
 
 

 

গ্রীসে  আন্তর্জ াতিক  আশ্রস়ের আসেদনকারীসদর র্নয প্রস়োর্নী়ে িথ্য  

 

আন্তর্জ াতিক  সুরক্ষার  র্ন্য  আবেদন্কারী  একর্ন্  িৃিীয়  দদবের  ন্াগতরক  অথো  রাষ্ট্রহীন্ 

ন্াগতরক, যারা  অভ্যথজন্া  এেং  সন্াক্তকরণ  দকন্দ্রগব াবি  অেতিি  আঞ্চত ক   কাযজা য়  অথো 
সত্বন্ত্র োখা  অথো  আশ্রয়  কাযজা বয়  আন্তর্জ াতিক  আশ্রবয়র  র্ন্য  আবেদন্  কবর  থাবকন্। 
আন্তর্জ াতিক আশ্রবয়র র্ন্য আবেদন্কারী আবেদন্ কবরন্ দযন্  িাবক তন্েজাতসি (তিব ার্জ ) 
করার ন্া হয়, কারণ তিতন্ র্াতি, ধর্জ, র্ািীয়িা, একটি তন্তদজষ্ট সর্ার্ভু্ক্ত, অথো 
রার্নন্তিক তেশ্বাস অথো র্ন্মসূবে দয দদবের ন্াগতরক ো  ূেজেিী দয দদবে অেিান্ 
কবরতি  িাবি র্িুৃযদণ্ড ো িা কাযজকবরর ঝুুঁ তক, তন্যজািন্ ো অর্ান্তেক ো অের্ান্ন্াকর 
আচরণ ো োতির দ্বারা অথো র্ািীয় ো আন্তর্জ াতিক দ্ববের কারবণ িার র্ীেন্ ও সিিা 
তে ন্ন হওয়ার ভ্য় আবি। 

“িাতিন্”¹ চুতক্তর অন্তভু্জ ক্ত দকাবন্া রাষ্ট্র দথবক দকাবন্া তেবদেী গ্রীবস িান্ান্ততরি হন্, িাবকও 
আন্তর্জ াতিক আশ্রবয়র র্ন্য আবেদন্কারী তহবসবে তেবেচন্া করা হয়। 

আন্তর্জ াতিক আশ্রস়ের আসেদন ককাথ্া়ে এেং তকভাসে উপস্থান করসেন : 

•  আ ন্ার আবেদন্টি প্রা ক কিৃজ  বক্ষর কাবি র্র্া দদওয়া হয়। যারা িাৎক্ষতণক 
 ূণজাঙ্গ তন্েন্ধবন্র র্াধযবর্ িা সম্পাদন্ কবর থাবকন্। দযাগয প্রা ক কিৃজ  ক্ষ হব া 
আঞ্চত ক েরণাথী কাযজা য় ো কাযজা বয়র স্বিন্ত্র োখা অথো েরণাথী কাযজা বয়র 
অিায়ী োখা। আ তন্ যতদ আইন্গি বেধ  ন্থায় এবদবে প্রবেে কবর ন্া থাবকন্ 
অথো গ্রীবস আইন্গি বেধ  ন্থায় েসোস ন্া কবরন্, িবে আ ন্াবক অভ্যথজন্া ও 
সন্াক্তকরণ দকবম্প িান্ান্তর করা হবে। এেং যতদ আ ন্ার কাবি ন্াগতরকত্ব এেং 
 তরচয় েহন্কারী সরকাতর দকাবন্া ন্তথ ন্া থাবক দসবক্ষবে আ ন্াবক অভ্যথজন্া 
ও সন্াক্তকরণ কযাবম্পর তন্য়র্ অন্ুসরণ করবি হবে। এই দক্ষবে, আ তন্ দয 
অভ্যথজন্া ও সন্াক্তকরণ কযাবম্প অেিান্ করবেন্ দসখাবন্ অেতিি আঞ্চত ক 
েরণাথী কাযজা বয়র োখা অতিবস আন্তর্জ াতিক আশ্রবয়র আবেদন্ র্র্া করবেন্। 
আ ন্ার আবেদন্ যাচাই—োিাই প্রতিয়া  ুঁতচে (২৫) তদন্ অতিির্ ন্া হওয়া 



 
 

 

 যজন্ত আ ন্াবক ওই  কযাবম্পর েযেিা ন্ার র্বধয োধযিার্ূ ক অেিান্ করবি 
হবে। 

“িাতিন্”¹ এর চুতক্তেদ্ধ দদেগুব া যথািবর্: অতিয়া, দে তর্য়ার্, েু গাতরয়া, 
ফ্রান্স, র্ার্জাতন্, দিন্র্াকজ , সুইর্ার যান্ড, এবিাতন্য়া, যুক্তরার্য, আয়ার যান্ড, , 
আইস যান্ড, দেন্, ইিাত , সাইপ্রাস,  ািতভ্য়া, ত বথাতন্য়া    াইবচন্স্টাইন্,  
 ুবের্োগজ, র্া র্া, ন্রওবয়, দন্দার যান্ড, হাবঙ্গতর, দ া যান্ড,  িুজ গা , দরার্াতন্য়া, 
দলাভ্াতকয়া, দলাোতন্য়া, সুইবিন্, দচকপ্রর্ািন্ত্র, তিন্ যান্ড। 

 

•  আন্তর্জ াতিক আশ্রবয়র র্ন্য আ ন্ার আবেদন্টি তন্বর্ উ তিি হবয় র্র্া তদবি 
হয়। িািাডা অন্ াইবন্  এযা স সাহাবযয    স্ব—তন্েন্ধন্  ির্জটি  র্র্া তদবি  ারবেন্। 
আ ন্ার  তরোবরর সদসযরা যতদ আ ন্ার সাবথ অেিান্ কবরন্ এেং 

সম্মি হন্ িাবদর র্ন্য ও আশ্রবয়র আবেদন্ করবি  ারবেন্। দস দক্ষবে 
িাবদরবকও আ ন্ার সাবথ েরণাথী কাযজা বয় উ তিি হবি হবে। 

• আশ্রবয়র আবেদন্ চ াকা ীন্ সর্বয় কর্জকিজ াবদর প্রবের উত্তর সম্পণূজ সিয এেং 
সঠিকভ্াবে তদবেন্। যতদ তর্থযার আশ্রয় দন্ন্ অথো তর্থযা ঘর্ন্া উ িা ন্ 
কবরন্ দসবক্ষবে অসিয িথযগুব া আ ন্ার আবেদবন্র তে রীবি কার্ করবে। 

•  আ তন্ যতদ সঙ্গীহীন্ ন্াো ক হন্ অথজাৎ আ তন্ আঠার (১৮) েির েয়বসর 
তন্বচ হন্ এেং আ ন্ার সাবথ দকান্ সাো ক ন্া থাবকন্ আ ন্ার দদখাবোন্া 
করার র্ন্য, িাহব  কর্জকিজ াগণ অতে বে এ িথয র্যাতর্বিবর্র দগাচবর আন্বেন্। 
গ্রীক আইন্ অন্ুযায়ী র্যাতর্বষ্ট্রর্ আ ন্ার র্ন্য একর্ন্ অতভ্োেক তন্ধজারণ 
করবেন্। তযতন্ আ ন্ার সর্ি দ্বায়—দাতয়ত্ব গ্রহণ করবেন্। আ ন্ার েয়স যতদ 
 বন্র(১৫) েিবরর তন্বচ হয় দসবক্ষবে আ ন্ার অতভ্ভ্ােক আ ন্ার আবেদন্ 
উ িা ন্ করবেন্। আর আ ন্ার েয়স যতদ  বন্র(১৫) েিবরর উ বর হয়, 
আ তন্ তন্বর্ই আ ন্ার আবেদন্ উ িা ন্ করবি  ারবেন্। কিৃজ  ক্ষ আ ন্াবদর 
র্ন্য একটি উ যুক্ত  তরবেবে ও রক্ষণাবেক্ষণ ও দসো প্রদাবন্র েযেিা করবেন্। 

• যখন্ আন্তর্জ াতিক আশ্রবয়র র্ন্য আবেদন্ করবেন্ িখন্ আ ন্ার এেং আ ন্ার 
 তরোবরর সদসযবদর (যতদ থাবক) এেং যাবদর েয়স দচৌদ্দ(১৪) েিবরর উ বর 



 
 

 

িাবদর আঙ্গবু র িা  দন্ওয়া হবে। আঙ্গবু র িা  ইউবরাব র EURODUC ন্ার্ক 
দপ্রাগ্রাবর্ অন্তভু্জ ক্ত করা হবে। আ তন্ যতদ ইউবরাত য়ান্ ইউতন্য়বন্র অন্য দকান্ 
দদবে আন্তর্জ াতিক আশ্রবয়র র্ন্য আবেদন্ কবর থাবকন্ িাহব  িাতিন্lll চুতক্ত 
প্রবয়াগ করা হবে। দসবক্ষবে আ ন্ার আবেদন্  যজবেক্ষবণর র্ন্য আ ন্াবক দসই 
দদবে িান্ান্তর করা হবে। 

•  আ ন্াবক আ ন্ার  তরচয়  ে এেং আ ন্ার  তরোবরর সদসযবদর  তরচয় 
যাচাইকরণ, র্বন্মর দদে এেং উৎসিান্ সম্পতকজ ি যােিীয় দত  , আ ন্ার ভ্রর্ণ 
দত   ( াসব ার্জ ) এেং আ ন্ার দখব  থাকা যােিীয় দত   যা আবেদন্ 
 রীক্ষার সাবথ সম্পৃক্ত িা অেেযই কিৃজ  বক্ষর তন্কর্ র্র্া তদবি হবে।  

•  আ ন্াবক োরীতরকভ্াবে দচক করা হবি  াবর। অথো আ ন্ার তর্তন্স ে দচক 
করা হবি  াবর। আ ন্াবক িাক্তাতর  রীক্ষার র্ন্যও  াঠাবন্া হবি  াবর। 

•  েরণাথী কাযজা য় আ ন্ার র্ন্য একটি সাক্ষাৎকাবর িাতরখ তন্ধজারণ করবে 
এেং আ ন্াবক আন্তর্জ াতিক আশ্রবয়র আবেদন্ কািজ  দদওয়া হবে যার দর্য়াদ 
িয় র্াস  যজন্ত হবি  াবর। এই কািজ টি সে সর্য় আ ন্ার সবঙ্গ রাখবেন্। 

— এটিবক দ তর্বন্টিং করবেন্ ন্া 
—  এতদবক সে সর্য় যত্ন সহকাবর রাখবেন্ 
—  এটি হারাবেন্ ন্া, কারণ এটি  নু্রায় োন্াবন্া কষ্টসাধয 

•  যখন্ আবেদন্ গ্রহণ করবেন্ কিৃজ  ক্ষ আ ন্ার দোধগর্য ভ্াষায় আ ন্াবক 
আন্তর্জ াতিক আশ্রবয়র প্রতিয়া, আ ন্ার অতধকার এেং আ ন্ার দ্বায়—দাতয়ত্ব 
সম্পবকজ  আ ন্াবক অেতহি করবেন্। 

•  যতদ আ তন্ দকান্ ধরবন্র োরীতরক তন্যজািবন্র তেকার হন্, দস তেষবয় 
কিৃজ  ক্ষবক অেগি করুন্ যাবি িারা আ ন্াবক সহায়িা করবি  াবরন্। 

•  আ তন্ র্াতিসংবঘর েরণাথী তেষয়ক কতর্েন্ (UNHCR) অথো অন্য দকান্ 
সংিার সাবথ দযাগাবযাগ করবি  াবরন্, যারা আ ন্াবক আইতন্  রার্েজ, 
তচতকৎসা সাহাযয এেং র্ান্তসক সাহাযয প্রদান্ করবি  াবরl  

•  আশ্রয়প্রাথী চ াকা ীন্ সর্বয় উতক  অথো উ বদষ্টার সাহাযয চাইবি  াবরন্ 
(আশ্রয় কাযজা বয়র র্ধযিিা েযিীি)। িবে উতক  অথো উ বদষ্টার সক  খরচ 
আ ন্াবক েহন্ করবি হবে। 



 
 

 

•  যতদ আ তন্ চান্ সাক্ষাৎকার শুরুর  ূবেজ প্রস্তুতি দন্ওয়ার র্ন্য উতক  অথো 
 রার্েজবকর সবঙ্গ  রার্েজ করার র্ন্য আ ন্াবক তকিু সর্য় দদওয়া দযবি  াবর। 

•  সাক্ষাৎকার কর্জকিজ া এেং দদাভ্াষী আ তন্ আ ন্ার  িন্দ র্ি ( ুরুষ অথো 
র্তহ া) চাইবি  াবরন্, িার র্ন্য আ ন্াবক গুরুত্ব ূণজ কারণ দেজাবি হবে। িবে 
এই তেষয়টি তন্ভ্জ র করবে কিৃজ  বক্ষর উ বর এেং সম্ভে হব  দসই ইচ্ছা  ূরণ 
করা হবে। 

• আ তন্ যতদ সঙ্গীহীন্ অপ্রাপ্তেয়স্ক হন্, িবে আ ন্ারা অতভ্ভ্ােবকর কাি দথবক 
আ ন্ার সাক্ষাৎকার  এর খের র্ান্বি  াবরন্। আ ন্ার অতভ্ভ্ােকবক আর্ন্ত্রণ 
র্ান্াবন্া হবে এেং চাইব  তিতন্ও সাক্ষাৎকাবর আ ন্ার সাবথ উ তিি থাকবি 
 ারবেন্। আ ন্ার েয়স তন্ধজারবণর র্ন্য কিৃজ  ক্ষ চাইব  আ ন্ার িাক্তাতর 
 রীক্ষা করবি  াবরন্। এই র্ন্য আ ন্াবক এেং আ ন্ারা অতভ্ভ্ােকবক অেগি 
করা হবে এেং এবি আ ন্াবদর দরু্বন্রই একর্ি হবি হবে। 
 

আন্তর্জ াতিক আশ্রস়ের আসেদন প্রিযাহার এেং পনুরাহ্বান 

আ তন্ চাইব  দযবকাবন্া সর্বয় আ ন্ার আবেদন্টি প্রিযাহার কবর তন্বি  ারবেন্। 
িার র্ন্য আ তন্ দয আশ্রয় অতিবস আশ্রবয়র র্ন্য আবেদন্ কবরতিব ন্ দসখাবন্ এবস 
ত তখিভ্াবে আবেদন্ করবি হবে। যতদ আশ্রবয়র আবেদন্ প্রিযাহার কবর দন্ন্ িাহব  
আ ন্ার আবেদন্টি আর  যজাব াচন্া করা হবে ন্া এেং এই দদবে েসোবসর র্ন্য অন্য 
দকাবন্া কাগর্ ে ন্া থাকব  িবে আ ন্ার এই দদে িযাগ করবি হবে। 

তন্ম্নত তখি দক্ষবে আশ্রয় কাযজা য় আ তন্ আ ন্ার আবেদবন্র (অন্ততন্জতহি প্রিযাহার) 
 রীক্ষা চাত বয় দযবি আগ্রহী ন্ন্ েব  তেবেচন্া করবে: 

১) যতদ কিৃজ  ক্ষ চাওয়ার  বরও আ তন্ আ ন্ার আবেদবন্র গুরুত্ব ূণজ িথয সরেরাহ 
করবি অস্বীকার কবরন্। 

২) যতদ আ তন্ আ ন্ার সাক্ষাৎকাবর কিৃজ  ক্ষ কিৃজ ক তন্ধজাতরি সর্বয় উ তিি ন্া 
থাবকন্। 

৩) যতদ আ তন্ দর্  দথবক   ায়ন্ কবরন্। 



 
 

 

৪) যতদ আর্ক অেিায়  ুত বের দদওয়া োধযোধকিা গুব া দর্বন্ ন্া  চব ন্। 

৫) যতদ কিৃজ  ক্ষ কিৃজ ক প্রদত্ত আোসন্ দথবক ন্া র্াতন্বয় চব  যান্। 

৬) যতদ আশ্রয় কিৃজ  বক্ষর অন্রু্তি ন্া তন্বয় এ দদে িযাগ কবরন্। 

৭) যতদ আ তন্ েসোবসর িান্ এেং আ ন্ার সাবথ দযাগাবযাবগর িথযাে ী  তরেিজ ন্ 
কবরন্ এেং িা অতে বে কিৃজ  ক্ষবক অেতহি ন্া কবরন্। 

৮) যতদ আ ন্াবক আশ্রয় কাযজা য় আহোন্ করার  বরও দযাগাবযাগ ন্া কবরন্। 

৯) যতদ আ ন্ার কাবি আবি প্রর্াতণি অথো আ ন্ার দখব  থাকা এর্ন্ দত   যা 
চাইব  র্র্া করবি  াবরন্, তকন্তু কবরন্তন্। 

১০) যতদ আ ন্ার কািজ  দর্য়াদ উত্তীণজ হওয়ার  রেিী কাযজতদেবসও ন্োয়ন্ করবি ন্া 
আবসন্। 

১১) যতদ আ তন্ কিৃজ  ক্ষবক সহবযাতগিা কবর তন্য়র্  ঙ্ঘন্ কবরন্। 

১২) আ তন্ যতদ িান্ান্তবরর আদেজ দর্বন্ িা সম্পন্ন ন্া কবরন্ অথো অভ্যথজন্া ও 
েরণাথী কযাবম্পর প্রতিয়া অস্বীকার কবরন্ আন্তর্জ াতিক আবেদবন্র প্রতিয়া র্সণৃ ভ্াবে 
সম্পন্ন করার কাবর্ োধা প্রদান্ কবরন্। কিৃজ  বক্ষর তসদ্ধান্ত র্বি যতদ র্বন্ কবরন্ দয 
আ তন্ আবেদন্ (আবেদবন্র অন্ততন্জতহি প্রিযাহার) প্রিযাহার কবর তন্বয়বিন্। এবক্ষবে, 
কিৃজ  ক্ষ উ  ব্ধ িবথযর তভ্তত্তবি আ ন্ার আবেদন্ যাচাই-োিাই করবে এেং িারা 
এটিবক তভ্তত্তহীন্ েব  তেবেচন্া করবে এেং িা প্রিযাখযান্ কবর তদবেন্। যতদ কিৃজ  ক্ষ 
আ ন্ার আবেদন্টি প্রিযাখযান্ কবর দদন্, িবে আত   দোবিজ র কাবি আত   আবেদন্ 
করার অতধকার আ ন্ার আবি। 

যতদ কিৃজ  ক্ষ র্বন্ কবরন্ দয আ ন্ার আবেদন্টি যাচাই-োিাইবয়র র্ন্য  যজাপ্ত িথয 
দন্ই দসই দক্ষবে আ ন্ার আবেদন্টি িতগি করার তসদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন্। যতদ আ ন্ার 
আবেদন্টি িতগি করার তসদ্ধান্ত গৃহীি হয় দসবক্ষবে আ ন্াবক আ ন্ার দদবে দিরি 
 াঠাবন্ার প্রস্তুতি শুরু হবে। িবে, আ ন্ার আবেদন্ িতগবির তসদ্ধান্ত গৃহীি হোর ন্য় 
(৯) র্াবসর র্বধয আবেদন্টি  নু্েহা  করার র্ন্য আবেদন্ করবি  ারবেন্ অথো 



 
 

 

ন্িুন্ভ্াবে আশ্রয় আবেদন্ করার অতধকার আ ন্ার আবি। িবে এই সুবযাগটি শুধ ু
একোরই  াবেন্। 

 

আন্তর্জ াতিক আশ্রস়ের আসেদন পর্জসেক্ষসের প্রতি়ো: 

• আন্তর্জ াতিক আশ্রবয়র আবেদন্ প্রতিয়া টি উনু্মক্ত এেং তেন্ার্ূব য করা 
হয়।িৃিীয় দদবের ন্াগতরক অথো রাষ্ট্রহীন্ ন্াগতরকবদর আন্তর্জ াতিক আশ্রবয়র 
আবেদন্ করার অতধকার আবি। 

• আ ন্ার আবেদন্ এর  ূণজাঙ্গ তন্েন্ধবন্ আ ন্ার  তরচয়, র্বন্মর দদে, ত িা 
র্ািার ন্ার্, স্বার্ী/স্ত্রীর  এেং সন্তান্বদর ন্ার্, ই-বর্ই  যতদ থাবক, োবয়াবর্তিক 
সন্াক্তকরণ, দয কারবণ আন্তর্জ াতিক আশ্রয় চান্ িার  ণূজাঙ্গ িথয, েসোবসর 
ঠিকান্া অথো দযখাবন্ অেিান্ করবিন্ এেং দয ভ্াষায় আ ন্ার আবেদন্ 
 যজাব াচন্া করবি চান্ িার উবেখ থাকবে। দসই সাবথ, আ তন্ যতদ চান্ 
আ ন্ার অন্ুবর্াতদি প্রতিতন্তধর িথয উবেখ থাকবে। 

• যতদ দকাবন্া কারণেেি আ ন্ার  ূণজাঙ্গ তন্েন্ধন্ করা সম্ভে ন্া হয়, দসবক্ষবে 
আ তন্ আবেদন্ করার তিন্ (৩) কাযজ তদেবসর র্বধয আ ন্ার সংতক্ষপ্ত 
িথযসহকাবর দয ভ্াষা আ ন্ার আবেদন্ প্রতিয়া এেং িার  যজাব াচন্া করবি 
চান্ িার উবেখ করা প্রাথতর্ক তন্েন্ধন্ অেেযই করবি হবে। অিঃ র আ ন্ার 
 ূণজাঙ্গ তন্েন্ধন্ করার তন্তদজষ্ট িাতরখ সম্পবকজ  আ ন্াবক অেতহি করা হবে এেং 
আ ন্ার  তরচয় ও িতে সংবযাতর্ি একটি কাগর্ আ ন্াবক দদওয়া হবে। 
আ ন্ার  ূণজাঙ্গ তন্েন্ধবন্র তদন্ আ ন্াবক িা দিরি তদবি হবে এেং এর 
 তরেবিজ  আ ন্াবক আন্তর্জ াতিক আশ্রবয়র কািজ  দদওয়া হবে। 

• আ তন্ যখন্ আবেদন্ করবেন্, িখন্ আ ন্ার এেং আশ্রয় অতিবসর 
কর্জকিজ াবদর সাবথ দযাগাবযাবগ সহায়িা করার র্ন্য আ ন্ার দোধগর্য ভ্াষায় 
একর্ন্ দদাভ্াষী থাকবেন্। 

• আ ন্াবক অেেযই আ ন্ার ভ্রর্ণ দত   ( াসব ার্জ ) র্র্া তদবি হবে, িািাডাও 
আ ন্ার দখব  থাকা অন্যান্য দত   যা আ ন্ার আবেদন্  যজাব াচন্া সাবথ 
সম্পৃক্ত এেং আ ন্ার এেং আ ন্ার  তরোবরর সদসযবদর  তরচয় সন্াক্তকরণ 



 
 

 

দত  , অথো আ ন্ার র্বন্মর দদে এেং উৎ তত্ত িান্ এেং দসই সাবথ আ ন্ার 
দাম্পিয তিতির দত   র্র্া তদবি হবে। 

• আ ন্ার র্ন্য তন্ধজাতরি তদবন্ আশ্রয় অতিবসর কর্জকিজ ার কাবি আ ন্ার 
েযতক্তগি সাক্ষাৎকার তদবেন্। সম্পূণজ সিিার সাবথ কর্জকিজ ার সক  প্রবের উত্তর 
তদবেন্, সিয কথা দগা ন্ করবেন্ ন্া যা আ ন্ার আবেদবন্র সাবথ সম্পৃক্ত। 
যতদ দকান্ অসিয ঘর্ন্া ো অতভ্বযাগ উ িা ন্ কবরন্ দসর্া আ ন্ার 
আবেদবন্র তে রীবি কার্ করবে। 

• আ তন্ আবেদবন্র দয সক  তেষয় উবেখ কবরবিন্ সাক্ষাৎকাবরর সর্য় 
কর্জকিজ া আ ন্াবক দস সক  তেষবয়র উ র প্রে করবেন্। আ ন্ার  তরচয় 
সেবন্ধ, তকভ্াবে তগ্রবস এবসবিন্, আ তন্ দয সক  কারবণ তন্র্ দদে িযাগ 
কবরবিন্ অথো আ তন্ দয দদবে েসোস করবিন্ দসই দদে িযাগ কবরবিন্, 
এেং দয কারবণ আ তন্ তিবর দযবি চান্ ন্া, ো  ারবেন্ ন্া। সাক্ষাৎকার 
চ াকা ীন্ সর্বয় দযবকান্ অ তরহাযজ ঘর্ন্া ো িথয উদঘার্ন্ করবি  ারবেন্। 

• যতদ ভ্াষার কারবণ কর্জকিজ াবদর সাবথ কথাোিজ া ো দযাগাবযাগ িা ন্ করবি 
েযথজ হন্, দসখাবন্ একর্ন্ দদাভ্াষী উ তিি থাকবেন্। 

• সাক্ষাৎকাবরর সর্য় আ ন্ার উতক  অথো অন্যান্য উ বদষ্টাবদর (আইন্র্ীেী 
িাক্তার র্বন্াতেজ্ঞান্ী অথো সর্ার্ দসেক) সাবথ তন্বয় আসবি  ারবেন্। 

• সাক্ষাৎকাবরর সর্য় যা ে বেন্ িার সম্পণূজ দগা ন্ীয়িা রক্ষা করা হবে। 
• সাক্ষাৎকার দরকিজ  করা হবি  াবর। সাক্ষাৎকার দেবষ আশ্রয় কর্জকিজ া একটি 

তরব ার্জ  বিতর করবেন্, দযখাবন্ আ ন্ার র্ ূ েক্তেয এেং সাক্ষাৎকার এর র্ূ  
তেষয়গুব া উবেখ থাকবে। যতদ সাক্ষাৎকার দরকিজ  করা ন্া হয় িখন্ আবরকটি 
তরব ার্জ  সংযুক্ত করা হবে, দসখাবন্ সাক্ষাৎকাবরর প্রে এেং উত্তর গুব া দ খা 
থাকবে। দসই দক্ষবে আ তন্ দদাভ্াষীর সাহাবযয তরব ার্জ  দচক কবর তন্বেন্ এেং 
দকান্ ভু্ ত্রুটি থাকব  িা সংবোধন্ কবর তদবি ে বেন্। অিঃ র তরব াবর্জ  
দিখি করবেন্।আ তন্ চাইব  তরব াবর্জ র কত  অথো দরকিজ কৃি সাক্ষাৎকাবরর 
একটি কত  তন্বি  ারবেন্। 



 
 

 

• সাক্ষাৎকাবরর  র কাযজা য় একটি তসদ্ধান্ত তন্বেন্,এবি আ ন্াবক েরণাথী  দেী 
র্ঞ্জুর করবেন্ অথো সাহাযযকারী প্রতিরক্ষা র্ঞ্জুর করবেন্ অথো আ ন্ার 
আবেদন্ ন্াকচ কবর তদবেন্। 

• যতদ আ তন্ সঙ্গীহীন্ অপ্রাপ্তেয়স্ক হন্, িবে আ তন্ আ ন্ার অতভ্ভ্ােবকর 
তন্কর্ হবি আ ন্ার সাক্ষাৎকার সম্পবকজ  র্ান্বি  াবরন্। আ ন্ার অতভ্ভ্ােকবক 
আর্ন্ত্রণ র্ান্াবন্া হবে এেং চাইব  সাক্ষাৎকাবর তিতন্ উ তিি থাকবি  ারবেন্। 
যতদ আ ন্ার েয়স সম্পবকজ  কিৃজ  বক্ষর দকাবন্া সবন্দহ র্াবগ, িবে িারা 
আ ন্ার েয়স তন্ধজারবণর র্ন্য িাক্তাতর  রীক্ষা করবি  াবরন্। এর্ার র্ন্য 
আ ন্াবক এেং আ ন্ার অতভ্ভ্ােকবক র্ান্াবন্া হবে এেং আ তন্ অথো 
আ ন্ার অতভ্ভ্ােক একর্ি হবি হবে। 

• যখন্ আ ন্ার আবেদবন্র তসদ্ধান্ত প্রকাে করা হবে, িখন্ আ ন্াবক র্ান্াবন্া 
হবে দযন্ আ তন্ দসর্া তন্বয় আসবি  াবরন্। আ ন্াবক দর্ত বিাবন্র র্াধযবর্ 
অথো তচঠির র্াধযবর্ অথো দর্ত গ্রার্ এর িযাে এর র্াধযবর্ অথো আ ন্াবক 
ই-বর্ই  করা হবে। 

• আশ্রয় কাযজা য় আ ন্ার আবেদবন্র তসদ্ধান্ত অেেযই আ ন্ার দোধগর্য ভ্াষায় 
দদাভ্াষীর সাহাযয প্রদান্ করবে। 

আন্তর্জ াতিক  আশ্রস়ের  আসেদনকারীর  অতিকার ও োিযোিকিা েমূহ: 

আন্তর্জ াতিক আশ্রস়ের আসেদনকারীর অতিকার 

তগ্রসে আন্তর্জ াতিক আশ্রস়ের আসেদনকারী তহসেসে তনসের অতিকার গুস া পাসেন: 

• আ ন্ার আবেদন্  রীক্ষা সম্পন্ন হওয়া  যজন্ত গ্রীবস থাকার অতধকার আ ন্ার 
আবি এেং আ ন্ার আবেদন্  রীক্ষা দেষ ন্া হওয়া  যজন্ত আ ন্াবক তন্েজাসন্ 
(তিব ার্জ ) করা তন্বষধ। 

• আ ন্াবক দয  কািজ টি দদওয়া হবয়বি দসর্া তদবয় এই দদবে স্বাধীন্ভ্াবে চ াবিরা 
করবি  ারবেন্। যতদ ন্া, কািজ টি তদবয় এবদবের তন্তদজষ্ট অংে ভ্রর্বণর অন্রু্তি 
দদওয়া হয়, িারর্াবন্ দভ্ৌবগাত কভ্াবে তন্তদজষ্ট কবর দদওয়া হয়। 

• যতদ আ তন্ কার্ ন্া কবর থাবকন্ এেং আ ন্ার আতথজক সংিান্ গুব া 
আ ন্ার বদন্তন্দন্  চাতহদা  ূরবণ  যজাপ্ত ন্া হয়, এবক্ষবে আ তন্ আতথজক ভ্ািা 



 
 

 

 াওয়ার অতধকার রবয়বি। িািাডাও অতিবথয়িা দকন্দ্র অথো অন্যান্য আোসবন্ 
(দেসরকাতর োসিান্ অথো দহাবর্ব  দপ্রাগ্রাবর্র র্াধযবর্) আোসবন্র র্ন্য 
আবেদন্ করবি  াবরন্। যতদ আোসন্ প্রকবে র্ায়গা খাত  থাবক িবে আ ন্ার 
আবেদন্টি গ্রহণ করা হবে। 

• যতদ আ ন্ার কাবি আন্তর্জ াতিক আশ্রবয়র কািজ  থাবক িবে আন্তর্জ াতিক আশ্রবয়র 
আবেদন্ র্র্া দদওয়ার িয় (৬) র্াস অতিির্ করার  র দথবক  গ্রীক 
আইবন্র তন্ধজাতরি েিজ  দর্ািাবেক আ ন্ার কার্ করার অতধকার রবয়বি।  

• কর্জচারী তহবসবে গ্রীক ন্াগতরকবদর র্ি আ ন্ার েীর্ার অতধকার এেং 
োধযোধকিা রবয়বি। 

• দসইসাবথ তচতকৎসা ও ঔষধ এেং হাস ািাব র দসো তন্বি  ারবে। যার র্ন্য 
আ ন্াবক একটি অিায়ী েীর্া এেং স্বািযবসো (Π.Α.Α.Υ.Π.Α) ন্াোর দদওয়া হবে। 

• আ ন্ার সন্তান্বদর তেন্ার্ূব য প্রাথতর্ক তেক্ষার অতধকার রবয়বি। 
• যতদ আ তন্ প্রাপ্তেয়স্ক হন্ িবে আ ন্ার র্াধযতর্ক তেক্ষার অতধকার রবয়বি। 
• দ োগি প্রতেক্ষণ গ্রহবণর অতধকার আ ন্ার রবয়বি। 
• যতদ আ তন্ ৬৭% ো িার দেেী প্রতিেন্ধী েযতক্ত হন্ এেং অতিবথয়িা অথো 

আোসন্ দকবন্দ্র আ ন্ার থাকা সম্ভে ন্য়, দস দক্ষবে প্রতিেন্ধী ভ্ািা  াওয়ার 
অতধকার আ ন্ার রবয়বি। 

আন্তর্জ াতিক আশ্রস়ের আসেদনকারীসদর োিযোিকিা 

তগ্রসে আন্তর্জ াতিক আেসরর আসেদনকারী তহসেসে আপনার োিযোিকিা েমূহ 
তনেরূপ: 

• আ তন্ তগ্রবসর োতহবর ভ্রর্ণ করবি দযবি  ারবেন্ ন্া  —— তেবেষ  তরতিতিবি 
যতদ গুরুির র্ান্তেক কারণ দদখা দদয়, দযর্ন্ অন্য দদবে অেিাবন্র কারবণ 
আ ন্ার স্বািযগি র্টি  সর্সযা দদখা দদয়  এেং িা প্রর্াণ হয়। দস দক্ষবে 
আশ্রয় কাযজা বয় আ ন্ার  ভ্রর্ণ ন্তথ র্াতর করার র্ন্য আবেদন্ করবি 
হবে।যতদ আ তন্ আশ্রয় কাযজা বয় অতভ্তহি ন্া কবর এ দদে িযাগ কবরন্, িবে 
আ ন্ার আশ্রবয়র আবেদন্টি িতগি কবর দদওয়া হবে। 



 
 

 

• আ ন্ার আবেদবন্র  যজাব াচন্া দেষ ন্া হওয়া  যজন্ত আ ন্াবক গ্রীস অেিান্ 
করবি হবে। 

• আ ন্ার র্বন্মর দদে দথবক আ ন্ার  তরোর গ্রীবস আন্বি  ারবেন্ ন্া। 
• আ ন্াবক অেেযই গ্রীবসর কিৃজ  ক্ষবক সহবযাতগিা করবি হবে। তেবেষ কবর 

আ ন্ার আবেদবন্র দক্ষবে এেং আ ন্ার িথয এেং  তরচয় েন্াক্ত করার 
েযা াবর। 

• কিৃজ  ক্ষ কিৃজ ক যখন্ই আ ন্াবক িাকা হবে িখন্ই তে ে ন্া কবর 
েযতক্তগিভ্াবে আ ন্াবক কিৃজ  বক্ষর তন্কর্ উ তিি হবি হবে। 

• আ ন্াবক অেেযই আ ন্ার ভ্রর্ণ দত   ( াসব ার্জ ) হিান্তর করবি হবে। িািাডাও 
আ ন্ার  তরচয় েহন্ কবর দকান্ ন্তথ, আ ন্ার র্বন্মর দদে ো উৎস িান্ 
এর ন্তথ এেং দসই সাবথ আ ন্ার বেোতহক তিতির প্রর্ান্ সহ আ ন্ার দখব  
থাকা অন্যান্য কাগর্ েও হিান্তর করবি হবে। 

• আশ্রয় কাযজা য়বক আ ন্ার োসিাবন্র ঠিকান্া এেং দযাগাবযাবগর িথয তেেরণী 
এেং দসই সাবথ দকান্  তরেিজ ন্ ( তর ূরক: ত ঙ্ক ৬) করব  িা অতে বে 
অেতহি করবি হবে। দযাগাবযাবগর িথয তেেরণী  তরেিজ বন্র র্ন্য আ তন্ 
অন্ াইবন্ও ( ত ঙ্ক: অন্ াইন্ আবেদন্) আবেদন্ র্র্া তদবি  ারবেন্। আশ্রয় 
কাযজা য় আ ন্ার আবেদবন্র সাবথ সম্পৃক্ত সক  কাগর্ ে আ ন্ার প্রদত্ত 
ঠিকান্ায় দপ্ররণ করবে। 

• আ ন্ার আবেদন্  যজাব াচন্া প্রতিয়ার তেতভ্ন্ন  যজাবয় আ ন্াবক প্রদত্ত সর্য়সীর্া 
গুব া দর্বন্ চ বেন্। 

• আর্রা কািজ টি দর্য়াদ উত্তীণজ হওয়ার আবগ সর্য়র্বিা  ুন্ন্জেীকরণ এর েযেিা 
তন্বেন্, এেং িা সবেজাচ্চ সর্য়সীর্া কািজ টির দর্য়াদ উত্তীণজ হওয়ার  রেিী 
কাযজতদেস  যজন্ত।  

• যতদ আ তন্ রাষ্ট্র দথবক সুতেধা দভ্াগ কবর থাবকন্ িবে আ ন্াবক অেেযই 
আ ন্ার সতিযকাবরর অথজনন্তিক অেিা প্রকাে করবি হবে। 
 

• তন্ম্নত তখি কারবণ আ ন্াবক অভ্যথজন্া দকবন্দ্র অথো অন্যান্য র্ায়গায় তেন্ার্ূব য 
েসোবসর অতধকার দথবক েতঞ্চি করা হবি  াবর: 



 
 

 

 
— যতদ উ যুক্ত কিৃজ  ক্ষবক অেতহি ন্া কবর আ তন্ অভ্যথজন্া আোসন্ 

দকন্দ্র িযাগ কবরন্। 
— যতদ আ তন্ আ ন্ার েযতক্তগি িথয  তরেিজ বন্র িথয প্রতিবেদন্ ন্া 

কবরন্ ো আ ন্ার আবেদবন্র সাবথ সম্পৃক্ত িবথযর েযা াবর অন্ুবরাবধর 
 রও সাডা ন্া দদন্, অথো তন্ধজাতরি িাতরবখ আ ন্ার েযতক্তগি 
সাক্ষাৎকাবর উ তিি ন্া থাবকন্। 

— যতদ দকান্ যতুক্তসঙ্গি কারণ িাডাই আন্তর্জ াতিক আশ্রবয়র র্ন্য অতে বে 
আবেদন্ ন্া করা। 

— যতদ আ তন্ আ ন্ার আতথজক সংিান্ দগা ন্ কবরন্ অথো অভ্যথজন্া 
দকবন্দ্রর দসো দথবক অন্যায় ভ্াবে সতুেধা দভ্াগ কবরন্। 

— যতদ অভ্যথজন্া দকবন্দ্র তন্য়র্াে ী  ংঘন্ কবরন্। 
• কিৃজ  ক্ষবক সহবযাতগিার দাতয়ত্ব  ংঘন্ করা, অথো কিৃজ  বক্ষর সাবথ দযাগাবযাগ 

ন্া করা, আবেদবন্র  রীক্ষার র্ন্য প্রবয়ার্ন্ীয় িথয উ িা বন্ অসহবযাতগিা 
করা, আ ন্ার আন্তর্জ াতিক আশ্রবয়র আবেদন্ প্রতিয়া সুষু্ঠভ্াবে সম্পন্ন করবি 
োধা দদওয়া এেং ি স্বরূ  যা আ ন্ার আবেদবন্র  রীক্ষায় তেঘ্ন ঘর্ায়। 
 

আতপ  এেং তিিী়ে পর্জাস়ে আসেদন পনুতেজসেচনা করার অতিকার: 

• যতদ আ ন্ার আবেদন্ োতি  হবয় যায়, ো আ ন্াবক সহায়ক আশ্রবয়র র্যজাদা 
দদয়া হয় এেং আ তন্ র্বন্ কবরন্ আ তন্ েরণাথী র্যজাদার অতধকারী, িবে 
আ তন্ আত   দোবিজ র কাবি আবেদন্ করার অতধকার আবি। এর্া আ ন্াবক 
আঞ্চত ক আশ্রবয়র কাযজা য় অথো আঞ্চত ক আশ্রবয়র োখা অতিবস আ ন্াবক 
প্রদত্ত তসদ্ধাবন্তর র্বধয উবেতখি সর্য়সীর্ার র্বধয আত   আবেদন্ করবি হবে।  

• যতদ আ তন্ আঞ্চত ক আশ্রবয়র কাযজা য় (অথো স্বিন্ত্র োখা অতিস) , দযখান্ 
দথবক আ ন্ার তসদ্ধান্ত র্াতর করা হবয়বি িার দথবক দবূর েসোস কবরন্,  
দসবক্ষবে আ ন্ার তন্কর্েিী আঞ্চত ক আশ্রবয়র কাযজা বয় আ ন্ার আত   
আবেদন্টি র্র্া করবি  ারবেন্। দস দক্ষবে আ ন্ারা আত   আবেদন্টি একই 
তদবন্ অন্ াইবন্ আঞ্চত ক আশ্রবয়র কাযজা য় অথো আশ্রয় কাযজা বয়র স্বিন্ত্র 



 
 

 

োখা দযখান্ দথবক আ ন্ার তসদ্ধান্তটি র্াতর করা হবয়বি দসখাবন্ দপ্ররণ করা 
হবে। আ তন্ অথো আ ন্ার উতক  দ্বারা স্বাক্ষতরি দত  টি (আত   আবেদন্) 
আ তন্ েযতক্তগিভ্াবে উ তিি হবয়  আশ্রয় কাযজা বয়র দযাগয কিৃজ  বক্ষর তন্কর্ 
র্র্া তদবেন্। আ তন্ যতদ েতন্দ হন্ িবে আ ন্ার আর্ক দকন্দ্র অথো দকবন্দ্রর 
প্রধাবন্র তন্কর্ আবেদন্ করবি হবে, তযতন্ িযাে ো অন্যান্য অন্ াইন্ উ াবয় 
আঞ্চত ক আশ্রবয়র কাযজা য় অথো আশ্রয় কাযজা বয়র োখা অতিস দযখান্ দথবক 
আ ন্ার তসদ্ধান্তটি র্াতর করা হবয়তি  দসখাবন্ দপ্ররণ করবে। 

• আত   আবেদন্ র্র্া করার  র আ ন্াবক একটি ন্িুন্ আন্তর্জ াতিক আশ্রবয়র 
কািজ  দদওয়া হবে। 

• তন্তদজষ্ট আত   কতর্টি আত    যজবেক্ষণ করবেন্। আ ন্ার িাই  এর উ র 
তভ্তত্ত কবর আত   কতর্টি আ ন্ার আত    যজবেক্ষণ করবেন্ এেং প্রবয়ার্ন্ 
হব  আ ন্াবক  সাক্ষাৎকাবরর র্ন্য িাকা হবে। অেেয এর আবগ আ ন্াবক 
খের দদওয়া হবে, কখন্ আ ন্ারা আত    যজবেক্ষণ করা হবে এেং আ ন্াবক 
র্ান্াবন্া হবে কখন্ ন্িুন্ দকান্ িথয (যতদ তদবি চান্) উ িা ন্ করবি 
 ারবেন্, যাবি কতর্টি িাবদর তেবেচন্ায় আন্বি  াবরন্। 

• আ ন্ার আত   আব াচন্া িাতরবখ আ ন্াবক েযতক্তগিভ্াবে আত   কিৃজ  বক্ষর 
তন্কর্ উ তিি থাকবি হবে। অন্যথায় আ ন্ার আত   আবেদন্ োতি  হবয় 
যাবে। 

• আ তন্ যতদ চান্ আ ন্ার আত ব র  যজবেক্ষণ োতি  করবি  াবরন্। আ তন্ 
তন্বর্ই দযখাবন্ আত   কবরতিব ন্ দসখাবন্ তগবয় ত তখিভ্াবে আ ন্ার আত   
োতি  করবি  াবরন্। যতদ আত   োতি  কবরন্, আ ন্ারা আত   আর 
 যজবেক্ষণ করা হবে ন্া। দসবক্ষবে আ ন্াবক দদে িযাগ করবি হবে যতদ এবদবে 
েসোস করার র্ন্য অন্যবকান্ বেধ কাগর্ ে ন্া থাবক। 

• আত   কতর্টি তেবেচন্া করবি  াবরন্ দয আ ন্ার আত    যজাব াচন্ায় 
আ ন্ার দকাবন্া আগ্রহ দন্ই  (অন্ততন্জতহি প্রিযাখযান্)। দযবক্ষবে  যজবেক্ষণ েন্ধ 
অথো আবেদন্ ন্াকচ করা হবি  াবর: 
১) যতদ কিৃজ  ক্ষ হবি চাওয়া দকাবন্া গুরুত্ব ণূজ িথয প্রদান্ করি অস্বীকার 
করা। 



 
 

 

২) যতদ আ তন্ দর্  দথবক   ায়ন্ কবরন্। 
৩) আর্ক  ূবেজ  ুত ে কিৃজ  ক্ষ প্রদত্ত করণীয়  া বন্ অক্ষর্ হন্। 
৪) যতদ আ তন্ কিৃজ  ক্ষ কিৃজ ক অন্ুবর্াতদি োসিান্ দথবক ন্া র্াতন্বয় চব  
যান্। 
৫) যতদ আশ্রয় কাযজা বয়র অন্রু্তি িাডা দদে িযাগ কবরন্। 
৬) যতদ আ ন্ার েসোবসর ঠিকান্া এেং দযাগাবযাবগর িথয  তরেিজ ন্ করি    
িা অতে বে আশ্রয় কাযজা বয়র কিৃজ  ক্ষবক অেতহি ন্া কবরন্। 
৭) যতদ আ ন্াবক িাকা সবেও আত   কতর্টির সাবথ দযাগাবযাগ ন্া কবরন্। 
৮) যতদ আ ন্ার েরণাথী কািজ টি দর্য়াদ উত্তীণজ হওয়ার  রেিী কাযজতদেবস ও 
ন্োয়ন্ ন্া কবরন্। 
৯) যতদ আ ন্ার কাবি আবি প্রর্াতণি এর্ন্ দকান্ দত   অথো আ ন্ার দখব  
থাকা কাগর্ েগুব া যা র্র্া করবি  াবরা সবত্বও ন্া কবরন্। 

• যতদ আত   কতর্টি আ ন্ার সাক্ষাৎকার দন্ওয়ার তসদ্ধান্ত দন্য়, দসবক্ষবে 
আ ন্াবক কর্ বক্ষ দে (১০) কাযজতদেবসর আবগ অেতহি করবে। আত   কতর্টির 
তন্কর্ আ ন্ার উতক  অথো অন্যান্য  রার্েজকবক সাবথ তন্বয় যাওয়ার 
অতধকার আবি। 

• আত   কতর্টির তসদ্ধান্ত তন্বেন্ েরণাথী  দেী র্ঞ্জুর অথো আত   ন্াকচ 
করার েযা াবর। 

• আশ্রয় কাযজা বয়র তসদ্ধান্ত আ তন্ দয প্রতিয়ায় গ্রহণ কবরবিন্ ঠিক একই 
প্রতিয়ায় আত   কতর্টির তসদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন্। 

• আ ন্ার র্ার্ ার  তরতিতির উ র তন্ভ্জ র কবর আত ব র তসদ্ধান্ত  বন্র (১৫)  
তদন্ দথবক তিন্ (৩) র্াবসর র্বধয র্াতর করা হবে। 

• যতদ আ ন্ার আবেদন্টি প্রিযাখযাি হয় অথো আ ন্াবক সহায়ক সুরক্ষা  দক 
প্রদান্ করা হয় অথচ আ তন্ র্বন্ কবরন্ দয আ তন্ েরণাথী  দেীর 
অতধকারী, দসবক্ষবে আত ব র তসদ্ধান্ত র্ারীর তদন্ দথবক তেে (৩০) তদবন্র র্বধয 
প্রথর্ প্রোসতন্ক আদা বি আত   আবেদবন্র তসদ্ধান্ত োতিব র আবেদন্ করবি 
 ারবেন্। োতিব র আবেদবন্ স্বয়ংতিয়ভ্াবে আ ন্ার তসদ্ধান্তটি িতগি হয় ন্া, 



 
 

 

অথজাৎ যতদ আ ন্ার আত   আবেদন্ প্রিযাখযাি হয় দসবক্ষবে আ ন্াবক দদে 
দথবক অ সারণ করা হবি  াবর। 

 

আন্তর্জ াতিক আশ্রস়ের আসেদনারীসদর আটক (েতি) অেস্থা: 

• যতদ আ তন্ আর্ক অেিায় থাবকন্ অথো অভ্যথজন্া ও সন্াক্তকরণ দকবন্দ্র 
(KYT) অেিান্ কবরন্, , এবক্ষবে আর্ক কিৃজ  ক্ষ অথো অভ্যথজন্া সন্াক্তকরণ 
দকবন্দ্রর কিৃজ  ক্ষ আ ন্ার আন্তর্জ াতিক আশ্রবয়র আবেদন্ এর ইচ্ছা আশ্রয় 
কাযজা য়বক অেতহি করবেন্। এেং আ ন্ার আবেদন্টি তন্েন্ধবন্র র্ন্য সর্য় 
তন্ধজারণ করা হবে। 

• তন্েন্ধবন্র তদন্ আ ন্াবক তন্কর্েিী আঞ্চত ক আশ্রবয়র কাযজা বয় তন্বয় যাওয়া 
হবে। অথো আ তন্ দযখাবন্ অেিান্ করবিন্ দসখাবন্ অেতিি আশ্রয় 
কাযজা বয়র োখা অতিবস আ ন্ার আবেদবন্র তন্েন্ধন্ করা হবে। 

• আ ন্ার তন্েন্ধন্টি আ তন্ দয ভ্াষা েুবঝন্ দসই ভ্াষার দদাভ্াষীর সাহাবযয 
করা হবে। তন্েন্ধন্ প্রতিয়া সম্পতকজ ি প্রবয়ার্ন্ীয় সক  িথয আশ্রয় কাযজা বয়র 
কর্জকিজ া আ ন্াবক সরেরাহ করবেন্। 

• যতদ আ ন্ার সাবথ আ ন্ার  তরচয় েহন্কারী দকান্ দত   দযর্ন্  াসব ার্জ , 
অথো অন্যান্য কাগর্ ে যা আ ন্ার আবেদবন্র সাবথ সম্পৃক্ত িা সবঙ্গ 
রাখবেন্। আ ন্ার আবেদন্ র্র্া দদওয়ার সর্য় আ ন্ার িতে দিা া হবে এেং 
আ ন্ার আঙ্গবু র িা  দন্ওয়া হবে। 

• তন্েন্ধবন্র দেবষ আ ন্াবক আন্তর্জ াতিক আশ্রবয়র কািজ  দদওয়ার  তরেবিজ  
সাক্ষাৎকাবর উ তিি হওয়া িাতরখ উবেখ কবর একটি কাগর্ দদওয়া হবে। 

• যতদ আ ন্াবক োতিবযাগয অ রাধ এর কারবণ আর্ক রাখা হয় এেং আ তন্ 
আন্তর্জ াতিক আশ্রবয়র র্ন্য আবেদন্ কবরন্। দসবক্ষবে আ ন্াবক প্রদত্ত সার্া সম্পন্ন 
ন্া হওয়া  যজন্ত আ ন্ার আর্ক অেিা েহা  থাকবে। 

• যতদ আ তন্ আন্তর্জ াতিক আশ্রবয়র আবেদন্ উ িা ন্ কবরন্ এেং আ তন্ দর্ব  
থাবকন্, কারণ আ তন্ অনেধভ্াবে এ দদবে প্রবেে কবরবিন্ অথো আ ন্ার 
তন্েজাসন্ (তিব ার্জ ) অন্ুবর্াদন্ করা হবয় থাবক। দসবক্ষবে আ ন্ার আর্ক অেিা 



 
 

 

েহা  রাখা হবি  াবর যতদ গ্রীক  ুত ে কিৃজ  ক্ষ তেবেচন্া কবরন্ দয অন্য 
দকান্ আইন্ আ ন্ার দক্ষবে প্রবযার্য হবচ্ছ ন্া: 
১) আ ন্ার সতিযকাবরর ন্ার্  তরচয় এেং দকান্ দদবের ন্াগতরক িা তন্রীক্ষণ 
করার র্ন্য আর্ক রাখা হবি  াবর। 
২) আ তন্ আ ন্ার আবেদবন্র র্ন্য দয সক  িথয উ িা ন্ কবরবিন্ িার 
সিযিা যাচাই অথো দকান্ অেিাবিই দস িথয সংগ্রহ করা সম্ভে ন্া হয়। 
এেং যতদ   ায়বন্র সম্ভােন্া থাবক। 
৩) যতদ দকাবন্া তন্ভ্জ রবযাগয িথয প্রকাে হয় দয, আবেদন্কারী আবেদন্ কবরবিন্ 
শুধুর্াে উন্ার তন্েজাসন্ (তিব ার্জ ) এর তসদ্ধান্ত োধাগ্রি করার র্ন্য অথো তে ে 
করাবন্ার র্ন্য। 
৪) যতদ আ তন্ র্ািীয় তন্রা ত্তা অথো র্ন্র্ীেবন্র র্ন্য তে দর্ন্ক হন্। 
৫) যতদ আ ন্ার   ায়বন্র গুরুির সম্ভােন্া থাবক, ইউবরা ীয় ইউতন্য়বন্র 
আইবন্র ধারা ৬০৪/২০১৩ অন্ুযায়ী আ ন্ার হিান্তবরর প্রতিয়া তন্তিি এেং 
র্সৃণ করার  বক্ষয। 

• তক কারবন্ আ ন্াবক আর্ক রাখা হবয়বি িার উ র তন্ভ্জ র কবর আ ন্ার 
আর্ক অেিা  ঞ্চাে (৫০) তদন্ দথবক আঠার (১৮) র্াস  যজন্ত হবি  াবর। 
আ ন্াবক আর্ক রাখার তসদ্ধান্ত  ুত বের ঊর্ধ্জিন্ কর্জকিজ া গ্রহণ কবরন্ এেং 
অেেযই তেিাতরি েণজন্া সহকাবর দকন্ আ ন্াবক আর্ক রাখার তসদ্ধান্ত 
তন্বয়বিন্ িা র্ান্াবেন্। 

• আ তন্ দয দর্ ায় আর্ক আবিন্, দসখান্কার আদা বির তেচারবকর তন্কর্ 
অথো প্রোসতন্ক আদা বির প্রথর্ আদা বির কিৃজ  বক্ষর তন্কর্ আ ন্ার 
আর্বকর েযা াবর আ তত্ত র্ান্াবন্ার অতধকার আবি। 

• যতদ আ তন্ আ ন্ার আবেদন্ প্রিযাহাবরর তসদ্ধান্ত দন্ন্, িাহব  আশ্রয় কাযজা বয়র 
দযাগয কিৃজ  বক্ষর তন্কর্ উ তিি হবি হবে। যতদ আ তন্ দযখাবন্ আর্ক আবিন্ 
দসখান্কার আশ্রয় অতিবসর স্বিন্ত্র োখা অথো তন্কর্েিী আশ্রয় অতিস কার্ 
ন্া কবর, িবে আ ন্াবক তন্কর্েিী আঞ্চত ক আশ্রবয়র কাযজা বয় উ তিি করা 
হবে। 



 
 

 

• যতদ আ তন্ েন্দী হন্ অথো আশ্রয় কাযজা বয়র অভ্যথজন্া ও আোসন্ 
কাঠাবর্াবি অেিান্ কবরন্,িবে আ ন্াবক আন্তর্জ াতিক আশ্রবয়র কািজ টি 
আ ন্াবক দযতদন্ র্ুতক্ত দদয়া হবে অথো অভ্যথজন্া অেসান্ অতিবসর প্রতিয়া 
সম্পন্ন করার  র অেেযই িা অন্ুবর্াদন্ করা হবে। আর যতদ আ ন্ার 
আবেদবন্র  রীক্ষা প্রতিয়াধীন্ থাবক িাহব  অেেযই আঞ্চত ক আশ্রবয়র কাযজা বয়  
অতে বে উ তিি হয় দযাগাবযাবগর িথয তেেরণী র্ান্াবি হবে এেং আ ন্ার 
কািজ টি ইতির্বধযই অন্ুবর্াতদি ন্া হবয় থাকব  িা অন্ুবর্াদন্ করা হবে। 

•  আ ন্ার আবেদবন্র তসদ্ধান্তটি েযতক্তগিভ্াবে আশ্রবয়র কাযজা বয়র দাতয়ত্বেী  
কর্জকিজ ারা দ্বারা অথো আর্ক কিৃজ  বক্ষর প্রধান্ অথো কযাম্প অথো আোসন্ 
কিৃজ  বক্ষর তন্কর্ প্রদান্ করা হবে। 

•  যতদ তসদ্ধান্তটি প্রিযাখযান্ করা হয়, িবে আ তন্ েযতক্তগিভ্াবে আশ্রয় 
কাযজা বয়র দাতয়ত্বরি কর্জকিজ া তন্কর্ আত   আবেদন্ করবি  ারবেন্। 

•  যতদ আ তন্ দযখাবন্ েতন্দ আবিন্, অথো িার কাবির অথো দসখান্কার 
আশ্রয় অতিবসর স্বিন্ত্র োখা কার্ ন্া কবর দসবক্ষবে আ ন্াবক তন্কর্েিী 
আঞ্চত ক আশ্রবয়র কাযজা বয় তন্বয় যাওয়া হবে। 

•  দয আঞ্চত ক কাযজা য় দথবক আ ন্ার তসদ্ধান্ত দদওয়া হবয়বি দসটি যতদ আ তন্ 
দয অেসান্ েযেিায় অেিান্ কবরন্ িার দথবক দবূর হয় িাহব  আ ন্ার 
আত   আবেদন্টি তন্কর্েিী আঞ্চত ক আশ্রয় কাযজা য় অথো আ তন্ দয োসায় 
অেিান্ কবরন্ িার প্রধাবন্র তন্কর্ র্র্া তদবি  ারবেন্। 

•  যতদ তসদ্ধান্তটি ইতিোচক হয় িবে আ ন্াবক র্ুতক্ত দদওয়ার র্ন্য তসদ্ধান্ত গ্রহণ 
করা হবে। দযতদন্ আ ন্াবক র্ুতক্ত দদওয়া হবে দসতদন্ই আ ন্াবক প্রবয়ার্ন্ীয় 
কাগর্ ে দদওয়া হবে। অিঃ র, আ ন্াবক অেেযই আঞ্চত ক আশ্রবয়র কাযজা বয় 
অতে বে এবস আ ন্ার েসোবসর ঠিকান্া এেং দযাগাবযাবগর িথয সম্পবকজ  
অেতহি করবি হবে। 

 

পরেিী  আসেদন: 



 
 

 

' রেিী আবেদন্' হব া আন্তর্জ াতিক আশ্রবয়র র্ন্য আবেদন্। যা  ুত ে অথো আশ্রয় 
কাযজা য় অথো আত   কতর্টি অথো আ ন্ার  ূেজেিী আন্তর্জ াতিক আশ্রবয়র 
আবেদন্ এর চূডান্ত প্রিযাখযাবন্র তসদ্ধাবন্তর  র  ুন্রায় আন্তর্জ াতিক আশ্রবয়র র্ন্য 
আবেদন্ করা। আশ্রয় কাযজা বয় ' রেিী আবেদন্' র্র্া দদওয়ার র্ন্য আ ন্াবক 
অেেযই গ্রীক  ুত ে অথো আশ্রয় কাযজা বয়র চূডান্ত প্রিযাখযাবন্র তসদ্ধান্তটি গ্রহণ 
করবি হবে। এেং ন্িুন্ কারণ দেজাবি হবে দকন্ আ তন্ আন্তর্জ াতিক সুরক্ষার 
(আশ্রয়) র্ন্য অন্ুবরাধ কবরবিন্। 

' রেিী আবেদন্' করার র্ন্য আ ন্ার োসিান্ এর তন্কর্েিী আঞ্চত ক কাযজা বয় 
অথো আশ্রয় কাযজা বয়র স্বিন্ত্র োখাবি আবেদন্ করবি হবে এেং ন্িুন্ দকান্ 
িথয প্রকাতেি হব  িা উবেখ করবি হবে। ' রেিী আবেদন্' র্র্া করার  র 
আ ন্াবক আন্তর্জ াতিক আশ্রবয়র কািজ  দদওয়া হবে ন্া । 

আশ্রয় কাযজা য় আ তন্ দয ন্িুন্ িথয উ িা ন্ কবরবিন্ িা যাচাই-োিাই করবে 
এেং তসদ্ধান্ত গ্রহণ করবে দয আন্তর্জ াতিক আশ্রবয়র আবেদন্ এর র্ন্য গুরুত্ব ণূজ 
তকন্া। যতদ ' রেিী আবেদন্’ টি গ্রহণ করা হয় িখন্ আ ন্াবক আন্তর্জ াতিক 
আশ্রবয়র কািজ  দদওয়া হবে এেং আ ন্ার আবেদন্  যজবেক্ষণ আশ্রয় কাযজা য় দথবক 
প্রতিয়াধীন্ করা হবে। 

যতদ আশ্রয় কিৃজ  ক্ষ আ ন্ার ' রেিী আবেদন্' টি  প্রিযাখযান্ কবর দদন্, িবে 
আ তন্ আত   কতর্টির কাবি আত   করবি  ারবেন্, যার সর্য়সীর্া আ ন্াবক 
প্রদত্ত তসদ্ধাবন্তর ন্তথবি উবেখ করা থাকবে। 

যতদ আ তন্ তদ্বিীয়োর ' রেিী আবেদন্' র্র্া দদন্, িবে আ ন্ার আবেদন্ 
 যজাব াচন্া সর্য় আ তন্ তন্েজাসন্ অথো প্রিযােিজ ন্ দথবক রক্ষা  াবেন্ ন্া। 

 

 



 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

এি দ্বারা র্ান্াবন্া যাবচ্ছ দয, তন্ম্নত তখি েস্তু সহকাবর েরণাথী কাযজা বয় প্রবেে তন্বষধ —  

 

অস্ত্র, ধারাব া দকান্ েস্তু যা ক্ষতি সাধন্ কবর, তেবফারক ো রাসায়তন্ক দ্রেযাতদ। 

 

এিাডাও দিার্ আকাবরর হািেযাগ ও িাই  ে িাডা দযবকাবন্া ধরবন্র  াবগর্ েযাগ 
েহন্কারীবদর প্রবেে তন্বষধ। 

 

দর্াোই  দিান্ েযেহাবরও তেতধ—তন্বষধ আবি। কাযজা বয়র দভ্িবর দকান্ প্রকার িতে ও তভ্তিও 
ধারন্ করা সম্পণূজ তন্বষধ। 

 

 


