
 
 

 

 

 

নিনদিস্ট অিলাইি প্ল্যাটফর্ম ির মাধ্যর্ম ,নমলাি প ৌরসভার ওর্েবসাইর্ট নির্ে ওর্েব প ইজ  

Contributo 2022 “Misura unica covid” এর মাধ্যর্ম আর্বদি করর্ে হর্ব । নলিংকটট হর্ে -   

(www.comune.milano.it/aree- tematiche/casa/affitto-accessibile/contributi-per-affitto). 
 

অিুদািটট  াওোর জিয যা যা থাকা প্রর্োজি ো হল :২৬ হাজার ইউর্রার কম অথবা সমাি 

একটট সাধ্ারি ইর্জ ( Isee )সাটটিনফর্কট , বাসা পের্ে পদোর  দ্ধনের পভের থাকা যার্ব 

িা,পলাম্বারনদো প্রর্দর্ের আর পকাথাও অিয পকাি বাসা থাকা যার্ব িা এবিং পয বাসার জিয এই 

অিুদাি সাহাযয চাওো হর্ে পসই বাসার্েই আর্বদিকারীর পরনসর্েন্স থাকর্ে হর্ব বাসার 

নিেনমে চুক্তি / কন্ট্রাক্ট প  ার সহ , ২০ পে এনপ্রল পথর্ক অন্তে ৬ মার্সর পরনসর্েন্স থাকর্ে হর্ব , 

অথ িাৎ নবজ্ঞনি প্রকার্ের োনরখ পথর্ক ৬ মার্সর পরনসর্েন্স থাকর্ে হর্ব ।  

 

আর্বদিটট করার জিয সাইর্ট এর্েস পিো এবিং আর্বদি সম্পুি ি করার জিয ভাোর্ট এবিং 

বাসার মানলক উভর্েরই স্পিে (Spid )থাকা জরুরী (  াবনলক নেক্তজটাল আইর্েনিটট নসর্স্টম )।  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

নমলাি প ৌরসভা অযার্েসর্যািয ভাো সিংস্থার সহর্যানিোে - নমলার্িা আনবোর্র  (Milano 

Abitare ) এনির্ে নির্ে পযর্ে চাে , পয সব িািনরর্করা বেিমাি বাজার্র একটট ভাো বাসা 

চানলর্ে নির্ে বা বজাে রাখর্ে অসুনবধ্া পবাধ্ করর্েি োর্দর বাসা ভাো কভার করর্ে 

 ারার জিয সাহাযয করর্ে একটট একক  নরমার্ র অিুদার্ির বাস্তবাের্ির লর্ে নির্েই 

এই উর্দযািটট পিো হর্ের্ে , এবিং এটট পকানভে-১৯ এর কারর্ি সৃষ্ট জরুরী  নরনস্থনের 

কারর্ি অথ িনিনেক অসুনবধ্ার জিয সহােো করারও একটট উর্দযাি ।   

 

 

পয ভাো বাসস্থার্ির জিয এই আনথ িক সাহাযয চাওো হর্ে পস বাসাটট অবেযই নমলাি 

প ৌরসভার মর্ধ্য অবনস্থে হর্ে হর্ব ।  

 

অিুদািটটর জিয ভাোটটোর্ক আর্বদি করর্ে হর্ব , অথ িাৎ নযনি সুনবধ্ার্ভািী এবিং 

পস সরাসনর বাসার মানলকর্ক ভাো প্রদাি কর্র থার্কি পসটট হর্ে  ার্র  নরর্োনধ্ে 

িা অথবা  নরর্োধ্ করর্ে হর্ব এমি ।  

 

  ২০শে এপ্রিল ২০২২ দপুুর ১২ টা থেশে  আর্বদি জমা পদো সম্ভব হর্ব ।  

 এই সাপ্রভিসটট ১১ই থে ২০২২ দপুুর ১২টা পর্ িন্ত োর্ িের োেশে ।  
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