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১. নির্দেশিকার উদ্দেশ্য
আপনধ যদধ এই নধর্দযশধকাটধ পড়যন, তার অর্থ হলো আপনি ইতালিতে অব-
স্থান করছেন এবং আপনধ আন্তর্জাতধক সুরক্ষার জন্য আবযদন করযছযন অথবা 
আবযদন করার কথা ভাবছযন।

আন্তর্জাতধক সুরক্ষার নিয়মকানুনগুলো কীভাবে জানা যায়, কোন িানদণ্ডয 
আপনার আবযদন মূল্যায়ন করা হবয, এবং অধিকার ও কর্তব্যগুলো কী কী; 
এই নধর্দযশধকা়ে আপনধ এসব পারবযন। 

এটধ িনোযোগ দধ়েয পড়ুন, সঙ্গয রাখুন এবং এর সাহায্য নধন। প্রতধটধ িাপ 
কীভাবয কাজ করয তা বুঝতয এটধ আপনাকয সাহায্য করবয।

কোনো অংশ যদধ অস্পষ্ট িনয হ়ে, আরও তথ্য ও বিবরণের জন্য আপনার 
অভ্যর্থনা কযন্দ্র অথবা শরণার্থী সুরক্ষা সংস্থাগুলোর আইনধ পরাির্শক-
দযর সহা়েতা নধন। এই নধর্দযশধকার শযষয প্র়েোজনী়ে ঠধকানা ও ফোন নি্বর 
পাবযন।
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আন্তর্জাতধক সুরক্ষা স্বীকৃতধ প্রক্রধ়োর ৬টধ িাপ এই চধত্রয সংক্ষযপয তুলয 
িরা হ়েযছয। নধর্দযশধকার পরবর্তী অংশয আপনধ প্রতধটধ িাপ সি্পর্কয বধস্তারধত 
তথ্য পাবযন।

আন্তর্জাতিক সুরক্ষার জন্য আবেদনের ইচ্ছা প্রকাশ 
যত দ্রুত সম্ভব, পুলিশ স্টেশন বা বর্ডার পুলিশের কাছে আন্ত-
র্জাতিক সুরক্ষার জন্য আবেদনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা।

শনাক্তকরণ
তথ্য (নাম, পদবি, ঠিকানা ও জন্মতারিখ, জাতীয়তা) সংরক্ষণের জন্য 
পুলিশের কার্যক্রম, আপনার ছবি তোলা ও আঙুলের ছাপ নেওয়া। 

আবেদনের নিবন্ধন
আন্তর্জাতিক সুরক্ষার আবেদনের জন্য নির্ধারিত নিব-
ন্ধন ফরম পূরণ।

স্থানীয় কমিশনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ
আপনি যেসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন এবং আপনি কেন 
নিজ দেশে ফিরতে ভয় পাচ্ছেন, এ বিষয়ে একটি সাক্ষাৎকার।

মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ
এই ধাপে আপনার আন্তর্জাতিক সুরক্ষার আবেদন পর্যা-
লোচনা করে স্থানীয় কমিশন একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে।

১

২

আবেদন
এই ধাপে আপনি স্থানীয় কমিশনের সিদ্ধান্তের বিপরীতে 
আবেদন করার সুযোগ পাবেন।
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২. আন্তর্জাতিক 
সুরক্ষার আবেদন
আন্তর্জাতিক সুরক্ষা কী?
আন্তর্জাতধক সুরক্ষা হলো সহায়ক সুরক্ষা পাওয়া শরণার্থী ও সুবিধাভো-
গীদের জন্য ইতালধ কর্তৃক স্বীকৃত কধছু িৌলধক অিধকার। 

শরণার্থী হলো সযই সব ব্যক্তধ, যাঁরা তাঁদযর জাতধ, ির্ি, জাতী়েতা, রাজ-
নৈতধক িতবাদ বা সি্পদযর কারণয উৎস দযশযর কোনো একটধ নধর্দধষ্ট দলযর 
দ্বারা নধগৃহীত হও়োর ভ়েয থাকযন এবং যাঁরা তাঁদযর উৎস দযশয সুরক্ষা পান না। 
বধস্তারধত তথ্যযর জন্য ২৬ নি্বর পৃষ্ঠা দযখুন। 

সহায়ক সুরক্ষা পাওয়া সুবিধাভোগী হলেন তাঁরা, যাঁরা শরণার্থী না হও়ো 
সত্ত্বযও, তাঁদযর উৎস দযশয গুরুতর ঝুঁকধতয আছযন (িৃত্যুদণ্ড, নধর্যাতন, 
অিানুষধক বা অবিাননাকর আচরণ, সশস্ত্র বধরোিযর কারণয িৃত্যুর ঝুঁকধ)। 
বধস্তারধত তথ্যযর জন্য ২৭ নি্বর পৃষ্ঠা দযখুন।

আন্তর্জাতধক সুরক্ষা সর্বোপরধ নিজ দেশে প্রত্যাবসিত না হওয়ার ও 
ইতালিতে থাকার সকল অিধকারযর নিশ্চয়তা দয়ে।

আমি কি আন্তর্জাতিক সুরক্ষার 
জন্য আবেদন করতে পারি?
 যদধ আপনধ ইউরোপী়ে ইউনধ়েনযর নাগরধক না হন এবং নধর্যা-

তধত হও়োর ভ়েয বা গুরুতর ক্ষতধর আশঙ্কা়ে উৎস দযশয না 
ফধরতয পারযন।

 যদধ আপনার কোনো নাগরধকত্ব না থাকয এবং রীতধগতভাবয যয 
দযশয আপনার আবাস, সযখানয ফযরার ক্ষযত্রয যদধ নধর্যাতধত হও়োর 
ভ়ে বা গুরুতর ক্ষতধগ্রস্ত হও়োর ঝুঁকধতয থাকযন।
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আপনার পরধস্থধতধ যদধ ওপরয উল্লযখধত অবস্থার ব্যতধ-
ক্রি হ়ে, কধন্তু তবু যদধ আপনধ অন্য কোনো কারণয 
ইতালধতয থাকতয চান, তাহলয একজন আইন বধশযষজ্ঞযর কাছ 
থযকয বধভধন্ন িরনযর রযসধডযন্স পারিধট সি্পর্কয তথ্য নধতয 
পারযন।
 

কখন এবং কোথায় আমি আন্ত-
র্জাতিক সুরক্ষার আবেদন জমা 
দিতে পারব?
যত দ্রুত সম্ভব আপনার আবযদন জিা দধন।  

ইতালধ পৌঁছয বর্ডার পুলিশ স্টেশনের কাছয আপনধ আন্তর্জাতধক সুরক্ষার আবযদন 
করার ইচ্ছা প্রকাশ করতয পারযন, অথবা আপনধ যদধ এরই িি্যয ইতালধতয অবস্থান 
করযন, নধকটস্থ পুলিশ স্টেশনের অভধবাসন কার্যাল়েয যোগাযোগ করুন।

এিনকধ যদধ আপনধ জযলখানা়ে থাকযন বা প্রত্যাবাসনযর জন্য আপনাকয কোনো 
বন্দীশালা়ে রাখা হ়ে (ডধসধআর), তখনো আপনধ আন্তর্জাতধক সুরক্ষার আবযদন 
করতয পারযন। 

আবযদন হবয ব্যক্তিগত: প্রত্যযক প্রাপ্তব়েস্ক ব্যক্তধকয ব্যক্তধগতভাবয তাঁর 
আবযদন জিা দধতয হবয। ইতালধতয আপনার সঙ্গয যদধ নাবালক শধশু থাকয তাহলয দ়ো 
করয তাদযর কথা কর্তৃপক্ষকয জানান, কযননা তখন আপনার আবযদন তাদযর ক্ষযত্রযও 
প্রযোজ্য হবয।
আপনার ব়েস যদধ ১৮ বছরযর কি হ়ে এবং আপনধ যদধ ইতালধতয অবস্থান করযন, সয 
ক্ষযত্রযও আপনধ যয কযন্দ্রয অবস্থান করছযন সযখানকার তত্ত্বাবিা়েকযর সহা়েতা়ে 
আন্তর্জাতধক সুরক্ষার আবযদন করতয পারযন। 

কোনো মূল্য দিতে হবে?
আন্তর্জাতধক সুরক্ষার জন্য বধনা িূল্যয আবযদন করা 
যা়ে।

আবযদন জিা বা িূল্যা়েনযর জন্য ইতালী়ে কর্তৃপক্ষ 
কখনোই আপনার কাছয অর্থ চাইবয না। কযউ যদধ আপনাকয 
আর্থধক লযনদযনযর কথা বলয বা এিন ইঙ্গধত দয়ে, তাহলয 
কর্তৃপক্ষকয অবগত করুন।

না
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কোন দেশের আমার আন্ত-
র্জাতিক সুরক্ষার আবেদনটি 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে?
কোন দযশ আপনার আন্তর্জাতধক সুরক্ষার আবযদন যাচাই করবয, সযটধ ডাবলধন 
রযগুলযশন দ্বারা নধর্িারধত।

ইউরোপী়ে ইউনধ়েনযর একটধ আইন হলো ডাবলিন রেগুলেশন, যযখানয উল্লয-
খধত বযশ কধছু নধ়েিকানুন সাপযক্ষয নধর্িারধত হ়ে যয, কোন ইউরোপী়ে দযশটধ 
আবযদন যাচাই়েযর উপযুক্ত। প্রকৃতপক্ষয, আপনধ কোনো ইউরোপী়ে দযশয 
আবযদন জিা দধ়েযছযন িানয এই ন়ে যয সয দযশযই আপনার আবযদন যাচাই করা 
হবয।

আপনার আন্তর্জাতধক সুরক্ষার আবযদন পরীক্ষা-নধরীক্ষা করার আগয, আপনধ যয 
ইউরোপী়ে দযশয আছযন সযটধ প্রথিয যাচাই করবয যয আপনার আবযদনযর প্রয-
ক্ষধতয সধদ্িান্ত নযও়োর সক্ষিতা সয দযশযর আছয কধ না, অথবা আবযদনটধ অন্য 
কোনো ইউরোপী়ে দযশয পরীক্ষা-নধরীক্ষার জন্য হস্তান্তর বা অপসারণ করা 
হবয কধ না। ডাবলধন রযগুলযশনটধ ইউরোপযর কোন ৩২টধ দযশযর জন্য প্রযোজ্য, 
তা জানতয ১১ নি্বর পৃষ্ঠার িানচধত্রটধ দযখুন।

যযসব িানদণ্ডযর ভধত্তধতয একটধ দযশ আপনার আন্তর্জাতধক সুরক্ষার আবযদন 
পরীক্ষা-নধরীক্ষার জন্য উপযুক্ত হতয পারয, সযগুলো ডাবলধন রযগুলযশনয নধ-
র্িারধত আছয: যযসব দযশয রযগুলযশনটধ কার্যকর, সযসব দযশয আপনার পরধবারযর 
কোনো সদস্য আছয কধ না; আপনধ যয দযশযর ভধসা করছযন বা করযছযন, কধংবা 
বসবাসযর অনুিতধ নধ়েযছযন, সযটধ রযগুলযশনযর অন্তর্ভুক্ত কধ না; আইনগত বা 
বযআইনধভাবয আপনধ এই দযশগুলোর কোনো একটধর িাি্যিয প্রবযশ করযছযন কধ 
না, এসব বধবযচধত হবয। প্রথম যেই ইউরোপীয় দেশটিতে আপনি ঢুকবেন, সেটিই 
আপনার আন্তর্জাতিক সুরক্ষার আবেদন মূল্যায়নের উপযুক্ত (যযিন আপনার 
প্রথি প্রবযশকৃত ইউরোপী়ে দযশ যদধ ইতালধ হ়ে, তাহলয ইতালধই আপনার আন্ত-
র্জাতধক সুরক্ষার আবযদন িূল্যা়েন করবয।)।

ডাবলধন রযগুলযশন িযনয চলয, এিন অন্য কোনো দযশয যদধ আপনার কোনো 
আত্িী়েস্বজন থাকযন, তাহলয যযই অভ্যর্থনা কযন্দ্রয আপনধ অবস্থান করছযন, 
সযখানকার কর্িী অথবা একজন আইনধ বধশযষজ্ঞ, কধংবা সরাসরধ পুলধশকয জানান। 

গোপনী়েতা বজা়ে রযখয আপনার একটধ সাক্ষাৎকার নযও়ো হবয, যযখানয আপনার 
নধজযর ভাষা়ে কধংবা যযই ভাষা আপনধ বোঝযন, সযই ভাষা়ে পুলধশযর একজন 
কযসও়োর্কার আপনার সঙ্গয কথা বলবযন। এই সাক্ষাৎকারযর সি়ে সব রকি 
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প্র়েোজনী়ে তথ্য দযও়ো জরুরধ, বধশযষ করয যদধ অন্য কোনো ইইউ রাষ্ট্রয 
আপনার কোনো আত্িী়ে থযকয থাকযন, এবং আপনার কাছয যদধ সয সংক্রান্ত 
কোনো নথধ থাকয। আপনার আন্তর্জাতধক সুরক্ষার আবযদনযর ব্যাপারয সধ-
দ্িান্ত গ্রহণ করা এই সাক্ষাৎকারযর উদ্দযশ্য ন়ে, বরং উদ্দযশ্য হলো কোন 
দযশ আবযদনটধ িূল্যা়েন করবয তা নধর্িারণ করা। অভ্যন্তরীণ িন্ত্রণাল়েযর 
ডাবলধন ইউনধট আপনার আবযদনটধ পরীক্ষা নধরীক্ষা করবয।

নধি্নোক্ত পরধস্থধতধগুলোর ক্ষযত্রয, আইনত আপনধ ডাবলধন রযগুলযশনযর 
অন্তর্ভুক্ত কোনো দযশয বসবাসরত আপনার আত্িী়েযর সঙ্গয থযকয প্রক্রধ-
়োটধ চালধ়েয যযতয পারযন:

যদধ আপনার নাবালক সন্তান, স্বািী বা স্ত্রীর (কোনো কোনো 
ক্ষযত্রয পার্টনারও হতয পারযন) সঙ্গয আইনত যোগ দযও়োর ব়েস 
আপনার থাকয এবং যয দযশয তাঁরা অবস্থান করছযন, যদধ সযখানয 
তাঁরা শরণার্থী কধংবা সহা়েক সুরক্ষাপ্রাপ্ত বা আশ্র়ে প্রত্যাশী 
সুবধিাভোগী হন। 

যদধ গর্ভবর্তী, নবজাতকযর িা, গুরুতর অসুস্থ ও অক্ষি বা ব়েো-
জ্যযষ্ঠ হন, তাহলয আপনার সন্তান, ভাই বা বোন, িা বা বাবার সঙ্গয 
যোগ দধতয পারযন, যদধ আপনধ তাঁদযর সহা়েতার ওপর নধর্ভরশীল হন 
বা তাঁরা আপনার সহা়েতার ওপর নধর্ভরশীল হ়ে। 

যদধ ইতালধতয প্রবযশযর আগয আপনধ অন্য কোনো ইউরোপী়ে 
দযশযর কর্তৃপক্ষযর কাছয আবযদন জিা দধ়েয থাকযন তাহলয ডাবলধন 
রযগুলযশন অনুযা়েী সযই দযশই আপনার ব্যাপারটধ দযখবয। যদধ আপনার 
আবযদন নাকচ হ়েয যা়ে, তাহলয সধদ্িান্তটধ যথাযথ হ়েযছয কধ না সয 
ব্যাপারয নধশ্চধত হতয আপনধ একই দযশযর এখতধ়োরভুক্ত কর্তৃপক্ষযর 
কাছয আবযদন করতয পারযন।

যদধ ইতালধ ছযড়য অন্য কোনো ইউরোপী়ে দযশয চলয যাও়োর আগয 
আপনধ ইতালধতয আবযদন জিা দযন, তাহলয অনযক ক্ষযত্রয ডাবলধন 
রযগুলযশন অনুযা়েী ইতালধই আপনার আবযদন যাচাই়েযর উপযুক্ত। 
আপনধ যদধ ইতালধতয জিা দযও়ো আবযদনটধ বাতধল করযন, তাতযও 
আপনার আবযদন যাচাই়েযর উপযুক্ত দযশ নধর্ণ়েযর ক্ষযত্রয কোনো 
পরধবর্তন হবয না। 

িনয রাখবযন, আপনার আবযদন এক দযশ থযকয অন্য দযশয পাঠানোর ব্যাপারয 
কোনো ইউরোপী়ে দযশযর সধদ্িান্তযর ব্যাপারয আপনধ যদধ একিত না হন, 
তাহলয বধচারকযর কাছয আবযদন করার অিধকার আপনার আছয। যদধ সযটধ করার 
িতো আর্থধক সক্ষিতা আপনার না থাকয, বধনা িূল্যয আইনধ সহা়েতা নযও়োর 
অিধকার আপনার আছয। 
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যদি তুমি নাবালক হও এবং 
সঙ্গে কেউ না থাকে

যদি তুমি একা ও নাবালক হও এবং অন্য ইউরোপীয় দেশে যদি তোমার 
আত্মীয় থাকে, তুমি যেই অভ্যর্থনা কেন্দ্রে অবস্থান করছ, সেটি ত্যাগ 
কোরো না এবং একা কোথাও যেয়ো না। অভ্যর্থনা কেন্দ্রের কর্মী, 
বা তোমার অভিভাবক, বা পুলিশকে জানাও যে তুমি তোমার আত্মীয়দের 
সঙ্গে যোগ দিতে চাও।

তোমার মা, বাবা, বা অন্য কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি, যিনি আইনত 
তোমার দায়িত্ব নিতে পারেন, অথবা তোমার ভাই, বোন, আংকেল, আন্টি 
বা দাদা-দাদি, নানা-নারী, যিনি তোমার দেখভাল করবেন, তাঁর সঙ্গে 
আইনত যোগ দিতে হলে যথাযথ নথি নিয়ে তুমি স্থান ত্যাগ ও নিরাপদে 
যাত্রা করতে পারো।

সেই সঙ্গে, যদি তুমি একা একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক হও, তুমি এখন যে দেশে 
অবস্থান করছ সে দেশেই তোমার আবেদন যাচাই করা হতে পারে।

  সতর্কতা
• যদধ তোিার আবযদন যাচাই়েযর উপযুক্ত দযশটধ ইতালধ হ়ে, কধন্তু তুিধ 
আন্তর্জাতধক সুরক্ষার আবযদনযর জন্য অন্য কোনো ইউরোপী়ে দযশয 
যাও, তোিাকয ইতালধতয ফযরত পাঠানো হতয পারয।

• যদধ ইতালধতয প্রবযশযর আগয তুিধ অন্য কোনো ইউরোপী়ে দযশয 
প্রবযশ করো যযখানয ডাবলধন রযগুলযশন প্রযোজ্য, তোিাকয সযই 
দযশয পাঠানো হতয পারয।

বধস্তারধত তথ্যযর জন্য তুিধ যযই কযন্দ্রয অবস্থান করছ, সযখানকার আইনধ 
পরাির্শক, বা আশ্র়েপ্রার্থীদযর জন্য নধ়েোজধত কোনো সংস্থা, বা 
তোিার আইনজীবীর সহা়েতা নধতয পারো।
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কোন দেশগুলোতে ডাবলিন 
রেগুলেশন প্রযোজ্য?
ইউরোপধ়োন ইউনধ়েনযর ২৮টধ সদস্য রাষ্ট্র (এর িি্যয আছয অস্ট্রধ়ো, 
বযলজধ়োি, বুলগযরধ়ো, সাইপ্রাস, ক্রো়েযশধ়ো, ডযনিার্ক, এস্টোনধ়ো, ফধন-
ল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্িানধ, গ্রধস, আ়োরল্যান্ড, ইতালধ, লাতভধ়ো, লধথু়োনধ়ো, 
লুক্সযিবার্গ, িালটা, দ্য নযদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, যুক্তরাজ্য, চযক 
রধপাবলধক, রোিানধ়ো, স্লোভাকধ়ো, স্লোভযনধ়ো, স্পযন, সুইডযন, হাঙ্গযরধ) 
এবং সুইজারল্যান্ড, নরও়েয, আইসল্যান্ড এবং লযচযনস্টাইন।

ফিনল্যান্ডসুইডেন

নরওয়ে

দ্য ইউনাইটেড 
কিংডম

আয়ারল্যান্ড

জার্মানি

ফ্রান্স

স্পেন

ইটালী

মাল্টা

পোল্যান্ড

রোমানিয়া

বুলগেরিয়া

সাইপ্রাস

লিথুয়ানিয়া

লাথভিয়া

ইস্টোনিয়া

বেলজিয়াম

লাক্সেমবার্গ

দ্য নেদারল্যান্ডস্

ডেনমার্ক

সুইজারল্যান্ড

অস্ট্রিয়া

দ্য চেক রিপাবলিক
স্লোভাকিয়া

হাঙ্গেরী
স্লোভেনিয়া

ক্রোয়েশিয়া

সার্বিয়া

গ্রীস

মেসিডোনিয়া

মন্টেনেগ্রো

আলবানিয়া

বসনিয়া

পর
্ত
ুগা
ল

আইসল্যান্ড

লিচেনস্টেইন

ইইউ রাষ্ট্রসমূহ অন্যান্য দেশইইউ-এর বাইরের রাষ্ট্র, যারা 
ডাবলিন রেগুলেশন বাস্তবায়ন করে
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আন্তর্জাতিক সুরক্ষার জন্য 
আবেদন জমা দেওয়ার প্র-
ক্রিয়া কী?
১) শনাক্তকরণ: আন্তর্জাতধক সুরক্ষার জন্য আপনার আবযদনযর অভধপ্রা়ে 
ব্যক্ত করার পর পুলধশ আপনাকয শনাক্ত করবয: তাঁরা আপনার ব্যক্তধগত তথ্য 
সংরক্ষণ করবয (নাি, পদবধ, জন্িতারধখ ও জন্িস্থান, জাতী়েতা) এবং আপনার 
কধছু ছবধ তুলবয। আপনার ব়েস যদধ ১৪ বা তার বেশি হ়ে, কর্তৃপক্ষ আপনার 
আঙুলযর ছবধও নযবয (আঙুলযর ছাপ), যা ইউরোডাক নািয একটধ ইউরোপী়ে তথ্য 
ভান্ডারয পাঠানো হবয।
এই প্রক্রধ়ো চলাকালীন সি়ে, আপনাকয একটধ নধর্দধষ্ট কযন্দ্রয সর্বোচ্চ ১ িাস 
পর্যন্ত রাখা হতয পারয। এই সি়ে শযষয, আপনার পরধচ়ে বা নাগরধকত্ব সি্পর্কয 
যদধ নধশ্চধত হও়ো না যা়ে, আপনাকয প্রত্যাবাসনের জন্য একটি বন্দীশালায় 
নযও়ো হতয পারয, যযখানয আপনাকয রাখা হতয পারয সর্বোচ্চ ৬ মাস।

২) আবেদন প্রস্তুতকরণ: ফরম সিথ্রি নািয একটধ ফরি পূরণ করতয হবয। পুলধশ 
আপনার পরধচ়ে ও ব্যক্তধগত অবস্থা সি্পর্কয কধছু প্রশ্ন করবয (যযিন নাি, 
পদবধ, জন্িস্থান ও জন্িতারধখ, জাতী়েতা, বর্তিান ঠধকানা, যোগাযোগযর বধ-
স্তারধত, শধক্ষা, কর্িসংস্থান, ির্ি, বাসস্থান, ভাষা), এবং আপনার পরধবার ও 
আপনধ যযই পরধস্থধতধর িি্য দধ়েয এসযছযন, সয সি্পর্কয জানবয। আপনধ কযন নধজযর 
দযশ ছযড়য এসযছযন এবং কযন ফধরয যযতয চান না, সযটধ সংক্ষযপয বুঝধ়েয বলতয তাঁরা 
আপনাকয অনুরোি করবয। আপনার পুরো ঘটনা চাইলয লধখধত আকারয (ইতালী়ে 
বা অন্য যয কোনো ভাষা়ে) জিা দধতয পারযন। আপনধ যদধ ইতালী়ে ভাষা়ে কথা 
বলতয না পারযন, সয ক্ষযত্রয একজন অনুবাদক আপনাকয সাহায্য করবযন। 

যদধ আপনার পাসপোর্ট থাকয তাহলয অবশ্যই সযটধ পুলধশযর কাছয দধতয হবয। 
আপনার কাছয যা যা নথধপত্র আছয, ইতালধতয পৌঁছযই সবকধছু জিা দধ়েয দধলয 
তা উপকারয আসতয পারয, পাশাপাশধ আপনার উৎস দযশ থযকয প্রাপ্ত যয কোনো 
নথধও ক্রিান্ব়েয জিা দধতয পারযন (উদাহরণস্বরূপ: ভ্রিণ অনুিতধপত্র, বৈবাহধক 
সনদ, িযডধকযল সনদ, ছবধ, পত্রধকার নধবন্ি): তাতয করয আপনার সঙ্গয কী 
হ়েযছয এবং আপনধ কোন পরধস্থধতধ থযকয এসযছযন, তা বুঝতয সহজ হবয।

বধশযষ করয যদধ:

• আপনার বয়স ১৮ এর কম হ়ে;

• আপনার গুরুতর কোনো অসুখ থাকয;

• আপনধ যদধ নাবালক সন্তানের মা/বাবা হন; 
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• আপনধ যদধ গর্ভবতী হন; 

• আপনার যদধ কোনো শারীরধক প্রতধবন্িকতা থাকয; 

• আপনার যদধ িানসিক সহায়তার প্র়েোজন হ়ে, আপনধ অত্যাচার 
থযকয রক্ষা পেয়ে এসেছেন, মানসিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার 
হয়েছেন, পাচারের শিকার হয়েছেন, বা আপনি নারী যৌনাঙ্গ 
অঙ্গহানির শধকার;

• আপনার যদধ অন্য কোনো নধর্দধষ্ট চাহধদা থাকয;

সয ক্ষযত্রয পুলধশ, আপনধ যযই অভ্যর্থনা কযন্দ্রয অবস্থান করছযন সযখানকার 
কর্িী, আশ্র়েপ্রার্থীদযর সুরক্ষা়ে নধ়েোজধত কোনো সংস্থা, বা আপনার আই-
নজীবীর সঙ্গয কথা বলতয দ্বধিা করবযন না।

এই সব পরধস্থধতধতয, আপনার যা করার অিধকার আছয:

১. একটধ বিশেষ কেন্দ্রে থাকা (যযিন: অপ্রাপ্তব়েস্কদযর বধশযষ 
কযন্দ্র বা যৌন অপব্যবহারযর ঝুঁকধতয থাকা ব্যক্তধদযর জন্য সুরক্ষধত 
কাঠািো); 

২. অভিজ্ঞ সহায়তাকারী কর্মীদের তত্ত্বাবিান বা সহা়েতা গ্রহণ 
(চধকধৎসক, িনোবধদ, সিাজকর্িী...);

৩. আবযদন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার

সধথ্রধ িডযলয আপনার, পুলধশযর কযসও়োর্কারযর, এবং যদধ কোনো অনুবাদক 
আপনাকয সাহায্য করয থাকযন, তাঁর সাক্ষর থাকবয। যদধ আপনার ব়েস ১৮ এর 
কি হ়ে, সয ক্ষযত্রয আপনার অভধভাবক (এই পরধভাষার যথাযথ অর্থ দযখুন ১৬ 
নং পৃষ্ঠা়ে) বা যযই কযন্দ্রয আপনধ আছযন সযখানকার তত্ত্বাবিা়েক সাক্ষর 
করবযন। আপনি এই মডেল ও জমাকৃত নথির একটি স্বাক্ষরিত কপি পাবেন।

 সতর্কতা 
যদধ আপনার যোগাযোগযর তথ্য (আপনার ঠধকানা বা টযলধফোন নি্বর) 
পরধবর্তন হ়ে, তাহলয অবশ্যই পুলধশ ও স্থানী়ে কিধশনকয জানাতয হবয, যযন 
সুরক্ষার আবযদনযর ব্যাপারয হালনাগাদ তথ্য, যযিন স্থানী়ে কিধশনযর সঙ্গয 
আপনার সাক্ষাৎকারযর তারধখ ও স্থান। তাঁরা আপনাকয জানাতয পারযন। এই 
ক্ষযত্রয, দ়ো করয ২৯ নং পৃষ্ঠা়ে উল্লযখধত ‘কীভাবয আিাকয সধদ্িান্তযর 
ব্যাপারয জানানো হবয’ অনুচ্ছযদটধ দযখুন।
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ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা
আন্তর্জাতধক সুরক্ষার পুরো প্রক্রধ়ো চলাকালীন এবং এর পর ডাবলধন 
রযগুলযশন অনুযা়েী িূল্যা়েনযর সি়ে আপনার সংবযদনশীল তথ্য (ব্যক্তধগত 
তথ্য ও বধস্তারধত, আঙুলযর ছাপ, নথধ, ইত্যাদধ) সংগ্রহ করা হবয; এসব 
আপনার সুরক্ষার চাহধদা বধবযচনার জন্য প্র়েোজন হবয, পাশাপাশধ আপনার 
নাি নধবন্িন করা ও কোনো দযশয অবস্থানযর অনুিতধ প্রদানযর ক্ষয-
ত্রযও ইউরোপী়ে কর্তৃপক্ষযর কাজয আসবয।

কযবল আইনসধদ্ি উদ্দযশ্য সািনযর জন্যই এইসব তথ্য ব্যবহার করা যাবয 
এবং এগুলো সব সি়ে একটধ নধর্দধষ্ট ইলযকট্রনধক তথ্যভান্ডারয অত্যন্ত 
নধরাপত্তার সাথয সংরক্ষধত থাকবয, যা শুিু আপনধ বা প্রক্রধ়োর সঙ্গয 
সংশ্লধষ্ট  কর্তৃপক্ষযর অনুিোদধত কর্িীই দযখতয পারবযন।

এই তথ্যভান্ডারগুলোর িি্যয আছয:

• Vesta.net: ইতালধতয এই ঠধকানা়ে আন্তর্জাতধক সুরক্ষা সংক্রান্ত 
আবযদনযর সকল তথ্য জিা থাকয।

• ডাবলিনেট: আশ্র়েযর আবযদন যাচাই়েযর জন্য উপযুক্ত দযশ কোনটধ, 
সয সি্পর্কয নধশ্চধত হতয িূল্যা়েন পরধচালনার তথ্য থাকয এখানয।

• ইউরোড্যাক: এটধ একটধ ইলযকট্রনধক সধস্টযি, যযখানয আশ্র়েপ্রা-
র্থীদযর আঙুলযর ছাপ জিা থাকয ও তুলনা করা হ়ে। উদ্দযশ্য হলো, কযউ 
কোনো সদস্য দযশযর সীিানা দধ়েয প্রবযশ করযছয কধ না এবং/অথবা 
আশ্র়েযর আবযদন জিা দধ়েযছয কধ না।

গোপনীয়তা রক্ষার নীতি
আন্তর্জাতধক সুরক্ষার জন্য দযও়ো আপনার তথ্যগুলো গোপনী়ে। 
যারা এটধ প্রক্রধ়োকরণ করবযন, পুলধশসহ, প্রত্যযকযই এর 
গোপনী়েতা বজা়ে রাখতয বাি্য। আইন অনুযা়েী, সুরক্ষার জন্য 
আপনার দযও়ো কোনো তথ্য বা অন্য যয কোনো উপাত্ত 
আপনার অনুিতধ ছাড়া ইতালী়ে কর্তৃপক্ষ কাউকয জানাতয পারবয 
না, যযন আপনার উৎস দযশযর কর্তৃপক্ষসহ কোনো তৃতী়ে পক্ষযর 
দ্বারা আপনধ বা আপনার পরধবার ক্ষতধগ্রস্ত না হন।
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পুরো প্রক্রধ়ো চলাকালীন আপনার যা করার অিধকার আছয: 

১. ডাবলধন প্রক্রধ়োর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এবং যয কর্তৃপক্ষ আপনার 
তথ্য সংরক্ষণ করছয ও সুরক্ষা দধচ্ছয, তাদযর সি্পর্কয জানা

২. আপনার দযও়ো তথ্য দযখা;

৩. কীভাবয তথ্য সংশোিন বা বাতধল করা যা়ে সয সি্পর্কয জানা;

৪. যদধ কোনো তথ্য (ইউরোড্যাক তথ্যসহ) ভুল থাকয তাহলয 
সংশোিন, কধংবা সংশ্লধষ্ট আইন বা রীতধ ভঙ্গ না করয তথ্য িুছয 
দযও়োর অনুরোি করা।

আমি একা একজন অপ্রাপ্তব-
য়স্ক, আমার কী করা উচিত?
যদধ তোিার ব়েস ১৮ এর কি হ়ে এবং সঙ্গয যদধ কোনো আত্িী়ে না 
থাকয, যত দ্রুত সি্ভব পুলধশ বা অভ্যর্থনা কযন্দ্রযর কর্িীকয জানাও, যযন 
তুিধ ইতালধতয একাকী অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য প্রযোজ্য বিশেষ সুবিধার 
নিশ্চয়তা পাও। এই নধশ্চ়েতার িি্যয আছয:

• অপ্রাপ্তব়েস্কদযর জন্য নধর্িারধত বধশযষ কযন্দ্রয তোিাকয রাখা হবয

• ইতালধতয তোিাকয নধর্দযশনা দযও়ো ও সহা়েতা করার জন্য বধচারক একজন 
যোগ্য প্রাপ্তব়েস্ক ব্যক্তধকয নধ়েোগ দযবযন, যযন তোিার স্বার্থ 
সংরক্ষধত থাকয (“একজন অভিভাবক”)। আন্তর্জাতধক সুরক্ষার স্বীকৃতধ 
প্রক্রধ়োতযও এই ব্যক্তধ তোিাকয সহা়েতা করবয।

• যদধ তোিার কোনো আত্িী়ে অন্য কোনো ইউরোপী়ে রাষ্ট্রয আইনত 
বসবাসরত থাকযন, তুিধ তাঁদযর সঙ্গয যোগ দযও়োর অনুরোি করতয 
পারো।

• তোিার আন্তর্জাতধক সুরক্ষার আবযদনকয অগ্রািধকার দযও়ো হবয

তোিার কাছয যদধ ব়েস প্রিাণযর কোনো পরিচয়পত্র থাকয, সঙ্গয সঙ্গয 
তাঁদযর দযখাও। যদধ তোিার ব়েসযর ব্যাপারয কোনো সন্দযহ থাকয, ইতালী়ে 
কর্তৃপক্ষ একজন চধকধৎসক বা অন্য কোনো বধশযষজ্ঞযর সঙ্গয তোিার 
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সাক্ষাৎকারযর ব্যবস্থা করতয পারযন। পরবর্তীতয তোিার ব়েস নধশ্চধতকরণযর 
জন্য িযডধকযল পরীক্ষা করা হতয পারয।  একজন সাংস্কৃতধক িি্যস্থতাকারী, যধনধ 
তোিার ভাষা বা পরধস্থধতধ বোঝযন, তাঁর সহা়েতা়ে বধশযষজ্ঞ কর্িী বধশযষভাবয 
পরীক্ষা-নধরীক্ষা করবযন।



ইতালিতে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য ব্যবহারিক 
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৩. আশ্রয়প্রার্থীর 
অধিকার ও কর্তব্য
আন্তর্জাতধক সুরক্ষার আবযদন করার অভধপ্রা়ে ব্যক্ত করার িাি্যিয আপনধ 
একজন ‘আশ্রয়প্রার্থী’ হবযন। আশ্র়েপ্রার্থীদযর নধর্দধষ্ট অিধকার ও কর্তব্য 
আছয।

আমার কর্তব্যগুলো কী কী?
সহায়তা করা: আবযদন জিা দযও়ো ও িূল্যা়েনযর জন্য গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য ও 
নথি সরবরাহ করে আন্তর্জাতধক সুরক্ষার দা়েধত্বয থাকা কর্তৃপক্ষকয সব সি়ে 
সহায়তা করা।

ঠিকানায় যে কোনো পরিবর্তন হলে জানানো: যদি আপনি বাসস্থান বা 
থাকার জায়গা পরিবর্তন করেন, তাহলয পুলধশ কর্তৃপক্ষকয জানানো আপনার 
দা়েধত্ব, যযন সব সি়ে আপনার সঙ্গয যোগাযোগ করা যা়ে। আপনধ যদধ তা 
করতয ব্যর্থ হন বা ভুল ঠধকানা দযন, আপনধ আন্তর্জাতধক সুরক্ষার ব্যাপারয 
আপনার আবযদন সংশ্লধষ্ট তথ্য জানতয পারবযন না (আরও তথ্যযর জন্য ২৯ 
নং পৃষ্ঠা়ে উল্লযখধত ‘কীভাবয আিাকয সধদ্িান্ত জানানো হবয?’ শীর্ষক অনু-
চ্ছযদটধ দযখুন)।

সাক্ষাৎকারে সশরীরে হাজির হওয়া: সিনয নধর্িারধত তারধখ ও সি়েয স্থানী়ে 
কিধশনযর সািনয সাক্ষাৎকারযর জন্য নিজেকে উপস্থাপন করা আপনার দা়েধত্ব। 
তবয, কোনো গুরুতর কারণয আপনধ যদধ উপস্থধত হতয না পারযন, আপনধ সা-
ক্ষাৎকারযর তারধখ পযছানোর আবযদন করতয পারযন। এই ক্ষেত্রে, স্থানীয় 
কমিশনকে যত দ্রুত সম্ভব জানান; আপনধ যদধ কোনো অভ্যর্থনাকযন্দ্রয 
অবস্থান করযন, দা়েধত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তধরা আপনাকয সাহায্য করবযন।

ইতালির সীমানার ভেতরে অবস্থান করুন: প্রক্রধ়ো চলাকালীন কোনোভাবেই 
ইতালি ত্যাগ করবেন না। আপনধ যদধ অন্য কোনো ইউরোপী়ে দযশয আন্ত-
র্জাতধক সুরক্ষার আবযদন করয থাকযন, আপনাকয ইতালধতয ফযরত পাঠানো হতয 
পারয।

ইতালীয় আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকুন: আপনধ সর্বদা ইতালী়ে আইন িযনয 
চলতয বাি্য। কোনটধ আইনসধদ্ি এবং কোনটধ বযআইনধ, সয সি্পর্কয আপনার 
যদধ কোনো জধজ্ঞাসা থাকয, আইনি সহায়তা চাইতে দ্বধিা করবযন না।
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লক্ষ্য করুন: 

• আপনধ যদধ কোনো অপরািযর জন্য দোষী সাব্যস্ত হ়েয 
থাকযন (যযিন কোনো সরকারধ কর্িীকয হুিকধ প্রদান বা 
সহধংস আচরণ, গুরুতর আঘাত করা, চুরধ বা সশস্ত্র ডাকাতধ, 
চাঁদাবাজধ, িাদক তৈরধ বা বধক্রধ, যৌন নধর্যাতন, িানব 
পাচার);  

অথবা 

• যদধ আপনধ কোনো গুরুতর অপরািযর১ জন্য1১ বধচারািীন 
থাকযন এবং আপনাকয যদধ প্রত্যাবাসনযর জন্য কারাবন্দী 
রাখা হ়ে;

উভ়ে ক্ষযত্রযই, আইন অনুযা়েী স্থানী়ে কিধশন আপনাকয একটধ 
ব্যক্তধগত সাক্ষাৎকারযর জন্য তৎক্ষণাৎ তলব করবয। এিতা-
বস্থা়ে, আইন অনুযা়েী আপনাকয ইতালধ ত্যাগ করতয হবয, এিনকধ 
আপনধ এই সধদ্িান্তযর বধরুদ্িয আবযদন জিা দধলযও। 

আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে আমার 
অধিকারগুলো কী কী?
অবগত থাকুন: পুলধশযর যযই কার্যাল়েয আপনার আন্তর্জাতধক সুরক্ষার আবযদন 
গ্রহণ করবয, তারা আপনার অিধকার, কর্তব্য এবং প্রক্রধ়ো চলাকালীন 
প্রতধটধ িাপ সি্পর্কয আপনাকয জানাবয। আরও তথ্যযর জন্য আপনার অভ্য-
র্থনা কযন্দ্রযর আইনধ সহা়েতাকারী বা আশ্র়েপ্রার্থী ও শরণার্থীদযর সুরক্ষার 
জন্য নধ়েোজধত সংস্থার সঙ্গয যোগাযোগ করুন। প্রক্রধ়োর এই পর্যা়েয, 
আপনধ সব সি়ে ইউএনএইচসধআর, অর্থাৎ জাতধসংঘযর শরণার্থী সংস্থার সঙ্গয 
যোগযোগ করতয পারযন।

কধছু গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগযর বধস্তারধত এই নধর্দযশধকার শযষয দযও়ো আছয। 

ইতালিতে অবস্থান করুন: সািারণত, একজন আশ্র়েপ্রার্থী হধসযবয আপনার সু-
রক্ষার আবযদনযর প্রযক্ষধতয কোনো নধর্দধষ্ট সধদ্িান্তয উপনীত হও়োর আগ 
পর্যন্ত আইনত আপনধ ইতালধতয থাকতয পারযন।

১ উল্লযখধত অপরািগুলো সি্পর্কয আরও জানতয একজন আইনধ পরাির্শকযর সহা়েতা নধন। 



ইতালিতে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য ব্যবহারিক 
নির্দেশিকা

19

কোনো কোনো ক্ষযত্রয আপনার ইতালধতয বসবাসযর অিধকার না-ও 
থাকতয পারয। আরও জানতয, ৩০ নং পৃষ্ঠা়ে উল্লযখধত ‘আিধ কধ স্থানী়ে 
কিধশনযর সধদ্িান্তযর বধপরীতয আবযদন করতয পারধ?’ শীর্ষক অনুচ্ছযদ এবং 
৩১ নং পৃষ্ঠা়ে উল্লযখধত ‘আিধ কধ আন্তর্জাতধক সুরক্ষার জন্য একটধ 
নতুন আবযদন জিা দধতয পারধ?’ শীর্ষক অনুচ্ছযদ দযখুন। আরও তথ্য জানতয 
একজন আইনধ পরাির্শকযর সহা়েতা নধন।

নথি গ্রহণ করুন: আপনাকয আশ্রয়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে একটি রেসিডেন্স 
পারমিট দেওয়া হবে, যা একটধ বৈি পরধচ়েপত্র হধসযবযও কাজয লাগবয, এবং 
আপনাকয ইতালিতে থাকার অনুিোদন দযবয। সুরক্ষার জন্য আপনার আবযদনযর 
প্রযক্ষধতয সধদ্িান্ত গ্রহণযর আগ পর্যন্ত এই অনুিোদন কার্যকর থাকবয। 

আরও তথ্য জানতয একজন আইনধ পরাির্শকযর সহা়েতা নধন। 

স্বাস্থ্যসেবা: বিনা মূল্যে আপনধ স্বাস্থ্যসযবা পাবযন।

শিক্ষা: স্কুলয ভর্তধ হও়োর অিধকার আপনার আছয।

কর্মসংস্থান: পুলধশ স্টযশনয আন্তর্জাতধক সুরক্ষার জন্য আপনার আবযদন জিা 
দযও়োর পর দুই িাস পর্যন্ত আপনধ কাজ করতয পারবযন।

আশ্র়েযর আবযদনযর জন্য দযও়ো রযসধডযন্ট পারিধটকয কর্িসংস্থানযর উদ্দয-
শ্যয রযসধডযন্স পারিধটয রূপান্তর করা যাবয না এবং এটধ আপনাকয পরধবারযর 
সঙ্গয একত্রধত হও়োর অিধকার দয়ে না।

অভ্যর্থনা: আপনার যদধ নধজযকয সহা়েতা করার িতো অবস্থা না থাকয, সয 
ক্ষযত্রয আশ্র়েপ্রার্থীদযর কেন্দ্রে অভ্যর্থনা পাও়োর অিধকার আপনার আছয।
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৪. অভ্যর্থনা
নিজেকে চালিয়ে নেওয়ার মতো 
অর্থ আমার কাছে নেই, কেউ কি 
আমাকে সাহায্য করতে পারেন?
ইতালধর সীিানা়ে প্রবযশযর পর আপনাকয একটধ প্রাথমিক চিকিৎসা ও সহায়তা 
কেন্দ্রে নযও়ো হবয, যযখানয আপনধ প্রাথিধক সযবা ও তথ্য পাবযন। 

পুলধশ কর্তৃপক্ষ আপনাকয শনাক্ত করার পর, যদধ আপনধ আন্তর্জাতধক সুর-
ক্ষার আবযদন করার অভধপ্রা়ে ব্যক্ত করযন এবং যদধ বাসস্থান বা খাবারযর 
বন্দোবস্ত করার িতো যথযষ্ট ব্যক্তধগত সি্পদ আপনার না থাকয, আপনাকয 
আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য নির্ধারিত একটি অভ্যর্থনা কেন্দ্রে নধ়েয যাও়ো 
হবয। যযখানয আপনধ আন্তর্জাতধক সুরক্ষা স্বীকৃতধর পুরো প্রক্রধ়ো চলাকালীন 
অবস্থান করতয পারবযন (যদধ স্থানী়ে কিধশনযর সধদ্িান্তযর বধপরীতয কোনো 
আবযদন করযন, সযটধ চলাকালীনও থাকতয পারবযন)।

যদধ তুিধ একজন একাকী অপ্রাপ্তব়েস্ক হও, অপ্রাপ্তব়েস্কদযর জন্য বধশযষা-
়েধত কযন্দ্রয থাকার অিধকার তোিার আছয। যদধ ব়েস প্রিাণযর যথাযথ নথধ 
তোিার কাছয না থাকয, যযই কযন্দ্রয তুিধ অবস্থান করছ, সযখানকার কর্িীর 
কাছয বধস্তারধত তথ্যযর জন্য আবযদন করো।
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অভ্যর্থনা কেন্দ্রে আমার 
অধিকার ও কর্তব্যগুলো কী কী?
কযন্দ্রয থাকাকালীন যয অিধকার ও দা়েধত্বগুলো আপনার জন্য প্রযোজ্য হবয, 
তা কেন্দ্রের আইনে নধর্দধষ্টভাবয উল্লযখ করা আছয।

আপনার অিধকার: 

ক.  যথাযথ থাকার জায়গা। নারী ও পুরুষযর জন্য আলাদা থাকার জা়েগা 
দযও়ো হ়ে; আপনার পরধবারয যদধ আরও সদস্য থাকযন, তাঁদযর সঙ্গয 
থাকার অিধকার আপনার আছয; 

খ.   পর্যাপ্ত খাবার, যা আপনার চাহধদা ও আচারযর সঙ্গয িানানসই;

গ.   কাপড় ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতায় ব্যবহারযোগ্য প্র়েোজনী়ে 
পণ্য; 

ঘ.   ছোটখাটো খরচযর জন্য কধছু অনুদান; 

ঙ.   চিকিৎসা সহায়তা;

চ.   সামাজিক-মানসিক সহায়তা; 

ছ.   ইতালীয় আইন সি্পর্কয তথ্য;

জ.   ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক মধ্যস্থতা।

কেন্দ্রে আপনার কাছে ইউএনএইচসিআরের কোনো প্রতিনিধি, আপনার আই-
নজীবী ও পরিবারের কোনো সদস্য এলে তাঁদের সঙ্গে দেখা করার অধিকার 
আপনার আছে। শরণার্থীদযর সুরক্ষার জন্য যযসব সংস্থা কাজ করয এবং যযসব 
ব্যক্তধ আবযদন করয অনুিোদন পাবযন, তারাও অভ্যর্থনা কযন্দ্রয প্রবযশ করতয 
পারবযন। 

আপনার যদি কোনো বিশেষ চাহিদা থাকে, সহায়তার জন্য আপনি কেন্দ্রে 
কর্মীদের জানাতে পারেন। যযিন, আপনধ যদধ গর্ভবতী হন, যদধ শারীরধক বা 
িানসধক কোনো সিস্যা থাকয, যদধ আপনধ শারীরধক, িানসধক বা যৌন নধ-
র্যাতনযর শধকার হন।

কর্িীরা যযন আপনার চাহধদা পুরোপুরধ বুঝতয পারয, যত ভ়েংকর অভধজ্ঞতার 
িি্য দধ়েযই আপনধ যান না কযন, তাঁদযর জানাতয দ্বধিা করবযন না। কযননা, তাঁরা 
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গোপনী়েতা বজা়ে রাখতয বাি্য এবং আপনার অনুিতধ ছাড়া আপনার কোনো 
তথ্য তাঁরা অন্য কারও কাছয প্রকাশ করবযন না।

কযন্দ্রয থাকাকালীন আপনার দায়িত্ব হলো:  

ক. অন্যান্য অতধথধ ও অভ্যর্থনা কযন্দ্রয যাঁরা দা়েধত্বপ্রাপ্ত আছযন, 
সব সি়ে তাঁদযর প্রতধ শ্রদ্ধা রাখুন।

খ. সব সি়ে নিয়মকানুন িযনয চলুন।
গুরুতর কোনো নধ়েিভঙ্গ করলয আপনাকয কযন্দ্র থযকয বযর করয দযও়ো 
হতয পারয। বধস্তারধত তথ্যযর জন্য আইনধ পরাির্শকযর সহা়েতা নধন। 

আমি কি অভ্যর্থনা কেন্দ্র 
ছেড়ে যেতে পারি?
সি়ে িযনয চলাসহ, অভ্যর্থনা কযন্দ্রয বযশ কধছু নধ়েিকানুন আছয। দধনযর বযলা়ে 
কধছু নধর্দধষ্ট সি়ে আপনধ অভ্যর্থনা কযন্দ্রযর বাইরয যযতয পারবযন। ব্যতধ-
ক্রিযর ক্ষযত্রয আপনধ অনুিতধর জন্য আবযদন করতয পারযন, যদধ দীর্ঘক্ষণযর 
জন্য বাইরয যাও়োর প্র়েোজন হ়ে; বধস্তারধত তথ্যযর জন্য কযন্দ্রযর পরধচা-
লকদযর সহা়েতা নধন। 

যদধ অনুিতধ ছাড়া বাইরয যান অথবা সন্ি্যার িি্যয কযন্দ্রয ফধরয আসতয ব্যর্থ 
হন, আপনধ কেন্দ্রে থাকার অধিকার হারাতে পারেন।
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৫. আবেদনের মূল্যায়ন ও 
সম্ভাব্য ফলাফল 
আন্তর্জাতধক সুরক্ষার জন্য আপনার আবযদন উপস্থাপনযর পর, আপনাকয 
স্থানী়ে কিধশনয সাক্ষাৎকারযর জন্য ডাকা হবয, যযই কর্তৃপক্ষ এ িরনযর 
আবযদন িূল্যা়েনযর উপযুক্ত। 

এক সপ্তাহ থযকয শুরু করয ক়েযক িাসযর জন্য অপযক্ষা করতয হতয পারয। এই সি়েটা 
সাক্ষাৎকারযর জন্য প্রস্তুত হতয কাজয লাগান এবং প্র়েোজনী়ে নথি সংগ্রহ করুন, 
প্র়েোজনয অভ্যর্থনা কযন্দ্রযর কর্িী বা কোনো সংস্থার কাছ থযকয সহা়েতা 
নধতয পারযন। আবযদন িূল্যা়েনযর জন্য যযসব নথধ আপনার কাছয গুরুত্বপূর্ণ িনয 
হবয, সবই স্থানী়ে কিধশনযর কাছয জিা দধতয পারযন। 

যদি আপনি একজন একাকী অপ্রাপ্তবয়স্ক হন, অথবা যদধ কোনো বধশযষ 
চাহধদা থাকয, আপনার আবযদনকয অগ্রাধিকার দযও়ো হতয পারয। 

যয কোনো সি়ে আপনধ আন্তর্জাতধক সুরক্ষার আবযদন বাতধল করতয পারযন। 
কীভাবয, জানতয আইনধ পরাির্শকযর সহা়েতা নধন।

সাক্ষাৎকারে কী হয়?
স্থানী়ে কিধশনয একজন কযসও়োর্কার আপনার সাক্ষাৎকার নযবযন। পুরুষ বা নারী 
কযসও়োর্কারযর জন্য আপনধ অনুরোি করতয পারযন, নধর্ভর করছয কার সঙ্গয 
কথা বলতয আপনধ স্বাচ্ছন্দ্য বোি করবযন, এবং যদধ সি্ভব হ়ে, আপনার 
অনুরোি রাখা হবয।

যদধ এটধ আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হ়ে, আপনধ স্থানী়ে কিধশনযর বোর্ড অথবা 
দা়েধত্বপ্রাপ্ত বধচারকযর কাছয সাক্ষাৎকার দযও়োর 
জন্য আবযদন করতয পারযন।

আপনার ভাষা জানেন, এমন একজন অনুবাদকের উপ-
স্থধতধতয সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠধত হবয। যদধ আপনার বুঝতয 
অসুবধিা হ়ে অথবা যদধ তাঁর উপস্থধতধর কারণয আপনধ 
অস্বস্তধ বোি করযন, দ়ো করয যযই কযসও়োর্কার 
আপনার সাক্ষাৎকার নযবযন, তাঁকয জানান।

অনুবাদক একজন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পেশাজীবী, যধনধ 
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প্রশ্ন ও উত্তরযর আক্ষরধক অনুবাদ করবযন। তাঁরা গোপনী়েতা বজা়ে রাখতয 
প্রতধজ্ঞাবদ্ি এবং আপনার কযস িূল্যা়েনযর সঙ্গয তাঁদযর কোনো সি্পর্ক নযই।  

প্রত্যেকের আলাদা আলাদাভাবে সাক্ষাৎকার নযও়ো হবয। যদধ একই দধনয আপনার 
স্বািী/স্ত্রী অথবা পরধবারযর অন্য কোনো সদস্যকয ডাকা হ়ে, আপনাদযর প্রত্যয-
কযর আলাদাভাবয সাক্ষাৎকার নযও়ো হবয। যদধ তোিার ব়েস ১৮ এর কি হ়ে এবং 
যদধ তুিধ তোিার িা-বাবার সঙ্গয থাকো, তোিার সঙ্গয কথা বল হবয কধ না, 
সযই সধদ্িান্ত স্থানী়ে কিধশন নযবয। সাক্ষাৎকার নযও়ো হলয তা তোিার িা-বাবার 
উপস্থধতধতযই হবয।

যদি তোমার বয়স ১৮ এর কম হয় এবং সঙ্গে মা-বাবা না থাকে, তোমার অভি-
ভাবকের উপস্থিতিতে তোমার কথা শোনা হবে (পৃষ্ঠা ১৬ দযখো)।

আপনধ আপনার আস্থাভাজন আইনজীবীর কাছ থযকয সহা়েতা নধতয পারযন (লক্ষ্য 
করুন, এই িাপয আপনাকয বধনা িূল্যয আইনধ সহা়েতা দযও়ো হবয না।)

যদধ আপনার কোনো বধশযষ চাহধদা থাকয, আপনধ সহায়তাকারী কর্মীর উপস্থধতধর 
জন্য আবযদন করতয পারযন (যযিন, কোনো সিাজকর্িী বা কোনো িনোরোগ 
বধশযষজ্ঞ, যধনধ আপনার চধকধৎসা করছযন।) 

আরও স্বচ্ছতা বজা়ে রাখার জন্য, সাক্ষাৎকারযর ভধডধও িারণ করা হবয, যদধ 
কোনো কারধগরধ সিস্যা না থাকয। যদধ আপনধ ভধডধও িারণয সি্িত না হন, আপনাকয 
অবশ্যই যথাযথ কারণ দর্শাতয হবয। স্থানী়ে কিধশন আপনার অনুরোিযর ব্যাপারয 
সধদ্িান্ত নযবয।

সাক্ষাৎকারয যা যা বলা হবয, সবই ‘ইন্টারভিউ মিনিটস’ নািয একটধ নথধতয লধখধত 
আকারয সংরক্ষণ করা হবয। সাক্ষাৎকার শযষয এটধ আপনাকয পড়ে শোনানো হবয। 
যদধ কোনো ভুল থাকয অথবা আপনধ যদধ কোনো কধছু যোগ করতয চান, তাহলয 
সংশোিনযর অনুরোি করুন। যখন সাক্ষাৎকারটধর ভিডিও ধারণ করা হবয, সা-
ক্ষাৎকার যধনধ নযবযন এবং অনুবাদক হধসযবয যধনধ উপস্থধত থাকবযন, উভ়েযই নথধতয 
সাক্ষর করবযন এবং আপনধ যদধ কোনো কধছু উল্লযখ করযন তাহলয আপনাকযও 
সাক্ষর দধতয অনুরোি করা হবয। যদধ সাক্ষাৎকারযর ভধডধও িারণ করা না হ়ে, 
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী ও অনুবাদকযর সঙ্গয আপনাকযও সাক্ষর করতয হবয।  

সাক্ষাৎকারযর লধখধত কথাগুলো আপনাকয পড়য শোনানোর পর, আপনাকয একটধ 
কপি দযও়ো হবয। নথধটধ কয পড়তয পারবযন, সযটধ আপনধই সধদ্িান্ত নযবযন (উদাহ-
রণস্বরূপ, আপনার আইনজীবী)।

স্থানী়ে কিধশন গোপনী়েতা রক্ষা করতয বাি্য, এবং আপনার অনুিতধ ছাড়া 
তাঁরা পুরো প্রক্রধ়োর সঙ্গয যুক্ত ন়ে, এিন কোনো ব্যক্তধকয আপনার তথ্য 
জানাবযন না (যযিন: আপনার দযশযর কর্তৃপক্ষ, আপনার পরধবার, বা আপনধ যযই 
কযন্দ্রয অবস্থান করছযন, সযখানকার কযউ)। অর্থাৎ, আপনধ সব সি়ে স্বচ্ছন্দে 
আপনার কথা বলতয পারযন। 
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তারা আমাকে কী কী প্রশ্ন 
করবেন?
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী আপনার পুরো ঘটনাটধ বলতয বলবযন। এ ক্ষযত্রয সত্যি 
কথা বলা এবং সহায়তা করা গুরুত্বপূর্ণ। যদধ কধছু আপনার িনয না পড়য বা 
যদধ কোনো কধছু জধজ্ঞাসার বাইরয থযকয যা়ে, পরধষ্কারভাবয জানান এবং যদধ 
কোনো প্রশ্ন না বোঝযন, বুঝধ়েয বলতয বলুন। 

সাক্ষাৎকারযর সি়ে আপনার কাছয যযসব তথ্য চাও়ো হবয: 

• আপনার পরিচয় (উৎস, পরধবার, সংস্কৃতধ, শধক্ষা, কর্িসংস্থান এবং 
হ়েতো ির্ি ও রাজনৈতধক িতাদর্শ) ; 

• উৎস দেশ ছেড়ে আসার কারণ;

• উৎস দযশয ফিরে যেতে না চাওয়ার পেছনে ভয় ও ঝুঁকধর কারণ

এটা কি সম্ভব যে সাক্ষাৎকার 
ছাড়াই আমার কেসের নিষ্পত্তি হবে? 
এটধ সি্ভব হতয পারয যদধ:

১. স্থানী়ে কিধশন িনয করয, আপনাকয শরণার্থী হধসযবয বধবযচনা করার 
িতো সব রকি প্র়েোজনী়ে উপকরণ ইতধিি্যযই আছয

২. আপনধ সাক্ষাৎকার দযও়োর িতো অবস্থা়ে নযই (এ রকি পরধস্থধ-
তধতয আপনাকয অবশ্যই স্থানী়ে কিধশনকয জানাতয হবয এবং প্র়েোজনী়ে 
চধকধৎসা সংক্রান্ত নথধ উপস্থাপন করতয হবয) 

৩. আপনাকয পাও়ো যা়েনধ এবং সয কারণয সিনযর ব্যাপারয জানানো 
সি্ভব হ়েনধ। আপনার কযস বাতধল হবয। আপনধ কিধশনয জানাতয পারযন 
এবং যদধ আপনার অনুপস্থধতধর কারণ গ্রহণযোগ্য হ়ে, আপনাকয আবার 
ডাকা হতয পারয।

৪. যদধ আপনধ কিধশনকয না জানধ়েয সাক্ষাৎকারয উপস্থধত হতয ব্যর্থ হন। 
প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তযর ভধত্তধতযই তখন আপনার কযসযর নধষ্পত্তধ হবয।

আরও জানতয একজন আইনধ পরাির্শকযর সঙ্গয যোগযোগ করুন। 
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আন্তর্জাতিক সুরক্ষার জন্য 
আমার করা আবেদনের সম্ভা-
ব্য ফলাফল কী কী হতে পারে?
কিধশনযর প্রিান, ইউএনএইচসধআরযর নধ়েোগকৃত একজন ব্যক্তধ, স্বরাষ্ট্র 
িন্ত্রণাল়েযর দুজন কযসও়োর্কারসহ (এদযর িি্যয একজন তধনধ, যধনধ আপনার 
সাক্ষাৎকার নযবযন) িোট চারজনযর একটধ প্যানযল আপনার কযস পরীক্ষা ও 
িূল্যা়েন করবয। সি্ভাব্য ফলাফলগুলো হলো: 

 শরণার্থীর স্বীকৃতধ

 সহা়েক সুরক্ষাপ্রাপ্তধর স্বীকৃতধ

 বধশযষ সুরক্ষা

 আবযদন নাকচ

কী ধরনের পরিস্থিতিতে আমি 
শরণার্থীর স্বীকৃতি পেতে 
পারি?
১৯৫১ সালযর জযনযভা কনভযনশনযর ভধত্তধতয, আপনধ শরণার্থীর স্বীকৃতধ পাবযন 
যদি নিম্নোক্ত কারণে আপনি উৎস দেশে নিপীড়নের শিকার হওয়ার ভয়ে 
থাকেন: 

• জাতি (যযিন, আপনার গা়েযর রং বা কোনো গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত 
হও়ো) 

• ধর্ম (যযিন, যয ির্ি বা রীতধনীতধ আপনধ অনুসরণ করযন বা করযন না) 

• জাতীয়তা (যযিন, আপনার ভাষা, সংস্কৃতধ, জাতধগত উৎস) 

• রাজনৈতিক মতবাদ (যযিন, কোনো রাজনৈতধক দলযর অংশ হও়ো বা 
রাজনৈতধক িতযর জন্য)
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• এমন একটি দল যাঁদের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে, অথবা যাঁরা এইসব 
বৈশধষ্ট্যযর কারণয সিাজযর চোখয একটধ স্বতন্ত্র দল হধসযবয বধবযচধত 
(যযিন, কধছু কধছু দযশয একটধ বধশযষ যৌন দৃষ্টধভঙ্গধ বা নধর্দধষ্ট কাজ 
বা জীবনযাত্রার িরন) 

এবং আপনি আপনার উৎস দেশ থেকে সুরক্ষা পাচ্ছেন না। 

যদধ আপনধ স্বদযশহীন হ়েয থাকযন, তার িানয আপনার কোনো নাগরধকত্ব নযই, 
আপনধ যযই দযশয স্বভাবত বসবাস করযছযন, িূল্যা়েনযর জন্য সযটধকযই বধবযচনা 
করা হবয।  

নধপীড়নযর উদাহরণযর িি্যয র়েযছয প্রাণহানধর আশঙ্কা, অত্যাচার, দাসত্ব, 
ব্যক্তধগত স্বািীনতা থযকয বঞ্চধত করা, নারী যৌনাঙ্গয অঙ্গহানধ বা গুরুতর 
িৌলধক অিধকার লঙ্ঘন অথবা অন্যান্য গুরুতর বা বারবার অিধকার হরণ।

কোন পরিস্থিতিতে আমি 
সহায়ক সুরক্ষা পেতে পারি?
যদধ শরণার্থীর স্বীকৃতধ পাও়োর িতো অবস্থা আপনার না থাকয, আপনাকয সহা়েক 
সুরক্ষা দযও়ো হবয, যদধ এটধ স্পষ্ট হ়ে যয আপনধ আপনার উৎস দযশয ফধরয গযলয 
গুরুতর ক্ষতধগ্রস্ত হও়োর ঝুঁকধ আছয (িৃত্যুদণ্ড, অত্যাচার, অিানুষধক বা খারাপ 
আচরণ, সশস্ত্র বধরোিযর কারণয িৃত্যুর ঝুঁকধ) এবং আপনধ হ়েতো আপনার 
উৎস দযশ থযকয সুরক্ষা পাবযন না। এই ক্ষযত্রযও, যদধ আপনধ স্বদযশহীন হন, 
আপনধ যযই দযশয স্বভাবত বসবাস করযছযন, িূল্যা়েনযর জন্য সযটধকযই বধবযচনা 
করা হবয। 

কোন পরিস্থিতিতে আমি 
বিশেষ সুরক্ষা পেতে পারি?
যদধ এিন কোনো ব্যতধক্রি পরধস্থধতধ উদ্ভূত হ়ে যয আপনার আন্তর্জাতধক 
সুরক্ষার আবযদন নািঞ্জুর হলো, কধন্তু উৎস দযশয ফধরয গযলয আপনার নধপীড়ন, 
অত্যাচার অথবা নানাভাবয অিানুষধক বা খারাপ আচরণযর শধকার হও়োর ঝুঁকধ 
র়েযছয, সয ক্ষযত্রয আপনাকয বধশযষ সুরক্ষা দযও়ো হতয পারয। 
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কোন পরিস্থিতিতে কমিশন 
আমার আবেদন নাকচ করতে 
পারে?
সব িূল্যা়েনযর পর, যদধ কিধশন িনয করয যয আপনাকয সুরক্ষা দযও়োর 
কোনো ভিত্তি নেই, তাহলয আপনার আবযদন নাকচ হবয।

কোনো কোনো বধশযষ ক্ষযত্রয, আপনার আবযদন সুস্পষ্টভাবে ভিত্তিহীন 
হধসযবয নাকচ হতয পারয। বধভধন্ন কারণয এটধ হতয পারয, যযিন: সাক্ষাৎকা-
রযর সি়ে আপনধ যয সিস্যা তুলয িরযছযন তার সঙ্গয আন্তর্জাতধক সুরক্ষার 
কোনো সি্পর্ক নযই; যদধ আপনধ এিন কোনো দযশ থযকয আসযন যযটধ কিধ-
শনযর চোখয নধরাপদ এবং যদধ কিধশন িনয করয যয আপনার ব্যক্তধগত পরধ-
স্থধতধর পযছনয প্রত্যাবাসনযর জন্য দযশটধকয অনধরাপদ ভাবার কোনো কারণ 
নযই; যদধ আপনধ ভু়ো নথধ জিা দযন এবং এর পযছনয কোনো কারণ না দর্শান, 
অথবা যদধ আপনধ আঙুলযর ছাপ দধতয অস্বীকৃতধ জানান। 

লক্ষ্য করুন:
যদধ আপনার আবযদন সুস্পষ্টভাবয ভধত্তধহীন হধসযবয প্রত্যাখ্যাত হ়ে, তাহলয 
বধচারকযর কাছয রা়ে পুনর্বধবযচনার আবযদনযর সি়েসীিা ১৫ দধন (স্থানী়ে 
কিধশনযর সধদ্িান্তযর বধপরীতয আবযদন সংক্রান্ত আরও তথ্য জানতয ৩০ 
নং পৃষ্ঠা দযখুন)। এ রকি পরধস্থধতধতয, আবযদন চলাকালীন সি়ে আপনাকয 
ইতালধতয রাখতয হলয, আপনার আইনজীবীকয বধচারকযর বধশযষ অনুিতধ নধতয 
হবয।

কোন কোন কারণয আপনার আবযদন সুস্পষ্টভাবয ভধত্তধহীন হধসযবয বধবযচধত 
হতয পারয, সবগুলো পরধস্থধতধ এবং এর পরধণতধ সি্পর্কয জানতয একজন 
আইনধ পরাির্শকযর সহা়েতা নাও।
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আমার কেস সংক্রান্ত সিদ্ধা-
ন্ত আমি কীভাবে জানব? 
আপনার আন্তর্জাতধক সুরক্ষার আবযদনযর প্রযক্ষধতয যয ফল পাও়ো যাবয, 
উপযুক্ত কারণসহ স্থানীয় কমিশন তার লিখিত খসড়া তৈরধ করবয। অভ্য-
র্থনা কেন্দ্রের একজন কর্মী আপনাকয জানাবে অথবা আপনার ব্যক্তিগত 
ঠিকানায় চধঠধ পৌঁছয যাবয, যদধ পুলধশ স্টযশনয আবযদন জিা দযও়োর সি়ে (১২ 
নং পৃষ্ঠা দযখুন) বা পরবর্তীতয আপনধ ঠধকানা দধ়েয থাকযন।

তাই, প্রতধবার ঠধকানা পরধবর্তন করলয তা পুলধশ বা স্থানী়ে কিধশনকয 
জানানো জরুরধ এবং সধদ্িান্ত জানার জন্য আপনাকয অভ্যর্থনা কযন্দ্রয বা 
নধজযর ঠধকানা়ে অপযক্ষিাণ থাকতয হবয। যদধ তা করতয ব্যর্থ হন, সুরক্ষার 
ব্যাপারয আপনার আবযদনযর প্রযক্ষধতয কী সধদ্িান্ত হলো, তা আপনার হাতে 
না-ও পৌঁছাতে পারে।

সতর্কতা
যদধ সরবরাহকৃত ঠধকানা বা অভ্যর্থনা কযন্দ্রয উপস্থধত না থাকার কারণয 
আপনধ খবর না পান, পুলধশ স্টযশন থযকযও সধদ্িান্তযর নথধ সংগ্রহ করতয 
পারযন। চধঠধ পাঠানোর ২০ দধন পর্যন্ত তা সযখানয পাও়ো যাবয।  

এরপর, বধিানটধ আপনধ পয়েযছযন বলয িরয নযও়ো হবয এবং ইতালী়ে কর্তৃপক্ষ 
সয অনুযা়েী ব্যবস্থা নযবয: 

• ইতালধতয আপনার থাকার অিধকার কধংবা ইতালধ ছযড়য যাও়োর বাি্যবা-
িকতা নধর্ভর করবয বধিানয কী আছয, তার ওপর।

• স্থানী়ে কিধশনযর সধদ্িান্তযর বধপরীতয আবযদন করার নধর্িারধত সি়ে 
শুরু হ়েয যাবয (নধচযর অনুচ্ছযদ দযখুন)  

আপনধ সব সি়ে স্থানী়ে কিধশনযর কাছয নধর্িারধত বধিানযর একটধ কপধর জন্য 
অনুরোি করতয পারবযন। 
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আমি কি স্থানীয় কমিশনের সি-
দ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন করতে 
পারব?
আপনধ যদধ স্থানী়ে কিধশনযর সধদ্িান্তযর সঙ্গয একিত না হন, কোনো আইন-
জীবীর সহা়েতা নধ়েয একজন বধচারকযর কাছয পুনর্বধবযচনার আবযদন করতয পারযন। 
সময়সীমার দধকয লক্ষ্য রাখতয হবয (কযসযর ওপর নধর্ভর করয ৩০ দিন বা ১৫ দিন 
হতয পারয), যা সধদ্িান্তযর নধচয নধর্দধষ্ট করয উল্লযখ করা থাকবয।    
যদধ আপনার যথযষ্ট অর্থ সংস্থান না থাকয, একজন আইনজীবীর কাছ থযকয বিনা 
মূল্যে সহা়েতা নযও়োর অিধকার আপনার আছয।    
সধদ্িান্তযর বধরুদ্িয আবযদন করলয সািারণত ইতালিতে থাকার অিধকার পাও়ো যা়ে, 
আদালত রুল জারধ করার আগ পর্যন্ত। তবয কোনো কোনো ক্ষযত্রয, ইতালধতয 
থাকতয হলয আপনাকয আইনজীবীর িাি্যিয বধচারকযর কাছ থযকয বধশযষ অনুিতধ নধতয 
হবয (যযিন, যদধ আপনাকয প্রত্যাবাসনযর জন্য কোথাও বন্দী করয রাখা হ়ে বা 
যদধ আপনার আবযদন সুস্পষ্টভাবয ভধত্তধহীন বধবযচধত হ়ে)। 

বধস্তারধত তথ্যযর জন্য, আপনধ যযই কযন্দ্রয অবস্থান করছযন সযখানকার 
একজন কর্িী, বা আশ্র়েপ্রার্থীদযর সুরক্ষার জন্য নধ়েোজধত সংস্থা বা 
আপনার আইনজীবীর কাছ থযকয সহা়েতা নধন।

লক্ষ্য করুন
স্থানী়ে কিধশনযর সধদ্িান্তযর বধরুদ্িয আবযদন করার পর, আইন অনুযা়েী দুই 
পরধস্থধতধতয আপনধ ইতালধতয অবস্থান করতয পারবযন না: 

ক) যদধ, নযতধবাচক সধদ্িান্ত পাও়ো়ে আবযদন করার পরও, কিধশন িনয করয 
যয আপনার ব্যক্তধগত কধংবা আপনার উৎস দযশয এিন কোনো নতুন 
পরধস্থধতধ উদ্ভব হ়েনধ যয আপনধ কোনো নতুন কারণ উপস্থাপন করতয 
পারবযন (‘সি্পূরক আবযদন’ সি্পর্কয পরবর্তী অনুচ্ছযদ দযখুন) ; 

খ) যদধ আন্তর্জাতধক সুরক্ষার জন্য আপনার আবযদন তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যাত 
হ়ে (পৃষ্ঠা নং ১৮ দযখুন)। 

কোনো কোন পরধস্থধতধ আপনাকয ইতালধ ছযড়য যযতয হতয পারয, এ সি্পর্কয 
বধস্তারধত জানতয একজন আইনধ পরাির্শক বা আপনার আইনজীবীর সহা়েতা নধন।
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আমি কি আন্তর্জাতিক সুর-
ক্ষার জন্য নতুন করে আবেদন 
করতে পারি? 
যদধ আপনধ একটধ নতুন আবেদনপত্র জিা দধতয চান: 

• আপনধ পূর্ববর্তী আবযদনপত্রটধ বাতধল করযছযন

• আগযর জিা দযও়ো আবযদনযর ভধত্তধতয আপনধ কিধশনযর কাছ থযকয একটধ 
চূড়ান্ত সধদ্িান্ত পয়েযছযন, এর অর্থ হলো সযটধ একজন বধচারক কর্তৃক 
পুনরা়ে বধবযচনা করার সুযোগ নযই।

নতুন করয আবযদন করাকয বলা হ়ে ‘পরবর্তী আবেদন’। 

স্থানী়ে কিধশন আপনার পরবর্তী আবযদনটধ বধবযচনা করবয, যদধ আপনার আন্ত-
র্জাতধক সুরক্ষার চাহধদা িূল্যা়েনযর ক্ষযত্রয কোনো নতুন উপকরণ থাকয 
(যযিন, আপনার উৎস দযশ বা আপনার জীবনযর পরধস্থধতধতয কোনো পরধব-
র্তন, অথবা যদধ আপনার কাছয জিা দযও়োর িতো নতুন কোনো নথধ থাকয)। 
যদধ নতুন কোনো উপকরণ না থাকয, আপনার আবযদনটধ িূল্যা়েন করা হবয না 
এবং অগ্রহণযোগ্য বলয বধবযচধত হবয।

  লক্ষ্য করুন
যখন আপনাকয ইতালধ থযকয বধতাড়ধত করা হচ্ছয, ঠধক তখনই যদধ আপনধ 
একটধ পরবর্তী আবযদন জিা দযন, (বধশযষ করয যদধ আপনাকয প্রত্যাবাসনযর 
জন্য আটক করয রাখা হ়ে), ইতালী়ে আইন অনুযা়েী আপনার আবযদনটধ স্ব-
়েংক্রধ়েভাবয অগ্রহণযোগ্য বলয বধবযচধত হবয এবং িূল্যা়েন করা হবয না। 

অতএব, আন্তর্জাতধক সুরক্ষার আবযদনযর জন্য যদধ আপনার কাছয নতুন 
কোনো তাৎপর্যপূর্ণ উপকরণ থাকয, তাহলয যত দ্রুত সি্ভব পরবর্তী 
আবযদন জিা দযও়ো জরুরধ।
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ত্বরিত প্রক্রিয়াকরণ হবে 
কখন?
নধি্নোক্ত পরধস্থধতধতয আপনার আবযদনযর প্রক্রধ়োকরণ দ্রুততর হবয: 

১. পুলধশ নধ়েন্ত্রণ কযন্দ্রগুলো নধজযকয উপস্থাপন না করয দযশয 
প্রবযশযর প্রচযষ্টার পর আপনধ সরাসরধ সীমান্তে আপনার আন্তর্জাতধক 
সুরক্ষার আবেদন জিা দধ়েযছযন। 

২. জাতী়েতার পরধচ়ে সি্পর্কয নধশ্চধত হতয যদধ আপনাকয কোনো 
কযন্দ্রয রাখা হ়ে। 

৩. আপনার আবযদন ‘সুস্পষ্টভাবে ভিত্তিহীন’ বলয বধবযচধত হ়েযছয 
(যযিন: যদধ স্থানী়ে কিধশন িনয করয যয সাক্ষাৎকারয আপনধ যয সিস্যার 
কথা বলযছযন তার সঙ্গয আন্তর্জাতধক সুরক্ষার কোনো সি্পর্ক নযই; 
যদধ আপনধ এিন কোনো দযশ থযকয আসযন যযটধ কিধশনযর চোখয 
নধরাপদ এবং যদধ কিধশন িনয করয যয আপনার ব্যক্তধগত পরধস্থধতধর 
পযছনয প্রত্যাবাসনযর জন্য দযশটধকয অনধরাপদ ভাবার কোনো কারণ 
নযই; যদধ আপনধ ভু়ো নথধ জিা দযন এবং এর পযছনয কোনো কারণ না 
দর্শান, অথবা যদধ আপনধ আঙুলযর ছাপ দধতয অস্বীকৃতধ জানান)। ২৮ 
নং পৃষ্ঠা়ে ‘কোন পরধস্থধতধতয কিধশন আিার আবযদন নাকচ করবয?’ 
শীর্ষক অনুচ্ছযদটধ দযখুন।

যদধ আপনার কযসটধ ত্বরধত প্রক্রধ়োকরণযর িি্যয পড়য এবং প্রিাণ বা যযসব 
আন্তর্জাতধক সুরক্ষার আবযদনযর জন্য সহা়েক উপকরণ সংগ্রহ করতয আপনার 
আরও কধছুদধন সি়ে লাগয, তাহলয যত দ্রুত সি্ভব একজন আইনধ পরাির্শক ও 
স্থানী়ে কিধশনযর সঙ্গয যোগযোগ করুন।
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৬. সুরক্ষার স্বীকৃতির 
পর অধিকার ও দায়িত্ব
আন্তর্জাতিক সুরক্ষার 
একজন সুবিধাভোগী 
হিসেবে (শরণার্থী অবস্থা 
বা সহায়ক সুরক্ষা), আমার 
অধিকারগুলো কী কী?
নথি প্রস্তুত করা:  

১. ইতালধতয আইনত বসবাস করতয হলয: ৫ বছরের রেসিডেন্স পারমিট, 
নবা়েনযোগ্য; 

২. ইতালধর বাইরয ভ্রিণ করতয হলয: ভ্রমণের নথি (যদধ আপনধ 
শরণার্থী হন) বা ভ্রমণের অনুমতিপত্র (যদধ আপনধ সহা়েক সুরক্ষা 
প্রাপ্ত হ়েয থাকযন এবং আপনার দযশযর কর্তৃপক্ষযর কাছয পাসপোর্টয 
আবযদন করতয না পারার সুস্পষ্ট কারণ থাকয)। 

এই সকল নথধর িাি্যিয আপনধ শেনজেনভুক্ত ২৬টধ ইউরোপী়ে রাষ্ট্রয প্রবযশ 
করতয পারবযন এবং আইনত ৩ মাস থাকতয পারবযন, ভধসার আবযদন করার 
প্র়েোজন হবয না (তবয আপনধ কাজ করতয পারবযন না এবং স্থা়েীভাবয বসবাস 
করতয পারবযন না)।  

আন্তর্জাতধক সুরক্ষার জন্য আপনার আবযদনযর ৫ বছর পর এবং অন্যান্য চাহধদা 
পূরণ সাপযক্ষয (আ়ে সংস্থান ও কোনো অপরাি কার্যক্রিযর অভধযোগ না 
থাকাসহ), আপনধ ইউরোপীয় ইউনিয়নের দীর্ঘ মেয়াদি রেসিডেন্ট পারমিটের 
জন্য আবযদন করতয পারবযন। এই অনুিতধ পাও়ো সাপযক্ষয আপনধ অন্য কোনো 
ইউরোপী়ে ইউনধ়েনভুক্ত দযশয সয দযশযর নধ়েিকানুন অনুযা়েী কাজ করার জন্য, 
শধক্ষার্থী হধসযবয বা অন্য কোনো কারণয ৩ িাসযর বযশধ থাকতয পারবযন।
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কর্মসংস্থান: ইউরোপী়ে ইউনধ়েনযর নাগরধকদযর িতোই আপনধ সরকারধ চাকরধ 
করাসহ শ্রি বাজারয প্রবযশ করতয পারবযন। 

বাসস্থান নিবন্ধন: স্থানী়ে পৌরসভা়ে, বধদযশধ নাগরধকদযর িতো;

শিক্ষা, সামাজিক ও স্বাস্থ্যসেবা: এইসব ক্ষযত্রয আপনধ ইতালী়ে নাগরধকদযর 
িতোই সযবা পাও়োর অিধকার রাখযন; 

থাকার জায়গা: আপনধ জনসািারণযর বাড়ধর জন্য আবযদন করতয পারযন; 

পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে একত্রে থাকা: আ়ে বা থাকার জা়েগার প্রিাণ 
উপস্থাপন না করযই আপনধ আপনার আত্িী়েস্বজনকয নধ়েয আসতয পারযন (আপনধ 
যুক্ত হতয পারযন স্বজনদযর সঙ্গয, যযিন স্বািী বা স্ত্রী, নাবালক সন্তান, 
৬৮ বছরযর বযশধ ব়েসী িা-বাবা, যদধ উৎস দযশয তাঁদযর দযখভাল করার জন্য 
আর কোনো সন্তান না থাকয। আর কোন আত্িী়ে আপনার সঙ্গয যুক্ত হতয 
পারবয সয সি্পর্কয বধস্তারধত জানতয আইনধ পরাির্শ নধন) ; 

নাগরিকত্ব: যদধ আপনধ শরণার্থী হধসযবয গণ্য হন তাহলয ৫ বছর থাকার পর 
এবং যদধ সহা়েক সুরক্ষার একজন সুবধিাভোগী হন তাহলয ১০ বছর থাকার পর 
নাগরধকত্বযর আবযদন করতয পারবযন। 

যদি আমি বিশেষ সুরক্ষাপ্রাপ্ত 
সুবিধাভোগী হই? 
আপনার অিধকার: 

নথি প্রস্তুত করা: ১ বছরের রেসিডেন্স পারমিট, যদধ এরপরও প্র়েোজন হ়ে 
তাহলয নবা়েনযোগ্য

বধদযশধ হধসযবয আপনধ ভ্রিণযর অনুিতধপত্রযর জন্য আবযদন করতয পারযন, যদধ 
আপনধ আপনার দযশযর কূটনৈতধক কর্তৃপক্ষযর কাছ থযকয পাসপোর্ট না পান। 

কাজ: আইনত আপনধ কাজ করতয পারবযন, তবয কাজযর জন্য আপনধ আপনার 
বধশযষ সুরক্ষার রযসধডযন্ট পারিধটকয পূর্ণাঙ্গ রযসধডযন্ট পারিধটয রূপান্তর করতয 
পারবযন না। 

আবাসন নিবন্ধন: আপনার স্থানী়ে পৌরসভা়ে

সামাজিক ও স্বাস্থ্যসেবা। 
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আমার কর্তব্য কী কী? 
সব সময় ইতালীয় আইন মেনে চলা
গুরুতর ইতালী়ে আইনভঙ্গ করলয, আন্তর্জাতধক সুরক্ষা প্রত্যাহারযর জন্য 
আপনার কযস পুনর্িূল্যা়েন করা হতয পারয (৩৬ নং পৃষ্ঠা়ে ‘আন্তর্জাতধক 
সুরক্ষার অবসান ও প্রত্যাহার’ শীর্ষক অনুচ্ছযদ দযখুন)।

আমি কি আমার উৎস দেশে 
ফিরতে পারি? 
আপনধ যদধ শরণার্থী হধসযবয সুবধিাভোগী হন এবং আপনার উৎস দযশযর 
কর্তৃপক্ষযর কাছয পাসপোর্টযর জন্য আবযদন করযন, 

অথবা

আপনধ যদধ শরণার্থী বা সহা়েক সুরক্ষার সুবধিাভোগী হন এবং সংক্ষধপ্ত 
সি়েযর জন্য হলযও আপনার উৎস দযশয ফধরয যান, 

িনয রাখবযন, আপনার কার্যকলাপযর কারণয আন্তর্জাতধক সুরক্ষার অবসান 
হতয পারয (৩৬ নং পৃষ্ঠা়ে আন্তর্জাতধক সুরক্ষার অবসান সংক্রান্ত অনুচ্ছযদ 
দযখুন)।

আপনি যদি স্থায়ীভাবে আপনার উৎস দেশে ফিরে যেতে চান এবং যথাযথ চাহধদা 
পূরণযর িতো অবস্থা়ে থাকযন, আপনধ ভলান্টারি অ্যাসিস্টেড রিটার্ন অ্যান্ড 
রিইন্টিগ্রেশন (ভধএআরআর) উদ্যোগয অংশগ্রহণ করতয পারযন। এই প্রকল্প 
আপনার ভ্রিণযর আ়েোজন করবয, গন্তব্য পর্যন্ত আপনার ভ্রিণ খরচ বহন 
করবয এবং কধছু আর্থধক অনুদানও দযবয। 

কার্যকর প্রকল্প সি্পর্কয আরও জানতয আন্তর্জাতধক অভধবাসন সংস্থার 
টোল-িুক্ত নি্বর ৮০০ ২০০০ ৭১-এ যোগযোগ করুন।
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আন্তর্জাতিক সুরক্ষার 
অবসান ও প্রত্যাহার
• যয পরধস্থধতধর কারণয আন্তর্জাতধক সুরক্ষা দযও়ো হ়েযছধল, তা যদধ আর 

বধদ্যিান না থাকয তাহলয আন্তর্জাতধক সুরক্ষা প্রত্যাহার করা হতয পারয 
(যযিন, যদধ আপনার উৎস দযশযর পরধস্থধতধ পরধবর্তধত হ়েয একটধ স্থধতধশীল 
অবস্থা়ে আসয, নধর্দধষ্ট করয বললয এিন একটধ অবস্থা, যযখানয আপনার 
নধর্যাতধত বা গুরুতর ক্ষতধগ্রস্ত হও়োর ঝুঁকধ আর নযই, অথবা যদধ আপনধ 
স্বযচ্ছা়ে নধজ দযশয ফধরয যান।  

• আন্তর্জাতধক সুরক্ষা প্রত্যাহার হতয পারয যদধ এটধ নধশ্চধত হ়ে যয তথ্যযর 
ভুল উপস্থাপন বা িধথ্যা নথধর ভধত্তধতয এটধ িঞ্জুর করা হ়েযছধল অথবা 
যদধ প্রকাশধত হ়ে যয আপনধ িানবতাবধরোিী, শান্তধ বধনষ্টকারী কোনো 
অপরাি বা যুদ্িাপরাি করযছযন কধংবা যদধ আপনধ নধশ্চধতভাবয কোনো গুরুতর 
অপরািযর জন্য দোষী সাব্যস্ত হন (যযিন কোনো সরকারধ কর্িকর্তাকয 
হুিকধ দযও়ো বা নধর্যাতন করা, গুরুতর শারীরধক আঘাত, অপহরণ, সশস্ত্র 
ডাকাতধ, চাঁদাবাজধ, িাদক তৈরধ বা বধক্রধ, যৌন নধর্যাতন, িানব পাচার) 
অথবা যদধ আপনার কারণয ইতালধ নধরাপত্তা ঝুঁকধতয পড়য।

এ রকি পরধস্থধতধতয, আশ্র়োিধকারযর জাতী়ে কিধশন আপনার কযস পুনর্িূল্যা়েন 
করতয পারয এবং আপনার আন্তর্জাতধক সুরক্ষার অবসান বা প্রত্যাহারযর 
সধদ্িান্ত নধতয পারয।  

আরও তথ্যযর জন্য, কযন্দ্রযর একজন আইনধ পরাির্শক, শরণার্থীদযর 
সুরক্ষার জন্য নধ়েোজধত একটধ স্থানী়ে সংস্থার সঙ্গয যোগাযোগ করুন।
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৭. অন্যান্য রেসিডেন্স 
পারমিট
যদধ িনয করযন, আন্তর্জাতধক সুরক্ষার আবযদন আপনার জন্য প্রযোজ্য 
ন়ে, কোনো কোনো ক্ষযত্রয আপনধ আপনধ পুলিশ স্টেশনে অন্য িরনযর 
রযসধডযন্স পারিধটযর জন্য আবযদন করতয পারযন: 

১. চিকিৎসার জন্য অনুমতি: যদধ আপনধ শারীরিক অবস্থা গুরুতর হ়ে 
(সরকারধ বা কোনো অনুিোদধত স্বাস্থ্যসযবা কযন্দ্রযর সনদ লাগবয) 
এবং নধজ দযশয ফধরয গযলয আপনার অনধরাি়েযোগ্য ক্ষতধ হতয পারয, 
আপনধ চিকিৎসার জন্য রযসধডযন্স পারিধটযর আবযদন করতয পারযন, যা 
আপনার চধকধৎসা চলাকালীন সি়ে পর্যন্ত বৈিতা পাবয (সর্বোচ্চ 
িয়োদ এক বছর)। িয়োদ উত্তীর্ণ হও়োর তারধখযর ভধত্তধতয, এ 
িরনযর রযসধডযন্স পারিধট নবা়েনযোগ্য। তবয সয ক্ষযত্রয আপনাকয 
িযডধকযলযর নথধ উপস্থাপন করয চধকধৎসা চালধ়েয যাও়োর প্র়েোজনী়েতা 
নধর্দধষ্ট করয বোঝাতয হবয। গর্ভবতী নারীদযরও চধকধৎসার জন্য 
রযসধডযন্স পারিধট পাও়োর অিধকার আছয, তবয তা শধশুর জন্িযর ৬ 
িাস পর্যন্ত কার্যকর থাকবয।  

২. দুর্যোগের কারণে অনুমতি: যদধ কোনো আকস্িধক বধপর্য়েযর 
কারণয আপনধ উৎস দযশয ফধরয যযতয না পারযন, যযিন ভূিধকি্প বা বন্যা, 
সয ক্ষযত্রয ৬ মাসের রযসধডযন্স পারিধট পাও়োর অিধকার আপনার 
আছয, যা কযবল ইতালধর সীিানার ভযতরযই প্রযোজ্য। মেয়াদ উত্তীর্ণ 
হয়ে গেলেও এই অনুমতি আরও ৬ মাসের জন্য বাড়ানো যযতয পারয, 
যদি আপনার উৎস দযশযর পূর্ব বর্ণিত পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ার 
কারণে তা অনিরাপদ থাকয। এই পারিধট আপনাকয কাজ করার অিধকার 
দযবয, তবয কাজযর জন্য আপনধ এটধকয রযসধডযন্স পারিধটয রূপান্তর 
করতে পারবেন না। 

৩. বিশেষ ক্ষেত্রে অনুমতি:  
ক) আপনধ যদধ নির্যাতন বা গুরুতর অপব্যবহারের শিকার হন, তাহলয 
৬ মাসের রেসিডেন্স পারমিট পাও়োর অিধকার আপনার আছয, যা আরও 
১ বছরযর জন্য নবায়নযোগ্য (অথবা আইনধ প্রক্রধ়ো বা চলিান কাজ 
সি্পন্ন হতয যতটুকু সি়ে প্র়েোজনী়ে)। এই পারিধট পযলয আপনধ সহা়েক 
সযবা (সুরক্ষধত অভ্যর্থনা, িানসধক ও সািাজধক সহা়েতা) পাও়োর পাশাপাশধ 
পড়ালযখা, চাকরধর জন্য নধবন্িধত হও়ো ও কাজ করার অিধকার পাবযন। 
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খ) আপনধ যদধ পারিবারিক নির্যাতনের শধকার হন, তাহলয ১ 
বছরব্যাপী রেসিডেন্স পারমিট পযতয পারযন, যা পড়ালযখা ও 
কাজযর পারিধটয পরিবর্তনযোগ্য। এই িরনযর পারিধটয আপনধ 
সযবা পাবযন (সুরক্ষধত থাকার ব্যবস্থা, িানসধক ও সািাজধক 
সহা়েতা), পাশাপাশধ পড়ালযখা ও কাজযর অিধকার থাকবয।  
গ) আপনধ যদধ শ্রমিক নির্যাতনের শিকার জন, ৬ িাসযর রেসিডেন্স 
পারমিট পাও়োর অিধকার আপনার আছয, যা আইনগত চাহধদা পূরণযর 
ভধত্তধতয ১ বছরযর জন্য নবা়েনযোগ্য। এর ফলয আপনধ কাজ করতয 
পারবযন এবং কাজযর পারিধটয রূপান্তর করতয পারবযন। 

এ ছাড়া, সংশ্লধষ্ট দপ্তর ও স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণাল়েযর প্রস্তাবযর ভধত্তধতয, 
নধর্দধষ্ট ব্যক্তধকয রযসধডযন্স পারিধট দযও়ো হতয পারয। যারা ‘অসাধারণ নাগরিক 
মানসম্পন্ন কার্যকলাপ’ করবযন, এটধ তাঁদযর জন্য প্রযোজ্য (যযিন: িানুষকয 
বধপদ থযকয বাঁচধ়েযছযন, কোনো দুর্যোগ রুখয দধ়েযছযন, এিন কধছু করযছযন 
যাতয িানবতার উপকার হ়ে, ইতালধর নাি ও সুনাি বৃদ্িধ করযছযন, ইত্যাদধ)। এই 
রযসধডযন্স পারিধটযর মেয়াদকাল ২ বছর, এটধ নবায়নযোগ্য, পড়ালযখা ও কাজযর 
অিধকার পাবযন এবং এটধকয কাজযর পারিধটয রূপান্তর করতয পারবযন। 

বধভধন্ন রযসধডযন্স পারিধটযর চাহধদা ও আবযদনযর প্রক্রধ়ো সি্পর্কয আরও জানতয 
আইনধ পরাির্শকযর সহা়েতা নধন।
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৮. জরুরি ঠিকানা ও 
ফোন নম্বর
জরুরি ফোন নম্বর:   

জরুরি অবস্থার একক নম্বর ১১২  
(পুলধশ, ফা়োর ব্রধগযড, অ্যাি্বুলযন্স) 

জরুরি স্বাস্থ্যসেবা ১১৮

এই নি্বরগুলোতয ২৪ ঘণ্টা বধনা িূল্যয কল করতয পারবযন, 
যযখানয বহুভাষী বধশযষা়েধত কর্িী আছযন।

ইউএনএইচসিআর, 
জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা

Via Leopardi 24, 00185 Rome  
টেলিফোন +39 06 802121 
ওয়েবসাইট: https://www.unhcr.it | ইমেইল: itaro@unhcr.org 

আরও বিস্তারিত ও খোলার সময় জানতে: 
https://www.unhcr.it/chi-siamo/contatti 

আইওএম
আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা

Department for Voluntary Assisted Return and Reintegration 
Via Nomentana 201, 00161 Rome 
টেলিফোন: +39 06 4416091 বিনা মূল্যে কল করুন: 800 2000 71  
ওয়েবসাইট: http://www.italy.iom.int | ইমেইল: ritorno@iom.int 
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জুমা শরণার্থী শনাক্তকরণ সেবা 
(জুমা রিফিউজিস ম্যাপ সার্ভিস)  

ইউএনএইচসিআরের সহায়তায় এআরসিআই-এর তৈরি
আন্তর্জাতিক ও মানবিক সহায়তাকারী সুরক্ষার 
আবেদনকারী ও সুবিধাভোগীদের বিনা মূল্যে কল করার 
জন্য: ৮০০ ৯০৫ ৫৭০

ওয়েবসাইট: https://www.jumamap.com/ 

সহা়েতা প্রাপ্তধর জন্য ও়েযবসাইটয (ইতালধ, ফরাসধ, ইংরযজধ, 
আরবধ ও চীনা ভাষা়ে দযখতয পারযন) আপনধ পুরো ইতালধর 
সািারণ অভ্যর্থনা, স্বাস্থ্যসযবা, ইতালী়ে স্কুল, প্রশাসনধক 
ও আইনধ সহা়েতা, চাকরধ, িানসধক-সািাজধক সহা়েতা ও 
নধর্যাতনবধরোিী কযন্দ্র ও সংস্থাগুলোর যোগাযোগযর 
বধস্তারধত পাবযন। 

পাচার বিরোধী টোল-ফ্রি নম্বর: 
সিসুযোগ বধভাগ-িন্ত্রী পরধষদযর সভাপতধত্ব 
টোল-ফ্রি নম্বর: ৮০০ ২৯০ ২৯০ 

দধনয ২৪ ঘণ্টা, বছরয ৩৬৫ দধন, পরধচ়ে গোপন রাখা হ়ে, 
এবং সযখানয বধশযষা়েধত বহুভাষী কর্িী আছযন

জাতীয় নির্যাতন-বিরোধী ও গোপন 
হটলাইন:  

সিসুযোগ বধভাগ-িন্ত্রী পরধষদযর সভাপতধত্ব 
টেলিফোন: ১৫২২ 

দধনয ২৪ ঘণ্টা, বছরয ৩৬৫ দধন, যৌন ও এ সংক্রান্ত 
নধর্যাতন বধরোিী সুরক্ষা়ে বধশযষা়েধত কর্িীদযর সঙ্গয বধনা 
িূল্যয কথা বলুন। 
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