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   ১. েুরক্ষার তবতভন্ন ধরণ 

 িি আপমি িােনিমিক আশ্রয় জপন্টি ও এি পিীক্ষাি েিয আন্টবিি কিন্টবি িিি এটট ফ্রান্টন্সি িাময়ন্টত্বি িন্টধয 

পন্টড়। আপিাি আন্টবিি জফ্রঞ্চ অমফর্ ফি মি জপ্রান্টটকিি অব মিমফউক্রে এড জেটন্টলর্ পার্ সন্স (OFPRA) িান্টিি 

রু্িক্ষা কিত সপক্ষ িমিন্টয় জিিন্টব। এিা িােনিমিক আশ্রন্টয়ি অমধকান্টিি োমিয় আিালি (CNDA)’ি মবিামিক 

মিয়ন্ত্রন্টণি িন্টধয জর্থন্টক এই কােটট কিন্টব।   

িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি পিীক্ষা জিন্টষ রু্িক্ষা কিত সপক্ষ আপিান্টক িােনিমিক আশ্রয় িঞ্েিু কিন্টি 

পান্টি। জর্ন্টক্ষন্টত্র আপমি হয় িিণার্থী মহন্টর্ন্টব মবন্টবমিি হন্টবি অর্থবা আপিান্টক র্হায়ক রু্িক্ষা িঞ্েিু কিা হন্টব।  

 

১.১ িরণার্থী মর্ োো  

 

মিি মিমিন্টি িিণার্থীি ি সািা জিওয়া হন্টি পান্টিঃ 

 সজপ্টৈভা েৈে। ১৯৫১ র্ান্টলি ২৮ েলুাই স্বাক্ষমিি এই র্িন্টি িিণার্থীন্টিি ি সািাি মবষয়টট উন্টেি 

আন্টছ। “জকান্টিা বযক্রি িিণার্থীি ি সািা পান্টবি  িি মিমি (….) বণ স, ধি স, োমিয়িা, জকাি মবন্টিষ 

িােনিমিক িিািি স বা র্ািাক্রেক জগাটষ্ঠি র্ির্য হওয়াি কািন্টণ মিগতমহি হওয়াি িন্টয় র্থাকন্টবি, মিমি 

িাি মিন্টেি োমিয়িাি জিন্টিি বাইন্টি র্থাকন্টবি, এবং অর্ির্থ স হন্টবি অর্থবা, এ ধিন্টণি িন্টয়ি কািন্টণ, 

জর্ই িান্টেি রু্িক্ষাি রু্ন্ট াগ মিন্টি অমিেুক হন্টবি” ।     

 ির্থাকতর্থি “োাংতবধাতৈক” রাজনৈতিক আশ্রয়, জ টট ১৯৪৬ এি র্ংমবধান্টিি প্রস্তাবিাি অিুন্টেি ৪ 

এ বমণ সি আন্টছ। িিণার্থীি ি সািা জিওয়া হন্টব  িি “জকাি বযক্রি িাি স্বাধীিিাি পন্টক্ষ িাি কি সকান্টডি 

েিয মিগতমহি হন্টবি” । 

 জাতিোংপ্টের িরণার্থী তবষয়ক োংস্থ্া (UNHCR) এর ক্ষমিাাঃ  মি আপমি UNHCR এি মবমধবদ্ধ 

আইন্টিি ৬ ও ৭ িম্বি অিুন্টেন্টিি মিমিন্টি এই র্ংস্থা কিত সক িিণার্থী মহন্টর্ন্টব স্বীকত ি হি।  

  

১.২ েহায়ক েুরক্ষা 

 

জকাি বযক্রি র্হায়ক রু্িক্ষা পান্টবি  মি মিমি িিণার্থী মহন্টর্ন্টব মবন্টবমিি হওয়াি িিস পূিণ িা কিন্টলও িাি জক্ষন্টত্র 

এটা মবশ্বার্ কিাি প সাপ্ত ও প্রিামণি কািণ র্থাকন্টব জ  মিমি অিমক্ষি এবং িাি মিে জিন্টি, মিন্টনাি জ  জকাি 

একটট িািাত্মক ক্ষমিি মিকাি হওয়াি ঝুুঁ মকন্টি র্থাকন্টবি:  

 িতিুযিডান্টিি বা িতিুযিড কা সকিীকিণ; 

 মি সািি অর্থবা অিািমবক বা অি সািাকি আিিণ অর্থবা িাক্রস্ত;   

 জবর্ািমিক িাগমিন্টকি জক্ষন্টত্র, মিন্টেি েীবন্টিি প্রমি িািাত্মক এবং একক হুিমক অর্থবা 

র্মহংিিাি কািন্টণ জকাি বযক্রিি প্রমি হুিমক জ টট বযক্রিগি পমিমস্থমি ছামপন্টয় অিযন্তিীি 

অর্থবা আন্তেসামিক র্িস্ত্র র্ংঘািেম্িি উি্িুি পমিমস্থমি্ি কািন্টণ অন্টিন্টকি প্রমি হন্টি 

পান্টি।  

 

                                                                                রাষ্ট্রহীৈ মর্ োো 

িােহীি বযক্রিন্টিি ি সািাি র্ংন্টগ র্ম্পমকসি ১৯৫৪ র্ান্টলি ২৮ জর্ন্টেম্বন্টিি মিউ ইয়কস র্িন্টিি আওিায় জর্ই 

বযক্রিন্টক িােহীি ি সািা জিওয়া হন্টব “ ান্টক জকান্টিা িােই িাি আই্ন্টিি আওিায় িাগমিক মহন্টর্ন্টব মবন্টবিিা কিন্টব 

িা” ।  

এই ি সািা উপন্টি উমেমিি অিয িুটট রু্িক্ষাি ধিণ জর্থন্টক আলািা এবং িােনিমিক আশ্রয় প্রার্থ সিাি প্রক্রিয়াি 

িন্টধয পড়ন্টব িা। কান্টেই আপিাি উমিৎ হন্টব মপ্রন্টফক্সাি বিাবি আন্টবিি িা কিা, বিং র্িার্মি OFPRA বিাবি 

আন্টবিি কিা। এন্টক্ষন্টত্র OFPRA আপিাি আন্টবিি পিীক্ষা মিিীক্ষা কন্টি প্রিার্মিক আিালন্টিি মবিামিক 

মিয়ন্ত্রন্টণি আওিায় আপিান্টক এই ি সািা মিন্টি পান্টি।  
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২. এই প্রক্রিয়ার েুপ্টর্াগ ও রাজনৈতিক আশ্রপ্টয়র আপ্টবেৈ তৈবন্ধৈ  

ফ্রান্টন্স িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি িামিন্টলি েিয, আপিান্টক প্রর্থন্টি ফাে মিন্টর্পিি িাকিাি ফি এর্াইলাি 

মর্কার্ স (SPADA) এি র্ংন্টগ জ াগান্ট াগ কিন্টি হন্টব।  ািা আপিান্টক িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিন্টিি প্রক্রিয়া 

র্ম্পন্টকস োিান্টব এবং আপিাি অঞ্চন্টলি েিয মিধ সামিি একটট কাউোন্টি আপিান্টক র্াক্ষাৎকান্টিি বযবস্থা 

কন্টিন্টব।    

এই ওয়াি েপ কাউোি আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি মিবন্ধি কিান্টব, আপিাি েিয উপ ুি প্রক্রিয়া 

টঠক কন্টি জিন্টব, আপিাি র্ির্যা মিরুপণ কিন্টব এবং, মিমরসষ্ট মকছু জক্ষন্টত্র আপিাি েিয প্রািমম্ভক বস্তুগি রু্মবধাি 

বিাদ্দ জিন্টব (আবার্ি, িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থী)  

 

সকাৈ পতরতস্থ্তিপ্টি আপতৈ রাজনৈতিক আশ্রপ্টয়র আপ্টবেৈ করপ্টি পারপ্টবৈ? 

আপমি মিয়মিি অর্থবা অমিয়মিি জ  অবস্থান্টি র্থাকুি জ  জকান্টিা পমিমস্থমিন্টি বার্স্থাি পাওয়াি জক্ষন্টত্র আপমি 

িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি কিন্টি পান্টিি। আপমি ফ্রান্টন্স অনবধিান্টব প্রন্টবি কিন্টলও আপিাি িােনিমিক 

আশ্রন্টয়ি আন্টবিি মিবন্ধন্টিি জক্ষন্টত্র জর্টট জকান্টিা বাধা হন্টবিা।   

িন্টব রু্পামিি হন্টে, আপমি ফ্রান্টন্স জ াকাি পিপিই এ জিন্টি আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি মিবন্ধি 

কিান্টবি, এিিমক আপমি ফ্রান্টন্স ববধ মির্া মিন্টয় প্রন্টবি কিন্টলও এটট কিন্টবি। ফ্রান্টন্স জ াকাি ৯০ মিন্টিি িন্টধয 

আন্টবিি িা কিন্টল আপিাি আন্টবিি আগ্রাহয হন্টি পান্টি।  

 

২ .১ .  রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীপ্টের প্রর্থম অভযর্থ েৈা  

 

মর্ংন্টগল উইন্টডা ফি অযার্াইলাি মর্কার্ স (GUDA) এ  াওয়াি আন্টগ আপমি অবিযই ফাে মিন্টর্পিি িাকিাি 

ফি অযার্াইলাি মর্কার্ স (SPADA)এ  ান্টবি। িীমিগিিান্টব এন্টর্ামর্ন্টয়িন্টিি বযবস্থাপিায় পমিিামলি এই প্রর্থি 

অিযর্থ সিা কাঠান্টিাি িাময়ত্ব হন্টে িােনিমিক আশ্রয় প্রক্রিয়া শুরু কিাি রু্ন্ট াগ জপন্টি আপিাি প্রন্টিষ্টায় 

আপিান্টক র্হায়িা জিয়া।   

প্রর্থি অিযর্থ সিাি কান্টে মি ুি বযক্রি বা অপান্টিটি জ র্ব িাময়ত্বপ্রাপ্ত:  

 িােনিমিক আশ্রন্টয়ি প্রক্রিয়াি মবষন্টয় আপিান্টক অবমহি কিা;  

 আপিাি র্ামব সক অবস্থা জেন্টি আপিান্টক িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি মিবন্ধন্টিি েিয 

একটট অি লাইি ফি স জিওয়া;  

 ওয়াি উইন্টডান্টি র্াক্ষাৎ জিওয়াি েিয আপিান্টক িলব কিা। আপিান্টক এই ওয়াি েপ িন্টপি 

স্থাি, মিি ও র্িয় োিান্টিা হন্টব  িি আপমি অবিযই জর্িান্টি  ান্টবি। র্াধািণিান্টব অপান্টিটি 

এি কান্টছ উপস্থাপন্টিি ৩ মিন্টিি িন্টধযই এই র্াক্ষাৎকাি অিুটষ্ঠি হন্টব। িন্টব মিড় জবমি র্থাকন্টল 

এটট ১০ মিি প সন্ত বাড়ান্টিা হন্টি পান্টি; 

 ওয়াি েপ িন্টপ আপিান্টক পমিিয় মিধ সািক ফন্টটাগ্রাফ র্ন্টে মিন্টয় আর্ন্টি হন্টি পান্টি।  

আপিাি র্িুিয় ফাইল ইন্টলকট্রমিক পদ্ধমিি িাধযন্টি ওয়াি েপ িন্টপ পাঠান্টিা হন্টব।  

িতটষ্ট আকষ সণ: আপমি অবিযই র্িাি জিাটটন্টি জ  মিি ও িামিি উন্টেি কিা আন্টছ জর্টট জিন্টি িলন্টবি। এি বযিয় 

হন্টল আপিান্টক গ্রহণ কিা হন্টব িা। জর্ন্টক্ষন্টত্র আপিান্টক পুিিায় িিুি র্াক্ষাৎকান্টিি েিয র্িয় জপন্টি প্রর্থি 

অিযর্থ সিা ফযামর্মলটটন্টি মফন্টি জ ন্টি হন্টব।  

িন্টি িািন্টবি, ওয়াি-েপ িন্টপ মিবন্ধি কন্টিও  মি অযার্াইলাি মর্কার্ স’র্ মিন্টর্পিি জর্োি (CADA) অর্থবা অিয 

জ  জকান্টিা প্রমিটষ্ঠি আবার্ি অবকাঠান্টিান্টি আপিাি র্থাকাি রু্ন্ট াগ িা হয়, জর্ন্টক্ষন্টত্র আবার্ন্টিি েিয SPADA 

জি মিবন্ধি কিান্টি পান্টিি (ধািা ২.২.১ এি “মকিান্টব আপিাি আবার্ি জ ৌক্রিক কিন্টি পান্টিি? অিুন্টেি জিিুি।  
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২ .২. ওয়াৈ উইপ্টডা’সি রাজনৈতিক আশ্রপ্টয়র  আপ্টবেপ্টৈর তৈবন্ধৈ. 

 

আপিাি প্রমি োমি কিা SPADA’ি র্িি জিািান্টবক িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি মিবন্ধি কিন্টি আপিান্টক 

অবিযই ওয়াি উইন্টডা’জি জ ন্টি হন্টব। (জিিুি ২.১) 

আপিাি রু্িক্ষা মিক্রিি কিন্টি ওয়াি েপ িপ মপ্রন্টফক্সাি এবং জফ্রঞ্চ অমফর্ ফি ইমিন্টগ্রিি এড ইমেন্টগ্রিি 

(OFII) এি কি সকিসান্টিি মিন্টয় গটঠি।  

এিান্টি জিন্টট্রাপমলটি এলাকাি র্ব সত্র ৩৩টট একক জ াগান্ট ান্টগি পন্টয়ে িন্টয়ন্টছ। (আপমি পমিমিষ্ট এি িামলকা 

জিন্টি িান্টিি র্ন্টে কর্থা বলন্টি পান্টিি) ।  

ওয়াি েপ িন্টপ অিুটষ্ঠি র্িা িুই প সান্টয় মবিি: 

- প্রর্থি ধান্টপ মপ্রন্টফক্সা কি সকিসান্টিি র্ংন্টগ। জ টট হন্টব আপিাি আন্টবিন্টিি মিবন্ধন্টিি মবষন্টয় (২.২.১); 

- মিিীয় ধান্টপ OFII এন্টেেন্টিি র্ংন্টগ। জ িান্টি আপিাি মবন্টিষ প্রন্টয়ােিীয়িাগুন্টলা িমিন্টয় জিিা হন্টব 

এবং আপিান্টক জ  জর্বা জিওয়া হন্টব িাি ধিণ টঠক কন্টি জিওয়া হন্টব (২.২.২) ।  

 

রাজনৈতিক আশ্রপ্টয়র আপ্টবেৈ তৈবন্ধপ্টৈর জৈয আপৈার ডাক সর্াগাপ্টর্াপ্টগর ঠঠকাৈা েরকার তক ৈা?  

িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি মিবন্ধন্টিি েিয আপিাি র্িার্মি জিমবট (িাক টঠকািা) র্থাকাি প্রন্টয়ােি জিই।  

অবিয, আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি র্িি িবায়ন্টিি েিয আপিাি এটাি িিকাি হন্টব। (জিিুি ২.২.১ 

ধািা “িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি র্িি প্রকাি”) ।   

 

২ .২.১. প্রর্থম পেপ্টক্ষপাঃ  তপ্রপ্টিক্সার কিত েক আপৈার রাজনৈতিক আশ্রপ্টয়র  আপ্টবেপ্টৈর তৈবন্ধৈ।  

 

আপৈার োংপ্টগ তক আপৈার ৈাবাতেক তিশু আপ্টে?  

আপিাি র্ন্টে  মি আপিাি িাবালক মিশু র্থান্টক, জর্ন্টক্ষন্টত্র িািাও িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থী মহন্টর্ন্টব মবন্টবমিি হন্টব 

এবং আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিন্টিি র্িন্টি িান্টিি িাি উন্টেি র্থাকন্টব।  মি স্বািী ও স্ত্রী উিন্টয়ই 

িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থী হন্টয় র্থান্টকি, জর্ন্টক্ষন্টত্র িাবালক মিশু িাি িান্টয়ি র্িন্টি মিবমন্ধি হন্টব। জ টট পুন্টিা 

প্রক্রিয়ান্টিই জিফান্টিন্স পযান্টিে মহন্টর্ন্টব মবন্টবমিি হন্টব। এই র্িিটট আপিাি পমিবান্টিি পুন্টিা গঠি মিন্টিসি 

কন্টিিা, বিং এটান্টক িলিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি মহন্টর্ন্টবই গণয কিা হন্টব।  

 

 

 আপৈার রাজনৈতিক আশ্রপ্টয়র আপ্টবেৈ পরীক্ষার োতয়ত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্র তৈধ োরণ  

 

প্রর্থি অিযর্থ সিা জকন্দ্র জর্থন্টক ওয়াি েপ িন্টপ পাঠান্টিা  াবিীয় ির্থযামি  ািাই কিাি পি মপ্রন্টফক্সাি কি সকিসা টঠক 

কিন্টবি ফ্রান্স আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি পিীক্ষা কিন্টব মকিা।  

আপিাি বয়র্ ১৪ বা িাি অমধক হন্টল ঐ কি সকিসা আপিাি হান্টিি িি আেুন্টলি ছাপ জিন্টবি এবং আপমি জ  

িুল জিি জর্থন্টক এন্টর্ন্টছি জর্টট র্িাি কিন্টি, এবং অিয জকান্টিা র্ির্য িান্টে আপিাি জকউ র্থাকন্টল বা জকান্টিা 

পামিবামিক জ াগরূ্ত্র জর্থন্টক র্থাকন্টল জর্টট প্রমিটষ্ঠি কিন্টবি।  

জকাি িাে আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি পিীক্ষা কিন্টব জর্টট মিধ সামিি হন্টব ২৬ েিু ২০১৩ র্ান্টল 

প্রণীি ইউন্টিামপয় পাল সান্টিে এবং পমিষন্টিি এি প্রমবধাি িং ৬০৪/২০১৩ জিািান্টবক, জ টট  réglement Dublin 

III মহন্টর্ন্টবও পমিমিি। এই জিগুন্টলিন্টিি ওপি মিমি কন্টিই র্ব মকছু কিা হয়।   

Dublin III (ডাবতেৈ III) স্কীম এর োংপ্টগ োংতিষ্ট রাষ্ট্রেমূহ 

ইউন্টিামপয় ইউমিয়ন্টিি ২৮টট র্ির্য িাে আন্টছ: অমিয়া, জবলক্রেয়াি, বুলন্টগমিয়া, জিান্টয়মিয়া, র্াইপ্রার্, জিক 

মিপাবমলক, জিিিাকস*, এন্টস্তামিয়া, মফিলযাড, ফ্রান্স, োি সামি, গ্রীর্, হাংন্টগিী, আয়ািলযাড, ইিামল, লািমিয়া, 

মলর্থুয়ামিয়া, লুন্টক্সিবাগ স, িাল্টা, জিিািলযাড, জপালাড, পিূসগাল, জিািামিয়া, জলািামকয়া, জলান্টিমিয়া, জেি, রু্ইন্টিি 

এবং  ুিিােয ও িািটট র্হন্ট ামগ িাে আইর্লযাড, িিওন্টয়, রু্ইোিলযাড ও মলন্টিিোইি।   
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*জিিিান্টকসি জক্ষন্টত্র Réglement Dublin III (িাবমলি III প্রমবধাি) প্রন্ট ােয হন্টবিা। মকন্তু জিিটট ১৫ েিু, ১৯৯০ 

র্ান্টল স্বাক্ষমিি িাবমলি কিন্টিিিন্টিি েিয আন্টবিি কন্টি  ান্টে।  

 

 

বাস্তপ্টব, ফ্রাে োড়া ইউপ্টরাতপয় ইউতৈয়ৈভুক্ত অৈয সর্ সকাৈ রাষ্ট্র আপৈার রাজনৈতিক আশ্রপ্টয়র 

আপ্টবেৈ পরীক্ষা করপ্টি পাপ্টর। সর্মৈ: 

  মি অিয জকান্টিা র্ির্য িাে আপিান্টক ববধ বর্বান্টর্ি অিুিমিপত্র বা মির্া জিয়;  

  মি প্রিাণ হয় জ  আপমি অনবধিান্টব স্থল, আকাি বা র্াগিপন্টর্থ অিয জকান্টিা র্ির্য িান্টেি র্ীিািা 

অমিিি কন্টিন্টছি; 

 আপমি  মি এিি জকাি র্ির্য িান্টেি র্ীিািা অমিিি কন্টি ইউন্টিামপয় ইউমিয়ন্টিি িুিন্টড জ ান্টকি 

জ িান্টি আপিাি মির্াি প্রন্টয়ােি হয়মি;  

 আপমি  মি ইমিিন্টধয অিয একটট র্ির্য িান্টে িােনিমিক আশ্রন্টয়ি েিয আন্টবিি কন্টি র্থান্টকি।  

 

 

আপৈার রাজনৈতিক আশ্রপ্টয়র আপ্টবেপ্টৈর পরীক্ষা তক অৈয েেেয রাপ্টষ্ট্রর োতয়প্টত্বর মপ্টধয পপ্টড় ?  

ির্থাকমর্থি "Dublin III" প্রক্রিয়া বাস্তবাময়ি হন্টে। মপ্রন্টফক্সাি িােন্টক আপিাি জিিাশুিা কিন্টি বলন্টব। এিপি 

আপিান্টক এক িার্ জিয়ািী িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি র্িি জিওয়া হন্টব। এটট পিবমিস ৪ িান্টর্ি েিয 

িবায়িন্ট াগয। এি ফন্টল আপমি আপিাি িাময়ত্ব জিন্টব এিি একটট িান্টে স্থািান্তমিি বা ট্রান্সফাি িা হওয়া প সন্ত 

ফিার্ী িুিন্টড র্থাকাি অিুিমি পান্টবি।   

মপ্রন্টফক্সাি এই ট্রান্সফান্টিি বযবস্থা কিন্টব। িািা আপিান্টক ফ্রান্স িযান্টগি িিস উন্টেিপূব সক এই ট্রান্সফান্টিি 

মর্দ্ধান্তটট োিান্টব। আপমি ১৫ মিন্টিি িন্টধয প্রিার্মিক আিালন্টি এটা িযান্টলন্জ কিন্টি পািন্টবি।   

 

 

 রাজনৈতিক  আশ্রপ্টয়র আপ্টবেপ্টৈর  সর্াগযিা   

 

ফ্রাপ্টে আপৈার রাজনৈতিক আশ্রপ্টয়র আপ্টবেৈ পরীক্ষার োতয়ত্ব OFPRA’র। এটট স্বািামবক অর্থবা দ্রুি 

প্রক্রিয়াি িন্টধয কিা হন্টব। দ্রুি প্রক্রিয়াি OFPRA এটট  ১৫ মিন্টিি িন্টধয র্ম্পন্ন কিন্টব।  মিও উিয় 

প্রক্রিয়ান্টিই এটট মিক্রিিিান্টবই র্ম্পন্ন হন্টব।   

 দটুি কষ্েতর্ে আপনার আবেদন দ্রুি প্রক্রিয়ার আওিায় স্বয়াংক্রিয়ভাপ্টবই ওয়াি েপ র্ামিসর্ জর্থন্টক 

এন্টর্  ান্টব: 

-   িি আপিাি এিি একটট িান্টেি িাগমিকত্ব র্থাকন্টব জ টট মিিাপি মহন্টর্ন্টব মবন্টবমিি   

(মপ্রন্টফক্সাি অর্থবা OFPRA এি ওন্টয়ব র্াইন্টট এর্ব জিন্টিি িামলকা পাওয়া  ান্টব)  

-   িি আপমি প্রর্থি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি কন্টিন্টছি জ টট মিক্রিিিান্টবই বামিল  

হন্টয়ন্টছ এবং আপমি আপিাি আন্টবিি পুিমব সন্টবিাি অিুন্টিাধ কন্টিন্টছি।  

 

 

 মিন্টনাি জক্ষত্রর্িূন্টহ ওয়াি েপ িপ জর্থন্টক আর্া আপৈার অৈুপ্টরাধ দ্রুি প্রক্রিয়ার অধীপ্টৈ সৈওয়া 

হপ্টি পাপ্টর: 

- আপমি  মি আপিাি আংগুন্টলি ছাপ মিন্টি িা িাি;  

- আপমি  মি মির্থযা কাগেপত্র মিন্টয়, মির্থযা ির্থয মিন্টয় অর্থবা কমিপয় ির্থয জগাপি কন্টি 

কিত সপক্ষন্টক মবভ্রান্ত কন্টিি; 

- আপমি  মি মিন্ন পমিিয় মিন্টয় কন্টয়কটট অিুন্টিাধ কন্টি র্থান্টকি;  

- আপমি  মি ফ্রান্টন্স প্রন্টবন্টিি পি জিিী কন্টি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি কন্টিি (ফ্রান্টন্সি 

জক্ষন্টত্র ৯০ মিি এবং জফ্রঞ্চ মগয়ািাি জক্ষন্টত্র ৬০ মিন্টিি জবমি)  

- আপমি  মি শুধু মবিাড়ন্টিি আন্টিি জঠকান্টি িােনিমিক আশ্রয় িাি;  

-  মি আপিাি উপমস্থমি েি-িতংিলা, েি-মিিাপিা অর্থবা িাটেয় মিিাপিাি েিয হুিমক হয়।  
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র্াধািণ ও দ্রুি প্রক্রিয়াি আওিায় মিবন্ধিকালীি র্িয় OFPRA আন্টবিি পুিিায় জশ্রণীমবিাগ কিন্টি পান্টি। শুধু 

র্িকামি িীমিিালাি আওিায় দ্রুি প্রক্রিয়ায় আন্টবিি মবন্টবিিাি জক্ষন্টত্র এি বযমিিি হন্টব।   

 মি আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি দ্রুি প্রক্রিয়াি আওিায় িািা হয়, জর্ন্টক্ষন্টত্র আপিান্টক কন্টয়ক কমপ 

িন্টর্থযি জিাটটি জিওয়া হন্টব। আপিাি প্রমি পিািি স হন্টে, OFPRA’ি মর্দ্ধান্টন্তি মবরুন্টদ্ধ আন্টবিি কিাি র্িয় 

আপমি এক কমপ আন্টবিি OFPRA জক জিন্টবি, এবং অিয এক কমপ CNDA জক জিন্টবি।  

 

তবপ্টিষ সক্ষিাঃ আপতৈ তক তবিাড়ৈ আপ্টেপ্টির মুপ্টখ রপ্টয়প্টেৈ তবিাড়প্টৈর আপ্টেি ৈা আোেপ্টির 

আপ্টেি?  

বাস্তন্টব, মবিাড়ি আন্টিন্টিি অধীন্টি র্থাকন্টলও িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিন্টিি মিবন্ধি আটন্টক র্থাকন্টব িা।  

 মি আপিাি আন্টবিন্টিি পিীক্ষাি মবষয়টট ফ্রান্টন্সি িাময়ন্টত্বি িন্টধয র্থান্টক, জর্ন্টক্ষন্টত্র আপিান্টক গতহবক্রন্দ কিা হন্টি 

পান্টি অর্থবা আটক িািা হন্টি পান্টি।  

এই জক্ষন্টত্র, আপিাি গতহবন্দীত্ব অর্থবা আটকাবস্থাি জপ্রমক্ষন্টি OFPRA আপিাি আন্টবিি অল্প র্িন্টয়ি িন্টধয 

পিীক্ষা কিন্টব (৯৬ ঘো) । আন্টবিি বামিল বা আগ্রাহয হন্টল, আপমি এই জিন্টি র্থাকাি অমধকাি হািান্টবি।  

আপিাি মবিাড়ি আন্টিন্টিি বাস্তবায়ি স্থমগি কিন্টি আপমি ৪৮ ঘোি িন্টধয প্রিার্মিক মবিািক বিাবি আক্রেস 

োিান্টি পান্টিি। এিান্টি  CNDA আপিাি আন্টবিি পিীক্ষা কিন্টব। (ধািা ৫.১ জিিুি)।  

 

 

 OFPRA সি োক্ষাৎকাপ্টরর  ভাষা পেন্দ করা।  

 

ফ্রাে আপৈার রাজনৈতিক আশ্রপ্টয়র আপ্টবেপ্টৈর পরীক্ষা করপ্টে, জর্ন্টক্ষন্টত্র মকছু বযমিিি ছাড়া আপমি 

OFPRA’ি কান্টছ মলমিি আন্টবিি কিাি পি OFPRA বযক্রিগি র্াক্ষাৎকাি মিন্টয় আপিাি শুিািী জিন্টব।    

িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি মিবন্ধন্টিি র্িয় আপমি OFPRA’ি কান্টছ জ  িাষায় র্াক্ষাৎকাি জিন্টবি জর্টট 

বাছাই কিন্টবি। OFPRA জি জ র্ব িাষায় শুিািীি রু্ন্ট াগ আন্টছ জর্টট োমিন্টয় আপিান্টক জিাটটি জিওয়া হন্টব। 

জর্িান্টি ১১৫টট িাষাি বযবস্থা িন্টয়ন্টছ। পিবিীন্টি আপমি এই িাষা পমিবিসি কিন্টি পািন্টবি িা এবং পুন্টিা প্রক্রিয়া 

িলাকালীি র্িন্টয় এই িাষাটট বহাল র্থাকন্টব।   

আপমি  মি ইিফিন্টিিি মলফন্টলন্টট উন্টেি কিা িাষার্িূন্টহি জকান্টিাটটিই উন্টেি িা কন্টিি জর্ন্টক্ষন্টত্র আপিান্টক 

জর্ই িাষায় র্াক্ষাৎকাি জিওয়া হন্টব জ টটন্টি আপিাি প সাপ্ত জ্ঞাি আন্টছ।  

আপমি  মি আপিাি িােনিমিক আশ্রয় প্রক্রিয়া িলাকান্টল িাষা পছন্টন্দি বযাপান্টি আপমি মিন্টি িাি, জর্ন্টক্ষন্টত্র 

আপিান্টক িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিন্টিি মবষন্টয় OFPRA এি মর্দ্ধান্টন্তি মবরুন্টদ্ধ CNDA জি আন্টবিি িামিল 

কিন্টি হন্টব। 

িতটষ্ট আকষ সি: OFPRAজি র্াক্ষাৎকান্টিি র্িয় এবং এি ধিণটা হন্টে এিান্টি জকান্টিা একটা িাষাি ওপি িার্া-

িার্া িিল র্থাকন্টল িলন্টবিা। গুরুত্বপূণ স হন্টে, আপমি জ  িাষাটট জবন্টছ জিন্টবি জর্টট আপিান্টক বুঝন্টি হন্টব এবং 

জর্ই িাষায় মিন্টেন্টক প্রকাি কিন্টি হন্টব।   

 

 

 রাজনৈতিক আশ্রপ্টয়র  আপ্টবেপ্টৈর েৈে জাতর  

 

জকাি্ িাে আপিাি আন্টবিি পিীক্ষা কিন্টব এবং আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি প্রক্রিয়াি জ াগযিা 

জকিি হন্টব জর্টট মিধ সািন্টণি পি আপিান্টক িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি র্িি জিওয়া হন্টব।   

 

আপৈার আপ্টবেৈ পরীক্ষার োতয়ত্ব সকাৈ েেেয রাপ্টষ্ট্রর ওপর পড়ার েম্ভাবৈা র্থাকপ্টে, জর্ন্টক্ষন্টত্র প্রর্থি 

র্িন্টিি জিয়ািকাল হন্টব এক িার্। এটট িাি িান্টর্ি েিয িবায়ি কিা হয়। (২.২.১ ধািা জিিুি- “আপিাি 

িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি পিীক্ষাি িাময়ত্ব জকাি িাে পান্টব িা মিধ সািণ”)  
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ফ্রাে আপৈার রাজনৈতিক আশ্রপ্টয়র আপ্টবেৈ পরীক্ষা করপ্টে, আপিান্টক এক িার্ জিয়ান্টিি একটট প্রর্থি 

িােনিমিক আশ্রন্টয়ন্টি আন্টবিি র্িি জিওয়া হন্টব। এই র্িিটটি জিয়াি র্থাকন্টবঃ 

-স্বািামবক প্রক্রিয়ায় আপিাি আন্টবিি পিীক্ষা কিা হন্টল এই জিয়াি িি িার্; 

-দ্রুি প্রক্রিয়ায় আন্টবিি  পিীক্ষা কিা হন্টল এই জিয়াি ছয় িার্কাল। 

 

মিন্টনাি জক্ষত্রগুন্টলান্টি মপ্রন্টফক্সাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি র্িি মিন্টি অস্বীকত মি োিান্টি পান্টিঃ  

 মর্দ্ধান্ত পূিমব সন্টবিিাি আন্টগি অিুন্টিাধ বামিল হন্টল আপমি িিুি কন্টি অিুন্টিাধ কিন্টল (জিিুি ৩.৪); 

 িুড়ান্ত মর্দ্ধান্টন্ত আপিান্টক আপিাি মিন্টেি জিি ছাড়া অিয জকাি জিন্টি হস্তান্তি কিা হন্টি পান্টি অর্থবা 

ইউন্টিান্টপি জগ্রপ্তািী পিওয়ািা মিন্টয় আপিান্টক জগ্রপ্তাি কিা হন্টি পান্টি অর্থবা আন্তেসামিক ক্রিমিিাল 

জকান্টটস আপিান্টক আত্মর্িপ সি কিন্টি বলা হন্টি পান্টি।   

 

মপ্রন্টফক্সাি আপিান্টক জ  িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি ফি স জিন্টব, র্িি ইরু্যি ২১ মিন্টিি িন্টধয (পুিিায় শুরু 

কিা বা পুি সমবন্টবিিাি অিুন্টিান্টধি জক্ষন্টত্র ৮ মিি) আপমি জর্টট OFPRA জক পাঠান্টবি (জিিুি ৩.১ “OFPRA কিত সক 

পিীক্ষা) । আপিাি আন্টবিি র্ম্পূি স হন্টল, OFPRA মিটঠ মিন্টয় আপিান্টক োিান্টব।  

 

িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি র্িি িবায়ি কিন্টি আপিান্টক অবিযই আপিাি বার্স্থান্টিি মপ্রন্টফক্সান্টি জ ন্টি 

হন্টব। স্বািামবক ও দ্রুি উিয় প্রক্রিয়ান্টিই আপিাি র্িি ছয় িার্ জিয়ান্টিি েিয িবায়ি কিা হয়।   

মপ্রন্টফক্সান্টিি অিুন্টিাধিন্টি প্রমিবাি িবায়ন্টিি জক্ষন্টত্র, আপিান্টক অবিযই স্থায়ী মিবান্টর্ি টঠকািাি প্রিাণামির্হ 

কাগেপত্র িামিল কিন্টি হন্টব। আপমি জ  CNDAজি আন্টবিি কন্টিন্টছি জর্টটি র্িযিা  ািাই কিন্টি, আপিান্টক 

অবিযই আবিন্টিি িমিন্টিি জিাটটি িামিল কিন্টি হন্টব (ধািা ৩.২ এ জিিুি “িযািিাল জকাটস অব মি িাইট অব 

অযার্াইলাি” কিত সক পিীক্ষা) 

 

 

আপতৈ তকভাপ্টব আপৈার বােস্থ্াপ্টৈর প্রমাণ সেপ্টবৈ? 

১ োিুয়ািী ২০১৯ র্ান্টলি পি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি মিন্টবন্ধি কিা হন্টল, আপমি মিন্টনাি উপান্টয় 

আপিাি বার্স্থান্টিি প্রিাণ জিন্টবি: 

- আপিান্টক  মি বার্স্থান্টিি জঘাষিা মিন্টয় িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থীন্টিি অিযর্থ সিা জকন্টন্দ্র িািা হয় অর্থবা অিয 

জকাি আবার্ি অবকাঠান্টিান্টি িািা হয় জ িান্টি স্থায়ী িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থীন্টিি িািা হন্টে (জহান্টটল ছাড়া); 

- মি এিি বামড়ন্টি র্থান্টকি জ টটি িামলক আপমি অর্থবা আপমি িাড়াটটয়া অর্থবা এিি বামড়ন্টি জ টটি 

িামলক/ইোিাগ্রমহিা আপিাি োউর্/ পুত্র-কিযা/উিিামধকাি। এন্টক্ষন্টত্র বার্স্থান্টিি প্রিাণ িামিল কিন্টি হন্টব;   

- অিয জক্ষন্টত্র, আপিান্টক প্রর্থি অিযর্থ সিা জকন্টন্দ্র বার্ কিন্টি হন্টব জ টট এই উন্টদ্দন্টিয অিুন্টিামিি এবং বার্স্থান্টিি 

জঘাষিা র্থাকন্টি হন্টব (২.১ জিিুি) ।  

১ োিুয়ামি, ২০১৯ র্ান্টলি আন্টগ মিবমন্ধি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিন্টিি জক্ষন্টত্র আপমি উপন্টি উমেমিি জ  

জকাি ধিন্টণি বার্স্থান্টি র্থাকন্টি পান্টিি, এ ছাড়াও, প্রন্টয়ােন্টি িতিীয় জকাি পন্টক্ষি র্ংন্টগ র্থাকন্টি পান্টিি।   

 

 

আপমি  িমিি এই জিন্টি র্থাকন্টি পািন্টবি িিমিি এই িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি িবায়ি কিা হন্টব। 

িীমিগিিান্টব, OFPRA এি মর্দ্ধান্ত িা োিান্টিা প সন্ত অর্থবা, CNDA বিাবি আন্টবিন্টিি জক্ষন্টত্র, িান্টিি মর্দ্ধান্ত 

িা োিান্টিা প সন্ত অর্থবা, এই মর্দ্ধান্ত আিালন্টি পন্টড় জিািান্টিা প সন্ত, জ িান্টি জ টট প্রন্ট ােয, িিন্টন্তি পুন্টিা 

র্িয়কালীি আপিাি িােনিমিক আশ্রয় বোি িািাি অমধকাি িন্টয়ন্টছ।    

 মিও, িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি র্িি প্রিযাহাি অর্থবা িবায়ি কিা িাও হন্টি পান্টি  মি: 

- OFPRA আপিান্টক আন্টবিি প্রিযািাি অর্থবা অগ্রাহয কিাি মর্দ্ধান্ত োিায়,  াি ফন্টল আপমি এই অঞ্চন্টল 

র্থাকাি অমধকাি হািান্টবি (জিিুি ৫.১ “OFPRA অর্থবা CNDA প্রিযািযান্টিি মর্দ্ধান্ত”);   

-  মি েষ্ট হয় জ  CNDA জি মিধ সামিি র্িন্টয়ি িন্টধয আন্টবিি কিন্টি বযর্থ স হন্টয়ন্টছি (জিিুি ৩.২ “িযািিাল জকাটস 

অব মি িাইট অব অযার্াইলাি কিত সক পিীক্ষা”  

 

রতটষ্ট আকষ সি: িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি র্িি আপিান্টক ইউন্টিামপয় ইউমিয়িিুি অিয িাের্িূন্টহ অবান্টধ 

িলািন্টলি অিুিমি জিন্টব িা।  
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 রাজনৈতিক আশ্রয় োড়া অৈয কারপ্টণ  অবস্থ্াপ্টৈর জৈয আপ্টবেপ্টৈর  েম্ভাবৈা।  

 

ফ্রান্স আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি পিীক্ষা কিন্টল িােনিমিক আশ্রয় ছাড়া অিয কািন্টণ এিান্টি 

বর্বান্টর্ি অিুিমিি েিয আন্টবিি কিন্টি পািন্টবি মকিা িা আপিান্টক োিান্টিা হন্টব।  

আপিান্টক ির্থয োমিন্টয় জিাটটি জিওয়া হন্টব এবং এ ধিন্টণি আন্টবিি কিাি র্িয়র্ীিাও আপিান্টক অবমহি কিা 

হন্টব। এই র্িন্টয়ি পন্টি,  ুক্রির্ংগি িিুি পমিমস্থমি ছাড়া  ,এিান্টি অবস্থান্টিি েিয আন্টবিি কিন্টি পািন্টবি িা।  

 

২ .২.২.তিিীয় ধাপ: প্রপ্টয়াজৈীয়িা তৈরুপণ এবাং OFII এর োতয়ত্ব েম্পপ্টকে ধারণা  

 

 ওয়াৈ উইপ্টডার মাধযপ্টম  আপৈার েুতৈতরেষ্ট প্রপ্টয়াজৈীয়িা তবপ্টবচৈায় সৈওয়া।   

 

ওয়াি েপ িন্টপ আপিাি মিক্রেটকামলি র্িন্টয় এবং মপ্রন্টফক্সান্টি আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি 

মিবন্ধন্টিি পি, আপিাি মবষয়টট িমিন্টয় জিিন্টি OFII এি একেি এন্টেে আপিান্টক বযক্রিগি িান্টব 

র্াক্ষাৎকান্টিি েিয জিন্টক জিন্টবি।  

র্াক্ষািকািটট জগাপিীয় এবং এটট আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিন্টিি জক্ষন্টত্র র্ির্যা হন্টবিা। আপিাি 

েিয রু্মিমরসষ্ট অিযর্থ সিাি পমিন্টবি প্রন্টয়ােি মকিা িা মিরুপণ কিন্টি আপিান্টক মকছু প্রশ্ন কিা হন্টব। প্রন্টয়ােন্টি, 

OFII এি এন্টেে মবষয়গুন্টলা মবন্টবিিায় মিন্টয় আপিাি অিুকুল আবার্ন্টিি বযবস্থা কিন্টি র্হায়িা মিন্টি পান্টি।   

আপমি প্রশ্নিালাি েবাব মিন্টিও পান্টিি, িাও পান্টিি। েবাব িা মিন্টি িাইন্টল, জর্ন্টক্ষন্টত্র আপিাি আবার্ন্টিি 

প্রন্টয়ােিীয়িাি মবষয়টট প্রিার্ি উন্টেি িাও কিন্টি পান্টি, অর্থবা িািা আপিাি অবস্থা র্ম্পন্টকস OFPRA জকও িা 

োিান্টি পান্টি, জর্ন্টক্ষন্টত্র প্রিার্িন্টক িাময় কিা  ান্টবিা।  

ফ্রান্টন্স আর্াি র্িয় আপিাি র্ন্টে জিমিন্টকল ফাইল র্থাকন্টল, জর্ন্টক্ষন্টত্র আপিাি ফাইলটট একটট জগাপিীয় িান্টি 

িন্টি OFII এি এন্টেে OFII এি মিমকৎর্ন্টকি কান্টছ পাঠান্টবি ম মি মর্দ্ধান্ত জিন্টবি আপিান্টক অিযর্থ সিা জকন্টন্দ্রি 

উপন্ট াগী কিন্টি হন্টব মকিা। আপমি অরু্স্থ র্থাক, আপিান্টক স্বাস্থয জর্বা জকন্টন্দ্র পাঠান্টিা হন্টব, অর্থবা মিকটবিী 

জকান্টিা হার্পািান্টলি েরুিী মবিান্টগ পাঠান্টিা হন্টব।   

OFII এি এন্টেে  মি আপিাি িন্টধয জকাি িামিিীক িবূ সলিা বা অরু্মবধা িুুঁন্টে পাি, জর্ন্টক্ষন্টত্র মিমি, আপিাি 

র্ম্মমিিন্টি, মবষয়টট OFPRA জক োিান্টি পান্টিি। এ ধিন্টণি ির্থয জিওয়াি উন্টদ্দিয হন্টে, প্রন্টয়ােি পড়ন্টল জর্ই 

পমিন্টবন্টিি উপন্ট াগী কিা জ িান্টি OFPRA আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি পিীক্ষা কিন্টি পান্টি 

(উিাহিিস্বরুপ, িামিিীক অক্ষিিা র্ম্পন্ন কাউন্টক মকছু রু্ন্ট াগ কন্টি জিওয়া, অর্থবা ইিািা িাষা োন্টি জকান্টিা 

জিািাষী জিওয়া) । এন্টক্ষন্টত্র OFPRA’ই এই মবষয়টটি িূলযায়ি কিন্টব।    

জ  জকাি র্ির্যায় র্হায়িা জিওয়াি মবষয়টট িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি পিীক্ষাি জগাটা র্িয়কান্টলই 

মবন্টবিিায় জিওয়া হয়। জ িি আবার্ি রু্মবধাি জক্ষন্টত্র র্িােকিীিা এটট জিন্টিি, অর্থবা প্রিার্মিক এবং 

র্ািাক্রেক প্রক্রিয়া িলাকান্টল মকছু িাময়ত্বপ্রাপ্ত র্ংস্থা আপিাি র্ংন্টগ র্থান্টকি।  

 

 

 প্রেত্ত েুপ্টর্াগ েুতবধা। 

 

ওয়াি-েপ িন্টপ আপিাি র্াক্ষাৎকান্টল, OFII আপিান্টক মকছু বস্তুগি রু্মবধা জিওয়াি কর্থা োিান্টব জ গুন্টলা এই 

অঞ্চন্টল  িমিি আপিাি িােনিমিক আশ্রয় পাওয়াি উন্টদ্দন্টিয র্থাকাি অমধকাি র্থাকন্টব িিমিি পান্টবি।   

আপিাি পামিবামিক গঠি মবন্টবিিায় মিন্টয় মক ধিন্টণি প্রািমম্ভক বস্তুগি রু্মবধা পাওয়াি অমধকাি আপিাি আন্টছ 

জর্ মবষয়ক িকুন্টিে OFII আপিান্টক ওয়াি েপ িন্টপ জিন্টব। প্রক্রিয়া িলাকান্টল জকাি িিুি মিশুি েন্ম হন্টল বা 

জকাি মিশু িাি বাবা-িা’ি র্ংন্টগ জ াগ মিন্টল জর্ন্টক্ষন্টত্র OFII িাি আন্টিা মকছু বস্তুগি রু্মবধাি অমধকাি মিক্রিি 

কিন্টি িিুি কাগেপত্র প্রকাি কিন্টব।   

এই মিন্টিসমিকাি িিূর্থ স িন্টড আপিাি প্রাপয বস্তুগি রু্মবধাি মবষয় উন্টেি আন্টছ, জ িি: 

- আপমি  মি এিই িন্টধয বার্স্থাি রু্মবধা জপন্টয় িা র্থান্টকি। আপিাি েিয উন্টেি কিা রু্ন্ট াগ-রু্মবধা ও 

আবার্ন্টিি োয়গা পাওয়াি েিয আন্টবিি কিন্টছি, (জিিুি ৪.১ “িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থীি আবার্ি”);  
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- আইন্টি িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থীন্টিি িািায় বযামিিি আন্টছ এিি মকছু মবষয় ছাড়া (ন্টিিুি ৪.২ “িােনিমিক 

আশ্রয়প্রার্থীন্টিি িািা”)  

জকাি অঞ্চন্টল অিযর্থ সিা বযবস্থায় র্ংিমক্ষি রু্ন্ট াগ জিষ হন্টল জগন্টল, OFII আপিান্টক অিয অঞ্চন্টল পাঠান্টি পান্টি 

জ িান্টি আপিাি আন্টবিন্টিি পিীক্ষাকালীি র্িন্টয় আপিান্টক র্থাকন্টি হন্টব (জিিুি ৪.১ “িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থীি 

আবার্ি”); 

 

২ .৩ ওয়াৈ  উইপ্টডা োতভেপ্টে পতরবিেপ্টৈর পর েহায়িা  

 

ওয়াি উইন্টডা র্ামিসর্  পাি হওয়াি পি আপিান্টক বার্স্থান্টিি র্হায়িা জিওয়া হন্টব। এটট জকাি িােনিমিক 

আশ্রয়প্রার্থীন্টিি অিযর্থ সিা জকন্দ্র (CADA)  অর্থবা জহান্টটল িয় এিি ির্থাকমর্থি স্থায়ী েরূিী আবার্ি জকন্দ্র।  

 

আপিান্টক  মি এ ধিন্টণি র্থাকাি োয়গা জিওয়া িা হয়, জর্ন্টক্ষন্টত্র প্রর্থি অিযর্থ সিা অবকাঠান্টিা (SPADA) 

আপিান্টক র্হায়িা জিন্টব, এবং OFII আপিান্টক জর্িান্টি পাঠান্টব (জিিুি অিুন্টেি ২.১) ।  

 

র্ািাক্রেক, আইিী ও প্রিার্মিক র্হায়িাি িন্টধয উন্টেিন্ট াগয হন্টে আপিাি বার্স্থাি (িিুি অিুন্টেি ২.২.১ 

“মকিান্টব আপিাি বার্স্থাি প্রিাণ কিন্টবি”) এবং ফ্রান্স আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি পিীক্ষা কিন্টল 

জর্ন্টক্ষন্টত্র আপমি OFPRA’ি কান্টছ ফাইল পাঠান্টবি িািাই  আপিাি িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থ সিাি আন্টবিন্টিি ফাইল 

প্রস্তুন্টি র্হায়িা কিন্টব।    

 

িতটষ্ট আকষ সি: আপিাি মিবার্  মি SPADA জি হয়, জর্ন্টক্ষন্টত্র আপমি মিয়মিি আপিাি মিটঠ র্ংগ্রহ কন্টি জিন্টবি। 

কািণ এর্ব মিটঠন্টি SPADA’ি মিন্টিসিিা র্থান্টক।  
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৩. রাজনৈতিক আশ্রপ্টয়র আপ্টবেৈ পরীক্ষার িিোতে  

 

ফ্রান্টন্স আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি পিীক্ষা কিন্টব ‘জফ্রঞ্চ অমফর্ ফি মি জপ্রান্টটকিি অব মিমফউক্রের্ 

এড জেটন্টলর্ পার্ সন্স’ ‘িযািিাল জকাটস অব অযার্াইলাি’ এি আইিী মিয়ন্ত্রন্টণ।  

 

 

৩.১ . সফ্রঞ্চ অতিে ির তে  সপ্রাপ্টেকিৈ অব  তরতিউক্রজে এড সেেপ্টেে পাে েে’(OFPRA) কিত েক পরীক্ষা  

 

িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি মিবন্ধি কিাি পি মপ্রন্টফক্সাি আপিান্টক জ  আশ্রন্টয়ি আন্টবিি ফি স জিন্টব জর্টট 

আপমি অবিযই পূিণ কন্টি OFPRA জক পাঠান্টবি  ান্টি িািা এটট পিীক্ষা কন্টি একটা মর্দ্ধান্ত মিন্টি পান্টি।  

OFPRA জকাি জিমিবািক মর্দ্ধান্ত মিন্টল িাি মবরুন্টদ্ধ CNDA জি আন্টবিি কিা  ান্টব (জিিুি ৩.২ িযািিাল জকাটস 

অব অযার্াইলাি কিত সক িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি পিীক্ষা)  

 

িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি কিাি র্িয় আপিান্টক মিমিসষ্ট কন্টি োিান্টি হন্টবিা জ  আপমি মক ধিন্টণি রু্িক্ষা 

িাি (িিণার্থীি ি সািা অর্থবা র্হায়ক রু্িক্ষা)। এটট একটট একক প্রক্রিয়া জ িান্টি OFPRA আপিাি আন্টবিি 

পিীক্ষা কিন্টব ।  িািাই জিিন্টব আপিান্টক িিণার্থীি ি সািা জিয়া হন্টব মকিা, িা িা হন্টল জিিা হন্টব র্হায়ক রু্িক্ষা 

পান্টবি মকিা। 

 

 
 OFPRA িম ে পূরণ করা।  

 

িম েঠে িরােী ভাষায় পূরণ করপ্টি হপ্টব। এপ্টি স্বাক্ষর তেপ্টি হপ্টব এবাং একঠে ববধ আশ্রপ্টয়র আপ্টবেৈ 

েৈপ্টের িপ্টোকতপ, িুই কমপ ফন্টটা এবং আপিাি র্ংন্টগ র্থাকা জ  জকাি ভ্রিি র্ংিান্ত কাগেপত্র এি র্ংন্টগ 

েিা মিন্টি হন্টব।   

আপিাি আন্টবিি দ্রুি প্রক্রিয়াি আওিায় র্থাকন্টল, জর্ন্টক্ষন্টত্র মিবন্ধন্টিি র্িয় আপিান্টক জ  অবমহিকিণ জিাটটি 

জিওয়া হন্টয়মছন্টলা জর্টট অবিযই র্ন্টে জিন্টবি।  

এই কাগেপত্রগুমল OFPRA জি আপিাি অিুন্টিাধ মিবন্ধন্টিি েিয অপমিহা স।   

 মি আপিাি র্ন্টেি অপ্রাপ্তবয়স্ক র্ন্তাি জকাি ঝুুঁ মকি িন্টধয র্থান্টক, িন্টব জর্টট িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিন্টি 

উন্টেি কিন্টি হন্টব।  মি মপিা িািা উিন্টয়ই িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থী হি, জর্ন্টক্ষন্টত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক মিশুন্টক মিন্টয় 

জ  জকাি উন্টিগ িান্টয়ি আন্টবিন্টি উন্টেি র্থাকন্টি হন্টব। 

 

আপিাি আন্টবিন্টি জ র্ব ির্থয উন্টেি কিা হন্টব জর্গুন্টলা জগাপিীয় এবং জর্গুন্টলা জকাি অবস্থান্টিই আপিাি মিে 

জিন্টিি কিত সপন্টক্ষি কান্টছ োিান্টিা  ান্টবিা।  

 

 

 OFPRA’র  কাপ্টে িাইে পাঠাপ্টৈা 

 

িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি র্িি ইরু্য হওয়া্ি জক্ষন্টত্র আপিাি ফাইল র্ম্পূণ স হন্টয় জগন্টল আপনাকে এটি ২১তম 

মিন্টিি িন্টধযই পাঠান্টি হন্টব।  (পুিিায় জিালাি অিুন্টিান্টধি জক্ষন্টত্র এটট ৮ি মিি- জিিুি ৩.৩। বন্ধ হওয়া িােনিমিক 

আশ্রন্টয়ি আন্টবিন্টিি পুিিূ সলযায়ন্টিি েিয- অর্থবা পুিিায় পিীক্ষাি েিয- জিিুি ৩.৪ পূিঃপিীক্ষা।  
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মিন্টিি টঠকািায় এটট িাকন্ট ান্টগ পাঠান্টি হন্টব: 

OFPRA 

201, rue Carnot 

94 136 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX 

উিাহিণস্বরূপ,  মি আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি প্রার্থ সিা র্িি ১০ োিুয়ািীন্টি ইরু্য হয় জর্ন্টক্ষন্টত্র ৩১ োিুয়ামিি 

জিষিান্টগি িন্টধয আপিাি ফাইল OFPRAজি পাঠান্টি হন্টব। এন্টক্ষন্টত্র প্রিাণ হন্টে জপােিাকস বা জিাহি।  

আপিাি আন্টবিিটট প্রামপ্ত স্বীকাি িমিির্হ জিক্রেমিকত ি মিটঠি িাধযন্টি পাঠান্টিাি েিয জোি রু্পামিি কিা হন্টে 

জ িান্টি আপিাি িাি জপ্রিক অংন্টি েষ্টিান্টব উন্টেি র্থাকন্টি হন্টব।   

আপিাি ফাইল র্ম্পুণ স িা হন্টল OFPRA জর্টট আপিান্টক জফিৎ পাঠান্টব জর্ন্টক্ষন্টত্র এটট র্ম্পূণ স কন্টি জফিৎ পাঠান্টি 

আন্টিা ৮ মিি র্িয় পান্টবি । (পুিিায় জিালা বা পূি সমবন্টবিিাি জক্ষন্টত্র ৪ মিি). আপমি  মি উি র্িন্টয়ি িন্টধয 

ফাইল জফিৎ িা পাঠাি, OFPRA আপিাি আন্টবিিটট জলাে বা বন্ধ কন্টি জিন্টব। এই জিন্টি আপিাি র্থাকাি 

অমধকাি বামিল হন্টব এবং আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি র্িি আি িবায়ি কিা  ান্টবিা।   

প্রক্রিয়া িলাকালীি জ  জকাি র্িন্টয় আপমি OFPRA জক িাকন্ট ান্টগ অমিমিি ির্থযামি পাঠান্টি পািন্টবি। OFPRA 

জক পাঠান্টিা আপিাি মিটঠি এবং জর্িাি জর্থন্টক পাওয়া মিটঠি কমপ র্ংিক্ষণ কিন্টবি। জর্ই র্ন্টে পাঠান্টিাি ও 

প্রামপ্তি র্ব প্রিাণও জিন্টি জিন্টবি। OFPRAজক পাঠান্টিা আপিাি প্রমিটট মিটঠন্টি আপিাি ফাইল িম্বি উন্টেি 

কিন্টবি। এই ফাইল িম্বি অমফর্ জর্থন্টক আপিান্টক জ  জলটাি অব ইন্টরািাকিি পাঠান্টিা হয় িান্টি উন্টেি র্থান্টক।  

 

 

প্রক্রিয়া চোকাপ্টে আপতৈ তক আপৈার ঠঠকাৈা পতরবিেৈ কপ্টরৈ? 

আপমি  মি OFPRA জক আপিাি র্থাকাি োয়গাি টঠকািা জিি জ টট আপিাি বার্স্থান্টিি টঠকািা জর্থন্টক মিন্ন, 

এবং  মি জর্ই র্থাকাি োয়গা বিল কন্টিি জর্ন্টক্ষন্টত্র অবিযই  ি দ্রুি র্ম্ভব OFPRA জক অবমহি কিন্টবি। আপমি 

এন্টক্ষন্টত্র অি লাইন্টি মগন্টয় OFPRA’ি ওন্টয়ব র্াইন্টটি (www.ofpra.gouv.fr)  জটন্টল-র্ামিসর্  এি িাধযন্টি িান্টিিন্টক 

অবমহি কিন্টি পান্টিি। জ  জকান্টিা মিটঠ জ িি র্াক্ষাৎকান্টিি েিয আিন্ত্রণ, অর্থবা আপিাি িােনিমিক 

আশ্রন্টয়ি আন্টবিন্টিি বযাপান্টি মর্দ্ধান্ত োিান্টি OFPRA র্ব সন্টিষ জ  টঠকািায় মিটঠ মিন্টয়মছন্টলা িান্টিই পাঠান্টব।  

আপমি  মি এিি জকান্টিা বামড়ন্টি বার্ কন্টিি জ টট আপিাি মিন্টেি, অর্থবা আপমি িাি িাড়াটটয়া অর্থবা 

আপিাি োউর্/র্ন্তাি/ পূব সপুরুন্টষি িামলকািামধি বা িান্টিি বন্ধক জিওয়া, এবং জর্ই বামড় আপমি পাল্টাি 

জর্ন্টক্ষন্টত্র আপিান্টক অবিযই OFII জক োিান্টি হন্টব।  

 

 OFPRA’র কাপ্টে  আপৈার আপ্টবেৈ  োতখপ্টের  প্রমাণ  

 

আপিাি আন্টবিি র্ম্পূণ স হন্টল এবং জর্টট টঠক র্িন্টয় এন্টল, OFPRA আপিাি আন্টবিি িামিল এবং আন্টবিি এি 

র্ংিযাি মবষয়টট োমিন্টয় আপিান্টক মিটঠ জিন্টব।   

এই মিটঠই হন্টে িাপ্তমিক প্রিাণ জ  আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি OFPRA জি পাঠান্টিা হন্টয়মছন্টলা।  

এই িকুন্টিে মিন্টয়ই আপমি আপিাি প্রর্থি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি র্িি িবায়ি কিন্টি পািন্টবি (জিিুি 

২.২.১ “িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি র্িি ইরু্য”)  

প্রায় জক্ষন্টত্র, জলটাি অব ইন্টরািাকিি পাঠান্টিাি একই র্িন্টয় র্াক্ষাৎকান্টিি আিন্ত্রণটট পাঠান্টিা হয়। এটট জলটাি 

অব ইন্টরািাকিন্টিি মপছি পািায় র্থান্টক। িা র্থাকন্টল বুঝন্টবি আপিান্টক এটট আলািা মিটঠন্টি পন্টি পাঠান্টিা হন্টব।  

 

 

 স্বাভাতবক  অর্থবা দ্রুি  প্রক্রিয়ায়  আপ্টবেৈ  পরীক্ষা।  

 

OFPRA আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি স্বািামবক অর্থবা দ্রুি প্রক্রিয়ায় পিীক্ষা কিন্টব।  

অিুন্টেি ২.২.১ এ জ িিটট উন্টেি কিা আন্টছ “(আপিাি িােনিমিকা আশ্রন্টয়ি আন্টবিন্টিি জ াগযিা”) দ্রুি 

প্রক্রিয়াি আওিায় আপিাি আন্টবিি পিীক্ষাটট ১৫ মিন্টিি িন্টধয কিা হন্টি পান্টি।  
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মকন্তু স্বািামবক প্রক্রিয়ান্টিও আপমি এই রু্মবধা জপন্টি পান্টিি। আপিাি আন্টবিি পিীক্ষাটট OFPRA দ্রুি প্রক্রিয়ায় 

র্ম্পন্ন কিন্টব  িি এটট দ্রুি প্রক্রিয়াি জিওয়া হন্টব এবং এি মিবন্ধি হন্টব মর্ংন্টগল উইন্টডা মহন্টর্ন্টব।  িন্টব OFPRA 

আপিাি আন্টবিিটট স্বািামবক প্রক্রিয়ান্টি জশ্রমণ পমিবিসি কিন্টি পান্টি  মি িন্টি কন্টি জ  আপিাি ফাইল বা 

আপিাি মবন্টিষ অবস্থাি কািন্টণ এটট কিা প্রন্টয়ােি। িন্টব এটট জকবল িিিই কিা হন্টব  িি এই িুিন্টড আপিাি 

উপমস্থমি েি-িতংিলা, েি মিিাপিা অর্থবা িাটেয় মিিাপিাি েিয হুিমক হন্টবিা।   

মিন্টনাি জক্ষত্রর্িূন্টহ, OFPRA দ্রুি প্রক্রিয়ায় আন্টবন্টিি মিষ্পন্ন কিাি মর্দ্ধান্ত মিন্টি পান্টি: 

 OFPRAজক মবভ্রান্ত কিন্টি মির্থযা কাগেপত্র, মির্থযা ির্থয মিন্টল অর্থবা ির্থয, কাগেপত্র জগাপি কিন্টল; 

 মিন্ন মিন্ন পমিিন্টয় িিণার্থী হওয়াি জিষ্টা কিন্টল;  

 আপিাি রু্িক্ষাি র্ন্টে র্ম্পমকসি িয় এিি মবষয় িুন্টল ধন্টি িিণার্থীি ি সািা জপন্টি িাইন্টল;  

 বিবয অর্ংগমিপূণ স, স্বমবন্টিাধী, েষ্টি মির্থয অর্থবা অন্ট ৌক্রিক হন্টল এবং আপিাি মিন্টেি জিি র্ম্পন্টকস 

অমফন্টর্ি ধািণাি র্ন্টে িা মিলন্টল; 

আপিাি আন্টবিিটট দ্রুি প্রক্রিয়ায় জফলাি মবষন্টয় আপমি িুলন্টি িাইন্টল আপিান্টক CNDA জি আন্টবিি কিন্টি 

হন্টব।  

 

 

 OFPRAসি বযক্রক্তগি োক্ষাৎকার  

 

OFPRA জি আন্টবিি িামিন্টলি পি, আপমি একটট র্াক্ষাৎকান্টিি আিন্ত্রণ পান্টবি।  

িুটট জক্ষন্টত্র আপিান্টক র্াক্ষাৎকান্টিি েিয িাকা হন্টবিা।: 

 OFPRA  মি িন্টি কন্টি িিণার্থীি ি সািা পাওয়াি জক্ষন্টত্র আপিাি জিওয়া ির্থযামি  ন্টর্থষ্ট; 

 স্বাস্থযগি কািন্টণ, অর্থবা আপিাি মিয়ন্ত্রন্টণি বাইন্টি এিি িািীমিক কািন্টণ র্াক্ষাৎকান্টিি েিয উপমস্থি 

হন্টি িা পািন্টল।  

র্াক্ষাৎকান্টিি েিয িাকা হন্টল আপিান্টক অবিযই Fontenay-sous-Bois-এ OFPRA’ি র্িি িপ্তন্টি জ ন্টি হন্টব। 

OFPRA’ি “একেি জপ্রান্টটকিি অমফর্াি” আপিাি র্াক্ষাৎকাি জিন্টবি এবং প্রন্টয়ােন্টি OFPRA মিব সামিি 

একেি জিািাষী জর্িান্টি উপমস্থি র্থাকন্টবি।  ওয়াি-েপ িন্টপ মিবন্ধি কিাি র্িয় আপমি জ  িাষাটট মিব সািি 

কন্টিমছন্টলি জর্ই িাষায় আপিাি র্াক্ষাৎকাি হন্টব, অর্থবা আপিাি প সাপ্ত িিল আন্টছ এিি িাষান্টিও আপিাি 

র্াক্ষাৎকাি জিওয়া হন্টি পান্টি। (জিিুি ধািা ২.২.১ “OFPRA জি র্াক্ষাৎকান্টিি েিয িাষা মিব সািি”)  অবিয, আপমি 

জ  জকাি র্িয় ফিার্ী িাষান্টিও র্াক্ষাৎকান্টিি অিুিমি িাইন্টি পান্টিি। িন্টব র্াক্ষাৎকান্টিি িাষা বিলান্টি িাইন্টল 

আপিান্টক CNDAজি আন্টবিি কিন্টি হন্টব।  

আপনি যদি সাকষ্াৎকারে হাজির না হন, সেকষ্েতর্ে আপনার ফাইল দেখে আপনার অনরুোধের ওপর OFPRA 

সিদধ্ানত্ দেবে অথবা আপনার ফাইল বনধ্ করে দেবে। কান্টেই জকাি র্ির্যা র্থাকন্টল অন্তি ৪৮ ঘো আন্টগ 

OFPRA জক োিান্টবি, অর্থবা জিিী কিন্টি িাইন্টল িাও োিান্টবি। আিন্ত্রণপন্টত্র জিওয়া টঠকািায় মিন্টিসমিি ই-

জিইন্টলি িাধযন্টি এটা োিান্টি পান্টিি।     

আপমি ইন্টে কিন্টল, একেি আইিেীমব অর্থবা OFPRA অিুন্টিামিি জকাি র্ংস্থাি প্রমিমিমধন্টক র্ন্টে মিন্টয় 

র্াক্ষাৎকান্টি উপমস্থি হন্টি পান্টিি ম মি র্াক্ষাৎকাি জিন্টষ িন্তবয কিন্টি পান্টিি। অবিয আইিেীমব বা র্ংস্থাি 

প্রমিমিমধ র্াক্ষাৎকান্টিি র্িয় উপমস্থি িা হন্টল র্াক্ষাৎকাি স্থমগি কিা হন্টবিা। আপিাি  মি িািীমিক অক্ষিিা 

র্থান্টক, জর্ন্টক্ষন্টত্র আপমি স্বাস্থয মবষয়ক জপিািাি কাউন্টক আপিাি র্ন্টে র্থাকন্টি এবং র্াক্ষাৎকান্টিি র্িয় উপমস্থি 

র্থাকন্টি অর্থবা অক্ষি বযক্রিন্টক র্াহা য কন্টিি, জকাি র্ংস্থাি প্রমিমিমধ উপমস্থি র্থাকাি েিয অিুিমি িাইন্টি 

পান্টিি।   

র্াক্ষাৎকান্টল মবন্টিষ কন্টি জ গুন্টলা জ ৌি মিগ্রন্টহি র্ন্টে র্ম্পমকসি জকান্টিা মবষয় বযািযা কন্টি জবাঝান্টিা 

অর্ুমবধােিক িন্টি হন্টল জর্ন্টক্ষন্টত্র আপমি অমফন্টর্ি জকাি কি সকিসা এবং/অর্থবা আপিাি পছন্টন্দি জকাি জ ৌি 

মবষয়ক জিািাষী িািন্টি িাি িন্টব র্াক্ষাৎকান্টিি আন্টগি মিি OFPRA জক অিুন্টিাধ কিন্টি পান্টিি।  

 

 

সাকষ্াৎকারটি গোপনীয়। র্াক্ষাৎকান্টল আপিাি বিবয জিকিস কিা হন্টব এবং িা মিন্টয় একটট মিন্টপাটস 

প্রস্তুি কিন্টবি জপ্রান্টটকিি অমফর্াি। এবং এই মর্দ্ধান্ত জিওয়াি আন্টগ আপমি িাইন্টল, িাি র্ন্টে 
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আপিাি জ াগান্ট াগ কমিন্টয় জিওয়া হন্টব (স্বািামবক প্রক্রিয়াি আওিায়) অর্থবা একই র্িন্টয়ি জিন্টষি 

মিন্টক পমিিয় কমিন্টয় জিওয়া হন্টব (দ্রুি প্রক্রিয়াি আওিায়) 

র্াক্ষাৎকািটট অমিও জিকমিসং কিা হন্টব এবং OFPRA’ি মর্দ্ধান্ত জিমিবািক হন্টল এবং এই মর্দ্ধান্টন্তি 

মবরুন্টদ্ধ আন্টবিি কিাি জক্ষন্টত্র আপমি প্রন্টয়ােন্টি এটট শুিন্টি পান্টিি।    

 

 

আপতৈ তক Fontenay-sous-Bois সি OFPRA ‘র েের েপ্তর োড়া অৈয সকার্থাও োক্ষাৎকার তেপ্টি চাৈ? 

 

আপিাি অবস্থািগি িুিত্ব (মবন্টিন্টি র্থাকন্টল) বা জকাি মবন্টিষ পমিমস্থমিন্টি (স্বাস্থযগি বা পামিবামিক কািন্টণ আপমি 

ভ্রিন্টণ অক্ষি হন্টল অর্থবা আপমি এিি স্থান্টি আটক র্থাকন্টল জ িান্টি আপমি িুি িি) আপিাি র্াক্ষাৎকাি 

Fontenay-sous-Bois জি িাও হন্টি পান্টি। একটা িুিন্টত্ব এটট অমিও-মিেযুয়াল িাধযন্টিও কিা  ান্টব।  

এই জক্ষন্টত্র, প্রন্টয়ােি হন্টল আইিেীমব অর্থবা আপিাি র্হন্ট াগী এিি জকান্টিা র্ংস্থাি জকান্টিা প্রমিমিমধ আপিাি 

পন্টক্ষ র্াক্ষাৎকান্টিি হাক্রেি র্থাকন্টি পািন্টবি। জপ্রান্টটকিি অমফর্াি এি পন্টক্ষ একেি জিািাষী র্থাকন্টবি।   

মবন্টিন্টি বা জকান্টিা জিন্টট্রাপমলটি এলাকায় র্থাকন্টল, জর্ন্টক্ষন্টত্র গায়ািা মিপাটসন্টিন্টে র্থাকন্টল Cayenne জি OFPRA 

‘ি এন্টেিায় অর্থবা OFPRA িিন্ত মিিি িলাকালীি অিয জকান্টিা এলাকায় র্থাকন্টল OFPRA’ি প্রমিমিমধ আপিাি 

র্ন্টে কর্থা বলন্টবি।   

 

 

 স্বাস্থ্য পরীক্ষা  

 

OFPRA আপিান্টক স্বাস্থয পিীক্ষা কিাি েিয বলন্টি পান্টি। িন্টব এটট কিন্টি িা িাইন্টল আপিাি আন্টবিি অর্ম্পূণ স 

বন্টল মবন্টবমিি হন্টবিা বা OFPRA িাি মর্দ্ধান্ত জিওয়া জর্থন্টকও মবিি র্থাকন্টবিা। আপমি  মি িাবালক হি এবং 

জকান্টিা জ ৌি অংগ জছন্টট জফলাি ঝুুঁ মকি আিংক জর্থন্টক আপিাি পন্টক্ষ িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি কিা হন্টয় 

র্থান্টক জর্ন্টক্ষন্টত্র OFPRA আপিাি স্বাস্থয পিীক্ষাি বযয় বহি কিন্টব। মিমকৎর্ক আপিাি স্বাস্থয পিীক্ষাি 

র্াটটসমফন্টকট র্িার্মি OFPRAজক পাঠান্টব, এি একটট কমপ আপিাি মপিািািা বা আইিী প্রমিমিমধন্টক জিন্টব।       

 

 

 OFPRA’র  তেদ্ধান্ত 

 

 েময়েীমা  

OFPRA জর্থন্টক মর্দ্ধান্ত আর্াি র্িয়র্ীিা কিবমি হয়: দ্রুি প্রক্রিয়াি আওিায় গন্টড় ১৫ মিি র্িয় লান্টগ এবং 

স্বািামবক প্রক্রিয়ান্টি কন্টয়ক িার্ জলন্টগ জ ন্টি পান্টি। OFPRA জর্থন্টক িীঘ স র্িয় জকাি েবাব িা এন্টল এি অর্থ স এই 

িয় জ  আপিাি আন্টবিি প্রিযািযাি হন্টয়ন্টছ। িন্টব ৬ িান্টর্ি িন্টধয জকান্টিা মর্দ্ধান্ত িা এন্টল, OFPRA আপিান্টক 

িাকন্ট ান্টগ োিান্টব। জর্ন্টক্ষন্টত্র আপমি মিয়মিি মিটঠি জিা ুঁে িািন্টবি।   

 

 

 তেদ্ধান্ত অৈুকূপ্টে এপ্টে (জিিুি িড ১ “রু্িক্ষাি মবমিন্ন ধিণ)  

 মি আপিাি আন্টবিি অিুন্টিামিি হন্টয়, জর্ন্টক্ষন্টত্র আপমি: 

 একজৈ িরণার্থী তহপ্টেপ্টব স্বীকত ি হপ্টবৈ, এবং OFPRA আপিান্টক িিণার্থীি ি সািা িঞ্েিু কন্টি 

মর্দ্ধান্ত পাঠান্টব; 

 েহায়ক েুরক্ষার জৈয সর্াগয তবপ্টবতচি হপ্টবৈ, এন্টক্ষন্টত্র OFPRA আপিান্টক র্হায়ক রু্িক্ষা 

িঞ্েনু্টিি মর্দ্ধান্ত পাঠান্টব। একটট মিটঠও পাঠান্টব জ টট আপমি আপিাি রু্িক্ষাি পন্টক্ষ কিত সপন্টক্ষি 

কান্টছ জপি কিন্টি পান্টিি।   
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 তেদ্ধান্ত প্রতিকূপ্টে সগপ্টে 

আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিন্টিি ওপন্টি OFPRA মিি ধিন্টণি জিমিবািক মর্দ্ধান্ত মিন্টি পান্টি: 

 প্রিযাখযাৈ কপ্টর তেদ্ধান্ত; 

আপমি এই মর্দ্ধান্টন্তি মবরুন্টদ্ধ CNDA’ি কান্টছ আন্টবিি কিন্টি পান্টিি। অিুন্টেি ৩.১এ পড়ুি “OFPRA’ি মর্দ্ধান্ত 

োিান্টিাি পি এটট অবযাহি িািাি অমধকাি র্থাকন্টবিা” এই অিুন্টেন্টি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি উন্টদ্দন্টিয এই 

অঞ্চন্টল প্রক্রিয়া িামলন্টয়  াওয়াি অমধকান্টিি মবষন্টয় উন্টেি আন্টছ।   

 আপ্টবেৈ আগ্রাহয করার তেদ্ধান্ত সৈওয়া হপ্টি পাপ্টর র্তে: 

- আপমি  মি ইমিিন্টধয ইউন্টিামপয় ইউমিয়িিুি জকাি জিন্টি কা সকিী িােনিমিক আশ্রন্টয় রু্িক্ষা 

জিাগ কন্টিি;  

- আপমি  মি িতিীয় জকান্টিা জিন্টি িিণার্থীি ি সািা ও কা সকিী রু্িক্ষা জিাগ কন্টিি অর্থবা আপমি 

 মি কা সকিিান্টব জর্িান্টি পুিিায় অন্তিুসি হি।   

 

আপমি এই মর্দ্ধান্টন্তি মবরুন্টদ্ধ CNDAজি আন্টবিি কিন্টি পান্টিি। িন্টব CNDA জি আন্টবিি কিন্টলও আপিাি 

িীঘ সমিি িােনিমিক আশ্রন্টয় উন্টদ্দন্টিয এই অঞ্চন্টল র্থাকাি অমধকাি র্থাকন্টবিা। (জিিুি ধািা ৩.১ “OFPRA’ি 

মর্দ্ধান্ত োিান্টিাি পিপিই এিান্টি অবস্থাি কিাি অমধকান্টিি অবর্াি”)। 

 আপৈার আপ্টবেৈ সলাজ করার তেদ্ধান্ত সৈওয়া হপ্টি পাপ্টর র্তে:  

- আপমি র্াক্ষাৎকান্টিি র্িয় বা OFPRAজক মিটঠ মিন্টয় আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি 

প্রিযাহান্টিি কর্থা োিাি; 

- ২১ মিন্টিি িন্টধয আন্টবিি িামিল িা কন্টিি বা র্াক্ষাৎকান্টিি েিয হাক্রেি িা হি;  

- আন্টবিিপত্র পিীক্ষাি েিয প্রন্টয়ােিীয় ির্থযামি মিন্টি ইোকত িিান্টব অস্বীকাি কন্টিি; 

- জ ৌক্রিক র্িয়কান্টলি িন্টধয আপিাি টঠকািা অমফন্টর্ িা পাঠান্টিাি কািন্টণ আপিাি র্ন্টে 

জ াগান্ট াগ কিা িা জগন্টল;  

- ওয়াি েপ-িন্টপ আপিাি অিুন্টিাধ মিবমন্ধি হন্টলও জকান্টিা  ুক্রির্ংগি কািণ ছাড়া আপমি 

OFPRA জক ফাইল িা পাঠান্টল।  

আপমি এই মর্দ্ধান্টন্তি মবরুন্টদ্ধ িযান্টলঞ্জ কিন্টি পান্টিি। মকন্তু CNDA জি িয়। প্রিার্মিক আিালন্টি িযন্টলঞ্জ কিন্টি 

হন্টব। আপিাি িীঘ সমিি িােনিমিক আশ্রন্টয় উন্টদ্দন্টিয এই অঞ্চন্টল র্থাকাি অমধকাি র্থাকন্টবিা। (জিিুি ধািা ৩.১ 

“OFPRA’ি মর্দ্ধান্ত োিান্টিাি পিপিই এিান্টি অবস্থাি কিাি অমধকান্টিি অবর্াি”). আপমি আন্টবিি জলাে 

কিাি প্রজ্ঞাপি োমিি ৯ িান্টর্ি িন্টধয এবং একবাি আপিাি ফাইল পুিিায় িালুি েিয অিুন্টিাধ কিন্টি পান্টিি। 

(জিিুি ধািা ৩.৩)   

 

 OFPRA’র তেদ্ধান্ত জাৈাপ্টৈার প্রক্রিয়া 

আন্টবিি প্রিযািযাি হন্টল OFPRA আপিান্টক ফিার্ী িাষায় িান্টিি মর্দ্ধান্ত পাঠান্টব। জর্ই র্ন্টে আপমি জিাটািুটট 

জবান্টঝি এিি িাষায় মকছু কাগেপত্র পাঠান্টব। জ িান্টি আপিান্টক জিওয়া মর্দ্ধান্তটট োিা  ান্টব।    

 

 

OFPRA তক আপৈাপ্টক আপৈার রাজনৈতিক আশ্রপ্টয়র আপ্টবেৈ োতখে, বযক্রক্তগি োক্ষািকাপ্টরর জৈয 

আমন্ত্রণ এবাং িার তেদ্ধান্ত োংর্ুক্ত কপ্টর কাগপ্টজর বেপ্টে ইপ্টেকপ্টরাতৈক উপাপ্টয় তচঠঠ পাঠাপ্টি পাপ্টর ?  

িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি িামিল, বযক্রিগি র্াক্ষািকান্টিি েিয আিন্ত্রণ এবং িাি মর্দ্ধান্ত র্ং ুি কন্টি 

ইন্টলকন্টট্রামিক উপান্টয় জকান্টিা বযক্রিগি মহন্টর্ন্টব মিটঠ পাঠান্টিাি েিয OFPRA একটট পদ্ধমিি উন্নয়ি ঘটটন্টয়ন্টছ।  

এই মিিাপি প্রক্রিয়াটট িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিন্টিি জগাপিীয়িা পুন্টিাপুমি বোয় িািাি মিিয়িা জিন্টব।   

পদ্ধমিটট আপিাি জক্ষন্টত্র প্রন্টয়াগ কিা হন্টল, িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি মিবন্ধন্টিি পি অর্থবা ধািা ২.২.১ এ 

মবধতি িাবমলি প্রক্রিয়া বযর্থ স হওয়াি কািন্টণ আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি পিীক্ষাি িাময়ত্ব ফ্রান্টন্স 

পাঠান্টিা হন্টল আপিান্টক ঐ পদ্ধমি র্ম্পন্টকস োিান্টিা হন্টব। আপিান্টক িিি একটট ির্থয জিাটটি জিওয়া হন্টব 

জ িান্টি বলা র্থাকন্টব মকিান্টব এই পদ্ধমিটট বাস্তবায়ি কিা হন্টব।  

 

 

 OFPRA’র  তেদ্ধাপ্টন্তর তবরুপ্টদ্ধ আপ্টবেৈ  

 



 gDA২০২০                              ফ্রাপ্টে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীপ্টের জৈয তৈপ্টেেতিকা  

  

 

18    

                                                                                                                                   gDA২০২০   

আপমি প্রজ্ঞাপন্টিি এক িান্টর্ি িন্টধয OFPRA’ি মর্দ্ধান্টন্তি মবরুন্টদ্ধ CNDAজি আন্টবিি কিন্টি পান্টিি। (জিিুি 

অিুন্টে ৩.২ “CNDA’ি পিীক্ষা”) । আপমি CNDA’ি কান্টছ আন্টবিি িা কিন্টল অর্থবা এক িার্ র্িয়কাল পাি 

হন্টল আন্টবিি কিন্টল, জর্ন্টক্ষন্টত্র এই জিন্টি অবস্থান্টিি অমধকাি হািান্টবি। আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি 

আন্টবিি র্িি প্রিযাহাি কিা হন্টব অর্থবা িবায়ি কিা হন্টবিা এবং আপিান্টক অবিযই ফ্রান্স ছাড়ন্টি হন্টব।   

আপমি  মি CNDA জি আন্টবিন্টিি েিয আইিী র্হায়িা জপন্টি িাি িন্টব আপিান্টক অবিযই OFPRA’ি মর্দ্ধান্টন্তি 

প্রজ্ঞাপি জর্থন্টক পিববিী ১৫ মিন্টিি িন্টধয অিুন্টিাধ কিন্টি হন্টব। জর্ন্টক্ষন্টত্র এক িান্টর্ি আন্টবিন্টিি র্ীিা কা সকি 

র্থাকন্টবিা এবং আইিী র্হায়িা জপন্টি আপিাি আন্টবিন্টিি ওপি মর্দ্ধান্টন্তি মিি জর্থন্টক এই র্িয় কা সকি হন্টব 

(জিিুি ধািা ৩.২ “আইিেীমবি র্হায়িা”)    

CNDA’ি মর্দ্ধান্টন্তি মবরুন্টদ্ধ কাউক্রন্সল অব জেন্টটি কান্টছ আপিান্টক বা OFPRAজক আন্টবিি কিন্টি হন্টব।   

 

 

 OFPRA’র  তেদ্ধান্ত জাৈাপ্টৈার পরপরই আপৈার আপ্টবেৈ প্রক্রিয়া বজার রাখার অতধকাপ্টরর অবোৈ 

েেপ্টব।   

 

িীমিগিিান্টব, আইিী পূি সমবন্টবিিা র্হ িিন্টন্তি পুন্টিা র্িয়কান্টল আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিন্টিি 

প্রক্রিয়াটট বোয় িািাি অমধকাি র্থাকন্টব।  

অবিয, OFPRA কিত সক গতহীি িীন্টিি জ  জকাি একটট মর্দ্ধান্টন্তি জপ্রমক্ষন্টি আপমি এই অমধকািটট হািান্টি পান্টিি: 

১. EU এি র্ির্য িয় এিি জকান্টিা িান্টে আপমি ইমিিন্টধয কা সকি রু্িক্ষা জপন্টি র্থাকাি কািন্টণ আপিাি  

আন্টবিি আগ্রাহয হওয়াি মর্দ্ধান্ত হন্টল। এন্টক্ষন্টত্র আপিান্টক পুিিায় এটট শুরু কিন্টি হন্টি পান্টি। 

(জিিুি ধািা ৩.৩); 

২. আন্টবিি বন্ধ বা জলাে কিাি মর্দ্ধান্ত হন্টল (জিিুি ধািা ৩.৩); 

৩. মিিাপি িান্টেি িাগমিক এই  ুক্রিন্টি দ্রুি প্রক্রিয়ায় আওিায় িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি 

প্রিযািযাি হন্টল;    

৪. োমিয় িুিন্টড আপিাি উপমস্থমি েি-িতংিলাি েিয িািাত্মক হুিমক এই মিমিন্টি দ্রুি প্রক্রিয়াি 

আওিায় স্থামপি আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি প্রিযািযাি হন্টল;  

৫. গ্রহণীয় হন্টি পান্টি এিি পুিমি সিীক্ষন্টণি আন্টবিি আগ্রাহয হন্টল;    

৬.পুিমি সিীক্ষন্টণি প্রর্থি অিুন্টিাধ আগ্রাহয হন্টল;   

৭. আপিাি মবরুন্টদ্ধ বমহষ্কান্টিি আন্টিি র্থাকন্টল অর্থবা প্রিার্মিক বা আইিী িুিন্টড মিন্টষধাজ্ঞা র্থাকন্টল 

এবং আপিান্টক গতহবক্রন্দ িািা বা আটক িািা হন্টল জর্ন্টক্ষন্টত্র আপিাি আন্টবিি আগ্রাহয বা প্রিযািযাি হওয়াি 

মর্দ্ধান্ত হন্টল (জিিুি অিুন্টেি- “আপিাি মবরুন্টদ্ধ প্রিার্মিক বা আিালন্টিি আন্টিামপি মিন্টষধাজ্ঞাি কািন্টি এই 

অঞ্চল জর্থন্টক বমহষ্কান্টিি আন্টিন্টিি র্ম্ভাবিা র্থাকন্টল”) ।    

এই জক্ষন্টত্র আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি র্িি প্রিযাহাি কিা হন্টি পান্টি অর্থবা িবায়ি কিা িা হন্টি 

পান্টি এবং আপিাি ওপি ফ্রান্স িযান্টগ বাধযবাধকিা আন্টিাপ কিা হন্টি পান্টি (জিিুি অিুন্টেি) ।  

 

 

 

 

 
৩.২ . ৈযািৈাে সকােে  অব তে  রাইে অব অযাোইোম (CNDA)’র কিত েক পরীক্ষা    

 

 আপ্টবেপ্টৈর তৈতেেষ্ট েময়েীমা।  

 

আপিাি আন্টবিি OFPRA কিত সক প্রিযািযাি হওয়াি প্রজ্ঞাপন্টিি পি আপমি CNDA জি আন্টবিি িামিন্টলি েিয 

এক িার্ র্িয় পান্টবি। আপমি জ টট কিন্টি পান্টিি: 
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- OFPRA আপিাি আন্টবিি প্রিযািযাি বা আগ্রাহয কন্টি মর্দ্ধান্ত মিন্টল জর্ন্টক্ষন্টত্র আিালিন্টক এই মর্দ্ধান্ত 

পমিবিসি কন্টি আপিান্টক রু্িক্ষা মিন্টি বলন্টি পান্টিি; 

- আপিান্টক র্হায়ক রু্িক্ষা জিওয়াি মর্দ্ধান্ত হন্টল, িিণার্থীি স্বীকত মি জপন্টি আন্টবিি কিন্টি পান্টিি। এই 

জক্ষন্টত্র, CNDA আপিান্টক িিণার্থীি স্বীকত মি জিওয়াি মবষয়টট মবন্টবিিা িা কিা প সন্ত আপিাি েিয এই র্হায়ক 

রু্িক্ষা ও আিুষমেক অমধকাি বোয় র্থাকন্টব (জিিুি িড ৬ “উপকািন্টিাগীি রু্িক্ষা পাওয়াি অমধকাি”). অমধকন্তু, 

CNDA  মি আপিান্টক িিণার্থীি স্বীকত মি িাও জিয়, OFPRA আপিান্টক জ  র্হায়ক রু্িক্ষা িঞ্েিু কন্টিমছন্টলা 

জর্টটি পমিবিসি কিন্টি পািন্টবিা।  

 

আপিাি আন্টবিি এক িার্ র্িয়র্ীিা পাি হওয়াি পূন্টব সই CNDA’ি কান্টছ জপৌৌঁছুন্টি হন্টব (উিাহিণ মহন্টর্ন্টব, আপমি 

 মি ২০ োিুয়ািী িাকন্ট ান্টগ আপিাি আন্টবিি প্রিযািযাি হওয়াি মর্দ্ধান্ত গ্রহণ কন্টিি জর্ন্টক্ষন্টত্র CNDA জি 

আপিাি আন্টবিি ২১ জফব্রুয়ািী জিষ র্িন্টয় িধয িান্টিি আন্টগই জপৌৌঁছুন্টি হন্টব)। আন্টবিি CNDA’ি কান্টছ অবিযই 

প্রামপ্ত স্বীকাি িমিির্হ জিক্রেটেকত ি মিটঠ  ,র্াধািণ মিটঠ বা ফযাক্সন্ট ান্টগ পাঠান্টি হন্টব। র্িকসিা মহন্টর্ন্টব, আন্টবিি 

অবিযই এক িান্টর্ি মিমিসষ্ট র্িন্টয়ি আন্টগই অর্থবা ফযান্টক্স পাঠান্টল র্িয়র্ীিা উিীণ স হওয়াি মিন্টি িধযিান্টিি 

আন্টগই জপৌৌঁছুন্টি হন্টব।    মি আিালি এই এক িান্টর্ি র্িয়র্ীিা অমিিান্ত হওয়াি পন্টি আপিাি আন্টবিি গ্রহণ 

কন্টি, জর্ন্টক্ষন্টত্র এটট আগ্রাহয মহন্টর্ন্টব মবন্টবমিি হন্টব।  াি অর্থ স- জকান্টিা শুিািী বা পিীক্ষা ছাড়াই আপিাি আন্টবিি 

প্রিযািযাি।   

 

 আইৈজীতবর েহায়িা।  

 

CNDA জি আন্টবিি িামিল এবং শুিািীি র্িয় আপিাি আইিেীমবি র্হায়িা জিওয়াি রু্ন্ট াগ িন্টয়ন্টছ। এটা 

কিন্টি, আপমি আইিী র্হায়িা জিন্টয় আন্টবিি কিন্টি পান্টিি। আইিেীমবি পামিশ্রমিক পুন্টিাটাই িাে বহি 

কিন্টব। এিান্টি িাি পামিশ্রমিক িাওয়াি জকান্টিা অমধকাি জিই।  

আইিী র্হায়িা জিন্টয় আন্টবিি কিন্টি আপিান্টক CNDA’ি আইিী র্হায়িা িপ্তন্টি জ াগান্ট াগ কিন্টি হন্টব। এটট 

কিন্টি হন্টব OFPRA কিত সক আপিাি আন্টবিি প্রিযািযাি হওয়াি প্রজ্ঞাপন্টিি ১৫ মিন্টিি িন্টধযই।    

 

CNDA’ি আইিী র্হায়িা িপ্তন্টিি (BAJ) টঠকািা: 

Cour nationale du droit d’asile 

35, rue Cuvier 

93 558 MONTREUIL-SOUS-BOIS 

 

আপিান্টক র্হায়িা কিন্টি র্ম্মি হন্টয়ন্টছ এিি জকাি আইিেীমবি কর্থা আপমি উন্টেি কিন্টি পান্টিি অর্থবা 

CNDA আপিাি েিয একেি আইিেীমব মিন্টয়াগ মিন্টি পান্টি। আপমি  মি আইিী র্হায়িা জিি, জর্ন্টক্ষন্টত্র 

আপমি জকাি অবস্থান্টিই মিন্টয়াগকত ি আইিেীমবন্টক পামিশ্রমিক জিন্টবিিা। এিিমক মিমি পামিশ্রমিক িাইন্টলও 

জিওয়া  ান্টবিা।    

আপিাি আন্টবিি আগ্রাহয হন্টি পান্টি এিি প্রিীয়িাি হন্টল আপিাি আইিী র্হায়িা িাওয়াি অিুন্টিাধ প্রিযািযাি 

হন্টি পান্টি।  

CNDA জি আপিাি আন্টবিন্টিি মিমিসষ্ট র্িয় িিিই স্থমগি কিা হন্টব  মি আইিী র্হায়িা জিন্টয় আপিাি 

আন্টবিিটট ১৫ মিন্টিি িন্টধযই কিা হয়। আপিাি অিুন্টিান্টধি জপ্রমক্ষন্টি মলগাল এইি অমফর্ জর্থন্টক গতমহি 

মর্দ্ধান্টন্তি প্রজ্ঞাপন্টিি মিি জর্থন্টক এটা পুিিায় গিিা শুরু হন্টব। কান্টেই আপমি CNDA জি আন্টবিন্টিি েিয 

পুিিায় একটট মিমিসষ্ট র্িয় পান্টবি। জ টট OFPRA’ি মর্দ্ধান্টন্তি প্রজ্ঞাপি এবং আইিী র্হায়িা জিন্টয় আপিাি 

অিুন্টিান্টধি িধযবিী মিিগুন্টলা জর্থন্টক এক িার্ কি হন্টব।  

উিাহিি মহন্টর্ন্টব বলা  ায়,  মি OFPRA আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি প্রিযািযান্টিি মর্দ্ধান্তটট ১৫ 

োিুয়ািীন্টি োিায়, আপিান্টক ১৫ মিন্টিি িন্টধয এই আন্টবিি িযান্টলন্জ কিন্টি আইিী র্হায়িা জিন্টয় আন্টবিি 

কিন্টি হন্টব। আপমি  মি ২০ োিুয়ািী এই আন্টবিি কন্টিি,  াি অর্থ স OFPRA আপিাি আন্টবিি প্রিযািযাি কিাি 

৫ মিি পি আন্টবিি কন্টিি জর্ন্টক্ষন্টত্র, আইিী র্হায়িা অমফর্ জর্থন্টক মর্দ্ধান্ত আর্াি পি আন্টবিি কিন্টি আপমি 

আি ২৬ মিি র্িয় পান্টবি।    
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 আপ্টবেৈ। 

  

মিন্টনাি মবষয়গুন্টলা অবিযই মবন্টবিিায় মিন্টি হন্টব: 

 র্ব সপ্রর্থন্টিই, আন্টবিি প্রিযািযান্টিি OFPRA’ি মর্দ্ধান্টন্তি মপছন্টিি পািায় বমণ সি  াবিীয় বযািযা 

িিন্ট াগ র্হকান্টি পড়ুি; 

 আন্টবিি অবিযই ফিার্ী িাষায় র্ািা কাগন্টে কিন্টি হন্টব, জ িান্টি আপমি আপিাি পুন্টিা িাি, 

েন্টন্মি িামিি ও স্থাি, োমিয়িা ও মিবার্ উন্টেি কিন্টবি (এিান্টি জকান্টিা রু্মিমিসষ্ট ফিি জিই) ।   

 অবিযই আন্টবিন্টি স্বাক্ষি কিন্টবি; আপমি িাবালক হন্টল আইিী প্রমিমিমধ অবিযই স্বাক্ষি কিন্টবি; 

 আন্টবিন্টিি র্ন্টে অবিযই OFPRA ‘ি মর্দ্ধান্টন্তি একটট কমপ পাঠান্টবি; 

 আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি দ্রুি প্রক্রিয়ায় জফলা হন্টল, জর্ন্টক্ষন্টত্র আন্টবিি মিবন্ধন্টিি 

র্িয় আপিান্টক জ  ইিফিন্টিিি জিাটটি জিওয়া হন্টয়মছন্টলা িাি একটট কমপ র্ং ুি কিন্টবি 

(জিিুি ২.২.১ িন্টড অিুন্টেি “আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি কিাি জ াগযিা”);  

 

 আপিান্টক অবিযই আন্টবিি কিাি কািণ োিান্টি হন্টব। জ িি, আপমি জকি OFPRA কিত সক 

আপিাি আন্টবিি প্রিযািযাি হওয়াি র্ন্টে একিি িি অর্থবা OFPRA জ  আপিান্টক িিণার্থী 

মহন্টর্ন্টব স্বীকত মি িা মিন্টয় র্মু্পিক রু্িক্ষা িঞ্েিু কিন্টলা জর্ মবষন্টয় জকি একিি িি জর্টট বযািযা 

কিন্টি হন্টব;  

 আন্টবিন্টিি র্ন্টে আপিাি পমিিয় ও িাগমিকন্টত্বি স্বপন্টক্ষ প্রন্টয়ােিীয় কাগেপত্র অবিযই র্ং ুি 

কিন্টবি;  

 আপিাি র্ম্পন্টকস মবস্তামিি োিান্টি অবিযই র্ব কাগে র্ং ুি কিন্টবি;  

 OFPRA জি শুিািীি র্িয় জ  িাষা বযবহাি কিা হন্টয়মছন্টলা জর্টান্টি  মি আপিাি আপমি র্থান্টক 

িন্টব অবিযই আন্টবিন্টি জর্টট উন্টেি কিন্টবি এবং জকাি িাষায় আপমি শুিািী মিন্টি িাি জর্টটও 

োিান্টবি। আিালি  মি আপিাি িযান্টলন্জ িা জিান্টি এবং আপিাি অিুন্টিাধ কিা িাষায় জিািাষী 

মিন্টয়াগ মিন্টি িা িায় জর্ন্টক্ষন্টত্র আপিাি শুিািী জর্ই িাষান্টি হন্টব জ টট আপমি জিাটািুটট বুঝন্টবি 

বন্টল িাি িন্টি কিন্টব।    

 অবিযই আন্টবিি পাঠান্টিা ও িামিল কিাি  াবিীয় প্রিাণ র্ংিক্ষণ কিন্টবি, জর্ই র্ন্টে এি কমপও 

র্ন্টে িািন্টবি;  

 আপিাি টঠকািাি জ  জকান্টিা পমিবিসি হন্টল িা CNDAজক অবমহি কিন্টবি;  

 আন্টবিি মিবমন্ধি হওয়াি পি আপমি আপিাি ফাইল প্রকাি কিাি অিুন্টিাধ কিন্টি পান্টিি।  

 

আপিাি োমিয়িা প্রিান্টণি কাগেপন্টত্রি জক্ষন্টত্র, ফাইন্টলি র্ন্টে এর্ন্টবি অিুমলমপ জিওয়াই িান্টলা। পার্ন্টপাটস ও 

োমিয় পমিিয়পন্টত্রি িূল কমপ র্ন্টে িািন্টবি। CNDA জিক্রেোিস িাকন্ট ান্টগ আপিান্টক জ র্ব মিটঠপত্র পাঠান্টব 

জর্গুন্টলা িাকঘি জর্থন্টক র্ংগ্রহ কিন্টি এর্ব িূল কাগেপত্র আপিাি প্রন্টয়ােি হন্টব। শুিািীি মিি পযান্টিল 

অিুন্টিাধ কিন্টল িূল কাগেপত্র উপস্থাপি কিন্টি পান্টিি।   

আপিাি আন্টবিন্টিি পন্টক্ষ প্রন্টয়ােিীয় কাগেপন্টত্রি জক্ষন্টত্র ফাইন্টলি র্ন্টে িূল কমপি ও িাি র্ন্টে অিুমলমপ 

জিওয়া উমিৎ। এর্ব িমলল বা প্রিাণ শুিািীি মিি আপমি অিুন্টিাধ কিন্টল আপিান্টক মফমিন্টয় জিওয়া  হন্টি পান্টি, 

অর্থবা িাকন্ট ান্টগ আপিাি কান্টছ পাটঠন্টয় জিওয়া হন্টি পান্টি।  আপিাি আন্টবিন্টিি পটিূমিি জক্ষন্টত্র প্রন্টয়ােিীয় 

িমললামি অবিযই ফিার্ী িাষায় অিূমিি হন্টি হন্টব। অিুবাি কিা িা জগন্টল CNDA জর্গুন্টলা বযবহাি কিন্টি র্ক্ষি 

হন্টবিা। অবিয হলপিািা র্হন্ট ান্টগ এর্ব অিুবাি কিন্টি হন্টব এিি জকান্টিা বাধযবাধকিা জিই। শুধুিাত্র জিওয়ািী 

মবষয়গুন্টলাি িমললামি এবং জিাকাদ্দিা অর্থবা পুমলি র্ংিান্ত কাগেপন্টত্রি জক্ষন্টত্র হলপিািা র্হকান্টি অিুবাি 

হন্টি হন্টব।  

আপিান্টক  মি জকান্টিা গণ শুিািীন্টি িলব কিা হয়, আপমি িলন্টব মিন্টিসমিি মিমিসষ্ট র্িন্টয়ি িন্টধয মলমিি আকান্টি 

অমিমিি ির্থযামি উপস্থাপি কিন্টি পান্টিি।  
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 আপ্টবেৈ  প্রাতপ্তর প্রমাণ।  

  

আপিাি আন্টবিি মিবমন্ধি হওয়াি পি, CNDA আপিাি জিওয়া টঠকািায় একটট কাগে পাঠান্টব  ান্টি জলিা 

র্থাকন্টব “আন্টবিন্টিি প্রামপ্ত স্বীকাি পত্র” । এই িকুন্টিেই হন্টে আপিাি আন্টবিি মিবমন্ধি হওয়াি পন্টক্ষ প্রিাণ।  

মকছু বযমিিি ছাড়া (জিিুি অিুন্টেি “আন্টবিি র্ার্ন্টপিমর্ি হওয়াি ধিণ”) এই িকুন্টিে বন্টলই আপমি 

আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি র্িি িবায়ি কিাি অিুন্টিাধ কিন্টি পািন্টবি, জকিিা CNDA আপিাি 

আন্টবিন্টিি বযাপান্টি মর্দ্ধান্ত িা জিওয়া প সন্ত আপিান্টক ফ্রান্টন্স র্থাকাি অিুন্টিািি জিওয়া হন্টয়ন্টছ।  

 

 আপ্টবেপ্টৈর প্রক্রিয়া োেপ্টপৈতেভ বা  ঝুপ্টে  র্াওয়ার ধরণ।  

 

োধারণভাপ্টব, OFPRA আপৈার আপ্টবেৈ প্রিযাখযাৈ করপ্টে আপতৈ এর তবরুপ্টদ্ধ CNDAসি আপ্টবেৈ 

করপ্টি পারপ্টবৈ, সেপ্টক্ষপ্টি এই আপ্টবেৈঠে চুড়ান্ত তেদ্ধান্তপ্টক তবেতম্বি কপ্টর।  াি অর্থ স, আন্টবিন্টিি 

র্িয়র্ীিা জিষ িা হওয়া প সন্ত আপমি ফ্রান্টন্স র্থাকন্টি পািন্টবি। এবং আপমি  মি আন্টবিি কন্টিি জর্ন্টক্ষন্টত্র 

আিালন্টিি মর্দ্ধান্ত প সন্ত ফ্রান্টন্স র্থাকন্টি পািন্টবি।  

অৈযতেপ্টক, রাজনৈতিক আপ্টবেৈ চুড়ান্তভাপ্টব প্রিযাখযাি হওয়ার আপ্টগ আপতৈ র্তে ফ্রাপ্টে র্থাকার 

অতধকার হারাৈ সেপ্টক্ষপ্টি, OFPRA’র পর্তয্াখয্ানের সিদধ্ানত্ অথবা আগর্াহয্ের সিদধ্ানত্ের বিরদুধ্ে 

আপনার CNDA’র কাছে আবেদনের অধিকার আছে, মকন্তু এই আন্টবিন্টিি কািন্টণ মবষয়টট ঝুন্টল র্থাকন্টব িা বা 

র্ার্ন্টপিমর্ি হন্টব িা (জিিুি অিুন্টেি ৩.১ “OFPRA’ি মর্দ্ধান্ত োিান্টিাি পিপিই আপিাি অবস্থান্টিি অমধকান্টি 

অবর্াি”)    

 

 আপ্টবেৈ োেপ্টপৈতেভ ৈা হপ্টে, একটট মিন্টিািাল অিসাি বা মবিাড়ি আন্টিি ইরু্য কন্টি জর্টট জর্টট 

কা সকি কিা হন্টি পান্টি, জর্ন্টক্ষন্টত্র আপিাি মবরুন্টদ্ধ িীন্টিি জ  জকাি একটট মর্দ্ধান্ত গ্রহণ কিা হন্টি 

পান্টিঃ 

১. OFPRA আপিাি আন্টবিি আগ্রাহয কিন্টব জকিিা EU এি র্ির্য িয় এিি জকান্টিা িান্টে আপমি ইমিিন্টধয 

কা সকি রু্িক্ষা জপন্টয় জগন্টছি। এন্টক্ষন্টত্র আপিান্টক পুিিায় এটট শুরু কিন্টি হন্টি পান্টি। (জিিুি ধািা ৩.৩); 

২. OFPRA আন্টবিি বন্ধ বা জলাে কিন্টব (জিিুি ৩.৩); 

৩. আপিান্টক মবিাড়ন্টিি আন্টিি জঠকান্টি এটট পুিমব সন্টবিিাি অিুন্টিাধ OFPRA আগ্রাহয কিন্টব। 

 আপ্টবেৈ র্তে স্বয়াংক্রিয়ভাপ্টব োেপ্টপৈতেভ করার েুপ্টর্াগ ৈা র্থাপ্টক সেপ্টক্ষপ্টি CNDAসি আপৈার 

আপ্টবেপ্টৈর েময়কাপ্টে আপৈার তবরুপ্টদ্ধ তবিাড়প্টৈর পেপ্টক্ষপ বাস্তবায়ৈ র্থাতমপ্টয় রাখপ্টি 

প্রিােতৈক আোেপ্টির কাপ্টে আপ্টবেৈ জাৈাপ্টি পাপ্টরৈ সকৈৈা আপতৈ তৈম্নতেতখি তেদ্ধাপ্টন্তর 

আওিায় পপ্টড় সর্প্টি পাপ্টরৈ:   

১.আপমি একটট মিিাপি িান্টেি িাগমিক এই  ুক্রিন্টি দ্রুি প্রক্রিয়ায় আওিায় জফলা আপিাি িােনিমিক 

আশ্রন্টয়ি আন্টবিি OFPRA প্রিযািযাি কিন্টব;    

২. োমিয় িুিন্টড আপিাি উপমস্থমি েি-িতংিলাি েিয িািাত্মক হুিমক এই মিমিন্টি দ্রুি প্রক্রিয়াি আওিায় 

স্থামপি আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি OFPRA প্রিযািযাি কিন্টব;  

৩. গ্রহিন্ট াগয হন্টি পান্টি এিি পুিমি সিীক্ষন্টণি আন্টবিি OFPRA আগ্রাহয কিন্টব;    

৪. মবিাড়ন্টিি আন্টিি পমিবিসন্টিি েিয িামিল কিা হয়মি এিি পুিমি সিীক্ষন্টণি অিুন্টিাধ OFPRA আগ্রাহয 

কিন্টব;   

৫. আপিাি মবরুন্টদ্ধ বমহষ্কান্টিি আন্টিি র্থাকন্টল অর্থবা প্রিার্মিক বা আইিী িুিন্টড মিন্টষধাজ্ঞা র্থাকন্টল এবং 

আপিান্টক গতহবক্রন্দ িািা বা আটক িািা হন্টল জর্ন্টক্ষন্টত্র আপিাি আন্টবিি আগ্রাহয বা প্রিযািযাি হন্টব 

(জিিুি ধািা ২.২.১ “আপমি প্রিার্মিক বা আিালন্টিি আন্টিামপি মিন্টষধাজ্ঞাি কািন্টি এই অঞ্চন্টল 

বমহষ্কান্টিি আন্টিন্টিি লক্ষবস্তু হন্টল”)  

 

আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি মিবন্ধন্টিি পূন্টব সই আপিান্টক মবিাড়ন্টি আন্টিি োিান্টিা হন্টল এবং 

আপমি গতহবক্রন্দ বা আটক র্থাকাি কািন্টণ এই আন্টিন্টিি মবরুন্টদ্ধ আমপল কিা জকান্টিািান্টবই র্ম্ভব িা হন্টল 
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মবিাড়ন্টিি আন্টিন্টিি মবরুন্টদ্ধ আমপল কিাি অংি মহন্টর্ন্টব আপমি আন্টবিি িীঘ সাময়ি বা র্ার্ন্টপিিন্টিি অিুন্টিাধ 

কিন্টি পান্টিি। 

  

 

 CNDA সি শুৈাৈী 

 

CNDA আপিাি আন্টবিি মবন্টবিিা কন্টি আপিান্টক শুিািীি েিয িাকন্টব। আপিাি আন্টবিি দ্রুি প্রক্রিয়াি 

জফলা িা হন্টল শুিািীি মিন্টিি অন্তি এক িার্ আন্টগ আপিান্টক মিটঠ জিওয়া হন্টব। দ্রুি প্রক্রিয়ায় হন্টল শুিািীি 

১৫ মিি আন্টগ মিটঠ জিওয়া হন্টব।  

OFPRA’ি মর্দ্ধান্ত মিন্টয় প্রশ্ন জিালা হন্টব আপিাি আমপন্টল এিি জকান্টিা িািাত্মক মবষয় র্থাকন্টল, জর্ন্টক্ষন্টত্র CNDA 

ি যান্টপাটটসয়াি মিন্টয় আপিাি আন্টবিি পিীক্ষা কমিন্টয় শুিািী িা কন্টিই আপিাি আন্টবিি িামিে কন্টি মিন্টি পান্টি।   

প্রন্টয়ােি হন্টল, শুিািী হন্টি পান্টি: 

- Montreuil অর্থবা Palais de justice (Ile de la Cité) অবমস্থি CNDA প্রাংগন্টি।  

-      অর্থবা মিমিমি অব োমের্ এি িত্বাবধায়ন্টি ঐ প্রােন্টি মিমিও শুিািীি িাধযন্টি। এন্টক্ষন্টত্র র্ব ধিন্টণি 

জগাপিীয়িা ও মিমিও শুিািীি ট্রান্সমিিি মিক্রিি কিা হন্টব।  

 

 শুৈাৈীর তবচারকপ্টের গঠৈ: 

একেি িযাক্রেন্টিন্টটি র্িাপমিন্টত্ব CNDA’ি পযান্টিল আপিাি আন্টবিি পিীক্ষা কিন্টব। এই পযান্টিন্টল োমির্ংঘ 

িিণার্থী মবষয়ক হাইকমিিিাি (UNHCR) কিত সক মি ুি একেি জ াগয বযাক্রি র্থাকন্টবি। পযান্টিল একেি 

ি যান্টপাটটসয়াি এি কাছ জর্থন্টক শুন্টি আপিাি আন্টবিন্টিি ওপি মর্দ্ধান্ত জিন্টবি। এই ি যান্টপাটটসয়াি আপিাি ও 

আপিাি আইিেীমব র্থাকন্টল িাি জিওয়া বযািযাি ওপি মিমি কন্টি আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি 

মবন্টেষি কিন্টবি। এন্টক্ষন্টত্র মিমি মর্দ্ধান্টন্তি ওপি জকাি প্রিাব জফলন্টবি িা।  

 

অমফর্  মি দ্রুি প্রক্রিয়াি আওিায় িায় জিয়, অর্থবা  মি িান্টিি িায় এই হয় জ  আপিাি আন্টবিি অগ্রহণন্ট াগয , 

জর্ন্টক্ষন্টত্র CNDA’ি একেি িাত্র মবিািক িাত্র পা ুঁি র্প্তান্টহি িন্টধয আপিাি আন্টবিন্টিি ওপি মর্দ্ধান্ত জিন্টব।  

আিালি  মি িন্টি কন্টি জ  আপিাি আন্টবিি দ্রুি প্রক্রিয়ায় পন্টড় িা, অগ্রহণন্ট াগযও িয়, অর্থবা িািাত্মক 

র্ির্যা বিমি কিন্টব, জর্ন্টক্ষন্টত্র িািা মিন্টে জর্থন্টকই অর্থবা আপিাি অিুন্টিান্টধ র্ব সর্ম্মি িায় মিন্টি পান্টি।  

 

 সোভাষী সেবা    

আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি মিবন্ধি কিাি র্িয় আপমি জ  িাষাি কর্থা োমিন্টয়মছন্টলি, CNDA জর্ই 

িাষায় একেি জিািাষীি উপমস্থমি মিক্রিি কিন্টব (ন্টিিুি অিুন্টেি OFPRAজি র্াক্ষাৎকান্টিি েিয িাষা 

মিব সািি“)। এটা কিন্টি বযর্থ স হন্টল অর্থবা র্ম্ভব িা হন্টল, জর্ই িাষায় আপিাি র্াক্ষাৎ হন্টব জ  িাষায় আপিাি প সাপ্ত 

িক্ষিা আন্টছ। আপমি  মি OFPRA জি জকান্টিা জিািাষী িা মিন্টয় র্থান্টকি জর্ন্টক্ষন্টত্র CNDA’ি জক্ষত্রও আপমি 

জিিিটট কিন্টি পান্টিি।  মি আপিাি শুিািী অমিও-মিেযুয়াল জ াগান্ট ান্টগি িাধযন্টি হয়, জর্ন্টক্ষন্টত্র একেি 

জিািাষী আপিাি শুিািীি কন্টক্ষ আপিাি র্ন্টে র্থাকন্টবি।  মি জকাি জিািাষীি র্িিীন্টি উপমস্থমি র্ম্ভব িা হয়, 

জর্ন্টক্ষন্টত্র জকাটস  ািাই কন্টি জিিন্টব জিািাষী িাি মিন্টেি িপ্তন্টি জর্থন্টকও র্হন্ট ামগিা কিি পান্টিি মকিা।    

 

 শুৈাৈীপ্টি আপৈার হাক্রজরা: 

শুিািীন্টি আপিাি হাক্রেিা আবিযক।  মি জকান্টিা বাধা আন্টর্, বা আপিাি মবলম্ব ঘন্টট জর্ন্টক্ষন্টত্র CNDAজক 

অবমহি কিন্টি হন্টব। আপমি  মি শুিািীন্টি হাক্রেি হন্টি র্ির্থ স িা হি, জকি আপমি হাক্রেি হন্টি পািন্টবি িা জর্টট 

মলমিি আকান্টি োমিন্টয় িা স্থমগি কিাি অিুন্টিাধ কিন্টি পান্টিি। শুিািী স্থমগি কিা র্টঠক কাে িয়। CNDA'ি 

মবিািক পযান্টিন্টলি একিাত্র জপ্রমর্ন্টিেই পান্টিি শুিািী স্থমগি কন্টি পিবমিস জকান্টিা একমিন্টি এি আন্টয়ােি 

কিন্টি।    

 

 শুৈাৈীর প্রকািয ধরণ: 
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শুিািী প্রকান্টিয অিুটষ্ঠি হয়।  মিও, আপমি অপ্রকান্টিয এই িায় মিন্টি জপ্রমর্ন্টিন্টেি প্রমি অিুন্টিাধ কিন্টি 

পান্টিি।  াি অর্থ স, আপিাি িািলাটট েির্িন্টক্ষ হন্টব িা। এই জক্ষন্টত্র, কন্টক্ষ জগাপন্টি শুিািীি আন্টয়ােি মিক্রিি 

কিা হন্টব। মবিািক পযান্টিন্টলি জপ্রমর্ন্টিে এই মর্দ্ধান্তও মিন্টি পান্টিি।   

 

 

 CNDA ’র তেদ্ধান্ত  

 

CNDA িাি মর্দ্ধান্ত “প্রামপ্ত স্বীকাি মিমর্ে র্হন্ট ান্টগ জিক্রেোিস মিটঠ” মিন্টয় িান্টক আপিান্টক োিান্টব।  

মর্দ্ধান্তটট হন্টব ফিার্ী িাষায়। এি র্ন্টে একটট িকুন্টিে র্থাকন্টব  ান্টি আপমি জবান্টঝি এিি িাষায় মর্দ্ধান্টন্তি 

মবষয় বলা র্থাকন্টব।   

CNDA’ি মর্দ্ধান্ত জ িিটট হন্টি পান্টি:  

 OFPRA'ি মর্দ্ধান্ত বামিল কন্টি আপিান্টক একেি িিণার্থী মহন্টর্ন্টব অর্থবা র্হায়ক রু্িক্ষাি একেি 

উপকািন্টিামগি স্বীকত মি মিন্টি পান্টি। জর্ন্টক্ষন্টত্র আপমি একই অমধকাি পান্টবি অর্থ সাৎ আপমি OFPRA’ি 

িুটট রু্িক্ষাি জ  জকাি একটট লাি কিন্টবি; 

 OFPRA'ি মর্দ্ধান্ত বামিল কন্টি আপিান্টক র্হায়ক রু্িক্ষা িঞ্েিু ও িিণার্থী মহন্টর্ন্টব স্বীকত মি মিন্টি পান্টি;  

 OFPRA’ি প্রিযািযান্টিি মর্দ্ধান্ত বহাল জিন্টি আপিাি আমপল িামিে কিন্টি পান্টি;   

 কমিপয় জক্ষন্টত্র, OFPRA’ ি মর্দ্ধান্ত বামিল কন্টি িান্টক আপিাি অিুন্টিাধ পুিমব সন্টবিিা কিন্টি বলন্টি 

পান্টি।  

CNDA ‘ি মর্দ্ধান্ত জেট কাউক্রন্সন্টল িযান্টলঞ্জ কিা  ায়। িন্টব জেট কাউক্রন্সল এন্টক্ষন্টত্র আপিাি আন্টবিন্টিি পুন্টিা 

মবষয় মবন্টবিিা কিন্টবিা, শুধু মকছু আইিী মবষয় মবন্টবিিা কিন্টব। প্রক্রিয়াটট িীঘ স এবং এন্টক্ষন্টত্র মবন্টিষজ্ঞ 

আইিেীমবি প্রন্টয়ােি হন্টব। আইিী র্হায়িা িাওয়া জ ন্টি পান্টি। এই আন্টবিি কন্টি আপমি ফ্রান্টন্স আপিাি 

অবস্থাি র্ার্ন্টপিমর্ি কিন্টি পািন্টবিিা এবং এি িাধযন্টি আপিাি মিন্টেি জিন্টি জফিি পাঠান্টিাও জঠকান্টি 

পািন্টবিা। কান্টেই আপিান্টক এই প্রক্রিয়াি মবষন্টয় জকান্টিা র্ংস্থা বা আইিেীমবি র্হন্ট ামগিা মিন্টি পিািি স জিওয়া 

হন্টে।  

 

 

 CNDA ’র তেদ্ধাপ্টন্তর কারপ্টণ প্রক্রিয়া চাতেপ্টয় র্াওয়ার অতধকাপ্টরর অবোৈ।  

 

আপিাি এই প্রক্রিয়া  িালান্টিাি অমধকান্টিি অবর্াি হন্টব: 

- উনু্মি আিালন্টি CNDA’ি মর্দ্ধান্ত হন্টল জর্টট পন্টড় জিািান্টিা হয়। মর্দ্ধান্তটট আপিান্টক োিান্টিা হন্টব;   

- CNDA’ি মর্দ্ধান্ত আন্টিিবন্টল হন্টল, এটট োিান্টিা হয়   

প্রক্রিয়া িালান্টিাি অমধকান্টি অবর্াি হন্টল, আপিান্টক ফ্রান্স িযাগ কিন্টি হন্টব এবং ফিার্ী অঞ্চল ছাড়ন্টি হন্টি 

পান্টি (ন্টিিুি িড ৫)  

 

 

৩.৩. ইতিমপ্টধয বন্ধ হওয়া আপ্টবেৈ পুৈরায় চােু  

 

আপিাি আন্টবিন্টিি পিীক্ষা বন্ধ হন্টয় জগন্টল, আপমি এটট আবান্টিা িালু কিাি একবািই রু্ন্ট াগ পান্টবি  (ন্টিিুি 

ধািা ৩.১ “OFPRA’ি মর্দ্ধান্ত”। জর্ন্টক্ষন্টত্র এটট বন্ধ হওয়াি ৯ িান্টর্ি িন্টধয অিুন্টিাধ কিন্টি হন্টব। এটট কিন্টি, 

আপমি অবিযই িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থীন্টিি জকান্টিা প্রর্থি অিযর্থ সিা জকন্টন্দ্র (SPADA)  হাক্রেি হন্টবি, এবং িািপি 

ওয়াি-েপ িন্টপ  ান্টবি মিবন্ধন্টিি েিয  (ন্টিিুি িড ২)।  

আন্টবিিটট পুিিায় িালু কিাি েিয মপ্রন্টফক্সান্টিি মিবন্ধন্টিি িামিি জর্থন্টক ৮ মিন্টিি িন্টধয আপিান্টক OFPRA ‘ি 

কান্টছ অিুন্টিাধ কিন্টি হন্টব। এি ফন্টল আপিাি আন্টবিিটট পুিিায় িালু হন্টব আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি 

আন্টবিন্টিি পিীক্ষা জর্ই  প সায় জর্থন্টক শুরু হন্টব জ িান্টি এটট জর্থন্টি মগন্টয়মছন্টলা।  



 gDA২০২০                              ফ্রাপ্টে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীপ্টের জৈয তৈপ্টেেতিকা  

  

 

24    

                                                                                                                                   gDA২০২০   

৯ িান্টর্ি িন্টধয এটট পুিিায় শুরু কিাি অিুন্টিান্টধি জক্ষন্টত্র, আপমি আবান্টিা এই জিন্টি অবস্থান্টিি অমধকাি পান্টবি 

এবং একটট িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি র্িি ইরু্য কিা হন্টব।  

৯ িান্টর্ি র্িয়কাল জিষ হন্টল, আন্টবিি শুরু কিাি েিয আপিাি অিুন্টিাধটট পুিমব সন্টবিিাি অিুন্টিাধ মহন্টর্ন্টব 

গণয হন্টব (ন্টিিুি অিুন্টেি ৩.৪ “পুিমব সন্টবিিা”) 

 

 

 

৩.৪ পুৈতব েপ্টবচৈা।  

 

CNDA আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি প্রিযািযাি কিন্টল অর্থবা আপমি  মি OFPRA’ ি মর্দ্ধান্টন্তি এক 

িান্টর্ি িন্টধয আমপল িা কন্টিি জর্ন্টক্ষন্টত্র আপমি OFPRA জক আপিাি আন্টবিি পুিপ সিীক্ষা কিন্টি বলন্টি পান্টিি, 

মকন্তু এটা িিিই কিন্টবি  িি আপিাি কাছ “িিুি ির্থয” র্থাকন্টব। জ িি.:  

 CNDA’ি মর্দ্ধান্টন্তি পন্টি বা আন্টগ, মকন্তু িিিই কিন্টবি  িি আপমি োিন্টি পািন্টবি; 

 এবং আপিাি মিগতমহি হওয়াি িয় অর্থবা জিন্টি মফন্টি জগন্টল িািাত্মক ঝুুঁ মকি র্ম্ভাবিা র্থাকন্টল।  

আপমি জকাি র্ংস্থা বা আইিেীমবি পিািি স মিন্টি পান্টিি।  

পুিমব সন্টবিিাি েিয অিুন্টিাধ কিন্টি, আপমি প্রর্থন্টি জকান্টিা িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থীন্টিি প্রর্থি অিযর্থ সিা জকন্টন্দ্র 

(SPADA) হাক্রেি হন্টবি, এবং িািপি ওয়াি-েপ িন্টপ পুিমি সবন্ধন্টিি েিয  ান্টবি (জিিুি িড ২) ।   

িিুি কন্টি মিবন্ধন্টিি পি OFPRA ি কান্টছ পুিমব সন্টবিিাি েিয আন্টবিি কিন্টি আপমি ৮ মিি র্িয় হান্টি পান্টবি। 

আপিাি আন্টবিি র্ম্পূণ স িা হন্টল, অমফর্ আপিান্টক ৪ মিন্টিি িন্টধয এটট র্ম্পূণ স কিন্টি বলন্টব।   

 

আন্টবিি িামিল কিাি ৮ মিন্টিি িন্টধয OFPRA আপিাি আন্টবিন্টিি ওপি একটট প্রার্থমিক মিব সািিী পিীক্ষা র্ম্পন্ন 

কিন্টব এবং এটট গহণ কিা হন্টব মকিা এ মবষন্টয় মর্দ্ধান্ত জিন্টব। এই পিীক্ষাটট িলাকান্টল, আপিান্টক র্াক্ষাৎকান্টিি 

েিয িাকাি প্রন্টয়ােি হন্টবিা।  

 

আপমি জ  ির্থয বা উপািাি র্িবিাহ কন্টিন্টছি জর্গুন্টলা জর্থন্টক আপিাি রু্িক্ষা প্রামপ্তি র্ম্ভাবিা িা র্থাকন্টল পিীক্ষা 

জিন্টষ OFPRA আপিাি আমপল পুিমব সন্টবিিাি অিুন্টিাধ অগ্রহণন্ট াগয জঘাষিা কিন্টি পান্টি।     

দ্রুি প্রক্রিয়াি আওিায়, অিয মকছু মর্দ্ধান্ত িা হন্টল, OFPRA আপিাি আন্টবিি গ্রহণন্ট াগয জঘাষিা মিন্টল জর্ন্টক্ষন্টত্র 

এটটি পিীক্ষা কিা হন্টব গুরুন্টত্বি মিমিন্টি এবং জর্িান্টব প্রক্রিয়া িলন্টব।   

 

OFPRA পুিমব সন্টবিিাি অিুন্টিাধ প্রিযািযাি কিন্টল বা গ্রহণ িা কিন্টল এই মর্দ্ধান্ত CNDAজি িযান্টলঞ্জ কিা  ান্টব 

(জিিুি অিুন্টেি ৩.২) ।    

আপৈার অৈুপ্টরাধ পুৈতব েপ্টবচৈাকাপ্টে আপৈার তক এই অঞ্চপ্টে র্থাকার অতধকার আপ্টে? 

 

পু্মিমি সিীক্ষণি েিয প্রর্থিবাি অিুন্টিান্টধি জক্ষন্টত্র (জিিি িড ৩.১ এ অিুন্টেি “OFPRA’ি মর্দ্ধান্ত োিান্টিাি 

পিপিই এটট িামলন্টয়  াওয়াি অমধকান্টিি অবর্াি”)   

-  মপ্রন্টফক্সাি  মি িন্টি কন্টি জ  আপমি শুধুিাত্র অপর্ািণ এি আন্টিি জঠকান্টি আন্টবিি কন্টিন্টছি এবং OFPRA 

একািন্টণ এটট গ্রহণ কন্টিমি, জর্ন্টক্ষন্টত্র OFPRA’ি মর্দ্ধান্ত োিান্টিাি পি জর্থন্টকই আপিাি আি এই অঞ্চন্টল 

অবস্থান্টিি অমধকাি র্থাকন্টবিা। আপিাি মবরুন্টদ্ধ অপর্ািণ আন্টিি োমি এবং জর্টট বলবৎ হন্টি পান্টি; 

- OFPRA  মি আপিাি আন্টবিি অগ্রহণীয় বন্টল জঘাষিা জিয় মকন্তু মপ্রন্টফক্সাি  মি িন্টি কন্টি জ  আপিাি 

আন্টবিিটট অপর্ািণ এি আন্টিি জঠকান্টি কিা হয়মি, জর্ন্টক্ষন্টত্রও OFPR’ি মর্দ্ধান্ত োিান্টিাি পি জর্থন্টকই 

আপিাি আি এই অঞ্চন্টল অবস্থান্টিি অমধকাি র্থাকন্টবিা। আপিাি মবরুন্টদ্ধ অপর্ািণ আন্টিি োমি এবং জর্টট 

বলবৎ হন্টি পান্টি। িন্টব এই জক্ষন্টত্র আপমি CNDA জি আমপল িলাকামলি র্িয়কান্টল প্রিার্মিক আিালন্টি এই 

মর্দ্ধান্ত বাস্তবায়ি স্থমগি িািন্টি অিুন্টিাধ কিন্টি পান্টিি   ; 
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- OFPRA  মি আপিাি অিুন্টিাধ পুিমি সিীক্ষাি মবষয়টট গ্রহণন্ট াগয িন্টি কন্টি মকন্তু িুড়ান্তিান্টব এটট প্রিযািযাি 

কন্টি, জর্ন্টক্ষন্টত্র OFPRA’ি মর্দ্ধান্ত োিান্টিাি পি জর্থন্টকই আপমি  এই অঞ্চন্টল অবস্থান্টিি অমধকাি হািান্টবি। 

আপিাি মবরুন্টদ্ধ বমহষ্কাি আন্টিি োমি এবং জর্টট বলবৎ হন্টি পান্টি। িন্টব এই জক্ষন্টত্র আপমি CNDA জি আমপল 

িলাকামলি র্িয়কান্টল প্রিার্মিক আিালন্টি এই মর্দ্ধান্ত বাস্তবায়ি স্থমগি িািন্টি অিুন্টিাধ কিন্টি পান্টিি।  

 

পুিমি সিীক্ষাি মিিীয় অিুন্টিান্টধি জক্ষন্টত্র, আপিাি আি আন্টবিি প্রক্রিয়া িামলন্টয়  াওয়াি অমধকাি র্থাকন্টবিা। 

জর্ন্টক্ষন্টত্র OFPRA’ি মর্দ্ধান্টন্তি অন্টপক্ষা িা কন্টিই আপিাি মবরুন্টদ্ধ অপর্ািণ আন্টিি োমি হন্টি পান্টি এবং 

বলবৎ হন্টি পান্টি।  

৪, আপ্টবেৈকাতরর প্রারতম্ভক বস্তুগি েুতবধা ও অতধকারেমূহ 

 

একেি িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থী মহন্টর্ন্টব আপিাি মকছু বস্তুগি জিৌমলক রু্মবধা পাওয়াি অমধকাি িন্টয়ন্টছ। জ িি: 

 

 িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থীন্টিি অিযর্থ সিা জকন্টন্দ্র (CADA) আবার্ি অর্থবা আপিাি বা প্রন্টয়ােন্টি আপিাি 

পমিবান্টিি র্ির্যন্টিি েিয েরুিী আবার্ি জকন্দ্র (ধািা ৪.১) ।   

 িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থীন্টিি িামর্ক িািা (ADA)। আপিাি পমিবান্টিি গঠন্টি ওপি মিমি কন্টি এই 

িািাি পমিিাি মিধ সামিি হন্টব (ধািা ৪.২)  

আন্টিা মকছু রু্মবধা জ িি ওয়াি-েপ িন্টপ আপিাি িােনিমিক আশ্রয় প্রার্থ সিাি আন্টবিন্টিি মিবন্ধিকান্টল OFII 

আপিান্টক জ  বস্তুগি জিৌমলক রু্মবধামি জিন্টব (জিিুি ধািা ২.২.২)  

আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি পিবিী অগ্রগমি এবং আপিান্টক জিওয়া র্ািাক্রেক রু্ন্ট াগ রু্মবধার্িূহ 

মিক্রিি কিন্টি জ  প্রন্টয়ােিীয় প্রিার্মিক ও র্ািাক্রেক প্রক্রিয়াগুন্টলান্টি র্হায়িা পান্টবি। মবন্টিষ কন্টি মিক্ষা, স্বাস্থয 

ও কান্টেি রু্ন্ট াগ এন্টক্ষন্টত্র উন্টেিন্ট াগয (জিিুি ৪.৩ জর্থন্টক ৪.৫) ।   

 

 

৪ .১ রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীর আবােৈ   

 

 আবােপ্টৈর অবস্থ্াৈ  

 

আবার্িগুন্টলা হন্টি পান্টি িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থীন্টিি অিযর্থ সিা জকন্দ্র (CADA) এবং িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থীন্টিি 

েিয র্ব ধিন্টণি েরুিী আবার্ি (HUDA). এই আবার্িরু্মবধাগুন্টলা িান্টেি অর্থ সায়ন্টি পমিিামলি এবং এগুন্টলাি 

বযবস্থাপিাি িাময়ন্টত্ব র্থান্টক র্ংস্থার্িূহ।   

র্ািা ফ্রান্টন্স প্রায় ১ লান্টিি িন্টিা িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থীন্টিি আবার্ি বযবস্থা িন্টয়ন্টছ। এগুন্টলা হন্টি পান্টি 

অযাপাটসন্টিে অর্থবা অন্টিকগুন্টলা জহান্টটল কক্ষ মিন্টয় জকন্দ্র। CADA বা HUDA জি আপিান্টক মকছু রু্মবধা অিযন্টিি 

র্ন্টে বা অিয পমিবান্টিি র্ন্টে িাগািামগ কন্টি মিন্টি হন্টব। জ িি িান্নাঘি, জগার্লিািা, টয়ন্টলট ইিযামি।  

আবার্ন্টিি রু্মবধা জপন্টি আপিাি অবিযই ববধ িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থী র্িি র্থাকন্টি হন্টব।  

CADA ও HUDAজি আপমি প্রিার্মিক ও আইিী র্হায়িা পান্টবি। এগুন্টলাি িন্টধয িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থ সিাি 

প্রক্রিয়া ও স্বাস্থয ও র্ািাক্রেক র্হায়িা (র্ািাক্রেক অমধকাি, স্বাস্থয রু্মবধা, বাচ্চান্টিি সু্কন্টল মিক্ষা ইিযামি) । আপিাি 

আবার্ন্টিি বযবস্থা জকাি স্থািীয় জহান্টটন্টল হন্টল জর্ন্টক্ষন্টত্র আপমি এর্ব রু্মবধাগুন্টলা িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থীন্টিি 

প্রর্থি অিযর্থ সিা জকন্টন্দ্রি (SPADA) িন্টধয পান্টবি ।  

 

 

 আবােৈ  েম্পপ্টকে ধারণা  সেওয়া   

 

িযাটামিয়াল মিন্টর্পিি কক্রডিি (CMA) বা শুরুন্টিই জিওয়া বস্তুগি রু্মবধাি িন্টধয িন্টয়ন্টছ িােনিমিক 

আশ্রয়প্রার্থীন্টিি েিয আবার্ি ও িািা (ADA)। আপমি জ িান্টি আপিাি িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থ সিাি আন্টবিি 

মিবন্ধি কমিন্টয়ন্টছি জর্ই মর্ংন্টগল উইন্টডা’ি )GUDA (আওিায় OFII আপিান্টক এর্ব রু্মবধা জিন্টব:  
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- আপতৈ র্তে এেব েুতবধা প্রিযাখযাৈ কপ্টরৈ, CMA এগুন্টলা আপিান্টক আি জিন্টবিা।  

- আপতৈ র্তে এেব েুতবধা গ্রহণ কপ্টরৈ, জর্ন্টক্ষন্টত্র আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি প্রক্রিয়া ও 

মিপাটসন্টিে, অঞ্চল বা র্িগ্র ফ্রান্স, CADA জি োয়গা অর্থবা েরুিী আবার্ি (HUDA) এি ধিন্টণি ওপি 

মিমি কন্টি OFII এগুন্টলা জিন্টব।  

 

আপমি জ র্ব মিপাটসন্টিে বা অঞ্চন্টল িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি েিা মিন্টয়ন্টছি িাি বাইন্টিও আবার্ন্টিি 

বযবস্থা কিা হন্টি পান্টি। আপমি এই রু্ন্ট াগ প্রিযািযাি কিন্টল আি কিন্টিাই ADA রু্মবধা পান্টবি িা এবং আপিান্টক 

পিবিীন্টি আবার্িও জিওয়া হন্টবিা।   

র্থাকাি োয়গা র্ংকট জিিা জগন্টল, OFII আপিান্টক SPADA জি পাঠান্টব  ািা আপিাি আবার্ন্টিি বযবস্থা কিন্টব।  

 

 

 আবােপ্টৈ ভতিে ও সেখাৈ সর্থপ্টক  প্রস্থ্াৈ  

আপতৈ র্তে CADA অর্থবা HUDA সি ভতিে হৈ জর্ন্টক্ষন্টত্র আপমি জর্িান্টি আপিাি িােনিমিক আশ্রয় 

প্রক্রিয়াি পুন্টিা র্িয়কাল (OFPRA and CNDA) অবমধ র্থাকন্টি পািন্টবি।  

অবিয, মিমিসষ্ট মকছু পমিমস্থমিন্টি, OFPRA আপিাি মর্দ্ধান্ত বামিল িা কিা অবমধ আপমি জর্িান্টি র্ংমক্ষপ্ত র্িন্টয়ি 

েিয র্থাকন্টি পািন্টবি (জিিুি িড ৪.২ এি ধািা “কিি আপিাি বস্তুগি রু্মবধা জিষ হন্টব। )   

আপতৈ র্তে িরণার্থী অর্থবা েহায়ক েুরক্ষার একজৈ উপকারপ্টভাগী তহপ্টেপ্টব স্বীকত ি হৈ, (OFPRA বা 

CNDA’ি িুড়ান্ত ইমিবািক মর্দ্ধান্ত), জর্ন্টক্ষন্টত্র আপিান্টক অবিযই মিি িান্টর্ি িন্টধয CADA বা HUDA ছাড়ন্টি 

হন্টব। এটট একবাি িবায়ি কিা  ান্টব। আপমি  মি এি জবমি র্িয় র্থান্টকি, আপিাি মবরুন্টদ্ধ মবিাড়ন্টিি মবিাি 

মবিাগীয় কা সিি শুরু কিা হন্টব েন্টেি কান্টছ।   

আপৈার রাজনৈতিক আশ্রপ্টয়র আপ্টবেৈ প্রিযাখযাি হপ্টে (OFPRA বা CNDA’ি িুড়ান্ত জিমিবািক মর্দ্ধান্ত), 

জর্ন্টক্ষন্টত্র আইন্টি অিয মকছু বলা িা র্থাকন্টল, আপিাি র্থাকাি অমধকান্টিি জিয়াি জিষ হন্টয় জগন্টল আপিান্টক 

অবিযই CADA বা HUDA ছাড়ন্টি হন্টব।  

এই েমপ্টয়র পরও র্তে আপতৈ আবােপ্টৈ র্থাপ্টকৈ, আপমি মবিাড়ি প্রক্রিয়াি িুন্টিািুমি  হন্টি পান্টিি। এই 

অবস্থায়, মবিাগীয় প্রধাি বা মপ্রন্টফক্ট, CADA অর্থবা HUDA’ি িযান্টিোি  োয়গা িামল কন্টি মিন্টি আপিান্টক 

আৈুষ্ঠাতৈক সৈাঠেি সেপ্টবৈ। আপমি  মি িাও িা জিান্টিি, জর্ন্টক্ষন্টত্র মিপাটসন্টিোল প্রধাি, অর্থবা িযান্টিোি 

োয়গা িামল কিন্টি মবষয়টটন্টক প্রিার্মিক মবিািন্টকি কাছ িুলন্টি পান্টিি। প্রন্টয়ােি হন্টল, োমিয় পুমলি বামহিীি 

পুমলি বা জেডািন্টিমিি পুমলি মিন্টয় আপিান্টক মবিামড়ি কিা হন্টব।  

 

৪ .২ রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীর ভািা (ADA). 

 

OFII িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থীন্টিি িািা (ADA) এবং র্ামিসন্টর্র্ ও জপন্টিে এন্টেক্রন্সি জিওয়া অর্থ স বযবস্থাপিা 

জিিান্টিািা কন্টি।   

OFII একটট কািস ইরু্য কন্টি  া মিন্টয় আপিান্টক িািা জিওয়া হন্টব। এই িািা  িমিি একেি িােনিমিক 

আশ্রয়প্রার্থী মহন্টর্ন্টব আপিাি এই িুিন্টড র্থাকাি অমধকাি র্থাকন্টব িিমিি পান্টবি। অর্থবা আপিাি িােন্টিৌমিক 

আশ্রন্টয়ি আন্টবিি পিীক্ষাি িাময়ত্ব বিসায় এিি জকাি িান্টে আপিাি প্রকত ি স্থািান্তি িা হওয়া প সন্ত আপমি এই 

িািা পান্টবি।  

 

 

 এই ভািা  োপ্টভর  িিেেমূহ 
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িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থীি িািা পাওয়াি জ াগযিা অেসন্টি আপিাি অবিযই জ টট প্রন্টয়ােি: 

 

১- িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিন্টিি র্িি র্থাকা; 

২- ১৮ বছি বয়র্ হওয়া; 

৩- আপমি  মি একেি িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থী হি, আপিান্টক অবিযই ওয়াি-েপ িন্টপ আপিাি 

র্াক্ষাৎকান্টিি র্িয় প্রািমম্ভক বস্তুগি রু্মবধামিি িিসর্িূহ জিন্টি মিন্টি হন্টব।  

 

 

 

রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থ েৈার আপ্টবেৈ েৈে োড়া আতম তক প্রারতম্ভক বস্তুগি েুতবধা সপপ্টি পাতর?  

উপন্টি  া বলা আন্টছ, প্রািমম্ভক বস্তুগি রু্মবধা জর্থন্টক উপকত ি হন্টি ববধ িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি র্িি র্থাকা 

আবিযক।  

আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি র্িি র্থাকন্টলও আপিান্টক বস্তুগি রু্মবধা িাও জিওয়া হন্টি পান্টি  মি 

আপমি আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিন্টিি পুিিীমিক্ষা কিান্টিাি েিয অিুন্টিাধ িামিল কন্টি র্থান্টকি 

অর্থবা আইির্ংগি কািণ ছাড়া আপমি  মি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি কিন্টি জবমি জিমি কন্টি জফন্টলি। 

(জিিুি ধািা ২.২.১ এ “আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিন্টিি জ াগযিা”)।  

অমধকন্তু, জ  র্ব িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থীি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি র্িি প্রিযাহাি কিা হন্টয়ন্টছ, অর্থবা 

কমিপয় কািন্টণ (মিন্টেি জিি মিিাপি, েি-িতংিলাি েিয হুিমক, ইিযামি) দ্রুি প্রক্রিয়াি জফলা িােনিমিক 

আশ্রন্টয়ি আন্টবিি OFPRA কিত সক প্রিযািযান্টিি মর্দ্ধান্ত হন্টল, এবং CNDA জি আন্টবিন্টিি কািন্টণ এই রু্মবধা িাও 

জিওয়া হন্টি পান্টি ( িক্ষি প সন্ত একেি মবিািক এ মবষন্টয়ি ওপি মর্দ্ধান্ত িা জিি। মবিািক প্রিার্মিক হন্টি 

পান্টিি বা িােনিমিক আশ্রয় প্রার্থ সিা মবষয়কও হন্টি পান্টিি). 

 উন্টেি কিা জ ন্টি পান্টি, এই জক্ষন্টত্র িািা র্িন্বয় কিা জ ন্টি পান্টি বা এি পমিবন্টিস বস্তুগি র্হায়িা জিওয়া হন্টি 

পান্টি।   

 

 
 আপ্টবেৈ  করা  হপ্টে তক হপ্টব. 

 

আপমি  মি একেি িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থী হি, জর্ন্টক্ষন্টত্র আপিাি েিয িােনিমিক আশ্রন্টয়ি  িািা পাওয়াি 

অমধকািটট উনু্মি। ওয়াি-েপ িন্টপ আপিাি আন্টবিি মিবমন্ধি হন্টল এবং OFII আপিান্টক জ র্ব রু্মবধা জিন্টব 

জর্গুমল আপমি মিন্টি র্ম্মি হন্টলই আপমি এই িািা পান্টবি।    

িােনিমিক আশ্রয় প্রার্থ সিাি আন্টবিি মিবমন্ধি হওয়াি র্ন্টব সাচ্চ ২১মিন্টিি িন্টধয OFPRA’ি কান্টছ আন্টবিি িামিল 

কিন্টল আপমি িািাি অর্থ স জপন্টি শুরু কিন্টবি।।   

 

 

 ভািার পতরমাণ  

 

িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থী িািা জপন্টি আপিাি অবিযই এিি িামর্ক আমর্থ সক র্ম্পি র্থাকন্টি হন্টব জ টট এমক্টি 

র্মলিামিটট ইিকাি (RSA) এি জর্থন্টক কি হন্টব।   

িািাি পমিিাণ আপিাি পমিবান্টিি গঠণ, র্ম্পি ও আবার্ন্টিি ওপি মিমি কন্টি মিধ সামিি হন্টব।   

 

 অর্থ ে প্রোৈ বা  সপপ্টমন্ট  

 

আপমি OFPRA’ি কান্টছ িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি িামিল কিাি পি প্রর্থি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি িািাি 

অর্থ স পাওয়াি জ াগয হন্টবি। আপমি OFII জক একটট জিাবাইল িম্বি মিন্টল আপিান্টক িািা কু্ষন্টি বািসা আপিাি 

কান্টিস িািা িািা িিাি র্িয় োিান্টব।  
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ফ্রান্টন্স আপিাি র্থাকাি অমধকাি জিষ হওয়াি জিষ িার্ অবমধ আপমি এই িািা পান্টবি (জিিুি ধািা ৩.১ ও ৩.২ 

“ফ্রান্টন্স র্থাকাি অমধকান্টিি অবর্াি”) ।  

িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিন্টিি ওপি িুড়ান্ত মর্দ্ধান্ত জ  িান্টর্ োিান্টিা হন্টব িাি পন্টিি িান্টর্ি জিন্টষ স্থমগি 

িািা পমিন্টিাধ কন্টি হন্টব।  

 

 

 

 আপ্টবেৈ   

 

আপমি অবিযই OFII জক আপিাি আবার্ন্টিি অমধকাি, পমিবান্টিি জ  জকাি মবষয়, র্ম্পি বা আপিাি িাকুমি 

মবষয়ক জ  জকান্টিা পমিবিসি র্ম্পন্টকস োিান্টবি। আপমি মিে িাময়ত্ব জর্থন্টকই ADA র্ংিান্ত OFII’ি জ  জকান্টিা 

মর্দ্ধান্টন্তি মবরুন্টদ্ধ OFII’ি কান্টছ এক্স গ্রাটটয়া আমপল কিন্টবি। প্রিার্মিক আিালি এ ধিন্টণি আমপন্টলি মবষয়টট 

মিষ্পমি কিন্টব।  

 

আপৈার প্রারতম্ভক বস্তুগি েুতবধা কখৈ বন্ধ কপ্টর সেওয়া হপ্টব? 

জ  িান্টর্ িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থী মহন্টর্ন্টব এই িুিন্টড আপিাি র্থাকাি অমধকাি জিষ হন্টব জর্ই িান্টর্ি জিন্টষ 

আপিাি প্রািমম্ভক বস্তুগি রু্মবধা বন্ধ কন্টি জিওয়া হন্টব।  

কমিপয় কািন্টণ (মিিাপি জিন্টিি িাগমিক, েি-িতংিলাি েিয হুিমক) OFPRA িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি 

িামিে কন্টি জিওয়ায় জ র্ব িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থীি এই প্রক্রিয়া িালান্টিাি অমধকান্টিি অবর্াি ঘন্টটন্টছ িািা 

িান্টিি মবরুন্টদ্ধ আিীি মবিাড়ন্টিি আন্টিন্টিি বাস্তবায়ি স্থমগি কন্টি আিালন্টি আমপল কিন্টল জর্ন্টক্ষন্টত্র 

আিালন্টিি িায় জিওয়া অবমধ অর্থবা মর্দ্ধান্ত িা োিান্টিা প সন্ত প্রািমম্ভক বস্তুগি রু্মবধা প্রাপয হন্টবি (জিিুি 

অিুন্টেি ৫.১)  

আপমি  মি স্বীকত ি িিণার্থী হি বা আপিান্টক র্হায়ক রু্িক্ষা জিওয়া হন্টয় র্থান্টক, জর্ন্টক্ষন্টত্র িােনিমিক আশ্রন্টয়ি 

আন্টবিন্টিি ওপি িুড়ান্ত মর্দ্ধান্ত জ  িান্টর্ োিান্টিা হন্টব িাি পন্টিি িান্টর্ি জিন্টষ িািা জিওয়া বন্ধ হন্টয়  ান্টব।   

অবিয প্রািমম্ভক বস্তুগি রু্মবধা বন্ধ হন্টি পান্টি  মি: 

- জকাি মবমধর্ম্মি কািণ ছাড়াই আপমি আবার্ি জছন্টড় িন্টল  াি;  

-  মি আপমি কিত সপক্ষন্টক মিন্টপাটস কিাি বাধযবাধকিা িা িান্টিি, জ  র্ব ির্থয িাওয়া হয় জর্গুন্টলাি উিি িা জিি 

অর্থবা িােনিমিক আশ্রন্টয়ি প্রক্রিয়া র্ম্পমকসি জ  জকাি র্াক্ষাৎকান্টি হাক্রেি িা হি;  

- OFII  মি আপিান্টক অিয জকান্টিা অঞ্চন্টলি আবার্ন্টি অর্থবা SPADAজি পাঠায়, মকন্তু আপমি জর্িান্টি 

প্রন্টয়ােিীয় ৫ মিি র্িয়র্ীিাি িন্টধয িা  াি;   

- OFII আপিান্টক অিয জকান্টিা অঞ্চন্টল পাঠান্টিাি মর্দ্ধান্ত মিন্টল আপমি  মি OFII’ি অর্থিাইন্টেিি ছাড়াই জর্িান্টি 

িন্টল  াি।  

-আপিাি আমর্থ সক র্ম্পি জগাপি কিন্টল;   

- আপিাি পামিবামিক অবস্থা র্ম্পন্টকস মির্থযা ির্থয মিন্টল;   

- আপমি মিন্ন পমিিন্টয় একামধক িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি কিন্টল;  

- আপমি র্মহংি আিিন্টি মলপ্ত হন্টল অর্থবা আবার্ি র্ম্পমকসি মবমধমবধাি িািাত্মকিান্টব লংঘি কিন্টল;  

আপিান্টক OFII বিাবি মলমিি আন্টবিি কিাি রু্ন্ট াগ জিওয়াি পিই এই মর্দ্ধান্ত জিওয়া হন্টব। র্ম্পি জগাপি কিা, 

পমিবাি র্ম্পন্টকস মির্থযা ির্থয জিওয়া এবং মিন্ন মিন্ন পমিিন্টয় িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি কিাি জক্ষন্টত্র অর্থ স 

জফিৎ মিন্টি হন্টি পান্টি।   

 

 

৪ .৩ তিক্ষার েুপ্টর্াগ  

 

ফ্রান্টন্সি িাগমিকন্টিি মিশুিা মিক্ষাি জ র্ব রু্মবধা জপন্টয় র্থান্টক জর্ই অমিন্ন রু্মবধা জপন্টয় র্থান্টক িােনিমিক 

আশ্রয়প্রার্থীন্টিি র্ন্তািিা।  
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এিুন্টকিি জকাি (অিুন্টেি L. ১১১-২), অিুর্ান্টি “প্রন্টিযক মিশুিই সু্কন্টল মিক্ষা জিওয়াি অমধকাি আন্টছ। জ টা 

িাি পমিবান্টিি িাময়ন্টত্বি পািাপামি িাি মিক্ষাি েিয জিওয়া হন্টব” । এটা স্মিণীয় জ , “মিক্ষা র্ব মলংন্টগি মিশুি 

েিযই বাধযবধাকিািূলক, ফিার্ী এবং মবন্টিিী, ৬ জর্থন্টক ১৬ বছন্টিি িন্টধয” (উপন্টি উমেমিি জকান্টিি অিুন্টেি 

L. ১৩১-১) ।     

প্রাইিািী সু্কন্টলি মিবন্ধি টাউি হন্টল র্ম্পন্ন কিা হয়। আপিান্টক অবিযই র্ব কাগে পন্টত্র প্রন্টয়ােিীয় ির্থয, 

টঠকািা পূিণ কন্টি মিশুর্হ জর্িান্টি উপমস্থি হন্টি হন্টব। মিশুন্টক র্ব টটকা জিওয়া র্থাকন্টি হন্টব।   

িাধযমিক মিক্ষাি জক্ষন্টত্র র্াধািণি আপিাি বার্স্থান্টিি মিকটবিী জকান্টিা সু্কন্টল (কন্টলে বা হাই সু্কল) র্িার্মি 

িমিস কিা হয়।   

আপিাি প্রিার্ি, আইিী ও র্ািাক্রেক র্হায়িাি িাময়ত্বপ্রাপ্ত িপ্তি আপিান্টক এর্ব প্রক্রিয়া িালান্টিাি েিয 

র্হায়িা জিন্টব। এর্ব অমফর্গুন্টলা হন্টি পান্টি OFII এি র্ন্টে িুক্রিি অধীি আপিাি আবার্ি মবষয়ক িপ্তি অর্থবা 

প্রর্থি অিযর্থ সিা িপ্তি (SPADA) (জিিুি পন্টয়ে ২.১) ।  

 

৪ .৪  স্বাস্থ্য েুতবধা  

 

 সকার্থায় তচতকৎো েুতবধা পাওয়া  র্াপ্টব?  

 

  স্বাস্থ্য সেবা তবষয়ক সপিাজীতবর কাপ্টে (হােপািাপ্টের বাইপ্টর) 

জ  জকান্টিা স্বাস্থয র্ির্যাি জক্ষন্টত্র, আপমি একেি “র্াধািণ মিমকৎর্ক” এি কান্টছ জ ন্টি পান্টিি। ম মি 

আপিান্টক পিীক্ষা কন্টি প্রন্টয়ােিীয় ঔষন্টধি পিািি স জিন্টবি।  মি আপিাি বাড়মি পিীক্ষা বা জর্বাি িিকাি 

হয় জর্ন্টক্ষন্টত্র মিমি আপিান্টক জকান্টিা মবন্টিষজ্ঞ মিমকৎর্ক অর্থবা স্বাস্থয র্হন্ট াগীি (িার্ স, মফক্রেওন্টর্থিামপে) 

কান্টছ পাঠান্টি পান্টিি।    

 

 িাপ্টম েেী বা ঔষধােপ্টয়: ঔষধ মকিন্টি বা পিািি স মিন্টি। 

 

 হােপািাপ্টে: েরুিী জক্ষন্টত্র, অর্থবা কমিপয় পিীক্ষাি েিয র্াক্ষাৎকাি অর্থবা মবন্টিষন্টজ্ঞি পিািি স 

জপন্টি  

 

এইেব তচতকৎোর জৈয তি প্রপ্টর্াজয, মকন্তু এগুন্টলা আপিাি স্বাস্থয বীিা মিন্টয় জিটান্টিা হয়। (জিিুি পিবিী 

অধযায়)  

 

স্বাস্থ্য কভাপ্টরপ্টজর জৈয অপ্টপক্ষার সক্ষপ্টি, আপমি মিনমলমিি জর্বান্টকন্দ্রর্িূন্টহ মবিা িুন্টলয মিমকৎর্া জপন্টি 

পান্টিি: 

 -র্ব মিমকৎর্াি েিয:  

o আপমি স্বাস্থয জর্বা রু্মবধা জকন্টন্দ্র (PASS) জ ন্টি পান্টিি। র্াধািণি এগুন্টলা হার্পািান্টলই র্থান্টক। 

জর্িান্টি মিমকৎর্ক আপিান্টক জিিন্টবি এবং আপিান্টক মবিািুন্টলয ঔষধ জিয়া হন্টব।   

o মকছু মবন্টিষাময়ি র্ংস্থা (িক্টর্ স অব মি ওয়ার্ল্স, COMEDE...) আপিান্টক মবিািূন্টলয র্াধািণ মিমকৎর্া 

পিািি স, িা ুঁন্টিি পিািি স অর্থবা মবন্টিষাময়ি পিািি স (স্ত্রীন্টিাগ, িকু্ষ অর্থবা িািমর্ক জিাগ মবষয়ক 

ইিযামি) জিন্টব।   

 রু্মিমিসষ্ট র্ির্যাি জক্ষন্টত্র: 

o গিসবিী িমহলান্টিি গিসাবস্থা পিীক্ষণ, ৬ বছন্টিি কি বয়র্ী মিশুন্টিি টটকা ও িান্টিি পিীক্ষণ:  PMI 

(মিশুন্টিি েিয িািতিামন্ত্রক রু্িক্ষা)জকন্টন্দ্র।  

o  ক্ষা পিীক্ষায়: CLAT এ ( ক্ষা মিয়ন্ত্রণ জকন্দ্র) 

o HIV, জহপাটাইটটর্ এবং িািীমিক মিলন্টিি ফন্টল ছমড়ন্টয় পড়া র্ংিিন্টণি পিীক্ষা:  মবিা িূন্টলয ির্থয, 

পিীক্ষা ও জিাগ মিণ সয় জকন্দ্র CeGIDD) এ।  

o গিসমিন্টিাধ প্রক্রিয়ায় র্ন্তাি প্রর্ন্টবি জক্ষন্টত্র: পমিবাি পমিকল্পিা জকন্টন্দ্র (CPEF)।  
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o িািকার্ক্রিি েিয: িািকার্ক্রিি রু্িক্ষা, র্হায়িা ও প্রমিন্টিাধ জকন্দ্র (CSAPA) জি।  

 

আপৈার প্রর্থম অভযর্থ েৈা সকন্দ্র, িামর্ সং জহাি অর্থবা স্থািীয় হার্পািাল জর্থন্টক জেন্টি মিি ঐগুন্টলা জকার্থায় 

পান্টবি, অর্থবা মিক্রেট করুি http ://annuairesante.ameli.fr  

 

 জরুরী তচতকৎোর সক্ষপ্টি, 15 অর্থবা 112 িম্বন্টি কল করুি অর্থবা কল কিন্টি িা পািন্টল মিকটবিী 

হার্পািান্টলি েরুমি মবিান্টগ জ াগান্ট াগ করুি।   

 

 আপৈার তচতকৎো সেবার বযয় তকভাপ্টব সমোপ্টবৈ ?   

 

ফ্রাপ্টে আপৈাপ্টক তচতকৎো সপপ্টি মূেয পতরপ্টিাধ করপ্টি হপ্টব, তকন্তু আপতৈ একঠে স্বাস্থ্য বীমা পতেতে 

সর্থপ্টক েহায়িা সপপ্টি পাপ্টরৈ র্া আপৈার স্বাস্থ্য বযপ্টয়র েম্পূণ ে অর্থবা আাংতিক সমোপ্টব।   

এগুন্টলা হন্টে ইউমিিার্ সাল জহলর্থ জপ্রান্টটকিি (PUMa) এবং কিমিন্টিোিী  জহলর্থন্টকয়াি র্মলিামিটট (CSS)। 

মিিীয় রু্মবধাটট মিির্- জটন্টেি  অর্থ সাৎ  আপিাি অিয জকান্টিা আয় র্থাকন্টল িাি পমিিান্টিি ওপি মিিসি কন্টি।  

এই স্কীিিুটট িিিা, িা ুঁন্টিি মিমকৎর্া ইিযামির্হ আপিাি র্ব বিিক্রন্দি জর্বাি বযয় জিটান্টব। এি পািাপামি 

কিমিন্টিোিী জহলর্থন্টকয়াি বীিাি আওিায় এই জর্বা জপন্টি আপিান্টক জকান্টিা অগ্রীি অর্থ স মিন্টি হন্টব িা। 

একইর্ন্টে আপমি  ািায়াি বযন্টয়ি ওপন্টিও ছাড় পান্টবি।  

আপতৈ এগুপ্টো সপপ্টি আপৈার বােস্থ্াপ্টৈর তডপােেপ্টমপ্টন্ট প্রাইমারী সহের্থ ইৈেুযপ্টরে িাড (CPAM) এ 

আপ্টবেৈ করপ্টি পাপ্টরৈ।  

 আপৈার ৈাবােক েন্তাপ্টৈর জৈয আপৈার রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থ েৈার আপ্টবেৈ তৈবতন্ধি 

হওয়ার েপ্টে েপ্টেইাঃ আপিান্টক “এমিন্টকিি ফি এেটাইন্টটলন্টিে টু জহলর্থ ইনু্সযন্টিন্স” এবং 

“এমিন্টকিি ফি র্ামিন্টিোিী জহলর্থ ইনু্সযন্টিন্স” ফি সিুটট পূিণ কিন্টি হন্টব এি এির্ন্টে আপিাি 

িাবালক র্ন্তান্টিি মিবন্ধির্হ আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি র্িিটট র্ং ুি কিন্টি হন্টব।  

 আপৈার তৈপ্টজর সক্ষপ্টি  অঅর্থবা আপৈার স্বামীস্ত্রীী  ফ্রাপ্টে তিৈ মাে বেবাপ্টের পর: আপিান্টক 

অবিযই জর্ন্টক্ষন্টত্র এই ফি সগুন্টলা পুিিায় পূিণ কিন্টি হন্টব এবং আপিাি িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থ সিাি 

র্িন্টিি পািাপামি, অিয কাগে জ িি ফ্রান্টন্স মিি িান্টর্ি জবমি বর্বান্টর্ি র্পন্টক্ষ প্রিাি র্ং ুি কিন্টি 

হন্টব।  

জকান্টিা আবার্ি জকন্দ্র জর্থন্টক গি মিি িান্টর্ি জবমি বর্বান্টর্ি র্িি; মিি িান্টর্ি জবমি আন্টগি িামিন্টি জিওয়া 

বর্বান্টর্ি র্িি; মিি িান্টর্ি জবিী আন্টগ জিওয়া িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থ সিাি আন্টবিন্টিি র্িি; মিি িান্টর্ি জবিী 

আন্টগ structure de pré-accueil des demandeurs d'asile (SPADA) কিত সক ইরু্য কিা জ  জকান্টিা র্িি; িতিীয় 
জকান্টিা পক্ষ জর্থন্টক জিওয়া আবার্ন্টিি জক্ষন্টত্র আপিাি জর্িান্টি বর্বান্টর্ি শুরুি িামিি উন্টেি জিন্টি একটট র্িি 

জ িান্টি িা ুঁি আবার্ন্টিি প্রিাণস্বরুপ িাি িান্টি োমি হওয়া গি মিি িান্টর্ি মবল  (িাড়াি িমিি, মবিুযৎ মবল, 

ইিযামি) মিন্টি হন্টব।  

 মি আপমি বা আপিাি র্ন্তান্টিি দ্রুি মিমকৎর্াি প্রন্টয়ােি হয়,  জর্ন্টক্ষন্টত্র এই ফাইল দ্রুি প্রন্টর্র্ কিা এবং স্বাস্থয 

র্হায়িা দ্রুি জপন্টি এই মিমকৎর্াি প্রন্টয়ােিীয়িাি প্রিাণ র্ং ুি কিন্টি পান্টিি।  

এই প্রক্রিয়ায় আপমি আপিাি প্রাইিািী জকয়াি ফযামর্মলটট (SPADA), আপিাি আবার্ি জকন্দ্র (CADA, HUDA, 

ইিযাতে) অর্থবা সকাপ্টৈা হােপািাপ্টের সোিযাে োতভেে সর্থপ্টক েহায়িা সপপ্টি পাপ্টরৈ।  

আপতৈ সর্ িাতরপ্টখ আপৈার িাইেঠে CPAM এ পাঠাপ্টবৈ সেতেৈ সর্থপ্টক আপৈার স্বাস্থ্য েহায়িা শুরু 

হপ্টব। কাপ্টজই আপৈার জৈয গুরুত্বপূণ ে হপ্টে েন্তাপ্টৈর সক্ষপ্টি সেরী ৈা কপ্টরই আপ্টবেৈ করা  অআপৈার 

রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থ েৈার আপ্টবেৈ তৈবতন্ধি হওয়া মািই , এবাং আপতৈ অর্থবা আপৈার পত্নীস্ত্রস্বামীর 

ফ্রাপ্টে তিৈ মাপ্টের বেবাে প্রমাণ করপ্টি পারা মািই। 

      

আপমি একটট র্িি পান্টবি জ টট মিমকৎর্া জপন্টি আপিান্টক মিমকৎর্ক, হার্পািাল অর্থবা ফান্টি সর্ীন্টক মিন্টি হন্টব। 

র্িিটট আপিান্টক পাঠান্টব স্বাস্থয বীিা িহমবল। ফন্টি স উমেমিি আপিাি টঠকািায় এটট পাঠান্টিা হন্টবঃ আপিান্টক 

অবিযই ফন্টি স আপিাি বর্বান্টর্ি স্থাি উন্টেি কিন্টি হন্টব।  

আপিান্টক  মি আন্তেসামিক রু্িক্ষা জিওয়া হয় জর্ন্টক্ষন্টত্র িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থ সিাি পুন্টিাটা র্িয়কাল ও 

িািপন্টিও আপমি স্বাস্থয র্হায়িা পান্টবি। জ ন্টহিু র্ম্পুিক স্বাস্থয বীিাি জিয়াি এক বছি, আপিান্টক িাই এই 

http://annuairesante.ameli.fr/
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র্হায়িা িালু িািন্টি প্রমিবছি একটট িিুি আন্টবিি কিন্টি হন্টব। র্িন্টি উমেমিি আপিাি এই র্হায়িা 

স্বত্বপ্রামপ্তি জিয়াি পূমি সি িাি জর্থন্টক িুই িান্টর্ি িন্টধযই এই আন্টবিি কিা উমিৎ।  

 

আপৈার  স্বত্বপ্রাতপ্ত শুরু হওয়া পর্ েন্ত অপ্টপক্ষাকােীৈ েমপ্টয় তবৈামূপ্টেযর তচতকিোপ্টকন্দ্র সর্থপ্টক আপতৈ 

সকাপ্টৈা চাজে োড়া তচতকৎো সপপ্টি পাপ্টরৈ। এই েুতবধাগুপ্টো “সকার্থায় তচতকৎো েুতবধা পাওয়া র্াপ্টব” 

তিপ্টরাৈাপ্টম পূপ্টব ের অৈুপ্টেপ্টে উপ্টেখ করা হপ্টয়প্টে।  

আপৈার “জরুরী সেবাগুপ্টো”ও হােপািাে সর্থপ্টক পাপ্টবৈ।  এই জর্বাগুন্টলা এিি জ  এি েিয অন্টপক্ষা কিা 

 ান্টবিা, উিাহিিস্বরুপঃ গিীি ক্ষি, অমস্থিে, পুন্টড়  াওয়া, িািাত্মক বা র্ংিািক জিান্টগি মিমকৎর্া, 

অপ্রাপ্তবয়ষ্ক এবং গিসবিী িমহলাি র্ব মিমকৎর্া  ( মবন্টিষ কন্টি গিসাবস্থাি র্িয় ও পন্টি কিা প্রমিন্টিাধক 

পিীক্ষার্িূহ, র্ন্তান্টিি েন্ম, জস্বো গিসপাি. .)। তবৈামূপ্টেয হােপািাপ্টে তচতকৎো সপপ্টি হপ্টে আপৈাপ্টক 

অবিযই আপৈার রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থ েৈার েৈে োতখে করপ্টি হপ্টব।      

 

 

অৈুগ্রহ কপ্টর েক্ষয করুৈাঃ  

ফ্রাপ্টে তিৈ মাপ্টের অতধককাে বেবাে েম্পন্ন হওয়ামািই এবাং আপৈার ৈাবােক েন্তাৈ বা আপৈার 

তৈপ্টজর অবা স্বামীস্ত্রপত্নীর  রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থ েৈার আপ্টবেৈ তৈবন্ধপ্টৈর পরপরই আপতৈ আপৈার 

বােস্থ্াপ্টৈর CPAM সর্থপ্টক স্বাস্থ্য েহায়িা সপপ্টি আপ্টবেৈ করপ্টবৈ।  

স্বাস্থ্য কভাপ্টরজ সর্থপ্টক েহায়িার জৈয অপ্টপক্ষাকােীৈ েমপ্টয়, আপতৈ কতিপয় স্বাস্থ্য েুতবধাপ্টকপ্টন্দ্র 

তবৈামূপ্টেয তচতকৎো অর্থবা হােপািাপ্টে তবৈামূপ্টেয “জরুরী সেবা” সপপ্টি পাপ্টরৈ।  এজৈয আপতৈ 

অবিযই আপৈার রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থ েৈার েৈে োতখে করপ্টবৈ।  

আপৈার অবস্থ্ার সর্ সকাপ্টৈা ধরপ্টণর পতরবিেপ্টৈর তবষয়ঠে CPAM সক জাৈাৈ; আপমি  মি আন্তেসামিক 

রু্িক্ষা পাি, জর্ন্টক্ষন্টত্র প্রমিটট িিুি িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থ সিাি আন্টবিি র্িন্টিি কমপ, িিুি বার্স্থাি র্িি, এবং 

আপিাি বার্স্থান্টিি অিুিমিি আন্টবিন্টিি িমিন্টিি কমপ পাঠাি।   

 

৪ .৫ শ্রম বাজাপ্টর েুপ্টর্াগ. 

 

িােনিমিক আশ্রয়প্রার্থী মহন্টর্ন্টব আপমি কান্টেি অিুিমি জপন্টি পান্টিি,  মি আপমি িাময় িি এিি জকান্টিা 

কািন্টণ OFPRA আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি িামিন্টলি িামিন্টি ছয় িান্টর্ি িন্টধয এ বযাপান্টি জকান্টিা 

মর্দ্ধান্ত িা মিন্টয় র্থান্টক।   

এই জক্ষন্টত্র, আপিাি িমবষযি মিন্টয়াগকিসা কিত সক আপিাি েিয ওয়াকস পািমিট জিন্টয় অিুন্টিাধ িামিল কিন্টল 

জর্ন্টক্ষন্টত্র আপমি আপিাি আবার্স্থান্টিি মিপাটসন্টিন্টেি DIRECCTE এি েিিক্রি মবিাগ (SMOE) এি কান্টছ 

কান্টেি অিুিমি বা ওয়াকস পািমিট জিন্টয় আন্টবিি কিন্টি পান্টিি।  

মপ্রন্টফক্ট/ DIRECCTE/SMOE ওয়াকস পািমিন্টটি আন্টবিন্টি মবষন্টয় মর্দ্ধান্ত মি জয় র্থান্টক। আন্টবিন্টিি িামিি জর্থন্টক 

পিবিী িুই িার্ িািা এি ওপি িিন্ত কিন্টব। আপমি  মি এই র্িন্টয়ি িন্টধয জকান্টিা েবাব িা পাি িাহন্টল ধন্টি 

জিওয়া হন্টব এটা গতমহি হন্টয়ন্টছ। এটট আপিাি িমবষযি মিন্টয়াগকিসা ও আপিান্টক োিান্টিা হন্টব এবং এটট এই 

িুিন্টড আপিাি অবস্থান্টিি অমধকান্টিি র্িয়কান্টলি েিয প্রন্ট ােয।    

িুক্রি হন্টল, মপ্রন্টফক্ট ৩ িান্টর্ি জবমি র্িয়কান্টলি জকান্টিা িুক্রিি েিয কান্টেি অিুন্টিািি অর্থবা জিৌরু্মি কান্টেি 

িুক্রিি অিুন্টিািি OFIIজক পাঠায়।  

অবিয,  িক্ষি িা আপমি জকান্টিা প্রমিটষ্ঠি মিন্টয়াগ মবিান্টগি িামলকািুি িাকুমিি জকান্টিা একটটি েিয আন্টবিি 

িা কিন্টবি িিক্ষি র্ংমেষ্ট অঞ্চল বা জর্ক্টন্টি কান্টেি পমিমস্থমি মবন্টবিিায় মিন্টয় এই অিুন্টিািি প্রিযািযািও হন্টি 

পান্টি।  

আপিাি  মি র্ািময়ক কান্টেি অিুিমি র্থান্টক এবং আপমি মিন্টে িাময় িয় এিি জকান্টিা কািন্টণ আপিাি মিন্টয়াগ 

িুক্রি বামিল হন্টয় র্থান্টক, অর্থবা একটট মিমিসষ্ট জিয়াি জিন্টষ অর্থবা র্ািময়ক িুক্রি বামিল কিা হন্টয় র্থান্টক, জর্ন্টক্ষন্টত্র 

আপমি একেি িাকুিীপ্রার্থী মহন্টর্ন্টব Pôle emploi জি মিবমন্ধি হন্টি পান্টিি।   
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আপমি  মি অপ্রাপ্তবয়ষ্ক হি এবং একা র্থান্টকি, এবং আপিাি  মি মিমিসষ্ট জিয়ান্টিি মিক্ষািবীর্কাল র্থান্টক অর্থবা 

জপিােীমবকিণ িুক্রি র্থান্টক, জর্ন্টক্ষন্টত্র আপমি ১ িািস ২০১৯ র্ান্টলি পি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি কন্টি 

র্থাকন্টল আপিাি িুক্রি িামলন্টয় জ ন্টি পািন্টবি।   

পমিন্টিন্টষ, আপমি  মি শ্রি বাোন্টি জ ান্টকি, জর্ন্টক্ষন্টত্র বতমিিূলক প্রমিক্ষণ কি সকান্টডি িাধযন্টি জলবাি জকান্টি 

বমণ সি িিস জিািান্টবক এ জর্থন্টক উপকত ি হন্টবি।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫ এই সেপ্টি র্থাকার অতধকাপ্টরর প্রপ্টে রাজনৈতিক আশ্রপ্টয়র আপ্টবেৈ 

প্রিযাখযাপ্টৈর পতরণাম  

 

৫.১. OFPRA অর্থবা  CNDA ’র প্রিযাখযাপ্টৈর তেদ্ধান্ত  

 

 OFPRA’র  তেদ্ধান্ত জাৈাপ্টৈার পর প্রক্রিয়া চাতেপ্টয়  র্াবার অতধকাপ্টরর অবোৈ  

 

 CNDAসি আপ্টবেৈ করপ্টে এো োেপ্টপৈতেভ হপ্টবৈা: 

 

ধািা ৩.১ এ জ িিটট বলা হন্টয়ন্টছ, এই জিন্টি আপিাি অবস্থান্টিি অমধকাি এি অবর্াি ঘটন্টব  িি আপমি OFPRA 

‘ি মিন্টিি জ  জকান্টিা একটট মর্দ্ধান্টন্তি আওিায় আর্ন্টবি।  

১. অগ্রহণীয়িাি মর্দ্ধান্ত, জকিিা আপমি ইমিিন্টধযই অিয একটট িান্টে কা সকি রু্িক্ষা জিাগ কিন্টছি এবং,  

জর্ই িাে  মি এি র্ির্য িা হয়, জর্ন্টক্ষন্টত্র আপিান্টক পুিিায় িমিস হওয়াি প্রন্টয়ােি হন্টি পান্টি। (ধািা 

৩.৩);  

২. আন্টবিি বন্ধ জঘাষিাি মর্দ্ধান্ত (জিিুি ধািা ৩.৩); 

৩. আপমি মবিাড়ন্টিি আন্টিন্টিি লক্ষবস্তু হন্টয়ন্টছি এ অবস্থায় আপিাি পুিমি সিীক্ষাি প্রর্থি অিুন্টিাধ 

অগ্রহণীয় হন্টল।  
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এই জক্ষত্রগুমলন্টি, িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি র্িি প্রিযাহাি কিা হন্টি পান্টি, অর্থবা িবায়ি কিা িাও হন্টি 

পান্টি এবং আপিাি ওপি ফ্রান্স িযাগ কিাি বাধযবাধকিা আন্টিাপ কিা হন্টি পান্টি। CNDA জি আন্টবিি কিাি 

কািন্টণ আপিাি আন্টবিি প্রক্রিয়াটট িীঘ সাময়ি বা র্ার্ন্টপিমর্ি হন্টবিা। এবং আপিাি ওপি জ  জকান্টিা র্িয় 

মবিাড়ন্টিি আন্টিি বলবৎ হন্টি পান্টি।  

আপমি  মি আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি প্রিযাহান্টিি মবষয়টট OFPRAজক অবগি কন্টিি, জর্ন্টক্ষন্টত্রও 

আপমি এই প্রক্রিয়া িামলন্টয়  াওয়াি অমধকাি হািান্টবি এবং CNDAজি আন্টবিন্টিি কািন্টণ প্রক্রিয়াটট ঝুন্টল  ান্টব 

িা বা র্ার্ন্টপিমর্ি হন্টবিা।   

 

 CNDA সি আপ্টবেৈ স্বয়াংক্রিয়ভাপ্টব প্রক্রিয়া েীে োতয়ি করপ্টব ৈা:  

 

োমিয় িুিন্টড র্থাকাি অমধকান্টিি অবর্াি ঘটন্টব  িি আপমি OFPRA’ি মিন্টিি জ  জকান্টিা একটট মর্দ্ধান্টন্তি 

আওিায় আর্ন্টবি: 

১. আপমি মবিাড়ন্টিি আন্টিন্টিি লক্ষযবস্তু িা হন্টলও, আন্টবিি পুিমি সিীক্ষাি প্রর্থি অিুন্টিাধ অগ্রহণীয় 

হওয়াি মর্দ্ধান্ত হন্টল; 

২. পুিমি সিীক্ষাি আন্টবিি গ্রহণন্ট াগয িন্টি হন্টলও জর্টট বামিন্টলি মর্দ্ধান্ত হন্টল; 

৩. আপমি একটট মিিাপি জিন্টিি িাগমিক এই মিমিন্টি দ্রুি প্রক্রিয়াি আওিায় জফলা িােনিমিক 

আশ্রন্টয়ি আন্টবিি প্রিযািযান্টিি মর্দ্ধান্ত হন্টল; 

৪. আপিাি উপমস্থমি েি-িতংিলাি েিয িািাত্মক হুিমক- এই মিমিন্টি দ্রুি প্রক্রিয়াি আওিায় জফলা 

িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি প্রিযািযান্টিি মর্দ্ধান্ত হন্টল; 

৫. আপিাি মবরুন্টদ্ধ বমহষ্কান্টিি আন্টিি এবং প্রিার্মিক ও মবিামিক িুিন্টড মিন্টষধাজ্ঞা োিী, আপিান্টক 

গতহবক্রন্দ কিা অর্থবা আটক কিাি র্ম্ভাবিা িন্টয়ন্টছ এিি অবস্থায় আপিাি আন্টবিি, অগ্রহণন্ট াগয বা 

প্রিযািযান্টিি মর্দ্ধান্ত হন্টল, (জিিুি ধািা ২.২.১)  

 

১ জর্থন্টক ৪ জক্ষত্রর্িূন্টহ, িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি র্িি প্রিযাহাি কিা হন্টি পান্টি, অর্থবা িবায়ি 

কিা িাও হন্টি পান্টি এবং আপিাি ওপি ফ্রান্স িযাগ কিাি বাধযবাধকিা আন্টিাপ কিা হন্টি পান্টি। 

 

আপমি মবরুন্টদ্ধ OQTF বা বাধযবাধকিািূলকিান্টব ফ্রান্স িযান্টগি আন্টিি এি র্ম্ভাবিা র্থাকন্টল, আপিাি আন্টবিি 

প্রক্রিয়া দ্রুি জিষ কিন্টি এবং কা সকিিান্টব িীমিক্ষণ কিন্টি আপিান্টক গতহবক্রন্দ কিা হন্টি পান্টি অর্থবা আপিান্টক 

অন্তিীি িািা হন্টি পান্টি। কািণ এই জক্ষন্টত্র আপিাি আন্টবিন্টিি মিমি মক এবং োমিয় মিিাপিা ও েি-িতংিলাি 

জকার্থায় রু্িক্ষা িিকাি জর্টট মিধ সািণ কিাটা েরুিী।  

 

আন্টবিি  মি আপিা আপমি ঝুন্টল িা  ায় বা র্ার্ন্টপিমর্ি িা হয়, জর্ন্টক্ষন্টত্র আপমি র্ম্ভাবয OQTF এি মবরুন্টদ্ধ 

আন্টবিি কন্টি র্থাকন্টল প্রিার্মিক আিালন্টি আপিাি মবিাড়ন্টিি আন্টিি স্থমগি িািন্টি অিুন্টিাধ কিন্টি পান্টিি। 

এন্টক্ষন্টত্র আপিান্টক OFPRA ‘ি মর্দ্ধান্টন্তি মবরুন্টদ্ধ CNDA ‘ি কাছ আন্টবিি কিন্টি হন্টব  মি CNDA’ি িায় মবলমম্বি 

হয়।  

 

িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি প্রিযািযাি হন্টল এবং OQTF প্রন্টয়াগ কিা হন্টল, আন্টবিি প্রিযািযান্টিি িায় 

োিান্টিাি ১৫মিন্টিি িন্টধয এটট প্রিার্মিক আিালন্টি িযান্টলন্জ কিা  ান্টব। মবিািক িি র্প্তান্টহি িন্টধয িা ুঁি মর্দ্ধান্ত 

োিান্টবি। আপমি  মি গতহ বক্রন্দ র্থান্টকি বা অন্তিীি র্থান্টকি জর্ন্টক্ষন্টত্র এই আন্টবিন্টিি র্িয়র্ীিা হন্টব ৪৮ ঘো। 

এবং এই জক্ষন্টত্র মবিািক িাি িায় োিান্টবি ৭২ ঘোি িন্টধয।   

 

OQTF এি মবরুন্টদ্ধ আমপল র্ার্ন্টপিমর্ি ধিন্টণি: আন্টবিি ফাইল কিাি র্িন্টয়, এবং মবষয়টট  মি প্রিার্মিক 

আিালন্টি পাঠান্টিা হয় জর্ন্টক্ষন্টত্র জর্িাি জর্থন্টক িুড়ান্ত মর্দ্ধান্ত িা আর্া অবমধ আপিান্টক মবিামড়ি কিা  ান্টবিা।   

 

িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি কিাি আন্টগ আপমি  মি OQTF এি র্ম্ভাবন্টিি িন্টধয র্থান্টকি এবং OQTF এি 

মবরুন্টদ্ধ  মি আমপল কিা িা  ায়, জর্ন্টক্ষন্টত্র আপমি আপিাি গতহ বক্রন্দত্ব বা অন্তিীি অবস্থাি ৪৮ ঘোি িন্টধয 

OQTF এি বাস্তবায়ি স্থমগি কিন্টি র্িার্মি প্রিার্মিক আিালন্টি আন্টবিি কিন্টি পািন্টবি। জর্ন্টক্ষন্টত্র এই স্থমগি 

জিন্টয় আন্টবিি কিাি কািন্টণ আপিাি মবিাড়ন্টিি আন্টিি ঝুন্টল  ান্টব।  
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আপমি  মি OQTFএি মবরুন্টদ্ধ আমপল িা কন্টিি, অর্থবা OQTF এি মবরুন্টদ্ধ আমপল কিা িা  ায়, অর্থবা আপমি 

 মি আপিাি  মবিাড়ন্টিি আন্টিি বাস্তবায়ি স্থমগি জিন্টয় আমপল িা কন্টিি, জর্ন্টক্ষন্টত্র, এই আমপল কিাি 

র্িয়র্ীিা জিষ হওয়া িাত্রই আপিান্টক বমহষ্কাি কিা হন্টি পান্টি।  আপিাি আন্টবিি কিাি র্িয়র্ীিা অমিিি 

কিন্টল ঐ িান্টর্ি জিন্টষ আপিাি প্রািমম্ভক বস্তুগি রু্মবধাও বন্ধ কন্টি জিওয়া হন্টব।    

 

৫ িম্বি এি জক্ষন্টত্র, CNDA আপিাি আন্টবিি পিীক্ষা কিন্টল আপমি OFPRA'ি মর্দ্ধান্টন্তি ৪৮ ঘোি িন্টধয 

আপিাি মবিাড়ন্টিি আন্টিি স্থমগি জিন্টয় প্রিার্মিক আিালিন্টক বলন্টি পান্টিি। (জিিুি ধািা ২.২.১ “আপিাি 

মবরুন্টদ্ধ মবিাড়ন্টি আন্টিি ও আপিান্টক এই অঞ্চন্টল র্থাকাি ওপি মিন্টষধাজ্ঞা আন্টিাপ কিন্টি পান্টি প্রিার্ি অর্থবা 

আিালি?)   

 

          আপতৈ তবিাড়প্টৈর পেপ্টক্ষপ স্থ্তগি সচপ্টয় আপ্টবেৈ করপ্টে তক িে হপ্টি পাপ্টর? 

িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিন্টিি জপ্রমক্ষন্টি, আন্টবিি CNDA কিত সক পিীক্ষাকান্টল আপমি এই িুিন্টড অবস্থাি 

কন্টি জ ন্টি আপিাি জ ৌক্রিকিাি স্বপন্টক্ষ অিুন্টিাধ কিন্টল আিালি জর্টা িঞ্েিু কিন্টি পান্টি।  

এই জক্ষন্টত্র, CNDA’ি কান্টছ আন্টবিি কিাি র্িয়র্ীিা অমিিান্ত িা হওয়া অবমধ, এবং মবষয়টট CNDA’ি কান্টছ 

জগন্টল জর্ন্টক্ষন্টত্র িান্টিি মর্দ্ধান্ত িা আর্া প সন্ত আপমি এই িুিন্টড র্থাকন্টি পািন্টবি। প্রন্টয়ােন্টি, র্িকািী জকান্টিা 

িীমিগি কািণ িা র্থাকন্টল প্রিার্মিক আিালি আপিাি গতহবক্রন্দত্ব বা আটকাবস্থাি অবর্াি ঘটান্টি পান্টি। 

CNDA’ি কান্টছ আপিাি আন্টবিন্টিি র্িয়র্ীিা অমিিান্ত হন্টল ঐ িান্টর্ি জিন্টষ আপিাি প্রািমম্ভক বস্তুগি রু্মবধা 

বন্ধ কন্টি জিওয়া হন্টব, এবং মবষয়টট আিালন্টি উঠন্টল, আিালি িায় মিন্টল ঐ িান্টর্ি জিন্টষ এটট বন্ধ হন্টব ।.  

মবিাড়ন্টিি আন্টিন্টিি বাস্তবায়ি স্থমগি জিন্টয় আপিাি অিুন্টিাধ আিালি প্রিযািযাি কিন্টল, জর্ন্টক্ষন্টত্র এই আন্টিি 

কা সকিী হন্টি পান্টি এবং আিালন্টিি মর্দ্ধান্ত োিান্টিা হন্টল ঐ িান্টর্ি জিন্টষ আপিাি প্রািমম্ভক বস্তুগি রু্মবধাও 

বন্ধ কিা হন্টি পান্টি।  

 মি আপিাি ওপি OQTF আন্টিাপ কিাি র্ম্ভাবিা র্থান্টক এবং মবষয়টট ঐক্রেক হয়, িন্টব প্রিার্মিক আিালি 

কিত সক এটট স্থমগি জিন্টয় আপিাি কিা অিুন্টিাধ প্রিযািযাি জর্থন্টক কা সকি হন্টব, অর্থবা, এটা িা হন্টল CNDA’ি 

মর্দ্ধান্টন্তি র্িয় জর্থন্টক।   

 

 

 

 CNDA ‘র তেদ্ধান্ত পপ্টড়  সিাৈাপ্টৈা বা  জাৈাপ্টৈার পরপরই  এঠে চাতেপ্টয় র্াওয়ার অতধকাপ্টর অবোৈ  

 

অিয র্বন্টক্ষন্টত্র, আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি প্রিযািযান্টিি মবষয়টট িুড়ান্ত হন্টল আপিাি ফিার্ী 

িুিন্টড অবস্থান্টিি অমধকান্টিি অবর্াি ঘটন্টব:  

- হয় OFPRA ‘ি মর্দ্ধান্টন্তি মবরুন্টদ্ধ আন্টবিি কিাি র্িয়কাল জিষ হন্টল (এক িার্),  মি আপমি CNDA’ি 

কান্টছ আন্টবিি িা কন্টিি; 

- অর্থবা আপমি  মি এক িান্টর্ি িন্টধয CNDA’ি কান্টছ আন্টবিি কন্টিি, জর্ন্টক্ষন্টত্র জ মিি মর্দ্ধান্ত উনু্মি 

আিালন্টি পন্টড় জিািান্টিা হন্টব, অর্থবা আিালি িায় মিন্টল ঐ িায় োিান্টিাি মিি।  

এইর্ব জক্ষন্টত্র, আপিান্টক অবিযই ফ্রান্স িযাগ কিন্টি হন্টব এবং আপিান্টক ফিার্ী িুিড িযাগ কিন্টি হন্টি পান্টি।  

  

কাউক্রেে অব সেপ্টে ‘কযাপ্টেিৈ’এর আতপে করা হপ্টে প্রক্রিয়া বজায় রাখপ্টি পারপ্টব তকৈা? 

আপমি কাউক্রন্সল অব জেন্টট কযান্টর্িি বা বামিল জিন্টয় আন্টবিি কন্টি CNDA ‘ি মর্দ্ধান্ত িযান্টলঞ্জ কিন্টি পািন্টবি। 

এন্টক্ষন্টত্র আিালন্টিি মর্দ্ধান্ত োিান্টিাি পি জর্থন্টক িু িার্ র্িন্টয়ি িন্টধয এই আন্টবিি কিন্টি পািন্টবি।  

এই আন্টবিন্টিি জক্ষন্টত্র কাউক্রন্সল অব জেট িািলাি র্বমকছু পুিমি সিীক্ষণ কন্টিি িা। শুধু মকছু প্রক্রিয়াগি মর্দ্ধান্ত 

বা ির্থযগি িুলভ্রামন্ত র্থাকন্টল এবং িােনিমিক আশ্রয় মবষয়ক মবিািক আইন্টিি র্টঠক প্রন্টয়াগ কন্টিন্টছি মকিা 

জর্গুন্টলা জিন্টিি।   

ির্থামপ, এই আন্টবিি কন্টি আপমি প্রক্রিয়া িালু িািাি পন্টক্ষ জকান্টিা রু্মবধা পান্টবিিা। বিং কাউক্রন্সল অব জেট 

এি মর্দ্ধান্ত জিািান্টবক মবিামড়ি হন্টি পান্টিি।  
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৫.২ আপৈার তৈপ্টজর সেপ্টি  তিপ্টর র্াওয়ার সক্ষপ্টি েহপ্টর্াতগিা  

 

মপ্রন্টফক্সাি আপিান্টক ফ্রান্স িযাগ কিাি বাধযবাধকিাি (OQTF) মবষন্টয় োিান্টব বা জিাটটফাই কিন্টব। আপমি 

িিসামি পূিণ কিন্টল এই জিাটটমফন্টকিন্টি আপিাি প্রস্থান্টিি জিষ র্িয় জিয়া র্থাকন্টব, জ টট র্াধািণি ৩০ মিি হন্টয় 

র্থান্টক ।  

এই র্িয়কান্টলি িন্টধয আপমি আপিাি মিন্টেি জিন্টি মফন্টি  াওয়াি েিয র্হায়িা জিন্টয় আন্টবিি কিন্টি পান্টিি। 

এ মবষন্টয় আপমি অবিযই ‘জফ্রঞ্চ অমফর্ ফি ইমিন্টগ্রিি এড ইমেন্টগ্রিি’ (OFII) এি র্ন্টে জ াগান্ট াগ কিন্টবি। 

(OFII). 

 

 সিরি েহায়িা পেপ্টক্ষপ  

র্হায়িা মিন্টয় জফিৎ পাঠান্টিাি লক্ষয হন্টে মবন্টিিী িাগমিকন্টিিন্টক একটট অমিয়মিি পমিমস্থমিন্টি িান্টিি মিন্টেি 

জিন্টি জস্বোয় মফন্টি  াওয়ান্টক র্হে কিা। িুিড িযাগ কিাি বাধযবাধকিাি জিাটটি জপন্টয় এটট প্রমিপালি কিন্টি 

িিমস্থি কিাি পিপিই এই র্হায়িাি অিুন্টিাধ কিা জ ন্টি পান্টি। এই র্হায়িাি অিুন্টিাধ কিন্টি জস্বোয় িুিড 

জছন্টড়  াওয়াি র্িয়র্ীিা প্রন্টয়ােি হন্টি পান্টি।  

একটা র্ম্মািেিক প্রিযাবিসন্টিি জক্ষন্টত্র OFII জ  র্ব র্হায়িা জিন্টব জর্গুন্টলাি িন্টধয িন্টয়ন্টছ: 

 জিন্টি জস্বোয় প্রিযাবিসন্টিি প্রস্তুমিি েিয প্রিার্মিক ও বস্তুগি র্হায়িা পান্টবি উপকািন্টিাগী ও িাি 

পমিবাি। এন্টক্ষন্টত্র জস্বোয় জিন্টি মফন্টি  াওয়াি েিয জবি মকছু র্হায়িা: 

- মবিাি টটন্টকন্টটি বুমকং; 

- ভ্রিণ মবষয়ক কাগেপত্র জপন্টি র্হন্ট ামগিা; 

- ফ্রান্টন্স অবস্থান্টিি োয়গা জর্থন্টক মবিািবন্দন্টি বমহগ সিি প সন্ত জ ন্টি গামড়ি রু্মবধা; 

- মবিািবন্দন্টি প্রস্থাি মবষয়ক আিুষ্ঠামিকিাি র্িয় অিযর্থ সিা ও র্হন্ট ামগিা।  

 ফ্রাপ্টে তবমাৈবন্দর সর্থপ্টক তৈপ্টজর সেপ্টি মবিািবন্দি প সন্ত পমিবহি িিি। এি িন্টধয জফিি  াওয়াি 

জিি কিত সক মিধ সামিি র্ীিাি িন্টধয িালপন্টত্রি পমিবহি িিি অন্তিুসি; 

 আতর্থ েক েহায়িা, এই অর্থ স জকান্টিা মবন্টিিী িাগমিকন্টক একবান্টিি েিয িাি প্রস্থান্টিি র্িয় জিওয়া হয়।  

 

 পুৈতম েেৈ এর েহপ্টর্াতগিা পেপ্টক্ষপ  

উপন্টি উমেমিি জিন্টি জফিাি র্হায়িা ছাড়াও মবন্টিিীন্টিি িান্টিি মিন্টেি জিন্টি মফন্টি  াওয়াি েিয অর্থ সনিমিক 

ও র্ািাক্রেক পূি সমিলি র্হায়িা জিওয়া জ ন্টি পান্টি।  

 ান্টিি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি প্রিযািযাি কিা হন্টয়ন্টছ জর্ই র্ব মবন্টিিী ও িান্টিি পমিবািন্টক মবন্টিষ মকছু 

িিসাধীন্টি এ ধিন্টণি র্হায়িা জিওয়া হয়।  

িািা  ান্টি জিন্টি মফন্টি পমিমস্থমিি র্ন্টে িাপ িাওয়ান্টি পান্টি জর্েিয মিি-প সান্টয়ি পদ্ধমিন্টি এই র্হায়িা জিওয়া 

হয়। পমিমস্থমি ও উপকািন্টিাগীি প্রন্টয়ােিীয়িাি ওপি মিমি কন্টি উপকািন্টিাগীি মিেস্ব অবস্থা জিন্টি এই 

ধিন্টণি র্হায়িা একটট আন্টিকটটি র্ন্টে র্ম্পমকসি র্থান্টক:  

 উপতস্থ্তির পরই পূৈতম েেৈ েহায়িা স্তর -( ১); 

েরুিী র্হায়িা, মিমকৎর্া বা আমর্থ সক। র্ীমিি র্িন্টয়ি েিয আবার্ন্টিি জক্ষন্টত্র র্হায়িা, বামি-ঘি টঠক 

কিন্টি র্হায়িা, স্বাস্থয জর্বা বযয় জিটান্টি র্হায়িা, মিশুন্টিি সু্কন্টল  াওয়া বা সু্কল মবষয়ক উপকিণ জপন্টি 

র্হায়িা।   

এ ধিন্টণি র্হায়িাি িন্টধয মিধ সামিি র্িন্টয়ি েিয র্ািাক্রেক র্হায়িাও অন্তিুসি। িন্টব এটা জিওয়া হন্টব 

পমিবান্টিি প্রন্টয়ােিীয়িা বুন্টঝ।   

 কম েোংস্থ্াপ্টৈর মাধযপ্টম পুৈতম েেপ্টৈ েহায়িা (স্তর ২);  

এগুন্টলাি িন্টধয িন্টয়ন্টছ:  

o জ  জিন্টি জফিৎ  ান্টে জর্িান্টি কি সর্ংস্থাি কিন্টি র্হায়িা;  

o িাকুমি িুুঁেন্টি র্হায়িা; 
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o বতমিিূলক প্রমিক্ষণ মিন্টি র্হায়িা।  

 বযবোয় এর মাধযপ্টম পুৈতম েেপ্টৈর জৈয েহায়িা (স্তর ৩) 

 

 

৫.৩ তৈপ্টজর সেপ্টি সজারপূব েক  সিরৎ পাঠাপ্টৈা  

 

আপিান্টক  মি জস্বোয় মিন্টেি জিন্টি মফন্টি  াওয়াি র্িয়র্ীিা জিওয়া র্থান্টক মকন্তু আপমি ঐ র্িয়র্ীিা জিষ 

হওয়াি িন্টধযই িন্টল িা  াি জর্ন্টক্ষন্টত্র আপমি ফিার্ী িুিন্টড অমিয়মিি পমিমস্থমিি িন্টধয পড়ন্টবি।   

জর্ন্টক্ষন্টত্র আপিান্টক পুমলি মিন্টয় র্ীিান্টন্ত মবিামড়ি কিা হন্টি পান্টি। জর্িান্টি পাঠান্টিাি আন্টগ আপিান্টক গতহবন্দী 

কিা বা জকান্টিা প্রিার্মিক অন্তিীি জকন্টন্দ্র জিওয়া হন্টি পান্টি।   

 মি জস্বো প্রস্থান্টিি র্ম্ভাবিাি িন্টধয র্থান্টকি, জর্ন্টক্ষন্টত্র আপমি মর্দ্ধান্ত োিান্টিাি পি জর্থন্টক অমিয়মিি অবস্থাি 

িন্টধয পড়ন্টবি, এবং আপিান্টক জ  জকান্টিা র্িয় র্ীিান্টন্ত মবিামড়ি কিা হন্টি পান্টি।   
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৬. েুরক্ষাপ্রাপ্তপ্টের অতধকার েমূহ  

 

আপমি  মি একেি স্বীকত ি িিণার্থী হি অর্থবা আপিান্টক র্হায়ক রু্িক্ষা জিওয়া হয়, জর্ন্টক্ষন্টত্র আপিান্টক ফিার্ী 

কিত সপন্টক্ষি অধীন্টি রু্িক্ষাি আওিায় আিা হন্টব। আপমি মিন্টেি জিন্টিি কিত সপন্টক্ষি র্ন্টে জ াগান্ট াগ িািন্টি 

পািন্টবি িা অর্থবা আপিাি জর্িান্টি িীমিি কািন্টণ জর্িান্টি মফন্টি জ ন্টি পািন্টবি িা।  

জকবল OFPRAই আপিান্টক প্রিার্মিক বা আইিী রু্িক্ষা জিন্টব।  াি অর্থ স এটট জর্ই প্রমিষ্ঠাি  ািা আপিাি িাগমিক 

ি সািা পুিিায় মস্থি কন্টি আপিান্টক অর্ািমিক ি সািাি ও প্রিার্মিক িকুন্টিে জিন্টব।  

 

 

৬.১  ফ্রাপ্টে  অবস্থ্াৈ 

 

একজৈ িরণার্থী তহপ্টেপ্টব, আপমি িি-বছি জিয়ািী জিমর্ন্টিন্স কািস বা বর্বান্টর্ি কািস পান্টবি। এটট স্বািামবক 

পন্থান্টিই িবায়ি হন্টব। এটট মিন্টয় আপমি ফিার্ী িুিন্টডি র্বিান্টি িুিিান্টব ভ্রিণ কিন্টি র্ক্ষি হন্টবি।   

িিণার্থীি ি সািা স্বীকাি কন্টি আপিান্টক জ  মিটঠ জিওয়া হন্টব জর্টট পাওয়া িাত্রই আপমি জ িান্টি র্থান্টকি 

জর্িািকাি মপ্রন্টফক্সাি বা অমফন্টর্ি র্ন্টে জ াগান্ট াগ কিন্টবি। জিমর্ন্টিন্স অিুিমিি েিয আপিাি আন্টবিন্টিি ৮ 

মিন্টিি িন্টধয মপ্রন্টফক্সাি প্রর্থন্টি আপিান্টক ৬ িার্ জিয়ািী একটট মিমর্ে জিন্টব জ টট িবায়িন্ট াগয। জর্িান্টি উন্টেি 

র্থাকন্টব “িিণামর্থ স মহন্টর্ন্টব স্বীকত ি” ।   

এই মিমর্ে আপিান্টক আপিাি পছন্টন্দি জ  জকান্টিা জপিায় মিন্টয়াক্রেি হওয়াি অমধকাি জিন্টব। জিমর্ন্টিে কািস 

ইরু্য িা হওয়া অবমধ এটট িবায়ি কিা  ান্টব। OFPRA আপিাি িাগমিক ি সািা টঠক কন্টি জিওয়াি পিই এই 

জিমর্ন্টিে কািস ইরু্য কিা হন্টব।  

 

েম্পুরক েুরক্ষার একজৈ উপকারপ্টভাগী তহপ্টেপ্টব, আপমি িাি বছন্টিি েিয িামল্টঅযািুয়াল জিমর্ন্টিে 

অিুিমি পান্টবি। এটট মিন্টয় আপমি ফ্রান্টন্সি িুিন্টড িুিিান্টব ভ্রিি কিন্টি র্ক্ষি হন্টবি। এই রু্িক্ষাটট ২০১৯ 

র্ান্টলি ১ িািস জর্থন্টক কা সকি হন্টয়ন্টছ।  

আপিাি রু্িক্ষা স্বীকাি কন্টি আপিান্টক জ  মিটঠ জিওয়া হন্টব জর্টট পাওয়া িাত্রই আপমি জ িান্টি র্থান্টকি 

জর্িািকাি মপ্রন্টফক্সাি বা অমফন্টর্ি র্ন্টে জ াগান্ট াগ কিন্টবি। জিমর্ন্টিন্স অিুিমিি েিয আপিাি আন্টবিন্টিি ৮ 

মিন্টিি িন্টধয মপ্রন্টফক্সাি প্রর্থন্টি আপিান্টক ৬ িার্ জিয়ািী একটট মিমর্ে জিন্টব জ টট িবায়িন্ট াগয। জর্িান্টি উন্টেি 

র্থাকন্টব “র্হায়ক রু্িক্ষাি রু্মবধা অেসি কন্টিন্টছি” । 

এই মিমর্ে আপিান্টক আপিাি পছন্টন্দি জ  জকান্টিা জপিায় মিন্টয়াক্রেি হওয়াি অমধকাি জিন্টব। OFPRA আপিাি 

িাগমিক ি সািা টঠক কন্টি জিওয়াি পিই এই জিমর্ন্টিে কািস ইরু্য কিা হন্টব।  

িাি বছন্টিি আইিমর্দ্ধ বর্বান্টর্ি পি আপিান্টক একটট িি-বছি জিয়ািী জিমর্ন্টিন্স কািস ইরু্য কিা হন্টব।   

 

 

৬.২ . পতরবাপ্টরর  অবস্থ্াৈ 

 

 আপৈার পতরবাপ্টরর  েেেযপ্টের বােস্থ্াপ্টৈর অতধকার।  

 

আপতৈ র্তে একজৈ স্বীকত ি িরণার্থী বা েয়াহক েুরক্ষার অতধকারী হৈ, জর্ন্টক্ষন্টত্র আপমি িান্টিি িন্টিাই 

র্িাি জিমর্ন্টিন্স পািমিন্টটি রু্মবধা পান্টবি  ািা:  

 আপিাি স্বািী বা স্ত্রী অর্থবা র্ংগী  াি র্ন্টে আপমি একর্ন্টে আন্টছি,  মি জর্ অন্তি ১৮ বছি বয়ন্টর্ি 

হয় এবং আপিািা িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি কিাি আন্টগই মববাহ বন্ধন্টি আবদ্ধ হন্টয় র্থান্টকি বা 

এক র্ন্টে বার্ কন্টি র্থান্টকি। িন্টব িিস র্থান্টক জ , এই মবন্টয় বা একন্টত্র বান্টর্ি জিয়াি িূিযিি এক বছি 

হন্টি হন্টব এবং এই একক্রত্রি েীবি কা সকিী; 

 আপিাি স্বািী বা স্ত্রী, আপিাি র্ংগী  াি র্ন্টে আপমি একর্ন্টে আন্টছি অর্থবা আপিাি জকান্টিা র্ংগী 

 ান্টক পমিবান্টিি পুিমি সলন্টিি েিয ফ্রান্টন্স অবস্থান্টিি অিুন্টিািি জিওয়া হন্টয়ন্টছ (জিিুি ধািা “পামিবামিক 

পুিএকক্রত্রকিণ” মিন্টি);  



 gDA২০২০                              ফ্রাপ্টে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীপ্টের জৈয তৈপ্টেেতিকা  

  

 

38    

                                                                                                                                   gDA২০২০   

 আপিাি র্ন্তাি, িান্টিি ১৮ িি েন্মমিন্টিি কািন্টণ অর্থবা ১৬ বছন্টিি পি  মি িািা কাে কিন্টি িায়;   

 আপিাি মপিািািা (বংন্টিি ধািায়  ািা র্িার্মি প্রর্থন্টি আন্টর্), আপমি  মি এিন্টিা িাবালক এবং 

অমববামহি হি।  

জিমর্ন্টিন্স অিুিমিি েিয আপিাি পমিবান্টিি র্ির্যন্টিিন্টক আপিাি জ িান্টি বার্স্থাি জর্িািকাি মপ্রন্টফক্সান্টিি 

র্ন্টে জ াগান্ট াগ কিন্টি হন্টব।  

 

 

 পাতরবাতরক  পুৈতম েেপ্টৈর অতধকার 

 

আপমি রু্িক্ষাি অমধকািী হন্টয়ন্টছি এিি র্িন্টয়  মি আপিাি পমিবাি ফ্রান্টন্সি বাইন্টি র্থান্টকি জর্ন্টক্ষন্টত্র, আপমি 

রু্িক্ষা পাওয়াি পিপিই র্ম্পি বা আবার্ন্টিি জকান্টিারুপ িিস ছাড়াই পামিবামিক পুিমি সলি প্রক্রিয়াি িন্টধয মিন্টয় 

িান্টিিন্টক ফ্রান্টন্স মিন্টয় আর্ন্টি র্ক্ষি হন্টবি।  

এই অমধকান্টি আওিায়  ািা পড়ন্টবি: 

 আপিাি স্বািী বা স্ত্রী অর্থবা র্ংগী  াি র্ন্টে আপমি একর্ন্টে আন্টছি,  মি জর্ অন্তি ১৮ বছি বয়ন্টর্ি 

হয় এবং আপিািা িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি কিাি আন্টগই মববাহ বন্ধন্টি আবদ্ধ হন্টয় র্থান্টকি বা 

এক র্ন্টে বার্ কন্টি র্থান্টকি; 

 আপিাি র্ংগী,  মি িাি বয়র্ অন্তি ১৮ বছি হন্টয় র্থান্টক এবং  াি র্ন্টে আপমি আপিাি রু্িক্ষা পাওয়াি 

আন্টবিি িামিন্টলি আন্টগই একর্ন্টে  ন্টর্থষ্ট মস্থমিিীল ও একটািা স্বািামবক েীবি কাটটন্টয়ন্টছি; 

 আপিান্টিি র্ন্তািিা,  মি িান্টিি বয়র্ ১৯ বছি হয় অর্থবা কমিষ্ঠিি ও অমববামহি হয়; 

 আপিান্টিি র্ন্তািিা এবং আপিান্টিি কান্টিা আন্টগি পন্টক্ষি র্ন্তািিা,  ান্টিি বয়র্ ১৮ বছন্টিি কি। এই 

র্ন্তািিা হন্টি পান্টি: 

 আপমি বা আপিাি র্ংগীি জ র্ব র্ন্তান্টিি মপিতত্ব বা িািতত্ব প্রমিটষ্ঠি হন্টয়ন্টছ,  অর্থবা  ান্টিি মপিা/িািা 

িািা জগন্টছি অর্থবা মপিা/িািাি অমধকাি জকন্টড় জিওয়া হন্টয়ন্টছ; 

 জক্ষত্র মবন্টিন্টষ, মবন্টিিী জকান্টিা আিালন্টিি মর্দ্ধান্ত অিু ায়ী, আপমি বা আপিাি র্ংগীি ওপি মপিা বা 

িািাি িাময়ত্ব অমপ সি হন্টয়ন্টছ। এর্ব জক্ষন্টত্র, িাবালক/িাবামলকান্টি ফ্রান্টন্স মিন্টয় আর্ন্টি মর্দ্ধান্টন্তি একটট 

কমপ অবিযই িামিল কিন্টি হন্টব। জর্ইর্ন্টে অিয র্ংগীি অিুন্টিািিও মিন্টি হন্টব; 

 

 আপিাি মপিািািা (বংন্টিি ধািায়  ািা র্িার্মি প্রর্থন্টি আন্টর্), আপমি  মি এিন্টিা িাবালক এবং 

অমববামহি হি। জর্ন্টক্ষন্টত্র িািা অমববামহি িাবালক র্ন্তািন্টিি র্ন্টে আর্ন্টি পান্টি  ান্টিি িাময়ত্ব এিন্টিা 

িান্টিি ওপি।  

 

আপিাি পমিবান্টিি র্ির্যগণ মিি িান্টর্ি জবমি অবস্থান্টিি েিয এমর মির্া মিন্টয় ফ্রান্টন্স প্রন্টবি কিন্টি কুটিীমিক 

বা কাউক্রন্সলি কিত সপন্টক্ষি কান্টছ  ান্টবি। কিত সপক্ষ  ি িীঘ্র র্ম্ভব এ মবষন্টয় মর্দ্ধান্ত জিন্টবি। এন্টক্ষন্টত্র জিফুক্রে 

ফযামিমল অমফন্টর্ি র্ন্টে জকান্টিা পূব স জ াগান্ট ান্টগি প্রন্টয়ােি জিই।  

 

 মি আপমি মকছু অপমিহা সয িীমিিালা জিন্টি িা িন্টলি জ গুন্টলা প্রোিন্টন্ত্রি আইন্টিি পমিপমন্থ, জ টট ফ্রান্টন্স 

পামিবামিক েীবি পমিিালিা কন্টি জর্ন্টক্ষন্টত্র পমিবান্টিি র্ন্টে পুিএকক্রত্রকিন্টণি অিুন্টিাধ প্রিযািযাি কিা হন্টি 

পান্টি। একইিান্টব, আপিাি পমিবান্টিি জ  জকান্টিা র্ির্য ফ্রান্টন্স  াি উপমস্থমি েি-িতংিলাি েিয হুিমক অর্থবা 

এটট  মি প্রিামণি হয় জ  জর্ একেি প্রন্টিািক, িুষ্কন্টি সি পমিকল্পিাকািী অর্থবা মিগ্রহ ও িািাত্মক লংঘন্টিি 

র্হন্ট াগী এবং এর্ব কািন্টণ িাি জক্ষন্টত্র পামিবামিক পূিএকক্রত্রকিণ আগ্রাহয কিন্টি রু্িক্ষা িাকি কিা  ায়।      

 

 মি আপিাি মববাহ আপিাি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি আন্টবিি িামিন্টলি পি হয়, জর্ন্টক্ষন্টত্র আপিান্টক অবিযই 

পমিবান্টিি র্ন্টে একক্রত্রি হন্টি OFII’ ি কান্টছ আন্টবিি িামিল কিন্টি হন্টব।  
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৬.৩ ইতন্টপ্টগ্রিৈ বা একক্রিি হওয়া  

 

 সফ্রঞ্চ  অতিে ির ইতমপ্টগ্রিৈ এড ইতন্টপ্টগ্রিৈ  (OFII) এর েপ্টে  তরপাবতেকাৈ ইতিপ্টগ্রিৈ  

চুক্রক্ত স্বাক্ষর।  

 

একেি িিণার্থী বা র্হায়ক রু্িক্ষাি উপকািন্টিাগী মহন্টর্ন্টব আপিাি িাময়ত্ব হন্টে OFIIজি মিপাবমলকাি 

ইমরন্টগিি কিট্রাক্ট (CIR) এ স্বাক্ষি কিা। িাে ও আপিাি িন্টধয স্বাক্ষমিি এই িুক্রিি উন্টদ্দিয হন্টে ফিার্ী 

র্িান্টেি র্ংন্টগ আপিাি মিন্টি  াওয়া র্হে কিা।   

এই িুক্রি আপিান্টক জর্র্ব রু্ন্ট াগ জিন্টব:  

 একটট ৪-মিি বযাপী িাগমিক প্রমিক্ষণ জকান্টর্ স অংি জিওয়াি রু্ন্ট াগ, জ িান্টি আপমি প্রোিন্টন্ত্রি 

িূলিীমির্িূহ, িূলযন্টবাধ ও প্রমিষ্ঠাির্িূহ, ফ্রান্টন্স েীবন্টিি র্ন্টে র্ম্পমকসি অমধকাি ও কিসবযর্িূহ এবং 

ফিার্ী র্িান্টেি র্ংস্থা র্ম্পন্টকস ধািণা পান্টবি;  

 আপিাি স্তি  অিু ায়ী ফিার্ী িাষা মিিন্টি িাষা প্রমিক্ষণ। এই প্রমিক্ষণ জিন্টষ আপমি আপিাি িাষা 

জ্ঞান্টিি স্তন্টিি ওপি একটট আিি সর্ম্মি র্িি জপন্টি পান্টিি;   

 িাকমি িুুঁেন্টি আপিান্টক জপিাগি পিািি স  জিওয়া ও র্হন্ট ামগিা কিা;  

 আপিাি অিযর্থ সিা ও ইমেন্টগ্রিি অবস্থা র্হেিি কিন্টি আপিাি প্রন্টয়ােিীয়িা পূিন্টণ র্হায়িা কিা।  

 

মবস্তামিি োিন্টি, আপিাি বার্স্থান্টিি এলাকাি OFII জটমিন্টটামিয়াল অমফন্টর্ জ াগান্ট াগ করুি।  

 

 

৬.৪  োমাক্রজক অতধকারেমূহ  

 

 আবােপ্টৈর েুপ্টর্াগ 

 

আপমি  মি িােনিমিক আশ্রন্টয়ি প্রক্রিয়াকালীি র্িন্টয়, আপিাি রু্িক্ষা পাওয়াি পি, CADA অর্থবা িযািিাল 

মিন্টর্পিি মর্ন্টেি এি আওিাধীি অিয জকান্টিা জকন্টন্দ্র র্থাকাি োয়গা পাি, জর্ন্টক্ষন্টত্র আপমি জর্িান্টি ৩ িার্ 

র্থাকন্টি পািন্টবি। মপ্রন্টফক্ট এি র্ম্মমিিন্টি এই র্িয়কাল একবাি িবায়ি কিা  ান্টব।   

এই রু্িক্ষাি আওিায় আপমি অস্থায়ী আবার্ি জকন্টন্দ্র (CPH) োয়গা জপন্টি OFII ‘ি কান্টছ আন্টবিি কিন্টি পান্টিি। 

আপমি এিান্টি িমিসি জ াগযিা পূিণ কিন্টল এবং জর্িান্টি র্থাকাি োয়গা িামল র্থাকন্টল ৯ িার্ র্থাকন্টি পািন্টবি। 

এটা ৩ িান্টর্ি েিয িবায়ি কিা  ান্টব।  

আপমি  ান্টি এিান্টি র্ব মবন্টিিীন্টিি র্ন্টে িামিন্টয় িলন্টি পান্টিি জর্বযাপান্টি জকন্টন্দ্রি টটি আপিান্টক র্হন্ট ামগিা 

কিন্টব।  

এ ছাড়াও, আপমি বযক্রিগি বার্াবামড় অর্থবা জর্যািাল হাউক্রেং এ র্থাকন্টি পান্টিি। জর্ন্টক্ষন্টত্র আপিান্টক র্ংমেষ্ট 

র্ংস্থা বা র্মিমিি কান্টছ আন্টবিি কিন্টি হন্টব।  

 

 

 

 

 শ্রম বাজাপ্টর স াকার েুপ্টর্াগ  

 

আপতৈ একজৈ স্বীকত ি িরণার্থী হপ্টে আপিাি শ্রি বাোন্টি প্রন্টবন্টি জকান্টিা বাধা জিই। “িিণার্থী মহন্টর্ন্টব 

স্বীকত ি” জলিা ফােস মিমর্ে পাওয়াি পিপিই আপমি এই রু্ন্ট াগ পান্টবি।  

আপতৈ েহায়ক েুরক্ষার একজৈ উপকাবপ্টভাগী হপ্টেও আপিাি শ্রি বাোন্টি  ুকন্টি বাধা জিই। “র্হায়ক 

রু্িক্ষাি উপকাি প্রাপ্ত” জলিা ফােস মিমর্ে পাওয়া িাত্রই আপমি এই রু্মবধা পান্টবি।  
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মিমিসষ্ট জিয়ান্টি েিয (মফক্সি টাি স কিট্রাক্ট) বা অমিমিসষ্ট জিয়ান্টিি েিয (পািিান্টিে করাক্ট)-জ টটই জহাক আপমি 

এ ধিন্টণি একটট মিন্টয়াগ িুক্রি িাবী কিন্টি পান্টিি। আপমি িাকুিীপ্রামর্থ সন্টিি িামলকান্টিও মিবন্ধি কিন্টি পান্টিি 

এবং জর্িাি জর্থন্টক আপিাি উপন্ট াগী িাকুমি জপন্টি র্হন্ট ামগিা পান্টবি। আপমি প্রমিক্ষণ জকান্টর্ সও অংি মিন্টি 

পান্টিি।  

 

িিণার্থীি পমিবান্টিি র্ির্যন্টিি জিমর্ন্টিে পািমিট বা র্থাকাি অিুিমি, জর্ই র্ন্টে র্হায়ক রু্িক্ষা প্রাপ্ত বযক্রিি 

পমিবান্টিি র্ির্যন্টিি েিয িামল্ট-ইয়াি জিমর্ন্টিে পািমিট বা বহু বছন্টিি র্থাকাি অিুিমি ইরু্য কিা হয়। এি 

আওিায় িান্টিি কাে কিািও রু্ন্ট াগ আন্টছ।  

 

মকছু জপিা মবমধ িািা মিয়মন্ত্রি। এগুন্টলাি জক্ষন্টত্র মিন্টিািা বা োমিয়িা লান্টগ। অর্থবা িুটটই প্রন্ট ােয। বাইন্টিি 

জিন্টিি জকান্টিা মিপাটসন্টিে বা কমিউমিটট জর্থন্টক ইরু্য কিা জিমর্ন্টিন্স কািস মিন্টয় কান্টিসি বাহক ফ্রান্টন্সি 

জিন্টট্রাপমলটি এলাকায় কান্টেি রু্ন্ট াগ পান্টবি িা।  

 

 

 স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার েুপ্টর্াগ  

 

সকার্থায় তচতকৎো পাওয়া র্াপ্টব? সেখুৈ ধারা ৪.৪ " স্বাস্থ্য সেবার েুপ্টর্াগ/ সকার্থায় সেবা তমেপ্টব" 

  

আপৈার স্বাস্থ্য সেবা বা সহের্থ কভাপ্টরজ সকার্থা সর্থপ্টক তমেপ্টব?  

 আপতৈ র্তে এখপ্টৈা CPAM (স্বাস্থ্য তবমা ও েহায়ক CMU) সর্থপ্টক সহের্থ কভাপ্টরজ সপপ্টি আপ্টবেৈ 

ৈা কপ্টর র্থাপ্টকৈ:  

এি ধাপগুন্টলা োিন্টি জিিুি অধযায় ৪.৪ "জর্বাি রু্ন্ট াগ”/ “আপিাি স্বাস্থয জর্বাি বযয় জকার্থা জর্থন্টক মিব সাহ কিা 

হন্টব?”  

জহলর্থ কিান্টিে জপন্টি আন্টবিন্টিি র্ন্টে জ  জ  িকুন্টিে মিন্টি হন্টব: 

-  মপ্রন্টফক্সাি আপিাি েিয “মিকগিাইেি এে এ মিমফউক্রে” অর্থবা “হযাে অবন্টটইড মি জবমিমফট অব   

র্ামবমর্মিয়ামি জপ্রান্টটকিি” জলিা জ  মিমর্ে ইরু্য কন্টিন্টছ;  

-   আপিাি  মি মিিসিিীল র্ন্তাি র্থান্টক জর্ন্টক্ষন্টত্র পর্ভিশনাল ফয্ামিলি সারট্িফিকেট।  

-   সারট্িফিকেট অব ডোমিসাইলেশন/আপিাি  মি জকান্টিা বার্স্থাি র্থান্টক।  

 আপতৈ র্তে ইতিমপ্টধযই CPAM থেকে হেলথ কভারেজের জন্য আবেদন করে থাকেন:  

আপমি ইমিিন্টধযই CPAM জর্থন্টক একটট র্িি জপন্টয়ন্টছি। আন্টবিি কিন্টল এিি আপমি স্বাস্থয মবিা, পমিপূিক 

CMU পান্টবি। স্মিণ িািন্টবি, িিুি পমিপূিক CMU ফাইল জপন্টি আপিান্টক আন্টগিটাি জিয়াি জিষ হওয়াি ২ 

িার্ আন্টগ আন্টবিি কিন্টি হন্টব (CMU-C এি জিয়াি উিীন্টণ সি িামিি আপিাি র্িন্টি উন্টেি আন্টছ) ।  

আপমি অবিযই CPAM জক আপিাি জিমর্ন্টিন্স পািমিন্টটি আন্টবিন্টিি মিমর্ে বা প্রামপ্ত স্বীকাি এবং OFPRA 

কিত সক ইরু্য কিা আপিাি জবর্ািমিক ি সািাি িকুন্টিন্টেি এি একটট কমপ পাঠান্টবি।  

আপমি এিপি িিুি জর্যািাল মর্মকউমিটট িম্বি র্হ একটট িিুি র্াটটসমফন্টকট পান্টবি।  

এিপি আপমি CPAM এি কান্টছ একটট "Carte Vitale” িাইন্টি পান্টিি। এই কািসটট পান্টবি মবিািূন্টলয। এটট আপমি 

আপিাি অিয অমধকান্টিি র্িন্টিি পমিবন্টিস বযবহাি কিন্টবি এবং আপিাি র্ব জর্বাি েিয এটট জিিান্টি হন্টব।   

 

 

 োমাক্রজক ওপাতরবাতরক ভািা 

প্রন্টয়ােিীয় িিসামি জিন্টি িলন্টল আপমি মবমিন্ন র্ািাক্রেক রু্মবধা পান্টবি (জ িি এমক্টি র্মলিামিটট ইিকাি, 

এমক্টমিটট অযালাউন্স, বযক্রিগি আবার্ি র্হায়িা, অর্থবা িািীমিক িান্টব অক্ষি প্রাপ্তবয়ষ্কন্টিি িািা), জর্ইর্ন্টে 

আপিাি ওপি মিিসিিীল র্ন্তাি র্থাকন্টল পামিবামিক রু্মবধা।   

র্ািাক্রেক রু্মবধাগুন্টলা হন্টে মকছু আমর্থ সক র্হায়িা  াি ফন্টল মবন্টিষ কন্টি  ান্টি আপমি আপিাি আবার্ি বযয় 

জিটান্টি পান্টিি, আপিাি কান্টছ এিি িূিযিি র্ম্পি বা বাড়মি অর্থ স র্থান্টক। এই র্হায়িা জিওয়া হয় আপিাি 
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র্ন্তান্টিি েন্ম, জপিািাি কাউক মিন্টয় িািা জর্বা ত্ন কিা, সু্কন্টল প্রর্থি বছন্টিি িিি, িািীমিক অক্ষিিা, এবং 

আন্টিা র্াধািণিান্টব বলন্টি জগন্টল আপিাি র্ন্তািন্টিি িক্ষিান্টবক্ষণ ও িান্টিি জলিাপড়াি মকছু বযয় জিটান্টি।  

র্ম্পি র্ীমিি এিি বযক্রিন্টিি েিয মকছু র্ািাক্রেক রু্মবধা এবং পামিবামিক রু্মবধা র্ংিমক্ষি র্থান্টক। িান্টিিন্টক 

ফযামিমল অযালাউন্স ফাড এবং এমগ্রকালিািাল জর্ািযাল মিউিুয়াল ইনু্সযন্টিন্স ফাড জর্থন্টক এই রু্মবধা জিওয়া হয়। 

ফ্রান্টন্সি প্রায় এক’ি স্থান্টি এর্ব ফাড পাওয়া  ান্টব।  

এর্ব রু্মবধা র্ম্পন্টকস আন্টিা মবস্তামিি োিন্টি এবং এগুন্টলাি েিয আন্টবিি কিন্টি আপমি জ িান্টি র্থাকন্টছি জর্ই 

এলাকাি ফযামিমল অযালাউন্স ফান্টড জ ন্টি পান্টিি অর্থবা অিলাইন্টি আন্টবিি কিন্টি পান্টিি (www.caf.fr; 

www.msa.fr) ।  

 

িতটষ্ট আকষ সণ: RSA রু্মবধা ও এমক্টমিটট জবািার্ এি রু্মবধা জপন্টি আপিান্টক অবিযই আন্টবিি কিন্টি হন্টব। আপমি 

এই রু্মবধা িিিই পান্টবি  িি আপমি িিণার্থীি ি সািা অর্থবা র্হায়ক রু্িক্ষা পান্টবি। 

 

৬.৫. তবপ্টেি ভ্রমণ।  

 

আপমি  মি রু্িক্ষা পাি এবং ফ্রান্টন্সি বাইন্টি ভ্রিণ কিন্টি িাি, িাহন্টল আপিাি বার্স্থান্টিি মপ্রন্টফক্সাি কিত সক ইরু্য 

কিা ভ্রিণ মবষয়ক কাগেপত্র র্ংগ্রহ কিন্টি পান্টিি। 

 

 

আপতৈ একজৈ িরণার্থী হপ্টে,  আপমি পা ুঁি-বছি জিয়ািী িিণার্থী ভ্রিণ িকুন্টিে পান্টবি। এন্টক্ষন্টত্র আপিান্টক 

৪৫ ইউন্টিা পমিন্টিাধ কিন্টি হন্টব।   

 

েহায়ক েুরক্ষার উপকারপ্টভাগী হপ্টে, আপমি একটট পমিিয়পত্র এবং ভ্রিণ িকুন্টিে পান্টবি  াি জিয়াি 

র্থাকন্টব ৪ বছি। এন্টক্ষন্টত্র আপিান্টক ৪০ ইউন্টিা পিন্টিাধ কিন্টি হন্টব।  

 

এই ভ্রিণ িকুন্টিেগুন্টলা জফ্রঞ্চ মিন্টিািযাটটক এড কন্সুলাি জপান্টে িবায়ি কিা  ান্টবিা। কান্টেই ভ্রিন্টণি আন্টগ 

আপিান্টক মিক্রিি হন্টি হন্টব জ  এগুন্টলাি জিয়াি আপিাি অবস্থান্টিি র্িয়কান্টলি েিয ববধ।   

 

ফ্রান্টন্সি বাইন্টি ভ্রিণকালীি র্িন্টয় আপনার ভর্মণ ডকমুেনট্ের মেয়াদ উতত্ীরণ্ হলে (হামিন্টয় জগন্টল বা িুমি হন্টল) 

আপিান্টক অবিযই এিািকাি জফ্রঞ্চ মিন্টিািযাটটক অর্থবা কন্সুযলাি অর্থমিটটি র্ন্টে জ াগন্ট াগ কিন্টি হন্টব, 

জ িাি জর্থন্টক আপিান্টক কনু্সযলাি laissez-passer র্ংগ্রহ কিন্টি হন্টব। এটট এবং আপিাি ববধ জিমর্ন্টিন্স পািমিট 

একন্টত্র জিমিন্টয় ফ্রান্টন্স মফন্টি জ ন্টি পািন্টবি।  

 

আপতৈ িরণার্থী বা েহায়ক েুরক্ষার উপকারপ্টভাগী হপ্টে, ফ্রান্টন্স অবস্থািিি আপিাি জ র্ব মবন্টিিী র্ন্তাি 

ফ্রান্টন্স িােনিমিক আশ্রন্টয়ি রু্িক্ষা পান্টেিা িান্টিি েিয পমিিয়পত্র এবং একবছি জিয়ািী ভ্রিণ িকুন্টিে ইরু্য 

কিা হন্টি পান্টি।   এন্টক্ষন্টত্র কন্টিি পমিিাণ ১৫ ইউন্টিা।  

 

আপতৈ তক আপৈার তৈপ্টজর সেপ্টি ভ্রমণ করপ্টি পারপ্টবৈ? 

এইর্ব ভ্রিণ িকুন্টিে মিন্টয় আপমি আপিাি মিন্টেি জিন্টি ভ্রিন্টণ জ ন্টি পািন্টবি িা। আপমি  মি মিন্টেি জিন্টি 

মফন্টি  াি, OFPRA ধন্টি মিন্টি পান্টি জর্িান্টি জর্থন্টক জগন্টল আপিাি আি জকান্টিা িয় জিই। ফন্টল রু্িক্ষা বামিল 

কিা হন্টি পান্টি (জিিুি ৬.৭)     

অবিয, মকছু িুবই বযমিিিী পমিমস্থমিন্টি (উিাহিণস্বরুপ, জকান্টিা মিকট আত্মীন্টয়ি িতিুয অর্থবা গুরুিি 

অর্ুস্থযিা) আপমি মপ্রন্টফক্সাি এি কান্টছ আন্টবিি কিন্টল র্ন্টব সাচ্চ ৩ িান্টর্ি েিয আপিাি মিন্টেি জিন্টি ভ্রিন্টণি 

অিুিমি জপন্টি পান্টিি।   

 

 

৬.৬ ৈাগতরকত্ব পাওয়ার প্রক্রিয়া 

 

http://www.msa.fr/
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আপতৈ একজৈ িরণার্থী তহপ্টেপ্টব স্বীকত ি হপ্টে, এটট পাওয়াি পিপিই ফিার্ী িাগমিকত্ব পাওয়াি েিয 

আন্টবিি কিন্টি পান্টিি। 

েহায়ক েুরক্ষা সপপ্টে, িাগমিকন্টত্বি েিয আন্টবিি কিাি আন্টগ আপিান্টক ফ্রান্টন্স ৫ বছন্টিি আইিমর্দ্ধ 

বর্বান্টর্ি প্রিাণ মিন্টি হন্টব।  

িাগমিকন্টত্বি েিয আন্টবিন্টিি আন্টগ আপিান্টক মকছু িিস পূিণ কিন্টি হন্টব (উিাহিণস্বরূপ: ফিার্ী িাষায় জ্ঞাি।  

িাগমিকত্ব জিয় আপিান্টক এিি র্ব প্রমিষ্ঠান্টি আন্টবিি কিন্টি হন্টব।  

 

 

৬.৭  েুরক্ষা বাতিে 

 

 প্রিারণা:  মি এটা িতিযিাি হয় জ  আপমি প্রিািণাি আশ্রয় মিন্টয় রু্িক্ষা রু্মবধা মিন্টয়ন্টছি, জর্ন্টক্ষন্টত্র 

OFPRA আপিাি রু্িক্ষা রু্মবধা বামিল কিন্টি পান্টি।  

 

 আপতৈ ৈিুৈ সকাপ্টৈা সেপ্টি ৈাগতরকত্ব সপপ্টে, র্ার আওিায় আপতৈ েুরক্ষা পাপ্টবৈ এবাং এো 

পাওয়ার িপ্টে ফ্রাে আপৈাপ্টক সর্ আন্তজোতিক েুরক্ষা তেপ্টয়প্টে সেঠের আর প্রপ্টয়াজৈীয়িা  ৈা 

র্থাপ্টক।  

 

 আপৈার তৈপ্টজর সেপ্টি আপৈার আর সকাপ্টৈা ভয় ৈা র্থাকপ্টে: OFPRA মবন্টবিিা কিন্টি পান্টি জ  

আপিাি মিন্টেি জিন্টি আপিাি আি জকান্টিা িয় জিই, কান্টেই আপিাি রু্িক্ষা বামিল কিা হন্টব  মি: 

- আপমি আপিাি মিন্টেি জিন্টি মিে ইোয় বার্ কন্টিি; 

- আপিাি জিন্টিি কিত সপন্টক্ষি র্ন্টে জ াগন্ট াগ কন্টিি; 

-  মি এিি জিিা  ায়, জ  পমিমস্থমিন্টি আপিান্টকি রু্িক্ষা জিওয়া হন্টয়মছন্টলা িাি িাৎপ সপূণ স ও 

িীঘ সস্থায়ী পমিবিসি এন্টর্ন্টছ।   

 োয়মুক্রক্ত: OFPRA আপিাি রু্িক্ষা বামিল কিন্টব  মি প্রিীয়িাি হয় জ  আপমি িামন্ত মবিষ্ট কন্টি জকান্টিা 

অপিাধ কন্টিন্টছি, অর্থবা  ুদ্ধ অপিাধ বা িািবিাি মবরুন্টদ্ধ অপিাধ, িািাত্মক অপিাধ অর্থবা 

োমির্ংন্টঘি উন্টদ্দিয ও িূলিীমিি র্ন্টে র্াংঘমষ সক এিি জকান্টিা কাে কন্টিন্টছি।  

 

 এই ভুখপ্টড আপৈার উপতস্থ্তি জৈ-িতাংখো, জৈ- তৈরাপত্তা অর্থবা রাঠষ্ট্রয় তৈরাপত্তার জৈয 

মারাত্মক হুমতক: 

-  আপতৈ িরণার্থী হপ্টে, আপিাি রু্িক্ষা বামিল কিা হন্টব  িি: 

o এটট িন্টি কিাি িািাত্মক কািণ র্থান্টক জ  ফ্রান্টন্স আপিাি উপমস্থমি িােীয় মিিাপিাি েিয িািাত্মক 

হুিমক; 

o র্ব সন্টিষ ফ্রান্স, ইউন্টিামপয় ইউমিয়ন্টিি জকান্টিা র্ির্য িাে, মলন্টিিোইি, রু্ইোিলযাড, িিওন্টয় 

অর্থবা আইর্লযান্টড অপিাধ বা র্ন্ত্রার্ী কি সকান্টডি িন্টিা অপিান্টধি েিয িক্রডি হন্টয়ন্টছি জ টট িি 

বছন্টিি কািািডন্ট াগয এবং জফ্রঞ্চ র্িান্টে আপিাি উপমস্থমি িািাত্মক হুিমক; 

- আপতৈ েম্পুরক েুরক্ষা সপপ্টে, আপিাি রু্িক্ষা বামিল কিা হন্টব  িি এই িুিন্টড আপিাি 

উপমস্থমি েি-িতংিলা, েি- মিিাপিা অর্থবা িাটেয় মিিাপিাি েিয িািাত্মক হুিমক হন্টব।  
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োংপ্টর্াজৈী: প্রপ্টয়াজৈীয় ঠঠকাৈােমূহ 

 

িাতেকাঠে েম্পূণ ে ৈয় 
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১ জাতিয়  ঠঠকাৈােমূহ  

 

 প্রতিষ্ঠাৈেমূহ  

 

Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) (সফ্রঞ্চ অতিে ির সপ্রাপ্টেকিৈ 

অব অযাোইোম তেকাে ে (OFPRA)) 
201, rue Carnot 

94 136 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX 

জফাি: 01 58 68 10 10 

ফযাক্স: 01 58 68 18 99 

http://www.ofpra.gouv.fr/ 

 

Cour nationale du droit d’asile (CNDA) (ৈযািৈাে সকােে অব রাইে অব অযাোইোম তেকাে ে (CNDA)) 

35, rue Cuvier 

93 558 MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex 

জফাি: 01 48 10 40 00 

ফযাক্স: 01 48 18 41 97 

http://www.commission-refugies.fr/ 

 

Office français de l’immigration  

et de l’intégration (OFII) (সফ্রঞ্চ অতিে অব ইতমপ্টগ্রিৈ এড ইতন্টপ্টগ্রিৈ (OFII)) 
44, rue Bargue 

75 015 PARIS 

জফাি: 01 53 69 53 70 

ফযাক্স: 01 53 69 53 69 

http://www.ofii.fr 

 

 তবপ্টেিী োংস্থ্ােমূহ  

 

Haut-Commissariat des Nations-Unies  

pour les Réfugiés (HCR) Représentation en France (ইউৈাইপ্টেড ৈযািে হাই কতমিৈার ির 

তরতিউক্রজে (HCR) ফ্রাপ্টে প্রতিতৈতধ ) 

7, rue Henri Rochefort  

75017 PARIS 

জফাি: +33 (0)1 44 43 48 58 

ফযাক্স: +33(0)1 44 43 48 61 

www.unhcr.fr/fr-fr 

 

 

 

 েতমতিেমূহ 

 

Association des chrétiens pour l’abolition  

de la torture (ACAT)( ক্রিক্রিয়াৈ অযাপ্টোতেপ্টয়িৈ ির অযাপ্টবাতেিৈ অব েচোর (ACAT)) 

7, rue Georges Lardennois 

75 019 PARIS 

জফাি: 01 40 40 42 43 / ফযাক্স: 01 40 40 42 44 

http://www.acatfrance.fr/ 

 

Act’up (অযাক্ট’আপ) 

9, rue des Dunes 

75 019 PARIS 

http://www.ofii.fr/
http://www.unhcr.fr/fr-fr
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জফাি: 01 75 42 81 25  

http://www.actupparis.org/ 

 

ARDHIS 

LGBT জর্োি Paris-Île-de-France,  

63, rue Beaubourg, 75003 Paris  

জফাি: 01 43 57 21 47 

https://ardhis.org/WP3/ 

 

Amnesty International - section française (অযামপ্টৈতে ইন্টারৈযািৈাে– ফ্রাে িাখা)  

72-76, boulevard de la Villette 

75 019 PARIS 

জফাি: 01 53 38 65 65 / ফযাক্স: 01 53 38 55 00 

http://www.amnesty.fr/  

 

Association Primo Lévi ( অযাপ্টোতেপ্টয়িৈ তপ্রপ্টমা সেতভ) 

107, avenue Parmentier 

75 011 PARIS 

জফাি: 01 43 14 88 50 / ফযাক্স: 01 43 14 08 28 

http://www.primolevi.asso.fr/ 

 

Association d’accueil aux médecins et personnels de santé réfugiés en France (APSR) 

(অযাপ্টোতেপ্টয়িৈ ির ডক্টে ে এড সহের্থ সকয়ার সপ্রাভাইডাে ে তরতিউক্রজে ইৈ ফ্রাে (APSR)) 

Hôpital Sainte Anne 

1, rue Cabanis 

75 014 PARIS 

জফাি: 01 45 65 87 50 / ফযাক্স: 01 53 80 28 19 

http://www.apsr.asso.fr 

 

Comité d’aide exceptionnelle aux intellectuels réfugiés (CAEIR)( কতমঠে অব এপ্টক্সপিৈাে সহল্প 

অব তরতিউক্রজে ইপ্টন্টপ্টেকচুয়ােে (CAEIR)) 

43, rue Cambronne 

75 015 PARIS জফাি: 01 43 06 93 02 / ফযাক্স: 01 43 06 57 04 

 

Centre d’action sociale protestant (CASP) (সপ্রাপ্টেেযান্ট সেযািাে একিৈ সেন্টার (CASP)) 

20, rue Santerre 

75 012 PARIS 

জফাি: 01 53 33 87 50 / ফযাক্স: 01 43 44 95 33 

http://www.casp.asso.fr 

 

CIMADE - Service œcuménique d’entraide (CIMADE -ইকুপ্টমতৈকযাে োতভেে ির তমউচুযয়াে এইড ) 

91 rue Oberkampf 

75011 PARIS জফাি: 01 44 18 60 50 / ফযাক্স: 01 45 56 08 59 

http://www.cimade.org 

 

Comité médical pour les exilés (COMEDE)  

(সমতডকযাে কতমঠে ির এক্সাইেে (COMEDE)) 

Hôpital de Bicêtre 

78, rue du Général Leclerc 

BP 31 

94 272 LE KREMLIN BICÊTRE 

জফাি: 01 45 21 39 32 / ফযাক্স: 01 45 21 38 41 

http://www.actupparis.org/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=Amnesty+International+Paris&stick=H4sIAAAAAAAAAONgecSYyS3w8sc9YamESWtOXmOM4uIKzsgvd80rySypFPLhYoOyFLj4pbj10_UNS1Ky06oMLTQYpHi5kAWkFJS4eJ_dUpQVbVLMYtQS4nyrtm3Bg9xn7oIHGk2L1QNOCfEsYpV2zM1LLS6pVPDMK0ktykssyczPS8xRCEgsyiwGAGAu0EWMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiKo9PahIrjAhWF4IUKHVaOAz4Q6RMwE3oECA0QBA&biw=1680&bih=910
http://www.amnesty.fr/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1680&bih=910&ei=2egUXZ3WOa-clwTn1ZGwAw&q=association+primo+levi+&oq=association+primo+levi+&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30j38.16768.20244..20396...0.0..0.126.2166.19j4......0....1..gws-wiz.......0i71j0i67j0i131.VF5E8K-4tP0
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http://www.comede.org 

 

Croix rouge française (সফ্রঞ্চ সরড িে) 

98 rue Didot, 

75694 Paris Cedex 14 tél : 01 44 43 11 00 

ফযাক্স: 01 44 43 11 01 

http://www.croix-rouge.fr 

 

Fédération des associations de soutien  

aux travailleurs immigrés (FASTI) (সিডাপ্টরিৈ অব োপ্টপােে অযাপ্টোতেপ্টয়িে ইতমগ্রযান্ট ওয়াকোে ে 

(FASTI)) 

58, rue des Amandiers 

75 020 PARIS 

জফাি: 01 58 53 58 53 / ফযাক্স: 01 58 53 58 43 

http://www.fasti.org 

 

Forum réfugiés  

(তরতিউক্রজ সিারাম) 

 

28, rue de la Baïsse - BP 1054 

69 612 VILLEURBANNE CEDEX 

tél: 04 78 03 74 45/ ফযাক্স: 04 72 97 05 81 

http://www.forumrefugies.org 

 

France Terre d’Asile (FTDA) 

( ফ্রাে, েযাড অব অযাোইোম (FTDA)) 
24, rue Marc Seguin 

75 018 PARIS 

জফাি: 01 53 04 39 99 / ফযাক্স: 01 53 04 02 40 

http://www.france-terre-asile.org 

 

Groupe accueil solidarité (GAS)(েতেডাতরঠে তরপ্টেপিৈ গ্রূপ (GAS)) 

17, place Maurice Thorez 

94 800 VILLEJUIF 

জফাি: 01 42 11 07 95 / ফযাক্স: 01 42 11 09 91 

http://www.gas.asso.fr/  

 

Groupe d’information et de soutien  

des immigrés (GISTI)( ইৈিরপ্টমিৈ এড োপ্টপােে গ্রূপ অব ইতমগ্রান্টে (GISTI)) 

3, villa Marcès 

75 011 PARIS 

জফাি: 01 43 14 60 66 / ফযাক্স: 01 43 14 60 69 

http://www.gisti.org 

 

Ligue des droits de l’homme (LDH) 

(েীগ ির তহউমযাৈ রাইেে (LDH)) 

138, rue Marcadet 

75 018 PARIS 

জফাি: 01 56 55 50 10 / ফযাক্স: 01 56 55 51 21 

http://www.ldh-france.org 

 

Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP)  

http://www.gas.asso.fr/
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(মুভপ্টমন্ট এগপ্টৈে সরতেজম এড ির সফ্রডিীপ অযামাং তপপেে (MRAP)) 
43, boulevard Magenta 

75 010 PARIS 

জফাি: 01 53 38 99 99 / ফযাক্স: 01 40 40 90 98 

https://www.mrap.fr/  

 

Secours catholique CEDRE( কযাপ্টর্থাতেক এইড CEDRE) 
23, boulevard de la Commanderie 

75 019 PARIS 

জফাি: 01 48 39 10 92 / ফযাক্স: 01 48 33 79 70 

http://www.secours-catholique.asso.fr 

 

Service national de la pastorale des migrants (SNPM)( ৈযািৈাে োতভেে ির তে পযাপ্টোরাে অব 

মাইগ্রান্টে (SNPM)) 

58, avenue de Breteuil 

75007 PARIS জফাি: 01 73 36 69 47 

https://migrations.catholique.fr/ 

 

২. স্থ্াৈীয় ঠঠকাৈােমূহ  

 

 ওয়াৈ উইপ্টডা   

 

AUVERGE-RHONE-ALPES  

 Isère 

12 Place de Verdun, 38000 Grenoble 

 Puy-de-Dôme 

18 Boulevard Desaix, 63000 Clermont-Ferrand 

 Rhône 

106 rue Pierre Corneille, 69003 Lyon 

 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 Côte-d’Or 

51 rue de la Préfecture, 21041 Dijon 

 Doubs 

8 bis rue Charles Nodier, 25035 Besançon 

 Saône-et-Loire  

196 rue de Strasbourg, 71000 Mâcon 

 

BRETAGNE 

 Ille-et-Vilaine  

3 av. de la Préfecture, 35026 Rennes 

 

CENTRE 

 Loiret 

181 rue de Bourgogne, 45042 Orléans 

 

GRAND-EST 

 Marne 

38 rue Carnot, 51036 Châlons-en-Champagne 

 Moselle 

9 rue de la Préfecture, 57000 Metz 

 Bas-Rhin 
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5 place de la République, 67073 Strasbourg  

 Haut-Rhin 

7 rue Bruat 68020 Colmar  

 

HAUTS DE FRANCE 

 Nord 

12/14 rue Jean Sans Peur, 59039 Lille  

 Oise 

1 place de la Préfecture, 60000 Beauvais 

 

ILE-DE-FRANCE 

 Paris 

92 boulevard Ney, 75018 Paris 

 Seine-et-Marne 

12 rue des Saints Pères, 77000 Melun 

 Yvelines 

1 rue Jean Houdon, 78000 Versailles 

 Essonne 

Boulevard de France, 91000 Evry 

 Hauts-de-Seine 

167-177 avenue Joliot Curie, 92000 Nanterre 

 Seine-Saint-Denis 

13 rue Marguerite Yourcenar, 93000 Bobigny  

 Val-de-Marne 

13/15 rue Claude Nicolas Ledoux, 94000 Créteil 

 Val-d’Oise 

5 avenue Bernard Hirsch, 95010 Cergy-Pontoise 

 

NORMANDIE 

 Calvados 

Rue Daniel Huet, 14038 Caen  

 Seine-Maritime 

7 place de la Madeleine, 76000 Rouen  

 

 

NOUVELLE-AQUITAINE 

 Gironde 

2 esplanade Charles de Gaulle, 33000 Bordeaux 

 Vienne 

Bâtiment Haussmann, Impasse des Ecossais, 86000 Poitiers 

 Haute-Vienne 

19 rue Cruveilhier, 87000 Limoges 

 

OCCITANIE 

 Haute-Garonne 

1 place Saint-Etienne, 31038 Toulouse 

 Hérault 

34 place des Martyrs de la résistance, 34000 Montpellier 

 

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR  

 Alpes-Maritimes  

17 bd du Mercantour 06200 Nice 
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 Bouches-du-Rhône 

66 bis Rue Saint-Sébastien, 13006 

 

PAYS-DE-LA-LOIRE 

 Loire-Atlantique 

6 quai Ceineray, 44035 Nantes 

 Maine-et-Loire 

Place Michel Debré, 49934 Angers 

 

OUTRE-MER (services « asile » des préfectures) 

 Martinique 

Rue Victor Sévère, 972000 Fort-de-France 

 Guadeloupe 

Grand camp, Immeuble situé à côté de la SIG, 97139 Abymes 

 Guyane 

23 rue Arago, 97300 Cayenne 

 La Réunion 

6 rue des Messageries, CS 51079 97404 Saint Denis Cedex 

 Mayotte  

BP 979 97600 Mamoudzou.  

 

 

 

 তপ্রপ্টিক্সার  

 

ALSACE  

 Haut-Rhin 

7, rue Bruat, 68 020 Colmar 

 Bas-Rhin  

5, place de la République, 67 073 Strasbourg 

 

AQUITAINE 

 Gironde 

2, esplanade Charles de Gaulle,  

33 000 Bordeaux 

 Dordogne  

2, rue Paul Louis Courier, 24 000 Périgueux 

 Landes 

24, rue Victor Hugo, 40 021 Mont-de-Marsan 

 Lot-et-Garonne 

Place de Verdun, 47 920 Agen 

 Pyrénées-Atlantiques  

2, rue du maréchal Joffre, 64 021 Pau 

 

 

AUVERGNE 

 Puy-de-Dôme 

18, boulevard Desaix,  

63 000 Clermont-Ferrand 

 Allier   

2, rue Michel de l’Hospital, 03 000 Moulins 
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 Cantal 

2, cours Monthyon, 15 000 Aurillac 

 Haute-Loire  

6, avenue du Général de Gaulle 

43 000 Le Puy-en-Velay 

 

BOURGOGNE 

 Saône-et-Loire 

196, rue de Strasbourg, 71 000 Mâcon 

 Nièvre  

40, rue de la Préfecture, 58 000 Nevers 

 Yonne  

Place de la Préfecture, 89 000 Auxerre 

 Côte d’Or  

53, rue de la Préfecture, 21 041 Dijon 

 

BRETAGNE 

 Ille-et-Vilaine   

3, avenue de la Préfecture, 35 026 Rennes 

 Côtes d’Armor  

1, place Général de Gaulle, 22 000 Saint-Brieuc 

 Finistère 

42, boulevard Dupleix, 29 000 Quimper 

 Morbihan 

24, place de la République, 56 000 Vannes 

 
 

CENTRE  

 Loiret 

181, rue de Bourgogne, 45 042 Orléans 

 Cher 

Place Marcel Plaisant, 18 000 Bourges 

 Eure-et-Loir  

Place de la République, 28 000 Chartres 

 Indre  

Place de la Victoire et des Alliés, 

36 000 Châteauroux 

 Indre-et-Loire  

15, rue Bernard Palissy, 37 925 Tours 

 Loir-et-Cher  

Place de la république, 41 000 Blois 

 

CHAMPAGNE-ARDENNE  

 Ardennes   

Esplanade du Palais de Justice, 

08 000 Charleville-Mézières 

 Aube 

2, rue Pierre Labonde, 10 000 Troyes 

 Haute-Marne 

89, rue Victoire de la Marne, 

52 011 Chaumont 
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 Marne  

38, rue Carnot,  

51 036 Châlons-en-Champagne 

 

FRANCHE-COMTÉ 

 Doubs  

8, bis Rue Charles Nodier, 2 5035 Besançon 

 Jura 

8, rue de la Préfecture, 3 9000 Lons-le-Saunier 

 Haute-Saône  

1, rue de la Préfecture, 70 013 Vesoul 

 Territoire de Belfort  

Place de la République, 90 000 Belfort 

 

GUADELOUPE 

 Palais d'Orléans, Rue Lardenoy,  

97 109 Basse-Terre 97109, Guadeloupe 

 

ILE-DE-FRANCE 

 Paris : 92, boulevard Ney, 75 018 Paris 

 Seine-et-Marne  

12, rue des Saints Pères, 77 000 Melun 

 Yvelines  

1, rue Jean Houdon, 78 000 Versailles 

 Essonne   

Boulevard de France, 91 000 Evry 

 Hauts-de-Seine  

167-177, avenue Frédéric et Irène Joliot Curie, 92 000 Nanterre 

 Seine-Saint-Denis  

1, esplanade Jean Moulin, 93 007 Bobigny 

 Val-de-Marne 

21-29, avenue du Général De Gaulle,  

94 038 Créteil cedex 

 Val d’Oise   

5, avenue Bernard Hirsch, 95 010 Cergy-Pontoise 

 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 Hérault : 34, place des Martyrs de la résistance, 34 000 Montpellier 

 Aude : 52, rue Jean Bringer,  

11 000 Carcassonne 

 Gard : 10, avenue Feuchères, 30 000 Nîmes 

 Lozère : rue du faubourg Montbel,  

48 005 Mende 

 Pyrénées-Orientales : 120, avenue Emile Roudayre, 66 000 Perpignan 

 

 

LIMOUSIN 

 Corrèze : 1, rue Souham, 19 000 Tulle 

 Creuse : 4, place Louis Lacrocq, 23 000 Guéret 

 Haute-Vienne : 1, rue de la Préfecture,  

87 000 Limoges 
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LORRAINE 

 Moselle : 9, place de la Préfecture 

570 00 Metz 

 Meuse  

40, rue du Bourg, 55 000 Bar-le-Duc 

 Meurthe-et-Moselle 

1, rue Préfet Claude Erignac, 54 000 Nancy 

 Vosges : Place Foch, 88 026 Epinal 

 

MIDI-PYRÉNÉES 

 Haute-Garonne  

1, place Saint-Étienne, 31 038 Toulouse 

 Ariège 

2, rue de la préfecture Préfet Claude Erignac, 09 000 Foix 

 Aveyron 

7, place Général de Gaulle, 12 000 Rodez 

 Gers  

7, rue Arnaud de Moles, 32 000 Auch 

 Lot  

Cité Bessières, Rue Pierre Mendes France, 46000 Cahors 

 Hautes-Pyrénées  

Place du Général de Gaulle, 65 000 Tarbes 

 Tarn 

Place de la Préfecture, 81 013 Albi 

 Tarn-et-Garonne   

2, allée de l’Empereur, 82 013 Montauban 

 

NORD-PAS-DE-CALAIS 

 Nord 

12/14, rue Jean sans Peur, 59 039 Lille 

 Pas-de-Calais  

9, esplanade Jacques Vendroux, 62 100 Calais 

 

BASSE-NORMANDIE 

 Calvados   

Rue Daniel Huet, 14 038 Caen cedex 09 

 Manche 

Place de la Préfecture, 50 002 Saint-Lô 

 Orne 

39, rue Saint-Blaise, 61 018 Alençon 

 

 

HAUTE-NORMANDIE 

 Seine-Maritime 

7, place de la Madeleine, 76 000 Rouen 

 Eure  

Boulevard Georges Chauvin, 27 000 Evreux 

 

PAYS DE LOIRE  

 Loire-Atlantique 

6, quai Ceineray, 44 035 Nantes 
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 Vendée   

29, rue Dellile, 85 009 La Roche-sur-Yon 

 Maine-et-Loire 

Place Michel Debré, 49 934 Angers 

 Mayenne  

46, rue Mazagran, 53 015 Laval 

 Sarthe  

Place Aristide Briand, 72 041 Le Mans 

 

 

PICARDIE 

 Oise  

1, place de la Préfecture, 60 000 Beauvais 

 Aisne 

27, rue Paul Doumer, 02 000 Laon 

 Somme  

51, rue de la République, 80 000 Amiens 

 

POITOU-CHARENTES 

 Charente  

7-9, rue de la Préfecture, 16 023 Angoulême 

 Charente-Maritime 

38, rue Réaumur, 17 000 La Rochelle 

 Deux-Sèvres 

4, rue Duguesclin, 79 099 Niort 

 Vienne   

7, place Aristide Briand, 86 000 Poitiers 

 

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR 

 Bouches-du-Rhône 

66 bis, rue Saint-Sébastien, 13 006 Marseille 

 Vaucluse :  

28, boulevard Limbert, 84 000 Avignon  

 Alpes-Maritimes   

147, boulevard du Mercantour, 06 200 Nice 

 Alpes-de-Haute-Provence 

Avenue Demontzey, 04 002 Digne les Bains 

 Hautes-Alpes 

28, rue Saint-Arey, 05 000 Gap 

 Var 

Boulevard du 112e régiment d’infanterie, 

83 070 Toulon 

 

RHÔNE-ALPES 

 Isère   

12, place de Verdun, 38 000 Grenoble 

 Savoie  

Château des Ducs de Savoie, 

73 018 Chambéry 

 Haute-Savoie  

Rue Louis Revon, 74 000 Annecy 
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 Rhône  

106, rue Pierre Corneille, 69 003 Lyon 

 Ain  

4,5 avenue Alsace Lorraine, 01 012 Bourg en Bresse 

 Ardèche 

5, rue pierre Filliat, 07 000 Privas 

 Drôme  

3, boulevard Vauban, 26 000 Valence 

 Loire  

2, rue Charles de Gaulle, 42 022 Saint-Etienne 

 

 

 

 

 সফ্রঞ্চ  অতিে ির ইতমপ্টগ্রিৈ এড ইতন্টপ্টগ্রিৈ  এর আঞ্চতেক  অতধেপ্তরেমূহ  (OFII) 

 

Direction centrale 

44, rue Bargue 

75 732 Paris Cedex 15 

জফাি: 01 53 69 53 70 

 

Amiens (02, 60, 80)   

275, rue Jules Barni – Bât. D 

80 000 Amiens 

জফাি: 03 22 91 28 99 / amiens@ofii.fr 

 

Besançon (25, 70, 39, 90)  

3, avenue de la Gare d’Eau 

25 000 Besançon 

জফাি: 03 81 25 14 39 / besancon@ofii.fr 

 

Bobigny (93)   

13, rue Marguerite Yourcenar 

93 000 Bobigny 

জফাি: 01 49 72 54 00 / Seine-saint-denis@ofii.fr 

 

Bordeaux (24, 33, 40, 47,6 4)  

55, rue Saint Sernin, 

33 002 Bordeaux Cedex 

জফাি: 05 57 14 23 00 / bordeaux@ofii.fr 

Caen (14, 50, 61) 

Rue Daniel Huet 

14 038 Caen Cedex 9 

জফাি: 02 31 86 57 98 / Caen@ofii.fr 

 

Cayenne (973 

17/19, rue Lalouette BP 245 

97 325 Cayenne 

জফাি: 05 94 37 87 00 / cayenne@ofii.fr 

 

 

Cergy (95)   

mailto:amiens@ofii.fr
mailto:besancon@ofii.fr
mailto:Seine-saint-denis@ofii.fr
mailto:bordeaux@ofii.fr
mailto:Caen@ofii.fr
mailto:cayenne@ofii.fr
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Immeuble « Ordinal » Rue des Chauffours,  

95 002 Cergy Pontoise Cedex 

জফাি:: 01 34 20 20 30 / cergy@ofii.fr 

 

Clermont-Ferrand (03, 15, 63, 43)   

1, rue Assas 

63 033 Clermont Ferrand 

জফাি: 04 73 98 61 34 / Clermont-ferrand@ofii.fr 

 

 

Créteil (91, 94) 

13/15, rue Claude Nicolas Ledoux 

94 000 Créteil 

জফাি: 01 41 94 69 30 / creteil@ofii.fr 

 

Dijon (21, 58, 71, 89)  

Cité administrative Dampierre 

6, rue du Chancelier de l’Hospital 

21 000 Dijon 

জফাি: 03 80 30 32 30 / dijon@ofii.fr 

 

Grenoble (74, 38, 73  

Parc Alliance - 76, rue des Alliés 

38 100 Grenoble 

জফাি: 04 76 40 95 45 / grenoble@ofii.fr 

 

Lille (59, 62)  

2, rue de Tenremonde 

59 000 Lille  

জফাি: 03 20 99  98 60 / lille@ofii.fr 

 

Limoges (23, 19, 87)   

19, rue Cruveihier 

87 000 Limoges 

জফাি: 05 55 11 01 10 / limoges@ofii.fr 

 

Lyon (01, 07, 26, 42, 69)  

7, rue Quivogne 

69 286 Lyon Cedex 02 

Tél : 04 72 77 15 40 / Lyon@ofii.fr 

Marseille (13, 20, 04, 05, 83, 84)   

61, boulevard Rabatau 

13 295 Marseille Cedex 08 

জফাি: 04 91 32 53 60 / Marseille@ofii.fr 

 

Antenne Mayotte OFII (976)   

N15 Espace Coralium, RN1 – CS 80058 Kaweni, 97 600 Mamoudzou 

জফাি: 02 069 62 23 54 / mayotte@ofii.fr 

 

Melun (77)   

2 bis, avenue Jean Jaurès 

77 000 Melun 

mailto:cergy@ofii.fr
mailto:creteil@ofii.fr
mailto:dijon@ofii.fr
mailto:grenoble@ofii.fr
mailto:lille@ofii.fr
mailto:limoges@ofii.fr
mailto:Lyon@ofii.fr
mailto:Marseille@ofii.fr
mailto:mayotte@ofii.fr
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জফাি: 01 78 49 20 00 / Melun@ofii.fr 

 

Metz (54, 55, 57, 88)   

2, rue Lafayette 

57 000 Metz 

জফাি: 03 87 66 64 98 / metz@ofii.fr 

 

 

Montpellier (30, 34, 48, 66)  

Le Régent - 4, rue Jules Ferry 

34 000 Montpellier 

জফাি: 04 99 77 25 50 / montpellier@ofii.fr 

 

Montrouge (92, 78)   

221, avenue Pierre Brossolette 

92 120 Montrouge 

জফাি: 01 41 17 73 00 / montrouge@ofii.fr 

 

Nantes (44, 53, 49, 72, 85)   

93 bis, rue de la Commune de 1871 

44 400 Rezé 

জফাি: 02 51 72 79 39 / nantes@ofii.fr 

 

Nice (06)   

Immeuble SPACE- Bât. B 

11, rue des Grenouillères 

06 200 Nice 

জফাি: 04 92 29 49 00 / nice@ofii.fr 

 

Orléans (18, 28, 36, 37, 45, 41)   

4, rue de Patay 

45 000 Orléans 

জফাি: 02 38 52 00 34 / orleans@ofii.fr 

 

Paris (75)   

48, rue de la Roquette 

75 11 Paris 

জফাি: 01 55 28 19 40 / paris@ofii.fr 

 

Pointe-à-Pitre (971, 972) 

Immeuble Plazza - Boulevard Chanzy 

97 110 Pointe à Pitre 

জফাি: 05 90 90 01 83 / guadeloupe@ofii.fr 

 

Poitiers (16, 17, 79, 86) 

86, avenue du 8 Mai 1945 

86 000 POITIERS 

জফাি: 05 49 62 65 70 / reims@ofii.fr 

 

Reims (08, 10, 51, 52)  

26/28, rue Buirette 

51 100 Reims 

mailto:Melun@ofii.fr
mailto:metz@ofii.fr
mailto:montpellier@ofii.fr
mailto:montrouge@ofii.fr
mailto:nantes@ofii.fr
mailto:nice@ofii.fr
mailto:orleans@ofii.fr
mailto:paris@ofii.fr
mailto:guadeloupe@ofii.fr
mailto:reims@ofii.fr
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জফাি: 03 26 36 97 29 / reims@ofii.fr 

 

Rennes (22, 29, 35, 56)   

8, rue Jean Julien Lemordant 

35 000 Rennes 

জফাি: 02 99 22 98 60 / rennes@ofii.fr 

 

La Réunion (974)   

Préfecture de la Réunion, Place du Barachois 

97 405 Saint Denis Cedex 

জফাি: 02 62 40 75 69 / ofii-reunion@ofii.fr  

 

Rouen (27,76)   

Immeuble Montmorency 1 

15, place de la Verrerie 

76 100 Rouen 

জফাি: 02 32 18 09 94 / rouen@ofii.fr 

 

Strasbourg (67,68)  

4, rue Gustave Doré - CS 80115 

67 069 Strasbourg Cedex 

জফাি: 03 88 23 30 20 / strasbourg@ofii.fr 

 

Toulouse (09, 12, 19, 23, 32, 31, 65, 87, 46, 81, 82) 

7, rue Arthur Rimbaud, CS 40310 

31 203 Toulouse Cedex2 

জফাি: 05 34 41 72 20 / toulouse@ofii.fr 

 

mailto:reims@ofii.fr
mailto:rennes@ofii.fr
mailto:ofii-reunion@ofii.fr
mailto:rouen@ofii.fr
mailto:toulouse@ofii.fr

