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হয্ােলা! 

ei বi আপনােক পরামশর্ েদয়ার uেdেশয্ ৈতির করা হেয়েছ েযন আপিন েয ধরেনর কমর্সংsান চান তা েপেত  

পােরন.  ei pিkয়ািটর নাম েদয়া হেয়েছ "িনিদর্  কের কােজর eবং তেথয্র জনয্." 

 

 িনিদর্  কের বলেত িক েবাঝায়? 
eটা দরকার কাজটা ভােলাভােব েবাঝার o করার জনয্. তাছারা আপিন িক কাজ  করেত চান eবং িকভােব তা 

বুঝেত  সাহাযয্ কের. 

 ei pিশkেণর 3িট pধান পযর্ােয় ভাগ করা হেয়েছ: 

a- আপনার বয্িkগত ৈবিশ য্ িবে ষণ; 

b- eকিট ভিবষয্ত েপশাদারী pকেlর unয়ন; 

c- সিঠক কাজ েখাঁজা. 

 

 ei বi িকভােব গিঠত হয়? 

বiিট সাত aধয্ােয় ভাগ করা হেয়েছ. 

pথম িতনিট (a েথেক c) iিতমেধয্ uপের েদয়া হেয়েছ.  pেতয্ক পযর্ােয়র জনয্ আপনােক িক eবং িকভােব 

করেত হেব e বয্পাের  িকছু সহয িটপস েদয়া হেয়েছ e বiিটেত. 

কাজ সmিকর্ ত aিধকার o কতর্ বয্ pসে  চতুথর্ aধয্ােয় আেলাচনা করা হেয়েছ. 

প ম aধয্ােয় কােজর িল  রেয়েছ যােত েরােমর িভতের কাজ খঁুেজ পাoয়া যায়, সােথ িকছু দরকারী inারেনট 

সাiট যা আপনােক সাহাযয্ করেত পাের. 

aবেশেষ, েশষ aধয্ােয় িনেদর্ শনার pধান নীিত েলা iংেরিজ, ফরািস o বাংলায় aনুবাদ  করা হেয়েছ. 
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ei pথম পযর্ােয়র মূল uেdশয্ হল আপনার বয্িkগত ৈবিশ য্ েলা সনাk করা যা আপনার কাজ েখাঁজার জনয্ 

দরকার হেব. 

বsত, আপিন যখন eকিট কাজ  খঁুজেছন, তখন আপনােক বুঝেত হেব আপিন িক ভাল েবােঝন eবং আপিন িক 

ভাল েবােঝন  না , আপনার িক ভাল লােগ eবং িক ভাল লােগনা . eটা আপনােক বুঝােব েকান েপশাটা 

আপনার জনয্ সবেচেয় uপযুk eবং আপিন করেত পারেবন. 

আপনার বয্িkগত ৈবিশ য্ সনাk করার জনয্ নীেচ 4 িট p  o utর েদয়া আেছ. pিতিট pে র জনয্, আমরা 

আপনােক utর খঁুেজ েপেত িকছু kু িদেয় সাহাযয্ করেত পাির . 

 

 # 1 p : আপিন e পযর্n িক িক কাজ কেরেছন ? 
ei pে র uেdশয্ হল, আপিন িনেজেক িবচার কের আপিন িক িক কাজ জােনন তা সনাk করা eবং িলখা 

(েযমন আপিন িক িক ভাষা জােনন , আপিন গাড়ী বা েমিশনাির েমরামত করেত পােরন িকনা, কিmuটার বা 

aনয্ানয্ যnt বয্বহার করা িশেখিছ িকনা iতয্ািদ.) যা আপনার কােজর uপেযাগী হেত পাের. আমরা ei p টােক 

চার ভােগ িবভk p  কেরিছ : 

 আপিন aতীেত sুল বা  pিশkণ েকnd েথেক যা িশেখেছন তা আমােদর বলুন eবং িলখুন. 

 েকান কােজ আপিন ভাল পারদিশর্ হেয়েছন  ? েকন বা িকভােব ? েকান কােজ ভাল করেত পােরন 

নাi eবং েকন ? 

 আপনার সবেচেয় পছেnর কাজ িক িছল ? েকন ? eবং আপনার িক কাজ পছn হয়িন ? 

 আপিন েয েয কাজ িশেখেছন eবং জােনন তার eকিট তািলকা ৈতির ক ন. আপনার মন েথেক  

যা আেস  সমs িকছু িলখুন, eবং তারপর eর মধয্ েথেক  আপিন  10 িট  সবেচেয় tপূণর্ কাজ 

িনবর্াচন ক ন. 

 

 

আপনার  বয্িkগত  ৈবিশ য্  িবে ষণ  পরীkা A 
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 p  2:  িক িক কাজ িশখােত পারব ? 
েয কাজ েলা আপিন  িশখােত পারেবন েস কাজ েলা আপিন  জীবেনর িবিভn সমেয় বয্বহারo করেত 

পারেবন  (েযমন: কােজ, পিরবাের, aবসের, iতয্ািদ). e বয্বহার করেত পারা  eকিট কােজর খুবi সহায়ক হেব 

েযটা আপনার বয্িkেtর িদক েথেক. 

নীেচর তািলকার িবেবচনা কের ডােন েযেকান eকিটেত X িচh িদন : 

আমার চিরt বা বয্িkগত ৈবিশ য্ :                        না al     েবিশ    জািন না 

1.আিম aেনক ভাল বুিঝ -     

2.আিম s  uপsাপন  eবং ভাল িলখেত  পাির -     

3.ভালভােব তথয্ েpরণ করেত সkম -     

4.আমার ভাল sরণশিk রেয়েছ  -     

5.আিম েকান কাজ ভালভােব সাজােত পাির -     

6.আিম ভাল েনতৃt িদেত পাির -     

7.আিম সময়ানুবিতর্ তা পালন করেত সkম -     

8.আিম িনেজেক ভাল unিত করেত পাির -     

9.আিম ভালভােব eকিট নতুন ধারনার unিত করেত পাির -     

10.আমার ঢ় ধারনা আেছ ৈশিlক o সৃজনশীল বয্পাের     

েযন িকছু ৈতির করেত পােরন -     

11.আিম  uপকরণ, েমিশনপt eবং যntপািত বয্বহার করেত পাির -     

12. aনয্েদর সমসয্া নেত eবং বুঝেত  পাির -     

13.আমার eকিট ভাল কােজর kমতা  আেছ -     

14.আিম dত o িনভুর্ লতার সে  কাজ করেত পাির -     

15.আিম কিmuটার eবং কিmuটার সর াম িল বয্বহার পাির -     

16.আমার eকিট ভাল মেনােযাগী  kমতা আেছ -     

17.আিম কােজর বয্পার েলা সহেজ পাির -     

18.আিম  আমার কাজ  dত চািলেয় িনেত পাির -     

19.আিম eকিট কাজ ভালভােব পযর্েবkণ কির -     

20.আিম খুব adুত -     

21.আিম gিপং িসেsেম ভালভােব কাজ  করেত পাির -     

22.আিম আমার কাজ খুব sাধীনভােব করেত পছn কির -     

23.আিম কাজ িনেজ িনেজi  করেত পাির -     

24.আিম  দািয়tবান -     

25.আমার uপর ভরসা করা যায় –     

26.aনয্ানয্: ...................................                                                       

A 
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 p  3: আপনার েকান কাজ পছn ? 

eখােন আপনােক মাকর্  করেত হেব িনেচর েকান েকান ৈবিশ য্ েলা আপনার কােজর জনয্ pেয়াজনীয়. 

নীেচর তািলকা েথেক েয েকান 5 িট সবেচেয় tপূণর্ িবষয় যা আপনার কােজর জনয্ দরকার তা  X মাকর্  

ক ন :  

1. েখালা sােন কাজ করা  

2. িভতের কাজ করা  

3. eমন eকটা কাজ করা যা aনয্েদর জনয্o uপকারী  

4. পাবিলেকর সােথ েযাগােযাগ রাখার জনয্  

5. িশ েদর সে  কাজ করা  

6.কােজ  sাধীনতা বা eকা eকা কাজ করা  

7. eকিট দেলর সােথ কাজ করা  

8. দািয়t পাoয়ার জনয্  

9. েনতৃেtর কাজ করা  

10.িনেদর্ শনায় কাজ করা  

11. নতুন নতুন udাবন করা  

12. পির ম পূণর্ কাজ করা  

13. হােতর  কাজ করা  

14. সিঠক কাজ করা  

15. বুিdদীp কাজ করা  

16. aতয্াধুিনক যntপািত সে  কাজ করা  

17. তথয্ব ল সর াম িলর সােথ কাজ করা  

18. প পািখর সে  কাজ করা  

19.aেনক  েঘারা-েফরা করা  

20. ভাল েবতন পাoয়ার জনয্  

21. eকিট ভাল েপশা বা কাজ পাoয়ার জনয্  

22. কােজর সময়সূিচ aিনিদর্  (েযেকান সময়)  

23. eকিট িনিদর্  সময়সূিচ  

24.আপিন আপনার বয্িkগত জীবন েথেক িনেজেক সরােত  পােরন  eমন  eকিট কাজ  

25. eকটা ভােলা কােজর সmাবনা জনয্ েযন ভিবষয্েতo করেত পাির  

26. aনয্ েকাmানীর বা েদাকােনর সে  pিতেযািগতায় কাজ করা  

27. সহকম েদর সােথ pিতেযািগতায় কাজ করা  

28. eকিট পির ারo  সংjািয়ত  কেমর্র ভূিমকা পাoয়ার জনয্  

29. eকিট সুnর পিরেবেশ কাজ করা  

30. aনয্ানয্: .....................................  

A 
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 p  4: আপিন েকানটা েপশা িহেসেব েবেছ িনেত চান ? 

ei েশষ p িট আপনার  কােজর sােনর সােথ সmিকর্ ত েযখােন আপিন কাজ করেত চান. 

িনেচর েদয়া তািলকা েথেক আপিন করেত চান eমন 3 িট কাজ িনবর্াচন ক ন eবং িলখুন যা আপিন ধু 

করেতi চান না আপনােক আপনােক আকষর্নo কের. 

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

 

pধান pধান কােজর েkt : 
 1.মানব েসবা বা সািভর্ স জাতীয় কাজ : েহয়ারে সােরর বা চুল কাটার কাজ, পালর্ার, টুয্িরs গাiড, বাের, 

oেয়টার, pিশkক, িশkক, িkনার, বাcােদর েদখা না করা, গািড় চালােনা... iতয্ািদ. 

 2. িবkয় করা : েদাকােনর কাজ, েকাmািনর pিতিনিধ িহেসেব িবkেয়র কাজ, ে েট িবkেয়র কাজ, eকিট 

েদাকােনর মািলক হoয়া, দােমর কাজ... iতয্ািদ . 

 3. কৃিষ o খাদয্ খােত কাজ : কৃষক, মািল বা বাগােনর কাজ, েশফ বা বাবুিচর্ , পয্ািs েশফ বা েকক o িমি  

জাতীয় খাবার ৈতিরর কাজ... iতয্ািদ. 

 4. pযুিk সংkাn বা েটকিনেকল কাজ: কল o পাiপ িফিটংেয়র কাজ, কােরn িমিst, বািড় ৈতির করার 

জনয্ পিরমাপ কের নকশা ৈতির করার কাজ, আসবাবপt িঠক করার কাজ, রাজিমিst কম , িচtিশlী বা রং করার 

কাজ... iতয্ািদ. 

 5. মানুেষর েসবা o সহায়তা মূলক কাজ : নাসর্, ডাkার, সমাজকম , েদাভািষর কাজ, বৃdেদর সাহাযয্কারী, 

মেনাৈবjািনক, েবিব িসsােরর কাজ... iতয্ািদ. 

 6. aিফিসয়াল কাজ: েসেkটাির, েকরািন, িহসাবরkক, কল েসnােরর কাজ, iতয্ািদ. 

 7. িশkামূলক কাজ: িশkক, িশkাদােন সাহাযয্কারী, pিশkক, পরামশর্দাতা... iতয্ািদ. 

 8. িবjান  িবষয়ক কাজ : iি িনয়ার, পদাথর্িবদ, sপিত, গিণতিবদ, লয্াব কম , কিmuটার িনেয় কাজ কের 

যারা, েpাgামার... iতয্ািদ. 

 9. সাংsৃিতক o মানবতাবাদী কাজ:  সাংবািদক, েলখক, aনুবাদক বা েদাভািষ, লাiেbরীয়ান, 

সমাজিবjানী, iিতহাসিবদ, আiনজীিব... iতয্ািদ কাজ. 

  10.িফl বা িবেনাদেনর কাজ: িচtিশlী, আেলাকিচtী বা ছিব েতালা, িডজাiনার, গায়ক, aিভেনতা, 

েরকিডর্ , শb pেকৗশলী,পিরচালক... iতয্ািদ. 
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ei িdতীয় পযর্ােয়, আপিন আপনার লkয্ েকান েপশা  বা pিশkণ (aথর্াৎ আপিন িক কাজ করেত চান  aথবা 

েকান ধরেনর pিশkণ আপিন িনেত চান তা িচিhত করা) eবং ei পিরকlনা আপনার  লkয্ aজর্ ন পযর্n 

eিগেয় িনেয় েযেত হেব. 

eখােন  আমরা আপনােক সাহাযয্ করার জনয্ িবিভn পেয়n ৈতির কেরিছ : 

- আপনার িক িক জানা আেছ, 

- আপনার কমর্জীবন লkয্ িক বা িক করেত চান, 

- িকভােব আপনার েপশাদারী pকেlর unয়ন বা pেফশনাল pেযk ৈতির কেরেছন. 

 

 আপনার চিরt বা ৈবিশে য্র ভারসাময্ 

আপিন আপনার pধান বয্িkগত ৈবিশ য্ েলা  িনেদর্ শ কেরেছন আেগর pে র utেরর মাধয্েম eজনয্ 

আপনােক ধনয্বাদ eবং utর িব েথেক আপনার ৈবিশ য্ সmেকর্  ধারনা করেত পারব: 

 আপনার দkতা eবং আপনার pযুিkগত দkতা, 

 আপিন যা েবােঝন তা aনয্েক েবাঝােনার মত দkতা, 

 েযসব িকছু আপিন আপনার কােজ েপেত চান, 

 আপনার েকান কাজ পছn. 

আপনার ৈবিশ য্ েলা বেল  আপিন  iিতবাচক িদক o েনিতবাচক িদক েলা মূলয্ায়ন করেত পারেছন. যার 

ফেল e েলা আপনােক  আপনার পছেnর  eকটা কাজ েবেছ িনেত সাহাযয্ করেব . 

 

 

  

eকিট ভিবষয্ত েপশাদারী pকেlর unয়ন B 
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 আপনার কমর্জীবন লkয্ 

আপনার কমর্জীবন লkয্ হল েয কাজ আপিন করেত চান , aথবা আপনার েপশার েkt েযখােন আপিন কাজ 

করেত চান. eটা হেত হেব  1)আপনার uপযুk 2) আপনার পছn aনুযায়ী eকিট কাজ. 

আপনার কমর্জীবন বা কােজর লkয্ িনধর্ারণ করার জনয্: 

আপনার বয্িkগত ৈবিশ য্ িবচার কের ঐ কােজর জনয্ পারেফk িক না তা aনয্েদর সােথ িনেজেক তুলনা কের 

বুঝেত পােরন. তাহেল আপিন বুঝেত পারেবন আপনার জনয্ িক িক কাজ িঠক আেছ. 

 

কাজ সmেকর্  আরo তথয্ েপেত: 

 আপিন িবিভn কাজ সmেকর্  তথয্ েপেত কেয়কিট oেয়বসাiেট তাকােত  পােরন. 

Http://orientaonline.isfol.it  বা    www.professioni.info: 

েযখােন আপিন বাস কেরন তার কাছাকািছ  COL বা oিরেয়েnশন েসnাের বা েবকারt সংsায় eকটা 

eপেয়nেমn িনেত পােরন. 

 

 COL েখালা থােক সবার জনয্. eটা েযেকােনা বয়স, জাতীয়তা বা েপশাগত িনিবর্েশেষ সমs নাগিরকেদর 

জনয্ েখালা থােক. িবনামূেলয্ পরামশর্ eবং uপেদশ pদােনর জনয্ (েরােম COL eর 16িট শাখার তথয্ েশেষ 

eকিট তািলকা পােবন) আেছ. িনিদর্  েকান ডkেমেnর pেয়াজন হয় না; ধু eকটা েফান কলi যেথ  (েয 

েকান বয্িk) eকিট eপেয়nেমn িনেত. 

COL েথেক আপিন েয সুিবধা েপেত পােরন: 

 আপনার েপশাদারী pকl unয়েন সাহাযয্ পােবন 

 আপনার CV বা েকািরকলুম psত eবং কােজর সnান করেত সাহাযয্ েপেত পােরন 

 িবিভn pিশkণ o কােজর aফার েদখেত পােরন 

 

 আপিন  Porta futro েযেত পােরন, eটা েরােমর eকিট িবিlং. eটা আপনার pকl unয়ন eবং আপনার 

চাকরী েখাঁজার েkেt সহায়তা করেব. আপিন যিদ 18 বছেরর uপপের হন, তাহেল aবশয্i িনবnন করার সময় 

তােদর aিফেস aয্াপেয়nেমn বুক করেত পােরন. 

 

 aবেশেষ, Integra েpাgােমর মাধয্েম কমর্জীবন িনেদর্ িশকা eবং pিশkণ gহন করেত পােরন. eখােন 

িকছু pেজk আেছ িবেশষ কের িবেদশী apাpবয়s িমনিরেদর জনয্ লেkয্ . 
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  আপনার কমর্িজবন বা ভিবষয্ত পিরকlনা 

আপনার ভিবষয্ত পিরকlনা বুঝায় েয েপশা  আপিন িনবর্ািচত কেরেছন েস কাজ, িবেশষ কের,ভিবষয্েত েয 

কাজ করেত হেব েসটার সব িকছু িবsািরত িববরণ িদেয় eকিট কমর্ পিরকlনা. 

আপনার ভিবষয্ত েপশার পিরকlনায় যা িনেদর্ শ করা আবশয্ক: 

 আপনার েকান কাজ বা েপশাটা আপনার লkয্ (েযটা আপিন পূবর্বত  B2ধােপ বেলিছেলন) 

 eকটা তািলকা েযটা আপনােক aবশয্i করেত হেব ঐ বয্পার েলা  িনেয় েয েলা আপনার কাজ পাoয়ার 

জনয্ খুবi দরকার 

 যিদo আপিন iিতমেধয্ সmn কেরেছন েসi তািলকাটা 

 আপিন  আপনার pথম পদেkপ o সামেনর িদন িলর আেরকটা তািলকা ৈতরী করেত হেব  

(সময়ানুkিমক বা pথম েথেক) িক েয তািলকা. েযটােত আপনার আগামী কেয়ক সpােহর কাযর্kম সmূণর্ েপ 

eবং যত র সmব বণর্না করা uিচত 

 

eকটা বয্পার েযটা আপনােক করার জনয্ িসdাn েনয়া uিচত ( চাকরী েখাঁজার আেগ) uদাহরণs প আপনার 

jান o দkতা, eকিট েভােকশনাল ে িনংেয়  িকছুিদন করার মাধয্েম েদখেত হেব আপিন কাজটা করেত 

পারেবন িক না aথবা আপনার পছn হয় িক না. তারপর ei কােজর জনয্ আপনােক িবিভn েকাmািনেত aফার 

করেত পাের.  ei  কােজর aফার েলা o কােজর তেথয্র জনয্ COL o েকnd িলেত িবjাপনেদয়া হয়. 

 

ei বৃিtমূলক কােজর pিশkন েকাসর্ েলা িবিভn পাবিলক o pাiেভট uভয় িশkা pিত ােনর dারা েদoয়া 

হয়. eiসব pিশkণ েকাসর্ সmেকর্  তথয্ েপেত হেল COL, Centri per l’impiego (CPI), Porta Futuro 

eবং Province of Rome’s eর website  http://www.provincia.roma.it / percorsitematici 

/formazione(section: Bandi e Avvisi)  েখাঁজ রাখেত পােরন. িবেদশীেদর জনয্ iতািলয়ান ভাষার েকাসর্ 

সmেকর্ o তথয্  (www.incontragiovani.it) ei সাiেট পাoয়া যায়. 
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ei aধয্ােয় িকছু তথয্ o পরামশর্ পােবন যা কাজ েখাঁজার জনয্ তৃতীয় পযর্ােয়র তথয্ o বয্বহািরক uপেদশ . 

4 িট পেয়n রেয়েছ কাজ েখাঁজার জনয্ : 

 CPI  েত িনবnীকরণ 

 কােজর জনয্ aনুসnান 

 আপনার CV বা েকািরkলুম psিত 

 কােজর জনয্ আেবদন 

 

 CPI েত নাম িলখােনা বা িনবnীকরণ 

CPI  ধুমাt আপনার চাকরী েখাঁজার জনয্ aপিরহাযর্ নয় বরং iতািলর মেধয্ আপনার থাকার জনয্o জ রী. 

বsত, সmাবয্ চাকরী েখাঁজার জনয্ বাসsােনর পারিমট (Permesso di Soggiornoper attesa occupazione) 

িবেশষ কের আপনার বয়স যখন 18 বছর হেব তখন আপনার CPIেত িনবnেনর pমাণ থাকা আবশয্ক. 

 

যখন আপিন CPI েত তািলকাভুk হেবন তখন আপিন aিবলেm কাজ পাoয়ার জনয্ িডেkয়ার হেবন . বsত, 

CPI eর pাথিমক  কাজ হল েবকারেদর eবং যারা কাজ aফার কের তােদরেক eকিtত করা. 

 

ei িনবnীকরন েরােম বসবাসকারী 16 বছেরর uপেরর সবার জনয্. আপনােক আপনার কােজর দkতাo  CPI 

েত িনবnন করেত হেব. ei িনবnেনর eকিট আপনার েপৗরসভার জনয্ ( েশেষ আপিন সকল েপৗরসভা eবং 

CPI eর  eকিট তািলকা পােবন). 

 

 

সাiন আপ করার জনয্ আপিন িনেজ eবং েযাগয্তাসmn aপােরটর সে  িনেয় যােবন eবং আপনার সােথ 

আনেত হেব: 

 আপনার সুরkার জনয্ eকজন aিভভাবক েতাতর িনেয়ােগর কিপ, 

 CPI েত সাiন আপ করার জনয্ আপনার আiিন aিভভাবেকর (েতাতর) aনুমিত, 

সিঠক কাজ েখাঁজা eবং কাজ খঁুেজ পাoয়া C 
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 আপনার aিভভাবক বা েতাতেরর পk েথেক আপনার সােথ eকজন aপােরটর েযেত হেব, 

 আপনার বসবােসর পারিমট বা েরিসেডn িনেত হেব 

 আপনার টয্াk েকাড বা েকািডেছ িফসকােল 

 eবং আপনার েপরেমেস্সা িদ সেjােনর্া বা eর িরিসভূতা. 

 

েরিজsার করার জনয্, আপনােক আপনার েডেমাgািফক তথয্ (নাম, জn তািরখ, নাগিরকt, আপিন েযখােন 

বসবাস কেরন... iতয্ািদ) eবং pেয়াজেন আপনার িশkা সmেকর্ , pিশkণ, eবং, আপিন আপনার েপশাগত 

aিভjতা সmেকর্  বলেত হেব . আপনােক eকিট েরিজেsশন নmর িদেব েযটা আপনার CV েত িলখেত হেব. 

আপিন CPI েত সাiন আপ করার পের, আপনােক CPI e েযেতi হেব eমনটা নয় . যাiেহাক, আপনার যখন 

18বছর হেয় যােব তখন েগেল আপনােক তারা িবিভn কােজর psাব eবং বৃিtমূলক pিশkণ েকাসর্ সmেকর্  

তথয্ িদেত পাের. 

 

 কােজর বা চাকরীর জনয্ aফার েখাঁজা বা aনুসnান করা 
িবিভn জায়গা eবং িবিভn uপায় আেছ  চাকির খঁুজেত . 

 

 আপনার eলাকার েবসরকারী - সরকারী েসবা সমূহ: 

- CPI: তারা েযসব কমর্ খািল আেছ তা pকাশ কের. আপিন যিদ আgহী হন তাহেল CPI eর বরাবর আেবদন 

করেত পােরন. তারা সরাসির েকাmানীর হেয় eকিট pাক িনবর্াচেনর বয্বsা কের থােক. 

(http://co.provincia.roma.it/ido/bachecapubblicaprov.aspx) 

- Porta futuro: কােজর িবjিp o pিশkেণর িবjিp তারা তােদর oেয়বসাiেট eবংতােদর aিফেস pকাশ 

কের (www.portafuturo.it). আপিন যিদ 18 বছেরর oভার হন, তাহেল আপিন তােদর aিফেস CV জমা 

িদেয় সরাসির েরিজsার aথবা aন লাiেন আপনার CV িদেয় pাথ  িহেসেব আেবদন করেত পারেবন. 

- COL: eরা কােজর psাব বা িবjিp সংgহ কের িবেশষ কের জব eেজিn েলা েথেক . eটােত CPI eর 

মত েকাmানীর জনয্ pাথ  িনবর্াচন করার বয্বsা  হয় না. aতপর, আপিন যিদ inােরেsড হন তাহেল সরাসির 

েকাmািনেত আপনার আেবদন জমা িদেত পােরন. 

- পুেরা Lazio a ল পk েথেক কােজর aফার সমূহ pকাশ কের ei  Porta lavoro oেয়বসাiেট : 

http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/ 

- ম o সামািজকনীিত মntণালয়  িবিভn কাজ o কােজর পরীkা সnেneকিট oেয়বসাiট pকাশ কেরেছ. 

আপিন েসটাo েচক করেত পােরন  www.cliclavoro.gov.it  
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 eছাড়াo িবিভn চাকরীর খবেরর কাগেজ লkয্ করেত পােরন. েযমন : 

 Lavorare 

 Roma Giovani 

 Lavoro Facile 

 Roma Lavoro 

 Trova Lavoro 

 Lavorare a Roma 

 Porta Portese 

eiসব পিtকার  িকছু COL  e পাoয়া যায়. 

 

 inারেনট হল চাকরী েখাঁজার জনয্ আেরকিট tপূণর্ বয্বsা. 

uদাহরণs প িকছু oয়েয়বসাiেটর িঠকানা েদয়া হল: www.monster.it,  it.jobrapido.com,  

www.careerjet.it,  www.motorelavoro.it,  www.cliccalavoro.it,  www.jobisjob.it,  

it.indeed.com,  lavoro.trovit.it,  www.jobcrawler.it,  www.mrlavoro.com.  

 

 িকn pায়i আমরা চাকরী েখাঁজার েkেt সবেচেয় ভাল পথটা বয্বহার কির না েসটা হল মুেখর শb. 

aথর্াত  আপনার চারপােশ যারাথােক তােদর সে  আপনার চাকরী েখাঁজার আেলাচনা. 

আপনার আশপােশর ধুমাt বnুেদরেক  নয়  বnুর বnুেদরেকo, pিতেবশী,পিরিচত েদাকানপাট, যত র সmব 

পিরিচত-aপিরিচত সবাiেক জানােনার েচ া করেবন. 

 

 আেরকিট কাযর্কর পnা হল িবিভn েকাmানীেত বা কােজর েkেt আেবদন করা. ei েkেt আপিন 

েকাmানীর সােথ েযাগােযাগ রাখেবন eবং েচ া করেবন inারিভu দoয়ার জনয্ eমনিক যিদ আপিন নাo 

জােনন েয তারা কমর্চারী খঁুজেছন িক না. 

eটা করার জনয্ pথম দরকার হল েকাmানীর নাম eবং েযাগােযােগর িঠকানা.  জনয্ aনুসnান করা হয়. েযটা 

আপিন ei oেয়বসাiেট েপেত পােরন.  www.infoimprese.it,  www.guidamonaci.it  

eেkেt আপিন িচিঠ বা i-েমiেলর মাধয্েম আপনার  CV সহ আেবদন পাঠােত পােরন (aনুেcদ C4আেছ). 

aথবা আপিন িনেজ েযেয় বা েফােনর নাধয্েম েযাগােযাগ করেত পােরন. 

eভােব eকিট কাজ েপেত হেল eকটু ক  কের aিধক সংখয্ক (anত eকশত) িচিঠ পাঠােত হেব. েকাmািন 

aিবলেm সাড়া না িদেল হতাশ হেবন না কারন তারা আেবদন জমা েনয় িঠকi যখন তােদর eকজন কমর্চারীর 

pেয়াজন হয় তখন তারা আেবদনটা খুেল েদেখ. 
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 আপনার িসিভ CV psিতকরণ 

CV হল eকটা ডkেমn. আপিন যখন eকিট কােজর জনয্ আেবদন কেরন তখন eটা eকজন েযাগয্ কম  

িহেসেব আপনােক uপsাপন কের . তাi ei tপূণর্ ডkেমnটা eমন ভােব ৈতির করেত হেব েযন eটােত 

আপনার েযাগয্তা েলা ফুেট uেঠ. 

সাধারণ ি েকাণ েথেক, CV aবশয্i ভাষার o বানােনর ভুল না কের পির ার eবং সহেজ পড়া যায় eমন  

হoয়া uিচত. ei কারেণ eিট কিmuটার িদেয় পির ার eবং s   েলআuট (eকটা েথেক aপরটা  পৃথক 

পৃথকভােব, িশেরানাম আnারলাiন বা গাঢ় হাiলাiট  িদেয়) করা আবশয্ক. eিট 1 বা 2 পৃ ার েবশী করা uিচত 

হেব না. তথয্ েলা aবশয্i kমানুসাের িলখেত হেব. 

িবষয়বsর ি েকাণ েথেক িনmিলিখত তথয্ CV েত anভুর্ k করা আবশয্ক: 

 বয্িkগত তথয্: নাম o বংশগতনাম, জn sান eবং জn তািরখ, িঠকানা, েটিলেফান নmর o i-েমiল 

িঠকানা,  িনবnন সংখয্া. 

 িশkাগত েযাগয্তা o কােজর pিশkণ:আপিন যতটুk পড়া না কেরেছন তা,িক িক pিশkণ িনেয়েছন,িক 

িক িডেpামা  aথবা েযাগয্তা আেছ, েযখান েথেক pিশkন িনেয়েছন েসi pিত ােনর নাম, েকাসর্  eবং 

েশষ করার তািরখ, pদানকারীর নাম. eছাড়াo আপিন  ঐসব েকােসর্র বা েযাগয্তার নাম িলখেত পােরন 

েয েলা আপিন কেরেছন . 

 েপশাগত aিভjতা : আপিন েয কাজ কেরেছন তার নাম, আপনার কােজর পদিবর নাম, কােজর ধরন, 

আপিন েয েকাmািনেত কাজ কেরেছন তার নাম, কাজ   eবং েশেষর তািরখ, আপনার কতর্ বয্ eবং দািয়t 

িক িছেলা েসটা. eছাড়াo আপিন আপনার aনয্াn কnাক ছাড়া কােজর aিভjতা "কােলা কাজ" িনেদর্ শ করেত 

পােরন. 

 েমৗিখক eবং িলিখত ভাষার aিভjতা : মাতৃভাষা, aনয্ানয্  ভাষা যা আপিন জােনন eবং কত ভাল 

জােনন .  
 তথয্pযুিkগত jান eবং কিmuটার সmেকর্  jান. 

 aনয্ানয্ তথয্ : jান eবং কােজর দkতা সনাk করা হেয়েছ (ধাপ A eবং B েথেক)েযটা খুবi tপূণর্ 

আপিন েয কােজর জনয্ আেবদন কেরেছন. 

 সmব হেল uপেরর ডানিদেক eকিট ছিব anভুর্ k করেত পােরন. ছিবটা aবশয্i সুnর o েkাজ-আপ  

হেত হেব. 

CV ৈতিরর জনয্ িবিভn মেডেলর eবং গঠন পdিত আেছ.  েযমন, Europass CV যা iuেরাপীয় কিমশন dারা 

psািবত  হেয়েছ.  (http://europass.cedefop.europa.eu/it/home) .  

িকn, আপনােক েয ঐ ভােবi CV ৈতরী করেত হেব  eমনিট নয় আপিন sাধীনভােব আপনার িনেজর CV 

িনেজi ৈতির করেত পােরন. 
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তাছাড়া COL, CPI, eবং Porta Futuro- eর aপােরটরেদর dারা আপিন  আপনার CV psত  করেত 

পােরন. 

eছাড়া আপিন আপনার িকছু িভিজিটং কাডর্  ৈতরী করেত পােরন . আপিন যখন েকান েলাক বা েকান বয্s 

কােজর pিত ােন যােবন তখন আপিন ঐ েলা তােদরেক িদেয় আসেত পােরন. eরমেধয্ aবশয্i আপনার 

নাম, বংশগত নাম, েটিলেফান নmর  বা i-েমiল িঠকানা (যিদ আপিন বয্বহার কেরন), েয কাজ আপিন 

খঁুজেছন,  আপনার েযাগয্তা (আেগর কাজ aনুযায়ী), আপিন েয েকাসর্ কেরেছন, বয্িkগত চিরt... 

uদাহরণs প থাকেত হেব. eটা aবশয্i েছাট o কিmuটার dারা েলখা থাকেত হেব. 

 

 চাকরীর জনয্ আপনার আেবদন জমা িদন 
 মেন কেরন,  েকাথাo pকাশ হoয়া চাকরীর িবপরীেত আপিন আেবদন করেতেছন বা েকান েকাmানীেত 

দরখাss প eকিট িচিঠ পাঠােcন তাহেল দরখােsর বা েpেজেnশন িচিঠর  সােথ আপনার CV aবশয্i  

পাঠােনা uিচত. 

দরখাs  বা েpেজেnশন িচিঠ aবশয্i সংিkp, পির ার eবং কিmuটার dারা েলখা থাকেত হেব . যিদ সmব 

হয়, eকজন বয্িkর বরাবর আেবদন করেবন (িতিন হেত পােরন  িযিন চাকরীর িবjাপন  িদেয়েছন, aথবা 

eকজন ময্ােনজার, aথবা eকিট েকাmানীর মানব সmদ ময্ােনজার ). আেবদনপেt আপিন ei কােজর জনয্ 

uপযুk েকন তা বয্াখয্া করেত হেব   eবং আপনার শিk বা দkতা তুেল ধরেবন  . eছাড়াo আপিন ei িনিদর্  

েকাmািনেত কাজ করেত icুক েকন কারণ বণর্না করেত পােরন. েশেষ আপিন eকিট  সাkাতকােরর বা 

inারিভuেয়র জনয্ আপিন  psত  তা বলেত পােরন. eছাড়াo েকাmািন সহেজi েযন আপনার সে  

েযাগােযাগ করেত পাের, eজনয্ আপনার েযাগােযােগর তথয্ (সাধারণত uপেরর বাম িদেক আপিন আপনার 

নাম, িঠকানা, েমাবাiল েফান নmর eবং আপনার iেমiল িঠকানা িনেদর্ শ করেত পােরন) anভুর্ k করেত 

ভুলেবন না. 

 

 eকজন িনেয়াগকতর্ া যিদ আপনার েpাফাiল েদেখ  আgহী হন  তাহেল  আপনােক তারা eকিট 

inারিভuেয়র  জনয্ কল করেত পােরন. 

inারিভuেয়র জনয্ psত হেত , আপিন িচnা করেত পােরন েয , িসেলkররা আপনার সnেn, আপনার কাজ 

সmেকর্ , pিত ান সnেn আপনােক িক p  করেত পাের.  eবং eকিট েপশা inারিভu aনুকরণ হেব মেন 

েয p  আমার মেন করেত পােরন. eিট ভাল  হেব েয  েকাmানী eবং আপনার কােজর সmেকর্  তথয্ সংgহ 

কের ৈতরী হoয়া. 

inারিভuেয়র বা সাkাৎকােরর িদন আপনার সে  আপনার CV ‘র eকিট কিপ আনেত হেব.  আপিন  
িনেয়াগকতর্ ার সামেন আপনােক িকভােব uপsাপন করেবন eবং  আপিন েকমন আচরণ করেবন েসটা খুবi 

tপূণর্ িবষয় eবং ধু আপনার কথার uপর িভিt  করেব না তারা , কারণ, আপিন িনেজেক িকভােব 

C 
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uপsাপন eবং েকমন আচরণ কেরন েসটাo তারা লkয্ করেব. aতeব, ভdেদর মত (পির ার, পিরcn  

িকn িসmল) uপযুkভােব iিst করা জামা পরেবন,  বnুtপূণর্ মেনাভাব িনেয় িকn গmীরভােব আচরণ 

করেবন. eছাড়াo  সাkাতকােরর েত ডাকার জনয্ ধনয্বাদ িদেত ভুলেবন না . 

 

 েpেজেnশন িচিঠ বা uপsাপনা পেtর eকিট নমুনা: 
 
Mohammad  Tepanto 
Via S. Agata dei Goti 24, Roma 
Tel: 333 123456 

Dr. Marco  Rossi 
Ristorante IL Mulino 
Via Appia Nuova 143, 00100 Roma 

 
Oggetto: Candidatura per cameriere iscrizione  Roma Giovani del  29 maggio. 
 
Spett.le Dott. Marco Rossi, 

Con riferimento all’inserzione pubblicata sul giornale “Roma Giovani” del 7 Maggio, 
vorrei sottoporre alla sua attenzione il mio curriculum vitae augurandomi che posso 
essere di suo interesse. 

Ho da poco seguito un corso di lingua italiana e ho una buona conoscenza della lingua 
inglese. 

Sono un persone dinamico, affidabile e cortese. Sono abituato a laborare a ritmi intensi e 
ho una buona memoria. Pur non avendo maturato alcuna esperienza in questo settore, 
sono sicuro di riuscire a inserirmi, in breve tempo, nel team di lavoro. 

Ringraziandolo per l’attenzione rimango a sua disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento e per un eventuale colloquio.  

Con i migliore saluti 

                                                                                                                                              
Roma, 31 Maggio, 2013  

Mohammad Tepanto 
 

 

 

 

  

C 
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নীেচ আপিন িকছু কােজর aিধকার o দায়ীt বা কােজর আiন সmেকর্  জানেত  পারেবন  eবং আপিন সাহাযয্ 

করেত পােরন  sাকচােরর জনয্ েরফােরn o বাধয্বাধকতা সmেকর্  িকছু তথয্ িদেয় eবং pেয়াজেন পরামশর্ 

িদেত পারেবন. 

 18 বছেরার কম আেছ যারা 

iতািলেত  eকিট বাধয্তামূলক িশkা আেছ : 18 বছর বয়েসর নীেচ সব িশ েদর জনয্ বাধয্তামুলক  ধারাবািহক 

িশkা aথবা কােজর েকাসর্ করার গয্ারাnী বা িন য়তা িদেc eমpয়েমn চুিk. eকিট pিশkণ aথবা কমর্ 

aনুসরণ করা িবেশষ কের, 18 বছেরর কম বয়সী িশ রা pিশkণাথ  িহেসেব কাজ েপেত পাের. ত ণ 

কম েদরেক চুিkর মাধয্েম eকিট িশkানিবস pিশkণ o বৃিtমূলক pিশkণ uভয় pদান কের . 

eকজন িশkানিবিস িহসাব কাজ পাoয়ার জনয্ uপের uপsািপত পথ aনুসরণ ক ন, তেব pথেম eকজন 

িনেয়াগকতর্ া খঁুেজ েবর করা আবশয্ক. িশkানিবস চুিk িনিদর্  আiন সােপেk করা হয় .eবয্পাের আপিন  CPI 

বা ম o সামািজক নীিত মntণালয় dারা ৈতির oেয়বসাiেট আেরা তথয্ েপেত পােরন:  

www.nuovoapprendistato.gov.it / index.html. 

 

 18 বছেরর uপের  আেছ যারা 

eকজন aসহায়, aনাথ িবেদশী িশ  িহেসেব আপিন আপনার 18 বছর পযর্n নাবালক বয়েসর জনয্ eকিট 

আবািসক পারিমট েপেয়েছন. আপনার বয়স 18 বছর হেল আপিন আপনার বাসsান পারিমট বা েরিসেডn 

পাnর করার জনয্ eকিট দাবী করেত পােরন.  iতািলেত  আপনার গঠন dারা iিnেgশন pিkয়ার িভিtেত 

আপনার েহাs psত করা হয়. আপিন iিতমেধয্ eকিট িনয়িমত কাজ না েপেয় থাকেল  তাহেল, eকিট 

আবািসক পারিমট আপিন  6 মােসর  জনয্ ৈবধ, েযটা সmাবয্ কমর্সংsােনর জনয্ (চাকরী েখাঁজার জনয্ 

েরিসেডn) eকিট আবািসক পারিমট  েপেত  পােরন eবং 1 বার িরিনu করেত পারেবন. আপনার বসবােসর 

পারিমেটর পাnর জনয্ আপনােক aবশয্i CPI েত  িনবিnত হেত  হেব, িজjাসা করেত ভুলেবন না. 

কাজ সmিকর্ ত aিধকার o দািয়t বা কােজর 
আiন 
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ei eক বছের, eকিট েপশা বা কাজ খঁুেজ পাoয়া খুবi tপূণর্, aনয্থায় আপিন eকিট নতুন বাসsান পারিমট 

পােবন না eবং iতািলেত  aৈবধ হেয় যােবন. aনয্িদেক, আপিন  কােজর eকিট চুিk করেছন, আপিন আপনার 

বাসsান পারিমেটর পাnেরর জনয্ eবং চাকরী েখাঁজার আবািসক পারিমট (যিদ আপিন কাজ েপেয় 

থােকন)বািতল করার জনয্ aনুেরাধ করেত হেব. 

 

 িমক বা কম র aিধকার o দায়ীt 
 যখন আপিন eকিট কাজ পােবন, আপিন সামািজক িনরাপtা o বীমার পিরেpিkেত িবিভn aিধকার েভাগ 

করেত পারেবন. আপনার aিধকার সmেকর্  আরo তথয্ েপেত আপিন  িবেদশী িমক আiন ( INPS)eর 

oেয়বসাiেট েযেত পােরন:  www.inps.it  (Home/Informazioni/Lavoratori migranti) 

 

 eছাড়াo আপিন িবেদশী নাগিরক o কম েদর জনয্ িবেশষভােব psত  বi েদখেত পােরন: 

-The Vademecum Immigrazione come, dove, quando : “ হয্াnবুক িবেদশীেদর জনয্ ” ম o 

সামািজক নীিত মntণালয় dারা psত . ei সাiেট  8 িট ভাষায় (আলেবিনয়ান, আরিব, চীনা, ফরািস, iতািলয়ান, 

মলডািবয়ান eবং sয্ািনশ) তথয্ পাoয়া :  www.integrazionemigranti.gov.it  (িবভাগ: i servizi 

/Lavoro). 

- আর eকিট হয্াnবুক  "Stranieri, non stranieri. ABC del sicureza sul lavoro "eিট 11 িট ভাষায় 

(আলেবিনয়ান, iংেরিজ, ফরািস, iতািলয়ান, েপােলিnজ, পতুর্ িগজ, েরামািনয়ান, sয্ািনশ, তাগােলাগ / 

িফিলিপেনা, iuেkিরয়ান eবং আরিব) আেছ যা  INAIL  dারা psত. 

www.integrazionemigranti.gov.it(িবভাগ: i servizi /Lavoro). : eটােত পাoয়া যায়. 

 

 uপরn, আপিন  আiিন  েয েকান p  বা সমসয্ার জনয্ “িশ েদর সংরkণ ক ন” (Save the children) 

e aনুেরাধ করেত পােরন. িশ  সংরkণ কাযর্ালয় েখালা থােক pিত েসামবার, বুধবার eবং kবার 15.00 

েথেক 17,00 পযর্n: Via Volturno, 58 – 00185 Roma. aথবা কল করেত পােরন  e নmের Tel (+39)  

06.480.7001 . eেসািসেয়শন eর oেয়বসাiট,  www.dirittiaimargini.it , iতািল o iuেরােপ িশ েদর 

aিধকার সmিকর্ ত িবষেয় তথয্ o uপকরণ সংgহ করেত পােরন. 

 

  পিরেশেষ, আপিন আiিন েয েকান p  বা সমসয্ার জনয্  CivicoZero eর আiনগত িডপাটর্ েমেnর 

কােছ েযেত পােরন. CivicoZero eর  কাযর্ালয় েখালা থােক pিত েসামবার েথেক kবার 14.00 েথেক 

18.00, Via dei Bruzi  10, Roma, Tel : (+39) 06.9838.6049. 
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 ৈবষময্ 
 iতািলেত  জািত, রঙ, জাতীয় বা জািতগত utস বা ধম য় চচর্ া eবং িব ােসর uপর িভিt কের eকিট 

ৈবষময্ আiন  আেছ. তার মােন আপনােক েকu েকান িকছু বলেত বা িনেষধ  করেত পারেব না . কারণ ei 

েকান eক আপিন aনয্ েদশ েথেক আসা, আপনার  জািত বা রঙ বা aনয্ ধমর্ থাকেতi পাের . 

আপিন যিদ আপনার িনেয়াগকতর্ া, eকজন aয্াডিমিনেsশন aথবা eকজন iতালীয় নাগিরক dারা ৈবষেময্র 

িশকার হন যিদ আপিন চান েকােটর্  আপীল করেত পােরন. aেনক gপ আেছ যারা আপনার িব াস েলােক 

িব াস কেরন eবং আপনার পেk কাজ করেত পাের. Save the chilldren eর আiন িবভােগ ঐ gপ েলার 

বয্পাের জানেত পারেবন . 

 eছাড়াo আপিন  pেয়াজন েkেt জাতীয় ৈবষময্ aিফস UNAR (Ufficio per la promozione della 

partita di trattamento  e la rimozione delle discriminazione fondate sulla razza o 

sull’orizgine entica) e েযেত পােরন aিভেযাগ করার জনয্. তারা আপনােক সাহাযয্  করেত পােরন . 

UNAR েকেnd ি  েযাগােযাগ করেত পােরন  toll free number : 8000901010. aথবা তােদর 

oেয়বসাiেটর মাধয্েম েযাগােযাগ  কের uপকৃত হেত পােরন   www.unar.it. 
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eিবিস কমর্জীবন িনেদর্ িশকা eবং pিশkণ 

CLIO – কানিতেয়ের িলং িয়ি েকা েপর িলেngাশেন e  েলািরয়ানেতােমনেতা  

 

 

eরপর eখােন আমরা আপনােক oেয়ব সাiেটর eকিট সংিkp তািলকা িদব েযখােন আপিন  আপনার  জনয্ 

দরকারী তথয্ খঁুেজ েপেত পােরন যা আপনার  জনয্  সাধারণ িনেদর্ িশকা eবং iতািলেত বসবােসর জনয্ দরকারী  

 

 CPI - কমর্সংsান েকnd: 

েখালা: েসামবার েথেক kবার 9.00 টা েথেক 12.30. 

 ম লবার eবং বৃহsিতবার 14.45 টা েথেক 16.45 পযর্n. 

 

 Centro per l’impiego (CPI) , Roma Cinecittà 
eলাকা: Municipi  1, 2, 6, 9, 10, 11, 17 

Viale Rolando Vignali, 14 - 00173 Roma 

Tel: (+39) 06.67661, cpi.cinecitta @ provincia.roma.it   

 

 Centro per l’impiego (CPI) Roma  Ostia  
eলাকা: Municipi  12, 13, 15, Fiumicino 

Via Domenico Baffigo, 145-00121 Ostia  

Tel: (+39) 06. 67663510, fax: (+39) 06.67667758, cpi.ostia @ provincia.roma.it 

 

 Centro per l’impiego (CPI)  Roma  Primavalle  
eলাকা: Municipi   18, 16, 19, 20 

Via Decio Azzolino, 7-00167 Roma 

Tel: (+39) 06.61662682, fax: (+39) 06.6270798, cpi.primavalle @ provincia.roma.it 

 

 

কােজর জায়গার তািলকা eবং দরকারী 
inারেনট সাiট 
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 Centro per l’impiego (CPI)  Roma  Tiburtino  
eলাকা: Municipi   3, 4, 5 

Via Scorticabove 77-00156 Roma 

Tel: (+39) 06,45614909 / 07, fax: (+39) 06.45614921, cpi.tiburtino @ provincia.roma.it 

 

 Centro per l’impiego (CPI) Roma  Torre Angela  
eলাকা: Municipi   7, 8 

Via Jacopo Torriti, 7-00133 Roma 

Tel: (+39) 06.2017542, fax: (+39) 06.20627827, cpi.torreangela @ provincia.roma.it 

 

 S.I.L.D.  Servizio Insserimento al Lavoro Disabili (কমর্সংsান  জনয্ েকnd) 
Via Riamondo Scintu, 106 – 00173 Roma 

Tel (+39) 06.67668424 / 8425, fax: (+39) 06. 67668435 / 8369, sild@provincia.roma.it  

 

 Centro per l’impiego (CPI) Sapienza 
Via Cesare De Lollis 22, Roma 

Tel: (+39) 06.45606976, cpi.sapienza @ provincia.roma.it  

 

 Centro per l’impiego (CPI) Roma Tre  
Via Ostiense 169, Roma 

Tel: (+39) 06.57332858, cpi.romatre@provincia.roma.it   

 

 Centro per l’impiego (CPI) Tor Vergata  
Via Orazio Raimondo, 18, Roma 

Tel: (+39) 06.72592533, cpi.torvergata@provincia.roma.it   

 

aনয্ CPI- েলার  িঠকানা যা েরােমর সীমানার বাiের  (http://www.provincia.roma.it/centri-

limpiego-di-roma-e-provincia)  oেয়বসাiেট পাoয়া যায়. 

 

েরােমর জনয্ কাজ সংkাn সমs সমসয্ার জনয্ eকিট েটাল ি  নmর আেছ. েযটা িবিভn কােজর 

aফার, pশাসিনক পdিত eবং কমর্সংsান o pিশkেণর সুেযাগ সংkাn তথয্ pদান করেব. চাকরীর 

জনয্ েটাল ি  নmর : 800.81.82.82 
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eিবিস কমর্জীবন িনেদর্ িশকা eবং pিশkণ 
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 COL – (Centri di Orientaamento al Lavoro) চাকরী খঁুজেত সাহাযয্কারী 

সংsা 

COL aিধকাংশ িনmিলিখত সময় েখালা থােক: 

েসামবার o বুধবার 9.30 েথেক 13.00 

ম লবার eবং বৃহsিতবার 9.30 েথেক 13.00 eবং 15.30 েথেক 17.30  

kবার 9.00 েথেক 12.00. 

 

 COL Simonetta Tosi (Testaccio, Municipio 1) 

Via Alessandro Volta, 43- 00153 Roma 

(েভােকশনাল ে িনং েসnার "Simonetta Tosi" eর মেধয্) 

Tel: (+39) 06.57133889, fax: (+39) 06.5745486,  colsimonettatosi@comune.roma.it  

 

 COL San lorenzo(Municipio 3) 
Via degli Apuli, 5-00185 Roma 

Tel: (+39) 06 .4704735, fax: (+39) 06.49385092,  colsanlorenzo@comune.roma.it  

 

 COL Vigne Nuove (Municipio 4) 
Via Sergio Tofano, 90-00139 Roma 

(েভােকশনাল ে িনং েসnার "Aldo Fabrizi eবং Lella" eর মেধয্) 

Tel: (+39) 06.87187456, fax: (+39) 06.87195421,  colvignenuove@comune.roma.it  

 

 COL Tiburtino III (Municipio 5) 

Via W.A. Mozart, 77 - 00159 Roma 

Tel: (+39) 06.40814925, fax: (+39) 06.40801335,  coltiburtino@comune.roma.it  

 

 COL Luigi Petroselli  (Municipio 9) 
Via Tuscolana 208 / A - 00181 Roma 

(েভােকশনাল ে িনং েসnার "Luigi Petroselli" eর মেধয্) 

Tel: (+39) 06.96038683, fax: (+39) 06.96038753,  colluigipetroselli@comune.roma.it  

 
 COL Vignali (Municipio 10)  

Viale Rolando Vignali, 14 - 00173 Roma 

Tel (+39) 06.72902207, fax: (+39) 06.72973505,  colvignali@comune.roma.it  
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 COL Cenci (Municipio 11) 
Via Dei Lincei,93- 00147  Roma 

Tel: (+39) 06.45606921, fax: (+39) 06.45606921,  colcenci@comune.roma.it  

 

 COL  Carceri  (Municipio 11) 
(বnীেদর eবং pাkন বnীেদর কমর্সংsােনর জনয্) 

Via Dei Lincei, 93- 00147 Roma 

Tel: (+39) 06.45606925, fax: (+39) 06.45606925,  colcarceri@comune.roma.it  

 

 COL Guglielmo Marconi (Municipio 11) 
Largo Veratti, 30 - 00146 Roma 

Tel: (+39) 06.54602499, fax: (+39) 06.54275900, colmarconi@comune.roma.it 

 

 COL  Ernesto Nathan (Torrino, Municipio 12) 
Via Ugo Taby, 34- 00144 Roma 

(েভােকশনাল ে িনং েসnার "E. Nathan" eর মেধয্) 

Tel: (+39) 06.52205968, fax: (+39) 06.52274827,  colernestonathan@comune.roma.it  

 

 COL Pier Paolo Pasolini (Lido Di Ostia Ponente, Municipio 13) 
Via Domenico Baffigo, 163-00121 Roma Lido 

(েভােকশনাল ে িনং েসnার "P.P. Pasolini" eর মেধয্) 

Tel: (+39) 06.5694237, fax: (+39) 06.5694237,  colpierpaolopasolini@comune.roma.it  

 

 COL Azzolino (Municipio 17) 
Via Decio Azzolino, 7-00167 Roma 

(েভােকশনাল ে িনং েসnার "Enzo Baldoni" eর  মেধয্) 

Tel: (+39) 06.61662513, fax: (+39) 06.61291938, colazzolino@comune.roma.it  

15.30 েথেক 17.30, kবার 9:00 েথেক 12:00   

 
 COL Corviale (Municipio 15) 
Via M. Mazzacurati 76-00148 Roma 

(েভােকশনাল ে িনং েসnার "N. Campanella" eর মেধয্)  
Tel: (+39) 06.65090006, fax: (+39) 06.65193505, colcorviale@comune.roma.it  

 েসামবার েথেক  বৃহsিতবার 9:30 েথেক 13:00, kবার, 9:00 েথেক - 12:00 
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 COL Teresa Gullace (Alessandrino, Municipio 7) 
Via delle Fragole 30-00172 Roma 

(েভােকশনাল ে িনং েসnার "Teresa Gullace" eর মেধয্) 

Tel: (+39) 06.2303288, fax: (+39) 06.23296427, colteresagullace@comune.roma.it  

েসামবার েথেক  বৃহsিতবার 9:30 েথেক 13:00, kবার, 9:00 েথেক - 12:00  

 

 COL Tirocini (Municipio 1) 
Via dei Cerchi 6-00186 Roma 

Tel: (+39) 06.67102195, fax: (+39) 06.67102209 

sportello.tirocini @ comune.roma.it - coltirocini@comune.roma.it  

েসামবার, বুধবার, kবার  9.00- 12.00, বৃহsিতবার  14.00-17,00  

 

 COL Gino Giugni (Municipio 8) 
Via della Tenuta Di Torrenova, 124- 00133 Roma  

Tel: (+39) 06.20630980, fax: (+39) 06.20685655, colginogiugni@comune.roma.it  

েসামবার eবং বুধবার  9:30 -13:00, ম লবার eবং বৃহsিতবার 9:30- 13:00 eবং- 15:30- 17:00, kবার 

9:00- 12:00 

 

 Porta Futuro: 

Via Galvani 108-00153 Roma 

Tel: (+39) 06.67664868 

 info@portafuturo.it  

 www.portafuturo.it   

 

েখালা: 

 েসামবার েথেক  বৃহsিতবার:  9.00 েথেক 19.00 পযর্n 

 kবার:  9.00 েথেক 20.00 পযর্n 

শিনবার: 10.00 েথেক 20.00 পযর্n 
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 Integra েpাgাম 

ei  Integra েpাgােম  েরামা কয্ািপটােলর  জনয্ মাiেgশন  o  সামািজক iিnেgশন েসnার. 

Via  Assisi, 41 - 00181 Roma 

Tel: (+39) 06. 7885.0299 - 06. 7835.9839, fax: (+39) 06. 7839.3696  

www.programmaintegra.it  

 

 iিnেgশন eবং পরামশর্ িবভাগ 

েখালা থাকার সময়: বৃহsিতবার  9.30 েথেক 12.30 

Tel: (+39) 06.78850299 

a.caputo@programmaintegra.it    

  

 সমাজ o আiন  িবভাগ 
েখালা থাকার সময়: ম লবার  9.00 েথেক 13,00 

Tel: (+39) 06.78850299 

 l.liberati@programmaintegra.it  
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 চাকরী েখাঁজার জনয্ oেয়বসাiট    

www.guidalavoro.net  

www.supportolavoro.it  

www.orientamento.it  

orientaonline.isfol.it   

www.professioni.info/  

www.portafuturo.it  

www.portalavoro.regione.lazio.it / portalavoro   

www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/  

www.cliclavoro.gov.it  

www.apprendistato.regione.lazio.it  

www.nuovoapprendistato.gov.it  

www.sirio.regione.lazio.it  

europalavoro.lavoro.gov.it   

 
 
 iতািল o েরােম আপনার জীবেনর জনয্ দরকারী তেথয্র inারেনট সাiট 

www.integrazionemigranti.gov.it  

www.programmaintegra.it  

www.stranieriinitalia.it  

www.dirittimigranti.it  

www.dirittiaimargini.it  

www.meltingpot.org  

www.unar.it  

www.incontragiovani.it.  

www.informagiovani.it/  

www.inps.it  

www.inail.it  

www.interno.gov.it  

www.provincia.roma.it/ 
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ফরািস 

বাংলা iতািলয়ান iংেরিজ 

কােজর পিরেবশ              Ambiente di lavoro Ambiance de travail Working 
environment 

িশkা                                 Apprendimento Apprentissage Learning 
pিশkণ                              Apprendistato Apprentissage 

professionnel 
Apprenticeship 

েপশাদারী eলাকা                  Area occupazionale Secteur 
professionnel 

Occupational 
Sector 

চাকরীজীিব সিমিত                 Associazione  
imprenditoriale 

Association 
professionnelle 

Professional 
association 

uেদয্াগ েনoয়া                    Assumere Employer To hire 
যnt           Attrezzo Outil Tool 
আিথর্ক িববৃিত                      Bilancio Bilan Analysis or Balance  

of competences 
আেবদন Candidatura Candidature Application 
pযুিkগত kমতা                 Capacità tecnica Capacité technique Technical ability 
হsাnরেযাগয্ কয্াপািসিট        Capacità trasferibile Capacité 

transversale 
Transversal ability 

ৈবিশ য্     Caratteristica Caractéristique Characteristic 
েপশা     Carriera Carrière Career 
সাkাtকার Colloquio Entretien Job interview 
pিতেযাগীতা       Competenza Compétence Competence 
psিতপেবর্র কাজ                 Compito Tâche Task 
পরামশর্          Consulenza Conseil Expert advice 
কমর্সংsােনর চুিk                Contratto di lavoro Contrat de travail Work contract 
পাnর         Conversione Conversion Conversion 

আহবান করা                        Convocare Convoquer Summon 
েপশাগত বৃিd                      Crescita Carrière, Career (professional 

G lossary শbেকাষ 
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professionale progression 
professionnelle 

growth)  

সারসংকলন             Curriculum vitae Curriculum vitae, 
CV 

CV 

িনেয়াগকতর্ া    Datore di lavoro Employeur Employer 
িডেpামা      Diploma Diplôme Diploma 
ৈবষময্        Discriminazione Discrimination Discrimination 
েবকারt     Disoccupazione Chômage Unemployment 
pাপয্তা     Disponibilità Disponibilité Availability 
িশkা   Educazione Education Education 
েপশাগত িচt                       Figura 

professionale 
Profil professionnel Professional profile 

pিশkণ    Formazione Formation Training 
utসাহ    Idoneità Aptitude Suitability 
uেদয্াkা      Imprenditore Entrepreneur Entrepreneur 
udীপক    Incentivo Aide financière Subsidy 
eকিtত     Integrazione Intégration Inclusion 
ভিতর্          Iscrizione Inscription Registration 
িডgী     Laurea Maîtrise Bachelor’s degree 
কাজ      Lavoro Travail, emploi Work, job, labour 
কােলা কাজ                         Lavoro al nero Travail au noir Illegal/irregular 

work 
uপsাপনা পt                     Lettera di 

presentazione 
Lettre de 
motivation 

Cover letter 

মাধয্িমক িবদয্ালয় 

সািটর্ িফেকট            

Licenza media Brevet des collèges Middle school 
certificate 

যntপািত        Macchinario Machine Equipment 
sুল িবষয়      Materia scolastica Matière scolaire School subject 
বাধয্তামূলক pিশkণ            Obbligo formativo Obligation scolaire Compulsory 

schooling 
obligation 

েপশাগত  লkয্                    Obiettivo 
professionale 

Objectif 
professionnel 

Career goal 

েপশা           Occupazione Emploi Occupation 
কােজর aফার                     Offerta di lavoro Offre d’emploi Job vacancy 
aপােরটর                Operatore Educateur, 

conseiller 
Operator 

সময়সূচী    Orario Horaire Hours 
েপশাদারী সংঘ                     Ordine 

professionale 
Association 
professionnelle 

Professional 
association 

ভিবষয্ত পিরিচিত                 Orientamento Orientation Career guidance 
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eিবিস কমর্জীবন িনেদর্ িশকা eবং pিশkণ 

CLIO – কানিতেয়ের িলং িয়ি েকা েপর িলেngাশেন e  েলািরয়ানেতােমনেতা  

আলাপ   Passaparola Bouche-à-oreilles Word of mouth 
বাসsান পারিমট                   Permesso di 

soggiorno 
Permis de séjour Residence permit 

pাক িনবর্াচন                        Preselezione Présélection Pre-selection 
সামািজক িনরাপtা o বীমা     Previdenza sociale e 

assicurativa 
Sécurité et 
assurance sociale 

Social security and 
insurance 

েপশাদার pকl                    Progetto 
professionale 

Projet professionnel Career plan 

েচ া   Prova Examen, test Test 
েযাগয্তা     Qualifica Qualification Qualification 
pেয়াজনীয়তা     Requisito Qualité requise Requisite 
ঝঁুিক Responsabilità Responsabilité Responsibility 
িনবর্াচন       Selezione Sélection Selection 
বুথ      Sportello Guichet Desk 
ধাপ        Stage Stage Stage 
unয়ন          Sviluppo Développement Development 
ে িনং                 Tirocinio Stage Stage 
েপশাগত মান                      Valore 

professionale 
Valeur 
professionnelle 

Working value 
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সহজভােব ei বiিট আপনােক েদখায়, কাজ eবং বৃিtমূলক েকাসর্ বা pিশkণ েখাজার pধান 

ধাপসমূহ. eটা বয্াখয্া কের িকভােব কাজ eবং বৃিtমূলক েকাসর্ বা pিশkণ খঁুেজ পােবন eবং 

আপনার ভিবষয্ত কয্ারীয়ার ৈতির করেত সাহাযয্ কের. eটা ঐসব িবষয় েলা জািনেয় আপনােক  

সাহাযয্ করার েচ া কের েয েলা আপনার  কাজ, েকাসর্, িবিভn ধরেনর  pিশkণ eবং iতািলেত 

বসবাস করার জনয্ pেয়াজন.  

ei বiটা ঐসব  িশ েদর eবং ত ণ িবেদশীেদর লkয্ কের েদয়া হয় যারা তৃতীয় েদশ েথেক তােদর 

দািয়tশীল eকজন পূণর্বয়sর uপিsিত ছাড়া iতািলেত eেসেছ . 

ei বiটা pকাশ কেরেছ  CLIO pেজk যার aথর্ায়ন করা হেয়েছ  iuেরাপীয় sরা  মntণালয় ফাn 

(EIF) dারা Civico ZERO, Save the children eর মাধয্েম eবং েরাম pেদশ,  সে  

Universita la Sapienza di Roma, Universita di Parma, Universita per stranieri di 

Siena eবং েরামা কয্ািপটােল . 




