
 ORAC SP/03 (REV 1) 

শরণার্থী মর্যাদার আবেদনকারীবদর সম্পরূক সুরক্ষার জনয আবেদন করার বেষবে গুরুত্বপণূয বেজ্ঞপ্ 

1. ইউররোপীয় ইউনিয়রির ক োর্ট  অব জোনিরের H. N. বিোম আয়োরল্যোরের জোনিে, ইকুয়যোনল্টি এে
ল্’ নবষয়  মন্ত্রী এবং অযোর্নিট কজিোররল্ মোমল্োর রোরয়র আরল্োর  ইউররোপীয় ইউনিয়ি
(েম্পূর  েুরক্ষো) নবনি, 2013 (2013 েোরল্র এে.আই. িং 426) েংর োিি  রো হরয়রে।

2. ইউররোপীয় ইউনিয়ি (েম্পূর  েুরক্ষো) (েংর োনিত) নবনি, 2015 (2015 েোরল্র এে.আই. িং
137) নিম্নবনণটত বযবস্থোনির েংনবনিবদ্ধ ববিতো প্রিোি  রর, যো আিোল্রতর রোয় অিুেরণ  রর:

  রণোর্থী মযটোিোর জিয িতুি আরবিি োরী কয ক োরিো বযনি অনিে অব িয নরনিউনজ
অযোনির  ন্স  নম িোর (ORAC) বরোবর েম্পূর  েুরক্ষোর জরিযও আরবিি  ররত 
পোররবি।  

 বতট মোরি  রণোর্থী মযটোিোর জিয আরবিি অনিষ্পন্ন ররয়রে এমি কয ক োরিো বযনিও
ORAC বরোবর েম্পূর  েুরক্ষোর জরিয আরবিি  ররত পোররবি।

3. েম্পূর  েুরক্ষোর জরিয এমি আরবিরির বযোপোরর ORAC ইউররোপীয় ইউনিয়ি (েম্পূর  েুরক্ষো)
নবনি, 2013 (2013 েোরল্র এে.আই. িং 426) (রযমিভোরব েংর োনিত) কমোতোরব  নেদ্ধোন্ত কিরব
এবং েংনিষ্ট বযনির  রণোর্থী মযটোিোর জিয আরবিি জোনিে এে ইকুয়যোনল্টি নবষয়  মন্ত্রী  ততট  
প্রতযোখ্যোত হরল্ তো তিন্ত  ররব।

4. 2015 সাবের বেবিবে কী রবেবে?

আপবন সম্পরূক সুরক্ষার জনয নেুন আবেদনকারী হবে:

2015 েোরল্র নবনি অিুযোয়ী  রণোর্থী মযটোিোর জিয িতুি আরবিি োরী কয ক োরিো বযনি েম্পূর  েুরক্ষোর 
জরিযও আরবিি  ররত পোররবি,  রণোর্থী মযটোিোর জিয ঐ বযনির আরবিি জোনিে এে ইকুয়যোনল্টি 
নবষয়  মন্ত্রী  ততট   প্রতযোখ্যোত হরল্  নম িোর তো তিন্ত  রর কে নবষরয় নেদ্ধোন্ত কিরবি। এরক্ষরে 
 নম িোর তোরপর ইউররোপীয় ইউনিয়ি (েম্পূর  েুরক্ষো) নবনি, 2013 (রযমিভোরব েংর োনিত) 
কমোতোরব  ও  েম্পূর  েুরক্ষোর জরিয আরবিি োরীর েোক্ষোৎ োররর পর আরবিরির তিরন্তর নবষরয় 
নল্নখ্ত প্রনতরবিি প্রস্তুত  ররবি। আরবিি োরী েম্পূর  েুরক্ষোর জরিয উপযুি ন িো তো উরেখ্  রতঃ 
েুপোনর  প্রণয়ি  রর  নম িোর তো জোনিে এে ইকুয়যোনল্টি নবষয়  মন্ত্রীর  োরে পোঠোরবি।



আপবন সম্পরূক সুরক্ষার জনয েেয মান আবেদনকারী হবে:    
 

2015 েোরল্র নবনি অিুযোয়ী  রণোর্থী মযটোিোর জিয বতট মোরি আরবিি  রো (অনিষ্পন্ন) ররয়রে এমি 
কয ক োরিো বযনিও েম্পূর  েুরক্ষোর জরিয আরবিি  ররত পোররবি,  রণোর্থী মযটোিোর জিয ঐ 
বযনির আরবিি জোনিে এে ইকুয়যোনল্টি নবষয়  মন্ত্রী  ততট   প্রতযোখ্যোত হরল্  নম িোর তো 
তিন্ত  রর কে নবষরয় নেদ্ধোন্ত কিরবি। এরক্ষরে  নম িোর তোরপর ইউররোপীয় ইউনিয়ি (েম্পূর  
েুরক্ষো) নবনি, 2013 (রযমিভোরব েংর োনিত) কমোতোরব  ও  েম্পূর  েুরক্ষোর জরিয 
আরবিি োরীর েোক্ষোৎ োররর পর আরবিরির তিরন্তর নবষরয় নল্নখ্ত প্রনতরবিি প্রস্তুত  ররবি। 
আরবিি োরী েম্পূর  েুরক্ষোর জরিয উপযুি ন িো তো উরেখ্  রতঃ েুপোনর  প্রণয়ি  রর 
 নম িোর তো জোনিে এে ইকুয়যোনল্টি নবষয়  মন্ত্রীর  োরে পোঠোরবি।  

 
5. উপরর উরেনখ্ত িররির বযনিরির কক্ষরে ORAC ির ম SP/04 [ইউররোপীয় ইউনিয়ি (েম্পূর  

েুরক্ষো) নবনি, 2013 (রযমিভোরব েংর োনিত) এর নবনি 3A(1) এর আওতোয় েম্পূর  েুরক্ষো 
ক োষণোর জিয আরবিি] পূরণ  রর তো িোনখ্ল্  রোর মোিযরম েম্পূর  েুরক্ষোর আরবিি  রো 
কযরত পোরর, যো   

 

• বযনিগতভোরব অনিে অব িয নরনিউনজ অযোনির  ন্স  নম িোর, Timberlay House, 79-83 

Lower Mount Street, Dublin 2-এ জমো নিরত হরব,   

 

অর্থবো  
 

• ORAC  োিমোর েোনভট ে কেন্টোর, Timberlay House, 79-83 Lower Mount Street, Dublin 2 
ঠি োিোয় ডো রযোরগ জমো নিরত হরব।  

 

 

6. আপনি েম্পূর  েুরক্ষোর জরিয আরবিি  ররল্ ORAC ির ম SP/05 [ইউররোপীয় ইউনিয়ি 
(েম্পূর  েুরক্ষো) নবনি, 2013 (রযমিভোরব েংর োনিত) এর নবনি 3A(1) এর আওতোয় 
েম্পূর  েুরক্ষো ক োষণোর জিয আরবিি েংনিষ্ট আরও তর্থয] পূরণ  রর এবং তো উপররোি 
ঠি োিোয় িোনখ্ল্  রর আরও তর্থয প্রিোি  ররত পোররি।  নম িোররর  োরে আরবিরির তোনরখ্ 
কর্থর  মন্ত্রী  ততট    রণোর্থী মযটোিো প্রতযোখ্যোি  রর কিোটিে প্রিোরির তোনররখ্র পর 15  োযট নিবে 
অনতক্রোন্ত হওয়োর আরগ কয ক োরিো েময় আরও তর্থয প্রিোি  রো কযরত পোরর।  

 

 

7. http://www.ORAC.ie-এ নরনিউনজ অযোনির  ন্স  নম িোররর ওরয়বেোইরর্ 2013 ও 2015 েোরল্র 
পূণট নবনিরত অযোরেে  রো যোয়।  

 
অনিে অব িয নরনিউনজ অযোনির  ন্স  নম িোর  

20 এনপ্রল্ 2015 

http://www.orac.ie-এ/



