19 এসাইলাম আপিল বা শরণার্থী পবষয়ক িুনরায় আববদন
এই পর্ায়ে
য আপনায়ে শরণার্থী / আশ্রয়ের আয়েদন সংক্ৰান্ত আপনার ঘটনাটটয়ে পুনরাে
উপস্থাপন েরার এেং আপনন কেন আপনার ননয়ের কদয়শ কেরত কর্য়ত ভে পায়েন তা েযাখ্যা
েরার নিতীে সুয়র্াগ কদওো হে । আপনার আয়েদন, শরণার্থী আনপল কোর্য ( নরনেউজে আনপল
কোর্য / RAB ) গ্রহণ েরয়ে এেং শুনয়ে।
পরপিউজি আপিল ববার্ড (শরণার্থী আপিল ববার্ড /RAB) কী?
শরণার্থী আনপল কোর্য হ'ল এেটট ট্রাইেুযনাল ( আদালয়তর অনুরূপ তয়ে এতটা আনুষ্ঠাননে নে )
আশ্রয়ের আনপল শুনাননর েনয প্রনতটষ্ঠত। এটট চার েন েযজি িারা এেটট কোর্য ননয়ে গটিত।
কোয়র্যর োর্ালেটট
য
এখ্ায়ন অেনস্থত:
শরণার্থী আপিল ববার্ড/ পরপিউজি আপিল ববার্ড,
১০৯ ওল্ড পমন্ট পিট ( 109 Old Mint Street ),
ভ্যাবলটটা ( Valletta )
বক আপিল করবে িাবর?
আপনন শরণার্থী আনপল কোর্য/ RAB -র োয়ে শরণার্থী েনিশনার ( করনেউজে েনিশন / করেেি )
অনেয়সর নসদ্ধায়ন্তর পনরয়প্রনিয়ত আয়েদন েরয়ত পায়রন, র্খ্ন:
- আপনন িয়ন েয়রন কর্ আপনার আয়েদনটট ভুলভায়ে োনতল হয়েয়ে; ো
- আপনায়ে সােনসনর্োনর কপ্রায়টেশন কদওো হয়েয়ে তয়ে আপনন নেশ্বাস েয়রন কর্ আপনায়ে
শরণার্থী নহসায়ে স্বীেৃনত কদওো উনচত;
- আপনায়ে অনয ইউয়রাপীে ইউননেয়নর সদসয রায়েয স্থানান্তর েরার েনয আপনায়ে র্ােনলন
প্রনেধায়নর অধীয়ন এেটট নসদ্ধান্ত গ্রহণ েরা হয়েয়ে এেং আপনন এই নসদ্ধায়ন্তর সায়র্থ সহিত
হয়েন না 1।

েযাক্টনশট নম্বর ২0 কদখ্ুন: র্ােনলন প্রজক্ৰো
(http://aditus.org.mt/Publications/factsheet20_dublinprocedure.pdf).
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কীভ্াবব এবং কখন আপম আববদন করব?
আপনন র্নদ করেেয়ির নসদ্ধায়ন্তর পনরয়প্রনিয়ত আয়েদন েরয়ত চান, আপনার োয়ে RAB কে
োনায়ত এেং আপনার আয়েদন আয়েদনটট করজেয়েশন েরার েনয ২ সপ্তাহ বা ১৫ পদন সিে
র্থােয়ত হয়ে। এই ২ সপ্তাহ আপনন করেেয়ির োে কর্থয়ে নলনখ্ত নসদ্ধান্ত গ্রহণ / সংগ্রহ েরার
নদন কর্থয়ে শুরু েরয়েন, নসদ্ধায়ন্তর তানরখ্ কর্থয়ে নে।
আপনার েনয এটট িয়ন রাখ্া গুরুত্বপূণ কর্
য RAB কদনরয়ত আয়েদনগুনল গ্রহণ েয়র না, তাই আপনন
র্ত তাডাতানড সম্ভে ননজিত ভায়ে আনপল আয়েদনটট োইল েরয়েন । েীভায়ে এটট েরয়ত হয়ে
ো আয়েদনটট েরয়ত সাহার্য েরার েনয এেটট সির্থনোরী
য
সংস্থার সায়র্থ কর্াগায়র্াগ েরুন 2।
এেোর আপনার আয়েদন ননেনিত হয়ে কগয়ল, আপনায়ে আসল আনপল দনললগুনল প্রস্তুত
েরয়ত সাধারণত প্রাে ৩ সপ্তাহ সিে কদওো হে। এখ্ায়ন আপনন ো কর্ কেউ আপনায়ে সহােতা
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েরয়েন, আপনন কেন করেেয়ির নসদ্ধায়ন্তর সায়র্থ এেিত নন এেং কেন নসদ্ধান্তটট পনরেতযন
েরা উনচত েয়ল িয়ন েয়রন তা কোঝায়নার সুয়র্াগ পায়েন।
আপম পক আমার আিীল -এর িনয বা আিীল চলাকালীন বকাবনা উপকল -এর সাহায্য
পনবে িাপর ?
আপনার আনপয়লর েনয, আপনার পুয়রা প্রজক্ৰো েুয়ড নেনািূয়লয আইনন সহােতা পাওোর
অনধোর রয়েয়ে। ননখ্রচাে আইনন সহােতাে আপনার উনেল আনপল েিা কদওোর প্রস্তুনত এেং
কোয়র্যর সািয়ন আপনার কর্ কোনও শুনাননয়ত (গুনলয়ত) উপনস্থত র্থােয়ত পায়র।
আপনন র্নদ এই ননখ্রচাে আইনন সহােতা চাইয়ত চান, আপনার RAB -এর োয়ে আপনার
আয়েদন দানখ্ল েরার সিে এই নেষেটট উয়েখ্ েরা উনচত। আপনন র্খ্ন এই নেনািূয়লয আইনন
সহােতার েনয অনুয়রাধ েয়রন, তখ্ন আপনার অনুয়রাধটট আইনী সহােতা িাল্টা, োতীে আইনী
সহােতা সংস্থা-এর োয়ে কপ্ররণ েরা হয়ে। এই এয়েজিটট তখ্ন আপনার িািলাে আইনী
সহােতার েনয আইনেীনে ননয়োগ েরয়ে। আপনন েয়ে এেং েখ্ন আপনার প্রর্থি
অযাপয়েন্টয়িয়ন্টর েনয আইনেীেীর সায়র্থ কদখ্া েরয়েন কস সম্পয়েয আপনায়ে োনায়না হয়ে ো
আপনন এেটট নচটি পায়েন।
নেেল্পভায়ে, আপনন আপনার ননয়ের েযয়ে/ ননয়ে খ্রচ েয়র এেটট েযজিগত আইনেীেী িারা
প্রনতনননধত্ব েরা ো কোনও সহােে সংস্থার সহােতা চাইয়ত পায়রন।
েযাক্টনশট নম্বর ২১ কদখ্ুন: সহােে সংস্থা
(http://aditus.org.mt/Publications/factsheet21_supportingorganisations.pdf).
3 েযাক্ট নশট নম্বর ১৫ কদখ্ুন: এসাইলাি- সিানোরীয়দর কোয়না সুয়র্াগ সুনেধা পাোর অনধোর
(http://aditus.org.mt/Publications/factsheet15_rightsapplicants.pdf).
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আপিল প্রজিয়া চলাকালীন আমার িপরপিপে/ অবিান কী হবব ?
শরণার্থী আনপল কোর্য আপনার কেস 3 সম্পয়েয চূ ডান্ত নসদ্ধান্ত না কনওো পর্ন্ত
য আপনন
আশ্রেপ্রার্থী নহসায়ে র্থােয়েন । আপনন র্খ্ন RAB -এর োয়ে আপনার আয়েদন েরয়েন তখ্ন
তাাঁরা আপনায়ে এেটট শংসাপত্র কদয়ে কর্খ্ায়ন উয়েখ্ েরা র্থােয়ে কর্ আপনন এখ্নও
আশ্রেপ্রার্থী। এই শংসাপত্রটট চূ ডান্ত নসদ্ধান্ত না হওো পর্ন্ত
য প্রনত ৩ িাস অন্তর পুননেীেরণ
য
েরা
হয়ে, এেং এটট আপনায়ে পুয়রা প্রজক্ৰো োল েুয়ড িাল্টাে র্থােয়ত কদয়ে।
গুরুত্বপূণ:য আপনন র্নদ আনপয়লর প্রজক্ৰো চলাোলীন ননয়ের টিোনা পনরেতযন েয়রন, তয়ে
আপনার নতু ন টিোনা কোর্যয়ে অেনহত েরয়ত ভুলয়েন না োরণ আপনায়ে নেজ্ঞনপ্ত ও
নসদ্ধান্তগুনল কপ্ররয়ণর েনয আপনার সটিে টিোনা োনা প্রয়োেন।
আপম কখন এবং কীভ্াবব বশষ পসদ্ধান্ত িানবে িারববা বা প্রাপ্ত হববা ?
কোয়র্যর নসদ্ধান্ত কনওোর েনয কোনও সিেসীিা ননধারণ
য েরা সম্ভে হেনা। এটট েয়েে সপ্তাহ ো
েয়েে িাস সিে ননয়ত পায়র। র্নদ এেোর আপনন নসদ্ধান্তটট প্রাপ্ত হন ো সংগ্রহ েয়রন, তয়ে
কসইখ্ায়ন আপনার আশ্রে পদ্ধনতর সিানপ্ত ঘটয়ে।
কোর্য র্নদ আপনায়ে আন্তেযানতে সুরিা ( শরণার্থী ির্াদা
য ো সহােে সুরিা ) স্বীেৃনত কদে তয়ে
আপনার োয়ে িাল্টাে র্থাোর এেং আনুষনিে অনধোর উপয়ভাগ েরার অনধোর র্থােয়ে 4 কসই
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কিয়ত্র করেেি আপনার েনয এেটট সুরিা োর্য োনর েরয়ে এেং এর সাহায়র্য, আপনন
পুননেীেরণয়র্াগয/শরণার্থী
য
পনরচয়ে িাল্টা কর্থয়ে বেধ নতন েেয়রর েনয এেটট আোনসে
অনুয়িাদন স্বায়পি োয়র্যর েনয আয়েদন েরয়ত সিি হয়েন।
কোর্য র্নদ করেেয়ির নসদ্ধায়ন্তর ননিেতা কদে এেং আপনার আয়েদন প্রতযাখ্যান েয়র তয়ে
আপনন আর আশ্রেপ্রার্থী হয়ত পারয়েন না এেং কসই কিয়ত্র আপনায়ে িাল্টা োডয়ত হয়ে।
আপনন আপনার কদয়শ নেয়র র্ায়েন নেনা তা ননজিত হওোর েনয আপনার নেরুয়দ্ধ কগ্রপ্তার
এেং আটেসহ নেনভন্ন েযেস্থা কনওো হয়ত পায়র।
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3 েযাক্ট

নশট নম্বর ১৫ কদখ্ুন: এসাইলাি- সিানোরীয়দর কোয়না সুয়র্াগ সুনেধা পাোর অনধোর
(http://aditus.org.mt/Publications/factsheet15_rightsapplicants.pdf).
4 েযাক্সনশট নম্বর ১৪ কদখ্ুন: আন্তেযানতে সংরিয়ণর সুনেধাগুনল গ্রহয়ণর অনধোর
(http://aditus.org.mt/Publications/factsheet14_rightsinternationprotection.pdf).
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