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কাজ ও কর বা ট্যাক্স পবরদশাদের 

বােযবােকতা

Rif. SEZIONE B – Lavoro - Obblighi fiscali



কাজ
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কাল া বা অনিয়নিত = কিমসংস্থাি চুনি 
ছাড়াই ককাি প্রকার কর পনরল াধ িা কলর 
অববধ ভালব নিরাপত্তাহীি ও অনধকার হীি 
কাজ করাকমম সংস্থান্ েুবি : শ্রনিক ও িান লকর িধযকার কিম সংস্থাি 

চুনি

প্রলতযক শ্রনিক িাস ক লে বুস্তা পাগা বা 
কবতি রনসদ হালত কপলয় থালকি :

বুস্তা পাগালত কবতি, পনরল ানধত কর, কপি ি 
এবং স্বাস্থয কসবা কর পনরল ালধর পনরিাি 
কদয়া থালক

নিয়নিত = কমম সংস্থান্ েুবি তত বন্য়বমত কাজ 
করা 



কমমসংস্থান্ : 

অধীিস্ত কাজ = িান লকর অধীলি কাজ

(শ্রনিক,রাজনিনি, কদাকাি কিমচারী, 

গৃহ পনরচারক,দাপ্তনরক কিমজীবী বা অনিস সহকারী, িাসম ইতযানদ 

…) 
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কস্বচ্ছাধীি কিমসংস্থাি 

নিলজর কাজ = ককাি িান ক ছাড়াই কাজ

(কদাকাি িান ক, রাস্তার নবলেতা, প্লাম্বার ইতযানদ …)

নিলজর কিমসংস্থালির কর পনরল ালধর জিয রাজস্ব দপ্তর বা 
আলজনিয়া কদল্লা এন্ত্রাতা কথলক আপিালক পারনততা ইভা বা ট্যাক্স 
পনরল াধ ককাড বািালত হলব



কাজ খুজদেন্ 

কেলত পালরি জব অনিলস বা কল্লকালিন্ত কত

কাজ খুলজ কদয় এিি এলজনিগুল ালত 

পত্র পনত্রকার নবজ্ঞাপি িারিলত

কানরকু াি প্রদালির জিয একটি এপলয়ন্টলিণ্ট নিলত পালরি নবজ্ঞাপলির িারিলত 

পাওয়া ঠিকািায় অথবা জব অনিস প্রদত্ত ঠিকািায় 

আপবন্ বক কাজ হাবরদয়দেন্ ? (কবকার ?)

আপিালক কবকার ভাতা পাওয়ার জিয কল্লকালিন্ত অনিলস নিবন্ধি 
করলত হলব
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শ্রবমদকর বা অেীন্স্থ কমমোরীর োবয়্ 

জান্া এবং তমদন্ েলা :

 কিমস্থালি দানয়ত্ব (আপিার কাজ নক)

 সিয় িত কিমস্থল  উপনস্থত হওয়া

 কিমস্থল র নিয়ি কািুি কিলি চ া

 নিরাপত্তা আইি কিলি চ া
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শ্রবমক বা কমমোরীর অবেকার
 কালজর সিয় : ৪০ ঘণ্টা সপ্তালহ 

সলবমালচা ৪৮ ঘণ্টা অভার ট্াইি সহ 
 কবতি পনরল ানধত ছুটি : ২৬ নদি আপিালক ছুটি কাট্ালতই হলব বাধযতািূ ক 
 সাপ্তানহক ছুটি একনদি
 পনরল ানধত অথবা অপনরল ানধত প্রলয়াজিীয় ঘণ্টা িানিক ছুটি বা কপরলিসলসা 
 েমমঘট্ : শ্রনিলকর অনধকার আদালয়র জিয ধিমঘলট্র প্রলয়াজি রলয়লছ নকন্তু িজরুী ছাড়া 

মবহলাদের জন্য :

- িনহ ালদর বাচা প্রসলবর ২ িাস আলগ এবং ৩ িাস পর পেমন্ত ছুটি 
বাধযতাি ূক 

- গভম ধারণ কৃত অবস্থায় এবং বাচার জলের ১ বছর বয়স পেমন্ত ককাি িনহ ালক 
কাজ কথলক অবযহনত বা ছাাঁট্াই করা োলব িা 
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শ্রনিলকর অনধকার নিনিত সহ কিমলেলত্র সব ধরলণর সহলোনগতা নদলয় থালক 

 কবতি

 কালজর সঠিক সিয় নিধমারণ 

 কিমস্থালির সঠিক নিরাপত্তা নিনিত করি 

ধিমঘট্ কঘােণা 

আপনি সদসয হলত পালরি ইচ্ছা হল (বাধযতািূ ক িা) , 

আপিালক বাৎসনরক একটি সদসয চাাঁদা পনরল াধ করলত হলব 
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শ্রবমক ইউবন্ওন্ 

শ্রনিক সংগঠি সিূহ  : 
CGIL, CISL, UIL, CUB, COBAS, UGL…

বক কাদজ আদস ?



বন্রাপত্তা 

আপিার কিমাধযে বা িান ক কতৃম পে কিমস্থল  দঘুমট্িার নবরুলে 
ইিসুযলরি বা পন নস (INAIL জাতীয় পন নস কসবা সরকারী)
বাধযতািূ ক ভালব আপিালক নিবনন্ধত করালত হলব

েনদ কিমলেলত্র আপনি ককাি দঘুমট্িার স্বীকার হি তাহল  আপিার 
কিমাধযে ২ নদলির নভতর সংনিষ্ট কতৃম পে কক জািালত বাধয 
থাকলবি
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কবেদে বিসকাদল 
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 এটি একটি ডকুলিন্ট নকছু সংখযক অের আর সংখযা সম্বন ত, কেট্ালত 
উলল্লখ থালক আপিার িাি, জেতানরখ, জেস্থাি, ন ঙ্গ

 এট্া প্রলয়াজি হয় কাজ করলত হল , বযাংলক একাউন্ট খু লত হল , 
ইিকাি ট্যাক্স নডলেয়ার করলত হল  ইতযানদ …

 কনদলচ নিস্কাল  বািালত হল  আপিালক কেলত হলব আলজনিয়া কদল্লা 
এন্ত্রাতা অথবা রাজস্ব অনিলস 



ট্যাক্স বা কর প্রোন্ 
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বেউ CU বা তেরবতবিকাবসয়দন্ উনিকা (CERTIFICAZIONE UNICA)

এই ডকুলিন্ট িান ক বা কিমাধযে তার অধীিস্থ শ্রনিক বা কিমচারী প্রনত বছর নদলয় 
থালক
কেখালি উলল্লখ থালক বাৎসনরক আয় ও ট্যাক্স পনরল ালধর পনরিাণ

আলয়র নহলসব সরকারলক নডলেয়ার কদয়া বাধযতাি ূক (730, 740, MODELLO UNICO)

কেজিয বাধযতাি ূক :

 এলকর অনধক কিম চুনি থাকল  
 পারনততা ইভা (স্বাধীিভালব কাজ করল  বযবসা বা অিযািয কপ াদারী কাজ) থাকল  
 বাসাবানড়লত বা বয়স্কলদর সাহােযকারী নহলসলব কাজ করল  (COLF BADANTE)

একজি শ্রনিক রাষ্ট্রলক কত ট্াকা ট্যাক্স বা কর প্রদাি কর তার জিয 
প্রলয়াজি আলয়র নহলসব নডলেয়ার বা জািালিা (Dichiarazione dei redditi)



 পানরবানরক সদসয সংখযা 

 নচনকৎসা খালত খরলচর নব  

 বানড় েয় কলর থাকল  বযাংলকর নকনস্ত পনরল ালধর 
দন  

 বানড় কিরািত কলর থাকল  তার নব  

 ক খাপড়ার খরলচর নব  বা রনসদ
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কম ট্যাক্স বা কর বেদত হদল আপন্াদক আপন্ার বাৎসবরক আয় এর বডদেয়ার 
অথবা তঘাষণা করদত হদব 

যা আপন্াদক 
তেখাদত হদব

নবদযুৎ, গযাস ইতযানদ, ন শু সু্ক , নবদযা য়, নবশ্বনবদযা য় ইতযানদর জিয নডস্কাঊণ্ট কপলত 
হল  আপিালক ইলস (ISEE) করলত হলব 

ইদস ISEE: এট্া একট্া ডকুলিন্ট কেখালি পনরবালরর অথমবিনতক পনরনস্থনত, আয় 
বযালয়র নিলদম িা থালক
তকাথায় ?
আপিার বাৎসনরক আয় এর নডলেয়ার বা ইলস ISEE করলত হল নিকট্স্থ
কাি CAAF

এ কেলত হলব (CENTRO ASSISTENZA  FISCALE)



তকন্ কর পবরদশাে করদবন্ 

 স্বাস্থয কসবা (নচনকৎসক, হাসপাতা  …)

 ন ো / ক খাপড়া

 আলরা অলিক সরকারী কসবা
(রাস্তা, পনরবহি কসবা, জাদঘুর ইতযানদ…)

 বয়স্ক বযনিলদর কপি ি

 প্রনতবন্ধীলদর জিয ভাতা
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 আপনি েখি ককাি বার, করসু্টলরন্ট, িালকম লট্, কদাকাি ইতযানদ কথলক নকছু ককিাকাট্া 
করলবি ট্াকা প্রানপ্ত রনসদ (scontrino) অব যই কচলয় নিলবি

 েখি আপনি ককাি ডািার, কিকানিক, ইদ্রাউন লকা বা প্লািবার কথলক ককাি কসবা 
বা সানভম স নিলবি, ট্াকা নদলয় করপ্রদাি সংখযা (ricevuta fiscale) উলল্লনখত রনসদ 
কচলয় নিলবি

কেসব, প্রনতষ্ঠাি কদাকাি নকংবা বযনি আপিালক নবনের রনসদ কদয় িা 
কস ট্যাক্স বা কর িাাঁনক কদয় 
কে ট্যাক্স বা কর পনরল াধ কর  িা কস জিগি ও রালষ্ট্রর ট্াকা 
আত্মসাৎ কর 
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