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আপনার উদ্দেদ্্যে প্রেররত রির িপত্র র িকমত 
পাদ্ছেন রক না সবসময় প্েয়াল রােুন।. 
আপনার র িকানা বদদ্ল রিদ্য় থাকদ্ল রনবরধিত 
ডাক প্সবার মাধযেদ্ম প্েসকল রে্াসরনক 
অরিদ্স আপনার প্কস বা িাইল রবদ্বিনাধ ীন 
আদ্ে তাদ্দরদ্ক অবরিত করুন। (সামারিক 
রনরাপত্া প্সবা, স্ান ীয় রে্াসন...). আপনার 

কাদ্ে রনবরধিত ডাক প্সবার মাধযেদ্ম প্রেররত 
রির িপত্র সধিাদ্নর িনযে অব্যেই স্ান ীয় 
ডাকঘদ্র প্োিাদ্োি করুন। ডাকরপয়দ্নর প্দয়া 
রর্দ্দর ১৫ রদদ্নর মদ্ধযে আপনাদ্ক আপনার 
রির িপত্র সংগ্রি করদ্ত িদ্ব। রির ির োম সেদ্নে 
সংরক্ষণ করুন।.

আপনার কাদ্ে প্রেররত সকল কািিপত্র এবং 
রির িপত্র সংরক্ষণ করুন. ফ্াদ্সের আবারসক 
পার রমট পাওয়ার িনযে এসব দ রলল বা 
কািিপত্র আপনার কাদ্ি আসদ্ব।. সাদ্লর 
ক্রম অনুসাদ্র রনম্নবরণ ণিত কািিপত্রগুদ্লা 
গুরেদ্য় রােদ্ত ভুলদ্বন না। 

— আপনার ননজের দেজে আপনার দেসব সমস্া 

— ফ্াজসে আপনার আগমজনর নববরণ ী 
(নিসা, জলেজনর বা দরেজনর ন িজেি...) 

— আপনার পনরচয়পত্র  

— আপনার েরণার্ ী আজবেনপত্র বা 
আবানসে পারনমি 

— স্ানীয় প্রোসন, ওএফনপআরএ, নসএননিএ, 
পুনিে এবং আোিজের দেয়া োগেপত্র 

— আপনার মানসে আনর্ে উপাে্জনর 
প্রমাণ, নচনেৎসা সংক্ান্ত োগোনে, 
সামা নেে ননরাপত্া দসবার প্রমাণ, 
দিনিজফান বা নবেু্ ৎ নবি, পাস নানিজগা, 
আপনার সন্তানা নের ন েক্া সংক্ান্ত 
োগেপত্র, আবানসে পারনমি, জপ নলিপ, 
ফরানস িাষার দোজস্ িনে্র োগেপত্র এবং 
সান ি্নফজেি, নবনবধ নচন িপত্র...

ন িভাবে ন িবের 
িাগেপত্র তৈন র 

িরবেি ? 

আপিার আন্থিি উপােথিি িা ্ ািবেও 
প্রনৈ েছর নিবের আয়ির ঘ�াষণা 
িরার ি্া নেবেচিা িরুি। ফ্াবসে 
আপিার অেস্াি প্রমাবণর এটাই 

সবেথিাত্তম উপায় ! 

এিনট ফাইে নিবের িাবছ রাখিু 
এেং আবরি িনপ ঘিাি েনু্বি রাখবৈ 

অিবুরাধ িরুি ঘেি আপিার  
প্রবয়ােি হবে ৈা পাওয়া োয়।

১

ডািবো বগ পাঠা বিা ন চ ন ঠপত্র 
ন িয়ন মৈভাবে সংগ্রহ িরুি



স্াি ীয় প্রশাসবি 
আবেদিপত্র েমা 

ঘদয়ার আবগ ন ি ন ি 
িরবেি?

২

অরভবাসী আইদ্ন অরভজ্ঞ প্কান সরমরত 
বা উরকদ্লর সাদ্থ প্োিাদ্োি রাো অরত 
গুরুত্বপূণ ণি

— স্ানীয় প্রোসজন োওয়ার ঝঁুনে এবং 
সম্াবনা োচাইজয়র েন্যঃ নােচ হবার 
সম্াবনা েমাজনার েন্ আজবেনপত্র েমা 
দেয়ার আজগ বরং নেছুিা অজপক্া েরা িািযঃ 
উোহরণস্বরূপ ফ্াজসে আপনার বসবাজসর 
আরও প্রমাণ এই সমজয় সংগ্রহ েজর দনয়া 
দেজে পাজর।

— আপনার বে্মান 
অ ব স্া  ব্া খ্া 
েরার েন্ উপেুক্ত 
প্রমানপত্র এবং েুনক্ত 
খাডা েজর ননজে 
পাজরনযঃ উপােজ্নর 
প্রমাণ, পানরবানরে 
ো র ণ,  আ শ্র য় 
প্রার্নার োরণ...

—  আ প না র 
ননজের ফাইি আর 
োগেপত্র দগাছাজনার 
েন্যঃ ের্নববরণ ী 
োচাই েরার েন্, 
ন িে মে গুনছজয় 
উজলেখ েরার েন .্..

স্ানীয় রে্াসদ্ন একা োদ্বন না, িয় প্কান 
িরা রস দ্ক সা দ্থ রন দ্য় ো দ্বন বা এমন 
কাউদ্ক রনদ্য় ো দ্বন োর ববধ কািিপত্র 

আদ্ে। 

— আপনন দোন সমস্ার সম্ুখ ীন হজি 
আপনাজে সাহাে্ েরার েন্যঃ দোন 
ফাইিপত্র বুঝজে অসুনবধা হজি, নবজেষ 
েজর আজবেন োউনিাজর আপনার 
আজবেন নােচ হজি েনে আপনার দোন 
সাক্ীর প্রজয়ােন হয়। 

— দগ্রফোজরর দক্জত্র োে্েরী পেজক্প 
দনয়ার েন্যঃ আপনার সঙ্ী হয়েবা 
ো প্রনেজরাধ েরজে পারজব না নেন্তু 
আপনার উনেিজে, জে সংস্া আপনাজে 
সহজোনগো েরজছ বা আপনার পনরবারজে 
দ্রুে অবনহে েরজে পাজর। 

— আপনাজে সঙ্ দেয়ার েন্যঃ অজপক্া 
েরার সময় দবে িম্া হজে পাজর!

আপিার িাগেপত্র সা বের ক্রম 
অিুোয় ী স া ন েবয় রাখুি



ঘদশৈ্ া বগর আবদশ আপিা বি ন িম্ন ন েন খৈ 
উপাবয় োন র িরা হবৈ পাবর

— আবানসে পারনমি বা আশ্রয় প্রার্নার 
পর স্ানীয় প্রোসন দরজে অরবা ননবনধিে 
িাে দ্ারা

— আপনার পনরচয়পজত্রর ববধো োচাইজয়র 
পর স্ানীয় রানা দরজে

আপনার আপীল পািাদ্নার িনযে আপনার িাদ্ত 
প্কবল ৩০ রদন বা ৪৮ ঘণ্া সময় থাকদ্ত পাদ্র! 

সময়সীমা স্ান ীয় রে্াসদ্নর িাইদ্লর উপদ্র 
প্লো থাকদ্ব। লক্ষযে করুন, েরদ আপরন 
ডাকদ্োদ্ি রির ি প্পদ্য় থাদ্কন তদ্ব আপনার 
আপীদ্লর সময়সীমা আপনার রির ি সংগ্রদ্ির 
রদন প্থদ্ক কােণিকরী িদ্ব। আর তা না কদ্র 
থাকদ্ল প্েরদন ডাকরপয়ন রির ি রদদ্য় োদ্ব 
প্সরদন প্থদ্ক কােণিকরী িদ্ব। 

অনরতরবলদ্বে প্কান সংস্া বা উরকলদ্ক 
প্োিাদ্োি করুন।

— ৪৮ ঘণ্ার মজধ্ আপ ীি : েনে আপনার 
সংস্া বা উনেি আপনার সাজর দোগাজোগ 
না েজর, েজব আপনন ননজেই অননেনবিজম্ 
এেনি প্রারনমে আপ ীি ফ্াক্স েজর নেজে 
পাজরন। এই আপ ীজি ফ্াজসে আপনার 
বে্মান অবস্ার নববরণ নেনযঃ ফ্াজসে 
আপনার পনরবার, আত্ীয়স্বেন, আপনার 
চােনর, আপনার স্বাজস্্র অবস্া, স্বজেজে 
প্রে্াবে্জন দেসব ঝঁুনে মুজখামুনখ হজে 
পাজর ইে্ানের নববরণ নেন।

— ৩০ নেজনর মজধ্ আপ ীি : ৩০ নেজনর 
মজধ্ই দোন সংস্া বা উনেজির সাজর দেখা 
েরার নেনক্ণ নিে েরুন। 

অথবা আপরন রনদ্িই আইরন সিদ্োরিতা 
প্িদ্য় ৩০ রদদ্নর মদ্ধযে আদ্বদন করুন। আইরন 
সিদ্োরিতার আদ্বদনপত্র আপরন ইন্ারদ্নট, 
আদালত অথবা প্কান সংরলিষ্ট সংস্া প্থদ্ক 
সংগ্রি করদ্ত পাদ্রন। 

আইন ি সহবো ন গৈা ঘিেে ৈাবদরবিই ঘদয়া 

ঘদশৈ্াবগর আবদশ 
োন র হবে ন ি 

িরবেি ?  

ঘদশৈ্াবগর আবদশ  
মাবি নি ? 

 
এনট স্ািীয় প্রশাসবির োনর িরা 
এিনট িন্ ঘেখাবি আপিাবি 
ফ্াসে ৈ্াবগর নিবদথিশ ঘদয়া হবে।

৩

েন দ আপিাবি ঘদশৈ্ া বগর 
আবদশ ঘদয়া ৈবে 

অিন ৈন েেববে এিেি 
উন িে ে া ঘিাি সংস্া বি 

ঘোগা বোগ িরুি



হয় োরা সাম্ থি্হ ীি ে া সঙ্কটাপন্ন।

আইন ি সহবো ন গৈা ঘপবে এিেি উন িে 
আপিার হবয় আপিাবি ন েিাম ূবে্ আপ ীে 
আবেদি িবর ন দবেি।  

একবার আপীল পা র ি দ্য় রদ দ্য় থাকদ্ল 
আপনার আপীল রবদ্বিনাধ ীন থাকা অবস্ায় 
আপনাদ্ক প্দ্তযো দ্ি বাধযে করা িদ্ব না, 
অব্যে এমতাবস্ায় আপনাদ্ক সামরয়কভাদ্ব 
প্কান অরভবাসন প্কদ্দ্রে রাো িদ্ত পাদ্র। 

েন দ আপিাবি প্রশাস ন িি আদােবৈ ৈেে 
িরা হ বয় ্া বি ৈ বে অেশ্ ই উপ ন স্ৈ 
্ািবেি। 

এদ্ত আপনার প্গ্রিতার িবার প্কান ভয় প্নই। 

মবি রাখিু, এিমাত্র প্রশাসনিি 
আদােবৈ িরা আপীেই সেবচবয় 
িােথিিরী নহবসবে নেবেনচৈ হবে। 

আদােবৈর নঠিািা স্ািীয় প্রশাসবির 
িন্র উপবর ঘেখা ্ ািবে।

প্রশাসন িি আইি ী 
ন সদ্ান্তই সেবচবয় 

গ্রহণবোগ্ সমাধাি 
ন দবৈ পা বর



ঘেসে স্া বি পু ন ে ন শ অন ভোি 
হবৈ পা বর ঘেমি প্রধাি প্রধাি 

ঘটেশি, ন েমািেন্দর এেং ঘমব্ া 
ঘটেশি হবৈ দবূর দবূর ্া িুি

পুন েবশর সামবি 
ন ি িরবেি ? 

৪

সেসময় ন িম্নন েন খৈ িন ্পবত্রর এি িন প 
ন িবের োজছ রাখুনযঃ

— আবানসে বা বে্মান বাসস্াজনর প্রমাণ + 
নবেু্ জের নবি

— স্ানীয় প্রোসজনর দপ্রনরে োবেীয় 
োগেপত্র (ববধ সামনয়ে অবস্াজনর 
অনুমনে, েিবপত্র, আবানসে পারনমজির 
েমা রনেে...)

— আপনার োবেীয় দমনিোি সানি্নফজেি 
এবং দপ্রসনক্পেন

— আপনার সন্তানানের সবজ্েষ নেক্াসংক্ান্ত 
সানি্নফজেি

— আপনার আপীজির অরবা আইনন 
সহজোনগোর ফজিােনপ

পুন েন শ অন ভোবির ঝু নঁ ি এন ়িবয় চেুি  

— দেসব স্াজন পুনিনে উপনস্নে দবনে হজে 
পাজর দেমন বড দটেেন (োেজি, গার েু্  
দনার), নবমানবন্দর ইে্ানে, জমজরো এবং 
আর,ই,আর - এর আজেপাজে দঘারাঘনর 
েরা দরজে নবরে রােজবন। 

েনদ পনুেবশর িাবছ আপিার 
পাসবপাটথি ্াবি ৈবে ৈারা 

অিনৈনেেববে আপিাবি ঘদশ 
ঘ্বি েনহষ্ার িরবৈ পাবর।  

— সবসময় ববধ নিজেি অরবা ববধ ‘পাস 
নানিজগা’ সাজর ননজয় ভ্রমণ েরজবন। 
সাধারণ পনরবহজন সবসময় অনেনরক্ত 

আইনন েৎপরো চািান হয় (দমজরো, আর 
ই আর, বাস, জরেন)। সম্ব হজি হাঁিুন 
অরবা সাইজেি ব্বহার েরুন।  

— গানড চািাজনা দরজে নবরে রােুন এবং 
আপনন োত্রী হজয় রােজি সবসময় সীিজবল্ট 
দবঁজধ রাখুন। 

— েনে আপনাজে স্ানীয় প্রোসজন েিব 
েরা হয় এবং েিবপজত্র েনে দিখা রাজে 

“ননবা্সজনর োে্ক্ম বাস্তবায়ন েরার েন্” 
েজব আপনাজে দগ্রফোর েজর আিে দেজ্রে 
দপ্ররণ েরা হজব। 

— পুনিেজে আপনার বাসস্াজন প্রজবে না 
েরজে দেয়ার অনধোর আপনার আজছ। 

নেছু ব্ানেক্ম ছাডা (হাজে নাজে ধরা 
পডজি, আইনন অনুজরাধ েনমেন) বি 
প্রজয়াগ েজর পুনিজের দোন অনধোর দনই 
আপনার বাসস্াজন প্রজবে েরার।

ঘে উনিে ো সংস্া আপিাবি 
সহবোনগৈা িরবছ ৈাবঁদর িবের নেবখ 

ো মুখস্ িবর রাখিু! 



পুন েন শ ৈল্ান শ িাবেঃ 

পুরল্ আপনার পররিয় এবং ফ্াদ্সে থাকার 
অরধকাদ্রর বযোপারটা োিাই কদ্র প্দেদ্ত 
িাইদ্ত পাদ্রঃ. এিনযে তারা আপনাদ্ক েুব প্বর্ 
িদ্ল ১৬ ঘণ্ার িনযে থানায় রনদ্য় রােদ্ত পাদ্রঃ 

— আপনার োজছ ো ো োগেপত্র আজছ 
ো পুনিেজে দেখান। ফ্াজসে আপনার 
বেননন্দন েীবজনর বণ্না নেন (আপনার 
োেেম্, আপনার পনরবার, আপনার 
স্বাজস্্র অবস্া...) এবং েনে স্ানীয় প্রোসন 
বা আোিজে আপনার দোন মামিা চিজে 
রাজে েজব ো পনুিেজে খজুি বিনু। 

আপনন েনে ফ্াজসে রােনননেে আশ্রজয়র েন্ 
সম্প্রনে আগমন েজর রাজেন েজব ো পনুিেজে 
খুজি বিুন এবং এিাও োনান দে দেজে 
আপনার নে নে নবপে বা েীবজনর ঝঁুনে নছি। 

েনে আপনার োজছ োগেপত্র না রাজে েজব 
দসিা পজর সংগ্রহ েজর পুনিেজে দেখাজনার 
অনধোর আপনার আজছ, পনুিেজে সনবনয় 
অনুজরাধ েরুন। 

(ননজের বা দোন বধুির) নিোনা নেন দেিা 
আপনন প্রমাণ েরজে পারজবন। 

পনুিে আপনার আঙ্ুজির ছাপ ননজে পাজরযঃ 
পনরচয় দগাপন েরা খুবই ঝঁুনেপণূ ্

— পুনিজের প্রজনের েবাজব সনিেিাজব 
আপনার পনরচয় এবং অবস্ার নববরণ দেয়া 
উনচে। আপনার েবাজবর উপর নিনত্ 
েজরই স্ানীয় প্রোসন আপনার ব্াপাজর 
নসদ্ান্ত ননজব। েনে দোন প্রনে আপনাজে 
নবচনিে েজর েজব আপনন দসই প্রজনের উত্র 
না নেজিই পাজরন।

— এেেন অনুবােে, আপনার উনেি বা 
অন্ দোন নফ্ উনেি বা িাক্তার দেখার 
অনধোর আপনার আজছ

— পনরবাজরর োউজে, আপনার েেূাবাজস, 
আপনার উনেিজে বা আপনার োজে খুনে 
োজে দেজোজনা সময় দফান েরার অনধোর 
আপনার আজছ।  

— আপনন বাধা না নেজি বা প্রনেবাে না 
েরজি পুনিজের আপনাজে হােেডা 
পরাজনার অনধোর দনই। . 

পন রবশবষ স্াি ীয় প্রশাসিঃ  

১ ফ্াজসে আপনার রাোর অনধোজরর 
নববরণী নিনপবদ্ েজর ননজয় আপনাজে 
দছজড নেজে পাজর ;
২ ৩০ নেজনর মজধ্ ফ্াসে ে্াজগর আজেে 
নেজয় আপনাজে দছজড নেজে পাজর 
৩ আপনাজে অননেনবিজম্ ফ্াসে ে্াজগর 
আজেে নেজয় দোন আিে দেজ্রে দপ্ররণ 
েরজে পাজর

পন রণন ৈ োই ঘহাি অিন ৈন েেববে ঘিাি সংস্া 
ে া ঘিাি উন িেবি ঘোগাবোগ িরুি।

পনুেবশর ঘদয়া িাগেপবত্র স্াক্ষর িরবৈ 
আপনি িখিই োধ্ িি, নেবশষ িবর 
েনদ আপনি ৈা প়িার সময় িা পাি 
ো েনদ আপনি অনিনচিৈ ্াবিি ঐ 
িাগেপবত্র নি ঘেখা আবছ ৈা নিবয়।



আটি ঘিব্রে 
ঘপ্ররণ িরা হবে ন ি 

িরবেি ? 

বা উরকদ্লর সাদ্থ প্দো না কদ্র থাদ্কন:  

— প্রোসননে আোিজে আপীি েরার েন্ 
পনুিজের োজছ এেনি আজবেনপত্র দচজয় পািান।  

— ফ্াজসে আপনার েীবনোত্রার নববরণ নেজয় 
ঐ আজবেনপত্রনি পরূণ েরুন।  

— অননেনবিজম্ ো প্রোসননে আোিজে 
পািাজনার েন্ পুনিেজে অনুজরাধ েরুন 
এবং ফ্াজক্সর রনেে ননজের োজছ রাখুন।  

— অননেনবিজম্ আিে দেজ্রে দোন সংস্ার 
সাজর দোগাজোগ েরুন।

আপনাদ্ক প্দেদ্ত িান এমন অরতরথর সাদ্থ 
রেরতরদন প্দো করার অরধকার আপনার 
আদ্ে : অরতরথদ্দর প্কবল তাঁদ্দর রনিরনি 
পররিয়পত্রসি আসদ্ত িদ্ব। ফ্াদ্সে অরতরথদ্দর 
ববধতা থাকাটাই কামযে িদ্ব।এমতাবস্ায় সাধারণ 
্ৃঙ্খলা প্মদ্ন িলাটা ভাল িদ্ব।তারা আপনার 
রেদ্য়ািনীয় রিরনসপত্র রনদ্য় আসদ্ত পাদ্রঃ 
বইপত্র, রবসু্ট, কলম, রসিাদ্রট, কযোদ্মরা োডা 
প্মাবাইল প্িান... রকেু রকেু রিরনস আটক 
প্কদ্দ্রে সমূ্ণণিরূদ্প রনরিদ্ধ।

৫

্ািা ঘ্বি ঘের হওয়া পর প্রশাসনিি 
আদােবৈ আপীে িরার েি্ আপিার 
হাবৈ ঘিেে ৪৮ �ণ্া সময় ্ািবে, 

শনি-রনেোর সহ।

আটি ঘিব্রে আগমবির িরা মাত্র ন িম্নন েন খৈ 
পদবক্ষপ ন িবেিঃ

— অননেনবিজম্ মানবানধোর সংস্ার 
সাহাজে্র েন্ দোগাজোগ েরজবন: োরা 
আপনাজে উপেুক্ত ের্ নেজে পারজবন, বা 
আপনাজে আপীি আজবেন েরজে সাহাে্ 
েরজে পারজবন, আপনার উনেজির সাজর 
দোগাজোগ েনরজয় নেজে পারজবন...  

— আপনার দোন উনেি দরজে রােজি োর 
সাজর দোগাজোগ েরুন -দে ব্নক্ত আপনাজে 
আপনার উনেজির সাজর দোগাজোগ েনরজয় 
নেজবন োজে আপনার সব োগেপজত্রর এে 
দসি েনপ েনরজয় নেজে বিুন।   

—  ফ রা নস  অ নি বা স ন  অ নধ ে প্ত জর র 
(ও,এফ,আই,আই) সাজর দেখা েরুন। 
োরা আপনাজে আপনার পনরবাজরর সাজর 
দোগাজোগ েনরজয় নেজবন, জিনিজফান োি্ 
নেজন নেজবন বা আপনার দেখাজন প্রজয়ােন 
দসখাজন আনর্ে সাহাে্ প্রোন েরজে 
পারজবন। েনে আপনার েন্ নবমাজনর ব্বস্া 
েরা হজয় রাজে েজব ও,এফ,আই,আই 
আপনার দবেনানে এবং মািপত্র পুনরদ্ার 
েজর নেজে পারজব।  

— বাস্্সংক্ান্ত সেি সমস্ার েন্ নচনেৎসা 
দসবার সুজোগ ননন। েনে আপনন প্কান সংস্া 

পু ন েবশর অধ ীবি ্ািা অেস্ায় 
আপিার অন ৈন ্রা আপিার েি্ 
আপিার প্রবয়ােি ীয় সামগ্র ী ন িবয় 
আসবৈ পা বর 


