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IPO (PP) 52 Rev 1 

 

 

 

আন্তর্জ াতিক সরুক্ষা অতিস 

 

সাধারণ িথ্য সরুক্ষা আইন 

গ াপনীয়িা তিজ্ঞতি 

1. আইরিশ জাতীয়তা ও অরিবাসন পরিষেবা (INIS) (রবচাি ও সমতা রবিাগ এি একটি অংশ) এি 

আন্তজজ ারতক সুিক্ষা অরিস (IPO) আপনাি প্রদত্ত তথ্য সংগ্রহ কিষে।  তথ্য রনয়ন্ত্রণকািীি সাষথ্ 

য াগাষ াষগি ঠিকানা: 
International Protection Office 

Irish Naturalisation and Immigration Service 

79 – 83 Lower Mount Street 

Dublin 2 

D02 ND99 

 

2. আপরন আন্তজজ ারতক সুিক্ষাি জনয য াগয রকনা তা মলূ্যায়ন কিষত এবং  রদ  থ্াথ্জ হয়, প্রাসরিক 

সংরবরিবদ্ধ কাঠাষমা অন ুায়ী আপনাষক প্রাথ্রমক রবষবচনায় যিষে যদয়াি অনমুরত রদষত আমিা 
হয়ষতা আন্তজজ ারতক সুিক্ষা অরিসষক যদয়া আপনাি বযরিগত তথ্য বযবহাি কিষত পারি।  এি মষিয 
আন্তজজ ারতক সুিক্ষা আষবদষনি জনয প্রশ্নাবল্ী (IPO 2) যত আপনাি প্রদত্ত সব তথ্য এবং অনযানয 
য ষকাষনা রূষপ ও মািযষম IPO যক যদয়া সব তথ্য অন্তিুজ ি থ্াকষব।   রদ প্রষয়াজন হয়, তাহষল্ 

আপনাি অরিবাসন বা নাগরিকত্ব রিরত সম্পরকজ ত িরবেযষতি য ষকাষনা রবষবচনাি অংশ রহষসষব IPO 

2 এবং সংরিষ্ট রচঠিপষে আপনাি প্রদত্ত য ষকাষনা বযরিগত তথ্য হয়ষতা IPO এবং আইরিশ জাতীয়তা 
ও অরিবাসন পরিষেবা/রবচাি ও সমতা রবিাগ বযবহাি কিষত পাষি।  

 

3. এই তথ্য সংগ্রহ ও প্ররিয়াকিষণি জনয আমাষদি আইনগত রিরত্ত রনষচ যদয়া হষল্া: 
 

i. আন্তজজ ারতক সুিক্ষা আইন 2015 এবং এি অিীষন প্রণীত আইনসমহূ 

ii. ইউষিাপীয় ইউরনয়ন (ডাবরল্ন পদ্ধরত) আইন 2018 

iii. ইউষিাপীয় সম্প্রদাষয়ি (সুিক্ষাি জনয য াগযতা) আইন 2006 

iv. সংষশারিত ইউষিাপীয় ইউরনয়ন (সহায়ক সুিক্ষা) আইন 2013 

v. ইউষিাপীয় ইউরনয়ন ডাবরল্ন আইন 

vi. ইউষিাপীয় ইউরনয়ন ইউষিাডযাক আইন 

 

Bengali 

 

 

 

4. ইউষিাপীয় ইউরনয়ন ডাবরল্ন আইন এবং ইউষিাপীয় ইউরনয়ন ইউষিাডযাক আইন পরিচাল্নাকািী 



 

অনযানয িাষেি সাষথ্ তথ্য িাগািারগ কিা হষত পাষি য োষন আন্তজজ ারতক সুিক্ষাি জনয আপনাি 

আষবদন এইসব ইউষিাপীয় ইউরনয়ন আইষনি আওতায় পষে।  

5. প্রদত্ত সব বযরিগত তথ্য রবচাি ও সমতা রবিাষগি আইটি সািজ াষি রনিাপষদ সংিক্ষণ কিা হষব।  

আইরিশ জাতীয়তা ও অরিবাসন পরিষেবা/রবচাি ও সমতা রবিাষগি সাষথ্ অিযন্তিীণিাষব তথ্য 
িাগািারগি পাশাপারশ, প্রষ াজয যক্ষষে তথ্য হয়ষতা অনযানয সিকািী অরিস/সংিাি সাষথ্ িাগািারগ 

কিা হষত পাষি  াষদি মষিয আষে:  

 

a. এন গাদজ া রসোনা 
b. আইনগত সহায়তা পরিেদ 

c. কমজসংিান ও সামারজক সুিক্ষা রবিাগ 

d. টুসল্া (Tusla) – রশশু ও পরিবাি সংিা 
e. স্বািয যসবা রনবজাহী 

 

আমাষদি অনবুাদ ও যদািােী পরিষেবা প্রদানকািীি(যদি) সাষথ্ও তথ্য যশয়াি করা হতে পারে। 
 

6. আন্তজজ ারতক সুিক্ষা প্ররিয়াষক সমথ্জন কিষত প্রদত্ত সব বযরিগত তথ্য জারতসংঘ শিণাথ্ী রবেয়ক 

হাইকরমশনাষিি সাষথ্ তাষদি আষদশপে অন ুায়ী যশয়াি কিা হষত পাষি।  

7. এই রবজ্ঞরিি সাষথ্ সম্পরকজ ত য ষকাষনা প্রষশ্নি জনয য াগাষ াষগি ঠিকানা হষল্া: 
 

International Protection Office 

Irish Naturalisation and Immigration Service 

79 – 83 Lower Mount Street 

Dublin 2 

D02 ND99. 

. 

 

8. এই তথ্য রবচাি ও সমতা রবিাষগি সুিক্ষা নীরত এবং জাতীয় আকজ াইি আইন 1986 এি শতজ  
অন ুায়ী সংিক্ষণ কিা হষব।  

9. আপরন আমাষদি কাষে সংিরক্ষত তষথ্যি একটি অনরুল্রপ চাইষত পাষিন।  আপরন একটি 

অংশগ্রহণকািীি প্রষবশারিকাষিি অনষুিাি (Subject Access Request) িমজ পূিণ কষি অনষুিািটি 

কিষত পাষিন,  া এই রল্ষে  ান- http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Data Protection 

অথ্বা রবচাি ও সমতা রবিাষগি য ষকাষনা পাবরল্ক অরিস যথ্ষক িমজটি সংগ্রহ কষি 

subjectaccessrequests@justice.ie ঠিকানায় ইষমইল্ করুন অথ্বা অনষুেদ 11 যত যদয়া রবচাি ও 

সমতা রবিাষগি তথ্য সুিক্ষা অরিসাষিি ঠিকানায় িমজটি ডাকষ াষগ পাঠাষত পাষিন।  য ষকাষনা তথ্য 
আপনাষক যদয়াি আষগ আপনাষক আপনাি পরিচয় প্রমাণ কিষত হষব।  

 

10. আপনাি তষথ্য য ষকাষনা প্রকাি িুল্ থ্াকষল্ তা সংষশািন কিাি অরিকাি আপনাি আষে।  কাজটি 

কিষত আপনাষক যকান যকান িুল্ সংষশািন কিষত হষব তা উষেে কষি আইরিশ জাতীয়তা ও 

অরিবাসন পরিষেবাি আন্তজজ ারতক সুিক্ষা অরিস বিাবি রচঠি রদষত হষব  াষদি ঠিকানা উপষিি 

অনষুেদ 1 এ উষেে কিা আষে।  

 

11. প্রষ াজয যক্ষষে িুল্ সংষশািন রনরিত কিা এবং/অথ্বা আপনাি তথ্য প্ররিয়াকিষণ রবরিরনষেি 

আষিাপ কিাি পাশাপারশ আপনাি তথ্য প্ররিয়াকিণ প্ররিয়াি প্ররত অরিষ াগ জানাষনাি অরিকাি 

http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Data_Protection
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Data_Protection
mailto:subjectaccessrequests@justice.ie


 

আপনাি আষে।  পাশাপারশ, তথ্য সুিক্ষা করমশন বিাবি অরিষ াগ দাষয়ি কিাি অরিকাি আপনাি 

আষে।  আপনাি তথ্য সুিক্ষা অরিকাি সম্পরকজ ত রবস্তারিত রবেয় 

http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Data Protection রল্ষে যদয়া রবচাি ও সমতা রবিাষগি 

তথ্য সুিক্ষা নীরতষত পাওয়া  াষব।  

 

আপরন রবচাি ও সমতা রবিাষগি তথ্য সুিক্ষা অরিসাষিি সাষথ্ য াগাষ াগ কিষত পাষিন রনষচি 

ঠিকানায় ডাকষ াষগ: 

 

The Data Protection Officer 

Department of Justice and Equality 

51 St. Stephen’s Green 

Dublin 2 

D02 HK52 
 

অথ্বা 
 

ইষমইষল্ি মািযষম: 

dataprotectioncompliance@justice.ie 

 

 

12. এই যগাপনীয়তা রবজ্ঞরি তথ্য সুিক্ষাি জনয আন্তজজ ারতক সুিক্ষা আষবদনকািীষদি জনয তথ্য পুরস্তকা 
(IPO 1) যত যদয়া তথ্যাবরল্ষক প্ররতিারপত কষি।  

 

 

আন্তর্জ াতিক সরুক্ষা অতিস         

র্লুাই 2018 

http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Data_Protection
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Data_Protection
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