
বিদেশী নাগবিক িন্দীদেি জনয ম ৌবিক  ানিাবিকাি (এফ.এন.বি) 

তথ্য 

1. বন্দীর কাছে অধিকার রছেছে যে যেফতার হওোর সমে এবং ধিছেনশন বা কছেদ শুরু হওোর পর শীঘ্রই যস
যেন তার অধিকারগুছ ার ধবষছে এমন একটি ভাষাে তথ্য েহণ কছর যেো যস সহছে বুঝছত পাছর এবং যসইসছে
এ কথ্াও যেন োনছত পাছর যে যস এই অধিকারগুছ া যক ধকভাছব বযবহার করছত পাছর।

2. যেফতার হওোর কারণগুছ া এবং অধভছোগগুছ ার ধবষছে এমন একটি ভাষাে অবধহত হওোর অধিকার যেোছক
বন্দী সহছে বুঝছত পাছর।

3. ধিছেনশন সংক্রান্ত ধবষছে বযধির যকান যকান চেছনর অধিকার রছেছে তার ধবষছে অবধহত করা।

4. কারাগাছরছর ধনেম এবং বন্দীছদর অধিকার এবং দাধেত্বগুছ ার ধবষছে এমন একটি ভাষাে তথ্য েহণ করার
অধিকার যেোছক বন্দী সহছে বুঝছত পাছর।

5. কনসুয ার অধিকার, এবং কনসুয ার কততৃ পক্ষছদর সাছথ্ যোগাছোগ করার অধিকার এবং ধভধেে এবং কনসযু ার
সাহােয েহণ করার অধিকার।

6. মূ  যদছশ স্থানান্তধরত হওোর সম্ভাবনার ধবষছে খবর পাওোর অধিকার।

নযায্য বিচাি 

7. কােৃকর প্রধতকার এবং নযােয ধবচার পাওোর অধিকার। অধভেুি সক  বযধিধবছশষ যক ততক্ষণ পেৃন্ত ধনছদৃাশ
বছ  গণয করা হছব েতক্ষণ না তাছদর আইনানুোেী যদাষী প্রমাধণত করা হে।

8. যফৌেদাধর মাম াে আইধন সাহােয েহণ করার অধিকার।

9. যে যক্ষছে বন্দী আদা ছত বযবহার করা ভাষা বুঝছত বা যবা ছত না পাছর যসছক্ষছে তার কাছে ধবনামূছ য একেন
যদাভাষীর সাহােয পাওোর অধিকার রছেছে।

10. আদা ছতর নেছর সমান বছ  গণয হওো এবং অনুপেুি ধব ম্ব োড়া মাম ার ধবচার পাওোর অধিকার।

11. ধবচাছরর অছপক্ষা করা পেৃন্ত মুি হওোর অধিকার েধদ না যকান আইধন বা অনয কততৃ পক্ষ ধসদ্ধান্ত যনন যে নযাছের
পধরচা নার উছেছশয এই পদছক্ষপটি অনুপেুি হছব।

12. অনযানয সক  সধন্দগ্ধ বযধিছদর মতন একই সমান ভাছব অ-প্রধতরক্ষামূ ক অনুজ্ঞা এবং পদছক্ষপগুছ া েহণ করার
েনয যোগয বছ  গণয করা।

13. এমন সক  অধিকার রছেছে োর ধভধি যত যকব  ধবছদশী োতীেতা থ্াকার কারছণ যহফােছত থ্াকা কা ীন বন্দী
যক যবধশ কড়া দণ্ড যদো ধনধষদ্ধ অথ্বা অনযছদর তু নাে যবধশ খারাপ কারাগাছরর পধরধস্থধত যত ও রাখা উধচত নে।

14. এমন সক  অধিকার রছেছে োর ধভধি যত পূবৃ ধনিৃাধরত যমোছদর আছগ মুি করার েনয সমূ্পণৃভাছব যোগয বছ
গণয করা যেছত পাছর।



িযিহাি 

15. এমন সক  অধিকার রছেছে যে আপনার সাছথ্ মানুষযত্ব অনুোেী বযবহার করা হছব এবং আপধন যে একেন মানুষ
যস কথ্ার সম্মান করা হছব।

16. আপনার কাছে ধনপীড়ন বা অমানধবক বা হীন বযবহার বা দণ্ড যথ্ছক ধনরাপদ থ্াকার অধিকার রছেছে।

17. এমন বযবহার েহণ করার অধিকার রছেছে ো আপনার ধবধশষ্ট পধরধস্থধত এবং ধবছদশী োতীেতাওো া একেন
বন্দী হওোর কারছণ আপনার বযধিগত প্রছোেনগুছ া যক যমছন চছ ।

18. পক্ষপাতমূ ক বযবহার েহণ না করার অধিকার রছেছে (োর মছিয োতীেতা এবং ভাষার মতন ধভধি অন্তভৃুি
রছেছে) এবং সক  িরছনর পক্ষপাতমূ ক বযবহার যথ্ছক কােৃকরভাছব ধনরাপদ থ্াকার অধিকার ও রছেছে।

19. অনযানয সক  বন্দীছদর েনয  ভয রছেছে এমন সক  স্বাস্থয পধরছষবা এবং ধচধকত্সার কােৃক্রম বযবহার করার
অধিকার রছেছে।

20. ধচন্তািারা, চচতনয এবং িছমৃর স্বািীনতা এবং যসোছক উপাসনা এবং রীধতর মািযছম প্রকাশ করার অধিকার।

21. এমনভাছব োমা কাপড় পরা এবং ধনেস্ব পধরচ্ছন্নতা বোে রাখার অধিকার ো বন্দীর সাংস্কত ধতক বা িাধমৃক
সংছবদনশী তাগুছ াছক মমৃাহত না কছর এবং এমন খাবার েহণ করার অধিকার যেোছক সাংস্কত ধতক এবং িাধমৃক
প্রছোেনগুছ াছক মছন যরছখ যদো হে।

22. তার যগাপনীেতা, পাধরবাধরক েীবন এবং যোগাছোছগ যকান যবআইধন হস্তছক্ষপ না থ্াকার অধিকার এবং ধনেধমত
সমে পর-পর পধরবার এবং বনু্ধছদর সাছথ্ যোগাছোগ করার অধিকার (ধভধেছের মািযছম ও)।

23. কারাগাছর থ্াকাকা ীন যদাভাষী এবং অনুবাদ পধরছষবার সাহােয েহণ করার অধিকার এবং কথ্াবাতৃা আছরা সহে 

বানাছনার েনয একটি ভাষা যশখার সম্ভাবনা।

24. স্বছদশী বন্দীছদর মতন সমান ধশক্ষা, কাে এবং বতধিমূ ক প্রধশক্ষণ েহণ করার অধিকার।

25. যকান িরছনর ধববাচন োড়া অনুছমাধদত মািযছমর দ্বারা যকন্দ্রীে কারাগার প্রশাসন, ধবচার ধবভাগ কততৃ পক্ষ বা
অনযানয উপেিু কততৃ পক্ষছদর ধনকে যকান অনুছরাি বা অধভছোগ েমা করার অধিকার।

িনুিবাসন 

26. এমন বযবস্থার প্রণা ী েহণ করা োর উছেশয হ  সংস্কারসািন করা এবং সামাধেক পুনবৃাসছন সাহােয করা োছত
তাছদর যক সমাছে োড়া যেছত পাছর।

27. মুি করার পর েতো শীঘ্র সম্ভব তাছদরছক তাছদর ধনে – ধনে আইধন অবস্থা এবং পধরধস্থধতর ধবষছে অবধহত করার
অধিকার।

28. এমন যকান যদছশ ধনবৃাধসত করা, যফরত পাঠাছনা (‘ধরফুধ ছমন্ট’) বা ধবতাধড়ত করার পদছক্ষপ যনো যথ্ছক সুরধক্ষত
থ্াকার অধিকার যেখাছন মততুয দণ্ড যদো, ধনপীড়ন বা অনয যকান িরছনর অমানধবক বা হীন বযবহার বা দণ্ড পাওোর
গুরুতর ঝূূঁ ধক রছেছে।

29. অনয যকান যদছশ স্থানান্তধরত করার ধসদ্ধান্ত যনোর ধবষছে ধবছবচনা করার সমে বন্দীর ধনছের মতামত যদোর
অধিকার রছেছে এবং তারা সামাধেক পুনবৃাসন েহণ করার অধিকার ও রছেছে।



30. মুি করার পর পুনবৃাসছন সাহােয এবং সমথৃ্ন েহণ করার েনয বাধহযক এছেধিছদর সাছথ্ সম্পকৃ স্থাধপত করার
অধিকার রছেছে।

জাবতসংঘ (ইউনাইদেড মনশনস) 

• ইউধনভারস  যিক ছরশন অব ধহউমান রাইেস (ইউ,ধি.এইচ,আর) 

• ইন্টারনযাশন  কছভনন্ট অন ধসধভ  অযান্ড যপাধ টিক  রাইেস (আই.ধস.ধস.ধপ.আর) 

• ইউ.এন কনছভনশন অযাছগিে েরচর (ধস.এ.টি) 

• স্ট্যানিািৃ ধমধনমম রু ে ফর ধদ ধিেছমন্ট অব ধপ্রেনসৃ (এস.এম.আর মযানছি া রু ে) 

• ধভএনা কনছভনশন অন কনসুয ার ধরছ শনস (ধভ.ধস.ধস.আর) 

• মছি  অধেছমন্ট অন ধদ িািফর অব ফছরন ধপ্রেনসৃ (ইউ.এন িািফর) 

• ইউ.এন যবধসক ধপ্রনধসপ স ফর ধদ ধিেছমন্ট অব ধপ্রেনসৃ (ইউ.এন যবধসক ধপ্রনধসপ স) 

• ইউ.এন বধি অব ধপ্রনধসপ স ফর ধদ যপ্রাছেকশন অব অ  পারসনস আন্ডর এধন ফমৃ অব ধিছেনশন অর
ইমধপ্রেনছমন্ট (ইউ এন ধসদ্ধান্ত) 

• যরকছমনছিশনস অন দ ধিেছমন্ট অব ফছরন ধপ্রেনসৃ (ইউ.এন যরকছমনছিশন) 

• ইউ.এন যরেধ উশন 1998/22 যস্ট্েস অব ফছরন ধসটিছেনে ইন ধক্রধমন  যপ্রাসীধিংস (ইউ এন যরেধ উশন) 

কাউনবসি অি ইউদিাি 

• ইউছরাপীে কনছভনশন অব ধহউমন রাইেস (ই.ধপ.আর) 

• ইউছরাপীে ধপ্রেন রু ে (ই.ধপ.আর) 

• যরকছমনছিশন (2012) 12 কনসরধনং ফছরন ধপ্রেনসৃ (ধসওই এফএনধপ) 

• কনছভনশন অন ধদ িািফর অব যসনছেনসি পরসনস (ধসওই িািফর) 

• যরকছমনছিশন ধসএম/যরক (2010)1 যপ্রাছবশন রু ে (ধসওই যপ্রাছবশন) 

• যরকছমনছিশন যরক(2001) 10 ইউছরাপীে যকাি অব পুধ স এধথ্কস (ধসওই পধ টিকস) 

ইউদিািীয় ইউবনয়ন 

• চারের অব ফানিছমনে  রাইেস অব দ ইউছরাপীোন ইউধনেন (ইইউ চারের) 

• কাউনধস  যেমওোকৃ ধিধসশন 2008/909/যেএইচএ (ইইউ909যেএইচএ) 

• িােছরকটিভ 2010/64 অন ধদ রাইে েু ইনেরধপ্রছেশন অযান্ড িািছ শন ইন ধক্রধমন  যপ্রাসীধিংস (ইইউ2010)

• িােছরকটিভ 2012/13 অন ধদ রাইে েু ইনছফারছমশন ইন ধক্রধমন  যপ্রাসীধিংস (ইইউ2012)

অবিিাসীদেি ম ৌবিক  ানিাবিকাি 

1. সকছ র কাছে বযধিগত স্বািীনতা এবং ধনরাপিার অধিকার আছে। কাউছক অবািভাছব যেফতার করা বা আেছক
রাখা হছব না।

2. সকছ র কাছে অধিকার রছেছে যে তারা ধনপীড়ন যথ্ছক বাূঁচার েনয অনয যদছশ আশ্রে চাইছত পাছর এবং যসখাছন
ভাছ াভাছব েীবন োপন করছত পাছর।

3. সকছ র কাছে োতীেতা পাওোর অধিকার আছে।

4. যকান রাছের অঞ্চছ  আইধনভাছব রছেছে এমন সকছ র কাছে অধিকার আছে যে তারা যসই অঞ্চছ  স্বািীনভাছব
চ াছফরা করছত পাছরন এবং তাছদর বাসস্থান যবছে ধনছত পাছরন।



5. সকছ র কাছে অধিকার রছেছে যে তারা ধনছের যদশ সহ যেছকান যদশ যেছড় চছ  যেছত পাছরন এবং তার যদছশ যফরত
ও আসছত পাছরন।

6. সকছ র কাছে যকান এমন রাছে ধনবৃাধসত হওো, যফরত পাঠাছনা (‘ধরফুধ ছমনে) বা ধবতাধড়ত হওো যথ্ছক ধনরাপদ
থ্াকার অধিকার রছেছে যেখাছন তার োধত, িম,ৃ োতীেতা, যকান ধবধশষ্ট সামাধেক সমূছহর সদসযতা বা রােনীধতক
মছতর কারছণ তার েীবন বা স্বািীনতার প্রধত ঝুূঁ ধক রছেছে।

জাবতসংঘ (ইউনাইদেড মনশনস) 

• ইউধনভারস  যিক ছরশন অব ধহউমান রাইেস (ইউ,ধি.এইচ,আর) 

• কনছভনশন অযান্ড যপ্রাছোক  ধরছ টিং েু দ যস্ট্েস অব যরধফউধেে (যরফ) 

• ইন্টারনযাশন  কছভনন্ট অন ধসধভ  অযান্ড যপাধ টিক  রাইেস (আই.ধস.ধস.ধপ.আর) 

• কনছভনশন অছগিে েরচর (ধস.এ.টি) 

কাউনবসি অি ইউদিাি 

• ইউছরাপীেন কনছভনশন অন ধহউমন রাইেস (ই.ধস.এইচ,আর) 

ইউদিািীয় ইউবনয়ন 

• চারের অব ফানিছমনে  রাইেস অব দ ইউছরাপীোন ইউধনেন (ইইউ চারের) 

• অযাসাে ম যপ্রাধসেরস িােছরকটিভ (2013/32/ইইউ) 

• ধরছসপশন কনধিশনস িােছরকটিভ (2013/33/ইইউ) 

• কুঅধ ধফছকশন িােছরকটিভ (2011/95/ইইউ)

• িাবধ ন যরগুছ শন (িাবধ ন) 

1 নমস্কার
2 আমার নাম হ 
3 আপনার সাছথ্ আ াপ কছর ভাছ া  াগছ া
4 আধম ... যথ্ছক এছসধে
5 িনযবাদ
6 অনুেহ কছর
7 হযাূঁ
8 না
9 হেছতা
10 িনযবাদ োনাছনার প্রছোেন যনই 

11 মাফ করছবন
12 আধম বুধঝ
13 আধম বুধঝ না
14 আধম (ভাষা) যবা ছত পাধর না
15 আপধন ধক (ভাষা) যবা ছত পাছরন? 

16 আপধন ধক আমাছক বুঝছত পারছেন? 

17 আপধন ধক িীছর িীছর যবা ছত পাছরন? 

18 আপধন ধক পুনরাে যবা ছত পাছরন?



 

19 অনুেহ কছর আপধন ধক ধ ছখ ধদছত পারছবন?  

20        এোর উচ্চারণ ধকভাছব করা হে?  

 

21 ধকভাছব?  

22 আধম ধকভাছব?  

23 যকাথ্াে?  

24 ধক?   

25 কখন?  

26 আধম ধক?  

27 যকন?   

28 যক?  

29 যকান সমে?  

30 এোর মূ য কত?  

31 সুপ্রভাত  

32 নমস্কার  

33 নমস্কার  

34 আধস  

35 অনুছরাি  

36 আধম একটি অনুছরাি েমা করছত চাই  

37 অধভছোগ  

38 আধম একটি অধভছোগ েমা করছত চাই  

39 আধম … যফরত যেছত চাই  

40 আমার কাে করছত / পড়াশুনা করছত ভাছ া  াছগ  

 

41 আপধন ধক আমার সাহােয করছত পারছবন?  

42 আধম ... –এর সছে কথ্া যবা ছত চাই  

43 ক্ষমা করছবন  

44 োওো  

45 যদো  

46 আনা  

47 আধম  

48 আমার কাছে আছে  

49 আধম/আমার  

50 মাম া পূবৃ  

51 দধণ্ডত / দণ্ড  

52 চাকধর  

53 পড়াছশানা  

54 যোগযতা  

55 সামাধেক ভাতা  

56 বীমা  

57 অনুবতী পধরচেৃা  

58 সাহােয  

59 ধবগত সমে  

60 ভধবষযত   

 

61  আমার যেছত ভাছ া  াছগ  



62  আধম অযাসাই াম চাইধে
63  আধম ... থ্াকছত চাই 

64 যরধফউধে
65 অযাসাই াম ধসকার
66 অথৃ্ননধতক অধভবাসী
67 যরধফউধে অবস্থা
68 অযাসাই াছমর অনুছরাি
69 অযাসাই াছমর কােৃ প্রণা ী

70  রধববার
71  যসামবার
72  মে বার
73  বুিবার
74  বতহস্পধতবার
75  শুক্রবার
76  শধনবার

77  োনুোধর
78  যফব্রুোধর
79  মাচৃ
80  এধপ্র 
81  যম
82  েনু
83. ে ুাই 

84  অগাস্ট্
85  যসছেমবর
86  অছটাবর
87  নছভম্বর
88  ধিছসম্বর

89  এক
90  দইু 

91 ধতন
92  চার
93  পাূঁচ
94  েে
95  সাত
96  আঠ 

97  নে
98  দশ
99  এগাছরা
100 বাছরা
101 যতছরা
102 যচৌে
103 পছনর
104 যষা 



105 সছতর
106 আঠার
107 উধনশ
108 কুধড় 

109 ধেশ
110 চধিশ
111 পঞ্চাশ 

112 ষাে
113 সির
114 আধশ
115 নব্বুই 

116 শত
117 হাোর

118     অনুবাদক
119  অধভবাসন
120 আমার ... –এর প্রধত অযা াধেৃ আছে
121 অসুখ
122 আধম ধকভাছব আপনার সাহােয করছত পাধর? 

123 দারুন! 

124 সাহােয করুন! 

125 যস্ট্শনো যকান ধদছক? 

125 আধম টিধকে যকাথ্াে যথ্ছক ধকনছত পাধর? 

125 আধম ... যকাথ্াে যপছত পাধর 

126 আপনার কাছে ধক একটি ঘর আছে?

127 আমার যরোরছভশন আছে
128 ঘছরর ভাড়া কত? 

129 আপনার কাছে ধক যমনু আছে? 

130 আপনার কাছে ধক একটি মযাপ (নক্শা) আছে? 

131 আধম একটি ... ভাড়া ধনছত চাই 

131 আমার ধক ধভসার প্রছোেন রছেছে?

133 পরবতী ... কখন 

134 অনুেহ কছর এক ধমধনে অছপক্ষা করুন
135 এোর দাম কত? 

136 েেছ েটি যকাথ্াে? 

137 ধক সমে হছেছে? 

138 আধম ... অিৃার করছত চাই 

139 ওোে ফাে যকািটি ধক? 

140 আপনার যফান নম্বর ধক? 

141 আপনার কাছে ধক ...-এর ধবষছে তথ্য আছে
142 িনযবাদ! 

143  ভাছ া কছর খাছবন
144 আপধন ধক একটি েধব বানাছত পাছরন? 

145 আপধন যকান ধেধনসটির সপুাধরশ করছবন? 

146 আধম হাধরছে যগধে



147 আমার অক্ষমতা রছেছে
148 এখাছন ধক উই ছচোর অযাছেস আছে?

149 আপনার নাম ধক? 

150 আপনার ধক ... ভাছ া  াছগ
151 মাফ করছবন
152 আপধন যকমন আছেন? 

153 আপনার যপশা ধক? 

154 আধম আপনাছক পেন্দ কধর
155  আধম আপনাছক ভাছ াবাধস

ধবছদশী নাগধরকছদর েনয েধব সহ অধভিান

এই েধব সহ অধভিানটিছক যসই সক  ধবছদশী নাগধরকছদর েনয চতধর করা হছচ্ছ োরা ধবছদছশ আেছক রছেছে। অনযছদর সাছথ্
তাছদর কথ্াবাতৃা উন্নত করার েনয, তাছদর একটি ধবছদশী ভাষা যশখার েনয যপ্রাত্সাধহত করার েনয এবং তাছদর
ধনেমগুছ া এবং শাসনবযবস্থার ধবষছে সছচতন করার েনয এোছক চতধর করা হছেছে।

কল্পনা করুন

(name country) যত কল্পনা করুন

এই েধব সহ অধভিানটিছক যসই সক  ধবছদশী নাগধরকছদর েনয চতধর করা হছেছে োরা ধবছদছশ রছেছেন। অনযছদর সাছথ্
তাছদর কথ্াবাতৃা উন্নত করার েনয, তাছদর একটি ধবছদশী ভাষা যশখার েনয যপ্রাত্সাধহত করার েনয এবং তাছদর চ া-যফরা
করছত সক্ষম বাধনছে যতা ার েনয এোছক বানাছনা হছেছে।
সবৃাধিকার সুরধক্ষত

Bangla text - Basic Human Rights of Foreign Natioinal Prisoners – https://prisonwatch.org




