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তথ্যবিিরণী 
ইউররোপীয়ইউবিয়ি (সহোয়কসুরক্ষো) বিবিবিয়ম, 2017 

এইবিজ্ঞবিশুধুমাত্রতথ্যএিংবির্দেশিারজিয।এটাবিবধবিয়র্মরর্ ািআইবিিযাখারজিযর্দওয়াহয়বি 

1. এসিবিবিবিয়মরকিরেওয়োহরয়রে?  

1.1 ইউর্রাপীয়ইউবিয়ি (সহায় সুরক্ষা) বিবধবিয়ম,20171(2017এরবিবধবিয়ম)যা ব ছু শ্রেণীর 
মািুর্ের সহায়  সুরক্ষার দরখার্ের সার্থ্ সম্প ে যুক্ত শ্রসটি 2 অর্টাির 2017 হর্ত  াযে র হর্ি। 
ইউর্রাপীয় ইউবিয়র্ির শ্র াটে  অি জাবিস (Court of Justice of the European Union(the CJEU)) 
এর আইিশাস্ত্র অিুশাসর্ির জিয এসি আইি িােিায়ি  রা হর্য়র্ছ এিং এর্ক্ষর্ত্র শ্র সগুর্লা হল 
C-429/15 E.D v সমতা এিং বিচার বিেয়  মন্ত্রী ECLI:EU:C:2016:789 এিং এ ই শ্র র্সর 
আবপর্লর আদালত E.D. v সমতা এিং বিচার বিেয়  মন্ত্রী(No.2) [2017] IECA20.  

1.2  2017 বিবধবিয়র্মরঅধীি দরখাে প্রবিয়া আন্তজে াবত  সুরক্ষা দির(International 

Protection Office (IPO)) দ্বারা বিয়বন্ত্রত হর্ি।  

2.  কোরের জিয 2017 বিবিবিয়ম প্রর োজয হরি?  

2.1  আপবি যবদ রার্জয শরিাথ্ী বহর্সর্ি বির্িবচত হর্ত অস্বী ৃত হর্য় থ্ার্ ি,10অর্টাির 
2006 শ্রথ্র্  াযে রইউর্রাপীয়  বমউবিটি (সুরক্ষার জিয শ্রযাগ্যতা) বিবধবিয়ম 2006 (2006 

বিবধবিয়ম)2–এরশুরুর্থ্র্  এিং আপবি 2006বিবধবিয়ম িা ইউর্রাপীয় ইউবিয়ি (সহায়  
সুরক্ষা) বিবধবিয়ম 2013 (2013 বিবধবিয়ম)3 এর অধীর্ি িারিার সুরক্ষা আর্িদর্ির জিয ডা  
শ্রপর্য়বছর্লি এিং: 

a) আপবি শ্র াি দরখাে  র্রিবি  ারণ আপবি বিশ্বাস  র্রবছর্লি শ্রয 15বদর্ির 
সময়সীমা শ্রশে হর্য় যাওয়ার  ারর্ণ তা আর গ্রহণর্যাগ্য হর্ি িা, অথ্িা  

b) আপবি সহায়  সুরক্ষার জিয শ্রদরী  র্র আর্িদি  র্রবছর্লি, শ্রয আর্িদিটির জিয15 

বদর্ির সময়সীমা শ্রশে হর্য় যাওয়ায়তাবির্িবচত অথ্িা তদন্তাধীি হয়বি, 2017 

বিবধবিয়র্মর বিবির্ত, 

  

                                                      
1S.I. No. 409 of 2017 

2S.I. No. 518 of 2006 

3S.I. No. 426 of 2013 

IPO (SP) 05  

Bengali  
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আপবি এখি শ্রসসি বিবধবিয়র্মর আওতায় সহায়  সুরক্ষার দরখাে  রর্ত উপযুক্ত।  

3. 2017বিবিবিয়রমর অিীরি েরখোস্ত কররত চোইরে আমোরক ককোি শতত  পরূণ কররত হরি?   
 

3.1  2017 বিবধবিয়র্মর অধীর্ি এই প্রবিয়া সম্পন্ন  রর্ত চাইর্ল আপিার্  বির্নাক্ত চাবহদা
 পূরণ  রর্ত হর্িেঃ 

i. আপিার্  রার্ে2 অর্টাির 2017 তাবরর্খ উপবিত থ্া র্ত হর্ি।  

ii. আপিার্  আন্তজে াবত  সুরক্ষা দির্র(International Protection Office) সশরীর্র 
উপবিতর্থ্র্  আর্িদি  রর্ত হর্ি।  

3.2 আপবি যবদ এই রার্ে িা ইউর্রাপীয় ইউবিয়র্ির শ্র াি সদসয রার্ে অিুর্মাবদত শরিাথ্ী 
স্বী ৃবত িা সহায়  সুরক্ষা শ্রপর্য় থ্ার্ ি, তর্ি আপবি এই প্রবিয়ার জিয উপযুক্ত িি। 

4.  আবম বকভোরি 2017 বিবিবিয়রমর অিীরি সহোয়ক সুরক্ষোর আরিেি কররত পোররিো 
এিং আমোরক বক বক তথ্য সরিরোহ কররত হরি?  

4.1  2017বিবধবিয়র্মর আওতায় সহায়  সুরক্ষা প্রবিয়ার অিুর্রার্ধর জিয বির্নাক্ত শতে গুর্লা 
পূরণ  রর্ত হর্িেঃ  

i.  2অর্টাির 2017 শ্রথ্র্  শুরু  র্র 30  াযেবদির্সর মর্ধয(2 অর্টাির 2017 শ্রথ্র্  13 

ির্িম্বর 2017পযেন্ত)দরখােটি সশরীরর উপবিত হর্য় আন্তজে াবত  সুরক্ষা 
দির্রপ্রধাি আন্তজে াবত  সরুক্ষা আবদ ারীর্ র বি ট জমা বদর্ত হর্ি।  

ii.  আর্িদি অিশযই (IPO (SP) 01)ফমত এর মাধযর্ম  রর্ত হর্ি যা2017 

বিবধবিয়র্মর পিে 1 এবিবদেষ্ট বছলিা অিুরুপ এ টি ফমে িযিহার  রর্ত হর্ি।  

iii.  আপিার্  অিশযই ফমে এর সার্থ্ এ টি সংবিবিিদ্ধ বিরেত শ (IPO (SP) 02) বদর্ত 
হর্ি যা 2017বিবধবিয়র্মর পিে 2 এ বিবদেষ্ট বছল। সমূ্পণে সংবিবধিদ্ধ 
বির্দেশ4অিশযই,আন্তেঃ আবলয়া, রাে 

-আপবি শ্রয বিবির্ত 2017বিবধবিয়র্মর অধীর্ি আর্িদি  রার উপযুক্ত, 

-রাে এিং অিযািয ইউর্রাপীয় ইউবিয়ি সদসয রার্ে আপিার্  শরিাথ্ীর 
মযোদা শ্রদয়া হয়বি অথ্িা সহায়  সুরক্ষা শ্রদয়া হয়বি, এিং 

-আপবি 2 অর্টাির, 2017 তাবরর্খরার্ে উপবিত বছর্লি। 

4.2  যবদ আপিার আর্িদিপত্র IPO শ্রত প্রবিয়াধীর্ির জিয গ্ৃহীত হয়, এটা প্রবিয়া অিুযায়ী 
সাক্ষাত ার্রর জিয বিধোবরত হর্ি। যখি আর্িদিপত্র জমা বদর্িি, 2013 এর বিবধবিয়ম 
অিুযায়ী আপিার দািীর্  সমথ্েি  রর্ত পার্র এমি অবতবরক্ত তথ্য বদর্ত পার্রি। 

  

                                                      
4বিজ্ঞবিেঃসংবিবধিদ্ধবির্দেশর্িাটাবরপািবলর্ রমর্ধযর্ ােণা রর্তহর্ি, শপর্থ্রজিযএ টি বমশিার, 

এ টিশাবন্ত, বমশিারঅথ্িাআইিদ্বারাস্বী ৃতএ টিিযবক্তবযবিসংবিবধিদ্ধবির্দেশগ্রহণ রর্িি। 
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5.  আবম ককোথ্োয় আরিেংপত্র এিং সংবিষ্ট কোগজপত্র পোরিো? 

5.1  (IPO (SP) 01) আর্িদিপত্রটি, সংবিষ্ট সংবিবধিদ্ধ বির্দেশ (IPO (SP)02) এিং অিযািয 
তথ্য িযবক্তগ্তিার্ি আন্তজে াবত  সুরক্ষা দির্র বগ্র্য় অথ্িা শ্রটবলর্ফার্ি IPO শ্রত 
শ্রযাগ্ার্যাগ্  র্র সংগ্রহ  রা শ্রযর্ত পার্র। পরিতী ধাপ বহর্সর্ি শ্রসই তথ্য শ্রপার্ির মত 
 র্র আপিার  ার্ছ শ্রপ ৌঁর্ছ যার্ি। যখি আপবি িযবক্তগ্তিার্ি IPO শ্রত  ল  রর্িি 
অথ্িা শ্রটবলর্ফাি এর মাধযর্ম IPO শ্রত শ্রযাগ্ার্যাগ্  র্রি, আপিার পবরচয় প্রমার্ণর জিয 
ব ছু তথ্য বজজ্ঞাসা  রা হর্ি এিং এর্ত এটাও প্রমাণ  রর্ত হর্ি জিয শ্রয 
2006বিবধবিয়র্মর সচূিার পর শ্রথ্র্  আপবি শরিাথ্ীর মযোদা শ্রথ্র্  িবিত আর্ছি।  

6.  আবম ককোথ্োয় আমোর আরিেিপত্র কফরত বেরিো? 

6.1  পূণে আর্িদিপত্র ও অিযািয সংবিষ্ট  াগ্জপত্র অিশযই 2 অর্টাির 2017 শ্রথ্র্  শুরু  র্র 
13 ির্িম্বর 2017 পযেন্ত সমর্য় সশরীর্র আন্তজে াবত  সুরক্ষা দির্রজমা বদর্ত হর্ি। 

6.2  ঠি ািাটি বির্চ শ্রদয়া হল: 

International Protection Office, 

Irish Naturalisation and Immigration Service, 

79-83 Lower Mount Street, 

Dublin 2. D02 ND99 
 

শ্রটবলর্ফািেঃ +353 1 602 8008 (গ্রাহ পবরর্েিার্ ন্দ্র) 

ফযাক্সেঃ + 353 1 602 8122 

ইর্মইলেঃinfo@ipo.gov.ie 

7.  IPO কত বক হরি? 

7.1 যখি আপবি আপিার সমূ্পণে  াগ্জপত্র বির্য় সহায়  সুরক্ষার জিয IPO শ্রত অংশ 
শ্রির্িি, 2017বিবধবিয়ম অিুযায়ী, আপিার আর্িদর্ির শ্রযাগ্যতা এিং আপবি রার্ে আর্গ্ 
শরিাথ্ী মযোদা শ্রথ্র্  অস্বী ৃত হর্য়র্ছি তার সতযতা যাচাই  র্র এ জি  মে তে া 
আপিার আর্িিপত্র বিিবিত  রর্িি। 

7.2  দয়া  র্র শরিাথ্ী মযোদার জিয আপিার পিূেিতী আর্িদর্ির সার্থ্ সমৃ্পক্ত শ্রযর্ াি তথ্য 
বির্য় আসুি (আর্িদর্ির তাবরখ, বসদ্ধার্ন্তর তাবরখ, শ্ররফার্রন্স িাম্বার ইতযাবদ) । 

7.3  যাচাই  রার প্রবিয়ার অংশ বহর্সর্ি আপিার্  আপিার আঙ্গরু্লর ছাপ বদর্ত িলা হর্ি। 

 

8.  সহোয়ক সুরক্ষোর জিয কক আমোর আরিেিপত্র প্রবিয়ো কররি?  

8.1  যবদ গ্রহণর্যাগ্য হওয়ার জিয 2017 বিবধবিয়ম অিুযায়ী আপিার সমে শতে  পরূণ হয়, 
আপিার আর্িদিপত্র আন্তজে াবত  সুরক্ষা দির্রর এ জি আন্তজে াবত  সুরক্ষা আবদ ারী  
দ্বারা 2013 ইউর্রাপীয় ইউবিয়ি (সহায়  সুরক্ষা) বিবধবিয়ম অিুযায়ী প্রবিয়াধীি হর্ি।  
 

mailto:info@ipo.gov.ie
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8.2  বিবেত ষ্ট সমরয় IPO আপিোর সোরথ্ আপিোর সহোয়ক সুরক্ষো সোক্ষোৎকোররর কো তিরমর 
িযোপোরর ক োগোর োগ কররি, একিোর আপিোর আরিেি গ্রহণ হরয় কগরে, এই বিষরয় 
সরোসবর িো পররোক্ষভোরি আপিোর আর IPO এর সোরথ্ ক োগোর োগ করোর প্ররয়োজি 
কিই। 

 

9.  আইবি পরোমশত  

9.1  2017বিবধবিয়র্মর অধীর্ি আপবি আর্িদর্ির শ্রযাগ্য ব িা শ্রসর্ক্ষর্ত্র আপিার্  আইবি 
পরামশে বির্ত উপর্দশ শ্রদয়া যার্ে।  

 

10.  বজজ্ঞোসো  

10.1  এই আর্িদি প্রবিয়া সম্পর্ ে  আপিার শ্র াি প্রশ্ন থ্া র্ল দয়া  র্র আন্তজে াবত  সুরক্ষা 
দির্র শ্রযাগ্ার্যাগ্  রুি- শ্রযাগ্ার্যার্গ্র ঠি ািা উপর্র উর্েখ  রা আর্ছ।  

 

11.  সহোয়ক সুরক্ষো সম্পবকত ত তথ্য  

11.1  সহায়  সুরক্ষার িযাপার্র তথ্য এই তথ্য বিজ্ঞবিরপবরবশষ্ট(Annex) অংর্শ উর্েখ আর্ছ।  
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ANNEX(পবরবশষ্ট) 

সহোয়ক সুরক্ষো সম্পবকত ত তথ্য  
 

1.  2013 এর বিবিবিয়রমর উরেশয 

1.1  2013 এর ইউর্রাপীয় ইউবিয়ি (সহায়  সুরক্ষা) বিবধবিয়ম14 ির্িম্বর 2013 তাবরর্খ িা 
পর্র রার্ে সম্পন্ন সহায়  সুরক্ষার আর্িদিপত্র তদন্ত ও বিধোরর্ণর পদ্ধবত শ্রদয়।  

 

2.  সহোয়ক সুরক্ষো বক? 

2.1  সহায়  সুরক্ষা এমি এ  ধরর্ণর সুরক্ষা শ্রযটি এমি িযবক্তর জিয প্রর্যাজয হর্ি বযবি   
উবদ্বগ্ন এিং শ্রসর্ক্ষর্ত্র উপযকু্ত  ারণ শ্রদখার্িা হর্য়র্ছ এই মর্মে শ্রয িযবক্তটি, যবদ বতবি 
তার শ্রদর্শ বফর্র যাি, বতবি মারাত্ম  ক্ষবতর স্বী ার হর্ত পার্রি এিং বযবি অসমথ্েয 
অথ্িা এমি ক্ষবতর মুর্খ পড়র্িি, শ্রয বতবি শ্রস শ্রদর্শর বিরাপিায় বির্জর্  জড়ার্ত 
অবিে ু, এিং বযবি সহায়  সুরক্ষা আইর্ির জিয অর্যাগ্য বির্িবচত হিবি।   

 

2.2  মারাত্ম  ক্ষবতঅথ্োৎ-  

(a) মৃতুযদন্ড িা ফাবস,অথ্িা 
(b) বিজ শ্রদর্শ বিযোতি িা অমািবি  িা অিমািিা র আচরণ িা শাবে এর 
বশ ার হওয়া; িা 
(c) আন্তজে াবত  িা অিযন্তরীণ সশস্ত্র সং াতজবিত সবহংসতা িশত  ারর্ণ 
শ্রিসামবর  জীিিপ্রিার্হর মারাত্ম  ও এ   হুমব র বশ ার হওয়া  

2.3  আপবি যবদ সহায়  সুরক্ষার জিয বির্িবচত হি, আপিার্  রার্ে থ্া ার অিুমবত শ্রদয়া 
হর্ি এিং আপবি  বতপয় অবধ ার এিং  মে সুবিধার জিয বির্িবচত হর্িি। শ্রসসি 
অবধ ার এিং  মে 2013 এর বিবধবিয়র্ম উর্েখ আর্ছ। 

 

3.  কোরো সহোয়ক সুরক্ষো পোওয়োর ক োগয? 

3.1  আপবি যখি আর্িদি  র্রর্ছি তখি আপবি এই রার্েই বছর্লি এটা উর্েখ  র্র, 
আপবি 2013 এর বিবধবিয়ম অিুযায়ী সহায়  সরুক্ষার জিয শ্রযাগ্য হর্িি যবদেঃ 
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(a) আপবি ইউর্রাপীয় ইউবিয়র্ির শ্র াি সদসয রার্ের িাগ্বর  িি, 
(b) আপবি আয়ারলযার্ন্ড শরিাথ্ী বহর্সর্ি প্রতযাখযাত হর্য়র্ছি, 
(c) যথ্াযথ্ প্রমাণ শ্রদখার্িা হর্য়র্ছ এটা বিশ্বাসর্যাগ্য  রর্ত শ্রয, আপিার বিজ 
শ্রদর্শ বফর্র শ্রযর্ত হর্ল, আপবি মারাত্ম  ক্ষবতর সম্মুখীি হর্িি এিং আপবি 
অসমথ্েয, অথ্িা এমি ক্ষবতর মুর্খ পড়র্িি, শ্রয আপবি শ্রস শ্রদর্শর 
বিরাপিাগ্রহণ রর্ত অবিে ু, এিং  

(d) আপবি শ্রযাগ্যতার তাবল া শ্রথ্র্  িাদ পর্ড়িবি।  

3.2  2013 এর বিবধবিয়ম অিুযায়ী আপবি সহায়  সুরক্ষার শ্রযাগ্য তাবল া শ্রথ্র্  িাদ যার্িি 
যবদ আপিার্  এটা বির্িচিার গুরুত্বপূণে  ারণ থ্ার্  শ্রয আপবি- 

(a) শাবন্ত বির্রাধী অপরাধ  র্রর্ছি, শ্র াি যুদ্ধাপরাধ, িা মািিতাবির্রাধী 
অপরাধ,শ্রযমিটি আন্তজে াবত  তাবল ায় উর্েখ  রা আর্ছএমি অপরাধ; 
(b) শ্র াি মারাত্ম  অপরাধ  র্র শ্রফর্লর্ছি;  

(c) এমি  াজ সম্পন্ন হর্য়র্ছ যা ইউিাইর্টড শ্রিশিস এর প্রোিিা ও প্রিি 1 ও 

2 অিুসার্র জাবতসংর্ র উর্েশয ও বিবধবিয়র্মর বিপরীর্ত  াজ  রার অপরার্ধ 
অপরাধী হর্য়র্ছ, অথ্িা 
(d) আপবি রার্ের বিরাপিা অথ্িা সমার্জর জিয আতঙ্ক সৃবষ্ট  র্রর্ছি। 

3.3  আপবি সহায়  সরুক্ষার অর্যাগ্য হর্িি যবদেঃ 

(i)  এটা বির্িচিার শ্রপছর্ি গুরুত্বপূণে  ারণ আর্ছ শ্রয আপবি প্রর্রাবচত অথ্িা 
অিযথ্ায় শ্র াি শ্রিআইবি  ার্জ অংশ বির্য়র্ছি অথ্িা অিুর্েদ3.2 (a) শ্রথ্র্ (d) 
শ্রত িবণেত  ার্জ অংশ বির্য়র্ছি,  

(ii)  আপবি আপিার বিজ শ্রদশ তযাগ্  র্রর্ছি মূলতঅপরার্ধর ফর্ল বির্েধাজ্ঞা 
এড়ার্ত(ব ন্তু 3.2 অিুর্ের্দর (a) শ্রথ্র্ (d) পযেন্ত উর্েবখত অপরাধ তাবল া 
িয়)র্য অপরাধ এ রার্ে আসার ঠি  পূিেমূহুর্তে   টির্য়র্ছি এিং শ্রস অপরাধ এই 

রার্ে  টর্ল তার শাবে হর্তা  ারাগ্ার্র শ্রপ্ররণ। 
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4.  রোরে কোরো সহোয়ক সুরক্ষোর জিয আরিেি কররত পোররিি? 

4.1  2013 এর বিবধবিয়ম অিুসার্র, সহায়  সুরক্ষার জিয আর্িদি  রর্ত পারর্িি শ্রসই িযবক্ত 
 বযবি-  

(i)  বযবি রার্ের মর্ধয আর্ছি,এিং 

(ii)  আয়ারর্লযর্ন্ডর শরণাথ্ী বহর্সর্ি যার্  প্রতযাখযাত  রা হর্য়র্ছ। 
 

5.  আমোর সহোয়ক সুরক্ষোর আরিেিটি আন্তজত োবতক সুরক্ষো েপ্তর দ্বোরো বকভোরি তেন্ত করো 
হরি? 

5.1  আপিার সহায়  সুরক্ষার জিয আর্িদি2013 এর বিবধবিয়ম অিুযায়ীএ জি আন্তজে াবত  

সুরক্ষা আবদ ারী দ্বারা তদন্ত ও বিধোরণ  রা হর্ি।  

5.2  সহায়  সুরক্ষা আর্িদি প্রবিয়ার অংশ বহর্সর্ি আপিার্  আপিার আর্িদিপত্র অিুযায়ী 
এ টি সাক্ষাৎ ার্র অংশগ্রহণ  রর্ত হর্ি। সাক্ষাৎ ার্রর উর্েশয হল সহায়  সুরক্ষার 
জিয আপিার স ল দাবি যাচাই  রা। 

5.3  বিবদেষ্ট তাবরখ এিং সময় অিুযায়ী এ জি আর্িদিপ্রাথ্ীর্  অিশযই আন্তজে াবত  সুরক্ষা 

দির্র সাক্ষাৎ ার্র অংশগ্রহণ  রর্ত হর্ি। অিযথ্ায় তার আর্িদি িাবতল  রা হর্ি। 

5.4  এ জি আর্িদি ারী আন্তজে াবত  সুরক্ষা অবফর্সর প্রধাি সুরক্ষা আবদ ারীর্ র  ার্ছ 
তার শ্রলখায় বিিৃবত রাখর্ত পার্রি (তার দাবির্  সমথ্েি  র্র এমি প্রর্য়াজিীয় 
 াগ্জপত্রসহ) যা তদর্ন্তর সার্থ্ সমৃ্পক্ত শ্রযর্ াি  টিা িা বিেয় হর্ত পার্র। প্রধাি 
আন্তজে াবত  সুরক্ষা আবদ ারী /আন্তজে াবত  সরুক্ষা দির2013 এর বিবধবিয়ম অিুসার্র 
সাক্ষাৎ ার্রর আর্গ্ অথ্িা সাক্ষাৎ ার্রর সময় জমা ৃত শ্রসই বিিৃবত বির্িচিা  র্র 

শ্রদখর্িি। ইউিাইর্টড শ্রিশিস হাই  বমশিার ফর বরবফউবজস ব ংিা অিয শ্র াি যথ্াযথ্ 

িযবক্ত দ্বারাও বিিৃবত  রা শ্রযর্ত পার্র। 

5.5  শ্রযর্ ািসাক্ষাৎ ার্ররসময় প্রর্য়াজিীয় শ্রযাগ্ার্যাগ্ বিবিত  রর্ত আন্তজে াবত  সুরক্ষা 
দির্রর পক্ষ শ্রথ্র্ এ জি অিুিাদ  শ্রদয়া হর্ি । 
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6.  আরিেরির প্রবিয়োর রুপররখো 

6.1  সহায়  সুরক্ষা আর্িদি িযিিাপিার প্রবিয়ার এ টি রুপর্রখাবির্ন িবণেত হলেঃ  

(i)  প্রধাি আন্তজে াবত  সুরক্ষা আবদ ারী /আন্তজে াবত  সরুক্ষা দিরআপিার আর্িদর্ির 

বিবির্ত আপিার সাক্ষাৎ ার্রর িযিিা  র্র শ্রদর্িি।  

(ii)  সাক্ষাৎ ার্রর পর আপিার আর্িদর্ির উপর  রা তদর্ন্তর বিবির্ত এ টি বলবখত 
বরর্পাটে  ততবর  রা হর্ি এিং আন্তজে াবত  সুরক্ষা আবদ ারী  
বির্জবিচারএিংসমতামন্ত্রীর  ার্ছ সুপাবরশ  রর্িি শ্রয আপবি সহায়  সুরক্ষার 
জিয উপযুক্ত ব িা। 

(iii)  শ্রিবতিাচ  সপুাবরর্শর শ্রক্ষর্ত্র আন্তজে াবত  সুরক্ষা আবদ ারীর্ র শ্রিবতিাচ  
সুপাবরর্শর শ্রিাটিশ পাঠার্িার 15  াযেবদির্সর মর্ধয আপবি আন্তজে াবত  সরুক্ষা 

আবপল ট্রাইিযুিাল (“দযা ট্রাইিুযিাল”) এ আবপল  রর্ত পারর্িি। ট্রাইিুযিাল 

এ টি শ্রম বখ  শুিাবির িযিিা  রর্ি শ্রযখার্ি আর্িদি ারী বির্জর আবপল 
শ্রিাটির্শর মাধযর্ম অিুর্রাধ জািার্ি িতুিা শ্র াি শ্রম বখ  শুিাবি ছাড়াই আবপর্লর 
ফলাফল বিধোরণ  রা হর্ি। 

(iv)  আন্তজে াবত  সুরক্ষা আবদ ারীর্ র সুপাবরশ অথ্িা ট্রাইিুযিার্লর বসদ্ধার্ন্তর উপর 
বিবি  র্র, সবচি 2013 এর বিবধবিয়ম অিুসার্র বিধোরণ  রর্িি শ্রয আপিার্  
সহায়  সুরক্ষা শ্রদয়া হর্ি ব িা। 
 

6.2  যবদ আপিার সহায়  সরুক্ষা আর্িদি মন্ত্রী দ্বারা প্রতযাখযাত হয়, আপিার্  বির্নাক্তিার্ি 
বলবখত শ্রিাটিশ পাঠার্িা হর্িেঃ  

(a) সহায়  সুরক্ষার জিয আপিার আর্িদি মঞ্জরু  রা হর্লা িা; 
(b) আপিার এই রার্ে অিিার্ির সময় শ্রশে; 

(c) অবিিাসি আইি 1999 এর শ্রস শাি 3 অিুযায়ী মন্ত্রী আপিার জিয বিিোসি আর্দশ 
বদর্েি যার মার্ি আপিার্  এই রাে শ্রছর্ড় চর্ল শ্রযর্ত হর্ি; এিং 

(d) শ্র ি আপিার্  রার্ে থ্া র্ত শ্রদওয়া উবচত তা িযাখা  র্র আপবি 15 বদর্ির মর্ধয 
মন্ত্রীর  ার্ছ বিিৃবত শ্রদওয়ার সুর্যাগ্ পার্িি।  
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7.  অিযোিয তথ্য 

7.1  সুরক্ষা সহায়তার জিয আপিার আর্িদর্ির শ্রক্ষর্ত্র সমৃ্পক্ততার শ্রপ্রবক্ষর্তএ জি আইিজীিীর 
সার্থ্ পরামশে  রার এিং আইি সহায়তা শ্রিার্ডে র শ্রসিা (Legal Aid Board(LAB))শ্রিয়ার 
অবধ ার আপিার আর্ছ। LAB হর্লা এমি এ টি স্বাধীি সংিা শ্রযটি আয়ারলযার্ন্ড 

সুরক্ষার আর্িদি  র্রর্ছ এমি মািুের্দর শ্রগ্াপি আইি সহায়তা শ্রদয়। LAB আপিার 

আর্িদিপর্ত্রর সমথ্ের্ি আইবি পরামশে এিং সহায়তা শ্রদর্ি। বিপরীতিার্ি, আপবি 
আপিার বিজ খরর্চ এ জি িযবক্তগ্ত আইিজীিীর শ্রসিা বির্ত পার্রি। আপবি 
ইউিাইর্টড শ্রিশিস হাই  বমশিার ফর বরবফউবজসএর সার্থ্ও আর্লাচিা  রর্ত পার্রি।  

 

7.2  সহায়  সুরক্ষার আর্িদর্ির শ্রপ্রবক্ষর্ত চূড়ান্ত বসদ্ধান্ত িা হওয়া পযেন্ত আপিার রার্ে থ্া ার 
অিুমবত আর্ছ। এ বিের্য়  াযে ারীতার জিয মন্ত্রী আর্িদি ারীর্দর বচঠি বদর্িি।  

 

7.3  এই তথ্য বিজ্ঞবির সার্থ্ বির্িবচত হয়বি এমি অিযািয প্রবিয়া  ার্যের জিয, সহায়  
সুরক্ষার জিয উপযুক্ত িযাবক্তর অবধ ার ও শ্রযাগ্যতার বিোরর্ণর জিয এিং যার জিয 
সহায়  সুরক্ষা বির্দেশ িলপূিে  প্রর্যাজয তার্দর শ্রক্ষর্ত্র 2013 এর বিবধবিয়ম বির্িবচত 
হর্ি।  

 

 

 

আন্তজত োবতক সুরক্ষো েপ্তর 

22 কসরেম্বর 2017 

 

 

 

 

 

 

বকেু প্ররয়োজিীয় ক োগোর োগ 
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International Protection Office 

Irish Naturalisation and Immigration Service, 

79-83 Lower Mount Street, 

Dublin 2. 

D02 ND99 
 
শ্রটবলর্ফািেঃ +353 1 602 8000 

ফযাক্সেঃ + 353 1 602 8122 

ইর্মইলেঃ info@ipo.gov.ie 

ওর্য়িসাইটেঃwww.ipo.gov.ie 
 
International Protection Appeals Tribunal 

6/7 Hanover Street, 

Dublin 2. 

D02 W320 

 

শ্রটবলর্ফািেঃ +353 1 474 8400 

শ্রলা- লেঃ 1890 210 458 

ফযাক্সেঃ +353 1 474 8410 

ইর্মইলেঃ info@protectionappeals.ie 

ওর্য়িসাইটেঃ www.protectionappeals.ie 

Legal Aid Board (Smithfield) 

48/49 North Brunswick Street, 

Georges Lane, 

Dublin 7. 

D07 PE0C 

 

শ্রটবলর্ফািেঃ(01) 646 9600 

ফযাক্সেঃ (01) 671 0200 

ইর্মইলেঃ lawcentresmithfield@legalaidboard.ie 

International Organisation for Migration 

116 Lower Baggot Street, 

Dublin 2. 

D02 R252 

 

বি শ্রফািেঃ 1800 406 406 

শ্রটবলর্ফািেঃ +353 1 676 0655 

ইর্মইলেঃ iomdublin@iom.int 

ওর্য়িসাইটেঃ www.ireland.iom.int/ 

United Nations High Commissioner for Refugees 

102 Pembroke Road, 

Ballsbridge, 

Dublin 4. 

D04 E7N6 

 
শ্রটবলর্ফািেঃ 01 631 4510 

ওর্য়িসাইটেঃwww.unhcr.org 

 


