরজষবা ব্যবহারকারগীর মঙ্ি, তার 
স্ায়ত্শাসন এবং সামাজেক অন্তিু্শজতির পজক্ষ - ভবজশষ কজর এইসব কাজের পভরজবজশ: হাসপাতাি, অবসর গহৃ, আবাভসক �ত্জনর 
গহৃ, খসই সাজর্ সরকারগী এবং খবসরকারগী স্াস্থ্য এবং সামাজেক/সামাজেক সহায়তার পভরজষবা প্োনকারগী ইউভনটসমূহ।
আরও তজর্্যর েন্য: 
https://www.salute.gov.it/portale/moduliServizi/dettaglioSchedaModuliServizi.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&
idMat=PROFS&idAmb=RTENC&idSrv=D2.26&flag=P

আইটট অপাজরটজরর খ�াগ্যতা:আইটট অপাজরটজরর খ�াগ্যতা: এটট এমন খকউ ভ�ভন আই টট েক্ষতাআই টট েক্ষতা সম্ন্ন, তর্্য ও খ�াগাজ�াগ প্�ুজতিজত ভবজশষজ্ঞ এবং ভবজশষ 

কজর ভপ ভস, খমাবাইি খফান, খনটওয়াক্শ, সাি্শারসমূহ ইত্যাভের েন্য হাে্শওয়্যার এবং সফ্টওয়্যার ইনটিজিশন, কনভফগাজরশন এবং 

রক্ষণাজবক্ষজণ কাে কজরন। এই খ�াগ্যতা আপনাজক খকাম্াভন, সরকাভর সংস্থা, সু্কি এবং খকাম্াভনর সহায়তা খেজস্কর আই টট 

ভবিাগ সহ ভবভিন্ন কাজের পভরজবজশ অংশ ভনত অনুমভত খেয়। 

আরও তজর্্যর েন্য: https://www.anpal.gov.it/notizie/-/asset_publisher/Yfaaffr5jnf9/content/ict-force-corsi-per-

programmatori-web-e-mobile-oriented 

...ভকনতু্ আজরা অজনক আজছ!!!...ভকনতু্ আজরা অজনক আজছ!!!
আপভন খ� অঞ্চি বা প্জেজশ অবস্থান করজছন খস�াজন উপিব্ধ স্ল্পজময়ােগী খপশাোর খকাস ্শগুভি খে�ুন।করা খ�জত পাজর। 

প্ভশক্ষণ পর্ ভক? প্ভশক্ষণ পর্ ভক? 
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প্ভশক্ষণ পর্ ভক? প্ভশক্ষণ পর্ ভক? 

3.33.3 প্ভশক্ষণ পর্সমূজহর উোহরণসমূহ প্ভশক্ষণ পর্সমূজহর উোহরণসমূহ
ভনজনে আপভন চাকভরজত ভনজয়াজগর িজক্ষ্য প্ভশক্ষণ পজর্র ভকছু উোহরণ �ুঁজে খপজত পাজরন। এই পর্গুভির ভকছু ভকছু ভনজনে আপভন চাকভরজত ভনজয়াজগর িজক্ষ্য প্ভশক্ষণ পজর্র ভকছু উোহরণ �ুঁজে খপজত পাজরন। এই পর্গুভির ভকছু ভকছু 
প� ্শায়ক্রজম ভচভনিত করা প্জয়ােন: তাজের প্াপ্যতা বছজর বছজর পভরবভত্শত হজত পাজর।প� ্শায়ক্রজম ভচভনিত করা প্জয়ােন: তাজের প্াপ্যতা বছজর বছজর পভরবভত্শত হজত পাজর।

«PERCORSI «PERCORSI 44» খপ্াগ্রাম: তরুণ অভিবাসগীজের েন্য প্ভশক্ষণ, কাে এবং একগীকরণ» খপ্াগ্রাম: তরুণ অভিবাসগীজের েন্য প্ভশক্ষণ, কাে এবং একগীকরণ

উজদেশ্য:উজদেশ্য: সঙ্গীহগীন ভবজেশগী অপ্াপ্তবয়স্ক এবং অভিবাসগী �ুবকজের সুরভক্ষত পভরজবশ র্াকাকািগীন প্াপ্ত সহায়তা সম্জক্শ প্চারনা 
করা �াজত তারা স্থানগীয় সম্প্রোজয়র মজধ্য পূণ ্শ স্াধগীনতা এবং একগীকরণ প্াপ্ত হজয় সামাজেক একগীকরজণর েন্য সমভবেত পজর্র একগীকরজণর েন্য সমভবেত পজর্র 
মাধ্যজম অভিজ�ােন এবং ইন্ান ্শভশজপর মাধ্যজম চাকভরজত ভনজয়াগ করজত পাজর।মাধ্যজম অভিজ�ােন এবং ইন্ান ্শভশজপর মাধ্যজম চাকভরজত ভনজয়াগ করজত পাজর। প্কল্পটট শ্রম ও সামাজেক নগীভত মন্ত্রনািয় দ্ারা 
প্চাভরত হয় এবং বত্শমাজন এটট Basilicata, Calabria, Campania, Puglia এবং Sicily-খত চতুর্ ্শ প� ্শাজয় রজয়জছ।
সময়সগীমা:সময়সগীমা: 6 মাস, 12 মাস প� ্শন্ত প্সাভরত।
পাভরশ্রভমক:পাভরশ্রভমক: উপভস্থভতর িাতা উপভস্থভতর িাতা এবং স্তন্ত্র িাতাস্তন্ত্র িাতা, �ার সাহাজ�্য আপভন আপনার েক্ষতা, সামাজেক-সংহতকরণ এবং চাকভরর ভনজয়াগ 
পভরজষবা এবং স্াধগীনতা অে্শজন সহায়তার েন্য ভবভিন্ন পভরজষবা িাি করজত পাজরন।
স্তন্ত্র িাতা খপ্াগ্রাজমর খটিকজহাল্ার: স্তন্ত্র িাতা খপ্াগ্রাজমর খটিকজহাল্ার: 
• গ্রাহক:• গ্রাহক: আজবেন করার েন্য আপনাজক 1616 খর্জক  খর্জক 2424 বছজরর মজধ্য বছজরর মজধ্য হজত হজব, একেন সঙ্গীহগীন ভবজেশগী অপ্াপ্তবয়স্কসঙ্গীহগীন ভবজেশগী অপ্াপ্তবয়স্ক বা একেন 
প্াপ্তবয়স্ক হজত হজব ভ�ভন একেন সঙ্গীহগীন ভবজেশগী অপ্াপ্তবয়স্ক ভহসাজব ইতাভিজতপ্াপ্তবয়স্ক হজত হজব ভ�ভন একেন সঙ্গীহগীন ভবজেশগী অপ্াপ্তবয়স্ক ভহসাজব ইতাভিজত প্জবশ কজরজছন এবং আজবেজনর সময় খবকার 
আজছন।
• প্চারক:• প্চারক: খসইসব সরকারগী এবং খবসরকারগী ব্যজতি বা সংস্থা �ারা কম ্শসংস্থান পভরজষবা প্োজনর েন্য অনুজমাভেত বা এ িজক্ষ্য 
মধ্যস্তা কজরন।
• ভনমন্ত্রণকত্শা:• ভনমন্ত্রণকত্শা: সমস্ ভনজয়াগকত্শা �ারা ইন্ান ্শজেরজক ভনমন্ত্রণ করজত পাজরন।

আরও তর্্য:আরও তর্্য: আপভন �ভে «Percorsi 4» খপ্াগ্রাজম অংশ ভনজত চান, তাহজি আপভন উৎসগ ্শকৃত ওজয়বসাইজট খ�জত পাজরন:
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Minori-stranieri-non-accompagnati-al-via-il-progetto-Percorsi4-.aspx 
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প্ভশক্ষণ পর্ ভক? প্ভশক্ষণ পর্ ভক? 

Garanzia Giovani খপ্াগ্রামGaranzia Giovani খপ্াগ্রাম

উজদেশ্য:উজদেশ্য: তরুণ অভিবাসগীজের কম ্শসংস্থান এবং চাকভরর বাোজর প্জবশাভধকার সম্জক্শ প্চারণা ভনজচিততরুণ অভিবাসগীজের কম ্শসংস্থান এবং চাকভরর বাোজর প্জবশাভধকার সম্জক্শ প্চারণা ভনজচিত করা। একটট ইউজরাপগীয় 
খপ্াগ্রাম �া তাজের পডাজশানা খশষ কজর চাকভরর বাোজর প্জবজশ প্সতু্ত করজত তরুণজের কাজছ খপৌঁছায়। এই উজে্যাগটট আপনার 
খ�াগ্যতা এবং আপনার প্ভশক্ষণ এবং খপশাগত পটিূভমজক স্গীকৃভত ভেজয় আপনাজক কাজের পভরজবজশ প্জবশ করজত সাহা�্য করজত 
পাজর।
প্জয়ােনগীয়তা:প্জয়ােনগীয়তা: আপভন আজবেন করজত পাজরন �ভে আপনার বয়স  1515 খর্জক  খর্জক 2929 বছজরর মজধ্য হয় বছজরর মজধ্য হয়, আপভন ইতাভিজত র্াজকনইতাভিজত র্াজকন এবং 
আপভন কমপজক্ষ চার মাস ধজর পডাজশানা, কাে বা প্ভশক্ষজন না র্াজকন (NEETNEET - ভশক্ষা, কম ্শসংস্থান বা প্ভশক্ষজণ নয়)।
পদ্ধভত:পদ্ধভত: 
1. MyANPALMyANPAL ্্যাটফজম ্শ ভনবন্ধন করুন: https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/
2. িগ ইন করজত আপনার একটট SPIDSPID ভেজেটাি পভরচজয়র প্জয়ােন হজব: https://www.spid.gov.it/ 
3. «Garanzia Giovani» পভরজষবাটট এবং আপভন খ� অঞ্চজি বাস করজছন তা ভনব ্শাচন করুন;
4. আপনার ভনব ্শাভচত অঞ্চিটট 60 ভেজনর মজধ্য আপনার সাজর্ খ�াগাজ�াগ করজব এবং আপনাজক একটট চাকভরর পভরজষবা সহায়তা চাকভরর পভরজষবা সহায়তা 
খেজস্ক খেজস্ক ভনজয় �াজব;
5. সহায়তা খেজস্ক আপভন একটট Patto di servizioPatto di servizio (পভরজষবা চুজতি) স্াক্ষর করজবন;
6. চুজতিজত স্াক্ষর করার চার মাজসর মজধ্য আপনাজক একটট Garanzia GiovaniGaranzia Giovani - খেওয়া হজব �া আপনার খপ্াফাইজির সাজর্ �া আপনার খপ্াফাইজির সাজর্ 
সাভরবদ্ধ র্াকজব।সাভরবদ্ধ র্াকজব।

অভধক তর্্য:অভধক তর্্য: চাকভরর পভরজষবা সহায়তা খেস্ক রজয়জছ Centri per l›Impiego (চাকভরর খক্রেসমূহ)-এ খ��াজন আপভন চাকভর বা খপশাগত প্ভশক্ষজণর েন্য একটট 
ব্যজতিগত পর্ ভনজয় আজিাচনা করজত পাজরন। আপভন ভনজনের ভিজঙ্ক ভলিক কজর এবং আপনার প্জেশ/শহর ভিজ� অনিাইজন ভনকটস্থ সহায়তা খেস্ক �ুঁজে খপজত 
পাজরন: https://www.anpal.gov.it/cerca-sportello 
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প্ভশক্ষণ পর্ ভক? প্ভশক্ষণ পর্ ভক? 

Mygrants  ভেজেটাি ্্যাটফম ্শMygrants  ভেজেটাি ্্যাটফম ্শ

উজদেশ্য:উজদেশ্য: ‹Mygrants› ভেজেটাি ্্যাটফজম ্শর মাধ্যজম সঙ্গীহগীন ভবজেশগী অপ্াপ্তবয়স্কজের পাশাপাভশ অভিবাসগী এবং উদ্াসতু্ �ুবকজের  সঙ্গীহগীন ভবজেশগী অপ্াপ্তবয়স্কজের পাশাপাভশ অভিবাসগী এবং উদ্াসতু্ �ুবকজের 
প্ভশক্ষণ, েক্ষতার ভবকাশ (হাে্শ এবং সফট উিয় খক্ষজরেই) এবং চাকভরর ভনজয়াজগর সুজ�াগপ্ভশক্ষণ, েক্ষতার ভবকাশ (হাে্শ এবং সফট উিয় খক্ষজরেই) এবং চাকভরর ভনজয়াজগর সুজ�াগ প্োন করা। ্্যাটফম ্শটট আপনাজক 
জ্ঞান এবং েক্ষতাসমূহ বাডাজত সহায়তা কজর �া বত্শমান এবং িভবষ্যজতর চাকভরর বাোজর সবজচজয় খবভশ চাভহোপূণ ্শ।
পদ্ধভত:পদ্ধভত: বহু ভনব ্শাচনগী কুইেগুভিবহু ভনব ্শাচনগী কুইেগুভি ভনজয় ্্যাটফম ্শটট গেন গেন করা হজয়জছ �া আপনাজক ভবভিন্ন প্ভশক্ষণ মভেউিপ্ভশক্ষণ মভেউি ব্যবহার করজত খেয়। 
ভতনটট িাষায় ভতনটট িাষায় 8,5008,500 টটরও খবভশ কুইে মভেউিসমূহ টটরও খবভশ কুইে মভেউিসমূহ উপিব্ধ রজয়জছ, �া আপনার েক্ষতা এবং খ�াগ্যতাজক বাডাজনা, আপজেট এবং 
�াচাই করার েন্য কতরগী করা হজয়জছ... ��নই এবং খ��াজন আপভন চান!��নই এবং খ��াজন আপভন চান! 
সুজ�াগগুভি:সুজ�াগগুভি: আপভন খকান মভেউিগুভিজত খফাকাস করজত চান তা খবঁজছ ভনজত পাজরন। ভনজনে আপভন সুজ�াগগুভির একটট 
সারসংজক্ষপ পাজবন:

তর্্যতর্্য
• অপ্াপ্তবয়স্ক সঙ্গীহগীন ভবজেশগী
• অভধকার এবং বাধ্যবাধকতা সমূহ 
• আশ্রয় পদ্ধভত
• শ্রম আইন
• খপশাগত ভনরাপত্া
• সামাজেক চ্যাজিঞ্জসমূহ
• ভেজেটাি নাগভরকত্ব
• চাকভরর অভিজ�ােন

প্ভশক্ষণপ্ভশক্ষণ
• কজোর েক্ষতাসমূহ
• নমনগীয় (মানভবক) েক্ষতাসমূহ
• িাষাগত খ�াগ্যতা
• ভেজেটাি নাগভরকত্ব
• আভর্ ্শক এবং সঞ্চজয়র ভশক্ষাোন
• খকাভেং

ভশজল্পাজে্যাগভশজল্পাজে্যাগ
• সামাজেক চ্যাজিঞ্জসমূহ
• ভশজল্পাজে্যাগ
• ধারনা কতভর করা
• সংস্থানসমূহ
• কা� ্শকিাপ
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প্ভশক্ষণ পর্ ভক? প্ভশক্ষণ পর্ ভক? 

ক্যাশভম: উপাে্শজনর েন্য ক্যাশভম: উপাে্শজনর েন্য 
ভশক্ষাভশক্ষা
এই উপায়টট আপনাজক খশ�ার সময় আপনাজক খশ�ার সময় 
অর্ ্শ উপাে্শন করজতঅর্ ্শ উপাে্শন করজত সহায়তা কজর। 
আপনার ভহসাবজক অজর্ ্শ রূপান্তর 
করার েন্য অন্যান্য অনিাইন 
ব্যবহারকারগীজের আজগ পভরমাণ বা 
মাজনর ভেক খর্জক অবশ্যই আপনার 
মাভসক প্ভশক্ষজণর িক্ষ্য অে্শন করজত 
হজব। আপভন �ভে আপনার মাভসক 
প্ভশক্ষজণর িজক্ষ্য খপৌঁছান, তাহজি 
আপভন সরাসভর আপনার ব্যাঙ্ক বা 
খপাটিাি অ্যাকাউজন্ ভনধ ্শাভরত পভরমাণ 
অর্ ্শ পাজবন।

চাকভরর স্থানভনণ ্শয়চাকভরর স্থানভনণ ্শয়
আপভন একটট খপশাোরগী িজক্ষ্যর 
এিাকা খবজছ ভনজয় আপনার 
প্ভশক্ষজণর খকাস ্শ কাটিমাইে করজত 
পাজরন �া আপনার আগ্রহ এবং 
আপনার সম্ভাবনাজক প্ভতফভিত 
করজব। Mygrants আপনার খপ্াফাইি 
�াচাই করজব এবং সম্ভাব্য খকাম্াভনর  সম্ভাব্য খকাম্াভনর 
চাভহোর সাজর্ আপনাজক ভমিাজবচাভহোর সাজর্ আপনাজক ভমিাজব।

েগীবজনর অভিজ্ঞতাসমূহেগীবজনর অভিজ্ঞতাসমূহ
আপভন েগীবজনর অভিজ্ঞতাগুভিও 
অ্যাজসেস করজত পাজরন �া চাকভরর 
সুজ�াগ ভহসাজব খ�াগ্য নয় (ভ্রমণ,  (ভ্রমণ, 
সংসৃ্কভত, উচ্চ ভশক্ষাসংসৃ্কভত, উচ্চ ভশক্ষা, ইত্যাভে)।

আরও তজর্্যর েন্যআরও তজর্্যর েন্য: Mygrants-এ সাবস্কাইব করুন: https://mygrants.extralearning.it/login/index.php
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প্ভশক্ষণ পর্ ভক? প্ভশক্ষণ পর্ ভক? 

 UPSHIFT উপায়সমূহ  UPSHIFT উপায়সমূহ 

উজদেশ্য:উজদেশ্য: সঙ্গীহগীন ভবজেশগী অপ্াপ্তবয়স্কজের পাশাপাভশ তরুণ অভিবাসগী এবং উদ্াসতু্জের ২১ শতজকর েক্ষতাসমূহ ভবকাজশর ২১ শতজকর েক্ষতাসমূহ ভবকাজশর সুজ�াগ 
প্োন করা (খ�মন েিগত কাে, খ�াগাজ�াগ, সমস্যা সমাধান, সমাজিাচনামূিক ভচন্তািাবনা, সেৃনশগীিতা, উদ্ভাবন, েনসাধারজণর 
েন্য বতিব্য, ইত্যাভে), এবং উজে্যাতিা ভশক্ষা উজে্যাতিা ভশক্ষা এবং খপশাোরগী অভিজ�ােজনখপশাোরগী অভিজ�ােজন অংশগ্রহণ করা, �ার ফজি তাজের সামাজেক অন্তিু্শজতিজত সামাজেক অন্তিু্শজতিজত 
অবোন রা�া �ায়। Junior Achievement Italy-এর সাজর্ অংশগীোভরজত্ব ইউভনজসফ দ্ারা পর্গুভি প্চার করা হয়।
পদ্ধভত:পদ্ধভত: UPSHIFT পজর্, আপভন আপনার েক্ষতাসমূহ মূি্যায়নআপনার েক্ষতাসমূহ মূি্যায়ন করজত পাজরন এবং আপনার েন্য সবজচজয় উপ�ুতি খপশাোর পর্ 
শনাতি করজত পাজরন। আপভন আপনার চারপাজশর সমস্যাগুভি সনাতি করজত এবংসমস্যাগুভি সনাতি করজত এবং একটট পণ্য বা পভরজষবার মাধ্যজম খসগুভিজক খসগুভিজক 
উদ্ভাবনগী সমাধাজন রূপান্তর করজতউদ্ভাবনগী সমাধাজন রূপান্তর করজত ভশ�জত পাজরন �া আপনার এবং সমাে উিজয়র উপর ইভতবাচক প্িাব খফিজব।
অবস্থান:অবস্থান: উতি উপায়গুভি বত্শমাজন ভমিান, খরাম এবং পাজিরজমাজত উপিব্ধ। এই উপায়গুভি সাধারণত অি্যর্ ্শনাজক্রে গুভিজত বা 
Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (প্াজেভশক প্াপ্তবয়স্ক ভশক্ষাজক্রে)-এ সঞ্চাভিত হয়। 
সময়কাি:সময়কাি: প্ভতটট উপায় খমাট চার খর্জক আট �ন্ার মত স্থায়গী হয়।
খ�াগ্যতা:খ�াগ্যতা: আপভন ইউজরাপগীয় কভমশন দ্ারা োভর করা ESP (উজে্যাতিা েক্ষতাসমূজহর পাস) সাটট্শ ভফজকশন পরগীক্ষায় বসজত পাজরন।
ভবষয়বসতু্:ভবষয়বসতু্: আপনার ভনভে্শষ্ট প্জয়ােন অনুসাজর উপায়গুভি সম্ূণ ্শরূজপ পভরবত্শনজ�াগ্য। সঙ্গীহগীন ভবজেশগী অপ্াপ্তবয়স্ক এবং তরুণ 
অভিবাসগী এবং উদ্াসতু্জের েন্য ভনজনের প্ধান উপায়গুভি রজয়জছ:

উদ্ভাবন এবং সেৃনশগীিতার ক্যাম্উদ্ভাবন এবং সেৃনশগীিতার ক্যাম্
ক্যাম্টট আট �ন্া অবভধ স্থায়গী হয়, এই সমজয় আপভন একটট সামাজেক চ্যাজিঞ্জ ভবজলিষণ করজত এবং একটট সেৃনশগীি এবং উদ্ভাবনগী সমাধান সামাজেক চ্যাজিঞ্জ ভবজলিষণ করজত এবং একটট সেৃনশগীি এবং উদ্ভাবনগী সমাধান 
ভবকাশ করজতভবকাশ করজত একটট েজি কাে করজবন। প্ভতটট েজির েজন্য একেন খকাম্াভনর পরামশ ্শোতাখকাম্াভনর পরামশ ্শোতা ভনজয়াগ করা হজব। ক্যাজম্র খশজষ, আপভন এবং 
আপনার টটম আপনার উজে্যাগটট একেন খশ্রাতাজের সামজন উপস্থাপন করজবনআপনার উজে্যাগটট একেন খশ্রাতাজের সামজন উপস্থাপন করজবন ভ�ভন আপনাজক পরামশ ্শ খেজব ভকিাজব একটট সম্ভাব্য টিাট্শ-আপ 
(নতুন উজে্যাগ) ভবকাশ করা �ায়।
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প্ভশক্ষণ পর্ ভক? প্ভশক্ষণ পর্ ভক? 

“CRESCERE CHE IMPRESA! PER UPSHIFT”“CRESCERE CHE IMPRESA! PER UPSHIFT”
এই উপায় চার �ন্া প� ্শন্ত স্থায়গী হয়; এই সমজয় আপভন আপনার েক্ষতা বুঝজত পারজবনেক্ষতা বুঝজত পারজবন এবং আপনার েন্য খকান ধরজনর কাে সটেক তা  আপনার েন্য খকান ধরজনর কাে সটেক তা 
আভবষ্ার করার সুজ�াগ পাজবন।আভবষ্ার করার সুজ�াগ পাজবন। খপশাোর অভিজ�ােন আপনাজক আপনার প্ভতিা, আগ্রহ এবং খপশাোর আকাঙ্কা সমূহ মূি্যায়ন করার 
অনুমভত খেজব।

আরও তজর্্যর েন্য, আরও তজর্্যর েন্য, :ভনজনের ভিঙ্ক এর «UPSHIFT»-এ ভলিক করুন: 
https://www.unicef.it/media/upshift-il-percorso-di-educazione-all-imprenditorialita-di-unicef/ 

সব ্শো মজন রা�জবন খ�  অি্যর্ ্শনা খকজ্রের কমথীরা  অি্যর্ ্শনা খকজ্রের কমথীরা 
এবং আপনার অভিিাবক আপনাজক উপজর বভণ ্শত এবং আপনার অভিিাবক আপনাজক উপজর বভণ ্শত 
উপায়গুভির মজধ্য একটট খবজছ ভনজত সাহা�্য করজত উপায়গুভির মজধ্য একটট খবজছ ভনজত সাহা�্য করজত 
পাজর!পাজর! তাজের সাজর্ আপনার পছন্দ খশয়ার করজত 
এবং পরামশ ্শ চাইজত ভদ্ধা করজবন না।
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ইতাভিজত প্ভশক্ষজণর পর্ অ্যাজসেস করার েন্য নু্যনতম এবং প্জয়ােনগীয় নভর্সমূহইতাভিজত প্ভশক্ষজণর পর্ অ্যাজসেস করার েন্য নু্যনতম এবং প্জয়ােনগীয় নভর্সমূহ

44.. ইতাভিজত প্ভশক্ষজণর পর্ অ্যাজসেস করার েন্য নু্যনতম এবং  ইতাভিজত প্ভশক্ষজণর পর্ অ্যাজসেস করার েন্য নু্যনতম এবং 
প্জয়ােনগীয় নভর্সমূহপ্জয়ােনগীয় নভর্সমূহ

নূ্যনতম প্জয়ােনগীয়তা: নূ্যনতম প্জয়ােনগীয়তা:  গুণ, শত্শ বা কবভশষ্ট্যসমূহ �া প্ভশক্ষজণর পর্ অ্যাজসেস করার আজগআজগ প্জয়ােন। প্জয়ােনগীয়তাগুভি পর্ 
ভনরগীজ� পভরবভত্শত হয়, তজব সমস্ পজর্র েন্য প্জ�াে্য খমৌভিক চাভহোগুভি ভনজনে তাভিকািুতি করা হজয়জছ।

একটট প্ভশক্ষজণর পর্ অ্যাজসেস করজত এবং ইতাভিজত কাে করজত, আপনাজক...একটট প্ভশক্ষজণর পর্ অ্যাজসেস করজত এবং ইতাভিজত কাে করজত, আপনাজক...

কমপজক্ষ কমপজক্ষ 1616 বছর বয়সগী হজত হজব বছর বয়সগী হজত হজব

ইতাভিজত কবধিাজব বসবাস করুনইতাভিজত কবধিাজব বসবাস করুন

ইতাভিজত, কাে শুরু করার েন্য আপনার বয়স নূ্যনতম 16 বছর 
হজত হজব, �ার মাজন হি আপভন �ভে আপভন �ভে 1616 বছজরর কম হন, আপভন  বছজরর কম হন, আপভন 
ত�নই কাে করজত পারজবন না,ত�নই কাে করজত পারজবন না, তজব আপভন আপনার সু্কজির 
পডাজশানা চাভিজয় খ�জত পারজবন এবং প্ভশক্ষণ খপ্াগ্রামগুভিজত 
অ্যাজসেস খপজত পারজবন।*

এর মাজন হজিা খ� আপনার কাজছ একটট কবধ আবাভসক অনুমভতকবধ আবাভসক অনুমভত 
রজয়জছ (প্জয়ােনগীয় নভর্র ভবিাজগ এটট সম্জক্শ আরও োনুন)।

* ইতাভিজত, ভশক্ষানভবশ ভশক্ষানভবশ চুজতির মাধ্যজম প্ভশক্ষণ খকাস ্শ সজক্রয় করার খক্ষজরে 1515 বছর বয়স বছর বয়স খর্জকও ভন�ুতি হওয়া সম্ভব (Legislative Decree 2015/81 art. 43)।
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ইতাভিজত প্ভশক্ষজণর পর্ অ্যাজসেস করার েন্য নু্যনতম এবং প্জয়ােনগীয় নভর্সমূহইতাভিজত প্ভশক্ষজণর পর্ অ্যাজসেস করার েন্য নু্যনতম এবং প্জয়ােনগীয় নভর্সমূহ

ইতাভিজত কমপজক্ষ ইতাভিজত কমপজক্ষ 66--33 মাস ধজর  মাস ধজর 
বসবাস কজরজছনবসবাস কজরজছন

ইতািগীয় িাষায় প� ্শাপ্ত জ্ঞান অে্শন ইতািগীয় িাষায় প� ্শাপ্ত জ্ঞান অে্শন 
কজরজছনকজরজছন

আপনার «Licenza Media» (ভমেি আপনার «Licenza Media» (ভমেি 
সু্কি সাটট্শ ভফজকট) খপজয়জছনসু্কি সাটট্শ ভফজকট) খপজয়জছন

Anagrafe-এ (নাগভরক খরজেভ্রি) Anagrafe-এ (নাগভরক খরজেভ্রি) 
এবং/অর্বা ইতাভির বাভসন্দা ভহজসজব এবং/অর্বা ইতাভির বাভসন্দা ভহজসজব 

ভনবভন্ধত হনভনবভন্ধত হন

এটটর েন্য সব ্শভননে সময়কাি:
• ভমেি সু্কি সাটট্শ ভফজকট অে্শন
• ইতািগীয় িাষার প� ্শাপ্ত জ্ঞান ইতািগীয় িাষার প� ্শাপ্ত জ্ঞান অে্শন করা
• একটট আবাভসক অনুমভতআবাভসক অনুমভত প্াভপ্ত 
• বসবাজসর বসবাজসর েন্য আজবেন করা

এটা বাধ্যতামূিক নয়... ভকনতু্ এর মাজন এই নয় খ� এটট �ুব একটা 
গুরুত্বপূণ ্শ নয়! 
এটট খ�-খকাজনা প্ভশক্ষণ/চাকভরর পর্খ�-খকাজনা প্ভশক্ষণ/চাকভরর পর্ পাওয়া ব্যতগীতও আপনার 
সামাজেক অন্তিু্শজতিসামাজেক অন্তিু্শজতি প্জক্রয়ার েন্যও গুরুত্বপূণ ্শ।

আপভন �ভে ইভতমজধ্য আপনার খেজশ কমপজক্ষ 10 বছজরর ভশক্ষা 
সমাপ্ত কজর র্াজকন এবং আপভন খ�াগ্যতা অে্শন কজরন...
আপনার অভিিাবক বা অি্যর্ ্শনা খকজ্রের একেন কমথীর সাজর্ 
সম্ূণ ্শ সু্কি বছজরর েন্য স্-প্ত্যয়জনরস্-প্ত্যয়জনর পদ্ধভত শুরু করার এবং  
আপনার খেজশ প্াপ্ত খ�াগ্যতার স্গীকৃভত সম্জক্শ কর্া বিুনআপনার খেজশ প্াপ্ত খ�াগ্যতার স্গীকৃভত সম্জক্শ কর্া বিুন।

েুটট কারজণ পদ্ধভতটট শুরু করার ভবষজয় আপনার অভিিাবক বা 
অি্যর্ ্শনা খকজ্রের কমথীর সাজর্ কর্া বিুন:
আবাসস্থি:আবাসস্থি: আপনার টেকানা প্ত্যভয়ত কজর; এটট একটট পভরচ� ্শা 
খকজ্রের টেকানাও হজত পাজর;
Anagrafe (নাগভরক খরজেভ্রি):Anagrafe (নাগভরক খরজেভ্রি): ইতাভির িূ�জডে আপনার উপভস্থভত 
প্ত্যভয়ত কজর। এটট নাগভরকজত্বর উজদেজশ্যও গুরুত্বপূণ ্শ।
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ইতাভিজত প্ভশক্ষজণর পর্ অ্যাজসেস করার েন্য নু্যনতম এবং প্জয়ােনগীয় নভর্সমূহইতাভিজত প্ভশক্ষজণর পর্ অ্যাজসেস করার েন্য নু্যনতম এবং প্জয়ােনগীয় নভর্সমূহ

প্জয়ােনগীয় নভর্সমূহ :প্জয়ােনগীয় নভর্সমূহ : ভনব ্শাভচত ধরজণর উপায় অনু�ায়গী প্জয়ােনগীয় নভর্গুভিও পভরবভত্শত হয়। �াই খহাক না খকন, ভনজচ আপভন 
নভর্গুভির একটট তাভিকা পাজবন, খ�গুজিা আপনার অভিিাবক বা অি্যর্ ্শনা খকজ্রের কমথীর সাহাজ�্য প্সতু্ত হজত সহায়ক হজব।

বসবাজসর েন্য একটট কবধ আবাভসক বসবাজসর েন্য একটট কবধ আবাভসক 
অনুমভতঅনুমভত

আপনার পভরচয়পরেআপনার পভরচয়পরে

Codice Fiscale (ভফসকাি খকাে)Codice Fiscale (ভফসকাি খকাে)

ভমেি সু্কি সাটট্শ ভফজকট এর একটট ভমেি সু্কি সাটট্শ ভফজকট এর একটট 
কভপ কভপ 

নভর্গুজিা আপনার কাজছ না র্াকজি আপভন আপনার Domanda di  Domanda di 
Protezione Internazionale (CProtezione Internazionale (C33)) (আন্তে্শাভতক সুরক্ষার েন্য অনুজরাধ) 
এর একটট কভপ অর্বা Commissione Territoriale-এর কাজছ খর্জক Commissione Territoriale-এর কাজছ খর্জক 
আপনার অবস্থার প্জ্ঞাপন ব্যবহার করজত পাজরন।আপনার অবস্থার প্জ্ঞাপন ব্যবহার করজত পাজরন।

বসবাজসর আবাভসক অনুমভত পাওয়ার পজরই আপভন পভরচয়পজরের েন্য 
আজবেন করজত পারজবন।  আপনাজক বসবাজসর ভবস্াভরত প্োন করজত 
হজব: আপনার অবস্থান খশষ না হওয়া প� ্শন্ত আপভন অি্যর্ ্শনা খকজ্রের 
টেকানা ব্যবহার করজত পারজবন। 

আপনার অভিিাবক অর্বা অি্যর্ ্শনা খকজ্রের কমথী ইতাভিয়ান রােস্ সংস্থা 
খর্জক আপনাজক একটট ভফসকাি খকাে খপজত সাহা�্য করজত পাজরন। 
Agenzia delle Entrate.
খ�জকাজনা খক্ষজরে আপভন আপনার এস টট ভপ খকাে ব্যবহার করজত পাজরন 
(এস টট ভপ এর অর্ ্শ হজিা Straniero Temporaneamente Presente অর্বা 
“অস্থায়গীিাজব উপভস্থত ভবজেশগী নাগভরক”)।

এটট সু্কি খর্জক খেওয়া হয় অর্বা প্াজেভশক বয়স্ক ভশক্ষাজক্রে অর্বা খকাস ্শ 
খশজষ আপভন খ� ভসভপআইএ-খত (Centro Provinciale per l’Istruzione 
degli Adulti) খ�াগ ভেজয়ভছজিন খস�ান খর্জক খেওয়া হয়।
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ইতাভিজত প্ভশক্ষজণর পর্ অ্যাজসেস করার েন্য নু্যনতম এবং প্জয়ােনগীয় নভর্সমূহইতাভিজত প্ভশক্ষজণর পর্ অ্যাজসেস করার েন্য নু্যনতম এবং প্জয়ােনগীয় নভর্সমূহ

SIM-এ ভনবন্ধন SIM-এ ভনবন্ধন 
(«অভিিাবকহগীন ভবজেশগী («অভিিাবকহগীন ভবজেশগী 

নাবািকজের েন্য তর্্য ব্যবস্থা»)নাবািকজের েন্য তর্্য ব্যবস্থা»)

PIP, PFI অর্বা PEIPIP, PFI অর্বা PEI

কাজের েন্য অভবিজবে প্াপ্যতার কাজের েন্য অভবিজবে প্াপ্যতার 
খ�াষণাখ�াষণা

আপভন �ভে নাবািক হন, SIM-এ ভনবন্ধন আপনার তর্্য ভনবন্ধন করজত 
সহায়তা কজর �া আপনার  অভধকার এবং প্জয়ােনগীয় পভরজষবার 
উপিব্ধতা ভনজচিত কজর। আপনার অভিিাবক বা আপভন খ� খকজ্রে 
অবস্থান করজছন তাজের দ্ারা খ�-খকাজনা সময় ভনবন্ধন সম্ন্ন করা �াজব। 

এটট এমন একটট নভর্ �া আপনার ভনভে্শষ্ট প্জয়ােজনর উপর ভিত্ভত কজর 
আপনার অনুসরণকৃত প্ভশক্ষজণর পজর্র উজদেশ্য ভনধ ্শারণ করজত ব্যবহৃত 
হয়। পভরকল্পনাটট আপনার অভিিাবক বা অি্যর্ ্শনা খক্রে, সু্কি বা ভস ভপ 
আই এ বা কম ্শসংস্থান খকজ্রের একেন কমথীর সাজর্ একসাজর্ প্সতু্ত করা 
হজয়জছ। 
এই সংভক্ষপ্ত শব্দগুভির অর্ ্শ:
PIPPIP = পারজসানািাইেে ইনটারজিনশন ্্যান
PFIPFI = ইজন্ডভিেযু়াি খট্ভনং ্্যান
PEIPEI = ইজন্ডভিেযু়ািাইেে খট্ভনং খপ্াগ্রাম (স্তন্ত্র প্ভশক্ষণ খপ্াগ্রাম) 

আপভন একটট কম ্শসংস্থান খকজ্রে DID ফাইি করজত পাজরন, খ��াজন 
আপভন খ�াষণা কজরন খ� আপভন খবকার এবং চাকভরর েন্য ভনজয়াগ খপজত 
প্সতু্ত। আপভন �ভে অপ্াপ্তবয়স্ক হন, আপনার অভিিাবক বা আপনার 
অি্যর্ ্শনা খকজ্রের একেন কমথীজক আপনার সাজর্ কম ্শসংস্থান খকজ্রে খ�জত 
হজব। 

আপনার কম ্শসংস্থান খকজ্রে খ� নভর্গুভি আনজত হজবআপনার কম ্শসংস্থান খকজ্রে খ� নভর্গুভি আনজত হজব

• আপনার ভফসকাি খকােভফসকাি খকাে
• আপনার permesso di soggiornopermesso di soggiorno (আবাভসক অনুমভত) 

• অভিিাবকজত্বর ভবজ্ঞভপ্ত এবং আপনার অভিিাবক ভনজয়াগআপনার অভিিাবক ভনজয়াগ
• কম ্শসংস্থান খকজ্রে আপনাজক ভনবন্ধন করার েন্য আপনার অভিিাবজকর আপনার অভিিাবজকর 
অনুজমােনঅনুজমােন
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55..   খপশাগত উজদেশ্য   খপশাগত উজদেশ্য

চাকভরর সফি ভনজয়াজগর েন্য আপনার খপশাগত উজদেশ্য চাকভরর সফি ভনজয়াজগর েন্য আপনার খপশাগত উজদেশ্য 
ভনধ ্শারণ করা গুরুত্বপূণ ্শ!ভনধ ্শারণ করা গুরুত্বপূণ ্শ!

আপনার খপশাগত উজদেশ্য হি আপনার খপশাগত আকাঙ্া এবং 
উচ্চাকাঙ্কার সমবেয়... এটট হজিা আপভন বড হজয় কগী করজত চান! এটট 
এজকবাজর শুরুজত সংজ্ঞাভয়ত করা গুরুত্বপূণ ্শ:

• এটট আপনাজক আপনার খপশাোর এবং ব্যজতিগত িভবষ্যজতর েন্য আপনার পর্ এটট আপনাজক আপনার খপশাোর এবং ব্যজতিগত িভবষ্যজতর েন্য আপনার পর্ 
ভনধ ্শারণভনধ ্শারণ করজত সহায়তা করজব;
• আপনার িক্ষ্য অে্শজনর িজক্ষ্য একটট প্ভশক্ষণ পজর্র পভরকল্পনা আপনার িক্ষ্য অে্শজনর িজক্ষ্য একটট প্ভশক্ষণ পজর্র পভরকল্পনা করার েন্য এটট 
গুরুত্বপূণ ্শ;
• এটট আপনার ভসদ্ধান্তগুভিজক চািনা করজত সাহা�্য করজব �াজত আপভন আপনার আপনার 
খপ্াফাইি এবং আগ্রজহর অনু�ায়গী সবজচজয় উপ�ুতি চাকভর �ুঁজে খপজত পাজরন!খপ্াফাইি এবং আগ্রজহর অনু�ায়গী সবজচজয় উপ�ুতি চাকভর �ুঁজে খপজত পাজরন!

আপনার খপশাোর উজদেশ্যগুভি সংজ্ঞাভয়ত করার েন্য আপভন কগী করজত চান খস সম্জক্শ ভচন্তা করা আপভন কগী করজত চান খস সম্জক্শ ভচন্তা করা 
�জর্ষ্ট নয়... �জর্ষ্ট নয়... 
চাকভরর বাোর কগী ভেজছেচাকভরর বাোর কগী ভেজছে এবং খকান �াজত চাকভরর চাভহো সবজচজয় খবভশ তা �ুঁজে খবর করা গুরুত্বপূণ ্শ। 
তারপজর আপভনও িাবজত পাজরন আপনার স্জনের চাকভরর েন্য আপনার কগী কগী েক্ষতা েরকার!আপনার কগী কগী েক্ষতা েরকার!

আছো, তজব এটার অর্ ্শ 
আসজি কগী?

খপশাগত উজদেশ্যখপশাগত উজদেশ্য
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খপশাগত উজদেশ্যখপশাগত উজদেশ্য

এ�ন আপনার পািা!এ�ন আপনার পািা! ভনজনে ইউভনজসফ (UNICEF) এবং JA Italia-এর ‹Crescere 
Che Impresa› খর্জক খনওয়া একটট কা� ্শকিাপ রজয়জছ! প্ভত UPSHIFT› উপায়। প্জনের উত্র 
খেওয়ার খচষ্টা করুন এবং আপনার খপশাোরগী উজদেশ্য সম্জক্শ ভবজবচনা করুন।

আপভন খক?আপভন খক?

খস�াজন ভক আজছ?খস�াজন ভক আজছ?

আপভন খস�াজন ভকিাজব আপভন খস�াজন ভকিাজব 
ভগজয়জছন?ভগজয়জছন?

এই চাকভর খপজত কগী ধরজনর সু্কি বা প্ভশক্ষণ 
খপ্াগ্রাম প্জয়ােন? একটট ভেজ্ামা? একটট 

ভববেভবে্যািজয়র ভেগ্রগী? একটট ভনভে্শষ্ট প্ভশক্ষণ 
খপ্াগ্রাম সাটট্শ ভফজকট?

আপভন ভক এমন কাউজক খচজনন ভ�ভন এই 
চাকভরর �াজত কাে করজছন? �ভে হ্যা ঁহয়, তাহজি 
তার নাম ভি�ুন। �ভে না হয়, তাহজি কল্পনা করার 

খচষ্টা করুন খ� আপভন কগীিাজব এমন কাজরা 
সাজর্ খ�াগাজ�াগ করজত পাজরন ভ�ভন এ�াজন 

কাে করজছন। আপভন তাজের কাজছ কগী োনজত 
চাইজবন?

এই কােটট করার েন্য আপনাজক কগী কগী েক্ষতা 
কতভর করজত হজব?

আপভন কগী করজত পছন্দ করজছন? আপভন ভকজস 
েক্ষ?

অন্যরা আপনার কগী পছন্দ কজর?

আপভন খকান কাজের পভরজবজশ চাকভর করজত 
চাইজছন? আপভন খকান িূভমকা খপজত চাইজছন?
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66..  েক্ষতাসমূহ মূি্যায়ন   েক্ষতাসমূহ মূি্যায়ন 
কটট খপশাোর উজদেশ্য খবঁজছ ভনজত সাহা�্য করার েন্য, আপনার কটট খপশাোর উজদেশ্য খবঁজছ ভনজত সাহা�্য করার েন্য, আপনার 
ব্যজতিগত কবভশষ্ট্য এবং েক্ষতা সম্জক্শ ভচন্তা করুন।ব্যজতিগত কবভশষ্ট্য এবং েক্ষতা সম্জক্শ ভচন্তা করুন।

...কটেন মজন হজছে!
েক্ষতা কগী?

েক্ষতা েক্ষতা হি আপনার সমস্ ব্যজতিগত কবভশষ্ট্যসমূহ �া প্াসভঙ্ক প্ভশক্ষজণর 
উপায় খবজছ খনওয়া এবং গজবষণা করার সময় আপনার েন্য সবজচজয় 
উপ�ুতি:

• আপনার ধারণক্ষমতা এবং সামর্ ্শ্য অনু�ায়গী আপভন �া ভকছু করজত পাজরন;আপভন �া ভকছু করজত পাজরন;
• আপভন খ�সব কা� ্শকিাজপ অংশগ্রহণ কজরজছন,খ�সব কা� ্শকিাজপ অংশগ্রহণ কজরজছন, আপনার ব্যজতিগতব্যজতিগত
  অভিজ্ঞতা সমূহ ;  অভিজ্ঞতা সমূহ ;
• আপনার আগ্রহআগ্রহ এবং আজবগসমূহ! আজবগসমূহ!

েক্ষতা ভবভিন্ন উপাজয় খশ্রণগীবদ্ধ করা খ�জত পাজর। এ�াজন প্ধান কজয়ক 
ধরজনর েক্ষতার উোহরণ খেওয়া হি:

েক্ষতাসমূহ মূি্যায়ন েক্ষতাসমূহ মূি্যায়ন 

কা� ্শকরগী েক্ষতাসমূহ কা� ্শকরগী েক্ষতাসমূহ - ভিত্ভতগত েক্ষতাসমূহ- ভিত্ভতগত েক্ষতাসমূহ
এগুভি হি খমৌভিক েক্ষতা, স্তন্ত্র সাক্ষরতার েন্য অপভরহা� ্শ:
• খি�া     • পডা     • গণনা• খি�া     • পডা     • গণনা

প্�ুজতিগত েক্ষতাসমূহ প্�ুজতিগত েক্ষতাসমূহ - কজোর েক্ষতাসমূহ- কজোর েক্ষতাসমূহ
এই েক্ষতাগুভি ভশক্ষাগত পটিূভম এবং ভনভে্শষ্ট কাজের সাজর্ �ুতি েক্ষতার উপর ভনি্শর কজর:
• তাত্ভত্বক জ্ঞান (খ�মন অর্ ্শনগীভতজত, আভর্ ্শক সংস্থানসমূজহ...)    • রান্নাবান্না• তাত্ভত্বক জ্ঞান (খ�মন অর্ ্শনগীভতজত, আভর্ ্শক সংস্থানসমূজহ...)    • রান্নাবান্না
• ্াভবেং    • ভবজেশগী িাষাসমূহ   • ভবজশষ �ন্ত্রসমূহ পভরচািনা করা...• ্াভবেং    • ভবজেশগী িাষাসমূহ   • ভবজশষ �ন্ত্রসমূহ পভরচািনা করা...
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েক্ষতাসমূহ মূি্যায়ন েক্ষতাসমূহ মূি্যায়ন 

ভেজেটাি েক্ষতাসমূহ ভেজেটাি েক্ষতাসমূহ - ভেজেটাি েক্ষতাসমূহ- ভেজেটাি েক্ষতাসমূহ
সমাজেক প্�ুজতির তজর্্যর সাজর্ সম্ভক্শত েক্ষতাসমূহ :
• ভপভস ব্যবহার করা    • ভেজেটাি কনজটন্ কতভর করা    • সফটওয়্যার উন্নয়ন • ভপভস ব্যবহার করা    • ভেজেটাি কনজটন্ কতভর করা    • সফটওয়্যার উন্নয়ন 
• সামাজেক মাধ্যম ব্যবহার করা    • অনিাইজন তর্্য খ�ােঁা..• সামাজেক মাধ্যম ব্যবহার করা    • অনিাইজন তর্্য খ�ােঁা..

ট্ান্সিাস ্শাি েক্ষতা ট্ান্সিাস ্শাি েক্ষতা - নমনগীয় (মানভবক) েক্ষতাসমূহ- নমনগীয় (মানভবক) েক্ষতাসমূহ
একভবংশ শতাব্দগীর বা েগীবন েক্ষতা ভহসাজবও পভরভচত, এইগুভি হজিা সামাজেক-আজবভগক েক্ষতা �া খ�জকাজনা কাজের 
খক্ষজরে প্জ�াে্য:
• েিবদ্ধ কাে    • সমস্যা সমাধান    • ভসদ্ধান্ত গ্রহণ• েিবদ্ধ কাে    • সমস্যা সমাধান    • ভসদ্ধান্ত গ্রহণ
• খ�াগাজ�াগ     • স্-উজে্যাগ প্েশ ্শন    • সেৃনশগীিতা এবং উদ্ভাবন• খ�াগাজ�াগ     • স্-উজে্যাগ প্েশ ্শন    • সেৃনশগীিতা এবং উদ্ভাবন
• সমাজিাচনামূিক ভচন্তািাবনা    • মানভসক চাপ ব্যবস্থাপনা    • সহানুিূভত…• সমাজিাচনামূিক ভচন্তািাবনা    • মানভসক চাপ ব্যবস্থাপনা    • সহানুিূভত…

একটট খপশাোর উজদেশ্য সংজ্ঞাভয়ত করার েন্য এবং একটএকটট খপশাোর উজদেশ্য সংজ্ঞাভয়ত করার েন্য এবং একট
 প্ভশক্ষজণর পর্ খবজছ খনওয়ার েন্য আপনার েক্ষতা মূি্যায়ন করা গুরুত্বপূণ ্শ। প্ভশক্ষজণর পর্ খবজছ খনওয়ার েন্য আপনার েক্ষতা মূি্যায়ন করা গুরুত্বপূণ ্শ।

আপনার েক্ষতার মূি্যায়ন আপভন ভক করজত পাজরন এবং ভক করজত পাজরন না (এ�নও)আপভন ভক করজত পাজরন এবং ভক করজত পাজরন না (এ�নও)
এবং আপনার ক্ষমতা এবং খ�াগ্যতা সম্জক্শ সজচতন কজর খতাজি।
এটা খ�সব কারজণ গুরুত্বপূণ ্শ:

• আপনার সমস্ প্াক-ভবে্যমান েক্ষতাপ্াক-ভবে্যমান েক্ষতা �াচাই করা (খ�গুভি আপনার ইভতমজধ্য ভছি);
• আপভন সবজচজয় িাি কগী কজরনআপভন সবজচজয় িাি কগী কজরন তা খবাঝা;
• আপনাজক উন্নত করজত হজব এমন েক্ষতাআপনাজক উন্নত করজত হজব এমন েক্ষতা সনাতি করা।

খকন আমার
েক্ষতা মূি্যায়ন
করজত হজব?
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মজন রা�জবন খ� একটট বাস্বসম্মত মূি্যায়ন করার অর্ ্শ হজিা একটট সমাজিাচনামূিক মজন রা�জবন খ� একটট বাস্বসম্মত মূি্যায়ন করার অর্ ্শ হজিা একটট সমাজিাচনামূিক 
উপাজয় কােটটর কাজছ �াওয়া। তাজের ইভতবাচক এবং খনভতবাচক উিয় ভেক রজয়জছ তা উপাজয় কােটটর কাজছ �াওয়া। তাজের ইভতবাচক এবং খনভতবাচক উিয় ভেক রজয়জছ তা 

মজন রা�ার সময় আপনার েক্ষতা সম্জক্শ ভচন্তা করুন।মজন রা�ার সময় আপনার েক্ষতা সম্জক্শ ভচন্তা করুন।

এ�ন আপনার পািা!এ�ন আপনার পািা!ভনজনে ইউভনজসফ (UNICEF) এবং JA Italia-এর ‹Crescere Che Impresa› খর্জক খনওয়া একটট 
কা� ্শকিাপ রজয়জছ! প্ভত UPSHIFT› উপায়। এই 10টট প্জনের উত্র খেওয়ার খচষ্টা করুন... আপনার উত্জরর উপর 

ভিত্ভত কজর আপনার ব্যজতিগত খপশাোর খপ্াফাইি কতভর করা হজব। 

আপনার বণ ্শ কগী?আপনার বণ ্শ কগী?
এই পরগীক্ষা আপনাজক ভনজেজক আরও িািিাজব োনজত সাহা�্য করজব।এই পরগীক্ষা আপনাজক ভনজেজক আরও িািিাজব োনজত সাহা�্য করজব।

েক্ষতাসমূহ মূি্যায়ন েক্ষতাসমূহ মূি্যায়ন 

11. আপভন কগীিাজব ভসদ্ধান্ত গ্রহণ কজরন?. আপভন কগীিাজব ভসদ্ধান্ত গ্রহণ কজরন?
ক. আভম দ্তু ভসদ্ধান্ত খনই এবং আমার প্র্ম পছন্দজক ভববোস কভর
�. আভম অভতভরতি ভচন্তা কভর এবং আভম অত্যন্ত ভসদ্ধান্তহগীন
গ. অন্য খিাজকরা আমার পছন্দ সম্জক্শ কগী িাবজত পাজর তা ভনজয় আভম ভচন্তা কভর
�. আভম এটটজক গুরুত্ব সহকাজর খনই এবং সম্ভাব্য সজব ্শাত্ম ভসদ্ধান্ত খনওয়ার 
খচষ্টা কভর

22. আপনাজক আপনার বনধ্ুজের িািবাসা খে�াজনার খসরা উপায় ভক?. আপনাজক আপনার বনধ্ুজের িািবাসা খে�াজনার খসরা উপায় ভক?
ক. আমার সাজর্ মো করা এবং খ�িা
�. ভনজের মজনর কর্া বিা এবং ভনজের মজতা হজত পারা
গ. একসাজর্ �া ভকছু কজর সময় কাটাজনা
�. কর্া ভেজয় কর্া রা�া এবং ক�জনাই ওয়াো িঙ্ না করা

33. আপভন ��ন আপনার বনধ্ুজের সাজর্ র্াজকন ত�ন আপভন খকমন আচরণ . আপভন ��ন আপনার বনধ্ুজের সাজর্ র্াজকন ত�ন আপভন খকমন আচরণ 
কজরন?কজরন?
ক. আভম আজবগ, সু� ও আনন্দ ভনজয় আভস
�. আভম সৎ এবং পরামশ ্শ খেই
গ. আভম �ত্ন খনই এবং তাজের খে�াজশানা কভর
�. আভম পভরকল্পনা এবং আমাজের ভ্রমজণর আজয়ােন কভর

44. আপভন ভক করজত সবজচজয় পছন্দ করজছন?. আপভন ভক করজত সবজচজয় পছন্দ করজছন?
ক. মোর এবং ভচন্তামুতি েগীবন কাটাজছেন
�. সব ্শো আভম �া ভববোস কভর তা বভি এবং কভর
গ. েজি সম্প্রগীভত ও ঐক্য কতভর কজর রাভ�
�. একেন োভয়ত্বশগীি, ভনি্শরজ�াগ্য ব্যজতি, অন্যজের েন্য সহায়ক হওয়া
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েক্ষতাসমূহ মূি্যায়ন েক্ষতাসমূহ মূি্যায়ন 

55. আপভন ভকিাজব ভনজেজক বণ ্শনা করজবন?. আপভন ভকিাজব ভনজেজক বণ ্শনা করজবন?
ক. সাহসগী
�. ভচন্তাশগীি
গ. সংজবেনশগীি
�. সং�বদ্ধ

66. আপনার বনধ্ুরা �ারা আপনাজক সবজচজয় িাি োজনন ভকিাজব আপনাজক . আপনার বনধ্ুরা �ারা আপনাজক সবজচজয় িাি োজনন ভকিাজব আপনাজক 
বণ ্শনা করজব?বণ ্শনা করজব?
ক. প্ভতজ�াভগতামূিক
�. আত্মসং�মগী
গ. বনধ্ুসুিি
�. পভরপাটট

77. আপভন ��ন ভবষণ্ণ এবং ভনরাশ খবাধ কজরন ত�ন আপভন কগী কজরন?. আপভন ��ন ভবষণ্ণ এবং ভনরাশ খবাধ কজরন ত�ন আপভন কগী কজরন?
ক. আভম অিদ্ এবং রাভগ হজয় উটে
�. আভম শান্ত এবং চুপ কজর র্াভক
গ. আভম আমার কাজছর মানুষজের সাজর্ কর্া বিার প্জয়ােন অনুিব কভর
�. আভম খকন ভবষণ্ণ তা খবাঝার খচষ্টা কভর এবং তা সমাধান করার উপায় �ুঁজে

88. আপভন ক�ন ভনজের সম্জক্শ িাি অনুিব কজরন?. আপভন ক�ন ভনজের সম্জক্শ িাি অনুিব কজরন?
ক. ��ন আভম কটেন জেভনসগুভি পভরচািনা কভর
�. ��ন আভম খকান সমস্যার সমাধান কভর
গ. ��ন আভম অন্যজের সাহা�্য কভর
�. ��ন খকউ আমার প্শংসা কজর

99. আপভন ��ন �ারাপ ভকছু কজরন, এর কারণ আপভন:. আপভন ��ন �ারাপ ভকছু কজরন, এর কারণ আপভন:
ক. বেজমোেগী
�. অহংকারগী
গ. এমন খকউ খ� সহজেই সহকমথীর চাজপ পজর
�. একেন গুন্ডা

1010. আপনার প্শংসা করা মানুষরা আপনার সম্জক্শ ভক বিজবন?. আপনার প্শংসা করা মানুষরা আপনার সম্জক্শ ভক বিজবন?
ক. আভম পছজন্দর খ�াগ্য, স্াট্শ এবং িাি
�. আভম ভচন্তাশগীি, সমস্যা সমাধান করজত এবং কবধ সমাধাজনর পরামশ ্শ ভেজত 
পছন্দ কভর
গ. আভম বনধ্ুসুিি, সবার সাজর্ ভমজিভমজশ র্াভক এবং অন্যজের কাজে িাভগ
�. আভম পভরপাটট, সং�বদ্ধ, প্সতু্ত এবং আভম ভনিু্শিতার সাজর্ আমার 
কােগুভি সম্ােন কভর

এ�ন আপনার উত্জরর পাজশর অক্ষরগুজিা খে�ুন। আপভন খকান অক্ষরটট সবজচজয় খবভশ ভনব ্শাচন কজরজছন?এ�ন আপনার উত্জরর পাজশর অক্ষরগুজিা খে�ুন। আপভন খকান অক্ষরটট সবজচজয় খবভশ ভনব ্শাচন কজরজছন?

ক>

�>

গ>

�>

হিুেহিুে > অনুরাগগী: অনুজপ্রণামূিক, সম্ক্শ�ুতি করজত সক্ষম, উদেগীপক, স্জ্ঞাত
নগীিনগীি > �ুজতিসঙ্ত: সটেক এবং পদ্ধভতগত, খ�াগ্য, আত্ম-ভনয়ন্ত্রজণ সক্ষম, শান্ত এবং ভচন্তাশগীি
সবুেসবুে > কূটননভতক: একেন িাজিা খশ্রাতা, শান্ত এবং শাভন্তভপ্য়, সহায়ক, ভ�ভন সম্প্রগীভত এবং আত্মভববোস খে�ান
িািিাি > উচ্চাকাঙ্কগী: কম ্শমু�গী, ফিাফি-খকজ্রেক, সংকল্পবদ্ধ, দ্তু ভসদ্ধান্ত গ্রহণকারগী
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77..  চাকভরর প্স্াজব সাডা খেওয়া   চাকভরর প্স্াজব সাডা খেওয়া 

েগীবন বতৃ্ান্ত (ভস ভি):েগীবন বতৃ্ান্ত (ভস ভি): একটট নভর্ �া আপনার সম্জক্শ 
ভবভিন্ন তজর্্যর সারসংজক্ষপ কজর এবং চাকভরর পজের েন্য 
আজবেন করজত ব্যবহৃত হয়। আপনার ভসভিজত আপনার 
সম্ন্ন করা অধ্যয়ন, খ�াগ্যতা, আপনার অজে্শত খ�জকাজনা 
কাজের অভিজ্ঞতা, আপভন খ� িাষায় কর্া বজিন তা অন্তিু্শতি 
র্াকজব... 
তজব শুধু তাই নয়! এই নভর্টট আপভন খক, আপনার খপশাগত 
উজদেশ্য কগী, আপনার েক্ষতা কগী, আপনার কাজের ধরন কগী 
- খ�মন, আপভন ভক েজি কাে করজত বা আপভন স্াধগীনিাজব 
কাে করজত পছন্দ কজরন - এছাডাও আপনার কেনজন্দন আগ্রহ 
এবং শ�গুভি কগী কগী, আপভন োতব্য কাে কজরন ভকনা তা 
সম্জক্শও ভকছুটা ব্যা�্যা কজর… 

আপভন ��ন চাকভরর েন্য আজবেন কজরন, ত�ন আপনার 

ভস ভি পজডই খকান মানব সম্ে ব্যবস্থাপক ভসদ্ধান্ত খনন খ� 

আপনার খপ্াফাইি কাজের চাভহো অনু�ায়গী ভমিজছ ভকনা। 

অতএব, আপনার আজবেনটট আরও প� ্শাজিাচনা করা হজব 

ভকনা, উোহরণস্রূপ একটট সাক্ষাৎকাজরর মাধ্যজম তা ভসদ্ধান্ত 

খনওয়ার েন্য সাধারণত ভস ভি হি তজর্্যর প্র্ম উৎস। 

এমনভক একটট প্ভতষ্ঠান বা প্ভশক্ষণ খক্রে দ্ারা আজয়াজেত 

একটট প্ভশক্ষণ খকাজস ্শ প্ভশক্ষণ খকাজস ্শ অংশগ্রহণ করার েন্য, আপনাজক 

প্ায়ই আপনার ভসভি েমা ভেজত হজব। আপভন প্ভশক্ষণ গ্রহণ 

করার পর, এই নভর্জত আপনার সমস্ েক্ষতা, গুণাবিগী এবং 

অভিজ্ঞতাসমূহ অন্তিু্শতি করা গুরুত্বপূণ ্শ হজব। সংজক্ষজপ, ভস ভি হি একটট ভবেজনস কাজে্শর মজতা সংজক্ষজপ, ভস ভি হি একটট ভবেজনস কাজে্শর মজতা 
�া আপভন একেন সম্ভাব্য ভনজয়াগকত্শার সাজর্ �া আপভন একেন সম্ভাব্য ভনজয়াগকত্শার সাজর্ 
পভরচয় কভরজয় ভেজত ব্যবহার কজরন!পভরচয় কভরজয় ভেজত ব্যবহার কজরন!

আপনার ভস ভি কতভরর েন্য আপভন খবশ কজয়কটট ফরম্যাট (ভবন্যাস) ব্যবহার করজত পাজরন। 

সবজচজয় খবভশ অনুজরাধ করা হজয় র্াজক ইউজরাপগীয় ফরম্যাটটট: EUROPASS। অনিাইজন আপনার 

EUROPASSEUROPASS ভস ভি কতভর করা শুরু করজত, এই ভিজঙ্ক �ান:

https://europa.eu/europass/itএবং «Crea un CV»-এ ভলিক করুন।https://europa.eu/europass/itএবং «Crea un CV»-এ ভলিক করুন।

চাকভরর প্স্াজব সাডা খেওয়া চাকভরর প্স্াজব সাডা খেওয়া 
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চাকভরর প্স্াজব সাডা খেওয়া চাকভরর প্স্াজব সাডা খেওয়া 

এই হ্যান্ডবুক -এর খশজষ, আপভন EUROPASSEUROPASS ফরম্যাজট একটট ভস ভি -এর উোহরণ �ুঁজে পাজবন 
(সংজ�ােন 1 খে�ুন)। এই উোহরজণ, আপভন িাি রজে খি�া ভনজে্শশাবিগী এবং টটপস পাজবনআপভন িাি রজে খি�া ভনজে্শশাবিগী এবং টটপস পাজবন, �া 

আপনাজক আপনার ভনজেরটট পূরণ করজত সহায়তা করজব।
�াইজহাক, এ�াজন ভকছু সাধারণ টটপস আজছ।

ভকছু উপজেশ…ভকছু উপজেশ…

কে� ্শ্য:কে� ্শ্য: সজব ্শাচ্চ 2-1 পষৃ্ঠা। �ারা ভস ভি প� ্শাজিাচনা কজরন তাজের সাধারণত খবভশ সময় র্াজক না: তাই এটট স্পষ্ট তজব সংভক্ষপ্ত হওয়া িাি!

খপশাগত উজদেশ্য:খপশাগত উজদেশ্য: ভস ভি -এর শুরুজত, আপভন খপশাগতিাজব খ� িক্ষ্য অে্শন করজত চান তা ভনজে্শশ কজর একটট খছাট বাক্য 

সভন্নজবশ করুন (এই হ্যান্ডবুক -এর অধ্যায় 5 খে�ুন)। এটট আপনার স্ল্পজময়ােগী বা েগী� ্শজময়ােগী িক্ষ্য হজত পাজর। এটট অন্তিু্শতি 

করার প্জয়ােন খনই, তজব খ� ব্যজতি এটট পডজছন ভতভন বুঝজত পারজবন খ� আপভন এটট সম্জক্শ ভচন্তা করার েন্য সময় ভনজয়জছন 

এবং আপনার স্পষ্ট িক্ষ্য রজয়জছ। 

উোহরণ:

রান্না সম্জক্শ উৎসভহ, আভম আন্তে্শাভতকিাজব প্শংভসত রন্ধনভশল্পগী হওয়ার েন্য প্জয়ােনগীয় অভিজ্ঞতা এবং েক্ষতাসমূহ ভবকাশ 

করজত চাই।
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আপভন �ভে এ�নও আপনার খপশাোর িক্ষ্য সম্জক্শ পভরষ্ার না হন তজব ভচন্তা করজবন না। আপভন আপনার ব্যজতিত্ব বা পভরজবশ 

সম্জক্শ বণ ্শনা করজত পাজরন খ��াজন আপভন কাে করজত চান। 

এ�াজন েুটট উোহরণ আজছ: 
1. আভম একটট গভতশগীি, বহুসংসৃ্কভতক েজি কাে করজত চাই। ভবভিন্ন ব্যজতিজত্বর সাজর্ িাবভবভনময় করা আমাজক আমার 
কম ্শেগীবজনর ভেজক আমার পর্ �ুঁজে খপজত সাহা�্য করজব �া শুধু একটট খপশাোর স্জরই নয় বরং মানুষ ভহজসজবও আমাজক খবজড 
উেজত সহায়তা করজব। 
2. আভম একেন সেৃনশগীি ব্যজতি এবং আমাজক আমার ধারনাগুভি প্কাশ করজত হজব!
আভম এমন একটট খকাম্াভনজত কাে করজত চাই খ�টট কবভচরে্যজক শজতি ভহজসজব মূি্য খেয় এবং উদ্ভাবনগী ধারণার েন্য উনম্ুতি।

েক্ষতাসমহূ :েক্ষতাসমহূ : আপনার েক্ষতার উপর খোর খেওয়ার খচষ্টা করুন �ভেও আপনার �বু খবভশ কাজের অভিজ্ঞতা খনই। আপভন �ভে 

এটট সম্জক্শ ভচন্তা কজরন, আপনার এমন অজনক েক্ষতা রজয়জছ �া আপভন আজরাপ করজত পাজরন! উোহরণস্রূপ, আপনার 

মাইজগ্রশজনর খপ্ক্ষাপট রজয়জছ, আপভন খবশ কজয়কটট িাষা এবং একাভধক সংসৃ্কভত সম্জক্শ োজনন �া অজনক েক্ষতাসমজূহর উৎস: 

• সহনশগীিতা 

• নমনগীয়তা 

• সহানুিূভত

• অভিজ�ােন-প্বণতা 

• স্াধগীনতা

• মধ্যস্থতার েক্ষতা 

সব ্শজশষ অনুসন্ধান:সব ্শজশষ অনুসন্ধান: সবভকছু স্পষ্ট আজছ ভকনা তা ভনজচিত করজত একেন তৃতগীয় ব্যজতিজক (আপনার অভিিাবক, আপনার অি্যর্ ্শনা 

খকজ্রের একেন কমথী সেস্য বা আপনার একেন বনধু্) আপনার ভস ভি প� ্শাজিাচনা করজত ভেন। 
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কািার খিটার: কািার খিটার: 
ক�নও ক�নও, আপনার আজবেজনর সাজর্ ভস ভি ছাডাও, একটট কািার খিটার সং�ুতি করজত বিা হজত পাজর। কািার খিটারটট 

ভনজয়াগকত্শাজক ব্যা�্যা কজর খ� খকন তাজের সমস্ আজবেনকারগীজের খর্জক আপনাজক খবজছ খনওয়া উভচত। এই কারজণ, আপনাজক 

কাজের েন্য আেশ ্শ ব্যজতি কজর খতাজি এমন খপ্রণা, িক্ষ্য এবং গুণাবিগী স্পষ্টিাজব ভি�জত হজব। 

আপনার আজবেন ভনব ্শাচন করা হজি, আপনাজক একটট চাকভরর ইন্ারভিউজত খ�াগ ভেজত বিা হজব, খ�টট একটট সাক্ষাৎকার 

খ��াজন আপভন আপনার সম্ভাব্য ভনজয়াগকত্শার সাজর্ আপনার েক্ষতা এবং খপ্রণা ভনজয় আজিাচনা করজবন। 

ভকছু খকাম্াভন আপনাজক আপনার কম ্শসংস্থান ভনজচিত করার আজগ এবং আপনাজক একটট কম ্শসংস্থান চুজতিজত স্াক্ষর করার 

আজগ একটট প্জবশন বা ট্ায়াি ভপভরয়জে কাে করজত বিজত পাজর। এই প্ার্ভমক সময়কাজি পরগীক্ষা পাস করার েন্য আপনার 

সমস্ গুণাবিগী প্েশ ্শন করা গুরুত্বপূণ ্শ। আপনার নতুন সহকমথীজের সাজর্ সহজ�াভগতা করার খচষ্টা করুন, প্নে জেজ্ঞাসা করুন এবং 

প্েশ ্শন করুন খ� আপভন ভনি্শরজ�াগ্য এবং অনুপ্াভণত। 

 সাক্ষাৎকার:  সাক্ষাৎকার: 

প্জবশন ভপভরয়ে: প্জবশন ভপভরয়ে: 
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88..   শ্রভমকজের অভধকার     শ্রভমকজের অভধকার  
প্জত্যক শ্রভমজকর ভকছু অভধকার ও োভয়ত্ব রজয়জছ। ভবজেশগী কমথীরা ভনভে্শষ্ট 

কাজের-সম্ভক্শত অভধকার পূরজণর খক্ষজরে ইতািগীয় নাগভরকজের সমান বজি 

ভবজবভচত হয়। 

পাভরশ্রভমকপাভরশ্রভমক

খপশাগত ভনরাপত্াখপশাগত ভনরাপত্া

কাজের সময়কাজের সময়

সাপ্তাভহক ছুটটসাপ্তাভহক ছুটট

আপনার অভধকার রজয়জছ «আপনার কাজের পভরমাণ এবং মাজনর সাজর্ সমানুপাভতক পভরমাজণ 
পাভরশ্রভমক খপজত এবং খ� খকানও খক্ষজরে একটট স্াধগীন এবং শািগীন অজস্ত্ব ভনজচিত করার েন্য 
�জর্ষ্ট» (সংভবধান এর 36 ধারা )।

ভনজয়াগকত্শাজক অবশ্যই «আপনার স্াস্থ্য এবং মজনানেভহক অ�ডেতা রক্ষা করার েন্য সমস্ 
প্জয়ােনগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করজত হজব» এবং খপশাগত ভনরাপত্ার ভবভধগুভি খমজন চিজত হজব (ধারা 
2087 ভসভিি খকাে)৷

োপ্তভরক কাজের সময় প্ভত সপ্তাজহ 40 �ন্া। অভতভরতি �ন্াগুভি ওিারটাইম ভহসাজব ভবজবভচত 
হয় এবং আরও  খবভশ অর্ ্শ প্োন করা হয়। �াই খহাক না খকন, সাপ্তাভহক কাজের সময়সূচগী 
ক�নই 48 �ন্ার খবভশ হজত পাজর না (l. 1997/196).

আপভন প্ভত সপ্তাজহ একভেন ছুটট পাওয়ার অভধকারগী, সাধারণত �া «Sunday (রভববাজর) পরজব» 
(ধারা 2109 ভসভিি খকাে)।



43

base unicef bengalese.qxp_Layout 1  30/06/22  12:30  Pagina 45

শ্রভমকজের অভধকার শ্রভমকজের অভধকার 

ছুটট, অসুস্থতা এবং ছুটট, অসুস্থতা এবং 
আ�াতআ�াত

শ্রমকি্যাণ সভমভতর শ্রমকি্যাণ সভমভতর 
অভধকারসমূহঅভধকারসমূহ

ধম ্শ�টধম ্শ�ট

পডাশুনা এবং কােপডাশুনা এবং কাে

মাতৃত্ব এবং ভপতৃত্বমাতৃত্ব এবং ভপতৃত্ব

আপভন প্ভত বছর কমপজক্ষ 4 সপ্তাজহর খবতজনর ছুটট (ধারা 2109 ভসভিি খকাে) এবং  অসুস্্থ 
র্াকার ভেনগুভিজত অর্ ্শ পাওয়ার অভধকারগী। আ�াতেভনত �টনার খক্ষজরে, ভনজয়াগকত্শা প্র্ম চার 
ভেজনর েন্য অর্ ্শ প্োন কজরন এবং আই এন এ আই এি পরবতথী ভেনগুভির েন্য অর্ ্শ প্োন 
কজর (ধারা 2110 ভসভিি খকাে।)।

শ্রভমকজের খমৌভিক অভধকার রক্ষার েন্য  একটট শ্রমকি্যাণ সভমভতর সংগেজন খ�াগোন করার 
অভধকার আপনার আজছ। সভমভতটট কম ্শজক্ষজরে আপনার স্ার্ ্শ রক্ষা কজর, আপনার প্ভতভনভধত্ব 
করজব। 

আপনার ধম ্শ�ট করার অভধকার আজছ, �া কাে খর্জক সজম্মভিত ভবরভত। এর অর্ ্শ হি কাজের 
পভরভস্থভত এবং শ্রভমকজের স্ার্ ্শ সম্জক্শ প্েশ ্শন এবং সজচতনতা বাডাজত কাজে না �াওয়া। 
ধম ্শ�জটর সময়গুভি খবতনহগীন (l. 1990/146.

আপভন �ভে কাে এবং পডাশুনা কজরন, তাহজি আপভন ভশফজট কাে করার অভধকারগী �া লিাস 
এবং পরগীক্ষার প্সতু্ভতর সাজর্ সামঞ্জস্যপূণ ্শ (l. 1970/300). 

আপভন �ভে গি্শবতগী হন তজব গি্শাবস্থার শুরু খর্জক ভশশুর েজমের এক বছর পর প� ্শন্ত 
আপনাজক চাকভর খর্জক অপসাভরত করা �াজব না। আপভন মাতৃত্বকািগীন ছুটটর অভধকারগী (কাে 
খর্জক বাধ্যতামূিক ভবরভতর একটট খবতন প্োজনর সময়কাি)। ভপতামাতারা বাচ্চাজের �ত্জনর 
েন্য ঐজছেকিাজব কাে খর্জক ভবরত র্াকার অভধকারগী।
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পুরুষ ও মভহিাজের পুরুষ ও মভহিাজের 
েন্য সমান আচরণ েন্য সমান আচরণ 

মভহিারা সমানিাজব শ্রভমকজের অভধকাজরর অভধকারগী এবং ভিজঙ্র ভিত্ভতজত খকান প্কার 
কবষম্য অনুজমাভেত নয় (সংভবধাজনর 37 অনুজছেে)।

শ্রভমকজের অভধকার শ্রভমকজের অভধকার 

কনভমত্ভতক কাে খর্জক সাবধান !!! কনভমত্ভতক কাে খর্জক সাবধান !!! 

এটটজক ক�নও ক�নও অজ�াভষত, অজ�াভষত, িূগি্শস্থ বা অভনয়ভমত কম ্শসংস্থান ভহসাজবও উজলি� করা হয়। এটট চুজতি ছাডাই একটট কম ্শসংস্থান 
সম্ক্শ, খ��াজন ভনজয়াগকত্শা কম ্শচারগীর কম ্শসংস্থাজনর ভবষজয় Centro per l’impiego-খক অবভহত করজত ব্যর্ ্শ হজয় র্াজকন। 
অজ�াভষত কাে খকান সামাজেক ভনরাপত্া বা বগীমার ভনচিয়তা প্োন কজর না।

>>>>>>এর মাজন হি খ� আপভন �ভে খবআইভনিাজব কাে কজরন, তাহজি আপভন খ� অভধকারগুভি সম্জক্শ এইমারে পজডজছন তার  �ভে খবআইভনিাজব কাে কজরন, তাহজি আপভন খ� অভধকারগুভি সম্জক্শ এইমারে পজডজছন তার 
ভনচিয়তা পাজবন না!ভনচিয়তা পাজবন না!

এর অনবধ প্কৃভতরঅনবধ প্কৃভতর কারজণ, ভনজয়াগকত্শা এবং ভকছু খক্ষজরে কম ্শচারগীর উপরও েভরমানা আজরাপ করা হয়। অজ�াভষত কাে ভনয়ন্ত্রণ 
সাজপজক্ষ নয়।

>>> >>> এর মাজন হি খ� অজ�াভষত কাে প্ায়ই খশাষণ, অভধকার িঙ্ঘন এবং ক�নও ক�নও ভনজের েন্য ভবপজের সমার্ ্শক।  প্ায়ই খশাষণ, অভধকার িঙ্ঘন এবং ক�নও ক�নও ভনজের েন্য ভবপজের সমার্ ্শক। 
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শ্রভমকজের অভধকার শ্রভমকজের অভধকার 

!!! �ভে আপভন ভববোস কজরন খ� আপভন একটট অনবধ কম ্শসংস্থাজনর চজক্র আজছন এবং এটট খর্জক খবভরজয় আসজত চান!!! �ভে আপভন ভববোস কজরন খ� আপভন একটট অনবধ কম ্শসংস্থাজনর চজক্র আজছন এবং এটট খর্জক খবভরজয় আসজত চান (বা এই 
পভরভস্থভতজত অন্য খকউ আজছ বজি োজনন), আপনার ভববেস্ কাজরা সাজর্ কর্া বিুন এবং কমথী অ্যােজিাজকভস অ্যাজসাভসজয়শজনর 
সাজর্ খ�াগাজ�াগ করুন। 

অজ�াভষত কাে এবং শ্রম খশাষজণরঅজ�াভষত কাে এবং শ্রম খশাষজণর ভরজপাট্শ করজত, আপভন ভবভিন্ন অভফজস খ�জত পাজরন, উোহরণস্রূপ, আপভন ভননেভিভ�ত 
সংস্থাগুভির ভনকটতম শা�ার সন্ধান করজত পাজরন:

• Ispettorato del Lavoro Ispettorato del Lavoro (শ্রম পভরেশ ্শক): https://www.ispettorato.gov.it/ 
• La Guardia di Finanza:La Guardia di Finanza: https://www.gdf.gov.it/ 
• একটট খট্ে ইউভনয়ন:একটট খট্ে ইউভনয়ন: উোহরণস্রুপ, CGIL ( Confederazione generale italiana del lavoro), CISL ( Confederazione italiana 
sindacati lavoratori), UIL ( Unione italiana del lavoro) and UGL ( Unione generale del lavoro)।
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99..  সমান সুজ�াগ এবং কবষম্যহগীনতার নগীভত৷  সমান সুজ�াগ এবং কবষম্যহগীনতার নগীভত৷

আপভন অন্য খেশ খর্জক এজসজছন বজিই কম ্শজক্ষজরে আপভন অন্য খেশ খর্জক এজসজছন বজিই কম ্শজক্ষজরে 
বা আপনার কেনজন্দন েগীবজন খকউ আপনার সাজর্ বা আপনার কেনজন্দন েগীবজন খকউ আপনার সাজর্ 
আিাো আচরণ করজত পাজর না ।আিাো আচরণ করজত পাজর না ।

ইতাভিজত, কম ্শসংস্থাজন খ� খকাজনা ধরজনর কবষম্য কম ্শসংস্থাজন খ� খকাজনা ধরজনর কবষম্য 
ভনভষদ্ধ:ভনভষদ্ধ: বয়স, োতগীয়তা, ধম ্শ, িাষা, খসসে, ভিঙ্, খ�ৌন 
অভিমু�গীতা, অক্ষমতা, রােননভতক বা ব্যজতিগত 
মতামত, োভতগত সং�্যাি�ুর সেস্যপে, সামাজেক বা 
অর্ ্শননভতক অবস্থা, একটট খট্ে ইউভনয়জনর সেস্যপে 
বা সেস্য না হওয়া, ইত্যাভে

আপভন �ভে কবষজম্যর ভশকার হন বা সাক্ষগী হন তজব 
আপভন করজত পাজরন এমন খবশ ভকছু জেভনস রজয়জছ। 
প্র্ম এবং সব ্শাজগ্র, আপভন মামিাটট আোিজত ভনজয় 
খ�জত পাজরন বা আপনার অভধকার রক্ষায় কাে কজর 
এমন সভমভতর সাজর্ খ�াগাজ�াগ করজত পাজরন।

আভম �ভে কবষজম্যর ভশকার 
হই তাহজি আভম কগী 
করজত পাভর?

নগীজচ আপভন খ�াগাজ�াগ করজত পাজরন এমন সকি 
সূজরের তর্্য এবং পভরভচভত আজছ।

ইতাভিজত, ভবভিন্ন োতগীয় সংস্থা রজয়জছ �ারা ভবভিন্ন 
ধরজনর কবষজম্যর ভবরুজদ্ধ মানুষজক রক্ষা কজর এবং 
প্জয়ােজন খ�াগাজ�াগ করার েন্য খটাি-ভরি নবের খেয়৷

সমান সুজ�াগ এবং কবষম্যহগীনতার নগীভত৷সমান সুজ�াগ এবং কবষম্যহগীনতার নগীভত৷
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সমান সুজ�াগ এবং কবষম্যহগীনতার নগীভত৷সমান সুজ�াগ এবং কবষম্যহগীনতার নগীভত৷

UNAR - ইতাভির োভতগত কবষম্য ভবজরাধগী অভফস, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali: UNAR - ইতাভির োভতগত কবষম্য ভবজরাধগী অভফস, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali: 
www.unar.it www.unar.it 
োভত বা োভতগত উত্জসর ভিত্ভতজত কবষম্য েরূগীকরণ এবং সমান আচরজণর অভধকার ভনজচিত করার 
েন্য এটট রাষ্ট দ্ারা মজনানগীত ভবিাগ।
800.90.10.10800.90.10.10

অ্যাভন্-িাজয়াজিন্স এবং টিভকং নবের: www.অ্যাভন্-িাজয়াজিন্স এবং টিভকং নবের: www.15221522.eu .eu 
এটট একটট ভবনামূজি্যর পভরজষবা �া ভেজন 24 �ন্া উপিি্য ভবজশষ অপাজরটরগুভি প্োন কজর �ারা 
সভহংসতা এবং টিভকং এর ভশকারজের সাহা�্য এবং সমর্ ্শজনর েন্য অনুজরাধগুভি পভরচািনা কজর।
15221522

Telefono Azzurro: www.azzurro.it Telefono Azzurro: www.azzurro.it 
এই সংস্থা ভশশু এবং ভকজশার-ভকজশারগীজের অভধকাজরর প্চার কজর এবং তাজের অপব্যবহার এবং 
সভহংসতা খর্জক রক্ষা কজর �া তাজের সুস্থতা ও ভবকাশজক ব্যাহত করজত পাজর৷
1.96.961.96.96

ইতাভির ভশশু ও ভকজশার সুরক্ষা কতৃ ্শপক্ষ, Autorità garante dell›infanzia e dell›adolescenza: www.ইতাভির ভশশু ও ভকজশার সুরক্ষা কতৃ ্শপক্ষ, Autorità garante dell›infanzia e dell›adolescenza: www.
garanteinfanzia.orggaranteinfanzia.org
এই সংস্থাটট ইতাভিজত 1989 সাজির ভশশু অভধকার সংক্রান্ত োভতসং� কনজিনশন দ্ারা প্েত্ ভশশুজের 
অভধকাজরর সম্ূণ ্শ বাস্বায়ন প্চার কজর এবং �াচাই কজর। 
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আপনার ভক একেন ভবজশষজজ্ঞর সাজর্ কর্া বিজত হজব? HEREআপনার ভক একেন ভবজশষজজ্ঞর সাজর্ কর্া বিজত হজব? HERE44U এ খ�াগাজ�াগ U এ খ�াগাজ�াগ 

HereHere44UU সঙ্গীহগীন ভবজেশগী নাবািক এবং তরুণ অভিবাসগী এবং উদ্াসতু্জের আইভন আইভন 
এবং মানভসক-সামাজেক পরামশ ্শএবং মানভসক-সামাজেক পরামশ ্শ প্োন কজর। এটট ARCI -এর সহজ�াভগতায় UNICEF 
দ্ারা U-Report on the Move ্্যাটফজম ্শর মাধ্যজম পভরচাভিত হয়। 

• এটট একটট অনিাইন, বহুিাভষক পভরজষবা৷ অনিাইন, বহুিাভষক পভরজষবা৷
• এটট খসামবার খর্জক শুক্রবার সকাি  খসামবার খর্জক শুক্রবার সকাি 9:009:00 টা খর্জক সন্ধ্যা  টা খর্জক সন্ধ্যা 6:006:00 টা টা প� ্শন্ত উপিি্য
• U-Report On The Move U-Report On The Move পষৃ্ঠায় খকবি একটট  Facebook Messenger  Facebook Messenger বাত ্শা পাোন

এটট একটট ভনরাপে খশানার োয়গা  খশানার োয়গা খ��াজন আপভন আপনার অসুভবধা এবং ভচন্তা খশয়ার করজত পাজরন এবং  আপনার অসুভবধা এবং ভচন্তা খশয়ার করজত পাজরন এবং 
সাহা�্য চাইজত পাজরন। সাহা�্য চাইজত পাজরন। আইভন এবং মজনা-সামাজেক ভবজশষজ্ঞজের একটট েি িাষাগত-সাংসৃ্কভতক মধ্যস্থতাকারগীজের 
সাহাজ�্য আপনার প্জয়ােন অনু�ায়গী ব্যজতিগতকৃত সহায়তা প্োজনর মাধ্যজম আপনাজক সাহা�্য করজব।

আপনার ভক খকান প্নে আজছ? এ�নই জেজ্ঞাসা করুন: http://bit.ly/messageUROTM  http://bit.ly/messageUROTM 

সমান সুজ�াগ এবং কবষম্যহগীনতার নগীভত৷সমান সুজ�াগ এবং কবষম্যহগীনতার নগীভত৷
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1010..    আরও তজর্্যর েন্য ওজয়বসাইট     আরও তজর্্যর েন্য ওজয়বসাইট 

আরও তজর্্যর েন্য ওজয়বসাইট আরও তজর্্যর েন্য ওজয়বসাইট 

• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (শ্রম ও সামাজেক নগীভত মন্ত্রণািয়): http://www.lavoro.gov.it/ 
• Clic Lavoro• Clic Lavoro, একটট সাইট �া Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali দ্ারা সমভর্ ্শত খ��াজন আপভন কাে এবং প্ভশক্ষণ 
খকাস ্শ সম্জক্শ �বর এবং েরকারগী তর্্য খপজত পাজরন: https://www.cliclavoro.gov.it/  https://www.cliclavoro.gov.it/ 
• ANPAL• ANPAL, Agenzia Nazionale Politiche Attive e Lavoro (শ্রম নগীভত এবং কম ্শসংস্থাজনর েন্য ইতািগীয় সংস্থা):
https://www.anpalservizi.it// https://www.anpalservizi.it// 
• Scuola in Chiaro• Scuola in Chiaro, ভশক্ষা মন্ত্রণািজয়র ওজয়বসাইট, আপনাজক CPIAs এবং Centri di Formazione Professionale (বত্ৃভতমূিক 
প্ভশক্ষণ খক্রেগুভি) সহ আপনার ভনকটতম সু্কিগুভি অনুসন্ধান করার অনুমভত খেয়:
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 
• Integrazione Migranti• Integrazione Migranti খপাট্শ াি: https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/  https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/ 
• Excelsior• Excelsior, কম ্শসংস্থান এবং ইতািগীয় ইউভনয়ন অফ খচবোরস অফ কমাস ্শ এবং ANPAL দ্ারা ভবতরণ করা তজর্্যর েন্য একটট তর্্য 
ব্যবস্থা। এ�াজন আপভন সবজচজয় খবভশ চাভহো র্াকা খপশা এবং খ�সব ভশজল্প কমথীজের �ুঁজে খপজত সবজচজয় খবভশ সমস্যা হজছে খস 
সম্জক্শ আপ-টু-খেট তর্্য �ুঁজে খপজত পাজরন: https://excelsior.unioncamere.net/ https://excelsior.unioncamere.net/ 
• INAIL• INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (কম ্শজক্ষজরে েু� ্শটনার ভবরুজদ্ধ বগীমার েন্য ইতাভির ইনভটিটটউট): 
www.inail.it www.inail.it 
• INPS• INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale (ইতাভির সামাজেক ভনরাপত্া ইনভটিটটউট)। «খহাম» > «ক্যাটাগভর di Utenza « > 
« Lavoratori migranti « এ �ান। আপভন আপনার অভধকার এবং সামাজেক ভনরাপত্া এবং বগীমা সম্জক্শ তর্্য খপজত পাজরন:
www.inps.it www.inps.it 
• Ispettorato del LavoroIspettorato del Lavoro (শ্রম পভরেশ ্শক): https://www.ispettorato.gov.it/https://www.ispettorato.gov.it/
• েমুা ম্যাপ, আশ্রয়প্ার্থী এবং আন্তে্শাভতক সুরক্ষা ধারকজের েন্য পভরজষবাগুভির একটট খেশব্যাপগী ম্যাভপং, 15টট িাষায় উপিি্য: 
https://www.jumamap.it/ https://www.jumamap.it/ 
• U-Report on the Move:U-Report on the Move: একটট খবনামগী এবং ভবনামূজি্যর খমজসজেং টুি (খফসবুক, ইনটিাগ্রাম এবং খটভিগ্রাজম) �া ইতাভিজত 
অভববাভহত ভবজেশগী নাবািক এবং তরুণ অভিবাসগী এবং উদ্াসতু্জের েন্য েরকারগী পভরজষবাগুভিজত বহু-িাভষক তর্্য সরবরাহ 
কজর। এটট আপনাজক সমগীক্ষার মাধ্যজম আপনার মতামত প্কাশ করজত এবং ইজিন্ এবং সামাজেক-ভবজনােনমূিক কা� ্শকিাজপ 
অংশগ্রহণ করার অনুমভত খেয়: https://onthemove.ureport.in/ https://onthemove.ureport.in/ 
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1111..  পভরভশষ্ট ১ - «ইউজরাপাস» েগীবন বতৃ্ান্ত  পভরভশষ্ট ১ - «ইউজরাপাস» েগীবন বতৃ্ান্ত

ইউজরাপাস েগীবন বতৃ্ান্ত কগীিাজব পূরণ করজত হজবইউজরাপাস েগীবন বতৃ্ান্ত কগীিাজব পূরণ করজত হজব

কাজের ইভতহাসকাজের ইভতহাস
• খ�সব পে আপনার আজবেনপরেজক আকষ ্শণগীয় কজর তুিজব খসসজবর উপর খোর ভেন।
• প্জত্যক পজের েন্য আিাো �র ব্যবহার করুন। সাম্প্রভতকতম কাে ভেজয় শুরু করুন।
• আপনার খপশাগত অভিজ্ঞতা �ভে কম র্াজক : 
• আপনার ভশক্ষা এবং খপশাগত প্ভশক্ষজণর তাভিকা ভেজয় শুরু করুন; 
• আপনার কাজের অভিজ্ঞতার প্মাণ খেজব এমন খস্ছোজসবগী বা ভশক্ষানভবশ কাে (কবতভনক বা 
অনবতভনক �া-ই খহাক) উজলি� করুন।
• খ� পজের েন্য আজবেন করজছন খস পজে আপনার খকাজনা পূব ্শ অভিজ্ঞতা না র্াকজি 
অন্যান্য খক্ষজরে আপভন খ�সকি প্াসভঙ্ক েক্ষতা অে্শন কজরজছন খসগুজিার ওপর খোর ভেন। 
উোহরণস্রূপ, আপভন ব্যবস্থাপক পজে আজবেন করজছন তজব এর আজগ ক�নও ব্যবস্থাপক 
ভহজসজব কাে কজরনভন, তাহজি পূজব ্শ আপভন খ�সব গুরুত্বপূণ ্শ ও ভসদ্ধান্তগ্রহণমূিক োভয়ত্ব 
(প্ভতভনভধত্ত, সমবেয়, কমথী প্ভশক্ষণ ইত্যাভে) পািন কজরজছন খসগুজিা তুজি ধরুন।

পভরভশষ্ট ১ - «ইউজরাপাস» েগীবন বতৃ্ান্তপভরভশষ্ট ১ - «ইউজরাপাস» েগীবন বতৃ্ান্ত
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• খপশা বা পে দ্ারা প্ভতস্থাপন করুন
উোহরণ :
খমইজন্জনন্স খটকভনভশয়ান/ ভরজসপশভনটি/ আইস হভক িিাভন্য়ার খকাচ 
চাকভরোতার নাম এবং স্থান দ্ারা প্ভতস্থাপন করুন (প্াসভঙ্ক খক্ষজরে পূণ ্শ টেকানা এবং 
ওজয়বসাইট)
উোহরণ :
Alma Mater Studiorum, Via Zamboni 40126 ,37 Bologna
প্জয়ােন হজিই খকবিমারে খটভিজফান, ফ্যাসে, ইজমইি অর্বা ইন্ারজনট অ্যাজরেস ভেন।
খটভি.: 5000 372 339 39+ – ইজমইি: : info@almamater.com - http://www.almamater.com
মূি কাে এবং োভয়ত্ত দ্ারা প্ভতস্থাপন করুন
উোহরণ :
• কম্ম্উটার রক্ষণাজবক্ষণ
• সরবরাহকারগীজের সাজর্ সম্ক্শ
• েভুনয়র আইস হভক েজির খকাচ (সপ্তাজহ েশ �ণ্া)
প্জয়ােন হজি আপনার োভয়ত্বগুজিা সং�্যায় ব্যতি করুন (কম ্শ�ন্ার শতকরা হার, প্ত্যকটা 
কাজের সময়ব্যাভপ্ত ইত্যাভে)।
কাজের ধরণ অর্বা খসক্টর: প্ভতষ্ঠান বা খসক্টর দ্ারা প্ভতস্থাপন করুন
শুধুমারে প্জয়ােন হজি এই োয়গাটট ব্যবহার করুন। উোহরণ :
খকাম্াভন বা খসক্টর : পভরবহন এবং িজেভটিক / অভেটটং / খমাটর গাভডর �ন্ত্রাংশ প্সতু্তকারক

প্ভশক্ষণপ্ভশক্ষণ

তাভর� দ্ারা প্ভতস্থাপন করুন (খর্জক-
হজত)

উোহরণ :
খসজটেবের ২০০৪ - েনু ২০০৭

প্ভতটা খকাস ্শ আিাো কজর ভি�ুন। সাম্প্রভতকতম ভেজয় শুরু করুন।
তাভর� দ্ারা প্ভতস্থাপন করুন (খর্জক-হজত)। অজে্শত খ�াগ্যতা ভেজয় প্ভতস্থাপন করুন 
প্জফশনাি অপাজরটর সনে : খবকার (Baker)
অ্যাক্রভনম ব্যবহার করা খর্জক ভবরত র্াকুন (AQOP)।
ভশক্ষাজক্রে বা প্ভশক্ষণ খকজ্রের নাম ও স্থান দ্ারা প্ভতস্থাপন করুন (প্াসভঙ্ক হজি খেশও উজলি� করুন)
উোহরণ :
Centro di Formazione Professionale Guglielmo Marconi, Bologna

পভরভশষ্ট ১ - «ইউজরাপাস» েগীবন বতৃ্ান্তপভরভশষ্ট ১ - «ইউজরাপাস» েগীবন বতৃ্ান্ত
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খ�সকি মূি ভবষয় পজডজছন বা অজে্শত েক্ষতাগুজিার তাভিকা ভেজয় প্ভতস্থাপন করুন।
উোহরণ :
সাধারণসাধারণ
• ইংজরজে, ওজয়িশ, গভণত, স্প্যাভনশ
• শারগীভরক ভশক্ষা
খপশাগতখপশাগত
• খপশাগত েক্ষতা (সাধারণ রুটট, ভবজশষ রুটট, খকক ও খেোট্শ কতভর)
• ফভিত �াে্য ভবজ্ঞান ও প্�ুজতি (মাইজক্রাবাজয়ািজে, বাজয়াজকভমভ্রি, হাইজেন)
খপশাগত প্�ুজতি (খমৌভিক নগীভত, স্াস্থ্যভবভধ এবং ভনরাপত্া)
• খসক্টর এবং এর আভর্ ্শক, আইভন এবং সামাজেক খপ্ক্ষাপট সম্জক্শ জ্ঞান

ভনজয়াগ খপজত হজি প্ভতষ্ঠাজনর কাজে আসজব হজব এমন খপশাগত েক্ষতার ওপর আিকপাত 
করুন

ব্যজতিগত েক্ষতাব্যজতিগত েক্ষতা

মাতৃিাষা
খকাজনা �র �াভি র্াকজি মুজছ খফিুন।
মাতৃিাষা দ্ারা প্ভতস্থাপন করুন
উোহরণ :
ইতাভিয়ান
খ�সকি িাষা েক্ষতা পরগীক্ষা খনওয়া হজব খসগুজিার িাষাগত েক্ষতা বাভডজয় ভি�জবন না!

অন্যান্য িাষাসমূহ             খবাঝার ক্ষমতা                            কর্া বিা                            খি�া
       খশানা               পডা         খ�াগাজ�াগ করা          বিািাষাটট প্ভতস্থাপন করুনউোহরণ :

উোহরণ :
ইংজরজে

উোহরণ :
C1

উোহরণ :
C1

উোহরণ :
B2

উোহরণ :
B2

উোহরণ :
B1
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অজে্শত িাষা েক্ষতা সনে দ্ারা প্ভতস্থাপন করুন। োনা র্াকজি স্র উজলি� করুন।
উোহরণ :

Certificado de Español: Lengua y Uso

উোহরণ :
B2

উোহরণ :
B2

উোহরণ :
B1

উোহরণ :
B1

উোহরণ :
A2

অজে্শত িাষা েক্ষতা সনে দ্ারা প্ভতস্থাপন করুন। োনা র্াকজি স্র উজলি� করুন।
উোহরণ :

Diplôme d’Études en langue française (DELF) B1

Levels:A2/1: Beginner - B2/1 Intermediate- C2/1 Advanced
িাষার েন্য খরফাজরজন্সর সাধারণ ইউজরাপগীয় খরিমওয়াক্শ

আপনার ব্যজতিগত েক্ষতা বণ ্শনা করার সময় :
• পভরষ্ার, সহে শব্দসহ খসাোসাটো িাষা ব্যবহার করুন।
• খপ্ক্ষাপট স্পষ্ট না কজর: পভরিাষা ও প্বচন এভডজয় চিুন (উোহরণস্রূপ : আভম একেন েিগত 
কমথী)।
• সংভক্ষপ্ত রা�ুন : খ� পজে আজবেন করজছন খস পজের েন্য খকান েক্ষতাগুজিা প্াসভঙ্ক হজব খস 
ভবষজয় ভচন্তা করুন) 
• আপভন কগীিাজব েক্ষতা অে্শন কজরজছন তা উজলি� করুন (প্ভশক্ষণ, কাে, খসভমনার, খস্ছোজসবা 
বা অবসর সমজয়র কাে্শক্রম ইত্যাভের মাধ্যজম)

এ�াজন আপনার খ�াগাজ�াগ েক্ষতা ভি�ুন। খকান প্সজঙ্ এগুজিা অে্শন কজরভছজিন তা উজলি� 
করুন।
উোহরণ :
• ভবক্রয় প্ধান ভহজসজব কম ্শরত র্াকা অবস্থায় আভম িাজিা খ�াগাজ�াগ েক্ষতা অে্শন কজরভছ
খস্ছোজসবগী আইস হভক খকাচ ভহজসজব কাে করার সময়
ভশশুজের সাজর্ অসাধারণ খ�াগাজ�াগ েক্ষতা অে্শন কজরভছ

খ�াগাজ�াগ েক্ষতা
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ব্যবস্থাপনা ও সাংগেভনক 
েক্ষতা

এ�াজন আপনার ব্যবস্থাপনা ও সাংগেভনক েক্ষতা ভি�ুন। খকান প্সজঙ্ এগুজিা অে্শন কজরভছজিন 
তা উজলি� করুন।
উোহরণ :
• ভিোরশগীপ (বত্শমাজন ১০ েজনর একটট েজির োভয়জত্ব আভছ)
• ভহজটিাভর খসাসাইটট-র সভচব ভহজসজব কম ্শরত অবস্থায় িাজিা সাংগেভনক েক্ষতা অে্শন। বতিাজের 
বুক করা এবং কম ্শসূভচর প্চারণার োভয়ত্ব
• খস্ছোজসবগী আইস হভক খকাচ ভহজসজব োভয়ত্ব পািজনর সময় েিজক খনতৃত্ব খেওয়ার িাজিা েক্ষতা

খপশাগত েক্ষতা অন্য খকাজনা�াজন উজলিভ�ত হয়ভন এমন খপশাগত েক্ষতাগুজিা ভি�ুন। খ� প্সজঙ্ অজে্শত হজয়জছ
তা উজলি� করুন।
উোহরণ :
• মান-সংরক্ষণ প্জক্রয়ার িাজিা েক্ষতা (বত্শমাজন মান-সংরক্ষজণর োভয়জত্ব আভছ)
• খমনটভরং েক্ষতা (একেন ভসভনয়র নাস ্শ ভহজসজব আভম নাভস ্শং টিাজফর নতুন কমথীজের প্ভশক্ষণ ও 
সংগটেত করার োভয়জত্ব ভছিাম)

কম্ম্উটার েক্ষতা স্-মূি্যায়ন

স্রসমূহ : প্ার্ভমক ব্যবহারকারগী - মাঝাভর মারোর ব্যবহারকারগী - উচ্চ-মারোর ব্যবহারকারগী
কম্ম্উটার েক্ষতা - স্-মূি্যায়ন শগীট

তর্্য প্জক্রয়াকরণ খ�াগাজ�াগ কনজটন্ কতভর ভনরাপত্া সমস্যা সমাধান

উোহরণ :
প্ার্ভমক ব্যবহারকারগী

উোহরণ :
মাঝাভর মারোর 
ব্যবহারকারগী

উোহরণ :
মাঝাভর মারোর 
ব্যবহারকারগী

উোহরণ :
উচ্চ-মারোর 
ব্যবহারকারগী

উোহরণ :
উচ্চ-মারোর 
ব্যবহারকারগী

আপনার আইভসটট সনজের নাম ভি�ুন।
উোহরণ:

সনজের অবস্থা : অভফস সু্যট – স্াধগীন ব্যবহারকারগী
অন্যান্য কম্ম্উটার েক্ষতাগুজিা এ�াজন ভি�ুন। খকান পভরজপ্ভক্ষজত ওগুজিা অজে্শত হজয়জছ তা উজলি� করুন।
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পভরভশষ্ট ১ - «ইউজরাপাস» েগীবন বতৃ্ান্তপভরভশষ্ট ১ - «ইউজরাপাস» েগীবন বতৃ্ান্ত

উোহরণ:
• অভফস সু্যজটর িাজিা েক্ষতা (ওয়াে্শ প্জসভসং, খ্রেেশগীট, খপ্জেজন্শন সফটওয়্যার)
• একেন অজপশাোর ফজটাগ্রাফার ভহজসজব ভেজেটাি ছভব সম্ােনায় িাজিা েক্ষতা

অন্যান্য খ�-খকাজনা প্াসভঙ্ক েক্ষতাগুজিা এ�াজন ভি�ুন। খকান প্সজঙ্ এগুজিা অে্শন 
কজরভছজিন তা উজলি� করুন।
আপনার আজবেনপরেজক আরও আকষ ্শণগীয় করজি এবং ওপজর খকার্াও উজলিভ�ত না হজিই 
খকবিমারে এই েক্ষতাগুজিা ভি�ুন। খকান প্সজঙ্ এগুজিা অে্শন কজরভছজিন তা উজলি� করুন।
উোহরণ :
• প্ার্ভমক ভচভকৎসা : আমার সু্কবা-োইভিং এর প্ভশক্ষজণর অংশ ভহজসজব
প্ার্ভমক ভচভকৎসার সনে
ব্যজতিগত শ� খ�মন বই পডা, হাটঁা , হজি ভসজনমা খে�া ইত্যাভে আপনার আজবেনপরেজক আরও 
আকষ ্শণগীয় কজর না। অন্যভেজক, আপভন খ� জক্রয়াকিাপগুজিাজত অংশগ্রহণ কজরজছন খসগুজিার 
উোহরণ প্োন উপকারগী হজত পাজর, খ�মন এটা খে�াজনার েন্য খ� আপভন একেন সজক্রয়, 
সামাজেক ব্যজতি ভ�ভন অন্যজের সাহা�্য করজত পছন্দ কজরন :
• পডা : উৎসাহগী পােক, সপ্তাজহ েুবার আভম তরুণ ভশক্ষার্থীজেরজক বই পডা ভবষজয় সাহা�্য কভর
• পাহাজড ওো : েক্ষ পব ্শতাজরাহগী, স্থানগীয় পব ্শতাজরাহগী লিাজবর একেন সেস্য

অন্যান্য েক্ষতা

রোইভিং িাইজসন্স এ�াজন রোইভিং িাইজসজন্সর ধরন ভি�ুন।
উোহরণ:
�
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1212..  এ�ন আপনার পািা!  এ�ন আপনার পািা!
আপভন এই হ্যান্ডবুক এর সাজর্ কতটা ভশজ�জছন তা োনজত এই প্নেপরেটট সম্ূণ ্শ করুন। আপভন এই হ্যান্ডবুক এর সাজর্ কতটা ভশজ�জছন তা োনজত এই প্নেপরেটট সম্ূণ ্শ করুন। 
আপভন খশজষ টেক উত্রগুজিা পাজবন।আপভন খশজষ টেক উত্রগুজিা পাজবন।

এ�ন আপনার পািা!এ�ন আপনার পািা!

প্নেপ্নে উত্রউত্র
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1212..  এ�ন আপনার পািা!  এ�ন আপনার পািা!

এ�ন আপনার পািা!এ�ন আপনার পািা!
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এ�ন আপনার পািা!এ�ন আপনার পািা!
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এ�ন আপনার পািা!এ�ন আপনার পািা!
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এ�ন আপনার পািা!এ�ন আপনার পািা!

এবং এ�ন আমাজের আপনার েন্য একটট খশষ প্নে আজছ!এবং এ�ন আমাজের আপনার েন্য একটট খশষ প্নে আজছ!
11 খর্জক  খর্জক 55 প� ্শন্ত খস্কজি, আপনার খপশাোর অভিজ�ােজনর েন্য আপভন এই হ্যান্ডবুক খক কতটা েরকারগী বজি  প� ্শন্ত খস্কজি, আপনার খপশাোর অভিজ�ােজনর েন্য আপভন এই হ্যান্ডবুক খক কতটা েরকারগী বজি 

মজন কজরজছন?মজন কজরজছন?
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সটেক উত্রসমূহ সটেক উত্রসমূহ
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