
আমাদের সাদে
য�াগাদ�াগ করুন 
ERRIN কর ্মসূচির আওতায় প্রত্াবত্মনকারীদের সহায়তার 
জন্ ঢাকা, রুন্সিগঞ্জ, টাঙ্াইল, চসরাজগঞ্জ, নারচসংেী, 
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এর অচিস রদয়দে।
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ERRIN 
সম্পদককে

অফিবাসীদের প্রত্যাবতকেন ও পুনদরকত্ীকরদে 
য�ৌে পেদক্দপ সহায়তাোন
ইউদরাফপয়ান ফরটান কে অ্যান্ড ফরইফটিদরেশন যনটওয়াককে 
(European Return and Reintegration Network - ERRIN) 
হল ১৫ টট সহদ�াগী নেদশর একটট সংঘ ন�টট নসইসকল 
অচিবাসীদের প্রত্াবত্মন ও পুনদরকত্ীকরদের নষেদত্ 
সহায়তাোন কদর �ারা ইউদরাদপ থাকদত পাদরন না, বা আর 
থাকদত িান না। ননটওয়াক্মটট রাতৃিূচরদত প্রত্াবত্মনকারী 
ব্ন্তিদের জন্ চবচবধ রকর প্রদয়াজন নরটাদনার ব্বস্া কদর, 
পরারশ ্ম নেয়, নরিারাল, এবং পুনদরকত্ীকরদে সহায়তা প্রোন 
কদর।

কর ্মসূচিটটর অধীদন, IRARA বাংলাদেদশ পুনঃঅঙ্ীিূতকরদে 
প্রাথচরক পেদষেপ রেহেকারী িুন্তিবদ্ধ পচরদেবা প্রোনকারী 
প্রচতষ্ান ন�টট নবেচ্ায় ও নজারপূব ্মক প্রত্াবত্মনকারী উিয় 
ধরদনর অচিবাসীদের সহায়তা কদর।

ERRIN, ইউদরাপীয়ান ইউচনয়দনর অ্াসাইলার, রাইদরেশন অ্ান্ড 
ইচন্দরেশন িান্ড (AMIF) এর রাধ্দর অথ ্মসাহা�্ পায়, এোড়া 
এটট প্রকদপের অংশীোর জাতীয় সংস্াগুচলর কাে নথদকও 
অথ ্মসাহা�্ নপদয় থাদক।

আদরা জানুন: www.returnnetwork.eu

ERRIN 
সহদ�াগী যেশসমূহ

ইউদরাপীয়ান পাটকেনার ইনফটিঠটউশন
অফ্রিয়া নিডাদরল চরচনচ্রি অি ইদন্চরয়র
রেীস চরচনচ্রি অি ইদন্চরয়র অ্ান্ড অ্াডচরচনদ্রিটটি 

চরকন্রিাকশন
জাম কোফন নিডাদরল চরচনচ্রি অি ইদন্চরয়র, চবন্্ডং অ্ান্ড 

কচরউচনটট - নিডাদরল অচিস ির রাইদরেশন অ্ান্ড 
চরচিউন্জস

যেনমাককে চরচনচ্রি অি ইচরদরেশন অ্ান্ড ইচন্দরেশন
নরওদয় নরউইজান ডাইদরক্টদরট অি ইচরদরেশন
যনোরল্যান্ডস চরচনচ্রি অি জাচটিস অ্ান্ড চসচকওচরটট - চরপ্াটরিদয়শন 

অ্ান্ড চডপাি্মার সাচি্মস
ফিনল্যান্ড চিচনশ ইচরদরেশন সাচি্মস
ফ্ান্স চরচনচ্রি অি ইদন্চরয়র - অচিস ির ইচরদরেশন অ্ান্ড 

ইচন্দরেশন
যবলজজয়াম নিডাদরল এদজন্সি ির ে্ চরদসপশন অি অ্াসাইলার 

চসকারস /নিডাদরল ইচরদরেশন অচিস
মাল্া চরচনচ্রি ির নহার অ্াদিয়াস ্ম অ্ান্ড ন্াশানাল 

চসচকউচরটট
�ুক্তরাজ্য নহার অচিস
লুদসেমবাগ কে চরচনচ্রি অি িদরন অ্ান্ড ইউদরাপীয়ান অ্াদিয়াস ্ম
সুইজারল্যান্ড নটিট নসদরেটাচরয়াট ির রাইদরেশন
সুইদেন সুইচডশ রাইদরেশন এদজন্সি 
যপেন চরচনচ্রি অি নলবার, ইচরদরেশনস অ্ান্ড নসাসাল 

চসচকওচরটট - চডপাট্মদরন্ অি রাইদরেশন

প্রত্যাবতকেনকার ী 
অফিবাস ীদের জন্য 

ERRIN 
পুনদরকত্ীকরে কম কেসূফচ

বাংলাদেশ
বাংলা



আপফন ফক
সহায়তা পাওয়ার জন্য য�াগ্য?
আপচন �চে বাংলাদেদশর নাগচরক হন এবং নকাদনা ERRIN 
(পাতার উদ্াচেদক তাচলকািুতি*) সহদ�াগী নেশ নথদক 
প্রত্াবত্মন করদত িান বা করদত হয়, তাহদল আপচন কর ্মসূচি 
নথদক সুচবধা পাওয়ার ন�াগ্ হদত পাদরন। 

প্রত্াবত্মনকারীরা সকল বয়দসর ও নরেেীর, নবেচ্ায় এবং 
নজারপূব ্মক উিয় ধরদনর প্রত্াবত্মনকারীই হদত পাদর, এবং 
তারা চনদ্াতি নরেেীর অন্তিু্মতি হদত পাদর:

• আরেয় প্রাথথী
• প্রত্াখ্াত আরেয় প্রাথথী
• চনয়চরত ও অচনয়চরত অচিবাসী
• একাকী নাবালক
• অন্ান্ চবপন্ন ব্ন্তি

সহদ�াগী নেশটটর োচয়ত্বশীল কতৃ ্মপদষের দ্ারা ন�াগ্তা 
চনধ ্মাচরত হয়। ওইসকল কতৃ ্মপদষের দ্ারা একটট ইচতবািক 
�ািাইদয়র পদরই শুধু পুনদরকত্ীকরদে সহায়তা প্রোন করা 
হদব।

আপচন �চে একটট সহদ�াগী নেশ নথদক প্রত্াবত্মন কদর 
থাদকন এবং আপচন এখনও প� ্মন্ত পুনদরকত্ীকরে সহায়তার 
জন্ আদবেন না কদর থাদকন তাহদল তাসত্তদত্বও আপচন 
ন�াগ্ হদত পাদরন। অনুরেহ কদর আদরা তদথ্র জন্ IRARA 
অচিসগুচলদত ন�াগাদ�াগ করুন।

আপফন
কীিাদব আদবেন করদত পাদরন?
আপচন ERRIN সহদ�াগী নেশগুচলর নকাদনা একটটর ERRIN 
ন�াগাদ�াদগর রাধ্দর আদবেন করদত পাদরন। আপনার 
সরাজ করথী বা পরারশ ্মোতার কাদে আদরা তথ্ নপদত পাদরন।

ERRIN সহদ�াগী নেদশর অনুদরােন পাওয়ার পদরই শুধু 
আপনার পুনদরকত্ীকরে পচরদেবাগুচল সন্রেয় হয়। 

আপচন �চে ইদতারদধ্ই বাংলাদেদশ চিদর চগদয় থাদকন তাহদল 
এই িদর ্মর নপেন চেদক থাকা ন�াগাদ�াদগর চববরে ব্বহার 
কদর IRARA’র স্ানীয় প্রচতচনচধর (ব্্াক)  সাদথ ন�াগাদ�াগ 
করার রাধ্দর আপচন আদবেন করদত পাদরন।

কী কী
সহায়তা প্রোন করা হদত পাদর?
ERRIN কর ্মসূচির অধীদন একজন প্রত্াবত্মনকারী চহসাদব 
আপচন একাচধক প্রত্াবত্মন ও পুনঃঅঙ্ীিূতকরে পচরদেবা 
পাওয়ার উপ�ুতি হদত পাদরন ন�গুচল আপনার চনদজর নেদশ 
চিদর আসার পদর শুরু করদত আপনাদক সাহা�্ করার জন্ 
IRARA রাধ্দর প্রোন করা হয়। 

পচরদেবাগুদলা  নগে অদথ ্ম না চেদয় অন্িাদব প্রোন করা 
হয় (�চে না অন্ চকেু বলা হদয় থাদক) এবং পচরদেবাগুদলা 
আপচন নকাথা নথদক আসদেন, আপনার চববরে, এবং 
আপনার নকাদনা সুচনচে্মষ্ট িাচহো আদে চকনা তার উপর চনি্মর 
কদর চিন্ন-চিন্ন হদত পাদর। 

য�
পদ্ধফত অনুসরে করদত হদব

প্রস্াদনর আদগ

ERRIN সহদ�াগী নেদশর কতৃ ্মপষে আপনার আদবেন 
অনুদরােন করদল প্রদয়াজনীয় ব্বস্া ননয়ার নষেদত্ তথ্ 
সহদ�াগীতা নপদত সাহা�্ পাওয়ার IRARA (www.irara.org) 
নক অনুদরাধ জানাদত পাদরন।  

আপফন যপৌঁছাদনার পর

বাংলাদেদশ নপৌঁোদনার পদর IRARA আপনাদক প্রাথচরক 
সহায়তা প্রোন করদত পাদর। 

চবরানবন্দর নথদক চনদয় �াওয়া বা আগরদনর স্াদন অি্থ ্মনা

নেদশর অি্ন্তদর পরবতথী ভ্ররে সহায়তা

সারচয়ক বাসস্ান 

জরুচর চিচকৎসাগত পচরি� ্মার জন্ নরিারাল 

অন্ান্ প্রাথচরক অপচরহা� ্ম ন্জচনসগুচল

পুনদরকত্ীকরে পফরদেবা

এরন একটট উপদ�াগী কদর নতালা পুনঃপ্রচতষ্া পচরকপেনা 
গদড় নতালার জন্ IRARA আপনার সাদথ কাজ করদব ন�টট 
রঞ্ত জরু করা উপলব্ধ রাচশর আওতার রদধ্, আপনার 
পচরচস্চত ও িাচহোগুচলদক চবদবিনা কদর। পচরদেবাগুচলর 
অন্তিু্মতি হদত পাদর:

সারান্জক, আইচন এবং চিচকৎস সহায়তা

েীঘ ্ম-নরয়ােী আবাসন সহায়তা

সু্ল-চশষো ও িাো প্রচশষেে

কর ্ম চনদয়াগ সহায়তা 

কাচরগচর ও বতৃ্তচতরূলক প্রচশষেে

ব্বসা শুরু করায় সহায়তা 

চবপন্ন েলগুচলর জন্ প্রদয়াজনরাচিক সহায়তা

IRARA পফরফচফত
বাংলাদেদশ ERRIN কর ্মসূচির পচরদেবা সরুহ প্রোদনর জন্ 
BRAC এর সাদথ একদ�াদগ কাজ কদর। সকল নাগচরদকর কাদে 
নপৌেঁাদনার জন্ 1972 সাদল প্রচতটষ্ত BRAC প্রায় 97.000-এর 
নবচশ করথী চনদয়াগ কদরদে �ারা নেশ জদুড় েচড়দয়-চেটটদয় 
থাকা অসংখ্ ব্্াক কা� ্মালদয়র ননটওয়াক্ম ব্বহার কদর 
নপশাোর পরারশ ্ম-নসবা প্রোন কদরন।

সকল IRARA নপশাোরী পরারশ ্মোনকারীরা বাংলাদেদশর 
নাগচরক এবং সিল পুনদরকত্ীকরদের জন্ ব্ন্তিগত 
িাচহো-উপদ�াগী পরারশ ্ম ও সহায়তা প্রোন করার রাধ্দর 
নাগচরকদের পুনব ্মাচসত করার ব্াপক অচিজ্ঞতা আদে।

*অনুগ্রহ করে খেয়াল করুন খে খনটওয়াক্কটটে সকল 
সহরোগী খেশগুলল বর্কমান সমরয় বাংলারেরশ ERRIN এে 
মাধ্যরম প্রেত্ত পুনরেকত্ীকেণ সহায়রা ব্যবহাে করে না। 
এটট পলেবর্কন-খোগ্য। সাম্প্রলরক রর্্যে জন্য আপনাে 
পোমশ ্কোনকােীে সার্ ক্া বলুন।


