
একক অপ্রাপ্তবয়সক শিশুশকশিরার/শকশিরারী 

ত্তরামরার বয়স ১৮ বছশরর কম 

্তুশম ফ্রাশ্স একরা

তুমি মি ততোিোর তেশ তেকি পোমিক়ে একেছ ?

এবং তুমি জোক�ো �ো িোর েোকে ত�োগোক�োগ িরকব ? 

উপকরারী ত�রাগরাশ�রাগ ্তথ্য 

�মে তিো� তকেযের প্রক়েোজ� হ়ে 
তকব ততোিোকি েোহো�যে িরকছ� এি� তিো� েোিোমজি িিমী, 

মশক্ো মবষ়েি অমিিোবি বো েমিমতর িোকছ তো মজকঞেে িরকত 
মবিধোকবোধ িরকব �ো।

তুমি �মে ততোিোর পমরবোকরর েেেযেকের খুঁকজ তবর িরকত ইচছুি হও 
তকব ফরোমে তরড ক্রে তোকের পোমরবোমরি েমপি্ক পু�ব্কহোি 

িো�্কক্রকির আওতো়ে ততোিোকি েোহো�যে িরকত পোকর িোরণ তোরো 
পমরবোকরর েেেযেকের খুঁকজ তবর িকর তোকের পু�মি্কমিত িরোর 

উক্েকশযে ম�ক়েোমজত। 

্তুশম ্তরাশের সরাশথ ত�রাগরাশ�রাগ করশ্ত পরাশররা ! 

#১১৯ শিিব প্শ্তরক্রা

+৩৩ (০)১ ৪৪ ৪৩ ১২ ৬০ অথবরা recherches@croix-rouge.fr

#১৭ পুশিি 

ত্তরামরাশক সরাহরা�্য কররার জন্য 
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বয়স এবং িরণরাথথী আশ্রয় আশবেন 

আবরাশসক 
আশবেশনর প�্রাশিরাচনরা 

১ম ধরাপ 

২য় ধরাপ 

৪থ্ ধরাপ  

৩য় ধরাপ 

তুমি শশশব েোিোমজি েহো়েতো তেবো়ে (ASE) 
উপম্েত হকত পোকরো অেবো ১১৯ �ম্বকর তফো� 
িকর েোহো�যে চোইকত পোকরো।   

তুমি চোইকি ১৭ �ম্বকর তফো� িকর 
পুমিকশর েোহো�যে চোইকত পোকরো, ততোিোকি 
রক্ো িরোর তেবো়ে তোরো ম�ক়েোমজত, তোকেরকি 
জো�োও ত� ততোিোর ব়েে ১৮ বছকরর িি এবং
ততোিোর েোহোক�যের প্রক়েোজ�। 

ফ্োক্ে আগিক�র েোকে েোকে ততোিোর আশ্র়ে 
িোি িরোর অমধিোর আকছ। ততোিোর পমরম্েমত 
এবং ব়েে িূিযেো়ে� িরোর জ�যে এিটি 
েোক্োৎিোকরর আক়েোজ� িরো হকব। ততোিোর পমরম্েমতর িূিযেো়ে� তশকষ �মে এটো 
প্রিোমণত হ়ে ত� তুমি অপ্রোপতব়ে্ি তকব ততোিোর চোমহেো অ�ু�ো়ে়ী ততোিোকি এিটি 
মশশুকিক্রে েোিোর বক্েোব্ত িকর তে়েো হকব। 

তুমি �মে ততোিোর তেকশ তিো� মবপে তেকি 
পোমিক়ে একে েোকিো তকব তুমি ফ্োক্ে শরণোেমী 
আশ্র়ে আকবে� িরকত পোকরো। মশশুমিকশোরকের 
েহো়েতো িকর� এি� েোিোমজি িিমী, মশক্ো মবষ়েি 
অমিিোবি  এবং েমিমতগুকিোর েোকে এই মবষক়ে 
আিোপ ির। 

্েো�়ী়ে প্রশোেক� শরণোেমী আশ্র়ে আকবে� জিো মেকত 
হকব। আইম� প্রমতম�মধ অেবো মবকশষ প্রশোেি �োিি 
এিজ� বযেম্ত এই আকবে� জিো তে়েোর েি়ে ততোিোর 
প্রমতম�মধত্ব িরোর জ�যে 
এবং ততোিোকি েোহো�যে িরোর িকক্যে তেখোক� উপম্েত 
েোিকব�। এিজ� তেোিোষ়ীও ততোিোকি েোহো�যে িরকত 
পোকর�। 

ততোিোর পমরবোকরর তিো� েেেযে (বোবো, িো, িোই, তবো�, চোচো-চোচ়ী, িোিো-িোি়ী, েোেো-
েোে়ী, �ো�ো-�ো�়ী) তিউ �মে ইউকরোমপ়েো� ইউম�়েক�র অ�যে তিো� তেকশ শবধিোকব 
অব্েো� িকর� তকব তুমি চোইকি এবং তোরোও একত রোমজ হকি তুমি তোকের েোকে 
মগক়ে েোিকত পোকরো। ্েো�়ী়ে প্রশোেক� শরণোেমী আশ্র়ে আকবে� জিো তেবোর েি়ে 
এই মবষ়েটি উক্িখ িরকত পোকরো। 

ফ্োক্ে �মে তুমি শরণোেমীর ি�্কোেো িোি ির 
এবং ততোিোর ব়েে �মে ১৬ বছকরর তবমশ হ়ে, 
তকব ্েো�়ী়ে প্রশোেক� আকবে� িরোর পর 
ততোিোকি এিটি আবোমেি পোরমিট পোঠিক়ে 
তে়েো হকব। ততোিোর বোবো-িো এবং ১৮ 
বছর ব়েকের িি তিো� িোইকবো� েোিকি 
তঁোরোও ফ্োক্ে ততোিোর েোকে এিমরিত হকত 
পোরকব�। �ত শ়ীঘ্রই েমিব এটোর জ�যে 
আকবে� জিো েোও। 

ফরোমে শরণোেমী এবং 
রোষ্ট্রহ়ী�কের অমধেপতর (OFPRA) িত্্কি 
ততোিোর আকবে� মবকবচ�ো িকর তেখো হকব এবং 
এিজ� বযেম্ত ততোিোর মবব্মত গ্রহণ িরকব�
�োকি বিো হ়ে “েুরক্ো অমফেোর।“ 

ততোিোর েোক্োৎিোকরর েি়ে 
ততোিোর �োরিোর মববরণ মেকত হকব।
ততোিোর আইম� প্রমতম�মধ ততোিোর েোকে 
েোিকব�। তুমি চোইকি OFPRA বরোবর 
তিো� েমিমতর তিো� েেকেযের অেবো 
তিো� স্ো্েযে িিমীর েঙগ িোি�ো িকর 
আকবে� িরকত পোকরো। 

OFPRA ততোিোর আকবে� �োিচ িরকি তুমি 
জোত়ী়ে শরণোেমী আশ্র়ে অমধিোর আেোিত (CNDA) বরোবর আমপি িরকত পোকরো 
এবং তঁোরো  ততোিোর আকবে� �তু� িকর মবকবচ�ো িকর তেখকব�। ততোিোর আইম� 
প্রমতম�মধ এবং  ত� তিোক�ো েমিমত এটো িরকত ততোিোকি েহো়েতো িরকত পোকর�। 

বরাসসথরাশনর মূি্যরায়ন 

পরারশমট এবং
পরাশরবরাশরক সশ্মিন


