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ডাবলিন -৩ এর প্রলবধান 

 

 

ডাবলিন-৩ প্রলবধাননর উনেশ্য হনিা আশ্রয় কার্যপ্রণািীনে সরাসলর প্রনবশ্ এবং আন্তর্য ালেক 

আশ্রনয়র আনবদন ইউনরানের একটি সদসয রাষ্ট্র দ্বারা এককভানব ো ের্যনবক্ষণ। প্রলবধানই 
লনধযারণ কনর ককান সদসয রানের দ্বালয়নে একটি আন্তর্য ালেক আশ্রনয়র আনবদন ের্যনবক্ষণ 
হনব। 

দ্বালয়ে লনধযারনণর র্নয বযবহৃে মানদণ্ড অনুর্ায়ী ো লনম্নরূে: 

• োলরবালরক বন্ধন 

• সম্প্রলে একটি সদসয রানষ্ট্র প্রনবনশ্র অনুমলে (লভসা) অথবা বসবানসর অনুমলে দখি 
এবং 

• র্লদ আনবদনকারী ববধ বা অববধভানব ইউনরালেয়ান ইউলনয়নন প্রনবশ্ কনর। 

ডাবলিন -৩ এর প্রলবধান লি 

ডাবলিন -৩ এর প্রলবধান লনধযারণ কনর ইউনরােীয় রাষ্ট্রগুনিার মনধয ককানটি প্রলেশ্রুলেবদ্ধ 
আেনার আনবদন ের্যনবক্ষনণর র্নয। 

র্খন আেলন আন্তর্য ালেক আশ্রনয়র আনবদন করনবন, েখন আেনার এবং আেনার েলরবানরর 
সদনসযর র্ানদর বয়স ক ৌে (১৪) বছনরর উের োনদর আঙ্গনুির ছাে কনওয়া হনব। আঙ্গনুির 
ছােগুনিা ইউনরােীয় ডাটানবস ইউনরাডাক -এ প্রবলেয ে হয়, র্ার িক্ষয হনিা ডাবলিন-৩ এর 
প্রলবধান কার্যকর করা। 

ডাবলিন-৩ প্রলবধান বাস্তবায়নকারী কদশ্ হনিা ২৭ টি ই ই ইউ  কদশ্( অলেয়া, কবিলর্য়াম, 
বুিগালরয়া, ফ্রান্স, র্ামযালন, কডনমাকয , গ্রীস, এনস্তালনয়া, আয়ারিযান্ড, কেন, ইোলি, 
করানয়লশ্য়া, সাইপ্রাস, িাটলভয়া, লিথুলনয়া, িুনেমবাগয, মািটা, কনদারিযান্ডস, হানঙ্গলর, 
কোিযান্ড, েেুয গাি, করামালনয়া, কলাভালকয়া, কলাভালনয়া, সুইনডন, ক ক প্রর্ােন্ত্র এবং 

লিনিযান্ড) এবং ৪টি সহনর্াগী কদশ্   (সুইর্ারিযান্ড, আইসিযান্ড, লিনেনোইন এবং নরওনয়)। 

কেলেনটর ের র্ুক্তরার্য এখন ৩১/১২/২০২০ ের্যন্ত র্মা কদওয়া আনবদনগুনিার র্নয 

প্রলেশ্রুলেবদ্ধ। র্ুক্তরানর্যর এখন আর ককান নেুন আনবদন োঠাননা সম্ভব নয়। 

অনয সদসয রাষ্ট্রে পলরবার- লনর্ভ রতা এবং মানলবি িারণ: 
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র্লদ আেলন অলভভাবকহীন অপ্রাপ্ত বয়স্ক হন এবং আেনার েলরবানরর ককান সদসয ( 
লেোমাো, ভাইনবান,  া া/মামা, দাদাদাদী/নানা নানী) ডাবলিন-৩ এ অন্তভুয ক্ত ককাননা 
রানষ্ট্র ববধভানব থানকন, েনব কসই রাষ্ট্র আেনার আনবদন েরীক্ষার র্নয দায়বদ্ধ, র্লদ এটি 
আেনার সনবযাত্তম স্বানথযর অনুকূনি হয়। েৃষ্ঠার কশ্নে কদওয়া িমযগুনিার উের লভলত্ত কনর 
আেনার স্বাথয মূিযায়ন করা হয় র্া আেনার প্রলেলনলধ দ্বারা েূরণ করনে হনব। 

র্লদ আেলন প্রাপ্তবয়স্ক হন এবং আেনার েলরবানরর ককান সদনসযর র্ার সানথ লনলিযপ্তভানব 
কসই সম্পকয  গণেলে কদনশ্ লবদযমান লছি লকনা এবং কস র্লদ আন্তর্য ালেক আশ্রনয়র 

সুলবধানভাগী লহনসনব উেনর উনেলখে রাষ্ট্রগুনিার মনধয ককান একটিনে বসবাস কনর থানক, 
েনব কসই রাষ্ট্র আেনার আনবদন েরীক্ষার র্নয দায়বদ্ধ, র্লদ উভয় েনক্ষর সম্মলে থানক। 

যাষ্ট্রদর পলরবাষ্ট্ররর সদসয লিষ্ট্রসষ্ট্রব লবষ্ট্রবচনা িরা িয় 

• কর্সকি দম্পলে অথবা সঙ্গী–সঙ্গীনী অবাধ কমিানমশ্ায় লিলেশ্ীি সম্পকয  বর্ায় রানখ 

(র্লদ শ্নেয  থানক কর্, সদসয কদনশ্র আইন ও অনুশ্ীিন অলববালহে দম্পলেনদর সানথ 
েৃেীয় কদনশ্র আইননর অধীনন লববালহে দম্পলেনদর অনুরূে আ রণ করনব) 

• আেনার অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান ( শ্নেয  থানক কর্, র্লদ অলববালহে হয়, সন্তাননর র্ন্ম 
লববানহাত্তর বা লববাহেূবয হয় অথবা দত্তক সন্তাননর কক্ষনে কস কদনশ্র র্ােীয় আইন 

অনুর্ায়ী সংজ্ঞালয়ে হনব) 
• র্লদ আেলন প্রাপ্তবয়স্ক হন এবং গভয াবিার কারনণ, সাম্প্রলেক প্রসব, গুরুের 

অসুিো, গুরুের  প্রলেবলন্ধো, অথবা বাধযনকযর কারনণ আেনার সন্তান, ভাই-কবান 
অথবা লেো-মাোর উের লনভয র কনরন, এবং র্ারা সদসয রানষ্ট্র ববধভানব বসবাস 
কনরন, েনব সদসয রাষ্ট্রগুনিা আেনানক এই শ্নেয  একলেে করনে োনর কর্ 

র্ন্মউৎেলত্ত কদশ্ োলরবালরক বন্ধন লবদযমান লছি। র্ানে কনর লনভয রশ্ীি বযলক্ত 

র্থার্থ র্ত্ন কেনে োনর এবং আগ্রহীরা র্লদ লিলখেভানব োনদর ইচ্ছা প্রকাশ্ কনর। 
লবেরীে কক্ষনেও একই রকম প্রনর্ার্য, অথযাৎ সদসয রানষ্ট্র ববধভানব বসবাস করা 
আেনার সন্তান,ভাই-নবান, বাবা-মা আেনার সাহানর্যর উের লনভয রশ্ীি হয়। 
গ্রীস, মূি মামিার প্রথম লসদ্ধান্ত গ্রহনণর েূনবয কর্ ককান সমনয় মানলবক লদক 

লবনব না, লবনশ্ে কনর োলরবালরক বা সাংসৃ্কলেক মানদনণ্ডর লভলত্তনে সদসয রানষ্ট্রর 
এর লনকট েষৃ্ঠনোেকোর র্নয অনুনরাধ র্মা লদনে োনর, র্ানে আেনার সানথ 

সম্পকয  আনছ এমন বযলক্তর সানথ সমন্বয় করানে োনর। র্লদ আগ্রহী েক্ষগুনিা 

লিলখেভানব োনদর সম্মলে প্রকাশ্ কনর। 
ররলসষ্ট্রডন্ট পারলমট - লর্সা- অববধ প্রষ্ট্রবশ- অনয সদসয রাষ্ট্রে পষূ্ট্রবভ বসবাস- 
পবূভবতী আশ্রষ্ট্রয়র আষ্ট্রবদন 
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র্লদ আেলন করলসনডন্ট োরলমনটর অলধকারী হন   ( ববধ অথবা র্া ইলেমনধয ২ 
বছনরর কম সমনয়র মনধয কময়াদ কশ্ে হনয় কগনছ) ডাবলিন-৩ এর প্রলবধান 
অনুর্ায়ী কর্ রাষ্ট্র আেনার করলসনডন্ট োরলমট র্ালর কনরনছ কসই রাষ্ট্র আেনার 

আন্তর্য ালেক আশ্রনয়র আনবদন েরীক্ষার র্নয দায়বদ্ধ। 
র্লদ আেলন প্রনবশ্ অনুনমাদন (লভসা) এর অলধকারী হন (র্ার কময়াদ আনছ অথবা 

৬ মানসর কম সমনয়র মনধয কময়াদ কশ্ে হনয়নছ) েনব ডাবলিন-৩ এর প্রলবধান 
অনুর্ায়ী কর্ রাষ্ট্র আেনার প্রনবশ্ অনুনমাদন র্ালর কনরনছ কস রাষ্ট্র আেনার 

আন্তর্য ালেক আশ্রনয়র আনবদন েরীক্ষার র্নয দায়বদ্ধ। 
র্লদ আেনার একালধক করলসনডন্ট োরলমট বা লভসা থানক, ডাবলিন-৩ এর প্রলবধান 
অনুর্ায়ী আেনার আন্তর্য ালেক আশ্রনয়র আনবদন েরীক্ষার র্নয ককান রানের দ্বালয়ে 
ো আেনার করলসনডন্ট োরলমট বা প্রনবশ্ অনুনমাদননর কময়াদ এবং কময়াদ কশ্ে 
হওয়ার োলরখ এর উের লনভয র করনব। 
র্লদ, লগ্রনস আসার েূনবয আেলন অনয ককাননা সদসয রানষ্ট্রর অববধভানব প্রনবশ্ 

কনরন, েনব কসই রাষ্ট্র আেনার আন্তর্য ালেক আশ্রনয়র আনবদন েরীক্ষার র্নয 
দালয়েশ্ীি, র্লদ না আেলন এই সমনয়র মনধয সদসয হনয়নছ রানষ্ট্রর সীমানা কছন়ে 

 নি র্ান। অবলহে প্রনবনশ্র বার(১২) মাস ের এই এখলেয়ানরর অলস্তে থানক না। 
র্লদ আেলন আেনার আনবদন র্মা কদওয়ার েূনবয অনয ককান সদসয রানষ্ট্র 

ধারাবালহকভানব োাঁ (৫) মাস বসবাস কনর থানকন, েনব আেনার আন্তর্য ালেক 

আশ্রনয়র আনবদন েরীক্ষার র্নয উক্ত রাে দালয়েশ্ীি। 
প্রনবনশ্র অনুমলে প্রনয়ার্ন হয় না এমন ককাননা সদসয রানষ্ট্রর র্লদ ববধভানব প্রনবশ্ 

কনরন, েনব কসই রাষ্ট্র আেনার আন্তর্য ালেক আশ্রনয়র আনবদন েরীক্ষার র্নয 

দালয়েশ্ীি। 
র্লদ আেলন ককান সদসয রানষ্ট্রর লবমান বন্দনর আন্তর্য ালেক ট্রানলর্ট এিাকায় 
আনবদন কনরন, েনব কসই রাষ্ট্র আেনার আন্তর্য ালেক আশ্রনয়র আনবদন েরীক্ষার 

র্নয দালয়েশ্ীি। 
র্লদ আেলন ইলেমনধয ককান সদসয রানষ্ট্র আন্তর্য ালেক আশ্রনয়র র্নয আনবদন র্মা 

লদনয় থানকন, েনব কসই রাষ্ট্র আেনার আন্তর্য ালেক আশ্রনয়র আনবদন েরীক্ষার র্নয 

দালয়েশ্ীি, র্লদ না আেলন লেন(৩) মানসর কবলশ্ সময় ধনর সদসয রানষ্ট্রর এিাকা 
েযাগ না কনরন এবং আেনার আনবদন সুলনলদযষ্টভানব প্রেযাখযান করা না হয় এবং 

কসই রাষ্ট্র দ্বারা প্রনয়ার্নন প্রলরয়া সম্পন্ন করা না হয়। 

সাবধান 
র্লদ উেনরর ককান মানদণ্ড আেনার কক্ষনে প্রনর্ার্য না হয়, কসনক্ষনে আেনার 

আনবদন েরীক্ষার র্নয দালয়েশ্ীি রাষ্ট্র হনিা লগ্রস। 
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যলদ ডাবলিন-৩ অনয রিান রাে আপনার আষ্ট্রবদন পরীক্ষার জনয দালয়ত্বশীি 
িয় 
উেনর উনেলখে মানদনণ্ডর লভলত্তনে র্লদ অনয ককান সদসয রাষ্ট্র আেনার আনবদন 

গ্রহণ করনে সম্মে হয়, কসনক্ষনে লগ্রনস করা আেনার আনবদনটি অগ্রহণনর্াগয বনি 

প্রেযাখযান করা হনব এবং লনয়ম অনুর্ায়ী আনবদন গ্রহনণর ছয়(৬) মানসর মনধয 
অনয রানষ্ট্র আেনানক িানান্তলরে করা হনব। 
এই লসদ্ধানন্তর লবরুনদ্ধ আেলন আলেি কলমটির লনকট আলেি করার অলধকার 

রানখন। আন্তর্য ালেক আশ্রয় কার্যািয় অথবা স্বেন্ত্র আআশ্রয় শ্াখা কর্খান কথনক 
আেলন লসদ্ধান্তটি কেনয়নছন এবং লসদ্ধানন্ত উনেলখে সময়সীমার মনধয আেনানক আলেি 

র্মা করনে হনব। 

গুরুত্পণূভ তথ্য 
আন্তর্য ালেক আশ্রনয়র র্নয আেনার আনবদন র্মা কদওয়ার সময় উেনর উনেলখে 
মানদণ্ডগুনিার কার্যকর প্রনয়ানগর র্নয আেনানক অবশ্যই লনম্নলিলখে লবেয়গুনিা 

আশ্রয় কার্যািনয় অবলহে করনে হনব: 
1. র্লদ অনয ককাননা সদসয রাষ্ট্র কন্সুিার লভসা থানক 
2. র্লদ অনয ককাননা সদসয রানষ্ট্র করলসনডন্ট োরলমট থানক 
3. র্লদ অনয ককাননা সদসয রাষ্ট্র লদনয় অববধভানব লগ্রনস প্রনবশ্ কনরন 
4. র্লদ লগ্রনস আসার েূনবয অনয ককাননা সদসয রানষ্ট্র অববধভানব বসবাস কনর 

থানকন এবং ো কেলদন র্াবৎ। 
5. র্লদ আেনার েলরবানরর ককান সদসয অনয সদসয রানষ্ট্র বসবাস কনর 

থানকন এবং ো ককান মর্যাদা। 

প্রনয়ার্নীয় সকি েথয অবশ্যই আেনানক সরবরাহ করনে হনব এবং আেনার দখনি 

থাকা েথয প্রমাণালদ (শ্রণাথী কাডয , আেনার এবং আেনার েলরবানরর সদসযনদর 

করলসনডন্ট োরলমট, বববালহক অবিা এবং অনযানয প্রশ্ংসােে, প্রনবশ্ অনুনমাদন 
(লভসা), অনয কদনশ্ আেনার উেলিলের প্রমাণ নলথ, ভ্রমণ টিনকট, কহানটি রলশ্দ, 
বাল়ে ভা়োর  ুলক্তেে ইেযালদ) র্মা করনে হনব। 

জাতীয় ডাবলিন ইউলনষ্ট্রটর সাষ্ট্রথ্ রযাগাষ্ট্রযাগ 

েনথযর র্নয জাতীয় ডাবলিন ইউলনট এর সানথ কর্াগানর্াগ করুন। 

প্রলেলদন কর্াগানর্াগ করনে োনরন 213-1629157 এই নাম্বানর (কর্াগানর্াগ সময় 
সকাি ১০:০০—১২:০০ টা)। কর্াগানর্াগ শুধুমাে গ্রীক এবং ইংনরলর্ ভাোয় হনয় 
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থানক এবং অবশ্যই শ্রণাথী কানডয  উনেলখে আশ্রয় মামিার নাম্বার র্ানা থাকনে 
হনব। 

এছা়োও ববদযুেলনক মযানসর্ ও করনে োনরন এই ঠিকানায়: 

মযানসর্টি অবশ্যই লগ্রক অথবা ইংনরলর্ ভাোয় হনে হনব এবং লবেয়নে কানডয  

উনেলখে অস্ত্র মামিার নম্বর লিখনবন এবং কানডয র এক কলে লদনবন।  

ডাবলিন মামিায় অপ্রাপ্তবয়স্কষ্ট্রদর স্বাষ্ট্রথ্ভর অনুকুষ্ট্রি সষ্ট্রবভাচ্চ মূিযায়ন 

এটি একটি নেুন েদ্ধলে র্া অঅলভভাবকহীন অপ্রাপ্ত বয়স্কনদর োলরবালরক েনুলমযিন 
আনবদননর  ালহদা েূরণ করনব। 

র্ােীয় ডাবলিন ইউলনট এই নেুন েদ্ধলে সৃলষ্ট কনরনছ, র্ার উনেশ্য ডাবলিন 
প্রলবধান ৬০৪/২০১৩ অনসুানর োলরবালরক েুনলমযিননর আনবদনন অপ্রাপ্ত বয়স্কনদর 
স্বানথযর অনুকুনি সনবযাচ্চ মিূযায়ননক সহর্ের করা  

এর সুলনলদযষ্ট উনেশ্য হনিা সকি প্রনয়ার্নীয় েথয একলেে করা। র্া অনয সদসয 
রাষ্ট্রগুনিা ক নয় থানক অলভবাবকহীন অপ্রাপ্ত বয়স্কনদর আনবদন মূিযায়ন করার 
কক্ষনে। 

UNHCR, UNICEF এবং EASO এই েদ্ধলে বেলরনে অবদান করনখলছি। 
োরমানন হনিা র্ােীয় ডাবলিন ইউলনট লবলভন্ন এনলর্ও দ্বারা বযবহৃে লবলভন্ন 
েদ্ধলে এবং প্রলেনবদনগুনিা লবনব নায় লননয়লছি। 

ডাবলিন ইউলননটর অনুকূি স্বানথযর িরমটি এবং ক কলিনের word এবং pdf, 
োশ্াোলশ্ লননদযশ্নাবিী ডাউননিাড করনে অনুগ্রহ কনর এই ওনয়বসাইনট কদখনু: 

https://migration.gov.gr/en/gas/diadikasies/doyvlino-iii/ 

 

আনরা েনথযর র্নয অনগু্রহ কনর ডাবলিন ইউলননটর সানথ কর্াগানর্াগ করুন: 
as.dpt.ndu@migration.gov.gr  

তথ্য: 

র্ােীয় ডাবলিন ইউলনট 

ঠিকানা: লথনবান ১৯৬-১৯৮, ককরালন ভবন, ২য় েিা, ১৮২৩৩ 

কটলিনিান—(০০৩০)২১৩-১৬২৯১৫৭  (সকাি ১০:০০- দেুুর ১২:০০) 

ইনমইি – as.dpt.ndu@migration.gov  
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