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আইরিশ জাতীয়তা ও অরিবাসন পরিষেবা
আন্তর্জাতিক সু রক্ষা অতিস

আন্তর্জাতিক সুরক্ষা আবেদনকারীবদর র্নয
িথ্য পুতিকা

অনুগ্রহপূেজক আপনার আন্তর্জাতিক সুরক্ষা প্রশ্নােলী পূরণ করার পূবেজ এই
পুতিকার সকল িথ্য ভাবলাভাবে পড়ুন

Bengali

এই পুতিকা প্রণয়বনর উবেশ্য
এই পুস্তিকাটি আপনাকক আয়ারল্যাকে আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা পাওয়ার আকেদন প্রস্তিয়ার স্তনয়মকানুন সম্পককজ র্ানকি
সাহায্য করকে। আপনার অস্তিকার, োিযোিকিা, আকেদন ও পরীক্ষা চল্াকাল্ীন সমকয় সুপাস্তরকের র্নয যয্াগাকয্াকগর
েযস্তি সম্পককজ এই পুস্তিকায় স্তেেদ েযাখ্যা যদওয়া আকে। অনযানয স্তেষকয় অনুকমাদন যপকিও এই পুস্তিকাটি সাহায্য করকে।

গুরুত্বপূণজ িথ্যােলী
আপস্তন এই িথ্য পুস্তিকাটি সাকথ্ রাখ্কেন য্াকি আপনার আকেদন চল্াকাল্ীন সময় আপস্তন এটি যথ্কক উকেখ্ করকি
পাকরন।
আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার র্নয আকেদন করার মািযকম আপস্তন একটি আইস্তন প্রস্তিয়ার মকিয প্রকেে ককরকেন। আকেদন
প্রস্তিয়ার ও পরীক্ষার অংে স্তহকসকে যয্ িথ্যােল্ী প্রদান করকি হকে এেং যয্ কায্জােল্ী সম্পাদন করকি হকে িা এই
সুপাস্তরকের মূল্ স্তেষয়। অিএে আপনার স্তনম্নস্তল্স্তখ্ি িথ্যগুস্তল্ সম্পূর্জভাকে পড়া এেং প্রকয়ার্ন অনুসাকর আইনগি
পরামেজ চাওয়া খ্ুেই গুরুত্বপূর্জ য্াকি আপস্তন আকেদন প্রস্তিয়ায় সহায়িা করার মি একটি অেস্থাকন থ্াককন। আপনাকক
অেেযই International Protection Office-যক (আইস্তপও) সহকয্াস্তগিা করকি হকে। এরূপ করকি েযথ্জ হকল্ আপনার
আকেদকনর যপ্রস্তক্ষকি উকটা আইস্তন স্তেপাকক পড়কেন।
আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা আইন ২০১৫ (the 2015 Act) এর েযাখ্যা অনুয্ায়ী আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার র্নয আকেদকনর পরীক্ষা
এেং যসটি স্তনিজারকর্ আইস্তন প্রস্তিয়া পস্তরচাল্না করা সহ আয়ারল্যাকে অেস্থান করার এেং পাস্তরোস্তরক পুনস্তমজল্কনর
অনুমস্তি সংিান্ত আকদে ও প্রস্তেিান এই আইকনর অিীকন প্রর্ীি। আপস্তন এই সম্পস্তকজি আইনসমূহ স্তেিাস্তরি র্ানকি
নীকচর ওকয়েসাইটগুকল্া

www.inis.gov.ie এেং www.ipo.gov.ie যদখ্ুন।

এই পুস্তিকাটি শুিুমাত্র িথ্য ও স্তদকস্তনকদজ েনার র্নয। এই পুস্তিকাটি যকাকনা আইস্তন স্তনকদজ স্তেকা নয় এেং এটি ২০১৫
আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা আইকনর যকাকনা আইস্তন েযাখ্যা প্রদান ককর না। য্স্তদ আপনার ২০১৫ আইন সম্পস্তকজি আকরা িকথ্যর
প্রকয়ার্ন হয় এেং িা য্স্তদ আপনার মামল্ায় প্রভাে যেকল্, িাহকল্ আপনার উস্তচি আইস্তন পরামেজ সংগ্রহ করা।
য্স্তদও এই পুস্তিকাটির স্তেষয়েস্তু ত্রুটিমুি করার র্নয সকল্ যচষ্টা করা হকয়কে, এর মকিয থ্াকা ভু ল্ ো োদ পড়ার ভু কল্র
র্নয যকাকনা প্রকার দায়েদ্ধিা গ্রহর্কয্াগয হকে না। িাোড়া, আইস্তন োিযোিকিার োইকর এই পুস্তিকার যকাকনা স্তকেু ই
নযায়স্তেচার ও সমিা স্তেষয়ক মন্ত্রী (মন্ত্রী) ো আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা অস্তেকসর যকাকনা কমজকিজ া কমজচারসহ অনয যকাকনা
পক্ষকক আইস্তন পকথ্ োিয করার র্নয প্রমার্ স্তহকসকে যনওয়া য্াকে না।

আন্তর্জাতিক সু রক্ষা অতিস
আইস্তরে র্ািীয়িা ও অস্তভোসন পস্তরকষো
র্ানুয়াস্তর
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সূতিপত্র
অধ্যায় 1

আন্তর্জাতিক সুরক্ষা কী এেং আতি এর র্নয তকভাবে আবেদন করবি পাতর?

1.1 আন্তর্জ াস্তিক সুরক্ষা কী?
1.2 আন্তর্জ াস্তিক সুরক্ষার র্নয যক আকেদন করকি পারকে?
1.3 আমার েযস্তিগি পরস্তস্থস্তির র্নয আন্তর্জ াস্তিক সুরক্ষার র্নয আকেদন করা স্তক আইনসঙ্গি?
1.4 আন্তর্জ াস্তিক সুরক্ষার র্নয আস্তম যকাথ্ায় আকেদন করে?
1.5 আন্তর্জ াস্তিক সুরক্ষার র্নয আমার আকেদন স্তনকয় যক সমক ািা করকে?
1.6 অেস্থান করার অনুকমাদন কী এেং আস্তম স্তকভাকে এটার র্নয আকেদন করকি পাস্তর?
1.7 পাস্তরোস্তরক পুনস্তমজল্ন কী?

অধ্যায় 2
প্রবয়ার্নীয় শ্িজােলী
2.1 আন্তর্জ াস্তিক সুরক্ষা দপ্তর (IPO) কী?
2.2 আন্তর্জ াস্তিক সুরক্ষা পুনস্তেজচার আদাল্ি (IPTA) কী?
2.3 মন্ত্রী যক?
2.4 কাকক েরনাথ্ী স্তহকসকে গর্য করা হয়?
2.5 সহায়ক স্তনরাপত্তা পাওয়ার উপকয্াগী যক?
2.6 গুরুির ক্ষস্তি কী?
2.7 স্তরোউল্কমন্ট (Refoulement) স্তনস্তষদ্ধকরর্ কী?
2.8 আন্তর্জ াস্তিক সুরক্ষার আওিািীন নয় যক?
2.9 EURODAC কী?
2.10 সািারর্ ভ্রমর্ এল্াকার সুকয্াগ কী?
অধ্যায় 3
আন্তর্জাতিক সুরক্ষা প্রতিয়া
3.1 য্খ্ন আস্তম আমার আন্তর্জ াস্তিক সুরক্ষার আকেদন করে িখ্ন আস্তম কী কী প্রিযাো করকি পাস্তর?
3.2 আকেদন প্রস্তিয়ার প্রাথ্স্তমক িাপসমূহ কী?
3.3 স্তকভাকে আমার আকেদকনর গ্রহর্কয্াগযিা স্তনস্তিি করকি পাস্তর?
3.4 য্স্তদ আস্তম ইকিামকিয আকগর যকাকনা একটি আন্তর্জ াস্তিক সুরক্ষার আকেদনপকত্রর েযাপাকর স্তসদ্ধান্ত যপকয় থ্াস্তক িাহকল্ স্তক আস্তম
য্ুগপৎ আোর আকেদন করকি পারে?
3.5 প্রাথ্স্তমক সাক্ষাৎকার কী?
3.6 আমার স্তক আঙ্গুকল্র োপসহ অনযানয োকয়াকমস্তিক িথ্য যনয়া হকে?
3.7 আস্তম স্তক আন্তর্জ াস্তিক সুরক্ষা প্রস্তিয়া সম্পককজ িথ্যােল্ী স্তল্স্তখ্ি আকাকর পাে?
3.8 আন্তর্জ াস্তিক সুরক্ষার আকেদন করার সময় আমাকক সাকথ্ ককর কী কী আনকি হকে?
3.9 অস্থায়ীভাকে েসোকসর অনুকমাদন (Temporary Residence Certificate, TRC) কী এেং আস্তম কখ্ন এটি পাে?
3.10 য্স্তদ আস্তম প্রস্তিেন্ধী ো স্তেকেষ চাস্তহদা সম্পন্ন হই যসকক্ষকত্র কী স্তেিান হকে?
3.11 আস্তম স্তক পুস্তল্কের কাকে আটক অেস্থায় আন্তর্জ াস্তিক সুরক্ষার আকেদন করকি পারে?
3.12 যকান যকান যক্ষকত্র আন্তর্জ াস্তিক সুরক্ষার আকেদন অগ্রাহয হয়?
3.13 আমার উপর য্স্তদ ১৮ েেকরর নীকচ স্তনভজ রেীল্ যকউ থ্াকক যসকক্ষকত্র স্তেিান কী হকে?
3.14 আইস্তন পরামেজ যকাথ্ায় পাে?
3.15 আস্তম স্তক আমার আন্তর্জ াস্তিক সুরক্ষার আকেদন প্রিযাহার করকি পারে?

iii

অধ্যায় 4

সাক্ষাৎকার ও পরীক্ষা

4.1 আস্তম আমার আন্তর্জ াস্তিক সুরক্ষার সাক্ষাৎকাকর কী প্রিযাো করকি পাস্তর?
4.2 আস্তম স্তক আমার আন্তর্জ াস্তিক সুরক্ষার আকেদকনর সাক্ষাৎকাকরর সময় আমাকক সাহায্য করার র্নয কাউকক

আনকি পারে?
4.3 য্স্তদ আস্তম আমার সাক্ষাৎকাকর যয্াগদান করকি না পাস্তর অথ্ো েযথ্জ হই িাহকল্ কী হকে?
4.4 আকেদন প্রস্তিয়ায় সহকয্াস্তগিা করার যকাকনা দাস্তয়ত্ব আকে স্তক এেং যসই দাস্তয়ত্ব পাল্কন েযথ্জ হকল্ িার েল্ কী
হকে?
4.5 েযস্তিগি সাক্ষাৎকার ও মূল্ পরীক্ষার প্রস্তিয়া কী?
4.6 আমার সাক্ষাৎকাকরর পর কী হকে?
4.7 আমার আন্তর্জ াস্তিক সুরক্ষার আকেদকনর সম্ভােয েল্ােল্ কী হকি পাকর?
4.8 আস্তম য্স্তদ আমার আন্তর্জ াস্তিক সুরক্ষার আকেদকনর 06 মাকসর মকিয যকাকনা সুপাস্তরে না পাই যসকক্ষকত্র কী হকে?
অধ্যায় 5

পুনতেজ বেিনার আবেদন ও আন্তর্জাতিক সুরক্ষা

5.1 আস্তম স্তক আমার আন্তর্জ াস্তিক সুরক্ষার আকেদন মঞ্জুর না করার ও অনযানয সুপাস্তরে না পাওয়ার কারকর্ পুনরায়
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

আকেদন করকি পারে?
আস্তম স্তকভাকে পুনস্তেজকেচনার আকেদন করে?
পুনস্তেজকেচনার আকেদন র্মা যদওয়ার সময়সীমা কি?
আস্তম স্তক আমার পুনস্তেজকেচনার আকেদকনর আইস্তন বেিিা উপস্থাপন করকি পারে?
কি দ্রুিিার সাকথ্ আমার পুনস্তেজকেচনার আকেদকনর শুনাস্তন হকে?
পুনস্তেজকেচনার আকেদন প্রস্তিয়া সম্পককজ অস্তিকির িথ্য যকাথ্ায় পাে?

অধ্যায় 6

শ্রণাথ্ী ঘ াষণা এেং সহায়ক সুরক্ষা অেস্থা

6.1 আস্তম একটি সুপাস্তরে পাওয়ার পর কী হকে?
অধ্যায় 7
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অধ্যায় 1
আন্তর্জাতিক সুরক্ষা কী এেং আতি এর র্নয তকভাবে আবেদন করবি পাতর?
আন্তর্জাতিক সুরক্ষা কী?

1.1

1.1.1 আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা আইন ২০১৫-এর দুটি েরম রকয়কে য্ার মকিয একটি েরর্াথ্ী অেস্থা এেং
অনযটি সহায়ক সুরক্ষা।
অতভোসবনর অেস্থা
1.1.2 েরর্াথ্ী স্তহকসকে স্তেকেস্তচি হকি হকল্ আপনাকক স্তনম্নস্তল্স্তখ্ি স্তেষয়সমূকহর র্নয পস্তরষ্কারভাকে
হয়রাস্তন হওয়ার কারর্ থ্াককি হকে:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

র্াস্তি,
িমজ,
র্ািীয়িা,
রার্ননস্তিক দতস্তষ্টভস্তঙ্গ ো
যকাকনা স্তেকেষ সামাস্তর্ক দকল্র সদসযপদ,

উপয্ুজি কারর্সমূকহর র্নয যয্ েযস্তি িার স্তনর্ যদে িযাগ ককর েিজ মাকন যদকের োইকর অেস্থান
করকেন এেং একই িরকনর ভীস্তির কারকর্ যদকে সুরক্ষা যপকি ইচ্ছুক নন, অথ্ো যকাকনা রােহীন
েযস্তি স্তয্স্তন একই কারকর্ যদে যেকড়কেন এেং যদকে স্তেরকি ইচ্ছুক নন।
সহায়ক সুরক্ষা অেস্থা
1.1.3 য্স্তদ আপস্তন েরর্াথ্ী স্তহকসকে স্তেকেস্তচি না হন যসকক্ষকত্র আপস্তন সহায়ক সুরক্ষার র্নয মকনানীি
হকি পারকেন য্স্তদ এটা স্তেশ্বাস করার েি কারর্ থ্াকক যয্ স্তনর্ যদকে স্তেকর যগকল্ আপনাকক
েড় যকাকনা ুঁু স্তক ো মারাত্মক ক্ষস্তির মুকখ্ামুস্তখ্ হকি হকে। অস্তিকির িকথ্যর র্নয অনুবচ্ছদ
2.5.1 ঘদখুন।
1.2

আন্তর্জাতিক সুরক্ষার র্নয ঘক আবেদন করবি পারবে?

1.2.1 ১৮ েের ো িার যেস্তে েয়কসর যকাকনা েযস্তি স্তয্স্তন আয়ারল্যাকে ো আয়ারল্যাে সীমাকন্ত
অেস্থান করকেন এমন েযস্তি আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার র্নয আকেদন করকি পারকেন:
(a) আকেদনকারীর স্তনকর্র র্নয
(b) ১৮ েেকরর নীকচ এমন কাকরার র্নয য্ার সুরক্ষার দাস্তয়ত্ব আকেদনকারীর।
1.2.2 এটি অনুবচ্ছদ 1.2.1 এ উকেস্তখ্ি আকেদকনর সাকথ্ সম্পস্তকজি একটি স্তেষয়(a) য্াকক অনুকমাদন যদওয়ার উপয্ুি মকন হয় (অনুবচ্ছদ 3.3 ঘদখুন) ো
(b) য্স্তদ পরেিীকাকল্ যকাকনা আকেদন মন্ত্রীর অনুমস্তি অনুয্ায়ী গতহীি হয় (অনুবচ্ছদ 3.4
যদখ্ুন)
অনুগ্রহপূেজক স্তনভজ রেীল্ সন্তানাস্তদর যক্ষকত্র অনুবচ্ছদ 3.13 যদখ্ুন।
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1.3

েযতিগি পতরতস্থতির ঘক্ষবত্র আন্তর্জাতিক সুরক্ষার আবেদন করা তক সঠিক উবদযাগ?

1.3.1 আপস্তন য্স্তদ আপনার পূকেজ েসোসকারী রাকে/মূল্ রাকে স্তেরকি ভয় পান শুিুমাত্র যসকক্ষকত্র
আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার র্নয আকেদন করকি পারকেন।
1.3.2 আপনার য্স্তদ এই রাকে (আয়ারল্যাে) অেস্থান করকি িাওয়ার তপছবন অনয ঘকাবনা
কারণ থ্াবক িবে অনুগ্রহপূেজক ঘস তেষবয় www.inis.gov.ie এই ওবয়েসাইটটি
ঘদখুন।

1.4

আতি ঘকাথ্ায় আিার আন্তর্জাতিক সুরক্ষার র্নয আবেদন করে?

1.4.1 আপনাকক অেেযই েশ্রীবর উপস্তস্থি হকয় মন্ত্রীর কাকে আপনার আকেদন র্মা স্তদকি হকে।
আপস্তন স্তেমানেন্দর ো যনৌেন্দর যয্ পকথ্ই যহাক আয়ারল্যাকে যপৌুঁোকনার সাকথ্ সাকথ্ই
আপনাকক স্তনকম্নর ঠিকানায় এটি করকি হকে।
International Protection Office,
Irish Naturalisation and Immigration Service,
79-83 Lower Mount Street,
Dublin 2.
D02 ND99
1.5

ঘক আিার আন্তর্জাতিক সুরক্ষার আবেদবনর তেষয়টিবক ঘদখাবশ্ানা করবেন?

1.5.1 আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার আকেদন করার মািযকম আপস্তন এই অনুকরাি করকেন যয্, মন্ত্রী আপনাকক
েরর্াথ্ী ো সহায়ক সুরক্ষার র্নয মকনানীি করুক।
1.5.2 একক আকেদন প্রস্তিয়ার অংে স্তহকসকে আপনার আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার আকেদন
োভাস্তেকভাকে আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা অস্তেকসর আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা কমজকিজ া দ্বারা িদন্ত করা
হকে। এটি আইস্তরে র্ািীয়িা ও অস্তভোসন যসো এর একটি অংে যয্টি স্তেচার এেং সমিা
স্তেভাকগর একটি অংে। এই প্রস্তিয়ায় আইস্তপও’র অনযানয েযস্তিগর্ ও সংয্ুি থ্াককি
পারকেন।
1.6

অেস্থান করার অনুবিাদন কী এেং আতি তকভাবে এটার র্নয আবেদন করে?

1.6.1

IPO য্স্তদ এই মকমজ সুপাস্তরে ককর যয্ আপস্তন েরর্াথ্ী ো সহায়ক সুরক্ষা পাওয়ার যয্াগয নন,
মন্ত্রী যসকক্ষকত্র আপস্তন অনয যকাকনা কারকর্ (উদাহর্েরূপ, েযস্তিগি ো পাস্তরোস্তরক অেস্থার
কারকর্) আয়ারল্যাকে থ্াককি পারকেন স্তক না যসটি স্তেকেচনা করকেন। আপস্তন অেেযই
আপনার আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার আকেদকনর প্রশ্নপকত্রর সঠিক স্থাকন উপয্ুি িথ্য সরেরাহ
করকেন।
আপনাকক অেেযই আপনার েরর্াথ্ী ো অনযানয সুরক্ষার মঞ্জুকরর সাকথ্ সম্পস্তকজি যকাকনা
পস্তরেিজ কনর স্তেষকয়ও আইস্তপও (IPO) যক অেস্তহি করকি হকে।
এ সম্পককজ অধ্যায় 13-যি স্তেেদ ের্জনা যদওয়া আকে।
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1.7

পাতরোতরক পুনতিজ লন কী?

1.7.1 য্স্তদ আপনাকক েরর্াথ্ী ো অনযানয সুরক্ষার র্নয অনুকমাদন যদওয়া হয় যসকক্ষকত্র আপস্তন
আপনার মঞ্জুরীর স্তদন হকি এক েের পর আপনার পস্তরোকরর অনযানয সদসযকদর র্নয
আয়ারল্যাকে আসা ও েসোস করার অনুমস্তির র্নয আকেদন করকি পারকেন। শুধ্ুিাত্র
োিী/স্ত্রী, আইতন সঙ্গী (যার সাবথ্ আপতন আপানার সুরক্ষার আবেদন িঞ্জুর হওয়ার
সিয় তেোতহি তছবলন ো আইতনভাবে সম্পবকজ র্তড়ি তছবলন), ১৮ েছবরর নীবি
অতেোতহি তশ্শু, কি গুরুত্বপূণজ সুরক্ষার িঞ্জুরীর ঘক্ষবত্র, আবেদনকারীর ১৮ োোিা ো ১৮ েছবরর কি েয়সী তশ্শু)।
1.7.2 মন্ত্রী িখ্ন আপনার স্তেষয়টি িদন্ত করকেন এেং স্তিস্তন য্স্তদ যদকখ্ন যয্ পাস্তরোস্তরক
পুনস্তমজল্নীর েিজ ানুয্ায়ী যসই েযস্তি আপনার পস্তরোকরর একর্ন সদসয যসকক্ষকত্র স্তিস্তন যসই
েযস্তিকক েসোস করার অনুকমাদন প্রদান করকেন।
1.7.3 মন্ত্রী র্নস্তনরাপত্তা, যেসামস্তরক নীস্তি, যেসামস্তরক আইন ো উি েযস্তির অস্তভোসন যপকি
েযথ্জ হওয়া ো সহায়ক সুরক্ষার র্নয মকনানীি হওয়া ইিযাস্তদর সাকথ্ সম্পস্তকজি যকাকনা কারকর্
আপনার আকেদন োস্তিল্ করকি পাকরন।
1.7.4 এটা যর্কন রাখ্া গুরুত্বপূর্জ যয্ আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার আকেদন করার সময় আপনার পস্তরোকরর
সকল্ সদসয য্ারা পরেিীকি পাস্তরোস্তরক পুনস্তমল্
জ কনর র্নয অথ্ো েরর্াথ্ী ো সহায়ক
সুরক্ষার র্নয মন্ত্রী কিতজ ক স্তেকেস্তচি হকি পারকেন িাকদর সম্পককজ ও স্তেিাস্তরি িথ্য প্রদান
করকি হকে।
1.7.5 অস্তিকির িকথ্যর র্নয অধ্যায় 14 যদখ্ুন।
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অধ্যায় 2
প্রবয়ার্নীয় শ্িজােলী
2.1

আন্তর্জাতিক সুরক্ষা দপ্তর (IPO) কী?

2.1.1 আইস্তরে র্ািীয়িা ও অস্তভোসন পস্তরকষো (INIS) এর অিীকন একটি দপ্তর হবচ্ছ আইতপও
(IPO)। য্াকদর দাস্তয়ত্ব হকচ্ছ আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার আকেদন প্রস্তিয়াকরর্ করা। আইতপও এর
প্রিান হকল্ন প্রিান আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা কমজকিজ া স্তয্স্তন আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা কমজকিজ াকদর একটি
দল্কক পস্তরচাল্না ককরন। আইতপও এর কমজকিজ ারা মন্ত্রীর পকক্ষ একর্ন েযস্তি আন্তর্জাস্তিক
সুরক্ষা যপকি েযথ্জ হকল্ িাকক অনয যকাকনা উপাকয় রাকে (আয়ারল্যাে) অেস্থান করকি যদওয়া
হকে স্তক না যস স্তেষকয় স্তসদ্ধান্ত যনন।
2.2

আন্তর্জাতিক সুরক্ষা আতপল ট্রাইেুযনাল (আইতপএটি) কী?

2.2.1 আইস্তপএটি হল্ একটি েিন্ত্র প্রস্তিষ্ঠান য্ারা আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা আইন ২০১৫ ও অনযানয আইন
স্তেকেচনা ককর একর্ন েযস্তির আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার স্তেষকয় পুনস্তেজকেচনার আকেদন
পয্জাকল্াচনা ককরন।
2.3

িন্ত্রী ঘক?

2.3.1 মন্ত্রী েল্কি আইন ও সমিা স্তেষয়ক মন্ত্রীকক েু ায়।
2.4

কাবক শ্রণাথ্ী তহবসবে তেবেিনা করা হয়?

2.4.1 েরর্াথ্ী স্তহকসকে স্তেকেস্তচি হকি যগকল্ একর্ন মানুকষর পকক্ষ স্তনকম্নাি কারর্সমূকহর র্নয
প্রকােয ভয় ো ুঁু স্তক থ্াককি হকে িা হল্:(i)
(ii)

র্াস্তি,
িমজ,

(iii)
(iv)

র্ািীয়িা,
রার্ননস্তিক দতস্তষ্টভস্তঙ্গ অথ্ো

(v)

স্তনস্তদজষ্ট যকাকনা সামাস্তর্ক দকল্র সদসযপদ,

এই সকল্ কারকর্ আপস্তন যদকের োইকর অেস্থান করকেন এেং যদকে স্তেকর যগকল্ এই সমস্থ
ভীস্তির মুকখ্ামুস্তখ্ হওয়ার আেঙ্কা রকয়কে ো আপস্তন যসই রাকের স্তনরাপত্তা স্তনকি চান না,
অথ্ো রােহীন েযস্তি স্তয্স্তন একই কারকর্ যদে যেকড়কেন এেং যদকে স্তেরকি চান না।
স্তনস্তদজষ্ট স্তকেু যেস্তর্র মানুষ রকয়কেন য্ারা েরর্াথ্ী স্তহকসকে স্তেকেস্তচি হন না (অনুবচ্ছদ 2.8
যদখ্ুন)।
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2.5

সহায়ক সুরক্ষার র্নয উপযুি ঘক?

2.5.1 এটি েরর্াথ্ী অেস্থার মিই আর একটি অেস্থা। এটি িখ্নই স্তেকেচনা করা হয় য্খ্ন
একর্ন েযস্তি েরর্াথ্ী স্তহকসকে মকনানীি হন না স্তকন্তু আইস্তপও মকন ককরন যয্ যসই েযস্তি
িার স্তনকর্র যদকে োিস্তেক পকক্ষ মারাত্মক ুঁু স্তকর মুকখ্ামুস্তখ্ হওয়ার আেঙ্কায় রকয়কেন।
একর্ন েযস্তির সহায়ক সুরক্ষার উপয্ুিিার সারাংে হকল্া:
(i)

স্তয্স্তন ইউকরাপীয়ান ইউস্তনয়নভু ি যকাকনা যদকের নাগস্তরক নন।

(ii)

স্তয্স্তন অস্তভোসী স্তহকসকে স্তেকেস্তচি নন।

(iii)

য্ার যক্ষকত্র একথ্া স্তেশ্বাস করার সমূহ কারর্ রকয়কে যয্, উি েযস্তি িার স্তনর্
যদকে স্তেকর যগকল্ র্ীেনহাস্তনসহ মারাত্মক ুঁু স্তকর সম্ভােনা রকয়কে।

(iv)

য্াকক সহায়ক সুরক্ষার আকেদন যথ্কক স্তেকেষ যকাকনা কারকর্ োস্তিল্ করা হয়স্তন।
অনুবচ্ছদ 2.8.2 যদখ্ুন।

2.6

িারাত্মক ক্ষতি কী?

2.6.1

মারাত্মক ক্ষস্তি অথ্জ:

2.7

(i)

মতিুযদণ্ড ো োুঁস্তস,

(ii)

একর্ন েযস্তির িার র্ন্মভূ স্তমকি/সাকেক েসোসকারী যদকে স্তনয্জািন ো
অমানস্তেক আচরর্ ো
স্তচস্তকৎসার অপ্রিু ল্িার স্তেকার হওয়া ও োস্তি যদওয়া, অথ্ো

(iii)

যেসামস্তরক র্ীেনপ্রোকহর প্রস্তি মারাত্মক হুমস্তক ো অভযন্তরীর্ সেস্ত্র সংঘাির্স্তনি
সস্তহংসিার স্তেকার হওয়া।

তরোউলবিন্ট (Refoulement) তনতষদ্ধকরণ কী?

2.7.1 স্তরোউল্কমন্ট (Refoulement) স্তনস্তষদ্ধকরর্ হকচ্ছ মন্ত্রী যকাকনা অেস্থাকিই কাউকক এমন
যকাকনা এল্াকায় েস্তহষ্কার ো পাঠাকি পারকেন না, যয্খ্াকন মন্ত্রীর মকি,
(i)

যগাত্র, িমজ, র্ািীয়িা, স্তেকেষ সামাস্তর্ক দকল্র সদসয হওয়া ো রার্ননস্তিক
মিামকির কারকর্ একর্ন মানুকষর র্ীেন ও োিীনিা হুমস্তকর মুকখ্ামুস্তখ্ হকি
পাকর, ো

(ii)

যসই েযস্তির মতিুযদণ্ড, স্তনয্জািন, অনযানয অমানস্তেক অিযাচার ও স্তচস্তকৎসার
অপ্রিু ল্িার স্তেকার হওয়ার সম্ভােনা রকয়কে।
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একর্ন েযস্তি েরর্াথ্ী ো অনযানয সহায়ক সুরক্ষার র্নয মকনানীি হন ো না হন, মন্ত্রী
অেেযই এই দাস্তয়ত্বসমূহ পাল্ন করকেন।
2.8

কাবক আন্তর্জাতিক সুরক্ষা ঘথ্বক োদ ঘদয়া হয়?

2.8.1

যয্কক্ষকত্র একর্ন েযস্তিকক আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা যথ্কক োদ যদয়া হয় িা হকল্া:
(i)

স্তিস্তন র্াস্তিসংকঘর যকাকনা অঙ্গ-প্রস্তিষ্ঠান (United Nations High Commissioner
for Refugees (UNHCR) েযিীি) যয্মন র্াস্তিসংকঘর ত্রার্ ও পূিজ সংস্থা
(UNRWA) যথ্কক সুরক্ষা পাকচ্ছন এেং যসই সুরক্ষা ও সহকয্াস্তগিা োস্তিল্ করা হয়স্তন।

(ii)

স্তিস্তন যয্ রাকে আেয়গ্রহর্ ককরকেন যসই রাকের সকল্ োিযিামূল্ক নাগস্তরক সুস্তেিা
পাকচ্ছন, ো

(iii)

এটা স্তেশ্বাস করার দতঢ় কারর্ রকয়কে যয্ স্তিস্তনa.

b.

োস্তন্তর স্তেরুকদ্ধ আন্তর্জাস্তিক আইকন োস্তিকয্াগয মারাত্মক যকাকনা অপরাি ককরকেন,
য্ুদ্ধাপরাি অথ্ো মানেিাস্তেকরািী অপরাকি র্স্তড়ি,
এই রাকে (আয়ারল্যাে) আসার আকগ অনয যকাকনা রাকে মারাত্মক যকাকনা
অরার্ননস্তিক অপরাি ককরকেন, ো

c. র্াস্তিসংকঘর মানদণ্ড ও উকেকেযর স্তেপরীি যকাকনা অপরাকি যদাষী সােযি েযস্তি।
মকন রাখ্কেন এমন েযস্তি স্তয্স্তন (iii) নং-এ উকেস্তখ্ি যকাকনা অপরাি ো অপরাি সংস্তিষ্ট যকাকনা
কস্তমেকন কার্ ককরকেন িার যক্ষকত্রও এই োস্তিল্করর্ কায্জকর হকে।
2.8.2

এমন েযস্তিকক সহায়ক সুরক্ষার র্নয স্তেকেচনা করা হয়না স্তয্স্তন,
(i)

আন্তর্জাস্তিক আইকন োস্তিকয্াগয োস্তন্তর স্তেরুকদ্ধ মারাত্মক অপরাি ককরকেন,
য্ুদ্ধাপরাি, অথ্ো
মানেিাস্তেকরািী অপরাকি র্স্তড়ি,

(ii)

মারাত্মক যকাকনা অপরাি ককরকেন,

(iii)

র্াস্তিসংকঘর মানদণ্ড ও উকেকেযর স্তেপরীি যকাকনা অপরাকি যদাষী সােযি েযস্তি,

(iv)

সমার্ ো রাকের (আয়ারল্যাে) স্তনরাপত্তার র্নয হুমস্তকেরুপ যকাকনা স্তেপয্জয় সতস্তষ্ট
ককরকেন।
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মকন রাখ্কেন যয্, এমন েযস্তি স্তয্স্তন (i) ও (iv) নং-এ উকেস্তখ্ি যকাকনা অপরাি ো অপরাি
সংস্তিষ্ট যকাকনা কস্তমেকন কার্ ককরকেন িার যক্ষকত্রও এই োস্তিল্করর্ কায্জকর হকে।
2.8.3

যয্ েযস্তি রাকে (আয়ারল্যাকে) আসার আকগ এমন যকাকনা অপরাি ককরকেন যয্টি 2.8.2-এ
উকেস্তখ্ি নয়, যয্টি রাকে (আয়ারল্যাকে) োস্তিকয্াগয অপরাি অথ্ো স্তয্স্তন শুিুমাত্র িার
স্তনকর্রকত ি যকাকনা অপরাকির র্নয োুঁস্তস এড়াকনার ল্কক্ষয যদে িযাগ ককরকেন িার যক্ষকত্রও
সহায়ক সুরক্ষার র্নয স্তেকেচনা করা হকেনা।

2.9

EURODAC কী?
EURODAC হকচ্ছ EU Dublin Regulation এর সেল্ প্রকয়াকগর র্নয দুটি
যয্াগাকয্াগকারী যদকের মকিয আঙ্গুকল্র োপ স্তেস্তনময় করার একটি ইকল্কিস্তনক পদ্ধস্তি।
ইইউ ডােস্তল্ন যরগুকল্েন (EU Dublin Regulation) সম্পককজ র্ানকি অধ্যায় ১০ যদখ্ুন।

2.10

সাধ্ারণ ভ্রিণ এলাকার সুবযাগ কী?

2.10.1 োভাস্তেক ভ্রমর্ অঞ্চল্ (CTA) েল্কি আয়ারল্যাে, য্ুিরার্য, দযা চযাকনল্ আইল্যাে এেং
দযা আইল্ অে মযান স্তনকয় গঠিি অঞ্চল্কক যো ায়।
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অধ্যায় 3
আন্তর্জাতিক সুরক্ষা প্রতিয়া
3.1
যখন আতি আন্তর্জাতিক সুরক্ষার আবেদন করে িখন আতি কী প্রিযাশ্া করবি
পাতর?
3.1.1 য্খ্ন আপস্তন আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার আকেদন করকেন িখ্ন আপস্তন প্রিযাো করকি পাকরন
যয্:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

আপনাকক আপনার েয়স, অসমথ্জিা, র্ািীয়িা, স্তেকেষ র্ািীয়িা, যগাত্র, স্তল্ঙ্গ,
যয্ৌন সম্পকজ স্তেষয়ক পেন্দ-অপেন্দ, িমজ ও স্তেশ্বাস স্তনস্তেজকেকষ সম্মান ও উদারিার
সাকথ্ এেং স্তনরকপক্ষভাকে স্তেকেচনা করা হকে।
আইস্তপও যমকন স্তনকচ্ছ যয্ এই প্রস্তিয়া আপনার কাকে অপস্তরস্তচি হকি পাকর এেং এই
প্রস্তিয়ায় আপনাকক আপনার স্তনকর্র সম্পককজ স্পেজকাির িথ্য সরেরাহ করকি
হকে য্া আপনার র্নয য্ন্ত্রর্াদায়ক অস্তভজ্ঞিা হকি পাকর।
আপনার আকেদন স্তেকেচনায় স্তনকি আপনার অেস্থা পুকরাপুস্তর স্তেকেচনায় যনয়া
হকে, আইস্তপও আো ককর যয্ আপনার আকেদকনর সাকথ্ সম্পকজ য্ুি স্তনকর্র
সম্পস্তকজি স্পেজকাির িথ্য যয্মন িষজর্, স্তনয্জািন, যকাকনা খ্ারাপ আচরর্, অথ্ো
আপনার যয্ৌন আচরর্ স্তেষয়ক যকাকনা িথ্য যেয়ার করার যক্ষকত্র স্তনকর্কক সম্পূর্জ
স্তনরাপদ ভােুন। আপনার আকেদকনর যপ্রস্তক্ষকি প্রদত্ত সকল্ িথ্য আইন অনুয্ায়ী
যগাপন রাখ্া হকে এেং যকাকনা অেস্থাকিই িা আপনার স্তনকর্র যদকের কিতজ পকক্ষর
কাকে ো আয়ারল্যাকে কমজরি আপনার যদকের যকাকনা প্রস্তিস্তনস্তির কাকে প্রকাে
করা হকে না।
য্স্তদ আপস্তন আপনার েযস্তিগি অস্তভজ্ঞিা যকাকনা নারী ো পুরুকষর কাকে প্রকাে
করকি োচ্ছন্দয যোি ককরন িাহকল্ যসকক্ষকত্র সম্ভে হকল্ আইস্তপও আপনার র্নয
স্তেষয়টি সমন্বয় করার েযেস্থা ককর যদকেন।
আপস্তন আইস্তপওর সাকথ্ ইংকরস্তর্কি কথ্া েল্কেন নাস্তক যদাভাষীর সহায়িা স্তনকেন
যস সম্পককজ র্ানকি চাওয়া হকে। সঠিক যয্াগাকয্াকগর োকথ্জ প্রকয়ার্নীয় ও সম্ভােয
যক্ষকত্র আপনাকক যদাভাষী যদয়া হকে।

3.2

আবেদন প্রতিয়ার প্রাথ্তিক ধ্াপসিূহ কী কী?

3.2.1

এটি যর্কন রাখ্া ভাকল্া যয্, আপনার আকেদন র্মা যদওয়ার যয্াগয স্তক না এেং আইস্তপও
কিতজ ক গতহীি হকে স্তক না যসটি র্ানকি আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার আকেদন করার আকগ আপনাকক
একটি প্রাথ্স্তমক যমৌস্তখ্ক সাক্ষাৎকার স্তদকি হকে।

3.3

আিার আবেদবনর গ্রহণবযাগযিা তকভাবে তনধ্জ ারণ করা হবে?

3.3.1

আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার আকেদন করার আকগ প্রাথ্স্তমক সাক্ষাৎকাকরর অংে স্তহকসকে আপনাকক
অেেযই একর্ন আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা কমজকিজ াকক এই মকমজ সন্তুষ্ট করকি হকে যয্ আপনার
আকেদন গ্রহর্কয্াগয।
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3.3.2

আপনার আকেদন গ্রহর্কয্াগয হকে না (এেং আপস্তনও সুরক্ষার র্নয আকেদন করকি
স্তেকেস্তচি হকেন না) য্স্তদ:
(i)

অনয যকাকনা ইইউ ভু ি রাে আপনার েরর্াথ্ী ও সহায়ক সুরক্ষার আকেদন মঞ্জুর

ককর

থ্াকক, ো

(ii)

ইইউ এর োইকর অনয যকাকনা সদসয রাে
a.

আপনাকক েরর্াথ্ী স্তহকসকে েীকত স্তি স্তদকয়কে এেং আপস্তন এখ্কনা ইচ্ছা করকল্ যসই
সুরক্ষা গ্রহর্ করকি পারকেন, ো

b.

আপস্তন েরং যসই যদকে ননস্তরোউল্মযাকন্টর মূল্নীস্তির উপর স্তভস্তত্ত ককর
প্রকয়ার্নীয় সুস্তেিােল্ীসহ পয্জাপ্ত সুরক্ষা পাকচ্ছন এেং আপনাকক যসই যদকে
পুনরায় যপ্ররর্ করা হকে।

3.3.3

আপনার প্রাথ্স্তমক সাক্ষাৎকাকরর উপর স্তভস্তত্ত ককর একর্ন আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা কমজকিজ া
আপনার আকেদকনর গ্রহর্কয্াগযিার উপর একটি সুপাস্তরেনামা বিস্তর করকেন।

3.3.4

য্স্তদ আপস্তন আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা কমজকিজ ার কাে যথ্কক যনস্তিোচক সুপাস্তরে পান যসকক্ষকত্র
আপনাকক কারর্সমূহ অেস্তহি ককর একটি স্তল্স্তখ্ি প্রস্তিকেদন যদয়া হকে।

3.3.5

আপস্তন স্তনিজাস্তরি সমকয়র মকিয যসই সুপাস্তরে পুনস্তেজকেচনার র্নয আইস্তপএটিকি (IPATA)
আকেদন করকি পারকেন। পুনস্তেজকেচনার আকেদন সম্পস্তকজি অস্তিকির িথ্য অধ্যায় 5 এ
পাওয়া য্াকে। আইতপএটির তসদ্ধান্ত ঘকাবনা ধ্রবনর ঘিৌতখক শুনাতন ছাড়াই তিতর
করা হবে।

3.3.6 য্স্তদ আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা কমজকিজ া আপনার আকেদন অগ্রহর্কয্াগয স্তহকসকে স্তেকেচনা ককরন
এেং যসটি আইস্তপএটি কিতজ ক স্তনস্তিি করা হয় িাহকল্ মন্ত্রী অেেযই আপনার আকেদন
অগ্রহর্কয্াগয স্তহকসকে স্তেকেচনা করকেন।
3.3.7 য্স্তদ আপনার আকেদন আইস্তপও ো আইস্তপএটি কিতজ ক গ্রহর্কয্াগয স্তহকসকে স্তেকেস্তচি হয় িাহকল্
মন্ত্রী যসটি আইস্তপও কিতজ ক িদন্ত ও চূ ড়ান্তকরকর্র র্নয গ্রহর্ করকেন।
3.4

যতদ আতি ইবিািবধ্য পূেজেিী ঘকাবনা আন্তর্জাতিক সুরক্ষা তেষয়ক আবেদবনর
তেষবয় তসদ্ধান্ত ঘপবয় থ্াতক িাহবল আর নিু ন কবর আবেদন করার দরকার আবছ
তক (পরেিী আবেদন)?

3.4.1

একর্ন েযস্তি আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার র্নয মন্ত্রীর সম্মস্তি েযিীি স্তদ্বিীয়োর আকেদন (পরেিী
আকেদন) করকি পারকেন না।

3.4.2

আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার র্নয পরেিী আকেদন করার যক্ষকত্র মন্ত্রীর সম্মস্তি যনয়ার র্নয মন্ত্রী
েরাের স্তল্স্তখ্ি আকেদন করকি হকে এেং আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা কমজকিজ া যসটি স্তেকেচনা
করকেন।

3.4.3

স্তদ্বিীয়োর আকেদন করার যয্াগযিা অর্জন করার র্নয স্তনকম্নাি েিজ ােল্ী অেেযই প্রকয্ার্য:
(i)

যয্কহিু পূকেজর আকেদন স্তনষ্পস্তত্ত হকয় যগকে, যসকহিু নিু ন আকেদন করার যক্ষকত্র
আপনাকক আকরা যেস্তে িথ্য উপাত্ত সরেরাহ করকি হকে য্া আপনার আন্তর্জাস্তিক
সুরক্ষা পাওয়ার সম্ভােনাকক অস্তিকির যর্ারাকল্া ককর িু ল্কে
এেং
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আপনাকক যদখ্াকি হকে যয্ পূেজেিী আকেদকন আপনার যকান ত্রুটি স্তেল্না েরং আপস্তন
এই সকল্ িথ্যাস্তদ সঠিকভাকে উপস্থাপন করকি পাকরনস্তন,
ো
(ii)

য্স্তদ পূকেজকার আকেদন প্রিযাহার ককর থ্াককন ো প্রিযাহৃি স্তহকসকে গর্য হকয় থ্াকক
যসকক্ষকত্র যদখ্াকি হকে যয্ আপস্তন আপনার পূকেজর আকেদন আপনার যকাকনা ত্রুটির
কারকর্ প্রিযাহার ককরনস্তন েরং িা আপস্তন পস্তরচাল্না করকি অসমথ্জ হওয়ার কারকর্
প্রিযাহার ককরস্তেকল্ন।

3.4.4 য্স্তদ আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা কমজকিজ া আপনাকক মন্ত্রীর অনুকমাদন পাওয়ার যয্াগয স্তেকেচনা ককরন
যসকক্ষকত্র মন্ত্রী আপনাকক পুনরায় আকেদন করার সম্মস্তি প্রদান করকেন।
য্স্তদ আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা কমজকিজ া আপনাকক পুনরায় আকেদন করার র্নয মন্ত্রীর কাকে সুপাস্তরে
না ককরন িাহকল্ যসকক্ষকত্র আপনাকক কারর্সমূহ উকেখ্পূেজক স্তল্স্তখ্িভাকে র্ানাকনা হকে।
3.4.5 আপস্তন স্তনিজাস্তরি সমকয়র মকিয যসই সুপাস্তরে পুনস্তেজকেচনার র্নয আইস্তপএটিকি আকেদন করকি
পারকেন। পুনস্তেজকেচনার আকেদন সম্পস্তকজি অস্তিকির িথ্য অধ্যায় ৫ এ পাওয়া য্াকে।
আইতপএটি এর তসদ্ধান্ত ঘকাবনা ঘিৌতখক শুনাতন ছাড়াই তিতর করা হবে। য্স্তদ আপস্তন
পুনস্তেজকেচনার আকেদন না ককরন িাহকল্ মন্ত্রী আপনাকক পুনরায় আকেদকনর অনুমস্তি স্তদকেন
না।
3.5

প্রাথ্তিক সাক্ষাৎকার কী?

3.5.1 প্রাথ্স্তমক সাক্ষাৎকাকরর সময় আপনাকক অনযানয প্রকশ্নর মকিয স্তনকম্নাি প্রশ্নসমূহ স্তর্জ্ঞাসা করা
হকে:
(i)
(ii)
(ii)
(iv)
(v)
সময়
(vi)
(vii)

আপস্তন আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার র্নয একটি আকেদন করকি চান স্তক না এেং য্স্তদ িাই
হয়, সািারর্ভাকে আপনার আকেদকন স্তনভজ র করকে
আপনার পস্তরচয়
আপনার র্ািীয়িা
আপনার পূকেজর/স্থায়ী রাে
যকান পকথ্ আয়ারল্যাকে একসকেন, যকান য্ানোহকনর মািযকম একসকেন এেং আসার
আপনার সহকয্াগী যকউ থ্াককল্ িার সম্পককজ স্তেিাস্তরি িথ্য,
আয়ারল্যাকে আসার কারর্,
আয়ারল্যাকে আপনার প্রকেে ো অেস্থাকনর আইস্তন স্তভস্তত্ত।

3.5.2 আপনাকক আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার অন্তভুজ ি করা য্াকে স্তক না যসটি স্তনস্তিি হকি আপনাকক আকরা
স্তকেু প্রশ্ন করা হকে (অনুবচ্ছদ 3.3 এেং 3.4 ঘদখুন)।
3.5.3

এই প্রাথ্স্তমক সাক্ষাৎকারটি প্রকয়ার্নীয় ও সম্ভােয স্থাকন যদাভাষীর সহকয্াগীিায় সম্পন্ন হকে।

3.5.4 সাক্ষাৎকার গ্রহর্কারী কমজকিজ া কিতজ ক এই সাক্ষাৎকাকরর যরকডজ সংরক্ষর্ করা হকে ও সাক্ষাৎকার
গ্রহর্ যেকষ এটি আপনাকক পকড় যোনাকনা হকে এেং প্রকয়ার্নীয় সংকোিকনর সুকয্াগ যদয়া হকে।
আপনাকক একটি যঘাষর্াপকত্র এই মকমজ োক্ষর করকি হকে যয্ প্রদত্ত সকল্ িথ্য সিয এেং প্রকয়ার্নীয়
সংকোিন করা হকয়কে। আপস্তন এই যঘাষর্াপত্রটি খ্ুেই সিকজ িার সাকথ্ পড়কেন য্াকি প্রকয়ার্নীয়
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যকাকনা িথ্য োদ না য্ায়। সাক্ষাৎকাকর যকাকনা ভু ল্ িথ্য স্তদকল্ ো যো ার যক্ষকত্র যকাকনা ভু ল্ হকল্
িার সকল্ দায়-দাস্তয়ত্ব আপনার। িারপর আপনাকক এই সাক্ষাৎকাকরর সম্মস্তিপকত্রর একটি কস্তপ
যদয়া হকে।
3.5.5 আপনার সাক্ষাৎকাকরর স্তভস্তত্তকি য্স্তদ আপনার আকেদন গ্রহর্কয্াগয মকন হয় িাহকল্ আপনাকক
একটি আকেদনপত্র পূরকর্র মািযকম আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার র্নয আকেদন করার অনুমস্তি যদওয়া
হকে।
3.6

আিার তক আঙ্গুবলর ছাপ ও অনযানয োবয়াবিতট্রক িথ্য ঘনয়া হবে?

3.6.1 আইস্তপও আপনার আঙ্গুকল্র োপ ও েস্তেসহ োকয়াকমস্তিক িথ্য যনকেন। আপনার পস্তরচয়পত্র
বিস্তরর ও আপস্তন আকগ ইইউ ডােস্তল্ন যরগুকল্েন (অধ্যায় ১০ ঘদখুন) এর আওিায় অনয
যকাকনা যদকে সুরক্ষার আকেদন ককরকেন স্তক না যসটি স্তনস্তিি হওয়ার র্নয এই িথ্যসমূহ যনয়া
হকে। আপনার আকেদন পরীক্ষা-স্তনরীক্ষা করার র্নয আয়ারল্যােই একমাত্র দায়েদ্ধ যদে স্তক না
যসটি স্তনস্তিি হওয়ার র্নয এই সমি িথ্যােল্ী অনযানয ডাটাকেকসর (EURODAC এেং VISA
সহ) সাকথ্ স্তমস্তল্কয় যদখ্া হকে।
14 েেকরর নীকচ যকাকনা আকেদনকারীর যক্ষকত্র িার োো মাকয়র উপস্তস্থস্তিকি ো প্রকয্ার্য যক্ষকত্র
TUSLA স্তেশু ও পস্তরোর একর্স্তি কিতজ ক আকেদন প্রস্তিয়া পস্তরচাল্নার র্নয স্তনকয়াগকত ি যকাকনা
েযস্তির উপস্তস্থস্তিকি আঙ্গুকল্র োপ যনয়া হকে।
3.7

আতি তক আিার আন্তর্জাতিক সুরক্ষা প্রতিয়ার িথ্যােলী তলতখি আকাবর পাে?

3.7.1 এই পুস্তিকার সাকথ্ আপনাকক আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা স্তেষয়ক আকেদকনর প্রশ্নােল্ী যদয়া হকে যয্টি
অেেযই সম্পাদনপূেজক আইস্তপওকি র্মা স্তদকি হকে। আপনাকক অেেযই আইস্তপও কিতজ ক স্তনিজাস্তরি
সমকয়র মকিয এই সম্পাস্তদি প্রশ্নােল্ী র্মা স্তদকি হকে।
যতদ আপতন তনধ্জ াতরি সিবয়র িবধ্য প্রশ্নােলী র্িা তদবি েযথ্জ হন ঘসবক্ষবত্র আপতন
আপনার আবেদবনর পরীক্ষায় সহবযাতগিা করবি েযথ্জ তহবসবে তেবেতিি হবেন। এই
সম্পবকজ অনুবচ্ছদ 4.4 এেং 8.2 ঘদখুন।
3.7.2

আপনার প্রশ্নােল্ী সম্পাদকনর পূকেজ প্রকয়ার্নীয় আইস্তন পরামেজ গ্রহকর্র পরামেজ যদওয়া হকল্া।

3.8

আন্তর্জাতিক সুরক্ষার আবেদন করার সিয় কী কী তনবয় আসবি হবে?

3.8.1 আপস্তন আপনার আকেদন করার সময় আপনার কাকে থ্াকা সকল্ নস্তথ্পত্র আইস্তপও এর কাকে
স্তনকয় আসকেন, য্ার মকিয:


পাসবপাটজ (সিূহ) - আপনার, আপনার োমী/স্ত্রীর পাসকপাটজ ো আয়ারল্যাকে
(প্রকয্ার্য যক্ষকত্র) আপনার উপর স্তনভজ রেীল্কদর পাসকপাটজ। এটা আইস্তপওকক আপনার
েয়স, পস্তরচয় ও র্ািীয়িা েনাি করকি সাহায্য করকে। আপস্তন য্স্তদ আপনার ো
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আপনাকদর সোর আয়ারল্যাকে আসার র্নয ভূ য়া পাসকপাটজ েযেহার ককর থ্াককন
িাহকল্ যসটিও স্তনকয় আসকি হকে।


অনয সকল ভ্রিণ সম্পতকজি নতথ্পত্র - আপনার ভ্রমর্ টিককট, যোস্তডজং পাস ইিযাস্তদ
এমনস্তক য্স্তদ যসগুকল্া পাসকপাটজ ও র্ািীয় পস্তরচয়পকত্র েযেহৃি নাকম নাও হয়।



অনযানয নতথ্পত্র - পস্তরচয়পত্র, র্ন্ম/স্তেকয়/স্তেদযাল্কয়র প্রিযয়নপত্র, সদসযপদ
পস্তরচয়পত্র এেং আপনার দাস্তের সাকথ্ সংস্তিষ্ট অনয যয্ককাকনা নস্তথ্পত্র।

3.8.2 আপস্তন আপনার আকেদকনর েপকক্ষ সম্ভােয সকল্ নস্তথ্পত্র য্ি দ্রুি সম্ভে আইস্তপওকক প্রদান
করকেন। আপস্তন যসগুকল্া আইস্তপওকি স্তনকয় আসকেন আর য্স্তদ যসই মুহূকিজ এই সমি নস্তথ্পত্র
প্রদান করকি েযথ্জ হন িাহকল্ য্ি দ্রুি সম্ভে এই সমি নস্তথ্পত্র যয্াগাড় ককর যমৌস্তখ্ক
সাক্ষাৎকাকরর আকগই যসগুকল্া আইস্তপওকি র্মা স্তদকেন। আপস্তন এর যকাকনাটি করকি েযথ্জ
হকল্ আপনার আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার সাক্ষাৎকাকরর সময় স্তনিজারর্ ককর যদয়া সমকয়র মকিয
প্রকয়ার্নীয় নস্তথ্পত্র প্রদান করকেন।
3.8.3

এই সম্পস্তকজি পস্তরস্তস্থস্তির উপর স্তনভজ র ককর আপস্তন য্স্তদ স্তনিজাস্তরি সমকয়র মকিয প্রকয়ার্নীয়
নস্তথ্পত্র প্রদান করকি েযথ্জ হন িাহকল্ যসটি আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা প্রস্তিয়ায় আপনার
সহকয্াস্তগিার দাস্তয়ত্ব পাল্কন েযথ্জিা স্তহকসকে গর্য হকে। অনুবচ্ছদ 4.4 এেং 8.2 ঘদখুন।

3.9

অস্থায়ী েসোবসর অনুবিাদন (TRC) কী এেং আতি কখন এটি পাে?

3.9.1 আপস্তন য্খ্ন আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার আকেদন করকেন এেং আপনার আকেদন প্রাথ্স্তমক
স্তনেন্ধকনর অংে স্তহকসকে গ্রহর্কয্াগয স্তেকেস্তচি হকে িখ্ন আপস্তন অস্থায়ী েসোকসর অনুকমাদন
(TRC) পাকেন। TRC হকচ্ছ আপনার আয়ারল্যাকে আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার আকেদন করার
প্রমার্।
3.9.2 টিআরস্তস (TRC) যকাকনা পস্তরচয়পত্র নয় স্তকন্তু এটাকি আপনার আইস্তপওকি প্রদত্ত নাম, র্ন্ম
িাস্তরখ্ এেং র্ািীয়িার সাকথ্ েস্তেসহ সকল্ িথ্য যদয়া থ্াককে।
3.9.3 টিআরস্তস (TRC) নোয়ন করা য্াকে িকে যসটি সেজদা মন্ত্রীর সম্পস্তত্ত এেং মন্ত্রী কিতজ ক
অনুকরাি করা মাত্রই এটি অেেযই যেরি স্তদকি হকে। আপনার সুরক্ষার র্নয আয়ারল্যাকে
আসা ও েসোস করার বেিিা অর্জকনর সাকথ্ সাকথ্ই টিআরস্তস োস্তিল্ স্তহকসকে গর্য হকে।
3.9.4 যয্কহিু টিআরস্তস আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার আকেদকনর যপ্রস্তক্ষকি আপনার আয়ারল্যাকে আসা এেং
েসোস করার অনুকমাদন স্তহকসকে কার্ ককর, যসকহিু এটি সেজদা আপকডট রাখ্ুন।
3.10

যতদ আতি পঙ্গু ো তেবশ্ষ িাতহদা সম্পন্ন হই ঘসবক্ষবত্র কী হবে?

3.10.1 অনুগ্রহপূেজক আপনার সাক্ষাকির র্নয য্ি িাড়ািাস্তড় সম্ভে আইস্তপওকক আপনার স্তেকেষ চাস্তহদা
সম্পককজ অেস্তহি করুন। যয্স্তদন আপস্তন আকেদন বিস্তর করকেন যসস্তদন য্স্তদ যকাকনা সহায়িা
প্রকয়ার্ন হয় যস সম্পককজ ও আইস্তপওকক অেস্তহি করুন। সম্ভােয সকল্ যক্ষকত্র আইস্তপও আপনার
চাস্তহদা অনুয্ায়ী সকল্ প্রকার সহকয্াস্তগিা করার যচষ্টা ককর য্া আপস্তন আমাকদর অেস্তহি করকেন।
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3.11

আতি তক পুতলশ্ ঘহোর্বি ো আটক থ্াকা অেস্থায় আন্তর্জাতিক সুরক্ষার আবেদন

করবি পারে?
3.11.1 আপস্তন হার্কি থ্াকা অেস্থায় অথ্ো রাকে (আয়ারল্যাকে) আটক থ্াকা অেস্থায় আন্তর্জাস্তিক
সুরক্ষার আকেদন করকি পারকেন। আপস্তন যয্খ্াকন আটক আকেন শুিুমাত্র িার গভর্জকরর মািযকম
সুরক্ষার র্নয আকেদন করকি পারকেন। আপস্তন িাৎক্ষস্তর্কভাকে গভর্জকরর দপ্তকর আপনার
সুরক্ষার আকেদকনর ইচ্ছার স্তেষকয় র্ানাকেন। গভর্জর িখ্ন আইস্তপওর সাকথ্ সমন্বয় ককর আপনার
আকেদকনর স্তেষকয় প্রকয়ার্নীয় েযেস্থা গ্রহর্ করকেন।
3.11.2 আইস্তপও একর্ন আটক েযস্তির আকেদকনর স্তেষকয় অগ্রাস্তিকারস্তভস্তত্তকি পরীক্ষা ও স্তসদ্ধান্ত গ্রহকর্র
েযেস্থা করকে।
3.12

ঘকান ঘকান ঘক্ষবত্র একর্ন আন্তর্জাতিক সুরক্ষার আবেদনকারী ঘগ্রেিার হবি পাবরন?

3.12.1 একর্ন অস্তভোসন কমজকিজ া ো একর্ন গাডজা যসাস্তচয়ানা (Garda Siochana) এর সদসয যকাকনা
প্রকার ওয়াকরন্ট োড়াই একর্ন আকেদনকারীকক আটক করকি পাকরন য্স্তদ স্তিস্তন মকন ককরন যয্
আকেদনকারী:
(i)

রাকের (আয়ারল্যাে) র্নস্তনরাপত্তা ও যেসামস্তরক েতঙ্খল্ার প্রস্তি যকাকনারূপ হুমস্তক সতস্তষ্ট
করকেন,

(ii)

রাকের (আয়ারল্যাকের) োইকর মারাত্মক যকাকনা অরার্ননস্তিক অপরাি সংঘটন করকেন,

(iii)

িার পস্তরচয় বিস্তর করার র্নয য্ুস্তিসংগি যচষ্টা ককরস্তন,

(iv)

আয়ারল্যাে োড়কি পাকরন এেং যকাকনারূপ বেি কিতজ পক্ষ োড়াই অনয রাকে প্রকেে করকি
পাকরন,

(v)

(vi)

এমন যকাকনা কার্ ককরকেন ো করকি ইচ্ছুক যয্টা ক্ষস্তিগ্রি করকি পাকর


আয়ারল্যাকে মানুকষর আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা গ্রহকর্র েযেস্থা, ো



সািারর্ ভ্রমর্ এল্াকা সম্পস্তকজি এমন যকাকনা কার্ (অনুবচ্ছদ 2.10 ঘদখুন), ো

যকাকনা য্ুস্তিসংগি কারর্ োড়াই

িার েযস্তিগি ও ভ্রমর্ সম্পস্তকজি িথ্যােল্ী নষ্ট ককর যেকল্কেন, ো



র্াল্ ো নকল্ পস্তরচয়পত্র েযেহার করকেন।

3.12.2 য্স্তদ আপনাকক উপয্ুজি কারর্সমূকহর র্নয আটক করা হয় িাহকল্ আপনাকক স্তনিজাস্তরি স্থাকন আটক
রাখ্া হকে। একর্ন আটক েযস্তিকক য্ি দ্রুি সম্ভে যর্ল্া আদাল্কি হাস্তর্র করা হকে যয্খ্াকন িাকক
সকেজাচ্চ 21 স্তদকনর আটকাকদে ো েিজ সাকপকক্ষ মুস্তি যদওয়া হকি পাকর। আটককর সময় আন্তর্জাস্তিক
সুরক্ষা আকেদকনর স্তনষ্পস্তত্তর উপর স্তনভজ র ককর োর োর সকেজাচ্চ 21 স্তদন পয্জন্ত আটকাকদে েতস্তদ্ধ
যপকি পাকর। এই স্তেিানসমূকহর অিীকন আটক েযস্তি একর্ন আইস্তন প্রস্তিস্তনস্তির সাকথ্ পরামেজ
করকি পারকেন এেং আইস্তন প্রস্তিস্তনস্তি ও আদাল্কির সাকথ্ যয্াগাকয্াগ করার র্নয যদাভাষী স্তনকি
পারকেন।

13

3.13

যতদ আিার উপর ১৮ েছবরর কি েয়সী ঘকাবনা তনভজরশ্ীল ঘকউ থ্াবক ঘসবক্ষবত্র কী
হবে?

3.13.1 যকাকনা স্তনভজ রেীল্ ১৮ েেকরর কমেয়সী স্তেশু য্স্তদ আয়ারল্যাকের নাগস্তরক না হয় িাহকল্ আপনার
আকেদকন সম্পতি করার র্নয স্তেকেচনা করা হকে। এই স্তেকেচনার যক্ষকত্র আপনার আকেদকনর সময়
যসই স্তেশু রাকে (আয়ারল্যাকে) উপস্তস্থি ো অনুপস্তস্থি যসটি স্তেকেচয নয়।
3.13.2 সুিরাং, আপস্তন য্স্তদ আয়ারল্যাকে আপনার আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার র্নয আকেদন ককরন িাহকল্
আপস্তন আপনার উপর স্তনভজ রেীল্ স্তেশুর পকক্ষও আকেদন করকেন যয্ আয়ারল্যাকের নাগস্তরক নয়
এেং
(a)

আকেদন করার সময় যস রাকে (আয়ারল্যাকে) অেস্থান করকে এেং েয়স ১৮ েেকরর
নীকচ,

(b)

আপস্তন আকেদনকারী থ্াকা অেস্থায় যস রাকে (আয়ারল্যাকে) র্ন্মগ্রহর্ ককরকেন,

(c)

িার েয়স ১৮ েেকরর নীকচ এেং আপস্তন আকেদনকারী থ্াকা অেস্থায় যস রাকে
(আয়ারল্যাকে)

একসকে।

3.13.3 আপস্তন য্স্তদ আয়ারল্যাকে আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার র্নয আকেদন ককরন এেং য্স্তদ আপনার উপর
স্তনভজ রেীল্ যকাকনা সন্তান থ্াকক িাহকল্ আকেদন করার সময় িাকক অেেযই সাকথ্ ককর আইস্তপওকি
স্তনকয় আসকি হকে।
3.13.4 গুরুত্বপূণজ: যতদ আপতন আবেদন করার পর আপনার োচ্চার র্ন্ম হয় ো আবেদন করার
পর আপনার উপর তনভজরশ্ীল ঘকউ আয়ারলযাবে আবস িাহবল যি দ্রুি সম্ভে িাবক
আইতপওবি তনবয় আসবি হবে।

3.14

আতি ঘকাথ্ায় আইতন পরািশ্জ ঘপবি পাতর?

3.14.1 আপনার আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার আকেদন করার র্নয একর্ন আইস্তন প্রস্তিস্তনস্তির সাকথ্ যয্াগাকয্াগ করকি
পারকেন। অথ্ো আপস্তন আইস্তন সহায়িা যোডজ (LAB) এর সহায়িা স্তনকি পারকেন য্া আপনাকক,
(i)

আপনার আকেদকনর যপ্রস্তক্ষকি আপনাকক আইস্তন পরামেজ ও সহকয্াস্তগিা প্রদান করকে।

(ii)

আপনার আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা স্তেষয়ক প্রশ্নােল্ী সমািান করকি সহায়িা করাসহ আপস্তন য্স্তদ
আয়ারল্যাকে েসোকসর র্নয মন্ত্রীর অনুকমাদন প্রাথ্জনা ককর স্তেকেষ যকাকনা যক্ষত্র য্ুি করকি চান
যসকক্ষকত্র প্রকয়ার্নীয় পরামেজ যদকে।

(iii)

আপনার আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা স্তেষয়ক সাক্ষাৎকাকরর প্রস্তুস্তিকি এেং মন্ত্রী েরাের আপনার যকাকনা
স্তল্স্তখ্ি প্রস্তিকেদন বিস্তরকি সহায়িা করকে।

(iv)

আপনার আকেদকনর যকাকনা যনস্তিোচক সুপাস্তরকের যক্ষকত্র, যয্ককাকনা আকেদকনর র্নয প্রস্তিস্তনস্তি
প্রদান করা হকে য্া আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা আস্তপল্ িাইেুযনাকল্ (IPAT) আপনার পুনস্তেজকেচনার
আকেদকন সহায়িা প্রদান করকে।
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3.14.2 ল্যাকের (LAB) সাকথ্ যয্াগাকয্াকগর স্তেিাস্তরি এই ডকুকমকন্টর পস্তরস্তেকষ্ট (Annex) য্ুি করা হকয়কে।
3.14.3 আপস্তন য্স্তদ ল্যাকের (LAB) যসো স্তনকি না চান িাহকল্ যসকক্ষকত্র আপস্তন আপনার স্তনর্ে খ্রকচ েযস্তিগি
আইস্তন প্রস্তিস্তনস্তি স্তনকয়াগ করকি পারকেন। য্স্তদ আপস্তন েযস্তিগি আইস্তন প্রস্তিস্তনস্তি স্তনকয়াগ স্তদকি চান িকে
অেেযই স্তনস্তিি হকি হকে যয্ স্তিস্তন রাকের প্রাকটিস করার র্নয একর্ন স্তনেস্তন্ধি আইনর্ীেী ো
েযাস্তরস্টার।
3.15

আতি তক আিার আন্তর্জাতিক সুরক্ষার আবেদন প্রিযাহার করবি পারে?

3.15.1 োভাস্তেকভাকে একর্ন আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা কমজকিজ া আপনার প্রস্তিকেদন বিস্তরর পূকেজ আপস্তন যয্ককাকনা
সমকয় আপনার আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার আকেদন প্রিযাহার করকি পারকেন। আইস্তপওকক আপনার আকেদন
প্রিযাহাকরর স্তেষয়টি র্াস্তনকয় একটি আকেদন করার মািযকম আপস্তন যসটি করকি পারকেন। এই আকেদকন
আপনার সেজকেষ ঠিকানা, যয্াগাকয্াকগর নম্বর ও োক্ষর সংয্ুি করকি হকে। আপনার আকেদকন য্স্তদ
আপনার উপর স্তনভজ রেীল্ স্তেশুকদর স্তেষয় সংয্ুি থ্াকক িাহকল্ আপস্তন আপনার প্রিযাহার আকেদকন
িাকদর স্তেষকয় স্তেিাস্তরি িথ্য প্রদান করকেন।
3.15.2 আপনার আকেদন প্রিযাহাকরর েকল্ আইস্তপএটিকি আপনার আকেদন আর থ্াককে না এেং মন্ত্রী আপনার
অস্তভোসন ও সহায়ক সুরক্ষা আকেদন োস্তিল্ করকেন। ল্ক্ষয করুন যয্, মন্ত্রী যসকক্ষকত্র আপস্তন অনয যকাকনা
যক্ষকত্র অেস্থান করকি পারকেন স্তক পারকেন না যসটি আর স্তেকেচনা করকেন না। আপনার য্স্তদ
আয়ারল্যাকে অেস্থান করার আর যকাকনা স্তভস্তত্ত না থ্াকক িাহকল্ যসকক্ষকত্র আপনার স্তনেজাস্তসি হওয়ার ুুঁ স্তক
থ্াককে।
3.15.3 আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা আকেদন প্রিযাহাকরর পূকেজ আপনার উস্তচি আইস্তন পরামেজ গ্রহর্ করা য্াকি আপস্তন
আপনার স্তসদ্ধাকন্তর েল্ােল্ সম্পককজ পুকরাপুস্তর উপল্স্তি করকি পাকরন।
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অধ্যায় 4
সাক্ষাৎকার ও পরীক্ষা
4.1

আতি আিার আন্তর্জাতিক সুরক্ষার সাক্ষাৎকাবর কী প্রিযাশ্া করবি পাতর?

4.1.1 আইস্তপও কিতজ ক আপনাকক আপনার আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা সাক্ষাৎকাকর স্থান, সময় ও িাস্তরখ্
সম্পককজ স্তল্স্তখ্িভাকে র্ানাকনা হকে। আপনার সাক্ষাৎকার েযস্তিগিভাকে যনয়া হকে। আপস্তন
য্স্তদ নারী/পুরুষ সাক্ষাৎকার গ্রহর্কারী এেং যদাভাষীর আকেদন ককরন িাহকল্ আইস্তপও
প্রকয়ার্নীয় ও সম্ভােয যক্ষকত্র যসটি েযেস্থা ককর যদকে।
4.1.2 যকন আপস্তন স্তনকর্র যদে িযাগ ককরকেন এেং যসখ্াকন স্তেকর য্াওয়ার র্নয যকন ভয় পাকচ্ছন
যস স্তেষকয় আইস্তপওর কাকে স্তেিাস্তরি িু কল্ িরকি সাক্ষাৎকার আপনার র্নয স্তেরাট একটি
সুকয্াগ। আপনার র্নয সাক্ষাৎকাকর অংেগ্রহর্ করা খ্ুেই গুরুত্বপূর্জ এেং আমরা এটি
য্থ্াসম্ভে সংকেদনেীল্ ও স্তনভজ রকয্াগয ককর িু ল্ে। অিযন্ত গুরুত্বপূর্জ েযাপার হকল্া যয্
আপনাকক অেেযই সঠিকভাকে েল্কি হকে যয্ আপনার সাকথ্ কী ঘকটকে এেং আপনার স্তনকর্র
যদকে স্তেকর যয্কি যকন ভয় পাকচ্ছন যস স্তেষকয় স্তেিাস্তরি ের্জনা স্তদকি হকে।
4.1.3 আপনাকক এমন একটি ভাষায় সাক্ষাৎকার স্তদকি হকে যয্টি েু কি ও েল্কি পাকরন। আপনার
সাক্ষাৎকাকরর একটি স্তল্স্তখ্ি যরকডজ সংরক্ষর্ করা হকে এেং স্তনয়স্তমি স্তেরস্তিকি আপনাকক
যসটি পকড় যোনাকনা হকে য্াকি আপস্তন প্রকয়ার্নীয় সংকোিন ো সংকয্ার্ন করকি পাকরন।
প্রদত্ত িকথ্যর সিযিা স্তনস্তিি করার র্নয আপনাকক সাক্ষাৎকাকরর স্তল্স্তখ্ি যরককডজর প্রকিযক
পািায় োক্ষর করকি হকে।
4.1.4 আপনাকক আপনার সাক্ষাৎকাকরর সাকথ্ সম্পস্তকজি সকল্ িথ্য প্রদান করকি হকে এেং সম্ভে
হকল্ যসটি আকগই স্তদকি হকে। য্স্তদ আপনার আকরা যকাকনা প্রমার্ থ্াকক যয্টা আপস্তন
সাক্ষাৎকাকরর পকর র্মা স্তদকি চান িাহকল্ যসটি আইস্তপও কিতজ ক স্তনিজাস্তরি সমকয়র মকিয র্মা
স্তদকি হকে।
4.1.5 আমরা আপনার আকেদনপকত্র ো পরীক্ষার সময় উকেখ্কত ি যয্ককাকনা দুেজল্িা ো স্তল্ঙ্গ
স্তেষয়ক িথ্য স্তেকেচনায় রাখ্ে।
4.1.6 আপনাবক অেস্থাবনর অনুবিাদন সম্পতকজি তেষবয় সুরক্ষা সাক্ষাৎকাবর সরাসতর
ঘকাবনা প্রশ্ন করা হবে না। সাক্ষাৎকার আপনার সুরক্ষা আবেদবনর উপর
আবলাকপাি করবে। য্াকহাক, য্স্তদ এমন যকাকনা েযাপার উকঠ আকস (যয্মন- আপনার
পাস্তরোস্তরক অেস্থা), যসগুকল্া আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা কমজকিজ াগর্ কিতজ ক স্তল্স্তখ্িভাকে সংরক্ষর্
করা হকে। য্স্তদ আইস্তপও সুপাস্তরে ককরন যয্ আপস্তন আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা পাওয়ার যয্াগয নন,
যসকক্ষকত্র আপস্তন অনয যকাকনাভাকে অেস্থান করকি পাকরন স্তক না িা স্তেকেচনা করা হকে এেং
আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা আকেদকনর সময় প্রদত্ত যয্ককাকনা িথ্য যস সময় স্তেকেস্তচি হকে।
4.2

আতি তক আিার আন্তর্জাতিক সুরক্ষা তেষয়ক সাক্ষাৎকাবর আিাবক সাহাযয করার
র্নয কাউবক আনবি পারে?

4.2.1 আপনার সাক্ষাৎকার েযস্তিগিভাকে অনুস্তষ্ঠি হকে। আপনার আইনগি প্রস্তিস্তনস্তি
সাক্ষাৎকাকর উপস্তস্থি থ্াককি পাকর। য্স্তদ আপস্তন স্তল্গযাল্ এইড যোকডজর (Legal Aid Board)
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কাে যথ্কক আইনগি উপকদে গ্রহর্ ককর থ্াককন, িাহকল্ আপনার য্াচাই করা উস্তচি যয্
আপনার আইনগি প্রস্তিস্তনস্তি উপস্তস্থি থ্াককি পারকেন স্তক না। সািারর্ি অনয যকউ
উপস্তস্থি থ্াককি পাকরনা িকে আপনার েয়স য্স্তদ ১৮ েেকরর নীকচ হয় যসকক্ষকত্র আপনার
োো-মা ো TUSLA কিতজ ক স্তনকয়াগকত ি প্রস্তিস্তনস্তিকক অেেযই উপস্তস্থি থ্াককি হকে।
4.2.2 আপনার সাকথ্ আগি েযস্তি আপনার পকক্ষ যকাকনা প্রকশ্নর উত্তর স্তদকি পারকেন না।
4.2.3 আপস্তন চাইকল্ আপনার সাকথ্ আইস্তন প্রস্তিস্তনস্তি স্তনকয় আসকি পাকরন, স্তিস্তন সাক্ষাৎকার
পয্জকেক্ষর্ করকি অনুকমাস্তদি হকেন। আপনার আইনগি প্রস্তিস্তনস্তিকক সাক্ষাৎকাকরর শুরুকি
এেং যেকষ যকাকনা প্রকয়ার্নীয় যক্ষত্র বিস্তরর র্নয সুকয্াগ যদয়া হকে। িকে িারা আপনার হকয়
যকাকনা প্রকশ্নর উত্তর স্তদকি পারকে না।
4.3

যতদ আতি আিার সাক্ষাৎকাবর ঘযাগদান করবি না পাতর ো ঘযাগদান করবি েযথ্জ
হই িাহবল কী হবে?

4.3.1 আপনার দাতয়ত্ব হবচ্ছ সতিয়ভাবে পরীক্ষা প্রতিয়ায় সহবযাতগিা করা, শুধ্ুিাত্র
শ্ারীতরক অসুস্থিা ো অনয ঘকাবনা তেবশ্ষ কারবণ সাক্ষাৎকার তেলতিি হবি
পাবর। আপস্তন য্স্তদ মকন ককরন আপনার সাক্ষাৎকাকরর সময় যকাকনা সমসযা হকি পাকর িাহকল্
যসটি য্ি দ্রুি সম্ভে আইস্তপওকক র্ানাকনা উস্তচি। আপনাকক আপনার অসুস্থিার প্রমার্েরুপ
আপনার সাক্ষাৎকাকরর আকগই ডািাকরর (GP or Consultant) স্তনকট হকি সনদ আইস্তপওকক
যদখ্াকি হকে।
4.3.2 আপস্তন য্স্তদ স্তনিজাস্তরি িাস্তরখ্ ও সমকয় েযস্তিগি সাক্ষাৎকাকর অংেগ্রহর্ করকি না পাকরন
এেং পরেিী স্তিন কমজস্তদেকসর মকিয উপয্ুি কারর্সহ িথ্যাস্তদ আইস্তপওকক যদখ্াকি না পাকরন
যসকক্ষকত্র আইস্তপও আপনার আকেদকনর সাকথ্ প্রদত্ত কাগর্পত্র অনুয্ায়ী িদন্ত শুরু করকে।
অনয কথ্ায়, আপস্তন সরাসস্তর আপনার সমসযাগুকল্া েযাখ্যা করার সুকয্াগ হারাকেন এেং
সাক্ষাৎকাকরর র্নয আকেদনপকত্র আপনার পূেজ প্রদত্ত প্রশ্নােল্ী এেং আপনার উপস্থাস্তপি
কাগর্পকত্রর অনযানয িকথ্যর উপর স্তভস্তত্ত ককর স্তেকেস্তচি হকে।
4.4

আিার তক আবেদন প্রতিয়ায় সহবযাতগিা করার ঘকাবনা দাতয়ত্ব আবছ এেং ঘসই
দাতয়ত্ব পালবন েযথ্জ হবল কী হবে?

4.4.1

আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা আকেদন প্রস্তিয়ায় সস্তিয়ভাকে সহকয্াস্তগিা করা আপনার দাস্তয়ত্ব।

4.4.2

আপনার সহকয্াস্তগিা করার দাস্তয়ত্ব স্তেোল্ স্তেিত ি, িার মকিয
(i)

(ii)

আপনার আকেদন প্রস্তিয়ার সাকথ্ সংস্তিষ্ট সকল্ িথ্যাস্তদ সঠিকভাকে প্রদান করকি
হকে (আপনার আকেদকনর গুরুত্বপূর্জ িথ্যােল্ী এর সাকথ্ সম্পতি) এেং
আপনার আকেদন সম্পককজ স্তসদ্ধান্ত যনয়ার যক্ষকত্র সকল্ পরীক্ষায় সহকয্াস্তগিা করা।

4.4.3 এোড়াও আপনাকক আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা আইন ২০১৫ এর সকল্ প্রস্তেিান যমকন চল্কি হকে।
এ সম্পস্তকজি অধ্যায় 8 যদখ্ুন।
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4.4.4 য্স্তদ মন্ত্রী মকন ককরন যয্:
(i)

আপস্তন আপনার সুরক্ষা আকেদন প্রস্তিয়ায় সহকয্াস্তগিা করকি েযথ্জ হকচ্ছন, ো

(ii)

আপস্তন মন্ত্রীর অনুকমাদন েযিীি আয়ারল্যাে িযাগ করা ো না করার েযাপাকর
োিযোিকিা ভঙ্গ ককরকেন, ো

(iii)

আপস্তন আপনার ঠিকানা ও ঠিকানা সম্পস্তকজি পস্তরেিজ ন সম্পককজ মন্ত্রীকক র্ানাকনার
োিযোিকিা ভঙ্গ ককরকেন, ো

(iv)

আপস্তন স্তনকম্নাি েিজ ােল্ী সম্বস্তল্ি একটি যনাটিে যমকন চল্কি েযথ্জ হকয়কেন যয্:


একটি স্তনিজাস্তরি যর্ল্ায় েসোস ো রাকে (আয়ারল্যাে) অেস্থান করা,
এেং



স্তনস্তদজষ্ট সময় পরপর একর্ন অস্তভোসন কমজকিজ ার কাকে ো
স্তনিজাস্তরি গাডজা যসাস্তচয়ানা যস্টেকন (Garda Síochána station) আপনার
উপস্তস্থস্তি স্তরকপাটজ করা,

মন্ত্রী আপনাকক স্তল্স্তখ্ি এই স্তেষয়সমূহ র্ানাকেন এেং পরেিী 10 কমজস্তদেকসর মকিয আপনাকক
িার র্োে স্তদকি হকে। আপস্তন আপনার আকেদন প্রস্তিয়া চল্মান রাখ্কি চান স্তক না যস
স্তেষকয় র্ানকি চাওয়া হকে এেং আপনার দাস্তয়ত্ব ও সহকয্াস্তগিা সম্পককজ সিকজ করা হকে।
4.4.5 যতদ
(a)

আপস্তন উত্তর না যদন

অথ্ো আপনার উত্তর অনুয্ায়ী,
(b)

মন্ত্রী স্তেকেচনা ককরন যয্ আপস্তন আকেদন প্রস্তিয়ায় সহকয্াস্তগিা করকেন না,

আপনার আকেদন ইস্তিপূকেজ প্রদত্ত িথ্যােল্ীর উপর স্তভস্তত্ত ককর পরীক্ষা করা হকে।

4.5

েযতিগি সাক্ষাৎকারসহ িূল পরীক্ষা পদ্ধতি কী?

4.5.1

আইস্তপও আপনার আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার আকেদন য্াচাই করকেন এর্নয যয্:


প্রথ্মি, আপস্তন েরর্াথ্ী হওয়ার মি অেস্থায় আকেন স্তক না এেং য্স্তদ না হয়,



আপস্তন সহায়ক সুরক্ষা পাওয়ার যয্াগয স্তক না।

4.5.2 পরীক্ষা পদ্ধস্তিকি সািারর্ি প্রকয়ার্নীয়


একটি েযস্তিগি সাক্ষাৎকার,



আপনার প্রদত্ত সকল্ িথ্যােল্ীর উপর একটি স্তল্স্তখ্ি ো যমৌস্তখ্ক পরীক্ষা, এেং
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আপনার পরীক্ষার েল্ােকল্র উপর স্তভস্তত্ত ককর একটি প্রস্তিকেদন। স্তরকপাকটজ আপস্তন
আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা পাওয়ার যয্াগয স্তক না যসটি িু কল্ িরা হকে।

েযতিগি সাক্ষাৎকার
4.5.3 েযস্তিগি সাক্ষাৎকাকরর উকেেয হকচ্ছ আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার র্নয আপনার দাস্তের স্তেিাস্তরি
িথ্যােল্ী সংগ্রহ করা। সঙ্গী ো োমী/স্ত্রীকক আল্াদাভাকে স্তর্জ্ঞাসাোদ করা হয়।
4.5.4

সাক্ষাৎকাকর আপনার উস্তচি
(i)

আপস্তন যকন আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা প্রাথ্জনা করকেন িা পস্তরষ্কার ও সংস্তক্ষপ্ত আকাকর উপস্থাপন
করা,

(ii)

আপনার পস্তরর্ন যকউ থ্াককল্ িার র্নয যকন আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার আকেদন করকেন িা
পস্তরষ্কার ও সংস্তক্ষপ্ত আকাকর েল্া, য্স্তদ প্রকয্ার্য হয়,

(iii)

আপনার ও আপনার পস্তরর্কনর সুরক্ষার আকেদকনর েযাপাকর সকল্ িথ্য সরেরাহ করা
যয্মন যকন আপস্তন ও আপনার পস্তরর্নরা আপনাকদর স্তনর্ যদকে স্তেরকি পারকেন না
ইিযাস্তদ।

4.5.5 সম্পূর্জ ও সঠিকভাকে িথ্য সরেরাহ করা আপনার দাস্তয়ত্ব। এই কাবর্ েযথ্জ হবল ঘসটি আপনার
র্নয সহবযাতগিা করবি েযথ্জ হওয়া তহবসবে গণয হবে (উপকরর অনুবচ্ছদ 4.4.4 এেং 4.4.5
ঘদখুন)।
4.5.6 সাক্ষাৎকাকর সাক্ষাৎকার গ্রহর্কারী প্রকয়ার্ন মকন করকল্ আপনার আকেদকন উকেস্তখ্ি পস্তরর্নককও
প্রশ্ন করকি পারকেন।
4.5.7 সাক্ষাৎকাকর ভাকল্া যয্াগাকয্াকগর সহায়িা স্তনস্তিি করার র্নয য্স্তদ প্রকয়ার্ন এেং সম্ভে হয় িাহকল্
একর্ন যদাভাষী স্তনিজারর্ করা যয্কি পাকর।
4.5.8 যদাভাষী এই সাক্ষাৎকাকরর যগাপনীয়িা রক্ষা করকি োিয এেং স্তিস্তন যকাকনা অেস্থাকিই এই
সাক্ষাৎকাকরর যকাকনা িথ্য অনয কাকরা কাকে প্রকাে করকি পারকেন না।
4.5.9 আপস্তন এমন একর্ন েযস্তির কাকে সাক্ষাৎকার স্তদকেন য্াকক আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা প্রিযােীকদর
সাক্ষাৎকার গ্রহকর্র স্তেষকয় প্রস্তেক্ষর্ যদওয়া হকয়কে এেং স্তিস্তন আপনার সাকেক রাে/মূল্ রাে
সম্পককজ স্তেিাস্তরি অেগি।
4.5.10 সাক্ষাৎকার গ্রহর্কারী কিতজ ক আপনার সাক্ষাৎকাকরর একটি স্তল্স্তখ্ি/স্তপ্রন্টকত ি নস্তথ্ রাখ্া হকে
এেং আপস্তন ইচ্ছা করকল্ িাকি প্রকয়ার্নীয় সংকোিন করকি পারকেন। আপনাকক উি নস্তথ্র
প্রস্তিটি পািায় োক্ষর করকি েল্া হকে এটি স্তনস্তিি করার র্নয যয্ যসটি আপনার সাক্ষাৎকার
অনুয্ায়ী সঠিকভাকে স্তল্স্তখ্ি হকয়কে। আপতন যতদ িবন কবরন ঘয উি নতথ্র তকছু িথ্য
আপনার েিেয অনুযায়ী সঠিকভাবে ঘলখা হয়তন িাহবল ঘসবক্ষবত্র আপতন ঘসটি
সরাসতর সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীবক অেতহি করবেন এেং সাক্ষাৎকার গ্রহণকালীন
সিবয় আপনাবক ঘসটি সংবশ্াধ্বনর সুবযাগ ঘদয়া হবে।
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4.5.11 আপস্তন আপনার সাক্ষাৎকাকরর েপকক্ষ আইস্তপও েরাের স্তল্স্তখ্ি প্রস্তিকেদন দাস্তখ্ল্ করকি
পারকেন। UNHCR ো এই আকেদকনর সাকথ্ সম্পস্তকজি অনয যকাকনা েযস্তিও যসটি করকি
পারকেন। এটা প্রিযাস্তেি যয্ এ িরকনর যয্ককাকনা প্রস্তিকেদন সাক্ষাৎকার গ্রহকর্র পূকেজই
সম্পাদন করা হকে। আইস্তপও সাক্ষাৎকার গ্রহকর্র পূকেজ ো সাক্ষাৎকার গ্রহকর্র সময় এ িরকনর
যয্ককাকনা প্রস্তিকেদন স্তেকেচনায় যনকেন এমনস্তক সাক্ষাৎকার গ্রহকর্র পকরও যসটি স্তেকেচনায়
যনয়া হকি পাকর যসকক্ষকত্র উি প্রস্তিকেদন অেেযই আপনার আকেদকনর স্তরকপাটজ বিস্তর হওয়ার
আকগই র্মা স্তদকি হকে।
4.5.12 েযস্তিগি সাক্ষাৎকার পস্তরহার করা হকি পাকর য্স্তদ আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা কমজকিজ া মকন ককরন
যয্:
(i)
(ii)
(iii)

আকেদনকারী েযস্তিকক েরর্াথ্ী স্তহকসকে যঘাষর্া করার র্নয পয্জাপ্ত পস্তরমাকর্ সাক্ষয
প্রমার্ থ্াকক,
আকেদনকারীর েয়স ১৮ েেকরর নীকচ এেং এিটাই যোট ও অপস্তরপক্ব হয় যয্ িার
যক্ষকত্র সাক্ষাৎকার েল্প্রসূ হকে না,
আকেদনকারী এমন যকাকনা স্থায়ী সমসযার কারকর্ সাক্ষাৎকার স্তদকি অসমথ্জ যয্টি
িার স্তনয়ন্ত্রকর্র োইকর।

আপনার আবেদবনর পরীক্ষা এেং সুপাতরবশ্র প্রস্তুতি
4.6
আিার সাক্ষাৎকাবরর পর কী হবে?
4.6.1 আইস্তপও আপনার সাক্ষাৎকাকরর স্তভস্তত্তকি সকল্ িথ্যাস্তদ স্তেকিষর্ ককর আপনার আন্তর্জাস্তিক
সুরক্ষার স্তেষকয় একটি সুপাস্তরে বিস্তর করকেন।
4.7

আিার আন্তর্জাতিক সুরক্ষার আবেদবনর সম্ভােয েলােল কী হবি পাবর?

4.7.1 একর্ন আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা কমজকিজ া আপনার সকল্ িথ্য স্তেকিষর্ ককর সুপাস্তরেসহ একটি
প্রস্তিকেদন বিস্তর করকেন। নীকচর যয্ককাকনা একটি সুপাস্তরে হকি পাকর:
(i)

আপনাকক েরর্াথ্ী স্তহকসকে যঘাষর্া করা যহাক

(ii)

আপনাকক অস্তভোসী স্তহকসকে যঘাঘর্া করা য্াকেনা িকে আপনাকক সহায়ক সুরক্ষার
র্নয মকনানীি করা যহাক, ো

(iii)

আপনাকক অস্তভোসী ো সহায়ক সুরক্ষার যকাকনাটাই প্রদান করা হকে না।

4.7.2 য্স্তদ আপনাকক অস্তভোসী ো সহায়ক সুরক্ষার যকাকনাটাই স্তেকেচনা করা না হয় যসকক্ষকত্র
আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা কমজকিজ ার সুপাস্তরকে আকরা য্া স্তকেু উকেখ্ থ্াককি পাকর:
(i)

আপনার আকেদকন উকেস্তখ্ি স্তেষয়ােল্ী আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার সাকথ্ সম্পস্তকজি নয় ো
খ্ুেই কম মাত্রায় সম্পস্তকজি।
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(ii)

আপস্তন আপনার আকেদনপকত্র অসংল্গ্ন, অনুপকয্াগী ও স্তেভস্তিমূল্ক িথ্য প্রদান
ককরকেন য্া আপনার আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার আকেদনকক পুকরাপুস্তর অস্তনভজ রকয্াগয ককর
িু কল্কে,

(iii)

সুকয্াগ পাওয়া সকেও আপস্তন আপনার আকেদন য্থ্ায্থ্ দ্রুিিার সাকথ্ র্মা স্তদকি
পাকরনস্তন।

(iv)

আপনার স্তনকর্র যদকে আপনার র্নয পয্জাপ্ত স্তনরাপত্তা স্তেদযমান থ্াকায় আপস্তন
আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার র্নয স্তেকেস্তচি হন না।

(v)

আপনার স্তনকর্র যদে/মূল্ রাে স্তনরাপদ স্তহকসকে েীকত ি।

একটি স্তরকপাকটজ য্খ্ন উকেস্তখ্ি স্তেষয়সমূকহর যকাকনা একটি উকেখ্ থ্াকক, িখ্ন েল্পিম
সমকয়র মকিয যসটি আইস্তপএটি এর কাকে পুনস্তেজকেচনার আকেদন করা যয্কি পাকর।
পুনস্তেজকেচনার আকেদন সম্পককজ র্ানকি অধ্যায় 5 যদখ্ুন।
4.7.3 একক প্রস্তিয়ার অংে স্তহকসকে য্স্তদ আপনাকক অস্তভোসন ো সহায়ক সুরক্ষার র্নয মকনানীি
করা না হয় যসকক্ষকত্র মন্ত্রী আপনাকক আয়ারল্যাকে অেস্থান করার অনুমস্তি যদয়ার েযাপাকর
অনযানয কারর্সমূহ স্তেকেচনা করকেন। পুনস্তেজকেচনার আকেদন প্রস্তিয়া সম্পককজ র্ানকি
অধ্যায় 13 এেং অনুবচ্ছদ 1.6 ঘদখুন।

4.7.4 িারপর মন্ত্রী আপনাকক ও আপনার আইস্তন প্রস্তিস্তনস্তিকক (য্স্তদ পস্তরস্তচি থ্াকক) আন্তর্জাস্তিক
সুরক্ষা কমজকিজ ার সুপাস্তরে সম্পককজ যরস্তর্স্টাডজ ডাককর মািযকম অেস্তহি করকেন। য্স্তদ
সুপাস্তরেটি আপনার েরর্াথ্ী অেস্থা মঞ্জুকরর স্তেষকয় হয় িাহকল্ যসকক্ষকত্র শুিু আপনাকক
র্ানাকনা হকে।
য্স্তদ আপনাকক েরর্াথ্ী ো েরর্াথ্ী অেস্থা ও সহায়ক সুরক্ষার যকানটির র্নযই মকনানীি
করা না হয় িাহকল্ আপনাকক য্া পাঠাকনা হকে:
(i)

সুপাস্তরকের কারর্সমূকহর একটি স্তল্স্তখ্ি প্রস্তিকেদন,

(ii)

সুপাস্তরেসহ এক কস্তপ স্তরকপাটজ, এেং

(iii)

আইস্তপএটিকি পুনস্তেজকেচনার আকেদন করার প্রকয়ার্নীয় িথ্যােল্ী।

4.7.5 য্স্তদ আপস্তন আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার র্নয স্তেকেস্তচি না হন, িাহকল্ আপস্তন অনয যকাকনাভাকে
আয়ারল্যাকে থ্াককি পারকেন স্তক না যস স্তেষকয় কারর্ উকেখ্পূেজক মন্ত্রীর স্তসদ্ধান্ত র্ানকি পারকেন।
4.7.6 আপস্তন আপনাকক আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার র্নয স্তেকেচনা না করার র্নয আইস্তপএটি েরাের আকেদন
করকি পারকেন। আইস্তপএটির স্তসদ্ধান্ত আপনাকক এেং আপনার আইস্তন প্রস্তিস্তনস্তিকক র্ানাকনা হকে।
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4.7.7 আপস্তন আপনাকক অেস্থান করকি না যদয়ার স্তেষকয় মন্ত্রীর স্তসদ্ধাকন্তর স্তেরুকদ্ধ পুনস্তেজকেচনার
আকেদন করকি পারকেন না।
4.7.8 য্স্তদ আপস্তন আপনার আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা মঞ্জুর না করার স্তেষকয় পুনস্তেজকেচনার আকেদন ককরন
এেং আইস্তপএটি যসই সুপাস্তরেটি িু কল্ িকর িাহকল্ মন্ত্রী নিু ন প্রদত্ত িকথ্যর স্তভস্তত্তকি এেং পস্তরেস্তিজি
যপ্রক্ষাপকট আপনার স্তেষকয় স্তসদ্ধান্ত পুনস্তেজকেচনা করকেন (অনুবচ্ছদ 13.5 ঘদখুন)।

4.8

যতদ আতি আিার আবেদবনর 6 িাবসর িবধ্য ঘকাবনা সুপাতরশ্ না পাই ঘসবক্ষবত্র কী হবে?

4.8.1 য্স্তদ আপস্তন আপনার আকেদকনর ৬ মাকসর মকিয যকাকনা সুপাস্তরে না পান যসকক্ষকত্র আপনার
অনুকরািমি মন্ত্রী একটি স্তনস্তদজষ্ট সময় উকেখ্ করকেন যয্ সমকয়র মকিয আপস্তন আপনার সুপাস্তরে
যপকি পাকরন। য্াকহাক, এই স্তনিজাস্তরি সমকয়র মকিয সুপাস্তরে বিস্তর করার র্নয আইস্তপও োিয নয়।
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অধ্যায় 5
আতপল ও আন্তর্জাতিক সুরক্ষা
5.1

আিাবক আন্তর্জাতিক সুরক্ষার র্নয তেবেিনা করা না হবল আতি তক পুনতেজ বেিনার
আবেদন করবি পারে?

5.1.1 হযাুঁ, য্স্তদ এই সুপাস্তরে করা হয় যয্ আপস্তন অস্তভোসন ো সহায়ক সুরক্ষা পাওয়ার উপয্ুি নন
িাহকল্ আপস্তন যসই সুপাস্তরে পুনস্তেজকেচনার আকেদন করকি পারকেন।
5.1.2

আপস্তন অনযানয যয্সে সুপাস্তরে পুনস্তেজকেচনার আকেদন করকি পারকেন যসগুকল্া হকল্া:
(i)
(ii)

5.2

আপনার সুরক্ষা আকেদন গ্রহর্কয্াগয নয়, ো
আপস্তন আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার র্নয পরেিীকি আকেদন করকি পারকেন না।

আতি তকভাবে পুনতেজ বেিনার আবেদন করে?

5.2.1 আপনাকক অেেযই আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা আস্তপল্ িাইেুযনাকল্ একটি পুনস্তেজকেচনার আকেদন
পাঠাকি হকে। আপস্তন যয্ সুপাস্তরে পাকেন যসই সুপাস্তরকের একটি অনুস্তল্স্তপ আপনার
পুনস্তেজকেচনার আকেদকনর সাকথ্ য্ুি করকি হকে।
5.3

পুনতেজ বেিনার আবেদন করার সিয়সীিা কী?

5.3.1 এ সম্পস্তকজি সময়সীমার স্তেিাস্তরি ের্জনা আপনার সুপাস্তরকে যদয়া থ্াককে।
5.4

আতি তক আিার পুনতেজ বেিনার আবেদবনর একটি আইতন প্রতিবেদন তিতর করবি
পারে?

5.4.1 হযাুঁ, আপস্তন আপনার পুনস্তেজকেচনার আকেদন সম্পককজ আপনার আইস্তন প্রস্তিস্তনস্তির সাকথ্
আকল্াচনা করকেন। আপনার য্স্তদ আইস্তন প্রস্তিস্তনস্তি না থ্াকক িাহকল্ আইস্তন সহায়িা যোকডজর
সাকথ্ যয্াগাকয্াগ করকি পাকরন, অথ্ো আপস্তন স্তনকর্র খ্রকচ একর্ন েযস্তিগি উস্তকল্ সংগ্রহ
করকি পাকরন।
5.5

আিার পুনতেজ বেিনার আবেদন কি দ্রুিিার সাবথ্ শুনাতন হবে?
আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা অস্তেস শুনাস্তনর স্তেিাস্তরি স্তেষকয় আপনার সাকথ্ যয্াগাকয্াগ করকে।

5.6

আতি পুনতেজ বেিনার আবেদন প্রতিয়া সম্পবকজ অতধ্ক িথ্য ঘকাথ্ায় পাে?

5.6.1 আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা আকেদন পুনস্তেজকেচনার সাকথ্ সম্পস্তকজি সকল্ িথ্য আইস্তপএটির
ওকয়েসাইট www.protectionappeals.ie যি পাওয়া য্াকে।
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অধ্যায় 6
অতভোসন ো সহায়ক সুরক্ষার অেস্থা ঘ াষণা
6.1

আতি একটি সুপাতরশ্ পাওয়ার পর কী হবে?

6.1.1 য্স্তদ আইস্তপও আপনাকক েরর্াথ্ী ো সহায়ক সুরক্ষার র্নয সুপাস্তরে ককর এেং আইস্তপএটি
যসটি অক্ষু ণ্ন রাকখ্ িাহকল্ যসকক্ষকত্র মন্ত্রী আপনার েরর্াথ্ী ো সহায়ক সুরক্ষারর মকিয যয্টি
প্রকয্ার্য যসটি য্ি িাড়ািাস্তড় সম্ভে প্রদান করকেন। এটি নীকচর অনুবচ্ছদ 6.1.4 এর সাকথ্
সম্পস্তকজি একটি স্তেষয়।
6.1.2 য্স্তদ আইস্তপও সুপাস্তরে ককর যয্ আপনার যকাকনা একটি যঘাষর্া মঞ্জুর করা হকে না এেং
(i)

আপস্তন পুনস্তেজকেচনার আকেদন না ককরন অথ্ো

(ii)

আপস্তন পুনস্তেজকেচনার আকেদন ককর েযথ্জ হন

যসকক্ষকত্র মন্ত্রী আপনাকক যয্ককাকনা একটির র্নয যঘাষর্া স্তদকি অেীকত স্তি র্ানাকেন।
6.1.3 আপস্তন আয়ারল্যাকের নাগস্তরক হওয়ার যক্ষকত্র আপনার েরর্াথ্ী ও সহায়ক সুরক্ষা োস্তিল্
হকয় য্াকে।
6.1.4 এমনস্তক য্স্তদ আইস্তপও সুপাস্তরে ককর ো আইস্তপএটি স্তসদ্ধান্ত যনয় যয্ আপস্তন একর্ন েরর্াথ্ী,
মন্ত্রী ইচ্ছা করকল্ যয্ যক্ষকত্র আপনার যঘাষর্া োস্তিল্ ককর স্তদকি পাকরন িা হকল্া:
(i)

আপনাকক রাকের (আয়ারল্যাে) স্তনরাপত্তার র্নয স্তেপদর্নক ভাোর য্ুস্তিসংগি
যক্ষত্র থ্াককল্, ো

(ii)

রাকে (আয়ারল্যাে) ো রাকের (আয়ারল্যাে) োইকর থ্াকা অেস্থায় স্তনরাপত্তার
র্নয হুমস্তকমূল্ক যকাকনা অপরাি সংঘটন করকল্।
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অধ্যায় 7
আন্তর্জাতিক সুরক্ষা গৃহীি হবল আপনার অতধ্কারসিূহ
7.1

আতি যতদ আন্তর্জাতিক সুরক্ষা পাই িাহবল আিার অতধ্কারসিূহ কী হবে?

7.1.2 আপস্তন য্খ্ন আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা আইন ২০১৫ এর অিীকন আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা ো েরর্াথ্ী
স্তহকসকে যঘাস্তষি হকেন িখ্ন আপস্তন যয্ সমি স্তেষকয়র অস্তিকারী হকেন িা হকল্া:
(i)

একর্ন আইস্তরে নাগস্তরককর মিই সমানাস্তিকাকরর স্তভস্তত্তকি যকাকনা চাকস্তরকি ঢু ককি
পারকেন, েযেসা শুরু করকি পারকেন ো স্তেক্ষা গ্রহর্সহ সকল্ নাগস্তরক সুস্তেিা যভাগ
করকি পারকেন;

(ii)

একর্ন আইস্তরে নাগস্তরককর র্নয প্রকয্ার্য সকল্ সুস্তেিা, একই যমস্তডককল্ যসো ো
অনযানয সামাস্তর্ক সুস্তেিা যভাগ করকি পারকেন;

(iv) কমপকক্ষ স্তিন েেকরর র্নয আয়ারল্যাকে োস করকি পারকেন এেং উি সময়
েিজ সাকপকক্ষ নোয়নকয্াগয; এেং
(iv) আইস্তরে নাগস্তরককদর মিই রাকে (আয়ারল্যাে) অোি চল্াচকল্র অস্তিকার যভাগ
করকেন এেং আপনাকক ভ্রমর্ স্তেষয়ক কাগর্পত্র যদয়া হকে;
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অধ্যায় 8
আন্তর্জাতিক সুরক্ষার আবেদন প্রতিয়ায় আপনার অতধ্কার ও
োধ্যোধ্কিাসিূহ
8.1

আন্তর্জাতিক সুরক্ষা প্রতিয়ায় আিার অতধ্কারসিূহ কী কী?

8.1.1 য্স্তদ আপনার স্তেষয়টি EU Dublin Regulation এর অন্তভুজ ি না হয় িাহকল্ য্ার যক্ষকত্র অনয
আইন প্রকয্ার্য (অধ্যায় ১০ ঘদখুন), িাহকল্ একর্ন আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা আকেদনকারী
স্তহকসকে আপস্তন স্তনকম্নাি সুস্তেিাসমূহ যভাগ করকেন:
(i)

আপস্তন আইস্তপও কিতজ ক আপনার আকেদন এেং আইস্তপএটি আপনার আস্তপকল্র
কায্জিম পস্তরচাল্না করকি আয়ারল্যাকে আসকি ও থ্াককি মন্ত্রী কিতজ ক অনুকমাস্তদি
হকেন। অনুবচ্ছদ 8.1.2 ঘদখুন।

(ii)

আপস্তন সঠিকভাকে যয্াগাকয্াকগর র্নয সম্ভােয ও প্রকয়ার্নীয় যক্ষকত্র একর্ন
যদাভাষী পাওয়ার অস্তিকারী হকেন।

(iii)

আইস্তন সহায়িা যোকডজর পরামেজ ও সাহায্য পাওয়ার র্নয অস্তিকারী হকেন।
স্তেকল্পভাকে, আপস্তন চাইকল্ স্তনকর্র খ্রকচ েযস্তিগি আইনর্ীেী যনয়ার সুকয্াগ
পাকেন।

(iv)

আপস্তন

ইউএনএইচস্তসআর

(UNHCR)-এ

যয্াগাকয্াগ

করকি

পারকেন।

যয্াগাকয্াকগর স্তেিাস্তরি পস্তরস্তেকষ্ট র্ানা য্াকে।
(v)

আপস্তন আপনার আকেদন মন্ত্রী েরাের র্মা স্তদকি পারকেন। এই র্মা প্রস্তিয়া স্তল্স্তখ্ি
হকি হকে।

(vi)

অভযথ্জনা এেং একত্রীকরর্ একর্স্তি (RIA) আপনাকক আপনার আকেদন চল্াকাল্ীন
সমকয় একটি োসস্থাকনর (সম্পূর্জ খ্াোকরর েযােস্থাসহ) েযেস্থা ককর স্তদকি পাকর। এই
প্রিাে গ্রহকর্র যক্ষকত্র আপনাকক গতহ আইন যমকন চল্কি হকে য্া www.ria.ie -যি
পাওয়া য্াকে। আরআইএ (RIA) যয্াগাকয্াকগর স্তেিাস্তরি স্তেেরর্ পস্তরস্তেকষ্ট র্ানা
য্াকে।

(vii)

আপনার প্রদত্ত সকল্ িথ্য যগাপন রাখ্া হকে। িকে এসে িথ্য আপনার স্তেষকয় কার্
করকেন এমন অনযানয েযস্তিেগজকক প্রদান করা হকে যয্মন আইস্তরে সরকার,
অস্তভোসন কিতজ পক্ষ, আইস্তরে পুস্তল্ে এেং স্থানীয় কিতজ পক্ষ। এটি এই সমি প্রস্তিষ্ঠানকক
িাকদর দাস্তয়ত্ব সঠিকভাকে পাল্ন করকি সাহায্য করকে। স্তকেু িথ্য ইইউ ডােস্তল্ন
যরগুকল্েকনর অন্তভুজ ি অনযানয যদকেও যদয়া হকি পাকর।

(viii) আপনার আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা আকেদকনর সাকথ্ সংস্তিষ্ট যয্ককাকনা অযাপকয়ন্টকমন্ট,
সাক্ষাৎকার, স্তসদ্ধান্ত ো অনয যকান স্তেজ্ঞস্তপ্ত আইস্তপও, আইস্তপএটি অথ্ো মন্ত্রী আপনার
প্রদত্ত ঠিকানায় আপনার সকল্ পরীক্ষা, স্তসদ্ধান্ত ো অনযানয সকল্ স্তেষকয়র র্নয
স্তল্স্তখ্িভাকে যয্াগাকয্াগ করকেন।
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8.1.2 আপনার অস্থায়ী েসোকসর অনুকমাদন িিস্তদন েল্েৎ থ্াককে য্িস্তদন আপস্তন আকেদনকারী
স্তহকসকে থ্াককেন, উদাহরর্েরূপ মন্ত্রী য্খ্ন আপনাকক েরর্াথ্ী ো অনযানয সুরক্ষার র্নয
প্রিযাখ্যান করকেন ো আপস্তন ইইউ ডােস্তল্ন যরগুকল্েকনর অিীকন অনয রাকে স্থানান্তস্তরি
হকেন।
8.2

আন্তর্জাতিক সুরক্ষা প্রতিয়ায় আিার োধ্যোধ্কিাগুবলা কী কী?

8.2.1 একর্ন আকেদনকারী স্তহকসকে আপনার োিযোিকিাসমূহ স্তনম্নরূপ:
(i)

রাকের (আয়ারল্যাে) সকল্ আইনকানুনসহ আপনার উপর স্তেকেষ যকাকনা দাস্তয়ত্ব
অস্তপজি হকল্ িা অেেযই পাল্ন করকি হকে।

(ii)

আপনার আকেদকনর সহায়িার র্নয আপনার অেস্থাকনর িথ্য র্মা এেং
নস্তথ্ভু িকরর্সহ আকেদকনর সকল্ স্তেষকয়র িদকন্ত এেং যয্ককাকনা আকেদন
স্তনিজারকর্ সম্পূর্জরূকপ সহকয্াস্তগিা করা আপনার কিজ েয।

(iii)

আপনার ঠিকানা পস্তরেস্তিজি হকল্, অেেযই িা আইস্তপওকক স্তল্স্তখ্িভাকে স্তেিাস্তরি
স্তেেরর্ প্রদানপূেজক দ্রুি র্ানাকি হকে। এমনস্তক আপস্তন য্স্তদ অভযথ্জনা এেং
একত্রীকরর্ একর্স্তি (RIA) কিতজ ক স্থানান্তস্তরি হন িেুও র্ানাকি হকে। এবি েযথ্জ
হবল অপরাধ্ তহবসবে তেবেতিি হবে।

(iv)

আইস্তপও ো আইস্তপএটির কাকে আপনার নাম, ঠিকানা, র্ািীয়িা এেং েযস্তিগি
পস্তরচয় নম্বর পস্তরষ্কারভাকে আপনার অস্থায়ী েসোকসর অনুকমাদনপকত্র উকেখ্
করুন।

(v)

আপস্তন যকাকনা অেস্থাকিই আপনার আকেদন চল্াকাল্ীন মন্ত্রীর অনুমস্তি েযিীি
রাে (আয়ারল্যাে) িযাগ ো িযাকগর যচষ্টা করকি পারকেন না। মন্ত্রীর অনুমস্তি
েযিীি রাে িযাগ করকল্ অপরাধ্ স্তহকসকে স্তেকেস্তচি হকে।

(vi)

যকাকনা েযেসা, োস্তর্র্য অথ্ো যপো অর্জকনর র্নয যচষ্টা ো যয্াগদান ো
চাকরীরি ো স্তনকয়াস্তর্ি হকি পারকেন না। চাকরীকি অথ্ো েযেসায় স্তনকয়াস্তর্ি
হকল্ অপরাধ্ স্তহকসকে স্তেকেস্তচি হকে।

(vii)

আপনাকক অথ্ো আপনার আইস্তন প্রস্তিস্তনস্তিকক অেেযই আইস্তপও ো আইস্তপএটি
কিতজ ক প্রদত্ত আপনার সকল্ কাগর্পত্র সংরক্ষর্ করকি হকে।

(viii)

আপনাকক রাকের (আয়ারল্যাে) তনতদজ ষ্ট একটি ঘর্লা ো ঘকাবনা স্থাবন
েসোস ো অেস্থান করবি হবি পাবর। একি েযথ্জ হকল্ অপরাধ্ স্তহকসকে
স্তেকেস্তচি হকে।

(ix)

আপনাকক তনতদজ ষ্ট সিয় পরপর অস্তভোসন কমজকিজ ার স্তনকট অথ্ো স্তনস্তদজষ্ট
পুস্তল্ে যস্টেকন হাতর্রা তদবি হবি পাবর। একি েযথ্জ হকল্ অপরাধ্ স্তহকসকে
স্তেকেস্তচি হকে।

(x)

আপনার আকেদকনর সাকথ্ সম্পতি িথ্য সরেরাকহর যক্ষকত্র আপনাকক সেজদা
সিযতনষ্ঠ থ্াককি হকে এেং একি েযথ্জ হকল্ অপরাধ্ স্তহকসকে স্তেকেস্তচি হকে।
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(xi)

আপনার প্রশ্নপকত্র আপনার অেস্থাকনর অনুমস্তি পাওয়া ো না পাওয়ার উপর মন্ত্রীর
স্তসদ্ধাকন্তর সাকথ্ সংস্তিষ্ট যয্ককাকনা িথ্য উকেখ্ করা উস্তচি। এোড়াও আপনার
আকেদন বিস্তরর সময় এেং আপনার সুরক্ষা আকেদকনর মূল্যায়কনর প্রস্তিকেদন
প্রস্তুস্তির সময় আপনার অেস্থাকনর অনুমস্তি পাওয়ার উপর মন্ত্রীর স্তসদ্ধাকন্তর সাকথ্
সংস্তিষ্ট হকি পাকর এমন যয্ককাকনা িথ্য উকেখ্ করা উস্তচি। এোড়াও আপনার
অেস্থা পস্তরেিজ কনর স্তেষকয়ও মন্ত্রীকক অেস্তহি করা উস্তচি য্া এই স্তেষকয় দ্রুি
মন্ত্রীর স্তসদ্ধাকন্তর সাকথ্ সংস্তিষ্ট হকি পাকর। অেস্থাকনর অনুমস্তি সম্পস্তকজি িথ্য
অধ্যায় 13 এ পাওয়া য্াকে।

(xii)

আপনার দখ্ল্, স্তনয়ন্ত্রর্ ো আইস্তপও অথ্ো আইস্তপএটির সংগ্রকহ উপল্ি,
োিেসম্মি উপাকয় য্ি িাড়ািাস্তড় সম্ভে আপনার সকল্ প্রাসঙ্গীক িথ্য বিস্তর
করা উস্তচি।

অিযােশ্যক
8.2.2 আপনাকক অেেযই আপনার আইস্তন প্রস্তিস্তনস্তির স্তেিাস্তরি িথ্যসহ (নাম, ঠিকানা, যোন নম্বর
ইিযাস্তদ) আইস্তপও অথ্ো আইস্তপএটিকক (যয্টি উপয্ুি) প্রদান করবি হবে এেং আইতন
প্রতিতনতধ্র ঘযবকাবনা পতরেিজন যি দ্রুি সম্ভে র্ানাবি হবে। এটি করকি েযথ্জ হকল্
আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার র্নয আপনার আকেদকনর সংস্তিষ্ট যয্াগাকয্াগ এেং স্তসদ্ধাকন্তর র্নয
আপনার আইনগি প্রস্তিস্তনস্তির কাে যথ্কক পরামেজ ও সহায়িা গ্রহকর্র প্রস্তিয়া েযাহি হকি
পাকর।
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অধ্যায় 9
সঙ্গীহীন তশ্শু
9.1

আতি যতদ সঙ্গীহীন তশ্শু তহবসবে আন্তর্জাতিক সুরক্ষার র্নয আবেদন কতর িাহবল
ঘসবক্ষবত্র কী হবে?

9.1.1 য্স্তদ আপস্তন স্তেশু স্তহকসকে স্তেকেস্তচি হন (১৮ েেকরর কম েয়স) এেং আপনার দাস্তয়ত্ব ও
সুরক্ষার র্নয যকাকনা বেি অস্তভভােক না থ্াকক িাহকল্ আপনাকক TUSLA স্তেশু ও পস্তরোর
একর্স্তিকি স্থানান্তর করা হকে।
9.1.2 আপনাকক আইস্তপও কিতজ ক অনুস্তষ্ঠি একটি েয়স মূল্যায়ন সাক্ষাৎকাকরর মুকখ্ামুস্তখ্ হকি হকে।
েয়স মূল্যায়ন সাক্ষাৎকার আপনার ভ্রমর্ েতত্তান্ত, স্তপিামািার অেস্থান, স্তেক্ষার মান ও
পস্তরপক্কিার ির সম্পককজ স্তকেু যমৌস্তল্ক স্তেষয় প্রস্তিস্তষ্ঠি করার র্নয পস্তরকল্পনা করা হকয়কে।
এই সাক্ষাৎকার পস্তরচাল্নাকারী কমজকিজ া আপনার েয়স আসকল্ই ১৮ এর নীকচ স্তক না যসটি
স্তনিজারর্ করকেন এেং একক্ষকত্র প্রকয়ার্কন TUSLA তশ্শু ও পতরোর এবর্তির সহকয্াস্তগিা
স্তনকেন।
9.1.3 য্স্তদ আপনাকক TUSLA - স্তেশু ও পস্তরোর একর্স্তিকি স্থানান্তর করা হয় িখ্ন আপনার সকল্
দায় দাস্তয়ত্ব TUSLA - স্তেশু ও পস্তরোর একর্স্তি েহন করকে এেং িারা আপনার স্তেষকয়
আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার আকেদন করা ো অনয যকাকনা স্তেষকয় যয্মন- পস্তরোকরর সাকথ্ পুনস্তমল্
জ ন
ো স্তপিামািাকক খ্ুুঁকর্ যের করার স্তেষকয় স্তসদ্ধান্ত গ্রহর্ করকে।
9.2

যতদ TUSLA - তশ্শু ও পতরোর এবর্তি আিার র্নয আন্তর্জাতিক সুরক্ষার
আবেদন কবর ঘসবক্ষবত্র প্রতিয়া কী হবে?

9.2.1 প্রকয়ার্নীয় আইস্তন িকথ্যর উপর স্তভস্তত্ত ককর য্স্তদ TUSLA - স্তেশু ও পস্তরোর একর্স্তি - মকন
ককর যয্ আপস্তন প্রকত ি পকক্ষ চান যয্ িারা আপনার পক্ষ যথ্কক আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা আকেদন
করা যহাক িাহকল্ িারা এই িরকনর আকেদন বিস্তরর র্নয এেং আপনার আকেদন ও পরীক্ষা
প্রস্তিয়ায় সহায়িা করার র্নয TUSLA - স্তেশু ও পস্তরোর একর্স্তির একর্ন কমজকিজ া ো
অনয যকাকনা েযস্তিকক স্তনকয়াগ স্তদকেন।
9.3

১৮ েছবরর নীবি ঘকাবনা তশ্শুবক আইতন সহায়িা ঘোবডজ পাঠাবনার প্রতিয়া কী?

9.3.1

TUSLA - স্তেশু ও পস্তরোর একর্স্তি, LAB-এ যয্াগাকয্াগ ককর আপনার র্নয প্রকয়ার্নীয়
আইস্তন প্রস্তিকেদকনর েযেস্থা করকি পাকর। আপনার সাক্ষাৎকাকর সহায়িা করার র্নয
TUSLA - স্তেশু ও পস্তরোর একর্স্তি কিতজ ক স্তেকেষ েযেস্থা গ্রহর্ করা হকে।
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অধ্যায় 10
ইইউ ডােতলন ঘরগুবলশ্ন
10.1

ইইউ ডােতলন ঘরগুবলশ্ন কী?

10.1.1 ইইউ ডােস্তল্ন যরগুকল্েন হকল্া অংেগ্রহর্কারী যদেসমূকহর কাকে সাহায্য ও আেয়
প্রাথ্জনাকারী িত িীয় যকাকনা যদকের যকাকনা েযস্তি ো যকাকনা যদেহীন েযস্তির আন্তর্জাস্তিক
সুরক্ষা প্রাথ্জনার যপ্রস্তক্ষকি প্রকয়ার্নীয় আইন কানুন, পদ্ধস্তি ও অনযানয েযেস্থা প্রর্য়কনর
দাস্তয়ত্বপ্রাপ্ত প্রস্তিষ্ঠান।
10.1.2 আপস্তন য্খ্ন আইস্তপওকি আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার র্নয আকেদন করকেন িখ্ন আপনাকক
ডােস্তল্ন যরগুকল্েন প্রস্তিয়া সম্পস্তকজি স্তেিাস্তরি িথ্য প্রদান করা হকে।
10.1.3 আপস্তন য্খ্ন ইইউ ডােস্তল্ন যরগুকল্েকনর স্তেিাকনর অিীকন আসকেন িখ্ন আপনাকক
আপনার আকেদন য্াচাই করার র্নয অংেগ্রহর্কারী অনয যকাকনা যদকে স্থানান্তর করা হকি
পাকর।
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অধ্যায় 11
ঘেচ্ছায় ঘেরি যাওয়ার সুবযাগসিূহ
11.1 আতি তক ঘেচ্ছায় আিার তনবর্র ঘদবশ্/প্রািন েসোস স্থাবন তেবর যাওয়ার সুবযাগ
পাে?
11.1.1 আকেদন প্রস্তিয়া চল্াকাল্ীন সমকয় ো আপনার আকেদন প্রিযাখ্যাকনর পর যয্ককাকনা সময়
আপস্তন যেচ্ছায় আপনার স্তনকর্র যদকে/প্রািন েসোস স্থাকন স্তেকর য্াওয়ার সুকয্াগ পাকেন।
য্স্তদ আপনার সুরক্ষা আকেদন প্রিযাহার করা হয়, যসকক্ষকত্রও আপস্তন যেচ্ছায় আপনার
যদকে/প্রািন েসোস স্থাকন স্তেকর য্াওয়ার সুকয্াগ পাকেন।
11.1.2 য্স্তদ মন্ত্রী আপনার সুরক্ষা আকেদন োস্তিল্ হওয়ার স্তেষকয় িার মিামি র্ানান িাহকল্
আপনার স্তনকর্র যদকে/প্রািন েসোস স্থাকন য্াওয়ার উপায় সম্পককজ আপনাকক স্তেকেষভাকে
অেস্তহি করা হকে। এই যক্ষকত্র এই সুকয্াগটি যনয়ার র্নয আপনাকক অেেযই মন্ত্রীর মিামকির
পাুঁচ স্তদকনর মকিয মন্ত্রী েরাের স্তল্স্তখ্িভাকে র্ানাকি হকে। আপনার স্তসদ্ধান্তপকত্র আপনার
স্তনকর্র যদকে/প্রািন েসোস স্থাকন যেচ্ছায় যেরি য্াওয়ার র্নয য্ার সাকথ্ যয্াগাকয্াগ করকি
হকে িার স্তেিাস্তরি র্ানাকনা হকে।
11.1.3 আপস্তন য্স্তদ যেচ্ছায় আপনার স্তনকর্র যদকে/প্রািন েসোস স্থাকন স্তেকর যয্কি চান িাহকল্
আপস্তন এ স্তেষকয় আন্তর্জাস্তিক অস্তভোসন সংস্থা (IOM) পরামেজ সহায়িা স্তনকি পারকেন।
অনুগ্রহ ককর যয্াগাকয্াকগর স্তেিাস্তরি র্ানকি পস্তরস্তেষ্ট (Annex) যদখ্ুন।
11.1.4 আইওএম (IOM) আপনাকক আয়ারল্যাে যথ্কক আপনার স্তনকর্র যদকে স্তেকর য্াওয়ার র্নয
প্রকয়ার্নীয় কাগর্পত্র যপকি সহায়িাসহ আস্তথ্জক সহায়িাও করকি পাকর। এোড়াও, সকল্
প্রিযােিজ নকারীকদর স্তেক্ষা, যপোদার প্রস্তেক্ষর্ ো েযেসা এর মি আকয়র উৎস বিস্তর করার
র্নয অল্প পস্তরমাকন অথ্জ সহায়িাও করকি পাকর।
11.1.5 আপস্তন য্স্তদ যেচ্ছায় স্তনকর্র যদকে/প্রািন েসোস স্থাকন যেরি যয্কি না চান িাহকল্ মন্ত্রী
আপনার স্তেরুকদ্ধ েস্তহষ্কারাকদে যদকেন এেং আপনাকক রাে (আয়ারল্যাে) যথ্কক স্তেিাস্তড়ি
করা হকে। আপস্তন য্স্তদ েস্তহষ্কারাকদে মানকি না চান িাহকল্ আপনার রাকে (আয়ারল্যাে)
অেস্থান করার যকাকনা আইস্তন স্তভস্তত্ত যনই।
11.1.6 স্তেচার এেং সমিা স্তেভাগ প্রোসস্তনক ও অনযানয সহায়িা প্রদাকনর মািযকম, যেচ্ছায় স্তনকর্র
যদকে/প্রািন েসোস স্থাকন স্তেকর যয্কি ইচ্ছুক সহায়িা অনুকরািকারী েযস্তিকদর সরাসস্তর
সহায়িা প্রদান ককর।
11.1.7 যেচ্ছায় স্তনকর্র যদকে/প্রািন েসোস স্থাকন স্তেরকি সম্মি হকল্ আপস্তন যয্ সুকয্াগসমূহ পাকেন
িা হকল্া আপস্তন পরেিীকি আোর রাকে (আয়ারল্যাকে) আসকি পারকেন য্স্তদ যিমন আইস্তন
স্তভস্তত্ত বিস্তর করকি পাকরন। অপরস্তদকক, য্স্তদ যকাকনা েযস্তি রাে (আয়ারল্যাে) যথ্কক
েস্তহষ্কারাকদে প্রাপ্ত হয়
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যসকক্ষকত্র আইনি িাকক রাে (আয়ারল্যাে) িযাগ করকি হকে এেং রাকের (আয়ারল্যাে) োস্তহকর
থ্াককি হকে (য্িস্তদন পয্জন্ত েস্তহষ্কারাকদে প্রিযাহার করা না হয়)।
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অধ্যায় 12
অনযানয িথ্যােলী
12.1

আন্তর্জাতিক সুরক্ষা আবেদবনর অগ্রাতধ্কার পাওয়ার উপায়সিূহ কী কী?

12.1.1 মন্ত্রী যয্ককাকনা আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা আকেদন অগ্রাস্তিকার স্তভস্তত্তক স্তেকেচনায় স্তনকি পাকরন য্স্তদ স্তিস্তন
প্রকয়ার্নীয়িা ও েচ্ছিার স্তভস্তত্তকি উপয্ুি মকন ককরন।
12.1.2 অগ্রাস্তিকার প্রদাকনর যক্ষকত্র মন্ত্রী স্তনকম্নাি স্তেষয়সমূহ স্তেকেচনায় রাখ্কেন:
(i)

একর্ন আকেদনকারী প্রকয়ার্নীয় কাগর্পত্র স্তদকি পারকে স্তক না এেং স্তদকি না পারকল্
িার সকন্তাষর্নক েযাখ্যা স্তদকি পারকে স্তক না।

(ii)

আকেদনকারী িার স্তনকর্র যদে/প্রািন েসোস স্থান িযাকগর পর য্িগুকল্া যদকে স্তগকয়কে
িার মকিয এই রাে (আয়ারল্যাে) সেকচকয় স্তনরাপদ এর েপকক্ষ য্ুস্তিসংগি েযাখ্যা প্রদান
করকি পারকে স্তক না;

(iii)

আকেদনকারী িার ভ্রমর্ ও রাকে (আয়ারল্যাকে) যপৌুঁোকনা সম্পককজ সিয ও স্তনভজ রকয্াগয
িথ্য স্তদকি পারকে স্তক না।

(iv)

এই রাে (আয়ারল্যাে) েযিীি অনয যকাথ্ায় আকেদন করা হকয়স্তেল্, আকেদনকারী যকন
আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার আকেদন করকে যস সম্পককজ য্ুস্তিসংগি েযাখ্যা স্তদকি পারকে স্তক না,
েরর্াথ্ী আইন ১৯৯৬ এর িারা ৮ অনুসাকর অনুয্ায়ী রাকের (আয়ারল্যাে) সীমাকন্ত
আসার সাকথ্ সাকথ্ আকেদন দাস্তখ্ল্ ককরকে ো যদস্তরকি আকেদন ককরকেন স্তক না।
আয়ারল্যাকের সীমান্ত েযিীি অনয যকাথ্াও আকেদন করা হকয়কে স্তক না, আকেদনকারী
যকন আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার আকেদন করকে যস সম্পককজ য্ুস্তিসংগি েযাখ্যা স্তদকি পারকে
স্তক না ইিযাস্তদ।

(v)

য্স্তদ আকেদনকারী আকেদকনর সাকথ্ সংস্তিষ্ট পস্তরচয়পত্র ো যকাকনা কাগর্পত্র র্াল্, ধ্বংস
ো স্তনষ্পস্তত্ত ককর থ্াকক িাহকল্ এর েপকক্ষ য্ুস্তিসংগি েযাখ্যা প্রদান করকি পারকে স্তক না।

(vi)

আকেদনকারী িার আকেদকনর েপকক্ষ যকান সুস্পষ্ট স্তমথ্যা োক্ষয অথ্ো স্তভন্নভাকে যমৌস্তখ্ক
ো স্তল্স্তখ্ি স্তমথ্যা স্তেেতস্তি সরেরাহ ককরকেন স্তক না।

(vii)

আকেদনকারী য্ুস্তিসঙ্গি কারর্ োড়া, িাকদরকক রাে (আয়ারল্যাে) যথ্কক স্তেিাস্তড়ি
করার র্নয স্তেজ্ঞাপন অনুসরর্ ককর আকেদন ককরকেন স্তক না।

(viii) আকেদনকারী িার সুরক্ষা প্রস্তিয়ায় সহকয্াস্তগিা করার দাস্তয়ত্ব পাল্ন ককরকে স্তক না।
(ix)

আকেদনকারী এমন েযস্তি স্তক না য্াকক

TUSLA - স্তেশু ও পস্তরোর একর্স্তি সুরক্ষা স্তদকচ্ছ।
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(x)

আকেদনকারী যকাকনা য্ুস্তিসংগি কারর্ োড়াই আয়ারল্যাকে প্রকেে ও অেস্থান
করার স্তনয়ম ভঙ্গ ককরকেন স্তক না।

12.2

আন্তর্জাতিক সুরক্ষা অতেবস আিার প্রদত্ত িথ্যসিূহ কী হবে?

12.2.1 য্খ্ন আপস্তন আপনার েযস্তিগি িথ্য আইস্তপওকি প্রদান করকেন িখ্ন অস্তেকসর োিযোিকিা
হকল্া যসগুকল্া যগাপন ও স্তনরাপদ রাখ্া।
12.2.2 িথ্য সুরক্ষা আইন ১৯৮৮ এেং ২০০৩ অনুয্ায়ী আপস্তন যয্ককাকনা সময় আপনার প্রদত্ত িথ্য
সংকোিন ো মুকে যেল্কি পারকেন।
12.2.3 িথ্য োিীনিা আইন ২০১৪ অনুয্ায়ী স্তনস্তদজষ্ট স্তেরস্তি সাকপকক্ষ আইস্তরে র্ািীয়িা ও অস্তভোসন
পস্তরকষো

কিতজ ক েযস্তিগি িথ্য সংগ্রহ করা হয়।
12.2.4 িথ্য োিীনিা আইন ২০১৪ সোর র্নয যয্ আইস্তন অস্তিকার প্রস্তিষ্ঠা ককরকে িা

হকল্া:
(i)

সরকাস্তর সংস্থাগুকল্ার কাকে থ্াকা িকথ্যর প্রকেোস্তিকার

(ii)

স্তনকর্র অসম্পূর্জ, ভু ল্ ো স্তেভ্রাস্তন্ত থ্াকা অস্তেস্তসয়াল্ িকথ্যর সংকোিন।

(iii)

িাকদর প্রভাস্তেি স্তসদ্ধাকন্তর কারর্সমূকহর েযাখ্যা পাওয়া।

12.2.5 ২০১৪ আইন র্নসািারকর্র সম্ভােয সেজাস্তিক সরকাস্তর িথ্য প্রাস্তপ্ত, মানুকষর চাস্তহদার সাকথ্

সঙ্গস্তিপূর্জ এেং েযস্তিগি যগাপনীয়িা রক্ষার যঘাষর্া যদয়।
12.2.6 িথ্য সুরক্ষা সম্পককজ আকরা িকথ্যর র্নয অনুগ্রহপূেজক আইস্তপও ওকয়েসাইট

www.ipo.gov.ie যদখ্ুন।
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অধ্যায় 13
অেস্থাবনর অনুিতি
13.1

আতি তকভাবে অেস্থান করার র্নয আবেদন করে?

13.1.1 আপস্তন য্খ্ন আপনার আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার আকেদন করকেন িখ্ন মন্ত্রীর স্তসদ্ধান্ত স্তনকি
সহায়ক সকল্ িথ্য প্রদান করকেন য্াকি স্তিস্তন স্তসদ্ধান্ত স্তনকি পাকরন আপনাকক অস্তভোসী ো
সহায়ক সুরক্ষার র্নয স্তেকেচনা করা হকে স্তক না। য্স্তদ এমন স্তকেু থ্াকক যয্টি মন্ত্রীর স্তেকেচনার
র্নয উকেখ্ করকি চান িাহকল্ যসটি য্ি দ্রুি সম্ভে আইস্তপওকক অেস্তহি করুন।
13.1.2 এই িথ্যােল্ী আপনাকক আপনার আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা প্রশ্নপকত্রর য্থ্ায্থ্ স্থাকন প্রদান করকি
হকে। এর সাকথ্ সংস্তিষ্ট আপনার যয্ককাকনা নস্তথ্পত্র (যয্মন- স্তেকয়র সনদ, চাস্তরস্তত্রক সনদ,
যয্াগযিা সনদ ইিযাস্তদ) প্রদান করা উস্তচি। য্স্তদ আকেদন করার সময় এই সকল্ নস্তথ্পত্র
আপনার কাকে না থ্াকক িাহকল্ যসগুকল্া পরেিীকি আইস্তপও কিতজ ক আপনার আন্তর্জাস্তিক
সুরক্ষা প্রস্তিকেদন বিস্তর হওয়ার আগ পয্জন্ত র্মা স্তদকি পারকেন।
13.1.3 অস্তিকন্তু, আপনার পস্তরস্তস্থস্তির যকাকনা পস্তরেিজ ন সম্পককজ আইস্তপওকি হাল্নাগাদ িথ্য প্রদান
করা উস্তচি য্া মন্ত্রীর স্তসদ্ধান্ত ো অেস্থাকনর অনুকমাদকনর সাকথ্ সম্পস্তকজি।
13.1.4 ল্ক্ষয করুন যয্, আইস্তপওকি আপনার পরীক্ষা হকে আপনার আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা স্তেষয়ক,
অেস্থান স্তেষয়ক নয়। সাক্ষাৎকার গ্রহর্কারী কমজকিজ া আপনাকক এ সম্পককজ েযিীি অনয
যকাকনা স্তেষকয় প্রশ্ন করকেন না, িকে িা আপনার আকেদন গ্রহকর্র স্তেষকয় মন্ত্রীর স্তসদ্ধাকন্তর
সাকথ্ সম্পতি স্তেষকয় হকি পাকর। য্াকহাক এমন যকাকনা স্তেষয় সাক্ষাৎকাকর উকঠ আসকল্ যসটির
স্তল্স্তখ্ি যরকডজ রাখ্া হকে এেং মন্ত্রীর স্তসদ্ধাকন্তর র্নয যপ্ররর্ করা হকে।
13.2

ঘকান ঘকান িথ্যসিূহ িন্ত্রীর রাবে (আয়ারলযাে) অেস্থাবনর র্নয অনুবিাদন
ঘদওয়া না ঘদওয়া তেষয়ক তসদ্ধাবন্তর সাবথ্ সম্পতকজি?

13.2.1 মন্ত্রী আপনার প্রদত্ত যয্ককাকনা িথ্যসহ আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা আকেদকন উপস্থাস্তপি সংস্তিষ্ট িথ্য
এেং আপনার প্রাথ্স্তমক সাক্ষাৎকার ও েযস্তিগি আন্তর্জাস্তিক সাক্ষাৎকাকর প্রদত্ত যয্ককাকনা
িথ্য সুপাস্তরকের র্নয স্তেকেচনা করকেন।
13.2.2 মন্ত্রী আপনার পাস্তরোস্তরক এেং েযস্তিগি সকল্ স্তেষয় এেং আপনার েযস্তিগি ও পাস্তরোস্তরক
স্তেষকয়র প্রস্তি সম্মানকক স্তেকেচনায় স্তনকেন এেং আকরা যয্সে স্তেষয় স্তেকেচনায় যনকেন িা
হকল্া:
(i)

রাকের (আয়ারল্যাে) সাকথ্ আপনার সম্পককজ র িরন (য্স্তদ থ্াকক),

(ii)

মানস্তেক স্তেকেচনা,

(iii)

রাকে এেং রাকের (আয়ারল্যাে) োইকর আপনার চস্তরত্র ও আচরর্,
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(iv)

র্ািীয় স্তনরাপত্তা আইন েতঙ্খল্া পস্তরস্তস্থস্তি, এেং

(v)

অনয যয্ককাকনা সািারর্ স্তেষয় স্তেকেচনা।

13.2.3 এোড়াও মন্ত্রী আপনার স্তরোউল্কমন্ট স্তনস্তষদ্ধকরর্ স্তেষয়ক সকল্ স্তেষয় স্তেকেচনায় স্তনকেন
(অনুবচ্ছদ 2.7.1 যদখ্ুন)।
13.3

যতদ আিার অেস্থাবনর আবেদন প্রিযাখযাি হয় িাহবল কী হবে?

13.3.1 য্স্তদ আপস্তন আইস্তপএটিকি আপনার সুরক্ষার আকেদন সুপাস্তরকের র্নয আস্তপল্ না করার
স্তসদ্ধান্ত যনন এেং য্স্তদ মন্ত্রী আপনার অেস্থাকনর আকেদন প্রিযাখ্যান ককর িাহকল্ আপস্তন আর
রাকে (আয়ারল্যাে) থ্াককি পারকেন না এেং আপনার টিআরস্তস (TRC) োস্তিল্ হকয় য্াকে
এেং আপনাকক অেেযই য্ি দ্রুি সম্ভে আপনার টিআরস্তসটি আইস্তপওকি র্মা স্তদকি হকে।
13.3.2 আপনাকক যেচ্ছায় আপনার স্তনকর্র যদকে/প্রািন েসোস স্থাকন স্তেকর য্াওয়ার সুকয্াগ যদয়া
হকে এেং আপস্তন রাে (আয়ারল্যাে) িযাগ করার স্তসদ্ধান্ত যনয়ার সাকথ্ সাকথ্ িা আইস্তপও
এেং আইএনআইএসকক (INIS) র্ানাকি হকে।
13.3.3 আপস্তন য্স্তদ যেচ্ছায় আপনার স্তনকর্র যদকে/প্রািন েসোস স্থাকন স্তেকর যয্কি না চান িাহকল্
যসকক্ষকত্র মন্ত্রী আপনাকক যদে প্রিযােিজ কনর ও অস্তনস্তদজষ্ট কাকল্র র্নয যদকের োইকর থ্াকার
েস্তহষ্কারাকদে প্রদান করকেন।
13.4

যতদ আতি অেস্থাবনর অনুবিাদন পাই িাহবল কী হবে?

13.4.1 য্স্তদ আপস্তন অেস্থাকনর অনুকমাদন পান িাহকল্ আপনাকক স্তল্স্তখ্ি আকাকর আপনার সকল্
প্রকয়ার্নীয় পদকক্ষপ ও োিযোিকিা সম্পককজ র্ানাকনা হকে।
13.5

তকভাবে প্রিযাখযাি অেস্থান অনুিতি "পযজ াবলািনা" করা যায়?

13.5.1 আপস্তন আপনার প্রিযাখ্যাি অেস্থান অনুমস্তির স্তসদ্ধাকন্তর স্তেরুকদ্ধ আস্তপল্
করকি পারকেন না।
13.5.2 য্স্তদ আইস্তপও কিতজ ক আপনার আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা আকেদন প্রিযাখ্যাি হয়, িাহকল্ আপস্তন
আইস্তপএটিকি আস্তপল্ প্রস্তিয়ার করার িথ্য পাকেন। আপস্তন য্স্তদ আইস্তপএটিকি আস্তপল্ ককরন
স্তকন্তু এটি য্স্তদ আইস্তপওর যনস্তিোচক সুপাস্তরে সমথ্জন ককর যসকক্ষকত্র এটি সম্পন্ন করার র্নয
আপস্তন একটি অেস্থান করার অনুকমাদন পয্জাকল্াচনা (Permission to Remain Review)
েরম পাকেন। এই েরম পূরর্ ককর যেরি যদওয়ার সময়সীমা এই েরকমর সাকথ্ আপনাকক
প্রদান করা হকে।
13.5.3 অেস্থাকনর র্নয মন্ত্রীর প্রাথ্স্তমক অনুমস্তি ও আপনার আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা আস্তপকল্র র্নয
আইস্তপএটি এর স্তসদ্ধাকন্তর সমকয়র মকিয য্স্তদ আপনার অেস্থার যকাকনা পস্তরেিজ ন হয়, য্া মন্ত্রীর
প্রাথ্স্তমক স্তসদ্ধাকন্তর সাকথ্ সংস্তিষ্ট, িাহকল্ য্ি দ্রুি সম্ভে েু কি পারার সাকথ্ সাকথ্ িা মন্ত্রীকক
অেস্তহি করুন।
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13.5.4 য্স্তদ আপস্তন আপনার অেস্থার পস্তরেিজ ন স্তনকদজ স্তেি অেস্থান স্তসদ্ধাকন্ত মন্ত্রীর প্রাথ্স্তমক
অনুমস্তির সাকথ্ সংস্তিষ্ট যকাকনা িথ্য র্মা যদন, িাহকল্ মন্ত্রী আপনার অেস্থাকনর অনুমস্তিকি
িার সাম্প্রস্তিক স্তসদ্ধান্ত পুনস্তেজকেচনা করকেন। মন্ত্রী পুনরায় উপকরর 13.2.2 অনুবচ্ছবদ
উকেস্তখ্ি স্তেষয় এেং আপনার প্রদত্ত যয্ককাকনা সহায়ক িথ্য পুনস্তেজকেচনা করকেন। উকেস্তখ্ি
সম্পূরক িথ্য োড়াও মন্ত্রী আপনার দ্বারা উত্থাস্তপি স্তরোউল্কমন্ট স্তনস্তষদ্ধকরকর্র স্তেষয়টিও
স্তেকেচনা করকেন।
13.5.5 আপনার অেস্থাকনর স্তেষকয় স্তসদ্ধান্ত পয্জাকল্াচনা করার মািযকম মন্ত্রী আপনাকক একটি স্তনস্তদজষ্ট
সমকয়র র্নয অস্থায়ী েসোকসর অনুকমাদন স্তদকি পাকর আোর নাও স্তদকি পাকর। মন্ত্রীর
স্তসদ্ধাকন্তর স্তেষকয় আপনাকক কারর্ উকেখ্পূেজক স্তল্স্তখ্িভাকে র্ানাকনা হকে।
13.6

আতি যতদ অেস্থাবনর অনুিতি পাই িদুপতর আন্তর্জাতিক সুরক্ষার র্নয আইতপও
ঘথ্বক আইতপএটিবি আবেদন কতর িাহবল কী হবে?

13.6.1 এর পকরও আপস্তন স্তনকর্কক স্থানীয় অস্তভোসন স্তনেন্ধন অস্তেকস রাকে (আয়ারল্যাকে) থ্াকার
র্নয স্তনেন্ধন করকি পাকরন। য্স্তদও আপস্তন আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার আকেদনকারী স্তহকসকে
সুরক্ষা স্তেষয়ক স্তসদ্ধাকন্তর র্নয আস্তপল্ ককরন িেুও আপস্তন আইস্তপএটি কিতজ ক আপনার
আকেদকনর েল্ােল্ না পাওয়া পয্জন্ত যকাকনা চাকুস্তর ো েযেসায় র্স্তড়ি হকি পারকেন না।
13.7

তসদ্ধান্ত পুনতেজ বেিনার পর আিাবক যতদ অনুিতি না ঘদয়া হয় িাহবল কী হবে?

13.7.1 য্স্তদ আপনার আকেদন প্রিযাখ্যাি হয় িাহকল্ আপস্তন আর রাকে (আয়ারল্যাকে) থ্াককি
পারকেন না। আপনার টিআরস্তস োস্তিল্ হকয় য্াকে এেং আপনাকক অেেযই য্ি দ্রুি সম্ভে
আপনার টিআরস্তসটি আইস্তপওকি র্মা স্তদকি হকে।
13.7.2 আপনাকক যেচ্ছায় আপনার যদকে/আপনার প্রািন েসোস স্থাকন স্তেকর য্াওয়ার সুকয্াগ যদয়া
হকে এেং আপস্তন য্স্তদ যেচ্ছায় রাে (আয়ারল্যাে) োড়ার স্তসদ্ধান্ত যনন িাহকল্ আপনাকক
অেেযই িা আইস্তপও এেং INIS -যক র্ানাকি হকে।
13.7.3 আপস্তন য্স্তদ যেচ্ছায় আপনার যদকে/আপনার প্রািন েসোস স্থাকন স্তেকর যয্কি না চান িাহকল্
যসকক্ষকত্র মন্ত্রী আপনাকক যদে োড়ার ও অস্তনস্তদজষ্ট কাকল্র র্নয রাকের (আয়ারল্যাে) োইকর
থ্াকার েস্তহষ্কারাকদে প্রদান করকেন।
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অধ্যায় 14
পাতরোতরক পুনতিজ লনী
14.1

পাতরোতরক পুনতিজ লনী কী?

14.1.1 য্স্তদ মন্ত্রী আপনাকক েরর্াথ্ী ো অনযানয সুরক্ষার র্নয অনুকমাদন যদয় যসকক্ষকত্র আপস্তন
আপনার মঞ্জুরীর স্তদন হকি এক েেকরর মকিয মন্ত্রীর অনুমস্তির র্নয আকেদন করকি পাকরন
আপনার পস্তরোকরর স্তনস্তদজষ্ট সদসযকদর


রাকে (আয়ারল্যাে) প্রকেে ও েসোকসর র্নয য্স্তদ আকেদকনর িাস্তরকখ্ োস্তহকর যথ্কক
থ্াককন; ো



রাকে (আয়ারল্যাে) থ্াককি ও েসোস করার র্নয য্স্তদ ইকিামকিয রাকে
(আয়ারল্যাে) থ্াককন।

14.2

ঘকাবনা সিয়সীিা আবছ তক?

14.2.1 আপনার পস্তরোকরর অনযানয সদসযকদর আপনার সাকথ্ যয্াগ যদওয়ার র্নয আপনার
অস্তভোসন অথ্ো সহায়ক সুরক্ষা মঞ্জুরীর স্তদন হকি ১২ িাবসর মকিয আপনাকক অেেযই
আকেদন র্মা স্তদকি হকে।
14.3

পতরোবরর সদসয ঘক?

14.3.1 পস্তরোকরর সদসযকদর সম্পককজ স্পষ্টভাকে েযাখ্যা করা আকে, িারা হকল্া:
(i)

োমী/স্ত্রী, আইস্তন সঙ্গী য্ার সাকথ্ আপস্তন আপনার সুরক্ষার আকেদন মঞ্জুর হওয়ার
সময় স্তেোস্তহি স্তেকল্ন।

(ii)

আইস্তন সঙ্গী য্ার সাকথ্ আপস্তন আপানার সুরক্ষার আকেদন মঞ্জুর হওয়ার সময়
আইস্তনভাকে সম্পককজ র্স্তড়ি স্তেকল্ন।

(iii)

১৮ েেকরর নীকচ অস্তেোস্তহি স্তেশু, আকেদনকারীর োো-মা ো ১৮ েেকরর
কম েয়স্ক স্তেশু

(iv)

আকেদনকারীর যকাকনা সন্তান য্ার েয়স পাস্তরোস্তরক পুনস্তমজল্নীর আকেদকনর
িাস্তরকখ্ ১৮ েেকরর নীকচ এেং অস্তেোস্তহি।

14.4

আতি আিার আন্তর্জাতিক সুরক্ষার আবেদনপত্র ও প্রশ্নােলীবি ঘকাবনা ঘকাবনা
িথ্য যুি করে?

14.4.1 আপস্তন য্খ্ন আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার আকেদন করকেন িখ্ন অেেযই আপনার পস্তরোকরর যসই
সে সদসযকদর কথ্া উকেখ্ করকেন য্ারা আপনার আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার আকেদন গতহীি হকল্
পাস্তরোস্তরক পুনস্তমজল্নীর র্নয স্তেকেস্তচি হকেন (অনুবচ্ছদ 14.3 ঘদখুন)।
14.4.2 আপস্তন অেেযই আপনার পস্তরোকরর সদসযকদর স্তেষকয় সংস্তিষ্ট িথ্য আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা
প্রশ্নপকত্র উকেখ্ করকেন।
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14.4.3 আপনার আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার আকেদন ও প্রশ্নপত্র সম্পাদন করার সময় আপনার পস্তরোকরর
সদসযকদর সম্পককজ স্তেিাস্তরি ের্জনা যদওয়া এেং প্রকয়ার্নীয় কাগর্পত্র যয্মন– স্তেোকহর সনদ,
র্ন্ম সনদ ইিযাস্তদ সরেরাহ করা খ্ুেই গুরুত্বপূর্জ।

14.5

আতি তকভাবে পাতরোতরক পুনতিজ লনীর র্নয আবেদন করবি পারে?

14.5.1 আপনাকক য্স্তদ অস্তভোসী ো সহায়ক সুরক্ষার র্নয অনুমস্তি যদওয়া হয় এেং আপস্তন 14.3
অনুকচ্ছকদ উকেস্তখ্ি সদসযকদর র্নয পাস্তরোস্তরক পুনস্তমল্
জ নীর আকেদন করকি চান, িাহকল্
আপনার Family Reunification Unit (INIS) েরাের স্তনকম্নাি ঠিকানায় স্তল্স্তখ্ি আকেদন
করা উস্তচি:
Family Reunification Unit
Irish Naturalisation and Immigration Service
13/14 Burgh Quay
Dublin 2
D02 XK70
14.5.2 আকরা িথ্য www.inis.gov.ie -এ পাওয়া য্াকে।
িবন রাখবেন ঘয আপনার অতভোসী ো অনযানয সুরক্ষা িঞ্জুর হওয়ার 12 িাবসর
িবধ্য পাতরোতরক পুনতিজ লনীর আবেদন করবি হবে।
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অধ্যায় 15
আপনার আোসন
15.1

অভযথ্জ না/আোসবনর িথ্য

15.1.1 আপস্তন য্খ্ন আইস্তপওকি আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার আকেদন করকেন িখ্ন আপনার প্রাথ্স্তমক
িথ্যােল্ী অভযথ্জনা এেং একত্রীকরর্ একর্স্তিকি (RIA) পাঠাকনা হকে য্ারা রাে প্রদত্ত
আোসকনর েযেস্থা ককর এেং আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষার আকেদনকারীকদর সকল্ খ্াোর সরেরাহ
ককর।
15.1.2 য্স্তদ আপনার আোসকনর দরকার হয় িাহকল্ আপনার স্তেিাস্তরি স্তেষয় যনাট করা হকে এেং
আপনাকক আোসকনর সুস্তেিা যদওয়া হকি পাকর। য্স্তদ আপস্তন এই প্রিাে গ্রহর্ ককরন িাহকল্
আপনাকক একটি অভযথ্জনা যককে পস্তরেহন সুস্তেিা যদওয়া হকে এেং আপস্তন যসখ্াকন
সািারর্ি স্তিন সপ্তাকহর যেস্তে থ্াককি পারকেন না।
15.1.3 অভযথ্জনা যককে অল্প স্তকেু স্তদন থ্াকার আপনাকক একটি োসস্থাকন স্তনকয় য্াওয়া হকে। আপনাকক
যকাথ্ায় স্তনকয় য্াওয়া হকে যস স্তেষকয় আপনার মিামি যনওয়া হকে না।
15.1.5 যয্ আোসন যককে আপনাকক স্থানান্তর করা হকয়কে যসখ্াকন আপস্তন আপনার আন্তর্জাস্তিক
সুরক্ষার আকেদন সম্পূর্জ স্তনষ্পস্তত্ত না হওয়া পয্জন্ত (প্রকয্ার্য যক্ষকত্র পুনস্তেজকেচনার আকেদনসহ)
েসোস করকি পারকেন, অথ্ো আপস্তন আপনার স্তনকর্র খ্রকচ েযস্তিগি আোসকনর েযেস্থা
করকি পারকেন।
15.1.6 ল্ক্ষয করুন যয্ আপস্তন েযস্তিগি আোসকনর েযেস্থা ককরন িাহকল্ অেেযই আপনার
অেস্থাকনর স্তেষকয় আইস্তপওকক র্ানাকেন।
15.1.7 যকাকনা আোসন যককে ো অভযথ্জনা যককে থ্াকার যক্ষকত্র আপনাকক ওই যককের সকল্
স্তনয়মকানুন যমকন চল্কি হকে।
15.1.8 য্স্তদ সংস্থা আপনার র্নয স্তেকল্প আোসকনর েযেস্থা করকি পাকর যসকক্ষকত্র আপস্তন RIA -এর
মািযকম আপনার অেস্তসয়াস্তল্ প্রদত্ত োসা পস্তরেিজ কনর আকেদন করকি পারকেন।
15.1.9 অভযথ্জনা এেং একত্রীকরর্ একর্স্তির ওকয়েসাইট www.ria.gov.ie -এ আকরা িথ্য পাওয়া
য্াকে।
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পতরতশ্ষ্ট (ANNEX)
ঘযাগাবযাবগর ঠিকানা
আপনার আন্তর্জাতিক সুরক্ষা সম্পতকজি আবেদবনর তেষবয় ঘযসে রাে ও অনযানয
সংস্থাসিূবহর সাবথ্ ঘযাগাবযাগ করার প্রবয়ার্ন হবি পাবর:

সংস্থা

কাযজ িি

Irish Naturalisation and Immigration Service,
Department of Justice and Equality.
13 – 14 Burgh Quay,
Dublin 2.
D02 XK70
যটস্তল্কোন: +353 1 616 7700
Lo-Call:1890 551 500
ওকয়েসাইট: www.inis.gov.ie

আইস্তরে র্ািীয়িা ও অস্তভোসন পস্তরকষো
(INIS) হল্ স্তেচার এেং সমিা স্তেষয়ক
মন্ত্রীর রার্ননস্তিক আেয়, অস্তভোসন
(স্তভসাসহ), এেং নাগস্তরকত্ব সম্পস্তকজি
প্রোসস্তনক কায্জিম পস্তরচাল্না করার র্নয
দায়েদ্ধ প্রস্তিষ্ঠান। আইএনআইএস সমগ্র
রাকের পকক্ষ অস্তভোসন ও রার্ননস্তিক
আেয় সম্পস্তকজি কায্জিমকক সহর্ির ও
কায্জকর করার র্নয কার্ ককর থ্াকক।

International Protection Office
Irish Naturalisation and Immigration Service,
79-83 Lower Mount Street,
Dublin 2.
D02 ND99

International Protection Office
(IPO) মূল্ি আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা আইন
২০১৫
এর অিীকন একর্ন েযস্তি
আয়ারল্যাকে রার্ননস্তিক আেয় পাকে স্তক

যটস্তল্কোন: +353 1 602 8000
েযাক্স: + 353 1 602 8122
ইকমইল্: info@ipo.gov.ie
ওকয়েসাইট: www.ipo.gov.ie

একর্ন আকেদনকারীর র্নয সুরক্ষা
প্রকয্ার্য না হয় আইস্তপও যসকক্ষকত্র উি
েযস্তি অনয যকাকনাভাকে ো স্তরোউল্কমন্ট
স্তহকসকে আয়ারল্যাকে অেস্থান করকি

না যস স্তেষকয় সুপাস্তরে বিস্তর ককর। য্স্তদ

পারকেন স্তক না যসটি স্তেকেচনা ককর।
International Protection Appeals Tribunal
6/7 Hanover Street,
Dublin 2.
D02 W320

আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা আস্তপল্ িাইেুযনাল্
(IPAT) এর মূল্ কার্ হকচ্ছ যনস্তিোচক

যটস্তল্কোন: +353 1 474 8400

একর্ন সদসয কিতজ ক পস্তরচাস্তল্ি হয়।

Lo-Call: 1890 210 458
েযাক্স: +353 1 474 8410
ইকমইল্: info@protectionappeals.ie
ওকয়েসাইট: www.protectionappeals.ie
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সুপাস্তরেসমূহ পুনস্তেজকেচনা করা।
পুনস্তেজকেচনার আকেদন আইস্তপএটির

সংস্থা

কাযজ িি

Reception and Integration Agency.
P.O. Box 11487
Dublin 2.

অভযথ্জনা এেং একত্রীকরর্ একর্স্তি

যটস্তল্কোন: + 353 1 418 3200
েযাক্স: +353 1 4183271

দ্বায়েদ্ধ প্রস্তিষ্ঠান। সুরক্ষা আকেদনকারীর

(RIA)
সুরক্ষা আকেদনকারীকদর আোসন ও
সংস্তিষ্ট অনযানয যসো যদওয়ার র্নয
আোসন, োস্থযকসো, স্তেক্ষা ও েীমা এই

ইকমইল্: RIA_Inbox@justice.ie

যসোর অন্তভুজ ি।

ওকয়েসাইট: www.ria.gov.ie

অস্তভোসীকদর োথ্জ সুরক্ষার র্নয ১৯৫১
সাকল্ েরর্াথ্ী সংিান্ত র্াস্তিসংকঘর হাই

United Nations High Commissioner for
Refugees.
102 Pembroke Road,
Ballsbridge,
Dublin 4.
D04 E7N6

কস্তমেনার (UNHCR) প্রস্তিস্তষ্ঠি হকয়স্তেল্।
ইউএনএইচস্তসআর এর কায্জিম মানস্তেক,
সামাস্তর্ক ও অরার্ননস্তিক স্তহকসকে
সংজ্ঞাস্তয়ি। এর মূল্ কার্ হকচ্ছ

যটস্তল্কোন: 01 631 4510

েরর্াথ্ীকদরকক আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা যদওয়া,
িাকদর দুদজোর স্থায়ী সমািান খ্ুকুঁ র্ যের করা
এেং িাকদরকক প্রাসস্তঙ্গক সহায়িা প্রদান

ওকয়েসাইট: www.unhcr.org

করা। সুরক্ষার মকিয স্তরোউল্কমন্ট, যয্মন
অস্তভোসীকদর এমন যকাকনা যদকে যেরি
পাঠাকনা যয্খ্াকন দুদজোগ্রস্থ হওয়ার ভয়
রকয়কে, প্রস্তিকরাি করা। প্রথ্ম আকেদন এেং
পুনস্তেজকেচনার আকেদন, উভয়কক্ষকত্রই সকল্
কায্জিম সম্পককজ ইউএনএইচস্তসআরকক
অেস্তহি করকি হয়। ইউএনএইচস্তসআর
যয্ককাকনা সাক্ষাৎকার ো পুনস্তেজকেচনার
শুনাস্তনকি অংেগ্রহর্ করকি পাকর এেং
যকাকনা আকেদকনর র্নয সুপাস্তরে করকি
পাকর।

আন্তর্জাস্তিক অস্তভোসী সংস্থা (IOM)
েরর্াথ্ীকদর যগাপনীয় সহায়িা প্রদান
ককর এেং ইউকরাপীয় নয় এমন
অথ্জননস্তিক অঞ্চকল্র (EEA) অস্তনয়স্তমি
অস্তভোসী য্ারা যেচ্ছায় িাকদর যদকে
স্তেকর যয্কি চান স্তকন্তু িাকদর যকাকনা
উপায় ো ভ্রমর্ সম্পস্তকজি কাগর্পত্র যনই
িাকদর র্নয র্নয এই সে স্তর্স্তনকসর

International Organisation for Migration.
116 Lower Baggot Street,
Dublin 2.
D02 R252
Freephone: 1800 406 406
যটস্তল্কোন: +353 1 676 0655 ইকমইল্:
iomdublin@iom.int
ওকয়েসাইট: www.ireland.iom.int/

েযেস্থা ককর যদন।
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সংস্থা

কাযজ িি

Legal Aid Board (Smithfield).
48/49 North Brunswick Street,
Georges Lane,
Dublin 7.
D07 PE0C
যটস্তল্কোন: (01) 646 9600
েযাক্স: (01) 671 0200
ইকমইল্:lawcentresmithfield@legalaidboard.ie

আয়ারল্যাকের আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা
আকেদনকারীরা নাগস্তরক আইস্তন সহায়িা
ও সুরক্ষার র্নয িাকদর আকেদন ও
আস্তপকল্, প্রকয়ার্কন আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষা
আস্তপল্ িাইেুযনাকল্ সাহায্য পাওয়ার র্নয
আকেদন করকি পাকরন।

Legal Aid Board (Cork)
Popes Quay Law Centre,
North Quay House,
Popes Quay,
Cork
T23 TV0C
যটস্তল্কোন: + 353 21 455 16 86
েযাক্স: +353 21 455 1690
ইকমইল্:lawcentrecorknorth@legalaidboard.ie
Galway Law Centre (Seville House)
Seville House
New Dock Road
Galway
H91 CKVO
যটস্তল্কোন: +353 91 562 480
েযাক্স: +353 91 562 599
ইকমইল্: lawcentresevillehouse@legalaidboard.ie
আন্তর্জাস্তিক সুরক্ষাপ্রাথ্ী সঙ্গীহীন স্তেশুকদর
র্নয TUSLA - স্তেশু ও পস্তরোর একর্স্তি
িাৎক্ষস্তর্কভাকে আোসন, স্তচস্তকৎসা এেং
সামাস্তর্ক প্রকয়ার্নীয়িা পূরকর্র র্নয

Team for Separated Children Seeking
Asylum,
TUSLA- Child and Family Agency
Sir Patrick Dun's Hospital,
Lower Grand Canal Street,
Dublin 2.
D02 P667

দ্বায়েদ্ধ প্রস্তিষ্ঠান।

যটস্তল্কোন: +353 1 647 7000
েযাক্স: +353 1 647 7008
ওয়েবসাইট: www.tusla.ie
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সংস্থা

কাযজ িি
আইস্তরে যরড িস িার যেচ্ছাকসেককদর
মািযকম র্ািীয় ও আন্তর্জাস্তিক পয্জাকয়
র্রুস্তর ত্রার্ ও মানস্তেক সহায়িা প্রদান ককর

The Irish Red Cross Society.
16 Merrion Square North,
Dublin 2.
D02 XF85

থ্াকক।

যটস্তল্কোন: +353 1 642 4600
েযাক্স: +353 1 661 4461
ইকমইল্: info@redcross.ie
ওয়েবসাইট: http://www.redcross.ie
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