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স্থায়ী স্থস্থস্থির জন্য কীভাবে আবেদন্ করবি হয়: 
 

ধাপ 1:  স্থেন্ামূবযয অন্যাইবন্ EU এগজজট ডকুবমন্ট চেক অযাপ ডাউন্বযাড 

করুন্।  অযাপটট চদখবি এইরকম: 
 
 

 
 

আপস্থন্ EU এগজজট েযেহার করবি পাবরন্: EU চেবটযবমন্ট স্থিম-এর অধীন্ 

আপন্ার আবেদবন্র পস্থরেয় পর্ যায় েম্পন্ন করার জন্য ID ডকুবমন্ট চেক অযাপ। 

এই অযাপ: 

 আপন্ার পস্থরেয়পত্র চর্ োচ্চা িা র্াোই করবে 

 দস্থযযটট আপন্ার স্থন্বজর িা র্াোই করবে 

 

স্থায়ী স্থস্থস্থি পাওয়ার জন্য আপন্াবক: 

 

যাচাই করতে হতে আপনার ফ াতন এই অ্যাপ েযেহার করা যাতে কী না 

অ্যানড্রতেড েযেহারকারীতের জনয 

আপন্ার দরকার: 

 অযান্ড্রবয়ড 6.0 এেং িার চেবক আধুস্থন্ক - আপন্ার চেটটংে-এ িা চপবয় 

র্াবেন্ 
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 অযাপটট ইন্স্টয করার জন্য অন্তি 135MB জায়গা োই 

 3G, 4G ো WiFi-এ েংর্ুক্ত হওয়ার জন্য 

 NFC (স্থন্য়ার-স্থিল্ড কস্থমউস্থন্বকশন্) র্াবি অযাপ আপন্ার দস্থযয িযান্ করবি 

পাবর - আপন্ার চেটটংে-এ িা চপবয় র্াবেন্। কন্টযাক্টবযে েযেহার কবর 

জজস্থন্বের দাম চদওয়ার জন্য আপস্থন্ আপন্ার চিান্ েযেহার করবি পারবয, 

আপন্ার চিাবন্ NFC আবে েুিরাং আপস্থন্ এই অযাপ েযেহার করবি পারবেন্ 

iPhone েযেহারকারীতের জনয 

iPhone 7 এেং িার পবরর মবডযগুস্থযবি এখন্ ‘ID ডকুবমন্ট চেক’ স্থেটা অযাপ 

যভয। 

আপন্ার দরকার: 

 iPhone 7 ো 7 Plus অেো আরও ন্িুন্ মবডয 

 iOS 13.2 ো িার চেবক ন্িুন্ – চর্ েফ্টওয়যার েংিরণ ইন্স্টয করা আবে িা 

জান্ার জন্য Settings > General-এ র্ান্, িারপবর About-এ 

 অযাপটট ইন্স্টয করার জন্য অন্তি 120MB জায়গা োই 

 3G, 4G ো WiFi-এ েংর্ুক্ত হওয়ার জন্য 

আপন্ার চিাবন্র কযাবমরার জন্য অযাপটটর অযাকবেে যাগবে। অযাপটট 

অযাকবেে-এর জন্য অন্ুবরাধ ন্া করবয, অন্ুগ্রহ কবর আপন্ার চেটটংবে 

অযাকবেে এবন্বেয করুন্। 

অ্যাপটি কীভাতে েযেহার করতে হে 
 

Qu 1:  আপনন কী একজন EEA ো সুইস নাগনরক?   
 

EEA-এ EU চদশগুস্থয োডা আইেযযান্ড, স্থযকবটন্স্টাইন্ এেং ন্রওবয় অন্তভুযক্ত 

আবে। 
 

আপস্থন্ একজন্ EU ন্াগস্থরক ন্া হবয স্থকন্তু আপন্ার েঙ্গী হবয, আপস্থন্ িখন্ও 

আবেদন্ করবি পারবেন্ 
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কী ID পত্র েযেহার করতে হতে? 

েযেহার করার জন্য চেরা ID হয আপন্ার োবয়াবমটিক পােবপাটয িবে আপস্থন্ 

আপন্ার জািীয় পস্থরেয়পত্র েযেহার করবি পাবরন্ িা োবয়াবমটিক চহাক ো ন্া 

চহাক।  এই স্থন্বদযস্থশকা প্রেবম আপন্ার পােবপাবটযর েযেহার (পষৃ্ঠা 2) িারপবর 

স্থকভাবে আপন্ার জািীয় পস্থরেয়পত্র েযেহার করবি হয় (পষৃ্ঠা 6) র্াোই কবর। 

 

আপনন আপনার পাসতপািট েযেহার করতে: 

আপনার পাসতপািট স্ক্যান করুন - একটি োতোতেটিক নচপ নেতে 

ন্ীবের প্রিীক চদখায় আপন্ার দস্থযবয একটট োবয়াবমটিক স্থেপ আবে িাই অযাপ 

দস্থযযটট পডবি পারবে।  

আপন্ার চিাবন্র কযাবমরা স্থদবয় আপন্ার পােবপাবটযর িবটা পৃষ্ঠার একটট েস্থে 

িুযুন্। পুবরা পৃৃ্ষ্ঠার েস্থে চেবম োকবি হবে, পষৃ্ঠার ন্ীবের স্থদবক 2 যাইন্ 

েংখযােহ। আপন্ার চিাবন্র কযাবমরা অেশযই পষৃ্ঠার পাঠযাংবশর েস্থে চন্বে। 
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এই অযাপ আপন্ার চিান্ অযাডজাস্ট করার জন্য স্থন্বদযশ চদবে র্াবি আপস্থন্ 

দক্ষভাবে আপন্ার দস্থযবযর েস্থে িুযবি পাবরন্। এই স্থন্বদযশগুস্থয আপন্ার 

চিাবন্র পদযার উপর স্থদবক একটট পাঠয চখাবপ চদখা চদবে। 

আপন্ার েস্থেবি আপস্থন্ পুবরা িবটা পষৃ্ঠা অেশযই রাখবেন্। 

 

েমেযা হবয এক হাি দরূ চেবক আপন্ার দস্থযবযর িবটা িুযুন্। 

 



                                          

5 

 

 

আপনার েনেতের েথ্য যাচাই করুন 

আপন্ার দস্থযয এেং চিাবন্র খাপ ো ঢাকন্া েস্থরবয় চিযুন্। 

আপন্ার দস্থযবযর র্াোই শুরু করার েমবয় অযাবপ ‘এখন্ র্াোই করুন্’ চোিাবম 

স্থিক করুন্। 

আপন্ার চিান্ দস্থযবযর উপবর রাখুন্ র্খন্ অযাপ আপন্াবক ‘আপন্ার দস্থযবযর 

িেয র্াোই করুন্’ স্থন্বদযশ চদবে। আপন্ার চিাবন্র ভস্থযউম োডাবন্া োকবয, 

আপস্থন্ একটট েীপ শুন্বেন্ আপন্ার দস্থযয চেন্ার পবর। 

অযাপ ন্া চেন্া পর্ যন্ত আপন্ার চিান্ দস্থযবযর োরপাবশ চ ারান্। স্থেস্থভন্ন দস্থযবযর 

স্থেস্থভন্ন জায়গায় স্থেপটট োবক। 
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অযাপ আপন্ার দস্থযবযর স্থেপ েিযভাবে পডার পবর, পদযায় ‘িেয র্াোই করা 

হবয়বে’ চদখা র্াবে। এই োিযা ন্া আো এেং র্াোই েম্পন্ন ন্া হওয়া পর্ যন্ত চিান্ 

েরাবেন্ ন্া। 

অযাপ আপন্ার দস্থযয স্থেন্বি ন্া পারবয, র্াোইবয়র েময় চপস্থরবয় র্াবে আর 

পদযায় ‘িেয পাওয়া র্ায় স্থন্’ চদখা চদবে। এমন্ হবয, অযাপ দস্থযয স্থেন্বি ন্া পারা 

পর্ যন্ত, আপস্থন্ আবে-আবে দস্থযবযর োরপাবশ আপন্ার চিান্ চ ারাবেন্। 

আপস্থন্ পােবপাটয েযেহার করবয আর আপন্ার ক্রমাগি েমেযা হবয, স্থপেবন্র 

মযাট ো িবটা পষৃ্ঠার উপর চিান্টট রাখুন্। 

আপনন একটি নন-োতোতেটিক জােীে 

পনরচেপত্র েযেহার করতে: 

আপনার কাতডট কী একটি ফেনিন নরতডেে ্ফজান (MRZ) আতে?  
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একটি MRZ ফেখতে এই রকে: 

 

আপনাতক আপনার পনরচেপতত্রর সােতনর এেং নপেতনর নেতকর স্ক্যান 

করতে হতে।  আপনার কাতডটর সােতনর নেতকর  তিা ফোোর সেতে MRZ 

অ্ন্তভভ টক্ত করা আেিযক। 

আপন্াবক স্বাভাস্থেকভাবে আপন্ার পস্থরেয়পত্র EU চেবটযবমন্ট চরবজাস্থযউশন্ 

চেন্টার-এ পাঠাবি েযা হবে র্াোই করার জন্য।  িোস্থপ, Covid 19 প্রবকাবপর 

দরুন্ এই পস্থরবেো মুযিস্থে রাখা হবয়বে।   

আপন্ার পস্থরেয়পবত্র MRZ ন্া োকবয আপস্থন্ এই অযাপ েযেহার করবি পারবেন্ 

ন্া। 

আপনার েুখ স্ক্যান করুন 

আপন্ার মুখ িযান্ করার েমবয় পদযায় ফ্ল্যাবশর আবযা জ্বযবে। িযাস্থন্ং চশে ন্া 

হওয়া অেস্থধ আপন্ার চিাবন্র কযাবমরা আপন্ার মুবখর োমবন্ ধবর রাখবেন্। 
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ফ্ল্যাবশর আবযাবি আপন্ার অেুস্থেধা হবয আপস্থন্ এই ধাপ োদ স্থদবয় আপন্ার 

পস্থরেয় প্রমাণ করার জন্য অন্য প্রমাণ স্থদবি পাবরন্। আপস্থন্ ‘িাইন্ড আউট চমার’ 

চমন্ুবি ‘স্থিপ স্থদে চস্টপ’ পেন্দ কবর এই কাজটট করবি পাবরন্। 

আপন্ার েয়ে 10 েের ো িার কম হবয, আপন্াবক আপন্ার মুখ িযান্ করবি 

েযা হবে ন্া। 

আপনার ননতজর একটি  তিা ননন 

আপন্ার উস্থেিৃ্: 

1. কযাবমরার স্থদবক চোজা িাকাবন্া 

2. মুখভস্থঙ্গ স্বাভাস্থেক রাখবেন্-হােবেন্ ন্া ো ভুরু চকা োঁেকাবেন্ ন্া 

3. রস্থঙ্গন্ েশমা খুবয চিযুন্ চর্মন্ োন্গ্লাে 

আপন্ার: 

 িবটা স্বাভাস্থেক আবযাবি উজ্জয োকবি হবে 

 িবটার চন্পবেয আর চকান্ও মুখ োকবে ন্া 

EU ফসতিেতেন্ট-এর জনয আপনার আতেেন 

সম্পন্ন করা 

আপন্ার পস্থরেয় র্াোই হওয়ার পবর আপন্ার োস্থক আবেদন্ GOV.UK 

ওবয়েোইবট েম্পন্ন করা হয়।  GOV.UK-এর স্থযংক অন্ুেরণ কবর এই অযাপ 

আপন্াবক োইবট স্থন্বয় র্ায়।   

অেো, আপস্থন্ চর্ চকান্ও স্মাটযবিান্, যযাপটপ ো কমস্থপউটাবর যগইন্ কবর 

আপন্ার আবেদন্ েম্পন্ন করবি পাবরন্:  https://www.gov.uk/settled-status-eu-

citizens-families/applying-for-settled-status  এই পষৃ্ঠায় চরায কবর ন্ীবে 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status
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আপনার আতেেন েহাে আতে-ফে যান, আপনার আতেেন ফেখার জনয 

আপনার পাসতপািট নম্বর এেং জন্মোনরখ োগতে। 

এই নেংক অ্নুসরণ কতর আপনন আপনার ননতজর ভাষাে আতেেন করার 

নেষতে েথ্য পাতেন:  https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-
citizens-and-their-families-translations 

আপনাতক অ্তনকগুনে প্রশ্ন করা হতে: 

1. আপনার কী দ্বৈে জােীেো আতে? 

আপস্থন্ একই েমবয় দুইটট চদবশর ন্াগস্থরক? 

2. আপনার কী একটি পূে টেেী জােীেো আতে?  

এর আবগ কী আপন্ার কখন্ও অন্য একটট জািীয়িা স্থেয?  চর্মন্ আপস্থন্ 

োংযাবদবশর একজন্ ন্াগস্থরক স্থেবযন্ স্থকন্তু ইউবরাপীয় হওয়ার জন্য আপস্থন্ 

ওই জািীয়িা িযাগ কবরবেন্। 

3. আপনন কী কখনও অ্নয নাে েযেহার কতরতেন? 

হয়ি আপন্ার স্থেোহর পবর ো পদস্থে েদস্থযবয়। 

4. আপনার কী যকু্তরাতজয একটি স্থােী োসস্থাতনর দ্বেধ েনেে 

আতে? 

র্ুক্তরাবজয আপন্ার একটট স্থায়ী োেস্থাবন্র বেধ দস্থযয োকবয, আপন্ার 

স্থন্ম্নস্থযস্থখি একটট োকবে: 

 আপন্ার ন্ীয ‘োেস্থাবন্র দস্থযযপত্র’ পুজেকার স্থভিবর একটট প্রমাণপত্র 

(অেো চগাযাস্থপ আপস্থন্ একজন্ েুইে ন্াগস্থরক হবয) 

 আপন্ার পােবপাবটযর স্থভিবর একটট প্রমাণপত্র 

https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations
https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations
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 স্থায়ী োেস্থান্ েুস্থন্জিিকারী একটট োবয়াবমটিক চরস্থেবডন্স কাডয (শুধু 

আপস্থন্ EU, EEA ো েুইে ন্াগস্থরক ন্া হবয) 

 

5. প্রতেি করার ো থ্াকার জনয কী আপনার ইনতডন ননি নেভ 

আতে? 

প্রবেশ করার ো োকার জন্য ইন্বডস্থিস্থন্ট স্থযভ (ILR) হয অস্থভোেন্ স্থস্থস্থির 

ধরন্। 

প্রবেশ করার ো োকার জন্য আপস্থন্ োধারণি ইন্বডস্থিস্থন্ট স্থযভ-এর জন্য 

আবেদন্ কবর োকবেন্। আপন্ার পােবপাবটয একটট চমাহর োকবে অেো 

আপন্ার কাবে চহাম অস্থিে-এর একটট স্থেটঠ োকবে। এোডা আপন্ার একটট 

‘স্থভস্থন্বয়ট’ (স্থস্টকার) ো একটট োবয়াবমটিক চরস্থেবডন্স পাস্থম যটও োকবি পাবর। 

6. আপনন কী কখনও অ্পরাধী সােযস্ত হতেতেন? 

আপন্ার আবেদন্ গৃহীি হওয়া উস্থেি র্স্থদ আপস্থন্ একটট অপরাবধর জন্য 

র্ুক্তরাবজয 12 মাবের কম কারাদণ্ড চপবয় োবকন্। 

িাবদর আবেদন্ অগ্রাহয হবি পাবর র্স্থদ: 

 িারা গি 5 েেবর র্ুক্তরাবজয অপরাধী োেযে হবয় কারাদণ্ড চপবয় োবকন্ 

 িারা র্ুক্তরাবজয একটট অপরাবধর জন্য 12 মাে ো িার চেস্থশ কারাদণ্ড 

চপবয় োবকন্ 

 িারা গি 3 েেবর র্ুক্তরাবজয 3 ো িার চেস্থশ োর অপরাধী োেযে হবয়বেন্ 

(চর্ দণ্ডাজ্ঞায় কারাোে হয় স্থন্ িা েহ) আর িাবদর 5 েেবরর কম 

ধারাোস্থহক োেস্থান্ আবে 

 িাবদর র্ুক্তরাজয চেবক কখন্ও স্থেিাস্থডি ন্া করা হবয় োবক 

 িাবদর স্থেরুবে ইউবরাপীয় চগ্রপ্তাস্থর পরওয়ান্া োবক 

 িারা অন্য একটট চদবশ অপরাধী োেযে হবয় োবকন্ 
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আপনার একটি েণ্ডাজ্ঞা থ্াকতে, অ্নুগ্রহ কতর আোতের জানান যাতে 

আেরা আপনাতক সাহাযয করতে পানর।  এই সেসযার সাোধাতনর জনয 

আেরা আপনাতক নেতিষজ্ঞ পরােি ট ননতে পাঠাতে পানর। 

আপনন একটি েণ্ডাজ্ঞা প্রকাি না করতে ো ফকানও অ্সৎ েথ্য নেতে 

থ্াকতে আপনার আতেেন নেেনম্বে ো অ্গ্রাহয হতে পাতর; আপনন 

সরকানর সংস্থাতক (GOV.UK) “প্রোরণা” কতরতেন যা যুক্তরাতজয আপনার 

োসস্থাতনর জনয গুরুের পনরণাে হতে পাতর।  সে ্থ্াকুন আর 

আোতের সাহাযয পান। 

7. আপনন কী োনেজানের নেরুতে সন্ত্রাসোে ো অ্পরাতধ জন়িে 

হতেতেন? 

 

আপনার আতেেতন ননরাপত্তা নস্থর করা: 

এখন্ আপন্ার আবেদবন্ আপন্াবক স্থন্রাপত্তা স্থস্থর করবি হবে: 

আপন্ার জন্য 3 চেট প্রশ্ন আবে।  আপন্াবক অেশযই প্রবিযক অধযাবয়র 1টট 

প্রবশ্নর উত্তর স্থদবি হবে।   

উত্তরগুস্থয আপন্ার স্থেেবয় হবে, চর্মন্ আপন্ার মািা এেং স্থপিার চকাোয় চদখা 

হবয়স্থেয?  আপন্ার প্রেম োকস্থর কী স্থেয?   

আপন্াবক EU চেবটযবমন্ট চরবজাস্থযউশন্ চেন্টার-এ কো েযবি হবয আপন্াবক 

এই প্রশ্নগুস্থযর উত্তর স্থদবি হবে, েুিরাং আপস্থন্ র্া েবযবেন্ অন্ুগ্রহ কবর িা স্থযবখ 

রাখুন্। 

আপনন যখন আপনার আতেেন োনখে করতেন: 

আপস্থন্ র্ুক্তরাবজয কিস্থদন্ োে কবরবেন্ আপন্াবক েযবি হবে আর আপন্াবক 

হয়ি অস্থিস্থরক্ত প্রমাণ আপবযাড করবি েযা হবে। 
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চকান্ েেরগুস্থযর জন্য আপন্াবক প্রমাণ স্থদবি হবে আপন্াবক েযা হবে এেং 

আপস্থন্ আপন্ার চিাবন্র কযাবমরার োহাবর্য চেই প্রমাণ আপবযাড করবি 

পারবেন্  এই কাজটট করবি আমরা আপন্াবক োহার্য করবি পাস্থর।   

আপনার আতেেন োনখে করার পতর: 

আপন্ার আবেদন্ দাস্থখয করার স্থদবন্ই GOV.UK চেবক আপন্ার একটট ই-চময 

পাওয়া উস্থেিৃ্, চর্ আপস্থন্ আপন্ার আবেদন্ দাস্থখয কবরবেন্।  এই ই-চমবয 

আপন্ার ন্াম ও 16 েংখযার আবেদন্ ন্ম্বর োকবে।  এই ই-চমযটট স্থন্রাপবদ 

রাখবেন্ কারণ আপন্ার আবেদবন্র অগ্রগস্থি জান্ার জন্য আপস্থন্ EU 

চেবটযবমন্ট চরবজাস্থযউশন্ চেন্টার-এ কো েযবি োইবয এই 16 েংখযার 

আবেদন্ ন্ম্বরটট আপন্ার দরকার হবে। 

প্রবিযক আবেদন্বক িার স্থন্বজর চকেওয়াকয চদওয়া হয় িবে Covid 19 প্রবকাবপর 

দরুন্ ওন্ারা এই মুহবূি য েযবি পারবেন্ ন্া আবেদন্গুস্থয কি েময় স্থন্বে। 

অেবশবে, আপস্থন্ GOV.UK চেবক একটট ই-চময পাবেন্ আপন্ার আবেদবন্র 

পস্থরণাম েুস্থন্জিি কবর।  এই ই-চমবয একটট অযাটােবমন্ট োকেে, েম্ভেি ই-

চমবযর ন্ীবের স্থদবক।  এই অযাটােবমন্ট আপন্ার আবেদবন্র পস্থরণাম েুস্থন্জিি 

করবে আর কীভাবে আপন্ার স্থস্থস্থি অন্যাইবন্ প্রমাণ করবি হয় উবেখ করবে।    

EU ফসতিেতেন্ট ফরতজানেউিন ফসন্টার-এর সাতথ্ কীভাতে ফযাগাতযাগ 

করতে হে, আর কারা আপনার আতেেন ফেখতেন? 

Covid 19 প্রবকাবপর দরুন্ EU চেবটযবমন্ট চরবজাস্থযউশন্ চেন্টার কযৃ্ স্থন্বে ন্া।  

আপস্থন্ একটট অন্যাইন্ চর্াগাবর্াগ িম য পূরণ কবর ওন্াবদর োবে চর্াগাবর্াগ 

করবি পাবরন্।  িম য পূরণ করবি আমরা আপন্াবক োহার্য করবি পাস্থর অেো 

আপস্থন্ স্থন্বজ এই স্থযংক অন্ুেরণ কবর চর্াগাবর্াগ িম য পূরণ করবি পাবরন্, 

িখন্ আপন্ার আবেদবন্র জন্য আপস্থন্ চর্ ই-চময টঠকান্া েযেহার কবরবেন্ 

এেং আপন্ার আবেদন্ ন্ম্বর অন্তভুযক্ত করবি হবে:   https://eu-settled-status-
enquiries.service.gov.uk/start 

 

https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/start
https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/start
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