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                                                                             প্রেস ববজ্ঞবি 

 

আন্তর্জ াবিক আশ্রক়্ের আক্বদনকারীক্দর কাক্ডজ র পনুনজবীকরণ এর বডবর্টাল প্রপাটজ াল 
চালু : 

 

আন্তর্জ াতিক আশ্রয়ের আযেদনকারীযদর কার্জ  পুননজেীকরণ এর র্নয একটি তর্তর্টাল 
পপাটজ াল চালু করা হয়েযে। যার মাধ্যযম আযেদনকারীযদরযক তনধ্জাতরি সম়েসতূচ সম্পযকজ  
অেতহি করা হযে। এখন পেযক শুধ্মুাত্র তনধ্জাতরি সম়েসূতচ অনুযা়েী কাযর্জ র  নো়েন 
করা হযে। 

আশ্রয়ের আযেদনকারীযদর তনযে উযেতখি তলযে 

https://apps.migration.gov.gr/applicant-card-rv/search  

প্রযেশ কযর িাযদর মামলার (পকস) নাম্বার তদয়ে অনসুন্ধান করযি হযে। সাযে সাযে 
সম়ে, তদন এেং পকান অতিযস আপনার পতরোযরর সাযে যাযেন নো়েনকৃি কার্জ  
সংগ্রহ করার র্নয পস সম্পযকজ  অেতহি করা হযে। 

ইতিমযধ্যই প াতিি হয়েতেল পয, আন্তর্জ াতিক আশ্রয়ের আযেদনকারীযদর মামলার 
নাম্বাযরর পশি সংখযা অনুযা়েী কাযর্জ র পম়োদ োডাযনা হয়েযে। নো়েনকৃি কার্জ  সংগ্রহ 
করার র্নয উপযর উযেতখি তলযে অনসুন্ধাযনর পর প্রাপ্ত তনধ্জাতরি সম়েসীমার মযধ্য 
অেশযই আশ্র়ে কাযজালয়ে উপতিি হযি হযে। তেযশিি : 

https://apps.migration.gov.gr/applicant-card-rv/search


 
 

 

১) পয সকল আন্তর্জ াতিক আশ্রয়ের আযেদনকারীর কাযর্জ  উযেতখি আশ্র়ে মামলা 
নাম্বাযরর পশি সংখযা '১' তদয়ে পশি, িাযদর কার্জ  এর বেধ্িা ৬ই নযেম্বর ২০২০ 
সাল পযজন্ত োডাযনা করা হয়েযে। 

২)  পয সকল আন্তর্জ াতিক আশ্রয়ের আযেদনকারীর কাযর্জ  উযেতখি আশ্র়ে মামলা 
নাম্বাযরর পশি সংখযা ‘২' তদয়ে পশি, িাযদর কার্জ  এর বেধ্িা ১৩ই নযেম্বর ২০২০ 
সাল পযজন্ত োডাযনা করা হয়েযে। 

৩) পয সকল আন্তর্জ াতিক আশ্রয়ের আযেদনকারীর কাযর্জ  উযেতখি আশ্র়ে মামলা 
নাম্বাযরর পশি সংখযা ‘৩' তদয়ে পশি, িাযদর কার্জ  এর বেধ্িা ২০ই নযেম্বর ২০২০ 
সাল পযজন্ত োডাযনা করা হয়েযে। 

৪) পয সকল আন্তর্জ াতিক আশ্রয়ের আযেদনকারীর কাযর্জ  উযেতখি আশ্র়ে মামলা 
নাম্বাযরর পশি সংখযা ‘৪’ তদয়ে পশি, িাযদর কার্জ  এর বেধ্িা ২৭ই নযেম্বর ২০২০ 
সাল পযজন্ত োডাযনা করা হয়েযে। 

৫)  পয সকল আন্তর্জ াতিক আশ্রয়ের আযেদনকারীর কাযর্জ  উযেতখি আশ্র়ে মামলা 
নাম্বাযরর পশি সংখযা ‘৫’ তদয়ে পশি, িাযদর কার্জ  এর বেধ্িা ৪ঠা তর্যসম্বর ২০২০ 
সাল পযজন্ত োডাযনা করা হয়েযে। 

৬)  পয সকল আন্তর্জ াতিক আশ্রয়ের আযেদনকারীর কাযর্জ  উযেতখি আশ্র়ে মামলা 
নাম্বাযরর পশি সংখযা ‘৬’ তদয়ে পশি, িাযদর কার্জ  এর বেধ্িা ১১ই তর্যসম্বর ২০২০ 
সাল পযজন্ত োডাযনা করা হয়েযে। 

৭)  পয সকল আন্তর্জ াতিক আশ্রয়ের আযেদনকারীর কাযর্জ  উযেতখি আশ্র়ে মামলা 
নাম্বাযরর পশি সংখযা ‘৭’ তদয়ে পশি, িাযদর কার্জ  এর বেধ্িা ১৮ই তর্যসম্বর ২০২০ 
সাল পযজন্ত োডাযনা করা হয়েযে। 



 
 

 

৮) পয সকল আন্তর্জ াতিক আশ্রয়ের আযেদনকারীর কাযর্জ  উযেতখি আশ্র়ে মামলা 
নাম্বাযরর পশি সংখযা ‘৮’ তদয়ে পশি, িাযদর কার্জ  এর বেধ্িা ২৯ই তর্যসম্বর ২০২০ 
সাল পযজন্ত োডাযনা করা হয়েযে। 

৯) পয সকল আন্তর্জ াতিক আশ্রয়ের আযেদনকারীর কাযর্জ  উযেতখি আশ্র়ে মামলা 
নাম্বাযরর পশি সংখযা ‘৯’ তদয়ে পশি, িাযদর কার্জ  এর বেধ্িা ৭ই  র্ানু়োতর ২০২১ 
সাল পযজন্ত োডাযনা করা হয়েযে। 

১০)  পয সকল আন্তর্জ াতিক আশ্রয়ের আযেদনকারীর কাযর্জ  উযেতখি আশ্র়ে মামলা 
নাম্বাযরর পশি সংখযা ‘১০’ তদয়ে পশি, িাযদর কার্জ  এর বেধ্িা ১৪ই র্ানু়োতর 
২০২১ সাল পযজন্ত োডাযনা করা হয়েযে। 

পয   সকল   কার্জ     আঞ্চতলক আশ্রয়ের কাযজাল়ে পলসযো পেযক মঞ্জুর করা হয়েযে এেং 
নো়েযনর র্নয একই কিৃজ পযের কাযে দা়েেদ্ধ িাযদর কাযর্জ র বেধ্িা   ১৪ ই র্ানু়োতর 
২০২১ সাল পযজন্ত োডাযনা হয়েযে। 


