
ইউর োপিয়োন ইউপনয়রন  

অর্ থ সহোয়তোয় 

 
 
 

 
আন্তর্থোপতক স ুক্ষো: এটি কী এবং এটি কীভোরব কোর্ কর । 

 

ইতোপিরত সঙ্গীহীন পিশুরে  

র্নয পেক পনরেথিনো। 
 
 

১. এই পিফরিিটি কী সম্পরকথ? 

১৮ বছর   কম বয়সী পিশু (ততোমো  মরতো) যো ো ইতোপিরত আন্তর্থোপতক সু ক্ষো  র্নয অনুর োধ ক রত ইচু্ছক 

তোরে  র্নয পকছু গুরুত্বিূর্ থ তর্য  রয়রছ এই পিফরিিটিরত  রয়রছ। ইতোপি  সকি সঙ্গীহীন পিশু এই অনুর োধটি কর  

নো কো র্ এটি পনভথ  কর  বযক্তিগত র্ীবরন  পবরিষ গরে  উি । ততোমো  অপভভোবকতক (ইতোপি ভোষোয় তুরতোপ ) 

ততোমো  অবস্থো  কর্ো র্োনোও, যোরত কর  ততোম ো একসোরর্ পমরি পসদ্ধোন্ত পনরত িো  তয ততোমো  র্নয তকোন অিিনটি 

সবরেরয় ভোরিো হরব। 

 

ততোমো  অপভভোবক তক? 
 

একর্ন প্রোপ্তবয়স্ক বযক্তি পযপন ততোমো  র্নয েোয়বদ্ধ এবং ইতোপিরত ততোমো  

এই অবস্থোয় ততোমোরক পেকপনরেথিনো তেয়। যখন ততোমো  পিতোমোতো ততোমো  

েোপয়ত্ব পনরত িোর  নো তখন পবেো ক ততোমো  র্নয একর্ন অপভভোবক 

পনযুি কর  র্োরকন। এরক্ষরে পবেো রক  পকছুিো সময় প্ররয়োর্ন হরত িোর , 

তোই এই সমরয়  মরধয তুপম তয তসন্টোর  র্োরকো তসখোনকো  

মযোরনর্ো  ততোমো  অপভভোবক পহরসরব েোপয়ত্ব িোিন ক রবন। ততোমো  

র্নয তনওয়ো প্ররয়োর্নীয় গুরুত্বিূর্ থ পসদ্ধোন্ত তযমন তুপম আন্তর্থোপতক 

সু ক্ষো  র্নয আরবেন ক রব পক ক রব নো তস পবষরয় তো  সোরর্ কর্ো 

বিরত িো । 

২. আন্তর্থোপতক সু ক্ষো কী? 
 

যপে ততোমো  তেি ততোমোরক সু ক্ষো প্রেোন ক রত নো িোর  বো নো েোয়, ইতোপি ততোমোরক আন্তর্থোপতক সু ক্ষো প্রেোন ক রব। 
 

যপে তুপম এই পবষরয় ভীতসন্ত্রস্ত র্োরকো তয তুপম যপে ততোমো  র্ন্মভূপমরত পফর  যোও তোহরি তসখোরন যুদ্ধ বো সপহংসতো  

কো রর্ পবিরে িড়রত িোর ো বো ততোমো  অপধকোর   তকোরনো মূিয তেওয়ো হরব নো, এসব তক্ষরে তুপম ততোমো  অপভভোবক 

বো আইপন কম থকতথো  সোরর্ কর্ো বিরত িোর ো। ততোমো  র্নয তকোনটি সবরেরয় ভোরিো হরব তস বযোিোর  তোরে  কোরছ 

র্োনরত েোও এবং আন্তর্থোপতক সু ক্ষো  র্নয অনুর োধ ক ো  কোর্টি সটিক হরব পক নো তস বযোিোর ও তোরে রক 

ক্তর্জ্ঞোসো কর ো। 
 

তসন্টোর   কম থকতথো: তুপম তসন্টোর  র্োকো অবস্থোয় এ  কম থকতথোগর্ ততোমো  তেখোরিোনো এবং যরে  েোয়ভো  

পনরবন: তুপম পবপভন্ন ধ রন  েক্ষ বযক্তি তযমন আইপন পবরিষজ্ঞ, পেপকৎসক, মরনোপবজ্ঞোনী, সমোর্কমী  সহয়তো পনরত 

িোর ো যো ো তসখোরন র্োকোকোিীন ততোমোরক সহোয়তো ক রত িো রব এবং ততোমোরক পেকপনরেথিনো পেরত িো রব।  
তসন্টোর  ততোমো  র্নয অনুবোেক: তয তসন্টোর  তুপম আছ, তসখোরন ততোমো  র্নয একর্ন অনুবোেক 

র্োকরবন পযপন ততোমোরক অনয ভোষোভোষীরে  সোরর্ অনুবোে ক ো  মোধযরম ততোমোরক তযোগোরযোগ ক রত সহোয়তো 

ক রবন। 



পনরনোি তকোরনো কো রর্ যপে তুপম ততোমো  র্ন্মভূপমরত পফর  তযরত নো িোর ো বো নো েোও, তোহরি তুপম   
আন্তর্থোপতক সু ক্ষো তিরত িোর ো তুপম এমনিো আিংকো কর ো তয ততোমো  ইচ্ছো  পবরুরদ্ধ 

 ততোমোরক পেরয় পকছু ক োরনো হরব 

 

ততোমোরক হতযো ক ো হরব এমন ভয় 

ক রি 

 

ততোমো  ক্ষপত ক রত িোর  এমনটি  

আিঙ্কো ক রি 
 

ততোমো  বোবো-মোরয়  কোছ তর্রক 

ততোমোরক তর্ো িূব থক  

আিোেো কর  তেওয়ো হরব  
এমন পবষরয় ভীত হরি 

 

তযৌন হয় োপন  ভয় র্োকরি 

 

ততোমোরক েোস বোনোরনো হরব  
 এমন ভয় র্োকরি 

 

ততোমোরক তর্ো িূব থক তকোরনো সিস্ত্র বোপহনী বো সোমপ ক 

বোপহনীরত পনরয়োগ তেওয়ো  ভয় র্োকরি 

 

ততোমোরক তর্ো িূব থক িপততোবৃপিরত সম্পৃি ক ো  আিঙ্কো 

র্োকরি 

 

তুপম েোও নো এমন তকোরনো বযক্তি  সোরর্ ততোমো  পবরয় 

পেরয় পেরত িোর  এমন বয় র্োকরি 

 

তযৌনোঙ্গহোনী  আিংকো র্োকরি 

 

তুপম তযভোরব আছ বো তযমন আে র্ কর ো তো  র্নয সংঘষ থ বো 

ববষযরম  সম্ভোবনো র্োকরি 

 
মরন  োখরব: তুপম অবিযই ততোমো  অপভভোবরক  সোরর্ একক্তেত হরয় আরিোেনো কর  পসদ্ধোন্ত পনরব 

তয এটি ততোমো  র্নয সবরেরয় ভোরিো হরব পক নো। এই পিফরিিটিও ততোমো  অপভভোবরক  

সোরর্ পমরি িড়রব! 
 
এখন তুপম পন োিে র্োয়গোয় আছ, তোই ততোমো  উপেত পবশ্রোম ক ো এবং ততোমো  িক্তি িুনরুদ্ধো  ক ো। এই সময়টি ততোমো  

অনুভূপত প্রকোরি বযয় ক  - তেখরব প্রকৃপতগত কো রর্ই এটি ততোমোরক ভোরিো তবোধ ক রত সহোয়তো ক রব। 
 

তুপম পবশ্বোস কর ো এমন একর্ন প্রোপ্তবয়স্ক বযক্তি – তসন্টোর   কম থকতথো, ততোমো  অপভভোবক বো ততোমো  পিক্ষক বো অনয 

তকোরনো প্রোপ্তবয়স্ক বযক্তি যোরক তুপম পবশ্বোস কর ো এমন কোর ো সোরর্ কর্ো বিরত িোর ো। যপে তুপম মরন ক  তয তুপম কর্ো বিরত 

িো রব নো, তোহরি ততোমো  পেন্তোগুরিো পিখরত বো আকঁরত তেষ্টো কর ো। 
 

ইতোপি  ভোষো পিখরি অনযরে  সোরর্ করর্োিকর্ন এবং তুপম তয কোর্গুরিো ক রত আনন্দ তবোধ কর ো তসগুরিো  তক্ষরে 

অরনক সহোয়ক হরব। 

 

 

৩. আপম কীভোরব আন্তর্থোপতক স ুক্ষো  র্নয অনুর োধ ক ব? 
 
যখন তুপম এবং ততোমো  অপভভোবক পসদ্ধোন্ত পনরব তয আন্তর্থোপতক সু ক্ষোই ততোমো  র্নয উিম, তসরক্ষরে ততোমোরক 

অনুর োধটি প্রস্তুত ক রত হরব। প্রক্তিয়ো েিোকোিীন এটি অতযোবিযকীয় তয তুপম এই কোরর্ সম্পৃি বযক্তিরে  কোরছ সব সতয 

কর্ো বিরব - তুপম যপে নো েোও তোহরি তো ো ততোমো  এই তর্যগুরিো অনয কোর ো সোরর্ আরিোেনো ক ো তর্রক পব ত র্োকরত বোধয। 
 

তসন্টোর   কম থকতথো এবং ততোমো  অপভভোবক ততোমো  তকরস  সমস্ত প্রিোসপনক প্রক্তিয়ো অনুস র্ ক রব। 

 
আরবেন 

 

আন্তর্থোপতক সু ক্ষো  র্নয আরবেন অবিযই িুপিি তেিরন পগরয় ক রত হরব (ইতোপি  ভোষোয় তকোরয়িিু ো)। 
 
ততোমো  গে, ততোমো  র্ীবন, ততোমো  িপ বো  এবং তকোন ঘিনো  তপ্রপক্ষরত তুপম ইতোপিরত এরসছ এগুরিো তবোঝো  র্নয 

ততোমোরক অরনক প্রশ্ন ক ো হরব। ততোমো  উি গুরিো C3 ফ রম তিখো হরব এবং এইগুরিো  পভপিরত তো ো পসদ্ধোন্ত পনরবন তয 

ততোমো  র্নয তকোন অিিনটি উিযুি হরব। 
 

মরন ত খ, তুপম তয তর্যগুরিো তোরে রক পেচ্ছ তো  পভপিরতই ততোমোরক সবরেরয় উিযুি সমোধোন তেওয়ো হরব। 
 

এই িয থোরয় এরস তুপম তকন ততোমো  র্ন্মভূপমরত পফর  তযরত ভয় িোও তসই কো র্ উরেখ ক ো র্রুপ । এটি ততোমো  র্ীবরন  

গে পিখরত সহোয়তো ক রব (বো অনয কোউরক তিখো  র্নয বিরত িো ) এবং ততোমো  কোরছ যপে তকোরনো সহোয়ক কোগর্িে 

র্োরক তোহরি তো তোরে রক পেরব। 



ম ৌখিকিুপিি তফোস থ: আইন প্ররয়োগ ও সু ক্ষো প্রেোন বযপতর রক, 

অপভবোসীরে  িনোিক র্ এবং তোরে রক বসবোরস  অনুমপত 

তেওয়ো  বযোিোর  িপুিি তফোস থও কোর্ কর  র্োরক, একই সোরর্ 

আন্তর্থোপতক স ুক্ষো  তক্ষরেও গুরুত্বিরূ্ থ অবেোন  োরখ। 

 
 
ততোমো  অপভভোবক ততোমো  িোরি র্োকরব এবং C3 ফ ম িূ রর্ ততোমোরক সহোয়তো ক রব। তুপম তয ভোষোয় বুঝরত িোর ো, 

একর্ন িুপিি অনুবোেক ততোমোরক তসই ভোষোয় অনুবোে কর  পেরব। যপে ততোমো  বয়স ১৪ বছর   তবপি হরয় র্োরক তোহরি 

তো ো ততোমো  আঙু্গরি  ছোি পনরব। 
 

অনয তকোরনো ইউর োপিয়োন তেরি পক ততোমো  তকোরনো আত্মীয় আরছ? 
 

যপে অনয তকোরনো ইউর োপিয়োন তেরি ততোমো  তকোরনো আত্মীয় র্োরক তোহরি ডোবপিন ত গুরিিন 

আইন অনুযোয়ী তো ো ততোমোরক পন োিরে ও আইনগতভোরব তোরে  কোরছ তিৌৌঁছোরনো  বযবস্থো কর  

পেরব। যপে তুপম তোরে  সোরর্ র্োকরত েোও তোহরি এটি ততোমো  িরক্ষ কোর্ ক রত িোর  পক নো তো 

তেখরত ততোমো  অপভভোবক বো আইনর্ীবীরক র্োনোও। পকছু পকছু তক্ষরে, তুপম ইতোপিরত 

অযোসোইিোরম  র্নয অনুর োধ কর  র্োকরি এবং ততোমো  আঙু্গরি  ছোি তনওয়ো হরিও ডোবপিন 

ত গুরিিন অনুযোয়ী তুপম ইতোপি তর্রক অনয তকোরনো ইউর োপিয়োন তেরি তযরত িো রব। 
 

ততোমো  আন্তর্থোপতক সু ক্ষো অনুর োরধ  মিূযোয়ন 
 

তকোরয়িিু োরত আন্তর্থোপতক সু ক্ষো  র্নয অনুর োধ ক ো  ি , একটি েি তসটি িয থোরিোেনো কর  তেখরব। ততোমো  তর্য 

র্রুপ  তোই ততোমোরক শুনোপন বো সোক্ষোৎকোর   র্নয ডোকো হরব। সোক্ষোৎকোর   সময় স্থোনরভরে িপ বপত থত হরত িোর  এবং 

পকছুিো সময় সোরিক্ষও হরত িোর । তসন্টোর   কম থকতথোরে  ক্তর্জ্ঞোসো কর ো তয ততোমোরক কতক্ষর্ অরিক্ষো ক রত হরত িোর । 
 

যো ো ততোমো  তকরস  শুনোপনরত র্োকরবন তো ো আন্তর্থোপতক সু ক্ষো স্বীকৃপত  তিপ রিোপ য়োি 

কপমিন (ইতোপি ভোষোয় সংরক্ষরি বরি কপমিপন) এ  সেসয। 
 

সোক্ষোৎকোর   অরিক্ষোয় র্োকোকোিীন ততোমো  তকরস  পবষরয় তসন্টোর   কম থকতথো এবং ততোমো  অপভভোবরক  সোরর্ কর্ো বিো 

গুরুত্বিূর্ থ, যোরত ততোমো  র্ীবরন  গুরুত্বিূর্ থ পবষয়গুরিো তবপ রয় আরস। 
 

যপে তুপম এখরনো নো পিরখ র্োক তরব এখনই ততোমো  র্ীবন কোপহনী পিরখ তফরিো; এটি ততোমো  স্মৃপতগুরিোরক মরন কপ রয় পেরব 

এবং কপমিনরক ততোমো  অযোসোইিোরম  অনুর োধ সম্পরকথ বুঝরত সোহোযয ক রব। সহোয়তো  প্ররয়োর্ন হরি পিধো ক রব নো। 

 

   ৪ র্ন বযক্তি পনরয় তিপ রিোপ য়োি কপমিন গটিত যো ো একসোরর্ পমরি ততোমো  তকরস  বযোিোর  পসদ্ধোন্ত পনরবন। তোরে  

মরধয একর্ন ততোমো  র্ীবরন  গে শুনরব। যপে তুপম মরন কর ো তয সকরি পমরি ততোমো  র্ীবরন  গে শুনরি ভোরিো হরব তোহরি 

তুপম সবোইরক তিোনো  র্নয অনুর োধ ক রত িো । ততোমো  অপভভোবরক  সোরর্ এটি পনরয় কর্ো বরিো। 

 

সোক্ষোৎকো  
 

সোক্ষোৎকোর   সময়, তুপম মুরখোমুপখ বরস ততোমো  র্ীবরন  কোপহনী পবস্তোপ ত বিরত িো । ততোমো  িপ বো , ততোমো  

র্ন্মভূপমরত ততোমো  র্ীবন সম্পরকথ, ততোমো  যোেো, ততোমো  তেি তযোরগ  কো র্ এবং পবরিষ কর  তকন তুপম পফর  তযরত িো ছ 

নো বো তযরত েোইরছো নো তস সম্পরকথ বিো গুরুত্বিূর্ থ। যপে তুপম তমরয় হরয় র্োরকো এবং ততোমো  মরন হয় তয তমরয় হওয়ো  কো রর্ 

তুপম পবরিষ তকোরনো ঝঁুপক  সম্মুখীন হরত িোর ো তোহরি পনপিধ থোয় তো বরিো। এছোড়োও যপে আর ো অনয তকোরনো গুরুত্বিূর্ থ পবষয় 

সম্পরকথ বিরত েোও তোহরি সোক্ষোৎকোর   সময় তো পনপিধ থোয় র্োনোরব। 
 

তয সকি বযক্তি ততোমো  কর্ো শুনরছ তোরে  অবিযই ততোমো  র্ীবরন  গে ভোরিো কর  বুঝরত হরব এবং এ কো রর্ তো ো 

ততোমোরক অরনক প্রশ্ন ক রত িোর । এটি ততোমো  ঘিনো  পভপিরত ততোমোরক যতিো সম্ভব সকি পবষরয় পবস্তোপ ত প্রেোন ক রত 

সহোয়তো ক রব এবং ততোমো  র্নয সটিক পসদ্ধোন্ত পনরব। 
 

যপে তুপম তকোরনো প্রশ্ন বুঝরত নো িোর ো তোহরি তসটি বি এবং িুন োয় বিরত বরিো। যপে ততোমো  পব পত  প্ররয়োর্ন হয় তোহরি 

পনপিধ থোয় তো বরিো। 
 

সবসময় যতিো সম্ভব সুস্পষ্ট র্োকো  তেষ্টো ক রব। তুপম তয তপ্রক্ষোিিটিরত অনযোনযরে  তেরয় আর ো ভোরিোভোরব এরসছ তো 

সম্পরকথ তুপম র্োন; যতিো সম্ভব যর্োযর্ বযোখযো তেওয়ো  তেষ্টো কর ো কো র্ সোক্ষোৎকোর   সময় সমস্ত পকছু তবপ রয় আসো 

গুরুত্বিূর্ থ। ততোমো  র্ীবরন  তবেনোেোয়ক মুহতূ থগুপি সম্পরকথ কর্ো বিো কটিন হরত িোর  পকন্তু এটি ততোমো  র্নয একটি 

পসদ্ধোন্তমূিক প্রক্তিয়ো। 
 

যপে এমন পবষয় র্োরক তয পবষরয় তুপম কর্ো বিরত েোও নো, তসটিও ততোমো  বিো উপেত। 



ততোমো  তবোঝো  মরতো একটি ভোষোয় তযোগোরযোগ ক রত ততোমোরক সোহোযয ক ো  র্নয সোক্ষোৎকো  েিোকোিীন 

সমরয় একর্ন অনুবোেক র্োকরব। একর্ন অনুবোেক অবিযই তুপম যো বিরব তো অনুবোে ক রবন এবং েূড়োন্ত 

পসদ্ধোরন্ত অংি তনরবন নো। যপে তুপম মরন কর ো তয সোক্ষোৎকোর   সময় তুপম যো বিরছো তো অনুবোেক 

সটিকভোরব অনুবোে ক রছ নো তোহরি তো ততোমো  কোছোকোপছ র্োকো অপভভোবরক  িোিোিোপি ততোমো  

সোক্ষোৎকো  গ্রহর্কো ীরক র্োনোও। 
 

মরন  োখরব তয তুপম যপে েোও সোক্ষোৎকোর  ততোমো  অপভভোবক, অনুবোেক এবং সোক্ষোৎকো  গ্রহর্কো ী ছোড়োও 

ততোমো  সমোর্কমী, আইন উিরেষ্টো বো মরনোপবজ্ঞোনী  মরতো পবরিষরজ্ঞ  কোরছ ততোমো  অবস্থো  আর ো 

ভোিভোরব বযোখযো ক ো  তক্ষরে সহোয়তো  র্নয তসখোরন তোরে  উিপস্থত র্োকো প্ররয়োর্ন তোহরি তো েোইরত 

িোর ো। তুপম যপে তমরয় হয় র্োক তোহরি সম্ভব হরি একর্ন মপহিো সোক্ষোৎকো  গ্রহর্কো ী েোইরত িোর ো। 
 

সোক্ষোৎকোর   তিরষ ততোমো  বিো সবপকছুই একর্ন অনুবোেরক  িো ো িোি কর  ততোমোরক তিোনোরনো হরব তযটি 

ট্রোন্সক্তিপ্ট (ভোরব থি, ইতোপিয়োন) নোমক নপর্রত পিপখত। 
 

যো পিপখত আরছ তো বিো হরয়পছি তসটি পনক্তিত ক ো  র্নয ততোমোরক এই নপর্রত স্বোক্ষ  ক রত বিো হরব। 

সুত োং এমন পকছু যপে র্োরক যো তুপম বুঝরত নো িোর ো বো তযটি ততোমো  বিো কর্ো মরন হয় নো তোহরি তস পবষরয় 

ততোমো  বিো উপেত। এছোড়োও তুপম ট্রোন্সক্তিপ্টটি সংরিোধন ক ো  র্নয অর্বো আর ো পকছু তর্য তযোগ ক রত 

বিরত িোর ো।রতোমো  অনুমপত ছোড়ো অনযোনযরে  কোরছ ততোমো  বিো তকোরনোপকছুই র্োনোরনো হরব নো। 
 

সোক্ষোৎকো  গ্রহর্কো ী:  কপমিরন  একর্ন বযক্তি পযপন আিনো  গে শুনরবন।  কপমিরন 

পতপন অনযোনযরে  কোরছ ততোমো  গরে  বযোখযো ক রবন  
এবং যো ো ততোমো  তকরস  পবষরয় পসদ্ধোন্ত গ্রহর্ ক রবন। 

 

অনুবোেক: কপমিরন  অংি নয়। পতপন এমন একর্ন বযক্তি পযপন ততোমো  ভোষোয় 

কর্ো বরিন এবং সোক্ষোৎকোর   সময় ততোমোরক করর্োিকর্ন ক রত সহোয়তো কর  

র্োরকন।  

সহোয়ক বযক্তি: এমন বযক্তি পযপন প্ররয়োর্রন সোক্ষোৎকোর   সময় ততোমোরক 

সোহোযয ক রত িোর ন। তোরে  উিপস্থপত র্োকো বো নো র্োকো ততোমো  উি  পনভথ  

ক রব। 

পসদ্ধোন্ত 
 

তিপ রিোপ য়োি কপমিন ততোমো  িপ পস্থপত অনুযোয়ী ততোমোরক সবরেরয় ভোরিো মোরন  সু ক্ষো প্রেোরন  পসদ্ধোন্ত 

পনরবন। তুপম যুদ্ধ তর্রক িোিোচ্ছ বো অনয পনপেথষ্ট, স্বতন্ত্র কো রর্ িোপিরয় যোচ্ছ পক নো তো  উি  পনভথ  কর  পতন 

ধ রন  সু ক্ষো বযবস্থো  রয়রছ। আর ো তরর্য  র্নয আইনর্ীবীরক ক্তর্জ্ঞোসো কর ো। 
 

কপমিন ততোমোরক তকোরনো প্রকো  সু ক্ষো নো তেওয়ো  পসদ্ধোন্তও পনরত িোর ন। 
 

মরন  োখরব তয তুপম যপে কপমিরন  কোছ তর্রক তনপতবোেক তকোরনো পসদ্ধোন্ত িোও বো তুপম কপমিরন  কোরছ যো 

প্রতযোিো কর পছরি তো তর্রক পভন্ন ধ রন  সু ক্ষো িোও তোহরি তুপম তসই পসদ্ধোরন্ত  পবরুরদ্ধ আিীি ক রত 

িোর ো। এটি ততোমো  িরক্ষ তস ো সমোধোন হরত িোর  পক নো তো তেখো  র্নয ততোমো  অপভভোবক ও 

আইনর্ীবীরে  সোরর্ কর্ো বরিো। 

 

৪. সহোয়তো ও ে কো ী তযোগোরযোরগ  পবস্তোপ ত তর্য 
 

তুপম যপে ততোমো  অপধকো  েোপব ক রত েোও অর্বো তুপম যপে ভীত হও তয ততোমো  অপধকো রক সম্মোন ক ো হরচ্ছ নো তোহরি তসন্টোর   কমী বো 

ততোমো  অপভভোবরক  মরতোই তুপম পবশ্বোস কর ো এমন প্রোপ্তবয়স্করে  সোরর্ তসটি পনরয় কর্ো বিরত িোর ো। 
 
 

 

ততোমো  আইপন ি োমি থেোতো হরিন প্রর্ম বযক্তি পযপন ততোমো  তকস সম্পরকথ কর্ো বিরবন। 

 

 

 

 
 
 

 
 

প্রকেটিরত ইউর োিীয় কপমিরন  সহোয়তোয় অর্ থোয়ন ক ো হরয়রছ। এই প্রকোিনোটি তকবি তিখরক  মতোমতরকই প্রপতফপিত কর  এবং এরত র্োকো তরর্য  তকোরনো বযবহোর   র্নয 

ইউর োিীয় কপমিনরক েোয়ী ক ো যোয় নো। 


