
     তথ্ পত: গগসসর আশযসান
         (সর রশশষ আপশডট: 23 সসশপমর 2017)

কক শরণাথরর জন্ আসবদন করসত পারসবন?

সয     সকোন     বরশদবশ     র্কক     বগশসর     শরণোররর     জন্     আশরদন     করশত     পোরশরন  ।   এর অর র এই নয় সয আপবন
সয়ংককয়ভোশর শরণোরর বহশসশর বরশরবচত হশরন। পশত্ক র্ককর সকস তোর আশরদন এর কোরন বরশরচনোয়
আলোদো আলোদোভোশর পককয়ো করো হয়। যবদও, সোধোরণত জোতীয়তোর বভনতোয় গহণশযোগ্তোর হোরও বভন।
এসোইলোম (শরণোরর)  বসশসম এ পশরশ বফ এসোইলোম পককয়োয় সময় আপবন আপনোর সদশশ বক ও সকোন
ধরশনর বনগশৃহর সমুখীন হশয়শছন তোর রণ রনো খুর গরতপূণ রঃ

 যবদ আপনোর শোরীবরক সকমতো, র্কক সোধীনতো অররো সমৌবলক মোনরোবধকোর বরপন হয়
 যবদ র্ককগত সতন (তক রঙ,  সযৌন অবভশযোজন,  বলঙ পবরচয়,  জোবতগততো),  আপনোর
রোজননবতক রো ধমরয় বরশোস রো একটট বনবদরষ সোমোকজক গগরশপর সদস্তোর কোরশণ আপবন
বনয রোবতত হন। 

আগম গকভাসব এসাইলাসমর জন্ আসবদন করসত পাগর?

পরশম আপনোশক করশত হশর আপনোর এসোইলোম দোবর বনরনন আশয় অবফশসর সোশর তোই কোজ করোর
জন্, আপবন পশয়োজন সোইপ মোধ্শম একটট অ্োপশয়নশমন রুক। আপবন এখোশন অনলোইশন সোইপ রোর
সচক করশত পোশরন: 
http://asylo.gov.gr/en/?page_id=987
সোইবপ     এর     সময়সূচী     পবতবনয়ত     পবররতরন     হশয়     রোশক  ,    তোই     অনুগহপরূ রক     সতকর     রোকুন     সুতোরং     সোইবপর  
সময়     টঠক     রোকশলও     রোর     রোর  /   সমশয়     সমশয়     সচক     করন  ।     এছোডোও     মশন     রোখশরন  ,    সয     সোইপ     লোইন     পোওয়ো  
কটঠন     এরং     কখনও     কখনও     সপোহ     অররো     মোসও     সলশগ     সযশত     পোশর     সোইবপ     সংশযোগ     সপশত  ।   বকছু সমদোয়
সকন এরং এনকজও আশছ যোরো সোইপ কল করশত সহোয়তো পদোন কশর,  যবদ আপনোর সোইপ কল করোর
সুশযোগ সমোরনো রোশক নো আপনোর বনশজ করশত অররো আপনোর সোহোয্ দরকোর হশল এটট কখনও কখনও
সংশযোগ পোওয়োর সুশযোগ রকৃদ করশত পোশরন।

যত দতু আপবন এসোইলোম পবরশষরোশত সোইশপর মোধ্শম সপৌঁছোন,  ততবদন আপনোশক আপনোর সমূণ র
সরকজশসশশনর জন্ একটট তোবরখ সদওয়ো হশর (পরম সোকোৎকোর সযখোশন অ্োসোইলোম পবরশষরো আপনোর
এসোইলোম দোবর বনরনন করশছ)। তোরপর আপবন অ্োসোইলোম অবফশস আপনোর পোক বনরবনত সোদো কোডর
বনশত সকম হশরন যো আপনোর জন্ দোয়রদ। 

আপবন হশত পোশর আপনোর সোশর পবররহন সরররোহ করো হশর সমূণ র বনরনন অ্োপশয়নশমন। যখন
আপবন আপনোর অ্োপশয়নশমশনর সময় এরং তোবরখটট জোশনন,  আপনোর ক্োশম রো রোসসোশনর
ইউএনএইচবসআর এ সযোগোশযোগ করন আপনোর অ্োপশয়নশমন বকছু বদন আশগ এরং পবররহন জন্
কজজোসো করন। এই     অ্োপশয়নশমন     বমস     করশরন     নো  !   পবতটট পবররোশরর সদস্শদর সসখোশন উপবসত
রোকো উবচত সোদো কোডর তোশদর সোশর. বকছু পবররোর সদস্ বরবভন বদশনর জন্ অ্োপশয়নশমন রোকশত পোশর
তশর এর মোশন এই নয় সয আপনোশদর সকসসমূহ পরৃক করো হশয়শছ। যবদ আপনোর সনোনশদর
অ্োপশয়নশমন এর তোবরখ আপনোর তোবরশখর সরশক আলোদো হয় তোহশল তশর মশন রোখশরন রোশস আপনোর
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জন্ জোয়গো হশর বকনো ইউএনএইচবসআরশক কজজোসো করন যোশত আপবন অ্োসোইলোম অবফশস
সনোনশদর সোশর সযশত পোশরন।

বগক অ্োসোইলোম সোবভরস সোফ দোরো কজজোসো করো সমস পশশর উতর বদশত হশর পরম     আনবরকতো     সশঙ  ।
যবদ আপবন বমর্ো পমোণ পদোন কশরন রো বমর্ো দোরী কশরন,  তোহশল আপনোর সকশত রোয়টটর উপর এটট
একটট সনবতরোচক পভোর সফলশত পোশর। আপনোশকও সদওয়ো হশর একটট     র্ককগত     সোকোতগকোশরর     জন্  
অন্     তোবরখ     এরং     সময়     আপবন     আপনোর     সদশ     সরশক     পোলোশলন     সকন     তোর     কোরণ     সমশকর     উতগস     এর  ।

যগদ আপগন ককানও সময আপনার ঠঠকানা বা আপনার কটগলসফান নমর পগরবতরন কসরন তসব
দযা কসর ই-কমইল পাঠাসনার মাধ্সম অনুগহ কসর গগক এ্াগসলাম সাগভরসসক অগবলসম গবজগপ
গদন:  new.numbers@asylo.gov.gr। ইসমইল এ আপনার নাম,  জন তাগরখ,  করজজসসশন নামার,
নতুন কফান নামার বা আপনার নতুন ঠঠকানা ইংসরজজ বা গগসক সংযুক বা উসলখ করন। দযা কসর
মসন রাখসবন কয এই ইসমল ঠঠকানাঠট আপনার জন্ আপনার গববরণ পগরবতরন করসব গকন
আপনাসক উতর কদসব না।
এফঅস-ট্াক-পগসগডউর (শধুমাত গসগরযসদর জন্)

সসখোশন একটট দতু     ট্োক     পদবত   যো পশযোজ্ হশর সর     বসবরয়োর     নোগবরকরো   যোরো কজএএস এর সোশর
পরমরোশরর জন্ একটট এসোইলোম আশরদন জমো বদশত চোয়। আপবন রোখো আরশ্ক একটট মূল     পোসশপোটর  
দতু ট্োক হশত;  এটট যবদও সোহোয্ নোও করশত পোশর,  তোরপরও সময়োদ ও বরধ হশত হশর। জোতীয়
পবরচয়পত গহণ করো হয় নো। এই পদবতর অধীশন,  আপনোর আশরদন জমো,  র্ককগত সোকোতগকোর এরং
একটট বসদোন আপনোর দোবর একই বদশন সোন হশর। বসবরয়ো-ফ্োক ট্োশকর জন্ আশরদন করোর জন্
আপনোর পশয়োজন বসবরয়োর ফোস ট্োক এর সোইপ লোইশন কল করো।

ব্জকগত সাকাতক্াসর ককান ধরসণর পশ আগম আশা করসত পাগর?

আপনোর     র্ককগত     সোকোতগকোশর     যোওয়োর     আশগ     এটট     সবত্ই     গরতপণূ র     সয     আপবন     একটট     এনকজও     রো     একটট  
আইনজীরী     সযোগোশযোগ     করো     এরং     পসবত     গহণ     করো  ।   পশত্শকরই সরোঝো উবচত সয যখন আপবন একটট
নতুন সদশশ সপৌঁছোশরন তখন আপনোশক সরশঁচ রোকোর জন্ একটট চোকরী খুশঁজ সরর করশত হশর,  তশর
আপনোর এসোইলোম পরীকোর সময় অগোবধকোরটট র্োখ্ো করশত হশর সকন আপনোর জীরন বরপন হশয়বছল
এরং সকন আপবন আপনোর সদশ সছশড চশল সযশত রোধ্ হশয়বছশলন? আপবন সর গরতপণূ র বরষশয় রণ রনো
করোর জন্ পসত রোকশরন যবদও আপনোশক সরবকছু সমশকর কজজোসো করো নোও হশত পোশর। আপবন
একজন আইনজীরী রো অন্োন্ কোউকনলোর (আইবন বরশশষজ,  ডোকোর,  মশনোবরজোনী রো সোমোকজক কমর)
দোরো সোকোতগকোশর অংশগহণ করশত পোশরন।
আপনোর আশরদনপশতর তর্ সমশকর আপনোশক কজজোসো করো হশর,  আপনোর পবরচয় সমবকরত
তর্সহ,  আপবন গীশস কীভোশর এশসশছন,  সকন আপবন আপনোর জনভূবম সছশডশছন রো আপবন সযখোশন
রোস করশছন সসখোশন সয সদশটট র্রহোর কশরশছন রোষহীন র্কক, এরং সকন আপবন আপনোর সদশশ বফশর
সযশত চোন নো রো সযশত পোশরন নো। 
এছোডোও আপবন আশো করশত পোশরন সয সয বরষশয় আপনোশক কজজোসো করো হশত পোশর,  তো সহোল -
আপনোর পবররোশরর সদস্শদর সমশকর,  আপবন সকোনও জোবতগত সগোষীর সস সমশকর,  যবদ আপবন
আপনোর বনজ সদশশ সোমবরক রোবহনী অররো অন্ সকোনও যুশদর সোশর সমকৃ গগরশপর সদস্ হন,  তশর
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আপবন যবদ লডোই দশলর মশধ্ সকোন একটটর পবত সহোনুভূবতশীল হন তশর আপনোর ধমরয় পটভূবম বক,
ইউশরোশপ সযখোশন আপবন সযশত চোন, আপনোর বশকোগত পটভূবম বক।
আপবন আশরো কবতপয় বরষশয় কজজোবসত হশত পোশরন, যবদ আপবন যুদ সশষ হরোর পর বনজ সদশশ সফরত
সযশত চোন, যবদ আপনোর সকোন সোস্ বরষয়ক সকোন ইসু্ রোশক রো আপনোর পবররোশরর কোশরো সোস্ বরষয়ক
ইসু্ রোশক,  যবদ আপবন আপনোর পবররোশরর সদস্শদর অর র পোঠোন হো পবররোর সরশক সকোন অর র সপশয়
রোশকন, আপবন সকোন ভোষোয় করো রশলন, যবদ আপবন আবম রশত কম ররত সরশক রোশকন এরং - যবদ তোই - যবদ
আপনোর কোশছ পমোণ করোর জন্ সকোনও ডকুশমন সরশক রোশক। আপবন যবদ বরশবরদ্োলশয় সযশতন, এরং
আপবন যবদ আপনোর পডোশশোনো সশষ কশর রোশকন,  আপবন বক চোকবর করশতন এরং কতবদন ধশর
কশরশছন? 

ব্জকগত সাকাৎকার বা ইনারগভউসযর জন্ গক মসন রাখা গরতপূণ র?

আপনোর র্ককগত সোকোৎকোশর সত্ করো রলশত এরং আপনোর এসোইলোম দোবর সমশকর সমস পোসবঙক
তর্ পদোন করো সরশচশয় গরতপণূ র। বরসোবরত পশশর উতর সদরোর জন্ পসত রোকশরন। উদোহরণসরপ,
আপবন যবদ গোবডর সমকোবনক হন, তোহশল আপনোশক আপনোর মোতৃভোষোয় বনবদরষ গোবডর টুকরোর নোমগবল
কজজোসো করো হশত পোশর, সযখোশন আপনোর সদোকোন অরবসত বছল আশপোশশর নোম, ইত্োবদ। 

এটো গরতপূণ র সয আপবন তর্ রো নবর লুশকোশরন নো। যবদ আপবন এটট কশরন তশর আপনোশক র্োখ্ো
করশত হশর সয আপবন সকন বনবদরষ তর্ পদোন কশরনবন এরং এটট আপনোর বরশোসশযোগ্তোশক কবতগস
করশত পোশর। আপনোর দোবয়ত হশচ অ্োসোইলোম সোবভরশসর সশঙ সহশযোবগতো করো। যবদ তোরো মশন কশর সয
আপবন তোশদর পবত সহশযোবগতো করশছন নো,  তোরো সহশযোবগতোর অভোশরর বভবতশত আপনোর দোবরটটশক
পত্োখ্োন করশত পোশর। 

আপনোর কোবহনীর সংহবত খুরই গরতপণূ র। মশন রোখশরন আপনোর কোবহনী পবররোশরর সদস্শদর এরং
অন্োন্ উপলভ্ তর্ বগক পুবলশ ডোটোশরস,  আনজরোবতক সংরোদ এরং তর্ যো আপবন পূর ররতর
সোকোৎকোশর বদশয়শছন তোর সোশর যোচোই করো হশর। আপনোর কোবহনী এই উৎসগবলর সোশর সোমঞস্পূণ র নো
হশল আপনোর দোবর অবরশোস্ গণ্ করো হশর এরং সমরত পত্োখ্োত হশর।
পোসবঙক তর্টট হশচ সয আপগন ককন আপনার কদশ কছসড এসসসছন, ককন আপগন আপনার কদসশ
গফসর আসসত পারসবন না এবং আপগন ইউসরাসপ গকভাসব এসসসছন। 
আপনোর সদশ ত্োগ করোর জন্ আপনোর কোরণ র্োখ্ো অরশ্ই গবসাগরত ভোশর করশত হশর।
যবদ আপবন মশন কশরন সয আপনোর দোবর (রোজননবতক) অ্োসোইলোশমর বসবত পোওয়োর সযোগ্, তোহশল 
পবরষোরভোশর র্োখ্ো করন       ককন আপগন ব্জকগতভাসব ভয পাসচন আপনার জাগত, ধম র, 
জাতীযতা,          রাজননগতক মতামত বা একঠট গনগদরষ সামাজজক কগাষীর সদস্তার গভগতসত
গনপীডন।        আপনোর কোশছ যবদ এই বরষশয় সকোন পমোণ রোশক,    সসটো সোকোৎকোশরর সমশয় সদখোন।   যবদ নো
হয়,          তোহশল আপনোর ওপশর সয বনয রোতন হশয়শছ তো বরসোবরতভোশর র্োখ্ো করন। 

ইগঙত  :   সোকোৎকোশরর     পূশর র     আপনোর     কোবহনী     সবরসোশর     বলশখ     রোখশল  ,   আপনোর     সকসগবলর     জন্     গরতপূণ র  
সরবকছু     সরণ     করশত     আপনোশক     সোহোয্     করশত     পোশর  ।  

উশলখশযোগ্ গরতপণূ র বরষয় হল: 
তাগরখ এবং সমযগগল: ঘটনোরলী যখন ঘশটশছ, তখন আপবন আপনোর সদশ সছশড চশল যোন।
সানগগল: ঘটনোরলী সযখোশন ঘশটশছ।
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মানুষ:  যবদ আপনোর মশন রোশক এগশলোশত জবডত সলোশকশদর নোম,  তশর এটট অ্োসোইলোম পবরশষরোশত
আপনোর দোবরগবল বমবলশয় সদখশত সহজ কশর সতোশল।

আরোর মশন রোখশরন,  সয তোরো যো কজজোসো করশর,  তোর ভোসো ভোসো উতর নয়,  বকন খুর বরসোবরত বররবৃত
বদশত হশর। যবদ আপনোশক কজজোসো করো হয় সয আপনোর সদশ সছশড সকন চশল এশসশছন আপবন, তোহশল,
"আবম একটট ভোল ভবরষ্ত চোই" -  এইরকম সোধোরণ রোক্োংশ র্রহোর নো করোর সচষো করন|  খুর বনবদরষ
হশত সচষো করন এরং আপনোর বনশজর র্ককগত গল রলুন: সকন আপনোর ভবরষ্ত সনই সদশশ? আপনোর
জীরন সকোরোয় বনশয় সগল এরং আপনোর ওপশর বক বক হুমবক বছল?

উদোহরণ  :   ২২ সশ সসশপমর আবম আমোর চোচোশতো ভোই আবলুো আকজল এরং মোহোমমোন আকজল সোশর
আমোশদর শহর তোবদশফর সকনীয় রগ রশকশত বছলোম যখন আইএসআইএশসর সদস্রো এশস আমোশদর কুবদর
সভশর সগফতোর কশর। আমোশদর সকনীয় পশোসবনক অবফশস বনশয় যোওয়ো হশয়বছল সযখোশন আমরো খোশলদ
নোশম একজন কমোনোর আমোশদর মোরধর কশর যোশত আমরো সীকোর কবর সয আমরো কুবদর। 

যবদ এই সোকোৎকোশরর জন্ সকোন সকোন বরষয় আপনোশদর জোনো উবচত সস বরষশয় সশনহ রোশক,  একটট
এনকজও (বগক কোউকনল ফর বরবফউকজ)  রো সমোরোইল ইনশফো তর্ টটশমর সশঙ সযোগোশযোগ করন এরং
আমোশদর একজশনর সোশর এই র্োপোশর আশলোচনো করন।

ইনারগভউসত আগম কয তথ্ পদান কগর কসটার গক হসব?

সোকোৎকোশর সদওয়ো তর্টট সগোপনীয় এরং অন্শদর সোশর ভোগ করো হশর নো। ইনোরবভউ সরকডর করো হশত
পোশর। যবদ নো হয়,  একটট সবচর আপনোর সোকোৎকোশরর একটট পবতবলবপ করশর। সোকোৎকোশরর সশশষ
পবতবলবপ আপনোশক পশড সশোনোশনো হশর, এরং বকছু যবদ সটঠকভোশর সলখো হয়বন মশন হয়, আপবন আপবত
করশত পোশরন। 

আগম যখন আশয গনজচ তখন গক গক অগধকার পাসবা?

যবদ আপবন এসোইলোম রো সোরবসবডয়োবর সুরকো পোন তশর আপবন বতন রছর ধশর বগশস একটট আরোবসক
পোরবমট পোশরন। আপনোর অবধকোর আশছ বশকো, সোস্শসরো এরং শম রোজোর পশরশ করোর। আপনোর মূল
পবররোরভুক সদস্শদর জন্ একটট সমোরনো আশছ এরো সপশত পোশর একটট বভসো এরং গীশস আপনোর সোশর
পুনবম রলন হশত পোশর,  বকন শধুমোত যবদ আপবন শরণোরর হন বকন সোরবসবডয়োবর সুরকো সপশল নয়। মশন
রোখো দরকোর সয এই পককয়ো জটটল এরং দীঘ র হশত পোশর।

দযা কসর সসচতন কহান কয আপগন ককবল নগদ সহাযতা এবং আবাসন কপসত পাসরন আপনার
গীসসর মসধ্ আশয কদওযা কথসক সসব রাচ ছয মাস পয রন।

যগদ আগম আশয পাই তসব গক আগম অন্ কদসশ ভমণ করসত পাগর?

যবদ আপবন শরণোরর অরসো মঞগ জু র করো হয়,  আপবন আশরদন করশত পোশরন এইটোর জন্ উদোস     ভমণ  
নবর। এটট পোরোর জন্ কশয়ক মোস লোগশত পোশর। এই ভমণ নবর বনশয় আপবন সয সকোন জোয়গোয় ভমণ
করশত পোরশরন - আপনোর বনশজর সদশ ছোডো - পবত     ছয়     মোশসর     মশধ্     বতন     মোস     । আপবন যবদ সোরবসবডয়োবর
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সুরকো পোন,  তোহশল আপবন আপনোর পোসশপোটরটট রোখশত পোরশরন আপনোর উৎপবত সদশশর আপবন যবদ
আপনোর বনশজর সদশশর কতৃরপশকর কোছ সরশক পোসশপোটর সপশত নো পোশরন তশর আপবন একটট শরণোরর
ভমণ নবরর জন্ আশরদন করোর অবধকোরী। 

এটো     মশন     রোখশরন     সয     একটট     শরণোরর     ভমণ     নবর     একটট     পোসশপোশটরর     মত     নয়  ।     এটট     আপনোশক     এমন     সদশটটর  
নোগবরকত     বদশচ     নো     যো     এটটর     পদোন     কশর  ,   তোই     এটট     আপনোশক     ইউশরোশপর     মশধ্     মুক     চলোচল     করোর     সমস  
অবধকোর     সদয়     নো     যো     একটট     পোসশপোটর     সদশর  ।   একটট     শরণোরর     ভমণ     নবর     আপনোশক     সোয়ীভোশর     অন্  
ইউশরোপীয়     সদশশ     সোনোনর     রো     সসখোশন     কোজ     করোর     অনুমবত     সদয়     নো  । আপবন যবদ অন্ ইউশরোপীয় সদশশ
যোন তোহশল, আপনোশক সকোন সসরো সপশত সংগোম করশত হশর এরং গীস বফশর সযশত হশত পোশর।

যগদ আমার এসাইলাসমর দাগব পত্াখ্ান করা হয তসব আগম কী করসত পাগর?

আপনোর আশরদন রোবতল হশল,  আপনোর অবধকোর আশছ একটট     আশরদন     জমো     বদন     বগক আপীল
কতৃ রপশকর কোশছ আপনোশক সদওয়ো সময়সীমো মশধ্ আপনোর আবপল জমো করো দরকোর। আপবন
আপনোর পছন মত একজন আইনজীরী রো অন্ কোউকনলোশরর সমর রন চোইশত পোশরন। বগক     বলগ্োল     এইড  
বসশসম     রো     এনকজওর     মোধ্শম     বরনোমূশল্     বলগ্োল     এইড     সপশত     আপনোর     অবধকোর     আশছ  ।   যবদ আপনোর
আশরদন পত্োখ্োন করো হয়, তোহশল আপবন বগক আদোলশত আশরদন করশত পোশরন।

যবদ আপবন একটট আশরদন জমো নো কশরন এরং আপনোর কোশছ এই সদশশ রোকোর অনুমবতপত নো রোশক,
তোহশল আপনোশক সদশশ সফরত পোঠোশনোর /  বনর রোসশনর পককয়োটট শর হশর। উপরন,  আপনোর সদশশ
সসচোয় বফশর যোরোর সমোরনো সমশকর আপনোশক তর্ সদওয়ো হশর।

এই তথ্ অনলাইন কপসত দযা কসর আমাসদর কফসবুক পৃষায যান:  গীসস উদাসসদর জন্
কমাবাইল ইনসফা ঠটম 
https://www.facebook.com/mobileinfoteam 
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