
ISEE 2021 এপ্লিকেশন এর জনয দরোপ্লর 

োগজ পত্র 

ফ ান েকর অ্যাকপাক়েন্টকেন্ট প্ল ক্স 

েরুন 

ফ ােবার ফেকে শুক্রবার 

8.30-13.00 / 14.00-17.30 

051522066 

 

• পপ্লরবাকরর  বার বযক্তিগত তেয 

(anagrafica) 

o সবার, ছেলে ছেলে সহ, কাদিস 

দিসকালে (codice fiscale) 

o যার নাে এ এদিলকশন করা 

হলব তার আইলেদিটি কােড এর 

িলিাকদি 

o প্রদতবন্দি দরলিািড (invalidità) 

66% এর ছবদশ হলে 

o ভাডা চুন্দি + ভাডা প্রিালনর 

ছশষ দরদসপ্ট 

o আলচর (ACER) এর বাসাে হলে  

আলচর (ACER) এর বেলরর 

দহসাব 

 

 

 

• আপ্লে িে অ্বস্থা (situazione 

reddituale) 

o সবার 730/2019 বা PF 2019 বা 

CU2019 

o ছকাোরদশি, ভাডার জনয 

অবিান, জন্ম ভাতা, বড 

িদরবার ছেলক অবিান, ইতযাদি, 

এর ছবিালর েকুলেিস 

o দবলিশী আে, দবলিশী সম্পদি 

o বাচ্চা বা আলের স্বােী বা ইদির 

জনয রক্ষণালবক্ষণ ভাতা 

 

 

• প্ল প্লেউপ্লরটি  (patrimonio mobiliare) 

ইতাপ্লিকত আর ইতাপ্লির বাপ্লিকর  ি 

o বযাাংলকর অযাকাউি বযালেন্স 

(saldo contabile) এবাং েড 

বযাাংক বযালেন্স (giacenza 

media) 31/12/2019 িয ডন্ত 

(বযাাংক, ছিাস্ট অদিস, কি 

আলেআনো বুক, ইতযাদি) 

যদি 2019 ছত নতুন 

একাউি করা হলে 

োলক বা ছকালনা 

একাউি বি করা হলে 

োলক তার দেলিেস ও 

োেলব 

o ইিাদে এবাং দবলিলশ ছশোর বা 

ছযৌে দবদনলোলের ইউদনি 

o 31/12/2019 দহসালব ছোি 

দপ্রদেোে প্রিান করা হলেলে 

জীবন বীো চুন্দি এবাং েূেধন 

  

 

• জপ্লেজো (patrimonio immobiliare) 

ইতাপ্লিকত আর ইতাপ্লির বাপ্লিকর  ি 

o বাসার আর জদেজোর 

কযাোস্ট্রাে েযাি  

o ছশোর েূেধলনর প্রোণ 

সম্পদকডত loansছণর জনয 

31/12/2019 এ অবদশষ্ট দরলেে 

এলস্টি ক্রে বা দনে ডাণ 

 

• খরচ যোকযাগয (spese sostenute) 

o 2019 এ রক্ষণালবক্ষণ অনুিান 

প্রিান করা হে ক দশশু এবাং 

প্রািন স্বােীলির িলক্ষ + 

আিােত এর েকুলেিস 

 

• ফোির গাপ্ল়ি, ফোির াইকেি এবং 

ফনৌোর নম্বর, যপ্লদ োকে 

 

 

 

 



• প্লবশ্বপ্লবদযাি়ে পপ্লরকেবার জনয (Isee 

per prestazioni universitarie) 

o যদি োত্র কাজ না কলর তলব ছস 

তার বাবা-োলের সালে আলবিন 

কলর 

o একা করার জনয অন্তত িুই 

বেলরর জনয এই িটুি 

প্রলোজনীেতা িূরণ করলত 

হলব: 

▪ ভাডা সম্পদি েলধয 

বাসকারী উত্স 

িদরবালরর বাইলর 

বাসস্থান 

▪ প্রদত বের €6500 এর 

সোন বা তার ছবদশ 

আে 

 

•  াোক্তজে ও স্বাস্থয পপ্লরকেবাগুপ্লির 

জনয এবং অ্ক্ষেকদর জনয  

(Isee sociosanitario per disabili) 

o বৃদ্দ আর প্রদতবন্দি োনুলষর জনয 

বাসাে সাহালযযর বযবস্থার জনয 

ছবদনদিি এর দরলকালেস্ট করলত 

হলে ইিা উিকার কলর 

o যারা বেলস বড, যালির ইনকাে 

আলে আর যারা িদরবালরর অনয 

সিসয সালে োলক তারা যদি চাে 

একা অযাদিলকশন করলত িালর 

 

• প্ল প্লন়ের আবা কনর জনয                                   

(Isee sociosanitario per residenze) 

o অযাদিলকশলনর জনয 

িদরবালরর সব সিলসযর 

েকুলেিস োেলব 

 

• ফয পপ্লরবাকর বাবা ো এে াকে 

োকেনা   

(Isee per minorenni con genitori 

non coniugati tra loro e non 

conviventi) 

o ছয িদরবালর বাবা ো একসালে 

োলকনা তালির অযাদিলকশলনর 

জনয িলুনা জলনর েকুলেিস 

োেলব 

 

• ISEE CORRENTE 

o এই  অযাদিলকশন 6 োস 

ভযাদেে োলক 

ওই  সেে করা হে যখন কাজ 

হঠাৎ কলর ছশষ হলে যাে বা 

কালজর সেে কলে যাে 

যদি েে োলসর েলধয কালজর 

অনুোন ছবলড যাে তাহলে িুই 

োলসর েলধয নতুন 

অযাদিলকশন করলত হলব 

কালজর অবস্থা ছচঞ্জ হলেলে 

তার ি্ুি োেলব আর োস্ট 

12 োলসর ছিদিি োেলব 

 

অ্যাপ্লিকেশন  ংেিন প্লবনােূকিয 

 েস্ত নপ্লে োগকজ আনকত িকব প্লিক্তজিাি 

 ে িযাি ন়ে 

 

 


