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বাবি / বাসা

Rif. Sezione  B:  Vita civile in Italia



বাবি বকিংবা বাসা খ ুঁজদেন্ ?

 পত্রিকা বা ইন্টারনেট এর ত্রবজ্ঞাপনে চ াখ রাখুে

 চেনে পানরে চকাে বাত্রি চকোনব ার এনেন্সীনে 

 রাস্তা ঘানট লাগানো ত্রবক্রয় বা ভািা চেয়া হনব সম্বত্রলে চপাস্টার 
এর মাধ্যনম চপনে পানরে আপোর কাাংত্রখে বাত্রির সন্ধাে
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একটি বাবি পেদল বক করদবন্ …

4

একটি ত্রলত্রখে ত্রেবত্রন্ধে বা চরত্রেত্রিকৃে  ুত্রি
বা কন্ট্রাক্ট করনে হনব রােস্ব অত্রিনস (AGENZIA 

DELLE ENTRATE) বািীর মাত্রলনকর সানে

বাত্রি ভািা ত্রেনে হনল প্রনয়ােে 
- কত্রেন  ত্রিস ানল ও 
- চপরনমসনসা ত্রে সনজারনো

সতকক বাণী !
েত্রে সময়মে ভািা পত্ররন ানধ্ বযেথ হে 
বািীর মাত্রলক আপোনক আইে অেুোয়ী
বাত্রি চেনক উৎখানের অত্রধ্কার রানখে



আেবন্ বক একটি বহুতলবববশষ্ট োলাদন্ বাস 
কদরন্ ?

যা করদবন্

 কন্দত্রমত্রেওর বা ত্রবত্রডাং এর আইে চমনে  লনে হনব

(কাউনক ত্রবরি োকরা, চোাংরা ো করা  ব্দ ো করা ইেযাত্রে …)

 কন্দত্রমত্রেও ত্রবল ত্রেয়ত্রমে পত্ররন াধ্ করনবে 

(ত্রবেযুৎ, ত্রসিঁত্রি পত্ররষ্কার, ত্রলিট, পাত্রে, ত্রহটার ইেযাত্রে …)

 বািীর মাত্রলকনক অত্রবত্রহে করা বা োোনো কেেে বাসানে োনকে

 ময়লা আবেথ ো আলাো কনর ত্রেত্রেথষ্ট োয়গানে চিলার আইে চমনে 

 লা 
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বাবি িািা বন্দত হদল পযসব আবশযক খরে

 অবিম িািা ভািা বা ত্রিনপাত্রসট মাত্রে

(৩ মানসর চব ী ত্রেনবে ো)

 মাবসক িািা

 কন্দবমবন্ও ববল 

 বববিন্ন ববল (ত্রবেযুৎ, গযাস , ত্রহটার ইেযাত্রে ... )

 ময়লা বা আবজক ন্া ববল
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হাউবজিং বা কম দন্র বাবি িািা 

কমুনের বাত্রি ভািা চেয়া হয় োনেরনক োরা অনেক সমসযাগ্রস্ত
(ত্রবন ষ কনর অেথনেত্রেক সমসযাগ্রস্তনেরনক অগ্রাত্রধ্কার চেয়া হয় )

 েুলোমূলক ভানব বাত্রি ভািা অনেক কম

কমুনের বাত্রি ভািা ত্রেনে হনল আপোর কমুনে চোগানোগ 
করুে

স বন্য়া / SUNIA বক ?

সুত্রেয়া একটি অত্রিনসর সাংত্রিপ্ত োম এখানে বাত্রি ভািা সাংক্রান্ত সকল 
সমসযা সমাধ্ানের চ ষ্টা করা হয়,

ত্রপনয়মনন্ত প্রনেন র ত্রবত্রভন্ন কমনুে সুত্রেয়ার অত্রিস বা েপ্তর রনয়নে।
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