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সাধারণ তথ্য
অ্যাসাইলাম পদ্ধততর
সম্বন্ধে
আপনি আপিার অ্যাসাইলাম আবেদি পত্র পপশ কবরবেি
এেং আপনি এখি

ভততি পদ্ধততন্ধত
.
পেখাবি আপিাবক আপিার ভ্রমণ এেং অ্িযািয প্রবয়াজিীয় তথ্য সম্ববে প্রশ্ন করা হবে।

এক নজন্ধর পদ্ধতত
1.) আপনি অ্নিয়াবত পুনলবশর কাবে অ্থ্ো একটা সুরক্ষা পনরবেোর কাবে একটা অ্যাসাইলাবমর জিয
আবেদি পত্র পপশ কবরবেি।
2.) েনদ আপনি আশ্রবয়র জিয একটি আবেদি পপশ কবর থ্াবকি, তাহবল পুনলশ আপিার পনরচয়
এেং ভ্রমণ পথ্ সংক্রান্ত নজজ্ঞাসাোদ করবে৷
পুনলবশর দ্বারা প্রাথ্নমক সাক্ষাত্কার পিওয়া, এেং পেডাবরল অ্নেস-এর ইনমবেশি এেং অ্যাসাইলাম
নেভাগটি নিম্ননলনখত নেেয়গুনলর েযাপাবর নসদ্ধান্ত পিওয়ার পবর আন্তজজানতক সুরক্ষার জিয সংনিষ্ট
কততজ পবক্ষর কাবে আপিার আবেদি পপশ করা হয়:
-আপিাবক একটি আঞ্চনলক অ্নিদপ্তবরর প্রাথ্নমক অ্ভযথ্জিা পকবে(পুনলশ দ্বারা স্থািান্তরণ) হানজর
হবত েলা হবয়বে অ্থ্ো
-একটি নেবশে অ্ভযথ্জিা পকে আপিার জিয নিনদজ ষ্ট করা হবয়বে৷
নিদ্ধজানরত অ্ভযথ্জিা পকবে আপিার োওয়া আসা নিখরচায়৷ নেিামূবলয পনরেহি ইনতমবিযই
প্রাথ্নমক কলযাণ সহায়তার অ্ংশ৷
অ্ভযথ্জিা পকে অ্থ্ো আপিার জিয পকাি অ্ঞ্চলটি নিনদজ ষ্ট কবর পদওয়া হবে তা চয়ি করার
অ্নিকার আপিার পিই৷
আপিার অ্যাসাইলাবমর জিয আবেদি তখিই গতহীত হবে েখি এটা একজি েযনিগতভাবে প্রাথ্নমক
নরবসপশি পকবে পপশ করা হবে। আপিাবকও প্রাথ্নমক নরবসপশি পকবে নিবয় োওয়া হবত পাবর।
একমাত্র তার পবরই অ্যাসাইলাম পদ্ধনত আর্ভ  হবে। েনদ আপিাবক প্রাথ্নমক নরবসপশি পকবে নিবয়
োওয়া িা হয়, তাহবল সাক্ষাত্কাবরর পবর, অ্িুসোি এেং নচনিতকরণ হবয় োওয়ার পবর পপশ করা
আবেদিপত্রবক বেি েবল িবর পিওয়া হবে। েনদ আপিার েয়স ১৪ েত্সবরর কম হয় এেং আপিার
মাতা-নপতা পকাথ্ায় আবেি আপনি জাবিি িা, তখি প্রাথ্নমক অ্ভযথ্জিা পকবে শুিুমাত্র আইনি
উপবদষ্টার উপনস্থতবত নেেয়টি নিনিত করার পরই আবেদি পত্রটি জমা পিওয়া হবে৷ অ্িুেহ কবর
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সকল নতথ্পত্র যা আপতন সন্ধে কন্ধর এন্ধনন্ধেন তা পপশ করুি - আপিার পপাোক পনরচ্ছদ এেং
মালপত্র আপিার সমনলবের একজি কমজচারীর দ্বারা তল্লানস করা হবে।
আপিার পনরচয় প্রনতষ্ঠার জিয এেং অ্নিয়া আপিার অ্যাসাইলাম আবেদিপবত্রর জিয আবদৌ
দানয়ত্বশীল নকিা তা পরীক্ষা করার জিয আপিার আঙু ন্ধলর োপ পিওয়া হবে। আপনি 3 নদবির
মবিয একটা সেুজ পদ্ধনত-কাডজ পাবেি, যদি না এই কাডজটি ইসুয করার আবগ ইনতমবিয আপিার
পদ্ধনত অ্িুবমানদত হবয় থ্াবক, পসবক্ষবত্র Asylgesetz 2005 (AsylG 2005 – এসাইলাম অ্যাক্ট
2005) (পহায়াইট কাডজ )-এর § 51 অ্িুসাবর েনদ, আপনি েসোবসর অ্নিকাবরর কাডজ পাবেি৷

3.)এখি আপনি আপিার অ্যাসাইলাম আবেদিপত্র পপশ কবরবেি, আপিার পনরচয় এেং োত্রার
সম্ববে পু নলশ আপিাবক নজজ্ঞাসাোদ করবেি।
4.)ভনতজ পদ্ধনতর একটা অ্ংশ নহসাবে - েনদ িা আপিার আবেদি ইনতমবিই অ্িুবমাদি করা হবয়
থ্াবক - কমপবক্ষ একোর একজি েযনির দ্বারা আপিার সাক্ষাত্কার পিওয়া হবে নেনি আপিার
অ্যাসাইলাম আবেদবির েযাপাবর নসদ্ধান্ত েহণ করবেি। অ্নিকতজ াবদর সবে সাক্ষাত্কাবরর সমবয় আপনি
আপিার

একজি

নেশ্বস্ত

তত তীয়

পক্ষবক

এেং

একজি

প্রনতনিনিবক

আপিার

সবে

আিবত

পাবরি।আঠার েেবরর কম েয়সী অ্যাসাইলাম সোিকারীবদর সবে সাক্ষাত্কাবরর সমবয় একজি
আইিী প্রনতনিনিবক উপনস্থত থ্াকবতই হবে।
5.)নিম্ননলনখত ভাবে ভনতজ র পদ্ধনত পশে হবত পাবর:
েনদ আজ পেজন্ত পদ্ধনত পদখায় পে আপনি স্ভ েত অ্িয পদবশ (একটা নিরাপদ তত তীয় পদবশ) পথ্বক
নিেজাতবির সুরক্ষা পাবচ্ছি অ্থ্ো আপিার আবেদিপত্র পরীক্ষা করার জিয অ্িয পদশ দানয়ত্ব নিবচ্ছ,
তাহবল অ্নিয়াবত আপিার অ্যাসাইলাম আবেদি বাততল করার মিস্থ হবত পাবর, অ্থ্ো অ্িয পকাি
কারবণ এটা বাততল হবল, আপিাবক তা আবগই জানিবয় পদওয়া হবে এেং আপিাবক একজি আইিী
পরামশজদাতা

পদওয়া

হবে।পবরর

েযনির

কাজ

হবে

পরামশজ

পদওয়া

এেং

নতনি

পবরর

সাক্ষাত্কারগুনলবত উপনস্থত থ্াকবেি। েত তাড়াতানড় স্ভ ে নসদ্ধান্তটি আপিাবক জানিবয় পদওয়া হবে।
 সাক্ষাত্কাবরর পবর, পদ্ধনতর ওপর একটা নসদ্ধান্ত নিম্ননলনখত আকাবর হবত পাবর:
 অ্যাসাইলাম পদ্ধনতবত আপিাবক প্রবেবশর অ্িুমনত পদওয়া হবে িা: আপনি একটা প্রতযাক্ষাবির অ্থ্ো
োনতবলর নেজ্ঞনপ্ত পাবেি।


অ্যাসাইলাম পদ্ধনতবত আপিাবক প্রবেবশর অ্িুমনত পদওয়া হবে: এর অ্থ্জ হল আপনি একটা
োস করার অ্িুমনত পাবেি এেং একটা নরবসপশি পকবে নস্থর হবত পাবরি - স্ভ েত অ্িয
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একটা অ্নিয়াি পেডাবরল রাবজয। আপিার অ্যাসাইলাবমর আবেদবির ওপর পিওয়া নসদ্ধান্ত
পেডাবরল অ্নেবসর আঞ্চনলক শাখায় অ্নেবস পবরর এক সমবয় পপৌৌঁবে োবে।

েনদ অ্িুমাি করা োয় পে আপিার অ্যাসাইলাম আবেদিবক োনতল করা হবে িা, আপনি স্বাভানেক
ভাবে অ্যাসাইলাম পদ্ধনতবত প্রবেবশর অ্নুমতত পান্ধবন; এর মাবি, আপিার আবেদবির সম্ববে (বেবড়
োওয়ার কারণগুনল) একটা নসদ্ধান্ত বতরী করা হবে।ভনতজ পদ্ধনতর নেেবয় পিওয়া নসদ্ধান্তবক এটা োিা
নদবত পারবে িা।একোর আপনি অ্যাসাইলাম পদ্ধনতবত প্রবেবশর অ্িুমনত পপবল আপনি একটা বাস
করার অ্নুমতত পাবেি এেং পসটা আপিার অ্নিয়াবত থ্াকার বেিতাবক প্রমাণ কবর পদবে। পবর
আপিাবক একটা নরবসপসি পকবে থ্াকবত পদওয়া হবত পাবর - স্ভ েত অ্িয একটা পেডারাল
রাবজয।আপিার অ্যাসাইলাম আবেদবির ওপর পিওয়া নসদ্ধান্ত পেডাবরল অ্নেবসর আঞ্চনলক শাখায়
পবরর এক সমবয় পপৌৌঁবে োবে।
েনদ আপনি আপিার স্বন্ধেন্ধে পেরত পেবত চাি, তাহবল আপনি পদ্ধনতর পে পকাি পেজাবয়, এেং পে
পকাি সমবয় ঘবর পেরার ওপর পরামশজ পপবত পাবরি। আশ্রবয়র জিয আপিার আবেদি প্রতযাখযাত
হবত পাবর এমি তথ্য পাওয়ার পর ো েনদ পেডাবরল অ্নেস আপিার পদবশ পেরার নসদ্ধান্ত েহণ
কবর, তাহবল আপনি পেরত োোর পরামশজ পনরবেো নিবত োিয৷

আরও জরুরী তথ্য:
 েনদ আপনি একটা উত্তরকালীি আবেদি পপশ কবর থ্াবকি (বেমি, একটা আবেদবির পর আরও
একটা আবেদি োর জিয একটা আইিী নসদ্ধান্ত ইনতমবিযই হবয় পগবে), তাহবল নেবশে েযেস্থা প্রবোজয
হবে।একটা আলাদা পুনস্তকা এর েযাপাবর তথ্য পদবে।

 অ্যাসাইলাম পদ্ধনত চলার সমবয় আপিাবক পরামশজ নদবত প্রাথ্নমক নরবসপশি পকবে স্বািীি আইিী
পরামশজদাতাগণ থ্াবকি। আপনি চাইবল
তাবদরসবে পোগাবোগ করবত পাবরি। োবহাক, আপনি আপিার নিবজর আইিী পরামশজদাতা (উনকল)
অ্ন্তভুজ ি করবত পাবরি।
আইিী পরামশজদাতা হবচ্ছি এমি একজি েযনি নেনি নেবদশী িাগনরক এেং অ্যাসাইলাবমর পক্ষবত্র ভাল
মত অ্নভজ্ঞ থ্াবকি। পরামশজদাতাগণ
নেেয়নভনত্তক এেং স্বািীিভাবে আপিার প্রনতনিনিত্ব কবরি এেং আইবির পক্ষবত্র আপিাবক পরামশজ
পদি।এোড়াও, এই আইিী
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পরামশজদাতাগণ তাবদর কতজ েয পগাপিীয়তার সবে সম্পাদি কবরি।
 নেনভন্ন কারবণ, আপিার নিেজাসবির পদ্ধনতবক সুরনক্ষত করার জিয আপিাবক েন্দী অ্েস্থায় রাখা হবত
পাবর। েনদ আপনি নিবজবক েন্দী পদবখি, তাহবল
পেডাবরল অ্নেবসর অ্নিকতজ াবদর একজি কমজচারী আপিার সবে পোগাবোগ কবর হয় েন্দী স্থাবি অ্থ্ো
প্রাথ্নমক নরবসপশি পকবে আপিার
সাক্ষাত্কার পিবেি। আটক পকবে আপনি আইিী পরামশজ পপবত পাবরি।
 েনদ আপনি আঠাবরা েেবরর কম েয়সী হি এেং এই সমবয় আপিার োোমা পকাথ্ায় থ্াবকি আপনি
জাবিি িা, তাহবল অ্িুেহ কবর সবে সবে আমাবদর জািাি। েতক্ষণ িা পেজন্ত আপিাবক নরবসপশি
পসন্টাবর রাখা হবচ্ছ ততক্ষণ পেজন্ত সমস্ত পদ্ধনত চলাকালীি একজি আইিী পরামশজদাতা আপিার
প্রনতনিনিত্ব করবেি। নেবশে কবর, সকল সাক্ষাত্কারগুনলবতই আইিী পরামশজদাতা উপনস্থত থ্াকবেি।
 েনদ আপিার নচনকত্সাজনিত অ্থ্ো মািনসক সমসযা থ্াবক, তাহবল অ্িুেহ কবর একজি ডািারবক
অ্থ্ো একজি আইিী পরামশজদাতাবক তত্ক্ষণাত তা জািাি।
 েনদ আপনি আপিার স্ববদবশ পেৌি নিেবহর (বেৌি উত্পীড়ণ) কারবণ নিেজাতবির ভয় পাি তাহবল
তত্ক্ষণাতআমাবদর জািাি।আপিাবক তাহবল কমজচারীবদর একজি সদসয, আপিারই নলবের, অ্েশয
আপনি েনদ অ্িয পকাি ভাবে অ্িুবরাি িা কবরি, আপিার সাক্ষাত্কার পিবেি।
 েনদ আপনি আপিার স্ববদবশ নিরাপবদ এেং সম্মাবির সবে নেবর পেবত চাি, তাহবল পদ্ধনত চলা
কালীি োনড় পেরার পর পে পকাি পেজাবয়, এেং পে পকাি সমবয়র পরামশজ েযেহার করবত পাবরি।
োনড় পেরার পবরর পরামবশজর মবিয আবে অ্নিয়া এেং আপিার উত্স পদবশ স্ভ ােিার পশ্রণী
নেভাগ। েনদ আপনি প্রস্তােটি েহণ কবরি, তাহবল আপনি অ্থ্জনিনতক সাহােযও পপবত পাবরি।
োনড় পেরার পবর পে সকল সংস্থাগুনল সাহােয প্রদাি কবরি তাবদর সম্ববে আরও তবথ্যর জিয আইিী
পরামশজদাতা (প্রাথ্নমক নরবসপশি পকবের) অ্থ্ো আমাবদর কমজচারী-সদবসযর সবে কথ্া েলুি।
 ইউিাইবটড পিশিস হাই কনমশিার ের নরনেউনজস (ইউএিএইচনসআর):
আপনি পে পকাি সমবয় ইউিাইবটড পিশিস কনমশিার ের নরনেউনজবসর সবে পোগাবোগ করবত
পাবরি: পপাস্ট েক্স 550, 1400 নভবয়িা, পটনল, িং, 01/26060/4968

(আইি নেভাগ); েযাক্স:

01/2634115; ই-পমল: ausvi@unhcr.ch; ইন্টারবিট: www.unchr.at.
অ্িুেহ কবর পিাট করুি, ইউএিএইচনসআর পরামশজ নদবত অ্নিয়ায় আবসি িা।
 যযাগান্ধযান্ধগর সম্ভাবনা:
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 এখিও আপিার েনদ পকাি প্রশ্ন পথ্বক থ্াবক, আমাবদর কমজচারীেতন্দ আপিাবক সাহােয করবত পারবল
োনিত হবেি।
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