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পুনর্বাসন কেন্দ্র

PASIAN DI PRATO



LOMBARDIA

Bosisio Parini
Carate Brianza

Castiglione Olona
Cislago

Como
Endine Gaiano

Lecco
Mandello del Lario

Ponte Lambro
Sesto San Giovanni

Vedano Olona

VENETO

Conegliano
Mareno di Piave
Oderzo
Padova
Pieve di Soligo
San Donà di Piave
Treviso
Vicenza

FRIULI VENEZIA GIULIA 

Pasian di Prato
San Vito al Tagliamento

LIGURIA

Varazze

PUGLIA

Brindisi
Lecce
Ostuni

ECUADOR                   SUDAN
Esmeraldas                Khartoum

BRASILE                      SUD SUDAN                CINA
Santana                      Juba                              Pechino

CAMPANIA 

Cava de’ Tirreni

প্রত্যেতেই প্রভু ও ্ার অনুসারীতের সম্তুে 
এই সেল বাচ্াতের োয়িত্ব পালতন য়নতেতের  
অবস্ান ্ুতল ধরতবন, যে োয়িত্ব পালন 
েরতবন ্া ভালবাসা ও উৎসত্ গের  সাতে যেষ 
েরতবন
Beato Luigi Monza “বেয়াত�া লুইজী ব�ানযার “ প্রত� শ্রদ্াশীল, তযতন আ�াতের 
এই পতরোতরর প্রত�ষ্া�া

এই েৃতিত্বের নবাম হয় La Nostra Famiglia “আমবাত্ের পতররবার “
এটবাই পতরেত্্ি হয়,এেই রবারবার ঘত্রর সন্বান, সেল মবানুষ ্ুধুমবাত্র এেটবা 
ইউতনে পতররবাত্রর সেস্য 
.



আ)রা কে 
উক্ত কসন্বার কে সেল ডবায়বাগনস্টিে এর ফবাং্ন তনত্য় েবাজ েত্র িবা হত্লবা তনউত্রবালজজেবাল 

এরং তনউত্রবাসবাইত্েবালতগত্েল তরষয় তরতিন্ন রয়ত্সর  কেমন;

• ত্্ুত্ের মজতিত্কের প্যবারবালবাইজড
• মবাথবার খুজলত্ি আঘবাি ও এর নবাি্বাসত্নস কেত্ন্দ্রর আহি 

অরস্বান пппппп пппппппп
• তু্রস্টেুক্ত লক্ষ্মণ  তসত্ড্বাম 
• তনউত্রবামবাত্সল প্যবাথলজজস
• অক্ষমিবার প্রতিরন্ধেিবা 
• েৃস্টিপ্রতিরন্ধেিবা এরং শ্ররণ্জক্তর প্রতিরন্ধেিবা
• রবাে্জক্তর তনতে্টি আলবােবা আলবােবা প্রতিরন্ধেিবা, 

্বারীতরে মুিত্মত্ন্র প্রতিরন্ধেিবা,  ত্ক্ষবা প্রতিষ্বাত্ন 
তডজফেবাল্টী থবােত্ল 

• пইত্মবা্নবাল তডটিবার্ ও আচরণগি সবাইত্েবালজজে্যবাল 
ঝঁুতেপূণ্ র্যরহবার 

• ппппппппппппппппппппতনউত্রবালজজেবাল তডটিবার্  

এই কেন্দ্র প্রতিষ্বান র্যবাজক্তর সবামবাজজে  কেবাগবাত্েবাগমবাধ্যত্মর র্যরস্বা েত্র কেয় এরং 
রবাচ্বাত্ের  স্কু ত্লর ্বারীতরে, সবাইত্েবালজজেবাল এরং অনুিূতির তডজফেবাল্ করবাত্ধ সহবায়ে 
িূতমেবা রবাত্খ

আমরা েে
পুনর্বাসন কেন্দ্র  এর প্রবাতিষ্বাতনে সংস্বা  আমবাত্ের পতররবার, েবা পবাতসয়বান তে প্রবাত্িবা কি প্রথম িবার 

েবাে্বাতে  ্ুরু েত্র ১৯৮৪ সবাত্ল। এই সবাস্্যত্সরবার প্রবাতিষ্বাতনে েবাে্েরীিবার আতথ্ে পেত্ক্ষপ 

তরিবাগীয় িবাত্র র্যবারস্বাপনবা েরবা হয়।

আগ্রহী র্যজক্তর এখবাত্ন ডবায়বাগনস্টিে এরং  েবারিীয় সেল প্রেবার  মবাস্ল্ত্সরবার র্যরস্বা রত্য়ত্ে 

রয়স অনুেবায়ী। 

এই সবাতি্স সরেবাতর িবাত্র এরং দেতনে রুস্টন অনুেবায়ী  চলমবান। ১৯৯৮ সবাত্ল িবা  IRCCS  

(তচতেৎসবার জন্য িতি্ সবাইনস্টজফে আেবাত্র) Eugenio Medea “ইউত্জতনও কমত্েয়বা” নবাত্ম 

তরিবাগীয় িবাত্র িবার  তরিবাগীয় আসন তহত্সত্র পতরতচি হয়।  তরিবাগীয় প্রধবান েপ্তর Pasian 

di Prato.

ССССССССССС ССССССССССকপেশালিষ্ট এর আসন ব্যবস্া 
এই  কেন্দ্র কে সেল ্বাখবায় িবার তনজ টিকু তডও রহবাল করত্খত্ে িবা হত্লবা ;
• ত্্ুত্ের তনউত্রবালজজেবাল তরষয় 
• কচবাত্খর কসরবা
• ্বারীতরে কমতডত্েল তরষয় এরং পূনর্বাসত্ন আহি স্বান এর কসরবা র্যরস্বা 



য়ি ধরেনর ট্রিটে্্য)ন্ট এই ‘াাগুিার
এই সবাতি্স কে সেল তরষত্য় কেবাট কথত্ে রড় পে্ন্ িবার কসরবা অর্যবাহি করত্খত্ে িবা তনত্চ কেয়বা 
হত্লবা ;

সাইেোিলি  
এই কসন্বাত্রর অি্যন্রীণ সবাতি্ত্সর এেস্ট তরষয় েবা রবাচ্বাত্ের ও েুরে কের পবা্বাপবাত্ 
পতররবাত্রর সবাত্থও েন্বাত্ল্ড েরত্ি িূতমেবা পবালন েত্র, স্কু ত্লর সবাত্থ, কসন্বাত্রর অপবাত্রটর এর 
সবাত্থ এেস্ট েমতলিট িূতমেবা করত্খ সেত্লর কেৌথসমন্যত্য় েবাজ েত্র। এই সবাতি্ত্সর মবাধ্যত্ম 
রবাচ্বা  ও িবার রবারবামবাত্য়র িবাত্ের তনজ তনজ সবাইত্েবালজজর ত্ক্ষবাতিজতিে সস্িে পতরচচ্বার 
কসরবােবান েরবা হয়।

শাযররীে চচ্া আহ্ স্ান এর
অসুস্ র্যজক্তর র্যবাথবার রবা আহি  অঙ্গ এর সস্িে 
মুিত্মন্, কপেতসজফে কটেতনে এর মবাধ্যত্ম র্যবাত্ডেজ রবা 
েবা আলবােবািবাত্র ্রীত্র রসবাত্নবা থবাত্ে িবা তেেকু টবা হবালেবা 
েরবা অথরবা  সতরত্য় কফলবা এস্টিি রবা প্যবাতসি িবাত্র 
আলবােবা আলবােবা পে্ত্রক্ষণ এর মবাধ্যত্ম। 

হাইে্ােিযনেেেরাযি
এস্ট উপত্রর সবাতি্ত্সর সবাত্থই েুক্ত, েবা গরম পবাতনর উপর 
তিজতি েত্র স্রিটত্মন্ কেয়বা হয়, অত্থ্বাত্পতডক্স কথত্ে ্ুরু 
েত্র তনউত্রবালজজেবাল, আরবার গুরুির হৃেগ্রতথিজতনি 
তরষত্য়ও।

ক�াট কেেে বড়েের যনউেরািলিোি 
েম্পলিেেট 
র্যবাজক্তর ক্বারবাল সবাইত্েবালজজত্েল প্রবাস্টিস অনুেবায়ী 
ইত্ছে অতনছেবার তিজতিত্ি এরং সবাইত্েবালজজর এস্টিতিস্ট 

অনুেবায়ী েবাজ েত্র, এই কথরবাতপ কি ্রীর ও কখলনবার র্যরহবার এর মবাধ্যত্ম মুত্খ উচ্বারণ েত্র 
রবা অঙ্গ িজঙ্গত্ি করবাগীর এ কসরবা কেয়বা হয় িবার মবাধ্যত্ম িবার ্বারীতরে- মবানতষে - মমিবাতিজতিে  
র্যবাতসে আইত্ডস্ন্স্ট গিত্ন  সহবায়িবা েত্র। 

র্বা র্বা ভাষা্য়যর্বষ
রবাে্জক্ত জতনি সেল প্রেবার সক্ষমিবা এরং ত্্ু েবাল কথত্ে  রড় হওয়বা পে্ন্ রবাে জতনি 
সমস্যবা কেমনঃ কফবাত্নবা আস্ট্েলবার এর তডটিবার্,  তনতে্টি রবা অতনতে্টি  ্ব্দ সমুত্হর উচ্বারণ জতনি 
সমস্যবা, তনউত্রবাত্সনত্সবাতরয়বাল েুক্ত িবাষবাগি তু্রস্ট, ্ত্ব্দর সস্িে উচ্বারণ জতনি সমস্যবা  এরং 
মবানতষে অপে্বাপ্ত তরেবাত্্র ফত্ল কে সমস্যবা,  কিবািলবাত্নবা,  কেবাগবাত্েবাগ এর উত্দে্্য প্ররনিবা,  
ইি্যবাতে সমস্যবার উন্নয়ন এর জন্য করবাগীর এক্সত্প্র্ন এরং কমৌতখে ও জলতখি অরস্বার উন্নয়ন, 
ফরমবাল ও ফবাং্নবাল উিয় কক্ষত্ত্রই সহবায়িবা েত্র। 

েৃট্টি শলতির োয্ক্রম
েৃস্টি ্ জক্তর আংত্ে ও পবাক্ক্ষে  উিয় তেত্ের প্রতি নজর করত্খ,  েবাত্ের  এত্টন্ন রবা মত্নবাত্েবাগী 
হত্ি সমস্যবা, েবাত্ের কচবাত্খর মুিত্মত্ন্ সমস্যবা আত্ে  এরং  স্বান রবা কেবান জজতনস কেত্খ িবা তচনত্ি 
সমস্যবা হত্ল িখন  তনউত্রবাতিতসতরজলস্ট এর কসরবা র্যরস্বা রত্য়ত্ে। 

যনউেরাসাইেোেিালির কসবােেন্দ্র
এই কসরবার আওিবায়  র্যবাজক্তর জ্বাত্নর পতরতধ এরং  এর র্যরহবার সবাধীনিবাত্র প্রত্য়বাগ েরত্ি 
ক্খবায়। কেবান প্ররত্লম কে তিজতি েত্র এর স্টবাত্টজীর সমবাধবাত্নর উপবায় এরং  এেটবা  েবাত্জর 
কপ্রবাগ্রবাম েরবা হত্য় থবাত্ে। 

েম্সংস্ান এর কেরাযি
এই কসটিত্র ক্খবাত্নবা হয় তনত্জত্ের র্যজক্তগি েক্ষিবায় তেিবাত্র েত্ম্র জন্য কপ্রবাগ্রবাম েরত্ি 
হয়,  সচরবাচর জীরত্ন, র্যজক্তগি, পবাতররবাতরে এরং সবামবাজজে কক্ষত্ত্র। করবাগীর  (মুিত্মন্, 
তরচবার্জক্ত, অত্পত্রস্টি ও সবামবাজজে)  তরষত্য় তররচনবা েত্র কে কথরবাতপ কনয়বা হয় কসখবাত্ন করবাগী 
েবাত্ি িবার তনজ পতরচচ্বার সত্র্বাতিম পে্বাত্য় আসত্ি পবাত্র,  তনত্জ তনত্জ  স্বানবান্র হত্ি পবাত্র, িবার 



ফ্রী টবাইম এরং েবাত্জর সমত্য়র 
মবাত্ঝ, তরতিন্ন ফবাংত্নের মবাধ্যত্ম িবার েম্েক্ষিবা রৃজধি এরং সরঞ্বাত্মর সহজ র্যরহবার এেবাড়বা 
পবাতরপবাতশ্্ে অরস্বাত্ি খবাপ কখত্ি পবাত্র কসত্ক্ষত্ত্র সহবায়িবা েত্র। 

সাইেোিলিে্যাি িযরচচ্ার ট্রিটেমন্ট 
সবাইত্েবালজজে্যবাল এডকু ত্ে্ন এর প্রধবান জফত্লবাত্সবাজফ “Teacch” (সতনি্রিবা ও সবাধীনিবা, 

তচন্বার কলেক্ক্সতরজলস্ট, আলবােবািবাত্র  েক্ষিবা অজ্ন, পতররবাত্রর সবাত্থ েলবারত্র্ন, ত্ক্ষবাপ্রতিষ্বান  

ও স্বানীয় সবাতি্ত্সর  সমন্বত্য়) এই সবাতি্স এর স্রিটত্মন্ কেয়বা হয়। এই সবাতি্ত্সর জন্ম হয় 

তরত্্ষিবাত্র  েবাত্ের অস্টস্টিে প্ররত্লম,  আচরণগি সমস্যবা , কেবাগবাত্েবাগ এর এরং সবামবাজজে 

সম্পত্ে্ র সবাত্থ সমস্যবা সমবাধবাত্ন েবাজ েত্র।

যবে্যাি়ি এবং সামালিে সম্পেে্র ইেন্টেরেশন
কে সেল ত্্ুত্ের রবা রবাচ্বাত্ের  ১০৪/৯২  এর সবাস্ট্ফবাইড সতিবায়ন রত্য়ত্ে, িবাত্ের জন্য  

তরে্যবালয় ও সবামবাজজে সম্পে্ করত্খ  স্বানীয় িবাত্র মতনটতরং েত্র কপেতসজফে তরষত্য় নজর 

করত্খ স্কু ত্ল প্রত্র্ েরবাত্নবা হয়। এই সেল তমস্টং রবা সবাক্ষবাৎএ আলবােবা ডবায়নবাতমে ফবাং্ন এর 

েথবারীতি েলবারত্র্ন এর কটিপ ত্ক্ষবা তিজতিে তনয়ত্ম চবালু েরবা হয়।



যেবাগ্ সাযভ্েসর চিন্তমান রুট্টন
তেত্নর করলবায় কে সবাতি্স স্ট গ্রহণ েরবা হয় িবাত্ের  েবাত্ের  তনউত্রবাসবাইত্েবাত্লবাজজর েমত্লিতসি 
স্য়বার িত্্বের তিজতিত্ি, েবাত্ের জন্য  ঝটপট  েমতলিট ইন্বারত্িন্ তনত্ি হয়, রবাচ্বাত্ের জন্য 
এডকু ত্েস্টি েবাে্বাতের র্যরস্বা েরবা হয়,  এে এে জত্নর দরত্টি্য অনুেবায়ী ইনতডতিজকু য়বাল 
ত্ক্ষবার্যরস্বা চবালু হয় কপে্বালবাইজড ত্ক্ষে ত্ক্ক্ষেবা এরং প্রত্ফ্নবাল এডকু ত্েটর এর 
সবাহবাত্ে্য।  নীত্চ উত্লেতখি প্রত্জত্টির মবাধ্যত্মঃ

সাইেোিলিে্যাি -এডুেেট্টভ সু্েি যাও়িার আেগর এই সাযভ্স 
এই সবাতি্ত্সর জন্য  ৩ কথত্ে ৭ রের রয়ত্সর রবাচ্বাত্ের তনত্য়  এর কসরবা চবালু হয়, এডকু ত্েটর এর 
সবাহবাত্ে্য কেবাট কেবাট গু্রত্পর মবাধ্যত্ম  স্কু ল তিজতিে ত্ক্ষবােবাত্নর মবাধ্যত্ম চবালু হয়,সবামবাজজেিবা 
ক্খবায়, এডকু ত্েস্টি এস্টিতিস্ট এরং তনত্জত্ে তেিবাত্র দুপুত্রর খবারবাত্র ও তনত্জর র্যজক্তগি 
পতরছেন্নিবায় গত্ড় িকু লত্ি হয় িবা ক্খবায়।

সরোযর প্ােযমে সু্ি যহেসেব আিাো যে�ু যন়িম
এখবাত্ন  ৬ কথত্ে ১২ রের রয়সীত্ের জন্য, েবাত্ের  
আলবােবা আলবােবা অরস্বান কথত্ে িবাত্েরত্ে সরেবাতর 
প্রবাথতমে তরে্যবালত্য় িতি্ েরবাত্নবা হয় তরিবাগীয় 
ত্ক্ষবাপ্রতিষ্বাত্নর প্রধবান েবাে্বালত্য়র - তরিবাগীয় প্রধবান 
এরং  La Nostra Famiglia এত্সবাতসত্য়্ন এর 
সক্মিজলি েবাতয়বে প্রত্চটিবায়। 

কসে্ন গুত্লবার ফবাং্ন রবাচ্বাত্ের জস্টলিবার উপর 
তিজতি েত্র িবাগ েরবা হত্য়ত্ে। এর ত্ক্ষে েম্চবারী 
Istituto Comprensivo Pasian di Prato এর 
পতরচবালনবায় পতরচবাজলি ,েবারবা l’èqipe রহুতডতসতলিন 

এর েবাে্বালয় এর এডকু ত্েস্টি তসত্টিত্মর সবাত্থ েলবারত্রটর েত্র।

সুইযমংিুি 
সেল রয়সী কের জন্য এই কসন্বাত্রর কিিত্র  কথরবাতপ তহত্সত্র এেস্ট সুইতমংপুত্লর র্যরস্বা 
রত্য়ত্ে। এই সুইতমংপুল  প্রবাপ্ত রয়স্ত্ের অত্থ্বাত্পতডক্স এরং তনউত্রবালজজেবাল সমস্যবার সমবাধবান 
তহত্সত্রও খুলবা থবাত্ে। কেখবাত্ন সবািবার এর ইন্রিবাটির এর র্যরস্বা ও রত্য়ত্ে। 

ভিাট্ন্ট়িার 
এই সেল এডকু ত্েস্টি প্রত্জত্টির জন্য রবাচ্বাত্ের এরং কেত্লত্মত্য়ত্ের পবাত্্ অপবাত্রটরত্ের 
পবা্বাপবাত্ িলবাস্ন্য়বার কেরও তরত্্ষ িূতমেবা রত্য়ত্ে।  এই কসন্বার িবার প্রত্য়বাজত্নর উপর তিজতি 
েত্র িলবাস্ন্য়বারত্ের র্যরস্বা েত্র তনয়তমিিবাত্র  “ don Luigi  Monza “ এত্সবাতসত্য়্ন এর 
েবাে কথত্ে । 



এর যবস্াযর্ 
এই সবাতি্ত্সর অন্িকু্ ক্ত েবারবা েলবারত্র্ন েত্র ; তচতেৎসে ( তনউত্রবাসবাইত্েবাত্লবাজজটি, আহিস্বাত্নর কস

রে,তনউত্রবালজজটি,সবাইজরিস্টিে,চকু্ষতরত্্ষজ্)।  কটেতনেবাজল েবারবা ডটিত্রট হত্য়ত্েন (সবাইত্েবালজজটি, 
তনউত্রবাসবাইত্েবালজজটি, সবামবাজজে কসবাস্যবাজলটি,  ইনফরমবাস্টে ইতঞ্তনয়বার), কসন্বাত্রর পবাত্স্বানবালবাইজড 
( আহি স্বান এর কসরবা েবানেবারী, রবাে্জক্তর তচতেৎসে, েম্র্যরস্বা কথরবাতপটি, তনউত্রবালজজত্ি এর 
র্যবায়বাম তিজতিে তচতেৎসে, প্রত্ফ্নবাল এডকু ত্েটর, নবাস্ এরং  কসতনটবাতরর সবামবাজজে েমমী রত্য়ত্েন। 

েযভাবে ভর্্য হ্ে হ়ি
এই সবাতি্ত্সর অন্িকু্ ক্ত েবারবা েলবারত্র্ন েত্র ; তচতেৎসে ( তনউত্রবাসবাইত্েবাত্লবাজজটি, 
আহিস্বাত্নর কসরে,তনউত্রবালজজটি,সবাইজরিস্টিে,চকু্ষতরত্্ষজ্)।  কটেতনেবাজল েবারবা ডটিত্রট 
হত্য়ত্েন (সবাইত্েবালজজটি, তনউত্রবাসবাইত্েবালজজটি, সবামবাজজে কসবাস্যবাজলটি,  ইনফরমবাস্টে 
ইতঞ্তনয়বার), কসন্বাত্রর পবাত্স্বানবালবাইজড ( আহি স্বান এর কসরবা েবানেবারী, রবাে্জক্তর 
তচতেৎসে, েম্র্যরস্বা কথরবাতপটি, তনউত্রবালজজত্ি এর র্যবায়বাম তিজতিে তচতেৎসে, প্রত্ফ্নবাল 
এডকু ত্েটর, নবাস্ এরং  কসতনটবাতরর সবামবাজজে েমমী রত্য়ত্েন। 

যেভােব ভয্্ হে্ হ়ি
তপিবামবািবারবা অথরবা রবাচ্বার তেতন অতিিবারে িবারবা প্রথম তিতসত্টর পর চবালু েরত্ি পবারত্রন, 
তরিবাগীয় এেমবাত্র ইউতনে েলত্সন্বার এর কফবান নম্বর ০৪৩৪ ২২ ৩৫ ২২ এই নম্বত্র 
কসত্রিটবাতরর সবাত্থ কে কপে্বাজলটি প্রত্য়বাজন িবা কচত্য় এপত্য়ন্ত্মন্ তনত্য়, হবাত্ির েবাত্ে তনত্জত্ের 
র্যজক্তগি ডবাক্তবাত্রর লবাটি তিতসত্টর তরতসট হবাত্ি করত্খ  তিতসত্টর েবারণ জবাতনত্য়  এপত্য়ন্ত্মন্ 
কনয়বা প্রত্য়বাজন। 

এখবান প্রথমরবার  িতি্  হত্ি হবাত্ির েবাত্ে েবা থবােত্ি হত্র ; 

• তরত্সন্জল তনত্জর র্যজক্তগি ডবাক্তবাত্রর েবাত্ে তিতসত্টর তরতসট ও এর েবারণ জবানবাত্নবা 
• কসতনটবাতর েবাড্ 
• েতেত্চ জফসে্যবাল

সম়িসূযচ
সরকারর রিরসট;
ব�া�োর বেতে শুক্রোর �োল ৮.১৫টা হত� ১৮.৩০ টা
শতনোর  �োল ৮.১৫ টা হত� ১২.৩০টা শু
ধুমাত্র দৈরিক সারিভি স;
ব�া�োর বেতে শুক্রোর �োল ৮.৩০টা হত� ১৬.০০টা 
শতনোর �োল ৮.৩০টা হত� ১২.৪৫টা পয্য ন্ত 

ব�াতটাগ্াফ�ে �াত ্্য ত�র জন্য ধন্যোে জানাতনা হতছে Pasian di Prato এর ব�াটগ্াফ�ে ও োলচারাল  �ংস্া বে।



La Nostra Famiglia “আমবাত্ের পতররবাত্রর “ তম্ন হত্লবা তচতেৎসবা কেয়বা, েবাত্ের তরত্্ষ 
প্রতিরন্ধেিবা রত্য়ত্ে িবাত্ের পুনর্বাসন ও এডকু ত্ে্ন তেত্য় সবারলম্বী েরবা।এই এত্সবাতসত্য়্ন 
রবাচ্বাত্ের এরং  কেত্ল কমত্য়ত্ের ্ুধু প্রতিরন্ধেিবাই নবা, িবাত্ের র্যজক্তগি ও পবাতররবাতরে েত্টিরও 
লবাঘর ঘটবাত্ি সহবায়িবা েত্র,  জীরত্নর প্রতি সমিবান,  করবাগীর সমতি তেেকু র প্রতি  েবায়িবার 
তনত্য়, প্রত্ফ্নবাল উন্নয়ন, েবারবা এসর তরষত্য়  সবাতি্স কেয় িবারবা েুয়বাজলফবাইড, মবানতরে গূন 
রৃজধির জন্য গত্ড় কিবালবা এরং আধিবাতিে ও সবামবাজজে তরষয় গুত্লবাত্ি কেবাগেবান েরবা, এেস্ট 
আ্বানুরূপ জীরন দিতর েরবা, এই এত্সবাতসত্য়্ন অপবাত্রটর কের সবাইনস্টজফে তরসবাত্চ্ও িূতমেবা 
পবালন েত্র। 
তনত্জত্ের তম্ত্ন িবারবা খুরই প্রি্যয়ে্মী,কেিবাত্র িবারবা  এেই সিে্িবা অরলম্বন েত্রত্েন 
েবাত্নত্টিড কে্গুত্লবার সবাত্থ েবারবা এইধরত্নর পূনর্বাসত্নর েবালচবার চবালু করত্খত্েন। 
রি্মবাত্ন ইিবাজলত্ি ৬স্ট তরিবাত্গ িবাত্ের কেন্দ্র েবািবাত্মবার সংত্েবাগ রত্য়ত্ে। 

্ােের কেম্পসমূহ
পুনে্য া�ন েরা হয় যাতের  তি�াতেফলটট ো প্রত�েন্ধে�া রতয়তে, আলাো তেতশষ নজরোতর যাতের 
তশক্াে্যেস্ায় - তশক্াত্ফতিে- প্রত�শনাল তেতে তেত� হয়,যাতের পতরোতরর োতে বপৌঁতে বেয়া ও 
�া�াফজে তেতে  নজর বেয়ার আলাো প্রতয়াজন ব�তক্তরে �হায়�া েরা।

�াইনটটফ�ে তর�াতচ্য র জন্য Eugenio Medea  এর �হায়�ায়  এর প্রধান আ�নগুতলা হতলা  
Bosisio Parini(Le), Conegliano (Tv), Pieve di Soligo (Tv), San Vito di Tagliamento 
( Pn), Pasian di Prato (Ud), এেং Brindisi  শহরগুতলা। 
তশশু ও বেতলত�তয়তের গুরু�র পাতরোতরে  প্রেতল�,  প্রাপ্তেয়স্ক বের প্রত�েন্ধে�ার জন্য রতয়তে  
আোত�ে টিোনা। 
তেতনর বেলায় ব�ো োন েরা হয় যাতের প্রত�েন্ধে�া রতয়তে। 
 
োেের োে� কযাগােযাগ েরে্ হেব
এই পূনর্বাসত্নর প্রত্জটি এর কেবায়বাজলস্ট িবাগ েরবা হত্য়ত্ে করবাগীর প্রত্ফ্নবাল, মবানতরে এরং 
সবাইনস্টজফে আলবােবা আলবােবা দর্ীত্টির তিজতিত্ি। কে সমবাত্জ রসরবাস েত্র র্যজক্তর কসই 
প্রতিরন্ধেিবার উপর তিজতি েত্র

La Nostra Famiglia “আমবাত্ের পতররবার “ কসন্বাত্র কেত্ি হত্ল;
п 
• কে সেল রবাচ্বারবা জত্ন্মর আত্গ- জত্ন্মর সময়  অথরবা  জত্ন্মর পর িবাত্ের লক্ষ্মণ কেখবা 

তেত্য়ত্ে,  েবারবা কেরীত্ি ত্খত্ি ্ুরু েত্রত্ে, েবাত্ের মুিত্মত্ন্ সমস্যবা রত্য়ত্ে, ্বাতররীে ও 
মবানতষে  দুর্লিবা রত্য়ত্ে ; 

• п রবাচ্বারবা ও কেত্ল কমত্য়রবা েবাত্ের  তরতিন্ন েবারত্ণ  ইত্মবা্নবাল ও অনুিূতির তডজফেবাস্ল্ 
রত্য়ত্ে, িবাত্ের রুঝক্ষমিবা ও আচরণ গি সমস্যবার অন্িকু্ ক্ত। 

• пপ্রবাপ্তরয়স্ র্যজক্তত্ের েবাত্ের  রুঝ ও জবানবার জস্টলিবা িবাত্ের জন্য  ত্ক্ষবা তিজতিে ও 
সহেবারী সহবায়ত্ের প্রত্জটি রত্য়ত্ে।  
п

• ° তপিবামবািবা, এডকু ত্েটর এরং ত্ক্ষে ত্ক্ক্ষেবাত্ের েবারবা মত্ন েত্রন িবাত্ের  রবাচ্বাত্ের 
অথরবা কেত্লত্মত্য়ত্ের জন্য তেেকু  গবাইড উপত্ে্ অথরবা তেেতনত্ে্্নবা প্রত্য়বাজন তনজ তনজ 
তডজফেবাস্ল্র তিজতিত্ি  িবাত্ের সহবায়িবা েরবা এই কেত্ন্দ্রর েবাজ।

কযসেি সংস্ার সােে সংযুতি 
La Nostra Familia “আমবাত্ের পতররবার “ কেত্ন্দ্রর সবাত্থ অত্নে রবাতিরিবার সংত্েবাগ রত্য়ত্ে,  “Il 
bene va fatto bene” “িবাত্লবা িবাত্লবা িবাত্রই েরত্ি হয়” এর (beato Luigi Monza) এর 
প্রতিষ্বািবাও এর পবাত্্ রত্য়ত্েন। 
 ͳ Gruppo Amici di don Luigi Monza don Luigi Monza গু্রত্পর রনু্ধরবা  ; 

এই এত্সবাতসত্য়্ন এর মবানতরে তরষত্য়র ্ুরুর তেেটবায় সহবায়িবার হবাি রবাড়বায়;
 ͳ Associazione Nazionale Genitori “La Nostra Famiglia”  

জা�ীয় তপ�া�া�াতের এত�াত�তয়শন  “La Nostra Famiglia” এর জন্য ; প্রত�েন্ধী ে্যফতির 
�ূল অতধোর এেং �ার 

 ͳ ●FONOS, Fondazione Orizzonti Sereni  FONOS,  এই �াউতডেশতনর 
োজ হতলা ; প্রাপ্তেয়স্ক প্রত�েন্ধীতের জন্য  “�া�া তপ�ার পতর” এই নাত�  তেত্ন্ন ���্যার 
যোতযাগ্য ��াধাতনর �হায়�া েতর।;

 ͳ ●Associazione di volontariato “don Luigi Monza”
don Luigi Monza এত্সবাতসত্য়্ন এর িলবাস্ন্য়বাররবা,  েবারবা মবানরিবার হবাি রবাজড়ত্য়  কেয় 
এরং пппппппп কসন্বার গুত্লবাত্ি সবামবাজজে ইউস্টজলস্ট তনত্য় আলবােবািবাত্র েবাজ েত্র।

 ͳ OVCI - La Nostra Famiglia OVCI - হত্লবা  La Nostra Famiglia সংস্বার 
িলবাস্ন্য়বার তেেগুত্লবার আন্জ্বাতিে কেবাত্পত্র্ন; এর েবাে্বাতে করসরেবাতর িবাত্র  সূেবান, 
সবাউথ সূেবান, ব্বাজজল, এেুয়বাত্ডবার, চীনবা  এরং মত্রবাত্্বাত্ি চবালু আত্ে

 ͳ ●Associazione Sportiva Dilettantistica “Viribus Unitis” 
কখলবাধুলবা তিজতিে এত্সবাতসত্য়্ন  “Viribus Unitis”  েবাত্ের কখলবাধুলবা পেট্ ইি্যবাতেত্ি  
প্রতিরন্ধেিবা আত্ে িবাত্ের জন্য েবাজ েত্র

 ппппп
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La Nostra Famiglia রবা “আমবাত্ের পতররবার “ এত্সবাতসত্য়্ন এর স্িেবানবা ;
তিয়বা এনতরত্েবা চবালতেতন,২৯
 ৩৩০৩৭ পবাতসয়বান তে প্রবাত্িবা (উেীত্ন)
কটজলত্ফবান 0432 693111- ফ্যবাক্স 0432 693106
ইত্মইল  PASIAN@LANOSTRAFAMIGLIA.IT
ওয়ত্রসবাইট WWW.LANOSTRAFAMIGLIA.IT

আমােের যেভােব সাহায্য েরে্ িারেবন
5x1000 часть налога физического лица, который идет не 
государству, а по желанию физического лица, может быть 
направлен в волонтерскую ассоциацию.  

° েতেত্চ জফসে্যবাল ৫×১০০০
০০৩০৭৪৩০১৩২ 
° বিাতনশন এর �াধ্যত� 
- বপাস্ট অফ�ত�র এোউন্ট নম্বর ১১১৭৮৫৯৭
- LA NOSTRA FAMIGLIA  (আ�াতের পতরোর)এর ে্যংতে �হায়�া েরা যাতে  
 IBAN IT21J 03069 6 4074 100000002232 
“আ�াতের পতরোর La Nostra Famiglia Pasian di Prato প্রাত�া শহতরর শাখাত�।
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উতি তেেৃত�র তেস্তর অনুোে োংলা ্াষায় রুপান্তর েরত� �হায়�া েতরতে  
 CIRCOLO MEDIATORI ACLI APS ( আেফল বো্াষী এত�াত�তয়শন তরিউলী ব্তনেীয়া 
জুফলয়া) “আ�াতের পতরোর “ প্রাত�া শাখার তপ�া �া�াতের আতে্য ে েনটরিতেউশন এর �াহাতয্য। 
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