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REAG/GARP Program 2018
Reintegration and Emigration Program for Asylum-Seekers in Germany (REAG)

Government Assisted Repatriation Program (GARP)

�রআগ/গাপ� �	া
াম ২০১8

জাম�ানীেত রাজৈনতীক আ�য় �াথ�েদর জন� �েদেশ/অন�েদেশ পূন�বাসন ও 
অিভবাসেনর সুেযাগ/ব�াব"া

সরকাির সহায়তায়/সাহােয� �েদশ/অন�েদেশ �ত�াবত� ন/গমন ব�াব"া

�	ােজ� “�দশেবপী �ই�ায় িনজেদেশ/অন�েদেশ 	�াব�তনকারীেদর অথ� সাহায�”
	চারপ(

ক. সাধারন িনয়মাবিল

সরকাির সহায়তায় অথ�ৈনতীক সাহায� �দােন �েদশ �ত�াবত� ন এক% মানিবক ব�াব"াপনা । 
এটা �ই)ায় িনজেদেশ বা অন�েদেশ গমেনর বা �ত�াবত� েনর সুেযাগ কিরয়া *দয় ও অথ� *যাগায় এবং 
সু, অিভবাসন ব�াব"া পিরচালনায় সহায়তা কিরয়া থােক ।
এই *�ােজ/ জাম�ান সরকােরর �রা0ম1নালেয়র ও িবিভ2 �েদেশর অনুেরােধ/অিধেন IOM আইওএম-এর 
(আ8জ� ািতক অিভবাসন সং"া)মাধ�েম পিরচািলত । ইহা পিরচািলত হয় "ািনয় সং"া ও শহর ক� তৃপে,র 
সহেযািগতায় এবং িবিভ2 সাহায�কারী সং"া, িবেশষ এনিজও (NGO)সমূহ ও ইউএনএইচিসআর 
(UNHCR)-এর তDাবধােন ।
ইহা সুEরভােব, সূপিরকিFত ও সুপিরচািলত উপােয় �েদশ �ত�াবত� েনর বা িবেদশ গমেনর ব�াব"া �G2
কিরয়া থােক । *য ব�িHর অথ� সামথ� নাই, আIীয় �জন ও *কাথাও হইেত অথ� সাহায� পাইবার সুেযাগ 
নাই JধুমাK *সই ব�িHই ইহার সুেযাগ পাইেত পাের । যাKার পূেব� *য *কান ধরেনর খরচ, *যমন 
পাসেপাট�  ও িভসা ফী, এN�াসীেত যাবার খরচ, িবমান বEের যাবার ব�ায় ইত�ািদ "ানীয় ক� তৃপে,র 
িনকট আেবদন কিরেত হইেব (*সাশ�াল আমট, এনিজও)। অন�েকান *দেশ গমেনর জেন� অবশ�ই িভসার 
�েয়াজন এবং অপিরহায� ও অনুমিত �ােপ, ।

�রআগ/গাপ� সহায়তা জািতয়তা অনুযািয় 	দান করা হয় গ,- অনুযািয় নয়।

খ. সাহােয�র ধরন
িনেO বিণ�ত িনধ�ািরত অথ� সাহায� পাওয়া যাইেব:

- *যাগােযাগ ব�াব"া অনুযায়ী যাKার খরচ (িবমােনর %েকট) ।
- যাKার �েয়াজনীয় খরেচর জন� �িত �াবালক বা ১২ বছেরর উেধ� নগদ ২০০ ইউেরা, নাবালক বা িশJরা
যারা ১২ বছেরর িনেO ১০০ ইউেরা ।

- �দেশ পনূ�বাসেনর সাহায� 
�িত �াবালেকর জন� ৩০০ ইউেরা এবং ১২ বছেরর িনেO �িত িশJর জন� ১৫০ ইউেরা নগদ ।
�িত পিরবােরর জন� এই সুেজাগ হইেত পাের উেধ� 1500,00 € :  „Dublin“ §27a AsylVfG *রআগ/গাপ� 

*�াWাম সংিবধােনর ধারা অনুযািয় ।
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গ. আেবদেনর িনয়মাবিল :

দরখাX বা আেবদনপK JধুমাK শহর, িমউিনিসপ�াল ও �ােদিশক ক� তৃপে,র মাধ�েম (েসাশ�াল আমY, 
আউসল�াZার আমY) অথবা মানিবক-সাহায� সং"া, *ক[ীয় উপেদশদানকাির সং"া, িবেশষ এনিজও 
(NGO)সমূহ ও ইউএনএইচিসআর (UNHCR)-এর মাধ�েম করা যাইেব ।
*রআগ/গাপ� *�াWাম ডবিলন (Dublin) সংিবধােনর ধারা অনুযািয় এই সুেজাগ পাইবার অিধকার 
আইনগতভােব �েয়াগ করা যাইেব না, অন�েদেশ গমেন ই)ুক ব�ািHর ।

ঘ. �যাগ� ব�াি2 বা যাহারা এই সুেযাগ পাইেত পাের

যাKার ব�ায় ও পূন�বাসন সাহায� িনOিলিখত মানুেষরা পাইেব
- *যসব ব�ািHরা সংিবধােনর ধারা অনুযািয় (§ 1 Asylbewerberleistungsgesetz) রাজৈনতীক আ�য়�াথ�
িহসােব সাহায� পায় এবং এর উপর িনভ� রশীল । 

- রাজৈনতীক আ�য়�া] ব�ািHরা ।
- অন�ান� ব�ািHরা, যাহারা জািতয়তা, মানিবকতা ও রাজৈনতীক কারেন এেদেশ থাকার অনুমিত পাইয়ােছ ।
- দালােলর খ^ের পেড় আসা ও *জারপূব�ক পিততাবৃিDেত িনেয়ািজত মানুেষরা । 
সকল �ত�াবত� নকাির ও অন�েদেশ গমেন ই)ুক মানুেষর কােছ বড� ার `িসং িচa (Grenz-

übertrittsbescheinigung) ও bােভল ডcেমd থািকেত হইেব ।

� আেবদনকারীেক �ই)ায় জাম�ান ত�ােগর কথা আেবদনপেK িনজ�া,েরর মাধ�েম জানাইেত হইেব ।
� যিদ *কান কারেন �া,কাির �েদশ �ত�াবত� ন না কের বা তাহার যাKা �eব না হয় তেব 

তাহােক সকল �া] অথ� *ফরত িদেত হইেব । যিদ তাহার যাKা িনজেদােস �eব না হয় তেব 
তাহােক *কঅ�ােfেলর খরচ (িবমােনর %েকট) বহন কিরেত হইেব ।

� যিদ আেবদনকারী �াময়ীক সমেয়র জন� জাম�ান তা্গ কের বা পুনরায় *ফরত আেস, তেব 
তাহােক সকল �া] অথ� পিরেশাধ কিরেত হইেব ।

সকেলর এই সুেজাগ পাইবার „অিধকার“, আইনগতভােব �েয়াগ করা যাইেব না ।

ঙ. অন�েদেশ গমনঃ অনুমিত �ােপে6 	দান করা হয়, কমপে6 এক বছেরর িভসাসহ ।

যাহারা অন�েদ� েশ বসবােসর জন� ই)া *পাষন কেরন, তাহারা *যন িবিভ2 উপেদশদানকাির সং"ার সিহত 
*যাগােযাগ কেরন । এই পরামশ� ও উপেদশ পাইেত পােরন *যমন িডয়াকিন বা *রড`েস অথবা িনেচর 
aকানায় :-

http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_ZMV/Bundesstelle_f%C3%BCr_Auswanderer_und_A
uslandstaetige/Beratungsstellen/beratungsstellen_node

অন�েদেশর িভসা পাইবার আেগ আেবদনপK Wহন করা হইেব না ।

চ. অন�ান� সংবাদ জানার জন� �যাগােযাগ ক;ন :

*সাশ�াল আমY, আউসল�াZার আমY, িবিভ2 সাহায�কারী সং"া, িবেশষ এনিজও সমূেহ এবং আই ও ম
এর সােথ: http://germany.iom.int ও www.returningfromgermany.de


