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Oggetto: Comunicazione obbligo attivazione PagoInRete per i pagamenti telematici delle 

famiglie verso l’Istituto 

 

পিষয় : প্রপতষ্ঠাদের জেয িপরিারগুদ ার অে াইদে অর্থ প্রোদের উদেদিয িাধ্যতামূ কভাদি PagoInRete  সপিয় করার জেয নোটিি   

 

01/03/2021 তাপরখ নর্দক সরকারী প্রিাসদের উদেদিয নে নকাে অর্থ প্রোে করার জেয PagoPA প্ল্যাটফমথ টি বাধ্যতামূলক এবং একচেটিয়া। 
পিক্ষাপ্রপতষ্ঠােগুদ ার জেয PagoPa এিং  PagoInRete পসদেদমর মাধ্যদম টাকা প্রোে করদত হদি ।  

 

পিপস, স্মাটথ দফাে অর্িা টযািদ ট এর মাধ্যদম MIUR এর ওদয়ি নিাটথ াদ  প্রদিি করদত হদি -   িপরিারগুদ া ো করদত িারদি : 

• পেদজর সন্তাদের জেয নেওয়া সি অে াইে নোটিদির সামপিক পিত্র নেখদত িাদি, এমেপক পভন্ন সু্ক  নর্দক নেওয়া হদ  ও  

• অর্থ প্রোদের সিদিদয় সাধ্ারণ িদ্ধপত  PSP (Prestatori di servizi di pagamento) িযিহাদরর মাধ্যদম এিং তাপ কার সিদিদয় সাশ্রয়ী 

িদ্ধপত নিদে পেদয় একইসাদর্ এক িা একাপধ্ক খাদত  অর্থ প্রোে করদত িারদি  

 
পিতামাতা অর্থ প্রোে সম্পােে পেপিতকরদণর একটি ইদমই  িাদিে এিং এর নটপ মযাটিক রপিে টি ডাউেদ াড করদত এিং/অর্িা নকাে শুল্ক 

োদের জেয বিধ্ সাটিথ পফদকট িাদিে  

 

িপরিারগুদ া MIUR এর ওদয়িসাইট নর্দক  “PagoInRete” িদ্ধপত টিদত প্রদিি করদত িারদিে।  

h ttp://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 

পকভাদি িযিহার করদিে নস সম্পদকথ  এই ঠিকাোয় নেওয়া িযিহারকারীদের জেয মযােুয়া  টি িেদত িাদরে  : h 

ttp://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf


 

 

 

 

পিতামাতা /টিউটরগণদক আহিাে জাোদো োদে নে, েপে তারা িূদিথ ো কদর র্াদকেতাহদ   PagoInRete  এই প্ল্যাটফমথটিদত নিবন্ধি করার জেয  

28/02/2021 তাপরদখর মদধ্য নিচের তানলকাভুক্ত কার্যক্রমগুচলা সম্পাদি  কচর: 

 

1. পিতামাতা/টিউটর োরা অে াইদে পেিন্ধদের  আদিেে কদরদে, োদেরদক ইপতমদধ্য নরপজদেিেকৃত তারা  একই িযাপিগত তর্য পেদয় 

Pagoinrete নত প্রদিি করদত িারদিে ; এোোও  পডপজটা  আইদডপিটি SPID পেদয় প্রদিি করা োদি।  

2. পিতামাতা /টিউটর োদের পেিন্ধেকৃত তর্য িা নিদডদেপিয়া  নেই, তাদের নক MIUR ওদয়ি নিাটথ াদ  ইউজার নরপজদেিে করদত হদি : 

নহামদিজ এর উিদর ডােপেদক নেওয়া প ঙ্ক এর মাধ্যদম, পেদজর িযাপিগত তর্য এিং নোগাদোদগর  ইদমই  নেওয়ার জেয  ইউজার 

নরপজদেিদের নিদজ  প্রদিি করদত হদি ; নরপজদেিদের সময় পসদেম িযিহারকারী নক পসদেদম প্রদিি করদত নেদি নর্দক (ইউজার োম)  

নেওয়া হদি। এিং িযিহারকারীদক পসদেদম প্রদিি করার জেয িাসওয়াডথ   পেদত ি দি। িরিতীদত পিতামাতা Pagoinrete প্ল্যাটফদমথর 

ইন্সট্রাকিদে প্রদিি করদি ।  

3. পেিন্ধেকৃত িযিহারকারী ( প্রপত পিক্ষার্ীর জেয পিতামতার একজে /টিউটর) নক পেদজর সন্তাদে নক নেখাদে পেিন্ধে করা হদয়দে, নসখাদে 

ভপতথ কৃত  োত্র/োত্রীদক তার জেয নেসি অে াইে নোটিি আসদি তা নেখদত িাওয়ার জেয েুি র্াকার আদিেে করার মাধ্যদম  এই নিদমি 

সাপভথ স িযিহার করার ইো প্রকাি কদর নসখাদে নোগাদোগ করদত হদি।   
এই প্রপিয়াটি নরপজপেকৃত পিতামাতা/টিউটদরর তত্ত্বািধ্াদে সংেুি ফমথ টি িুেথ করার মাধ্যদম সম্পন্ন করা হদি। এই ফমথটি েত দ্রুত সম্ভি 
প্রপতটি তর্য পেদয় িূরণ কদর সু্কদ  িুেরায় পেদয় আসদত হদি   

 
MIUR এর নিাটথ াদ  প্রদিি কদর নসদিটাপর েখে একিার পিতামাতা-সন্তাদের সংেুি র্াকার িযািাদর পেপিত হদয় োদি, িযিহারকারী স্বয়ংপিয়ভাদি 

নিদমি সাপভথ স িযিহার করদত সক্ষম হদি এিং পেদজর সন্তাদের জেয নেসি নোটিি িাঠাদো হদি, তা নেখদত সক্ষম হদি ।  

 
েপে ইদ কট্রপেক উিকরণ ( নিপডট কাডথ , নিাপেপফদকা িা িযাঙ্ক ন েদেে ইতযাপে) িযিহার কদর অর্থ প্রোে করদত অক্ষম হয়, তাহদ  Pagoinrete নিাটথ া   

নর্দক নিদমি করার জেয ফমথ পপ্রি আউট কদর িাহক অপফস, তািাপি এিং  ATMএর সাদর্ সংেুি িযাংকগুদ া,কাউিার,স্মাটথ দফাদের এপপ্ল্দকিে APP, 

টযািদ ট অর্িা অর্থ  প্রোে করার সুদোগ প্রোেকারী অেযােয সাপভথ দসর  মাধ্যদম টাকা প্রোে করদত িারদিে ।  

 

 

 


