
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PROGETTO LAVORO  ITALBANGLA SOC. COOPERATIVA 

PROGETTO LAVORO ITALBANGLA  
ইতালবাংলা কমসং ান ক  কমসূচী

তথ  প
আসসালা  আলাই ম। 
ইতাল বাংলা সিমিত ১৯৯২ সােল রােম িতি ত বাংলােদশ কিমউিন র ঐিত বাহী এক  সংগঠন। সামািজক মানিবক সহা তা 
সাং িতক রাজৈনিতক সহ ইতািলেত বাংলােদশ কিমউিন র ে াজনী  সকল অ েন গত ৩০ বছর ধের অত  সফলতা বিল তা 
সততা িনে   কমকা  কের আসেছ। ইতািলর ইিমে শন আইেনর িবেশষ  বেল পিরিচত ইতাল বাংলা সিমিতর িত াতা শাহ মাহা দ 
তাই র রহমােনর উে ােগ িতি ত ইতাল বাংলার সিমিতর কিমউিন র ব িবধ সবা কাজ েমর অ তম বিল  উে াগ ও অ তম 
অবদান ইতািলর ম বাজাের বাংলােদশী নাগিরেকর অংশীদাির  িতি ত করা। এ লে  বাংলােদশ ও ইতািলর মে  ি পাি ক 
সহেযািগতা ি  স াদেনর লে  ২০০০ সাল থেক ২০০৩ সাল পয  বাংলােদশ সরকারেক িবিভ ভােব উ ু  করার িনরলশ কায ম 
চালা ।   

২০০৩ সাল বাংলােদশ থেক বাসী ক াণ ম ী ইতািলেত ও ইতািলর সােথ ি পা ী  স ক িবষ ক ি  স াদেনর লে  াথিমক 

কায ম  করেল  ইতািল ান সরকার বাংলােদশী  নাগিরকেদর  তথাকিথত Decreto Flussi  ( িবিভ  দেশর িমেকর কােজর 
অ মিত সং া  ইিমে শন অডার িডি  ) আওতা  কের  যার ফল িতেত ২০০৩ সাল থেক ২০১১ সাল পয  া  ল ািধক 
বাংলােদশী নাগিরক ইতািলর ম বাজাের কম অ মিত িনে  আসেত স ম হ । 

পরবত েত সরকার পিরবতন এবং ইতািল সরকােরর সােথ বাংলােদশ সরকােরর সহেযািগতা লক স ক ধারার পিরবতন হও ার ফেল 

২০১২ সাল থেক ২০১৯ সাল পয  বাংলােদশী নাগিরকেদর তথাকিথত Decreto Flussi  হেত বাংলােদশর নাগিরকেদর িগত করা 
হয়। ফেল দীঘ ৮ বছর  বাংলােদিশ নাগিরকেদর ইতািলেত কেমর অ মিত িনে  ইতালীেত আসার ি া ব  িছল।   

আবােরা ২০১২ সাল থেক ২০১৯ সাল পয  ইতাল বাংলা সিমিতর প  থেক বাংলােদশ সরকােরর উ পযা  কােছ িন িমত লখােলিখ 
ও তদিবেরর মা েম  নরা  ২০২০ সােল মাননী  ধানম ী শখ হািসনা ইতািলর সরকােরর সােথ ি পাি ক ি  স াদন কেরন। 
ফেল ২০২০ সাল থেক ইতািলেত আবােরা বাংলােদিশ নাগিরক কেমর বাজাের অ মিত িনে  েবশ করেত স ম হে । উে  য 
২০১২ সাল থেক ২০১৯ সাল পয  বাংলােদশী নাগিরকেদর ক ইতািলেত কেমর বাজাের েবশ অিধকার থেক িগত রাখার কারণ 
িল আমােদর জানা ে াজন। অ থা  আমরা আবারও ইতািল সরকােরর এক খী িস াে র এই কেমর বাজার  হারােত পাির।  

থমতঃ বাংলােদশ থেক যারা ইতািলেত কােজর অ মিত িনে  আসেছন তারা ইতািলর কম বাজাের ে াজেনর সােথ িনেজেদরেক 
ত কেরন না। ইতালী সরকাের িবিভ  দেশর সােথ ইিমে শন সহেযাগীতা ি র অ তম শত হে  সই দেশর নাগিরেকেদর 

অৈবধ ইিমে শেনর বনতা রােধ সরকােরর সহেযাগীতা। ২০০৩ সাল হেত ২০১১ সাল পজ  বাংলােদেশর নাগিরকেদর বধ ভােব 
ইতালীেত কােজর িভসা িনেয় আসার পের কােজর দ তা ও ভাষা গত দ তা না থাকায় কােজর মািলেকর সােথ কােজর স ক গেড় 

লেত াথ হেয় পরবিতেত রিসেড  পারিমট 

নবায়েন করেত াথ হেয় অৈবধ হেয় যাওয়া এবং সবচাইেত মারা ক বনতা হে  পিরচয় গাপন বা পিরবতন কের ইতািলেত অৈবধ 
ভােব বসবাস করা। বাংলােদশ সরকার তােদর অৈবধ ভােব ইতালীেত অব ানরত নাগিরকেদর দেশ ফরত িনেত সহেযাগীতা না করার 
কারেন ২০১২ সাল হেত বাংলােদেশর করিমেদর ইতালেত েবেশর অিধকার িগত করা হয়।  

আমরা আবার দখেত পাি  ২০২০ / ২০২১ সােল বধ অ মিত া  বাংলােদশী িমেকরা আবােরা ২০০৩ -২০১১ সােলর একই অব ার 
নরা ি  করেত চেলেছ। 
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এ অব ার পিরবতেনর জ  ইতাল বাংলা সিমিতর প  হেত PROGETTO LAVORO ITALBANGLA ( ইতালবাংলা 
কমসং ান ক  ) নােম এক  িবেশষ কম চী হন করা হেয়েছ যার উে  বাংলােদশীেদর মে  সেচতনা ি  করা এবং ইতালীেত 
তােদর আগমন  কসসং ান অব ােনর নগত মােনর উ য়ন ঘটােনা। 
আমরা সবাই জািন ইতািল ান ভাষা ছা া এখােন অ  কান ভাষার বহার হ  না। বাংলােদশ থেক আগত সকল বাংলােদেশর 100%  
নাগিরক ইতািল ান ভাষা িশখেত চায় না বা িশেখ না । ইতালীয়ান জানা থােক না ফেল ইতািল ান মািলক তােক কেমর মে  স ৃ  
করেত পােরনা। যার ফল িতেত একজন বাংলাদশী নাগিরক ইতালীেত আসার পের কােজর ক াকট িনেয় িনেজেদর পপার পাবার 
কাজ ম স াদন কের যা তার জ  হেয় উেঠ ায় ব ল। আমরা যিদ মা  এই িত লতা র করেত পাির িত  বাংলােদশী 
নাগিরক ইতািলর কেমর বাজাের অত  িতি ত হেত স ম হেব। 

ি তী তঃ ইতািল উ ত িবে র এক  উে খেযা  অথৈনিতক স  দশ। এই দেশ দ  িমেকর াপক চািহদা অথচ বাংলােদশ 
থেক য সকল িমক ইতািলেত আসেছ তারা কান কােজর িশ ণ ছা াই  আসেছ। এ সে  বলা যা  য এক  ও াক পারিমেটর 
েসিসং করেত সাধারণত  চার ছ  মাস সম  অিতবািহত হে  যা । এই অেপ ামান সমে র মে  যেকােনা অিভবাসী ত াশী 

ইতািল ান ভাষা িশ া এবং এক  কািরগির িশ ণ হণ করার জ  যেথ । অথচ  তম সেচতনাতায় উ ু  হেয় কউই এই কাজটা 
কের না বা করেত চায় না। এমনিক বলেত শানা যায় ইতালীেত িগেয় িশখব। অথচ ইতালীেত আসার পের তার আর ভাষা িশখা হয় 
না। 

ইতাল বাংলা সিমিতর  - বাসী উ য়ন সিমিত ও ইতালবাংলা কমসং ান ক   কাজ ম : 

১) PROGETTO LAVORO ITALBANGLA ( ইতালবাংলা কমসং ান ক  কম চী) মা েম বাংলােদেশ িশ েন 
অংশ হনকারীেদর ইতালীেত িবিভ  িত ােন  কােজর সং  করা । 

২ বাংলােদেশ কািরগির িশ ন ও ইতালীয়ান ভাষা কম চী : বাংলােদেশ ঢাকায় ৫  িশ ন কে র সােথ সহেযাগীতা ি র 
মা েম ইতালীেত আগমেন আ হীেদর েয়াজনী কািরগির িশ েনর ব া হন করা ।  
৩) বাংলােদেশ ইতালীয়ান ভাষা িশ ন কম চী : ইতালী হেত সরা সির অনলাইেন েমর মা েম গত মাচ মাস হেত সফলতার সােথ 
ইতালীয়ান ভাষা িশ া কাজ◌্য ম পিরচালনা কের আেসছ।  
 

 বাংলােদেশ এই কাজ ম বা বায়েন ঢাকায় বাসী উ য়ন সিমিতর অিধেন া নবািড়য়া ও নিড়য়ায় ই  ত  ক  িত া 
করা হেয়েছ। যােদর দায়ী  বাংলােদেশ ইতালী বাসীেদর পিরবার ও বাংলােদশ হেত ইতালেত যারা কােজর মা েম মাই া  
করেত চায় তােদর েয়াজনীয় ত  ও সহায়তা দান করা। 

 বাংলােদেশ CAMBRIAN SCHOOL & COLLAGE ঢাকায় ডমরা ীন া  িনং স ার, িমর র 
MAWTS, মাহ াদ র ামলী টকিনক াল িনং স ার, ও ইউিনক প এর সােথ সহেযাগীতা ি র মা েম 
বাংলােদেশ কািরগরী িশ ন ও ইতালীযান ভাষা িশ া কাজ ম  করা হেয়েছ। 

 ইতালীেত WORK AGENCY এবং GESFOR নােম ই   কমসং ান সং ার সােথ ি  স াদেনর মা েম 
ইতালীেত কম সং ােনর জ  দরজা উ ু  করা হেয়েছ। 

আমােদর মা েম ইতালীেত কমসং ান সবা পাবার ি য়া : 
১)  ইতালীয়ান ভাষা িশ ন কােস ভিত হওয়া। 
২)  এক  কািরগির িশ ন কােস ভিত হওয়া। 
৩) এক  ইউেরাপীয়ান াইেল CV (কাির লাম িভটােয়) জীবন া  তরী কের ইেমইেল আমােদর কােছ পাঠােত 
হেব : EDSB@ITALBANGLA.NET  
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জীবন া  এর সােথ সকল ড েম  কালার অিরিজনাল কিপ হেত ন কের িদেত হেব : 
- PASSPORT  
- SSC / HSC  EDUCATION CERTIFICATE WITH MARK SHEET  

(ITALIAN TRANSLATED AND LEGALIZED FROM EMBASSY) 
- PROFESSIONAL TRAINNING CERTIFICATE 

(ITALIAN TRANSLATED AND LEGALIZED FROM EMBASSY) 
 

 িশি ত াথ র জ  অেনক প িতেত িভসা  হেত পাের যমন কােজর নসর, কািরগির িশ ন,  উ  
িশ া  এবং দ তা  HIGH SKILLED SPONSOR 

 

 যােদর কান লখাপড়া নই ও কািরগরী দ তা  তােদর অব ই ইতালীয়ান ভাষা ও কািরগির িশ ন িনেত 
হেব। তােদর জ   মা  বছের একবার কােজর নসর প িতেত আেবদন হেব। এক বছের আেবদন 

হন না হেল আবার পেরর বছের চ া করা যােব।  
 

যাগােযাগ 
ইতালী হায়াটসআপ
বাংলােদশ হায়াটসআপ

 
JOINT COOPERATION : 

বাংলােদেশর বাসী উ য়ন সিমিত
Expatriates Development Society of Bangladesh 
Section 6, Block D, Road 8, House 13,  
Mirpur, Dhaka, Bangladesh 
Tel. +8801575615950 Email : edsb@italbangla.net  
 

বাংলােদেশর বাসী উ য়ন সিমিত িবিভ  শাখা
ঢাকা িমরপুর গাজীপুর ডমরা

রাড-৮, ক-িড, বাি -১৩, িমর র-৬, ঢাকা 
Tel 8801575615950. +  

রাড-৮, ক-িড, বাি -১৩, 
িমর র-৬, ঢাকা 

Tel 8801974885385.+  

 
 

Tel 8801976885385.+  

ীন া  িনং স ার িল. 
আ িল া মেডল টাউন, ডমরা, 

ঢাকা 
Tel +8801812280515 
    8801973393952+  

া নবািড়য়া নিড়য়া লনা  

তা া, শা কপা া, তা া, আ গ , 
া ণবাি া. 

Tel 8801972885485. +  

কদমতলা, নি া, শরী ত র 
 
Tel 8801971885385. +            
       8801996110098+  

িব-১২, মিজদ রিণ  রাড, 
লনা 

Tel  8801736836152+  
      8801701491777+  
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ইতািলয়ান ভাষা িশ ন কােস ভিত চিলেতেছ 
INTENSIVE PHISICAL PRESENCE COURES FEE 

LEVEL A0 = 48 HOURS (4 WEEK  6 DAY 2 HOURS ) = TAKA 12.000 
LEVEL A1 = 48 HOURS (4 WEEK  6 DAY 2 HOURS ) = TAKA 12.000 
LEVEL A2 = 48 HOURS (4 WEEK  6 DAY 2 HOURS ) = TAKA 12.000 

ON LINE COURES FEE 
LEVEL A0 = 48 HOURS (4 WEEK  6 DAY 2 HOURS ) = TAKA 6.000 
LEVEL A1 = 48 HOURS (4 WEEK  6 DAY 2 HOURS ) = TAKA 6.000 
LEVEL A2 = 48 HOURS (4 WEEK  6 DAY 2 HOURS ) = TAKA 6.000 
 

কািরগির িশ ন কােস ভিত চিলেতেছ 
- রাজ িমি , কােপ ার, ি ল িফ ার, ইেলি িশয়ান, ওেয় ার 

- হােটল ম সাভস ও র েুর  এর সহকারী শফ, িপ ােমকার 
যারা ইতািলয়ান ভাষা ও কািরগির িশ ন কােস ভিত হেব তােদর ইতালীেত িবিভ  মািলেকর কােছ িসিভ রন ও কােজর 
ওয়াক পািমট ও িভসার াব া করা হেব।  

30 িদেনর থাকা ও খাওয়া বাবদ TAKA 10.425 

                          

BANGLADESHER PROBASHI UNNOYON SHOMITY 
ACC NO-2152177026050 

PRIME BANK DHAKA-MIRPUR 1 
 

 
 

 েজে া লাভেরা ইতাল বাংলা কাঅপাের টভ 
PROGETTO LAVORO  ITALBANGLA SOC. COOPERATIVA 

Sede legale : Via di Torpignattara 110, 00177 
Roma 

Email : progettolavorocooperativa@italbangla.net 
Tel +39 324 55555 92 P.Iva 16595511003, 

CCIAA RM-1664724 
 

ইতাল বাংলা সম য় ও উ য়ন সিমিত 
Associazione Corrdinamento Italbangla e Sviluppo 

Sede legale : Via Franceaco Baracca 33 
00177 Roma  Email : info@italbangla.net 

Tel +39 3274953442 
P.Iva 16149101004 , CCIAA RM-1637665 

 


