20 ডাবলিন প্রক্রিযা
ডাবলিন প্রক্রিযাটি লি ?
এটি ইউর োপীয় ইউনিয়রি একটি প্রক্রিয়ো যো ডোবনিি তৃতীয় র গুরিশি / Dublin III Regulation
িোরে পন নিত। রকোি ইউর োপীয় রেশ আপিো আশ্রয় আরবেরি নবষরয় অিুর োধটি গ্রহণ এবং
নিদ্ধোন্ত নিরত েোয়বদ্ধ বো দ্বোনয়ত্বশীি তো এই ডোবনিি প্রক্রিয়োটি নিধো ধ ণ ক ো রিষ্টো কর ।
এই পদ্ধনত ফিোফি আপিোরক জোিোরব রয আপিো আশ্রয় আরবেরি প্রক্রিয়োটি িিোকোিীি
এবং আপিো আরবেিটি কোযকোন
ধ
তো জিয আপিোরক রকোি রেরশ থোকরত হরব। আপনি যনে
আন্তজধোনতক িু ক্ষো রপরয় থোরকি তরব আপনি একই রেরশ থোকরত পো রবি। নকন্তু যনে
আপিোরক আন্তজধোনতক িু ক্ষো িো রেওয়ো হয় তরব এই আইি অিুিোর দ্বোনয়ত্বশীি রেশটি
আপিোরক আপিো রেরশ রফ ত পোঠোরত েোয়বদ্ধ থোকরব।
েোল্টোয়, ডোবনিি পদ্ধনতটি ডাবলিন ইউলনি দ্বো ো পন িোনিত হয়, এটি শ ণোথী কনেশি /
র নফউক্রজ কনেশিো (র ফকে) এ অনফরি একটি অংশ।
কিান কেশগুলি ডাবলিন পদ্ধলির অংশ?
এগুনি হ'ি ডোবনিি পদ্ধনতটি পন িোিিো কর : অনিয়ো, রবিক্রজয়োে, বুিরেন য়ো, রিোরয়নশয়ো,
িোইপ্রোি, রিক প্রজোতন্ত্র, রডিেোকধ, এরতোনিয়ো, নফিিযোন্ড, ফ্রোন্স, জোেোনি,
ধ গ্রীি, হোরেন ,
আইিিযোন্ড, আয়ো িযোন্ড, ইতোনি, িোিনিয়ো, নিরিিরেইি, নিথুয়োনিয়ো, িোরেেবোে, ধ েোল্টো,
রিেো িযোন্ডি, ি ওরয়, রপোিযোন্ড, পতত ে
ধ োি, র োেোনিয়ো, রলোিোনকয়ো, রলোরিনিয়ো, রেি, িুইরডি,
িুইজো িযোন্ড এবং যুক্ত োজয।
এই পদ্ধলিটি লিভাবব িাজ িবর?
আপনি উপর তোনিকোিতক্ত রয রকোিও একটি রেরশ আশ্রয় আরবেি জেো রেওয়ো পর , রিই
রেরশ কতৃপ
ধ ক্ষ আপিো আরবেরি জিয দ্বোনয়ত্বশীি নক িো বো আপনি এবং আপিো আরবেি
অিয রকোিও রেরশ পূরব েোনিি
ধ
হরয়রে নক িো তো যোিোই ক রব।
এটি ক ো জিয, আপিো একটি িংনক্ষপ্ত িোক্ষোত্কো রিওয়ো হরব যো িেয়কোরি আপিো
ইউর োপ ভ্রেরণ নবষরয় এবং আপিো পন বো িম্পরকধ প্রশ্ন ক ো হরব। দ্বোনয়ত্বশীি রেরশ
কতৃপ
ধ ক্ষ তো পর পন নিনতগুনি একটি তোনিকো প্রস্তুত ক রব এবং - আপনি এই পন নিনতরত রয
রকোিও একটি নবিোরে পর়েরেি নকিো তো উপ নিিধ কর - তো ো নিদ্ধোন্ত রিরব রয আপনি
রযিোরি রয়রেি রিটি যথোযথ নক িো অথবো অিয রকোিও রেরশ িরি যোওয়ো ে কো আরে নক
িো।
এই প্রক্রিয়োটি এরকবোর রেো়েো নেরক, েোল্টো ডোবনিি ইউনিি বো র ফকে আপিোরক এ
িম্পরকধ নিনিতিোরব তথয রেরব। এই তরথয পুর ো প্রক্রিয়োটি আপিো কোরে বযোিযো ক ো হরব, রয
িকি পন নিনতগুনি আপিোরক অিয রকোিও রেরশ িোিোন্তন ত ক ো নিদ্ধোন্ত নিরত পোর ,
আপিো বযক্রক্তেত তথয অিয রেরশ িোরথ নবনিেয় ক রত পোর এবং প্ররয়োজি রবোরধ িূ ়েোন্ত
নিদ্ধোন্তরক আপনি িযোরিঞ্জ জোিোরত পোর ি।
আমার আশ্রয আববেন কিাথায িার্িরী
য
িরা উলিি িা লনর্ারণ
য
িরার উপবর্াগী
পলরলিলি লি?
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আপিো আশ্ররয় আরবেরি জিয রকোি এেএি/ MS বো িেিয োষ্ট্র েোয়ী তো নিদ্ধোন্ত নিরত
কতৃপ
ধ ক্ষ আপিোরক ক্রজজ্ঞোিো ক রব :
- আপিো নক পন বোর িেিয ো 1 আরেি যোাঁ ো রকোিও ডোবনিি রেরশ আন্তজধোনতক িু ক্ষো
(শ ণোথী বো িহোয়ক িু ক্ষো) এ িুনবধোরিোেী ?
- আপনি নক এককিোরব আিো কেবয়স্ক/ িোবোিক / িোবোনিকো এবং আপিো পন বোর িেিয বো
িোই / রবোি ো অিয রকোিও ডোবনিি রেরশ উপনিত আরেি ?
- আপিো নক এেি পন বোর িেিয আরেি যোাঁ ো অিয একটি ডোবনিি রেরশও আশ্ররয় জিয
আরবেি কর নেরিি এবং যোরে আরবেরি নবষরয় এিিও নিদ্ধোন্ত রিওয়ো হয়নি ?
- আপনি নক েিধোবিো কো রণ পন বোর অিয রকোরিো িেরিয ওপ নিিধ শীি, অথবো আপিো
একটি নশশু িতত ি জন্মগ্রহণ কর রে , অথবো আপিো েো োত্মক অিুিতো , েো োত্মক অক্ষেতো বো
বৃদ্ধ বয়ি এবং এই িব বো এ েরধয রকোরিো একটি কো রণ পন বোর িেরিয যো ো ডোবনিি রেরশ
আইিত বিবোরি কো রণ আপিো িন্তোি, িোই / রবোি বো বোবো - েোরয় িহোয়তো উপ নিিধ
কর ি ? এই পন নিনতরত রকোিও পন বোর রকোিও িেিয নক আপিো উপ নিিধ কর ?
- আপনি নক অিয রকোিও ডোবনিি রেরশ আবোনিক অিুেনত বো নিিো প্রোপ্ত হরয়নেরিি ?
- আপনি আইিত বো অববধিোরব অিয রকোরিো ডোবনিি রেরশ েোধযরে ইউর োরপ প্ররবশ
কর রেি ?
- আপনি নক অিয রকোি ডোবনিি রেরশ রয়রেি ?
- আপনি নক রকোিও ডোবনিি রেরশ নবেোিবন্দর আন্তজধোনতক ট্রোিক্রজি অঞ্চরি আশ্ররয়
আরবেি কর রেি ?
ডোবনিি পদ্ধনত জিয, 'পন বোর িেিয' হ'ি নিম্ননিনিত বযক্রক্ত ো হরবি : (১) আপিো স্বোেী /
স্ত্রী বো, নকেত পন নিনতরত আপিো নিনতশীি িহবোিকো ী ; (২) আপিো অনববোনহত নশশু ো ১৮
বের কে বয়িী ; (৩) আপনি যনে অনববোনহত এবং ১৮ বের কে বয়িী হি তরব আপিো
বোবো / েো বো রকোিও রকোিও পন নিনতরত অিয একজি েোনয়ত্বশীি প্রোপ্তবয়স্ক।
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র্লে লিদ্ধান্ত হয কর্ মাল্টা আমার আববেবনর জনয প্রলিক্রিযাশীি নয িবব িী ঘিবব?
আপনি যনে রকোিও নবজ্ঞনপ্ত পোি রয েোল্টো আপিো আরবেরি জিয েোয়বদ্ধ িয়, আপিোরক
েোল্টো রের়ে িরি রযরত এবং আপিো আরবেরি জিয েোয়ীত্বশীি রেরশ রযরত বিো হরব। যতক্ষণ
িো আপনি রস্বচ্ছোয় িরি যোি বো িরি িো যোওয়ো পযন্ত
ধ আপিোরক রকোিও আিক রকরে োিো হরত
পোর ।
আপনি যিি অিয রেরশ রপ ৌঁরে যোরবি, আপিোরক আশ্রয়-িন্ধোিকো ী বো শ ণোথী নহিোরব
নবরবিিো ক ো হরব এবং আপিো আরবেরি পুর ো প্রক্রিয়োটি রিই জোয়েোয় িোিোন্তন ত ক ো হরব।
আলম লি এই ডাবলিন লিদ্ধান্তবি িযাবিঞ্জ িরবি পালর ?
আপিোরক অিয রেরশ িোিোন্ত ক ো নিদ্ধোরন্ত নবপরক্ষ আরবেি / িযোরিঞ্জ জোিোরত হরি
আপিো কোরে ২ িপ্তাহ িেয় রেওয়ো হয়, আপনি যিি নিদ্ধোন্তটি বোতরব গ্রহণ কর ি বো
কতৃপরক্ষ কোে রথরক প্রোপ্ত হি রিই নেি রথরক ২ িপ্তোহ িেয় রেওয়ো হয় । এই আনপি প্রক্রিয়ো
িেয়কোি জুর়ে, আপিোরক েোল্টোয় থোকরত হরব।
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আপিো আরবেি শ ণোথী আনপি রবোডধ বো করলিউক্রজ আপীি কবাডয নিদ্ধোন্ত রিরব। আপনি
যনে আরবেি কর ি তরব আপিোরক িহোয়তো ক ো জিয এবং নিি িোয় বো লবনামূবিয
আইনজীবী ি ব োহ ক ো জিয অিুর োধ ক রত পোর ি, বো আপনি িেথিকো
ধ
ী বো িহোয়ক
২
িংিো িোরথ রযোেোরযোে ক রত পোর ি ।
আমাবি র্লে অনয ইউবরাপীয কেশ কথবি মাল্টা-এ কপ্ররণ িরা হয ?
যনে আপনি পূরব অিয
ধ
রকোিও রেরশ থোরকি এবং আপিো আশ্রয় আরবেরি জিয এিোরি
েোল্টো িোিোন্তন ত হি তরব আপনি রপ ৌঁেোরিো েুহততধ রথরকই আপিোরক এিোরি আশ্রয়-প্রোথী
নহিোরব নবরবিিো ক ো হরব।
আপিো আশ্ররয় আরবেরি এ পর স্বোিোনবক প্রক্রিয়োয় শুরু হরব।3
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ফযোেনশি িম্ব ২১ রেিুি : িহোয়তো কো ী বো িেথিকো
ধ
ী িংিো
(http://aditus.org.mt/Publications/factsheet21_supportingorganisations.pdf).
3 ফযোক্ট নশি িম্ব ১৭ রেিুি : নিত্র েোধযরে এিোইিোে পদ্ধনত
(http://aditus.org.mt/Publications/factsheet17_asylumprocedurepictures.pdf) and FACTSHEET
NO 12: THE ASYLUM PROCEDURE
(http://aditus.org.mt/Publications/factsheet12_asylumprocedure).pdf
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