
     

 

 

 

 

Sede legale: Via Martino Anzi n° 8 – 22100 COMO 

Sede operativa: via Milano n°5 – 22020 Bizzarone (CO) tel. 031 4126576 

Tel. 3495033810 – Fax 031 948159 – Mail capiaghiluigi@tiscali.it 

Partita IVA: 02931280131 

 
আপনার জনয বিশেষভাশি তৈবর করা বকছু FAQ রশ়েশছ 

 

অপারেটে কি িাজ চাকির়ে যারে? 

হ্া াঁ, অপারেটেো অ্াপাটটরেন্টগুকিরে সাধােণে চচিগুকি চাকির়ে চযরে থািরে এেং প্রর়োজনী়ে কপকপই 

ে্েহাে িরে এেং সুেক্ষাে দেূত্ব েজা়ে চেরে প্রর়োজনী়ে োদ্ সেেোরহে গ্্াোকন্ট চদরে will 

 

আোে কন়েকেে চুক্তি আরে আকে কি িাজ চাকির়ে চযরে পাকে? 

আপনাে সংস্থাটট প্রর়োজনী়ে কেরেকচে হরি আপকন িাজ িেরে পারেন। এগুকি হ'ি নাগ্কেিরদে চযেন 

দেিােী োদ্ উে্পাদন িরে চযেন োদ্, ওষুধ, েরে েুরোশ, কিটােরজন্ট ইে্াকদ produce আপনাে যকদ 

সরেহ থারি েরে আপনাে অপারেটে ো পকেচািনা িেীরদে সারথ িথা েিুন যাো আপনারি সটিি 

উত্তে চদরে। 

 

আপকন কি োইিাে কহসারে িাজ িরেন? 

আপনাে িাজরি প্রর়োজনী়ে কেরেচনা িো হ়ে না। এই িােরণ এটট স্থকগ্ে িো আেও ভাি হরে, কেরশষে 

আপকন যকদ কেিান অঞ্চরি চরি যান, চযোরন িরোনাে ভাইোরসে অরনিগুকি ঘটনা ের়েরে। এটট 

আপনাে স্বারস্থ্ে জন্ এেং অন্রদে জন্ কেপজ্জনি! 

 

পােকিি পকেরষো েন্ধ আরে? 

সু্কি, গ্রন্থাগ্াে, জাদুঘে েন্ধ ের়েরে। 

পােকিি অকিসগুকি িাজ চাকির়ে যা়ে েরে চিেি অকনোয ট ক্তি়োিিারপে জন্ এেং অরনিগুকি 

জনসাধােরণে িারে েন্ধ থারি। 

 

আকে কি োইরেে চেিা িেরে পাকে? 

না, এটট োক়িে োইরে চেিাধুিা িোে অনুেকে চনই। আপকন এেনও এটট কসএএরসে েরধ্ অনুশীিন 

িেরে পারেন। 

 

আকে কি এেন এি েনু্ধরি চদেরে চযরে পাকে চয ইনরসসা চসাকস়োি সেো়ে-ে অন্ কসএএস-এ োস 

িরে? 

এরিোরে না! িাজ, প্রর়োজনী়েো এেং স্বারস্থ্ে িােরণ ে্েীে আপনাে অ্াপাটটরেন্টটট চের়ি চদও়ো 

কনকষদ্ধ। দ়ো িরে েরন োেরেন চয পুকিশ চিানও বেধ িােণ ো়িাই োসা চথরি দরূে থািরি পকুিশ 

জকেোনা এেং এিটট জকেোনাে ঝুাঁ কি কনর়ে থারি। 

 

আকে কি েনু্ধরদে োক়িরে আেন্ত্রণ জানারে পাকে? 

এরিোরে না! েনু্ধরদে, পকেকচেজন ো প্রকেরেশীরদে আপনাে অ্াপাটটরেরন্টে কভেরে প্ররেশ িেরে 

চদও়ো কনকষদ্ধ। 
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আোে এিটট কনধ টাকেে চেকিরিি পেীক্ষা কেি। কি হরে? 

সেো়ে িেীো ইকেেরধ্ সেস্ত অ-জরুকে ো গুরুত্বপূণ ট সিে সকের়ে চনও়োে পদরক্ষপ কনর়েরে। স্বাস্থ্ 

জরুেী অেস্থা চশষ হও়োে সারথ সারথ এগুকি কনধ টাকেে হরে। এটটে প্রর়োজন না হরি হাসপাোরি যাও়ো 

এ়িারনা ভাি। 

 

 আোে এিটট চে়োরদাত্তীণ ট চেকিরিি িািট ের়েরে। কি হরে? 

আোেও, আপনারি কচন্তা িোে দেিাে চনই, সেো়ে স্টািো জরুকে অেস্থা চশষ হর়ে চগ্রি ইকেেরধ্ 

নো়েরনে ে্েস্থা িরে কনর়েরে। জরুকে প্রর়োজরন দাক়েরত্ব কনর়োক্তজে িেীো োৎক্ষকণিভারে নো়েন কনর়ে 

িাজ িেরেন। 

 

আোে চে়োরদাত্তীণ ট আোকসি অনুেকে ের়েরে। আকে এটা কিভারে িেে? 

অকিসগুকি জনসাধােরণে জন্ েন্ধ থািা়ে েেটোরন আোসরনে অনুেকে প্রে্াহারেে জন্ চিার়েস্টুো়ে 

যাও়ো সম্ভে ন়ে। সেো়ে িেীো ইকেেরধ্ আপনাে আরেদনটট নো়েরনে জন্ প্রস্তুে িোে পদরক্ষপ 

কনর়েরে এেং স্বাস্থ্ জরুেী অেস্থা চশষ হও়োে সারথ সারথ আপকন আপনাে আোসরনে অনুেকে প্রে্াহাে 

িেরে পারেন। পুকিশ সদে দিেরেে চপ্রকেে প্রেন্ধ অনুসারে এটটও িক্ষ িো উকচে চয, 31.01 চথরি 

15.03 অেকধ চশষ হও়ো সেস্ত আোকসি অনুেকে 2020 সারিে 15 জনু পয টন্ত বেধ থািরে, সুেোং চয 

চিানও ধেরণে অ্াপর়েন্টরেন্ট অেশ্ই জরুনে পরে হরে হরে। আপনাে যকদ েথ্ প্রর়োজন হ়ে েরে 

সেো়ে পকেচািনাে িেীরদে সারথ চযাগ্ারযাগ্ িরুন। 

 

এই কদনগুকিরে আকে চটকেরটাকে়োি িকেশরন শুনাকনে পকেিল্পনা িেকে। আকে এটা কিভারে িেে? 

পুরো ইটাকি জরু়ি চটকেরটাকে়োি িকেশরনে অকিসগুকি জনসাধােরণে জন্ েন্ধ থারি এেং 

সাক্ষাে্িােগুকি স্থকগ্ে িো হ়ে। জরুকে অেস্থা চশষ হও়োে সারথ সারথই আপনারি নেুন োকেে সম্পরিট 

অেকহে িো হরে। আপনাে যকদ এেনও চিানও িিুরেন্ট থারি েরে আপকন এেনও পািারে চান, 

সম্ভােনাটট নীরচে টিিানা়ে কিেরে হরে: rifugiati.monzabrianza@interno.it । চয চিানও প্রর়োজরন 

আপকন এটট সম্পরিট পকেচািনা িেীরদে অনভুে িেরে পারেন। 

 

আকে চটকেরটাকে়োি িকেশরনে িিািরিে অরপক্ষা়ে ের়েকে। আকে কি িেে? 

যে ো়িাোক়ি সম্ভে আপকন িিািরিে সারথ চযাগ্ারযাগ্ পারেন। আপকন যকদ ইকেেরধ্ ইকেোচি 

িিািি চপর়ে থারিন েরে অকিসগুকি েন্ধ থািা়ে আপনারি নেুন আোসরনে অনুেকে কনরে পুকিশ 

সদে দিেরে যাও়োে জন্ অরপক্ষা িেরে হরে। সেো়ে িেীো আপনাে জন্ এিটট অ্াপর়েন্টরেন্ট 

িেরে। 

 

এই কদনগুকিরে আোে েিকসকি আদািে শুনাকন আরে। আকে কি িেে? 

এই সের়েে েরধ্, আদািে সেস্ত শুনাকন স্থকগ্ে িরেকেরিন। সেো়ে িেীো ো আপনাে আইনজীকে 

আপনারি নেুন োকেরেে সারথ সারথ এটট জানা যারে। 

  

আপনাে কি অকিস ো পকেচািনা িেীরদে সারথ িথা েিাে দেিাে আরে? 

সেো়ে অকিসটট জনসাধােরণে জন্ েন্ধ থািরিও চটকিরিারনে োধ্রে িেীরদে সারথ চযাগ্ারযাগ্ িো 

এেনও সম্ভে। িীভারে এটট িো যা়ে ো আপনাে অপারেটেরি কনকব টধা়ে ক্তজজ্ঞাসা িরুন! 
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ভাইোস কি পৃষ্ঠেরি থারি? 

এটা সম্ভে চয ভাইোস চিানও সংিাকেে ে্ক্তিে বাো অজ্ঞানভারে েস্তুগুকিরে জো হ়ে, ো হ়ে হা াঁকচ এেং 

অরযৌক্তিিভারে ঝাি িাকশ বাো, ো হা াঁকচ ো িাকশে পরে িাকশে পে েিরদশ স্পশ ট িরে। ভূপৃরষ্ঠ জো 

হও়ো ভাইোসযুি চিা াঁটাগুকি কিেু সে়ে পরেও েুে, নাি এেং চচারেে িারে হাে কনর়ে আসা 

চযাগ্ারযারগ্ে োধ্রে অন্ ে্ক্তিরদে বাো সংগ্রহ িো হ়ে। এই ধেরণে সংিােরনে সে টাকধি উন্মুি 

পৃষ্ঠসেূরহে েরধ্ ের়েরে, উদাহেণস্বরূপ: দেজাে হােি, কিিট চোোে, চসি চিান ইে্াকদ ঘে পকেষ্কাে 

োো এেং চিা চধা়োে দেিাে উপযুি জীোণুনাশি কিটােরজন্টস সহ 
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