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Iscrizione a Scuola A.S. 2022/2023 

  ২০২২ / ২০২৩ োবলি সু্কবলি জনয ভরতয রনবন্ধন     
বে স  পনর োর তোমদর নন্জ নন্জ সন্তোন্মক নন্মে বদয়ো সু্কমিগুনিমত ভনতের জন্য নন্ ন্ধন্ করমত চোন্  : 

- প্রোইেোরী সু্কি   ( প্রেে বের্ী )  

বে সেস্ত  োচ্চোমদর ২০২২ সোমির ৩১মি নডমসম্বর এর েমধয ৬  ের  য়স পূর্ ে হম  । আর বে 

সেস্ত  োচ্চোরো ৩০মি এনপ্রি ২০২৩ সোমি ৬  ের  য়স পূর্ ে করম  তোমদর ভনতের জন্যও নন্ ন্ধন্ 

করো েোম ।  

- বসমকন্ডোনর সু্কমির প্রেে বগ্রড ( নপ্রেো বেনদয়ো / ক্লোস নসক্স  ) 

- বে সেস্ত নিক্ষোনে েমদর এই বেনন্মত ভনতের বেোগযতো আমে তোমদর জন্য । 

- বসমকন্ডোনর সু্কমির নিতীয় বগ্রড ( নপ্রেো সুমপনরওমর / ক্লোস ন্োইন্ ) 

বে সেস্ত নিক্ষোনে েমদর এই বেনন্মত ভনতের বেোগযতো আমে তোমদর জন্য । 

 
সু্কমি ভনতের জন্য নন্ ন্ধন্টট  অন্িোইমন্ একটট নন্দৃষ্ট পদ্ধনত অনু্সরর্ কমর করমত হম  

 
 

নন্ ন্ধন্ করমত হমি আপন্োমক দুইটট পদমক্ষপ নন্মত হম  : 

১ - ২০ রডবেম্বি ২০২১ োল কর্থবে   নন্মে বদয়ো ওময় সোইমটর েোধযমে প্রেে প্রময়োজন্ীয় 

বরক্তজমেিন্টট করো েোম  ।  

www.iscrizioni.istruzione.it 

 

         ২ - ৪ই জানুোরি  েোল ৮িা কর্থবে নন্মে বদয়ো সোইমটর েোধযমে সু্কমির জন্য নন্ ন্ধন্ করো 

সম্ভ ।                                                                   https://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-online 

      ২৮বি জানেুারি িাত ৮িা প যন্ত ভরতয রনবন্ধন েিা  াবব ,তািপি রনবন্ধন প্রদ্ধিো বন্ধ িবে 

 াবব। 

 

 

 সু্কমি বেমত পোরো সেস্ত  োচ্চোমদর জন্য একটট বেৌনিক অনধকোর । বেমকোন্ স্থোন্ / বদি  , সোেোক্তজক অ স্থোন্, 

আনে েক এ ং িোররীক অ স্থোন্ বেমকই  োচ্চোরো আসকু ন্ো বকন্ , ইতোনিয়োন্ সু্কি স   োচ্চোমদর জন্যই সু্কমি 

বেমত পোরোর অনধকোরমক সম েোচ্চ অগ্রোনধকোর বদয়। 

সু্কমি নন্য়নেত েোওয়ো একটট কতে যও : ইতোনিমত অন্তত ১৬  ের  য়স পে েন্ত নন্য়নেতভোম  সু্কমি েোওয়ো 

আ নিযক ।   

নকভোম  করম ন্ ? 

এেটি রডদ্ধজিাল আইবডরন্টটি  েোকো জরুরী : নন্ ন্ধন্ নসমস্টেটটমত প্রম মির জন্য নন্মেোনিনখত ন ষয়গুনি 

 য হোর কমর প্রম ি করমত হম  : 

- স্পীড ( SPID ) { পো নিক নডক্তজটোি আইমডনন্টটট নসমস্টে } 

- নস আই ই ( CIE ) { ইমিক্ট্রনন্ক আইমডনন্ট কোডে } 

- এি নড এ এস ( el DAS ) { ইমিক্ট্রনন্ক সন্োিকরর্ প্রেোর্ীকরর্ এ ং স্বোক্ষর } 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
https://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-online
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বরক্তজমেিন্ করোর পর এ ং নডক্তজটোি আইমডনন্টটট  য হোর কমর সোইমট ব োকোর পর অনভভো ক , বে 

নিক্ষোেীর জন্য নন্ ন্ধন্ করমত চোন্ বসই নিক্ষোেীর প্রময়োজন্ীয় তেয নদময় ফরে পুরন্ করম ন্ (বকোনদমচ 

নফস্কোমি , ন্োে এ ং   ংমির ন্োে , জন্ম তোনরখ , বরনসমডি , টটকোর সোটটেনফমকট 1) এ ং তোরপর সু্কি 

নসমিি করমত হম  ।   

পৃেক পৃেক সু্কি সম্পমকে তমেযর জন্য নন্মে বদয়ো সোইমট নক্লক করুন্ : 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuol
a/ 

সু্কি নন্ েোচমন্র জন্য বে সু্কমি ভনতে হমত চোওয়ো হমে বসই সু্কমির ন্োে উমেখ করো জরুরী এ ং 

কমোবনাগ্রারিে কোড নাম্বািটি উমেখ করমত হম  , এই বকোডটট আম দন্পমত্রর বভতমর এ ং সু্কমির 

সোইমট পনরস্কোর খুাঁমজ পোওয়ো েোম  । বেকোমন্োগ্রোনফক বকোড হমে এেন্ একটট বকোড েো অক্ষর এ ং 

ন্োম্বোর িোরো গটিত সু্কমির সোমে েুি বকোড ন্োম্বোর (বেেন্  MIRS12345). 

নন্ ন্ধন্ করোর সেয় বাবা এবং মা িজুবনিই তেয বদয়ো আ নিযক , বেেন্ ( ন্োে , বরনসমডি ,কনদমস 

নফস্কোমি, একটট পনরচয়পত্র )। সো ধোন্তো  বে বে তেয উমেখ করো হম  তো বেন্ অ িযই সনতয হয় । 

 

 

সু্কমির বসমেটোনর , বেস  পনর োমরর কম্পম্পউটোর বন্ই বসইস  পরিবািবে রনবন্ধবন েিােতা প্রিান 

েিবব।   

 

ন মিষ বক্ষমত্র  

বে বে ন মিষ বক্ষমত্র   

- প্রনত ন্ধী নিক্ষোেী ; 

-  নড এস এ ( DSA ) আমে বে  নিক্ষোেীর ; 

- প্রনত ন্ধী নিক্ষোেী , েোরো নন্মজর কোজ নন্মজ করমত পোমর ন্ো কোমজই তোমদর বেৌনিক েমত্নর জন্য 

অমন্যর সোহোেয প্রময়োজন্  (AEC); 

- একমচটটয়ো দোনয়ে ; 

- সোেোক্তজক পোনর োনরক পনরনস্থনত /  বসোিযোি সোনভেমসর েোধযমে প্রেোনর্ত অে েনন্নতক পনরনস্থনত  ; 

- বে সেস্ত েোত্র / েোত্রী ইতোনিমত অল্প নদন্ ধমর  স োস করমে  ; 

 
উপমর উমেনখত ন মিষ বক্ষত্রগুনিমত আম দন্পত্রটট , েনদও বসটট অন্িোইন্ আম দন্ও হয় তোরপরও 

নন্ েোনচত সু্কমির বসমেটোনরমত ১০ নদমন্র েমধয আম দন্টটর  যপোমর নন্ক্তিত করো আ িযক ।  

 

২০২২ সোমির ৩১মি বে বেমক ৩০মি জনু্ , উপরন্তু , েযর্থরলে ধম য ক্লাবেি েমে রবেল্প দ্ধিোেলাপ 

নন্ েোচন্ করো সম্ভ  এ ং এই বক্ষমত্র বসই ন কল্প ক্তেয়োকিোপ এর জন্য সেয় এ ং পদ্ধনতগুনি সম্পমকে 

পনর োরগুমিোর সোমে পর নতে সেময় বেোগোমেোগ করো হম  ।  নন্ ন্ধন্ সোইমট এই সম্পমকে একটট নন্দৃষ্ট 

ন ভোগ স্থোপন্ করো হম  ।  

 

 

1টটকোর সোটটেনফমকট – ইতোনিমত ন্তুন্ আসো নিক্ষোেীমদর নন্জ বদমি বদয়ো টটকোর েূিযোয়ন্ করোর জন্য এ টট এস ( ATS )       

  { ইতোনিয়োন্ স্বোস্থয কতৃপক্ষ } এর কোমে আম দন্ করমত হম  ।  

আেোর বকোন্ বকোন্ ডকুমেন্টস িোগম  ? 

নন্ ন্ধন্ করোর সেয় একটট ই-কমইল এবেে চোওয়ো হম  । সু্কি – পনর োমরর েমধয নন্য়নেত বেোগোমেোমগর 

জন্য স  সেয় একটট নন্দৃষ্ট  ই-বেইি  য হোর করো খু ই জরুরী ।   


