
Ricongiungimento familiare per i beneficiari 
di protezione internazionale 

আন্তর্জাতিক সরুক্ষা লাভের সুতিধাগ্রহণকারীভের পতরিারিভগ জর 

সাভে পনুতম জলন 
 

Che cos’è il Ricongiungimento familiare? 

পতরিাভরর সাভে একত্রিি হওয়া িলভি তক বিাঝায়? 
È una procedura che ti permette di far venire in Italia i tuoi familiari in modo legale e 
sicuro. 

এটি এমন এক পদ্ধতি যার মাধ্যমম পতরবামরর সদসযমদর ববধ্ ও তনরাপদ উপামে ইিাতিমি আনার 

অনুমতি পাওো যাে । 
 

Quali familiari posso far arrivare in Italia? 

পতরিাভরর বকান সেসযভের ইিাতলভি আনা সম্ভি? 
Puoi richiedere il ricongiungimento con i seguenti familiari: 

পতরবামরর তনমনাক্ত বযক্তক্তবমগ ের জনয পুনরাে একক্তিি হওোর আমবদন করা যামব :  

• coniuge (il marito o la moglie) non legalmente separato e di età non inferiore ai 
diciotto anni, o partner unito civilmente (in Italia o all’estero), straniero e non 
residente in Italia; 

• পার্জনার/কতনউভর্(স্বামী িা স্ত্রী) আইনগিভামব পৃথক নে ও বেস আঠামরা বছমরর নীমে 

নে, বা তসতভি আইনানুসামর একক্তিি (ইিাতি বা অনয দদমে), তবমদেী ও ইিাতির বাতসন্দা 

নন; 
• figli minori naturali, adottati, affidati, sottoposti a tutela, anche del coniuge o nati 

fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, se esistente, 
abbia dato il suo consenso; 

• সন্তান প্রাকৃতিকভামব অপ্রাপ্তবেস্ক, দত্তক দনো, অতপ েি/গক্তিি, সুরক্ষা সামপমক্ষ, দস যতদ 

স্বামী/স্ত্রী’র তববাহ বতহভভ েি সন্তানও হে, স্বামী/স্ত্রী না হমিও তপিামািার দযমকান একজমনর 

সন্তান হমি, দসমক্ষমি সংতিষ্ট তপিা বা মািার অনুমমাদন প্রদান কমরমছ ; 
• figli maggiorenni a carico, nel caso che per valide ragioni, non possano provvedere ai 

propri bisogni essenziali e siano invalidi totali; 

• সন্তান প্রাপ্তবেস্ক ও তপিা/মািার উপর ববধ্ কারমে তনভেরেীি হমি, িারা তনমজমদর 

প্রমোজনীেিা পভরমে অসমথ ে এবং সম্পভে েরূমপ অক্ষম; 
• genitori a carico fino ai 65 anni, nel caso che non abbiano altri figli nel Paese di 

origine o di provenienza; 

• তপিামািা ৬৫বছর বেস পয েন্ত সন্তামনর উপর তনভেরেীি হমি ও তনজ দদমে িামদর (সংতিষ্ট 

তপিামািার) দকান সন্তান না থাকমি; 
• genitori a carico con più di 65 anni, nel caso che abbiano anche altri figli ma 

impossibilitati al loro sostentamento per documentati e gravi motivi di salute. 

• তপিামািা ৬৫ বছমরর উপমর হমি ও সন্তামনর উপর তনভেরেীি হমি এবং তনজ দদমে অনয 

সন্তান থাকমিও িারা িামদর (সংতিষ্ট তপিামািার ) ভরেমপাষমে অক্ষম স্বাস্থ্যগি গুরুির 

অবস্থ্ার প্রমাে সামপমক্ষ।  



Se hai meno di 18 anni e sei solo, separato dai tuoi genitori o da altri familiari che si prendono 
cura di te, e sei stato riconosciuto rifugiato in Italia, hai il diritto di ricongiungerti con i tuoi 
genitori a prescindere dalla loro età e dalla loro condizione. 

যতদ আপনার বেস ১৮ বছমরর কম হে ও আপতন একা হন, আপনার তপিামািা বা পতরবামরর অনয 

সদসয দয/যারা আপনার দদখামোনা করমিা িার/িামদর কাছ দথমক পৃথক অবস্থ্াে থামকন, ও 

ইিাতিমি যতদ আপতন েরোথী তহমসমব স্বীকৃৃ্ তি দপমে থামকন,িাহমি আপনার তপিামািার বেস এবং 

িামদর পতরতস্থ্তির েিে সামপমক্ষ িামদর সামথ আপনার পুনরাে তমতিি হওোর অতধ্কার রমেমছ। 

Cosa mi serve per richiedere il ricongiungimento familiare? 

পতরিারিভগ জর সাভে পুনতম জলভনর আভিেভনর র্নয আমার তক লাগভি? 

 
Per far richiesta di ricongiungimento familiare servono: 

পতরবারবমগ ের সামথ পুনতম েিমনর আমবদমনর জনয আমার তনমনাক্ত তবষোতদ প্রমোজন : 

• il permesso di soggiorno: deve essere in corso di validità oppure in fase di rinnovo. In 
questo caso, la richiesta deve essere stata effettuata entro 60 giorni dalla scadenza; 

• দপমম েসৃ্স তদ সজ্জে ে : দমোদ সম্বতিি বা নবােমনর জনয আমবদনকৃি হমি হমব। এমক্ষমি 

দমোমদাত্তীে ে হওোর ৬০তদমনর মমধ্য আমবদন সম্পন্ন করমি হমব। 
• il passaporto o il documento/titolo di viaggio (se disponibile); 

• পাসমপািে বা ভ্রমমের ডকুমমন্ট(যতদ থামক); 
• la documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di 

famiglia (se disponibile). 

• পাতরবাতরক সম্পরমকর সিযিার প্রমামের ডকুমমন্ট, নাবািমকর বেস অ পাতরবাতরক 

স্ট্যািাস(যতদ থামক)। 

In quanto titolare di protezione internazionale non ti sono richiesti i requisiti di reddito ed 
idoneità alloggiativa, previsti per gli altri cittadini stranieri extracomunitari. 

অপরতদমক আন্তরজাতিক সুরক্ষা প্রাপ্তমদর দক্ষমি বাৎসতরক আে ও উপযুক্ত আবাসন/আমিাজ্জ 

প্রমোজন না হমিও ইইউ বতহভভ েি অনযানয সকি নাগতরমকর দক্ষমি আবেযক। 

Come posso attivare la procedura di ricongiungimento familiare? 

আতম তকোভি পতরিাভরর িযত্রির সাভে পুনতম জলভনর প্রত্রিয়া সত্রিয়/অ্যাতিে 

করভি পাতর? 
La procedura prevede due passaggi: la richiesta del Nulla Osta presso lo Sportello Unico 
Immigrazione della Prefettura competente e a seguire la richiesta del visto presso la 
rappresentanza italiana all’estero. 

প্রক্তিোটির তনমনাক্ত দুইটি ধ্াপ রমেমছ : সংতিষ্ট দপ্রমেিৃ্িুরার দপামিেমলা উতনমকা ইক্তিগ্রাৎক্তিেমন 

(একক ইতমমগ্রেন দডস্ক) এর কামছ নুলা অস্তা’র আমবদন করমি হমব এবং তবমদমে অবতস্থ্ি 

ইিাতিোন প্রতিতনতধ্র তনকি তভসার আমবদন। 
Per chiedere il Nulla Osta, devi: 

নুলা অস্তার আমবদমনর জনয আপনামক তনমে উতলতখি তবষোতদগুমিা অনুসরে করমি হমব : 

• ottenere una identità digitale SPID (puoi farlo presso gli sportelli delle Poste Italiane); 

• তডক্তজিাি আইমডতন্টটি স্পপড থাকমি হমব( ইিাতিোন দপাস্ট্ অতেমসর দযমকান োখার 

মাধ্যমম এটি দখািা যামব); 
• acquistare una marca da bollo da 16,00 euro; 

• ১৬ ইউমরা দামমর একটি স্ট্যাম্প/মাকো দা দবামলা তকনমি হমব; 



• accedere, grazie all’identità SPID all’area del 
sito www.nullaostalavoro.dlci.interno.it, compilare online la modulistica e 
inserire il numero della marca da bollo in tuo possesso; 

• www.nullaostalavoro.dlci.interno.it এই ওমেবসাইমি প্রমবে কমর স্পপড আইতডর 

সাহামযয অযামেসকরেপভব েক অনিাইমনর েম ে পভরে করমি হমব ও  িেকৃি স্ট্যামম্পর 

নম্বরটি েমম ে উমলখ করমি হমব। 

Quindi, sarai convocato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione del tuo luogo di dimora e 
dovrai portare i seguenti documenti: 

অিঃপর আপনার আবাসস্থ্মির টঠকানার মাধ্যমম দপারমিমলা উতনমকা দপর তি’তমগ্রাৎক্তিেমন হমি 

আপনামক িিব করা হমব/ডাকা হমব, দসমক্ষমি আপনামক সংতিষ্ট অতেমস তনমনাতলতখি ডকুমমন্ট 

প্রদে েন করমি হমব :  

• originale della marca da bollo i cui estremi sono stati indicati nella domanda; 

• আমবদনপমি দয স্ট্যামম্পর  নম্বর উমলখ করা হমেমছ দসই স্ট্যাম্পটি(মভি/অতরক্তজনাি); 
• un’altra marca da bollo da 16,00 euro da apporre sul Nulla Osta; 

• নুলা অস্তাে িাগামনার জনয ১৬ ইউমরা দামমর আমরকটি স্ট্যাম্প/মাকো দা দবামলা; 
• il tuo permesso di soggiorno e la fotocopia; 

• আপনার দপমম েসৃ্স তদ সজ্জমন ের েমিাকতপ; 
• la fotocopia dei documenti dei familiari da ricongiungere (se disponibili). 

• পতরবামরর দয সদমসযর সামথ পুনতম েতিি হমি যামিন িার ডকুমমমন্টর েমিাকতপ(যতদ থামক)। 

Per l’accertamento del rapporto di parentela potrai portare il certificato cumulativo di 
stato di famiglia e residenza (anche sotto forma di autocertificazione). 

পাতরবাতরক সম্পরক তনে েমের জনয আপতন পাতরবাতরক সাটিেতেমকি ও আবাসস্থ্ামনর সাটিেতেমকি 

প্রদে েন করমি পামরন(এটি স্ব-প্রিযেনপমির মিও হমি পামর)। 
 
Una volta ottenuto il Nulla Osta devi inviarlo in originale al familiare da ricongiungere il 
quale deve presentarsi alla Rappresentanza diplomatica italiana competente per richiedere il 
visto, che nel frattempo lo ha ricevuto telematicamente dallo Sportello Unico. 

নুলা অস্তা হামি দপমি নুলা অস্তার মভি কতপ পতরবামরর সংতিষ্ট সদমসযর কামছ িা পাঠামি হমব । 

কারে তভসার আমবদমনর জনয দসটি ইিাতিোন যথাযথ কভ িননতিক প্রতিতনতধ্র কামছ জমা তদমি হমব, 

যা ইতিমমধ্য দপারমিমলা উতনমকার মাধ্যমম দিতিমযাটিক পদ্ধতিমি িামদর কামছ দপ্ররন করা হমে 

থামক। 
 
Riceverai inoltre una comunicazione scritta con il numero telefonico dello Sportello 
Unico al quale rivolgerti per fissare la successiva convocazione del tuo familiare. 

অপরতদমক দপারমিমলা উতনমকার দোন নম্বর সহ আপতন একটি তিতখি কমুতনমকেন/মযাগামযাগ 

পামবন যার মাধ্যমম পরবিীমি আপনার পতরবামরর সদমসযর কনমভামকেমনর তদন তনধ্ োরে করমি 

পারমবন। 

 Infatti, dal momento in cui il tuo familiare entrerà in Italia, avrete 8 giorni di tempo per 
contattare lo Sportello Unico e chiedere che sia fissato l’incontro per la richiesta di rilascio del 
permesso di soggiorno.  



প্রকৃিপমক্ষ আপনার পতরবামরর সদসয ইিাতিমি প্রমবমের ৮তদমনর মমধ্য দপামিেমলা উতনমকার সামথ 

আপনামক দযাগামযাগ কমর িার দপমম েসৃ্স তদ সজ্জন ে প্রদান প্রক্তিো সম্পমন্নর জনয তদন তনধ্ োরমের 

জনয আমবদন করমি হমব। 

Quanto tempo è necessario? 

কি সময় প্রভয়ার্ন? 
Se farai tutto in maniera corretta e la domanda verrà accettata, entro 90 giorni dalla data 
di presentazione avrai il Nulla Osta per procedere al ricongiungimento familiare. 

আমবদন যথাযথ প্রক্তিোে করা হমি ও িা গৃহীি হমি, আমবদমনর ৯০ তদমনর মমধ্য   পতরবামরর 

সদমসযর সামথ পুনতম েিমনর প্রক্তিো সম্পাদমনর জনয নুলা অস্তা পাওো যামব। 

Se per qualche motivo la richiesta di Nulla Osta non verrà accettata ma tu ritieni di averne 
diritto, potrai fare ricorso presso il Tribunale ordinario (Sezione Specializzata) del luogo di 
residenza. 

যতদ দকান কারমে নুলা অস্তার আমবদন নাকে হমে যাে ও িারপমরও যতদ আপতন মমন কমরন দয এটি 

আপনার অতধ্কার , িাহমি আপতন আপনার আবাসস্থ্মির টঠকানা দমািামবক সংতিষ্ট সাধ্ারে 

ট্রাইবুনামির(তবমেষ তবভাগ) কামছ আতপি করমি পারমবন। 

La legge prevede che il visto sia rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta, ma i tempi 
potrebbero essere più lunghi. 

আইনানুযােী তভসার আমবদমনর ৩০ তদমনর মমধ্য তভসা প্রদামনর কথা থাকমিও এই সমেসীমা আমরা 

দীর্ ে হমি পামর। 
 

 

A cura di Caritas Italiana, Consorzio Communitas e Unhcr – Per maggiori informazioni 
visita: http://ricongiungimento.it/ 

ইিাতিোন কাতরিাস, কমসারটিোম কমুতনটিস ও ইউএনএইেতসআর এর িত্ত্বাবধ্ামন – সংতিষ্ট িমথযর 

জনয  http://ricongiungimento.it/ এই ওমেবসাইি তভক্তজি করুন। 

 

http://ricongiungimento.it/
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