
 

 

আন্তর্জাতিক সুরক্ষা আবেদনকারীবদর আতথ জক সহায়িা প্রদাবনর শিজােলীীঃ 

ইংরেজি, ফোসি, আেবী এবং ফাসি ি ভাষাে িন্য এখারন্ চাপ সিন্  

 

০১/০৭/২০২১ সাল থথবক YMA দ্বারা পতরচাতলি পতরবেো ো অংশীদার দ্বারা পতরচাতলি আোসন 

কাঠাব াবি ( উমু্মক্ত আোসন কাঠাব া ΥΠΥΤ, অভ্যথ জনা ও পতরচয় সনাক্তকরণ থকন্দ্র, এস্তিয়া থপ্রাগ্রা , 

থহাবেল পতরচালনাকারী সহব াগী সংস্থা) আন্তর্জাতিক আশ্রবয়র আবেদনকারীবদর আতথ জক সহায়িা 

প্রদাবনর র্নয িাবদর  াতসক উপতস্থতির সনবদর প্রবয়ার্ন হবে । 

সুিরাং, আশ্রয় আবেদনকারীবদর  বযয  ারা আতথ জক সহায়িা থপবয় থাবকন এেং উপবরাক্ত শিজ অনুসাবর 

আোসস্থ নন, িারা আোসবনর র্নয আবেদন করবি পারবেন এেং িাবদরবক সপুাতরশ করা হবে।  

থকেল াত্র ESTIA থপ্রাগ্রাব র তেবশে প্ল্যাটফব জর  াযযব  আবেদনগুবলা গৃহীি হয়। 

সিকজিা : আগ্রহীরা সরাসতর এই আবেদন র্ া করবি পারবে না, িবে তেবশে প্ল্যাটফব জ তনেতিি 

সুপাতরশকারী সংস্থার  াযযব  করবি পারবে। সুপাতরশকারী সংস্থাগুবলা সরকাতর ো  থেসরকাতর থ  থকান  

আইতন সত্ত্বা ( উদাহরণস্বরূপ: অতভ্োসী সংত শ্রণ তেেয়ক থকন্দ্রস ুহ, স্থানীয় সা াস্তর্ক পতরবেো গুবলাবি 

 াবদর থদাভ্ােী আবে, থেসরকাতর সংস্থা গুবলার থে থসন্টার, আন্তর্জাতিক সংস্থা, এস্তিয়া থপ্রাগ্রা  

োিোয়নকারী অংশীদার )   ারা আগ্রহীবদর থোযগ য ভ্াোয় থসো তদবি পাবর।  

উপবরাক্ত সংস্থাগুবলা  তদ ইতি বযয তেবশে প্ল্যাটফব জ তনেতিি না হয়, িবে এই 

https://dpas.migration.gov.gr/ তলঙ্কটটবি প্রবেশ কবর সাযারন প্রস্তিয়ায় তনেিন কবর তনবি পাবরন।  

আোসবনর আবেদন দাতিল করার র্নয, সুপাতরশকারী সংস্থা থথবক আগ্রহীবদর েযস্তক্তগি িবথয চাওয়া হবে, 

থসই সাবথ িাবদর বেোতহক অেস্থা এেং উপ ুক্ত আোসবনর র্নয অনয থ  থকান প্রবয়ার্নীয় িথয চাইবি 

পাবর। এটা িুেই গুরুত্বপূণ জ থ  আগ্রহীরা িাবদর সুপাতরশকারী সংস্থার তনকট িাবদর সাবথ থ াগাব াবগর 

টঠকানা ( থটতলবফান এেং ই-থ ইল ) তহবসবে তনস্তিি িথয অেতহি করবে। 

আগ্রহীবদর আোসন স্থাবনর র্নয প্রাসতিক কা জকলাপ সম্পন্ন করার সাবথ সাবথ সুপাতরশকারী সংস্থাবক 

অেতহি করা হবে,  াবি কবর প্রাসতিক থ াগাব াগ সম্পন্ন করবি পাবর। থ  আোসনটট েরাদ্দ করা হবে 

থসটা উমু্মক্ত আোসন কাঠাব া অথো ESTIA ২০২১ থপ্রাগ্রাব  হবি পাবর। আগ্রহীবদর েিজ ান োসস্থানটট 

তেবেচনায় থনওয়া হবে, িবে থ  আোসনটটর প্রিাে থদওয়া হবে, থসটট তভ্ন্ন থর্লায় অেতস্থি হওয়ার প্রচুর 

সম্ভােনা থাকবে। 

আগ্রহীবদর র্ানা উতচি থ , িাবদর অনযানয সুতেযাবভ্াগীবদর সাবথ থাকার র্নয আ ন্ত্রন করা হবি পাবর। 

থসবক্ষবত্র, ইতি বযয িাবদর বেোতহক অেস্থা, র্ািীয়িা এেং থকান ভ্াো িাবদর থোযগ য িা তনস্তিি করা 

হবে,  াবি িাবদর সাবথ সহ অেস্থানকারীর বেতশবের সাবথ সা াঞ্জসযপূণ জ হয়।  
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 তদ ইতি বযযই আগ্রহীরা অিীবি আোসবনর আবেদন কবর থাবকন ,িাহবল িাবদর পুনরায় আবেদন 

করার প্রবয়ার্ন থনই।  ন্ত্রণালবয়র কাবে িাবদর ফাইল আবে এেং িা প্রস্তিয়াযীন রবয়বে। িবে,  তদ 

থ াগাব াবগর িথয পতরেিজন কবর থাবকন, অথো/এেং বেোতহক অেস্থার পতরেিজন হবয় থাবক ,  িবে িাবদর 

পক্ষ থথবক আোসবনর সপুাতরশকারী সংস্থাবক অেতহি করা উতচি,  াবি িারা থসই পতরেিজন সংব ার্ন 

করবি পাবর।  

আইতন তসদ্ধাবন্তর অযীন আন্তর্জাতিক সুরক্ষা আবেদনকারী আগ্রহীবদর (অথ জাৎ,  ারা আন্তর্জাতিক সরুক্ষার 

র্নয আবেদবনর চূড়ান্ত তসদ্ধান্ত গ্রহণ কবরনতন ) িাবদর প জাপ্ত আোসন েযেস্থা এেং প্রদত্ত সকল তকেুর 

সরেরাহ অেযাহি থাকবে। 

আশ্রয়প্রার্থীরিে অভযর্থ িন্াে িন্য িাধােণ িসচবালয় 

অভযর্থ িন্া এবং পসেচয় িন্াক্তকেণ পসেরষবা িমসর্থ িত সবভাগ।  


