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সাধারণ তথ� 

অ�াসাইলাম প�িতর 
স�ে�  

 
 
 

আপিন আপনার অ�াসাইলাম আেবদন প� েপশ 
কেরেছন এবং আপিন এখন 

 

ভিত� প�িতেত 
 
. 
েযখােন আপনােক আপনার �মণ এবং অন�ান� �েয়াজনীয় তথ� স�ে� �� করা হেব� 
 

 

এক নজের প�িত 
 
 
1.) আপিন অি�য়ােত পুিলেশর কােছ অথবা একটা সুর�া পিরেষবার কােছ একটা 

অ�াসাইলােমর জন� আেবদন প� েপশ কেরেছন� 

2.) যিদ আপিন আ�েয়র জন� একিট আেবদন েপশ কের থােকন, তাহেল পুিলশ আপনার 
পিরচয় এবং �মণ পথ সং�া� িজ�াসাবাদ করেব৷ 

   পুিলেশর �ারা �াথিমক সা�াত ্কার  েনওয়া, এবং েফডােরল অিফস-এর ইিমে�শন এবং 
অ�াসাইলাম িবভাগিট িন�িলিখত িবষয়�িলর ব�াপাের িস�া� েনওয়ার পের আ�জ�ািতক  
সুর�ার জন� সংি�� কতৃ �পে�র  কােছ আপনার আেবদন েপশ করা হয়: 

   -আপনােক একিট আ�িলক অিধদ�েরর �াথিমক অভ�থ �না  েকে�(পুিলশ �ারা �ানা�রণ) 
হািজর হেত বলা হেয়েছ অথবা 

   -একিট িবেশষ অভ�থ �না  েক� আপনার জন� িনিদ�� করা হেয়েছ৷  
    িন��ািরত  অভ�থ �না  েকে� আপনার যাওয়া আসা িনখরচায়৷ িবনামূেল� পিরবহন ইিতমেধ�ই 

�াথিমক কল�াণ সহায়তার অংশ৷ 
    অভ�থ �না  েক� অথবা আপনার জন� েকান অ�লিট িনিদ�� কের েদওয়া হেব তা চয়ন করার 

অিধকার আপনার েনই৷ 
আপনার অ�াসাইলােমর জন� আেবদন তখনই গৃহীত  হেব যখন এটা একজন ব�ি�গতভােব 

�াথিমক িরেসপশন েকে� েপশ করা হেব� আপনােকও �াথিমক িরেসপশন েকে� িনেয় 

যাওয়া হেত পাের� 
 

 একমা� তার পেরই অ�াসাইলাম প�িত আর� হেব� যিদ আপনােক �াথিমক িরেসপশন 

েকে� িনেয় যাওয়া না হয়, তাহেল সা�াত ্কাে রর  পের, অনুস�ান  এবং িচি�তকরণ হেয় 
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যাওয়ার পের েপশ করা আেবদনপ�েক ৈবধ বেল ধের েনওয়া হেব� যিদ আপনার বয়স ১৪ 

বত্ সেরর  কম হয় এবং আপনার মাতা-িপতা েকাথায় আেছন আপিন জােনন না, তখন �াথিমক 

অভ�থ �না  েকে� �ধুমা� আইিন উপেদ�ার উপি�তেত িবষয়িট িনি�ত করার পরই আেবদন 

প�িট জমা েনওয়া হেব৷ অনু�হ কের সকল নিথপ� যা আপিন সে� কের এেনেছন তা 

েপশ ক�ন - আপনার েপাষাক পির�দ এবং মালপ� আপনার সমিলে�র একজন কম �চারীর  

�ারা ত�ািস করা হেব� 

আপনার পিরচয় �িত�ার জন� এবং অি�য়া আপনার অ�াসাইলাম আেবদনপে�র জন� 

আেদৗ দািয়�শীল িকনা তা পরী�া করার জন� আপনার আঙু েলর  ছাপ েনওয়া হেব� আপিন 

3 িদেনর মেধ� একটা সবুজ  প�িত-কাড� পােবন, যিদ না এই কাড�িট  ইসু� করার আেগ 

ইিতমেধ� আপনার প�িত অনুেমািদত হেয় থােক, েসে�ে� Asylgesetz 2005 (AsylG 

2005 – এসাইলাম অ�া� 2005) (েহায়াইট কাড� )-এর § 51 অনুসাের  যিদ, আপিন 

বসবােসর অিধকােরর কাড� পােবন৷ 

       
3.)এখন আপিন আপনার অ�াসাইলাম আেবদনপ� েপশ কেরেছন, আপনার পিরচয় 

এবং যা�ার স�ে� পুিলশ আপনােক িজ�াসাবাদ করেবন� 

4.)ভিত� প�িতর একটা অংশ িহসােব - যিদ না আপনার আেবদন ইিতমেধই অনুেমাদন করা হেয় 

থােক - কমপে� একবার একজন ব�ি�র �ারা আপনার সা�াত ্কার  েনওয়া হেব িযিন আপনার 

অ�াসাইলাম আেবদেনর ব�াপাের িস�া� �হণ করেবন� অিধকত� ােদর  সে� সা�াত ্কাে রর  

সমেয় আপিন আপনার একজন িব�� তৃতীয়  প�েক এবং একজন �িতিনিধেক আপনার 

সে�  আনেত পােরন�আঠার বছেরর কম বয়সী অ�াসাইলাম স�ানকারীেদর সে� 

সা�াত ্কাে রর  সমেয় একজন আইনী �িতিনিধেক উপি�ত থাকেতই হেব� 

5.)িন�িলিখত ভােব ভিত�র  প�িত েশষ হেত পাের: 

 
 
যিদ আজ পয ��  প�িত েদখায় েয আপিন স�বত অন� েদেশ (একটা িনরাপদ তৃতীয়  েদেশ) 

েথেক িনয �াতেনর  সুর�া পাে�ন অথবা আপনার আেবদনপ� পরী�া করার জন� অন� েদশ 

দািয়� িনে�, তাহেল অি�য়ােত আপনার অ�াসাইলাম আেবদন বািতল করার মন� হেত 

পাের, অথবা অন� েকান কারেণ এটা বািতল হেল, আপনােক তা আেগই জািনেয় েদওয়া হেব 

এবং আপনােক একজন আইনী পরামশ �দাতা  েদওয়া হেব�পেরর ব�ি�র কাজ হেব পরামশ � 

েদওয়া এবং িতিন পেরর সা�াত ্কার�িলে ত  উপি�ত থাকেবন� যত তাড়াতািড় স�ব িস�া�িট 

আপনােক জািনেয় েদওয়া হেব� 

 
❖ সা�াত ্কাে রর  পের, প�িতর ওপর একটা িস�া� িন�িলিখত আকাের হেত 

পাের: 
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❖ অ�াসাইলাম প�িতেত আপনােক �েবেশর অনুমিত েদওয়া হেব না: আপিন একটা 

�ত�া�ােনর অথবা বািতেলর িব�ি� পােবন� 

❖  অ�াসাইলাম প�িতেত আপনােক �েবেশর অনুমিত েদওয়া হেব: এর অথ � হল আপিন 

একটা বাস করার অনুমিত পােবন এবং একটা িরেসপশন েকে� ি�র হেত পােরন - 

স�বত অন� একটা অি�য়ান েফডােরল রােজ�� আপনার অ�াসাইলােমর আেবদেনর 

ওপর েনওয়া িস�া� েফডােরল অিফেসর আ�িলক শাখায় অিফেস পেরর এক 

সমেয় েপৗঁেছ যােব� 

 

যিদ অনুমান করা যায় েয আপনার অ�াসাইলাম আেবদনেক বািতল করা হেব না, আপিন 

�াভািবক ভােব অ�াসাইলাম প�িতেত �েবেশর অনুমিত পােবন; এর মােন, আপনার 

আেবদেনর স�ে� (েছেড় যাওয়ার কারণ�িল) একটা িস�া� ৈতরী করা হেব�ভিত� প�িতর 

িবষেয় েনওয়া িস�া�েক এটা বাধা িদেত পারেব না�একবার আপিন অ�াসাইলাম প�িতেত 

�েবেশর অনুমিত  েপেল আপিন একটা বাস করার অনুমিত পােবন এবং েসটা আপনার 

অি�য়ােত থাকার ৈবধতােক �মাণ কের েদেব� পের আপনােক একটা িরেসপসন েকে� থাকেত 

েদওয়া হেত পাের - স�বত অন� একটা েফডারাল রােজ��আপনার অ�াসাইলাম আেবদেনর 

ওপর েনওয়া িস�া� েফডােরল অিফেসর আ�িলক শাখায় পেরর এক সমেয় েপৗঁেছ যােব� 

 
যিদ আপিন আপনার �েদেশ েফরত েযেত চান, তাহেল আপিন প�িতর েয েকান পয �ােয় , এবং 
েয েকান সমেয় ঘের েফরার ওপর পরামশ � েপেত পােরন� আ�েয়র জন� আপনার আেবদন 

�ত�াখ�াত হেত পাের এমন তথ� পাওয়ার পর বা যিদ েফডােরল অিফস আপনার েদেশ েফরার 
িস�া� �হণ কের, তাহেল আপিন েফরত যাবার পরামশ � পিরেষবা িনেত বাধ�৷ 
 

 

আরও জ�রী তথ�: 
 
 
⮚ যিদ আপিন একটা উ�রকালীন আেবদন েপশ কের থােকন (েযমন, একটা আেবদেনর পর 

আরও একটা আেবদন যার জন� একটা আইনী িস�া� ইিতমেধ�ই হেয় েগেছ), তাহেল িবেশষ 

ব�ব�া �েযাজ� হেব�একটা আলাদা পুি�কা এর ব�াপাের তথ� েদেব� 

 

⮚ অ�াসাইলাম প�িত চলার সমেয় আপনােক পরামশ � িদেত �াথিমক িরেসপশন েকে� �াধীন 

আইনী পরামশ �দাতাগণ  থােকন� আপিন চাইেল 

তােদরসে� েযাগােযাগ করেত পােরন� যােহাক, আপিন আপনার িনেজর আইনী পরামশ �দাতা  

(উিকল) অ�ভু� � করেত পােরন� 
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আইনী পরামশ �দাতা  হে�ন এমন একজন ব�ি� িযিন িবেদশী নাগিরক এবং অ�াসাইলােমর 

ে�ে� ভাল মত অিভ� থােকন� পরামশ �দাতাগণ  

িবষয়িভি�ক এবং �াধীনভােব আপনার �িতিনিধ� কেরন এবং আইেনর ে�ে� আপনােক 

পরামশ � েদন�এছাড়াও, এই আইনী 

পরামশ �দাতাগণ  তােদর কত� ব�  েগাপনীয়তার সে� স�াদন কেরন� 

 

⮚ িবিভ� কারেণ, আপনার িনব �াসেনর  প�িতেক সুরি�ত করার জন� আপনােক ব�ী অব�ায় 

রাখা হেত পাের� যিদ আপিন িনেজেক ব�ী েদেখন, তাহেল 

েফডােরল অিফেসর অিধকত� ােদর  একজন কম �চারী  আপনার সে� েযাগােযাগ কের হয় ব�ী �ােন 

অথবা �াথিমক িরেসপশন েকে� আপনার 

সা�াত ্কার  েনেবন� আটক েকে� আপিন আইনী পরামশ � েপেত পােরন� 

 
⮚ যিদ আপিন আঠােরা বছেরর কম বয়সী হন এবং এই সমেয় আপনার বাবামা েকাথায় থােকন 

আপিন জােনন না, তাহেল অনু�হ কের সে� সে� আমােদর জানান� যত�ণ না পয ��  

আপনােক িরেসপশন েস�াের রাখা হে� তত�ণ পয ��  সম� প�িত চলাকালীন একজন 

আইনী পরামশ �দাতা  আপনার �িতিনিধ� করেবন� িবেশষ কের, সকল সা�াত ্কার�িলে তই  

আইনী পরামশ �দাতা  উপি�ত থাকেবন� 

 
⮚ যিদ আপনার িচি কত্স াজিনত  অথবা মানিসক সমস�া থােক, তাহেল অনু�হ কের একজন 

ডা�ারেক অথবা একজন আইনী পরামশ �দাতােক  তত্ �ণা ত তা জানান� 
 
⮚ যিদ আপিন আপনার �েদেশ েযৗন িন�েহর (েযৗন উত্ পীড়ণ ) কারেণ িনয �াতেনর  ভয় পান 

তাহেল তত্ �ণা তআমােদর জানান�আপনােক তাহেল কম �চারীেদর  একজন সদস�, আপনারই 

িলে�র, অবশ� আপিন যিদ অন� েকান ভােব অনুেরাধ না কেরন, আপনার সা�াত ্কার  েনেবন� 

 
⮚ যিদ আপিন আপনার �েদেশ িনরাপেদ এবং স�ােনর সে� িফের েযেত চান, তাহেল প�িত চলা 

কালীন বািড় েফরার পর েয েকান পয �ােয় , এবং েয েকান সমেয়র পরামশ � ব�বহার করেত 

পােরন� বািড় েফরার পেরর পরামেশ �র  মেধ� আেছ অি�য়া এবং আপনার উত্ স েদেশ স�াবনার 

ে�ণী িবভাগ� যিদ আপিন ��াবিট �হণ কেরন, তাহেল আপিন অথ �ৈনিতক  সাহায�ও েপেত 

পােরন� 

বািড় েফরার পের েয সকল সং�া�িল সাহায� �দান কেরন তােদর স�ে� আরও তেথ�র জন� 

আইনী পরামশ �দাতা  (�াথিমক িরেসপশন েকে�র) অথবা আমােদর কম �চারী -সদেস�র সে� 

কথা বলুন� 

⮚ ইউনাইেটড েনশনস হাই কিমশনার ফর িরিফউিজস (ইউএনএইচিসআর): 
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আপিন েয েকান সমেয় ইউনাইেটড েনশনস কিমশনার ফর িরিফউিজেসর সে� েযাগােযাগ 

করেত পােরন: েপা� ব� 550, 1400 িভেয়না, েটিল, নং, 01/26060/5306  (আইন 

িবভাগ); ই-েমল: ausvi@unhcr.org; ই�ারেনট: www.unhcr.at. 

অনু�হ কের েনাট ক�ন, ইউএনএইচিসআর পরামশ � িদেত অি�য়ায় আেসন না� 

⮚ েযাগােযােগর স�াবনা: 
 

 

www.rechtsanwaelte.at টTuchlauben 12, A-1010 িভেয়না,েটিল: +43 (1) 
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⮚ এখনও আপনার যিদ েকান �� েথেক থােক, আমােদর কম �চারীবৃ�  আপনােক সাহায� করেত 
পারেল বািধত হেবন� 
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