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�িবধান (ইইউ) ন�র ৬০৪/২০১৩, ২৬�শ জুন ২০১৩ সং�া� তথ�, যা িদেয় 
সদস� রা� সমূেহর �কান এক�টেত �কান তৃতীয় �দেশর নাগিরক বা �কান 
রা�হীন ব���র (ডাবিলন III) দািখল করা আ�জ� ািতক সুর�ার জন� 
আেবদন পরী�া করার দািয়��া�  সদস� রা� িন�পেনর লে�� মানদ� ও 
প�িত িনধ � ারণ করা হেয়েছ।  

 
 
আপিন অি�য়ােত আ�জ�ািতক  সুর�ার জন� আেবদন �পশ কেরেছন। এর মােন এই নয় �য আপনার 
আ�েয়র িবেবচনা অবশ�ই অি�য়ােতই অনু��ত হেব। ডাবিলন III অনুসাের িকছ �  আইনী শত� পূরণ 
সােপে�, িনেচর �যেকান একটা �দশ আপনার আ�েয়র আেবদন যাচাই কের �দখেত পারেবঃ 
�বল�জয়াম, বুলেগিরয়া, জাম �ানী , �ডনমাক�, িফনল�া�, �া�, �ীস, আয়ারল�া�, আইসল�া�, ইটালী, 
��ােয়িশয়া, িল্কেটন�াইন , লুে�মবাগ �, �নদারল�া�, নরওেয়, পত� � গাল, �মািনয়া, সুইেডন, ��ন, 
যু�রাজ�, এে�ািনয়া, লাটিভয়া, িলথুয়ািনয়া, মা�া, �পাল�া�, ��াভাক িরপাবিলক, ��ােভিনয়া, 
সুইজারল�া�, �চক িরপাবিলক, হাে�রী এবং সাই�াস।    
 
এর �যেকান একটা �দশ আপনার আ�েয়র আেবদন যাচাই কের �দখার জন� দায়ী থাকেল এবং 
িনেজেদর দািয়� িন��ত করেল, �ফডােরল এসাইলাম অিফস (�ফডােরল আ�েয়র অিফস) এই মেম � 
িস�া� �দেব �য অি�য়া আপনার আ�য় ���য়ার জন� দায়ী নয়। পরবত�েত আপিন িনধ �ািরত  একটা 
�দেশ �ানা�িরত হেবন।    
 
সুিনিদ��ভােব িন�িলিখত ��ে� আপনার আ�েয়র আেবদন যাচাই কের �দখার দািয়� অন� একটা 
�দেশর উপর বত� ােবঃ 

 
- পিরবােরর একজন সদস� (�ামী/�ী, সহবাসকারী, নাবালক অিববািহত স�ান; যিদ আপিন িনেজই 

নাবালক বেল �মািণত �হানঃ িপতা, মাতা বা অন� �া�বয়� এবং আইন বা সদস� রাে�র সাধারণ নীিত 
মািফক �িতিনিধ) িযিন উপেরর �কান রাে� ইিতমেধ� আ�জ�া িতক সুর�ার সুিবধােভাগী অথবা �সখােন 
আ�জ�ািতক  সুর�ার আেবদন কেরেছন যার জন� �যাগ�তার িভি�েত �াথিমক িস�া� এখনও 
অেপ�মান। 

- উপেরর �কান রা� �থেক আপনােক বসবােসর অনুমিত  স�িলত কাগজ �দয়া হেয়েছ অথবা এখােন 
�েবেশর সময় আপনার কােছ উপেরর �কান রাে�র কূটৈনিতক দ�েরর �দয়া িভসা িছল। 

- ইউেরােপ �েবেশর জন� উপেরর �কান রা� িদেয় আপিন �মণ কেরেছন অথবা �সখােন �েবেশর পর 
আপিন পাঁ চ মােসর �বশী সময় অব�ান কেরেছন।  

- অি�য়ােত �েবেশর আেগ আপিন আ�জ�ািতক  সুর�ার জন� উপেরর �কান রাে� আেবদন প� জমা 
িদেয়েছন (ইউেরাডাক অনুস�ােনর  মাধ�েম এটা িন��ত করা যােব)। 
 
যিদ আলামেতর িভি�েত �দখা যায় �য উপেরর �কান রা� আপনার মামলা অনুস�ােনর  জন� দায়ী, তাহেল 
আপনার আ�য় আেবদন জমা পড়ার পর িতন মােসর মেধ� আপনােক �েবেশর অনুমিত �দয়ার জন� 
�ফডােরল রাজৈনিতক আ�য় অিফস �সই রাে�র কােছ আেবদন করেত পাের। �য রাে�র কােছ �েবেশর 
অনুমিত �দয়ার জন� আেবদন করা হেব তােত �সই রা� দুই  মােসর মেধ� সাড়া িদেত বাধ�। যিদ এই সমেয়র 
মেধ� �কান উ�র পাওয়া না যায়, সাধারণত ধের �নয়া হয় �য �েবেশর অনুমিতর আেবদন মঞ্ জু র  করা 
হেয়েছ। উপেরর �কান রাে�র কােছ যিদ রাজৈনিতক আ�য় �চেয় ইিতমেধ� আেবদন কের থােকন, 
আপনার ��ে� সংি�� ���য়ার িবষয়�ট �েযাজ� হেব।   
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যিদ �েবেশর অনুমিতর আেবদন িন��তভােব মঞ্ জু র  না হেয় থােক, তাহেল আপনার আ�জ�ািতক  
সুর�ার জন� আেবদন অি�য়ােত যাচাই করা হেব।  

 
যিদ �েবেশর অনুমিতর  আেবদন মঞ্ জু র  হেয় থােক, আপিন আপীল ���য়ার িনেদ�শনাসহ আমােদর 
িস�া� জানেত পারেবন এবং আপনােক দািয়��া� সদস� রাে�র কােছ তােদর �ীকৃিত �পেয় ��রণ করা 
হেব। সদস� রা� তখন আপনার আ�েয়র জন� বা�িবক িবষয়�েলা িবেবচনা করেব।    
 
�ফডােরল রাজৈনিতক আ�য় অিফেসর দািখল করা আেবদেনর পিরে�ি�েত অন� রাে�র তা মঞ্ জুর  

করার ছয় মােসর মেধ� মূলত আপনােক ��রণ করার কাজ �শষ করেত হেব, অন�থায় আপনার আ�েয়র 

আেবদন যাচাইেয়র দািয়� অি�য়ােকই আবার �দয়া হেব। িকছ �  িকছ �  ��ে� এই সময়টা বাড়ােনা হেত 

পাের, �যমন, আপিন যিদ বদিল এড়ােত চান। আপনার যিদ িচিকৎসার িনিদ�� �েয়াজন থােক, অি�য়া �স 

তথ� দািয়��া� সদস� রা�েক আপনােক বদিলর আেগ আপনার িলিখত অনুমিত িনেয় জািনেয় �দেব।   
 


