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ল াোর াে কেরত পারেন। 
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 ুক্তোিয আপনারক  আপনাে িরেে লেরে লেেত পাঠাযে না। আপনারক লহাম অ্জেস র্া 
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ঝুুঁ জকে আছে। 
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সম্ভার্য েোেে ..................................................................................................................... 8 
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েোেে 2: 5 র্ছরেে িনয মানজর্ক সুেক্ষা মঞ্জুে হওযা .............................................................. 8 
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আপনাে আরর্েন শুরু কো 

লহাম অ্জেস আো করে ল  োছদে সতযই েেণােী/বেবফউবজ সুেক্ষাে িরযািন আছে োো  ুক্তোরিয 

লপ ুঁরছই অ্যাসাইলাছমে োজর্ কেরর্। েবদওো, লোরকযদে অ্জর্েরে অ্যাসাইলাছমে  োজর্ না কেছে পাোে 
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জর্জভন্ন কােণ োকরত পারে।  জে আপজন অ্জর্েরে অ্যাসাইলাম োজর্ না করে োছকন, োহছল আপনারক 

অ্র্েযই আপনাে কােণগুজে র্যাখযা কেরত হরর্। 

অ্যাসাইলাছমে িজিযা র্োকােীন আপনারক সহাযতা কোে িনয একজন আইনবজবেে োকা িরুেী তরর্ 

মরন োখরর্ন ল  আপজন অ্যাসাইলাম োর্ী কেরত লেজে কেরে, লহাম অ্জেরসে মরন হরত পারে আপনাে 

েেণােী সুেক্ষাে প্রছয়াজন লনই।আপনাে আরর্েনর্ট জনর্ন্ধরনে িনয, 0300 123 4193 যে লহাম অ্জেরস 

কে করুন। তাো আপনাে এর্ং আপনাে পজের্াে সম্পরকব  সাধ্ােণ িশ্ন জিজ্ঞাসা কেরর্। আপজন লকন 

অ্যাসাইলাম োজর্ কেরছন যসটা তাো জিজ্ঞাসা কেরর্ না। এোড়াও তাো একটি ঠিকানাও জিজ্ঞাসা কেরর্ 

ল খারন তাো আপনারক অ্যাসাইলাম জিজনং ইউজনট, েুনাে হাউস, 40 ওরযরেসজে লোে, িয়েন CR9 

2BY এে অ্যাসাইলাম জিজনং ইউজনরট একর্ট সাক্ষাত্কারেে িনয অ্যাপরযন্টরমরন্টে িনয একর্ট জর্ঠি 

পাঠাযে। 

আপজন জনিঃস্ব র্া েৃহহীন হরে, আপজন সোসজে অ্যাসাইলাম জিজনং ইউজনরট ল রত পারেন। আপনারক িেরম 

লহাম অ্জেরস কে কোে েেকাে লনই। 

জিজনং ইন্টারভিউ 

লহাম অ্জেরসে সারে আপনাে েুর্ট সাক্ষাত্কারেে িেমর্ট জিজনং সাক্ষাত্কাে র্রে। আপনাে জিজনং 
সাক্ষাত্কারে, লহাম অ্জেস আপজন লক এর্ং আপজন কীভারর্  ুক্তোরিয এরসরছন তা িজতজিত কেরত িশ্ন 

জিজ্ঞাসা কেরর্। আপজন আশ্রয লকন োজর্ কেরছন তাে কােণ র্া কােণগুজে সংরক্ষরপ তাো আপনারক 

জিজ্ঞাসা কেরর্। 

তাো আপনাে আঙ্গরুেে ছাপ এর্ং আপনাে েরটা লনরর্। তােপরে তাো আপনারক একর্ট র্যজক্তেত কােব  র্া 

অ্নয কােিপত্র লেরর্  ারত আপনাে র্যজক্তেত জর্র্েণ জনজেত হয এর্ং আপনাে আশ্রয োজর্ কো হয। 
আপজন আরে  ুক্তোরিয অ্র্স্থান করেরছন জকনা, এর্ং আপজন জেঙ্গােজিন্ট করেরছন র্া অ্নয লকানও 

ইউরোপীয লেরে আশ্ররযে োজর্ করেরছন জকনা তা িানরত লহাম অ্জেস তারেে লেকেব গুজে  ার্াই কেরর্। 
 জে আপনাে জেঙ্গােজিন্টগুজে ইউরোপীয োটারর্রস পাওযা  ায, তরর্ লহাম অ্জেস পরে আপনারক লসই 

লেের্টরত জেজেরয লেওযাে জসদ্ধান্ত জনরত পারে ল খারন আপজন আরে আশ্রয োজর্ করেজছরেন র্া জেঙ্গােজিন্ট 

করেজছরেন। 

লহাম অ্জেস আপনারক সাধ্ােণত একর্ট অ্নুজেজপ িোন কেরর্, সাধ্ােণত অ্নরটেরোন  া জর্নামূরেয। 
আপজন এর্ং লোভাষী এরক অ্পেরক ভাে করে রু্ঝরত লপরে আপজন খুজে ল  গুরুত্বপূণব। 
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আপজন লর্ে করযক ঘন্টা জিজনং ইউজনরট োকরত পারেন। লহাম অ্জেস তােপরে আপনাে োজর্ 

িজিযাকেরণে সময আপনারক আটরক োখরর্ র্া মুজক্ত লেরর্ জকনা তা জসদ্ধান্ত লনরর্। আপনারক জিজনং 

ইউজনরট আটক কো সম্ভর্ নয। 

আপনাে জিজনং সাক্ষাত্কারেে সময, লহাম অ্জেরসে কারছও জিজ্ঞাসা কো উজর্ত ল  আপজন লকানও পুরুষ 

র্া মজহোে দ্বাো পজের্াজেত আপনাে আশ্রয, র্া 'সার্জির্টভ', সাক্ষাত্কাের্ট পছন্দ করেন এর্ং আপনাে 

 জে লকান লোভাষীে িরযািন হয। আপনাে আশ্রয সাক্ষাত্কাের্ট হ'ে অ্জেরসে সারে আপনাে জদ্বতীয 

সাক্ষাত্কাে হরর্  খন আপজন আপনাে আশ্রয োজর্ে জর্ষরয জর্স্তাজেতভারর্ কো র্েরর্ন (নীরর্ লেখুন)। 

সেকােী ওরযর্সাইরট অ্যাসাইলাম োজর্ কোে সম্পরকব  আেও পড়ুন। 

 

িােজমক তেয িশ্নার্েী (জপআইজকউ) 

আপনাে জিজনং সাক্ষাত্কারে র্া তাে পরে, আপজন একর্ট িশ্নার্েীে সঞ্চাে কেরত পারেন 

আপনারক লকানও জনজেবষ্ট দ্বাো লহাম অ্জেরস সমূ্পণব কেরত হরর্ এর্ং জেরে আসরত হরর্ 

তাজেখ। 

এই িশ্নার্েীরত আপনাে মামো সম্পরকব  জর্স্তাজেত িশ্ন েরযরছ এর্ং এর্ট সমূ্পণব কোে িনয 
আপনাে আইনী পোমেব লনওযা উজর্ত কােণ এর্ট আপনাে িমারণে অ্ংে হরর্ be 

আপজন  জে সমযসীমাে দ্বাো িশ্নপত্রর্ট জেজেরয জেরত না পারেন তরর্ আপনাে ল াোর াে কো 
উজর্ত 

লহাম অ্জেস আরে র্া তাে লেষ তাজেরখে জেন লকন তা র্যাখযা কেরত to তরর্ 

আপজন িশ্নার্েীর্ট লেোন না র্া লহাম অ্জেসরক একর্ট লেরর্ন না 

আপজন লকন সমযমরতা এর্ট সমূ্পণব কেরত পােরর্ন না তাে কােণ, লহাম অ্জেস হরত পারে 

িতযাহাে জহসারর্ আপনাে আরর্েন জর্রর্র্না করুন। 

আপনাে  জে আইনিীর্ী না োরক তরর্ আমারেে আইনী কমবকতব া আপনারক জেরত সক্ষম হরত 

পারেন 
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কীভারর্ আেও সময র্াইরত হরর্ তা সহ জকছু পোমেব, তরর্ আপনাে সারে েমবর্ট পূেণ কেরত 

সক্ষম হরর্ন না। 

আপজন র্াডীরত লিেরণে আরে েমবর্টে একর্ট অ্নুজেজপ ততজে করুন 

েপ্তে.  

 

অ্যাসাইলাে ইন্টারচভউ 

আপনাে জিজনং সাক্ষাত্কারেে পরে, আপনাে অ্যাজসজেউজমটােজভউ োকরর্। এই সাক্ষাত্কারেই লহাম 

অ্জেস আপনাে োজর্ে জর্েে সম্পরকব  জিজ্ঞাসা কেরর্। জকছু লোরকো তারেে আশ্রযেেবরনে িনয তাজেখ 

লপরত লর্জে সময অ্রপক্ষা করেন না এর্ং লর্ে করযক মাস ধ্রে অ্রপক্ষা করেন। এই সাক্ষাত্কাে করযক 

ঘন্টা স্থাযী হরত পারে। আপনাে  জে লকানও লোভাষীে িরযািন হয তরর্ জনজেত হরয জনন ল  আপজন লহাম 

অ্জেসরক আরেই িাজনরয জেরযরছন এর্ং তাো জর্নামূরেয একর্ট র্যর্স্থা কেরর্। 
 

সাক্ষাত্কারেে শুরুরত, লহাম অ্জেস আপনারক জিজ্ঞাসা কেরর্ ল  আপনাে  জে লকানও 
জর্জকত্সা েতব োরক এর্ং আপজন এর্ং লোভাষী  জে এরক অ্পেরক লর্ারঝন তরর্ আপজন 
সাক্ষাত্কাে েহণ কোে মরতা  রেষ্ট অ্নুভর্ কেরছন। 
 
আপজন লকানও িমাণ হস্তান্তে কেরত র্ান জকনা তা লহাম অ্জেসও জিজ্ঞাসা কেরর্। লহাম 
অ্জেরস লেওযাে আরে আপনারক অ্র্েযই অ্নয ভাষাগুজেে লকানও িমাণ ইংরেজিরত অ্নুর্াে 
কেরত হরর্। লহাম অ্জেরস লেওযাে আরে আপনাে আইনিীর্ীে কারছ আপনাে িমাণ িেেবন 
কো উজর্ত। আপনাে আইনিীর্ী আপনাে সাক্ষাত্কারেে খুর্ েীঘ্রই আপনাে িমাণ লিেরণে 
পোমেব জেরত পারে। আপনাে সের্োহকৃত লকানও িমারণে অ্নুজেজপ োখরত ভুেরর্ন না। 
 
লহাম অ্জেরসে সাক্ষাত্কােকােী আপনাে পজের্াে এর্ং সামাজিক পটভূজম সম্পরকব  জিজ্ঞাসা 

কেরর্। সাক্ষাত্কাের্ট আপনারক জনজেত কেরতও র্েরর্ ল  আপনাে োজর্ ল  ন অ্জভর ািন র্া 

জেঙ্গ পজের্রযে উপে জভজি করে। সাক্ষাত্কােকােীে জিজ্ঞাসা কো উজর্ত ল  আপজন কীভারর্ 
সরোধ্ন কেরত র্ান, উোহেণস্বরূপ আপজন লকান নামর্ট র্যর্হাে কেরত র্ান এর্ং কী কী েব্দ 
র্যর্হাে কেরত র্ান লসগুজে আপনাে ল  ন অ্জভর্যজক্ত, জেঙ্গ পজের্রযে জেরঙ্গে তর্জেষ্টযগুজে র্ণবনা 

কেরত পারে। তাো আপনারক জিজ্ঞাসা কেরর্ ল  আপজন আপনাে িরেে লেরে কী ভয করেন। 
আপজন কীভারর্ আপনাে ল  ন েৃজষ্টভজঙ্গ র্া জেঙ্গ পজের্য উপেজি কেরত লপরেজছরেন লস সম্পরকব  

তাো আপনারক িশ্ন কেরর্।  জে আপজন আপনাে ল  ন তর্জেরষ্টযে জভজিরত আশ্রয োজর্ করেন, 
ল মন আপজন লছেকৃত, আপনাে ল  ন তর্জেষ্টযগুজে পুরুষ এর্ং মজহোরেে িতযাজেত from এগুজে 

আপনাে র্যজক্তেত ইজতহাস সম্পরকব  িশ্ন। আপজন জনরিে সম্পরকব  কীভারর্ ভার্রছন এর্ং অ্নুভর্ 
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কেরছন লসগুজে জিজ্ঞাসা করুন। তাো আপনারক পূরর্বে র্া র্তব মান অ্ংেীোেরেে সম্পরকব  
আপনাে মূে লেরে র্া িাসজঙ্গক হরে আপনাে সারে ঘরটজছে এমন লকানও জকছু র্ণবনা কেরত 

র্েরর্। লহাম অ্জেস আপনারক অ্র্েযই ল  ন জিযাকোপ র্ণবনা কেরত র্েরর্ না। আপনাে 

মামোে পজেজস্থজত অ্নুসারে িশ্নগুজে পৃেক হরর্। 

সাক্ষাত্কাে লেরষ আপনাে অ্জতজেক্ত তেয লেওযাে সুর াে োকরর্। সাক্ষাত্কারে আরোজর্ত জর্ষযগুজে র্াে 

জেরয আপনাে  ুক্তোরিয োকাে অ্নয লকানও কােণ েরযরছ জকনা তাও আপনারক জিজ্ঞাসা কো হরর্। 

আপনাে সাক্ষাত্কারেে সময  জে আপনাে জর্েজত েেকাে হয তরর্ আপজন জিজ্ঞাসা কেরত 

পারেন। আপজন  জে লকানও িশ্ন রু্ঝরত না পারেন, আপনাে উজর্ত।  জে আপজন লকানও 
তাজেখ র্া অ্নযানয জর্র্েণ মরন না োরখন তরর্ অ্নুমান কোে লর্রয তাই র্ো ভাে, লহাম 
অ্জেরসে মরন হরত পারে ল  আপজন সতয র্েরছন না ('আপনাে জর্শ্বাসর ােযতাে ক্ষজত করে' 

জহসারর্ পজেজর্ত) । 

লহাম অ্জেস সাধ্ােণতিঃ সাক্ষাত্কােগুজে লেয, তরর্ আপজন অ্জেম অ্নুরোধ্ করে তাো তা 

জনজেত কেরত পারেন। সাক্ষাত্কারেে একর্ট জেজখত লেকেব  এর্ং লমরমাজে জিরকে একর্ট 

লেকজেব ং সাধ্ােণত আপজন সাক্ষাত্কাে ঘের্ট ছাডাে আরে আপনারক লেওযা হয। 

আপনাে সাক্ষাত্কারে, আপনারক এমন একর্ট েমব পূেণ কেরত র্ো হরত পারে ল খারন আপজন 
অ্নুমজত জেরযরছন, র্া "সম্মজত", আপনাে োক্তােরেে কাছ লেরক আপনাে লমজেরকে লেকরেব ে 

িনয অ্নুরোধ্ কোে িনয লহাম অ্জেরস। আপজন  জে না র্ান তরর্ এই িনয আপনারক জনরিে 

সম্মজত জেরত হরর্ না। সম্মজত অ্স্বীকাে কো আপনাে আরর্েরনে জসদ্ধান্তরক িভাজর্ত কেরর্ না। 
সম্মজত েমবর্টরত স্বাক্ষে কোে আরে আপনাে আইনিীর্ীে পোমেব জিজ্ঞাসা কো ভাে।  

আপনার আবেদন শুরু করা 

 

প্রোন্ 

আপনার আবেদন শুরু করাআপনার আবেদন শুরু করাআপনার আবেদন শুরু করা 
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আপন্ার েযচিগত সাক্ষী চেেৃচত 

আপনাে জর্রৃ্জতরত আপনাে অ্জভজ্ঞতাগুজেরক LGBTQI + জহসারর্ র্ণবনা কো উজর্ত 

র্যজক্ত। আপনাে জর্রৃ্জতরত আপনারক ল  লকানও অ্তযার্ারেে জর্র্েণ লেওযা উজর্ত 

অ্তীরত ভুেরত পারে। এর্টরত আপনাে ল  লকানও সম্পরকব ে র্ণবনা োকরত পারে। িাসজঙ্গক হরে 

আপনাে একর্ট লেখা উজর্ত 

আপজন লকন আরে আশ্রয োজর্ করেনজন লস সম্পরকব  র্যাখযা। তুজমও 

আপজন লকন জনরিে লেরে জেরে ল রত ভয পান এর্ং লকন আপজন তা লর্াঝারনাে েেকাে 

জর্শ্বাস করুন আপজন জন বাজতত হরর্ন। 

আপনাে র্ক্তর্যর্ট আপনাে িমারণে িধ্ান অ্ংে এর্ং আপনাে আইনিীর্ীে উজর্ত 

আপজন এর্ট িস্তুত সাহা য। সাধ্ােণত, আপজন আপনাে জর্র্েণ জেরয শুরু কেরর্ন 

পজের্াে, আপনাে পডারোনা এর্ং আপনাে ল  লকানও কমবসংস্থান োকরত পারে 

আজে লেে র্া অ্নয লকাোও। আপনাে জকছু জর্র্েণ সের্োহ কো উজর্ত 

ইউরক  াত্রা। তােপরে আপনারক আপনাে লক্ষরত্র িাসজঙ্গক লকানও অ্জভজ্ঞতা র্া ঘটনা র্যাখযা 

কেরত হরর্। লেষ হওযাে সারে সারে তারেে িম অ্নু াযী র্ণবনা করুন 

আপজন লকন জনরিে লেে তযাে কোে জসদ্ধান্ত জনরযজছরেন তা জনরয। আপজন  জে অ্তীরত জন বাজতত 

হন, র্া তাডনা এডারত পজের্াজেত হন, আপনারক এর্ট র্ণবনা কো েেকাে। 

আপজন লকন জেরে ল রত ভয পান এর্ং লক, আপনারক লেষ প বন্ত আপনারক র্যাখযা কেরত হরর্ 

র্া আপজন  া ভয পান 

 

সাক্ষীর চেেৃচত ো সের্েন্ পত্র 

সাক্ষী জর্রৃ্জত র্া র্নু্ধ, পজের্াে এর্ং র্তব মান র্া িাক্তন অ্ংেীোেরেে জর্ঠিগুজে আপনাে ল  ন 

অ্জভর ািন সম্পরকব  আপজন  া র্রেন তা সমেবন কেরত পারে,জেঙ্গ পজের্য, জেঙ্গ িকাে র্া ল  ন 

তর্জেষ্টয এর্ং,  জে ির ািয হয়, আপনাে সারে  া জকছু ঘরটরছ। িরতযরকেই হয়ে যে এই 
িেছনে োকরর্ ,র্া িরযািন হছে, ো নয়। 
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সাক্ষীে জর্রৃ্জত র্া জর্ঠিগুজেরত স্বাক্ষে এর্ং তাজেরখে িরযািন। সাক্ষীযদে পুরো নাম এর্ং ঠিকানা 
সের্োহ কো উজর্ত এর্ং তারেে আইজে’ে একর্ট অ্নুজেজপ সং ুক্ত কো উজর্ত। তারেে 

লকর্েমাত্র তাো সোসজেভারর্ ো িারন যসই জনরয মন্তর্য কো উজর্ত, এর্ং আপজন  জে আপনাে 

উৎপজি লেরে জেরে  ান োহছল কী ঝুুঁ জক হযে  পাছে তা জনরয অ্নুমান কো উজর্ত নয।  জে 

লকানও সাক্ষী জর্রেে লেরক লকানও জর্ঠি পাঠান, োহছল জনজেত করুন ল  আপজন খামর্ট যেন 
আপনাে কাছে োছক। 
 

মেচিমকল চরমপার্ে  

উোহেণস্বরূপ,  জে আপনাে িরেে লেরে আপনারক আিমণ কো হয র্া আপজন অ্সুস্থতাে 
কােরন জর্জকত্সাজধ্ন হন, তাহরে একিন জর্জকত্সক র্া  ল  হাসপাতারে আপনাে জর্জকত্সা  

হরযরছ লসই হাসপাতারেে একর্ট িজতরর্েন গুরুত্বপূণব হরত পারে। 

লেরেে তেয 

LGBTQI + লোকরেে ল মন আপনাে মানর্াজধ্কারেে িজতরর্েন এর্ং লিস জনর্ন্ধগুজেে িনয 
আপনাে িরেে লেরে পজেজস্থজত কী তা লেখায এমন তেযগুজে ক্ষজতে ঝুুঁ জক েরযরছ তা লেখারনাে 

িনয কা বকে হরত পারে what কী ঘটরছ লস সম্পরকব  তরেযে িনয লহাম অ্জেরসে অ্যারক্সস োকা 

উজর্ত িজতর্ট লেরে এর্ং অ্রনক লেরেে সম্পরকব  লেে নীজত এর্ং তেয লনাট েরযরছ। লহাম অ্জেস 

লেরেে তেয জর্রেষণ কেরর্ এর্ং জসদ্ধান্ত লনরর্ ল  তাো  জে মরন করে ল  আপনাে লেরেে 

পজেজস্থজতে অ্েব হে ল  আপনাে গুরুতে ক্ষজতে আেঙ্কা েরযরছ তরর্ এর্ট আপনাে লকসরক 

সহাযতা কেরর্, তরর্ আপজন  জে এই োজর্র্ট সমেবন কোে িনয িমাণ িমা জেরত পারেন ল  

এেজিজর্র্টজকউআই + আপনাে লেরেে লোরকো জন বাজতত হরে। 

 

 

সম্ভােয ফলাফল 

লহাম অ্জেস আপনাে সাক্ষাত্কাে এর্ং িমারণে জভজিরত আপনাে লেরমে জর্ষরয জসদ্ধান্ত লনরর্। এর্ট করযক 

জেন র্া মাস সময জনরত পারে। আপজন  জে  ুজক্তসঙ্গত সমরযে মরধ্য লকানও জসদ্ধান্ত না পান, তাহরে 

আপনাে আইনিীর্ী লহাম অ্জেরসে জর্েেরক র্যারেঞ্জ িানারত পারেন। 

ছযর্ট সম্ভার্য জসদ্ধান্ত র্া ‘েোেে’ েরযরছ। 
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ফলাফল 1: 5 েছমরর জন্য শরণার্ী ের্োদা মদওযা  

 জে আপনারক েেণােী ম বাো লেওযা হয, োহছল আপজন  ুক্তোরিযে নােজেরকে মরতা একইভারর্ 

 ুক্তোরিয কাি, পডারোনা এর্ং সুবেিা োজর্ কোে অ্জধ্কােী হরর্ন। 

পাুঁর্ র্ছরেে লেরষ, েবদ আপজন জনপীডরনে ঝুুঁ জকরত োযকন োহছল আপজন অ্জনজেবষ্টকারেে ছুর্টে িনয 

আরর্েন কেরত পারেন। বেবফউবজ এক্সপাযাে জহসারর্ োকাে জনয আপনাে ছুর্টে আরে আপনারক 

আরর্েন কেরত হরর্। 

.  

েোেে 2: 5 র্ছরেে িনয মানজর্ক সুেক্ষা িোন করেরছ 

এর্ট েেণােী ম বাোে সমান। এর্ট আশ্রয োজর্োে এেজিজর্র্টজকউআই + লোকরেে লক্ষরত্র ির ািয। 

োইট টু লেইম টুেজকরট েেণােীরেে জস্থজত এর্ং মানজর্ক সুেক্ষাে মরধ্য পােবকয সম্পরকব  পডুন। 

েোেে 3: ছুর্টে অ্নয েমব মঞু্জে করে 

লহাম অ্জেস আপনারক ইউরকরত োকাে র্া ‘সীমাে র্াইরে’ সীজমত সমরযে িনয (সাধ্ােণত আডাই 

র্ছরেে িনয) ছাডাে িনয ‘জর্র্ক্ষণ’ ছুর্ট জেরত পারে। এর্ট জর্েে তরর্ উপ ুক্ত হরত পারে, উোহেণস্বরূপ, 

 জে আপজন লকানও জির্টে নােজেরকে সারে সম্পকব  োরখন এর্ং র্যজতিমী পজেজস্থজত োরক তরর্ লকন 

আপজন আপনাে সঙ্গীে সারে ল াে জেরত আজভসাে িনয আরর্েন কোে িনয আপনাে িরেে লেরে জেরে 

ল রত পােরর্ন না। অ্নযানয কােরণও আপনারক জর্র্ক্ষণ ছুর্ট মঞু্জে কো ল রত পারে। 

েোেে 4: িতযাখযান -  ুক্তোরিয আজপরেে অ্জধ্কারেে সারে 

 জে লহাম অ্জেস আপনাে আরর্েন িতযাখযান করে তরর্ আপনাে কারছ সাধ্ােণত আরর্েন কোে 

অ্জধ্কাে োকরর্। আেও তরেযে িনয ‘আজপে’ লেখুন। 

েোেে 5: িতযাখযান -  ুক্তোিয লেরক অ্পসােণ না হওযা প বন্ত আজপরেে অ্জধ্কাে লনই 

লহাম অ্জেস কখনও কখনও ‘স্পষ্ট জভজিহীন’ জহসারর্ আশ্রয োজর্রক ‘িতযজযত করে’ র্রে োজর্ করে। 
এে অ্েব তাো জর্শ্বাস করে ল  আশ্রয োর্ী সেে হরর্ না, এর্ং  ুক্তোিয লেরক আজপে কোে অ্জধ্কাে 

োকরর্ না। এর্ট ঘটরত পারে  জে লহাম অ্জেস জর্শ্বাস করে ল  আপনাে উত্স লেের্ট জনোপে extremely 

অ্তযন্ত জর্েে লক্ষরত্র, লহাম অ্জেস একর্ট োজর্ িতযযন কেরর্  জে তাো মরন করে ল  র্যজক্তর্ট 

এেজিজর্র্টজকউআই + এর্ট অ্তযন্ত জর্শ্বাসর ােয নয You আপজন সাহার যে মাধ্যরম জর্র্াজেক প বারোর্নাে 

িনয আরর্েন কেরত পারেন আইনিীর্ী 
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েোেে:: আজপরেে অ্ননযতম োজি 

িেম মামোয, লহাম অ্জেস আশ্রয িতযাখযারনে জর্রুরদ্ধ আজপরেে সমস্ত অ্জধ্কাে অ্স্বীকাে করে কােণ 

আশ্ররযে োজর্র্ট র্যাখযা কোে িনয পূর্বর্তী আজপে র্া সুর াে জছে You আপজন একিন আইনিীর্ীে 

সাহা য জনরয জর্র্াজেক প বারোর্নাে িনয আরর্েন কেরত পারেন। 

োইট জর্র্াে প বারোর্না টুেজকট োকা সম্পরকব  আেও পডুন।. 

আপীল/আমেদন্ 

 জে লহাম অ্জেস আপনাে আরর্েন িতযাখযান করে, তাহরে সাধ্ােণত আপনাে কারছ  আরর্েন কোে 

অ্জধ্কাে োকরর্। আপনারক িতযাখযারনে জর্ঠির্ট  লিেরণে তাজেরখে 14 জেরনে মরধ্য অ্র্েযই আপনাে 

আজপরেে েমবর্ট োিব -র্টযাে ট্রাইরু্যনারে (ইজমরেেন অ্যান্ড অ্যাসাইোম লর্োে) লিেণ কেরত হরর্। 

আপনাে আজপরেে জসদ্ধান্ত োিব -র্টযাে ট্রাইরু্যনারেে একিন জর্র্ােক কেরর্ন,  া একর্ট আইরনে 

আোেত। জর্র্ােক লহাম অ্জেস লেরক স্বতি। লহাম অ্জেস লকন আপনাে লেম িতযাখযান করেরছ লসই 

কােরণে িজতজিযা িাজনরয আপনারক আপনাে লকস িস্তুত কো উজর্ত। 

আোেরতে আপনাে উপজস্থজত এর্ং একিন লহাম অ্জেরসে িজতজনজধ্ এর্ং জর্র্ােরকে কাছ লেরক আপনাে 

লকস সম্পজকব ত িশ্নগুজেে উিে জেরয ‘িমাণ লেওযাে’ িতযাো কো উজর্ত। আপনাে কারছ োকা লকানও 

সাক্ষী লকও উপজস্থত োকরত হরর্। আপজন হরর্ন ‘আরর্েনকােী’ এর্ং লহাম অ্জেস ‘উিেোতা’ হরর্। 

োইট টু োইম টমজকট র্া র্যঞ্জনাজতে দ্বাো এই জভজেওরত িেম স্তরেে ট্রাইরু্যনাে এর্ং উচ্চ ট্রাইরু্যনারে 

আরর্েন কোে জর্ষরয আেও পডুন। আপজন সেকােী ওরযর্সাইরট আজপরেে তেযও লপরত পারেন। 

োইট টু োইম টমজকট র্া র্যঞ্জনাজতে দ্বাো এই জভজেওরত িেম স্তরেে ট্রাইরু্যনাে এর্ং উচ্চ ট্রাইরু্যনারে 

আরর্েন কোে জর্ষরয আেও পডুন। আপজন সেকােী ওরযর্সাইরট আজপরেে তেযও লপরত পারেন। 

 

আরর্েরন লোপনীযতা 

ট্রাইর্ুযনাে র্া  ুক্তোরিযে অ্নযানয আোেরত আজপেগুজে সর্বিনীন এর্ং ল  লকানও 

িনসাধ্ােরণে সেসয উপজস্থত োকরত পারেন। আপনাে আজপে একই জেরন অ্নযানয আজপে শুনাজন একিন জর্র্ােক 

শুনরর্ন এর্ং অ্নযানয লোরকো শুনরত পারর্ 

আপনাে লকস সম্পরকব  
ল  লকানও আজপরেে সংকল্প (জেজখত জসদ্ধান্ত  া জনধ্বােণ করে 

জর্স্তাজেত কােণগুজে) একর্ট সর্বিনীন েজেে এর্ং এে নাম োকরর্ 

আজপেকােী এর্ং এরত লকান সাক্ষী লেকেব  কো আরছ। এর্ট িেম স্তরেে িনয জর্েে 

ট্রাইর্ুযনাে পার্জেক হরয ওঠাে জসদ্ধান্ত জকন্তু আপাে ট্রাইর্ুযনাে 



11 
 

জনধ্বােণগুজে সাধ্ােণত িকাজেত হয। 

আপজন  জে জনরিে নামর্ট সর্বিনীন কেরত না র্ান তরর্ আপনারক অ্র্েযই ট্রাইর্ুযনােরক র্েরত হরর্। 

আপজন  খন ট্রাইর্ুযনারে আজপে েমবর্ট লিেণ কেরর্ন তখন আপনাে এর্ট র্াওযা উজর্ত। 
ট্রাইর্ুযনােরক েুর্ট জিজনস কোে িনয র্েরত পারেন: 

1. আপনাে নারমে পজের্রতব  আেযরক্ষরত্রে িজতস্থাপন করে র্া,  জে আজপেরক লর্নাম জেন 

এে লেরক সমস্ত নাম সজেরয একর্ট েক্ত কােণ েরযরছ 

সংকল্প। নামগুজে অ্নুজেজপগুজেরত োকরর্ 

সংকল্প আপনারক এর্ং লহাম অ্জেরস লিেণ কো হরযরছ, তরর্ নামগুজে হরর্ 

সর্বিনীন লেকেব  অ্নুজেজপ র্া শুনাজনে ঘরেে র্াইরেে িার্ীরেে মামোে তাজেকায োকরর্ন না। 

২.  জে খুর্ েৃ strong  ়  কােণ োরক তরর্ র্যজক্তেত সারে শুনাজনে র্যর্স্থা োখুন 

ঘরে আে কােও অ্নুমজত লনই। 
ট্রাইর্ুযনারেে শুনাজনে আরে আপনারক জেজখতভারর্ র্ো উজর্ত, জকনা 
তাো আপনাে অ্নুরোরধ্ সম্মত। শুনাজনে জেন এে আরে 

শুরু হয, জনজেত করুন ল  ট্রাইর্ুযনাে কমীো িারনন ল  একর্ট র্যজক্তেত শুনাজন র্া 
নাম িকারেে আরেে লেওযা হরযরছ। 
 
 

আভিলের ফলাফল 

োিব -টিয়াে ট্রাইরু্যনাে লেরক েুর্ট সম্ভার্য েোেে েরযরছ। 

ফলাফল 1: আচপল অ্নু্মোচদত হলেলে 

এে অ্েব আপজন জিরতরছন। লহাম অ্জেস যক আপনারক েেণােী ম বাো র্া মানজর্ক সুেক্ষা লেওযা উজর্ত, 

র্া  জে আপজন জভন্ন জভজিরত, যেমন  ুক্তোরিয আপনাে র্যজক্তেত এর্ং পাজের্াজেক িীর্ন, আপনাে 

আরর্েন যজলতন তরর্ অ্নয ধ্েরণে ছুর্ট লেওযা উজর্ত। 

েবদওো, জর্র্ােক লকানও "আইরনে ত্রুর্ট" করেরছন র্রে েবদ লহাম অ্জেস মছন কছে োহছল োিব -
টিয়াে ট্রাইরু্যনারেে সংকরল্পে জর্রুরদ্ধ আজপরেে অ্নুমজত লর্রয আরর্েন কোে িনয োছদে 14 জেরনে 

সময েরযরছ। লহাম অ্জেস  জে আজপরেে অ্নুমজত পায, োহছল আপনাে মামোর্ট উচ্চ ট্রাইরু্যনারে লিেণ 

কো হরর্। 
 

ফোফে 2: আচপল খাচরজ করা হমযমছ 

এে অ্েব হল যে আপজন লহরে লেরছন। 

 

উচ্চ ট্রাইেুযন্ামল আচপল করার অ্ন্ুেচত মিময আমেদন্ করা 
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ইউনান িেম জর্র্াজেক ট্রাইরু্যনারেে সংকরল্পে জর্রুরদ্ধ উচ্চ ট্রাইরু্যনারে আজপে কোে অ্নুমজতর়ে িনয 

আরর্েন করেন  জে আপজন জর্শ্বাস করেন ল  জর্র্ােক একর্ট ‘আইরনে ত্রুর্ট’ করেরছন। ‘আইরনে ত্রুর্ট’ 

অ্েব জর্র্ােক ল ভারর্ আইন িরযাে করেরছন র্া িমাণ জর্রর্র্না করেরছন তারত ভুে করেরছন এর্ং  জে 

তাো ভুে না করে োরকন তরর্ তাো আপনাে আজপরেে অ্নুমজত জেরত লপরেজছে। 

আপনাে কারছ সংকল্প পাঠারনাে 14 জেরনেও পরে আপনারক জেজখতভারর্ আরর্েন কেরত হরর্ appeal 

আপনাে আইনিীর্ী আপনারক পোমেব লেরর্ন ল  আজপরেে আরর্েরনে িনয আরর্েন সেে হরত পারে জক 

না। আপনাে আরর্েনর্ট িেরম আরর্েন কোে িনয অ্নুমজত লিেণ কো উজর্ত স্তে ট্রাইরু্যনাে। 

োিব -টিয়াে ট্রাইরু্যনাে  জে আজপরেে অ্নুমজত িতযাখযান করে, োহছল আপজন সোসজে উচ্চ ট্রাইরু্যনারে 

আরর্েন কেরত পােরর্ন।  জে উচ্চ ট্রাইরু্যনােও অ্নুমজত িতযাখযান করে, োহছল আপজন একিন 

আইনিীজর্ে সাহা য জনরয জর্র্াজেক প বারোর্নাে িনয আরর্েন কেরত পারেন। 

উচ্চ ট্রাইেুযন্ামলর ভহোভরিং 

 জে োিব -টিয়াে র্া উচ্চ ট্রাইরু্যনাে আপনারক আজপরেে অ্নুমজত লেয, োহছল উচ্চ ট্রাইরু্যনারে শুনাজন 

হরর্। 

শুনাজনরত, উচ্চ-ট্রাইরু্যনাে িেরম জসদ্ধান্ত লনরর্ ল  োিব -টিয়াে ট্রাইরু্যনাে আইরনে ত্রুর্ট করেরছ জকনা। 
উচ্চ ট্রাইরু্যনাে  জে িানরত পারে ল  আইযন লকানও ত্রুর্ট হরযরছ তরর্ তাো েুর্ট কারিে মরধ্য একর্ট 

কেরর্: 

 

জর্কল্পভারর্, উচ্চ ট্রাইরু্যনাে েবদ িানরত পারে ল  োিব -টিয়াে ট্রাইরু্যনারেে জসদ্ধারন্ত আইরনে লকানও 

ত্রুর্ট জছে না োহছল আপনাে আজপেরক র্েখাস্ত কো হলর্। 

উচ্চ ট্রাইরু্যনারেে জসদ্ধান্তগুজে যকাটম  অ্ফ আজপযল আজপে কো ল রত পারে, বকন্তু এর্ট একটি ির্টে 

প্রবিয়া এর্ং আপনারক সাহা য কোে িনয আপনাে একেন আইনিীর্ীে িরযািন হরর্। 

১. তাো এই মামোর্ট িেম জর্র্ােক ট্রাইরু্যনারে লেেত পাঠিরয অ্নয জভন্ন জর্র্ােরকে শুনাজন কেরর্ন; 

অ্ের্া 

২. তাো জনরিোই জসদ্ধান্তর্ট আর্াে লনরর্।  জে উচ্চ ট্রাইরু্যনাে জসদ্ধান্তর্ট পুনোয করে লতারে, তরর্ এর্ট 

সাধ্ােণত অ্নয শুনাজনে পরে কো হরর্।  জে উচ্চ ট্রাইরু্যনাে পুনোয জসদ্ধান্ত লনয তরর্ তাো হয আপনাে 

আজপরেে অ্নুমজত র্া র্েখাস্ত কেরত পারে। 

নতুন একর্ট লেম কো 
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 জে আপনাে আরর্েনর্ট খাজেি হরয  ায এর্ং আপজন আে আজপে কেরত না পারেন, তাহরে 

অ্যাসাইোরমে িনয একর্ট ‘নতুন লেম’ কো সম্ভর্ হরত পারে জকন্তু এর্ট একর্ট ির্টে িজিযা। 

আপজন নতুন িমাণ লপরত র্া আপনাে আজে লেরেে এেজিজর্র্টজকউআই + লোরকে পজেজস্থজতরত  জে লকানও 

পজের্তব ন আরস তরর্ আপজন নতুন োজর্ কেরত পারেন, র্া 'আেও িমা জেরত পারেন' can আপনাে নতুন 

িমাণ িমা লেওযাে িনয আপনারক জেভােপুরেে পের্তী সার্জমেন ইউজনরট অ্ংে জনরত একর্ট 

অ্যাপরযন্টরমন্ট রু্ক কেরত হরর্। জকছু পজেজস্থজতরত আপনাে জেভােপুরে  াওযাে আো কো হরর্ না, 

ল মন।  জে আপজন আটক হন র্া লকানও লমজেরকে সমসযাে কােরণ ভ্রমণ কেরত না পারেন। 

আপজন  সেকােী ওরযর্সাইরট নতুন করে লেম কোে িজিযা সম্পরকব  পডরত পারেন। 

আইন্জীেীর সন্ধান্ করা 

একিন আইনিীর্ী সন্ধারনে িনয, আপজন UKLGIG's website, তাজেকাভুক্ত আইনিীর্ীরেেরেে সারে 

ল াোর াে কেরত পারেন,  াে মরধ্য এমন আইনিীর্ী েরযরছন  ারেে আপনারক লপ কেরত হরর্ এর্ং  

এমন আইনিীর্ী  ারেে জেোে এরেে দ্বাো লপ কো হয। 

 জে আপনাে কারছ আইনিীর্ী লক লেওযাে মত অ্েব  না োরক, তাহরে আপজন জেোে এরে অ্জভজহত 

হরত পারেন। জেোে এে আইনিীর্ীো খুর্ ভাে হরত পারেন কােণ তারেে িাযেই লর্ে অ্জভজ্ঞতা োরক। 

বলগাল এড এে জনয অ্েম িোন কেরর্: 

• আপনাে আশ্রয োজর্ িস্তুত কোে িনয আপনাে আইনিীর্ী 

• িমাযেে অ্নুর্াে 

• িরযািন হরে জর্জকত্সা র্া লেে জর্রেষজ্ঞ জেরপাটব  

• আপনাে আজপে িস্তুত আপনাে আইনিীর্ী 

• আপনাে আইনিীর্ী র্া র্যাজেিাে আপনাে ট্রাইরু্যনারেে শুনাজনে িজতজনজধ্ত্ব কেরত। 

 

আইনী সহাযতা সাধ্ােণত লকানও আইনিীর্ীে পরক্ষ আপনাে পরক্ষ আশ্রয োর্ী জনর্ন্ধরনে িনয লহাম 

অ্জেরস কে কোে িনয, র্া আপজন আটরক না োকরে আপনাে সারে আপনাে আশ্রয সাক্ষাত্কারে অ্ংে 

জনরত পােরর্ন না। এর্ট আশ্রয আরর্েরনে কারিে িনয অ্েব িোন কেরত পারে না  া সেে হওযাে 

সম্ভার্না কম। 

https://uklgig.org.uk/?page_id=100
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আইনী সহাযতা লকর্েমাত্র  জে একর্ট েৃ strong  ়  কােণ হয তরর্ লকানও নতুন আইজন সহাযতাে 

আইনিীর্ীে পজের্তব রনে অ্নুমজত লেরর্। 

আপজন  জে লহাম অ্জেস দ্বাো আটক হন এর্ং লকানও আইজন সহাযতাে আইনিীর্ীে িরযািন হয তরর্ 

কেযাণ অ্জেসরক আইনী েেযজর্জকৎসাে িনয আপনারক সাইন আপ কেরত র্েুন। 

আপনাে লকস িস্তুত কোে িনয আপনাে আইনিীর্ীে সারে করঠাে পজেশ্ররমে জর্ষযর্ট জনজেত করুন। 
আপনাে আেও জকছু কো উজর্ত র্রে মরন করেন িশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। আপজন  জে আপনাে লক্ষরত্র কাির্ট 

সম্পরকব  উজদ্বগ্ন হন তরর্ আমো সাহা য কেরত সক্ষম হরত পাজে - েযা করে আমারেে সারে ল াোর াে 

করুন। 

 াে  াে িরযািন তারেে িনয প বাপ্ত আইনী সহাযতা আইনিীর্ী লনই। ইউরকএেজিআইজি কখনও কখনও 

এমন লোকরেে সহাযতা কেরত পারে  াো জনরিোই আইনিীর্ী খুুঁরি লপরত পারেন জন। 

আপজন আইনী  সহাযতা লপরত পারেন জকনা  তা যেক করুন এর্ং বলগাল এড এছজবি ওরযর্সাইটর্টরত 

আেও বলগাল এড আইনিীর্ীযদে লেখুন  

 

 

আরও তথ্য 

• UKLGIG আইনজীেীবদর তালিকা 

• আপলন আইনী সহায়তা পপবত পাবরন বক না যসটা জানাে জনয লিগাল এড ওবয়েসাইটি যদখুন 

• যে মানুষজন অ্যাসাইলাম োইছেন োছদে জনয সেকাজে তেয 

•  দা োইট টু বেছমন টুলবকট: UK  ইজমরেেন  এর্ং অ্যাসাইোম র্যর্স্থাে সম্পছকম  একর্ট 

জনরেব জেকা 

 

 

https://uklgig.org.uk/?page_id=100
https://righttoremain.org.uk/toolkit/
https://righttoremain.org.uk/toolkit/
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