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ইউর োরে অ্যোসোইলোম 

োঁচ বছর  ৮৪ হোজো  বোাংলোরেশি  আরবেন 

প্রথম েফোয় ৬৬ িতোাংিই প্রতযোখ্যোত 

গত োঁচ বছর  ইউর োরে ‘অ্যোসোইলোম’ (আশ্রয়) চচরয়রছ ৮৪ হোজো  ৩৭৫ বোাংলোরেশি। তোরে  মরে ৫৬ হোজো  ৩২০ জরন  আরবেন (প্রোয় ৬৬ িতোাংি) প্রথম 

েফোয়ই প্রতযোখ্যোত হরয়রছ। গতকোল চসোমবো  ইউর োেীয় ইউশনয়ন (ইইউ) প্রকোশিত অ্যোসোইলোম েশ শিশত শবষয়ক প্রশতরবেন চেঁরে এ তথ্য েোওয়ো চগরছ। 

প্রশতরবেন অ্নুযোয়ী, ইইউ  ২৮টি সেস্য  োষ্ট্র এবাং ন ওরয়, সুইজো ল্যোন্ড, শলকরেনস্টোইন ও আইসল্যোন্ড শমরল ‘ইইউ প্লোস (ইইউ+)’ অ্ঞ্চরল ২০১৪ সোরল 

অ্যোসোইলোম প্রোথী শছল ১১ হোজো  ৯০৫ বোাংলোরেশি। এ ে  ২০১৫ সোরল ১৯ হোজো  ১২৫ জন, ২০১৬ সোরল ১৭ হোজো  ২৮৫ জন, ২০১৭ সোরল ২০ হোজো  ৮৮৫ 

জন এবাং ২০১৮ সোরল ১৫ হোজো  ১৭৫ বোাংলোরেশি অ্যোসোইলোরম  জন্য আরবেন কর । আ  এরে  ৩৬ িতোাংিই আরবেন কর রছ ইতোশলরত। আর কটি শহসোরব 

ফ্রোরেও উরেখরযোগ্যসাংখ্যক বোাংলোরেশি অ্যোসোইলোম প্রোথী  আরবেন ক ো  তথ্য েোওয়ো চগরছ। 

কূেননশতক সূত্রগুরলো বলরছ, চবশি  ভোগ আরবেনকো ীই উন্নত জীবরন  আিোয় ইউর োরে অ্যোসোইলোম চচরয়রছ। তো ো অ্যোসোইলোম চোওয়ো  চযৌশিকতো প্রমোণ 

ক রত নো েো রল আরবেন প্রতযোখ্যোত হয়। অ্রনরক আবো  শিতীয় বো আর ো করয়ক েফোয় আরবেন কর । আরবেন চূড়োন্তভোরব প্রতযোখ্যোত হরল যথোযথ প্রশিয়ো 

চিরষ তোরে  চফ ত েোঠোরনো  নীশত অ্নুস ণ ক রছ ইউর োেীয় চেিগুরলো। ইইউ  স্পষ্ট অ্বিোন, যো ো ইউর োরে থোকো  চযোগ্যতো প্রমোণ ক রত েো রব নো 

তোরে  শফর  চযরত হরব। 

জোনো চগরছ, শবশভন্ন কো রণ অ্নবধ হরয় েড়ো বোাংলোরেশিরে  শফশ রয় আনরত প্রবল চোরে  মুরখ বোাংলোরেি ২০১৭ সোরল ইইউ  সরে ‘স্টযোন্ডোর্ ড অ্েোর টিাং 

প্রশসশর্উ ’ (এসওশে) সই কর । এ  আওতোয় ইশতমরে অ্নবধ হরয় েড়ো বোাংলোরেশিরে  ইইউ চথরক চেরি চফ ো শুরু হরয়রছ। ইইউ  বোইর   ইউর োেীয় 

চেিগুরলোও বোাংলোরেরি  সরে অ্নবধরে  শফশ রয় আনো  এসওশে সই ক ো  আগ্রহ চেখোরে। 

ইইউ প্রকোশিত প্রশতরবেরন বলো হরয়রছ, গত করয়ক বছর  বোাংলোরেশি ো অ্নবধভোরব ইউর োরে ঢুরকরছ মূলত মে ভূমেসোগ  রুে শেরয়। ২০১৭ সোরল  তুলনোয় 

২০১৮ সোরল এই রুে শেরয় ইতোশল তথো ইউর োরে যোত্রো করম আসোয় গত বছ  ইতোশলরত বোাংলোরেশি অ্যোসোইলোম প্রোথী  সাংখ্যোও প্রোয় ২৭ িতোাংি করম চগরছ। 

তরব বোাংলোরেি, শগশন ও চসোমোশলয়ো  অ্যোসোইলোম প্রোথী  সাংখ্যো জোম ডোশনরত চবরড়রছ। 

সোইপ্রোরস শস ীয় অ্যোসোইলোম প্রোথীরে  আরবেরন  হো  সুসাংহত থোকরলও গত বছ  চসখোরন বোাংলোরেি, ভো ত, েোশকস্তোন, ই োক, জশজডয়ো ও কযোরমরুরন  

অ্যোসোইলোম প্রোথী  সাংখ্যো চবরড় আরগ  বছর   প্রোয় শিগুণ হরয়রছ। 

প্রশতরবেরন আর ো বলো হরয়রছ, আরবেন মঞ্জু  হওয়ো অ্যোসোইলোম প্রোথীরে  মরে িীরষ ড শলশবয়ো (৭১%), ইরয়রমন (৬৯%) ও আলরবশনয়ো (৬১%)। বোশকরে  

বড় অ্াংরি  ব্যোেোর  শসদ্ধোরন্ত  চেরত্র মোনশবক সু েো  শবষয়টি প্রোধোন্য চেরয়রছ। ইতোশল সবরচরয় চবশি ‘শহউম্যোশনেোশ য়োন প্ররেকিন’ (মোনশবক সু েো) 

স্টযোেোস শেরয়রছ। এক শহসোরব চেখো যোয়, বোাংলোরেশি অ্যোসোইলোম প্রোথীরে  মরে সোত হোজো  ৪৫০ জন গত োঁচ বছর  ইইউ+ অ্ঞ্চরল মোনশবক সু েো 

চেরয়রছ। আ  তোরে  ৯৮ িতোাংিই ওই সু েো চেরয়রছ ইতোশলরত। 

আর ক শহসোরব চেখো যোয়, শসশ য়ো  অ্যোসোইলোম প্রোথীরে  প্রোয় ৯০ িতোাংরি ই আরবেন মঞ্জু  হরয়রছ। তরব বোাংলোরেশিরে  চেরত্র এই হো  মোত্র ২৮ িতোাংি। 

এ ছোড়ো বোাংলোরেশিরে  উরেখরযোগ্যসাংখ্যক আরবেন শনষ্পশি  অ্রেেোয়  রয়রছ। 

ইইউ সেস্য চিোরয়শিয়ো গত বছ  শিতীয় বো তদূর্ধ্ড েফোয় আরবেনকো ী চমোে ১৫ জনরক ‘শ শফউশজ’ স্টযোেোস শেরয়রছ, যো  ৩৩ িতোাংি বোাংলোরেশি। 

 


