
 

ইউএনএইচসিআর মাল্টা এই তথ্যের আসিকাসরক উত্ি নয়।ইউএনএইচসিআর মাল্টা এই তযেটির অনুবাদ কথ্রথ্েন, এটি আপনার কাথ্ে যে 

ভাষা আপসন বুঝথ্ত চান তা আপনার কাথ্ে িহজলভে করথ্ত এবং এটি মাল্টায় শরণাযী এবং আশ্রয়-প্রাযীথ্দর যশয়ার  কথ্র যনওয়ার জনে। 

 

মাল্টা থেকে ভ্রমকের জন্য ভ্রান্ত ভ্রমে ন্থে ব্যব্হাকরর থব্ষক়ে গুরুত্বপূেণ থব্জ্ঞথি 
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এেটি আসল ভ্রমে ন্থে পাও়োর পদ্ধথি। 

 

প্রকৃত নসযগুসল থেব্লমাত্র যদথ্শর িরকারী কতৃৃপক্ষ দ্বারা জাসর করা যেথ্ত পাথ্র। 

 

এর মথ্িে িরকারী পািথ্পারৃ্ অসিিগুসল অন্তভৃুক্ত যাকথ্ব (মাল্টায় এটি আইথ্েসিটি মালর্া পািথ্পারৃ্ অসিি) অযবা অনে যদথ্শর 

দূিাব্াসগুথল। যবসশরভাগ যক্ষথ্ে, পদ্ধসতটির প্রথ্য়াজন হথ্ব যে বেসক্ত নসযর প্রথ্য়াজন তা বেসক্তগতভাথ্ব ইিুেকারী কতৃৃপথ্ক্ষর অসিি / 

দূতাবাি পসরদশৃন কথ্র।  

 

যে যকানও প্রশািসনক সি স্পষ্টভাথ্ব প্রদসশৃত হথ্ব, এবং িমস্ত অেণ প্রদাকন্র জন্য এেটি রথসদ থদও়ো হকব্। 

 

যকানও তৃতীয় বেসক্তর (সেসন আপনাথ্ক আইনত প্রসতসনসিত্ব করথ্েন না) যকানও বেসক্তগত ভ্রমণ নসয অসিগ্রহথ্ণ জস়িত হওয়া যকানও িািারণ 

প্রসিয়া নয় 

 

 

মাল্টা়ে থোন্ও থমেযা দথলল ব্যব্হাকরর পথরেথি / দণ্ডগুথল েী েী? 

 

ভুয়া দস্তাথ্বজগুসল প্রাপ্ত, রাখার বা বেবহার করার জনে এটি মাল্টায় একটি ক্রাইম। মাল্টা আইথ্ন সবসভন্ন সবিাথ্নর অিীথ্ন এই জাতীয় অপরাথ্ির 

জনে একজনথ্ক যদাষী িাবেস্ত করা যেথ্ত পাথ্র। 

 

েসদ যকানও বেসক্ত জাসলয়াসত কথ্র বা যজথ্নশুথ্ন জাল নসযটি বেবহার কথ্র, তথ্ব যি ছ়ে মাকসর যবসশ িময়কালীন কারাদথ্ের জনে দায়বদ্ধ 

হথ্ত পাথ্র। 

 

অসিকন্তু, আইথ্নর অনে সবিাথ্নর অিীথ্ন, যে বেসক্ত যে যকানও দসলল বা নসযর িতে নকল জাসলয়াথ্ে বা আইনী কতৃৃত্ব বেসতথ্রথ্ক 

জাসলয়াসতেুক্ত যকান দসলল বেবহার কথ্র বা তার দখথ্ল আথ্ে, যি অপরাথ্ির জনে যদাষী হইথ্ব এবং যদাষী িাবেস্ত হইথ্ল যদাষী হইথ্ব একাদশ 

হাজার েয় েয় েয়টি েয় েয় েয় েয়টি ইউথ্রা এবং পয়তাসিশ যিি (১১৬৪৬.৮৭) এর যবসশ জসরমানা বা দু'বেথ্রর যবসশ যময়াথ্দ কারাদে বা 

এইরকম জসরমানা ও কারাদণ্ড উভয় দথ্ে দসণ্ডত না করা, েসদ না অনে যকানও বেসক্তর পথ্ক্ষ এইরকম অপরাথ্ির জনে আরও যবসশ শাসস্ত 

প্রসতসিত হয় আইন 
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ভাষা আপসন বুঝথ্ত চান তা আপনার কাথ্ে িহজলভে করথ্ত এবং এটি মাল্টায় শরণাযী এবং আশ্রয়-প্রাযীথ্দর যশয়ার  কথ্র যনওয়ার জনে। 

 

 

পািথ্পারৃ্ অিোথ্দশ অনুিাথ্র, যে যকানও বেসক্ত যেথ্কান পািথ্পারৃ্ জাসলয়াসত, পসরবতৃন বা যর্ম্পার কথ্র বা বেবহার কথ্র বা তার সনকথ্র্ যে 

যকানও পািথ্পারৃ্ ো জাসলয়াসত, পসরবসতৃত বা হস্তান্তসরত হথ্ত পাথ্র যজথ্ন যাথ্ক, যদাষী িাবেস্ত হথ্ল তাথ্ক এক যময়াথ্দ কারাদথ্ের জনে 

দায়ী করথ্ত হথ্ব েয় মাি যযথ্ক দুই বের পেৃন্ত। 

 

আদালত দ্বারা আথ্রাসপত এই জাতীয় কারাবাথ্ির যময়াদ ো়িাও, যে বেসক্ত সমযো দসলল বেবহাথ্রর জনে যদাষী িাবেস্ত হয় তার প্রথ্োজে সহিাথ্ব 

তাথ্ক আর্থ্কর যযথ্ক মুসক্ত যভাগ প্রতোহার করথ্ত পাথ্র ।  

 

 

থমেযা দথলল ব্যব্হার েকর ধরা পডার দীর্ণকম়োদী পথরেথিগুথল েী েী? 

 

যকানও সমযো দসলল বেবহাথ্রর প্রতেয় বেসক্তর অপরািী যরকথ্েৃ তাসলকাভুক্ত করা হথ্ব। িলস্বরূপ, এটি মাল্টায় বা অনোনে যদথ্শ জমা যদওয়া 

ভসবষেথ্তর যকানও পুনরায় প্রথ্বথ্শর আথ্বদন বা পারসমর্ (কাজ / বািস্থান) উপর সবরূপ প্রভাব যিলথ্ব। 

 

 

ভ্রমকের দথললগুথল থমেযা প্রদান্ ব্া ব্যব্হাকরর পকে উত্সাথহি ব্কল মকন্ হকে এমন্ পথরথিথিকি আথম েীভাকব্ থরকপার্ণ  

েরকি পাথর? 

 

ইথ্মইথ্লর মািেথ্ম: sb.police@gov.mt / pulizija@gov.mt 

যিাথ্নর দ্বারা: +356 2240 0000  

পসরদশৃন কথ্র: Police Head Quarters, Pjazza Kalcidonju, Floriana and ask for the Duty Immigration 

Officer between ৯am – ৫pm 
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