
পিরবােরর জনয়ের বয়েরবস্থা 
জরুরী অথর্য সরবরাহ ( REDDITO  DI EMERGENZA )
ৠযসব একক পিরবার ইতািলেত আবাসন বা ৠরিসেডন্ট সহলেিকর্য ত িনিদর্যষ্ট একজেয়াজনীয় িবষয়গুেলা উপস্থাপন  করেত পারেব তারা দইু মােসর জনয়ের একজদানেযাগয়ের €৪০০ ৠথেক  €৮০০ 
ইউেরা অথর্য সাহাযয়ের ৠপেত পাের, ৠযমন পািরবািরক ঊপাজর্য ন REM(REDDITO  DI EMERGENZA) এর ৠচেয় কম; অস্থাবর সহলেিত্ত €১০ হাজার ইউেরার কম
(একক পিরবােরর গঠেনর উপর এবং একজিতবন্ধী বয়েরািক্তির উপিস্থিত বা অনপুিস্থিতর উপর িভিত্ত কের সেবর্যাচ্চ €২০ হাজার ইউেরা পযর্যন্ত); Isee €১৫ হাজার 
ইউেরার কম।
ৠবিব িসটার ৠবানাস BONUS BABY SITTER 
● িশরয়োািবষয়ক  ৠকন্দ্র এবং পিরেষবাগুেলােত িনবন্ধেনর একজমাণ ৠদিখেয় অথবা ৠবিব িসটিং এর  অথর্য একজদান করার জনয়ের সরাসিরভােব  আেবদনকারী ৠক   € ১২০০ ইউেরা একজদান 

করা হেব ।  
● ৠযসব বাবা মা “ ঝঁুিকপূণর্য ”  কাজ ৠযমন : ডাক্তিার, নাসর্য , স্বাস্থয়েরকম র কাজ  করেবন, তােদর জনয়ের  €২০০০ ইউেরা ৠদওয়া হেব।

ছুটির ৠবানাস ( BONUS VACANZE 
ৠযসব  পিরবােরর Isee  €৪০ হাজার ইউেরার ৠবিশ না,  তােদর সাহাযয়েরােথর্য অথর্য একজদান করা হেব । একক পিরবােরর শুধুমাত্রে একজন সদসয়ের সেবর্যাচ্চ €৫০০ ইউেরার জনয়ের আেবদন
করেত পাের ২ জন সদেসয়েরর পিরবােরর জনয়ের €৩০০ ইউেরা এবং একজন বয়েরািক্তির জনয়ের €১৫০ ইউেরা । এর ৮০ িডসকাউন্ট িহেসেব বয়েরবহারেযাগয়ের এবং ২০ ৠকেট ৠনওয়া হেব ।

িবেশষ অনপুিস্থিতর ছুটি CONGEDO STRAORDINARIO
● ২০২০ সােলর ৫ মাচর্য  থেক ২১ জলুাই পযর্যন্ত, ৠবসরকারী খােত কমর্যরত িপতামাতারা তােদর ১২ বছর বা তার কমবয়সী সন্তানেদর জনয়ের একটি িনিদর্যষ্ট 

অনপুিস্থিতর ছুটি কাটােনার অিধকার রােখন, এর জনয়ের তােদর ৠক ৠবতেনর ৫০% এর সমান ভাতা ৠদওয়া হেব । 
● ১৬ বছেরর নীেচর অএকজাপ্তবয়স্ক সন্তানেদর ৠরয়োেত্রে ২০২০ সােলর জনয়ের সামার কয়েরাহলেগুিলর খরেচ ছাড় ৠদওয়া হেয়েছ (€৩৬.০০০ হাজার ইউেরার নীেচ  

বািষর্যক উপাজর্য েনর জনয়ের €৩০০ ইউেরা পযর্যন্ত ) 

104/92 আইনানসুাের কােজর ৠপরেমসেসার উপর অথর্য একজদান(PERMESSI LAVORATIVI RETRIBUITI LEGGE 104/92 ) সরকাির 
অনদুােনর আওতায়  ৠবতন একজদান ৠযাগয়ের মািসক ছুটির  িদন  অিতিরক্তি  ১২ িদন  বাড়ােনা হেব । 

াটর্য ওয়ািকর্য ং SMART WORKING )
একজাইেভট ৠস ের কােজ িনযুক্তি ৠযসব বাবা মােয়র ১৪ বছেরর নীেচ অএকজাপ্তবয়স্ক সন্তান রেয়েছ, তােদর দরূে ৠথেক কাজ করার সুেযাগ। 

মিবিলটি বা সিক্রয়তা ৠবানাস  BONUS MOBILITÀ
ট্রয়েরািডশনাল বা ইেলকিট্রক বাইসাইেকল, অথবা অনয়ের ৠয ৠকান িকছু ৠকনার জনয়ের সেবর্যাচ্চ € ৫০০ ইউেরা পযর্যন্ত বয়েরেয়র ৬০ পযর্যন্ত ৠফরত ৠদওয়া হেব। কমেুন বা ৠপৗরসভায়
বসবাসকারী  ৫০,০০০ এর ও ৠবিশ একজাপ্তবয়স্ক ৠকান নাগিরক শুধু একবারই এর জনয়ের আেবদন করেত পারেবন  

বাস/ৠমেট্রা ৠট্রেনর এককালীন টিেকেটর টাকা ৠফরত ৠদওয়া হেব RIMBORSO ABBONAMENTI BUS/METRO/TRENO ), যা  মােচর্য র ১০ তািরেখর 
মেধয়ের  ক্রয় করা হেয়েছ এবং বয়েরবহার করা হয়িন, এরকম এককালীন টিেকেটর  জনয়ের  সমপিরমাণ অথর্য । 

একজদত্ত পিরবার এবং কম েদর জনয়ের সাহাযয়ের বয়েরবস্থার 
িদকিনেদর্য িশনা 



নারী এবং পুরুষ কম েদর জনয়ের বয়েরবস্থা 

এিএকজল ও ৠম  মােসর জনয়ের গৃহকম  এবং শুশ্রূষাকারীেদর ৠবানাস ( COLF এবং  BADANTI) ৫০০ ইউেরা  : ২৩ ৠফব্রুয়ারী, ২০২০ সাল ৠথেক এক বা একািধক কােজর 
চুিক্তিবদ্ধ এবং সপ্তােহ ৠমাট ১০ ঘণ্টার ৠবিশ কাজ কের  এমন গৃহকম েদর জনয়ের সংরিরয়োত ।

৬০০ ইউেরা ৠবানাস BONUS 600 euro
তািলকাভুক্তি নন এমন ৠপশাদার বয়েরািক্তিেদরেক  এিএকজল মােসর জনয়ের ৬০০ ইউেরা ৠবানাস ৠদওয়া হেব , পৃথক বয়েরবস্থাপনায় সমি ত এবং অিবি সহেযািগতাকারী, কারীগর,
বয়েরাবসায়ী, একজতয়েররয়ো উৎপাদনকারী, পযর্যটন ও া একজিত ােন ৠমৗসুমী কম , িবেনাদন খােত শ্রিমক, কৃিষ শ্রিমক, অন্তবর্যত শ্রিমক এবং গৃহকেমর্যর দািয়ে িনেয়ািজত শ্রিমক। মাচর্য মােসর
জনয়ের যারা ৠবানাস ৠপেয়েছ, তােদরেক পরবত েত ৠবানাসটি স্বয়ংিক্রয়ভােব একজদান করা হেব । 

১০০০ ইউেরা ৠবানাস BONUS 1000 euro 
 িনম্নিলিখত একজেয়াজনীয় িবষয়গুেলা  পূরণকারী শ্রিমকরা   ৠম মােসর জনয়ের ১০০০ ইউেরা পাওয়ার  অিধকার রােখন : 
 
১ কােজর সােথ যুক্তি ৠযসব বয়েরািক্তি Dl rilancio িডিক্রর কাযর্যকরীতা শুরু হবার তািরেখর ১৯ ৠম মেধয়ের কােজর সােথ সহলেকর্য সমাপ্ত কেরেছ ।  
২ যােদর partita IVA আেছ এবং ১৯ ৠম তািরেখ ও সিক্রয় িছেলন এবং ২০২০ সােলর এিএকজল মােস, ২০১৯ এর এিএকজল মােসর তুলনায় দইু তৃতীয়াংেশরও কম পিরমাণ ফাতু্তরা এবং িফ
অজর্য ন কেরেছ । 

যিদ আপনার সাহাযয়ের একজেয়াজন হয়, তাহেল এমেপািল, একজােতা, কািহলে িবেসি ও, িফেরে আমােদর কময়ুেরিনটি ৠসন্টাের ৠযাগােযাগ
করুন, ৠসখােন অপরােটররা আপনােক ৠকাথায় এবং িকভােব আেবদন করেত হেব ৠস সহলেেকর্য িনেদর্যশনা িদেব ।

Empoli – Sportello Donyasso, Via Tripoli 11 
ৠসামবার এবং শুক্রবার িবেকল ২ টা ৠথেক – ৬ টা পযর্যন্ত ৠখালা থাকেব । এই সমেয়র মেধয়ের আপিন তথয়ের

ৠজেন িনেত পারেবন অথবা একজন অপােরটেরর সােথ এবং একজেয়াজন হেল একজন কময়ুেরিনটি সাহাযয়েরকারীর সােথ ও ভাচুর্য য়াল সারয়োাৎকােরর জনয়ের
এপেয়ন্টেমন্ট িনেত পারেবন।

Wechat:  wechat sportello Donyasso চয়েরােনেলর ID: wxid_o4gz8tnuzh9a22 –  ৠসামবার অথবা  বধুবার  সকাল ৯ টা ৠথেক – ১ টা 
পযর্যন্ত ৠখালা  থাকেব 
 ৠফসবকু  ৠপজ : https://www.facebook.com/asev.empoli/

Prato – Sportello dell’Associazione Cieli Aperti, Via Marengo 51
cell: 3898475801
email: info@cieliaperti.it
ৠফসবকু ৠপজ : https://www.facebook.com/associazionecieliapertionlus/

Campi Bisenzio – Sportello Naviganti della Cooperativa Macramè, Via Giusti 7
cell: 3938917156
email: naviganti@coopmacrame.it
 Wechat sportello Naviganti চয়েরােনেলর ID: wxid_jysot124d33i22
ৠফসবকু ৠপজ : https://www.facebook.com/cooperativa.macrame/ 

Firenze – Sportello presso il Centro Metropolis, Via Liguria 4 (Le Piagge)
cell: 3938839538 – ৠসামবার ৠথেক শুক্রবার সকাল ১০ টা ৠথেক িবেকল ৫ টা পযর্যন্ত ৠখালা থাকেব 
email centropolivalente.metropolis@gmail.com 


