অপােরশন # নটফেগােটন
কানািডয়ান

ায়শই জ

াইেভট

নসরিশপ

ািসত

াবলী

অপােরশন # নটফেগােটন িক?
অপােরশন # নটফেগােটন হেচছ পাপুয়া িনউ িগিন এবং নাউ

ীেপ ২০১৩ সাল

থেক আটক থাকা যাগ শরণাথ েদর জন িনরাপদ পুনবাসন িদেত এক ট
বসরকাির

চারািভযান।

কান কান সং া অপােরশন # নটফেগােটনএর অংশ?
হইটসলােরর কানাডা কয়ািরং সাসাই ট, িব.িস. এবং ভ ানকুভােরর মােজইক, িব.
িস. সং াসমূহ কানাডায় এই

ক ট

সরকােরর সােথ শরণাথ েদর কানাডায়
কেরেছ।

ক ট অে

িলয়ান

কের) উদার সমথন এবং অে
মাধ েম
স

কের িছল। মােজইক কানাডার
নসর ও পুনবাসেনর জন এক ট চ

ােসবীেদর (যারা আেবদন ফম িল স
িলয়ার শরণাথ কাউ

ক ট উপকৃত হেয়েছ।

ূণ

েলর (আরিসওএ) অনুদােনর

ক ট ইউএনএইচিসআর এবং অন ান

দােয়র অংশীদারেদর যমন অ াডস -আেপর সােথও ঘিন সহেযািগতায়

কাজ কের।

আিম কীভােব

কে র জন িনব ন করব?

এখােন অনলাইন িনব করণ ফেমর এক ট িল : (আপিন ইিতমেধ এ ট কের
থাকেল আবার িনব ন করেবন না)

https://www.mosaicbc.org/services/settlement/refugees/onf/

অপােরশন # নটফেগােটন
কানািডয়ান

াইেভট

ায়শই জ
যিদ আিম এই

নসরিশপ

ািসত

াবলী

কে র জন িনব নভ

হই তেব িক এর

অথ আমার আেবদন ট কানািডয়ান সরকার

হণ

কেরেছ?
না, তা হয় না।
কে র জন িনব ভ
নটফেগােটন

করার অথ কবল এই

ক ট অপােরশন #

কে র আওতায় বসরকারী শরণাথ

লাকেদর ডাটােবেস আপনার নাম যু

করেত স

নসরিশেপর জন িবেবিচত
ম।

এর অথ এই নয় য আপনার কানাডায় আসার আেবদন ট কানাডা সরকার

হণ

কেরেছ।

যিদ আিম এই
িক গ ারাি

কে র সােথ িনব নভ

যু

য আিম ব

হই তেব আিম

গতভােব কানাডায়

নসর হব?
না, আপিন গ ারাি
আমরা গ ারাি

যু

িদেত স

না।
ম নই য মােজইক ারা আপনােক

নসর করার

জন এক ট আেবদন কানািডয়ান সরকােরর কােছ জমা দওয়া হেব। আপনার
এখনও কানাডায় ব
হেব।

গত

নসরিশেপর জন

ক ট অনুদান এবং

নসরিশপ

ট িলর

কারা কানাডায় ব

যাগ তার মানদ পূরণ করেত
িত বছর কানািডয়ান সরকার কতৃক বরা কৃত

াপ তার উপরও িনভর কের।

গতভােব

নসর হওয়ার যাগ ?

অপােরশন # নটফেগােটন
কানািডয়ান

ায়শই জ
কানাডায় ব

গতভােব

শরণাথ িবেদেশর
এর সং

নসরিশপ

ািসত

াবলী

নসর হওয়ার জন আপনার অবশ ই কনেভনশন

াস বা আ য়

ণীর দশ (িবেদেশ মানিবক-সুরি

া ট পূরণ করেত হেব, অন ান

িনরাপ া এবং অপরাধ স

াইেভট

িকত পরী

তব

)

টকসই সমাধান না থাকা এবং মিডেকল,
ণ িল পাস করেত হেব।

কনেভনশন উ া

িবেদেশ

াস

"কনেভনশন" শ

ট শরণাথ েদর অব া স

িকত জািতসংেঘর কনেভনশনেক

বাঝায়।


আপিন িবেদেশ এক ট কনেভনশন শরণাথ যিদ আপিন:
o

আপনার জািত, ধম, জাতীয়তা, িনিদ সামা জক গা েত সদস বা
রাজৈনিতক মতামেতর কারেণ িনযাতেনর ভয় পান; এবং


কানাডার বাইের;



আপনার জাতীয়তার দেশর বাইের এবং অ
ভেয়র কারেণ, আপনার দেশর সুর



ম বা, আপনার

া পেত রা জ নন; অথবা

যিদ আপনার জাতীয়তার কানও দশ না থােক তেব আপনার
পূেবর অভ ােসর আবাস ল ( েদশ) এর বাইের এবং অ

ম বা,

আপনার ভেয়র কারেণ, সই দেশ িফের আসেত রা জ নন।
আ য়

ণীর দশ (িবেদেশ মানিবক-সুরি

তব

আ য়

ণীর দশ হ'ল কনেভনশন শরণাথ িহসােব যাগ তা অজনকারী নয়

এমন শরণাথ েদর মেতা পিরি িতেত পুনবাসেনর
িত


)
েয়াজনীয়তার জন কানাডার

য়া।

আপিন আ য়

ণীর দেশর সদস যিদ আপিন:

অপােরশন # নটফেগােটন
কানািডয়ান

ায়শই জ
o

নাগিরক বা সশ

াইেভট

নসরিশপ

ািসত

াবলী

সংঘােত আপনার জাতীয়তার দশ বা অভ াসগত

বাস ােন ( েদশ) মানবািধকােরর ব াপক ল
ব

গতভােব

িত

ন ারা

তর ও

হন;এবং



আপিন কানাডার বাইের;



আপিন আপনার জাতীয়তার দেশর বাইের এবং অ
আপনার ভেয়র কারেণ, আপনার দেশর সুর

ম বা,

া পেত রা জ

নন; অথবা
যিদ আপনার জাতীয়তার কানও দশ না থােক তেব আপনার



পূেবর অভ াসগত আবাস ল ( েদশ) এর বাইের এবং অ

ম

বা, আপনার ভেয়র কারেণ, সই দেশ িফের আসেত রা জ নন।
টকসই সমাধান
কানাডায় পুনবাসেনর জন আেবদেনর িবষেয় িবেবচনা করার সময়, একজন
মাইে শন অিফসারেক অবশ ই স

থাকেত হেব য শরণাথ আেবদনকারীেক

অন এক ট টকসই সমাধান পাওয়ার জন যু
যু

স ত সমেয়র মেধ

কানও

স ত স াবনা নই।

িতন ধরেণর টকসই সমাধান রেয়েছ:
১.

া

ত াবাসন

শরণাথ

ায় তােদর জাতীয়তার দেশ বা অভ াসগত বাস ােন িফের

আসেল

া

উৎপি

ত াবাসন ঘেট।

ায়

ত াবাসন স ব হওয়ার জন

ল দেশর পিরি িত অবশ ই এক ট

ায়ী এবং অথবহ উপােয়

পিরবিতত হওয়া উিচত যা শরণাথ েদর িনরাপেদ িফের আসেত স
২.

ম কের।

ানীয় সংহতকরণ
ানীয় সংহতকরণ এক ট শরণাথ পিরি িতর দীঘ ায়ী সমাধান। এ ট আ েয়র

অপােরশন # নটফেগােটন
কানািডয়ান

াইেভট

ায়শই জ
িনরাপদ শত

দােনর চেয় বিশ।

নসরিশপ

ািসত

াবলী

ানীয় একীকরণ শরণাথ েদর আেয়াজক

সমােজ িবস্তৃতভােব অংশ িনেত দয়।
৩.

কানাডা ব তীত অন
উদাহরণ
এক ট

কান দেশ পুনবাসন

প: মািকন যু রা ,

া , িফনল া

ইত ািদ দেশ পুনবাসেনর

াব (কানাডা ব তীত)

অনুেমাদেনর মূল ায়ন
মিডেকল, িনরাপ া এবং অপরাধ স

িকত পরী

ণ

িবেদেশ আইআরিসিস অিফেসর ারা িনবািচত কানও িচিকত্সেকর মাধ েম
আপনােক অবশ ই মিডক াল পরী

া করেত হেব। আইআরিসিস সম

আেবদনকারী যারা কানাডায় অিভবাসী হেত চান তােদর পটভূ িম এবং িনরাপ া
পরী

ণ িলও স

আচরণ, আইন ল

াদন করেব। এর মেধ অতীেতর য কানও অপরাধমূলক
ন, আইন ভ , ইত ািদর পরী

আমরা সং া িল বা ব

ণ িল অ ভ

রেয়েছ।

েদর সােথ যাগােযাগ করব না যিদ এটা আপিন বা

আপনার পিরবারেক িবপেদ ফেল।

আপিন কখন আমার আেবদন জমা দেবন?
আিম বশ কেয়ক মাস আেগ আেবদন কেরিছ।
নসরিশেপর জন
আমার আেবদন কানািডয়ান সরকােরর কােছ জমা দওয়া হয়িন?
থম আসা,

কন

থম পিরেবশন িভি েত ডাটােবস কাজ কের না। বতমান

িবশাল সংখ ক িনব েনর সােথ আমােদর অ ািধকার িনধারণ করা
দরকার। বতমােন আমরা এখনও িবেদেশ অবি ত িপএন জ এবং নাউ েত থাকা
লাকেদর

ে

অ ািধকার িদ

এক ট সময়সীমার গ ারাি

। আমরা অ াি েকশন জমা দওয়ার জন

িদেত স

ম নই।

অপােরশন # নটফেগােটন
কানািডয়ান

াইেভট

ায়শই জ
কানািডয়ান সরকার উপল
উপল

নসরিশপ

ািসত

নসরিশপ

াবলী

ট এবং আমােদর কত তহিবল

তা ারা আমরা আরও সীমাব । এ ট স

ূণ েপ তহিবল সং েহর উপর

িনভর কের।
যেহত

ট িল সীমাব

মােজইকেক
মাপদ
পূব-

এবং কানাডার সরকােরর সােথ তার চ

নসরিশপ অ াি েকশন

র অধীেন

নসরিশপ যাগ তা এবং ীকৃিত

পূরণ করেত পাের িকনা তা িনধারণ করার জন সম

অ াি েকশনেক

ন করেত বাধ ।

যাগ তা এবং/বা

হণেযাগ তার যখােন

রেয়েছ সখােন মােজইক

অ াি েকশন জমা দেব না।

অপােরশন # নটফেগােটন

য়া টর সে

কীভােব

কাজ কের?
কানািডয়ান সরকােরর কােছ আপনার আেবদন জমা দওয়ার আেগ, আপনােক
এমন একজন

ােসবক দওয়া হেব য

েয়াজনীয় ফম এবং নিথ িল পূরণ

করার জন আপনার সােথ কাজ করেব (এ ট অতীেত অন রকম হেত পাের)।
আেবদন ট যখন শষ হেয় গেল, এ ট স
জিনত উে েগর জন

মােজইেক চূ ড়া

ূণতা, যাগ তা এবং

হণেযাগ তা

পযােলাচনা হেব ।

মােজইক আমার আেবদন ইিমে শন কানাডায় জমা
িদেল কী ঘেট?

অপােরশন # নটফেগােটন
কানািডয়ান

াইেভট

ায়শই জ
মােজইক আপনােক এক ট ইেমল

নসরিশপ

ািসত

াবলী

রণ করেব যােত আপিন জানেত পারেবন

য আপনার আেবদন ট আইআরিসিস (ইিমে শন, শরণাথ এবং নাগিরক
কানাডা) এ জমা দওয়া হেয়েছ।
যখন তারা আপনােক
এবং

নসর করার জন

মােজইেকর অ াি েকশন পযােলাচনা

হণ করা ীকার কেরেছ, আপিন এক ট ইেমল পােবন। এই ইেমল ট

আপনােক জািনেয় দেব য আপনার প
এবং আেবদন ট অে
আপনােক
এবং তথ

থেক এক ট আেবদন গৃহীত হেয়েছ

িলয়ায় কানাডার হাইকিমশেন

নসরিশপ

রণ করা হেয়েছ। এ ট

য়া ট এিগেয় যাওয়ার িবষেয় আপনার ফাইল ন র

দেব।

কানাডা ইিমে শন

ারা আমার আেবদন

হেণর কতিদন

পের আিম কানাডায় আসেত পারব?
সাধারণ
য়াকলােপ বতমান ব াঘােতর কারেণ, কার/িবভাগ িনিবেশেষ অ াি েকশন িলর েসিসংেয়
িবল হেত পাের। কািভড -১৯ পিরি িত টর ত
ু িবকাশমান কৃিতর কারেণ আমরা বতমােন
য়াকরেণর সময় স িকত িনিদ তথ সরবরাহ করেত অ ম। িনয়িমত েসিসং
হেয় গেল
এবং আপনার কস পরবত পদে েপর জন
ত হেয় গেল আমরা আপনার সােথ যাগােযাগ করব।
যখন াভািবক
য়াকলাপ আবার
হয়, আইআরিসিস অ ািধকার িল িনধারণ করেব শরণাথ েদর
তাত্ িণক েয়াজন এবং অন ান কারেণ, যা আ জািতক অিভবাসন সং া (আইওএম) এর মণ
সুিবধা দােনর মতা, িবমােনর সহজলভ তা এবং পিরেষবার মতা সরবরাহকারী সং াসমূহ (এসিপও)
বা কানাডায় নতন আগমনকারীেদর হণ করেত নসর এর মেধ সীমাব নয়।

মােজইেকর আেবদন
না, এ ট স াব দীঘ

হণেযাগ তা, আপিন কানাডায় আসার িন
য়ার

থম পদে

য়তা িদে

ন

প মা ।

য়াজাতকরেণর ধাপ িল এবং সময় স েক আরও তথ এখােন পাওয়া যােব:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-

অপােরশন # নটফেগােটন
কানািডয়ান

ায়শই জ

াইেভট

নসরিশপ

ািসত

াবলী

citizenship/services/refugees/help-outside-canada/private-sponsorshipprogram/how-we-process-applications.html

িভসা অিফসােরর সােথ সা

্ ােরর সময় আমার কী
াতক

আশা করা উিচত?
তারা আপনােক ইেমল বা ফােন সা

সা
সা

াত্কােরর আম ণ স

েক অবিহত করেব।

াত্কার ট শরণাথ
নসরিশপ আেবদন
য়ার এক ট
পূণ অ ।
াত্কার টর উে শ হ'ল আেবদনকারী শরণাথ েদর বসরকারী
নসরিশপ

(িপএসআর)

া ােমর আওতায় কানাডায় পুনবাসেনর জন

ভিতেযাগ িকনা তা

িত ত করা। আেবদন

যাগ এবং

য়া টর এই পযােয় কানাডার

সরকার তার যাগ তা মূল ায়েনর অংশ িহসােব কানাডার পুনবাসন আপনার
পিরি িতর জন

সরা সমাধান িকনা তা িনধারণ করেব। আপনার আর কানও

সমাধান পাওয়া যায় িকনা তা কানাডার সরকার িবেবচনা করেব।
িভসা অিফসােরর সােথ এক ট সা

াত্কােরর জন

িত স

িকত তেথ র জন

দয়া কের এখােন ি ক ক ন।
দয়া কের সেচতন থাকুন য িভসা অিফস থেক এক ট িস া

১ বছেররও বিশ

সময় লাগেত পাের।
ভিতেযাগ তা পরী

া

কানািডয়ান সরকার যিদ আপনােক এই
া ােমর জন যাগ বেল িনধারণ কের,
তেব কানািডয়ান কতৃপ
িল আপনার এবং আপনার পিরবােরর িত ট সদেস র
(এর মােন বতমােন আপনার সােথ রেয়েছ) আপিন কানাডায়
িনধারণ করার জন িন িলিখত পরী

া করেব:

হণেযাগ িকনা তা

অপােরশন # নটফেগােটন
কানািডয়ান

াইেভট

ায়শই জ
-

মিডেকল

- িনরাপ া

ািসত

িনং
িনং

হণেযাগ নয় এমন িস া

ট জাতীয় িনরাপ ার জন হমিক,

পাের যমন ব

াবলী

িনং

- অপরােধর
কানাডার কােছ কউ

নসরিশপ

নওয়ার িবিভ কারণ থাকেত
তর বা সংগ ঠত

অপরােধর ইিতহাস রেয়েছ, আ জািতক বা মানবািধকার ল
জনসাধারেণর া

এর জন িবপদজনক বা ভল উপ াপেন জিড়ত। কবলমা

যখন আপিন িতন ট ভিতেযাগ তা পরী
ব

গতভােব

ন কেরেছ,

নসরড হেত স

া পাস কেরন, আপিন কানাডায়

ম হেবন।

আিম কীভােব আমার আেবদেনর অব া পরী

া করেত

পাির?
আপিন

দ

জ ন র ট ব বহার কের আপিন কানািডয়ান ইিমে শন

ওেয়বসাইেট আপনার আেবদেনর ি িত পরী া করেত পােরন:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugeescitizenship/services/application/check-status.html?s=5

কানাডায় আমার
রেয়েছ?
কানাডায়

াইেভট

নসরিশপ দল এর কী কী দািয়

নসরিশপ টর অথ হ'ল আপনােক কানাডায় আনার জন

নসরেদর একদল এক ট আেবদেন া
কানাডায় আপনার

র কেরেছ। এই ব

রা আপনােক

থম ১২ মােসর সময় সহায়তা করার জন মেনানীত কেরেছ

অপােরশন # নটফেগােটন
কানািডয়ান

এবং এ িবষয় ট িন

তািলকাভ

নসরিশপ

ায়শই জ

ািসত

ত করার জন তারা

িত

আপিন আপনার বািড়েত । আপনার
ব াংক অ াকাউ

াইেভট

াপন, া

াবলী
িতব

য আপিন অনুভব ক ন

নসররা আপনােক

ায়ী থাকার ব ব া,

েসবার জন সাইন আপ, ইংের জ

ােস

, কমসং ান এবং আরও অেনক িকছর জন সহায়তা করার জন

দায়ব ।
ব

গতভােব

নসরড শরণাথ িহসােব আপনার অিধকার স

েক আরও

পড়েত এখােন ি ক ক ন।

কানাডায় আিম কী আশা করেত পাির?
যখন আপিন কানও
কানাডায়
সস

নসরকারী গা

ারা শরণাথ বা আ য়

াথ িহসােব

নসর হেয় থােকন, তখন কানাডায় আপনার জন কী অেপ

েক অেনক

থাকেত পাের, আপনার

া করেছ

নসররা কী ধরেণর লাক, তারা

আপনােক কতটা সহায়তা িদেত পাের, আপনার স ানরা কানাডায় খুিশ হেব িকনা,
আপিন কী ধরেনর কাজ পেত পারেবন এবং অেনক, আরও অেনক
এই

ে র উ র িলর স ােনর সেবা ম উপায় হ'ল কানাডায় আসার আেগ

আপনার
জ

।

নসরেদর সােথ কথা বলা। আপনার কােছ যেকানও

আেছ তা

াসা করেত ভয় পােবন না - কানাডায় আপনার নতন জীবেন আপনােক

সাম স করেত এবং
আপনার য কানও

ায়ী হেত সহায়তা করার জন তারা এখােন আেছন।
ে র উ র িদেত তারা খুিশ হেব!

আপিন কানাডার জীবন স

িকত সাধারণ তথ কানাডা সরকােরর ওেয়বসাইেট

(এখােন ি ক ক ন) এবং আপিন য
পেত পােরন।

েদশ এবং শহেরর িদেক চেলেছন স িল

অপােরশন # নটফেগােটন
কানািডয়ান

াইেভট

ায়শই জ

নসরিশপ

ািসত

াবলী

আিম কীভােব আমার পিরবারেক কানাডায় আনেত পাির?
যাগ পিরবােরর সদস েদর অ ভ :
- একজন

ী/ ামী বা কমন-আইন অংশীদার

- পুনবািসত শরণাথ র িনভরশীল বা

ারা বা তার

ী/ ামী বা সাধারণ

আইন অংশীদার
- িনভরশীল বা
সাধারণত, িনভরশীল বা

ােদর িনভরশীল িশ
ােদর অবশ ই ২২ বছেরর কম বয়সী এবং অিববািহত বা

মিডেকল অব ার ফেল সাবকিনক মেনােযােগর
বয়স

েয়াজন। িনভরশীল বা

ােদর

ায়ীভােব বসবােসর জন মূল পিরবােরর সদেস র আেবদেনর তািরেখ লক

হয়। অতএব, য কউ মূল আেবদন ট তির হওয়ার পের ২২বছর বয়সী হেয়েছন
এবং জিন অন ান সম

েয়াজনীয়তা পূরণ কেরন, িতিন এখনও এক বছেরর

উইে া (ওওয়াইডাব্লু) িবধােনর অধীেন িনভরশীল িশ

িহসােব যাগ হেয়

উঠেবন। এক বছেরর উইে ার িবধান স

েক আরও জানেত এখােন ি ক ক ন।

যিদ আমার এখনও আরও

থােক আিম কােক

জ

াসা করেত পাির?

কানাডার জীবন স
নসর গ্ পেক জ

েক আপনার য কানও

ে র জন আপিন আপনার

াসা করেত পােরন। আেবদন

কােছ থাকা আরও য কানও

য়া স

েক আপনার

ে র উ র িদেত মােজইকও খুিশ।

দয়া কের মােজইেকর সােথ ইেমেলর মাধ েম যাগােযাগ ক ন:
onf@mosaicbc.org

