
IPO C2 

 

AN OIFIG UM CHOSAINT IDIRNÁISIÚNTA                                                                       INTERNATIONAL PROTECTION OFFICE 

 

Name 

Address Line 1 

Address Line 2 

Address Line 3 

Address Line 4 

Address Line 5 

 

 

Person ID: xxxxxx     Application ID: IPPA xxxxxx  

 

2015 সালের আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা আইন  প্রবিজ লনর অন্তর্বর্তীকালীন প্রক্রিয়াসমূহ 

 

Dear XXXXX,  

 

আপনার বর্ত মান আন্তর্জ াতিক সুরক্ষার/সহায়ক ত্রাণ ও সুরক্ষা প্রাপ্তির জন্য আবেদবনর প্রেতক্ষবি আতম আপনাবক এই পত্র তিখতি। 

 

আতম আপনাবক এই মবমজ অেতহি করতি যে আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা আইযন্র 2015 (2015 সালের আইলন্র) অধীবন আন্তর্জ াতিক 

সুরক্ষা প্রাপ্তির জন্য আবেদন (আশ্রয়প্রার্থী প্তিসালব অবস্থান্ এবং সহায়ক ত্রাণ ও সুরক্ষা জপ্তন্র্) ও এই রালে অেস্থাবনর অনুমতির 

তনরীক্ষণ ও েিযয়বনর নিুন েতিয়া শুরু হবয়বি যা 31যে ক্রিসসম্বর 2016 (প্রবর্ত লন্র িাতরখ) মন্ত্রীমলিাদয় কিতজ ক প্রবপ্তর্ত র্ হয়। 

 

2015 Act এর অধীবন একটি নিুন একক েতিয়া শুরু হবয়বি। এই েতিয়ার অধীবন একর্ন আবেদনকারী েরণার্থী প্তিসালব অেস্থান্ 

এবং সহায়ক সুরক্ষা প্রাপ্তির মলর্া উভয় কারলণ  আইতরশ র্ািীয়িা ও অতভোসন প্রসো কাযজােলয়র (আইপ্তরে ন্যাচারাোইলসেন্ 

এবং ইপ্তমলেেন্ পপ্তরলসবা ) আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা দপ্তবর  আবেদন করবেন। সদয তেিুপ্ত েরণার্থীর অযাপ্তিলকেন্ কপ্তমেন্ালরর  

(ORAC) কােতােয় আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা দপ্তর (“IPO”) দ্বারা েতিস্থাপ্তপর্ হবয়বি। 

 

আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রাপ্তির র্নয নিুন আবেদন 2015 Act এর অধীবন করা োপ্রে এেং একই সমবয় IPO িদন্ত কবর 

প্রদখবেন প্রয আবেদনকারীবক আশ্রয়প্রার্থী প্তিসালব ো সহায়ক ত্রাণ ও সুরক্ষা প্রাপ্তির র্নয মবনানীি করা হবে তকনা। যতদ 

এইসে আবেদবনর প্রেতক্ষবি প্রনতিোচক সুপাতরশ করা হয় িাহবি  অনয প্রকাবনা েতিয়া বা বক্তলবযর যেন্-যদন্ িাড়াই 

আবেদনকারীবক অনয প্রকাবনা কারবণ (মানতেক ো েযতিগি তেবেচনা সহ) রাবে অেস্থান করবি প্রদওয়া হবে তকনা প্রসটি মন্ত্রী 

িখনই তেবেচনা করবেন। এই েতিয়ার েযতিিম হবে যতদ আবেদন EU ডাবপ্তেন্ যরগুলেেন্ - এর অধীবন পতরচাতিি হয় 

Bengali 



2 

 

িাহবি প্রস প্রক্ষবত্র অন্য যকালন্া তনধজাতরি তেকল্প েতিয়া েবযার্য হবে -  আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারীবদর 

এর সলে সংযুি িথ্য পুতিকার (IPO 1) ধারা-10 প্রদযে প্তন্লর্ বো িলে। এটি অিীবির েচতিি আইন যার অধীবন মন্ত্রী 

আশ্রয়প্রার্থী প্তিসালব  অেস্থান্ েিযাখযান করবি প্রসবক্ষবত্র প্তর্প্তন্ই আবেদনকারীবক সহায়ক ত্রাণ ও সুরক্ষা প্রাপ্তির জন্য  

আবেদবনর সুবযাগ তদবিন এেং র্ালক েতহষ্কার  প্রকন করা হবে না সটির কারণগুপ্তে উপস্থাপন করার সুবযাগ তদবিন।  

 

আপনার আসর্দসনর প্রকৃর্ অর্স্থান্ 

প্রবর্ত লন্র িাতরবখর আবগ ORAC প্তন্কলে আশ্রয়প্রার্থী প্তিসালব  অেস্থান্ ও সহায়ক ত্রাণ ও সুরক্ষা প্রাপ্তির জন্য 

আবেদনপত্রগুপ্তের প্রপ্তর্ বযবস্থা যন্ওয়ার র্নয অন্তেজিীকািীন তেধানসমূহ 2015 সালের আইলন্র অন্তগজি প্তিে। 2015 

সালের আইলন্র অধীবন এই আবেদনসমূহ আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রদান্ দপ্তবর স্থানান্ততরি হবে এেং পতরচাতিি হবে।  

আপনার আবেদন সংযুি িথ্য কতণকা (IPO 12) এর ধারা 4 এর  2 নং তবভালের  (আশ্রয়প্রার্থী িওয়ার  

আসর্দন)অন্তগজি যার নাম – প্রবর্ত লন্র িাতরবখর আবগ প্রয আবেদনকারী আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রাপ্তির র্নয আবেদন 

কবরবিন এেং RAT কিতজ ক 1996 সালের েরণার্থী সংক্রান্ত আইলন্র  ধারা 13 এর অধীবন িখনও েতিবেদন েস্তুি করা 

হয়তন। প্রসই তহবসবে, আপনার আবেদন 2015 সালের আইলন্র অধীবন আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রাপ্তির জন্য আবেদন 

(আশ্রয়প্রার্থী ও সহায়ক ত্রাণ ও সুরক্ষা উভবয়র র্নয) তহবসবে গণয হবে।  আন্তর্জ াতিক সুরক্ষার দপ্তবর শুধুমাত্র োথ্তমক 

সহায়ক ত্রাণ ও সুরক্ষা প্রদালন্র প্তবষলয় তেবেচনা করার র্নয আপনার ফাইি IPO যর্ স্থানান্ততরি করা হবয়বি। 

 

আপনার আশ্রয়প্রার্থী প্তিসালব অেস্থাযন্র সুপাতরশ সম্বতিি ORAC এর সুপাপ্তরে-েতিবেদনটি সংরতক্ষি রাখা হবে এেং 

কাযজকরও থ্াকবে। IPOর পক্ষ যর্থলক যতদ আপনাবক সহায়ক সুরক্ষার র্নয মবনানীি না করা হয় িাহবি মন্ত্রীমলিাদয় 

আপনাবক অনয প্রকাবনা প্রক্ষবত্র অেস্থাবনর অনুমতি যদপ্রেন তকনা প্রসটি তেবেচনা করবেন। আপতন যতদ আশ্রয়প্রার্থী প্তিসালব 

অেস্থাযন্র আলবদলন্র েিযাখযাি হওয়ার তসদ্ধাবন্তর তেরুবদ্ধ আতপি কবরন (ইবিামবধয কবর থ্াবকন) এেং IPAT এ সহায়ক 

ত্রাণ ও সুরক্ষা প্রাপ্তির র্নয আবেদন কবরন, িাহবি দুটি আতপি একলত্র একটি আপ্তপে তহবসবে তেবেচনা করা হবে এেং এর 

শুনাতন একসাবথ্ই হবে।  

 

যেসহরু্ত আপনার র্র্তব মান আশ্রয়প্রার্থী তিসালব অবস্থান এবং/অর্থবা সুরক্ষা র্া সহায়ক ত্রাণ ও সুরক্ষা প্রাতির 

র্নয  আসর্দন 2015 সালের আইলনর অধীসন অন্তর্বর্তীকালীন ক্রর্ধানসমূসহর অধীসন ক্রর্সর্ক্রির্ত হসর্, যসসহরু্ত 

আপনাসক আন্তর্ব াক্রর্তক সুরক্ষা প্রাতির র্নয আসরকটি আসর্দন করার দরকার যনই। োইসহাক, সংেুক্ত 

আন্তর্ব াক্রর্তক সুরক্ষা প্রাতির আসর্দনপসের প্রশ্নপসের (IPO 2) প্রসোর্য অংশ পূরণ করার মাধযসম আপনাসক 

আন্তর্ব াক্রর্তক সুরক্ষা প্রদান্ দপ্তরসক অতিতরক্ত সহায়ক র্তথ্য প্রদান করসর্ত হসর্। 

 

র্তথ্য কক্রণকা ও অনযানয সংেুক্ত নক্রথ্-পে 

“র্তথ্য কক্রণকা - অন্তেজিীকািীন বযবস্থাসমূি (IPO) শীর্জক নতথ্বি Act 2015 এর অন্তেজিীকািীন তেধানসমূহ এবং এটির 

প্রভাব সম্পবকজ  আবরা অতিতরি িথ্য প্রদওয়া আবি। এই পত্র িথ্য কতণকার সাবথ্ পড়বি হযব।  



3 

 

 

তনবনাি নতথ্পত্র সংযুি করা হবয়বি: 

 

 র্তথ্য কক্রণকা - অন্তর্বর্তীকালীন ক্রর্ধানসমূহ (IPO 12)। 

 

 আন্তর্ব াক্রর্তক সুরক্ষা প্রাতির র্নয  আসর্দনকারীসদর র্তথ্য পুক্রিকার (IPO 1) এেং  

 

 আন্তর্ব াক্রর্তক সুরক্ষা প্রাতির র্নয প্রশ্ন-পত্র পাওয়ারআসর্দনপে (IPO 2)।   

 

 

আন্তর্ব াক্রর্তক সুরক্ষা প্রাতির র্নয দরকারী প্রশ্নপসের যকান যকান অংশ আপনাসক ক্রনসর্ ক্রনসর্ সম্পাদন করসর্ত 

হসর্? 

আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রাপ্তির যক্ষলত্র দরকারী েশ্নপবত্রর র্নয আবেদনপত্র পূরণ (IPO 2) যথ্াযথ্ভাবে সম্পাদবনর র্নয 

তনবনাি তনবদজ শনা েদান করা হে। 

 

আপনাসক আন্তর্ব াক্রর্তক সুরক্ষার প্রশ্নপসের র্নয আসর্দনপসের (IPO 2) আশ্রয়প্রার্থী প্তিসালব অবস্থান্ সংিান্ত প্তবষয় 

(প্রশ্ন 63a এর্ং 63b) র্যর্তীর্ত সকল প্রসশ্নর উত্তর ক্রদসর্ত হসর্। 

 

যতদ IPO এই মবমজ সুপাতরশ কবরন প্রয আপতন আন্তর্জ াতিক সুরক্ষার র্নয উপযুি নন িাহবি প্রসবক্ষবত্র আপতন অনয প্রকাবনা 

উপাবয় রাবে অেস্থান করবি পারবেন তকনা প্রসটি তেবেচনা করা হবে।   

 

এটা প্রর্বন রাখা গুরুত্বপূণজ প্রয 2015 সালের আইলন্র প্রবর্ত লন্র কারবণ েতিয়াগি পতরেিজ ন সাতধি হবয়বি এেং মন্ত্রী 

আপনাবক আপতন প্রকন রাবে অেস্থাবনর র্নয অনুবমাতদি হবেন প্রস তের্বয় কারণ দেতাবার র্নয আমন্ত্রণ র্ানাবেন না। 

পতরেবিজ , আপনার আবেদন IPO কিতজ ক না-মঞু্জর হবি প্রদরী না কবর কীভালব রালে আপনার অেস্থাবনর অনুমতি প্রদান্ করা 

োয় র্া তেবেচনা করা হবে। 

 

সুিরাং, 2015 সালের আইলন্র অধীবন আপনার আবেদন যতদ আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রাপ্তির র্নয IPO প্রি স্থানান্ততরি হবয় 

থ্াবক িাহবি আপতন আপনার আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রাপ্তির জন্য আপন্ালক প্রদত্ত েশ্নপবত্রর (IPO 2) তনধজাতরি অংবশ 

আপনাবক প্রকন অেস্থাবনর র্নয অনুমতি প্রদওয়া হবে প্রসটি তিতখি আকাবর র্ানাবেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনার পপ্তরবার ও 

পাতরোতরক পপ্তরপ্তস্থপ্তর্, রাবের সাবথ্ আপনার সম্পকজ , আপনার চতরত্র এেং রাবের এেং রাবের োইবর মানেিাোদী কার্ এেং এ 

সম্পতকজ ি সকি তের্য়ােিীই আলোচন্ার সম্ভাবয প্তবষয় িলয় উঠলব। এ সম্পতকজ ি সকি তের্য়ােিীর তেিাতরি েযাখযা প্রপবি 

আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রাতির র্নয আবেদনকারীবদর িথ্য পুতিকা (IPO 1) প্রদখুন। 
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আপনার আবেদবনর সাবথ্ সম্পতকজ ি আপনার অেস্থানগি প্রযবকাবনা পতরেিজ ন সম্পবকজ  বাধ্যর্ামূেকভালব IPO (মন্ত্রীর পবক্ষ) 

প্রক অেতহি করুন (উদাহরণস্বরূপ - আপনার পপ্তরবার ও পাতরোতরক ো আপন্ার প্তন্জ-যদলে পপ্তরপ্তস্থপ্তর্গর্  পতরেিজ ন)। 

 

এখন আমার করণীয় কী? 

েখন আপক্রন আপনার আন্তর্ব াক্রর্তক সুরক্ষা প্রাতির র্নয আসর্দসনর প্রশ্নপত্রত্রর উত্তর-দান  (IPO 2) সম্পন্ন করসর্ন 

এর্ং আযবদসন স্বাক্ষর করসর্ন যসই সাসথ্ অক্রর্তক্ররক্ত র্তথ্য যেসর্ ক্রর্ষসয় ORAC এ প্রদান করা হয়ক্রন যসই সর্ 

ক্রর্ষসয় র্তথ্যসহ ORAC ত্রক উলেশ্য কলর পত্রটি সংযুক্ত তি-ত্রপাস্ট করা খাসম ভলর ত্রপ্ররণকরসর্ন। সম্ভর্ হসল এই 

পে পাওয়ার 20 ক্রদসনর মসধয প্রশ্নপত্রত্রর উত্তর-দান সম্পন্ন কলর এটি অবশ্য যেরি ক্রদসর্ত হসর্। 

েক্রদ আপনাসক আপনার এবং/বা  আপনার আইক্রন প্রক্রর্তক্রনক্রধর ক্রর্ষসয় IPO ত্রকই সমু্পরক র্তথ্য প্রদান করসর্ত হয় 

র্তাহসল যসটা ের্ত দ্রুর্ত সম্ভর্ এর্ং র্তাহসল র্তা অর্শযই ক্রনধবাক্ররর্ত সাক্ষাৎকাসরর তদলনর 2 সপ্তাহ পূসর্ব করসর্ত হসর্। 

এই সময়সীমা প্রসয়ার্নীয় যক্ষসে আপনার কাগর্পে অনুর্াদ কসর যনওয়াসহ ক্রনধবাক্ররর্ত সাক্ষাৎকাসরর ক্রদন IPO 

র সাক্ষাৎকার-গ্রহণকারীর কাসে আপনার প্রসয়ার্নীয় সকল কাগর্পে থ্াকা ক্রনক্রির্ত করসর্ত সহায়র্তা করসর্। 

 

সাক্ষাৎকার 

আপনার আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রাপ্তির জন্য আলবদলন্র যপ্রপ্তক্ষলর্ আপন্ার সাক্ষাৎকাবরর জন্য একটি তদন প্তন্ধ্তাপ্তরর্ িলব, এবং 

র্ার আলগ IPO আপনার সম্পাতদি েশ্নপবত্রর তননতিতখি িথ্যােিী জমা যন্ওয়ার রপ্তসলদর মাধ্যলম আপন্ার সলে যোগালোগ 

রাখবেন্। আপনার সমসযা যতদ EU ডাবপ্তেন্ যরগুলেেন্ - এর অধীবন পতরচাতিি না হয় িাহবি আপনাবক আশ্রয়-প্রার্থী 

প্তিসালব  অেস্থান্ এবং সহায়ক ত্রাণ ও সুরক্ষা প্রদান্ এই উভয় কারলণর  র্নয সাক্ষাৎকার প্রনওয়া হবে। প্রযসে আবেদনকারী 

ORAC এ সাক্ষাৎকার েদান কবরতিবিন তকন্তু প্রবর্ত লন্র িাতরবখর পূেজ পযজন্ত সুপাতরশ পানতন িাবদরবক IPO প্রি আোর 

সাক্ষাৎকার তদবি হবে। আপনার সাক্ষাৎকার IPO প্রি তেপুি সংখযক আবেদন র্মা হওয়ার কারবণ আপনার সাক্ষাৎকার 

কবয়ক মাস অবপ্তধ্ তেিতম্বি হবি পাবর। 

 

রাসে অবতস্থতি ও বসর্াস 

রাবে আপনার বসবাস সম্পতকজ ি শিজ ােিী অপতরেতিজ ি থ্াকবে। 22015 সালের আইলন্র 17 ধারা অনুযায়ী আপনাবক 

ইবিামবধয েদত্ত অস্থায়ী আোসন সাটিজ তফবকট (TRC) আপনার আন্তর্জ াতিক সুরক্ষার আবেদবনর তনস্পতত্ত না হওয়া পযজন্ত 

বেধ এেং নোয়নবযাগয থ্াকবে।  

 

আইক্রন সহায়র্তা 

এই পত্র ও সংযুি কাগর্পবত্রর েযাপাবর আপনাবক আইতন পরামশজ গ্রহবণর র্নয পরামেত প্রদান্ করা হবে। আইতন েতিতনতধর 

সাবথ্ প্রযাগাবযাগ করার অতধকার আপনার রবয়বি এেং আপতন ইো করবি আইতন প্রসো প্রকবের (আইপ্তন্ সািােয প্রদান্কারী 

যবাডত ) পপ্তরপ্রসো তনবি পাবরন। আইপ্তন্ সািােয প্রদান্কারী যবাডত  (LAB) একটি স্বাধীন সংস্থা যারা আয়ারিযাবে আন্তর্জ াতিক 

সুরক্ষার আবেদনকারীবদর প্রগাপনীয় আইতন সহায়িা েদান কবর থ্াবক। LAB আপনার আবেদবনর প্রেতক্ষবি আপনাবক 

আইতন সহায়িা ও পরামশজ েদান করবে। LAB এর সাসথ্ যোগাসোসগর ঠিকানা র্তথ্য কক্রণকা (IPO 12) যর্ত সংেুক্ত 

করা হসয়সে। 
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এিাড়াও আপতন আপনার তনর্-বযলয় েযতিগি আইতন েতিতনতধর পপ্তরপ্রসো গ্রহণ করবি পাবরন।  

যতদ আপতন এখনও িা না কবর থ্াবকন িাহবি আপনাবক অেশযই আপনার আইতন েতিতনতধ সম্পবকজ  এেং েবযার্য প্রক্ষবত্র আইতন 

েতিতনতধর পতরেিজ ন সম্পবকজ  প্রযবকাবনা িথ্য আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রদান্ দপ্তরবক র্ানাবি হবে। 

  

UNHCR 

এিাড়াও আপতন েরণার্থীলদর জন্য ইউন্ালেড যন্েলন্র িাই কপ্তমেন্ার- এর সাবথ্ প্রযাগাবযাগ করবি পাবরন যাবদর সলে  

যোগাসোসগর প্তবেদ প্তববর ণ, র্তথ্য কক্রণকায় (IPO 12) সংেুক্ত করা হসয়সে। 

 

যস্বচ্ছায় যেরর্ত োওয়া 

আপতন যতদ আপনার আন্তর্জ াতিক সুরক্ষার আবেদন অেযহি রাখবি না চান িাহবি আপতন স্বাধীনভাবে প্রস্বোয় আপনার প্রদবশ তফবর 

প্রযবি পাবরন। এই সম্পবকজ  েবয়ার্নীয় পরামশজ International Organisation for Migration (IOM) এর কাবি পাওয়া যাবে যার 

সলে যোগাসোসগর প্তবেদ প্তববরণ, র্তথ্য কক্রণকায় (IPO 12) সংেুক্ত করা হসয়সে। 

 

আপনার নরু্তন আসর্দনপলত্রর নম্বর 

আপনার পুরবনা আবেদন্পলত্রর নম্বর আর েযেহৃি হবে না। আপতন আপনার নিুন আবেদনপলত্রে্র নম্বর এই পবত্রর শুরুবি পাবেন যা 

IPPA দ্বারা সূতচি। আপনার েযতিগি পপ্তরচয়-পত্র একই থ্াকবে।  

 

আপনার ঠিকানা 

আপতন যতদ আপনার ঠিকানা পতরেিজ ন কবরন িাহবি ঠিকানা পতরেিজ বনর পর যি দ্রুি সম্ভে প্রসটা অেশযই IPO প্রক ক্রলক্রখর্তভাসর্ 

অেতহি করবেন। অনূগ্রহপূেজক তচঠিবি স্বাক্ষর করবি এেং আপনার নিুন পপ্তরপ্তচপ্তর্ নম্বর উবেখ করবি ভুিবেন না।  

 

অনুসন্ধান 

আপনার যতদ আপনার আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা প্রাপ্তির জন্য আবেদনপত্র ও এই পত্র সম্পবকজ  তকিু র্ানার থ্াবক িাহবি অেশযই প্রযাগাবযাগ 

করবেন (আপনার নরু্তন পতরতিতি নম্বর উসেখ কসর): 

 

Customer Service Centre  

International Protection Office 

Irish Naturalisation and Immigration Service 

79 - 83 Lower Mount Street 

Dublin 2, D02 ND99 

Telephone: 01 6028008  

Email:  info@ipo.gov.ie 
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এই পবত্রর েিেয ও সংযুতিসমূবহর অনুতিতপ আইতন েতিতনতধর কাবি প্রেরণ করা হবিা। 

 

 

আন্তর্জ াতিক সরুক্ষা কার্জালয় 

আইতরশ ন্যাচারালাইসসশন্ এবং ইতিসেশন্ পতরসসবা 
Date 
 

 


