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িবষয়: PAGO IN RETE - অনলাইন �পেম�ট সািভ�স.

ইনফম� করা হে� �য এখােন অনলাইন �পেম�ট করা হয়, Ministero dell’ istruzione অনলাইন �পেম�ট িসে�ম িট বা�যতামূলক, যা িপতামাতা /
অিভভাবকেদর �নািটেশর জ�য অথ� �রদােনর অনুমিত �দয় িবিভ�ন পিরেষবার জ�য ইনি�িটউট কতৃ�ক জাির করা �তেলমািটক �নািটশ.

এই মু�ত� �থেক, পিরবার�িল অথ� �রদান করেত স�ম হেব:

● গাইড ট্ুযর;
● িশ�ামূলক �রমণ;
● �কুল বীমা;
● �রিশ�ণ অফার �রসািরত করার জ�য ��ব�ােসবী অবদান;
● অ�যা�য অবদান।

�ধুমা�র �প ইন �নটওয়াক� িসে�েমর মা�যেম।

ইনি�িটউেটর �যাংক অ্যাকাউে�ট সরাসির �ডিবট কের �কুেল অথ� �রদান করা আর স�ভব হেব না।

MIUR ওেয়ব �পাট�াল অ্যাে�সেসর মা�যেম - িপিস, �াট�েফান, �যাবেলট �যবহার কের - পিরবার�িল স�ম হেত পারেবন:

● িবিভ�ন �কুল �বারা জাির করা তােদর বা�ােদর �দওয়া সম�ত �ব�্যিতন �নািটেশর সামি�রক িচ�র �দখুন;
● �পেমে�টর সব�ািধক সাধারণ উপায় �যবহার কের এবং িপএসিপ (�পেম�ট সািভ�স ��রাভাইডার: �যাংক / ডাকঘর / �টাকনেকািন�) এর

তািলকা �থেক সব�ািধক সুিবধাজনক একিটেক চয়ন কের একই সমেয় এক বা একািধক �নািটশ �রদান ক�ন।

িপতামাতা �রদ�ত অেথ�র একিট ইেমল িনি�তকরণ পােবন এবং �কানও কর ছােড়র জ�য �ব�্যিতন �রাি�ত এবং / অথবা �বধ শংসাপ�র ডাউনেলাড করেত
স�ম হেবন।

এই পদে�প�িল অনুসরণ করা হয়।



১. কীভােব পিরেষবািট অ্যাে�সস করেবন

�যােগা অন িরট পিরেষবা অ্যাে�সস করেত আপনার অব�যই একিট �যবহারকারীর নাম এবং পাসওয়াড� (শংসাপ�র) থাকেত হেব। অিভভাবক / অিভভাবক "
PAGO IN RETE " পিরেষবািট অ্যাে�সস কেরন:

a) িলে�কর মা�যেম এমআইআর ওেয়বসাইট �থেক http://www.istruzione.it/pagoinrete/
b) বা ইনি�িটউেটর ওেয়বসাইেটর �হাম �পেজ " Pago in rete " িলে�কর মা�যেম " Accedi con SPID " আইেটমিট ি�লক কের
c) বা, আপিন যিদ আপনার স�তােনর অনলাইন িনবে�ধর সময় �রা�ত একই শংসাপ�র (�যবহারকারীর নাম এবং পাসওয়াড�) �যবহার কের একিট
অনলাইন িনব�ধকরণ আেবদন জমা �দন।

�পেম�ট সািভ�েস �রথম অ্যাে�সেসর জ�য �গাপনীয়তার শত��িলর �রাথিমক �বীকৃিত �রেয়াজন।

২. একিট �যাের�ট / গািড�য়ান এবং িশ�াথ�ী / আিম এেসািসেয়শন অনুেরাধ ��ররণ

িপতা-মাতা / অিভভাবকেক অব�যই িব�যালেয়র উপি�থত িশ�াথ�ীেদর সােথ যু�ত হেত অনুেরাধ করেত হেব (বা �বশ কেয়কিট বা�ার ��ে�র িশ�াথ�ীরা),
তার নােম �ব�্যিতন �পেম�ট িব�ি�ত�িল �দখেত।

অনুেরাধিট অব�যই ফম�িট �তির কের এর সােথ সংযু�ত করেত হেব (সংযুি�ত 1) এবং এিটেক ৩ �ম �থেক ১২ ই �ম ২০২১ পয��ত
didattica@icedaamicis.edu.it িঠকানায় ��ররণ কের। ফম� পূরণ করা বা�যতামূলক; এিটর �যথ�তা বা ভুল সংকলেনর ফেল পিরেষবািট সরবরাহ
করেত অ�ম হেত পাের। ফম�িট �রাি�তর পের, সিচবালয় িপতামাতা-স�তােনর সহেযািগতা িনি�ত করেত এিগেয় যােব; যিদ িকছু বািক রােখন বা ভুল ভােব
কেরন �যই সািভ�স তা চাে�ন �সটা পােবন না.
ফম�িট �রাি�তর পের, সিচবালয় িপতামাতা-স�তােনর সহেযািগতা িনি�ত করেত এিগেয় যােব; অপােরশনিট কেয়ক িদন সময় িনেত পাের। সিমিতিট
সিচবালেয়র �বারা �তির হেয় �গেল, িপতামাতা / অিভভাবক, Pago in rete del MIUR, �পাট�ােল অ্যাে�সস কের �বয়ংি�রয়ভােব অথ� �রদােনর
পিরেষবার জ�য িনেজেক স�ম কের তুলেব।
যখন িপতামাতা / অিভভাবক �রথম অ্যাে�সস কেরন, িসে�ম আপনােক পিরেষবার সাধারণ শত��িল �দখেত এবং �যি�তগত �ডটা �রি�রয়াকরেণ আপনার
স�িত জানােত বলেব।

৩. িকভােব �প করেত হেব

িনবি�ধত িপতা-মাতা / অিভভাবক, তার সংরি�ত অ�ল �থেক, পৃ�ার নীেচ বাম িদেক "VAI A PAGO IN RETE SCUOLE" আইকেন ি�লক করেত
হেব। পরবত�ী ি��রেন আপিন �যবহারকারীর �যানুয়ালিট পােবন, যা আপনােক পরামেশ�র জ�য আমি��রত করা হেয়েছ, এবং FAQ।
সরাসির িল�ক: https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf

অথ� �রদােনর জ�য, আপনােক অব�যই VERSAMENTI VOLONTARI িনব�াচন করেত হেব এবং ডানিদেক বাে�স সরাসির আমােদর িব�যালেয়র
যাি��রক �কাডিট �রেবশ করেত হেব: VAIC87600E।
তারপের আপনােক িশেরানােমর নীেচ �যাগিনফাইং �লােসর আকাের আইকনিটেত ি�লক করেত হেব azioni, যার মা�যেম িপতামাতা / অিভভাবক
সিচবালেয়র �র�তুতকৃত এি�সিকউেটবল �পেমে�টর তািলকা �দখেত পারেবন।



৪. অথ��রদােনর প�ধিত

একটা অনলাইন �পেম�ট করার জ�য িপতামাতা / অিভভাবকেক অব�যই:
a. িসেল�ট ক�ন একটা বা �যকটা �নািটশ দরকার ;
b. আপিন পছ�দ ক�ন িকভােব �পেম�ট করেত চান ;

● সরাসির অনলাইন �পেম�ট: অনুেরাধ করা �ডটা �রেবশ কের একিট �পেম�ট প�ধিত িনব�াচন ক�ন (�রেট পােগা ��রিডট / �ডিবট
কাড� বা িপতামাতার / অিভভাবেকর বত�মান অ্যাকাউ�ট স�িক�ত �কানও �ডটা সংর�ণ কের না) বা একিট বত�মান অ্যাকাউ�ট,
��রিডট / �ডিবট কাড� বা অ�যা�য অনলাইন �রদান প�ধিতেত �ডিবট কের ( �পপাল, �যািটসেপ ect..) এবং িনব�ািচত
অথ��রদােনর প�ধিতিটেক ম�ুির �দয় এমনেদর মে�য একিট ��রিডট �রিত�ান।

আরও তে�যর জ�য: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html

● Pagamento presso PSP (অথ��রদান পিরেষবা সরবরাহকারী �যমন অনুেমািদত �যাংক বা ডাকঘর শাখা,
তামাকেনািদ�)। িনব�ািচত �নািটেশর BAR-Code, QR-Code রেয়েছ এমন িসে�ম �বারা �র�তুত অথ��রদােনর নিথ মু�রণ
বা সংর�েণর মা�যেম, িনব�ািচত কাঠােমার মা�যেম অথ� �রদান করা স�ভব।

আরও তে�যর জ�য: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
িপতামাতা / অিভভাবক তারপের িরেগােত �যােগােত �দখেত পােবন, �রদ�ত �রিতিট �নািটেশর জ�য, অেথ�র �ব�্যিতন �রাি�ত এবং �রাসি�ক
শংসাপ�রিট ডাউনেলাড করেত পােরন যা আইেনর �বারা �রদ�ত উে�ে�য (উদাহরণ�ব�প �যা�স িরটােন�) �রদান করা �যেত পাের ডাউনেলাড

৫. সহায়তা
�য �কানও অসুিবধার জ�য, িপতামাতা / অিভভাবকরা �টিলেফান ন�বের সাহাে�যর জ�য আেবদন করেত পােরন: ০৮০-৩২৬৭৬০৩ �সামবার �থেক ��রবার,

সকাল ৮.০০ �থেক ১৮.৩০ অবিধ সি�রয়।

৬.�যি�তগত ত�য �রি�রয়ায় �গাপনীয়তা এবং �ডটা সুর�া

আমরা এখােন অবিহত S.V. এই ডকুেমে�টর িবষয় স�িক�ত উে�ে�য সরবরাহ করা �ডটা িবিধ অনুসাের �ডটা কে��রালার �বারা �রি�রয়া করা হেব D.Lgs.
196/2003 – �বারা সংেশািধত D.Lgs. 101/2018 – এবং ইউেরাপীয় িনয়��রেণর 2016/679। আরও িনিদ��ভােব, িবধান�িলর সােথ সাম��য
�রেখ art. 13 পূেব�া�ত িবিধমালার মে�য �ডটা কে��রালার ইনি�িটউেটর ওেয়বসাইেট, �গাপনীয়তা িবভােগ �রকািশত তে�য এই জাতীয় �রি�রয়াজাতকরেণর
প�ধিত ও শত�ািদ িনেদ�শ কের।

Il Dirigente Scolastico
Barbara Pellegatta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93.
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