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অ্যাসাইলাম সন্ধানকারীদের কর্তব্য
এব্ং অ্ধিকাদরর ওপর র্থ্য শীট
সািারণ র্থ্যগুধল প্রথ্দম পড়ুন!
অনুগ্রহ করে ননম্ননিনিত নিষয়গুনি িক্ষ্য করুন:

1. আপনাে অযাসাইিাম পদ্ধনতরত আমারেে সরে সহর ানিতা করুন!

সিবো সনতয কথা িিুন!

আপনাে স্বারথব সর্র্ার সদে এব্ং সম্পূণতভাদব্ আপনার আদব্েন পত্র পপশ করাআপনার একটা
কর্তব্য।ভু ি তথয আপনাে নিশ্বাসর ািযতাে ক্ষ্নত কেরি! আপনাে অযাসাইিামপদ্ধনতরত নক নক
তথয আপনাে দেওয়া দেওয়া উনিত দস িযাপারে নপপি স্মািিাে (রিাোিািানকােী) অথিা
স্মািিাে সংস্থাে কথা শুনরিন না।আপনন

া িরিন তা

নে সতয না হয় তাহরি দস সকি

পোমর্ব আপনাে ক্ষ্নত কেরত পারে!
 অপ্ররয়াজনীয় নিধা ছাড়াই (অযাসাইিাম আরিেন নহসারি ননম্ননিনিত উরেিয)আন্তজবানতক
সুেক্ষ্াে জনয আপনাে আরিেন
িযািযা করুন। িন নজজ্ঞাসা কো হরি তিন প্ররয়াজনীয় সংনিষ্ট নিষয়গুনি সততাে সরে দপর্
করুন!


ত তাড়াতানড় সম্ভি আপনাে সকি সাক্ষ্য-প্রমাণানে দপর্ করুন।

 ইনতমরধযই

নে আপনন অনয দকান ইউরোপীয়ান দেরর্ দথরক থারকন তা আমারেে িিুন।

 কততব পক্ষ্রক কারছ দকান ভু ি তথয দেরিন না। নাম, পূরিব িযিহৃত নাম, জন্ম তানেি,
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আরিকাে িাসস্থারনে দের্,
আরিকাে অযাসাইিাম আরিেনগুনি, এে সরে পানেিানেক এিং সামানজক সম্বন্ধগুনিে সম্বরন্ধ
সনতয নিিেণগুনি নেন।
 আপনাে জাতীয়তা, অথিা আসি দের্ অথিা আপনাে ননথপরেে সতযতাে (উোহেণস্বরূপ,
ভ্রমরণে ননথপে, দেরনে টিনকট) িযাপারে কততব পক্ষ্রক প্রতােণা কেরিন না। এটা আপনাে
অযাসাইিাম আরিেরনে মূিযায়রন দননতিািক প্রভাি দেিরত পারে এিং আপনাে আরিেনপেটি
তত্ক্ক্ষ্ণাত িানতি হরয় দ রত পারে।
 দকন আপনন অযাসাইিারমে দিাোঁজ কেরছন এিং কততব পরক্ষ্ে িাো আপনারক নির্েভারি
নজজ্ঞানসত সংনিষ্ট ঘটনাগুনিে িযাপারে সতযপূণব তথযগুনি নেন।


নে আপনন একটা পেীক্ষ্াে (সাক্ষ্াত্ক্কাে) জনয ডাক পান, অনুগ্রহ করে নননদব ষ্ট সমরয় ও
স্থারন উপনস্থত হন। একই ভারি,

নে আপনন পেীক্ষ্াে জনয একটা ডাক পান (উোহেণস্বরূপ,

একজন ডাক্তারেে অথিা নিরর্ষরজ্ঞে িাো), তাহরি নননদব ষ্ট সমরয় ও স্থারন সর্েীরে উপনস্থত
হন এিং এই তেরন্ত সহর ািীতা করুন। অনুগ্রহ করে এই সাক্ষ্াত্ক্কােগুনিরত আমারেে সরে
কাজ করে আমারেে সাহা য করুন!


নে আপনন অসুস্থতাে কােরণ সাক্ষ্াত্ক্কারে উপনস্থত হরত না পারেন, তাহরি
তত্ক্ক্ষ্ণাতকততব পক্ষ্রক জাননরয় নেন, এিং ডাক্তারেে কাছ দথরক নননিতকেণ র্ংসাপে এরন
নেন। এছাড়াও

িন আপনন অনয দকান কােরণ সাক্ষ্াত্ক্কারে আসরত পােরছন না, তিনও

কততব পক্ষ্রক িিুন!


িন কি কো সাক্ষ্াত্ক্কারে আপনন অননুরমানেত উপনস্থত থারকন, তিন অযাসাইিাম কততব পক্ষ্
ননিয় অনুমান কেরিন দ

আপনন পদ্ধনত দথরক ননরজরক প্রতযাহাে করে ননরত িান। আপনাে

অযাসাইিাম পদ্ধনত পনেতযক্ত হরয় দ রত পারে, অথিা একটা দননতিািক নসদ্ধারন্ত দপ োঁছরত পারে
অথিা আপনাে জনয দগ্রেতানে পরোয়ানা দিে হরত পারে।
 নিনিতকেণ পদ্ধনতরত সহর ানিতা করুন (উোহেণস্বরূপ, আঙু রিে ছাপ দনওয়া, পাসরপাটব
ছনিে িযিস্থা)!
 আপনাে ডারকে ঠিকানাে প্ররতযকটি পনেিতব রনে িিে আপনন কততব পক্ষ্রক অির্যই জানারিন অথবাতর

ঠিকানায় আমো আপনাে ডাক পাঠিরয়নছ। িন আপনন নিরেরর্ থাকরছন তিনও এটা

প্রর াজয হরি।

িন আপনন অনিয়ায় আরছন, তিন নতন নেরনে মরধয দেনজরির্ন অনধকতব াে
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সরে সংর াি কেরিই িিরি। আপনন একজন অনুরমানেত িযনক্তে দনাটিনেরকর্রন আমারেে
জানারত পারেন,

াে কারছ দনাটিনেরকর্ন দেওয়া হরত পারে (র মন, অনিয়াে একজন

পনেনিত আিানসরকে, োতিয সংস্থা প্রভত নত)।


এটা আপনাে জনয িুি জরুেী দ
পাঠারনা হরি।

অনধকতব া জানরিন দ

দকান ঠিকানায় আপনাে নিঠিপে

নে আপনন আপনাে পনেিনতব ত ঠিকানা আমারেে না জানান, তাহরি আপনাে

পরক্ষ্ এটা একটা দননতিািকেিােি হরত পারে:

 টিএম

নে একটা কি আপনারক প্রোনকেরত না পাো

ায়, আপনাে অযাসাইিাম পদ্ধনত

পনেতযক্তহরত পারেঅথিা একটা নিপেীত নসদ্ধারন্ত দপ োঁরছ দ রত পারে। আপনন ননিবাসরনে
নিপরক্ষ্ আপনাে সুেক্ষ্া হাোরত পারেন!
 টিএম নে কততব পক্ষ্ আপনারক নিজ্ঞনি না পাঠারত পারেন, তহরি আপনন হয়ত একটা আইনী
আরিেরনে গুরুত্বপূণব দর্ষ সীমা হাোরত পারেন(উোহেণস্বরূপ, একটা আপীি)।
 টিএম

এে েরি দকারটবে নসদ্ধান্ত আইনত বিধ হরয়

ারি এিং ননিবাসরনে নিপরক্ষ্ আপনাে

দকান সুেক্ষ্া থাকরি না।


নে আপনন িরিন দ

আপনন একজন অপ্রািিয়স্ক এিং তাে িযাপারে সরেহ থাকরি,

আপনারক অপনেিতব নীে সাটিবনেরকরটে িাো অথিা অনয দকান ধেরণে নননিতকেরণে িাো
আপনাে অপ্রািিয়স্কতাে প্রমাণ নেরত হরি।

নে আপনন এটা কেরত না পারেন, তাহরি িয়স

ননণবরয়ে জনয অনধকতব া দমনডকযাি পেীক্ষ্াে আরের্ নেরত পারেন।িয়স ননধবােরণে িযাপারে
আেও তথয একটা পতথক র্ীরট পাওয়া
 আপনন

ারি।

নে একজন সেীনিহীন নািািক হন, অথবাৎ আপনাে িয়স ১৪ িছরেে কম হয়, কততব পক্ষ্

আপনাে জনয পনেিারেে দিাোঁজ কেরত িাধয নয়। আপনাে পনেিারেে দিাোঁজ কোে জনয আপনাে
আরিেন

কোে সুর াি েরয়রছ। কততব পক্ষ্ পনেিারেে দিাোঁজ কোে জনয আপনারক সাহা য কেরি।

সেীনিহীন নািািরকে পনেিােরক িুোঁরজ পাওয়া ননরয় আরো তথয একটা নভন্ন তথয পাতায় পাওয়া

 আপনন

ারি।

নে একজন সেীনিহীন প্রািিয়স্ক হন, অথবাৎ আপনাে িয়স ১৪ িছরেে দির্ী হয়, কততব পক্ষ্

আপনাে জনয পনেিারেে দিাোঁজ কেরত িাধয। আপনন অির্যই পনেিারেে দিাোঁজ কেরত সহর ানিতা
কেরিন এিং আপনাে পানেিানেক সম্পকব প্রমাণ করে এমন সি তথয হানজে কেরিন। একইভারি,
পনেিারেে দিাোঁজ কোে কারজ এই প বন্ত

ত েিােি পাওয়া নিরয়রছ তা দেডারেি অনেসরক আপনন

অনিিরম্ব জানারত িাধয। প্রািিয়স্ক নািািরকে পনেিােরক িুোঁরজ পাওয়া ননরয় আরো নিস্তানেত তথয
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একটা নভন্ন তথয পাতায় পাওয়া

ারি।

নে আপনন একটা দ ািার াি দকরে একজন গৃহহীণ ধহসাদব্ পরধিস্ট্রীকৃর্ হন, তাহরি



আপনন স্বয়ংনিয় ভারিই একজন ধিউটি অ্ফ ধরদপাটিতং-এে নিষয় হরিন।ঐ সংর াি দকরেে
ননকটিতী পুনির্ দের্রন প্রনত দিাদ নেন অন্তে আপনারক নেরপাটব কেরত হরি। এই নেরপাটিবং
এে নডউটিে নেনটি আেম্ভ হরি িতহহীণ নহসারি দেনজিীকত ত হওয়াে পরেে প্রথম কারজে নেন
দথরক।

তনেন আপনন একটা ভনতব পদ্ধনতে মধয নেরয়

ারিন ততনেন এই িযিস্থাটি প্রর াজয

 একিােঅযাসাইিারমেজনযআপনােআরিেনজমারেওয়াহরয়রিরি,

আপনােপ্রাথ্ধমক

হরি না।

‘ধরদসপশানদসন্টাদর’ স্থাযীভাদব্ উপলব্ধ থ্াকার প্রদ ািন
শুরুে

সময়

প্রনিয়াকেণ

এিং

তেন্তমূিক

ধাপগুনি

সম্পূণব

তক্ষ্ণ না অনুরমােন প্রনিয়াে
না

হয়,

া

সরিবাচ্চ

১২০

ঘন্টা।এইসমরয়ে জনয আপনারক লাল প্রধসধিওর কািত ইসুয কো হরি।
পতথক দক্ষ্রে এই সরিবাচ্চ সম
উনন্নত হরত পারে।

সীমা ১২০ ঘন্টাটি দেডারেিঅনেসকততব ক সরিবাচ্চ ৪৮ ঘন্টায়

নে এইরূপ িনদ্ধবত সীমা কা বকে হয় তাহরি আপনারক নিনিত নিজ্ঞনি

দেওয়া হরি। অনুগ্রহ করে ‘ইনরো পরয়রন্ট’ নজজ্ঞাসা করে ননন
ডাক্তারেে কারছ

াওয়া িা অনেরসে কাজকমব সােরত

নে এই সমরয়ে মধয আপনাে

াওয়া একান্ত প্ররয়াজন হয়। নেরসপর্ন

দসন্টারে স্থায়ীভারি উপিব্ধ থাকাে সময়সীমায় আপনাে উপনস্থত থাকাে প্রমাণ স্বরূপ সময়সীমা
সমাপ্ত হব্ার পর আপনারক একটি সব্ুি প্রধসধিওর কািত িা সাো ব্সব্াদসর অ্ধিকার
পারধমট ইসুয কো হরি।

যধে আপধন একিন অ্যাসাইলামসন্ধানকারী ধহসাদব্ আপনার সহদযাধগর্ার কর্তদব্য অ্ব্দহলা
কদরন, র্াহদল এটা আপনার ধব্শ্বস্তর্ার পধরদপ্রধিদর্ আপনার আদব্েদনর মূলযা দনর ওপর
একটা পনধর্ব্াচক প্রভাব্ পফলদব্!
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অনুগ্রহ করে আপনাে সহর ানিতা এিং নেরপাটব কোে কতব িয দমরন িিুন।

নে আপনন তা না

করেন, তাহরি দেডারেি অনেস আপনাে িসিারসে অনুমনত িানতি অথিা িনহষ্কাে কোে মামিা
নননিত কোে জনয পেরক্ষ্প নহসারি আপনাে নিরুরদ্ধ অনযানয পেরক্ষ্পসহ আপনারক আটক কেরত
পারে। তাছাড়া অনযানয পনেণারমেও ইনেত নেরত পারে, দ মন কীভারি প্রাথনমক কিযাণ সহায়তা
সমাি কো হরি

অথিা সীনমত িা কী ভারি কা বপ্রণািী-সংিান্ত অসুনিধা দেিা নেরত পারে৷

2. অ্যাসাইলামপদ্ধধর্

a) অ্ধস্ট্র াদর্

অ্যাসাইলাম

অ্নুদমােদনর

িনয

প্রদ ািনী র্াগুধল:
আপনন একটা অযাসাইিাম আরিেন করেরছন।
আপনারক অযাসাইিাম পদ্ধনতরত প্ররিরর্ে অ্নুমধর্ পেও া হরয়রছ।
আপনাে মূি দেরর্ আপনন দ

নন বাতরনে ভরয় আরছন তাে িযাপারে আপনাে কারছ ভাি কােণ

আরছ তা আপনন দেিারত সমথব। এটা আপনাে জানত, ধমব, জাতীয়তা, োজনননতক মতামত
অথিা একটা নিরর্ষ সামানজক গ্রুরপে সেসযপরেে কােণ হরত পারে। আপনন আপনাে মূি দেরর্ে
সুেক্ষ্াে আওতায় আসরত পােরিন না অথিা ভরয়ে কােরণ তা িাইরছন না।

b) সািাত্কার:
 একিাে

িন আপনারক অযাসাইিাম পদ্ধনতরত প্ররিরর্ে অনুমনত দেওয়া হরয়রছ (ইনতমরধয

সাধােণ তথয র্ীরট দ মন িযািযা কো হরয়রছ), তিন একজন দেডারেিঅনেসকমবিােী আপনাে
সাক্ষ্াত্ক্কাে গ্রহণ কেরিন। এই কমবিােী সেসয আপনাে মূি দেরর্ে পনেস্থনতে িযাপারে
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অিিত আরছন আিং আপনাে আরিেরনে ওপে নসদ্ধান্ত দনরিন!

 এই সাক্ষ্াত্ক্কারে আপনাে অযাসাইিাম আরিেরনে কােণগুনি ের্বারতই হরি।অনুগ্রহ করে
আপনাে নন বাতরনে ভরয়ে কােণগুনি ের্বান। আপনারক এটাও দেিারত হরি দ

অনয দকান

দকান নিষয় এিং পনেনস্থনত আপনারক আপনাে মূি দেরর্ নেরে দ ত িাোঁ ধা নেরে।
 নকভারি এিং দকন আপনন পানিরয় এরসনছরিন দস িযাপারে সকি তথয দিাপনীয় নহসারি িণয
কো হরি এিং আপনাে মূি দেরর্ে আনধকানেকরেে কারছ তা হস্তান্তে কো হরি না।
 এটা জরুেী দ

আপনন আপনাে ননজস্ব আসি ভািয, এিং দ

আসি নিপে

আপনারক ভয় দেিারে তা
সম্পূণব ভারি, নিস্তানেত এিং দিাধিময উপারয় উপস্থাপন কেরছন। নকন্তু অনুগ্রহ
করে সনতয কথাটা িিুন!
আপনাে নিিতনতে অসতযতা আপনাে প্রনত নিশ্বাসর ািযতারক ক্ষ্নতগ্রস্ত কেরি।
নে আপনাে নিিতনতগুনি পনেষ্কাে না থারক তাহরি আপনারক অনতনেক্ত প্রশ্ন
নজজ্ঞাসা কো হরি।
 পদ্ধনতে সিবারপক্ষ্া গুরুত্বপূণব অংর্ হি সাক্ষ্াত্ক্কাে। আপনােঅযাসাইিামঅনুরমােন কো
নকনা তাে সম্বরন্ধ

ারি

কততব পরক্ষ্ে নসদ্ধান্ত দনওয়াে জনয এটা নভনি বতেী করে।

 অির্য আপনন আপনাে নিশ্বস্ত একজনরক সাক্ষ্াত্ক্কারে সরে ননরত পারেন, ন নন আপনাে
উনকি অথিা প্রনতনননধ অথিা একজন আইনী পোমর্বোতা হরত পারেন।


নে আপনন আঠারো িয়রসে কম িয়সী একজন হন, আপনাে আইনী প্রনতনননধ (একজন
িািামা, একজন আইনী পোমর্বোতা অথিা োনয়ত্বর্ীি

ুি কিযাণ অনেস) আপনাে

সাক্ষ্াত্ক্কারে অির্যই উপনস্থত থাকরিন।


নে আপনাে নন বাতরনে ভরয়ে নভনি আপনাে ওপে দ ন ননগ্ররহে ঘটনা হয়, তাহরি
আপনাে একই নিরেে িযনক্তে িাো সাক্ষ্াত্ক্কাে দনওয়াে অনধকাে আপনাে আরছই।

নে

আপনন একই নিরেে িযনক্তে িাো আপনাে দেরর্ দছরড় আসাে কােরণে িযাপারে আপনারক
প্রশ্ন কো পছে করেন, তাহরি অনুগ্রহ করে উপ ুক্ত সমরয় আমারেে অিনহত করুন৷

c) পোভাষী:
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ারত আপনন ভাষাে অসুনিধা ছাড়াই আপনাে দছরড় আসাে জনয কােণগুনিরক পুনোয় ঠিক করে
ননরত পারেন, তাে জনয কততব পক্ষ্ আপনারক নিনামূরিযে একজন দোভাষী দেরিন। আপনন

নে িান

আমো আপনাে জনয একই নিরেে একজন দোভাষীে িযিস্থা কনে, অনুগ্রহ করে উপ ুক্ত সমরয়
আমারেে অিনহত করুন৷কততব পক্ষ্ তােপে দ িারনই সম্ভি একই নিরেে দোভাষী িুোঁরজ িাে কেরত
দিষ্টা কেরি৷
এই দোভাষীে একমাে কাজ হি আপনন

া

া িিরছন তা

তেূে সম্ভি সঠিক ভারি অনুিাে

করে দেরিন। আপনাে এিং কততব পরক্ষ্ে মরধয নতনন হরিন সামানয একজন ভাষাে মাধযম, ন নন
কততব পরক্ষ্ে শুধু একজন কমবিােী নহসারি আপনাে িযনক্তিত নিষয়গুনি ননরয় কাজ কোে সমরয়
দিাপনীয়তা িজায় দেরি িানধত হরিন।
দোভাষীরক িুঝরত

নে আপনাে সমসযা হয় অথিা তাে সামরন দিািািুনি কথা িিরত ভয় পান,

তাহরি অনুগ্রহ করে আমারেে কমবিােীে সেসযরক তত্ক্ক্ষ্ণাত জানান। অনুগ্রহ করে দনাট করুন
দোভাষী আপনাে অযাসাইিাম পদ্ধনতে িযাপারে দকান আইনী তথয নেরত পােরিন না হয়ত দেরিনও
না!

d) সািাত্কাদরর পনাট:
সাক্ষ্াত্ক্কাে িিাে সমরয় আপনন

া

া িরিন তা সিই ননথভু ক্ত কো হরি।এে মারন হি

নিনিতভারি ননথভু ক্ত হরি।
আপনাে ননরজে স্বারথব আপনােই জনয সাক্ষ্াত্ক্কারেে পরে নিিেণগুনি দোভাষীে িাো অনুিানেত
হরি। পরে এরত সংরর্াধন অথিা নকছু
তা

ুক্ত কোে সুর াি আপনাে হরি। আপনন

া

া িিরিন

নে সঠিকভারি এিং সম্পূণবভারি ননথভু ক্ত হয়, তাহরি সাক্ষ্ে করে আপনন নিিেণগুনিরক

নননিতকেণ কেরিন। সাক্ষ্াত্ক্কারেে পরে এই নিিেণগুনিে একটা করে কনপ আপনন োিাে জনয
োিী কেরত পারেন।

e)

ধসদ্ধান্ত:

আপনাে অযাসাইিাম পদ্ধনতে ওপে কততব পরক্ষ্ে নসদ্ধান্ত একটা নিনিত নিজ্ঞনিে আকারে দঘাষণা
কো হরি।এই নিজ্ঞনিে গুরুত্বপূণব অংর্গুনি এমন একটা ভাষায় অনুিাে কো হরি দ

ভাষা

আপনন িুঝরত পােরিন।
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এই নিজ্ঞনি হয় িযনক্তিত ভারি অযাসাইিাম কততব পরক্ষ্ে অনেরস হস্তান্তে কো অথিা ইসুয কোহরি
অথিা পুনিরর্ে িাো দপ্রনেত হরি। অনুগ্রহ করে আে একিাে দনাট করুন দ

ঠিকানাে দ

দকান পনেিতব নই কততব পক্ষ্রক সরে সরে জানারতই হরি।
দেডারেিপ্রর্াসননকআোিরতআপীি করে দেডারেিঅনেরসে নসদ্ধান্তরক প বারিািনা কেরত িিাে অনধকাে

আপনাে আরছ। দকিিমাে একটা নননেব ষ্ট সমরয়ে মরধয দেডারেিঅনেরসআপনারক আপীিটা দপর্
কেরত হরি। অতএি অনুগ্রহ করে আপীরিে অনধকাে সম্বন্ধীয় নিজ্ঞনিরত প্রেি ননরেব র্গুনি িক্ষ্য
করুন (র টা হি, আপনন নক আপীি কেরত পারেন এিং দকান সমরয়ে মরধয কেরত পারেন দস
িযাপারে ননরেব র্ািিী)।

f) নধথ্পত্র প্রোন


নে আপনন একটা প্রাথনমক গ্রহণ দকে অথিা নেরসপর্ন দকরে স্থান পান, তাহরি ননথপে
দসিারন আপনারক পাঠিরয় দেওয়া হরত পারে।



নে আপনন একজন আইনী প্রনতনননধ(উনকি) অথিা একজন অনুরমানেত িযনক্তরক আপনাে
হরয় ননথপে গ্রহণ কোে জনয ননিবানিত করেন, তাহরি কততব পরক্ষ্ে দথরক পাওয়া সমস্ত পে
নিননময় দসিারন পাঠিরয় দেওয়া হরি।ভনতব পদ্ধনতে অে নহসারি দকিিমাে কিগুনি আপনাে
কারছই পাঠারনা হরি।



নে আপনন আঠারো িছরেে কম িয়সী হন এিং আপনাে িািামা আপনাে সরে না থারকন,
তাহরি কততব পরক্ষ্ে সকি পে-নিননময় আপনাে আইনী প্রনতনননধে (ভনতব পদ্ধনত অথিা
কিযাণ অনেরসে আইনী পোমর্বোতা) কারছ পাঠিরয় দেওয়া হরি। এইভারি, ভনতব
িিাকািীন সিসমরয় আপনন আপনাে নিনভন্ন িাসস্থারনে
দেরি অির্যই িিরিন, এিং আপনন দকাথায়



ুি

পদ্ধনত

ুি কিযাণ অনেরসে সরে দ ািার াি

ারেন দস িযাপারে তারেে জাননরয় দেরিন।

নে আপনন আপনাে দেওয়া ঠিকানায় সামনয়ক ভারি না থারকন, তাহরি আপনারকরিিা
ননথপেগুনি

দকনেয়ারেে(সাধােণত

দপাে

অনেস)কারছ

জমা

দসগুনিরক সংগ্রহ করে ননরত পারেন। অনুগ্রহ করে িক্ষ্য করুন দ

দেওয়া

হরি।

পরে

আপনন

এই জমাে একটা িযনক্তিত

সেিোরহে প্রভাি আরছ এিং গুরুত্বপূণব সমরয়ে দনাটির্ নপনেয়ড এই সময় পরয়ন্ট দথরকই
আেম্ভ হরি!


নে আইনী কােণ ছাড়াই দকান ননথপে গ্রহণ কেরত অস্বীকাে কো হয়, তাহরি এটা
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ঠিকানায় দছরড় দেওয়া হরি অথিা দকনেয়ারে জমা দেওয়া হরি। অনুগ্রহ করে িক্ষ্য করুন,
ননথপেরক সেিোহ কো হরয়রছ িরি ধরে দনওয়া হরি এিং গুরুত্বপূণব দনাটির্ নপনেয়ড আেম্ভ
হরয়


ারি!

নে আপনন সাম্প্রনতক ঠিকানা না নেরয় থারকন এিং কততব পক্ষ্রক সহরজ আপনাে ঠিনকনারক
নিনিত কেরত না পারেন, তাহরি আপনাে নিজ্ঞনিকততব পক্ষ্ে কারছ জমা করে দেওয়া হরত
পারে। এটারকও িযনক্তিত সেিোহ নহসারি দেিা হরি এিং গুরুত্বপূণব দনাটির্ নপনেয়ড এিন
দথরকই আেম্ভ হরি! অতএি, ঠিকানাে সমস্ত পনেিতব নগুনি অনুগ্রহ করে কততব পক্ষ্রক জাননরয়
োিরিন।



নে, উোহেণস্বরূপ, এই মুহূরতব আপনাে দকান েীঘবস্থায়ী থাকাে জায়িা না থারক, তাহরি
আপনন একজন স্বীকত ত িযনক্তরক আপনাে হরয় ননথপেগুনি গ্রহণ কোে ভাে নেরয় দ রত
পারেন(উোহেণস্বরূপ, অনিয়ায় িসিাসকােী একজন িযনক্ত, োতিয সংস্থা প্রভত নত।) আপনাে
ননথপে দসিারন পাঠিরয় দেওয়া হরি।

 িতহহীণ িযনক্তরেে একটা সংর ারিে পরয়ন্ট (আপনাে িাসস্থারনে স্থানীয় প্রর্াসননক অঞ্চরিে
একটা পরয়ন্ট, দ টা িতহহীণরেে িাো ননয়নমত উপনস্থত থাকা হয়), অযাসাইিাম পদ্ধনতে
েতনষ্টরকাণ দথরক একটা বিধ সেিোরহে পরয়ন্ট নয়।এে মারন অযাসাইিাম পদ্ধনত সংিান্ত দকান
ননথপেই আপনারক দসিারন পাঠারনা হরি না।

g) পরব্র্ী আদব্েন পদ্ধধর্
নে আপনন একটা পেিতী আরিেনপে দপর্ করে থারকন (র মন, একটা আরিেন

াে জনয

আইনী নসদ্ধান্ত ইনতমরধযই দনওয়া হরয় দিরছ, তাে পেিতী একটা আরিেন), নিরর্ষ র্তব গুনি
আপনাে পদ্ধনতরত প্রর াজয হরি। এে সম্বরন্ধ একটা আিাো পুনস্তকা আপনারক তথযগুনি দেরি।

h) অ্যাসাইলাম আদব্েন প্রর্যাহার:
নীনতিত ভারি, আপনন অযাসাইিাম আরিেন পে প্রতযাহাে কেরত পারেন না।
এ সরত্বও আপনন

নে আপনাে অযাসাইিাম পদ্ধনত দর্ষ করে নেরত িান, তাহরি অনধকতব ারেে

নিনিত ভারি আপনারক জানারতই হরি অথিা নেটানীজ পোমর্ব দকে অথিা একজন আইনী
পোমর্বোতাে সাহা য িাইরত হরি।

নে আপনন দেডারেিঅনেরসে নসদ্ধারন্তে নিরুরদ্ধ আপীি কোে
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পরে আপনাে আসাইিাম আরিেন পে প্রতযাহাে করেন, তাহরি এটারক আপীরিে প্রতযাহাে িরি
মরন কো হরি। সাধােণ আইনী প্রনতকাে িযিহাে করে দেডারেিঅনেরসে মূি নসদ্ধারন্তে নিরুরদ্ধ
আপনন আে িড়রত পােরিন না।

i)সম্ভাব্য পেফর্াধর পদরা ানা
অযাসাইিাম কততব পক্ষ্ আপনাে নিপরক্ষ্ একটা দগ্রেতানে পরোয়ানা ইসুয কেরত পারেন


টিএম

ভনতব পদ্ধনত দথরক প্রতযাহাে করেন; দ টা হি

নে

নে কততব পক্ষ্ আপনাে িাসস্থান দকাথায়

আরছ তা না জারনন।


টিএম

ভনতব পদ্ধনতরত

দকে দছরড় িরি

নে আপনন আমারেে কমী সেসযরেে না জাননরয় প্রাথনমক নেরসপর্ন
ান।

 আপনারক নননেব ষ্ট তানেরি কততব পরক্ষ্ে সামরন উপনস্থত হরত অনুরোধ কো সরত্বেওও আপনন

নে

অনুরোধ অমানয করেন৷
নে দথরম
ননরয়

ায়, তাহরি আপনারক সুেক্ষ্া পনেরষিাে িাো অযাসাইিামকততব পরক্ষ্ে কারছ আপনারক

াওয়া হরি!

j) পাধরব্াধরক পদ্ধধর্:

একজন নিরের্ীে এক পানেিানেক সেসয নহসারি ন নন ইনতমরধযই অযাসাইিারমে অথিা সহকােী
সুেক্ষ্াে অনুমনত দপরয়রছন, আপননও একই েকরমে সুেক্ষ্াে আরের্ দপরত পারেন

নে ননম্ননিনিত

প্ররয়াজনীয়তাগুনি দমটারনা হয়:


টিএম

আপনাে পানেিানেক সেসয অনভর ারিে োয়ী হরিনই না।



টিএম

অনয দেরর্ আপনাে পনেিারেে সরে আপনাে িতব মান পানেিানেক জীিন

াপন িানিরয়

াওয়া আপনাে পরক্ষ্ সম্ভি নয়।


টিএম

আপনাে পনেিারেে সেরসযে নিপরক্ষ্ অযাসাইিাম অস্বীকাে অথিা সহকােী সুেক্ষ্া

সংনিষ্ট আইনী নিিাে স্থনিত থাকরত অির্যই পােরি না।


টিএম

আপনন অির্যই একজন ইইএ নািনেক অথিা সুইজােিযারেে নািনেক হরত পােরিননা।



টিএম

আপনাে আরিেন পরে উনেনিত পানেিানেক সেসয পানেিানেক পদ্ধনতরত অযাসাইিাম
Merkblatt Pflichten und Rechte/Bengali/2015

- 11 -

অথিা সহকােী সুেক্ষ্া নাও দপরত পারেন। নে পানেিানেক সেসয একজন অনিিানহত িাচ্চা
অথিা অপ্রািিয়স্ক হন, তাহরি এই ননয়ন্ত্রণ প্রর াজয হরি না।

পানেিানেক সেসয মারন, উোহেণস্বরূপ: ননভব ের্ীি আত্মীয়, অপ্রাি িয়স্ক একজন িাচ্চাে িািামা
এিং অনিিানহত িাচ্চাো

াো অপ্রাি িয়স্ক। নিিানহত েম্পনতে দক্ষ্রে, পনেিারেে ইউননটটিে

ইনতমরধয মূি দেরর্ িাস্তি অনস্থত্ব থাকরতই হরি।

k) ব্াস করার অ্নুমধর্পদত্ররঅ্ধিকার:
নে আপনন অযাসাইিাম পদ্ধনতরত প্ররিরর্ে অনুমনত পান, তাহরি আপনারক একটা িাস কোে
পােনমটদেওয়াহরি। আইরন আিদ্ধ নসদ্ধান্ত অথিা অযাসাইিাম পদ্ধনতে সমানিে সরে পােনমরটে
নিনেন্নতা বিধ হরি। এই পনেনস্থনতরত, আপনন অির্যইঅযাসাইিাম অনেরস পােনমট দেেত দেরিন।

l) উত্তরকালীন সুরিারঅ্ধিকাধরদের িনয পারধমট:
আপনন একটা উিেকািীন দেনসরডন্স পােনমট পারিন

নে কততব পক্ষ্ এটা প্রমাণকরে দ

িাস্তনিক

পরক্ষ্ আপনন অযাসাইিারমে অনধকােী নন, নকন্তু আপনাে মূি দেরর্ে পনেনস্থনতে কােরণ,
আপনারক ননিবাসরন অথিা দেেত পাঠিরয় নেরত পাো
মততুযেে

সংিান্ত

ননরষধাজ্ঞা,

নন বাতন

কােরণ)।দেডারেিঅনেসউিেকািীন

সুেক্ষ্া

অথিা(অমাননিক
পাওয়াে

ারি না (জীিরনে অনধকাে ভরেে,
অথিা

দ ািযতাে

অপেস্থ

একটা

কাডব

িযিহারেে

ঝুোঁ নকে

আপনারক

প্রোন

কেরি।
এই পােনমট আপনাে পনেিরয়ে প্রমাণ এিং অনিয়ারত আপনাে থাকাে বিধতাে কাজ সম্পােন
কেরি।

তক্ষ্ণ না িনধবত সমরয়ে ওপে একটা আইনী নসদ্ধান্ত হরে ততক্ষ্ণ প বন্ত িসিারসে

অনধকাে কা বকে থাকরি,

নে িনধবত সমরয়ে জনয আরিেন পে িসিারসে অনধকারেে দময়াে

দর্ষ হওয়াে আরিই কো হরয় থারক।

দ

সকি কােণগুনি

া আপনারক দেেত না পাঠারনা অথিা আপনাে মূি দেরর্ ননিবাসরন না

পাঠারনাে নভনি নছি, তা মুরছ দিরি, সামনয়ক িসিারসে পােনমট প্রতযাহাে করে দনওয়া হরি।
দ

সকি িযনক্তরেে উিেকািীনিসিারসে অনধকারেে পােনমট নছি এতিাো তারেে আে বিধতা
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থাকরি না।
এই ধেরণে নসদ্ধান্ত নিনিত আকারে নননিত কো হরি।দেডারেিপ্রর্াসননকআোিরত এযাপীি করে
দেডারেিঅনেরসে নসদ্ধান্তরক পুননিবরিিনা কোে অনধকাে আপনাে আরছ। িূ ড়ান্ত নসদ্ধারন্তে পে

পােনমটটিরক কততব পরক্ষ্ে কারছ নেনেরয় নেরত হরিই।

m)পরামশত :
ভনতব ে পদ্ধনত িিাে সমরয় আপনন নিনা মূরিয স্বাধীন আইনী পোমর্বোতা পারিন। এ ছাড়াও
আপনাে মামিায় স্থানীয় সাহা যকােী সংস্থাগুনি (োতিয, ধমবপ্রিােক সাহা য গ্রুপ, খ্রীেীয় এিং
আনযানয) আপনারক সাহা য কেরত পারেন এিং নিনা িেরি অযাসাইিাম পদ্ধনতরত আপনাে
প্রনতনননধত্ব কেরত পারেন। আেও িযাপাে দ
(উনকি) অির্যই িযিহাে কেরত পারেন।

পােরি আপনন আপনাে ননজস্ব আইনী প্রনতনননধত্ব
নেও এে িেি আপনারকই িহন কেরত হরি।

3. শাধস্ত-ধব্ষ ক ব্যব্স্থা:

অ্নুেহ কদর পনাট করুন পয ধনম্নধলধির্ কাি, অ্নযদের মদিয অ্ধভদযাগ তর্রী কদর:


নে আপনন এগুনি সতয নয় জানা সরত্বও অযাসাইিামকততব পরক্ষ্ে কারছ অযাসাইিাম পদ্ধনতরত
আপনাে পনেনিনত অথিা উত্ক্রসে সম্বরন্ধ ভু ি তথয দেন, তাহরি আপনারক নিিারেে জনয
অনভ ুক্ত কো হরি।

 অযাসাইিাম পদ্ধনত িিাকািীন

নে আপনন নেরপাটব কেরত অিরহিা করেন, তাহরি আপনারক

নিিারেে জনয অনভ ুক্ত কো হরি।
 ভনতব পদ্ধনত িিাকািীন

নে আপনন সীমানা ননয়ন্ত্রণ দেিা িঙ্ঘন করেন তাহরি আপনারক

নিিারেে জনয অনভ ুক্ত কো হরি।
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