আন্তরতর্জাতিজাতিক সুক সুরক্র্জা আবেদনষা আবেদনকর্জারদনকারী ও সদনকারীকীতিজাতিপর্জাপ্তবেদনদর অতিের  অধিকর্জার ও সুক সুতিষা আবেের  অধির্জাসুমবহ
সুম্পতিকতজাতি পশ্নউত্তর
গদনকারীবেদনসু শরণর্জারার্থী আবেদনষা আবেদনকর্জারদনকারী তিহবেদনসুবেদনষা আবে আপনর্জার অতিের  অধিকর্জারসুমবহ তিনম্নরূপ

1.
i.

-

আপনাকে আন্তরতাতিজাতিে সুক সুরক্া আকষা আবেদনোরদনকারী োর্ড ত দেওয়াদওয়া হবা হকষা আবে যা দ্া দ্বারারা আপতিন

বষা আবেধভাকষা আবে একদকে চলাকেরা েরকজাতি পারকষা আবেন ।
ii. তিষা আবেনামূকলযে

সাস্যে ও তিচতিেজাতিসুাকেকতসাকেন্দ্রে দেওয়াসুষা আবো তিনকজাতি পারকষা আবেন ।

iii. তিনম্নতিলতিিখিজাতি
iv. তিনতিদতষ্ট
2. ষা আবের্জাসুসর্জান

েজাতিতানক সুসুাকর ষা আবেসুষা আবোকসুর অতিধোর(হাউতিরং) রকয়া হবকে ।

েজাতিতানক সুসুাকর েমতসুংস্াকনর ষা আবেযেষা আবেস্া থাকবে ।ােকষা আবে ।

ষা আবে ব্যষা আবেসর্জায় পবেদনার্জার ব্য শজাতিতর্জাষা আবেলী-দনকারী-

রাসদনকারীয়া হব আইন

220/2007

অনক সুযা দ্ায়া হবদনকারী েরণাথাকবে ।্থী আকষা আবেদনোরদনকারীকদর ষা আবোসুস্াকনর অতিধোর

রকয়া হবকে । এ তিষা আবেষকয়া হব দাতিয়া হবত্বপাপ্ত শ্রম মন্ত্রনালয়া হব । েরণাথাকবে ।্থী আকষা আবেদনোরদনকারীকদর মকধযে যা দ্ারা
ষা আবোসুস্াকনর

আকষা আবেদন

েরকষা আবে

েরণাথাকবে ।্থী

োযা দ্তালকয়া হবর

দাতিয়া হবত্ব

হকলা

এই

আকষা আবেদনগুকলা

উপযা দ্ক সুক্ত োযা দ্তালকয়া হব (রাজাতিদনকারীয়া হব সুামাতিরে সুংহতিজাতি দেওয়ােতসাকেন্দ্রে (EKKA))দেওয়াপে েরা যা দ্া শ্রম
মন্ত্রনালকয়া হবর অন্তভক সুতক্ত । দেওয়াহাতি্ং োঠাকমাকজাতি ষা আবেজাতিতমাকন পায়া হব 1000 আসুন রকয়া হবকে ।
আকষা আবেদনোরদনকারীকদর অতিধোর থাকবে ।াো সুক্তেও সুষা আবে চাতিহদা পূরণ েরা সুম্ভষা আবে হকব হচ্ছেনা ।
েরণাথাকবে ।্থী অথাকবে ।ষা আবো সুমূরে তিনরাপ্তো পদষা আবেদনকারীকজাতি সদনকারীেেতিজাতিপাপ্তকদর ইউকরাপ ইউতিনয়া হবকনর তিষা আবেতিধ
দেওয়ামাজাতিাকষা আবেে ষা আবোসুস্াকনর (হাউতিরং ষা আবেযেষা আবেস্া) অতিধোর দেওয়ানই ।
3. রর্জাস্ট্র তিক আমর্জাবেদনদর কমত যোগিার্জাতি যোগিবেদনয় তিদবেদনজাতি পর্জারবেদনষা আবে ?
যা দ্তিদও েরণাথাকবে ।্থী আকষা আবেদনোরদনকারী এষা আবেং সদনকারীেেতিজাতিপাপ্ত েরণাথাকবে ।্থীকদর োর েরার অতিধোর
রকয়া হবকে জাতিষা আবেক সুও রাস তিনরাপদ দেওয়াোন োকরর ষা আবেযেষা আবেস্া েকর তিদকজাতি পারকষা আবেনা দেওয়ােননা গ্রীকদনকারীে
নাগতিরেকদর দেওয়াক্কষেত্রেও এই ধরকনর সুক সুতিষা আবেধা দেওয়ানই ।
4. গদনকারীবেদনসু আমর্জাবেদনদর আন্তরতর্জাতিজাতিক তিনরর্জাপত্তর্জা পদর্জান করর্জা হবেদনলী- ( শরণর্জারার্থী ও সুম্পবরক
তিনরর্জাপত্তর্জা পদষা আবেদনকারীবেদনজাতি সদনকারীকীতিজাতি যোগিপবেদনলী- ) তিক তিক অতিের  অধিকর্জার রর্জাকবেদনষা আবে ?

i. তিষা আবেনামূকলযে আপনাকে তিজাতিন ষা আবেের দেওয়াময়া হবাদদনকারী ষা আবেসুষা আবোকসুর বষা আবেধজাতিা পদান েরা হকষা আবে যা দ্া
পরষা আবেজাতি্থীকজাতি নষা আবোয়া হবনকযা দ্াগযে । এই বষা আবেধজাতিার অনক সুকমাদন আপনাকে ইতিজাতিষা আবোচে তিসুদান্ত
পদাকনর পরষা আবেজাতি্থী 1-2 মাসু পর হস্ান্তর েরা হকষা আবে । এই অনক সুকমাদন দেওয়াষা আবের হওয়া হবার পূষা আবেত
পযা দ্তন্ত আন্তরতাতিজাতিে সুক সুরক্া আকষা আবেদনোরদনকারী োর্ড ত আপনার হস্কক্কপ থাকবে ।ােকষা আবে এষা আবেং এর
গাকয়া হব << ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ >>(বষা আবেধজাতিার অনক সুকমাদন অমদনকারীমাংতিসুজাতি অষা আবেস্ায়া হব আকে)
সুদনকারীল দেওয়ালকষা আবেল যা দ্ক সুক্ত থাকবে ।ােকষা আবে ।
ii. আপনার আকষা আবেদকনর পর ভ্রমণপষেত্রে পদান েরা হকষা আবে জাতিকষা আবে এরনযে আপনাকে 85
ইউকরা তিেসু তিদকজাতি হকষা আবে । যা দ্তিদ আপতিন সুমূরে তিনরাপ্তো পদষা আবেদনকারীকজাতি সদনকারীেেতিজাতি দেওয়াপকয়া হব
থাকবে ।াকেন (েরণাথাকবে ।্থী পকদ নয়া হব) জাতিাহকল আপনার দেওয়াদকের দূজাতিাষা আবোসু হইকজাতি পাসুকপার্ত ইসুক সুযে
েরকজাতি পারকষা আবেন, এ দেওয়াক্কষেত্রে ভ্রমণপষেত্রে অপকয়া হবারনদনকারীয়া হব এষা আবেং পরষা আবেজাতি্থীকজাতি পাসুকপাকর্তর মাধযেকম
ভ্রমণ েরকজাতি পারকষা আবেন ।
iii. োকরর অতিধোর থাকবে ।ােকষা আবে ।
iv. তিষা আবেনামূকলযে সাস্যে ও তিচতিেজাতিসুাকেকতসাকেন্দ্রে দেওয়াসুষা আবো তিনকজাতি পারকষা আবেন ।
v. আপনার সুন্তানকদর সক সু কল পাঠাকজাতি পারকষা আবেন ।
vi. তিেন, হাউতিরং ষা আবো েমতকযা দ্াগদনকারীকয়া হব দেওয়াদয়া হবার অতিধোর ষা আবো দেওয়াোন ভাজাতিা গ্রীকহকনর সুক সুতিষা আবেধা
থাকবে ।ােকষা আবে না , শুধক সুমাষেত্রে যা দ্তিদ দেওয়ােউ চলাচকল অক্ম ষা আবো পতিজাতিষা আবেন্ধী হদনকারী হয়া হব দেওয়াসু দেওয়াক্কষেত্রে ভাজাতিা
গ্রীকহকনর সুক সুতিষা আবেধা থাকবে ।ােকষা আবে ।
5. আমর্জাবেদনক ইতিজাতিষা আবের্জাচক তিসুদর্জান্ত পদর্জান কবেদনর শরণর্জারার্থী ও সুম্পবরক তিনরর্জাপত্তর্জা পদষা আবেদনকারীবেদনজাতি
সদনকারীকীতিজাতি যোগিপবেদনজাতি পরষা আবেজাতিার্থী ের  অধির্জাবেদনপ তিক তিক পদবেদনক্প অনক সুসুরণ করবেদনজাতি হবেদনষা আবে ?
আমাকদর োযা দ্তালয়া হব হকজাতি তিসুদান্ত পাওয়া হবার পর ষা আবেসুষা আবোকসুর বষা আবেধজাতিার অনক সুকমাদন দেওয়াপকজাতি
তিনতিদতষ্ট আইনতিষা আবেভাকগ (কযা দ্মন একথাকবে ।ক্সে দেওয়াপককষেত্রোরালদনকারী 24 আকলাদাপন)পকয়া হবারনদনকারীয়া হব তিেেক সু তিনতিদতষ্ট
র্ড কোকমন্ট রমা তিদকজাতি হকষা আবে । রমা দেওয়াদয়া হবার 1-1.5 মাসু পর আমাকদর োযা দ্তালয়া হব দেওয়াথাকবে ।কে
বষা আবেধজাতিার অনক সুকমাদন একসু তিনকয়া হব যা দ্াকষা আবেন । এই পতিরক্রিয়া হবার পাোপাতিে আপতিন ভ্রমণপষেত্রে
পদাকনর আকষা আবেদন েরকজাতি পারকষা আবেন । ভ্রমণপষেত্রে পদাকনর আকষা আবেদন েরকজাতি ষা আবেসুষা আবোকসুর

বষা আবেধজাতিার অনক সুকমাদকনর রনযে অকপক্া েরকজাতি হকষা আবে না । এই দক সুটি পতিরক্রিয়া হবা এেই সুাকথাকবে ।
পতিরক্রিয়া হবাধদনকারীন েরা যা দ্াকষা আবে ।
6. পর্জাপ্তষা আবেয়স্করর্জা তিক স্কক সু বেদনলী- যোগিাবেদনজাতি পর্জারবেদনষা আবে ? আমরর্জা যোগিকর্জারর্জা যোগিরবেদনক গদনকারীক ভর্জাষর্জা তিশখষা আবে ?
পাপ্তষা আবেয়া হবসরা সক সু কল দেওয়াযা দ্কজাতি পারকষা আবে তিেন একজাতি েজাতিত পকযা দ্ারযে । মাকে মাকে রাসদনকারীয়া হব ভাকষা আবে
গ্রীকদনকারীে ভাষা দেওয়ােিখিাকজাতি পস্াষা আবে পাঠাকনা হয়া হব এরনযে েরণাথাকবে ।্থী োযা দ্তালকয়া হবর দেওয়াযাষণাষা আবেলদনকারী
সুমকেত অষা আবেগজাতি থাকবে ।ােকষা আবেন । এোড়াও আপনাকদর সকদেদনকারীও েতিমটি-কাষা আবে ষা আবো দেওয়াষা আবেসুরোরদনকারী
পতিজাতিষান যা দ্ারা এ তিষা আবেষকয়া হব সুতিরক্রিয়া হব ভূতিমো পালন েকর জাতিাকদর সুাকথাকবে । দেওয়াযা দ্াগাকযা দ্াগ
রািখিকষা আবেন ।
7. ইউবেদনরর্জাবেদনপর অন ব্যর্জান ব্য যোগিদবেদনশ তিক ভ্রমণ করবেদনজাতি পর্জারষা আবে ?
েরণাথাকবে ।্থী আকষা আবেদনোরদনকারী তিহকসুকষা আবে ইউকরাকপর অনযোনযে দেওয়াদকে ভ্রমণ েরার এেমাষেত্রে উপায়া হব
হল পতিরষা আবোকরর অনযোনযে সুদকসুযের সুতিহজাতি তিমতিলজাতি হকজাতি র্ড াতিাব্লিন আইন পতিরক্রিয়া হবাধদনকারীন েরা।
এেরন েরণাথাকবে ।্থী আকষা আবেদনোরদনকারী তিহকসুকষা আবে পমাণসুাকপকক্ ররুরদনকারী তিভতি্তেে তিচতিেজাতিসুা রতিনজাতি
োরণ োড়া ইউকরাকপর অনযোনযে দেওয়াদকে ভ্রমণ েরা সুম্ভষা আবে নয়া হব । যা দ্তিদ আপতিন েরণাথাকবে ।্থী
অথাকবে ।ষা আবো সুমূরে তিনরাপ্তো পদষা আবেদনকারীকজাতি সদনকারীেেতিজাতি দেওয়াপকয়া হব থাকবে ।াকেন জাতিাহকল ভ্রমণ পকষেত্রের রনযে
আকষা আবেদন েরকজাতি পারকষা আবেন । ভ্রমণ পষেত্রে দেওয়াপকজাতি যা দ্াষা আবেজাতিদনকারীয়া হব োযা দ্তপদতিজাতি দেওয়ােষ হকজাতি 1-2 মাসু
সুময়া হব লাগকজাতি পাকর । আপনাকে দেওয়াযা দ্ ভ্রমণপষেত্রে পদান েরা হকষা আবে জাতিা দ্বারারা ইউকরাকপর
অনযোনযে দেওয়াদকে ভ্রমণ েরকজাতি পারকষা আবেন তিেন অনযোনযে দেওয়াদকে স্ায়া হবদনকারীভাকষা আবে ষা আবেসুষা আবোসু েরকজাতি
পারকষা আবেন না । পতিজাতি েয়া হব মাসু অন্তর অন্তর তিজাতিন মাকসুর রনযে অনযোনযে দেওয়াদকে ষা আবেসুষা আবোসু
েরকজাতি পারকষা আবেন তিেন তিজাতিন মাসু দেওয়াময়া হবাকদর তিভজাতির একদকে তিেকর আসুকজাতি হকষা আবে ।
স্ায়া হবদনকারীভাকষা আবে ষা আবেসুষা আবোসু েরকজাতি হকল জাতিেজাতিদনকারীয়া হব দেওয়াদেদনকারীয়া হব নাগতিরে তিহকসুকষা আবে দেওয়াসুই দেওয়াদকের তিনয়া হবম
অনক সুযা দ্ায়া হবদনকারী র্ড কোকমন্ট দেওয়াপে েরকজাতি হকষা আবে ।
8. আন্তরতর্জাতিজাতিক সুক সুরক্র্জা সুক সুতিষা আবেের  অধির্জাবেদনভর্জা যোগিদনকারী (শরণর্জারার্থী অরষা আবের্জা সুম্পবরক তিনরর্জাপত্তর্জা পদষা আবেদনকারীবেদনজাতি
সদনকারীকীতিজাতিপর্জাপ্ত) তিহবেদনসুবেদনষা আবে ভ্রমণপত্র তিদবেদনয় ইউবেদনরর্জাপ ইউতিনয়বেদননর ষা আবের্জাতিহবেদনর ভ্রমণ করর্জা ার্জাবেদনষা আবে ?

হযো, ভ্রমণ েরা যা দ্াকষা আবে তিেন আপতিন দেওয়াযা দ্ দেওয়াদকে ভ্রমণ েরকজাতি ইব হচ্ছেক সুে দেওয়াসু দেওয়াদকের দূজাতিাষা আবোসু
অথাকবে ।ষা আবো েনসুক সুযেকলর্ অতিেসু দেওয়াথাকবে ।কে ভ্রমণপষেত্রে (তিভসুা) সুংগ্রীকহ েরকজাতি হকষা আবে । তিষা আবেস্াতিরজাতি জাতিথাকবে ।যে
দেওয়াপকজাতি উক্ত দেওয়াদকের দূজাতিাষা আবোসু অথাকবে ।ষা আবো েনসুক সুযেকলর্ অতিেকসু দেওয়াযা দ্াগাকযা দ্াগ েরকজাতি পাকরন ।
9. ডর্জাতি্লিন পদতিজাতিবেদনজাতি পতিরষা আবের্জাবেদনরর যোগিকমন সুদবেদনসু ব্যর সুর্জাবেদনর একতিত্রজাতি হওয়র্জা সুম্ভষা আবে ?
অতিভষা আবোষা আবেেহদনকারীন অপাপ্তষা আবেয়া হবসরা জাতিাকদর তিপজাতিামাজাতিা, ভাই-কষা আবোন, মামা-চাচা, দাদা/দাদদনকারীকদর
সুাকথাকবে । এেতিষেত্রেজাতি হকজাতি পারকষা আবে ।
সামদনকারী-সদনকারী একে অকনযের সুাকথাকবে । ।
পাপ্তষা আবেয়া হবস সুদসুযেকদর (কযা দ্মন-পাপ্তষা আবেয়া হবস ভাই-কষা আবোন, তিপজাতিামাজাতিা, পাপ্তষা আবেয়া হবস সুন্তান) তিষা আবেকেষ
োরকণ সুংযা দ্ক সুক্ত েরা যা দ্াকষা আবে (কযা দ্মন ররুরদনকারীতিভতি্তেে তিচতিেজাতিসুা ষা আবো ষা আবেয়া হবস দেওয়ালােকদর
দেওয়াদিখিাকোনার রনযে আত্দনকারীকয়া হবর পকয়া হবারন হকল ।)
10. ডর্জাতি্লিন পদতিজাতি পতিি প্রক্রিয়র্জাের  অধিদনকারীবেদননর রন ব্য তিক তিক কর্জা যোগিরপত্র রর্জাকবেদনজাতি হবেদনষা আবে ?

আপনার োকে এমন োগরপষেত্রে থাকবে ।ােকজাতি হকষা আবে যা দ্া দ্বারারা আপতিন পমাণ েরকজাতি পাকরন দেওয়াযা দ্
আপনার পতিরষা আবোকরর সুদসুযে ইউকরাকপর অনযেকোন রাকস েরণাথাকবে ।্থী আকষা আবেদনোরদনকারী অথাকবে ।ষা আবো
আন্তরতাতিজাতিে

সুক সুরক্া

সদনকারীেেতিজাতিপাপ্ত)তিহকসুকষা আবে

সুক সুতিষা আবেধাকভাগদনকারী
ষা আবেজাতিতমান

(েরণাথাকবে ।্থী

আকেন ।

অথাকবে ।ষা আবো

পাতিরষা আবোতিরে

সুমূরে
সুমেত

তিনরাপ্তো

পদষা আবেদনকারীকজাতি

তিনতিনিশ্চিজাতি েকর

এমন

দেওয়াযা দ্কোন ধরকণর োগর আমাকদর োযা দ্তালকয়া হব রমা দেওয়াদওয়া হবাই দেওয়াশ্রয়া হব ।
11. াতিদ আমর্জাবেদনদরবেদনক শরণর্জারার্থী পবেদনদ ভব তিষজাতি করর্জা হয় জাতির্জাহবেদনলী- তিকভর্জাবেদনষা আবে আমর্জাবেদনদর পতিরষা আবের্জার
এখর্জাবেদনন তিনবেদনয় আসুবেদনজাতি পর্জারষা আবে ? ( ইউবেদনরর্জাপ ইউতিনয়ন ষা আবেতিহভক সুতক্ত যোগিদশ যোগিরবেদনক )
েরণাথাকবে ।্থী পকদ সদনকারীেেতিজাতিপাপ্তকদর সকদে দেওয়াথাকবে ।কে পতিরষা আবোকরর সুদসুযে এিখিাকন এেতিষেত্রেজাতি েরার
অতিধোর রকয়া হবকে(পতিরষা আবোকরর সুদসুযে ষা আবেলকজাতি সামদনকারী-সদনকারী, অপাপ্তষা আবেয়া হবস সুন্তান দেওয়াষা আবোোকনা
হকয়া হবকে) । এ তিষা আবেষকয়া হব োযা দ্তালকয়া হব এেটি আকষা আবেদন দাতিিখিল েরকজাতি হকষা আবে । জাতিকষা আবে এই
পতিরক্রিয়া হবা িখিক সুষা আবেই সুময়া হবসুাধযে ও আমলাজাতিাতিন্ত্রে ষা আবেযোপার দেওয়ােননা একজাতি আরও অনযোনযে
োযা দ্তালয়া হব দেওয়াযা দ্মন পররাস মন্ত্রনালয়া হব যা দ্ক সুক্ত হকজাতি পাকর এরনযে পূষা আবেত দেওয়াথাকবে ।কে সুময়া হব তিনধতারণ
েরা অসুম্ভষা আবে ।

12. আমর্জাবেদনদর পতিরষা আবের্জারবেদনক গদনকারীবেদনসু আনবেদনজাতি তিক ষা আবের্জাসুর্জা এষা আবেএবং কর্জার রর্জাকবেদনজাতি হবেদনষা আবে ?
আপনাকে েরণাথাকবে ।্থী পকদ ভূতিষজাতি েরার তিজাতিন মাকসুর তিভজাতির যা দ্তিদ পতিরষা আবোর এেষেত্রেদনকারীেরকণর
রনযে আকষা আবেদন েকর থাকবে ।াকেন জাতিাহকল এ ধরকণর েজাতিত পকযা দ্ারযে নয়া হব ।
13. তিক ের  অধিরবেদনণর কর্জা যোগিরপত্র পবেদনয়র্জারন এষা আবেএবং এর পদতিজাতি তিক ?
i. সুম্প্রতিজাতি দেওয়াষা আবের েরা েযোতিমতিল সুাটিততিেকের্ ষা আবো সুরোরদনকারীভাকষা আবে গ্রীকদনকারীে ভাষায়া হব অনক সুষা আবোতিদজাতি
এষা আবেং দাতিয়া হবত্বপাপ্ত গ্রীকদনকারীে পোসুন হকজাতি সুজাতিযোতিয়া হবজাতি র্ড কোকমন্ট আনকজাতি হকষা আবে যা দ্া দ্বারারা
আকষা আবেদনোরদনকারীর সুাকথাকবে । পতিরষা আবোকরর সুদকসুযের সুমেত তিনতিনিশ্চিজাতি েরা যা দ্ায়া হব এষা আবেং একজাতি জাতিাকদর
ষা আবেয়া হবসু উকলেতিিখিজাতি থাকবে ।ােকজাতি হকষা আবে ।
ii. পতিরষা আবোকরর সুদসুযে ষা আবো সুদসুযেষা আবেেকৃন্দের ভ্রমণপকষেত্রের সুঠিে অনক সুতিলতিপ থাকবে ।ােকজাতি হকষা আবে ।
iii. ( েরণাথাকবে ।্থী যা দ্তিদ উপকরাক্ত র্ড কোকমন্ট রমা তিদকজাতি ষা আবেযেথাকবে ।ত হয়া হব জাতিাহকল আকষা আবেদন গ্রীকহণ ও
েরণাথাকবে ।্থী পরদনকারীক্ার রনযে তিনকয়া হবাতিরজাতি েজাতিেপক্ অনযে পমাণপকষেত্রের তিভতি্তেকজাতি তিষা আবেকষা আবেচনা েরকষা আবে
দেওয়ােননা এেটি দেওয়ানতিজাতিষা আবোচে তিসুদান্ত শুধক সুমাষেত্রে তিনতিদতষ্ট োগর না থাকবে ।াোর উপর তিভতি্তে
েকরনা । )
iv. আপনার আকষা আবেদন যা দ্তিদ েরণাথাকবে ।্থী োযা দ্তালয়া হব হইকজাতি গ্রীকহণকযা দ্াগযে হকয়া হব থাকবে ।াকে জাতিাহকল গ্রীকদনকারীে
েনসুক সুযেকলর্ অতিেসু আপনার আপনরন গ্রীকদনকারীকসু আসুার রনযে তিভসুা পদান েরকষা আবে ।

গ্রীকদনকারীে েনসুক সুযেকলর্ অতিেসু ষা আবো দূজাতিাষা আবোসু তিভসুা পদান েরকজাতি যা দ্া যা দ্া পকয়া হবারনদনকারীয়া হবয়
v.আপনার দেওয়াদে হকজাতি সদনকারীেেতিজাতিপাপ্ত পাসুকপার্ত অথাকবে ।ষা আবো ভ্রমণপষেত্রে যা দ্ার দেওয়াময়া হবাদোল দেওয়াযা দ্ন
অষা আবেেযেই েমপকক্ তিভসুার দেওয়াময়া হবাদোল দেওয়ােষ হওয়া হবার পরষা আবেজাতি্থী তিজাতিনমাসু পযা দ্তন্ত থাকবে ।াকে ।
vi.তিষা আবেকদেদনকারী েজাতিেতপক্ হইকজাতি তিরক্রিতিমনাল দেওয়াররকর্ড তর

নেল যা দ্া দ্বারারা আকষা আবেদনোরদনকারীর

অপরাধমূলে অষা আবেস্া নতিথাকবে ।ভক সুক্ত থাকবে ।াকে । যা দ্তিদ োতিস্ ষা আবো সুারা তিনষা আবেতকেকষ দেওয়াোকর্তর
চূড়ান্ত রায়া হব তিনধতাতিরজাতি হকয়া হব থাকবে ।াকে এষা আবেং অপরাকধর সুতিহজাতি সুংযা দ্ক সুক্তজাতিা পমাতিণজাতি হয়া হব যা দ্া
পরষা আবেজাতি্থীকজাতি পাষা আবেতিলে অর্ড তার ও নাগতিরকের তিনরাপ্তো েক সুতা ঝুঁতিের সুেতিষ্ট েকর দেওয়াসু দেওয়াক্কষেত্রে
োরণ দেতাকনার রনযে ষা আবেলা হয়া হব এষা আবেং পূকষা আবেত দেওয়াদাষদনকারী সুাষা আবেযেস্ হওয়া হবার পর নজাতিক সুন েকর

অপরাধযা দ্ক সুক্ত না হকজাতি এষা আবেং জাতিেজাতিদনকারীয়া হব দেওয়াদেদনকারীয়া হব নাগতিরে তিহকসুকষা আবে অবষা আবেধ োর না েরকজাতি
েঠিন ভাকষা আবে সুদনকারীমা আকরাপণ েরা হয়া হব ।
vii. সুরোরদনকারী ষা আবো ষা আবেযেতিক্তগজাতি পতিজাতিষান হইকজাতি সদনকারীেেতিজাতিপাপ্ত দেওয়ামতির্ড কেল সুার্ততিেকের্ যা দ্াকজাতি
উকলেতিিখিজাতি থাকবে ।ােকষা আবে দেওয়াযা দ্, আসুকজাতি ইব হচ্ছেক সুে ষা আবেযেতিক্ত তিষা আবেপদ্জনরনে দেওয়াোন দেওয়ারাকগ আরক্রিান্ত নয়া হব
এষা আবেং তিজাতিতিন রনসাকস্যে দেওয়াোন পভাষা আবে দেওয়ােলকষা আবে না এষা আবেং আন্তরতাতিজাতিে সাকস্যেসুংস্ার তিষা আবেতিধ
দেওয়ামাজাতিাকষা আবেে তিজাতিতিন দেওয়াোন সুংরক্রিামে , দেওয়াোতা ঝুঁায়া হবাকে ষা আবো পররদনকারীষা আবেদনকারীকরাকগ আরক্রিান্ত নয়া হব যা দ্াকজাতি
রনসাস্যে ক্তিজাতি ষা আবো তিনরাপ্তোর সুমক সুতিিখিন না হয়া হব ।
14.ষা আবেসুষা আবের্জাবেদনসুর বষা আবেের  অধিজাতির্জা অনক সুবেদনমর্জাতিদজাতি কর্জাবেদনডতর মর্জাের  অধি ব্যবেদনম তিক ইউবেদনরর্জাবেদনপ ভ্রমণ করবেদনজাতি পর্জারষা আবে ?
না ভ্রমণপষেত্রে পকয়া হবারন ।
15. রটিলী- ও ররুরদনকারী যোগিকর্জান কর্জারবেদনণ ভ্রমণপত্র যোগিষা আবের হওয়র্জার পববেদনষা আবেত শরণর্জারার্থী পদষা আবেদনকারীবেদনজাতি
সদনকারীকীতিজাতি পর্জাওয়র্জার পর কদনকারী গদনকারীবেদনসুর ষা আবের্জাতিহবেদনর ভ্রমণ করর্জা ার্জাবেদনষা আবে ?
না, জাতিকষা আবে পমাণসুাকপকক্ ররুরদনকারীতিভতি্তেে মানতিষা আবেে োরকণ যা দ্তিদ পদতিজাতি দ্রুজাতিজাতির ভাকষা আবে
পতিরক্রিয়া হবাধদনকারীন েরা সুম্ভষা আবে হয়া হব জাতিাহকল ভ্রমণ েরা যা দ্াকষা আবে ।
16. ইতিজাতিষা আবের্জাচক তিসুদর্জান্ত গহবেদনণর পর ভ্রমণপবেদনত্রর রন ব্য আবেদনষা আবেদন করর্জার কজাতিতিদন পর
ভ্রমণপত্র পদর্জান করর্জা হয় ?
পায়া হব এে দেওয়াথাকবে ।কে দেওয়াদড় মাসু পর ।
17. গদনকারীক নর্জা যোগিতিরকত্ব যোগিপবেদনজাতি তিক তিক পবেদনয়র্জারন ?
i. পর্জাপ্তষা আবেয়স্ক হকজাতি হকষা আবে (ষা আবেয়সু আঠর্জাবেদনরর্জা উর্ত)
ii. গ্রীকদনকারীে নাগতিরে্তে ধারাতিষা আবেতিধ
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অনক সুযা দ্ায়া হবদনকারী তিনবেদনষের  অধিকীজাতি তিনতিদতষ্ট তিকছুক সু অপরর্জাবেদনের  অধি যোগিদর্জাষদনকারী

সুর্জাষা আবে ব্যস্ত হবেদনজাতি পর্জারবেদনষা আবেন নর্জা ।
iii. েরণাথাকবে ।্থী অথাকবে ।ষা আবো সুমূরে তিনরাপ্তো পদষা আবেদনকারীকজাতি সদনকারীকীতিজাতিপর্জাপ্ত হকজাতি হকষা আবে অথাকবে ।ষা আবো
েরণাথাকবে ।্থী অথাকবে ।ষা আবো সুমূরে তিনরাপ্তো পদষা আবেদনকারীকজাতি সদনকারীেেতিজাতিপাপ্ত হকয়া হবকে এমন ষা আবেযেতিক্তর
পাতিরষা আবোতিরে সুদসুযে হকজাতি হকষা আবে এষা আবেং আপনর্জার ষা আবেসুষা আবের্জাবেদনসুর বষা আবেের  অধিজাতির্জার অনক সুবেদনমর্জাদন
রর্জাকবেদনজাতি হবেদনষা আবে ।

iv. গ্রীকদনকারীকসু বষা আবেের  অধিভর্জাবেদনষা আবে সদনকারীকীতিজাতিপর্জাপ্ত শরণর্জারার্থী তিহবেদনসুবেদনষা আবে একনর্জা যোগির্জাবেদনর তিজাতিন ষা আবেছুর ও
সুম্পবরক তিনরর্জাপত্তর্জা পদষা আবেদনকারীবেদনজাতি সদনকারীকীতিজাতিপর্জাপ্ত তিহবেদনসুবেদনষা আবে একনর্জা যোগির্জাবেদনর সুর্জাজাতি ষা আবেছুর ষা আবেসুষা আবোসু
েরকজাতি হকষা আবে।
v. গদনকারীক ভর্জাষর্জায় যা দ্কথাকবে ।ষ্ট দক্জাতিা থাকবে ।ােকজাতি হকষা আবে।
vi. গ্রীকদনকারীে নাগতিরে্তে ধারাতিষা আবেতিধ
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তিষা আবেচাযা দ্ত তিষা আবেষয়া হব অনক সুযা দ্ায়া হবদনকারী এ দেওয়াদকের অথাকবে ।তবনতিজাতিে ও

সুামাতিরে রদনকারীষা আবেন যা দ্াপকনর সুাকথাকবে । সাভাতিষা আবেেভাকষা আবে অন্তভক সুতক্ত হকজাতি হকষা আবে এষা আবেং রারবনতিজাতিে
রদনকারীষা আবেন যা দ্াপকনর সুাকথাকবে । োযা দ্তজাতি ও সুতিরক্রিয়া হব অংেগ্রীকহকণর সুক্মজাতিা থাকবে ।ােকজাতি হকষা আবে।
18. ষা আবেসুষা আবের্জাবেদনসুর

বষা আবেের  অধিজাতির্জা ও ভ্রমণপবেদনত্রর যোগিময়র্জাদ কজাতিতিদন পাতন্ত রর্জাবেদনক ?

ষা আবেসুষা আবোকসুর বষা আবেধজাতিা দেওয়াময়া হবাদ থাকবে ।াকে তিজাতিন ষা আবেের যা দ্া পরষা আবেজাতি্থীকজাতি আপনার আকষা আবেদকনর
মাধযেকম নষা আবোয়া হবনকযা দ্াগযে ।
ভ্রমণপকষেত্রের দেওয়াময়া হবাদ দেওয়াময়া হবাদ থাকবে ।াকে পাতা ঝুঁচ ষা আবেের ।
19.

ইউবেদনরর্জাপ ইউতিনয়বেদননর ষা আবের্জাতিহবেদনর ষা আবেসুষা আবের্জাসুরজাতি আবেদনছুন, ষা আবের্জাষা আবের্জা-মর্জা অরষা আবের্জা ভর্জাইবেদনষা আবের্জান ার্জারর্জা

আসুর্জার আবেদন যোগি আমর্জাবেদনদর সুর্জাবেদনর ষা আবেসুষা আবের্জাসু করজাতি এষা আবেএবং শর্জারদনকারীতিরক অক্মজাতির্জার কর্জারবেদনণ
আমর্জাবেদনদর উপর তিনভতরশদনকারীলী- তিছুলী- এষা আবেএবং ষা আবেজাতিতমর্জাবেদনন জাতির্জাবেদনদর যোগিদখর্জাবেদনশর্জানর্জার রন ব্য যোগিকউ যোগিনই
এবেদনক্বেদনত্র কদনকারী পতিরষা আবের্জার একত্রদনকারীকরণ করর্জা ার্জায় ? কদনকারীভর্জাবেদনষা আবে ?
পাপ্তষা আবেয়া হবস েরণাথাকবে ।্থীর ষা আবোষা আবো-মার দেওয়াক্কষেত্রে পতিরষা আবোর এেষেত্রেদনকারীেরণ েরা দেওয়াযা দ্কজাতি পাকর ।
উপকর পতিরষা আবোর এেষেত্রেদনকারীেরণ পদতিজাতিকজাতি উকলেতিিখিজাতি েজাতিত োড়াও আরও তিেেক সু নতিথাকবে । দেওয়াপে
রকজাতি হকষা আবে । দেওয়াযা দ্মনi.সুরোরদনকারী সুামাতিরে তিনরাপ্তো তিষা আবেভাকগর সুাটিততিেকের্ যা দ্াকজাতি উকলেিখি থাকবে ।ােকষা আবে দেওয়াযা দ্
েরণাথাকবে ।্থী সুমূণতভাকষা আবে অসুক সুিখি রতিনজাতি ষা আবেযোপাকর এষা আবেং েমতসুংস্াকন শ্রতিমে তিহকসুকষা আবে সুম্ভাষা আবেযে
েক সুতা ঝুঁতিেপূণতজাতিার

ষা আবেযোপাকর

ষা আবেদনকারীমােে জাতিভাকষা আবে

তিনরাপদ

এষা আবেং

এেই

ষা আবেদনকারীমাকজাতি

পাতিরষা আবোতিরে

সুদসুযেরাও যা দ্ক সুক্ত হকয়া হব তিনরাপদ থাকবে ।ােকষা আবে । অথাকবে ।ষা আবোii.আয়া হবের তিষা আবেভাকগর পকদয়া হব তিষা আবেষা আবেরণপূণত জাতিাতিলো অথাকবে ।ষা আবো দেওয়াযা দ্কোন ধরকণর সুরোরদনকারী
নতিথাকবে । যা দ্াকজাতি পমাতিণজাতি হয়া হব দেওয়াযা দ্ আপনার ষা আবোতিষতে ষা আবেযেতিক্তগজাতি আয়া হব তিনতিদতষ্ট ও তিস্তিজাতিেদনকারীল
এষা আবেং উক্ত আয়া হব সুামাতিরে সুহায়া হবজাতিা ষা আবেযেষা আবেস্া থাকবে ।কে আকসুনা । উক্ত আয়া হব দেওয়াোন

অনতিষা আবেজ্ঞ শ্রতিমকের ষা আবোতিষতে আয়া হব হইকজাতি েম হকল চলকষা আবে না এষা আবেং সদনকারী ষা আবোষা আবেজাতি
এষা আবেং পতিজাতি সুন্তান ষা আবো তিপজাতিা-মাজাতিা ষা আবোষা আবেজাতি
iii.সুরোরদনকারী

অথাকবে ।ততিষা আবেষয়া হবে

োযা দ্তালয়া হব

15% ষা আবেেতিদ

হইকজাতি

20%

পাকষা আবে । এষা আবেং-

সুজাতিযোতিয়া হবজাতি

ষা আবোসুস্াকনর

রক্রিয়া হবচক সুতিক্ত

ষা আবো

ভাড়ানামা অথাকবে ।ষা আবো এই যা দ্াষা আবেজাতিদনকারীয়া হব সুজাতিযোতিয়া হবজাতি র্ড কোকমন্ট যা দ্াকজাতি পমাতিণজাতি হয়া হব দেওয়াযা দ্
েরণাথাকবে ।্থী জাতিার তিনর ও পতিরষা আবোকরর সুদসুযেকদর ষা আবেসুষা আবোকসুর ষা আবেযেষা আবেস্া তিদকজাতি সুক্ম ।
আপনার ভাই-কষা আবোকনর সুতিহজাতি তিমতিলজাতি হকয়া হব ষা আবেযেষা আবেস্া েরকজাতি পারকষা আবেন না ।
20.

আমর্জাবেদনদরবেদনক পদর্জানকীজাতি শরণর্জারার্থী অরষা আবের্জা সুম্পবরক তিনরর্জাপত্তর্জা পদষা আবেদনকারী ষা আবের্জাতিজাতিলী- কবেদনর ষা আবের্জা

ষা আবের্জাতিজাতিলী- হবেদনজাতি পর্জাবেদনর এমন অবষা আবেের  অধি কর্জারগুবেদনলী-র্জা তিক তিক ?
তিনম্নতিলতিিখিজাতি োরণগুকলা আপনাকে আন্তরতাতিজাতিে েরণাথাকবে ।্থী সুক সুতিষা আবেধাকভাগদনকারী (েরণাথাকবে ।্থী অথাকবে ।ষা আবো
সুমূরে তিনরাপ্তো পদষা আবেদনকারী

)

হকজাতি ষা আবেতিহসার অথাকবে ।ষা আবো ষা আবোতিজাতিল েরকজাতি পাকর : গুরুজাতির

অপরাধ, অপেমত যা দ্া েমপকক্ তিজাতিন ষা আবেেকরর োরাদকাদন্ডে োতিস্ পদান েকর।
গুরুজাতির োরদনকারীতিরে রিখিম রতিনজাতি অপরাধ
324),

আেতিমিে অপহরণ

(দাদন্ডেতিষা আবেতিধ 327),

তিেশু েক সুসুলাকনা

(দাদন্ডেতিষা আবেতিধ 339),

অপাপ্তষা আবেয়া হবসকদর

পণতগ্রীকােদনকারী(দাদন্ডেতিষা আবেতিধ

(দাদন্ডেতিষা আবেতিধ

348

(দাদন্ডেতিষা আবেতিধ 310),

দেওয়াযা দ্ ন তিনতিপরণ

(দাদন্ডেতিষা আবেতিধ 337

দেওয়াযা দ্ ন োকর তিেশুকদর অপষা আবেযেষা আবেহার
348Α),

দেওয়াযা দ্ ন

োকর

তিেশুকদর

(দাদন্ডেতিষা আবেতিধ

অনক সুকব হচ্ছেদ

5),

(দাদন্ডেতিষা আবেতিধ 342),

ধাতিষা আবেজাতি

েরা

Β), দালালদনকারী, পতিজাতিজাতিাকদর দেওয়াোষণ, পাতিরশ্রতিমকের মাধযেকম অপাপ্তষা আবেয়া হবসকদর

দেওয়াযা দ্ ন োকর ধাতিষা আবেজাতি েরা, চাতা ঝুঁদাষা আবোতির (দাদন্ডেতিষা আবেতিধ
21.

তিেশু অপহরণ

আন্তরতর্জাতিজাতিক সুক সুরক্র্জা ষা আবে ব্যষা আবেসর্জা

(

324) ।

শরণর্জারার্থী অরষা আবের্জা সুম্পবরক তিনরর্জাপত্তর্জা পদষা আবেদনকারী

)

যোগিরবেদনক

যোগিাবেদনকর্জান মক সুহববেদনজাতিত তিক পদজাতি ব্যর্জা যোগি করর্জা সুম্ভষা আবে ?
েরণাথাকবে ।্থী পতিরক্রিয়া হবা হকজাতি দেওয়াযা দ্কোন সুময়া হব পদজাতিযোগ েরকজাতি পারকষা আবেন

,

আপনাকে েরণাথাকবে ।্থী

অথাকবে ।ষা আবো সুমূরে তিনরাপ্তো পদষা আবেদনকারীকজাতি সদনকারীেেতিজাতি পদান েরার পরও চাইকল ইস্ো তিনকজাতি
পারকষা আবেন । এর অথাকবে ।ত হল পদজাতিযোগ েরার পর গ্রীকদনকারীসু দেওয়াথাকবে ।কে আপনাকে চকল দেওয়াযা দ্কজাতি
হকষা আবে অথাকবে ।ষা আবো একদকে অবষা আবেধ অষা আবেস্ায়া হব থাকবে ।ােকজাতি হকষা আবে তিেন পরষা আবেজাতি্থীকজাতি তিদ্বারজাতিদনকারীয়া হবষা আবোর
েরণাথাকবে ।্থী আকষা আবেদন েরকজাতি চাইকল আকষা আবেদন গ্রীকহণ েরা িখিক সুষা আবে েঠিন হকষা আবে ।

