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SEI ARRIVATO 
IN ITALIA!

ইইউএনএইচসিআর এর িহ�োহ�োসিতো�়।সিআইআর এর িম্পোদনো�়।

তুসম ইতোসিহত এহি হপৌহেহেো!
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“সিসিসিহত অসিিোবকতব্ দৃঢ়করণ এবং উত্তরপূবর্ িীমোনো�় আইসন তথ�্” শীরর্ক পর্কহি্পর আওতো�় ির্সন্থত, 
এবং জোসতিংহের সরসিউসজ সবর�়ক িংি্থপ ইইউএনএইচসিআর এর িহ�োহ�োসিতো�়, ইতোসি�়োন সরসিউসজ কোউসন্িি – 
সিআইআর কতৃর্ক বোি্তবোস�়ত, ইতোসিহত হপৌেোহরো িঙ্িী�ীন সবহদসশ নোবোিকহদর জন�্ ব�ুিোসরক তথ�্মূিক পুসি্তকো।
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হতোমোর ব�়ি �সদ ১৮ এর সনহচ ��়, অথবো হতোমোর জন্ম �সদ ইউহরোসপ�়োন 
ইউসন�়নিুক্ত হদশ িমূহ�র বোইহর ��় এবং তুসম �সদ হতোমোর সপতো মোতো 
অথবো পসরবোহরর পর্োপ্তব�়র্ক হকোনিদি�্ েোি়ো ইতোসিহত আহিো, তহব 
ইতোসির আইন অনু�ো�়ী তুসম িঙ্িী�ীন সবহদসশ নোবোিক, এবং হতোমোর 
সনরোপত্তো পোবোর অসিকোর আহে।
তুসম বোসতি বো বস�র্কোর হ�োি�্ নও, এবং ইতোসিহত তুসম অন্তত হতোমোর 
পর্োপ্তব�়র্ক �ও�়ো প�র্ন্ত (১৮ বের) ববিিোহব থোকহত পোরহব।
 

ইতোসিহত হপৌেোহনোর পর ইউসনিরম পরো (পুসিশ হিোির্) হিোকজন 
হতোমোহক বোিো সদহত পোহর। তোরো �সদ হতোমোহক নো থোমো�়, তহব �ত 
দর্ুত িম্িব তোহদর কোহে �োও। ি�় হপও নো, তোহদরহক দর্ুত জোনোও হ� 
হতোমোর ব�়ি ১৮ এর সনহচ এবং িো�ো��্ চোও, হতোমোর কথো হশোনো এবং 
হতোমোহক ি�ো��্ করো তোহদর দব্োস�়তব্।
 

হতোমোর ইতোসিহত আিোর পর 
সক ে্হত পোহর...
তুসম �সদ হতোমোর হদশ হথহক পোসিহ�় আহিো অথবো �সদ হতোমোর 
হদশ বো হ�িব হদশ তুসম হপসরহ�় এহিহেো হিখোহন সবপহদ থোহকো তহব 
তুসম ইতোসিহত পর্সতরক্রোর জন�্ আহবদন করহত পোরহব, এবং তো 
তৎক্রণোত ইউসনিরম পরো হিোকহদরহক (পুসিশ হিোির্) জোনোও।
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ইউসনিরম পরো হিোকজন হতোমোর নোম, বংহশর নোম, ব�়ি এবং হতোমোর 
জন্মি্থোন জোনহত চোহব। তোহদরহক িত�্ বিো্ো জরুরী। ইতোসিহত 
ইউসনিরম পরো হিোকজনহক সমথ�্ো বিো আইহনর সবহরোিী এবং তোর জন�্ 
হতোমোর শোসি্ত ( হিৌজদোরী অপরোি) �হত পোহর, �সদও তুসম নোবোিক �ও।
ইউসনিরম পরো হিোকজন সক বিহেন বো সিখহেন �সদ তুসম নো বুঝ, তহব 
একজন হদোিোরী / িোংি্কৃসতক মি�্ি্থতোকোরী স�সন হতোমোর িোরো বহিন, 
তোর িো�োহ��্ তোহদর কোে হথহক আরও িিীরিোহব জোনহত চোও, এবং 
হদোিোরীর িো�োহ��্ এ্ো সনসশ্চত কহরো হ� হতোমোর তথ�্োবিী িসঠকিোহব 
সিসপবদ্ি করো �হ�়হে।
 

হতোমোর কোহে হকোন িকুহমন্্ থোকহি তো ইউসনিরম পরো হিোকজনহদর 
হদখোও। �ো ে্হত পোহর তো �হিো, হতোমোর �োহে �সদ পোিহপো্র্ থোহক 
তহব তোরো হি্ো বোহজ�়োপ্ত করহব, সকন্তু হতোমোহক পোিহপোহ্র্র একস্ 
িহ্োকসপ হদ�়ো �হব। স�সন বোহজ�়োপ্ত কহরহেন িহ্োকসপহত তোর নোম, 
বংশ নোম ি্থোন ও তোসরখ উহি্ি�্খ করহত তোহদর বহিো।
 
 
�সদ হতোমোর ব�়ি ১৪ বেহরর হবশী ��় তহব তোরো হতোমোর সকেু েসব 
তুিহবন এবং হতোমোর �োহতর আঙ্িুহির েোপ সনহবন। হতোমোর ব�়ি ১৪ 
এব নীহচ �হি ইউসনিরম পরো হিোকজন হতোমোর �োহতর আঙ্িুহির েোপ 
সনহত পোরহবন নো।
 

হতোমোর িনোক্তকরণ হশর �বোর পর ইউসনিরম পরো হিোকজন হতোমোহক 
নোবোিকহদর জন�্ একস্ অি�্থর্নো হকহন্দর্ সনহ�় �োহবন।

�সদ িূিকর্হম হতোমোক পর্োপ্তব�়র্ক স�হিহব িনোক্তকহর হতোমোহক 
এমন হকোন অি�্থর্নো হকহন্দর্ হন�়ো ��় তহব হকহন্দর্র কমর্ীহদর তো 
তৎক্রণোত জোনোও, তোরো হতোমোহক িসঠকিহব িনোক্ত কহর নোবোিকহদর 
জন�্ অি�্থর্নো হকহন্দর্ ি্থোনোন্তসরত �হত িো�ো��্ করহবন।
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�সদ িূিকর্হম হতোমোহক অপর্োপ্তব�়র্ক স�হিহব িনোক্তকহর 
নোবোিকহদর জন�্ হকোন অি�্থর্নো হকহন্দর্ হন�়ো ��়, তহব হকহন্দর্র 
কমর্ীহদর তো জোনোও এবং তোরো হতোমোহক হতোমোর অসিকোর ও কতর্ব�্ 
এবং ব�্সক্তিত তথ�্ িসঠক করোর পর্িোব িম্পহকর্ সবি্তোসরত বুসঝহ�় 
বিহবন। মহনহরখ সমথ�্ো বিো আইহনর সবহরোিী এবং তোর জন�্ হতোমোর 
শোসি্ত ( হিৌজদোরী অপরোি) �হব।
 

অপর্োপ্তব�়ি্ক ও পর্োপ্তব�়হি্কর পর্হ�়োজন সিন্ন এবং এক হকহন্দর্ 
তোহদর ি�োবি্থোন উিহ�়র জন�্ই িমি�্ো বতরী করহত পোহর।
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তুসম অপর্োপ্তব�়ি্ক সকনো তো 
�োচোইহ�়র পর্হ�়োজন �হি...

�সদ হতোমোর কোহে িকুহমন্্ নো থোহক এবং ইউসনিরম পরো হিোকজহনর 
�সদ িহন্দ� ��় হ� হতোমোর ব�়ি ১৮ এর নীহচ নো:

• তুসম হতোমোর হদশ হথহক অথবো হতোমোর হদহশর দূতোবোি হথহক িকুহমন্্ 
পোঠোহত বিহত পোহরো। �সদ নো চোও হ� হতোমোর হদহশর দূতোবোহির িোহথ 
হ�োিোহ�োি করো হ�োক, কোরন তুসম ি�় পোও, তো�হি দর্ুত জোনোও 
হিহক্রহতর্ হকউই হতোমোর দূতোবোহি হ�োিোহ�োি করহত পোরহব নো।

• ইউসনিরম পরো হিোকজন (পুসিশ হিোির্) সবচোসরক কতৃর্পহক্রর 
কোহে হতোমোর ব�়ি �োচোইহ�়র অনুমসত চোইহত পোরহব।

 
 
ইউসনিরম পরো হিোকজন হতোমোহক হদোিোরী / িোংি্কৃসতক মি�্ি্থতোকোরীর 
িো�োহ��্ বুসঝহ�় বিহব সকিোহব ব�়ি �োচোই �হব।
 

সবচোসরক কতৃর্পক্র হক্রতর্সবহশহর হতোমোর অনুমসত িব্োহপহক্র ব�়ি 
�োচোইহ�়র অনুমসত সদহত পোহর। হতোমোর স্উ্র এবং হকহন্দর্র কমর্ীহদর 
িোহথ এসবরহ�় আহিোচনো কহরো।
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আইন অনূ�ো�়ী হতোমোর অি�্থর্নো হকহন্দর্র পসরচোিক সকংবো হতোমোর 
স্উ্র ( স্উ্র িম্পহকর্ সবি্তোসরত নীহচ হদখ) হতোমোহক ব�়ি �োচোই 
করহত সনহ�় �োহবন, সকন্তু হতোমোহক একো থোকহত �হত পোহর। তহব িব 
িম�় হতোমোর িোহথ একজন হদোিোরী / িোংি্কৃসতক মি�্ি্থতোকোরী 
থোকহবন, স�সন হতোমোহক ব�়ি �োচোইহ�়র পদ্িসত িম্পহকর্ বুসঝহ�় 
বিহবন। �সদ হতোমোহক আহি বিো নো �হ�় থোহক, তহব সজজ্ঞোিো কহরো 
হতোমোহক হক এবং হকন করো �হব।

তুসম হ� িোরো বুহঝো হি িোরো�় হতোমোর পরীক্রোর িিোিি পোবোর অসিকোর 
রহ�়হে।

�সদ, পরীক্রোর পর, হতোমোর অপর্োপ্তব�়ি্কতো পর্মোণ ��়, তহব তুসম 
িঙ্িী�ীন সবহদসশ নোবোিহকর জন�্ অি�্থর্নো হকহন্দর্ থোকো চোসিহ�় 
হ�হত পোরহব।

অন�্থো�় �সদ, হতোমোর ব�়ি ১৮ এর উপহর বহি পর্মোণ ��়, তহব তুসম 
পর্োপ্তব�়ি্কহদর সনহ�় কোজ কহর এমন হকোন িংি্থোর দব্োরি্থ �হত 
পোরহব অথবো �সদ মহন কর পরীক্রোর িিোিি িুি তহব তো আইনজীবীর 
মোি�্হম পূণর্সবহবচনোর জন�্ আহবদন করহত পোরহব।
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হতোমোহক নোবোিকহদর জন�্ একস্ 
অি�্থর্নো হকহন্দর্ আশর্�় হদ�়ো 
�হব... হি হকহন্দর্ সক �হব...

হতোমোহক কহ�়ক েন্্ো বো কহ�়ক সদহনর মহি�্ এক িঙ্িী�ীন সবহদসশ 
নোবোিহকর জন�্ অি�্থর্নো হকহন্দর্ �হত অন�্ জো�়িো�় অন�্ হকোন 
হকহন্দর্ পোঠোহনো �হত পোহর।

 
হকহন্দর্ আিোর পর হকহন্দর্র কমর্ীিণ িোংি্কৃসতক মি�্ি্থতোকোরীর 
িো�োহ��্ হতোমোহক ইতোসিহত হতোমোর দব্োস�়তব্ এবং অসিকোর িম্পহকর্ 
বিহবন এবং হতোমোর, হতোমোর পসরবোর, হতোমোর হদহশ হতোমোর জীবন 
হকমন সেি, সক কোরহণ তুসম হতোমোর হদশ এবং পসরবোর হেহি় এহিহেো 
এবং হতোমোর এ প�র্ন্ত ির্মণ িম্পহকর্ পর্শ্ন সজজ্ঞোিো করো �হব। 
এ িকি পর্শ্ন হতোমোহক িীতিন্তর্ি্ত করোর জন�্ ন�়, বরং হতোমোর 
�োরো হদখিোি করহব তোহদর হতোমোহক সচনহত এবং হতোমোহক সকিোহব 
িো�ো��্ করো �ো�় তো বুঝহত ি�ো�়তো করহব।

হকহন্দর্র কমর্ীিণ হতোমোর সকেু েসব তুিহব এবং হতোমোহক পুসিহশর 
কোহে সনহ�় �োহব, হিথোহন পুসিশ নতুনিোহব হতোমোহক িনোক্ত করহব এবং 
হতোমোর �োহতর আঙ্িুহির েোপ সনহব, অতপর হতোহমোর নোহম বিবোহির 
অনুমসতপতর্ ইিু�্ বো হপরহমহি্িো সদ হিোজ্জহনর্ো করহব।
বিবোহির অনুমসতপতর্ বো হপরহমহি্িো সদ হিোজ্জহনর্ো �হিো একস্ কোিজ 
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�ো হতোমোহক িনোক্ত করহত িো�ো��্ করহব, এবং িব িম�় তো হতোমোর 
িোহথ রোখহব, িম্িব�হি িহ্োকসপি� এবং ইউসনিরম পরো হিোকজন 
হদখহত চোইহি তোহদর হদখোহব।
বিবোহির অনুমসতপতর্ বো হপরহমহি্িো সদ হিোজ্জহনর্ো হতোমোর ইতোসি 
থোকোর অসিকোহরর পর্মোণপতর্ এবং এ্ো হতোমোহক হবশসকেু িুসবিো 
হপহত িো�ো��্ করহব হ�মন, সিিকোি হকোি হপহত, সচসকৎিো িুসবিো হপহত 
জোতী�় িব্োি্থ�্হিবো�় সনবন্িন হপহত, ইতোসি�়োন িোরো সশক্রো হকোির্ / 
অন�্োন�্ হ্র্সনং হকোির্/ কোসরিসর সশক্রোহকোির্ এ িসতর্, হখিোিুিো�় 
অংশির্�ন ইত�্োসদ।
 

অি�্থর্নো হকহন্দর্ হতোমোহক পহক্ মোসন হদ�়ো �হত পোহর। এ্ো এক 
হকন্দর্ �হত অন�্ হকহন্দর্ সিন্ন �হত পোহর। পহক্ মোসন হকোন অসিকোর 
ন�়, এ্ো সশক্রো এবং িমোহজ ি�জিোহব সমহিসমহশ বিবোি করোর জন�্ 
একস্ িো�ো��্ ও উপো�় সবহশর।
 

হিিহিোন থোকো হকোন অসিকোর ন�়, হতোমোর পসরবোহরর িোহথ হ�োিোহ�োি 
অি�্োথর্নো হকহন্দর্ থোকো ব�্বি্থোর মোি�্হম সনসশ্চত করো �হব। সকেু 
হক্রহতর্ হতোমোর িব্োহথর্ হিি হিোন ব�্ব�োর িীসমত করণ বো সন�়ন্তর্ন 
করো �হব। হিিহিোন একস্ উপকোরী বি্তু, সকন্তু হক্রতর্ সবহশহর তো 
ক্রসতকোরক এবং হতোমোর সনরোপত্তোর জন�্ �ুমসক �হত পোহর।
 

�সদ হতোমোর িমি�্ো ��় অথবো কোউহক ি�় পোও, হিহক্রহতর্ �োহক 
সবশব্োি কহরো তোর িোহথ আহিোচনো কহরো। হকহন্দর্র কমর্ী বো হতোমোর 
স্উ্হরর িোহথ আিোপ করোর িম�় ি�় হপও নো, তোহদর কোজ হতোমোর 
কথো হশোনো এবং হতোমোহক িো�ো��্ করো। হ�হকোন কথোই কমর্ীিণহক বি 
নো হকন, তো ব�্সক্তিত এবং হিোপন থোকহব।
 

মহনহরখ, ইতোসিহত হেহি এবং হমহ�়র িমোন অসিকোর, তুসম হমহ�় বহি 
হকউই হতোমোহক অসিকোর বসঞ্চত করহত পোরহব নো।
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বি�র্ িহরো: এ্ো এক্ো দীের্ পর্সকর্�়ো!
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�খন হতোমোর ব�়ি ১৮ বেহরর সনহচ এবং ইতোসিহত তুসম হতোমোর সপতো 
মোতো অথবো পসরবোহরর পর্োপ্তব�়ি্ক কোউহক েোি়ো হ� হতোমোর হখ�়োি 
রোখহব এবং হতোমোহক সিদ্িোন্ত সনহত িো�ো��্ করহব । সকহশোর আদোিত 
হতোমোর জন�্ একজন স্উ্র সঠক কহর সদহবন।
হতোমোর স্উ্র একজন পূণর্ব�়ি্ক মোনুর, হকহন্দর্র িোহথ িম্পকর্�ীন 
স�সন হতোমোর পর্সতসনসিতব্ কহরন, হতোমোর িোহথ থোহকন এবং আইন 
বসণর্ত সকেু কোজ করহত হতোমো�় ি�হ�োসিতো কহরন এবং স�সন হতোমোর 
�হ�় সকেু িুকুহমহন্্ িোইন করহবন, হ�মন: �োচোই এর িম�় এবং/অথবো 
িোক্তোসর সচসকৎিো পহতর্ এবং/অথবো িব্োি্থ�্হিবোপহতর্, ি্কুহি 
িসতর্, আন্তজর্োসতক িো�োহ��্ চোও�়োর আহবদন ইত�্োসদ।
স্উ্র হতোমোর িোহথ হদখো করহত হকহন্দর্ আিহবন, এবং তোর িোহথ 
হতোমোর আবোর হদখো �হব �খন পর্হ�়োজন �হব।
স্উ্হরর িোহথ হদখো করো বোি�্তোমূিক ন�়।
সকহশোর আদোিত কতৃর্ক হতোমোর জন�্ স্উ্র সনহ�়োি করহত সকেু িম�় 
পর্হ�োজন �হব। তোর সনহ�়োি প�র্ন্ত, হকহন্দর্র পসরচোিকই হতোমোর 
অি্থো�়ী স্উ্হরর দব্োস�়তব্ পোিন করহবন।

হক স্উ্র?
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পোসরবোসরক একোত্মতোর অসিকোর 

�সদ হতোমোর পসরবোহরর িোহথ হ�োিোহ�োি থোহক তহব তুসম তোহদর িোহথ কথো 
বিহত পোরহব এ্ো জোনোহনোর জন�্ হ� তুসম িোি আে এবং হকহন্দর্র 
কমর্ীহদর মোি�্হম তোহদর িোহথ সন�়সমত হ�োিোহ�োি রোখহত পোরহব। 
�সদ হতোমোর হ�োিোহ�োি নো থোহক, সকন্তু তুসম জোহনো সকিোহব হতোমোর 
আত্মীহ�়র িোহথ হ�োিোহ�োি করহত পোরহব, তহব হকহন্দর্র কমর্ীিহণর 
সনক্ িো���্ চোও তোহদর িোহথ হ�োিোহ�োি কোরোর জন�্।
 

�সদ হতোমোর পসরবোহরর কোরও িোহথ হ�োিোহ�োি নো থোহক হ� হকোন কোরহণই, 
হ�মন ির্মহণর িম�় হতোমরো আিোদো �হ�় সিহ�়ে, তো�হি দর্ুত ইউসনিরম 
পরো হিোকজন বো হকহন্দর্র কমর্ীিণহক কো জোনোও, তোরো হতোমোর �োসরহ�় 
�োও�়ো পসরবোর খুহজ হপহত িো�ো��্ করহব।
 

�সদ হতোমোর হকোন আত্মী�়/পসরবোহরর িদি�্ ( বোবো,মো, িোই/হবোন, নোনো/
নোনী, চোচো/চোচী, চোচোহতো, মোমোহতো, খোিোহতো, িুিোহতো িোই/ হবোন) অথবো 
অন�্হকউ হ� সকনো হতোমোর হখ�়োি রোখহত পোরহব, এমন হকউ ইতোসিহত 
বো অন�্হকোন রোহর্্র্ থোহক �োর িোহথ তুসম হদখো করহত চোও, তো�হি 
কমর্ীিণ হতোমোহক হতোমোহক বুসঝহ�় বিহবন সকিোহব সনরোপদিোহব তো 
করো �োহব এবং হতোমোহক তোহদর িোহথ হদখো করহত িো�ো��্ করহবন।
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তুসম হতোমোর জন�্ িকি িব্োি্থ�্িত, পর্শোিসনক ও সবচোসরক পর্সকর্�়ো�় 
িবসকেু হজহন সনজ বুসদ্িহত উপসি্থত থোকহত পোরবো।
 

�সদ হতোমোর শরীর খোরোপ ��়, তহব হকন্দর্র কমর্ীিণহক বহিো। হতোমোর 
তোৎক্রসণকিোহব পর্হ�়োজন হমোতোহবক সচসকৎিো পোও�়োর অসিকোর 
রহ�়হে। ইতোসিহত নোরী এবং পুরুর উি�় িোক্তোরই রহ�়হেন। তুসম 
হতোমোর িমসিহঙ্ির িোক্তোরদব্োরো পরীক্রো করোর জন�্ আহবদন করহত 
পোরহব। িোক্তোর হদখোহনোর িম�় একজন িোংি্কৃসতক মি�্ি্থতোকোরী 
উপসি্থত থোকহবন, স�সন হতোমোহক সক ে্হে তো ব�্োখ�্ো করহবন।
 

হতোমোর অসিকোহরর উপর হকহন্দর্র কমর্ীিণ ও িোংি্কৃসতক 
মি�্ি্থতোকোরীর পক্রহথহক সবি্তোসরত জোনোর অসিকোর রহ�়হে।
 

হতোমোর বিোর এবং ইতোসিহত হতোমোর িসবর�্ৎ িম্পহকর্ মতোমত হদবোর 
অসিকোর আহে। সকন্তু তোর মোহন এই ন�় হ�, হতোমোর িকি ইহচ্ে বো 
চোস�দো পূরণ করো �হব।
 

হতোমোর অসিকোর িমূ� সক সক?
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হতোমোর িোরো, িংি্কৃসত এবং িমর্ চচর্ো করোর অসিকোর রহ�়হে।
 

হতোমোর ি্কুহি �োবোর এবং ইতোসি�়োন িোরো সশক্রো ও কোসরিসর 
পর্সশক্রণ হতোমোহক ১৮ বের �বোর পর কোজ খুহজ হপহত িো�ো��্ করহব 
তো পোবোর অসিকোর রহ�়হে। এ্ো তুসম হ� িমহ�় ইতোসিহত এহিহেো হি 
িমহ�়র পর্সশক্রণ হকোির্ সক সক রহ�়হে, হতোমোর ইতোসি�়োন িোরোজ্ঞোন 
এবং হতোমোর পর্ি্তুসতর িোহথ িোমঞ্জি�্পূণর্ �হব।
 

মহন হরখ �সদ ইতোসি�়োন িোরো িোি বূঝহত নো পোহরো, তহব হতোমোর একজন 
হদোিোরী পোবোর অসিকোর আহে, স�সন হতোমোহক সক ে্হে তো বিহবন এবং 
হতোমোর জন�্ অনুবোদ করহবন।
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শুিু অসিকোর ন�়, দোস�়তব্ও 
রহ�়হে...

ইতোসি, হ� রোর্্র্ হতোমোহক িব্োিত জোসনহ�়হে তোর আইন কোনুন হমহন 
চিো হতোমোর দোস�়তব্।
ইতোসিহত ১৪ বেহরর হবশী হ� হকউ হ� হকোন অপরোহির জন�্ িরোিসর 
দো�়ী। অপরোি �হিো হি িমি্ত কোজ �ো ইতোসির আইন দব্োরো সনসরদ্ি 
এবং �ো করহি শোসি্তর সবিোন রহ�়হে। শোসি্ত পর্দোহনর উহদ্দশ�্ �হিো 
িংহশোিন করো, অথর্োৎ তোহক তোর িূি কোহজর িিরীতো এমনিোহব 
হবোঝোহত সশখোহব, �োহত হি তোর পূনরোবৃত্সত নো কহর।
হতোমোর কৃত অপরোি হতোমোর বিবোহির অনুমসতপতর্ (হপরহমহি্িো সদ 
হিোজ্জহনর্ো) পোও�়োর অথবো এর নবো�়হনর হক্রহতর্ িমি�্ো বতরী করহত 
পোহর।
 

হ� িমি্ত মোনুর হতোমোহক িো�ো��্ করহেন এবং হকহন্দর্র সন�়মিমূহ�র 
পর্সত িম্মোন পর্দশর্ন করো হতোমোর কতর্ব�্। সন�়মিমূ� হকহন্দর্র 
অন�্ িবোর িোহথ সনসবর্হে্ন ি�োবি্থোন করহত িো�ো��্ কহর এবং হকন্দর্ 
হথহক হবর �বোর পর হতোমোহক একজন িব্�়ংিম্পূণর্ ও দোস�়তব্বোন 
মোনুর স�হিহব বোচহত িো�ো��্ করহব।
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ইতোসিহত িকি সকহশোরহদর ১৬ বের ব�়ি প�র্ন্ত ি্কুহি হ�হত ��়! 
ইতোসি�়োন িোরোসশক্রো হকোির্ এবং অন�্ হিিমি্ত হকোির্ করহত 
হতোমোহক বি �হব, তোহত অংশির্�ণ করো হ�হকোন অবি্থো�়ই হতোমোর 
কতর্ব�্।
 

িকহির িোরো, িংি্কৃসত এবং িহমর্র পর্সত িম্মোন পর্দশর্ন হতোমোর 
কতর্ব�্।
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আইহনর িম্িোব�্ পথিমূ�...
হতোমোর জন�্ মোমোনিই আইহনর পথ বোেোইহ�়র জন�্ হতোমোর 
ব�্সক্তিত ও পোসরবোসরক ইসত�োি উপি্থোপহনর হক্রহতর্ হকহন্দর্র 
কমর্ীিণ এবং ইউসনিরম পরো হিোকহদর (পুসিশ হিোির্) ি�হ�োসিতো 
করো িুরুতব্পূণর্।

নাবালকদের জন্য বসবাদসর অনুমতিপিরয (দপরদমদসযসা তে দসাজযজদনরযা) 
এবং িার পতরবিরযন
ইতোসিহত শুিুমোতর্ নোবোিক অবি্থো�় আিোর কোরহণই হতোমোর 
নোবোিকহদর জন�্ বিবোহির অনুমসতপতর্ (হপরহমহি্িো সদ হিোজ্জহনর্ো) 
পোবোর অসিকোর রহ�়হে।
সির্উসি হিহনৎসি�়ো জুসি�়ো নোবোিকহদর জন�্ বিবোহির অনুমসতপতর্ 
(হপরহমহি্িো সদ হিোজ্জহনর্ো) িোরীহদর কোজ করোর অনুমসত হদ�়ো ��় নো।
১৮ বের ব�়ি �হি হতোমোহক একস্  সশক্রো/ কোজ/ হপশোর জন�্ অহপক্রোর 
বিবোহির অনুমসতপতর্ (হপরহমহি্িো সদ হিোজ্জহনর্ো) হদ�়ো �হব। সকিোহব 
পসরবতর্ন করো �োহব এ সবরহ�় হতোমোর তথ�্ পোবোর অসিকোর আহে এবং 
হকহন্দর্র কমর্ীিণ হতোমোহক এ সবরহ�় িো�ো��্ করহবন।
সাবধান: ১৮ বছর ব়্স হবার ৬০ তেদনর মদধ্য নিুন ডকুদমদনযের জন্য 
আদবেন না কদরদল, িুতম অববধ বদল গণ্য হদব এবং ইিাতলদি আর 
থাকদি পারদব না।
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আনযিজরযাতিক পরযতিরকযষা পাবার পরযতকরয়্ার অনযিরুরযতকযি
�সদ তুসম হতোমোর হদশ েোি়োর পর আর সিরহত নো চোও বো সিরহত নো 
পোহরো কোরণ হতোমোর িোরো, িংি্কৃসত বো িমর্পোিহনর জন�্ অথবো 
হতোমোর রোজবনসতক মতোমহতর পর্কোহশর জন�্ হতোমোহক শোসরসরক 
বো মোিসিকিোহব সন�র্োতন করো �হব বহি ি�় পোও এবং �সদ হতোমোর 
হদহশর কতৃর্পক্র হতোমোর সনরোপত্তো সদহত ব�্থর্ ��়, অথবো অিোহম�্র 
িোমোসজক পসরসি্থসতর কোরহণ হতোমোর তহব হতোমোর আন্তজর্োসতক 
পর্সতরক্রো পোবোর পর্সকর্�়ো�় অন্তিুর্ক্ত �বোর অসিকোর রহ�়হে।
হকহন্দর্র কমর্ীিহণর কোহে এ সবরহ�় সবি্তোসরত জোনহত চোও, তোরো 
হতোমোহক এর জন�্ আহবদন করোর পর্সকর্�় িম্পহকর্ জোনোহব, এবং 
হতোমোর স্উ্র হতোমোহক আন্তজর্োসতক পর্সতরক্রোর আহবদন করোর 
জন�্ থোনো�় (কুহ�়ি্তুরো) সনহ�় �োহব।

রাষযেরযহীন পতরচ়্ লাদরর পরযতকরয়্া়্ অনযিরুরযতকযি
হ� রোহর্্র্ তুসম জহন্মে বো বি় �হ�়ে হি রোহর্্র্ �সদ হতোমোর িকুহমন্্ 
নো ��় এবং �সদ হকোন রোর্্র্ হতোমোহক তোর নোিসরক স�হিহব িব্ীকৃসত নো 
হদ�়, তহব তুসম রোর্্র্�ীন এবং হতোমোর এই ম�র্দো পোবোর এবং �থো�থ 
সনরোপত্তো পোবোর অসিকোর রহ�়হে।
হকহন্দর্র কমর্ীিহণর কোহে এ সবরহ�় সবি্তোসরত জোনহত চোও, তোরো 
হতোমোহক বুসঝহ�় বিহব রোর্্র্�ীন �বোর মোহন সক এবং এ পসরচ�় পোবোর 
পর্সকর্�়ো িম্পহকর্, এবং হতোমোহক স্উ্হরর িোহথ এ পর্সকর্�়ো�় 
ি�হ�োসিতো করহবন, আইনজীবী সনহ�়োহির মোি�্হম, �সদ পর্হ�়োজন ��়।
 

সামাতজক পরযতিরকযষা়্ অনযিরুরযতকযি
সাবধান: �সদ এমন হকউ থোহক হ� বো �োরো হতোমোর িুহ�োি ির্�ণ কহর 
বো করোর মত পসরহবশ বতরী ��়, অথবো হতোমোহক বো হতোমোর পসরবোহরর 
ক্রসত করোর �ুমসক হদ�়, অথবো হতোমোহক সদহ�় হজোি়পূবর্ক এমন কোজ 
করোহত চো�় �ো তুসম করহত চোওনো, হ�মন: পসততোবৃত্সত, মোদকদর্ব�্ 
সবকর্ী, হচৌ�র্বৃত্সত, সিক্রোবৃত্সত, ্র্োসিক সিিনোহি িোি়ীর কোঁচ হিো�়ো, 
হক্রতখোমোহর কোজ করো অথবো হকোন জো�়িো�় অসিক িমহ�়র জন�্ 
অি্প প�়িো�় কোজ, ইতোসিহত অহনক হ�োি�্ হিোক রহ�়হে �োরো হতোমোহক 
িো�ো��্ করহত পোহর।



21

হতোমোর সবশব্ি্ত কোহরো িোহথ এ সবরহ�় কথো বহিো অথবো ৮০০২৯০২৯০ 
এ সবনোমূহি�্ �্িোইহন হিোন কহরো। হতোমোর হ� িো�ো��্ পর্হ�়োজন তো 
পোহব।

 
সহদ্াতগিার তরিযতিদি ঐতচযছক পরযি্যাবিরযণ:
�সদ মহন কহরো হতোমোর হদশ এবং পসরবোর হেহি় আিো বি় িৃি �হ�়হে 
এবং তুসম হিরৎ হ�হত চোও, তো�হি হকহন্দর্র কমর্ীিহণর কোহে িো�ো��্ 
চোও তোরো হতোমোহক তথ�্ সদহব �ো সনরোপহদ বোি়ী সিহর হ�হত হতোমোহক 
িো�ো��্ করহব।
 
USEFUL E-MAIL ADDRESSES AND PHONE NUMBERS that 



জরুরীবি্থো�় পর্হ�়োজহনর িম�় হ� হকোন িমহ�়, তুসম একোই হি িব পর্হ�়োজনী�় নমব্হর 
হিোন করহত পোরহব...

 

...অথবা শুধুমািরয তবসযিাতরি িথ্য পাবার জন্য তকংবা সমযরাব্য সহদ্াতগিার জন্য

সন�র্োতন ও মোনবপোচোর সবহরোিী �্িোইন ৮০০ ২৯০ ২৯০

আসচর্ �্িোইন রোজবনসতক আশর্� ়পর্োথর্ী এবং 
আনত্জর্োসতক পর্সতরকর্োর আহবদনকোরীহদর জন�্ 

হিিহিোন হথহক িোইকোহমোবোইহির মোি�হ্ম হিোন করোর নমব্র

৮০০ ৯০৭ ৫৭০

+৩৯ ৩৫১ ১৩৭ ৬৩৩৫

জমুো সরসিউসজ ম�ো্প িোসির্ি https://www.jumamap.com/

জোসতিত ববরম� ্সবহরোিী �্িোইন ৮০০ ৯০১ ০১০

ইউএনএইচসিআর – জোসতিংে শরণোথর্ী সবর�ক় 
�োইকসমশনোর �্িোইন Ufficio দসকর্ণ ইউহরোহপর জন� ্

আঞচ্সিক

+৩৯ ০৬৮০ ২১২১
itaro@unhcr.org

সিআইআর – ইতোসি�়োন সরসিউসজ কোউসনি্ি

সিআইআর িসরৎসি�ো়
সিআইআর কোতোসন�ো়

০৬ ৬৯২০০১১৪
cir@cir-onlus.org 
gorizia@cir-onlus.org
catania@cir-onlus.org

সিরউ্সি হিহনৎসি�ো় জসুি�ো় সরসজওহনর সশশ ুও সকহশোর 
অসিকোর সনসশচ্তকোরী কতর্ৃপকর্।

অ�ো্পহ�ন়্্ হমহন্্ র জন�:্
+30 04 81386261
cr.organi.garanzia@regione.fvg.it

সিসিসি  সরসজওহনর সশশ ুও সকহশোর অসিকোর সনসশচ্তকোরী 
কতর্ৃপকর্

garanteinfanziasicilia@gmail.com

সমসি্োরী পসুিশ (কোরোসবসনহ�স়র) ১১২

পুসিশ ১১৩

জরুরী সশশু িো�ো��্ ১১৪

জরুরী িব্োি্থ�্হিবো ১১৮
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ইইউএনএইচসিআর এর িহ�োহ�োসিতো�়।সিআইআর এর িম্পোদনো�়।

“�খন হথহক আসম ের হেহি়সে, 
পর্থমবোহরর মত, আসম সনরোপদ হবোি 
কহরসে, এ্ো আসম কখনও িুিহবোনো ”

 ওমর, ১৬ বের, সিসন হকোনোসকর্


