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িথ্য কতিকা - অন্তর্জিীকালীন প্রতিয়াসমূহ 

 

আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রদান (আশ্রয়প্রাথ্ীগণির সঠিক অর্স্থান এর্ং সহায়ক ত্রাি ও সুরক্ষা তর্ষয়ক) এর্ং অর্স্থান 

করার অনুমতি প্রাতির র্নয পেশ-কৃি আণর্দন-েত্রসমূণহর িদন্ত ও তসদ্ধান্ত গ্রহণির কারণি একটি একক 

আণর্দনেণত্রর ভূতমকা    

এই তর্রৃ্তি শুধু-মাত্র িথ্য  ও েথ্-তনণদজ শনা প্রদান সম্পতকজ ি। এটি পকাণনা আইতন েরামশজ নয় এর্ং আন্তর্জ াতিক 

সুরক্ষা আইন, 2015 সম্পতকজ ি পকাণনা সারমণমজর আইতন র্যাখ্যার  প্রতিতনতধত্ব কণরনা। এই  কতিকাটি শুধুমাত্র 

আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা আইন, 2015 এর অন্তর্জিীকালীন তর্ধান কিৃজ ক প্রভাতর্ি মূলধারার মামলা সংিান্ত 

সমসযাসমূহ তনণদজ শ কণর।  

অন্তর্জিীকালীন তর্ধানসমূহ প্রণ ার্য হণি োণর এমন সম্ভার্য সকল পক্ষত্র এটির দ্বারা পকাণনামণিই প্রদতশজি হয় 

না।  তদ আেনার মামলা সংিান্ত পকাণনা সমসযার পক্ষণত্র প্রণ ার্য  2015 সাণলর আইনটি  ও এই সম্পতকজ ি 

তর্ধান সম্পণকজ  অতধকির তর্শদ িণথ্যর দরকার হয় িাহণল আেনার েণক্ষ উে ুক্ত আইতন েরামশজ প্রাথ্জনা 

করাই উতিি হণর্। 

এই িথ্য কতিকা েড়ার সময় আেনার উতিি এিদসং ুক্ত আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রদাে প্রাতির কারলে 

আণর্দনকারীণদর র্নয উপেভ্য একটি পৃথক িথ্য েুতিকা (IPO 1) এর্ং আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা আণর্দণনর প্রশ্নেত্র 

(IPO 2) একলে অধযয়ন করা। 
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1. সূিনা  

1.1 31শি তিণসম্বর 2016 েযায়তব্চার ও সমিা তব্ষয়ক মন্ত্রী (“মন্ত্রীমল াদয়”) কিৃজ ক আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা আইে 2015 

(2015 সালের আইেটি) শ াতষি  লয়তিে। এই িথয সম্বতেি কতেকায় এটি "প্রব্িজ লের িাতরখ" ত লসলব্ উদৃ্ধি 

 লয়লি। 

1.2 এই িথয-কতেকা আপোলক 2015 সালের, আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা আইলের অধীলে আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রদালের 

র্েয (আশ্রয়প্রাথীগলের সঠিক অব্স্থাে এব্ং স ায়ক োে ও সুরক্ষা তব্ষয়ক) প্রব্িজ লের িাতরলখর আলগ সম্পাতদি 

রালে (আয়যারেযান্ড) অন্তব্জিীকােীে চুতির িদন্ত ও তসদ্ধান্ত তব্ষয়ক (প্রতিয়াকরলের তব্তভ্ন্ন পর্জালয়) তব্স্তাতরি িথয 

প্রদাে কলর। এিাড়াও এটি রালে অব্স্থালের অেুমতি তব্ষয়ক তেধজাতরি িথয প্রদাে কলর।  

1.3 স্থাোন্ততরি  ওয়ার আলব্দে প্রতিয়া সম্পতকজ ি ব্যব্স্থা-প্রতিয়া বু্ঝলি আপোলক স ায়িা করার উলেলিযই এটি করা 

 লে 

 িরোথীর অযাতিলকিে কতমিোলরর কার্জােয় (ORAC) শথলক তকিু আশ্রয়প্রাথীর অব্স্থাে এব্ং স ায়ক 

োে ও সুরক্ষার আলব্দেপে এব্ং 

 িরোথীলদর আপীলের তব্চারসভ্া (RAT) শথলক তকিু আশ্রয়প্রাথীর আলব্দলের পুেতব্জলব্চোর 

আলব্দেপে  

র্া 31শি তিলসম্বর 2016 এর পূলব্জ 2015  আইলের অধীলে আইতরি র্ািীয়িা ও অতভ্ব্াসে শসব্া কার্জােলয়র 

আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা দিলরর প্রতিয়া সম্পন্ন করার র্েয তিতর করা  লয়তিে। 

1.4 একর্ে ব্যতি আশ্রয়প্রাথী ব্া স ায়ক সুরক্ষার র্েয মলোেীি  লব্ে তকো এব্ং আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা কার্জােয়(IPO) 

ব্রাব্র আলব্দে প্রতিয়াগি শক্ষেসমূ  সম্পতকজ ি তব্স্তাতরি িথয এিদসংরু্ি আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রাতির র্েয 

আলব্দেকারীলদর র্েয িথয পুতস্তকায় (IPO 1) এ শদওয়া আলি। এই পুতস্তকায় আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রাতির র্েয  

আলব্দেকারী ত লসলব্ আপোর অতধকার এব্ং ব্াধযব্াধকিাসমূ  এব্ং আলব্দে প্রতিয়াকরে তব্ষলয় শর্াগালর্ালগর 

ব্যতি সম্পলকজ  ব্যাখযা করা  লয়লি। এই পুতস্তকায় আন্তর্জ াতিক সুরক্ষার ব্াইলর অেযােয শক্ষলে মন্ত্রীর অেুলমাদে 

প্রাতির র্েয আলব্দে প্রতিয়া সম্পলকজ  তেলদজ িো শদওয়া আলি। 

1.5 এিাড়াও আমরা আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রাতির র্েয আলব্দলের প্রশ্নপে (IPO 2) এর সালথ সংরু্ি কলরতি। 
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1.6 এটি খুব্ই গুরুত্বপূেজ এব্ং আপোর তেলর্র স্বালথজ এই িথয কতেকা এব্ং সংরু্ি িথয পুতস্তকা ও প্রশ্নপে ভ্ালোভ্ালব্ 

পড়লব্ে এব্ং প্রলয়ার্েীয় শক্ষলে আইতে পরামিজ চাইলব্ে র্ালি আপতে আপোর আলব্দলের প্রতি সমথজে ও 

স ায়িা করলি পালরে এব্ং তেতিি করুে শর্ 2015 সাণলর আইণনর অন্তর্জিীকালীন প্রতিয়া কীভাণর্ 

আেনার র্নয প্রণ ার্য হণর্ পসটি আেতন উেলতি করণি পেণরণেন। 

2. আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা আইন, 2015 এর উণেশয 

2.1 2015 সালের আইে আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা আলব্দে (আশ্রয়প্রাথী এব্ং োে ও স ায়ক সুরক্ষা) এব্ং রালে অব্স্থাে 

সম্পতকজ ি একক আলব্দলের তেরীক্ষা ও তসদ্ধান্ত গ্র লের একক ধারাব্াত ক প্রতিয়ার সকে শক্ষে সম্পতকজ ি ভূ্তমকা 

প্রদাে কলর।  

2.2  2015 সালের আইলের আওিায় প্রব্িজ লের িাতরলখর পূলব্জ তেধজাতরি আশ্রয়-প্রাথজো ব্া স ায়ক োে ও সুরক্ষার 

 র্েয আলব্দলের শকালো শকালো শক্ষলে অন্তব্জিীকােীে প্রতিয়া অন্তভু্জ ি (অধযায় 4 পদখু্ন)। 

3.  2015 সাণলর আইণনর অধীণন আণর্দন এর্ং েুনতর্জণর্িনার আণর্দন পক তনধজারি করণর্ন? 

3.1 2015 সাণলর আইণনরঅধীলে ORAC তব্েুি করা  লয়লি। িথয-কতেকার অন্তভু্জ ি আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা এব্ং 

সংরু্ি অব্স্থালের অেুমতি প্রদাে তব্ষয়ক িদন্ত ও তসদ্ধান্ত গ্র লের সকে দায়-দাতয়ত্ব 2015 সালের আইলের 

অধীলে আইতরি েযাচারাোইলসিে এব্ং ইতমলগ্রিে পতরলসব্া (INIS) এর আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা কার্জােয় (IPO) এর 

উপর েযস্ত করা  লয়লি। 

3.2 এিাড়াও 2015 সালের আইলের অধীলে RAT শক তব্েুি করা  লয়লি। 2015 সালের আইলের অধীলে 

আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রদালের র্েয আলব্দলের পুেতব্জলব্চোর প্রতব্ধােসমূ  প্রব্িজ লের তদে শথলক আন্তর্জ াতিক 

সুরক্ষা সংিান্ত আপীলের তব্চারােয়(IPAT) এর উপর েযস্ত  লয়লি।   

4.  আশ্রয়প্রাথ্ী এর্ং সহায়ক োে ও সুরক্ষার র্নয র্িজ মাণন পেশ-কৃি আণর্দন-েত্রসমূহ সম্পকীি 

অন্তর্জিীকালীন প্রতিয়াসমূহ প াষিার িাতরণখ্র আণগ িূড়ান্তভাণর্ তনধজাতরি হণর্ না। 

4.1  র্তদ ো আলব্দেটি শকালো তেধজাতরি সমসযার শক্ষলে EU িাব্তেে শরগুলেিে এর অধীলে তব্কল্প প্রতিয়ায় 

পতরচাতেি ো  য় িা লে তেতদজ ষ্ট তকিু তব্কল্প ব্যব্স্থা প্রলর্ার্য  লব্ (আন্তর্জ াতিক সুরক্ষার আলব্দেকারীলদর র্েয 



4 

িথয-পুতস্তকার ধারা 10 শদখুে), এই অন্তব্জিীকােীে চুতিটি প্রলর্ার্য  লব্ িরোথীর অব্স্থাে এব্ং সমূ্পরক সুরক্ষা 

প্রব্িজ ে িাতরলখর পূব্জ পর্জন্ত এব্ং র্া ঐ িাতরলখ চূড়ান্ত করা  য়তে। 

1েং তব্ভ্াগ - ORAC এ শরিাথ্ী আণর্দন 

আপতে র্তদ প্রব্িজ লের আলগ িরোথী অব্স্থাে প্রাতির র্েয শকালো আলব্দে কলরে এব্ং িার প্রতিলব্দে র্তদ 

ORAC কিৃজ ক 1996 সালের িরোথী আইলের ধারা 13 এর অধীলে প্রস্তুি ো  য় (অেয কথায়, সুপাতরিকৃি ো 

 য়), িা লে আপোর আলব্দে 2015 সালের আইলেরঅধীলে (আশ্রয়প্রাথী  এব্ং স ায়ক োে ও সুরক্ষা উভ্য়ই) 

আন্তর্জ াতিক সুরক্ষার আলব্দে ত লসলব্ই তব্লব্তচি  লব্। আপতে আশ্রয়প্রাথী অব্স্থাে ব্া স ায়ক োে ও সুরক্ষার 

র্েয মলোেীি  লব্ে তকো শসটা তব্লব্চোর র্েয আপোর ফাইে আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা কার্জােলয় স্থাোন্ততরি 

 লয়লি। 

আপতে র্তদ িরোথীর অব্স্থাে ব্া স ায়ক োে ও সুরক্ষার র্েয মলোেীি ো  ে িা লে  িাৎক্ষতেকভ্ালব্ আপতে 

অেয শকালো কারলে রালে অব্স্থালের অেুমতি পালব্ে তকো শসটা মন্ত্রীমল াদয়ই অতব্েলম্ব তব্লব্চো করলব্ে। 

আপোর ইলিামলধয প্রদত্ত কাগর্পলের উপর তেভ্জ র কলরই এই তসদ্ধান্ত প্রদাে করা  লব্ এব্ং আপোলক আর 

অব্স্থাে করার অেুমতি শচলয় েিুে আলব্দে করলি লব্ ো। 

2 েং তব্ভ্াগ - আশ্রয়প্রাথ্ী তহসাণর্ আণর্দন পেশ 

র্তদ প্রব্িজ লের আলগই RAT এ আপোর িরোথী অব্স্থাে প্রাতির র্েয তব্লব্চোর আলব্দে করা  লয় থালক এব্ং 

RAT কিৃজ ক ওই িাতরখ অব্তধ শসটি তব্লব্তচি ো  লয় থালক িা লে আপতে 2015 সালের আইলের 

অধীলে আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রাতির র্েয তব্ধ আলব্দেকারী ত লসলব্ তব্লব্তচি  লব্ে। আপোর ফাইে শুধুমাে 

স ায়ক োে-ও সুরক্ষা প্রাতির র্েয তব্লব্চোলথজ IPO শি স্থাোন্ততরি করা  লয়লি। এই ধরলের সমসযার শক্ষলে, 

আপোর আশ্রয়প্রাথী অব্স্থালের কারলে কৃি আলব্দলের প্রতি ORAC কিৃজ ক সুপাতরিটির সংরক্ষে এব্ং র্থাস্থালে 

উপস্থাপে করা  লব্। র্তদ IPO এই মলমজ সুপাতরি কলর শর্ আপতে স ায়ক োে ও সুরক্ষা প্রাতির র্েয মলোেীি 

 লব্ে ো িা লে মন্ত্রী িাৎক্ষতেকভ্ালব্ আপতে অেয শকালো কারলে রালে অব্স্থাে করলি পারলব্ে তকো শসটি 

অতব্েলম্ব তব্লব্চো করলব্ে। RAT এ আপোর পূলব্জর আলব্দে সংরক্ষে করা  লব্ এব্ং েিুে IPAT শি শসটিই 

স্থাোন্ততরি করা  লব্। র্তদ আপোর স ায়ক োে ও সুরক্ষা প্রাতির আলব্দেটি মঞু্জর ো  য় িা লে আপতে IPO 

এর স ায়ক োে ও সুরক্ষা প্রাতির র্েয IPAT এ আলব্দে করলি পারলব্ে এব্ং শস শক্ষলে আপোর এই দুটি 
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আলব্দেই একটি আলব্দে ত লসলব্ তব্লব্তচি  লব্ এব্ং এব্ং একই সলে িা শিাো লব্। আপতে র্তদ IPO কিৃজ ক 

এই রালে অব্স্থালের অেুমতি শপলি ব্যথজ  ে িা লে আপোর এখে শথলক মলে রাখা উতচি শর্ 2015 সালের 

আইলের অধীলে আপতে IPAT এ এই রালে অব্স্থাে করার অেুমতি পুেতব্জলব্চোর আলব্দে োও করলি পালরে। 

3 নং তর্ভাগ - সহায়ক ত্রাি ও সুরক্ষা 

আপতে র্তদ প্রব্িজ লের আলগই স ায়ক োে ও সুরক্ষা প্রাতির আলব্দে কলর থালকে এব্ং ORAC এই তব্ষলয় 

িখেও িদন্ত শুরু ো কলর থালক িা লে আপোর আলব্দে 2015 সালের আইলের অধীলে আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা 

প্রাতির র্েয আলব্দে ত লসলব্ তব্লব্তচি  লব্। আপোর ফাইে IPO শি শুধুমাে শর্ শকালো স ায়ক োে ও 

সুরক্ষা প্রাতি সম্পতকজ ি তব্ষায়াব্েীর সুপাতরলির র্েয স্থাোন্ততরি করা  লয়লি। এই ধরলের সমসযার শক্ষলে 

ORAC কিৃজ ক প্রস্তুিকৃি আপোর আশ্রয়প্রাথী অব্স্থাে প্রাতির আলব্দেটিই (ব্া আতপলের উপর RAT এর 

তসদ্ধান্ত) সংরক্ষে করা  লব্ এব্ং র্থাস্থালে থাকলব্।  

অনযানয িথ্যার্লী 

(i) আপতে র্তদ প্রব্িজ লের িাতরলখর আলগই স ায়ক োে ও সুরক্ষা প্রাতির র্েয আলব্দে কলর 

থালকে এব্ং ORAC শসই িাতরখ অব্তধ িখেও িদন্ত শুরু ো কলর থালক িা লে IPO কিৃজ ক 

ORAC এর কার্জিলম সমু্পেজভ্ালব্  স্তলক্ষপ ব্যিীি আপোর আলব্দে 2015 সালের আইলের 

দ্বারা প্রভ্াতব্ি  লব্  ো। আলগ শথলক তব্দযমাে  আইে ব্েব্ৎ থাকলব্ এব্ং IPO আপোর 

আলব্দে পুরলো প্রতিয়া অেুর্ায়ীই পরীক্ষা করলব্। 

(ii) আপতে র্তদ প্রব্িজ লের িাতরলখর আলগই স ায়ক োে ও সুরক্ষার র্েয একটি আলব্দে কলর 

থালকে এব্ং িা RAT এর কালি থালক িা লে আপোর আলব্দে IPAT এ স্থাোন্ততরি করা 

 লব্ এব্ং শসটির তব্লব্চো ও তেধজারে আলগ শথলক তব্দযমাে আইলের অধীলেই সম্পাতদি  লব্।  

5.  রাণে অর্স্থানগি অনুণমাদন প্রাতি 

5.1 আপোর আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রাতির আলব্দে 2015 সালের আইলের অধীলে IPO োমঞু্জর করলি 

সুপাতরি করলব্ তকো (আশ্রয়প্রাথী অব্স্থাে প্রাতি ব্া স ায়ক োে ও সুরক্ষা ব্া শুধুমাে স ায়ক োে 
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ও সুরক্ষার শপ্রতক্ষলি তক ো), িা লে আপতে অেয শকালো কারলে রালে অব্স্থাে করলি পারলব্ে 

তকো শসই তসদ্ধান্ত শেওয়া  লব্।  

5.2 এটা শর্লে রাখা গুরুত্বপূেজ শর্ আর্ অব্তধ 2015 সালের আইলের প্রলয়ালগর শক্ষেগুতেলি 

প্রতিয়াগি পতরব্িজ ে সাতধি  লয়লি এব্ং শস শ িু মন্ত্রী আপোলক আপতে শকে রালে অব্স্থালের 

র্েয অেুলমাতদি  লব্ে শস তব্ষলয় কারে দিজাব্ার র্েয আমন্ত্রে র্াোলব্ে ো। পতরব্লিজ , 

আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রাতির র্েয আপোর আলব্দে ো মঞু্জর  লব্ তকো শসই তসদ্ধান্ত IPO কিৃজ ক 

গ্র ে করা  লব্। আপোর সমসযার সমাধালের শক্ষলে ইলিামলধয প্রদত্ত িথয ও কাগর্পে তব্লেষে 

কলরই তসদ্ধান্ত শেওয়া  লব্।  

5.3 সুিরাং, 2015 সালের আইলের অধীলে আপোর আলব্দে র্তদ আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রাতির র্েয 

IPO শি স্থাোন্ততরি  লয় থালক িা লে আপতে আপোর আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রশ্নপলের (IPO 2) 

তেধজাতরি অংলি আপোলক শকে রালে অব্স্থালের র্েয অেুমতি শদওয়া  লব্ শসটি তেতখি আকালর 

র্াোলব্ে। উদা রেস্বরূপ, আপোর পতরব্ার ও এব্ং পাতরব্াতরক পতরতস্থতি,রালের সালথ আপোর 

সম্পকজ , আপোর চতরে এব্ং রালে ও রালের ব্াইলর মােব্িাব্াদী কার্ এব্ং এ সম্পতকজ ি সকে 

তব্ষয়াব্েীই সম্ভাব্য প্রাসতেক তব্ষয় ত সালব্ তব্লব্তচি  য়। এ সম্পতকজ ি সকে তব্ষয়াব্েীর তব্স্তাতরি 

ব্যাখযা শপলি আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রাতির কারলে আলব্দেকারীলদর র্েয িথয-পুতস্তকা (IPO 1) 

এর আলব্দেকারীলদর র্েয িথয-পুতস্তকা শদখুে। 

5.4  আপোর আলব্দলের সালথ সম্পতকজ ি আপোর পতরতস্থতিগি শর্লকালো পতরব্িজ ে সম্পলকজ  

IPO (মন্ত্রীর পলক্ষ) শক অব্ত ি করুে (উদা রেস্বরূপ- আপোর পতরব্ার ও পাতরব্াতরক  

ব্া আপোর তের্-রালের পতরতস্থতিগি অব্স্থাে)। 

6. আতম  তদ অন্তর্জিীকালীন ব্যব্স্থা-প্রতিয়ার অন্তভুজ ক্ত হই িাহণল আমাণক তক 

আর আণরকর্ার আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রাতির র্েয আণর্দন করণি হণর্?  

6.1  আপোর আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রাতির আলব্দে উপলরাি ধারা 4 এ শর্ শকালো একটি 

তব্ষলয়র অন্তভু্জ ি  লে িলব্ আপোলক মন্ত্রীমল াদলয়র কালি আর েিুে কলর আলব্দে 

করার প্রলয়ার্ে পনই তকন্তু আপোলক আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রাতির র্েয তেধজাতরি প্রশ্নপে 
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(IPO 2) সঠিকভ্ালব্ সম্পাদলের র্েয তেলনাি ধারা 7 এর তেলদজ িোব্েী অেুসরে করলি 

 লব্।   

7.  আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রাতির র্নয আণর্দণনর প্রশ্নেত্র সম্পাদন 

7.1 র্তদ আপোর আলব্দে উপলরাি ধারা 4 এ তেলদজ তিি 1, 2, ব্া 3 েং তব্ভ্ালগর অধীলে 

আন্তর্জ াতিক সুরক্ষার র্েয তব্লব্তচি  য়, িা লে আপতে  

আপোর আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রাতির র্েয তেধজাতরি প্রশ্নপে তেলনাি তেলদজ িো অেুর্ায়ী 

সম্পাদে করলব্ে:  

1 েং তব্ভ্ালগর সমসযার পক্ষণত্র (আশ্রয়প্রাথ্ী অর্স্থান, সহায়ক োে ও সুরক্ষা এর্ং 

রালে অর্স্থাণনর অনুমতি প্রাতি সংিান্ত) প্রশ্নপে অেুগ্র  কলর সমূ্পিজরূণে সম্পাদে 

করুে। 

2 েং তব্ভ্ালগর সমসযার পক্ষণত্র (সহায়ক োে ও সুরক্ষা এর্ং রালে অর্স্থাণনর 

অনুমতি প্রাতি সংিান্ত) প্রশ্নপে অেুগ্র  কলর সম্পাদে করুে িলব্ আশ্রয়প্রাথীর 

অব্স্থাে সম্পতকজ ি অংিটি পূরে করলব্ে ো (প্রশ্ন েং 63 a এর্ং 63b)। 

3 েং তব্ভ্ালগর সমসযার পক্ষণত্র (সহায়ক োে ও সুরক্ষা এর্ং রালে অর্স্থাণনর 

অনুমতি প্রাতি সংিান্ত) প্রশ্ন-পে সম্পাদে করুে িলব্ আশ্রয়প্রাথীর অব্স্থাে সম্পতকজ ি 

অংি পূরে করলব্ে ো (প্রশ্ন েং 63 a এর্ং 63b)। 

7.2 আপতে আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রাতির র্েয কৃি আলব্দলের সলে সম্পতকজ ি এব্ং আপোর এই আলব্দে 

সমথজে কলর এমে শর্ শকালো অতিতরি িথয তলতখ্ি আকাণরও র্মা তদলি পালরে। আপোর 

ইলিামলধয র্মা শদওয়া শকালো কাগর্পে েিুে কলর র্মা শদওয়ার দরকার শেই কারে িা আপোর 

ফাইলেই থাকলব্।  

7.3 আপতে আপোর আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রাতির র্েয কৃি আলব্দলের প্রশ্নপলের (IPO 2) সলে আপতে 

আপোর আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রাতির আলব্দলের সমথজলের র্েয তেভ্জ র করলি পালরে এমে সকে 

অতিতরি িথয ও েতথপে র্মা শদলব্ে, আপোর কালি অন্তভু্জ তির এই পেটি শপ ৌঁিালোর পলরর ঠিক 20 
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টি কমজতদর্ণসর মণধয সম্ভব্  লে আপোর আলব্দে সমস্ত উপরু্ি িথয স  এই পেটির সলেই সংরু্ি 

তি-লপাস্ট করা খালম তেলনাি ঠিকাোয় শপ্ররে করলব্ে 

Transitional Cases Section,  

International Protection Office,  

Irish Naturalisation and Immigration Service,  

79 - 83 Lower Mount Street,  

Dublin 2, 

D02 ND99  

 

7.4  উপলরাি ধারা 7.3 নং অনুণেণদ এ IPO পি  তদ আেনার এর্ং/অথ্র্া আেনার আইতন 

প্রতিতনতধর সম্পণকজ  আরও পকাণনা িথ্য প্রদান করার দরকার হয় িাহণল আেতন পসটি  ি দ্রুি 

সম্ভর্ এর্ং আেনার তনধজাতরি সাক্ষাৎকাণরর কমেণক্ষ দুই সিাহ েূণর্জ র্মা তদন। এই 

সময়সীমার মণধয প্রণয়ার্ণন আেনার িণথ্যর অনুর্াদও সম্পন্ন হণর্ এর্ং আেনার 

সাক্ষাৎকাণরর িাতরণখ্র তদণন আণর্দণনর র্যাোণর IPO রসাক্ষাৎকার গ্রহিকারীর তনকট শর্ এই 

প্রতিয়াকরলের র্েয আেনার এই সংিান্ত ে জ াি কাগর্েত্র রণয়ণে, িাও তনতিি করণর্। 

8. আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা 2015 সাণলর আইণনর অধীণন আমার সাক্ষাৎকার কখ্ন পনওয়া হণর্? 

8.1 র্খে আপতে আপোর আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রাতির আলব্দলের র্েয তেধজাতরি প্রশ্নপলের উত্তর-দাে (IPO 

2) সম্পাদে করলব্ে এব্ং র্মা তদলব্ে এব্ং আইলের ধারা 7 অেুর্ায়ী শসই সলে সংরু্ি সকে তব্ষলয় 

তেতদজ ষ্ট িথয প্রদাে করলব্ে িখে আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রদােকার্জােয় আপোর সালথ শর্াগালর্াগ করলব্ 

এব্ং প্রলর্ার্য শক্ষলে আপোর সাক্ষাৎকালরর আলয়ার্ে করলব্।   IPO শি তব্পুে সংখযক আলব্দে র্মা 

 ওয়ার কারলে আপোর সাক্ষাৎকার কলয়ক মাস তব্েতম্বি  লি পালর।  

8.2 আপোর সাক্ষাৎকার আলয়ার্লের র্েয প্রিযক্ষ ব্া পলরাক্ষ ভ্ালব্ IPO শি শর্াগালর্াগ করার প্রলয়ার্ে পনই। 

9. কলব্ IPAT এ আমার েুনতর্জণর্িনার আণর্দণনর শুনাতন হণর্?  

9.1 প্রব্িজ লের িাতরলখর আলগ র্তদ আপোর শকালো প্রেতম্বি আলব্দে শথলক থালক িা লে IPO শি ধারা 4 অেুর্ায়ী 

আপোর আলব্দে স্থাোন্ততরি করা  লব্। 



9 

9.2 আপোর র্তদ IPAT এ অলপক্ষমাে শকালো স ায়ক োে ও সুরক্ষা আলব্দে শথলক থালক িা লে শসটি IPAT 

কিৃজ ক শুোতে  লব্ এব্ং শুোতের িাতরখ IPAT কিৃজ ক আপোলক র্াতেলয় শদওয়া   লব্।  

10.  িদতিতরক্ত িথ্য 

10.1  এই িথয কতেকার শর্লকালো তব্ষয় সম্পলকজ  শকালো তকিু র্াোর থাকলে িা আমালদর Customer Service 

Centre, International Protection Office, Irish Naturalisation and Immigration Service, 79-83 

Lower Mount Street, Dublin 2 ব্রাব্র তেতখিভ্ালব্ র্াোে ব্া  info@ipo.gov.ie – এই ওলয়ব্সাইটটি 

শদখুে। 

10.2  আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা Act 2015 এব্ং এই সম্পতকজ ি স ায়ক সংতব্তধব্দ্ধ িথয পুলরাপুতরভ্ালব্ অব্গি  লি 

www.ipo.gov.ie – এই ওলয়ব্সাইটটি শদখুে। 

10.3  এই িথয কতেকা উপলরর ইলমইে ঠিকাোয় তব্তভ্ন্ন ভ্াষালিও পাওয়া র্ালব্। 

10.4  আপোর আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রাতির আলব্দে ব্া রালে অব্স্থালের অেুমতির র্েয আইতে সা ার্য প্রদােকারী 

শব্ালিজ র স ায়িা তেলি পালরে। তব্কল্পভ্ালব্, আপোর তেলর্র খরলচ একর্ে ব্যতিগি আইতে প্রতিতেতধ তেলয়াগ 

করলি পারলব্ে।   

10.5  এিাড়াও আপতে আপোর আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রাতির আলব্দলের তব্ষলয় িরোথীলদর র্েয ইউোলটি শেিলের 

 াই কতমিোর-এর সালথ শর্াগালর্াগ করলি পালরে। 

10.6  িথয কতেকায় উতিতখি তব্তভ্ন্ন সংস্থার শর্াগালর্ালগর ঠিকাো Annex 1 এ শদওয়া আলি।  

 

 

আন্তর্জ াতিক সরুক্ষা কার্জালয় 

আইতরশ ন্যাচারালাইসসশন্ এবং ইতিসেশন্ পতরসসবা 
র্ান্ুয়ারী, 2017  

mailto:info@ipo.gov.ie
http://www.ipo.gov.ie/
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পরিরিষ্ট 1 

য োগোয োযগি ঠিকোনো 

 
International Protection Office  

Irish Naturalisation and Immigration Service,  

79-83 Lower Mount Street,  

Dublin 2. D02 ND99  

শটতেলফাে: 01 6028000  

ফযাক্স: 01 602 8122  

ওলয়ব্সাইট: www.ipo.gov.ie  

ইলমে: info@ipo.gov.ie  

International Protection Appeals Tribunal 

6/7 Hanover Street, 

Dublin 2. D02 W320  

শটতেলফাে: 01 474 8400  

স্থােীয় েং: 1890 210 458  

ফযাক্স: 01 474 8410  

ওলয়ব্সাইট: www.protectionappeals.ie  

ইলমে: info@protectionappeals.ie  

Legal Aid Board 

Legal Aid Board Law Centre - Smithfield, 

48/49 North Brunswick Street,   

Georges Lane,   
Dublin 7. D07 PE0C  

শটতেলফাে:  01 646 9600.  

ওলয়ব্সাইট: www.legalaidboard.ie  

ইলমে: lawcentresmithfield@legalaidboard.ie  

International Organisation for Migration.  

116 Lower Baggot Street,  

Dublin 2. D02 R252  

তব্োমূলেযর শফাে েং: 1800 406 406  

শটতেলফাে: +353 1 676 0655  

ওলয়ব্সাইট: www.ireland.iom.int  

ইলমে: iomdublin@iom.int  

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)  

102 Pembroke Road, 

Ballsbridge,   

Dublin 4. D04 E7N6  

শটতেলফাে: 01 6314510 

ইলমে: iredu@unchr.org 

http://www.ipo.gov.ie/
mailto:info@ipo.gov.ie
http://www.protectionappeals.ie/
mailto:info@protectionappeals.ie
http://www.legalaidboard.ie/
mailto:lawcentresmithfield@legalaidboard.ie
tel:+353%201%20676%200655
http://www.ireland.iom.int/
mailto:iomdublin@iom.int
mailto:iredu@unchr.org

