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日本国政府法務省

আiন o িবচার মntণালয়, জাপান

法　務　大　臣　 殿

আiন o িবচার মntী   মেহাদয়  

男 別名・通称名等

পরুষু

পণূর্নাম 女

মিহলা

（年） （月） （日）

(সাল) (মাস) (িদন)
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aবধায়ক েটিলেফান নmর েমাবাiল েফান নmর

iসযু্কারী সংsা 

（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 ৈতির করেত হেব।

জাতীয়তা / eলাকা (aথবা আেগ 
েয েদেশ বসবাস করেতন তার নাম)

জnsান

বতর্মান িঠকানা

নmর

পাসেপাটর্

জাপােন বসবােসর বতর্মান sয্াটাস (িকংবা aনেুমাদেনর 
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）

番　　号

নীেচর aংশিট দািয়tpাp কমর্কতর্ া পরূণ করেবন

জাপােন বসবােসর েময়াদ utীেণর্র তািরখ

特別永住者証明書

শরণাথ  পেদ sীকৃিত pািpর আেবদনপt (পুনরায় আেবদেনর জনয্)

ডাক নাম বা aনয্ েকানo নাম

জn তািরখ বতর্মান েপশা

難　民　認　定　申　請　書（再申請用）

氏　　名

現在の職業生年月日

発行機関 発行・更新理由発行・更新
年月日

出生地国籍・地域（又は常居
所を有していた国名）

住居地

有効期限

在留カード／

旅　　券

iসযু্র বা নবায়েনর 
তািরখ

ৈবধতার েময়াদ
iসযু্র বা নবায়েনর কারণ

官　　用　　欄

本邦上陸年月日 上陸港

আবািসক কাডর্  নmর / িবেশষ 
sায়ী বািসnা সংkাn েকানo 

pমাণপt

জাপােন pেবেশর তািরখ জাপােন pেবশকােল 
sল বা সমdু বnেরর 

নাম

ベンガル語



【注意事項】

[সতকর্ তার িবষয়]

読んだ注意事項には，チェック☑をしてください。

িনেচর সতকর্ তার িবষয়গুেলা খুব ভালভােব পড়ার পর pে র utর pদান করুন।

পাঠকৃত িনেদর্শাবলীর িবষয়গুেলােত েচক মাকর্  ☑ pদান করুন।

□　この申請書には，あなたが主張したい事情を全て書いてください。

ei আেবদনপেt েয সকল িবষেয় েজারদার দাবী করেত চান দয়া কের তার সবগুেলা  িলখুন। 

□　回答に当たっては，該当する欄にチェック☑をし，記入部分には，具体的かつ詳細に書いてくだ

　さい。（枠内に書けない場合は，別紙を提出してください。）

□　この申請書に嘘を記載したり，嘘の資料を提出した場合は，審査上不利益を被ることがあります。

１　前回の難民認定申請後，国籍，家族構成，居住歴，学歴，職歴，本邦出入国歴，海外渡航歴及び宗教に

　変更はありますか。

□　いいえ

না

□　はい

হয্াঁ

→変更事項はどれですか。

পিরবতর্ েনর িবষয়বs েকানিট।

□　国籍 □　家族構成 □　居住歴 □　学歴

নাগিরকt পিরবািরক গঠন বসবােসর iিতহাস িশkাগত েযাগয্তা 

□　職歴 □　本邦出入国歴 □　海外渡航歴 □　宗教（宗派）

কােজর aিভjতা িবেদশ মেণর েরকডর্  ধমর্ (uপদল)

→変更内容を具体的に書いてください。

পিরবতর্ েনর িবষয়বs দয়া কের সিুনিদর্  ভােব িলখনু।

２　前回は，どのような迫害事情を主張しましたか。具体的に書いてください。

2 আেগরবার, েকান ধরেণর িনযর্াতন বা িনপীড়েনর িবষেয় দাবী কেরিছেলন। দয়া কের সিুনিদর্ ভােব িলখনু।

３　今回は，新たに主張する迫害事情がありますか。

3 eiবার, নতুনভােব aিভেযাগ করার মত িনযর্াতন বা িনপীড়েনর িবষয় আেছ িক।

□　ない

নাi

→「ない」と答えた場合，４の質問に答えた後，６以降の質問に答えてください。

□　ある

আেছ

→「ある」と答えた場合，４以降の質問に答えてください。

আেছ utর েদয়া হেল, 4 নং p  েথেক utর িদন।

utর েদয়ার সময়, uপযুk বেk িটক িচh ☑ pদান কের,  খািল জায়গায়, দয়া কের সুিনিদর্  eবং িবsািরতভােব িলখুন। 
(েলখার জায়গা না থাকেল, পৃথক কাগেজ িলেখ জমা িদন।)

ei আেবদনপেt েকান ধরেণর িমথয্া তথয্ বা জাল ডkেমn জমা pদান করা হেল, আেবদনপtিট পযর্ােলাচনা করার সময়, তা খারাপ ফলাফেলর কারণ হেত 
পাের।

以下の注意事項をよく読んだ上で質問に答えてください。

1 আেগর বার শরণাথ  পেদর জনয্ আেবদন করার পর, আপনার নাগিরকt, পিরবািরক গঠন, বসবােসর iিতহাস, িশkাগত েযাগয্তা, কােজর aিভjতা, জাপােন 
pেবেশর eবং তয্ােগর iিতহাস, িবেদশ মেণর েরকডর্  িকংবা ধেমর্ েকান পিরবতর্ন হেয়েছ িক।

জাপােন pেবেশর eবং তয্ােগর
iিতহাস

নাi utর েদয়া হেল, 4 নং pে র utর েদয়ার পর, 6 নং p  েথেক utর িদন।



４　迫害を受けるおそれ以外の理由で，日本での滞在が必要な理由がありますか。

4 িনযর্ািতত বা িনপীিড়ত হoয়ার ভয় ছাড়া জাপােন বসবাস করার aনয্ েকান কারণ আেছ িক।

□　ない

নাi

□　ある

আেছ

→「ある」と答えた場合，具体的に答えてください。

আপনার utর যিদ হয্াঁ হেয় থােক, তাহেল দয়া কের সিুনিদর্ ভােব utর িদন।

５　３の質問で「ある」と答えた場合，「新たな迫害事情」について，下記（１）から（６）までの質問に答え

　てください。

（１）「新たな迫害事情」が発生した時期は，いつですか。算用数字により西暦で書いてください。

(1) [নতুন িনযর্াতন বা িনপীড়েনর ঘটনা] কখন ঘেটিছল। iংেরিজ বা ি sীয় সন-তািরখ িদেয় িলখনু। 

（２）「新たな迫害事情」をあなたが知った時期は，いつですか。算用数字により西暦で書いてください。

(2) [নতুন িনযর্াতেন বা িনপীড়েনর ঘটনা] সmেকর্ কখন জানেত পােরন। iংেরিজ বা ি sীয় সন-তািরখ িদেয় িলখনু। 

（３）「新たな迫害事情」が発生した場所は，どこですか。

(3) [নতুন িনযর্াতন বা িনপীড়েনর ঘটনা] েকাথায় ঘেটিছল।

（４）「新たな迫害事情」を前回の手続で主張できなかったのはなぜですか。

(4) িক কারেণ [নতুন িনযর্াতন বা িনপীড়েনর ঘটনা] সmেকর্ eর আেগর বার aিভেযাগ করেত পােরন িন।

（５）「新たな迫害事情」の内容を具体的に答えてください。

(5) [নতুন িনযর্াতন বা িনপীড়েনর ঘটনার]  িবষয়বs সmেকর্ সিুনিদর্ ভােব utর িদন।

ア　迫害を受けたのは誰ですか。 イ　誰から迫害を受けましたか。

a  িনযর্ািতত বা িনপীিড়ত হেয়িছেলন েক।

□　あなた自身

আপিন িনেজ

□　あなたの家族・親族

আপনার পিরবার / আtীয় sজন

□　上記以外（具体的に書いてください。）

uপের uেlিখত েকu না হেল (দয়া কের সিুনিদর্ ভােব িলখনু।)

ウ　どのような迫害を受けたのですか。

i   িক ধরেণর  িনযর্ািতন বা িনপীিড়েনর িশকার  হেয়িছেলন।

5 3 নং pে র utর যিদ [আেছ] হয় তাহেল, [নতুন িনযর্াতন বা িনপীড়েনর ঘটনা] সmেকর্ , দয়া কের　িনেচর (1) েথেক (6) পযর্n pে র utর িদন।

আ   িনযর্াতন বা িনপীড়ন কেরিছল েক।



エ　迫害を受けたのは，なぜですか。

ঈ  িক কারেণ  িনযর্ািতন বা িনপীিড়েনর িশকার হেয়িছেলন।

オ　迫害と関係する本国情勢に大きな変化があった場合，それを具体的に書いてください。

（６）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。

ア　誰から迫害を受けるおそれがありますか。

a  কার কাছ েথেক িনযর্ািতত বা িনপীিড়ত হoয়ার ভয় আেছ।

イ　いかなる事態が生じますか。

আ   েকান ধরেণর পিরিsিতর সmুখীন হেবন।

６　今回，新たに提出する資料はありますか。

6 eiবাের, নতুনভােব জমা েদয়ার জনয্ েকান ডkেমn বা pমাণপt আেছ িক।

□　ない

নাi 

□　ある

আেছ

→「ある」と答えた場合，その資料の内容を具体的に書いてください。

→ [ আেছ] utর েদয়া হেল, েসi ডkেমেnর িবষয়বs সmেকর্ দয়া কের সিুনিদর্ ভােব িলখনু।

７　現在の健康状態はどうですか。

7 বতর্মােন আপনার শারীিরক aবsা েকমন।

□　異常なし

সমসয্া েনi 

□　異常あり

সমসয্া আেছ

　→「異常あり」と答えた場合，具体的に書いてください。

(6) আপিন িনেজর েদেশ িফের েগেল, েকান ধরেণর পিরিsিতর সmুখীন হেবন।

u িনযর্ািতন বা িনপীিড়েনর সােথ সmিকর্ ত আপনার েদেশর পিরিsিতর বড় ধরেণর েকান পিরবতর্ন হেয় থাকেল,  েস সmেকর্ দয়া কের সিুনিদর্ ভােব িলখনু।

[ আেছ] utর েদয়া হেল, েস সmেকর্ দয়া কের সিুনিদর্ ভােব িলখনু।



８　難民調査官のインタビューを希望しますか。

8 আপিন িক চান শরণাথ  sীকৃিতর তদnকারী aিফসার আপনার inারিভu িনক।

□　希望する

হয্াঁ আিম চাi

□　希望しない

না আিম চাi না

９　難民調査官がインタビューする場合，通訳は必要ですか。

9 শরণাথ  sীকৃিতর তদnকারী aিফসার যখন আপনার inারিভu িনেবন,  তখন আপনার জনয্ িক aনবুােদর pেয়াজন আেছ িক।

□　いいえ

না

□　はい

হয্াঁ

→「はい」と答えた場合，何語を希望しますか。（　　　　　　　　　）語

   [ আেছ] utর েদয়া হেল, তাহেল েকান ভাষার aনবুােদর জনয্ aনেুরাধ করেবন।　 (                  )  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 aনবুাদ সmিকর্ ত আপনার যিদ েকােনা aনেুরােধর িবষয় থােক, তাহেল দয়া কের তা িলখনু।

以上の記載内容は，事実と相違ありません。

আিম ei মেমর্ pিতjা করিছ েয, uপের বিণর্ত তথয্গেুলা সতয্ eবং িনভুর্ ল।

申請者（代理人）の署名 年 月 日

আেবদনকারীর (বা তার pিতিনিধর) sাkর সাল মাস িদন


