
বাাংলাদেদের নাগররকদের বসবাদসর অনুমরি: 
            অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আর্েদনপত্র জমা চাল ুহর্ের্ে   
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গ্রীস ও োাংলার্দর্ের মর্যয দ্বিপাদ্বিক চুদ্বির পর, দ্বগ্রর্স েসোসরত োাংলার্দদ্বে নাগদ্বরকরা যার্দর 
েসোর্সর অনমুদ্বত ননই , তার্দর কার্জর জনয অস্থােী েসোর্সর অনুমদ্বত পাওোর অদ্বযকার রর্ের্ে। 

1. গুরুত্বপরূ্ণ িথ্য 

- েতে  হল গ্রীর্স অেস্থান শুরু ৯ ফেব্রুযারর, ২০২২  এর আর্গ হর্ত হর্ে । 

-আর্েদন জমা নদওোর আর্গ, আগ্রহীর্দর গ্রীর্স অেদ্বস্থত বাাংলাদেে েিূাবাদসর িারলকায 

রনবন্ধন করর্ত হর্ে (যদ্বদ তারা ইদ্বতমর্যয দ্বনেদ্বিত না থার্ক)। 

- আগ্রহীরা এই অনুমদ্বতপর্ত্রর জনয ১০  জলুাই, ২০২৩ পযেন্ত আর্েদন জমা দ্বদর্ত পারর্েন। 

- অনুমরিপত্রটি ৫ বছদরর জনয কাযেকর থাকর্ে (ফাইল জমা করার তাদ্বরখ নথর্ক)। 

- এটি ফমৌসুমী কাদজর সুর্যাগ প্রদান করর্ে (চাই তা কৃদ্বি খার্ত নহাক ো অনয নকান 
অথেননদ্বতক খার্ত নহাক) সুতরাাং, এটি AMKA এোং ভ্যাট নম্বর (আদ্বফদ্বম) প্রদার্নর মাযযর্ম েীমা 
(ইন্সুর্রন্স) এর সম্ভােনা রার্খ। 

- অনূর্মাদন প্রাপ্তর্দর েের্র কমপর্ি রিন (৩) মাস বাাংলাদেদে রেদর ফেদি হদব (সুতরাাং প্রদ্বত 

েের সেোদ্বযক নয (৯) মাস গ্রীদস বসবাস ও কাজ করদি হদব। 

-পাাঁচ (৫) বছর ফপররদয োওযার পর অনুর্মাদর্নর নমোদ নেি হর্ে যার্ে, তখন এর যারকর্দর 
নোেন করার অদ্বযকার থাকর্ে না, এোং অনয আোদ্বসক অনুর্মাদর্নর জনয আর্েদন করার 
অদ্বযকারও থাকর্ে না এোং এদেে ফছদে ফেদে রেদর ফেদি বাধ্য থ্াকদব।  

 

2.  প্রদযাজনীয কাগজপত্র : 
• আর্েদন জমা নদওোর জনয ৭৫ € (ফকাড ২১৪৮) এোং তারপর আঙ্গরু্লর োপ ো 
(োর্োর্মদ্বিক নেটা) পদ্বরর্িোর জনয অনুরুপ ফী প্রদান করর্ত হর্ে। অনুর্মাদন দ্বপ্রন্ট করার 
জনয ১৬ € (ফকাড ২১১৯) ফী প্রদান করর্ত হর্ে। ফী অনলাইর্নর মাযযর্ম  ই-পারার্ভ্ার্লা (E-

PARAVOLO) ো নকপ (KEP) এ োস্তোেন কর্র উর্েদ্বখত অথে নযর্কান েযাাংর্ক জমা দ্বদর্ত 
হর্ে। 

 

• একটি ববধ্ পাসদপাদটণ র সমস্ত পষৃ্ঠা স্ক্যান করা একটি PDF োইল করদি হদব, যার নমোদ 
আর্েদন জমা নদওোর অন্তত ২ েের পর নেি হর্ে৷(অথোৎ পাসর্পার্টে র নুন্নুতম ২ েৎসর 
নমোদ থাকর্ত হর্ে) 
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• রনদযাগকিণ া মারলদকর োরযত্বেীল ফ াষর্া সহ একটি রপরডএে োইল নয, এটি 
আর্েদনকারীর্ক কার্জ দ্বনর্োগ করর্ত চর্লর্ে, এোং তা জনপ্রোসর্নর ইউদ্বনফাইে দ্বেদ্বজটাল 
নপাটে ার্লর মাযযর্ম অনলাইর্ন জাদ্বর করা থাকর্ত হর্ে। তার্ত অেেযই দ্বনম্নদ্বলদ্বখত দ্বেিে উর্েখ 
করর্ে: "আমার রনদজর োরযদত্ব এবাং োরস্ত ফজদন, ো আইন ১৫৯৯/১৯৮৬ এর ৬ নাং অধ্যাদযর 

এর ৬ নাং অনুদেদে উদেখ রদযদছ, আরম ফ াষর্া কররছ ফে একজন রনদযাগকিণ া মারলক 
রহসাদব (আরেরম বা কর রনবন্ধন নম্বর সহ………..) অথ্ণননরিক কােণকলাদপর ফেদত্র 
……………….. (কৃরষ অথ্ণনীরি বা অনযানয) আরম এই লদে গর্প্রজািন্ত্রী বাাংলাদেদের 
নাগররকদের রনদযাগ করদি চাই ……………….., েরে রিরন গ্রীস এবাং বাাংলাদেদের মদধ্য 
মাইদগ্রেন অযান্ড ফমারবরলটি (আইন ৪৯৫৯/২০২২) এর মদধ্য সমদ ািা স্মারদকর অনুদেে ৫ 

অনুোযী বসবাদসর অনুমরি পাওযার  আদবেন জমা ফেন। 
 

• একটি  স্ক্যান করা রপরডএে োইল ফেখাদন কমপদে এক বা একারধ্ক প্রমানপত্র োদি ৯ 
ফেব্রুযারর ২০২২ সাদলর আদগ এদেদে প্রদবে এবাং বসবাদসর প্রমার্ নদওো থাকর্ে ।  

প্রমাণপর্ত্রর  উদাহরণ: 
 
i)আইন ৪২৫১/২০১৪ এর ১৩A অনুর্েদ অনুসার্র দ্বনর্োগ ও কার্জর অনুর্মাদন পত্র ো (কৃদ্বি 
অথেনীদ্বতর্ত অদ্বনেদ্বমত আোদ্বসক অদ্বভ্োসী ভূ্দ্বম শ্রদ্বমকর্দর সার্থ কাজ কর্রর্ে) 

ii) আইন ৩৯০৭/২০১১ অনুযােী নদে নথর্ক অপসারণ স্থদ্বগত করার দ্বসদ্ধার্ন্তর অনুদ্বলদ্বপ, 

(iv)(নরদ্বসর্েন্ট পারদ্বমট) ো েসোর্সর অনুমদ্বত প্রদান ো নোের্নর অনুর্রার্যর জনয প্রতযাখযার্নর 
দ্বসদ্ধার্ন্তর অনুদ্বলদ্বপ, 

v) আর্েদনকারীর নার্ম গ্রীক দ্বেদযুৎ, পাদ্বন, নমাোইল ো নটদ্বলর্ফান দ্বেল, 

vi) সরকারী কতৃে পি ো দ্বের্মাস কতৃে ক জাদ্বরকৃত নকার্না অনুদ্বলদ্বপ; 

vii) একটি অস্থােী ো স্থােী েসোর্সর অনুমদ্বত ো ASYLUM তথা আশ্রর্ের জনয অনুর্রায জমা নদওোর 
প্রমাণ (আন্তজে াদ্বতক সুরিা দ্বস্থদ্বত), 

viii) পূর্েে নমোর্দাত্তীণে েসোর্সর অনুমদ্বত, 

ix) েযাাংক, মাদ্বন িান্সফার নরাকার, বের্দদ্বেক মদু্রা এোং নপর্মন্ট নসো প্রদানকারীর মাযযর্ম োাংলার্দর্ে 
পাঠার্না নরদ্বমর্টর্ন্সর রদ্বসদ; 

x) সরকারী দ্বেিা প্রদ্বতষ্ঠান ো রাষ্ট্র িারা তত্ত্বােযার্ন থাকা প্রদ্বতষ্ঠান নথর্ক গ্রীক ভ্ািার নকার্সে 
অাংেগ্রহর্ণর প্রোংসাপত্র, 

xii) হাসপাতার্ল ভ্দ্বতে র প্রমাণ, 

xiii) পুদ্বলে কমেকতে ার্দর নদে নথর্ক প্রস্থার্নর আর্দর্ের ননাট, 

xiv)নকান  (োিার, উদ্বকল ো এযরর্ণর কার্রা)  েযদ্বিগত অনুদ্বলদ্বপ ,(নকউ  তাাঁর  দাদ্বেত্বেীল  
হর্েদ্বেল এই যরর্ণর ন ািণাপত্র েযতীত), নযগুদ্বল  পােদ্বলক ো অনযানয সরকারী অদ্বফস কতৃে ক  ইসুয 
প্রতযদ্বেত হর্ের্ে।  এটা প্রতযদ্বেত হর্ে অনুদ্বলদ্বপর উপর "দ্বের্েদ্বচত"  এোং তার তাদ্বরখ  দ্বহর্সর্ে 

xv) প্রমাণ নয পাসর্পাটে টি ৯ নফব্রুোদ্বর ২০২২ এর আর্গ দ্বগ্রর্সর কনসুযলার কতৃে পি িারা ইসুয করা 
হর্েদ্বেল। অথো আর্েদনকারী গ্রীর্স োাংলার্দর্ের কনসযুলার কতৃে পর্ির কার্ে ৯ নফব্রুোদ্বর ২০২২ এর 
আর্গ একটি ভ্রমণ নদ্বথ ইসুযর জনয আর্েদন জমা দ্বদর্ের্েন। 

 
 
 

3. আদবেদনর জনয রনদেণ েনাবলী : 
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আর্েদনটি অনলাইর্ন অদ্বভ্োসন ও আশ্রে মন্ত্রণালর্ের ওর্েেসাইট প্ল্াটফর্মে  করা যার্ে। 

• প্রথর্ম এখার্ন প্রর্েে করর্েন (ইর্লক্ট্রদ্বনক জমা নদওোর মাযযর্ম নরদ্বসর্েন্স পারদ্বমট মঞ্জুর করার 
অনুর্রায) 

• তারপর ওোকে  ো কাজ কযাটাগদ্বরর্ত যান 

• োাংলার্দর্ের (N৪৯৫৯/২০২২) নাগদ্বরকর্দর সামদ্বেক কমেসাংস্থান দ্বনেোচন করুন 

• আর্েদন ো application জমা দ্বদন দ্বনেোচন করুন (যা দ্বনর্দে র্ের পর্র নীল ের্ে রর্ের্ে) 

•  স্ক্রীর্ন ক্রমানসুার্র প্রদদ্বেেত োদ্বক যাপগুদ্বল অনুসরণ করর্ত থাকুন, নযমন  (একটি নমাোইল 
নফান নম্বর পূরণ করুন → একটি নকাে পূরণ করুন যা একটি sms এর মাযযম আসর্ে → 

আর্েদন জমা নদওোর জনয "আদ্বম" ো "দ্বনজ" চেন করুন একটি ইর্মইল পূরণ করুন এোং 
ওই ইর্মইল এ নযই নকাে আর্স ঐটা পূরণ করুন → জনসাংখযা সাংক্রান্ত তথয পরূণ করা, ভ্রমণ 
নদ্বথর দ্বেেরণ এোং োসস্থার্নর দ্বেেরণ পূরণ করুন → প্রদত্ত দ্বফ ো পারার্ভ্ার্লা নকাে পূরণ 
করুন → সমথেনকারী প্রমানাদ্বদর সার্থ ফাইলগুদ্বল আপর্লাে করুন → আপনার প্রমাণাদ্বদগুর্লা 
আোর পরীিা করুন এোং আর্েদন জমা নদওো → আর্েদন জমা এোং ইর্মর্লর রদ্বসদ 
দ্বনদ্বিতকরণ করুন → সেের্েি প্রাপ্তে নদ্বথ দ্বপ্রন্ট করুন)। 

 
রব দ্রঃ : অনলাইন আর্েদর্নর মাযযর্ম জমা নদওো েনািকরণ নদ্বথ একটি অতযন্ত গুরুত্বপূণে দদ্বলল, যা 
োাংলার্দেী নাগদ্বরকর্ক এর্দর্ে অস্থােী আইদ্বন েসোস, নগ্রফতার, প্রোসদ্বনক আটক এোং দ্বনেোসন নথর্ক 
সুরিা দ্বদর্ে ,এোং েীমা ও কাজ করার অদ্বযকার দ্বদর্ে, শুযুমাত্র োাংলার্দর্ে যাতাোর্তর অদ্বযকার দ্বদর্ে। 
নসই কারর্ণ যারা আর্েদন ফাইল জমা করর্েন যতিণ না তার্দর েসোর্সর অনুমদ্বত ইসুয করা হে, 

তার্দর অেেযই একটি েনািকরণ েুকুর্মন্ট  দ্বহসার্ে এই েনািকরণ নদ্বথ অেেযই সর্ঙ্গ আনর্ত হর্ে। 

 


