
�া�্য  েসবা

আ�য়�াথী� রা �র�তর মানিসক অব�ার জন্য জর�ির �া�্যেসবা এবং য� িনেত স�ম হন। মা�ার বড় হাসপাতাল হ'ল েমটার

েদই হাসপাতাল যা এমিসডায়, মা�া িবিভ� এলাকায় িবিভ� �া�্যেসবা ি�িনক আেছ।

মা�া সরকার েজ�ার ওেয়লবাইং ি�িনক �াপন কেরেছ যা �া�, িল�কর এবং আ�ঃজাতীয় ব্যি�েদর জন্য িবেশষািয়ত 

পিরেষবা সরবরাহ কের। ি�িনক সাইেকালিজ� েসশন এবং ফ্যািমিল েথরািপর পাশাপািশ ভেয়স েথরািপ এবং হরেমান

ে�সি�পশন সহ সাইেকােসািসয়াল সহায়তা পিরেষবা সরবরাহ কের। ি�িনেক েরফােরল�িল পািরবািরক িচিকত্সক, মেনািবদ,

পরামশর্দাতা বা সমাজকমী�  �ারা ৈতির করা েযেত পাের। এই পিরেষবা� তােদর জন্য িনখরচায় যারা শরণাথী�  মযর্াদা রােখ।

েয পুর�ষরা পুর�ষেদর সােথ েযৗন িমলন কেরন তােদর এইচআইিভর মেতা েযৗন সং�মণ (এস�আই) আ�া� হওয়ার ঝ� ঁ িক েবিশ 

থােক। আপিন েমটর েদই হাসপাতােলর িজইউ ি�িনেকর মাধ্যেম এস�আইেয়র জন্য িনখরচায় পরী�া েপেত পােরন। েবিশরভাগ

েলাক এস�আইেত আ�া� হওয়ার পেরও যথাযথ িচিকত্সার মাধ্যেম �াভািবক �া�্যকর জীবনযাপন করেত পাের। এইচআইিভ-

র স�ক িচিকত্সার সােথ, ব্যি�� অন্যেকও সং�ািমত করেব না। ি�িনেক পরী�া করা আ�য়�াথী� েদর জন্যও পাওয়া যায় যারা

এখনও মা�ায় তােদর অব�ান স��ক�ত আ�জর্ ািতক সরু�া সং�ার িস�াে�র অেপ�ায় রেয়েছন।

ই�ে�শন

আ�ঃসং�� িত ও বণর্িবেরাধী ইউিনট অিভবাসী সংহতকরণ েকৗশল এবং অ্যাকশন �্যােনর �িতিদন �েয়াগ বা�বায়েনর য� েনয়।
এ� মলূ সরকারী সম�য়কারী সং�া িহসােব কাজ কের যা তথ্য সরবরাহ কের, সংহতকরেণর অনুেরাধ �হণ কের এবং মা�ায় 

তােদর সংহতকরেণ অিভবাসীেদর অ�গিত অনুসরণ কের। ‘আই েবলং’ ে�া�াম�র উে�শ্য ই�ে�শেনর সামি�ক দৃ�ভি�

সরবরাহ করা। এই িদেকর �থম পদে�প� হেব েদেশর সরকারী ভাষা ও সাং�� িতক সেচতনতার �ান �ারা। আ�: সং�� িত ও

বণর্িবেরাধী ইউিনট মা�জ এবং ইংেরিজ ভাষা এবং সাং�� িতক ওিরেয়ে�শন েকাসর্ দু� পযর্ােয় সরবরাহ কের। তথ্য এবং
অ্যাি�েকশন:ibelongcourses@gov.mt 

আপনােক সমথর্ন করেত পাের এমন সং�া 

মা�া েবশ কেয়ক� এলিজিব�আইিকউ স�া, পিরেষবা এবং সং�া�িলর েহাম যা আপনার পে� সহায়ক হেত পাের বা 

আপনােক তথ্য সরবরাহ করেত পাের।

েযৗন ওিরেয়ে�শন, েজ�ার আইেড��, িল� এ�ে�শন এবং েযৗন ৈবিশ�্য (এসওিজইিজইএসিস) ইউিনট মানবািধকার 

অিধদ�েরর এক� অংশ is এ� েকানও ব্যি�র এলিজিব�আইিকউ পিরচয় িন�ব�েশেষ মানুেষর মযর্াদােক স�ািনত করা িনি�ত 

করেত সরকারেক পরামশর্ েদয়।

আ�জর্ ািতক সুর�া সং�া হ'ল আ�জর্ ািতক সুর�ার জন্য আেবদন�িল �হণ ও পরী�া করার জন্য দায়ী এক� সরকারী সং�া।
আ�জর্ ািতক সরু�ার অথর্ হ'ল সুিবধােভাগীরা অত্যাচার এবং / অথবা �র�তর মানবািধকার ল�েনর সােথ স��ক�ত সমস্যার 

কারেণ বাধ্য হেয় তােদর জে�র েদেশ িফের েযেত বঁাচােত পারেব। এলিজিব�আইিকউ ব্যি�েদর আ�জর্ ািতক সরু�া েদওয়া হেয়েছ
এবং তােদর উৎপি��ল�িলেত �ত্যাবতর্ন েথেক সুরি�ত করা হেয়েছ েযখােন এ� ি�র করা হেয়িছল েয তারা �িতর ঝ� ঁ িকেত 

পড়েবন।

মা�ায় জািতসংেঘর  হাই  কিমশনার  ফর  িরিফউিজ অিফেসর মূল উে�শ্য যথাযথ শতর্ ািদ সুর�ার অ্যাে�েসর পে� এবং

সম� উে�েগর ব্যি�েদর জন্য েটকসই সমাধােনর �চার করা। এ� সরু�া-সংেবদনশীল আ�য় ব্যব�া�র পে� ও �বাসীেদর

�বােহ �িতি�য়া জানােত েদেশর স�মতা েজারদার করেতও কাজ কের। ইউএনএইচিসআর এলিজিব�আইিকউ শরণাথী� , 

আ�য়�াথী� , রা�হীন এবং অভ্য�রীণ বা�চ� ্যত মানুষেদর সুর�ায় কাজ কের।মা�া এলিজিব�আইিকউ রাইটস মভুেম� 

(এমিজআরএম) েরইনেবা সােপাটর্  সা�ভ�স পিরচালনা কের যা সম� এলিজিব�আইিকউ ব্যি� এবং তােদর পিরবারেক িবনামূেল্য 

মেনা-সামািজক সহায়তা সরবরাহ কের। পিরেষবা� িবিভ� ি�য়াকলােপর েহা�ংেয়র মাধ্যেম স�দায়�র জন্য িবিভ� িনরাপদ 

সামািজক ে�স সরবরাহ কের।িম�  েরইনেবা  স�দায়�িল  (ARC) �াইডমা�া ইেভ��িল সমি�ত কের এবং সংগ�ত কের, 

েযৗন ও মানিসক �া�্য স�েকর্  সেচতনতা ব� ি� কের এবং সামািজক কমর্কাে�র মাধ্যেম এলিজিব�আইিকউ স�দােয়র সদস্যেদর 

একি�ত করার েচ�া কের।.  এআরিস এলিজিব�আইিকউ েপাটর্ াল� পিরচালনা কের wwwwww..ggaayymmaallttaa..ccoomm সংবাদ, ইেভ� 

এবং স�দায় স��ক�ত সমস্যা স��ক�ত তথ্য সহ। ওেয়বসাইট� এলিজিব�আইিকউ-র এক� ক্যােল�ার সরবরাহ কের - 

�ীেপর চারপােশ ঘেট যাওয়া ইেভ��িল। 

অ্যািডটাস  ফাউে�শন  এর ে�া েবােনা ইউিনট (িনখরচায় আইিন সহায়তা) এর মাধ্যেম আইনী পরামশর্ সরবরাহ কের এবং 

চলমান এডেভােকিস কােজর সােথ জিড়ত। তােদর েফাকাস মলূত মা�া, তেব মা�ায় মানবািধকােরর আ�িলক ও আ�জর্ ািতক 

মা�া�িল ত� েল ধরার িদেকও কাজ কের। দ�তার ে���িলর মেধ্য মাইে�শন এবং এলিজিব�আইিকউ সমতা অ�ভ� র্ � রেয়েছ। 

�চমা  েযৗন এবং আধ্যাি�ক একীকরণ স�ানকারী সকল ব্যি�র জন্য উ�ু� �ান। এর মেধ্য রেয়েছ এলিজিব�আইিকউ ব্যি�, 

েসইসােথ ব�� রা এবং পিরবার যারা একসােথ �াথর্না করেত এবং েযৗনতা, িল�, িল� পিরচয়, িব�াস, আধ্যাি�কতা এবং ধেমর্র 

মধ্যবতী�  েছদ�িল অে�ষণ করেত আ�হী। এ� মূলত েরামান ক্যাথিলক িশ�ার �ারা অন�ুািণত এক� ��প, তেব িবিভ� ধমী� য় 

পটভ� িম েথেক আসা েলাকেদর জন্য এ� উ�ু�। 
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মানবািধকার  অিধদ�র   
A3 Towers, Level 0, 
Triq l-Arkata, 

�বােহ �িতি�য়া জানােত েদেশর স�মতা েজারদার করেতও কাজ কের। ইউএনএইচিসআর এলিজিব�আইিকউ শরণাথী� , 

আ�য়�াথী� , রা�হীন এবং অভ্য�রীণ বা�চ� ্যত মানুষেদর সুর�ায় কাজ কের।মা�া এলিজিব�আইিকউ রাইটস মভুেম� 

(এমিজআরএম) েরইনেবা সােপাটর্  সা�ভ�স পিরচালনা কের যা সম� এলিজিব�আইিকউ ব্যি� এবং তােদর পিরবারেক িবনামূেল্য 

মেনা-সামািজক সহায়তা সরবরাহ কের। পিরেষবা� িবিভ� ি�য়াকলােপর েহা�ংেয়র মাধ্যেম স�দায়�র জন্য িবিভ� িনরাপদ 

সামািজক ে�স সরবরাহ কের।িম�  েরইনেবা  স�দায়�িল  (ARC) �াইডমা�া ইেভ��িল সমি�ত কের এবং সংগ�ত কের, 

েযৗন ও মানিসক �া�্য স�েকর্  সেচতনতা ব� ি� কের এবং সামািজক কমর্কাে�র মাধ্যেম এলিজিব�আইিকউ স�দােয়র সদস্যেদর 

একি�ত করার েচ�া কের।.  এআরিস এলিজিব�আইিকউ েপাটর্ াল� পিরচালনা কের wwwwww..ggaayymmaallttaa..ccoomm সংবাদ, ইেভ� 

এবং স�দায় স��ক�ত সমস্যা স��ক�ত তথ্য সহ। ওেয়বসাইট� এলিজিব�আইিকউ-র এক� ক্যােল�ার সরবরাহ কের - 

�ীেপর চারপােশ ঘেট যাওয়া ইেভ��িল। 

অ্যািডটাস  ফাউে�শন  এর ে�া েবােনা ইউিনট (িনখরচায় আইিন সহায়তা) এর মাধ্যেম আইনী পরামশর্ সরবরাহ কের এবং 

চলমান এডেভােকিস কােজর সােথ জিড়ত। তােদর েফাকাস মলূত মা�া, তেব মা�ায় মানবািধকােরর আ�িলক ও আ�জর্ ািতক 

মা�া�িল ত� েল ধরার িদেকও কাজ কের। দ�তার ে���িলর মেধ্য মাইে�শন এবং এলিজিব�আইিকউ সমতা অ�ভ� র্ � রেয়েছ। 

�চমা  েযৗন এবং আধ্যাি�ক একীকরণ স�ানকারী সকল ব্যি�র জন্য উ�ু� �ান। এর মেধ্য রেয়েছ এলিজিব�আইিকউ ব্যি�, 

েসইসােথ ব�� রা এবং পিরবার যারা একসােথ �াথর্না করেত এবং েযৗনতা, িল�, িল� পিরচয়, িব�াস, আধ্যাি�কতা এবং ধেমর্র 

মধ্যবতী�  েছদ�িল অে�ষণ করেত আ�হী। এ� মূলত েরামান ক্যাথিলক িশ�ার �ারা অন�ুািণত এক� ��প, তেব িবিভ� ধমী� য় 
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মধ্যবতী�  েছদ�িল অে�ষণ করেত আ�হী। এ� মূলত েরামান ক্যাথিলক িশ�ার �ারা অন�ুািণত এক� ��প, তেব িবিভ� ধমী� য় 

পটভ� িম েথেক আসা েলাকেদর জন্য এ� উ�ু�। 

েপ� �ছেনা::  

অ্যািডটাস ফাউে�শন ………………………………………………… 2200110066229955  

আ�য় �াথী� েদর কল্যাণ িবষয়ক সং�া ………………………… 2255668877220000  

সহায়তা সং�া ……………………………………………………………… 2222995599000000  

িম� েরইনেবা স�দায়�িল ………………………….……………. 9999227722999999  

�চমা ………………………………………………………………………….. 2211669922778899  

েজ�ার ওেয়লবাইং ি�িনক ………………………………………… 2211445544991177  

িজইউ ি�িনক ……………………………………………………………. 2211222277998811  

আ�: সং�� িত ও বণর্িবেরাধী ইউিনট ………………………….… 2222226633221100  

মা�া এলিজিবআইিকউ অিধকারকারী …………………….… 9999225555555599  

মা�া পুিলশ েফাসর্ ……………………………………………………… 2211222244000011  

েরইনেবা সােপাটর্  সা�ভ�স …………………………………………….. 7799443300000066  

আ�জর্ ািতক সুর�া সং�া …………………………………………… 2211225555221177  

SOGIGESC ইউিনট ……………………………………………………… 2222226633221100  

ইউএনএইচিসআর …………………….…………………………….… 2222448899440000  

িভক�ম সােপাটর্  মা�া ………………..………………………….…. 2211222288333333  
 

মানবািধকার  অিধদ�র   
A3 Towers, Level 0, 
Triq l-Arkata, 
Paola, PLA 1211 
Malta 
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আইন  ও  নীিত  কাঠােমা  
এ� এক� সামান্য তথ্য যা আপিন যিদ এলিজিব�আইিকউ আ�য়�াথী�  হন তেব আপিন েয েদশ�েত বাস করেছন েস েদশ� আরও 

ভালভােব ব�ঝেত পারেবন। 

িববাহ  

মা�ায় েয েকানও দু� ব্যি�র িববাহ বা িসিভল ইউিনয়েন �েবশ করা স�ব। এর মেধ্য আপনার বা�ােদর িপতামাতা িহসােব �ীক� িত, �জনন 

�া�্যেসবা অ্যাে�স করা বা দ�ক িপতামাতার িহসােব �েয়াগ করার অিধকার অ�ভ� র্ � রেয়েছ। এ� েকবলমা� শরণাথী� র মযর্াদা বা সহায়ক 

সুর�া ম�ুর করার পের স�ব হেব। 

আইনী  িল�  �ীক� িত  

মা�ায় �িত� ব্যি� িনেজরাই িস�া� েনন েয তারা পুর�ষ বা মিহলা এবং তােদর পুর�ষ, মিহলা বা েছদয�� েদহ রেয়েছ িকনা। এর অথর্ হ'ল 

�েত্যেকরই িল� পিরচয় অনুযায়ী সবর্দা আচরণ করার অিধকার রেয়েছ। 

েকানও ব্যি� আ�জর্ ািতক সুর�া  েপেয়েছন এবং তােদর আইিন িল� পিরবতর্ন করেত ই�� ক এক� েনাটািরর আেগ এক� েঘাষণা  এবং 

আ�জর্ ািতক সুর�া সং�ায় জমা িদেত পােরন ।আপনার নিথ�িল তত�েণ সংেশাধন করা হেব। এর অথর্ হল েয আপনার িল� পিরচয় 

আইনত �ীক� ত হওয়ার জন্য এবং আপনার িল� পিরচয় এবং পছ�সই নাম� �িতফিলত কের এমন পিরচয় দিলল থাকেত আপনার আ�য় 

দাবী� আপনার পে� িস�া� না হওয়া পযর্� অেপ�া করেত হেব।আপিন এখনও মা�ায় থাকাকালীন আপনার িল� পিরচয় অনুযায়ী বঁাচেত 

েবেছ িনেত পােরন। আপনার পিরচয় নিথেত এম বা এেফর পিরবেতর্  এ� মাকর্ ার থাকাও স�ব। 

ঘ�ণ্য  কথাবাতর্ া  এবং  ঘ�ণা  অপরাধ  

মা�ায় এমনভােব কথা বলা বা অিভনয় করা এক� অপরাধমূলক অপরাধ যা েকানও িন�দ�� েগা�র িবর�ে� ঘ� ণা ও সিহংসতা জািগেয় 

ত� লেত পাের। এর মেধ্য এমন ি�য়াকলাপ বা ব�� তা অ�ভ� র্ � যা এক� িন�দ�� িল�, িল� পিরচয়, েযৗন অিভমুখীতা, বণর্, বণর্, ভাষা, জািতগত 

উত্স, ধমর্ বা িব�াস বা রাজৈনিতক মতামেতর �িত ঘ� ণা বা িহংসােক উসেক েদয়। 

েয েকানও ব্যি�, তােদর অব�া িন�ব�েশেষ �িতর হাত েথেক সুরি�ত এবং আপিন যিদ মেন কেরন েয আপিন েকানও অপরােধর িশকার হেয় 

থােকন, আপনার সমথর্ন েনওয়া উিচত এবং মা�া পুিলশ েফােসর্ এক� অিফিসয়াল িরেপাটর্  দােয়র করা উিচত। মা�া পুিলশ বািহনীর মেধ্য 
িভক�ম সােপাটর্  ইউিনট আপনােকও সহায়তা করেত পাের।    

�া�্য  েসবা

আ�য়�াথী� রা �র�তর মানিসক অব�ার জন্য জর�ির �া�্যেসবা এবং য� িনেত স�ম হন। মা�ার বড় হাসপাতাল হ'ল েমটার

েদই হাসপাতাল যা এমিসডায়, মা�া িবিভ� এলাকায় িবিভ� �া�্যেসবা ি�িনক আেছ।

মা�া সরকার েজ�ার ওেয়লবাইং ি�িনক �াপন কেরেছ যা �া�, িল�কর এবং আ�ঃজাতীয় ব্যি�েদর জন্য িবেশষািয়ত 

পিরেষবা সরবরাহ কের। ি�িনক সাইেকালিজ� েসশন এবং ফ্যািমিল েথরািপর পাশাপািশ ভেয়স েথরািপ এবং হরেমান

ে�সি�পশন সহ সাইেকােসািসয়াল সহায়তা পিরেষবা সরবরাহ কের। ি�িনেক েরফােরল�িল পািরবািরক িচিকত্সক, মেনািবদ,

পরামশর্দাতা বা সমাজকমী�  �ারা ৈতির করা েযেত পাের। এই পিরেষবা� তােদর জন্য িনখরচায় যারা শরণাথী�  মযর্াদা রােখ।

েয পুর�ষরা পুর�ষেদর সােথ েযৗন িমলন কেরন তােদর এইচআইিভর মেতা েযৗন সং�মণ (এস�আই) আ�া� হওয়ার ঝ� ঁ িক েবিশ 

থােক। আপিন েমটর েদই হাসপাতােলর িজইউ ি�িনেকর মাধ্যেম এস�আইেয়র জন্য িনখরচায় পরী�া েপেত পােরন। েবিশরভাগ

েলাক এস�আইেত আ�া� হওয়ার পেরও যথাযথ িচিকত্সার মাধ্যেম �াভািবক �া�্যকর জীবনযাপন করেত পাের। এইচআইিভ-

র স�ক িচিকত্সার সােথ, ব্যি�� অন্যেকও সং�ািমত করেব না। ি�িনেক পরী�া করা আ�য়�াথী� েদর জন্যও পাওয়া যায় যারা

এখনও মা�ায় তােদর অব�ান স��ক�ত আ�জর্ ািতক সরু�া সং�ার িস�াে�র অেপ�ায় রেয়েছন।

ই�ে�শন

আ�ঃসং�� িত ও বণর্িবেরাধী ইউিনট অিভবাসী সংহতকরণ েকৗশল এবং অ্যাকশন �্যােনর �িতিদন �েয়াগ বা�বায়েনর য� েনয়।
এ� মলূ সরকারী সম�য়কারী সং�া িহসােব কাজ কের যা তথ্য সরবরাহ কের, সংহতকরেণর অনুেরাধ �হণ কের এবং মা�ায় 

তােদর সংহতকরেণ অিভবাসীেদর অ�গিত অনুসরণ কের। ‘আই েবলং’ ে�া�াম�র উে�শ্য ই�ে�শেনর সামি�ক দৃ�ভি�

সরবরাহ করা। এই িদেকর �থম পদে�প� হেব েদেশর সরকারী ভাষা ও সাং�� িতক সেচতনতার �ান �ারা। আ�: সং�� িত ও

বণর্িবেরাধী ইউিনট মা�জ এবং ইংেরিজ ভাষা এবং সাং�� িতক ওিরেয়ে�শন েকাসর্ দু� পযর্ােয় সরবরাহ কের। তথ্য এবং
অ্যাি�েকশন:ibelongcourses@gov.mt 

আপনােক সমথর্ন করেত পাের এমন সং�া 

মা�া েবশ কেয়ক� এলিজিব�আইিকউ স�া, পিরেষবা এবং সং�া�িলর েহাম যা আপনার পে� সহায়ক হেত পাের বা 

আপনােক তথ্য সরবরাহ করেত পাের।

েযৗন ওিরেয়ে�শন, েজ�ার আইেড��, িল� এ�ে�শন এবং েযৗন ৈবিশ�্য (এসওিজইিজইএসিস) ইউিনট মানবািধকার 

অিধদ�েরর এক� অংশ is এ� েকানও ব্যি�র এলিজিব�আইিকউ পিরচয় িন�ব�েশেষ মানুেষর মযর্াদােক স�ািনত করা িনি�ত 

করেত সরকারেক পরামশর্ েদয়।

আ�জর্ ািতক সুর�া সং�া হ'ল আ�জর্ ািতক সুর�ার জন্য আেবদন�িল �হণ ও পরী�া করার জন্য দায়ী এক� সরকারী সং�া।
আ�জর্ ািতক সরু�ার অথর্ হ'ল সুিবধােভাগীরা অত্যাচার এবং / অথবা �র�তর মানবািধকার ল�েনর সােথ স��ক�ত সমস্যার 

কারেণ বাধ্য হেয় তােদর জে�র েদেশ িফের েযেত বঁাচােত পারেব। এলিজিব�আইিকউ ব্যি�েদর আ�জর্ ািতক সরু�া েদওয়া হেয়েছ
এবং তােদর উৎপি��ল�িলেত �ত্যাবতর্ন েথেক সুরি�ত করা হেয়েছ েযখােন এ� ি�র করা হেয়িছল েয তারা �িতর ঝ� ঁ িকেত 

পড়েবন।

মা�ায় জািতসংেঘর  হাই  কিমশনার  ফর  িরিফউিজ অিফেসর মূল উে�শ্য যথাযথ শতর্ ািদ সুর�ার অ্যাে�েসর পে� এবং

সম� উে�েগর ব্যি�েদর জন্য েটকসই সমাধােনর �চার করা। এ� সরু�া-সংেবদনশীল আ�য় ব্যব�া�র পে� ও �বাসীেদর

�া�্য  েসবা

আ�য়�াথী� রা �র�তর মানিসক অব�ার জন্য জর�ির �া�্যেসবা এবং য� িনেত স�ম হন। মা�ার বড় হাসপাতাল হ'ল েমটার

েদই হাসপাতাল যা এমিসডায়, মা�া িবিভ� এলাকায় িবিভ� �া�্যেসবা ি�িনক আেছ।

মা�া সরকার েজ�ার ওেয়লবাইং ি�িনক �াপন কেরেছ যা �া�, িল�কর এবং আ�ঃজাতীয় ব্যি�েদর জন্য িবেশষািয়ত 

পিরেষবা সরবরাহ কের। ি�িনক সাইেকালিজ� েসশন এবং ফ্যািমিল েথরািপর পাশাপািশ ভেয়স েথরািপ এবং হরেমান

ে�সি�পশন সহ সাইেকােসািসয়াল সহায়তা পিরেষবা সরবরাহ কের। ি�িনেক েরফােরল�িল পািরবািরক িচিকত্সক, মেনািবদ,

পরামশর্দাতা বা সমাজকমী�  �ারা ৈতির করা েযেত পাের। এই পিরেষবা� তােদর জন্য িনখরচায় যারা শরণাথী�  মযর্াদা রােখ।

েয পুর�ষরা পুর�ষেদর সােথ েযৗন িমলন কেরন তােদর এইচআইিভর মেতা েযৗন সং�মণ (এস�আই) আ�া� হওয়ার ঝ� ঁ িক েবিশ 

থােক। আপিন েমটর েদই হাসপাতােলর িজইউ ি�িনেকর মাধ্যেম এস�আইেয়র জন্য িনখরচায় পরী�া েপেত পােরন। েবিশরভাগ

েলাক এস�আইেত আ�া� হওয়ার পেরও যথাযথ িচিকত্সার মাধ্যেম �াভািবক �া�্যকর জীবনযাপন করেত পাের। এইচআইিভ-

র স�ক িচিকত্সার সােথ, ব্যি�� অন্যেকও সং�ািমত করেব না। ি�িনেক পরী�া করা আ�য়�াথী� েদর জন্যও পাওয়া যায় যারা

এখনও মা�ায় তােদর অব�ান স��ক�ত আ�জর্ ািতক সরু�া সং�ার িস�াে�র অেপ�ায় রেয়েছন।

ই�ে�শন

আ�ঃসং�� িত ও বণর্িবেরাধী ইউিনট অিভবাসী সংহতকরণ েকৗশল এবং অ্যাকশন �্যােনর �িতিদন �েয়াগ বা�বায়েনর য� েনয়।
এ� মলূ সরকারী সম�য়কারী সং�া িহসােব কাজ কের যা তথ্য সরবরাহ কের, সংহতকরেণর অনুেরাধ �হণ কের এবং মা�ায় 

তােদর সংহতকরেণ অিভবাসীেদর অ�গিত অনুসরণ কের। ‘আই েবলং’ ে�া�াম�র উে�শ্য ই�ে�শেনর সামি�ক দৃ�ভি�

সরবরাহ করা। এই িদেকর �থম পদে�প� হেব েদেশর সরকারী ভাষা ও সাং�� িতক সেচতনতার �ান �ারা। আ�: সং�� িত ও

বণর্িবেরাধী ইউিনট মা�জ এবং ইংেরিজ ভাষা এবং সাং�� িতক ওিরেয়ে�শন েকাসর্ দু� পযর্ােয় সরবরাহ কের। তথ্য এবং
অ্যাি�েকশন:ibelongcourses@gov.mt 

আপনােক সমথর্ন করেত পাের এমন সং�া 

মা�া েবশ কেয়ক� এলিজিব�আইিকউ স�া, পিরেষবা এবং সং�া�িলর েহাম যা আপনার পে� সহায়ক হেত পাের বা 

আপনােক তথ্য সরবরাহ করেত পাের।

েযৗন ওিরেয়ে�শন, েজ�ার আইেড��, িল� এ�ে�শন এবং েযৗন ৈবিশ�্য (এসওিজইিজইএসিস) ইউিনট মানবািধকার 

অিধদ�েরর এক� অংশ is এ� েকানও ব্যি�র এলিজিব�আইিকউ পিরচয় িন�ব�েশেষ মানুেষর মযর্াদােক স�ািনত করা িনি�ত 

করেত সরকারেক পরামশর্ েদয়।

আ�জর্ ািতক সুর�া সং�া হ'ল আ�জর্ ািতক সুর�ার জন্য আেবদন�িল �হণ ও পরী�া করার জন্য দায়ী এক� সরকারী সং�া।
আ�জর্ ািতক সরু�ার অথর্ হ'ল সুিবধােভাগীরা অত্যাচার এবং / অথবা �র�তর মানবািধকার ল�েনর সােথ স��ক�ত সমস্যার 

কারেণ বাধ্য হেয় তােদর জে�র েদেশ িফের েযেত বঁাচােত পারেব। এলিজিব�আইিকউ ব্যি�েদর আ�জর্ ািতক সরু�া েদওয়া হেয়েছ
এবং তােদর উৎপি��ল�িলেত �ত্যাবতর্ন েথেক সুরি�ত করা হেয়েছ েযখােন এ� ি�র করা হেয়িছল েয তারা �িতর ঝ� ঁ িকেত 

পড়েবন।

মা�ায় জািতসংেঘর  হাই  কিমশনার  ফর  িরিফউিজ অিফেসর মূল উে�শ্য যথাযথ শতর্ ািদ সুর�ার অ্যাে�েসর পে� এবং

সম� উে�েগর ব্যি�েদর জন্য েটকসই সমাধােনর �চার করা। এ� সরু�া-সংেবদনশীল আ�য় ব্যব�া�র পে� ও �বাসীেদর


