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ইতালি 
ইতালিয়ান রাষ্ট্রের কার্যকরী প্রলতষ্ঠান ূহ    

Rif. Sezione A 1/b Organizzazione e funzionamento delle istituzioni politiche in Italia
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পলৃিবী 
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ইউষ্ট্ররাপ



ইউষ্ট্ররাপ 

ITALIAইতালিয়া
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ইউষ্ট্ররালপয়ান ইউলনয়ন
ইতালি ইউররালিয়ান ইউলনয়রনর একটি সদসয রাষ্ট্র
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ইতালিয়া

উত্তর 

দলি
ণ 

পলি
হ 

প বয

ইতালির উত্তর সীমারে
ফ্রান্স, সুইজারিযন্ড ,
অলষ্ট্রয়া ও স্লারেলনয়া 

দলিণ, িূর্ব ও িলিম 
লদরক সাগর

ইতালির রাজধানীর নাম
ররাহ
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ইতালির প্রষ্ট্রদশ ূহ   

লপষ্ট্রয়হষ্ট্রে প্ররদশ 
উত্তর ইতালিরত

অর্লিত

ইতালি ২০ টি 
প্ররদরশ   লর্েক্ত
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লবভাগ ও লবভাগীয় শ র 

প্ররতযক প্ররদশ করয়কটি 
লর্োগ এর্ং লর্োগীয় শহরর 
লর্েক্ত 

লিরয়মরে প্ররদশ ৭ টি লর্োরগ 
লর্েক্ত এর্ং স্তালররনা র্া
টুলরন হরে লর্োগীয় শহর 

লপষ্ট্রয়হষ্ট্রে প্রষ্ট্রদশ
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কহুষ্ট্রন / রপৌরূভা বা লূটি / লহউলনলূপাি কষ্ট্রপযাষ্ট্ররশন 

লর্োগ গুরিা লর্লেন্ন
কমুরন ও লর্োগীয় শহরর 
লর্েক্ত

কমুরনর প্রধান হরেন 
রহয়র র্া লূন্দাষ্ট্রকা

কমুরনর আরে অরনক 
স্সর্া প্রদারনর দালয়ত্ব:
- িয় ও আর্জব না 
লনষ্কাশন র্যর্িািনা,
- নাগলরক লনরািত্তা ( 
লমউলনলসিাি িুলিশ)
- সামালজক স্সর্া ইতযালদ
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রতালরন বা রতালরষ্ট্রনা

রতালরষ্ট্রনা হরে 
লপষ্ট্রয়হষ্ট্রে প্ররদরশর 
সর্রেরয় গুরুত্বিূণব 
প্রধান শহর ও কমুরন
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ইতালিয়ান রাষ্ট্রের গঠন ও কাঠাষ্ট্রহা 

রাষ্ট্র িমতার লর্নযাস :

 সংসদ

 সরকার

 রাষ্ট্রিলত 

 আইন ও লর্োর লর্োগ

 িানীয় স্বায়ত্তশালসত সরকার র্যর্িা, 
স্েমন-

(প্ররদশ, লর্োগ , লর্োগীয় শহর র্া
স্মররািলিটান শহর , স্িৌরসো র্া কমুরন 
সমূহ)
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ূংূদ

ইতালিয়ান সংসরদ জন প্রলতলনলধরা ররয়রেন, তারদর আইন 
প্রনয়রনর অলধকার ররয়রে :

সংখ্যাগলরষ্ঠ সাংসরদর স্োরট আইন িাশ হয়

ইতালিয়ান সংসদ দইু োরগ লর্েক্ত
1 –  াউূ অব রেপটুি বা রেপটুি ূংূদ
2 –ধাউূ অব লূষ্ট্রনট বা লূষ্ট্রনট ূংূদ

LA 
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ূরকার
সরকার িলরোিনা কররন প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী িলরদদ

সরকাররর ররয়রে লনর্বাহী িমতা: 

সংসরদ িাশ হওয়া আইরনর প্ররয়াগ করা 
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লবচার লবভাগ
লর্োর লর্োরগ ররয়রেন লর্োরক র্নৃ্দ  

লর্োর লর্োগ এর ররয়রে লর্োর করর আইরনর প্ররয়াগ : 
আইন অমানযকারী স্ক আইরনর আওতায় এরন শালি স্দয়া : 
লর্োর লর্োরগর লসদ্ধাে স্নয়ার দালয়ত্ব একার এর্ং সম্পূণব 

স্বাধীন
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 ইতালিয়ান রাষ্ট্রপ্রধান

 আেজব ালতক অঙ্গরন ইতালির রাষ্ট্রীয় প্রলতলনলধ

 প্রলত ৭ র্ের ির রাষ্ট্রিলত লনর্বালেত হন

রােপলত 
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রাষ্ট্রিলত রূরষ্ট্র া হাত্তাষ্ট্ররল্লা


