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আইপিও প্রশ্নাবলী আইপি০২ (২০২১)

আন্তর্জাতিক সুরক্ষা প্রশ্নাবলী (পতরচ্ছেদ A)
পূরণ করার তিচ্ছদজতিকা এবং
প্রশ্নাবলী (পতরচ্ছেদ B)
এই প্রশ্নপত্রটি আন্তর্জাতিক সুরক্ষা অতিচ্ছস ফিরি পাঠাচ্ছিার ফিষ িাতরখ:
তাপিখ:
আিনাি আচ্ছবদনটি দ্রুত প্রক্রিয়াকিণ কিচ্ছত, প্রশ্নিত্রটি িূিণ কিাি পূচ্ছব জএই পনচ্ছদেশনাগুচ্ছলা আিনাি িড়াি ও
ববাঝাি প্রচ্ছয়াজন আচ্ছে। এই নপিিচ্ছত্রি B িপিচ্ছেচ্ছদ প্রশ্নিত্রটি আচ্ছে।
এই পনচ্ছদেপশকাি লক্ষ্য হচ্ছলা সবপ্রিচ্ছে
ে
আিনাি কী কিা প্রচ্ছয়াজন এবং এই প্রশ্নিত্রটি পকভাচ্ছব সটিক উিাচ্ছয় িূিণ কিা
যায় তা বুঝচ্ছত আিনাচ্ছক সহায়তা কিা। এটি কিাি ফচ্ছল আিনাি এবং আোচ্ছদি জনয আচ্ছবদন প্রক্রিয়াটি সহজতি
হচ্ছব। বযসব শব্দ আিনাি জানা প্রচ্ছয়াজন বসগুচ্ছলা বযাখযা কিাি োধ্যচ্ছে আেিা শুরু কিপে। এিিি আোচ্ছদি
প্রশ্নগুচ্ছলাি উত্তি পকভাচ্ছব পদচ্ছত হচ্ছব (পনচ্ছদেশনা) এবং আিপন আোচ্ছদি কাচ্ছে প্রশ্নিত্র ও নপিিত্র িািাচ্ছনাি িি কী
হচ্ছব তা আেিা আিনাচ্ছক বলপে।
আিনাচ্ছক অবশযই প্রশ্নিত্র (িপিচ্ছেদ B) িূিণ কচ্ছি বফিত পদচ্ছত হচ্ছব অথবা উিচ্ছিাক্ত তাপিচ্ছখি িূচ্ছব ে অথবা িচ্ছি
অপবলচ্ছে আিপন তা বকন কচ্ছিন নাই, তাি যুক্রক্তসঙ্গত বযাখযা পদচ্ছত হচ্ছব। এচ্ছত আেিা বুঝচ্ছত িািচ্ছবা বয আিপন
সহচ্ছযাপিতা কিচ্ছেন, যাি ফচ্ছল আিনািই উিকাি হচ্ছব।
অনুগ্রহিূবক
ে আিনাি সম্পন্ন কিা প্রশ্নিত্রটি freepost খাচ্ছে কচ্ছি পনচ্ছে উচ্ছেপখত টিকানায় িািান:
International Protection Office (IPO)
Immigration Service Delivery
79-83 Lower Mount Street
Dublin 2, D02 ND99

আপিাচ্ছক অবিযই সংতিষ্ট সকল িতথপত্র পাঠাচ্ছি হচ্ছব
এই প্রশ্নিত্র আোচ্ছদিচ্ছক বফিত িািাচ্ছনাি সেয়, অনুগ্রহিূবক
ে আন্তজোপতক সুিক্ষ্াি জনয আিনাি আচ্ছবদচ্ছনি
বক্ষ্চ্ছত্র লভয সকল সংপিষ্ট নপিিত্র এবং এই িাচ্ছে ( আয়ািলযান্ড ) আিনাি িাকাি অনুেপত আোচ্ছদিচ্ছক িািান।
আোচ্ছদি বয ধ্িচ্ছণি নপিিত্র প্রচ্ছয়াজন বসগুচ্ছলাি তাপলকা িৃষ্ঠা ৪ এি ২ নং িচ্ছয়চ্ছে বদওয়া আচ্ছে। এগুচ্ছলাি েচ্ছধ্য
পেপকৎসা পবষয়ক নপিিত্র িচ্ছয়চ্ছে। েূল নপিিত্রগুচ্ছলা আিনাি কাচ্ছে িাকচ্ছল বসগুচ্ছলা আোচ্ছদিচ্ছক িািান।
আিনাি সুিক্ষ্া আচ্ছবদচ্ছনি সাচ্ছি সংপিষ্ট নপিিত্রগুচ্ছলা আিনাি োতৃভূ পে বা পনজ বদশ বিচ্ছক খুচ্ছুঁ জ আনাি িপিকল্পনা
কিচ্ছল, তা আিনাি অতবলচ্ছে কিা উপেৎ, কািণ এচ্ছত অচ্ছনক সেয় প্রচ্ছয়াজন হয়।
বিফাচ্ছিন্স নেি:
বযক্রক্তি আইপি:
আচ্ছবদনকািীি নাে:
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গুরুত্বপূণ জিব্দগুচ্ছলার বযাখযা
আিপন এই নপিিচ্ছত্র এবং সংযুক্ত িুক্রিকাটিচ্ছত পনচ্ছনাক্ত শব্দ এবং পববিণ বদখচ্ছবন। সেয় পনচ্ছয় বসগুচ্ছলা িড়ুন এবং এি
ফচ্ছল এই পনচ্ছদেপশকাগুচ্ছলা ও প্রশ্নিত্র (িপিচ্ছেদ B) বুঝচ্ছত আিও সহজ হচ্ছব।

স্বচ্ছদিহীি
আিপন বকাচ্ছনা বদচ্ছশি নািপিক না হচ্ছল আিপন স্বচ্ছদশহীন।

সাচ্ছবক বসবাসকৃি ফদি
আিপন স্বচ্ছদশহীন হচ্ছল, ‘সাচ্ছবক বসবাসকৃত বদশ’ বলচ্ছত ববাঝায় এেন একটি বদশ বযখাচ্ছন আিপন অিবহ
ে বকাচ্ছনা
সেয়কাল বসবাস কচ্ছিচ্ছেন।

িরণাথী
একজন শিণািী পহচ্ছসচ্ছব শনাক্ত হচ্ছত, আিনাচ্ছক অবশযই এেন একজন বযক্রক্ত হচ্ছত হচ্ছব যাি পনচ্ছনাক্ত এক বা একাপধ্ক
কািচ্ছণ হয়িাপনি পশকাি হওয়াি দৃঢ় ভয় আচ্ছে:
•

জাপত

•

ধ্ে ে

•

জাতীয়তা

•

িাজননপতক দৃটষ্টভপঙ্গ অথবা

•

বকাচ্ছনা পনপদেষ্ট সাোক্রজক দচ্ছলি সদসযিদ।

আিনাি আিও যা যা িাকচ্ছত হচ্ছব:
•

আিনাি বযই বদচ্ছশি জাতীয়তা িচ্ছয়চ্ছে আিনাচ্ছক বসই বদচ্ছশি বাইচ্ছি িাকচ্ছত হচ্ছব এবং বসই বদচ্ছশি সুিক্ষ্া গ্রহণ
কিচ্ছত আিপন অক্ষ্ে অিবা, আিপন ভচ্ছয়ি কািচ্ছণ বসই বদচ্ছশি সুিক্ষ্া গ্রহণ কিচ্ছত অপনেু ক হচ্ছত হচ্ছব।

•

অথবা
আিনাচ্ছক একজন স্বচ্ছদশহীন বযক্রক্ত হচ্ছত হচ্ছব, পযপন তাি সাচ্ছবক বসবাসকৃত বদচ্ছশি বাইচ্ছি আচ্ছেন এবং পনজ বদচ্ছশ
বফিত বযচ্ছত অক্ষ্ে, অিবা ভচ্ছয়ি কািচ্ছণ পনজ বদচ্ছশ বফিত বযচ্ছত অপনেু ক।

সহায়ক সুরক্ষা
বকাচ্ছনা বযক্রক্ত যপদ শিণািী পহচ্ছসচ্ছব বযািয না হন, তচ্ছব পতপন তাি পনজ বদচ্ছশ ‘োিাত্মক ক্ষ্পত’ -চ্ছত বভািাপন্তি প্রকৃত ঝু ুঁ পকি
সম্মুখীন হচ্ছল পতপন সহায়ক সুিক্ষ্া প্রাপ্ত হন। োিাত্মক ক্ষ্পত বলচ্ছত পতনটি পভন্ন ক্রজপনসচ্ছক ববাঝায়।

মারাত্মক ক্ষতি - মৃিযযদন্ড বা িাাঁতস
‘োিাত্মক ক্ষ্পত’ বলচ্ছত ববাঝায় েৃতুযদণ্ড বা ফাুঁপসি ঝু ুঁ পকচ্ছত িাকা।

মারাত্মক ক্ষতি - মারাত্মক দুবযবহার
জ
োিাত্মক ক্ষ্পত বলচ্ছত আিও ববাঝায় বয তাচ্ছদি পনজ বদচ্ছশ অিবা সাচ্ছবক বসবাসকৃত বদচ্ছশ (উিচ্ছি পববৃত ), ঐ বযক্রক্ত
পনচ্ছনাক্ত পবষয়গুচ্ছলাি ঝু ুঁ পকচ্ছত িাকচ্ছত িাচ্ছিন:
•

পনযাতন
ে

•

অোনপবক বা অবোননাকি আেিণ অিবা শাক্রি।
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মারাত্মক ক্ষতি - আন্তর্জাতিক বা অভ্যন্তরীণ সিস্ত্র সংঘাি
োিাত্মক ক্ষ্পত বলচ্ছত আিও ববাঝায় বয, আন্তজোপতক বা অভযন্তিীণ সশস্ত্র সংঘাতজপনত পনপবোি
ে সপহংসতাি কািচ্ছণ
বকাচ্ছনা ববসােপিক বযক্রক্ত োিাত্মক ও একক হুেপকি পশকাি হওয়া।

তিতবচার
জ
সতহংসিা
পনপবোি
ে সপহংসতা বলচ্ছত এেন এচ্ছলাচ্ছেচ্ছলা সপহংসতাচ্ছক ববাঝায় যা পবচ্ছশষ বকাচ্ছনা দচ্ছলি বা বিাষ্ঠীি োনুষচ্ছক উচ্ছেশয
কচ্ছি সংঘটিত হয় না।

পাতরবাতরক পুিতমলি
জ
িাপিবাপিক িুনপেলন
ে বলচ্ছত ববাঝায় বয আিনাি শিণািী অবস্থা বা সহায়ক সুিক্ষ্া অনুচ্ছোপদত হচ্ছল, আিপন ১২ োচ্ছসি
েচ্ছধ্য আিনাি িপিবাচ্ছিি পনপদেষ্ট সদসযচ্ছদি পনচ্ছনাক্ত পবষয়গুচ্ছলাি অনুেপতি জনয পবোি পবষয়ক েন্ত্রী বিাবি আচ্ছবদন
কিচ্ছত িািচ্ছবন:
•

আয়ািলযাচ্ছন্ড প্রচ্ছবশ ও বসবাস, যপদ তািা অনযত্র বসবাস কচ্ছি িাচ্ছকন

অথবা
•

আয়ািলযাচ্ছন্ড বিচ্ছক যাওয়া ও বসবাস কিা, যপদ তািা ইপতেচ্ছধ্য এখাচ্ছন বিচ্ছক িাচ্ছকন।
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প্রশ্নপত্রটি পূরণ করার পূচ্ছব জতকছয তিচ্ছদজ িিা
প্রশ্নিত্রটি এই নপিিচ্ছত্রি িপিচ্ছেদ B-বত িচ্ছয়চ্ছে। এটি এই বদচ্ছশ ( আয়ািলযান্ড) আিনাি আন্তজোপতক সুিক্ষ্া আচ্ছবদচ্ছনি
একটি গুরুত্বিূণ ে অংশ। এটি আিনাচ্ছক সততাি সাচ্ছি এবং সম্পূণভাচ্ছব
ে
িূিণ কিচ্ছত হচ্ছব। বসজনয, প্রিচ্ছে আিনাচ্ছক
পনচ্ছনি িৃষ্ঠাগুচ্ছলা িড়চ্ছত হচ্ছব। দীঘ হচ্ছলও
ে
বসগুচ্ছলা আিনাচ্ছক সহচ্ছযাপিতা কিচ্ছব। ১-১৫ নং িচ্ছয়ে আিনাচ্ছক প্রশ্নিত্রটি
িূিণ কিচ্ছত সহচ্ছযাপিতা কিচ্ছব। বাপক িচ্ছয়েগুচ্ছলা েূলত আিনাি প্রদত্ত তিয আেিা পকভাচ্ছব বযবহাি ও যিাযিভাচ্ছব
বশয়াি কিচ্ছবা বসই সম্পপকেত পবষয় বণনা
ে কচ্ছি।
আেিা জাপন ইংচ্ছিক্রজ আিনাি প্রিে ভাষা নাও হচ্ছত িাচ্ছি, তাই আিপন বকান ভাষায় কিা বলচ্ছত িাচ্ছিন তা আেিা
প্রশ্নিত্রটিচ্ছত ক্রজজ্ঞাসা কচ্ছি িাপক, এবং আিনাি িেন্দসই ভাষায় আেিা হয়চ্ছতা সাক্ষ্াৎকািটি িপিোলনা কিচ্ছবা।

1.

এই প্রশ্নপত্রটি পূরণ করার পূচ্ছব জ
পুস্তিকাটি পড়ুি
অনুগ্রহিূবক
ে এই নপিিচ্ছত্রি সাচ্ছি আোচ্ছদি প্রদত্ত ‘আন্তজোপতক সুিক্ষ্া আচ্ছবদনকািীচ্ছদি জনয তিয িুক্রিকাটি’ িচ্ছড়
পনন। ইপতিূচ্ছব আেিা
ে
বযই গুরুত্বিূণ শব্দগুচ্ছলা
ে
বযাখযা কচ্ছিপে বসগুচ্ছলা প্রিচ্ছে িড়চ্ছল তা আিনাি জনয সহায়ক হচ্ছব।

আইতি পরামি জতিি
যািা আন্তজোপতক সুিক্ষ্াি জনয আচ্ছবদন কচ্ছিন, পলিাল এইি ববািে ( LAB) তাচ্ছদি পবনােূচ্ছলয সহায়তা পদচ্ছয় িাচ্ছক।
‘আন্তজোপতক সুিক্ষ্া আচ্ছবদনকািীচ্ছদি জনয তিয িুক্রিকা’ এি িপিপশচ্ছষ্ট ( Annex) তাচ্ছদি সাচ্ছি বযািাচ্ছযাচ্ছিি টিকানা
বদওয়া আচ্ছে। িুক্রিকাটিি পিেচ্ছনি পদচ্ছক িপিপশষ্টটি ( Annex) িচ্ছয়চ্ছে।
এোড়াও আিপন অনয আইপন প্রপতপনপধ্চ্ছদি সহায়তা পনচ্ছত িািচ্ছবন তচ্ছব বসচ্ছক্ষ্চ্ছত্র আিনাচ্ছক এি খিে বহন কিচ্ছত হচ্ছব।

2.

আমাচ্ছদরচ্ছক অবিযই আপিার সকল সংতিষ্ট িথয তদচ্ছি হচ্ছব।
অনুগ্রহিূবক
ে পনক্রিত করুন বয আিপন এই প্রশ্নিচ্ছত্র আিনাি আচ্ছবদচ্ছনি সাচ্ছি সম্পপকেত সব তিয পদচ্ছয়চ্ছে। আিনাি
পববৃপতি স্বিচ্ছক্ষ্ যিাসম্ভব পবিাপিত তিয পদন। বযচ্ছকাচ্ছনা নপিিত্র সংযুক্ত করুন – েূল নপিিত্র হচ্ছল ভাচ্ছলা – যা আিনাি
উত্তিগুচ্ছলাচ্ছক সেিনে কচ্ছি, এি েচ্ছধ্য িচ্ছয়চ্ছে:
•

বযক্রক্তিত কািজিত্র

•

িপিেচ্ছয়ি কািজিত্র

•

েপব

•

িাক্তাপি কািজিত্র

•

অনযানয কািজিত্র।

আিনাি আন্তজোপতক সুিক্ষ্া সাক্ষ্াৎকাচ্ছিি িূচ্ছব ে অথবা সাক্ষ্াৎকাি েলাকালীন সেয়কাচ্ছল আিনাি বা আিনাি িক্ষ্
বিচ্ছক পলপখতভাচ্ছব প্রদত্ত বযচ্ছকাচ্ছনা পকেু আেিা পবচ্ছবেনা কিচ্ছবা। এোড়া, আিনাি িচ্ছক্ষ্ আোি কাচ্ছে জো বদওয়া
বযচ্ছকাচ্ছনা পলপখত নপিিত্রগুচ্ছলাও আেিা পবচ্ছবেনা কিচ্ছবা, যপদ আেিা বসগুচ্ছলা আন্তজোপতক সুিক্ষ্া সাক্ষ্াৎকাচ্ছিি িূচ্ছব ে
অথবা সাক্ষ্াৎকাি েলাকালীন পদনগুচ্ছলাচ্ছত িাই (১০ নং িচ্ছয়ে বদখুন )।
বযচ্ছহতু কািজিত্রগুচ্ছলা আোচ্ছদি অনুবাদ কিাি প্রচ্ছয়াজন হচ্ছত িাচ্ছি অথবা আিনাি সাক্ষ্াৎকাচ্ছিি সেয় আচ্ছলােনা
কিাি প্রচ্ছয়াজন হচ্ছত িাচ্ছি, তাই আিপন আোচ্ছদিচ্ছক যত দ্রুত সম্ভব এই পলপখত কািজিত্রগুচ্ছলা প্রদান করুন।
আিপন েূল সাক্ষ্াৎকাচ্ছিি িি আোচ্ছদিচ্ছক তিয প্রদান কিচ্ছলও তা হয়চ্ছতা আেিা পবচ্ছবেনা কিচ্ছত িাপি, যপদ আেিা
ততপদচ্ছন আিনাি আচ্ছবদচ্ছনি বপ্রপক্ষ্চ্ছত েন্ত্রী েচ্ছহাদয় বিাবি বকাচ্ছনা সুিাপিশ না কচ্ছি িাপক।
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3.

অিুগ্রহপূবক
জ ফকাচ্ছিা প্রচ্ছশ্নর উত্তর িাাঁকা রাখচ্ছবি িা অথবা উত্তর িা তদচ্ছয়
ফছচ্ছড় যাচ্ছবি িা।
আিনাি বক্ষ্চ্ছত্র বকাচ্ছনা প্রশ্ন প্রচ্ছযাজয না হচ্ছল, ‘প্রচ্ছযাজয নয়’ পলখুন। বকাচ্ছনা প্রচ্ছশ্নি উত্তি না পদচ্ছয় বেচ্ছড় যাচ্ছবন না।
প্রশ্নিচ্ছত্রি সকল অংশ আিনাচ্ছক সম্পূণভাচ্ছব
ে
িূিণ কিচ্ছত হচ্ছব। আিপন সংপিষ্ট পকেু উচ্ছেখ না কিচ্ছল এবং িিবতীচ্ছত
বসই তচ্ছিযি উিি পনভেি কিচ্ছত োইচ্ছল, আিনাি আচ্ছবদচ্ছন আিপন যা বলচ্ছেন তা পবশ্বাস কিা আোচ্ছদি জনয আিও
কটিন হচ্ছয় িড়চ্ছব।

4.

আপিার প্রদত্ত সকল িথয আমরা তবচ্ছবচিা করচ্ছবা
আেিা যখন আিনাি আচ্ছবদনটি পবচ্ছবেনা কিচ্ছবা তখন প্রশ্নিচ্ছত্র (িপিচ্ছেদ B) আিনাি প্রদত্ত সকল তিয এবং আিপন
বা আিনাি আইপন প্রপতপনপধ্ কতৃক
ে প্রদত্ত অনযানয নপিিত্র আেিা পবচ্ছবেনা কচ্ছি বদখচ্ছবা।

আপিার অতিতরক্ত র্ায়গা প্রচ্ছয়ার্ি হচ্ছল, বাড়তি পৃষ্ঠা ফযাগ করুি।
আিনাি পনজ বদচ্ছশ অিবা সাচ্ছবক বসবাসকৃত বদচ্ছশ আিনাি সাচ্ছি কী ঘচ্ছিপেল এবং বকান কািচ্ছণ আিপন বসখাচ্ছন
বফিত বযচ্ছত িািচ্ছেন না বস পবষচ্ছয় পবিাপিত বণনা
ে কিাি জনয আিনাি অপতপিক্ত জায়িা প্রচ্ছয়াজন হচ্ছত িাচ্ছি। তাহচ্ছল,
অনুগ্রহিূবক
ে এই প্রশ্নিচ্ছত্রি বশচ্ছষ অপতপিক্ত পকেু িৃষ্ঠা বযাি করুন।
এসব িৃষ্ঠায় যা যা উচ্ছেখ কিচ্ছবন:

5.

•

আিনাি আইপিও (IPO) বযক্রক্তিত আইপি নেি (িৃষ্ঠা ১ এি বশচ্ছষ বলখা আচ্ছে)

•

তাপিখ

•

আিনাি স্বাক্ষ্ি

•

আিপন বযই প্রচ্ছশ্নি উত্তি পদচ্ছেন তাি নেি।

আপিার আচ্ছবদিটি তবচ্ছবচিা করার সমচ্ছয় আপিার প্রদত্ত িথযগুচ্ছলা তকভ্াচ্ছব
বযবহার করা হচ্ছব
প্রশ্নিচ্ছত্র আিনাি প্রদত্ত তিযগুচ্ছলা দুটি উিাচ্ছয় বযবহাি কিা হচ্ছব।

আন্তর্জাতিক সুরক্ষার র্িয আপিার আচ্ছবদিটি পরীক্ষা ও এ তবষচ্ছয় সুপাতরি করার
সময়
আন্তজোপতক সুিক্ষ্াি জনয আিনাি আচ্ছবদনটি িিীক্ষ্া ও এ পবষচ্ছয় েন্ত্রী েচ্ছহাদচ্ছয়ি কাচ্ছে সুিাপিশ কিাি জনয (শিণািী
অবস্থা এবং সহায়ক সুিক্ষ্া) আেিা আিনাি তিয বযবহাি কিচ্ছবা। এই িপিভাষাগুচ্ছলা আেিা ২ নং িৃষ্ঠায় বযাখযা কচ্ছিপে।

আপতি আয়ারলযাচ্ছন্ড অবস্থাি করার অিুমতি পাচ্ছবি তকিা ফসই তসদ্ধান্ত গ্রহচ্ছণর সময়।
আেিা সুিাপিশ কিচ্ছত িাপি বয আিনাচ্ছক বযন শিণািী অবস্থা বা সহায়ক সুিক্ষ্াি জনয অনুচ্ছোপদত না কিা হয়। তচ্ছব,
আিপন অনযানয কািচ্ছণ আয়ািলযাচ্ছন্ড অবস্থান কিাি অনুেপত িাচ্ছবন পকনা তা পবচ্ছবেনা কিচ্ছত পবোি পবষয়ক েন্ত্রী
আিনাি তিয বযবহাি কিচ্ছবন।
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6.

আপিার পতরবার সম্পতকজি িথয
আিনাি িপিবাচ্ছিি সদসযচ্ছদি সম্পচ্ছকেও আেিা তিয একত্র কিপে। আিপন শিণািী অবস্থা বা সহায়ক সুিক্ষ্াি জনয
পবচ্ছবপেত হওয়াি িি, আিপন িাপিবাপিক িুনপেলচ্ছনি
ে
জনয আচ্ছবদন কিাি অপধ্কািী হচ্ছল আোচ্ছদি এই তিয প্রচ্ছয়াজন
হচ্ছব।

7.

আপিার উপর তিভ্জরিীলচ্ছদর সম্পচ্ছকজ
প্রশ্নিত্রটিচ্ছত উত্তি বদওয়াি সেয়, আেিা োই আিপন বযন আিনাি এবং আিনাি উিি পনভেিশীলচ্ছদি সম্পচ্ছকে তিয
প্রদান কচ্ছিন। আিপন দুটি বানান বদখচ্ছত িাচ্ছবন: dependant এবং dependent। আয়ািলযাচ্ছন্ড:
•

‘a dependant’ পবচ্ছশষযটি হচ্ছলা, বকাচ্ছনা বযক্রক্ত ( সাধ্ািণত বকাচ্ছনা পশশু অিবা বকাচ্ছনা স্বােী-স্ত্রী - স্ত্রী বা স্বােী)

•

‘dependent’ পবচ্ছশষণটি দ্বািা ববাঝায় পনভেিশীল (যাি উিি পনভেি কিা হয়)।

আপতি ফকি মচ্ছি কচ্ছরি ফয আপিার তিভ্জরিীলচ্ছদর আয়ারলযাচ্ছন্ড সুরক্ষা পাওয়া উতচৎ
আিপন বকন েচ্ছন কচ্ছিন আিনাি উিি পনভেিশীলিা আন্তজোপতক সুিক্ষ্া (শিণািী অবস্থা বা সহায়ক সুিক্ষ্া) িাওয়াি
অপধ্কািী তা আোচ্ছদিচ্ছক আিনাি জানাচ্ছত হচ্ছব। তিশু বা অিয ফকাচ্ছিা আত্মীয় তিভ্জরিীল হচ্ছি পাচ্ছরি

আপতি ফকি মচ্ছি কচ্ছরি ফয আপিার তিভ্জরিীলচ্ছদর এই রাচ্ছে অবস্থাি করার অিুমতি পাওয়া
উতচৎ
আেিা যপদ সুিাপিশ কপি বয আিপন আন্তজোপতক সুিক্ষ্াি অপধ্কািী হচ্ছত িািচ্ছবন না, তাহচ্ছল অনযানয আি কী কািণ
আচ্ছে যাি দরুন আেিা আিনাি পনভেিশীলচ্ছদি আয়ািলযাচ্ছন্ড অবস্থান কিাি অনুেপত পদচ্ছত িাপি তা আোচ্ছদিচ্ছক
আিনাি জানাচ্ছত হচ্ছব।

তিভ্জরিীলগণ
8.

১৮ বছচ্ছরর ফচচ্ছয় কম বয়সী
পনভেিশীলিণ প্রায়ই ১৮ বেচ্ছিি বেচ্ছয় কেবয়সী হয় - অিাৎ
ে ১৭ বেি বা তাি বেচ্ছয় কে বয়সী। আিনাি উিি পনভেিশীল
পশশু বতেোচ্ছন আয়ািলযাচ্ছন্ড বিচ্ছক িাকচ্ছল এবং বস ১৮ বেচ্ছিি বেচ্ছয় কে বয়সী হচ্ছল, পকন্তু বস আইপিশ নািপিক না হচ্ছল,
আেিা তাচ্ছদিচ্ছক আিনাি আচ্ছবদচ্ছন সংযুক্ত কিচ্ছবা। আিপন সুিক্ষ্াি জনয আচ্ছবদন কিাি সেয় আিনাি পশশু
আয়ািলযাচ্ছন্ড বিচ্ছক িাকচ্ছল আেিা এটি কিচ্ছবা। তাচ্ছদি তিয প্রশ্নিচ্ছত্র সংযুক্ত কিাি বযািািটি েচ্ছন িাখুন।
অিাৎ,
ে আিপন আন্তজোপতক সুিক্ষ্াি জনয আচ্ছবদন কিচ্ছল এি োচ্ছন হচ্ছে আিপন আিনাি উিি পনভেিশীল পশশু বয
একজন আইপিশ নািপিক নয় তাি িচ্ছক্ষ্ও আচ্ছবদন কচ্ছিচ্ছেন। আিনাি উিি পনভেিশীল পশশু তািাই যাচ্ছদি বক্ষ্চ্ছত্র
পনচ্ছনাক্ত এক বা একাপধ্ক শতে প্রচ্ছযাজয হয়:
•

আিপন আচ্ছবদন কিাি সেয়, তািা আয়ািলযাচ্ছন্ড উিপস্থত এবং ১৭ বেি বা এি বেচ্ছয় কে বয়সী

•

অথবা
আিপন আচ্ছবদনকািী িাকা অবস্থায় আয়ািলযাচ্ছন্ড জন্মগ্রহণ কচ্ছিচ্ছে
অথবা
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•

আিপন আচ্ছবদনকািী িাকা অবস্থায় বস যখন আয়ািলযাচ্ছন্ড প্রচ্ছবশ কচ্ছিপেল এবং তখন বস ১৭ বেি বা এি বেচ্ছয় কে
বয়সী পেল।

আিনাি আচ্ছবদচ্ছনি বপ্রপক্ষ্চ্ছত জাপি কিা বযচ্ছকাচ্ছনা সুিাপিশ তাচ্ছদি বক্ষ্চ্ছত্রও প্রচ্ছযাজয হচ্ছব।

9.

আপিার আচ্ছবদি করার কারচ্ছণর মচ্ছযয আপিার তিভ্জরিীলচ্ছদর তবিাতরি
বণিা
জ থাকচ্ছি হচ্ছব
আিপন, আিনাি সন্তানাপদ ও অনযানয পনভেিশীলিা বকন পনচ্ছনাক্ত স্থানগুচ্ছলা তযাি কচ্ছিচ্ছেন বস পবষচ্ছয় সব কািণ উচ্ছেখ
কিচ্ছত হচ্ছব:
•

আিনাি পনজ বদশ

•

অথবা
আিপন একজন স্বচ্ছদশহীন বযক্রক্ত (২ নং িৃষ্ঠায় বপণত)
ে হচ্ছল আিনাি সাচ্ছবক বসবাসকৃত বদশ।

আিপন বকন বসখাচ্ছন পফচ্ছি বযচ্ছত িািচ্ছবন না এবং আিপন বকন েচ্ছন কচ্ছিন আিনাচ্ছক আয়ািলযাচ্ছন্ড অবস্থান কিাি
অনুেপত বদওয়া উপেৎ বসই সম্পপকেত সকল তিয আিনাচ্ছক বযাখযা কিচ্ছত হচ্ছব।

10. আন্তর্জাতিক সুরক্ষা সাক্ষাৎকার
আিনাি সম্পন্নকৃত প্রশ্নিত্র ও অনযানয নপিিত্র আোচ্ছদি কাচ্ছে িািাচ্ছনাি িি, অপধ্কাংশ বক্ষ্চ্ছত্র আেিা আিনাি
সাক্ষ্াৎকাি পনচ্ছবা।
সাক্ষ্াৎকাচ্ছি, আিপন বকন আন্তজোপতক সুিক্ষ্াি জনয আচ্ছবদন কিচ্ছেন তা আোচ্ছদি কাচ্ছে স্পষ্টভাচ্ছব বযাখযা কিাি
সুচ্ছযাি িাচ্ছবন। (এই সাক্ষ্াৎকািচ্ছক ধারা ৩৫ সাক্ষ্াৎকাি বলা হয়।)

11. আমাচ্ছদর সুপাতরি
আিনাি সাক্ষ্াৎকাচ্ছিি িি, আেিা আিনাি আচ্ছবদচ্ছনি বপ্রপক্ষ্চ্ছত আন্তজোপতক সুিক্ষ্াি জনয েন্ত্রী েচ্ছহাদয় বিাবি একটি
সুিাপিশ কিচ্ছবা। আিনাি আন্তজোপতক সুিক্ষ্া আচ্ছবদন বাপতল কিা হচ্ছল, েন্ত্রী েচ্ছহাদয় এই িাচ্ছে আিনাি অবস্থাচ্ছনি
অনুেপতি পবষচ্ছয় পসদ্ধান্ত পনচ্ছবন।

12. আপিাচ্ছক অবিযই সিযবাদী ও তিভ্যল
জ হচ্ছি হচ্ছব
র্রুতর িতথপত্র
এটি একটি অপত জরুপি নপি। আিপন আোচ্ছদিচ্ছক পেিযা ও পবভ্রাপন্তকি তিয পদচ্ছল অিবা প্রশ্নিচ্ছত্র (অিবা অনয বযচ্ছকাচ্ছনা
ধ্াচ্ছি) ইোকৃতভাচ্ছব তিয প্রদান না কিচ্ছল, এি অি ে হচ্ছলা আেিা আিনাি আচ্ছবদচ্ছনি প্রশ্নিচ্ছত্রি তিয পবশ্বাস কিচ্ছত
িািচ্ছবা না।
প্রশ্নিচ্ছত্র আিনাি প্রদত্ত তিয এবং সাক্ষ্াৎকাচ্ছি আিনাি উত্তি পভন্ন বা অসঙ্গত হচ্ছল, আিপন সতয বলচ্ছেন পকনা তা পনচ্ছয়
আোচ্ছদি সচ্ছন্দহ ততপি হচ্ছত িাচ্ছি। আিনাি প্রদত্ত অনয বযচ্ছকাচ্ছনা তচ্ছিযি বযািাচ্ছিও এটি সতয। এি ফচ্ছল আিনাি পনচ্ছজি
ও আিনাি পনভেিশীলচ্ছদি জনয কিা আচ্ছবদনটি বাপতল হচ্ছত িাচ্ছি।
একইভাচ্ছব, আিপন আিনাি আচ্ছবদচ্ছন আিনাি পনচ্ছজি ও পনভেিশীলচ্ছদি সংপিষ্ট তিয উচ্ছেখ না কিচ্ছল, তা আিনাি
আচ্ছবদচ্ছনি বপ্রপক্ষ্চ্ছত আোচ্ছদি কিা সুিাপিচ্ছশ প্রভাব বফলচ্ছত িাচ্ছি। সুতিাং, আিপন যা জাচ্ছনন বসই সংপিষ্ট সকল তিয
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উচ্ছেখ করুন, এবং িিবতীচ্ছত আিনাি আচ্ছবদনটি এপিচ্ছয় পনচ্ছত বকাচ্ছনা তিয বযবহাি কিচ্ছত োইচ্ছল কিচ্ছল বসই তিয
এখনই বেচ্ছড় যাচ্ছবন না। সংপিষ্ট তিয বাদ পদচ্ছল তা আিনাি আচ্ছবদনটিি জনয ক্ষ্পতকি হচ্ছত িাচ্ছি।

13. আমরা যতদ খুাঁচ্ছর্ পাই ফয আপতি আমাচ্ছদরচ্ছক তমথযা িথয তদচ্ছয়চ্ছছি, িচ্ছব
আমরা আপিার সুরক্ষা বাতিল কচ্ছর তদচ্ছি পাতর।
যপদ আিনাচ্ছক বা আিনাি পনভেিশীলচ্ছদি আন্তজোপতক সুিক্ষ্া অিবা আয়ািলযাচ্ছন্ড অবস্থান কিাি অনুেপত বদওয়া হয়,
এবং িিবতীচ্ছত আেিা জানচ্ছত িাপি বয আিপন পেিযা ও পবভ্রাপন্তকি তিয পদচ্ছয়চ্ছেন, পবচ্ছশষত আিনাি িপিেয় সম্পপকেত
পেিযা ও পবভ্রাপন্তকি তিয পদচ্ছয়চ্ছেন, তাহচ্ছল আিনাি সুিক্ষ্া অবস্থা অিবা এই িাচ্ছে অবস্থান কিাি অনুেপত বাপতল কিা
হচ্ছত িাচ্ছি।

14. নতিরাপদ মািৃ ভ্ূ তম
আিনাচ্ছক বলা হচ্ছত িাচ্ছি বয আিপন পনিািদ োতৃভূ পে (আন্তজোপতক সুিক্ষ্া আইন ২০১৫ এি ধ্ািা ৭২-এ বপণত)
ে পহচ্ছসচ্ছব খযাত একটি
বদশ বিচ্ছক এচ্ছসচ্ছেন। এি অি হচ্ছলা
ে
পবোি পবষয়ক েন্ত্রী পবশ্বাস কচ্ছিন বয আিনাি বদচ্ছশ সাধ্ািণত এবং ধ্ািাবাপহকভাচ্ছব:
•

বকাচ্ছনা হয়িাপন বা পনিীড়ন হয় না

•

বকাচ্ছনা পনযাতন
ে
বা অোনপবক বা অবোননাকি আেিণ অিবা শাক্রি বদওয়া হয় না

•

আন্তজোপতক বা অভযন্তিীণ সশস্ত্র সংঘাতজপনত সপহংসতাি দরুন পনপবোি
ে সপহংসতাি বকাচ্ছনা হুেপক বনই।

আিনাি আোচ্ছদিচ্ছক এিা জানাচ্ছনা জরুপি বয:
•

পনপদেষ্ট বকান িপিপস্থপতি কািচ্ছণ আিপন েচ্ছন কচ্ছিন বয বসটি আিনাি জনয পনিািদ োতৃভূ পে নয়

•

আিনাি আন্তজোপতক সুিক্ষ্াি আচ্ছবদচ্ছনি সাচ্ছি বকন িপিপস্থপতগুচ্ছলা সংপিষ্ট।

15. প্রশ্নপত্র সম্পন্ন করার র্িয তিচ্ছদজতিকার সারাংি
প্রশ্নিচ্ছত্রি উচ্ছেপখত সকল প্রচ্ছশ্নি উত্তি পদন। প্রচ্ছয়াজন হচ্ছল, সংপিষ্ট তিয আিও পবশদভাচ্ছব পলখচ্ছত অপতপিক্ত িৃষ্ঠা
বযবহাি করুন। এসব িৃষ্ঠা পকভাচ্ছব উচ্ছেখ কিচ্ছত হচ্ছব তা জানচ্ছত ইচ্ছতািূচ্ছব েউচ্ছেপখত ৪ নং িচ্ছয়েটি বদখুন। বযচ্ছকাচ্ছনা
অপতপিক্ত কািজিত্র যত দ্রুত সম্ভব আোচ্ছদিচ্ছক পদন।
আিনাি আচ্ছবদচ্ছনি স্বিচ্ছক্ষ্ আিপন আোচ্ছদিচ্ছক বকাচ্ছনা কািজিত্র পদচ্ছত োইচ্ছল, বসগুচ্ছলা আন্তজোপতক সুিক্ষ্া অপফস
(IPO) কতৃক
ে পনধ্াপিত
ে
সেচ্ছয়ি েচ্ছধ্য যত দ্রুত সম্ভব সংগ্রহ কচ্ছি আোচ্ছদি কাচ্ছে িািান।

ডাক্তাতর সিদপত্র
আিনাি আচ্ছবদচ্ছনি স্বিচ্ছক্ষ্ বকাচ্ছনা িাক্তাপি সনদিত্র িাকচ্ছল তা যত দ্রুত সম্ভব আোচ্ছদি কাচ্ছে িািান। আিনাি
আচ্ছবদচ্ছনি জনয আিপন বয সকল কািজিচ্ছত্রি উিি ভিসা কিাি িপিকল্পনা কিচ্ছেন তাি সবগুচ্ছলাই আিনাি
সাক্ষ্াৎকাচ্ছিি পূচ্ছব জআোচ্ছদি কাচ্ছে িািাচ্ছনা উপেৎ।

সংতিষ্ট সকল কাগর্পত্র প্রশ্নপত্রটির সাচ্ছথ সংযুক্ত করুি
প্রশ্নিত্রটিি সাচ্ছি, আিপন আমাদের কাচ্ছে যা যা িািাচ্ছবন:
•

আিনাি ভ্রেণ ও িপিেয় সম্পপকেত সকল কািজিত্র

•

আিনাি আচ্ছবদচ্ছনি সাচ্ছি সংপিষ্ট অনয বযচ্ছকাচ্ছনা কািজিত্র যা আিনাি কাচ্ছে আচ্ছে বা আিপন বজািাড় কিচ্ছত
িািচ্ছবন।
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16. আপিার িথয ফগাপিীয় থাকচ্ছব
আিনাি আচ্ছবদচ্ছনি স্বাচ্ছি প্রদত্ত
ে
সকল তিয আেিা আইন অনুযায়ী বযবহাি কিচ্ছবা ও বসগুচ্ছলা বিািন িাখচ্ছবা। আিনাি
তিয আেিা যাচ্ছদি সাচ্ছি বশয়াি কিচ্ছবা না:
•

আিনাি পনজ বদশ অথবা সাচ্ছবক বসবাসকৃত বদচ্ছশি কতৃি
ে চ্ছক্ষ্ি সাচ্ছি

•

আয়ািলযাচ্ছন্ড পনযুক্ত আিনাি বদচ্ছশি প্রপতপনপধ্ বযেন আিনাি বদচ্ছশি দূতাবাস।

17. আপিার তকছয িথয আমরা সংতিষ্ট সংস্থার সাচ্ছথ ফিয়ার করচ্ছি পাতর
তচ্ছব, আিনাি কাে বিচ্ছক িৃহীত তিয আেিা আইন অনুযায়ী, শিণািীি জনয জাপতসংচ্ছঘি হাই কপেশনাি ( UNHCR) এি
কাচ্ছে বশয়াি কিচ্ছত িাপি। এোড়া আেিা আয়ািলযাচ্ছন্ডি পকেু জনসংস্থাি কাচ্ছে তিয বশয়াি কিচ্ছত িাপি যািা হয়চ্ছতা
আিনাি সাচ্ছি যুক্ত আচ্ছে। এি েচ্ছধ্য আইপিশ সিকাপি পবভািসেূহ এবং অনযানয সংস্থা িাকচ্ছত িাচ্ছি, বযেন:
•

অপভবাসন িপিচ্ছষবা পবতিণ এবং অপভবাসন কতৃি
ে ক্ষ্

•

আইপিশ িুপলশ ( Garda Síochána)

•

স্থানীয় কতৃি
ে ক্ষ্

•

Tusla - পশশু ও িপিবাি এচ্ছজক্রন্স।

আেিা এটি কপি যাচ্ছত এই সেি সংস্থা অ-আইপিশ নািপিকচ্ছদি আয়ািলযাচ্ছন্ড প্রচ্ছবশ বা বপহষ্কাি কিা সংিান্ত আইন
প্রচ্ছয়ািসহ তাচ্ছদি অনযানয কাজ সম্পাদন কিচ্ছত িাচ্ছি।
এ সেি পবষয়াপদ বযবস্থািনা কিাি জনয আেিা ই ইউ িাবপলন বিগুচ্ছলশন এবং ইউচ্ছিািাক ( EURODAC) পফঙ্গািপপ্রে
বিগুচ্ছলশন িপিোলনাকািী বদশসেূহচ্ছক পকেু তিয পদচ্ছত িাপি। (একটি আশ্রয় আচ্ছবদন প্রক্রিয়া কিাি জনয বকান বদশ
দাপয়ত্বপ্রাপ্ত বসই পসদ্ধান্ত পনচ্ছত এই বিগুচ্ছলশনগুচ্ছলা আোচ্ছদি সাহাযয কচ্ছি।)

18. আপিার িথয আমরা অিয ফক্ষচ্ছত্রও বযবহার কচ্ছর থাতক
বকাচ্ছনা আচ্ছবদনকািী যতদ আিনাি সাচ্ছি সম্পপকেত হয়, অিবা তাচ্ছদি আচ্ছবদন যপদ বকাচ্ছনাভাচ্ছব আিনাি আচ্ছবদচ্ছনি
সাচ্ছি সম্পকেযুক্ত হয় তাহচ্ছল অনয আচ্ছবদন িিীক্ষ্া কিাি সেয় আেিা আিনাি তিয বযবহাি কিচ্ছত িাপি।

িাপিবাপিক িুনপেলন
ে
19. আন্তর্জাতিক সুরক্ষার অিুচ্ছমাদিপ্রাপ্ত মািুষচ্ছদর কাছ ফথচ্ছক প্রাপ্ত পাতরবাতরক
পুিতমলচ্ছির
জ
আচ্ছবদি
আিনাি িপিবাচ্ছিি সদসযচ্ছদি (প্রশ্নিচ্ছত্রি অংশ ২-এ) সম্পচ্ছকে আিপন আোচ্ছদি বয তিয পদচ্ছয়চ্ছেন আেিা তা ভপবষযচ্ছতি
বকাচ্ছনা িাপিবাপিক িুনপেলচ্ছনি
ে
আচ্ছবদন িিীক্ষ্া কিচ্ছত বযবহাি কিচ্ছবা।
িাপিবাপিক িুনপেলন
ে
সম্পচ্ছকে আিও পবশদভাচ্ছব জানচ্ছত আেিা আিনাচ্ছক বযই তিয িুক্রিকাটি পদচ্ছয়পে অনুগ্রহিূবক
ে
বসটি বদখুন।
আন্তজোপতক সুিক্ষ্াি জনয আিনাি আচ্ছবদনটি সফল হচ্ছল, আিপন িাপিবাপিক িুনপেলচ্ছনি
ে
জনয আচ্ছবদন কিচ্ছত
িাচ্ছিন। তচ্ছব, বকাচ্ছনা িাপিবাপিক িুনপেলচ্ছনি
ে
আচ্ছবদন পবচ্ছবেনা কিচ্ছত আোচ্ছদি বযসব তিয প্রচ্ছয়াজন হচ্ছত িাচ্ছি বসই
সকল তিয আিনাি অবশযই এখন আোচ্ছদিচ্ছক পদচ্ছত হচ্ছব।
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পাতরবাতরক পুিতমলচ্ছির
জ
র্িয আচ্ছবদি করচ্ছি আপিার কাচ্ছছ ১২ মাস সময় আচ্ছছ।
আিপন িাপিবাপিক িুনপেলচ্ছনি
ে
জনয েন্ত্রী েচ্ছহাদয় বিাবি আচ্ছবদন কিচ্ছত োইচ্ছল, আিপন শিণািী পহচ্ছসচ্ছব অিবা
সহায়ক সুিক্ষ্াি জনয অনুেপত িাওয়াি ১২ োচ্ছসি েচ্ছধ্য তা কিচ্ছত হচ্ছব।

20. প্রশ্নপত্র
প্রশ্নপত্রটি পূরণ করুি (এটি পচ্ছরর পৃষ্ঠা ফথচ্ছক শুরু হচ্ছব)।
এই প্রশ্নিত্রটি অবশযই িীল অথবা কাচ্ছলা কাপল পদচ্ছয় সম্পূূ্ণরূচ্ছি
ে
িূিণ কিচ্ছত হচ্ছব, বশচ্ছষ তাপিখ ও স্বাক্ষ্ি প্রদান কিচ্ছত
হচ্ছব। এই প্রশ্নিত্র িূিচ্ছণ আিনাচ্ছক অনয বকাচ্ছনা বযক্রক্ত সাহাযয কিচ্ছল, তাচ্ছদি সম্পপকেত পবিাপিত তিযও তাচ্ছদিচ্ছক উচ্ছেখ
কিচ্ছত হচ্ছব।

তিযাতরি
জ
িাতরচ্ছখর পূচ্ছব জফিরি পাঠাি।
পনধ্াপিত
ে
তাপিখ ও সেচ্ছয়ি িূচ্ছব freepost
ে
খাচ্ছে উচ্ছেপখত টিকানায় এই প্রশ্নিত্রটি বফিত িািাচ্ছত হচ্ছব। আিপন
খাে হাপিচ্ছয় বফলচ্ছল, পনচ্ছদে পশকাি িৃষ্ঠা ১ এ উচ্ছেপখত টিকানায় এই প্রশ্নিত্রটি িািাচ্ছত হচ্ছব।

ফদতর কচ্ছর উত্তর তদচ্ছল আপিার আচ্ছবদিটির ক্ষতি হচ্ছি পাচ্ছর
প্রশ্নিত্রটি আোচ্ছদিচ্ছক িািাচ্ছনাি তাপিখ ও সেয়সীো পেস কিচ্ছল অিবা আোচ্ছদি পনধ্াপিত
ে
সেচ্ছয় সাক্ষ্াৎকাচ্ছিি জনয
আিপন উিপস্থত না িাকচ্ছল, আিনাি আচ্ছবদনটি িিীক্ষ্া কিাি সেয় আেিা পসদ্ধান্ত পনচ্ছত িাপি বয আিপন আোচ্ছদি
সাচ্ছি ‘সহচ্ছযাপিতা কিচ্ছেন না’ - কাজ কিচ্ছেন না। এটি আিনাি আচ্ছবদনটিি ক্ষ্পত কিচ্ছত িাচ্ছি।
আিপন আন্তজোপতক সুিক্ষ্া আচ্ছবদচ্ছন সহচ্ছযাপিতা কিচ্ছেন না এরূি েচ্ছন হচ্ছল তাি িপিণাে কী হচ্ছব তা ‘আন্তজোপতক
সুিক্ষ্া আচ্ছবদনকািীচ্ছদি জনয তিয িুক্রিকা’-চ্ছত উচ্ছেখ কিা আচ্ছে।
িপিচ্ছশচ্ছষ, আেিা আশা কপি প্রশ্নিত্রটি সম্পন্ন কিচ্ছত এবং আোচ্ছদি কাচ্ছে িািাচ্ছনা প্রচ্ছয়াজন এেন বকাচ্ছনা সংপিষ্ট
কািজিত্র শনাক্ত কিচ্ছত এই পনচ্ছদেশনাগুচ্ছলা আিনাচ্ছক সহায়তা কিচ্ছব।
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প্রশ্নপত্র – পতরচ্ছেদ B

Bengali

১। মূল আচ্ছবদিকারী সম্পতকজি িথয
1.1

অিুগ্রহপূবক
জ তিচ্ছচর অংিগুচ্ছলা যথাসম্ভব সম্পূণরূচ্ছপ
জ
পূরণ করুি। আপিার উত্তরগুচ্ছলা সাদা বাচ্ছে তলখুি।

আইপিও (IPO) বযক্রক্ত িপিেয় নেি ( আইপি নেি - পনচ্ছদেপশকাি িৃষ্ঠা ১ বদখুন ):

নাে অিবা নােসেূহ :

িাপিবাপিক নাে:

পলঙ্গ:

িুরুষ

জন্ম তাপিখ:

নািী

পদন

অনযানয

োস

বেি

জন্মস্থাচ্ছনি িাউন বা শহি:

জন্মস্থাচ্ছনি বদশ:

জাতীয়তা:

জাপত, জাপতিত বিাষ্ঠী অিবা উিজাপত:

ধ্ে :ে

আয়ািলযাচ্ছন্ড বতেোন টিকানা:

ইচ্ছেইল টিকানা:

বফান নেি:

বোবাইল নেি:
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1.1

অিুগ্রহপূবক
জ তিচ্ছচর অংিগুচ্ছলা যথাসম্ভব সম্পূণরূচ্ছপ
জ
পূরণ করুি। আপিার উত্তরগুচ্ছলা সাদা বাচ্ছে তলখুি।

1.2 অিযত্র টঠকািা
আিনাি পনজ বদশ অিবা সাচ্ছবক বসবাসকৃত বদচ্ছশ আিনাি বয েূল টিকানা পেল এবং আিপন অনয বযসব টিকানায় অবস্থান
কচ্ছিচ্ছেন বসগুচ্ছলা তাপলকাবদ্ধ করুন। অনুগ্রহিূবক
ে সম্পূণ জ টিকানা পলখুন। আিপন বসখাচ্ছন বকান তাপিচ্ছখ অবস্থান কচ্ছিচ্ছেন
তা পলখুন। আপিার উত্তরগুচ্ছলা সাদা বাচ্ছে তলখুি। প্রচ্ছয়াজন হচ্ছল আিপন অপতপিক্ত িৃষ্ঠা পনন।
সম্পূণ টিকানা:
ে
বয তাপিখ বিচ্ছক: োস

বেি

বয তাপিখ িযন্ত:
ে োস

বেি

বেি

বয তাপিখ িযন্ত:
ে োস

বেি

বেি

বয তাপিখ িযন্ত:
ে োস

বেি

বেি

বয তাপিখ িযন্ত:
ে োস

বেি

সম্পূণ টিকানা:
ে

বয তাপিখ বিচ্ছক: োস

সম্পূণ টিকানা:
ে

বয তাপিখ বিচ্ছক: োস

সম্পূণ টিকানা:
ে

বয তাপিখ বিচ্ছক: োস

2. পতরবার
2.1 এই অংচ্ছি আমরা আপিার পতরবার সম্পতকজি তকছয প্রশ্ন করচ্ছি চাই। অিুগ্রহ কচ্ছর আপিার উত্তরগুচ্ছলা সাদা
বাচ্ছে তলখুি।
আেিা আিনাি স্বােী-স্ত্রী (স্বােী অিবা স্ত্রী), সঙ্গী অিবা আইনসংিত সঙ্গী সম্পচ্ছকে ক্রজজ্ঞাসা কিচ্ছবা।
একটি পনবন্ধন িদ্ধপতি োধ্যচ্ছে োনুষজন আইনসংিত সঙ্গী হয় যা একই-পলচ্ছঙ্গি যুিলচ্ছদি অবস্থাচ্ছক স্বীকৃপত পদচ্ছয় িাচ্ছক।
আিনাি স্বােী/স্ত্রী, সঙ্গী অিবা আইনসংিত সঙ্গীি সাচ্ছি আিপন হয়চ্ছতা পনচ্ছনাক্ত এক বা একাপধ্ক উিাচ্ছয় যুক্ত হচ্ছয়চ্ছেন:
•

ধ্েীয় আোি আেিণ ( আোি আেিণ হচ্ছলা বকাচ্ছনা অনুষ্ঠান বা আইন)

•

ঐপতহযিত আোি আেিণ

•

আইনসংিত অনুষ্ঠান (পববাহ) , আিও িচ্ছয়চ্ছে আইনসংিত িািে নািপশি অনুষ্ঠান

•

প্রপতপনপধ্ দ্বািা পববাহ (এচ্ছক্ষ্চ্ছত্র যািা পবচ্ছয় কিচ্ছেন তাচ্ছদি েচ্ছধ্য এক বা উভয় বযক্রক্ত শািীপিকভাচ্ছব পববাচ্ছহ উিপস্থত িাচ্ছকন
না। সাধ্ািণত অনযানয োনুচ্ছষিা তাচ্ছদি প্রপতপনপধ্ত্ব কচ্ছি িাচ্ছকন।)

অনুগ্রহিূবক
ে আিনাি স্বােী/স্ত্রী, সঙ্গী অিবা আইনসংিত সঙ্গী সম্পচ্ছকে পনচ্ছনাক্ত তিয প্রদান করুন।
প্রশ্নিত্র, (িপিচ্ছেদ B),
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আইপিও প্রশ্নাবলী আইপি০২ (২০২১)
2.1 এই অংচ্ছি আমরা আপিার পতরবার সম্পতকজি তকছয প্রশ্ন করচ্ছি চাই। অিুগ্রহ কচ্ছর আপিার উত্তরগুচ্ছলা সাদা
বাচ্ছে তলখুি।
আপিার স্বামী/স্ত্রী, সঙ্গী অথবা আইিসংগি সঙ্গীর িাম:
তাচ্ছদি জন্ম তাপিখ:

পদন

োস

বেি

জন্মস্থাচ্ছনি বদশ:
জন্মস্থাচ্ছনি শহি:
জাতীয়তা:
এটি বকান ধ্িচ্ছণি পববাহ অিবা আইনসংিত িািে নািপশি পববাহ পেল?

আিনাি স্বােী/স্ত্রী, সঙ্গী অিবা আইনসংিত সঙ্গীি সাচ্ছি আিনাি বশষ কচ্ছব বযািাচ্ছযাি হচ্ছয়চ্ছে?
আিনাি স্বােী/স্ত্রী, সঙ্গী অিবা আইনসংিত সঙ্গীি বতেোচ্ছন বকািায় আচ্ছেন?

আিনাি স্বােী/স্ত্রী, সঙ্গী অিবা আইনসংিত সঙ্গী এখচ্ছনা

হযাুঁ

না

হযাুঁ

না

জীপবত আচ্ছেন?

আিনাি স্বােী/স্ত্রী, সঙ্গী অিবা আইনসংিত সঙ্গীি জনয আিনাি কাচ্ছে বকাচ্ছনা
আইপিও বিফাচ্ছিন্স নেি আচ্ছে?
উত্তি ‘হযাুঁ’ হচ্ছল অনুগ্রহিূবক
ে নেিটি এখাচ্ছন পলখুন :

_______________________

অনুগ্রহিূবক
ে আিনাি স্বােী-স্ত্রী, সঙ্গী অিবা আইনসংিত সঙ্গীি - সবচ্ছশষ
ে
জ্ঞাত টিকানাটি পলখুন :

2.2 আয়ারলযাচ্ছন্ড পতরবাচ্ছরর সদসযগণ
আিনাি িপিবাচ্ছিি বকাচ্ছনা সদসয আয়ািলযাচ্ছন্ড আচ্ছে? উত্তি ‘হযাুঁ’ হচ্ছল পনচ্ছে পবিাপিত পববিণ পদন।

তাচ্ছদি নাে কী?

আিনাি সাচ্ছি তাচ্ছদি সম্পকে কী?

তাচ্ছদি বয়স কত?

১।

১।

১।

২।

২।

২।

৩।

৩।

৩।

হযাুঁ

না

তাচ্ছদি টিকানা কী?

প্রশ্নিত্র, (িপিচ্ছেদ B),
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2.2 আয়ারলযাচ্ছন্ড পতরবাচ্ছরর সদসযগণ
এই িাচ্ছে (আয়ািলযান্ড) তাচ্ছদি অপভবাসন অবস্থা পক?
2.3 অিুগ্রহপূবক
জ আপিার সকল সন্তাচ্ছির তবিাতরি তববরণ তদি
অনুগ্রহিূবক
ে আোচ্ছদিচ্ছক আিনাি সাচ্ছি সম্পপকেত পনচ্ছনাক্ত বযক্রক্তচ্ছদি সেচ্ছন্ধ তিয পদন:
•

পনজ সন্তান

•

সৎ সন্তান

•

আপশ্রত সন্তান

•

আিপন বদখাশুনা কচ্ছিন এেন অনয বকাচ্ছনা পশশু

আিনাি সন্তানচ্ছদি সাচ্ছি আিনাি বযািাচ্ছযাি পবক্রেন্ন িাকচ্ছলও আিনাচ্ছক পনচ্ছনাক্ত স্থাচ্ছন তাচ্ছদি পবিাপিত পববিণ পদচ্ছত হচ্ছব।
সন্তান ১

সন্তান ২

সন্তান ৩

নাে:
পলঙ্গ:
জন্ম তাপিখ:

পদন

োস

বেি

পদন

োস

বেি

পদন

োস

বেি

জন্মস্থান এবং জন্মস্থাচ্ছনি বদশ:
জাতীয়তা:
তাচ্ছদি বতেোন অবস্থান:
আিনাি সাচ্ছি সম্পকে :
তাচ্ছদি সাচ্ছি আিনাি বশষ কচ্ছব
সাক্ষ্াৎ বা বযািাচ্ছযাি হচ্ছয়চ্ছে?
জন্মদাতা পিতা-োতা উভচ্ছয়ি
নাে:

আপিার তক আরও সন্তাি রচ্ছয়চ্ছছ?
আিও সন্তানচ্ছদি পবিাপিত পববিণ পদচ্ছত আিনাি বাড়পত জায়িা প্রচ্ছয়াজন হচ্ছল, অনুগ্রহিূবক
ে আলাদা কািজ যুক্ত করুন। প্রপতটি
অপতপিক্ত িৃষ্ঠায় আিনাি িুচ্ছিা নাে এবং আইপিও বিফাচ্ছিন্স নেি পলখুন। কািচ্ছজ উচ্ছেখ করুন বয আিপন ২.৩ নং প্রচ্ছশ্নি
(উিচ্ছিি) উত্তি পদচ্ছেন এবং স্বাক্ষ্ি করুন।

আপিার আচ্ছবদচ্ছির পর ফযই সন্তাি আয়ারলযাচ্ছন্ড র্ন্মগ্রহণ করচ্ছছ অথবা আয়ারলযাচ্ছন্ড এচ্ছসচ্ছছ
আন্তজোপতক সুিক্ষ্া অপফসচ্ছক আিনাি অপবলচ্ছে জানাচ্ছত হচ্ছব:

•

আিপন আন্তজোপতক সুিক্ষ্াি জনয আচ্ছবদন কিাি িি আিনাি সন্তান জন্মগ্রহণ কিচ্ছল

•

আিপন আন্তজোপতক সুিক্ষ্াি জনয আচ্ছবদন কিাি িি আিনাি উিি পনভেিশীল সন্তান আয়ািলযাচ্ছন্ড এচ্ছস িাকচ্ছল।
প্রশ্নিত্র, (িপিচ্ছেদ B),
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আইপিও প্রশ্নাবলী আইপি০২ (২০২১)
আপিার পতরবাচ্ছরর অিযািয প্রাপ্তবয়স্ক সদসযচ্ছদর সম্পচ্ছকজ আমাচ্ছদরচ্ছক অবিযই র্ািাচ্ছি হচ্ছব
আিনািা স্বােী/স্ত্রী অিবা সঙ্গী সহ, সকল প্রাপ্তবয়স্ক সদসযচ্ছদিচ্ছক (১৮ বেচ্ছিি ববপশ) তাচ্ছদি পনজস্ব আচ্ছবদন জো কিচ্ছত হচ্ছব,
তবুও এই প্রশ্নিচ্ছত্র আিনাচ্ছক অবশযই তাচ্ছদি পবিাপিত পববিণ পদচ্ছত হচ্ছব।
2.4 তিভ্জরিার তবিাতরি
িূচ্ছব আিনাি
ে
সন্তানচ্ছদি তাপলকা পদচ্ছয়চ্ছেন, তািা বকন ও পকভাচ্ছব আিনাি উিি পনভেিশীল অনুগ্রহিূবক
ে তা এখাচ্ছন বলুন।
প্রচ্ছয়াজন হচ্ছল অনুগ্রহিূবক
ে অপতপিক্ত িৃষ্ঠা বযাি করুন।
সন্তান ১:

সন্তান ২:

সন্তান ৩:

2.5 আয়ারলযাচ্ছন্ডর সাচ্ছথ সংচ্ছযাগ
আিনাি অিবা আিনাি বকাচ্ছনা পনভেিশীল, অিবা উভচ্ছয়িই আয়ািলযাচ্ছন্ডি সাচ্ছি বকাচ্ছনা সম্পকে আচ্ছে? উদাহিণস্বরূি,
আিপন পক:
•

বকাচ্ছনা আইপিশ নািপিকচ্ছক পবচ্ছয় কচ্ছিচ্ছেন

•

বকাচ্ছনা আইপিশ সন্তাচ্ছনি পিতা-োতা

•

ইইউ (EU) জাতীয়তাি কাউচ্ছক পবচ্ছয় কচ্ছিচ্ছেন?
সটিক স্থাচ্ছন টিক পেহ্ন পদন। হযাুঁ

না

উত্তি ‘হযাুঁ ’ হচ্ছল, অনুগ্রহ কচ্ছি এখাচ্ছন পবিাপিত পববিণ পদন।

আপিার তপিামািা
2.6 অিুগ্রহপূবক
জ আপিার তপিামািার তবিাতরি তববরণ তদি
তপিা
িাপিবাপিক নাে:
নাে:
বতেোন টিকানা:
জন্ম তাপিখ:

পদন

োস

বেি

জাতীয়তা:
নািপিকত্ব(সেূহ ):

জাপত, জাপতিত বিাষ্ঠী অিবা উিজাপত:

প্রশ্নিত্র, (িপিচ্ছেদ B),
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2.6 অিুগ্রহপূবক
জ আপিার তপিামািার তবিাতরি তববরণ তদি
মািা
িাপিবাপিক নাে:
নাে:
বতেোন টিকানা:
জন্ম তাপিখ:

পদন

োস

বেি

জাতীয়তা:
নািপিকত্ব(সেূহ ):

জাপত, জাপতিত বিাষ্ঠী অিবা উিজাপত:

আপিার তপিামািা তক র্ীতবি িা মৃি ?
আপিার তপিা
আিনাি পিতা পক েৃত (েৃত ) ?
উত্তি ‘হযাুঁ ’ হচ্ছল অনুগ্রহিূবক
ে তাি েৃতুযি তাপিখ উচ্ছেখ করুন

হযাুঁ
পদন

োস

না
বেি

তাি েৃতুয সনদ বিচ্ছক িাকচ্ছল বসটি অনুগ্রহিূবক
ে আোচ্ছদি পদন।
আিপন পক আিনাি পিতাি েূল েৃতুয সনদ সংযুক্ত কচ্ছিচ্ছেন?

হযাুঁ

না

আপিার মািা
আিনাি োতা পক েৃত ( েৃত ) ?

হযাুঁ

না

উত্তি ‘হযাুঁ ’ হচ্ছল অনুগ্রহিূবক
ে তাি েৃতুযি তাপিখ উচ্ছেখ করুন

পদন

োস

বেি

তাি েৃতুয সনদ বিচ্ছক িাকচ্ছল বসটি অনুগ্রহিূবক
ে আোচ্ছদি পদন।
আিপন পক আিনাি োচ্ছয়ি েূল েৃতুয সনদ সংযুক্ত কচ্ছিচ্ছেন?

হযাুঁ

না

আপিার ভ্াইচ্ছবাি (ভ্াই, ফবাি, সমভ্াই, সমচ্ছবাি)
2.7

আয়ারলযাচ্ছন্ড বাসস্থাি (বসবাচ্ছসর)

আিনাি জানা েচ্ছত, আিনাি ভাইচ্ছবান, পিতাোতা অিবা িপিবাচ্ছিি অনয বকাচ্ছনা সদসয পক

হযাুঁ

না

আয়ািলযাচ্ছন্ড বসবাস কিচ্ছন?

উত্তি ‘হযাুঁ ’ হচ্ছল, আিনাি িপিবাচ্ছিি সদচ্ছসযি পক আয়ািলযাচ্ছন্ড িাকাি অনুেপত আচ্ছে?

হযাুঁ

না

উত্তি ‘হযাুঁ ’ হচ্ছল, পকচ্ছসি পভপত্তচ্ছত (কািণসেূহ ) ?

প্রশ্নিত্র, (িপিচ্ছেদ B),
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2.8 অিুগ্রহপূবক
জ আপিার সকল ভ্াইচ্ছবাচ্ছির ( মৃিচ্ছদর িথয সহ ) তবিাতরি িথয তদি
ভাই ও ববানচ্ছদি (এবং সেভাই, সেচ্ছবান, সৎ ভাই, সৎ ববান, প্রচ্ছযাজয হচ্ছল) অন্তভুক্ত
ে করুন। এিা হচ্ছলন ভাইচ্ছবান। প্রচ্ছয়াজন
হচ্ছল আিও িৃষ্ঠা বযবহাি করুন ( প্রপত িৃষ্ঠায় এই প্রচ্ছশ্নি নেি ২ ২.৮ উচ্ছেখ করুন)।
ভ্াইচ্ছবাি ১

ভ্াইচ্ছবাি ২

ভ্াইচ্ছবাি ৩

িাপিবাপিক নাে:
নাে:
পলঙ্গ:
ধ্ে :ে
জাতীয়তা:
নািপিকত্ব(সেূহ ):
জাপত, অিবা জাপতিত বিাষ্ঠী
অিবা উিজাপত:
জন্ম তাপিখ:

পদন

পদন

পদন

োস

োস

োস

বেি

বেি

বেি

তাচ্ছদি বতেোন অবস্থান
বকািায়?
পিতাি নাে
োতাি নাে
আিনাি সাচ্ছি সম্পকে :

অিযািয তিভ্জরিীলগণ
2.9 অিয ফকাচ্ছিা অতিতরক্ত তিভ্জরিীলগণ
আিনাি উিি পনভেিশীল অনয বকাচ্ছনা বযক্রক্ত িাকচ্ছল, অনুগ্রহিূবক
ে তাচ্ছদি সম্পূণ পবিাপিত
ে
পববিণ এবং তাচ্ছদি সাচ্ছি
আিনাি সম্পকে এই বিপবচ্ছল উচ্ছেখ করুন। এই পনভেিশীলচ্ছদি অন্তভুক্ত
ে হচ্ছত িাচ্ছি:
• দাদা-দাদী
• ফুফু/খালা
• োো/োো
• োোচ্ছতা/োোচ্ছতা ভাইচ্ছবান
• আিনাি অধ্ীনস্থ অনয বয বকউ।
অিযািয অতিতরক্ত
তিভ্জরিীল ১

অিযািয অতিতরক্ত
তিভ্জরিীল ২

অিযািয অতিতরক্ত
তিভ্জরিীল ৩

িাপিবাপিক নাে:

প্রশ্নিত্র, (িপিচ্ছেদ B),
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আইপিও প্রশ্নাবলী আইপি০২ (২০২১)
2.9 অিয ফকাচ্ছিা অতিতরক্ত তিভ্জরিীলগণ
নাে:
পলঙ্গ:
ধ্ে :ে
জাতীয়তা:
নািপিকত্ব(সেূহ ):
জাপত, অিবা জাপতিত বিাষ্ঠী
অিবা উিজাপত:
জন্ম তাপিখ:

পদন

পদন

পদন

োস

োস

োস

বেি

বেি

বেি

তাচ্ছদি বতেোন অবস্থান
বকািায়?
আিনাি সাচ্ছি সম্পকে :
তািা আিনাি উিি পনভেিশীল
বকন?
উদাহিণস্বরূি, তািা বৃদ্ধ ,
অসুস্থ , অিবা তাচ্ছদি বকাচ্ছনা
অক্ষ্েতা িচ্ছয়চ্ছে।
প্রচ্ছয়ার্ি হচ্ছল আরও পৃষ্ঠা বযবহার করুি ( প্রতি পৃষ্ঠায় এই প্রচ্ছশ্নর িের [ ২.৯ ] উচ্ছেখ করুি)।

প্রশ্নিত্র, (িপিচ্ছেদ B),
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3. তিক্ষা ও চাকতরর তববরণ
3.1

প্রথাগি তিক্ষা অথবা প্রতিক্ষণ গ্রহচ্ছণর সময়কাল

অনুগ্রহিূবক
ে আিপন বকান িি িযন্ত
ে পশপক্ষ্ত তা আোচ্ছদি জানান: উদাহিণস্বরূি প্রািপেক (১২ বেি বয়স িযন্ত),
ে
োধ্যপেক
(১৮ বেি বয়স িযন্ত)
ে অিবা তৃতীয় িি ( সাধ্ািণত ১৮ বেচ্ছিি ববপশ) ?
আিপন বকাচ্ছনা স্কুল অিবা কচ্ছলজ বিচ্ছক পশক্ষ্া গ্রহণ কচ্ছি িাকচ্ছল, অনুগ্রহিূবক
ে বসগুচ্ছলা অন্তভুক্ত
ে করুন।

আিনাি অধ্যয়নকৃত স্কুল বা কচ্ছলচ্ছজি নাে ও টিকানা:

হইচ্ছত: োস

বেি

িযন্ত:
ে োস

বেি

িযন্ত:
ে োস

বেি

িযন্ত:
ে োস

বেি

অক্রজত
ে বযািযতাসেূহ :

আিনাি অধ্যয়নকৃত স্কুল বা কচ্ছলচ্ছজি নাে ও টিকানা:

হইচ্ছত: োস

বেি

অক্রজত
ে বযািযতাসেূহ :

আিনাি অধ্যয়নকৃত স্কুল বা কচ্ছলচ্ছজি নাে ও টিকানা:

হইচ্ছত: োস

বেি

অক্রজত
ে বযািযতাসেূহ :

আিপন পক েূল সনদিত্র সংযুক্ত কচ্ছিচ্ছেন?
হযাুঁ

না।

প্রচ্ছয়ার্ি হচ্ছল আরও পৃষ্ঠা বযবহার করুি (পৃষ্ঠায় এই প্রচ্ছশ্নর িের [ ৩.১] উচ্ছেখ করুি)।

প্রশ্নিত্র, (িপিচ্ছেদ B),
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3.2 চাকতর ও স্বতিভ্জর কার্
অনুগ্রহ িূবক
ে আিনাি সকল োকপি অিবা স্বপনভেি কাজগুচ্ছলাি পববিণ পদন। সাম্প্রপতক কাজ পদচ্ছয় শুরু করুন। আিনাি
কাচ্ছে োকপিি দাপলপলক প্রোণিত্র িাকচ্ছল, বসগুচ্ছলা এই প্রশ্নিচ্ছত্রি সাচ্ছি জো পদন।

বকাম্পাপন বা োকপিদাতাি নাে ও টিকানা:

হইচ্ছত: োস

বেি

িযন্ত:
ে োস

বেি

িযন্ত:
ে োস

বেি

কাচ্ছজি ধ্িণ:

বকাম্পাপন বা োকপিদাতাি নাে ও টিকানা:

হইচ্ছত: োস

বেি

কাচ্ছজি ধ্িণ:

আিপন পক এসব োকপিি দাপলপলক প্রোণিত্র সংযুক্ত কচ্ছিচ্ছেন?
হযাুঁ

না।

প্রচ্ছয়ার্ি হচ্ছল আরও পৃষ্ঠা বযবহার করুি ( প্রতি পৃষ্ঠায় এই প্রচ্ছশ্নর িের [ ৩.২] উচ্ছেখ করুি এবং স্বাক্ষর করুি)।

4. আপতি ফকি আয়ারলযাচ্ছন্ড আন্তর্জাতিক সুরক্ষার র্িয আচ্ছবদি করচ্ছছি িা
অিুগ্রহপূবক
জ আমাচ্ছদর র্ািাি
4.1 পাাঁচটির মচ্ছযয ফযচ্ছকাচ্ছিা একটি কারণ
শিণািী অবস্থাি জনয পবচ্ছবপেত হচ্ছত এই িাুঁেটিি েচ্ছধ্য বযচ্ছকাচ্ছনা এক বা একাপধ্ক কািচ্ছণ একজন বযক্রক্তি হয়িাপনি ভয়
িাকচ্ছত হচ্ছব।
তকচ্ছসর তভ্তত্তচ্ছি ( কারচ্ছণ) আপতি ও আপিার তিভ্জরিীলগণ উভ্য়ই, সুস্পষ্টভ্াচ্ছব হয়রাতির স্বীকার হওয়ার দাতব
করচ্ছছি?
অনুগ্রহিূবক
ে পনচ্ছন যিাযি বাচ্ছে টিক পেহ্ন পদচ্ছয় আিনাি বক্ষ্চ্ছত্র প্রচ্ছযাজয সকল কািণ বাোই করুন। আিনাি একাপধ্ক
স্থাচ্ছন টিক পেহ্ন বদওয়াি প্রচ্ছয়াজন হচ্ছত িাচ্ছি।
১। জাপত

২। ধ্ে ে

৩। জাতীয়তা

৪। িাজননপতক দৃটষ্টভপঙ্গ

৫। বকাচ্ছনা পনপদেষ্ট সাোক্রজক দচ্ছলি

এগুচ্ছলাি বকানটিই

সদসযিদ

নয়

প্রশ্নিত্র, (িপিচ্ছেদ B),
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4.1 পাাঁচটির মচ্ছযয ফযচ্ছকাচ্ছিা একটি কারণ
অনুগ্রহিূবক
ে আিনাি পনজস্ব কািণগুচ্ছলা িিবতী িৃষ্ঠায় আোচ্ছদিচ্ছক জানান:

প্রচ্ছয়াজন হচ্ছল অনুগ্রহিূবক
ে আিও িৃষ্ঠা বযবহাি করুন। িৃষ্ঠাগুচ্ছলাচ্ছত আিনাি আইপিও ( IPO) নেি ও স্বাক্ষ্ি এি
িাশািাপশ এই প্রচ্ছশ্নি নেি ২ ৪.১ উচ্ছেখ করুন।

প্রশ্নিত্র, (িপিচ্ছেদ B),
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4.2 তিতদজষ্ট সামাস্তর্ক দল

আিপন পক জাচ্ছনন বকাচ্ছনা পনপদেষ্ট সাোক্রজক দচ্ছল িাকাি পভপত্তচ্ছত আিনাি আচ্ছবদনটি কিা হচ্ছয়চ্ছে

হযাুঁ

না

পকনা?

উত্তি ‘হযাুঁ’ হচ্ছল অনুগ্রহিূবক
ে এখাচ্ছন পবিাপিত পববিণ পদন।

উত্তি ‘না’ হচ্ছল, বকাচ্ছনা পনপদে ষ্ট সাোক্রজক দচ্ছল িাকাি পভপত্তচ্ছত আিনাি আচ্ছবদনটি কিা হচ্ছয়চ্ছে পকনা তা আিপন না বজচ্ছন
িাকচ্ছল, আেিা আিনাি প্রদত্ত অনযানয তচ্ছিযি পভপত্তচ্ছত এিাচ্ছক আিনাি জনয পবচ্ছবেনা কিচ্ছবা।
4.3 ফয কারচ্ছণ আপিার তিভ্জরিীলগণ হয়রাতির তিকার হওয়ার ভ্য় পায়
অনুগ্রহিূবক
ে আিনাি পনভেিশীলচ্ছদি হয়িাপনি পশকাি হওয়াি ভয় িাওয়াি কািণ আিনাি কািণ (উিচ্ছি ৪.১ নং-এ বপণত)
ে
এি বেচ্ছয় পভন্ন হচ্ছল , তাচ্ছদি ভয় িাওয়াি কািণ বযাখযা করুন। প্রচ্ছয়াজন হচ্ছল অনুগ্রহিূবক
ে আিও িৃষ্ঠা বযবহাি করুন
(িৃষ্ঠাগুচ্ছলাচ্ছত আিনাি আইপিও (IPO) নেি ও স্বাক্ষ্ি সহ, এই প্রচ্ছশ্নি নেি ২ ৪.৩ উচ্ছেখ করুন)।
পনভেিশীচ্ছলি নাে:
তািা বকান বক্ষ্চ্ছত্র সুস্পষ্টভাচ্ছব হয়িাপনি পশকাি হওয়াি ভয় িাচ্ছেন বচ্ছল আিপন পবশ্বাস কচ্ছিন:

পনভেিশীচ্ছলি নাে:
তািা বকান বক্ষ্চ্ছত্র সুস্পষ্টভাচ্ছব হয়িাপনি পশকাি হওয়াি ভয় িাচ্ছেন বচ্ছল আিপন পবশ্বাস কচ্ছিন:

প্রশ্নিত্র, (িপিচ্ছেদ B),
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4.4 আপতি মারাত্মক ক্ষতির ভ্য় পাি
বকাচ্ছনা বযক্রক্ত তাি পনজ বদচ্ছশ বফিত বিচ্ছল তািা োিাত্মক ক্ষ্পতচ্ছত বভািাি বািপবক ঝু ুঁ পকচ্ছত আচ্ছেন, এিা পবশ্বাস কিাি জনয
যিাযি প্রোণ িাকচ্ছল তাি সহায়ক সুিক্ষ্াি প্রচ্ছয়াজন হয়। বস বদচ্ছশি সুিক্ষ্া প্রািনা
ে কিাি জনয তাচ্ছদি অবশযই অক্ষ্েতা অিবা
অচ্ছনক ববপশ ঝু ুঁ পকচ্ছত িাকচ্ছত হচ্ছব।
আপতি ফকি দাতব কচ্ছরি ফয আপতি মারাত্মক ক্ষতির ঝাঁু তকচ্ছি আচ্ছছি িা অিুগ্রহপূবক
জ আমাচ্ছদর র্ািাি।
আপতি এক বা একাতযক স্থাচ্ছি টিক তচহ্ন তদচ্ছি পাচ্ছরি।
আপে েৃতুযদন্ড বা ফাুঁপসি ভয় িাই।
আপে পনজ বদচ্ছশ পনযাতন
ে
বা অোনপবক বা অবোননাকি আেিণ অিবা শাক্রিি ভয় িাই।
আপে আন্তজোপতক বা অভযন্তিীণ সশস্ত্র সংঘাতজপনত পনপবোি
ে সপহংসতাি কািচ্ছণ ববসােপিক জীবনপ্রবাচ্ছহি
প্রপত োিাত্মক ও একক হুেপকি ভয় িাই।
4.5 আপিার তিভ্জরিীলরা মারাত্মক ক্ষতির ভ্য় পাি
আপিার আচ্ছবদচ্ছি ফকাচ্ছিা তিভ্জরিীচ্ছলর তবষচ্ছয় উচ্ছেখ থাকচ্ছল, িারা ফকি মারাত্মক ক্ষতির দাতব করচ্ছছি িা
অিুগ্রহপূবক
জ আমাচ্ছদর র্ািাি।
পনভেিশীচ্ছলি নাে:
তািা বকন োিাত্মক ক্ষ্পতি ভয় িাচ্ছেন বচ্ছল আিপন পবশ্বাস কচ্ছিন:

পনভেিশীচ্ছলি নাে:
তািা বকন োিাত্মক ক্ষ্পতি ভয় িাচ্ছেন বচ্ছল আিপন পবশ্বাস কচ্ছিন:

প্রচ্ছয়ার্ি হচ্ছল অিুগ্রহপূবক
জ আরও পৃষ্ঠা বযবহার করুি। পৃষ্ঠাগুচ্ছলাচ্ছি আপিার আইতপও ( IPO) িের ও স্বাক্ষর এর
পািাপাতি এই প্রচ্ছশ্নর িের [ ৪.৫] উচ্ছেখ করুি।

প্রশ্নিত্র, (িপিচ্ছেদ B),
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আইপিও প্রশ্নাবলী আইপি০২ (২০২১)
4.6 গুরুত্বপূণ প্রশ্নসমূ
জ
হ ফযগুচ্ছলার উত্তর আপিাচ্ছক তদচ্ছি হচ্ছব
এই অংচ্ছির প্রশ্নগুচ্ছলা আপিার আন্তর্জাতিক সুরক্ষা আচ্ছবদচ্ছির খুব গুরুত্বপূণ জ অংি। তিচ্ছচর সাদা বাচ্ছে আপিার
তিচ্ছর্র ও আপিার তিভ্জরিীলচ্ছদর ( চ্ছকউ ফথচ্ছক থাকচ্ছল) আন্তর্জাতিক সুরক্ষা আচ্ছবদি সম্পচ্ছকজ তিচ্ছনাক্ত িথয তদি।
•

আিনাি জানা িাকচ্ছল অনুগ্রহিূবক
ে তাপিখগুচ্ছলা উচ্ছেখ করুন।

•

পনচ্ছেি প্রশ্নগুচ্ছলা সাবধ্াচ্ছন িড়ুন এবং আিপন প্রপতটি প্রচ্ছশ্নি উত্তি পদচ্ছয়চ্ছেন পকনা তা পনক্রিত করুন।

প্রচ্ছয়াজন হচ্ছল অনুগ্রহিূবক
ে আিও িৃষ্ঠা বযবহাি করুন (িৃষ্ঠাগুচ্ছলাচ্ছত আিনাি আইপিও ( IPO) নেি ও স্বাক্ষ্ি এি িাশািাপশ
এই প্রচ্ছশ্নি নেি ২ ৪.৬ উচ্ছেখ করুন)।
(1) আিপন পনচ্ছনাক্ত স্থানগুচ্ছলাচ্ছত বফিত বিচ্ছল আিপন কী ঘিাি ভয় িান:
•

পনজ বদশ, অিবা

•

আিনাি সাচ্ছবক বসবাসকৃত বদশ?

(2) অনুগ্রহিূবক
ে পনজ বদচ্ছশ আিনাি, আিনাি পনভেিশীল অিবা উভচ্ছয়ি সাচ্ছি সংঘটিত পনপদে ষ্ট ঘিনাগুচ্ছলা যা আিনাচ্ছক
অিবা আিনাি পনভেিশীলচ্ছদি বফিত বযচ্ছত ভীত কচ্ছি বতাচ্ছল তাি পবিাপিত পববিণ পদন।

(3) আিনাি ও (উিযুক্ত বক্ষ্চ্ছত্র) আিনাি িপিবাচ্ছিি সদসযচ্ছদি সাচ্ছি বযচ্ছকাচ্ছনা তবপিতােূলক কাজ বা আেিণ সম্পচ্ছকে
আোচ্ছদি জানান। এই িকে কাজ বা আেিণ বক কচ্ছিচ্ছে তা আোচ্ছদি জানান।

(4) আিপন, আিনাি পনভেিশীল অিবা উভয়ই বকন বদশ তযাি কিাি পসদ্ধান্ত পনচ্ছলন তা আোচ্ছদি জানান।

(5) অতীচ্ছত আিপন, আিনাি উিি পনভেিশীল অিবা উভয়ই, অিবা িপিবাচ্ছিি অনযানয সদসযিা হয়িাপন বা োিাত্মক
ক্ষ্পতি সম্মুখীন হচ্ছয় িাকল তা আোচ্ছদি জানান।

প্রশ্নিত্র, (িপিচ্ছেদ B),
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আইপিও প্রশ্নাবলী আইপি০২ (২০২১)
4.6 গুরুত্বপূণ প্রশ্নসমূ
জ
হ ফযগুচ্ছলার উত্তর আপিাচ্ছক তদচ্ছি হচ্ছব
(6) আিপন, আিনাি উিি পনভেিশীল অিবা উভয়ই, পনজ বদচ্ছশ পনপদেষ্ট বকাচ্ছনা বযক্রক্ত , সংস্থা অিবা দলচ্ছক ভয় বিচ্ছল, তাচ্ছদি
নাে ও তাচ্ছদি সম্পচ্ছকে যিাসম্ভব পবিাপিত পববিণ পদন। তািা কী কচ্ছিচ্ছে (পকেু কচ্ছি িাকচ্ছল) যাি কািচ্ছণ আিপন অিবা
আিনাি পনভেিশীলিা বদচ্ছশ পফিচ্ছত ভয় িাচ্ছেন তা আোচ্ছদিচ্ছক জানাচ্ছনাি বেষ্টা করুন।

(7) আিপন, আিনাি পনভেিশীলিা অিবা উভচ্ছয়ি সাচ্ছিই আয়ািলযাচ্ছন্ড আসাি িচ্ছি বযচ্ছকাচ্ছনা পকেু ঘচ্ছি িাকচ্ছল তাি
পবিাপিত পববিণ পদন।

(8) পনজ বদশ বিচ্ছক আিপন ও আিনাি পনভেিশীলিা পকভাচ্ছব আয়ািালযাচ্ছন্ড এচ্ছসচ্ছেন? ( বযবহৃত যানবাহন এবং অপতিে
কিা বদশসেূহ )

(9) আিপন, আিনাি পনভেিশীলিণ অিবা উভয়ই, আয়ািলযাচ্ছন্ড আসাি িি বিচ্ছক, যপদ এেন বকাচ্ছনা পকেু হচ্ছয় িাচ্ছক যাি
ফচ্ছল আিনািা পনজ বদচ্ছশ পফচ্ছি বযচ্ছত ভয় িাচ্ছেন, তাি পবিাপিত পববিণ পদন।

(10) আিনাি পনভেিশীলচ্ছদি বক্ষ্চ্ছত্র আিনাি পনচ্ছজি ভচ্ছয়ি বিচ্ছক পভন্ন বকাচ্ছনা ভয় কাজ কিচ্ছল তা পলখুন।

(11) আিপন বকাচ্ছনা প্রখযাত পনিািদ োতৃভূ পে বিচ্ছক এচ্ছস িাকচ্ছল, আিনাি পনজ বদশচ্ছক আিনাি, আিনাি পনভেিশীলিণ
অিবা উভচ্ছয়ি জনয অপনিািদ বদশ পহচ্ছসচ্ছব পবচ্ছবেনা কিাি জনয আিনাি কী কী োিাত্মক কািণ িচ্ছয়চ্ছে তা
অনুগ্রহিূবক
ে আোচ্ছদি বলুন।

প্রচ্ছয়ার্ি হচ্ছল অিুগ্রহপূবক
জ আরও পৃষ্ঠা বযবহার করুি (পৃষ্ঠাগুচ্ছলাচ্ছি আপিার আইতপও ( IPO) িের ও স্বাক্ষর এর
পািাপাতি এই প্রচ্ছশ্নর িের [ ৪.৬ ] উচ্ছেখ করুি)।
প্রশ্নিত্র, (িপিচ্ছেদ B),
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আইপিও প্রশ্নাবলী আইপি০২ (২০২১)
4.6 গুরুত্বপূণ প্রশ্নসমূ
জ
হ ফযগুচ্ছলার উত্তর আপিাচ্ছক তদচ্ছি হচ্ছব

5. সুরক্ষা আচ্ছবদচ্ছির র্িয সাযারণ িথয
5.1 ঘিিাসমূহ তরচ্ছপািজ করা
আিনাি বা আিনাি পনভেিশীলচ্ছদি প্রপত সংঘটিত হওয়া বকাচ্ছনা ঘিনা সম্পচ্ছকে আিনাি পনজ বদচ্ছশি বা সাচ্ছবক বসবাসকৃত
বদচ্ছশি কতৃি
ে ক্ষ্চ্ছক পক আিপন অবপহত কচ্ছিপেচ্ছলন?

অনুগ্রহিূবক
ে একটি বাচ্ছে টিক পেহ্ন পদন।

হযাুঁ

না

উত্তি ‘হযাুঁ’ হচ্ছল আিপন কখন ও কাচ্ছক এিা অবপহত কচ্ছিপেচ্ছলন?
কতৃি
ে ক্ষ্ পক িদচ্ছক্ষ্ি গ্রহণ কচ্ছিপেল?
অনুগ্রহিূবক
ে এই বযািািটি প্রোচ্ছণ সহায়তা কিচ্ছত িাচ্ছি এেন বকাচ্ছনা কািজিত্র বিচ্ছক িাকচ্ছল তা সংযুক্ত করুন।

উত্তি ‘না’ হচ্ছল আিপন বকন অবপহত কচ্ছিনপন তা িপিষ্কািভাচ্ছব বযাখযা করুন।

প্রশ্নিত্র, (িপিচ্ছেদ B),
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আইপিও প্রশ্নাবলী আইপি০২ (২০২১)
5.1 ঘিিাসমূহ তরচ্ছপািজ করা

5.2 ফিৌর্দাতর দন্ডাচ্ছদি
আিপন পক কখচ্ছনা বকাচ্ছনা বদচ্ছশ বকাচ্ছনা অিিাধ্ সংঘিন কচ্ছিচ্ছেন বা বকাচ্ছনা অিিাধ্ সংঘিচ্ছনি জনয বদাষী সাবযি হচ্ছয়চ্ছেন।
অনুগ্রহিূবক
ে একটি বচ্ছে টিক পদন এবং হযাুঁ-চ্ছত টিক পদচ্ছয়

হযাুঁ

িাকচ্ছল বদশটিি নাে পলখুন।

না

হযাুঁ হচ্ছল, বকান বদশ: ___________________

উত্তি ‘হযাুঁ’ হচ্ছল অনুগ্রহ কচ্ছি পনচ্ছে পবিাপিত পববিণ পদন। প্রপতটি অিিাচ্ছধ্ি জনয একটি স্থান িূিণ করুন। বযসব অিিাচ্ছধ্ি
জনয আিপন অপভযুক্ত হচ্ছয়পেচ্ছলন, ক্ষ্োপ্রাপ্ত হচ্ছয়পেচ্ছলন বা খালাস বিচ্ছয়পেচ্ছলন তাি সবগুচ্ছলাই উচ্ছেখ করুন।

অপরায ১
আিপন বকান অিিাচ্ছধ্ অপভযুক্ত হচ্ছয়পেচ্ছলন?

আিপন কখন অপভযুক্ত হচ্ছয়পেচ্ছলন?

পদন

োস

বেি

এই অপভচ্ছযাচ্ছিি জনয আিপন পক সাজাপ্রাপ্ত হচ্ছয়পেচ্ছলন?

হযাুঁ

না

এই অিিাচ্ছধ্ি জনয পক আিনাচ্ছক বহফাজচ্ছত (কািািাি)
িাকাি সাজা বভাি কিচ্ছত হচ্ছয়চ্ছে?

হযাুঁ

না

উত্তি ‘হযাুঁ’ হচ্ছল সাজা শুরুি ও োড়া িাওয়াি তাপিখ পলখুন।

শুরুি তাপিখ:

পদন

োস

বেি

োড়া িাওয়াি
তাপিখ:

পদন

োস

বেি

A

অপরায ২
প্রশ্নিত্র, (িপিচ্ছেদ B),
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আইপিও প্রশ্নাবলী আইপি০২ (২০২১)
আিপন বকান অিিাচ্ছধ্ অপভযুক্ত হচ্ছয়পেচ্ছলন?

আিপন কখন অপভযুক্ত হচ্ছয়পেচ্ছলন?
এই অপভচ্ছযাচ্ছিি জনয আিপন পক সাজাপ্রাপ্ত হচ্ছয়পেচ্ছলন?

হযাুঁ

না

এই অিিাচ্ছধ্ি জনয পক আিনাচ্ছক বহফাজচ্ছত বা কািািাচ্ছি
িাকাি সাজা বভাি কিচ্ছত হচ্ছয়চ্ছে?

হযাুঁ

না

উত্তি ‘হযাুঁ’ হচ্ছল সাজা শুরুি ও োড়া িাওয়াি তাপিখ পলখুন।

শুরুি তাপিখ:

পদন

োস

বেি

োড়া িাওয়াি
তাপিখ:

পদন

োস

বেি

প্রচ্ছয়ার্ি হচ্ছল আরও পৃষ্ঠা বযবহার করুি ( আপিার আইতপও ( IPO) িের ও স্বাক্ষর এর পািাপাতি প্রতি পৃষ্ঠায় এই
প্রচ্ছশ্নর িের [ ৫.২] উচ্ছেখ করুি)।

6. তভ্সা, আবাসি ও অিযািয ভ্রমণ সম্পতকজি িথযাবতল
6.1 আপিার ভ্রমচ্ছণর তববরণ
আিপন পক িূচ্ছব আিনাি
ে
পনজ বদশ অিবা সাচ্ছবক বসবাসকৃত বদচ্ছশি বাইচ্ছি বকািাও ভ্রেণ কচ্ছিচ্ছেন?
অনুগ্রহিূবক
ে একটি বাচ্ছে টিক পেহ্ন পদন।

হযাুঁ

না

6.2 আপিার তিভ্জরিীলচ্ছদর ভ্রমচ্ছণর তববরণ
আিনাি পনভেিশীলচ্ছদি বকউ পক িূচ্ছব তাি
ে
পনজ বদশ অিবা সাচ্ছবক বসবাসকৃ ত বদচ্ছশি বাইচ্ছি বকািাও ভ্রেণ কচ্ছিচ্ছে?
অনুগ্রহিূবক
ে একটি বাচ্ছে টিক পেহ্ন পদন।

হযাুঁ

না

6.3 পাসচ্ছপািজ আচ্ছবদি
আিপন বা আিনাি পনভেিশীলিা পক কখচ্ছনা আিনাি বা তাচ্ছদি পনজ বদশ বা তাচ্ছদি সাচ্ছবক বসবাসকৃত বদচ্ছশ িাসচ্ছিাচ্ছিে ি
জনয আচ্ছবদন কচ্ছিপেচ্ছলন?
অনুগ্রহিূবক
ে একটি বাচ্ছে টিক পেহ্ন পদন।

হযাুঁ

না

প্রশ্নিত্র, (িপিচ্ছেদ B),
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6.4 ফকাচ্ছিা আচ্ছবদিকারীই পাসচ্ছপাচ্ছিজ র র্িয আচ্ছবদি কচ্ছরতি ফকি
আিপন বা আিনাি পনভেিশীলিা কখচ্ছনা আিনাি বা তাচ্ছদি পনজ বদশ বা তাচ্ছদি সাচ্ছবক বসবাসকৃত বদচ্ছশি কতৃি
ে চ্ছক্ষ্ি কাচ্ছে
িাসচ্ছিাচ্ছিে ি জনয আচ্ছবদন না কচ্ছি িাকচ্ছল, বকন আচ্ছবদন কচ্ছিনপন তাি কািণ বযাখযা করুন।

6.5 পাসচ্ছপািজ প্রদাি
আিপন বা আিনাি উিি পনভেিশীলিা পক কখচ্ছনা আিনাি বা তাচ্ছদি পনজ বদশ বা সাচ্ছবক বসবাসকৃত বদচ্ছশি কতৃি
ে ক্ষ্ এি
কাে বিচ্ছক িাসচ্ছিািে পনচ্ছয়পেচ্ছলন?
অনুগ্রহিূবক
ে একটি বাচ্ছে টিক পেহ্ন পদন।

হযাুঁ

না

উত্তি ‘হযাুঁ’ হচ্ছল, পনচ্ছেি সািণীটি িূিণ করুন। প্রচ্ছয়াজন হচ্ছল আিও িৃষ্ঠা বযবহাি করুন ( আিনাি আইপিও ( IPO) নেি ও
স্বাক্ষ্ি এি িাশািাপশ প্রপত িৃষ্ঠায় এই প্রচ্ছশ্নি নেি ২ ৬.৫ উচ্ছেখ করুন)।

বযস্তক্ত ১
যাচ্ছক িাসচ্ছিািে বদওয়া হচ্ছয়পেল তাি নাে:
প্রদাচ্ছনি স্থান:
প্রদাচ্ছনি তাপিখ:

পদন

োস

বেি

বেয়াচ্ছদি তাপিখ ( চ্ছযপদন বেয়াচ্ছদাত্তীণ ে
হচ্ছব):

পদন

োস

বেি

প্রদাচ্ছনি তাপিখ:

পদন

োস

বেি

বেয়াচ্ছদি তাপিখ:

পদন

োস

বেি

িাসচ্ছিািে নেি:
িাসচ্ছিািে টি এখন বকািায়?

বযস্তক্ত ২
যাচ্ছক িাসচ্ছিািে বদওয়া হচ্ছয়পেল তাি নাে:
প্রদাচ্ছনি স্থান:

প্রশ্নিত্র, (িপিচ্ছেদ B),
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6.5 পাসচ্ছপািজ প্রদাি
িাসচ্ছিািে নেি:
িাসচ্ছিািে টি এখন বকািায়?

বযস্তক্ত ৩
যাচ্ছক িাসচ্ছিািে বদওয়া হচ্ছয়পেল তাি নাে:
প্রদাচ্ছনি স্থান:
প্রদাচ্ছনি তাপিখ:

পদন

োস

বেি

বেয়াচ্ছদি তাপিখ:

পদন

োস

বেি

িাসচ্ছিািে নেি:
িাসচ্ছিািে টি এখন বকািায়?

6.6 তভ্সা বা কাচ্ছর্র অিুমতি
আিপন বা আিনাি আচ্ছবদনিচ্ছত্র উচ্ছেপখত বকউ পক কখচ্ছনা আয়ািলযান্ডসহ অনয বকাচ্ছনা বদচ্ছশ ভ্রেচ্ছণি জনয পভসা বা
কাচ্ছজি অনুেপতি জনয আচ্ছবদন কচ্ছিপেচ্ছলন?
অনুগ্রহিূবক
ে একটি বাচ্ছে টিক পেহ্ন পদন।

হযাুঁ

না

‘হযাুঁ’ হচ্ছল, আিপন বা তািা, বা উভয়ই কখন এবং বকািায় আচ্ছবদন কচ্ছিপেচ্ছলন?

প্রশ্নিত্র, (িপিচ্ছেদ B),

20

আইপিও প্রশ্নাবলী আইপি০২ (২০২১)
6.7 ভ্রমণ, প্রচ্ছবি তভ্সা অথবা কাচ্ছর্র অিুমতি
আিপন বা আিনাি আচ্ছবদনিচ্ছত্র উচ্ছেপখত বকউ পক কখচ্ছনা আয়ািলযান্ডসহ অনয বকাচ্ছনা বদচ্ছশ ভ্রেণ অিবা প্রচ্ছবশ পভসা বা
কাচ্ছজি অনুেপত বিচ্ছয়পেচ্ছলন?
অনুগ্রহিূবক
ে একটি বাচ্ছে টিক পেহ্ন পদন।

হযাুঁ

না

উত্তি ‘হযাুঁ’ হচ্ছল, অনুগ্রহিূবক
ে কচ্ছব ও বকািায় এবং কাচ্ছক প্রদান কিা হচ্ছয়চ্ছে, তা কতপদন িযন্ত
ে পেল (চ্ছেয়াচ্ছদাত্তীচ্ছণিে
তাপিখ) এবং সংপিষ্ট অনয বকাচ্ছনা তচ্ছিযি সম্পূণভাচ্ছব
ে
পবিাপিত পববিণ পদন।

6.8 আপতি িযাগ করার সময় বযবহৃি কাগর্পত্র
আিপন বা আিনাি পনভেিশীলিণ, বা উভয়ই, আিনাি পনজ বদশ বা সাচ্ছবক বসবাসকৃত বদশ তযাি কচ্ছি আয়ািলযাচ্ছন্ড
প্রচ্ছবচ্ছশি জনয কী কািজিত্র বযবহাি কচ্ছিচ্ছেন?

6.9 িযাগ করার িাতরখ
আিপন বা আিনাি পনভেিশীলিণ, বা উভয়ই, বকান তাপিচ্ছখ তযাি কচ্ছিচ্ছেন:
•

আিনাি বা তাচ্ছদি পনজ বদশ? অিবা

•

সাচ্ছবক বসবাসকৃত বদশ?
পদন

োস

বেি

6.10 আপিার আয়ারলযাচ্ছন্ড আসার িাতরখ
আিপন বা আিনাি পনভেিশীল(িণ ), বা উভয়ই, বকান তাপিচ্ছখ আয়ািলযাচ্ছন্ড এচ্ছসচ্ছেন?
পদন

োস

বেি

7. অবস্থাচ্ছির বা থাকার অিুমতি
প্রশ্নিত্র, (িপিচ্ছেদ B),
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আিনাি আন্তজোপতক সুিক্ষ্াি জনয আচ্ছবদন িিীক্ষ্া কিাি িি, আেিা যপদ সুিাপিশ কপি বয আিপন শিণািী অবস্থা বা সহায়ক
সুিক্ষ্া িাওয়াি বযািয নন, তবুও েন্ত্রী েচ্ছহাদয় অনযানয কািচ্ছণ (পভপত্তচ্ছত) আিনাচ্ছক আয়ািলযাচ্ছন্ড অবস্থান কিাি অনুেপত পদচ্ছত
িাচ্ছি, তাই সকল সংপিষ্ট তিয সংযুক্ত কিা জরুপি।
েন্ত্রী েচ্ছহাদচ্ছয়ি িচ্ছক্ষ্ অবস্থাচ্ছনি জনয অনুেপত প্রদাচ্ছনি ইউপনি ( Permission to Remain Unit) এই পবষয়টি েূলযায়ন কিচ্ছব।
আিনাি বযক্রক্তিত ও িাপিবাপিক জীবচ্ছনি প্রপত যিাযি সম্মান বিচ্ছখ তািা আিনাি িপিবাি ও বযক্রক্তিত িপিপস্থপত পবচ্ছবেনা কিচ্ছব।
অবস্থাচ্ছনি জনয অনুেপত প্রদাচ্ছনি ইউপনি পনচ্ছনাক্ত পবষয়গুচ্ছলা পবচ্ছবেনা কিচ্ছব:
•

আয়ািলযাচ্ছন্ডি সাচ্ছি আিনাি বকাচ্ছনা সম্পকে বিচ্ছক িাকচ্ছল বসিাি ধ্িণ

•

োনপবক পবচ্ছবেনা (চ্ছযেন স্বাস্থয পবষয়ক)

•

আয়ািলযাচ্ছন্ড আিনাি েপিত্র ও আেিণ ( আেিণ ), বফৌজদাপি দন্ডাচ্ছদশ সহ

•

প্রচ্ছযাজয বক্ষ্চ্ছত্র এবং যপদ আেিা খুচ্ছুঁ জ বিচ্ছত িাপি তচ্ছব, আয়ািলযাচ্ছন্ডি বাইচ্ছি আিনাি েপিত্র ও আেিণ, বফৌজদাপি দন্ডাচ্ছদশ
সহ

•

জাতীয় পনিািত্তা ও ববসােপিক শৃঙ্খলা ( জনসম্মুচ্ছখ সাধ্ািণ আেিণ )

•

অনয বযচ্ছকাচ্ছনা পকেু যা িাচ্ছেি সকল োনুচ্ছষি সাধ্ািণ অপধ্কািচ্ছক ( সুপবধ্া এবং আগ্রহ) প্রভাপবত কচ্ছি।

েন্ত্রী েচ্ছহাদয় ‘প্রিযাবিজচ্ছির ’ পবষয়টিও পবচ্ছবেনা কিচ্ছবন। প্রতযাবতেন বলচ্ছত ববাঝায় এেন বকাচ্ছনা বদচ্ছশ বযক্রক্তি পফচ্ছি আসা
বযখাচ্ছন তািা হয়িাপন ও োিাত্মক ক্ষ্পতি সম্মুখীন হচ্ছত িাচ্ছি। আিপন এই সংিান্ত বযচ্ছকাচ্ছনা পবষয় উত্থাপিত কচ্ছি িাকচ্ছল েন্ত্রী
েচ্ছহাদয় তা পবচ্ছবেনা কিচ্ছবন। পনপদেষ্টভাচ্ছব, আিপন আিনাি পনজ বদচ্ছশ পফচ্ছি বিচ্ছল বয োিাত্মক ক্ষ্পত বা হয়িাপনি পশকাি হওয়াি
বয শঙ্কা বযক্ত কচ্ছিচ্ছেন তা েন্ত্রী েচ্ছহাদয় পবচ্ছবেনা কিচ্ছবন।
7.1 আপিাচ্ছক অবস্থাি করচ্ছি অিুমতি ফদওয়ার অিযািয কারণসমূহ
আিনাি সুিক্ষ্া আচ্ছবদন প্রতযাখযাত হচ্ছল, আিনাি, অিবা আিনাি পনভেিশীলচ্ছদি ( ১৮ এি কে বয়সী) আয়ািলযাচ্ছন্ড িাকাি
অনুেপত বকন বদওয়া হচ্ছব বস সম্পচ্ছকে অনয বযচ্ছকাচ্ছনা কািণ বণনা
ে করুন?

অপতপিক্ত জায়িাি প্রচ্ছয়াজন হচ্ছল আিও িৃষ্ঠা বযবহাি করুন ( প্রপত িৃষ্ঠায় আইপিও ( IPO) নেচ্ছিি িাশািাপশ এই প্রচ্ছশ্নি নেি
২৭.১ উচ্ছেখ করুন এবং স্বাক্ষ্ি করুন)।
7.2 অিযািয ফযসব কারচ্ছণ আপতি তির্ ফদচ্ছি অথবা সাচ্ছবক বসবাসকৃি ফদচ্ছি ফিরি ফযচ্ছি ভ্য় পাচ্ছেি।
এতক্ষ্ণ উচ্ছেপখত পবষয়গুচ্ছলা োড়াও, আিপন আি অনয বকাচ্ছনা কািচ্ছণ আিনাি পনজ বদচ্ছশ অিবা সাচ্ছবক বসবাসকৃত বদচ্ছশ
বফিত বযচ্ছত ভয় িাচ্ছেন? অনুগ্রহিূবক
ে যিাসম্ভব সংপিষ্ট পবিাপিত পববিণ পদচ্ছয় বযাখযা করুন।

অপতপিক্ত জায়িাি প্রচ্ছয়াজন হচ্ছল আিও িৃষ্ঠা বযবহাি করুন ( প্রপত িৃষ্ঠায় এই প্রচ্ছশ্নি নেি ২ ৭.২ উচ্ছেখ করুন এবং আিনাি
আইপিও ( IPO) নেি পদচ্ছয় স্বাক্ষ্ি করুন)।
প্রশ্নিত্র, (িপিচ্ছেদ B),
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8. তচতকৎসার্তিি সমসযা
8.1 গুরুির তচতকৎসার্তিি সমসযা
আিপন, আিনাি পনভেিশীল বা উভচ্ছয়িই বকাচ্ছনা গুরুতি পেপকৎসাজপনত সেসযা িাকচ্ছল তা আোচ্ছদি জানান। এই প্রশ্নিত্র
বফিত বদওয়াি সেয় অিবা যত শীঘ্র সম্ভব আিনাি পেপকৎসাজপনত সেসযাি(সেূহ ) প্রোণাপদ পদন। আেিা আিনাি
সাক্ষ্াৎকাি বনওয়াি িূচ্ছব এই
ে
প্রোণাপদ বদওয়া উত্তে।
আিপন, আিনাি পনভেিশীল অিবা উভয়ই গ্রহণ কিচ্ছেন এেন বকাচ্ছনা োনপসক স্বাস্থয িপিচ্ছষবা অিবা সহায়তা বিচ্ছক িাকচ্ছল
বসটিও উচ্ছেখ করুন।

9. আন্তর্জাতিক সুরক্ষা সাক্ষাৎকার (যারা ৩৫ সাক্ষাৎকার )
ধ্ািা ৩৫ সাক্ষ্াৎকাচ্ছিি সেয়, আিপন বকন আন্তজোপতক সুিক্ষ্াি জনয আচ্ছবদন কচ্ছিচ্ছেন তা আেিা আিনাচ্ছক ক্রজজ্ঞাসা কিচ্ছবা।
আিনাি আচ্ছবদনটি পবচ্ছবেনাি সাহাযযাচ্ছি আিপন
ে
অবশযই আোচ্ছদি সংপিষ্ট তিয পদন। আেিা বুক্রঝ বয আিনাি অপভজ্ঞতাি পকেু
অংশ বলচ্ছত িািািা কষ্টকি হচ্ছত িাচ্ছি। আিপন একজন িুরুষ অিবা একজন নািী সাক্ষ্াৎকাি গ্রহণকািী বা বদাভাষীি সাচ্ছি কিা
বলচ্ছত স্বােন্দযচ্ছবাধ্ কিচ্ছত িাচ্ছিন।
আিপন একজন িুরুষ অিবা নািী সাক্ষ্াৎকাি গ্রহণকািী, বা বদাভাষীচ্ছক অিবা দুজনচ্ছকই োইচ্ছল, এবং এি জনয এখচ্ছনা বকাচ্ছনা
অনুচ্ছিাধ্ না কচ্ছি িাকচ্ছল, আোচ্ছদিচ্ছক জানান। আেিা এিা আচ্ছয়াজন কিাি সবাত্মক
ে
বেষ্টা কিচ্ছবা।
9.1 সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী এবং ফদাভ্াষী
আিপন পক একজন িুরুষ বা নািীি কাচ্ছে সাক্ষ্াৎকাি প্রদান কিচ্ছত িেন্দ কিচ্ছবন?

হযাুঁ

না

উত্তি ‘হযাুঁ’ হচ্ছল, পনচ্ছেি বযচ্ছকাচ্ছনা একটি বাচ্ছে টিক পেহ্ন পদন।
হযাুঁ, আপে একজন িুরুচ্ছষি সাচ্ছি কিা বলচ্ছত িেন্দ

হযাুঁ, আপে একজন নািীি সাচ্ছি কিা বলচ্ছত িেন্দ কিচ্ছবা।

কিচ্ছবা।

প্রশ্নিত্র, (িপিচ্ছেদ B),
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9.2 তবচ্ছিষ সুতবযাতদ
পেপকৎসাজপনত সেসযা বা অক্ষ্েতাি কািচ্ছণ আন্তজোপতক সুিক্ষ্া অপফচ্ছস আিনাি সাক্ষ্াৎকাচ্ছিি সেচ্ছয়

হযাুঁ

আিনাি বকাচ্ছনা পবচ্ছশষ সুপবধ্াপদ প্রচ্ছয়াজন আচ্ছে?

না

উত্তি ‘হযাুঁ’ হচ্ছল, আিনাি কী প্রচ্ছয়াজন তা অনুগ্রহ কচ্ছি আোচ্ছদি জানান।

9.3 ভ্াষাসমূহ
আিনাি প্রিে ভাষা কী ?

আিপন বকান ভাষায় আন্তজোপতক সুিক্ষ্া সাক্ষ্াৎকাি পদচ্ছত িেন্দ কিচ্ছবন?

আিপন পক অনয বকাচ্ছনা ভাষায় কিা বচ্ছলন?

হযাুঁ

না

উত্তি ‘হযাুঁ’ হচ্ছল, বসগুচ্ছলা বকান ভাষা অনুগ্রহিূবক
ে তা
আোচ্ছদি জানান।

উত্তি ‘হযাুঁ’ হচ্ছল, বসই বা বসসব ভাষায় আিপন কতিা
সাবলীল তা আোচ্ছদি জানান।

10. আপিার আচ্ছবদিপচ্ছত্রর স্বপচ্ছক্ষ কাগর্পত্র
এই প্রশ্নিচ্ছত্রি সাচ্ছি, আিনাচ্ছক সকল সহর্লভ্য কািজিত্র পদচ্ছত হচ্ছব বযগুচ্ছলা আিনাি পনচ্ছনাক্ত পবষচ্ছয়ি জনয
আচ্ছবদনিচ্ছত্রি সাচ্ছি সংপিষ্ট হচ্ছত িাচ্ছি:
•

আন্তজোপতক সুিক্ষ্া

•

িাচ্ছে অবস্থাচ্ছনি অনুেপত:

সম্ভব হচ্ছল অনুগ্রহিূবক
ে আোচ্ছদিচ্ছক েূল কািজিত্র জো পদন। আিনাি আচ্ছবদচ্ছনি সাচ্ছি বযসব কািজিত্র জো পদচ্ছত হচ্ছব
তাি নেুনা:

আপিার পতরচয় বহিকারী কাডজ
•
•
•
•

িাসচ্ছিািে
জাতীয় িপিেয়িত্র
ভ্রেচ্ছণি কািজিত্র
ড্রাইপভং লাইচ্ছসন্স

প্রশ্নিত্র, (িপিচ্ছেদ B),
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সিদপত্র এবং ফরকডজ
•
•
•
•

জন্ম
েৃতুয, পববাহ অিবা আইপন সম্পচ্ছকেি সনদিত্র
স্কুচ্ছলি বিকিে
পশক্ষ্ািত সনদিত্র

সদসযপদসমূহ
পনচ্ছনাক্ত সংস্থাগুচ্ছলাি পেটিিত্র বা সদসযিচ্ছদি কািে :
• িাজননপতক দল বা বশ্রপণ
• সপেপত বা সংঘ
• অনযানয দল

পুতলচ্ছির সাচ্ছথ তচটঠপত্র
•

আিনাি পনজ বদশ বা বকাচ্ছনা বদচ্ছশি িুপলশ কতৃি
ে চ্ছক্ষ্ি পেটিিত্র এবং িচ্ছিায়ানা

তচতকৎসার্তিি তচটঠপত্র
•
•

আিনাি িাক্তাচ্ছিি সাচ্ছি পেটিিত্র
আয়ািলযান্ড এবং আিনাি পনজ বদশ অিবা সাচ্ছবক বসবাসকৃত বদচ্ছশি পেপকৎসাজপনত পিচ্ছিািে ।

অিয ফযচ্ছকাচ্ছিা কাগর্পত্র
আিনাি আচ্ছবদনিচ্ছত্রি সাচ্ছি সংপিষ্ট কািজিত্র, বযেন:
•

বফান অিবা বযাংক বিকিে

•

অতীচ্ছত আিনাি অপভবাসচ্ছনি পববিচ্ছণি বকাচ্ছনা কািজিত্র

সংতিষ্ট ফযচ্ছকাচ্ছিা কাগর্পত্র আমাচ্ছদরচ্ছক এখিই তদি
এই নপিিচ্ছত্র বযেনটি আেিা আচ্ছিই বচ্ছলপে, আিনাি আচ্ছবদচ্ছনি স্বিচ্ছক্ষ্ বযবহৃত বযচ্ছকাচ্ছনা কািজিত্র আিপন সংগ্রহ করুন
এবং িাওয়া োত্র দ্রুত বসগুচ্ছলা আইপিও ( IPO)-বত আোচ্ছদি কাচ্ছে জো পদন।
এগুচ্ছলাি েচ্ছধ্য িাক্তাপি সনদিত্র িচ্ছয়চ্ছে। আিপন িাক্তাপি সনদিচ্ছত্রি উিি পনভেি কিাি িপিকল্পনা কিচ্ছল, অতবলচ্ছে িা সংগ্রহ
করুি এবং পাওয়া মাত্র দ্রুি ফসগুচ্ছলা আইতপও ( IPO)-ফি আমাচ্ছদর কাচ্ছছ র্মা তদি।
আিপন এখন কািজিত্র প্রদান কিচ্ছত না োইচ্ছল আচ্ছবদনিচ্ছত্র আিনাি প্রদত্ত তিয পবশ্বাস কিচ্ছত আোচ্ছদি সেসযা হচ্ছব। এিা
আিনাি আচ্ছবদনিচ্ছত্রি পবিচ্ছক্ষ্ বযচ্ছত িাচ্ছি বয কািচ্ছণ আেিা আিনাি আচ্ছবদনটি বাপতল কিচ্ছত িাপি।
আপিার সাক্ষাৎকাচ্ছরর িূযিিম তিি কাযতদবস
জ
পূচ্ছব জ, আিনাি বযচ্ছকাচ্ছনা কািজিত্র এই অপফস কতৃক
ে িৃহীত হচ্ছব। আিপন
বয সকল কািজিত্র জো পদচ্ছেন বসগুচ্ছলা পনচ্ছে তাপলকাভুক্ত করুন।
আপিার প্রদত্ত প্রতিটি কাগর্পচ্ছত্র অবিযই আপিার িাম ও বযস্তক্তগি আইতড িের তলখচ্ছি ভ্যলচ্ছবি িা।

প্রশ্নিত্র, (িপিচ্ছেদ B),
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10.1 আপিার আচ্ছবদিপচ্ছত্রর স্বপচ্ছক্ষ আমাচ্ছদর কাচ্ছছ র্মা ফদওয়ার মি ফকাচ্ছিা কাগর্পত্র আপিার কাচ্ছছ আচ্ছছ
তক?
অনুগ্রহিূবক
ে একটি বাচ্ছে টিক পেহ্ন পদন।

হযাুঁ

না

‘হযাুঁ’ হচ্ছল, অনুগ্রহিূবক
ে পনচ্ছেি তিযগুচ্ছলা পদন।
আিপন বয সকল কািজিত্র জো পদচ্ছেন এবং বসগুচ্ছলা সম্পচ্ছকে পনচ্ছেি তিযগুচ্ছলা তাপলকাভুক্ত করুন। প্রচ্ছয়াজন হচ্ছল
অনুগ্রহিূবক
ে অপতপিক্ত িৃষ্ঠা বযাি করুন এবং বসগুচ্ছলাচ্ছত বযই প্রচ্ছশ্নি উত্তি পদচ্ছেন তাি নেি উচ্ছেখ করুন।
1.

বকান নপিিত্র।

2.

নপিিচ্ছত্র তাপিখ

3.

আিনাি পনপদে ষ্ট

িাকচ্ছল তা উচ্ছেখ

আচ্ছবদনিচ্ছত্রি সাচ্ছি

করুন।

নপিিত্রটি বযভাচ্ছব

4.

এটি বযই ভাষায়
পলপখত।

সম্পপকেত।

11. িথয সুরক্ষার তবজ্ঞতপ্ত
অপভবাসন িপিচ্ছষবা পবতিণ এি আন্তজোপতক সুিক্ষ্া অপফস ( আইপিও) পবোি পবভাচ্ছিি একটি অংশ। আিনাি প্রদত্ত সকল তিয
এবং বযক্রক্তিত উিাত্ত আইপিও বিািনীয় বচ্ছল পবচ্ছবেনা কিচ্ছব। আচ্ছবদনকািীি িপিেয় বিািন িাখা পনক্রিত কিচ্ছত আন্তজোপতক
সুিক্ষ্া আইন ২০১৫ আোচ্ছদিচ্ছক সকল বািপবক িদচ্ছক্ষ্ি পনচ্ছত বাধ্য কচ্ছি। এোড়া আেিা ইইউ সাধ্ািণ তিয সুিক্ষ্া নীপতোলা,
২০১৮ অনুসিণ কপি।
পবোি পবভািচ্ছক প্রদত্ত তিয আেিা প্রণীত আইন অনুযায়ী শুধ্ু অনযানয অনুচ্ছোপদত সংস্থাগুচ্ছলাি সাচ্ছি বশয়াি কিচ্ছবা।
আইপিও এি সাধ্ািণ তিয সুিক্ষ্া বিািনীয়তা পবজ্ঞপপ্ত ( IPO (PP) 52) এি সম্পূণ পববৃ
ে পত আইপিও এি ওচ্ছয়বসাইি www.ipo.gov.ie
এ িাওয়া যাচ্ছব।
পবোি পবভাচ্ছিি তিয সুিক্ষ্া নীপতি সম্পূণ পববৃ
ে পত www.justice.ie/en/JELR/Pages/Data_Protection এই পলংচ্ছক িাওয়া যাচ্ছব।

12. এই প্রশ্নপত্রটি পূরচ্ছণ সহচ্ছযাতগিা
12.1 এই প্রশ্নপত্রটি তক আপতি তিচ্ছর্ পূরণ কচ্ছরচ্ছছি?
অনুগ্রহিূবক
ে একটি বাচ্ছে টিক পেহ্ন পদন।

হযাুঁ

না
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উত্তি ‘না’ হচ্ছল, এই প্রশ্নিত্রটি িূিণ কিচ্ছত বক আিনাচ্ছক সহচ্ছযাপিতা কচ্ছিচ্ছে? (চ্ছযই বযক্রক্ত এটি সম্পন্ন কচ্ছিচ্ছেন পতপন এই
অংশটি িূিণ কিচ্ছত িাচ্ছিন।)
নাে:
টিকানা:

আচ্ছবদনকািীি সাচ্ছি সম্পকে :

আচ্ছবদনকািী বকন এই প্রশ্নিত্রটি িূিণ কিচ্ছত িাচ্ছিনপন তাি কািণ বযাখযা করুন।

13. আইতি প্রতিতিতযর তববৃতি ও স্বাক্ষর
13.1 আইতি প্রতিতিতযচ্ছক এটি পূরণ করচ্ছি হচ্ছব
আপে বঘাষণা কিপে বয এই প্রশ্নিত্রটি িূিণ কিচ্ছত আপে আচ্ছবদনকািীচ্ছক সহচ্ছযাপিতা কচ্ছিপে।
আইপন প্রপতপনপধ্ি স্বাক্ষ্ি:

তাপিখ:

প্রশ্নিত্র, (িপিচ্ছেদ B),
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14. আচ্ছবদিকারীর তববৃতি ও স্বাক্ষর
14.1 অিুগ্রহপূবক
জ পড়ুি ও তিচ্ছচ স্বাক্ষর করুি
যিাযি স্থাচ্ছনি বােগুচ্ছলাচ্ছত টিক পেহ্ন পদন, এবং পনচ্ছে স্বাক্ষ্ি ও আিনাি নােসহ তাপিখ পদন।
আপে বুঝচ্ছত বিচ্ছিপে:
•

আপে আোি ও আোি উিি পনভেিশীল(চ্ছদি) িক্ষ্ বিচ্ছক এই প্রশ্নিত্রটি িূিণ কিপে

হযাুঁ

•

আোি উিি পনভেিশীল সবাই এই আচ্ছবদচ্ছনি অন্তভুক্ত
ে হচ্ছব।

না

আপে এই প্রশ্নিচ্ছত্রি ১১ নেি িচ্ছয়চ্ছে উচ্ছেপখত আইপিও ( IPO) এি তিয বিািনীয়তা পবজ্ঞপপ্ত স্বীকাি

হযাুঁ

না

কিপে।

আপে বুঝচ্ছত বিচ্ছিপে বয আপে আোি উিি পনভেিশীল সন্তানাপদ যািা আইপিশ নািপিক নয় তাচ্ছদি িচ্ছক্ষ্
আন্তজোপতক সুিক্ষ্াি আচ্ছবদন কচ্ছিপে বচ্ছল িণয হচ্ছব। আোি উিি পনভেিশীল সন্তানাপদ তািা, যািা:
•

আপে এই আচ্ছবদন কিাি সেয় আয়ািলযাচ্ছন্ড পেল এবং বয়স ১৮ এি পনচ্ছে

•

আপে আচ্ছবদনকািী িাকা অবস্থায় আয়ািলযাচ্ছন্ড জন্মগ্রহণ কচ্ছিচ্ছে

হযাুঁ

•

আপে আচ্ছবদনকািী িাকা অবস্থায় ১৮ বেি বা এি বেচ্ছয় কে বয়চ্ছস আয়ািলযাচ্ছন্ড প্রচ্ছবশ কচ্ছিপেল।

না

আপে অবিত বয আোি সাচ্ছি সম্পপকেত অনয বকাচ্ছনা আচ্ছবদনকািী বা আোি বকসটিি সাচ্ছি বযচ্ছকাচ্ছনাভাচ্ছব

হযাুঁ

সংযুক্ত অনয বকাচ্ছনা বকস যাোই কিচ্ছত আোি প্রদত্ত তিয বযবহাি কিা হচ্ছত িাচ্ছি।

না

আপে অঙ্গীকাি কিপে বয এই প্রশ্নিচ্ছত্র প্রদত্ত তিযাবপল িপিিূণ ,ে সতয এবং পনভুল
ে ।
►আচ্ছবদনকািীি স্বাক্ষ্ি:

►তাপিখ:

►আচ্ছবদনকািীি িুচ্ছিা নাে:

►তাপিখ:

প্রশ্নিত্র, (িপিচ্ছেদ B),
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