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আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা আবেদন সম্পতকজ ি িথ্যােলী 

(আশ্রয়প্রাথ্ীর অেস্থা এেং সহায়ক সুরক্ষা) 

আন্তর্জ াতিক সুরক্ষা আইন 2015 এর কার্জক্রম শুরু 

 

 

প্রিয় আবেদনকারী, 

 

আপ্রি আপনার ের্ত িান আশ্রয়িার্থীর্া ও সহায়ক সুরক্ষার আবেদবনর প্রেষবয় আব াকপার্ করপ্রি। 

 

আপনাবক এই িবিত জানাবনা হবে যে, আন্তজত াপ্রর্ক সুরক্ষা ও এই যদবে অেস্থান করার প্রেষবয় র্দন্ত ও প্রনপ্রির্করণ সম্পপ্রকত র্ নরু্ন আইন 

"International Protection Act 2015" োস্তোয়ন হবর্ োবে যেটি আইন ও সির্া প্রেষয়ক িন্ত্রী কর্তত ক 31 তিবসম্বর, 2016 

আনুষ্ঠাপ্রনকভাবে য াপ্রষর্ হবে। 

 

2015 আইন অনুোয়ী Office of the Refugee Applications Commissioner (ORAC) প্রে ুপ্ত করা হবে এেং আন্তজত াপ্রর্ক সুরক্ষা 

প্রেষয়ক র্দন্ত ও প্রনপ্রির্করবণর দাপ্রয়ত্ব আইপ্ররে নাগপ্ররকত্ব িদান ও অপ্রভোসন প্রেষয়ক যসোর অধীবন একটি নরু্ন International 

Protection Office (IPO) যর্ স্থানান্তর করা হব া। The Refugee Appeals Tribunal (RAT) যক একটি আন্তজত াপ্রর্ক সুরক্ষা আবেদন 

পুণঃপ্রেতবেচনার আদা বর্ স্থানান্তর করা হব া। 

 

2015 আইবন প্রকিু চ িান প্রেধান েুক্ত করা হবয়বি োর আব াচয প্রেষয়- (i) ORAC এ জিাকত র্ আশ্রয়িার্থীর্া ও সহায়ক সুরক্ষার আবেদন 

এেং (ii) 2015 আইন য াপ্রষর্ হওয়ার আবগ RAT এর িাধযবি করা পুণঃপ্রেতবেচনার আবেদনসিূহ। 

 

র্তদ নিুন আইবন আপনার েিজ মান আবেদন ো পুণঃতেজবেচনার আবেদবনর সাবথ্ একীভূি হয় িাহবল Transitional Provisions 

Act 2015 অনুর্ায়ী আমরা র্ানুয়াতর 2017 এ আপনার সবথ্ যর্াগাবর্াগ করে। যসসময় আপনাবক আপনার আবেদবনর 

প্রতক্রয়াকরবণর তনতমবে োড়তি িথ্য যদয়ার র্নয েলা হবি পাবর। অনুগ্রহ কবর মবন রাখুন যর্ আমাবদর কাছ যথ্বক তনবদজ শনা না 

পাওয়া পর্জন্ত আপনাবক যকাবনা পদবক্ষপ তনবি হবে না। 

 

এই সিবয়র িবধয আপনার ঠিকানা পপ্ররেপ্রর্ত র্ হব  আিাবদর Customer Service Centre, ORAC/IPO, 79/83 Lower Mount Street, 

Dublin 2, যর্ যোগাবোগ করুন। 

 

এই িপ্রর্প্র প্রপ আইপ্রন িপ্রর্প্রনপ্রধর কাবি যিরন করা হব া। 
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এই র্র্থযাে ীর একটি কপ্রপ, যেটি International Protection Act, 2015 এর আইপ্রন েক্তবেযর সারিিত নয়, যেে কবয়কটি ভাষায় 

International Protection Office এর অধীনস্থ আিাবদর ORAC এর ওবয়েসাইবে (www.orac.ie) পাওয়া োবে। 

http://www.orac.ie/

