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আপনার কি অকিবাসন এবং আশ্রয় সংক্রান্ত কবষয়য় সাহায়যের প্রয়য়াজন?  
আপনার যা জানা প্রয়য়াজন  
 

আপনি যনি আপিার অনিবাসি এবং আশ্রয় সংক্রান্ত সমসযার জিয আইনি সাহায্যযর সন্ধায্ি থায্েি তাহয্ে এই 
নিয্িে নিোটি আপিার জিয। এটি বযাখ্যা েরয্ব:   

 আপিায্ে আপিার অনিবাসি এবং আশ্রয্য়র সমসযার ক্ষেয্ে ক্ষয নবনিন্ন বযনি বা প্রনত্ািুলনে সাহাযয 
েরয্ত পায্র, 

 আপিার মামোর জিয ক্ষসরাটি নেিায্ব ক্ষবয্ে ক্ষিয্বি, 
 আপনি তায্ির নিয্য়াগ েরার পয্র তায্ির ক্ষথয্ে নে প্রতযািা েরয্ত পায্রি; এবং 
 ক্ষোিও নেেু প্রতযািাময্তা িা হয্ে আপনি নে েরয্ত পায্রি।  

 

িারা সাহাযে িরয়ে পায়রন?  
নবনিন্ন ধরয্ির বযনি এবং প্রনত্াি আয্ে যারা আপিার মামোর নবষয্য় আপিায্ে পরামিে নিয্ত পায্রি বা 
আপিার প্রনতনিনধত্ব েরয্ত পায্রি। এরা ’ক্ষপ্রািাইডার’ (পনরয্ষবা প্রিািোরী) রূয্প পনরনিত। এেজি ‘ক্ষপ্রািাইডার’ 
এমি এেজি উপয্িষ্টা বা আইিজীবী যার ইউয্ে-ক্ষত জিসাধারণয্ে অনিবাসি সংক্রান্ত পরামিে এবং পনরয্ষবা 
ক্ষিওয়ার অিুমনত আয্ে।   

 

আপনি আপিার মামাোয় সাহাযয েরার জিয ক্ষোিও ক্ষপ্রািাইডারয্ে নিয্য়াগ িাও েরয্ত পায্রি। এই নিয্িে নিোটির 
উয্েিয হে, আপনি যনি আপিার মামোর জিয অিয োয্রা ক্ষথয্ে সাহাযয নিয্ত িাি তাহয্ে তায্ত সাহাযয েরা। 
িীয্ি নবনিন্ন ধরয্ির ক্ষপ্রািাইডারয্ির এেটি তানেো ক্ষিওয়া হে যা আপিায্ে আপিার জিয ক্ষসরাটি ক্ষবয্ে নিয্ত 
সাহাযয েরয্ব।    

 

প্প্রািাইডায়রর 
ধরন 

োরা কি িয়রন শয়ের অর্থ  

অকিবাসন 
উপয়েষ্টা 

 অনিবাসি উপয্িষ্টারা আপিায্ে 
অনিবাসয্ির নিয়মুলনে সম্পয্েে  পরামিে 
নিয্ত পায্রি। 

 

 এয্ির ময্ধয নেেু ক্ষেবেমাে সহজ আয়বেন 
সম্পয্েে  পরামিে এবং সহায়তা নিয্ত 
পায্রি। 

 

 অিযরা আরও জটিে আয্বিি েরয্ত 
পায্রি এবং ট্রাইবযেনায়ে আপিার 
প্রকেকনকধত্ব েরয্ত পায্রি।   

 

 নিয্য়াগ েরার আয্গ আপিার সবসময় 
ক্ষিয্খ্ ক্ষিওয়া উনিৎ ক্ষয আপিার উপয্িষ্টার 
ক্ষোি ধরয্ির োয্জর অিুমনত আয্ে।   

 অনিবাসি উপয্িষ্টারা অনিস অি িয  

 আয়বেন হে ক্ষসই িমেুলনে যা আপনি 
ইউয্ে-ক্ষত আপিার থাোর অনধোর সংক্রান্ত 
ক্ষোিও অিুয্রাধ জািায্িার জিয পূরণ 
েয্রি, ক্ষযমি আশ্রয্য়র অিুয্রাধ।  

 

 

 প্রকেকনকধত্ব হে ক্ষযয্েয্ে এেজি ক্ষপ্রািাইডার 
আপিায্ে ট্রাইবুযিায্ে (বা আিােয্ত) ক্ষয 
িনথপেুলনে নিয্য় ক্ষযয্ত হয্ব ক্ষসুলনে প্রস্তুত 
েরয্ত সাহাযয েয্র এবং আপিার পে ক্ষথয্ে 
মামোটি েয্ে।  

  

 

 ট্রাইবযেনাে এেটি স্থাি ক্ষযখ্ায্ি এেজি 
নবিারে আপিার মামোর সম্পয্েে  নসদ্ধান্ত 
গ্রহণ েয্রি।  
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ইনময্গ্রিি সানিে য্সস েনমিিার 
(ওআইএসনস) দ্বারা কনয়কিে হি - 
ওআইএসনস উপয্িষ্টা।  

 

 োয্জর ধরি এবং জটিেতার ওপর নিিে র 
েয্র অনিবাসি উপয্িষ্টারা নতিটি নবনিন্ন 
স্তয্র নিবনন্ধত (োজ েরার জিয 
অিুয্মানিত) হি। 

 

 

 ওআইএসকস দ্বারা কনয়কিে-র অথে হে 
অনিবাসি উপয্িষ্টারা যায্ত িায্োিায্ব এবং 
আপিার স্বাথেরোর জিয োজ েয্রি তা 
নিনিত েরার জিয ওআইএসনস নেেু নিয়ম 
নিনিেষ্ট েয্রয্ে যা অনিবাসি উপয্িষ্টায্ির 
ক্ষময্ি িেয্ত হয়।   

আইনজীবী  ইউয্ে-ক্ষত প্রধািত নতি ধরয্ির আইিজীবী আয্েি যারা অনিবাসি মামোয় সাহাযয েরয্ত 
পায্রি - সনেনসটর, বযানরস্টার এবং িাটে াডে  নেগযাে এনিনেউটিি।  

 আপিার ক্ষোি ধরয্ির আইিজীবী প্রয্য়াজি তা মামোটি এবং ক্ষয োজ েরয্ত হয্ব তার উপর 
নিিে র েরয্ব। 

আমরা িীয্ি নবনিন্ন ধরয্ির আইিজীবী সম্পয্েে  আরও নবস্তানরতিায্ব আয্োিিা েয্রনে:  

 

 আইনজীবীর ধরন কনয়িণ - িারা োয়ের কনয়িণ িয়র?  
সকেকসটর  সনেনসটররা আপিায্ে সরাসনর আইনি 

পরামিে প্রিাি েয্রি।  

 

 তারা আপিার সয্ে সাোৎ েরয্বি, 
আপিার মামোটি বুঝয্বি, সমস্ত 
োগজপয্ের বযবস্থা েরয্বি এবং জনেত 
অিযািযয্ির সয্ে ক্ষযাগায্যাগ েরয্বি।  

 

 নেেু সনেনসটর আিােয্ত হানজর হয্ত 
পায্রি নেন্তু অিযািযরা প্রায়ই তায্ির 
গ্রাহয্ের পয্ে আিােয্ত হানজর হওয়ার জিয 
এেজি বযানরস্টারয্ে নিয্য়াগ েয্রি।  

 সনেনসটররা সনেনসটর ক্ষরুলয্েিি অথনরটি 
(এসআরএ) দ্বারা নিয়নিত হি অথোৎ 
সনেনসটররা যায্ত িায্োিায্ব এবং আপিার 
স্বায্থে োজ েয্রি তা নিনিত েরার জিয 
নিয়মাবেী আয্ে যা তায্ির ক্ষময্ি িেয্ত 
হয়।  

বোকরস্টার  বযানরস্টাররা সনেনসটরয্ির ময্তাই নেেু 
োজ েরয্ত পায্রি ক্ষযমি পরামিে ক্ষিওয়া 
এবং িনথপয্ের খ্সো ততনর েরা।  

 

 তারা আিােত ও ট্রাইবুযিায্ে আপিার 
প্রনতনিনধত্বও েরয্ত পায্রি।  

 

 সাধারণত মামোটির আয্রা অগ্রসর পযোয্য় 
বা মামোটি জটিে হয্ে বযানরস্টারয্ির 
সাহাযয ক্ষিওয়া হয়।   

 বযানরস্টাররা বার স্টযান্ডাডে স ক্ষবাডে  
(নবএসনব) দ্বারা নিয়নিত হি অথোৎ 
বযানরস্টাররা যায্ত িায্োিায্ব এবং আপিার 
স্বায্থে োজ েয্রি তা নিনিত েরার জিয 
নিয়মাবেী আয্ে যা তায্ির ক্ষময্ি িেয্ত 
হয়।  

 

চাটথ াডথ  কেগ্োে 
একিকিউটিি 

 িাটে াডে  নেগযাে এনিনেউটিিরা সনেনসটরয্ির 
ময্তা এেই ধরয্ির োজেমে েরয্ত 

 িাটে াডে  নেগযাে এনিনেউটিিরা নসআইএেএি 
(CILEx) ক্ষরুলয্েিি দ্বারা নিয়নিত হি 
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পায্রি।  

 

 আপিার োজ েরার জিয আপনি ক্ষোয্িা 
সনেনসটর সংস্থায্ে নিয্য়াগ েরয্ে সম্ভবত 
এেজি িাটে াডে  নেগযাে এনিনেউটিিআপিার 
োয্জর নেেুটা েরয্বি।  

 

 িাটে াডে  নেগযাে এনিনেউটিিরা নসআইএেএি 
(CILEx) ইনময্গ্রিি প্রযানিিিার হওয়ার 
জয্িযও আয্বিি েরয্ত পায্রি। এর অথে 
হে তারা তায্ির নিয্জর সংস্থার মাধযয্ম 
অনিবাসি পরামিে এবং পনরয্ষবা ক্ষিওয়ার 
জিয স্বাধীিিায্ব োজ েরয্ত পারয্বি।  

 

অথোৎ িাটে াডে  নেগযাে এনিনেউটিিরা যায্ত 
িায্োিায্ব এবং আপিার স্বায্থে োজ েয্রি 
তা নিনিত েরার জিয নিয়মাবেী আয্ে যা 
তায্ির ক্ষময্ি িেয্ত হয়।  

 

অনিবাসি বা আশ্রয় সংক্রান্ত সাহাযয প্রয্য়াজি এমি ক্ষবনিরিাগ বযনি প্রথয্ম এেজি উপয্িষ্টা বা সনেনসটয্রর োয্ে 
যাি। এেজি িায্ো উপয্িষ্টা বা সনেনসটর নেিায্ব নিবোিি েরয্বি জািার জিয পৃ্া 3 ক্ষিখ্ুি।  

 

আোেয়ে বা ট্রাইবযেনায়ে বোকরস্টাররা  
আপিার মামোটি যনি আিােয্ত বা ট্রাইবুযিায্ে নিয্য় ক্ষযয্ত হয় (য্যমি আপিার আশ্রয্য়র আয্বিি যনি প্রতযাখ্যাি 
েরা হয় এবং আপনি আপীে েরয্ত িাি) তাহয্ে আপনি িাইয্ত পায্রি ক্ষয আপিার পে ক্ষথয্ে মামোটি 
বযানরস্টায্রর ময্তা ক্ষোিও বযনি েেয্বি। 

 

আপিার যনি এেজি সনেনসটর বা উপয্িষ্টা থায্ে তাহয্ে তারা আপিার জিয এেজি বযানরস্টার নিয্য়াগ েরয্ত 
পায্রি (এেমাে স্তর 3-এ নিবনন্ধত ওআইএসনস উপয্িষ্টারা আিােত/ট্রাইবুযিায্ে আপিার প্রনতনিনধত্ব েরার জিয 
এেজি বযানরস্টারয্ে নিয্য়াগ েরয্ত পায্র)। অথবা আপনি নিয্জ এেজিয্ে নিযুি েরয্ত পায্রি। এটিয্ে 
‘পাবকেি অোয়িস’ (সাবেজিীি উপেব্ধতা) বয্ে। আপনি যনি এেজি পাবনেে অযায্িস বযানরস্টার নিযুি েয্রি 
তাহয্ে নেেু োজ আপিায্ে নিয্জয্ে েরয্ত হয্ত পায্র ক্ষযমি োগজপে অিযািযয্ির (য্যমি এেটি আিােত) 
ক্ষিওয়া োরণ ক্ষবনিরিাগ বযানরস্টার এটি েরয্ত পায্রি িা। এটি অবিযই আপিার বযানরস্টায্রর োয্ে জািয্ত 
িাইয্বি এবং তায্ে বুনঝয্য় বেয্ত বেয্বি ক্ষয তারা নে নে েরয্ত পায্রি এবং আপিায্ে নে নে েরয্ত হয্ব।   

 

সব বযানরস্টাররা ‘পাবনেে অযায্িস’ হি িা। নেিায্ব এেজিয্ে খ্ুুঁয্জ পায্বি জািয্ত ‘প্রয্য়াজিীয় ক্ষযাগায্যাগ’ 
ক্ষিখ্ুি।  

এিজন প্প্রািাইডায়রর জনে খরচ প্রোন িরা  
ক্ষবনিরিাগ ক্ষপ্রািাইডার আপিায্ে ক্ষয সাহাযয প্রিাি েয্রি ক্ষসজিয টাো ক্ষিি এবং তায্ির নিয্জর মূেয নিয্জ ঠিে 
েরার অিুমনত আয্ে। বহু ক্ষেয্ে এেজি বযানরস্টায্রর পানরশ্রনমে সনেনসটয্রর পানরশ্রনময্ের সমাি হয়। োয্রায্ে 
নিবোিি েরার আয্গ আপনি এোনধে ক্ষপ্রািাইডায্রর সয্ে েথা বেয্ত পায্রি এবং তায্ির মূেয তুেিা েরয্ত 
পায্রি। নিয্য়াগ েরার আয্গ আপিায্ে নেিায্ব এবং েখ্ি তায্ির টাো নিয্ত হয্ব তা আয্োিিা েয্র ক্ষিয্বি।     

 

আপনার যকে আইকন পরামশথ এবং প্রকেকনকধয়ত্বর জনে টািা প্েওয়ার সামর্থে না র্ায়ি োহয়ে আপকন হয়য়ো 
কেগ্োে এইড বা আইকন সহায়ো প্পয়ে পায়রন। আইনি সহায়তার অথে হে সরোর আপিায্ে আইনি পরামিে এবং 
প্রনতনিনধয্ত্বর খ্রি ক্ষমটায্ত সাহাযয েরয্ব নেন্তু নিনিেষ্ট নেেু ধরয্ির মামোর ক্ষেয্েই এটি পাওয়া যায়, ক্ষযমি 
আশ্রয্য়র মামো এবং আপীে, গাহে স্থয নহংসা বা মািুষ পািার সংক্রান্ত মামো এবং আটে ও জানময্ির মামো। 
সবসময় আপিার ক্ষপ্রািাইডারয্ে নজজ্ঞাসা েয্র ক্ষিয্বি ক্ষয আপনি আইনি সহায়তা ক্ষপয্ত পায্রি নেিা, অথবা 
আপনি নিয্জও সরোয্রর নেগযাে এইড ওয্য়বসাইয্ট নগয্য় ক্ষখ্াুঁজ নিয্ত পায্রি।    
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আপনি যনি আইনি সহায়তা িা ক্ষপয্ত পায্রি তাহয্ে নেেু ওআইএসনস উপয্িষ্টারা নবিামূয্েয আপিায্ে সাহাযয 
েরয্ত পায্রি। আপিার যনি অথে প্রিায্ির সামথেয িা থায্ে তাহয্ে বার ক্ষপ্রা ক্ষবায্িা ইউনিটও আপিায্ে নবিামূয্েয 
আইনি সাহাযয নিয্ত পায্রি, নেন্তু ক্ষোিও উপয্িষ্টা এয্জনি ক্ষযমি নসটিয্জি’স অযাডিাইস বা এেটি ে ক্ষসন্টায্রর 
মাধযয্ম আপিায্ে তায্ির সয্ে ক্ষযাগায্যাগ েরয্ত হয্ব। ক্ষোি উপয্িষ্টা বা প্রনত্ািুলনে আপিায্ে সাহাযয েরয্ত 
পায্র জািার জিয পৃ্া 6-এ ‘প্রয্য়াজিীয় ক্ষযাগায্যাগ’ ক্ষিখ্ুি।   

 

ক্ষপ্রািাইডাররা নেিায্ব মূেয ধাযে েরয্েি ক্ষসই সম্পয্েে  আপনি তায্ির ক্ষয প্রশ্নুলনে নজজ্ঞাসা েরয্ত পায্রি ক্ষসুলনে 
জািার জিয পৃ্া 4-এ ‘আপিার ক্ষপ্রািাইডারয্ির প্রশ্ন নজজ্ঞাসা েরার অনধোর আয্ে’ ক্ষিখ্ুি।   

এিটি িায়ো প্প্রািাইডার কনবথাচন িরা  
নিয্জয্ে সাহায্যয েরয্ত সবয্িয্য় িায্ো ক্ষয োজটি আপনি েরয্ত পায্রি ক্ষসটি হে এেজি িায্ো অনিবাসি 
ক্ষপ্রািাইডার নিবোিি েরা, যায্ত নিনিত েরা যায় ক্ষয আপনি যায্ে নিবোিি েয্রয্েি নতনি নিয়নিত। 
নিয়িণোরীরা নিনিত েয্রি যায্ত তায্ির দ্বারা নিয়নিতরা প্রতযানিত উচ্চ ক্ষপিািানর স্টযান্ডাডে  পূরণ েয্র। ক্ষযমি 
ক্ষপ্রািাইডারয্ির অবিযই:  

 

 আপিায্ে সকেে ির্া বেয়ে হয়ব, 
 আপনার স্বায়র্থ িাজ িরয়ে হয়ব; এবং 
 তায্ির সাম্প্রকেিেম অকিবাসন আইন এবং রীকে সম্পয়িথ  ওয়াকিবহাে থােয্ত হয্ব।     

ওআইএসনস উপয্িষ্টা, সনেনসটর, বযানরস্টার এবং িাটে াডে  নেগযাে এনিনেউটিিয্ির তায্ির নিয়িণোরী আিু্ানিে 
পষেয্ির ধাযে েরা নিয়মাবেী ক্ষময্ি িেয্ত হয়। এই নিয়িণ ক্ষোিও নেেু প্রতযািাময্তা িা হয্ে আপিায্ে সুরো 
প্রিাি েয্র। ক্ষয বযনিরা নিয়নিত িি তায্ির অনিবাসি আইি এবং রীনত সম্পয্েে  সামািয বা এয্েবায্রই িা 
জািয্ত পায্রি।   

 

আপিার জািা ক্ষেউ সুপানরি েরয্েই আপিায্ে ক্ষসই ক্ষপ্রািাইডার বযবহার েরয্ত হয্ব এমি ময্ি েরয্বি িা। এমি 
এেজিয্ে নিবোিি েরুি নযনি নিয়নিত, ক্ষপিািার এবং আপিার মামোটি ুলরুয্ত্বর সয্ে নবয্বিিা েরয্েি।   

 

আপনি যনি নিনিত িা হি ক্ষয ক্ষে আপিায্ে সবয্িয্য় িায্োিায্ব সাহাযয েরয্ত পারয্বি তাহয্ে এেটি উপয্িষ্টা 
এয্জনিয্ত (িাতবয প্রনত্াি বা সরোয্রর পনরয্পানষত এেটি স্বাধীি এয্জনি) যাি বা আপিার সমসযা সমাধায্ি 
সাহাযয েরয্ত পারয্ব নেিা জািয্ত সরাসনর েয্য়েজি ক্ষপ্রািাইডায্রর সয্ে েথা বেুি। নেেু ক্ষপ্রািাইডার প্রথয্ম 
আপিার সয্ে নবিামূয্েয সাোৎ েয্রি নেন্তু নেেু এজিয আপিার ক্ষথয্ে টাো নিয্ত পায্রি, তাই তায্ির সয্ে 
এনবষয্য় েথা বেয্ত িুেয্বি িা।     

 

এেজি ক্ষপ্রািাইডার খ্ুুঁয্জ ক্ষবর েরার জিয পৃ্া 6-এ ‘প্রয্য়াজিীয় ক্ষযাগায্যাগ ক্ষিখ্ুি।  

আপনার প্প্রািাইডারয়ের প্রশ্ন কজজ্ঞাসা িরার অকধিার আয়ে  
আপকন আপনার প্রয়য়াজন ময়ো প্প্রািাইডারয়ের যে খযকশ প্রশ্ন কজজ্ঞাসা িরয়ে পায়রন যতেণ িা আপিার 
নবেল্পুলনে, টাো ক্ষিওয়ার বযবস্থাপে এবং আপিার জ্ঞাতবয অিযািয নবষয়ুলনে সম্পয্েে  আপনি সম্পূণেিায্ব বুঝয্ত 
পায্রি। আপিার জিয ক্ষে সঠিে ক্ষপ্রািাইডার হয্বি ক্ষসই সম্পয্েে  নসদ্ধান্ত ক্ষিওয়ার জিয আপিার োয্ে পযোপ্ত তথয 
থাো নিনিত েরুি। আপনি নজজ্ঞাসা েরয্ত পায্রি:   
 

1. আপনায়ি প্ি কনয়িণ িয়র? আপিার ক্ষপ্রািাইডারয্ে অবিযই নিয়নিত হয্ত হয্ব - ওআইএসনস, 
নসআইএেএি, সনেনসটর ক্ষরুলয্েিি অথনরটি (এসআরএ) বা বার স্টযান্ডাডে স ক্ষবায্ডে র (নবএসনব) মাধযয্ম।  

 

2. আমার আইকন পকরয়ষবার খরয়চর জনে কি আকম আইকন সহায়ো বা অনে প্িায়না সাহাযে প্পয়ে পাকর? 
এেজি িায্ো ক্ষপ্রািাইডার আপনি আইনি সহায়তা ক্ষপয্ত পায্রি নেিা ক্ষখ্াুঁজ েরয্বি এবং ক্ষসটি নিয্য় 
আপিার সয্ে আয্োিিা েরয্বি। আপকন কনয়জ খরচ কেয়েন নাকি আইকন সহায়ো পায়েন প্সটি 
আপনার প্রাপ্ত পকরয়ষবার মান প্রিাকবে িরা উকচৎ নয়।  
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(আপনি এেজি ‘পাবনেে অযায্িস’ বযানরস্টারয্ে নিয্য়াগ েরয্ে আইনি সহায়তার জিয আয্বিি েরয্ত 
পারয্বি িা।) 

 

3. আপকন কিিায়ব চাজথ  িয়রন এবং আপকন কিিায়ব আপনার পকরয়ষবার মূেে কনধথারণ িয়রন? নেেু 
ক্ষপ্রািাইডার তায্ির োয্জর জিয ঘণ্টা প্রনত মূেয ধাযে েয্রি, অিযািযরা এেটি নস্থর মূেয ধাযে েয্রি, 
ক্ষযমি এেটি আয্বিি েরা বা আিােয্ত আপিার প্রনতনিনধত্ব েরার জিয। এোোও আপনি নেনস্তয্ত টাো 
নিয্ত পায্রি নেিা (নিনিেষ্ট সময়োে ধয্র ধায্প ধায্প নবয্ের টাো ক্ষিওয়া) তা নজজ্ঞাসা েরয্ত পায্রি - 
নেন্তু সেয্ে এই সুনবধাটি ক্ষিি িা।      
 

4. আমার চূড়ান্ত কবে িে হয়ব? প্িানও অকেকরক্ত খরচ োগ্য়ব? এেটি িায্ো ক্ষপ্রািাইডার স্পষ্টিায্ব বুনঝয্য় 
বেয্বি ক্ষয আপিার ক্ষথয্ে েখ্ি এবং নেয্সর জিয টাো ক্ষিওয়া হয্ব। আপিার এেমাে ক্ষয োয্জর জিয 
সম্মত হয্য়য্েি ক্ষসই োয্জর জয্িযই টাো ক্ষিওয়া উনিৎ। আপিার ক্ষপ্রািাইডার যনি আপিায্ে আয্রা টাো 
নিয্ত বয্েি তাহয্ে তায্ির অবিযই ক্ষিখ্ায্ত হয্ব ক্ষয ক্ষসটি নেয্সর জিয। আপিার ক্ষিওয়া সমস্ত টাোর জিয 
সবসময় রনসি িাইয্বি। আপিার নবয্ের নবয্রানধতা েরার বা ক্ষসই নবষয্য় অনিয্যাগ জািায্িার অনধোর 
আয্ে।  

 

5. আপকন আমার সয়ে িে ঘন ঘন প্যাগ্ায়যাগ্ িরয়বন এবং কিিায়ব প্যাগ্ায়যাগ্ িরয়বন? আকম আপনার 
সয়ে কিিায়ব প্যাগ্ায়যাগ্ িরব? এেজি িায্ো ক্ষপ্রািাইডার আপিায্ে জািায্বি ক্ষয েখ্ি এবং েত ঘি 
ঘি তারা ক্ষযাগায্যাগ েরয্বি, এবং তারা আপিার মামোর প্রনতটি পযোয্য় সম্পয্েে  আপিায্ে ওয়ানেবহাে 
রাখ্য্বি। নেন্তু তারা যনি ক্ষবি নেেু নিি আপিার সয্ে ক্ষযাগায্যাগ িা েয্রি, তাহয্েও আতনিত হয্বি 
িা - এর অথে হয্ত পায্র ক্ষয আপিার মামোর ক্ষেয্ে জািায্িার ময্তা িতুি নেেু ঘয্টনি।    

আপনার প্প্রািাইডায়রর সয়ে িাজ শুরু িরা  
শুরু ক্ষথয্েই আপিার উনিৎ আপিার ক্ষপ্রািাইডারয্ে ক্ষখ্াোখ্ুনে এবং সৎিায্ব সবনেেু জািায্িা। আপিায্ে 
সঠিেিায্ব সাহাযয েরার জিয তায্ির ক্ষসই সমস্ত নেেু জািা প্রয্য়াজি যা আপিার মামোর সয্ে সম্পনেে ত। ময্ি 
রাখ্য্বি: আপনি আপিার ক্ষপ্রািাইডারয্ে যা নেেু বেয্বি, ক্ষসুলনে তায্ির ক্ষগাপি রাখ্য্ত হয্ব। এোোও, আপিার 
ক্ষপ্রািাইডারয্ে নজজ্ঞাসা েরয্বি ক্ষয আপিায্ে তায্ির ক্ষোি োগজপেুলনে নিয্ত হয্ব। এটি আপিার মামোয় সমসযা 
এবং নবেম্ব এোয্ত সাহাযয েরয্ব।  

 

যখ্ি তারা আপিার জিয োজ েরা শুরু েরয্বি তখ্ি তায্ির অবিযই আপিায্ে মূে নেেু তথয নিয্ত হয্ব 
ক্ষযমি:  

 তারা ক্ষয োজ েরয্ত সম্মত হয্য়য্েি, 
 আপিায্ে নেিায্ব এবং েখ্ি টাো নিয্ত হয্ব; এবং 
 তায্ির পনরয্ষবা সম্পয্েে  সন্তুষ্ট িা হয্ে আপনি নেিায্ব অনিয্যাগ জািায্বি।  

প্রায়ই এুলনে এেটি নিঠিয্ত জািায্িা হয় - বযানরস্টার এবং ওআইএসনস উপয্িষ্টায্ির অবিযই আপিায্ে এেটি নিঠি 
পাঠায্ত হয্ব, নেন্তু সনেনসটররা এই তথয অিয ক্ষোয্িািায্ব আপিায্ে জািায্ত পায্রি। আপিার আপিায্ে ক্ষয 
পরামিে তারা নিয্েি ক্ষসটি সহ আপনার মামো সংক্রান্ত সমস্ত িাগ্জপয়ের িকপ চাওয়ার অনধোর আয্ে (যনিও 
নেেু ক্ষপ্রািাইডার এজিয আপিার ক্ষথয্ে টাো নিয্ত পায্রি)।    

 

এোোও এেজি িায়ো ক্ষপ্রািাইডার:   

 নবিীত এবং সহািুিূনতিীে হয্বি 

 আপিার মামো সম্পয্েে  প্রাসনেে প্রশ্ন নজজ্ঞাসা েরয্বি এবং আপিার েথা শুিয্বি 

 আপিার নবেল্পুলনে আপিায্ে বুনঝয্য় বেয্বি এবং আপিায্ে নিয্জয্ে নসদ্ধান্ত নিয্ত সাহাযয েরয্বি 

 প্রনতটি পযোয্য় নে ঘটয্ে ক্ষসটি বুঝয্ত আপিায্ে সাহাযয েরয্বি এবং আপিায্ে প্রণােীটিয্ত জনেত 
রাখ্য্বি 

 ক্ষোিও নসদ্ধান্ত ক্ষিওয়া হয্ে ক্ষসটি সম্পয্েে , আপিার জিয ক্ষসটির অথে নে এবং ক্ষোিও পরবতী পিয্েপ 
নিয্ত হয্ে ক্ষসটি আপিায্ে বুনঝয্য় বেয্বি 

 নিঠি, োগজপে এবং আপিার জিয তারা ক্ষোয্িা আয্বিি েয্র থােয্ে ক্ষসুলনের েনপ আপিায্ে ক্ষিয্বি।    
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এমি ক্ষপ্রািাইডারয্ে নবশ্বাস েরয্বি িা যারা িাবী েরয্বি ক্ষয তারা আপিার মামোর িোিেয্ে প্রিানবত েরয্ত 
পায্রি বা আপিায্ে নবয্িষ সুয্যাগসুনবধা পাইয্য় নিয্ত পায্রি।  

আকম যকে িায়ো পকরয়ষবা না পাই োহয়ে কি হয়ব?  
মায্ঝ মায্ঝ আপিায্ে বায্জ পনরয্ষবা ক্ষিওয়া হয্ে নেিা ক্ষসটি জািা েঠিি হয়। নসদ্ধান্ত নিয্ত সাহায্যযর জিয 
নিয্জয্ে নজজ্ঞাসা েরুি: 
 

 আমার ক্ষপ্রািাইডার নে আমার জিয ক্ষযটি ক্ষসরা ক্ষসই পরামিে নিয্েি বা েরয্েি? 

 আমার ঠিে ময্ি হয্ে িা এমি নেেু েরার জিয নে আমার ক্ষপ্রািাইডার আমায্ে িাপ নিয্েি বা রাজী 
েরায্িার ক্ষিষ্টা েরয্েি? 

 আমার মামোর ক্ষোিও অগ্রগনত হয্ে বয্ে ময্ি হয্ে িা নেন্তু তা সয্েও আনম নে অয্িে টাো নিনে?    

িায্ো পনরয্ষবায্ে সবসময় টাোর নিনরয্খ্ নবিার েরা যায় িা। বহু প্রনত্াি আয্ে ক্ষযুলনে নবিামূয্েয িায্ো 
পরামিে নিয্য় থায্ে, এবং আপনি ক্ষবনি টাো নিয্েি মায্িই ক্ষসটি ক্ষবনি িায্ো পনরয্ষবা তার ক্ষোয্িা মায্ি ক্ষিই। 
আপনি ক্ষয পনরয্ষবা পায্েি ক্ষসই সম্পয্েে  আপনি সন্তুষ্ট িা হয্ে আপনি এুলনে েরয্ত পায্রি:    

 

 অকিয়যাগ্। আপিার ক্ষপ্রািাইডায্রর সয্ে ক্ষযয্োয্িা সমসযা সম্পয্েে  আপিার অনিয্যাগ েরার অনধোর আয্ে, 
আপনি আইনি সহায়তা ক্ষপয্েও। আপনি এোনধে োরয্ণ অনিয্যাগ েরয্ত পায্রি, ক্ষযমি আপিার 
ক্ষপ্রািাইডার যনি আপিায্ে বায্জ পরামিে এবং/বা পনরয্ষবা ক্ষিয়, অথবা তারা যনি অয্যৌনিে োরয্ণ বা 
তারা ক্ষয োজ েয্রনি ক্ষসইজিয টাো ক্ষিয়।    

 

আপনি যনি ক্ষোিও বযানরস্টার বা সনেনসটর সম্পয্েে  অনিয্যাগ জািায্ত িাি তাহয্ে আপিায্ে অবিযই: 
- তায্ির োয্ে সরাসনর অনিয্যাগ জািায্ত হয্ব এবং আপিায্ে জবাব ক্ষিওয়ার জিয তারা আট সপ্তাহ সময় 

পায্বি 

- আপনি যনি ক্ষোয্িা জবাব িা পাি অথবা ক্ষসটি সম্পয্েে  সন্তুষ্ট িা হি, তাহয্ে তখ্ি আপনি আইনি 
িযায়পােয্ে (নেগযাে ওম্বাডসমযাি) তায্ির ওয্য়বসাইয্ট নগয্য় বা 0300 555 0333 িম্বয্র েে েয্র 
অনিয্যাগ জািায্ত পায্রি।    

 

এেজি ওআইএসনস উপয্িষ্টা সম্পয্েে  অনিয্যাগ জািায্িার জিয ওআইএসনস-ক্ষে সরাসনর তায্ির ওয্য়বসাইয্টর 
মাধযয্ম বা 0345 000 0046 িম্বয্র েে েয্র অনিয্যাগ জািায্ত পায্রি।   

 

আপনি যনি জািয্ত পায্রি ক্ষয নিয়নিত িি এমি ক্ষেউ পরামিে নিয্েি, তাহয্ে তায্ির সম্পয্েে ও আপনি 
ওআইএসনস-ক্ষত অনিয্যাগ জািায্ত পায্রি।  

 

 আপনার প্প্রািাইডার পকরবেথ ন িরা। আপনি িাইয্ে আপিার ক্ষপ্রািাইডার পনরবতে ি েরার অনধোর 
আপিার আয্ে, যনিও এর জিয অনতনরি টাো এবং সময্য়র প্রয্য়াজি হয্ত পায্র, োরণ িতুি 
ক্ষপ্রািাইডারয্ে নিয্য়াগ েরয্ত হয্ব এবং তায্ির আপিার মামোটি সম্পয্েে  জািয্ত হয্ব। এোোও আপিার 
ক্ষপ্রািাইডার আপিার িতুি ক্ষপ্রািাইডারয্ে আপিার োগজপে ক্ষিওয়ার আয্গ তারা ক্ষয োজ েয্রয্ে ক্ষসজিয 
আপিায্ে তায্ির টাো নিয্ত হয্ত পায্র।   

 

আপনি যনি আইনি সহায়তা ক্ষিি এবং ক্ষপ্রািাইডার পনরবতে ি েরয্ত িাি তাহয্ে িতুি ক্ষোয্িা ক্ষপ্রািাইডার 
নিয্য়াগ েরার জিয আপিায্ে বতে মাি ক্ষপ্রািাইডার সম্পয্েে  আিু্ানিেিায্ব অনিয্যাগ জািায্ত হয্ত পায্র। 
নিনিেষ্ট নেেু ধরয্ির মামোয় এর প্রয্য়াজি হয় - নেন্তু সব মামোর ক্ষেয্ে িয়। আপিার ক্ষপ্রািাইডার 
নিয্য়াগ েরার সময় তায্ির ক্ষথয্ে এই সম্পয্েে  ক্ষজয্ি ক্ষিয্বি। 

http://www.legalombudsman.org.uk/
https://www.gov.uk/find-an-immigration-adviser/complain-about-an-adviser

