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Migrant Information Centre for
Assisted Voluntary Returns

আপনার দেশে ফিরে যাওয়ার
চিন্তা করছেন?
REPUBLIC OF CYPRUS
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The project “Programme of Voluntary Returns – Establishment of an
Information and Support Centre for Voluntary Returns”, is co-funded by
the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) (90%) and the
Republic of Cyprus (10%).

বিনামূল্যে গোপনীয় পরামর্শ জন্য
আমাদের কল: 22660081 - 22024845
96711075 - 96711036
পরিদর্শণ অবস্থান: Aischylou 20 & Platonos PC.1503 - Nicosia
ওয়েবসাইট: www.AVRcyprus.eu | ইমেল: info@AVRcyprus.eu

Working Hours
10:00 - 18:00
Monday - Friday
+ Sunday

পরিচালনা সংক্রান্ত কৌশল
বিশেষকা
সাহায্য স্বেচ্ছায় ফিরে অভিবাসী
তথ্যকেন্দ্র - এভিআর সাইপ্রাস স্বেচ্ছায়
প্রত্যাবাসন অভিবাসীদের সহায়তা করার
লক্ষ্যে কাজ করে. কর্ম প্রচার করে এবং
প্রত্যাগত প্রয়োজনের উপর যখন
মনোযোগ নিবদ্ধ প্রত্যাবাসন একটি
মর্যাদাশীল উপায় হিসেবে স্বেচ্ছাসেবী আয়
উত্সাহ দেয়.

যোগাযোগ এভিআর কেন্দ্র

1

যোগাযোগ আমাদের, টেলিফোন,
ইমেইল বা একটি ব্যক্তিগত মিটিং
সময় নির্ধারণ করুন. আমরা আপনার
কাছ থেকে সাহায্য প্রাপ্ত স্বেচ্ছা
আয় সম্পর্কে সবকিছু ব্যাখ্যা এবং
কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে.
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আপনি স্বেচ্ছায় ফিরে প্রক্রিয়ার
সঙ্গে এগিয়ে যেতে সিদ্ধান্ত নেন,
তাহলে আপনি একটি সহজ
রেজিস্ট্রেশন ফর্ম সাইন ইন করতে
বলা হবে

সহায়তা কর্মীদের আপনার দেশে একটি
নিরাপদ ফেরত পাঠানোর জন্য
আপনাকে সহযোগিতা এয়ারপোর্টে
আপনি সহগমন করা হবে.

পথস্থান/স্থানীয়ভাবে প্রত্যাবর্তন

সহায়তায় স্বেচ্ছায়
ফিরে রেজিস্টার

লক্ষ্য
*বংশোদ্ভুত তাদের দেশে প্রত্যাবাসন
বিবেচনা অভিবাসী পৃথক পথনির্দেশ
প্রদান.
*বংশোদ্ভুত তাদের দেশে একটা ভাল
ভবিষ্যত এবং মঙ্গল জন্য সুযোগ
উন্নতি.
*তারা বংশোদ্ভুত তাদের দেশে পৌঁছাতে
হলে সহায়তা প্রদান.
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স্বেচ্ছায়/পথনির্দেশ/ প্রত্যাবর্তন
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আগমনের সহায়তা আপনার দেশে শুধুমাত্র
একটি টেকসই রিটার্ন এবং একটি নিরাপদ
পুনঃপ্রতিষ্ঠা তৈরি করতে সাহায্য করার
জন্য উপলব্ধ করা হবে. সংশ্লিষ্ট সেবা
থেকে সাপোর্ট দল সব অপরিহার্য
প্রয়োজনীয় প্রদান করবে এবং আপনার
সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি মসৃণ
পুনঃপ্রতিষ্ঠা অভিজ্ঞতার জন্য
আপনাকে সহায়তা করবে.

সেবা প্রদান
• সহায়তায় স্বেচ্ছায় ফিরে সুবিধাভোগী তথ্য
ও পরামর্শ প্রদানের.
• কোন সম্পর্কিত নথি (অর্থাৎ ভ্রমণ নথি,
টিকিট) প্রণয়ন.
• যখন প্রয়োজন মানসিক সমর্থন
• অন্যান্য পরিষেবার সঙ্গে সম্পৃক্ততা.
• যখন আইনি সহায়তা ব্যবস্থা প্রয়োজন.
• ভ্রমণ পরিকল্পনা ও আসতে সম্পর্কিত
অন্যান্য সরবরাহ জন্য সহায়তা.
• শিক্ষাগত সহায়তা আলোচনাসভা (অর্থাত্
কম্পিউটার, বাণিজ্যিক) আপনি নতুন দক্ষতা
অর্জন করতে সাহায্য করার জন্য.
• বিমানবন্দরে সহায়তা দেশে ছাড়ার যখন,
• স্থানীয়ভাবে পরিষেবা সংশ্লিষ্ট
সহযোগিতায় দেশে আবেদনকারী
অঙ্গীভূতকরণে সহায়তা.
• অন্যান্য আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন হলে
পাওয়া যায়.

ভ্রমণ নথি এবং ব্যবস্থা
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সহায়তা কর্মীদের আপনার সব
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (যেমন ভ্রমণ
নথি) সংগ্রহের প্রক্রিয়া আরম্ভ এবং
সার্বিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে আপনাকে
সাহায্য সাহায্য করবে. ফ্রি ভ্রমণ
টিকেট আপনি এবং / অথবা আপনার
পরিবারের জন্য ক্রয় করা হবে.
ব্যক্তিগত জিনিসপত্র জন্য শিপিং
ব্যবস্থা উপলব্ধ রয়েছে.

Download
AVR Cyprus
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