
 

 
আ�য়�াথ�েদর বাধ�বাধকতা এবং অিধকারসমূহ �সে� এক�ট �চারপু��কা 

দয়া কের িনে�া� ���পূণ � িবষয়�িলেক �খয়াল ক�ন: 

 

⮚ আপনার আ�য় ���য়ার সে� সহেযািগতা ক�ন! 

 

সব � দা সততার সে� উ�র িদন! 

 

আপনার িবষয়�ট পূণ � া��েপ এবং সততার সে� ব�� করেত আপিন বাধ� এবং তা আপনার 

িনেজর �ােথ � ই� িমথ�া িববৃিত আপনার িব�াসেযাগ�তােক ন� কের �দয়! আপনার আ�য় কায � িবিধর 

সময় আপিন কী িববৃিত িদেত পােরন �স ব�াপাের �াগলার এবং/অথবা পাচারকারী সং�া�িলর �থেক 

পাওয়া তথ��িলেক এিড়েয় চলুন� এই ধরেনর পরামশ � আপনার জন� অসুিবধাজনক হেত পাের যিদ 

�সই িববৃিত�িল সিত� না হয়� 

⮚ আ�জ� ািতক িনরাপ�ার (অতঃপর এখােন সংে�েপ আ�েয়র আেবদন িহেসেব উে�িখত) 

জন� আপনার আেবদনেক �কানরকম অযািচত িবল� ছাড়াই �িতপ� ক�ন� �� করা হেল 

আপনার আেবদন�টেক �িতপ� করার জন� �েয়াজন এমন সম� �াসি�ক িবষয়�িলেক 

সততার সে� উপ�াপন ক�ন� 

⮚ যত �ত স�ব আপনার কােছ থাকা সম� �ামাণািদ দািখল ক�ন� 

⮚ আপিন ইিতমেধ�ই ইউেরােপর আেরক�ট �দেশ িছেলন িকনা আমােদরেক তা বলুন� 

⮚ কতৃ �প� ে ক �কান িমথ�া তথ� �দেবন না� আপনার নাম, আেগ ব�বহার করেতন এমন সম� 

নাম�িল, জ�তািরখ, আেগ বসবােসর রাজ��িল, অতীেত আ�েয়র আেবদন ও �সই সে� 

পািরবািরক ও সামা�জক স�ক� �িলর ব�াপাের স�ঠকভােব িববৃত ক�ন� 

⮚ আপনার জাতীয়তা এবং/অথবা উৎস �দশ, অথবা আপনার নিথ�িলর সত�তা (�যমন 

�মণ নিথ, ��েনর �টেকট) সং�া� ব�াপাের কতৃ �প� ে ক �তারণা করেবন না� এ�ট 

আপনার আ�েয়র আেবদন�টর মূল�ায়েন �নিতবাচক �ভাব �ফলেত পাের এবং আপনার 

আেবদন তৎ�ণাৎ �ত�াখ�াত হেত পাের� 

⮚ আ�য় �খা ঁ জার কারণ�িল স�েক� এবং কতৃ �পে � র তরেফ আপনার �থেক �য সব 

ঘটনা�িলর ব�াপাের জানেত চাওয়া হেব �স�িল স�েক� সততার সে� বলুন� 

⮚ আপনােক যিদ এক�ট সা�ােতর (�জ�াসাবােদর) জন� তলব করা হয়, তাহেল িনিদ�� কের 

�দওয়া �ােন সময় মেতা উপি�ত �হান� আপনােক যিদ �কান িকছ �  পরী�ার জন� (�যমন 

এক�ট িচিকৎসকেক িদেয় বা �কান িবেশষ� আিধকািরকেক িদেয়) �ডেক পাঠােনা হয়, 



 

তাহেল িনিদ�� কের �ােন সময় মেতা উপি�ত �হান� এই সব সা�াত�িল চলাকালীন দয়া 

কের আমােদর আপনার সহেযািগতার মেধ� িদেয় আমােদর সাহায� ক�ন� 

⮚ আপিন যিদ অসু�তার কারেণ �কান সা�ােত না আসেত পােরন, তাহেল দয়া কের সে� 

সে� কতৃ �প� ে ক তা জানান এবং িন��তকরেণর জন� একজন িচিকৎসেকর িচরকূট পাঠান� 

সা�ােত না আসার যিদ অন� �কান কারণ থােক, তাহেল দয়া কের �স ব�াপাের কতৃ �প� ে ক 

জানান� 

⮚ আপিন যিদ �কান কারণ না দিশ � েয়ই এক�ট সমন অনুযায়ী �দখা করেত ব�থ � হন, তাহেল 

কতৃ �প� ে ক এটা ধের িনেতই হেব �য, আপিন কায � িবিধ এিড়েয় �যেত �চেয়েছন� �সে�ে� 

আপনার আ�য় সং�া� কায � িবিধ ব� কের �দওয়া হেত পাের, অথবা তার পিরণাম��প 

�নিতবাচক িস�া� গৃহী ত হেত পাের, অথবা আপনার জন� এক�ট ��ফতাির পেরায়ানা জাির 

করা হেত পাের� 

⮚ পুিলেশর �ারা পিরিচিত িন��তকরণ ���য়া�িল চলাকালীন তােদর সে� সহেযািগতা ক�ন 

(�যমন আ�ুেলর ছাপ �নওয়া, ছিব �তালা ইত�ািদ)� 

⮚ বাত� া পিরেবশেনর জন� আপনার �দওয়া �ঠকানায়, অথ � াৎ, �য �ঠকানায় আমরা আপনার 

সে� বাত� ািবিনময় করব তােত, হওয়া �কানরকম এবং সবরকম পিরবত� ন�িলেক সে� সে� 

কতৃ �পে � র �গাচের আনেত হেব� আপিন যিদ িবেদেশ থােকন তখনও এ�ট �েযাজ� হয়� 

আপিন যিদ অি�য়ােত থােকন, তাহেল িতন িদেনর মেধ� এ িবষেয় যথাযথ বাসবাস 

িনব�ীকরণ কতৃ �পে � র কােছ িনব�ী ভ� �  করাটাই যেথ� হেব� �সই সে� একজন অনুেমািদত 

�াপকও িনেয়াগ করা �যেত পাের (�যমন, অি�য়ায় থােকন এমন একজন পিরিচত ব���, 

�কান দাতব� সং�া ইত�ািদ)� 

⮚ আপনার জন� বাত� া�িলেক �কান �ঠকানায় পিরেবশন করেত হেব �সটা কতৃ �পে � র জানান 

আবশ�ক� আপিন যিদ আমােদরেক আপনার বসবােসর �ঠকানায় হওয়া �কান বদল স�েক� 

না জানান, তাহেল এর দ�ণ আপনার জন� িনে�া� �নিতবাচক পিরণাম�িলর হেত পাের: 

❖ আপনার কােছ যিদ �কান সমন না পাঠােনা যায়, তাহেল আপনার আ�য় সং�া� কায � িবিধ 

খািরজ হেয় �যেত পাের বা তার পিরণাম��প �নিতবাচক িস�া� আসেত পাের� আপিন 

�ীপা�েরর জন� �াপ� িনরাপ�াও হারােত পােরন! 

❖ আপনার কায � িবিধর উপর �নওয়া িস�া� যিদ কতৃ �প�  আপনােক পিরেবশন না করেত পাের, 

তাহেল আইিন �িতকার �চেয় (�যমন এক�ট আপীল �জু  করা) আেবদন দািখল করার 

সময়সীমা অিত�ম কের �যেত পােরন� 

❖ �সে�ে� কতৃ �পে � র িস�া� চূড়া� ও চরম বেল গণ� করা হেব এবং তার পিরণাম��প 

আপিন �ীপা�েরর জন� �াপ� িনরাপ�া হারােত পােরন� 

⮚ আপিন যিদ দািব কেরন �য আপিন একজন নাবালক এবং এ�ট সে�হজনক হয়, তাহেল 

আপনােক িব�াসেযাগ� �মাণপ�ািদ বা অন� উপযু� �মােণর মাধ�েম নাবালক হওয়ার 

�মাণ িদেত হেব� যিদ আপিন �স�ট না করেত পােরন, আপনার বয়স িনধ � ারণ করার জন� 



 

কতৃ �প�  িচিকৎসা পরী�ার আেদশ িদেত পাের� িচিকৎসা পরী�ার �ারা বয়স িনধ � ারণ 

স�িক� ত তথ� এক�ট িবেশষ পু��কায় পাওয়া যায়�   

⮚ আপিন যিদ একজন স�ীহীন অ�া�বয়� নাবালক হন, অথ � াৎ, আপিন যিদ 14 বছেরর 

কম বয়সী হন, তাহেল কতৃ �প�  আপনার পিরবােরর ব�াপাের �খা ঁ জখবর �নবার জন� বাধ� 

থাকেব না� আপনােক আপনার পিরবােরর �খা ঁ জখবর �নবার আেবদন জািনেয় দরখা� জমা 

িদেত হেব� কতৃ �প�  আপনােক আপনার পিরবােরর �খা ঁ জখবর �নবার ব�াপাের সাহায� করেব� 

অ�া�বয়� নাবালেকর পিরবােরর �খা ঁ জখবর সং�া� আরও িব�ািরত তথ� অন� এক�ট ওই 

িবষেয়র জন�ই �তির �চারপু��কায় পাওয়া যােব� 

⮚ আপিন যিদ একজন স�ীহীন নাবালক হন, অথ � াৎ, আপনার বয়স যিদ 14 বছেরর �বিশ 

হয়, তাহেল কতৃ �প�  আপনার পিরবােরর �খা ঁ জখবর �� করেত বাধ�� আপনােক পিরবােরর 

�খা ঁ জখবর �নবার ব�াপাের সহেযািগতা করেত হেব এবং আপনার পািরবািরক স�ক� �িলেক 

িন��ত করার জন� �েয়াজনীয় সম� তথ��মাণ �পশ করেত হেব� এছাড়াও অতীেত যিদ 

আপনার পিরবােরর �খা ঁ জখবর চালােনা হেয় থােক তাহেল তার ফলাফল সং�া� সম� 

কাজগপ� অিবলে� �ক�ীয় সরকােরর অিভবাসন ও আ�য় দ�ের (BFA) �পশ করেত 

হেব� নাবালেকর পিরবােরর �খা ঁ জখবর সং�া� আরও িব�ািরত তথ� অন� এক�ট ওই িবষেয়র 

জন�ই �তির �চারপু��কায় পাওয়া যােব� 

⮚ আপিন যিদ �যাগােযাগেকে� একজন গৃহহীন িহেসেব িনব�ী ভ� �  হেয় থােকন, তাহেল 

আপিন �য়ং��য়ভােব হা�জরা িদেত বাধ� থাকেবন� আপনােক �িত 14 িদন অ�র একবার 

কের �যাগােযাগেকে�র িনকটবত� থানায় িগেয় হা�জরা িদেত হেব� এই বাধ�বাধকতা গৃহহ ী ন 

িহেসেব িনব�ী ভ� �  হবার তািরেখর �থম িদন �থেকই �� হেয় যায়� আপিন যিদ অনুেমাদন 

���য়ার মেধ� থােকন �সে�ে� এই বাধ�বাধকতা আপনার উপর খােট না� 

 

আপিন যিদ একজন আ�য়�াথ� িহেসেব আপনার বাধ�বাধকতা�িলেক উ��ন কেরন, 

তাহেল তা আপনার আ�য় সং�া� আেবদন ও আপনার িব��তার উপর �নিতবাচক �ভাব 

�ফলেত পাের! 

সহেযািগতা করা ও হা�জরা �দওয়া সং�া� আপনার বাধ�বাধকতা�িলেক �মেন চলুন� আপিন যিদ তা 

না কেরন, তাহেল আপনার বসবাস খািরজ করা বা িনব � ািসত করার িস�া� জাির করা সং�া� 

কায � িবিধর যথাযথ ���য়া সুিন��ত করার জন� �ীপা�র করা অবিধ আপনােক �ক�ীয় সরকােরর 

অিভবাসন ও আ�য় দ�েরর (BFA) �ারা আটক কের রাখা হেত পাের� এছাড়াও আপনােক আরও 

িকছ �  পিরণােমর স�ুখীন হেত হেত পাের �যমন আপনার বুিনয়াদী �দখভাল�িল এবং পিরেষবার 

সুিবধা�িলেক খািরজ কের �দওয়া হেত পাের অথবা ���য়াগত অসুিবধার সৃ� � ও হেত পাের� 

 

 2. আ�য় সং�া� কায � িবিধ: 

 a)  অি�য়ায় আ�য় মঞ্জু িরর পূব � শত� সমূহ: 



 

আপিন এক�ট আ�েয়র আেবদন �জু  কেরেছন� আপনার আ�য় সং�া� কায � িবিধ অনুেমািদত 

হেয়েছ� আপনােক িব�াসেযাগ�তার সে� �দখােত হেব �য, আপনার জািত, ধম �, জাতীয়তা, 

রাজৈনিতক মতবাদ অথবা এক�ট িনিদ�� সামা�জক �গা��র সদস�তার কারেণ আপনার িনেজর �দেশ 

আপনার জন� িনয � ািতত হবার আশংকার যু��স�ত কারণ রেয়েছ� আপিন িনেজর �দেশ িনরাপ�ার 

উপর ভরসা রাখেত পারেছন না বা তা করেত ভয় পাে�ন� 

 

 b) সা�াৎকার: 

⮚ আপনার আ�েয়র কায � িবিধর অনুেমাদন এেস �গেল (��র তথ�-পু��কায় ইিতমেধ�ই 

�যমন�ট বলা হেয়েছ), �ক�ীয় সরকােরর অিভবাসন ও আ�য় দ�েরর (BFA) একজন 

কম�সদস� আপনার এক�ট সা�াৎকার �নেবন� এই কম�সদস� আপনার িনেজর �দেশ 

আপনার পিরি�িত�িল স�েক� সেচতন থাকেবন এবং আপনার আ�েয়র জন� করা 

আেবদেনর ব�াপাের িস�া� �নেবন� 

⮚ এই সা�াৎকার চলাকালীন আপনােক আপনার আ�েয়র জন� করা আেবদনেক �িতপ� 

করেত হেব� আপিন �কন িনয � ািতত হবার আংশকা করেছন দয়া কের তা বু�ঝেয় বলুন� �সই 

সে� �সই সম� ঘটনা এবং পিরি�িত�িলেকও �� কের বলুন �য�িল আপনােক আপনার 

িনেজর �দেশ িফের যাবার ব�াপাের �িতব�কতা �তির করেছ� 

⮚ আপিন আপনার পলায়ন প�া এবং পলায়েনর কারণ স�েক� যা িকছ �  তথ� �দেবন 

�স�িলেক �গাপনীয় িহেসেব িবেবচনা করা হেব এবং আপনার িনেজর �দেশর কতৃ �পে � র 

কােছ তা �কাশ করা হেব না�  

⮚ এ�ট জ�ির �য, আপিন আপনার ব���গত ঘটনার ইিতবৃ� এবং আপনার জন� থাকা সুিনিদ�� 

িবপদ�িলর এক�ট পূণ � া�, সিব�ার এবং সব � া�ীন িববরণ �দেবন� তেব, �সে�ে� �ধুমা� 

সিত�টা বলার ব�াপাের িন��ত হেবন! 

আপনার িববৃিতেত থাকা �য �কান অসত� কখন আপনার িব�াসেযাগ�তােক ন� করেত পাের� 

আপনার িববৃিতেত যিদ �কান �ধা ঁ য়াশা থােক, তাহেল আপনােক আরও �� করা হেব� 

⮚ আপনার আ�য় কায � িবিধর সবেচেয় ���পূণ � অংশ হল এই সা�াৎকার� আপনার আ�য় 

মঞ্ জু র  করা হেব িকনা �স ব�াপাের িস�া� �নবার �ে� কতৃ �পে � র জন� এ�টই িভি� ��ত 

কের �দেব� 

⮚ এই সা�াৎকাের এমন একজন ব���ও উপি�ত থাকেত পােরন যা ঁ েক আপিন িব�াস কেরন, 

িতিন আপনার আইনজীবী এবং/অথবা �িতিনিধ�কারী ব��� অথবা একজন আইিন 

পরামশ � দাতা হেত পােরন� 

⮚ আপিন যিদ 18 বছেরর কম বয়সী হন, তাহেল আপনার আইনগত �িতিনিধ�কারী স�ােক 

(একজন অিভভাবক, আইিন পরামশ � দাতা অথবা যথাযথ যুবকল�াণ দ�র) অবশ�ই আপনার 

সা�াৎকােরর সময় উপি�ত থাকেত হেব� 



 

⮚ আপনার িনয � ািতত হবার ভেয়র িভি� যিদ �যৗনতা স�েক� আপনার আ�-িনয়�ণািধকাের 

হ�ে�প করা হয়, তাহেল আপনার সা�াৎকার�ট আপনার সমিলে�র কাউেক িদেয় করােত 

বলার অিধকার আপনার আেছ� তেব, আপিন যিদ আপনার পলায়েনর কারেণর জন� 

আপনার সমিলে�র �কান ব���েকই সা�াৎকার িদেত চান, তাহেল দয়া কের �স ব�াপাের 

আমােদরেক সময় থাকেত জািনেয় রাখেবন� 

 

 c) �দাভাষী: 

কতৃ �প� িবনামূেল� আপনার জন� একজন �দাভাষীর বে�াব� করেব যােত আপিন আপনার 

পলায়েনর কারণ�িল স�েক� ভাষাগত জ�টলতা ছাড়াই বু�ঝেয় বলেত পােরন� আপিন যিদ চান �য, 

আপনার পলায়েনর কারণ�িল আপনার হেয় আপনার সমিলে�র একজন �দাভাষীই ক�ন, তাহেল 

দয়া কের �স ব�াপাের আমােদরেক সময় থাকেত জািনেয় রাখেবন� কতৃ �প�  আপনােক 

যু��স�তভােব স�াব� সাধ�মেতা আপনার সমিলে�র একজন �দাভাষী �দােন সেচ� হেব� এই 

�দাভাষীর ভূিমকা হেব �ধুমা� আপনার �দওয়া িববৃিত�িলেক যতটা স�ব স�ঠকভােব অনুবাদ কের 

�দওয়া� িতিন আপনার এবং কতৃ �পে � র মেধ� �ধুমা� একজন ভাষাগত মধ��তাকারী িহেসেব কাজ 

করেবন, এবং িতিন, কতৃ �পে � র তরেফ কম � রত কম�সদস�েদর মেতাই, আপনার �দওয়া 

িববৃিত�িলেক �গাপন রাখার ব�াপাের কেঠার আইিন বাধ�বাধকতা �ারা �িতব� থাকেবন� 

আপনার যিদ �দাভাষীর কথা বুঝেত অসুিবধা হয় অথবা আপনার যিদ তােদর সমে� কথা বলেত 

আশংকা হয়, তাহেল দয়া কের সে� সে� আমােদর কম�সদেস�র �স ব�াপাের জানান� 

দয়া কের �রণ রাখেবন �য, �দাভাষী িক� আপনােক আপনার আ�েয়র কায � িবিধ সং�া� 

�কানরকম আইনগত তথ� �দান করেত পােরন না এবং স�ম নাও হেত পােরন� 

 

 d) িলিখত নিথ: 

সা�াৎকার চলাকালীন আপনার �দওয়া তথ��িল নিথব� করা হেব, অথ � াৎ, �স�িলেক িলিপব� 

কের রাখা হেব� সা�াৎকােরর �শেষ, আপনার িনেজর �ােথ � ই এই নিথ�টেক অনুবাদক আপনােক 

অনুবাদ কের �দেবন� এর ফেল আপিন এেত �কানরকম সংেশাধন বা সংেযাজেনর সুেযাগ পােবন� 

আপনার িববৃিত�িলেক যিদ স�ঠকভােব এবং পূণ � া��েপ অনুবাদ করা হেয় থােক, তাহেল সংি�� 

নিথ�টেত �া�রদােনর মেধ� িদেয় তা িন��ত ক�ন� সা�াৎকােরর �শেষ আপিন এর এক�ট 

�িতিলিপ দািব করেত পােরন� 

 

 e) িস�া� �হণ: 

আ�য় কায � িবিধর উপর কতৃ �পে � র িস�া� িলিখত িস�াে�র আকাের রা�জ করা হয়� এই িস�াে�র 

�ধান-�ধান িবষয়ব��িলেক আপনার জানা ভাষায় অনুবাদ করা হয় যােত আপিন তা বুঝেত 

পােরন� 



 

এই িস�া� কতৃ �পে � র তরেফ আপনার হােত ত� েল �দওয়া হেত পাের অথবা আপিন ডাকেযােগ 

অথবা পুিলশ মারফৎ তা �পেত পােরন� অতএব, দয়া কের আরও একবার �রণ কিরেয় �দব �য, 

আপনার বসবােসর �ঠকানায় �কান পিরবত� ন হেল আপনােক সে� সে� �স ব�াপাের কতৃ �প� ে ক 

অবিহত করেত হেব� 

�ক�ীয় সরকােরর অিভবাস ও আ�য় দ�েরর (BFA) এই িস�া�েক যু�রা��য় �শাসিনক আদালেত 

এক�ট আপীেলর মাধ�েম পুনিব � েবচনা করেত বলার অিধকার আপনার আেছ� এই ধরেনর আপীল 

�ধুমা� এক�ট িনিদ�� সমেয়র মেধ� এবং �ক�ীয় সরকােরর অিভবাসন ও আ�য় দ�েরই (BFA) 

�জু  করা �যেত পাের� অতএব, আপনােক �দওয়া িস�াে�র �িতিলিপেত উে�িখত আপীল ���য়া 

সং�া� িনেদ�শ�িলেক ভাল কের পেড় িনন (এই সম� িনেদ�শ�িলেত আপনােক িস�াে�র িব�ে� 

আপিন কী কী পদে�প �হণ করেত পােরন এবং তা �কান সময়কােলর মেধ� �স ব�াপাের অবিহত 

করা হয়)� 

 

 f) নিথপ� অপ � ণ: 

⮚ আপিন যিদ এক�ট �াথিমক অভ�থ � নােকে� থােকন অথবা আপনার জন� যিদ �কান 

কল�াণেকে� থাকা বরা� করা হেয় থােক, তাহেল আপনার নিথপ��িল �সখােন পা�ঠেয় 

�দওয়া হেব� 

আপিন যিদ �কান আইিন �িতিনিধ (আইনজীবী) িনেয়াগ কের থােকন অথবা একজন 

ব���েক আপনার িচ�ঠপ��িল �নবার জন� অনুেমাদন িদেয় থােকন, তাহেল কতৃ �পে � র 

তরেফ আপনার নিথপ��িল তােদর কােছ পা�ঠেয় �দওয়া হেব� অনুেমাদেনর কায � িবিধ 

চলাকালীন, সমন�িল �ধুমা� �য়ং আপনার কােছই পাঠােনা হেব� 

⮚ আপনার বয়স যিদ 18 বছেরর কম হয় এবং আপনার সে� যিদ আপনার বাবা-মা না 

থােকন, তাহেল কতৃ �পে � র তরেফ আপনার সে� করা বাত� ািবিনময়�িলেক আপনার আইিন 

�িতিনিধর (অনুেমাদেনর কায � িবিধর আইিন পরামশ � দাতার বা যুবকল�ান দ�েরর) কােছ 

পা�ঠেয় �দওয়া হেব� আপনােক অতএব আপনার �মাক�মা�ট চলাকালীন সময় জু ে ড় িনেজর 

অ�েলর যুবকল�ান দ�েরর সে� �যাগােযাগ �রেক চলেত হেব এবং তােদরেক আপনার 

বত� মান অব�ান স�েক� জািনেয় �যেত হেব� 

⮚ আপনার �দওয়া �ঠকানা �থেক আপনােক যিদ দূ ে র �কাথাও �যেত হয়, তাহেল আপনােক 

�দবার নিথপ��িলেক অপ � ণকারীর (সাধারণত �পা� অিফেস) কােছ জমা রাখার হেব �যখান 

�থেক আপিন পের �স�িল সং�হ কের িনেত পারেবন� এে�ে� দয়া কের �রণ রাখেবন 

�য, নিথ জমা �দওয়া সংি�� ব���েকই অপ �েণর সািমল এবং �য �কান সময়সীমা�িল এই 

সময় �থেকই চালু হেয় যায়! 

⮚ যিদ �কান আইনগত কারণ ছাড়াই নিথ�িল িনেত অ�ীকার করা হয়, তাহেল �স�িলেক 

সংি�� �ঠকানায় পা�ঠেয় �দওয়া হেব অথবা জমা করা হেব (সাধারণত �পা� অিফেস)� দয়া 

কের �রণ রাখেবন �য, �সে�ে� নিথ�িল অপ � ণ করা হেয়েছ বেল ধের �নওয়া হেব এবং 

���পূণ � সময়সীমা�িল ওই সময় �থেকই চালু হেয় যােব� 



 

⮚ আপিন যিদ কতৃ �প� ে ক নিথ অপ � েণর জন� �কান বত� মান �ঠকানা না িদেয় থােকন এবং 

কতৃ �প�  যিদ আপনার নত�ন �ঠকানা সহেজ খুঁ েজ না পায়, তাহেল আপনার কায � িবিধ 

সং�া� িস�া��ট কতৃ� প ে �র কােছই জমা থাকেত পাের� এই ধরেনর জমােকও সংি�� 

ব���েকই অপ � েণর সািমল িহেসেব ধরা হয় এবং ���পূণ � সময়সীমা�িল এই সময় �থেকই 

চালু হেয় যায়� অতএব, �ঠকানায় �য �কান ধরেনর পিরবত� ন স�েক� সব � দা কতৃ �প� ে ক 

অবিহত রাখুন� 

⮚ এে�ে�, বত� মােন আপনার যিদ �কান দীঘ �-�ময়াদী বাস�ান না �থেক থােক, তাহেল 

নিথ�িল অপ � েণর জন� আপিন আপনার পিরিচত �কান �াপকেক (�যমন অি�য়ায় 

বসবাসকারী আপনার পিরিচত �কান ব���, দাতব� �িত�ান ইত�ািদ) �মতা �দান করেত 

পােরন� দয়া কের এই �ঠকানা�ট অিবলে� কতৃ �পে � র �গাচের আনুন� আপনার �মাক�মার 

সে� সংি�� সম� নিথ�িলেত তখন ওই �ঠকানােতই অপ � ণ করা হেব� 

⮚ গৃহহ ী নে দর জন� �যাগােযাগেক� (এ�ট আপিন �য �পৗরসভা অ�েল থােকন �সখানকার 

এক�ট �ক� �যখােন সাধারণ গৃহহ ী ন �লােকরা যায়) আ�য় কায � িবিধ চলাকালীন নিথ অপ � েণর 

�ঠকানা িহেসেব িবেবিচত হয় না� এর অথ � হল আ�য় কায � িবিধ চলাকালীন ওই �ঠকানায় 

�কান নিথ পাঠােনা হেব না� 

 

 g) পরবত� আেবদেনর কায � িবিধ: 

আপিন যিদ এক�ট পরবত� আেবদন �জু  কের থােকন (অথ � াৎ, মূল আেবদেনর জন� আইনগতভােব 

বাধ�তামূলক িস�া� জাির করা হেয় যাবার পর এক�ট অিতির� আেবদন), আপনার কায � িবিধর জন� 

িবেশষ ব�ব�াসমূহ লা� হয়� ওই িবষেয়র জন�ই �তির এক�ট �চারপু��কায় এ সং�া� সংি�� 

সম� তথ�াবলী রেয়েছ� 

 

 h) আ�েয়র আেবদন �ত�াহার করা: 

নীিতগতভােব আপিন আপনার আ�েয়র আেবদন �ত�াহার করেত পােরন না� 

তেব, আপিন যিদ সব সে�ও আপনার আ�েয়র কায � িবিধর সমাি� ঘটােত চান, তাহেল দয়া কের 

�স ব�াপাের িলিখত আকাের কতৃ �প� ে ক জানান অথবা �ত�াবত� ন িবষয়ক পরামশ � দান �কে�র সে� 

বা একজন আইিন পরামশ � দাতার সে� �যাগােযাগ ক�ন� 

আপিন যিদ �ক�ীয় সরকােরর অিভবাসন ও আ�য় দ�র (BFA) �ারা জাির করা �কান িস�াে�র 

িবেরািধতা কের আপীল করার পর আপনার আ�েয়র আেবদন �ত�াহার কের িনেত চান, তাহেল 

তােক আপনার আপীল �ত�াহার িহেসেব ধের �নওয়া হেব� আপিন সাধারণ আইিন �িতকােরর 

মাধ�েম আর �ক�ীয় সরকােরর অিভবাসন ও আ�য় দ�র (BFA) �ারা জাির করা মূল িস�াে�র 

িবেরািধতা করেত পারেবন না� 

 

 i) আপনার জন� স�াব� ��ফতাির পেরায়ানা: 

কতৃ �প�  আপনার জন� এক�ট ��ফতাির পেরায়ানা জাির করেত পাের যিদ: 



 

⮚ আপিন ���য়া�ট এিড়েয় চেলন; অথ � াৎ, কতৃ �প�  জানেত না পােরন আপিন �কাথায় 

আেছন� 

⮚ আপনােক অনুেরাধ করা সে�ও আপিন কতৃ �প�  �ারা িনধ � ািরত কের �দওয়া তািরেখ এক�ট 

সা�াৎকােরর জন� না আেসন� 

আপনােক আটক করা হেল, িনরাপ�া র�াকারী কতৃ �প�  আপনােক কতৃ �পে � র সমে� �পশ করেব� 

 

 j) পািরবািরক আ�েয়র কায � িবিধ: 

একজন িবেদশীর পািরবািরক সদস� িহেসেব, িযিন ইিতমেধ�ই আ�েয়র অনুমিত �পেয়েছন অথবা 

সহায়ক সুর�ার ময � াদা �পেয়েছন, আপনােকও �ঠক �ঠক ওই �েররই সুর�া �দান করা হেব যিদ 

িনে�া� পূব � শত� সমূহ পূরণ করা হয় তাহেলই: 

❖ আপনার পিরবােরর ওই সদস� অপরাধী হেয় �গেল    চলেব না 

❖ অন� �কান �দেশ আপনার পািরবািরক সদেস�র সে� িবদ�মান পািরবািরক স�ক� �ট চািলেয় 

যাওয়া চলেব না 

❖ আপনার ওই পািরবািরক সদেস�র িব�ে� অমীমাংিসত �কান আ�য় বা সহায়ক সুর�া 

�ত�াহার সং�া� কায � িবিধ থাকা চলেব না 

❖ আপিন একজন EEA বা একজন সু�ইস নাগিরক হেল চলেব না 

❖ আপিন �য পািরবািরক সদেস�র কথা বলেছন তােক আ�য় এবং/অথবা সহায়ক সুর�ার 

ময � াদা পািরবািরক আ�য় কায � িবিধ চলাকালীন মঞ্ জু র  করা হেল চলেব না; তেব, ওই 

পািরবািরক সদস� যিদ একজন অিববািহত নাবালক হয়, তাহেল এই সীমাব�তা তার উপর 

�যু� হেব না 

যােদরেক পািরবািরক সদস� িহেসেব গণ� করা হেব, উদাহরণ��প, তারা হেলন: �ামী/�ী, নাবালক 

ও অিববািহত নাবালেকর বাবা/মা� দৃ �া���প, �ামী/�ীেক অবশ�ই তােদর িনেজর �দেশ আেগ 

�থেকই একসে� এক�ট বািড়েতই থাকেত হেব� 

 

িশ�: 

আপিন �য আেবদন�ট �জু  কেরেছন তা আপনার নাবালক, অিববািহত নাবালক িশ�েদর (18 

বছেরর কম বয়সী) উপেরও লা� হয় যিদ তারা আপনার সে� থােকন� আপনার �কান স�ান যিদ 

অি�য়ায় জ��হণ কের তাহেল আ�য় কায � িবিধ চলাকালীন �স ব�াপাের �ক�ীয় সরকােরর অিভবাস 

ও আ�য় দ�রেক (BFA) জানােত হেব� এ�ট তখনও লা� হয় যখন আপিন স�ূণ � �নিতবাচক 

এক�ট িস�া� লাভ করার পরও অি�য়ায় �থেক যান �যখােন আপনােক বসবােসর অিধকারও �দওয়া 

হয়িন বা আপনার জন� িনব � াসন �িগত রাখাও �েযাজ� হয় না� �সে�ে� আ�জ� ািতক িনরাপ�ার 

এক�ট আেবদন যুগপৎ �জু  করা হেয়িছল বেল ধের �নওয়া হয়� 

আপনােক যিদ আ�য় অথবা সহায়ক সুর�ার ময � াদা মঞ্ জু র  করা হয়, তাহেল আপিন অি�য়ায় 

জ��হণ করা আপনার স�ােনর জন� িলিখত আকাের এক�ট আেবদন �পশ করেত পােরন অথবা 

সরাসির �ক�ীয় সরকােরর অিভবাস ও আ�য় দ�েরর (BFA) কােছ আেবদন করেত পােরন� 



 

 

 k) বসবােসর অিধকারসূচক কাড�: 

আপনার আ�য় কায � িবিধ যিদ মঞ্ জু র  করা হয়, তাহেল আপনােক এক�ট বসবােসর অিধকারসূচক 

কাড� �দান করা হেব� এই কােড� র �বধতা আ�েয়র চূড়া� িস�া� আসা অবিধ বা আ�য় কায � িবিধ 

খািরজ কের �দওয়া অবিধ থাকেব� �সই সময় আপনােক ওই কাড� �ট �ক�ীয় সরকােরর অিভবাসন ও 

আ�য় দ�েরর (BFA) কােছ জমা কের িদেত হেব� 

 

 l) সহায়ক সুর�ার অিধকারসূচক কাড�: 

⮚  আ�য়: 

আপনার আ�য় যিদ মঞ্ জু র  করা হয়, তাহেল �ক�ীয় সরকােরর অিভবাস ও আ�য় দ�র (BFA) 

তখন আপনার জন� এক�ট আ�েয়র অিধকারসূচক কাড� জাির করেব� এ�ট একমা� তখনই �েযাজ� 

হেব যখন আপনার আেবদন�ট 15ই নেভ�র, 2015 বা তার পরবত� সমেয় করা হেয় থােক� এই 

কাড� �ট আপনার পিরিচিত তথা অি�য়ায় আপনার বসবােসর �বধতার �মাণ িহেসেব কাজ করেব� 

আপনার আ�েয়র অিধকার �দােনর অব�া অকায � কর হেয় �গেল এই কাড� ও অৈবধ হেয় যায়� 

 

⮚  সহায়ক সুর�া: 

�কান কতৃ �প�  যিদ এ�ট িন��ত কের �দয় �য আপনার আ�েয়র মঞ্ জু ির  পাবার অিধকার �নই, 

িক� তা সে�ও আপনার িনেজর �দেশর পিরি�িতর িনরীেখ (জীবেনর অিধকার ল�েনর িবপদ, 

অথবা মৃ ত� �দে�র িনেষধা�া ল�ন করা, িনয � াতন বা অমানিবক বা অবমাননাকর আচরেণর মেতা 

িবপদ) আপনােক িনব � ািসত বা িবতািড়ত করা যায় না, তাহেল আপনােক এক�ট অ�ায়ী বসবােসর 

ছাড়প� �দওয়া হেব� �ক�ীয় সরকােরর অিভবাস ও আ�য় দ�র (BFA) তখন আপনার জন� 

এক�ট সহায়ক সুর�া কাড� জাির করেব�  

এই কাড� �ট আপনার পিরিচিত এবং অি�য়ােত আপনার বসবােসর �বধতার �মাণ িহেসেব কাজ কের� 

বসবােসর অিধকার চূড়া� িস�া� আসা পয � � �বধ থােক এই কাড� �টর �বধতােক দীঘ � ািয়ত করার 

মেধ� িদেয় যিদ বসবােসর অিধকােরর �ময়াদ ফুিরেয় যাবার আেগই তার জন� আেবদন করা হয়�  

আপনােক িবতািড়ত করা বা িনেজর �দেশ �ফরৎ পা�ঠেয় �দওয়ার িব�ে� কারণ�িল আর �েযাজ� 

না হয়, তাহেল অ�ায়ী বসবােসর অিধকার �ত�া�ত হয় এবং সহায়ক সুর�া কাড� �ট অৈবধ হেয় 

যায়� 

িস�া� িলিখত আকাের �নওয়া হয়� যু�রা��য় �শাসিনক আদালেত আপীেলর মাধ�েম �ক�ীয় 

সরকােরর অিভবাসন ও আ�য় দ�েরর (BFA) িস�া�েক পুনিব � েবচনা কের �দখেত বলার অিধকার 

আপনার আেছ� চূড়া� এবং চরম িস�াে�র পর এই কাড� �ট আপনােক কতৃ �পে � র কােছ �ফরৎ 

িদেত হেব� 

 

 m) পরামশ � দান: 



 

আপনার কায � িবিধ চলাকালীন আপনােক িবনামূেল� �ত� আইনজীবীর আইিন পরামশ � �নবার সুেযাগ 

�দওয়া হেব� �ানীয় সহায়ক সং�া অথবা দাতব� সংগঠন�িলও (Caritas, Evangelisches 

Hilfswerk, Diözese এবং অন�ান��িল) িবনামূেল� আপনােক সাহায� করেত পাের এবং আ�য় 

কায � িবিধ চলাকালীন আপনার �িতিনিধ� করেত পাের� 

আপিনও িনঃসে�েহ আপনার িনজ� আইিন �িতিনিধ (আইনজীবী) িনেয়াগ করেত পােরন, যার 

খরচ আপনােকই বহন করেত হেব� 

 

 3. শা��: 

 

দয়া কের �রণ রাখেবন �য, িনে�া� কাজ�িল, অন�ান��িল সেমত, শা��েযাগ�: 

 

⮚ আপিন যিদ আ�য় কায � িবিধ চলাকালীন কতৃ �প� ে ক আপনার পিরচয় এবং আপনার উৎস 

স�েক� িমথ�া তথ� �দন, এ�ট জানা সেত�ও �য �সই তথ��িল সত� নয়, তাহেল আপিন 

িনেজেক শা��েযাগ� কের ত�লেবন� 

⮚ আ�য় কায � িবিধ চলাকালীন আপিন যিদ হা�জরা �দবার বাধ�বাধকতার �খলাপ কেরন, তাহেল 

আপিন িনেজেক শা��েযাগ� কের ত�লেবন� 

⮚ অনুেমাদন কায � িবিধ চলাকালীন আপিন যিদ আপনার অ�লগত সীমাব�তার �খলাপ কেরন, 

তাহেল আপিন িনেজেক শা��েযাগ� কের ত�লেবন� 
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