
別記第七十四号様式（第五十五条関係）

পথৃক ফমর্ নmর 74 (55 ধারার সে  সmিকর্ ত)

日本国政府法務省

আiন o িবচার মntালয়, জাপান

法　務　大　臣　 殿

আiন o িবচার মntীমেহাদয়

男 別名・通称名等

পরুষু ডাক নাম বা aনয্ েকানo নাম

女

মিহলা

（年） （月） （日）

(সাল) (মাস) (িদন)

方 電話番号 携帯電話番号

aবধায়ক েফান নmর েমাবাiল েফান নmর

（注）用紙の大きさは，日本工業規格Ａ列４番とする。

সতকর্ তা : আেবদনপেtর সবকিট aংশ A4 (JIS) সাiেজর কাগেজ ৈতরী করেত হেব।

জাপােন বসবােসর েময়াদ utীেণর্র তািরখ (িকংবা ৈবধ েযাগয্তার 
সময়সীমা)

官　　用　　欄

নীেচর aংশিট দািয়tpাp কমর্কতর্ া পরূণ করেবন

旅　　券

পাসেপাটর্

在留カード／

আবািসক কাডর্  নmর/sায়ী আবাসন সংkাn 
িবেশষ েকানo pমাণপt

特別永住者証明書

生年月日 現在の職業

পাসেপাটর্  iসুয্র বা 
নবায়েনর তািরখ

জnতািরখ

জাতীয়তা (েদশ বা eলাকা)

(aথবা আেগ েয েদেশ বসবাস করেতন তার নাম)

住居地

বতর্মান েপশা

পাসেপাটর্  iসযু্র বা নবায়েনর 
কারণ

বতর্মান িঠকানা

有効期限 発行機関発行・更新
年月日

発行・更新理由

পাসেপােটর্ র ৈবধতার 
েময়াদ

পাসেপাটর্  iসকুারী সংsা

難　民　認　定　申　請　書

শরণাথ  পেদ sীকৃিত pািpর আেবদনপt

氏　　名

পণূর্নাম

国籍・地域（又は常居
所を有していた国名）

出生地

জnsান

জাপােন pেবেশর তািরখ

上陸港

পাসেপােটর্ র নmর

本邦上陸年月日
জাপােন pেবশকােল sল বা সমুd 
বnেরর নাম

番　　号

জাপােন বসবােসর বতর্মান sয্াটাস (িকংবা ৈবধ েযাগয্তার 
pকারেভদ)

現に有する在留資格（又は許可の種類） 在留期間満了日（又は許可の期限）

ベンガル語



　家族構成

  পািরবািরক গঠন

(注）６人以上は別紙を提出してください。

  ভাi-েবান (েমাট বয্িkর সংখয্া)

①

②

③

④

⑤

 その他（配偶者，子，祖父母等） (注）６人以上は別紙を提出してください。

 aনয্ (িববািহত স ী, সnান eবং ঠাkরদা, ঠাkমা iতয্ািদ)

①

②

③

④

⑤

জাপােনর আবািসক

□在外

□在日

□在外

□在外

□在日

□在外

জাপােনর আবািসক

aনয্ েদেশর আবািসক

জাপােনর আবািসক

□在外

সতকর্ তা : 6 জেনর েবশী হেল aনgুহপবূর্ক aিতিরk কাগেজ িলখনু।

□在外

জাপােনর আবািসক

aনয্ েদেশর আবািসক

জাপােনর আবািসক

aনয্ েদেশর আবািসক

□在日

きょうだい

□在日

□在外

□在日
জাপােনর আবািসক

aনয্ েদেশর আবািসক

জাপােনর আবািসক

aনয্ েদেশর আবািসক

□在外
aনয্ েদেশর আবািসক

□在日
জাপােনর আবািসক

□在外

aনয্ েদেশর আবািসক

□在日

aনয্ েদেশর আবািসক

aনয্ েদেশর আবািসক

□在日

aনয্ েদেশর আবািসক

জnতািরখ িল জাতীয়তা/েদশ বা eলাকা 
(aথবা আেগ েয েদেশ 
বসবাস করেতন তার 
নাম)

父

সmকর্ পিরবােরর সদেসয্র নাম

বাবা

□在日
জাপােনর আবািসক

জাপােনর আবািসক

□在外

母 □在日

□在日

□在日
জাপােনর আবািসক

□在外
aনয্ েদেশর আবািসক

বাসsােনর িঠকানা

電話番号国籍・地域
（又は常居所を有
していた国）

職業 在日，在
外の別

বসবাসরত 
েদশ

েপশা েফান নmর

続柄 氏　　名 生年月日 性別 居住地

মা

সতকর্ তা : 6 জেনর েবশী হেল aনgুহপবূর্ক aিতিরk কাগেজ িলখনু।

（計 人）

জাপােনর আবািসক

□在外
aনয্ েদেশর আবািসক

ベンガル語



～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

□pাথিমক িবদয্ালয় □মাধয্িমক িবদয্ালয় □uc মাধয্িমক িবদয্ালয়

□大学，□その他（　　　） □その他（　　）

□初等，□中等，□高等 □卒業，□中退

□初等，□中等，□高等 □卒業，□中退

□ aনয্ানয্

□ িব িবদয্ালয় □aনয্ানয্

□ িব িবদয্ালয় □aনয্ানয্

□sাতক িডিg pাp  □সmূণর্ হয়িন

□ aনয্ানয্

□pাথিমক িবদয্ালয় □মাধয্িমক িবদয্ালয় □uc মাধয্িমক িবদয্ালয়

□初等，□中等，□高等

□ িব িবদয্ালয় □aনয্ানয্

বাসsান সময়কাল

□sাতক িডিg pাp  □সmূণর্ হয়িন

□ aনয্ানয্

□sাতক িডিg pাp  □সmূণর্ হয়িন

□ aনয্ানয্

□sাতক িডিg pাp  □সmূণর্ হয়িন

জাপান তয্ােগর তািরখ আপনােক িক কখনo জাপান েথেক িবতািড়ত করা হেয়েছ?

会社等名 業　種

জাপােন pেবেশর o 
জাপান তয্ােগর 

iিতহাস

（来日前，来
日後いずれも

記載）

েপশাগত iিতহাস

(জাপােন আসার আেগ eবং 
পের uভয় কােলর েপশার 

িববরণ িদেত হেব)

退去強制の有無

জাপােন pেবেশর তািরখ

□ িব িবদয্ালয় □aনয্ানয্

所在地

本邦出入国歴

出　国　日

職　歴

期間（年月日）

সময়কাল (সাল/মাস/িদন) েকাmািনর নাম

入　国　日

□その他（　　）

□ িব িবদয্ালয় □aনয্ানয্ □ aনয্ানয্

□卒業，□中退

□pাথিমক িবদয্ালয় □মাধয্িমক িবদয্ালয় □uc মাধয্িমক িবদয্ালয়

期間（年月日）

সময়কাল (সাল/মাস/িদন)

学　歴 □初等，□中等，□高等

□大学，□その他（　　　） □その他（　　）

（来日前，来
日後いずれも

記載）

□pাথিমক িবদয্ালয় □মাধয্িমক িবদয্ালয় □uc মাধয্িমক িবদয্ালয় □sাতক িডিg pাp  □সmূণর্ হয়িন

□大学，□その他（　　　）

(জাপােন আসার আেগ eবং 
পের uভয় কােলর িশkার 

িববরণ িদেত হেব)

pািত ািনক িশkার পূণর্ 
িববরণ

□大学，□その他（　　　） □その他（　　）

居住歴

（来日前，来
日後いずれも

記載）

বসবােসর iিতহাস

(জাপােন আসার আেগ eবং 
পের uভয় কােলর 
পিরেpিkেতi িলখুন)

িবদয্ালেয়র নাম

学校名 種　別 所在地

িবদয্ালেয়র pকারেভদ িঠকানা

□卒業，□中退

sাতক িডিg pািp iতয্ািদ

卒業等

居　住　地 居　住　期　間

□初等，□中等，□高等 □卒業，□中退

কােজর ধরণ িঠকানা পেদর নাম o pাp দািয়t

□pাথিমক িবদয্ালয় □মাধয্িমক িবদয্ালয় □uc মাধয্িমক িবদয্ালয়

□大学，□その他（　　　） □その他（　　）

役職，業務内容

ベンガル語



～

～

～

uপজািত/ pজািত

１　もしあなたが本国に戻った場合に，迫害を受ける理由は次のどれですか。

□　人種 □　宗教 □　国籍 □　特定の社会的集団の構成員であること

জািত ধমর্ নাগিরকt

□　政治的意見 □　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

রাজৈনিতক মতামত aনয্ েকানo কারণ

２

（１）上記１の理由により，あなたは誰から迫害を受けるおそれがありますか。

uপের 1 e uেlিখত কারেণ আপিন কার কাছ েথেক িনযর্ািতত বা িনপীিডত হoয়ার ভয় পােcন?

□　国家機関　（名称等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 )

রা ীয় েকানo সংগঠন (সংগঠেনর নাম )

□　上記以外　（具体的に書いてください。）

uপের uেlিখত রা ীয় েকানo সংগঠন ছাড়া (aনgুহপবূর্ক সিুনিদর্  তথয্ িদন)

（２）あなたが迫害を受けるおそれを感じたのはいつからですか。

আপিন িঠক েকান সময় েথেক িনযর্াতন বা িনপীড়েনর ভয় পাoয়া শরু ুকেরন?

（３）迫害を受ける理由，根拠を具体的に書いてください。

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

িনযর্ািতত বা িনপীিড়ত হoয়ার েপছেন েযসব কারণ আেছ, েসগিুলর িবশদ িববরণ o িবsািরত বয্াখয্া িদন।

সতকর্ তা : aিতিরk জায়গার pেয়াজন হেল, পথৃক কাগেজ িবsািরত িলখনু।

その他の
可能な言語

書くこと

母国語

আপিন িলখেত পােরন িক না

使用言語 読むこと

আপিন পড়েত পােরন িক না

渡航理由

গnবয্sল (েদশ) মেনর সময়কাল মেনর uেdশয্

部族・民族

মাতৃভাষা

আপিন বলেত পােরন িক না

話すこと

আপনার জানা aনয্ানয্ 
ভাষা

渡航先（国名）

海外渡航歴

িবেদশ মেনর তথয্ 
বা েরকডর্ সমহূ

pচিলত ভাষা

渡航期間

ধমর্ (সmpদায় বা মতপnী)

宗教（宗派）

িবেশষ েকানo সামািজক দেলর সদসয্পদ লাভ করায়

আপিন িনজ েদেশ িফের েগেল আপনােক িনmিলিখত েকান কারেণ িনযর্াতন করা হেব বেল মেন কেরন? uপযkু বেk িটক িচh িদন।

ベンガル語



（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

４

（１）あなたは上記１の理由により逮捕，抑留，拘禁その他身体の拘束や暴行等を受けたことがありますか。

□　はい □　いいえ

হয্াঁ না

「はい」と答えた場合は，すべての事情について，具体的に書いてください。

আপিন যিদ 'হয্াঁ' বেল থােকন, aনgুহপবূর্ক সিুনিদর্  o িবsািরত িববরণ িলখনু।

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

সতকর্ তা : aিতিরk জায়গার pেয়াজন হেল, পথৃক কাগেজ িবsািরত িলখনু।

（２）あなたは上記１の事情以外に，逮捕，抑留，拘禁その他身体の拘束や暴行等を受けたことがありますか。

□　はい □　いいえ

হয্াঁ না

「はい」と答えた場合は，すべての事情について，具体的に書いてください。

আপিন যিদ 'হয্াঁ' বেল থােকন, aনgুহপবূর্ক সিুনিদর্  o িবsািরত িববরণ িলখনু।

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

সতকর্ তা : aিতিরk জায়গার pেয়াজন হেল, পথৃক কাগেজ িবsািরত িলখনু।

আপিন েকানo কারেণ sেদেশ িফের েগেল িক ঘটেত পাের বেল আশংকা করেছন? pতয্ািশত পিরিsিতর কারণ o আশংকার িবsািরত বণর্না িদন।

1 e বিণর্ত কারেণ আপনােক কখনo েgpার কের, থানা বা হাজেত আটেক রাখা, মারধর করা হেয়েছ িক aথবা aনয্ কাহারo dারা হুমিক বা শারীিরকভােব 
েকানo িনযর্াতন করা হেয়েছ িক?

ঘটনার বণর্না

時期・期間 場　所

আটককারী বা আkমণ 
কারীর নাম

1 e বিণর্ত কারণ ছাড়া আপনােক কখনo েgpার কের, থানা বা হাজেত আটেক আটেক রাখা, মারধর করা হেয়েছ িক aথবা aনয্ কাহারo dারা হুমিক বা 
শারীিরকভােব েকানo িনযর্াতন করা হেয়েছ িক?

行為者

ঘটনার সময়কাল ঘটনার sান ঘটনার কারণআটককারী বা আkমণ 
কারীর নাম

সতকর্ তা : aিতিরk জায়গার pেয়াজন হেল, পথৃক কাগেজ িবsািরত িলখনু।

ঘটনার সময়কাল ঘটনার sান

３　あなたが本国に帰国するとすれば，いかなる事態が生じますか。その具体的内容及び理由を書いてください。

行為の内容 理　　由

時期・期間

ঘটনার বণর্না ঘটনার কারণ

場　所 行為者 行為の内容 理　　由
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５

□　はい □　いいえ

হয্াঁ না

「はい」と答えた場合は，すべての事情について，具体的に書いてください。

আপিন যিদ 'হয্াঁ' বেল থােকন, aনgুহপবূর্ক সিুনিদর্  o িবsািরত িববরণ িলখনু।

□　はい □　いいえ

হয্াঁ না

「はい」と答えた場合は，すべての事情について，具体的に書いてください。

আপিন যিদ 'হয্াঁ' বেল থােকন, aনgুহপবূর্ক সিুনিদর্  o িবsািরত িববরণ িলখনু।

６　あなたは本国政府に敵対する組織（本邦を含む。）に属していましたか。

আপিন িক কখেনা আপনার িনজ েদেশর সরকার িবেরাধী সংগঠেনর (জাপােনর িভতেরo pেযাজয্) সদসয্ িছেলন?

□　はい □　いいえ

হয্াঁ না

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

আপিন যিদ 'হয্াঁ' বেল থােকন, aনgুহপবূর্ক সিুনিদর্  o িবsািরত িববরণ িলখনু।

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

সতকর্ তা : aিতিরk জায়গার pেয়াজন হেল, পথৃক কাগেজ িবsািরত িলখনু।

1 e বিণর্ত কারেণ আপনার পিরবােরর েকানo সদসয্েক কখনo েgpার বা মারধর করা হেয়েছ িক aথবা হুমিক বা শারীিরকভােব েকানo িনযর্াতন করা হেয়েছ 
িক?

নাম

（２）あなたの家族は上記１の事情以外に，逮捕，抑留，拘禁その他身体の拘束や暴行等を受けたことがありますか。

氏　名

氏　名 続柄

続柄 時期・期間 場　所

期　間 組織名 役　職 活動内容

সময়কাল সংগঠেনর নাম সংগঠেন আপনার কােজর বণর্না

আটককারী বা আkমণ 
কারীর নাম

সmকর্ ঘটনার বণর্না
ঘটনার সময়কাল

ঘটনার sান

行為者 行為の内容

行為者 行為の内容

আটককারী বা আkমণ 
কারীর নাম

ঘটনার বণর্না

1 e বিণর্ত কারণ ছাড়া আপনার পিরবােরর েকানo সদসয্েক কখনo েgpার বা আটেক রাখা, মারধর aথবা হুমিক বা শারীিরকভােব েকানo িনযর্াতন করা 
হেয়েছ িক?

নাম সmকর্
ঘটনার সময়কাল

時期・期間 場　所

ঘটনার sান

（１）あなたの家族は上記１の理由により逮捕，抑留，拘禁その他身体の拘束や暴行等を受けたことがありますか。

আপনার পদমযর্াদা
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７　あなたは本国政府に敵対する政治的意見を表明したり，行動をとったことがありますか（来日後にとった

　行動を含む。）。

□　はい □　いいえ

হয্াঁ না

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

আপিন যিদ 'হয্াঁ' বেল থােকন, aনgুহপবূর্ক সিুনিদর্  o িবsািরত িববরণ িলখনু।

সতকর্ তা : aিতিরk জায়গার pেয়াজন হেল, পথৃক কাগেজ িবsািরত িলখনু।

８　上記１の理由によりあなたに対して逮捕状の発付又は手配がなされていますか。

1 e বিণর্ত কারেণ আপনার িবরেুd কখেনা েgpাির পেরায়ানা (বা oয়ােরn) জাির করা হেয়েছ িক?

□　はい □　いいえ

হয্াঁ না

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

আপিন যিদ 'হয্াঁ' বেল থােকন, aনgুহপবূর্ক সিুনিদর্  o িবsািরত িববরণ িলখনু।

上記事実をどのような方法で知ったのですか。

uপেরাk সিঠক তেথয্র িবষয়গিুল আপিন িকভােব জানেলন?

９　来日前，刑法犯罪を犯したことにより警察に逮捕され，検察官に起訴されたことがありますか。

□　はい □　いいえ

হয্াঁ না

「はい」と答えた場合は，その刑事裁判の結果を書いてください。

আপিন যিদ 'হয্াঁ' বেল থােকন, তাহেল aনgুহপবূর্ক aপরাধমলূক িবচােরর রায় o িবsািরত িববরণ িলখনু।

আপনার িবরেুd আনা aিভেযাগ আদালেতর রায়

আপিন িক কখনo আপনার েদেশর সরকােরর িবপেk রাজৈনিতক মতামত pকাশ কেরেছন, aথবা সরকােরর িবরেুd েকানo রাজৈনিতক কাজ কেরেছন (জাপােন 
আসার পর তা কের থাকেলo pেযাজয্ হেব)?

আদালেতর নাম

判決内容

রােয়র তািরখ

年月日 機関名 罪　　状

জাপান আসার আেগ পিুলশ িক কখনo আপনােক েgpার কেরেছ eবং আiন লংঘন করার aপরােধ বা aিভেযােগ সরকারী আiনজীবী কতৃর্ক আপনােক িক কখেনা 
েফৗজদাির আদালেত েpরণ করা হেয়েছ?

年月日 裁判所名 罪　名

েgpাির পেরায়ানা জাির করার তািরখ েgpাির পেরায়ানা জািরকৃত সংsার নাম আপনার িবরেুd জািরকৃত aিভেযাগ
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10　あなたは他の国に庇護を求めたことがありますか。

আপিন িক কখনo aনয্ েকানo েদেশ আ য় pাথর্না কেরেছন?

□　はい □　いいえ

হয্াঁ না

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

আপিন যিদ 'হয্াঁ' বেল থােকন, তাহেল aনgুহপবূর্ক িনিদর্  কারণগেুলা িলখনু।

েদেশর নাম আ য় pাথর্নার ফলাফল

11　外国大使館，国連（ＵＮＨＣＲ）に庇護を求めたことがありますか（来日前，来日後いずれも記載）。

□　はい □　いいえ

হয্াঁ না

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

আপিন যিদ 'হয্াঁ' বেল থােকন, তাহেল aনgুহপবূর্ক িনিদর্  কারণগেুলা িলখনু।

12　あなたは，上記１から11までに記載した内容を裏付ける資料を提出することができますか。

□　はい □　いいえ

হয্াঁ না

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

আপিন যিদ 'হয্াঁ' বেল থােকন, তাহেল aনgুহপবূর্ক িনিদর্  কারণগেুলা িলখনু।

আপিন িক কখেনা েকানo িবেদশী দতূাবােস aথবা জািতসংঘ(UNHCR)e িনরাপদ আ য় (aয্াসাiলাম) pাথর্না কেরেছন? (জাপােন আসার আেগ eবং পের 
uভয়িটi uেlখ করেত হেব)

pমানসরপূ দিলেলর নাম pমানসরপূ দিলেলর বণর্না দিলল েপশ করার কারণ দিলল েপশ করার সmাবয্ সময়কাল

資料名 内　容 提出理由 提出予定時期

国　名

আ য় pাথর্নার তািরখ সংগঠেনর নাম আ য় pাথর্নার ফলাফল

手続内容 結　　果

আ য় pাথর্নার pিkয়া

年月日 機関名 結　　果

uপের uেlিখত 1 েথেক 11 নmর পযর্n utেরর পিরেpিkেত আপিন িক uপযkু pমানািদ বা দিললপt েপশ করেত পারেবন?
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13　あなたが迫害を受けるおそれのあった国から脱出した日から日本に上陸するまでの経緯について具体的に

　書いてください。複数の国を経由した場合は，すべて書いてください。

今回の日本への入国について該当するものにチェックしてください。

আপিন িকভােব জাপােন pেবশ কেরেছন তার যেথাপযkু utেরর েpিkেত নীেচর বেk িটক িচh িদন।

□　直行 □　第三国経由

িনজ েদশ েথেক সরাসির জাপােন তৃতীয় েকানo েদশ হেয় জাপােন

第三国経由の場合は，該当するものにチェックしてください。

আপিন যিদ তৃতীয় েকানo েদশ হেয় জাপােন pেবশ কের থােকন, তাহেল নীেচর uপযkু বেk িটক িচh িদন।

□　乗換え □　滞在

第三国に定住した場合は，具体的に書いてください。

আপিন যিদ তৃতীয় েকানo েদেশ বসবাস কের থােকন, তাহেল aনgুহপবূর্ক িবsািরতভােব িলখনু।

14　あなたは，日本で難民認定申請ができることを，いつ，どこで，どのようにして知りましたか。

aবতরেণর তািরখ

আপিন েয জাপােন শরণাথ  িহসােব sীকৃিত পেদর জনয্ আেবদন করেত পারেবন তা কখন, েকাথায়, িকভােব, কার কাছ েথেক জানেত েপেরেছন?

（　　　～　　　） （電話番号）

বসবােসর সময়কাল বসবােসর uেdশয্ বসবােসর sান

( কেব েথেক কেব পযর্n ) (বসবাসকালীন েফান নmর)

生活状況

便名又は船名

（出発地） （到着地）

বহন করা সংsা বা বাহেনর 
নাম

বহন করা েpেনর বা জাহােজর নাম

(psানকৃত বnেরর নাম) (aবতরণকৃত বnেরর নাম)

তৃতীয় েদশিট শধুমুাt ানিজট িহেসেব বয্বহার করা 
হেয়েছ

তৃতীয় েদশিটেত eকিট িনিদর্  সময় বসবাস করা 
হেয়েছ

psানকৃত েপাটর্  বা বnর aবতরেণর েপাটর্  বা বnর

国　名 滞在期間 滞在目的 滞在場所

psােনর তািরখ

েয েদশ েথেক িনযর্াতন বা িনপীড়েনর ভেয় আপিন পািলেয় eেসেছন, পািলেয় আসার িদন েথেক শরু ুকের জাপােন pেবশ করার িদন পযর্n েকাথায় িকভােব 
কািটেয়েছন তা িবsািরত িলেখ জানান। জাপােন pেবেশর আেগ আপিন যিদ aনয্ েকানo েদশ বা eকািধক েদশ হেয় eেস থােকন, তাহেল সবগিুল েদেশর নামo 
uেlখ করেত হেব।

年月日 出国港 年月日 入国港 運送業者名

বসবাস করা েদেশর 
নাম

বসবাসকালীন জীবনযাপেনর পিরিsিত
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15　現在の生活費用について何によって賄っているのか書いてください。

বতর্মােন আপিন িকভােব জীবনযাপেনর খরচ বা বয্য় বহন করেছন, তা িলেখ জানান।

□　給与 □　預金 □　その他（　　　　　　　　　　　　）

চাকিরর েবতন েথেক বয্াে  জমােনা aেথর্র সাহােযয্ aনয্ েকানo uত্স েথেক

「給与」と答えた場合は，書いてください。

চাকিরর েবতন েথেক জীবনযাপেনর বয্য় েমটােনা হয় বেল utর কের থাকেল, েবতেনর িবশদ িববরণ িলেখ জানান।

□　月給

মািসক েবতন

□　日給

ৈদিনক েবতন

「預金」と答えた場合は，書いてください。

「その他」と答えた場合で，第三者から金銭的支援を受けている場合は，書いてください。

（円／年）

(iেয়ন/বছের)

（円／月）

(iেয়ন/মােস)

16　在外親族に送金したことがありますか。

আপিন িক কখনo জাপােনর বাiের বসবাসকারী আপনার পিরবােরর েকানo সদসয্ বা সদসয্েদরেক টাকা পািঠেয়েছন?

□　はい □　いいえ

হয্াঁ না

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

uপেরর pে  যিদ utর “হয্াঁ” হয়, তাহেল পাঠােনা টাকার িবশদ িববরণ িলেখ জানান।

আপনার পিরবােরর সদেসয্র নাম আপনার সে  সmকর্ পাঠােনা টাকার পিরমান বয্াে র নাম

আিথর্ক সহায়তার পিরমান
আিথর্ক সহায়তার সময়কাল (কেব েথেক কেব পযর্n)

期　間

বয্াংক িহসাব নmর o িহসােবর pকারেভদ

支援団体又は支援者名

金融機関名氏　　名

支援金額

aনয্ েকানo uত্স েথেক জীবনযাপেনর বয্য় েমটােনা হয় বেল utর কের থাকেল, তৃতীয় েকানo বয্িk বা সংগঠেনর আিথর্ক সহায়তার িবশদ িববরণ িলেখ 
জানান।

続柄 送金額

আিথর্ক সহায়তা pদানকারী বয্িk বা সংগঠেনর নাম
（　　　　～　　　　）

会　社　名 給与の額

বয্াে র নাম বয্াে  জমাকৃত aেথর্র পিরমান

月給・日給の別

口座の種類・番号

বয্াে  জমােনা aেথর্র সাহােযয্ জীবনযাপেনর বয্য় েমটােনা হয় বেল utর কের থাকেল, বয্াংক িহসাব নmেরর িবশদ িববরণ িলেখ জানান।

金融機関名 預金残高

েকাmািনর নাম েবতেনর পিরমান মািসক েবতন নািক ৈদিনক েবতন

ベンガル語



17　来日後6月以内に難民認定申請を行っていない人は，申請が遅れた理由を具体的に書いてください。

18　来日後，刑法犯罪を犯したことにより警察に逮捕され，検察官に起訴されたことがありますか。

□　はい □　いいえ

হয্াঁ না

「はい」と答えた場合は，その刑事裁判の結果を書いてください。

uপেরর pে  যিদ utর “হয্াঁ” হয়, তাহেল আiন লংঘন করার aপরােধ বা aিভেযােগ িবচােরর রায় িলেখ জানান।

19　第三国への渡航を希望しますか。

আপিন িক তৃতীয় aনয্ েকানo েদেশ যাবার icা েপাষণ কেরন?

□　はい □　いいえ

হয্াঁ না

「はい」と答えた場合は，渡航先国及びその理由を具体的に書いてください。

uপেরর pে  যিদ utর “হয্াঁ” হয়, তাহেল aনgুহপবূর্ক েদশগিুলর নাম িনিদর্  কারণসহ িবsািরতভােব িলখনু।

20　迫害を受けるおそれ以外の理由で，本国に帰国できない理由があれば，具体的に書いてください。

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

সতকর্ তা : aিতিরk জায়গার pেয়াজন হেল, পথৃক কাগেজ িবsািরত িলখনু।

জাপােন আসার পর পুিলশ িক কখনo আপনােক েgpার কেরেছ, aথবা আiন লংঘন করার aপরােধ বা aিভেযােগ সরকারী আiনজীবী কতৃর্ক আপনােক িক কখেনা 
aিভযkু করা হেয়েছ?

আদালেতর রায়

আপিন যিদ িনযর্াতন বা িনপীড়েনর ভয় ছাড়া aনয্ েকােনা কারেণ িনজ েদেশ িফের েযেত না পােরন, তাহেল তার কারণ িবsািরতভােব িলেখ জানান।

罪　名

জাপােন pেবেশর 6 মােসর মেধয্ আপিন যিদ শরণাথ  পেদর জনয্ আেবদন না কের থােকন, তাহেল িবলেmর সিঠক কারণ িবsািরতভােব িলেখ জানান।

আপনার িবরেুd আনা aিভেযাগ

年月日 裁判所名 判決内容

রােয়র তািরখ আদালেতর নাম
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21　現在の健康状態はどうですか。

বতর্মােন আপানার শারীিরক aবsা েকমন?

□　良好

েবশ ভােলা

□　不良 「不良」と答えた場合は，その状況を具体的に書いてください。

ভােলা নয় （注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

সতকর্ তা : aিতিরk জায়গার pেয়াজন হেল, পথৃক কাগেজ িবsািরত িলখনু।

22　難民調査官がインタビューする場合，通訳は必要ですか。

শরণাথ  sীকৃিতর তদnকারী যখন আপনার inারিভu েনেবন তখন আপনার জনয্ িক ভাষা aনবুাদেকর pেয়াজন হেব?

□　はい □　いいえ

হয্াঁ না

必要とする場合は何語を希望しますか。 語

ভাষা

その他通訳に関して希望する事項があれば，書いてください。

eছাড়া যিদ ভাষার aনবুাদেকর বয্াপাের আপনার েকােনা aনেুরাধ থােক, তাহেল িলেখ জানান।

以上の記載内容は，事実と相違ありません。

আিম ei মেমর্ pিতjা করিছ েয, আেবদনপেt uেlিখত তথয্গিুল সতয্ o িনভুর্ ল।

申請者（代理人）の署名 年 月 日

শরণাথ  পেদ আেবদনকারীর (বা তার pিতিনিধর) sাkর আেবদেনর তািরখ:

uপেরর pে  যিদ utর “হয্াঁ” হয়, তাহেল আপনার জনয্ েকান ভাষার aনবুাদেকর pেয়াজন 
হেব?

uপেরর pে  যিদ utর “ভােলা নয়” হয়, তাহেল আপানার শারীিরক aবsা সmেকর্ িবsািরতভােব িলখনু।
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