
 
 

 

 

 

                                            সচরাচর জিজ্ঞাসা 

                                     আন্তিজ াজিক সুরক্ষা জিয়ে  

  

কাদের  আশ্রয়/ আন্তর্জ াতিক  সুরক্ষার  অধিকার  আদে ? 

 িৃিী়ে দেযের িাগজরকযের বা িাগজরকত্বহীিযের জিক সরকার সুরক্ষা (আশ্র়ে, েরণার্থী মর্জাো- 
আন্তিজ াজিক সুরক্ষা) জেয়ে র্থাযক, র্ারা িাজি, ধমজ, িািী়েিা, একটি জিজেজষ্ট সামাজিক দগাষ্ঠীর অন্তরু্জ ক্ত 
বা রািনিজিক জবশ্বাযসর কারযণ জির্জাজিি বা িাযের মািৃরূ্জমযি অর্থবা পূবজবিী অবস্থািকারী 
দেযে গুরুির ক্ষজির সমু্মখীি হ়ে অর্থবা িার মিুৃুেণ্ড সািা বা িা কার্জকযরর ঝুুঁ জক র্থাযক, 
অর্থবা জির্জািি বা অমািজবক বা অবমািিাকর আচরযণর ঝুুঁ জক,  বা আন্তিজ াজিক অর্থবা 

িাগজরক সংঘাযির কারযণ র্াযের োরীজরক অখন্ডিা বা িীবি জবপন্ন হও়োর ঝুুঁ জক র্থাযক। 

 

 

তকভাদে  আশ্রদ়ের  আদেেন  করদি  পাতর ? 

 

                 আপজি অর্ুর্থজিা ও সিাক্তকরণ দকযে র্থাকাকালীি অবস্থা়ে আন্তিজ াজিক সুরক্ষা এবং 
আশ্রয়ের িিু আযবেি করযি পাযরি। অিযুরাযধর পর,  অর্ুর্থজিা ও  সিাক্তকরণ দকযের কমীরা 

আপিার আযবেযির িিু আপিাযক আস্র়ে পজরযেবার উপরু্ক্ত কিৃজ পযক্ষর জিকট পাঠাযব। 
অর্থবা ববেুু িজিকর্াযবও আপিার আযবেযির জিবন্ধি করযি পাযরি উযেজখি ববেুু িজিক প্লাটফযমজ: 
https://apps.migration.gov.gr/selfregistration/login 
 

 

আদেেন  করার  র্নয  আমাদক   তক  ফী  তেদি  হদে ? 

  িা, আন্তিজ াজিক সুরক্ষার পদ্ধজি জবিামযূলু এবং উন্মকু্ত। 

 

 

আতম  তক   আমার  স্ত্রী  এেং সন্তানদের  র্নয  আদেেন   করদি  পারে ? 

আপিার পজরবাযরর সেসুযের িিু আযবেি করযি পারযবি, র্জে িারা আপিার সাযর্থ 
িীস অবস্থাি কযরি  র্জে িারা ইচ্ছা দপােণ কযরি। 
 

https://apps.migration.gov.gr/selfregistration/login


 
 

 

 

 

আতম আশ্র়ে পাদো তক না িা আমার মামলার পর্জদেক্ষক তকভাদে তসদ্ধান্ত  তনদ়ে 
থাদকন? 

 

                  বুাজক্তগি সাক্ষাৎকাযরর সম়ে আপিার দেও়ো জববজৃি, আপিার আযবেিযক প্রমাণ করার 
িিু দর্সকল ির্থু প্রোি কযরযেি, আপিার মািৃরূ্জম সম্পযকজ   প্রেত্ত সকল ির্থু  এবং আপিার 
প্রোসজিক ফাইযল  র্থাকা সমস্ত ির্থু জবযবচিা কযর পর্জযবক্ষক আপিার আযবেযির জবেয়ে জসদ্ধান্ত 
িহণ কযরি।  

 

আশ্রদ়ের  আদেেন  করার  পর  এেং   উত্তদরর  র্নয  অদপক্ষমাণ  সমদ়ে আতম  তক  
ভ্রমণ করদি  পারদো? 

       িা, একিি আন্তিজ াজিক সুরক্ষার প্রার্থী জহযসযব আপজি জিযসর বাইযর ভ্রমণ করযি পারযবি 

িা। জবযেে পজরজস্থজির মহূুিজ  বুজিি, র্খি গুরুির মািজবক কারণ দেখা দে়ে, র্া প্রমাজণি 
গুরুির স্বাস্থু কারণ জহযসযব অিু দেযে আপিার উপজস্থজির জিযেজে কযর। আপিার ভ্রমণ িজর্থ 
িাজর করার িিু পজরযেবাযি একটি আযবেি করযি হযব। র্জে আপজি আশ্র়ে পজরযেবাযক িা 
িাজিয়ে দেে িুাগ কযরি  িযব আপিার আযবেি প্রিুাখুাি কযর দেও়ো হযব। 
 

 

সাক্ষাৎকাদর   আমার  তক  দোভাষী  আনদি  হদে — তক  হদে  র্তে  আতম  ইংদরতর্  
না র্াতন? 

                  আশ্র়ে পজরযেবা আপিার সাযর্থ পজরযেবার সকল কার্জক্রযম দোর্ােীর উপজস্থজি জিজিি 
করযব, দর্ র্াো়ে আপজি কর্থা বযলি অর্থবা দর্ র্াো আপজি দবাযঝি। 
  

 

তকভাদে  র্ানদি  পারদো  আমার  আদেেন    দকান  পর্জাদ়ে  আদে? 
 

        দর্যহিু দটজলযফাি ির্থু দেও়ো হ়ে িা, িাই আপজি জিযি অর্থবা আপিার অিমুজি-প্রাপ্ত 
উজকল পজরযেবাযি আসযবি। দর্যহিু, প্রজিজেি প্রচুরসংখুক  দসবা িহণকারীর উপজস্থজি হ়ে িাই 
আমরা সুপাজরে কজর দর্, আপিার কার্জ  দম়োেউত্তীণজ হও়োর পর র্খি িবা়েি করযি আসযবি, 
িখি আপিার মামলার অিগজি সম্পযকজ  আপিাযক অবজহি করা হযব। 
 

 

আতম দেআইতন/ অবেধভাদে তিদস অেস্থান করদলও তক আদেেন করদি পারদো? 

                  হুাুঁ, র্জে আপজি দবআইজি/ অনবধর্াযব এযেযে প্রযবে কযরি িা আপিার 

আযবেি প্রজক্র়োযক এবং িার পরীক্ষাযক প্রর্াজবি করযব িা, এই দক্ষযে  দেযে প্রযবযের অল্প সময়ের 
মযধু আযবেি করাই র্যর্থষ্ট। র্জে আপজি জিযস দবআইজি/অনবধর্াযব প্রযবে কযর র্থাযকি িযব 
বাধুিামলূকর্াযব অর্ুর্থজিা ও সিাক্তকরণ দকযে  অবস্থাি  করযি হযব এবং দকযের মযধু 

পজরচাজলি  আশ্র়ে পজরযেবার  োখাযি  আপিার  আন্তিজ াজিক  সুরক্ষার  আযবেি  করযবি। 



 
 

 

 

 

র্তে  আতম  অপ্রাপ্তে়েস্ক  হই  িদে  আতম  তক  আদেেন  করদি  পারদো ? 

 

                 হুাুঁ,  র্জে  আপজি পযির (১৫) বেযরর জিযচ হি, িযব আন্তিজ াজিক সরুক্ষা আযবেিটি 
অবেুই আপিার জপিা-মািা অর্থবা আপিার র্যের োজ়েত্বপ্রাপ্ত প্রাপ্তব়েস্ক দ্বারা অর্থবা র্জে আপজি 
সঙ্গীহীি অপ্রাপ্তব়েস্ক হি িযব আপিার িিু জিবজাজচি মযিািীি    প্রজিজিজধর মাধুযম আযবেি িমা 

জেযি হযব। র্জে আপজি পযির (১৫) বেযরর  উপযর হি, িযব আপজি জিযি আযবেি িমা জেযি 

পারযবি। র্জে আপজি সঙ্গীহীি িাবালক হি প্রোসি আপিার িিু একিি অজর্র্াবক জিয়োগ 
করযবি, দর্ আপিার জিরাপত্তা এবং অপ্রাপ্তব়েস্কযের িিু উপর্ুক্ত পজরযবযে আবাসি বুবস্থার 
োজ়েত্ব জিযবি এবং আপিার আন্তিজ াজিক সুরক্ষার আযবেযি আপিাযক সাহার্ু করযবি। 
 

 

 

সাক্ষাৎকাদর  আমাদক  সহদর্াতিিা  করার  র্নয  দকউ  তক  উপতস্থি   থাকদি  
পারদেন? 

                   সাক্ষাৎকাযর আপিার সাযর্থ আপিার অিযুমাজেি আইিিীবী, র্াক্তার, সমািকমী অর্থবা 

মযিাজবজ্ঞািীযক রাখযি পারযবি। 

 

আমার   আদেেদনর  ফলাফদলর  র্নয  অদপক্ষমান  সম়েকাদল  আতম  তক  তিতকৎসা 
দসো  দপদি  পাতর? 

                 হুাুঁ, জচজকৎসা এবং হাসপািাযলর দসবা পাও়োর িিু আপজি আপিার আযবেি করার 
সাযর্থ সাযর্থ অজর্বাসীযের িিু বীমা এবং স্বাস্থুযসবার অস্থা়েী ( PAAYPA) িাম্বারটি  পাযবি। 

 

আশ্র়ে  পাও়োর পর (অথো  আমার  আদেেন  িহৃীি  হও়োর  পর) আতম  তক  
ভ্রমণ  করদি  পারে ? 

        র্জে আপিাযক েরণার্থী মর্জাো দেও়ো হ়ে, িযব আপজি ভ্রমণ িজর্থ (TDV) এর িিু 
আযবেি করযি পাযরি, র্াযি জকন্ত আপিার মািৃরূ্জমযি আপিার ভ্রমণযক সীমাবদ্ধ কযর। র্জে 
আপিাযক সহা়েক সুরক্ষা দেও়ো হ়ে িবওু আপজি ভ্রমণ িজর্থর িিু আযবেি করযি পারযবি, 
এযক্ষযে র্জে পজরযেবা মযি কযর দর্, আপিার দেযের কিৃজ পক্ষ দ্বারা িািী়ে পাসযপাটজ  প্রোি অসম্ভব 
শুধু িখিই এটা আপিাযক মঞ্জরু করা হযব। 

 



 
 

 

         

সাক্ষাৎকার/ আদেেদন  আমার  প্রেত্ত েযতিিি সকল  িথয তক সরুতক্ষি? 

        হুাুঁ, উপজস্থি প্রযিুযকই দগাপিী়েিা রক্ষার োজ়েযত্ব আবদ্ধ। আশ্র়ে পজরযেবা আপিার 

দেযের প্রোসিযক আপিার আযবেযির দকাি ির্থু প্রোি িা করার বুাপাযর অঙ্গীকারবদ্ধ, িযব 
জিযসর অিুািু কিৃজ পযক্ষর জিকট ির্থু প্রকাে করযি পাযর। 

তিদসর  আশ্রদ়ের  সংক্রান্ত  আইন  দকাথা়ে  দপদি  পাতর? 

        আন্তিজ াজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত আইি ৪৬৮৫/২০২০, ৪৬৩৬/২০১৯, ৪৮২৫/২০২১ প্রশ্র়ে 
পজরযেবার ওয়েবসাইযট িীক র্াো়ে উপলব্ধ করা হয়েযে। 

অতধকাদরর  তেক  দথদক  আশ্র়েপ্রাথী ও শরণাথী  পেমর্জাো প্রাপ্তদের  মদধয  তক 
ধরদনর  পাথজকয  আদে? 

        একিি আশ্র়েপ্রার্থী আন্তিজ াজিক সুরক্ষা কাযর্জ র ধারক, র্া িার আযবেযির জসদ্ধান্ত িা 
হও়ো পর্জন্ত িাযক এই দেযে আইিি বসবাযসর অজধকার দে়ে এবং দস আবেুকী়ে প্রয়োিিী়েিা 
জিজিি করার অজধকার উপযর্াগ কযর। আন্তিজ াজিক সরুক্ষার অজধকারী এবং দরজসযর্ন্ট পারজমট 
এর ধারক িীক িাগজরকযের মি একই রকম অজধকার দর্াগ কযর র্থাযকি। 

র্তে  আমার  আদেেন  প্রিযাখ্যাি  হদ়ে  র্া়ে  িদে  তক  হদে? 

       আপিার জসদ্ধাযন্ত উযেজখি সম়েসীমার মযধু আপজি স্বাধীি আজপল সংস্থার আজপল কজমটির 
জিকট চুাযলঞ্জ করযি পাযরি। এই পর্জায়ে আপিার জবিামযূলু আইজি সহা়েিা পাও়োর সুযর্াগ 
রয়েযে। র্জে আপিার আন্তিজ াজিক সুরক্ষার আযবেি প্রিুাখুাি হয়ে র্া়ে িযব আপিাযক এই দেে 
দর্থযক জিবজাজসি করার জসদ্ধান্ত কার্জকর করা হযব। 

 

আমার আদেেন  প্রতক্র়োর  পর্জদেক্ষদণ  িূডান্ত  তসদ্ধান্ত  িহণ  না  হও়ো  পর্জন্ত  কি 

সম়ে  প্রদ়োর্ন ? 

        আযবেযির ধরযির উপর জির্জ র কযর আপিার আযবেি পর্জযবক্ষযণ সবজযমাট জবে (২০) 
জেি দর্থযক ে়ে (৬) মাস পর্জন্ত সম়ে লাগযি পাযর। 

 

         


