18 এসাইলাম / শরণার্থী বিষয়ক সাক্ষাৎকার
এসাইলাম / শরণার্থী বিষয়ক সাক্ষাৎকার বক ? ১
এই সাক্ষাৎকাররর উরেশয হ'ল এই যে , সাক্ষাৎকাররর মাধ্যরম যিাঝার যেষ্টা করা হয় যে আপবি
যকি বিরের যেরশ বিরর যেরে ভয় পাি অর্থিা বিরের যেরশ বিরর যেরে োি িা । আপিার
বিরের বিষরয় সমস্ত ঘটিা িলার েিয এটট আপিার যসরা সুরোগ। আপিার আরিেরির েিয ৩
টট সাক্ষাৎকাররর প্ররয়ােি :
১. একটট যমৌবলক প্রশ্নপত্র পূরণ করার েিয;
২. সম্ভািয ডািবলি মামলার েিয একটট; ২
৩. আশ্ররয়র আরিেি করার েিয সাক্ষাৎকার । এই িযাক্ট বশটটটরে এই েৃেীয় সাক্ষাৎকার
সম্পরকে আরলােিা করা হরয়রে।
এই সাক্ষাৎকাররর সময়, শরণার্থী কমিশনার ( ররফকি ) এর অবিরসর একেি যকস কমী
আপিারক জেজ্ঞাসা কররি যে আপবি যকি আপিার েরের যেশটট যের়ে এরসরেি এিং যকি
আপবি অিুভি কররেি যে আপবি যসখারি বিরর যেরে পাররিি িা। সাক্ষাৎকাররর সময়
আপবি ো বকেু িরলি িা কররি ো সম্পূণ রণ াপনীয় র্থারক ; আপিার সম্মবে িযেীে আপিার
সারর্থ এখারি মাল্টায় যকািও িন্ধু িা পবরিাররর সেসয সহ কাউরক যকারিা বকেুই িলা হরি িা।
এটট খুিই গুরুত্বপূণ োরে
ে
আপবি প্রশ্নগুবল িুঝরে পাররি এিং যরিকম আপিার উত্তরগুবল
িুঝরে পারর। আপিার েবে যকািও যোভাষীর / আপিার বিরের ভাষায় কর্থা িলা ও যিাঝার
সুবিধ্ার েিয যকারিা িযজির প্ররয়ােি হয় েরি যরিকম োরের উপবিে র্থাকার িযিিা কররি।
আপিার যোভাষীরকও আপিার সম্পরকে সমস্ত বকেু যগাপিীয় রাখরে হরি। েবে আপবি োর
সারর্থ স্বাচ্ছন্দ্য যিাধ্ কররি িা, উোহরণস্বরূপ েবে আপবি যকািও পুরুষ িা মবহলারক পেন্দ্
কররি িা িা কররি েরি আপবি যরিকমরক আপিার অিুিােক / যোভাষী পবরিেেরির েিয
অিুররাধ্ কররে পাররি।
আবম েবে আমার সাক্ষাে্কারর যোগ বেরে িা পাবর ?
আপবি অসুি র্থাকায় িা অিয যকািও কাররণ সাক্ষাৎকারর অংশ বিরে িা পাররি িা
সাক্ষাৎকাররর বেি উপবিে হরে িা পাররি েরি আপিার সাক্ষাৎকাররর েিয ধ্ােযে বেরির
আরগই িেু ি োবরখ এিং সময় বিধ্াররণর
ে
েিয েে ো়োোব়ে সম্ভি শরণার্থী কবমশিাররক
অিবহে করুি। আপিার সাক্ষাৎকারর অংশ যিওয়া অেযন্ত গুরুত্বপূণ এিং
ে
শুধ্ুমাত্র খুি গুরুের
কারণ ো়ো এটটরে যোগ িা বেরল িা উপবিে িা র্থাকরল আপিার আেরণটট সাক্ষাৎকার িবগে
করার অেুহাে বহসারি িযিহৃে হরে পারর।
এো়োও, মরি রাখরিি যে যরিকম একবেরি যিশ করয়কেি িযজির সাক্ষাৎকার যিয়, োই
আপিার েিয োবরখ পবরিেেি কররে িলরল আপিারক হয়রো আরও যিবশ সমরয়র েিয
অরপক্ষা কররে হরে পারর।
……………………………………………………………………………………
১. আরও বিশরে োিার েিয িযাক্ট বশট িম্বর ১৭ -টট যেখুি - েবিরে িবণেে এসাইলাম পদ্ধবে
২. আরও বিশরে োিার েিয িযাক্ট বশট িম্বর ২০ -টট যেখুি - ডািবলি পদ্ধবে
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আপিার েবে যকারিা সহায়োর েরকার হয় েরি একটট সাহায্যকারী / সির্থনকারী
ণ
সংস্থা ৩ এর
সারর্থ যোগারোগ করুি।
আমার এসাইলাম / শরণার্থী বিষয়ক সাক্ষাৎকাররর েিয আবম কীভারি প্রস্তুবে বিরে পাবর ?
আপিার সাক্ষাৎকার যরবিউজে কবমশি ( ররফকি ) -এর অবিরস অিুটিে হরি:
৩৫/৩৭/৩৭, রু েয' আরোি, এমবসো
সটিক সমরয় উপবিে হরে হরি ! আপিার সাক্ষাৎকাররর বেরি আপিার বিধ্াবরে
ে
সমরয়র
কমপরক্ষ ৩0 বমবিরটর আরগ যপৌৌঁোরিা উবেে। এটট আপিারক আরও স্বাচ্ছন্দ্য এিং
আরামোয়ক হরে সহায়ো কররি।
আপিার কারে েবে আপিার কারে যকািও িবর্থ িা কাগে র্থারক িা িা র্থারক েরি আপিার
েুজিন্তা করা উবেে িয়, যসইসমরয় আপিার কারে কাগেপত্র আরে বকিা োর উপর আপিার
মামলার বসদ্ধান্ত যিওয়া হরি িা। আপিার কারে েবে ডকুরমন্ট/ িবর্থ/কাগে র্থারক েরি যসগুবল
সাক্ষাৎকাররর সময় বিরয় োি। েবে যকউ আপিারক বিরাপরে েবললগুবল পরিেী কারল যপ্ররণ
কররে পারর েরি এ িযাপারর যরিকম এিং যকারিা একটট সমর্থিকারী/
ে
সাহােযকারী সংিারক
িলুি োরে যসগুবল যপরে আপিারক োরা সহায়ো কররে পারর।
আপিার েবে সময় র্থারক েরি সাক্ষাৎকাররর আরগর বেিগুবলরে আপিার িিরিযর সারর্থ
প্রাসবিক িাি, োবরখ, মািুষ এিং ঘটিাগুবলর মরো গুরুত্বপূণ ের্থযগুবল
ে
পুিরায় স্মরণ করার
যেষ্টা করুি। এটট ওই বেরি আপিারক ঘটিা গুবল বলখরে িা আঁকরে িা মরি কররে সহায়ো
কররে পারর।
সরেেি র্থাকুি যে, সাক্ষাৎকাররর সময় আপিার অস্বজস্তকর অবভজ্ঞ িা কষ্টোয়ক মুহুেেগুবলর
বিষরয় কর্থা িলার েরকার হরে পারর। উোহরণস্বরূপ, আপবি িা আপিার পবরিাররর যকউ
যেপ্তার, কারািরণ, মারধ্র, বিোেি
ে
িা ধ্ষণে এর বশকার হরয়বেরলি ? আপিার ঘবিি কাউরক
হেযা করা হরয়বেল? আপবি বক এমি বকেু কররবেরলি ো আপিার পবরিার িা িািীয়
সম্প্রোয়রক ক্ষুব্ধ করররে িা বিরি করররে? আপিার বিশ্বাস িা জিয়াকলারপর কাররণ আপবি
বক বিরের সম্প্রোয় যর্থরক িজিে যিাধ্ কররি? েবে এই অবভজ্ঞোগুবলর বিষরয় বেন্তাভািিা করা
িা কর্থা িলা খুি কটিি িা কষ্টকর মরি হয় েরি একটট সমর্থিকারী
ে
/ সাহােযকারী সংিার সারর্থ
যোগারোগ করুি।
আপিার সাক্ষাৎকাররর সময় কী সম্পরকে কী কর্থা িলা গুরুত্বপূণ ো
ে আরগ যর্থরক িলা মুশবকল।
মরি রাখরিি যে যরিকমরক আপিার বিরের যেরশ বিরর োওয়ারে ভয় যকি িা বিপে যকি , ো
যিাঝারিার েরকার ররয়রে, সুেরাং যে যকািও বকেু ঘটিা ো এটট িযাখযা করার েিয প্ররয়ােিীয়
োর উরেখ করা েরকারী। আপবি েবে যকারিা ঘটিার কােকাবরো
ে
সম্পরকে বিজিে িা হি েরি
পরামরশরে েিয সহায়ক সংিার সারর্থ যোগারোগ করুি।
আপিার কী িলা উবেে িা করা উবেে িয় যস সম্পরকে আপবি অিযািয শরণার্থীরের কাে যর্থরক
োরের ঘটিা শুরি র্থাকরে পাররি। সািধ্াি র্থাকুি, যেরহেু আপিার গল্পটট আপিার বিেস্ব।
সাক্ষাৎকার বিরে িসা যরিকরমর কমীটট আপিার যেরশর পবরবিবের সারর্থ বিরশষভারি পবরবেে
এিং আপবি েবে োরক যকািও অসেয গল্প/ ঘটিা িরল র্থারকি েরি বেবি সম্ভিে উপলবব্ধ
কররে পাররিি। আপিার কর্থার ওপর বিভের কররি োর বিশ্বাস করা িা িা করা ।
………………………………………………………………………………
৩. আরও বিশরে োিার েিয িযাক্ট বশট িম্বর ২১ -টট যেখুি - সাহােযকারী / সমর্থিকারী
ে
সংিা
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গুরুত্বপূণ:ণ আপমন য্মি আমপলের প্রক্রিয়া চোকােীন মনলের ঠিকানা পমরবর্ণন কলরন,
র্লব ররফকিলক র্া োনালর্ ভুেলবন না। আপনালক আপনার আলবিন সংিান্ত
মবজ্ঞমি এবং মসদ্ধান্তগুমে রপ্ররলণর েনয আপনার ঠিকানা োনা প্রলয়ােন ।
আমারক সহায়ো করার েিয আবম বক একেি আইিেীিীর সাহােয লাভ কররে পাবর?
সাক্ষাৎকাররর আরগ আপবি যকািও উবকল িা সহায়ক সংিার সারর্থ আপিার গরল্পর যে যকািও
বেক বিরয় কর্থা িলরে পাররি। েেুপবর, আপবি আপিার সাক্ষাৎকাররর সময় আপিার সারর্থ
একেি আইিেীিী বিরে পাররি, েরি যকািও আইিেীিী বিিামূরলয সরিরাহ করা হরি িা।
আপিারক একেিরক ভা়ো যেওয়ার এিং অর্থ প্রোরির
ে
প্ররয়ােি হরি অর্থিা আপবি একটট
সমর্থিকারী
ে
সংিার সারর্থ যোগারোগ কররে পাররি ো বিখরোয় আইিী বিরেেবশকা সরিরাহ
করর।
আপবি েবে ১৮ িেররর কম িয়সী হি েরি আপিার সাক্ষাৎকাররর সময় আপিার আইিী
অবভভািক উপবিে র্থাকরে পাররি।
সাক্ষাৎকার েলাকালীি কী ঘটরে পারর ?
একেি যরিকরমর যকস ওয়াকোর র্থাকরি, আপবি র্থাকরিি এিং - েবে প্ররয়ােি হয় - একেি
যোভাষী র্থাকরি। সাক্ষাৎকারটট সম্পূণভারি
ে
যরকডে করা হরি এিং যকস কমী একটট কম্পম্পউটারর
সম্পূণ সাক্ষাৎকারটট
ে
যিাট করর যিরি। যকসকমী আপিারক মাল্টায় আসার আরগ আপিার
েীিি সম্পরকে বিবভন্ন প্রশ্ন জেজ্ঞাসা কররিি: আপিার পবরিার, িাসিাি / শহর / োম যেখারি
আপবি ি়ে হরয়রেি, েীিরির কটিি পবরবিবে , বশক্ষা, কাে ইেযাবে সমস্ত প্রশ্ন এিং উত্তর
কম্পম্পউটারর যকস ওয়াকোর দ্বারা টাইপ করা হরি , এিং পরিেীকারল আপবি েখি আপিার
বসদ্ধান্ত েহণ কররিি েখি আপিারক এই েস্তারিরের একটট অিুবলবপ যেওয়া হরি।
আপিার বিরের ঘটিা িলার উপর বিভের করর সাক্ষাৎকারগুবল করয়ক ঘন্টা অিবধ্ েলরে পারর।
আপিার েবে সাক্ষাৎকার েলাকালীি বকেু সময় বিরবে িা পাবি / েল খািার প্ররয়ােি হয় েরি
যরিকরমর যকস ওয়াকোররক োিাি। সাক্ষাৎকাররর দেঘয,ে োর িলািলরক প্রভাবিে কররি িা।
েবে যকািও মুহরূ েে আপবি যোভাষীর কাররণ অস্বজস্ত যিাধ্ কররি (উোহরণস্বরূপ বেবি হয়রো
সটিকভারি অিুিাে কররেি িা, অর্থিা বেবি আপিারক উত্তরগুবলর েিয পরামশ বেরচ্ছি,
ে
অর্থিা আপবি একেি পুরুষ / মবহলা যোভাষীর সাহােয বিরে স্বচ্ছন্দ্ যিাধ্ কররিি) োহরল যকস
ওয়াকোররক বিবদ্বধ্ায়
ে
িলুি।
সাক্ষাৎকাররর সময় আমারক জেজ্ঞাসা করা হরি?
যরিকরমর বিরেরের যিাঝিার েিয আপিার িযজিগে পটভূ বম সম্পরকে বিবভন্ন প্রশ্ন র্থাকরি,
আপবি যকার্থা যর্থরক এরসরেি, আপিার সমসযা ো যিাঝার েিয এই প্রশ্নগুবল । োরপরর আপবি
যকি মাল্টার সুরক্ষা যেরয়রেি এিং যকি আপিার েরের যেরশ বিরর যেরে ভয় পারচ্ছি যস
সম্পরকে আপিারক প্রশ্ন করা হরি।
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সাক্ষাৎকার েলাকালীি আবম কীভারি বিরেরক িযিহার করি?
এটট যকািও পরীক্ষা িয়, েরি আপিার ঘটিাটট যিাঝার েিয একটট সাক্ষাৎকার । ভীে িা
আেজিে যিাধ্ কররিি িা, এটট আপিার আরিেিটট িযাখযা করার সুরোগ! আমরা আপিারক
বকেু পরামশ যেরিা
ে
:
- সিো
ে সেয িলুি। বমর্থযা িলার িরল যকস কমী আপিার কাবহিীটট ভুল িযাখযা কররি এিং এটট
আপিার গল্পটটরক যিমািাি িা অসম্ভি িা অবিশ্বাসরোগয করর েু লরে পারর।
- আপিার কর্থার মরধ্য সামঞ্জসয রাখার যেষ্টা করুি এিং আপিার গরল্পর একই িয়াি রাখার যেষ্টা
করুি। আপবি েবে বকেু ঘটিার পবরিেেি কররি িা িেু ি যকারিা ঘটিা মরি কররি িা উরেখ
কররি েরি আপবি আরগ যকি বভন্ন ের্থয সরিরাহ কররবেরলি ো িযাখযা করর যকস ওয়াকোররক
িুজঝরয় িলরিি েরি এটট োর ঘটিাগুবল িুঝরে সহায়ো কররি।
- েবে আপবি যকািও প্ররশ্নর উত্তর বেরে িা পাররি, উোহরণস্বরূপ যকারিা ঘটিা আপবি মরি
কররে পাররেি িা িা আপবি হয়রো যকিল উত্তরটট োরিি িা, এই যক্ষরত্র সৎ হি এিং ো সেয
োই িলুি। "আবম োবি িা" িা "আবম মরি কররে পাবর িা" এইটা িলা টিক আরে।
- এটট আপিার সাক্ষাৎকার, োই আপিার বেন্তাভািিা এিং প্ররশ্নর উত্তর যেওয়ার েিয বিরেরক
সময় বেি। আপবি েবে প্রশ্নটট িা িুঝরে পাররি েরি বিবদ্বধ্ায়
ে
যকস কমীরক প্ররশ্নর পুিরািৃবত্ত
কররে িলুি িা আপিারক পুিরায় িুজঝরয় িলরে িলুি ।
- েুজিসিে কারণ ো়ো আপিার িযজিগে েীিি সম্পরকে অন্তরি প্রশ্নগুবল করার অিুমবে
যিই এিং আপবি যসগুবলর উত্তর িা বেরে পাররি!
আমার পবরিাররর সেসযরা োরা আমার সারর্থ মাল্টায় আরে োরের বিরাপত্তার আরিেরির বিষরয়
বক হরি ?
আপিার সাক্ষাৎকার একক ভারি যিওয়া হরি। আপিার পবরিাররর সেসযরা ১৮ িেররর যিবশ
িয়সী হরল োরের বিেস্ব সাক্ষাৎকার হরি। মরি রাখরিি যে আপিার যর্থরক সাক্ষাৎকারটট
সম্পূণ যগাপিীয়
ে
এিং ো আপিার পবরিাররর কাে যর্থরকও যগাপি রাখা হরি । কখিও কখিও
শরণার্থীরা মরি কররি যে োরের বিেস্ব গল্পটট োরের স্বামী, স্ত্রী িা িািা-মা'র যর্থরক গুরুত্বপূণ ে
হরে পারর িা। আপিার সাক্ষাৎকারটট আপিার বিরের সম্পরকে !
যিাট করুি যে আপিার সাক্ষাৎকাররর সময় আপিার বশশুর প্রবে যকািও বশশু-েত্ন সরিরাহ
িযিিা করা োরি িা। আপবি েবে আপিার িাচ্চারের সামরি পুররা ঘটিাটট িযাখযা কররে স্বাচ্ছন্দ্য
যিাধ্ কররি িা, েরি এমি কাউরক খুরঁ ে সারর্থ বিরয় আসরিি যে সাক্ষাৎকাররর সময় আপিার
বশশুর েত্ন বিরে পাররি এিং আপিার এরে উপকার হরি।
কখি এিং বকভারি আবম আমার সম্পবকেে বসদ্ধান্তটট োিরে পাররিা ?
আপিার আশ্ররয়র সাক্ষাৎকাররর একই বেরি আপবি যকািও বসদ্ধান্ত পারিি িা। যরিকরমর
বসদ্ধান্ত োিারে করয়ক মাস সময় লাগরে পারর, সাধ্ারণে ৬ যর্থরক ৮ মারসর মরধ্য হরলও
যরিকরমর মাধ্যরম প্রাপ্ত আরিেিগুবলর সংখযার উপর এটট বিভের করর েরি কখরিা যরিকম
আরও যিবশ সময় বিরে পারর।
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