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আমার শরণার্থী 

আবেদন 

প্রত্যাখ্যান করা 

হবে কক হবে ?   
 

 
 
 
 

আপনি যনি ১৩ আগষ্ট ২০১২ ত্াকরবখ্র পর ননৌকা কবর আসা শরণার্থী হি এবং 

ইনিগ্রেশি এযাগ্রেেগ্রিণ্ট অর্থনরটি (আইএএ) আপিার শরণার্থী আগ্রবিি প্রত্যাখ্যাি 

করার নেদ্ধান্ত নিগ্রে র্থাগ্রক ত্াহগ্রে আপনি এই ত্র্থযগুচ্ছ বযবহার করগ্রত্ পাগ্ররি।  
 
 
 
 
 
 

আপনার পছন্দগুকে: 
 

 
 
 
 

আইএএ আিার শরণার্থী 

আগ্রবিি প্রত্যাখ্যাি 

করার নেদ্ধান্ত নিগ্রেগ্রে. 

 
আিার কী 

করার আগ্রে? 

পছন্দ ১:  স্বেচ্ছাে নিগ্রর যাবার জিয নিপািটগ্রিন্ট অব 

ইনিগ্রেশি এযাণ্ড বিটার প্রগ্রিকশগ্রির েগ্রে স্বযাগাগ্রযাগ 

করুি।

 

পছন্দ ২: আপনি যনি আইএএর পদ্ধনত্ অিযাযয িগ্রি 

কগ্ররি, আপিার িাবী িা স্বশািা হে, বা এগ্রত্ অিয স্বকাি 

এক্তিোরগত্ ভুে হগ্রে র্থাগ্রক, ত্াহগ্রে আপনি স্বিিাগ্ররে 

োনকটি স্বকািটগ্রক আইএএর নেদ্ধান্ত পুিনব টচার করগ্রত্ 

বেগ্রত্ পাগ্ররি।
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আপনি যনি নবচার নবভাগীে পুিনব টচাগ্ররর জিয আগ্রবিগ্রির নেদ্ধান্ত স্বিি (‘পেন্দ ২’) ত্াহগ্রে আপনিিঃ 
 

 আগ্রবিি িাগ্রের করার জিয স্বকাি আইিজীবীগ্রক অর্থ ট নিগ্রত্ পাগ্ররি; 
 

  নেগযাে এইি িনিউএ স্বক ৯২৬১ ৬৩৫৬ িম্বগ্রর স্বিাি কগ্রর স্বিিাগ্ররে স্বকাগ্রিটর নিউটি েইোগ্ররর    

     েগ্রে োক্ষাৎকার চাইগ্রত্ পাগ্ররি; 
 

 আপনি নিগ্রজই িরিগুনে পূরণ ও িাগ্রের করগ্রত্ পাগ্ররি। এই পুিনব টচাগ্ররর আগ্রবিগ্রির জিয 

িরকানর িরিগুনে এই ত্র্থযগুগ্রচ্ছ রগ্রেগ্রে।  
 
আইএএর নেদ্ধাগ্রন্তর ত্ানরখ্ স্বর্থগ্রক অবশযই ৩৫ নিগ্রির িগ্রযয আপিাগ্রক স্বিিাগ্ররে োনকটি স্বকাগ্রিট আগ্রবিি 

িাগ্রের করগ্রত্ হগ্রব, বা এই েিেেীিার বাইগ্রর র্থাকগ্রে েিে বকৃ্তদ্ধর জিয আগ্রবিি করগ্রত্ হগ্রব।   
 
 

নে ফরমগুকে পুরণ করবত্ হবেেঃ 
 

আপিার নত্িটি িরি পুরণ করার িরকার হগ্রব। স্বেগুনে এই গুগ্রচ্ছর িগ্রযয আগ্রে।  
 

 আবেদনপত্র – মাইবেশন এ্যাক্ট  
 

 হেফনামা (সংবোজনী পত্রসহ) 
 

 নকার্ট ফী নদয়া হবত্ অেযাহকত্র জনয আবেদন পত্র 

 
আবেদনপত্র – মাইবেশন এ্যাক্ট  

স্বিিাগ্ররে োনকটি স্বকাগ্রিট আগ্রবিি িানখ্ে করার জিয এিাই প্রযাণ িরি যা আপনি অবশযই পুরণ করগ্রবি। 

১।  েংগ্রযাক্তজত্ িিুিা িরি স্বিখু্ি। 
 

২।  আিােত্গ্রক আপিাগ্রক এই িনেগ্রের নত্িটি (৩) কনপ স্বিোর িরকার হগ্রব।  

 
হেফনামা  

আইএএর নেদ্ধাগ্রন্তর কনপ এর েগ্রে েংগ্রযাজগ্রির জিয এিা িরকার। 
 

৩।  েংগ্রযাক্তজত্ িিুিা িরি স্বিখু্ি।   
 

৪।  েংগ্রযাজিী পগ্রের েগ্রে আইএএর নেদ্ধাগ্রন্তর একটি কনপ েংগ্রযাজি করুি।  
 

৫।  আপনি যনি আইএএর নেদ্ধাগ্রন্তর ত্ানরখ্ স্বর্থগ্রক ৩৫ নিি পর এই আগ্রবিি িাগ্রের কগ্ররি, ত্াহগ্রে 

হেিিািাে অবশযই নবেগ্রম্বর কারণ বযাখ্যা করগ্রবি।  

 
৬।  এই িনেগ্রে আপিাগ্রক স্বকাি আইিজীবী বা জােটিে অব িয পীগ্রের েম্মুগ্রখ্ িস্তখ্ত্ করার 

িরকার হগ্রব। আপনি যনি আিকাগাগ্রর িা র্থগ্রকি, ত্াহগ্রে আপিার আগ্রবিি িানখ্ে করার েিে 

স্বিিাগ্ররে োনকটি স্বকাগ্রিটর স্বকউ আপিার জিয এিা করগ্রত্ পাগ্ররি।  

৭।  আিােত্গ্রক আপিাগ্রক এই িনেগ্রের িুইটি (২) কনপ স্বিোর িরকার হগ্রব। 

 

নকার্ট ফী নদয়া হবত্ অেযাহকত্র জনয আবেদন পত্র  

৮।  োযারণত্িঃ আিােগ্রত্ আপিার আগ্রবিিপে িানখ্ে করার জিয িী নিগ্রত্ হে। আপিার যগ্রর্থষ্ট অর্থ ট  

    িা র্থাকগ্রে আপনি িী স্বিো হগ্রত্ অবযাহনত্র জিয আগ্রবিি করগ্রত্ পাগ্ররি।  
 

৯।  আপিাগ্রক এই িরি স্বকাি আইিজীবী বা জােটিে অব িয পীে বা আিােগ্রত্র স্বকাি  

       কি টকত্টার েম্মুগ্রখ্ িস্তখ্ত্ করার িরকার হগ্রব। আপনি যনি আিকাগাগ্রর িা র্থগ্রকি, ত্াহগ্রে আপিার  

       আগ্রবিি িানখ্ে করার েিে স্বিিাগ্ররে োনকটি স্বকাগ্রিটর স্বকউ আপিার জিয এিা করগ্রত্ পাগ্ররি।  

. 
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আপনার ফরম দাবয়র করােঃ  
 

 ০৮ ৯২৬৮ ৭২০৮ িম্বগ্রর িযাক্স কগ্রর েব িস্তখ্ত্ করা িরি পাঠাি  বা  
 

 

 আপিার নিকিস্থ স্বিিাগ্ররে স্বকািট স্বরক্তজ টি অনিগ্রে প্রিাি করুি। আপনি যনি পাগ্রর্থ ট র্থাগ্রকি,   

      স্বরক্তজটি অনিে হগ্রচ্ছ স্বেগ্রভে ৬, ১ নভগ্রটানরো এনভনিউ, পার্থ ট  বা 
 

 

 অিোইগ্রি এখ্াগ্রি জিা নিিিঃ  http://www.fedcourt.gov.au/online-services/elodgment 

 

সময়সীমা মবন রাখ্নু 

আপনি অবশযই েব িস্তখ্ত্ করা িরি যত্ শীঘ্র েম্ভব অিোইগ্রি, িযাক্স কগ্রর বা স্বিিাগ্ররে োনকটি স্বকাগ্রিট 

প্রিাি করগ্রবি। যনি আইএএর নেদ্ধাগ্রন্তর ত্ানরখ্ স্বর্থগ্রক ৩৫ নিগ্রির স্ববনশ পগ্রর জিা স্বিি ত্াহগ্রে আপিার 

আগ্রবিি প্রত্যাখ্যাি করা হগ্রত্ পাগ্রর।  
 

 

নফডাবরে সাককটর্ নকাবর্ট আবেদন করার পর কী করবত্ হবেেঃ  
 

শুনাকন 

আপিার আগ্রবিিপে িানখ্ে করার পর আপিাগ্রক স্বকাগ্রিট প্রর্থি হাক্তজরার নিি জািাি হগ্রব, স্বযনিি 

আপনি অবশযই হাক্তজর হগ্রবি। আপনি যনি এনিি স্বকাগ্রিট হাক্তজর িা হি, আপিার আগ্রবিি বরখ্াস্ত করা 

হগ্রত্ পাগ্রর এবং আপিাগ্রক আইিেংক্রান্ত খ্রচ নিগ্রত্ হগ্রব।  
 

 

আইনগত্ সহায়ত্া  

অনভবােগ্রির নেদ্ধান্ত পুিনব টগ্রবচিা েম্পনকটত্ েকে আইিগত্ নবষেগুনে জটিে। স্বকাি আইিজীবী 

নিগ্রোগ্রগর আনর্থ টক োির্থ টয র্থাকগ্রে, স্বেিাই েগ্রব টাত্তি করণীে কাজ। আিােগ্রত্র কি টচারীরা আপিাগ্রক 

স্বকাগ্রিটর িরি ও পদ্ধনত্গত্ প্রগ্রে োহাযয করগ্রত্ পাগ্ররি, নকন্তু আইিগত্ পরািশ ট নিগ্রত্ পাগ্ররি িা।  
 
 

আদেবত্র সবে নোগাবোগ  

আিােগ্রত্র স্বরক্তজটির েগ্রে আপিার িািোর ত্গ্রর্থযর জিয বা আিােত্গ্রক স্বকাি ত্র্থয স্বিো িরকার হগ্রে 

আপনি স্বযাগাগ্রযাগ করগ্রত্ পাগ্ররি। আপনি েরােনর নবচারগ্রকর েগ্রে স্বযাগাগ্রযাগ করগ্রত্ পাগ্ররি িা।  
 

আিােত্গ্রক এবং ইনিগ্রেশি এযাণ্ড বিটার প্রগ্রিকশগ্রির িন্ত্রীর উকীেগ্রক আপিার বত্টিাি স্বযাগাগ্রযাগ্রগর 

টঠকািা জানিগ্রে রাখ্া গুরুত্বপূণ ট, কারণ ত্াাঁগ্রির আপিার েগ্রে স্বযাগাগ্রযাগ করার িরকার হগ্রত্ পাগ্রর। 

আপিার স্বযাগাগ্রযাগ্রগর টঠকািাে পনরবত্টি হগ্রে, আপনি অবশযই যত্ শীঘ্র েম্ভব আিােত্গ্রক এবং 

ইনিগ্রেশি এযাণ্ড বিটার প্রগ্রিকশগ্রির িন্ত্রীর উকীেগ্রক নেনখ্ত্ভাগ্রব ত্া জািাগ্রবি। আপনি স্বিাভাষী 

স্বিনেগ্রিাি োনভটেগ্রক ১৩১ ৪৫০ িম্বগ্রর স্বিাি কগ্রর আিােগ্রত্র েগ্রে স্বযাগাগ্রযাগ করগ্রত্ পাগ্ররি।  
 

 

আইনসংক্রান্ত খ্রচ 

আপিার আগ্রবিি যনি েিে িা হে, ত্াহগ্রে েম্ভবত্ আপিাগ্রক ইনিগ্রেশি এযাণ্ড বিটার প্রগ্রিকশগ্রির 

আইিেংক্রান্ত খ্রচ নিগ্রত্ হগ্রব। আপিাগ্রক নিগ্রত্ হগ্রব স্বিাি অগ্রর্থ টর পনরিাণ হাজার হাজার িোর হগ্রত্ 

পাগ্রর। আপিাগ্রক যনি খ্রচ নিগ্রত্ আগ্রিশ করা হে, এবং আপনি যনি ত্া িা স্বিি, ত্াহগ্রে আপনি আবার 

কখ্িও অগ্রিনেো আেগ্রত্ পারগ্রবি নক িা ত্ার উপর প্রভাব স্বিেগ্রত্ পাগ্রর।  

 
 

ত্র্থয মাত্র 

এই ত্র্থয স্বকবেিাে োযারণ পর্থ নিগ্রিটগ্রশর উগ্রদে্গ্রশ স্বিো হে এবং এিা আইনি পরািগ্রশ টর নবকল্প নহোগ্রব 

বযবহা করা উনচৎ হগ্রব িা।  

 

 

http://www.fedcourt.gov.au/online-services/elodgment
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আদােবত্র কাবছ আপনার আবেদন করার পর নকার্থায় আইকন 

সহায়ত্া পাওয়া োবেেঃ  
 
আপনি যনি স্বকাি উকীে নিগ্রোগ করগ্রত্ েির্থ ট িা হি, ে এযাগ্রক্সে 

আপিাগ্রক োহাযয করগ্রত্ পাগ্রর। আপিাগ্রক ত্াগ্রিরগ্রক নিগ্রত্ হগ্রবিঃ   

 
১।   স্বিিাগ্ররে োনকটি স্বকাগ্রিট আপিার আগ্রগই জিা স্বিো িরিগুনের কনপ; এবং 

২।  ে এযাগ্রক্সগ্রের ‘স্বপ্রা স্ববাগ্রিা স্বরিাগ্ররগ্রের জিয আগ্রবিি’ এর িরি।  

 
এগুনে িাকগ্রযাগ্রগ এখ্াগ্রি পাঠািিঃ  

 
Law Access 
M249 
The University of Western Australia 
35 Stirling Highway, Crawley WA 6009 

 
অর্থবা ইগ্রিইে কগ্রর পাঠাি এখ্াগ্রিিঃ  lawaccess@lawaccess.net.au 

 

র্ীকা – আপকন েকদ “েকহর্ভ টত্ ফাষ্ট ট্র্যাক আবেদনকারী” হন ো আপনাবক “চভ ড়ান্ত পকরচয়পত্র” 

নদয়া হবয় র্থাবক, হবে আপনাবক অনয আদােবত্ আবেদন করবত্ হবে। েকহর্ভ টত্ ফাষ্ট ট্র্যাক 

আবেদনকারী এ্েং চভ ড়ান্ত পকরচয়পবত্রর জনয দয়া কবর ত্র্থয পত্র নদখ্নু।  
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নমুনা মাত্র 

                     পভরণ করার জনয কনবদটশােেী 

আবেদনপত্র – মাইবেশন এ্যাক্ট  
 
১। িাইগ্রেশি এযাট ১৯৫৮ (কর্থ) এর এে.৪৭৬ যারার অযীগ্রি এবং যখ্ি এে.৪৭৭ যারার অযীগ্রি েিে বৃে্ক্তদ্ধও 

চাওো হে ত্া েহ কায টনববরণী শুরু করগ্রত্ এই িরি বযবহার করা হে।  

২। আপনি অবশযই পষৃ্ঠা ১ এর পািগ্রিগ্রশ পাঠাগ্রিার টঠকািার বণ টিা পূরণ করগ্রবি। আপনার 

আবেদনসংক্রান্ত সে পত্র য াগাব াগ এখ্াগ্রি নেনখ্ত্ িাকগ্রযাগ্রগ পাঠাগ্রিার টঠকািাে পাঠাি হগ্রব এবং এই 

টঠকািাে িাকগ্রযাগ্রগ পাঠাি কায টনববরণীর েব িনেেপে আপিার উপর জারী করা হগ্রেগ্রে বগ্রে নবগ্রবচিা 

করা হগ্রব। আপিার টঠকািাে যনি পনরবত্টি হে, আপনি োত্ নিগ্রির িগ্রযয অবশযই পাঠাগ্রিার টঠকািার 

স্বিাটিশ িাগ্রের করগ্রবি, এবং েকে পক্ষগ্রক ত্ার কনপ নিগ্রবি; আইি ৬.০২ স্বিখু্ি।   

৩। আগ্রবিগ্রির প্রগ্রত্যক নভনত্ত অবশযই স্বকাি এক্তিোরভূি ভুে নিণ টে করগ্রব স্বয কারগ্রণ িাবী করা হে স্বয 

পুিনব টচাগ্ররর অযীি অনভবােি নেদ্ধান্ত িাইগ্রেশি এযাট ১৯৫৮ এর উপযারা ৪৭৪(২) এর স্বিো অগ্রর্থ টর 

অযীগ্রি ‘োযারণ িিার নেদ্ধান্ত’ িে। কী ভাগ্রব প্রগ্রত্যক নভনত্ত নেদ্ধাগ্রন্তর েগ্রে েম্পনকটত্ ত্া আিােগ্রত্র 

অিুযাবগ্রির জিয স্বযি যগ্রর্থষ্ট হে, এভাগ্রব প্রগ্রত্যক নভনত্তর নববরণ অবশযই নিগ্রত্ হগ্রব, নেদ্ধাগ্রন্তর কারণ, 

নেদ্ধাগ্রন্তর পনরনস্থনত্, বা নেদ্ধান্ত েহণ করার েগ্রে জনিত্ পদ্ধনত্, যাই ঘিিা স্বহাক িা স্বকি। 

৪। উপকূে নিগ্রে প্রগ্রবশ করা স্বকাি বযক্তির আগ্রবিিপগ্রে স্বকাি ইক্তণ্ডগ্রপগ্রেন্ট প্রগ্রিকশি এযাগ্রেেগ্রিন্ট 

নরনভউোগ্ররর স্বকাি অিুগ্রিািগ্রির নবস্তানরত্ নববরণ র্থাকগ্রত্ হগ্রব যার প্রনত্দ্বক্তিত্া করা হগ্রেগ্রে, এবং 

অিুগ্রিািি স্বয আইিািুোগ্রর করা হে িাই স্বে নবত্গ্রকটর নভনত্তর নিগ্রিটশ করগ্রত্ হগ্রব। র্কেষ্যবত্র 

কসদ্ধাবন্তর প্রকত্দ্বন্দ্বিত্া করার জনয সময় েৃন্দ্বদ্ধ চাওয়ার প্রবয়াজন নাই (অর্থ টাৎ; নে কসদ্ধান্ত 

এ্খ্নও করা হয় নাই ককন্তু োর পর নকান প্রকত্বেদন ো অনুবমাদন করা হবত্ পাবর)।  

৫। নেদ্ধাগ্রন্তর কনপ ও অিয স্বকাি প্রিাণেহ নিভটরশীে স্বকাি কারগ্রণর নববরণ েংযুি কগ্রর আগ্রবিিকারী 

অবশযই এক বা একানযক হেিিািা িনর্থবদ্ধ করগ্রবি। যনি েিগ্রের বকৃ্তদ্ধ চাওো হে, ত্াহগ্রে হেিিািাগ্রত্ 

নবেগ্রম্বর কারণ বযাখ্যা কগ্রর প্রিাণ অন্তভূটি র্থাকগ্রব এবং স্বকি আগ্রবিিকারী আিােগ্রত্র িযােনবচার 

পনরচােিার োগ্রর্থ ট েিগ্রের বকৃ্তদ্ধ িিজরু করা প্রগ্রোজি িগ্রি কগ্ররি ত্া স্বিখ্াগ্রত্ হগ্রব (িাইগ্রেশি এযাট 

১৯৫৮ এর ৪৭৭(২) যারা স্বিখু্ি)। 

৬।   আগ্রবিিকারী যনি িাবী করা উপশগ্রির নবষগ্রে যুক্তিযুি ঘিিা উত্থাপি করগ্রত্ িা পাগ্ররি, ত্াহগ্রে ৪৪.১২ 

আইগ্রির অযীগ্রি চূিান্ত শুিানি োিাই আগ্রবিি বানত্ে করা হগ্রত্ পাগ্রর।  

৭। আপিার আগ্রবিি যনি েিে বকৃ্তদ্ধর বা অিয স্বকাি আোপাগ্রোচিািূেক, অন্তব টত্ীকােীি বা আগ্রগই শুরু 

হগ্রেগ্রে এিি স্বকাি কায টনববরণীর পদ্ধনত্গত্ আগ্রিশ হে, ত্াহগ্রে আপনি আগ্রবিিটিগ্রক িািোর িত্ 

বযবহার করগ্রবি।  

৮। আিােত্ যনি নভন্ন আগ্রিশ িা স্বিে, স্বকাি আগ্রবিি বা ত্ৎেগ্রে িাগ্রেরকৃত্ অিািয িনেেপে আগ্রবিগ্রির 

শুিানির জিয যায ট নিগ্রির আগ্রগ োত্ নিগ্রির কি েিগ্রে জিা স্বিো যাগ্রব িা; আইি ৬.১৯ স্বিখু্ি। আইি 

স্বিগ্রি িা নিগ্রে বা আিােত্ নভন্ন আগ্রিশ িা করগ্রে অবশযই হাগ্রত্ কগ্রর জিা নিগ্রত্ হগ্রব। আগ্রবিিপে এবং 

অিযািয িনেেপে নিপািটগ্রিন্ট অব ইনিগ্রেশি এযাণ্ড বিটার প্রগ্রিকশগ্রির কাগ্রে পাটঠগ্রে জিা স্বিো যাে।  

৯। আপনি যনি হাগ্রত্ নেগ্রখ্ এই আগ্রবিিপে পূরণ কগ্ররি এবং স্বকাি অংগ্রশ অনযক জােগার প্রগ্রোজি স্ববায 

কগ্ররি, ত্াহগ্রে প্রগ্রোজিিত্ আোিা পাত্া স্বযাগ করগ্রবি।  

  ১০।   সম্পন্ন করার পর, িূে আগ্রবিিপে ও একটি কনপ এ বযাপাগ্ররর প্রগ্রত্যক পগ্রক্ষর জিয আিােগ্রত্র  

           স্বরক্তজটিগ্রত্ আপিাগ্রক িাগ্রের করগ্রত্ হগ্রব। আিােত্ িূে কনপ স্বরগ্রখ্ োপগ্রিাহর স্বিো কনপগুনে আপিাগ্রক  

           স্বিরৎ নিগ্রব। আপনি অিয পক্ষ বা পক্ষগুনের কাগ্রে এক কনপ জিা নিগ্রবি এবং এক কনপ আপিার   

           প্রিাণেরূপ রাখ্গ্রবি।  



 

 

 

State 

  ফাাঁকা রাখ্ুন।                       স্বপাষ্টগ্রকাি  
  

                                                                                                                     

 

নফডাবরে সাককটর্ নকার্ট িাইে িম্বর  
 

 অে অবেকেয়া                                                            আপনার পভণ ট নাম কেখু্ন 
 

নরন্দ্বজষ্ট্েেঃ পার্থ ট.................................... 
 

 
 

         এ্ইস্থাবন আবেদনপত্র দাকখ্ে করবত্ হবে। 

আপনার কনকর্স্থ শহর েযেহার করুন,  

নেমন পার্থ ট, ডারউইন, কসডনী ো নমেবোণ ট। 

   আহগ্রিি চাি ............................................... 

                            আগ্রবিিকারী(রা) 

   আগ্রবিিকারী(স্বির) েদ্মিাি(গুনে)  

                        [স্বরক্তজটির বযবহাগ্ররর জিয িাে] 

 

 
ইকমবেশন এ্যাণ্ড েডটার প্রবর্কশবনর মন্ত্রী  

প্রর্থি প্রনত্বািী 
 

[বা] 

 
ইকমবেশন এ্যাবসসবমন্ট অর্থকরষ্ট্র্ 

নদ্বত্ীে প্রনত্বািী 
 

 

আবেদন – মাইবেশন এ্যাক্ট  
 

আগ্রবিিকারী আগ্রবিি কগ্ররি স্বয িাইগ্রেশি এযাট ১৯৫৮ এর ৪৭৬ যারার অযীগ্রি আিােগ্রত্র এক্তিোরভূি 

ক্ষিত্া বযবহার কগ্রর ২ এর পাত্াে বনণ টত্ অনভবােি নেদ্ধাগ্রন্তর নবরুগ্রদ্ধ স্বকি প্রনত্কাগ্ররর বযবস্থা িিজরু করা 

হগ্রব িা প্রনত্বািীগ্রক ত্ার কারণ স্বিখ্াগ্রিার আগ্রিশ কগ্ররি। 

 

 প্রর্থম আদােবত্র ত্াকরখ্

           
 
         ফাাঁকা রাখ্ুন। 

এই আগ্রবিি শুিানির জিয ত্ানেকাবদ্ধ হগ্রেগ্রে (আিােগ্রত্র স্থাি): ................................................................ 

আিােগ্রত্র ত্ানরখ্ ও েিে (স্বরক্তজটি কি টচারী পূরণ করগ্রবি):                                  েকাে/নবকাে          িাে। 

েব পক্ষ বা ত্াগ্রির আইনি প্রনত্নিনযগ্রির এই শুিানিগ্রত্ হাক্তজর র্থাকা উনচৎ। স্বকাি পক্ষ হাক্তজর র্থাকগ্রত্ বযর্থ ট হগ্রে 

নিিল্ট আগ্রিশ স্বিো স্বযগ্রত্ পাগ্রর। আিােত্ েব আোপাগ্রোচিািূেক বা চূিান্ত নবষেগুনে শুিগ্রত্ বা নিয টারণ 

করগ্রত্ পাগ্রর, বা ভনবষযগ্রত্ কায টনববরণী পনরচােিার নিগ্রিটশ নিগ্রত্ পাগ্রর।  
 
 

 

                                                         ফাাঁকা রাখ্ুন। (পগ্রক্ষ) স্বরক্তজিার  

ত্ানরখ্িঃ ........../.........../.............. 
 
 
 

যার পক্ষ হগ্রে িাগ্রের করা হে 

প্রস্তুত্কারক আইিজীবীর স্বকাি 

ে িাগ্রি টর িাি 

অগ্রিনেোে স্বপ্ররগ্রণর টঠকািা 

 
ইগ্রিইে নিএক্স 
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আবেদনকারী/নদর কেেরণ 
 

এই কায টনববরণীগ্রত্ আগ্রবিিকারী বা আগ্রবিিকারীগ্রির স্বকউ নক বত্টিাগ্রি অনভবােি আিকাগাগ্রর আগ্রেি?
 

হা াঁ িা 
 

“হাাঁ”নত্ ষ্ট্র্ক কদন েকদ আপকন েত্টমাবন 

অকর্োসন আর্কাগাবর র্থাবকন। না র্থাকবে 

“না” নত্ ষ্ট্র্ক কদন।                                               

 

অকর্োসন কসদ্ধাবন্তর কেেরণ (বাক্স নিব টাচি করুি এবং অনভবােি নেদ্ধাগ্রন্তর নববরণ স্ব াকাি ) 
 

ট্রাইবুিাগ্রের স্বিো নেদ্ধান্ত 
 

ট্রাইবুিাগ্রের িািিঃ      .................................................................................................................... 

নেদ্ধাগ্রন্তর ত্ানরখ্   ........../.........../..............  

আপনি নক েুরক্ষা নভোর জিয আগ্রবিি কগ্ররগ্রেি? 
 

হা াঁ িা 
 

 
 

ইনিগ্রেশি এযাগ্রেেগ্রিন্ট অর্থনরটি  
 

নেদ্ধাগ্রন্তর ত্ানরখ্িঃ    …17……../…9…/…2015……….. 

 
 
এ্ই োবে ষ্ট্র্ক কদন এ্েং ইকমবেশন এ্যাবসসবমন্ট 

অর্থকরষ্ট্র্র কসদ্ধবন্তর ত্াকরখ্ আপনার পাওয়া কচষ্ট্ি 

নর্থবক এ্খ্াবন কেখু্ন  

 (কদন/মাস/েছর)                         

   
 

িাইগ্রেশি এযাগ্রটর অযীগ্রি িন্ত্রী বা অিয স্বকাি বযক্তির গহৃীত্ নেদ্ধান্ত। 

 
নেদ্ধান্ত েহণকারীর িািিঃ    .............................................................................................................. 

ত্াাঁর পিবীিঃ  ................................................................................................................................... 

নেদ্ধান্ত েহগ্রণর ত্ানরখ্িঃ  ........../.........../.............. 
 

 িাইগ্রেশি এযাগ্রটর অযীগ্রি িন্ত্রী বা অিয স্বকাি বযক্তির গহৃীত্ স্বকাি ভনবষযৎ নেদ্ধান্ত বা অিয কি ট। 
 

 

সময় েৃন্দ্বদ্ধর জনয আবেদন  (অনভবােি নেদ্ধান্ত েহগ্রণর ত্ানরখ্ স্বর্থগ্রক ৩৫ নিগ্রির িগ্রযয আগ্রবিি িা করগ্রে েিে 

বৃক্তদ্ধর প্রগ্রোজি হগ্রব) 

 
আগ্রবিিকারী নক িাইগ্রেশি এযাট ১৯৫৮ এর ৪৭৭ যারার অযীগ্রি আগ্রবিি করগ্রেি স্বয আগ্রবিি করার েিে 

বকৃ্তদ্ধর জিয আগ্রিশ জারী করা স্বহাক?     

হা াঁ িা 

 
আপনার আবেদন করবত্ ৩৫ কদবনর নেশী নদকর হবে 

(আইএ্এ্র কসদ্ধাবন্তর ত্াকরখ্ নর্থবক) “হাাঁ” নত্ ষ্ট্র্ক কদন।. ৩৫ 

কদবনর কম নদকর হবে “না” নত্ ষ্ট্র্ক কদন। 
 

 

সময় েৃন্দ্বদ্ধর জনয আবেদন করার কারণ (উগ্রেখ্ করুি স্বকি আগ্রবিিকারী আিােগ্রত্র িযােনবচার 

পনরচােিার োগ্রর্থ ট েিগ্রের বৃক্তদ্ধ প্রগ্রোজি িগ্রি কগ্ররি) 
 

1. আনি পানর িাই   . 
 

2. আনি জািত্াি িা   . 
 
3. আপকন েকদ “হাাঁ” নত্ ষ্ট্র্ক কদবয় র্থাবকন  কারণ আপকন সমবয়র  

                                                                                  েৃন্দ্বদ্ধ চান, ত্াহবে আপকন নকন সমবয়র েৃন্দ্বদ্ধ চান আপনাবক ত্ার                                          

কারণ নদখ্াবত্ হবে। উদাহরণ স্বরূপ, নকান কেষ্য় আপকন 

জানবত্ন না ো করবত্ পারবত্ন না, আপকন আদােত্বক নস-সে  

েেবত্ পাবরন। 
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3

 

 

আবেদনকারীর/নদর চাওয়া অনযানয আোপাবোচনামভেক, অন্তে টত্ীকােীন ো 

পদ্ধকত্গত্ আবদশ  (পূরণ করুি শুযুিাে যনি অিযািয আোপাগ্রোচিািূেক,অন্তব টত্ীকােীি বা পদ্ধনত্গত্ আগ্রিশ  

চাওো হে) 
 

১। 
 

২। 
ফাাঁকা রাখ্ুন  

 

৩। 
 

 আবেদনকারীর/নদর চাওয়া চভ ড়ান্ত আবদশ (বাক্স নিব টাচি করুি এবং অনত্নরি বা নবকল্প 

আগ্রিশ/গুনে স্বযাগ করুি) 

     এই িুই (২) বাগ্রক্স টিক নিি 

 

           স্বকাি আগ্রিশ স্বয ট্রাইবুিাে, ইনিগ্রেশি এযাগ্রেেগ্রিন্ট অর্থনরটি বা িন্ত্রীর নেদ্ধান্ত বানত্ে করা স্বহাক। 

          

ট্রাইবুিাে, ইনিগ্রেশি এযাগ্রেেগ্রিন্ট অর্থনরটি বা িন্ত্রীর প্রনত্ আগ্রবিিকারীর আগ্রবিি আইিািুযােী নিয টারণ 

করার প্রগ্রোজিীেত্ার নবষগ্রে উচ্চ আিােগ্রত্র পরওোিা জারী করা স্বহাক। 
 

ইক্তণ্ডগ্রপগ্রণ্ডন্ট প্রগ্রিকশি এযাগ্রেেগ্রিন্ট নরনভউোগ্ররর অিুগ্রিািি এই আগ্রবিগ্রির নভনত্ত/গুনের কারগ্রণ 

আইিািুযােী করা হে িাই বগ্রে স্বঘাষিা জারী। 
 

িন্ত্রীর উপর, নত্নি েেং বা ত্া াঁর নিপািটগ্রিন্ট দ্বারা, কি টকত্টাগণ, প্রনত্নিনযগণ বা এগ্রজন্টগ্রিরগ্রক েংযত্ 

কগ্রর কায টনববরণীর নবষগ্রে ভনবষযগ্রত্ নেদ্ধান্ত েহণ বা অিয কায টকোগ্রপর উপর স্থনগত্াগ্রিশ জারী।  
 

(চূিান্ত উপশি োগ্রভর উগ্রদগ্রশ চাওো অিয প্রনত্টি আগ্রিশ েটঠকভাগ্রব বণ টিা করুি) 
 

১। 

 
২। 

 
৩। 

 

আবেদবনর কর্কি  (পূরণ করার জিয নিগ্রিটশাবেী স্বিখু্ি) 
 

১। িূেযােি অিযাযয হগ্রেগ্রে কারণ    . 
 
২। 

 

৩। 
 

আপকন ইকমবেশন এ্যাবসসবমন্ট অর্থকরষ্ট্র্র পদ্ধকত্ ো 

৪। কসদ্ধান্ত নকন অনযােয মবন কবরন েেুন। 
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আদােবত্র অনযানয কাে টকেেরণী   (এই অংশ অবশযই পূরণ করগ্রত্ হগ্রব যনি আগ্রবিিকারী আগ্রগ স্বকাি  

আিােগ্রত্ নেদ্বান্ত পূিনব টচাগ্ররর এক বা একানযক আগ্রবিি কগ্রর র্থাগ্রকি - িাইগ্রেশি এযাট ১৯৫৮  

এর ৪৮৬নি যারা স্বিখু্ি।                                                                                                           িাাঁকা রাখ্িু                 
  

স্বয বযক্তি বা বযক্তিগণ আগ্রগ প্রনত্টি আগ্রবিি কগ্ররগ্রেিিঃ    ...................................................................... স্বয 

স্বয আিােগ্রত্ আগ্রগ প্রনত্টি আগ্রবিি করা হগ্রেগ্রেিঃ  .......................................................................... 

আগ্রগর প্রনত্টি আগ্রবিগ্রির বা আগ্রবিিগুনের শুরুর ত্ানরখ্িঃ     .....................................................         

প্রনত্টি আগ্রবিগ্রির িাইে িম্বরিঃ ........................................................................................................... 

প্রনত্টি আগ্রবিগ্রির িেিেিঃ............................................................................................................... 
 

 
 

ককর্থত্ র্াষ্া 

আগ্রবিিকারীর নক স্বিাভাষী প্রগ্রোজি?        

িা হা াঁ 

 
 
 
আপনার েকদ ইংরাজী র্াষ্ায়  

সহায়ত্া োবগ ত্াহবে “হাাঁ” ষ্ট্র্ক কদন 

 

যনি হা াঁ, স্বকাি ভাষািঃ স্বযিি  িারী, িানে ট, িান্দানরি, নভগ্রেত্িানি .............. 
 

 
 

 
আবেদন দাকখ্ে করা 

আপনার েকদ ইংরাজী র্াষ্ায়  

সহায়ত্া োবগ ত্াহবে েেুন 

এ্খ্াবন আপকন নকান র্াষ্ায় 

কর্থা েবেন         
 

আগ্রবিি অবশযই প্রগ্রত্যক প্রনত্বািীর কাগ্রে নিপািটগ্রিন্ট অব                                                                                                

ইনিগ্রেশি এযাণ্ড বিটার প্রগ্রিকশগ্রির কাগ্রে নিম্ননেনখ্ত্                                                                                        

টঠকািাে পাটঠগ্রে ৭ নিগ্রির িগ্রযয িানখ্ে করগ্রত্ হগ্রব।                                                                                                                                                                          

[স্বরক্তজটি টঠকািা পূরণ করগ্রব] 
 

 

আবেদনকারী/নদর ো উকীবের দস্তখ্ত্                                            
 

আহগ্রিি চাি 

 
িস্তখ্ত্কারী  (বি হাগ্রত্ িাি/গুনে নেখু্ি) 

 

............................................................................... 

আগ্রবিিকারী/রা বা আগ্রবিিকারী/স্বির উকীে  

           আপনার পভণ ট নাম কেখু্ন।   

আপনার নাম সই করুন 

 

ত্ানরখ্িঃ ......5..../..12....../...2015......... ত্াকরখ্ কেখু্ন (কদন/মাস/েছর) 
নে কদন আপকন ফরবম নাম সই করবছন।                                               

  
 
 

উকীবের প্রমাণপত্র (মাইবেশন এ্যাক্ট ১৯৫৮ এ্র ৪৮৬আই ধারা নদখু্ন) 

আনি, [িাি] স্বেই উকীে স্বয এই িনেে িাগ্রের কগ্রর অনভবােি িািো শুরু করনে, প্রত্যেি িাি করনে স্বয এই 

অনভবােি িািোর োিেয োগ্রভর যুক্তিযুি েম্ভাবিা আগ্রে ত্া নবশ্বাে করার যুক্তিযুি কারণ রগ্রেগ্রে।  
 

ফাাঁকা রাখ্ুন 

 

      আগ্রবিি িাগ্রেরকারী উকীগ্রের িস্তখ্ত্ 
 

ত্ানরখ্িঃ ........../.........../.............. 
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প্রনত্বািী(গণ) বরাবরিঃ 

প্রকত্োদীর/নদর কাবছ গুরুত্বপভণ ট কেজ্ঞকি 
 
 

ফাাঁকা রাখ্ুন 

 (স্বরক্তজটি টঠকািা পূরণ করগ্রব): 
 

..................................................................................................................................................টঠকািার  
 
স্বকাি প্রনত্বািী নযনি এই আগ্রবিগ্রির প্রনত্দ্বক্তিত্া করগ্রত্ চাি অবশযই এই আগ্রবিি িানখ্ে করার ১৪ নিগ্রির 

িগ্রযয ত্া াঁর জবাব িাগ্রের করগ্রবি। স্বকাি জবাব অবশযই পারিনশ টত্া, আগ্রগর আিােগ্রত্র কায টনববরণী, নবেম্ব, 

ইত্যানি নবগ্ররানযত্ার নভনত্তগুনেেহ প্রগ্রত্যক নভনত্তর নবগ্ররানযত্া নবগ্রশষভাগ্রব উগ্রেখ্ করগ্রবি। নিভটরগ্রযাগয স্বকাি 

প্রিাণ অবশযই হেিিািাে নবস্তানরত্ভাগ্রব বণ টিা বা েংযুি করগ্রত্ হগ্রব।   

স্বকাি প্রনত্বািী নযনি এই আগ্রবিগ্রির প্রনত্দ্বক্তিত্া করগ্রত্ িা চাি, নত্নি বযে বযনত্গ্ররগ্রক আিােগ্রত্র আগ্রিগ্রশর 

প্রনত্ আত্মেিপ টি কগ্রর ত্া াঁর উপনস্থনত্র স্বিাটিশ িাগ্রের করগ্রত্ পাগ্ররি।  

 
 



 

 

নমুনা মাত্র – পভরণ করার কনবদটশােেী 
 

হেফনামা 
 

১। স্বয স্বকাি কায টনববরণীগ্রত্ এই হেিিািার িরি বযবহার করা স্বযগ্রত্ পাগ্রর স্বযখ্াগ্রি স্বিিাগ্ররে োনকটি 

স্বকািট আইি ২০০১ (আইিাবেী)এর অযীি অিয স্বকাি হেিিািার িরি প্রগ্রযাজয িে।  
 

২। এই হেিিািার প্রগ্রত্যক অিুগ্রচ্ছগ্রি িম্বর নিগ্রত্ হগ্রব।  

৩। এই হেিিািা অবশযই শপর্থ েহণ বা েীকৃনত্ িাগ্রি চাকু্ষষ োগ্রক্ষযর জিয আইিবগ্রে ক্ষিত্াপ্রাপ্ত স্বকাি 

বযক্তির োিগ্রি শপর্থ েহণ বা েীকৃনত্ িাি করাগ্রত্ হগ্রব; স্বযিি, স্বকাি উকীে, স্বিািানর পাবনেক বা 

জােটিে অব িয পীে।  

৪। হেিিাত্া অবশযই প্রনত্ পষৃ্ঠাে িস্তখ্ত্ করগ্রবি (স্বয বযক্তি হেিিািা িাি করগ্রেি)। 
 

৫। হেিিািাে স্বকাি পনরবত্টগ্রি অবশযই হেিিাত্া ও োক্ষী অিুোক্ষর নিগ্রবি। 

  ৬।    আপনি অবশযই পষৃ্ঠা ১ এর পািগ্রিগ্রশ পাঠাগ্রিার টঠকািার বণ টিা পূরণ করগ্রবি। আপিার  

           হেিিািােংক্রান্ত েব পে স্বযাগাগ্রযাগ এখ্াগ্রি নেনখ্ত্ িাকগ্রযাগ্রগ পাঠাগ্রিার টঠকািাে পাঠাি হগ্রব এবং   

          এই টঠকািাে িাকগ্রযাগ্রগ পাঠাি কায টনববরণীর েব িনেেপে আপিার উপর জারী করা হগ্রেগ্রে বগ্রে  

           নবগ্রবচিা করা হগ্রব। আপিার টঠকািাে যনি পনরবত্টি হে, আপনি োত্ নিগ্রির িগ্রযয অবশযই পাঠাগ্রিার 

           টঠকািার স্বিাটিশ িাগ্রের করগ্রবি, এবং েকে পক্ষগ্রক ত্ার কনপ নিগ্রবি; আইি ৬.০২ স্বিখু্ি।   
 

৭। হেিিািার স্বকাি ঘিিা যনি স্বকাি িনেে দ্বারা েিনর্থ টত্ হে, ত্াহগ্রে ঐ িনেগ্রের একটি কনপ এই 

হেিিািার েগ্রে েংযুি করুি। এই িনেেগ্রক ত্খ্ি ‘েংগ্রযাজিী’ বগ্রে উগ্রেখ্ করা হগ্রব। যনি একানযক 

েংগ্রযাজিী র্থাগ্রক ত্াহগ্রে প্রনত্টিগ্রক স্বকাি িম্বর বা অক্ষর নিগ্রে উগ্রেখ্ করুি; উিাহরণ েরূপ - 

‘েংগ্রযাজিী ১’ বা ‘েংগ্রযাজিী ক’। সংব াজনীবে পষৃ্ঠা নম্বরও থাকবে। একানযক েংগ্রযাজিী র্থাকগ্রে পষৃ্ঠা 

িম্বর অবশযই স্বশষ েংগ্রযাজিীর স্বশষ পষৃ্ঠা পয টন্ত যারাবানহকভাগ্রব নিগ্রত্ হগ্রব। স্বকাি িনেগ্রের েংগ্রযাজি 

অকায টকর হগ্রে স্বেিা পরৃ্থকভাগ্রব প্রিনশ টত্ বস্তু নহোগ্রব স্বিখ্াি স্বযগ্রত্ পাগ্রর; ১৫.২৮ আইি স্বিখু্ি। 
 

৮। প্রগ্রত্যক েংগ্রযাজিীগ্রত্ হেিিািাে উগ্রেনখ্ত্ েংগ্রযাজিী নহোগ্রব নিনিটষ্ট কগ্রর োক্ষীর িস্তখ্ত্কৃত্ একটি 

বণ টিা অন্তভূটি র্থাকগ্রব। বণ টিার কর্থি নিম্নরূপ হগ্রবিঃ 

 
এিা স্বেই িনেে যা [হেিিাত্ার িাি নেখু্ি] এর হেিিািাে [েংগ্রযাজিীর পনরনচনত্ নেখু্ি] িাগ্রি 

উগ্রেখ্ করা হগ্রেগ্রে ও আিার োিগ্রি [স্থাগ্রির িাি নেখু্ি] [ত্ানরখ্ নেখু্ি] ত্ানরগ্রখ্ 

শপর্থ েহণ/েীকৃনত্ িাি কগ্ররগ্রে [োক্ষী িস্তখ্ত্ নিগ্রবি ও িাি ও পিবী নেখ্গ্রবি]। 

 

এই নববনৃত্ অবশযই হেিিািাে িস্তখ্ত্ করার একই েিগ্রে একই োক্ষী িস্তখ্ত্ করগ্রবি।  
 

৯। আিােত্ স্বয েব বস্তু প্রিাণ নহোগ্রব বযবহারগ্রযাগয িে ত্া বজটি করগ্রত্ পাগ্রর; উিাহরণ েরূপ, যনি ত্া 

অপ্রগ্রোজিীে হে, কেঙ্কপূণ ট বা যাগ্রত্ স্বকাি বযক্তির বযক্তিগত্ িত্ািত্ র্থাগ্রক স্বয ত্দ্রপু িত্ািত্ 

প্রকাগ্রশর স্বযাগয িে। ১৫.২৯ আইি স্বিখু্ি।  
 

১০। যনি হেিিাত্ার ইংরাজী ভাষাে যগ্রর্থষ্ট িখ্ে িা র্থাগ্রক, স্বকাি অিুবািক অবশযই ত্া পিগ্রবি বা স্বকাি 

ভাষাে হেিিািার এবং শপর্থ েহণ/েীকৃনত্ িাগ্রির নেনখ্ত্ অিুবাি িাি করগ্রবি যা স্ববাযগিয হে, এবং 

অবশযই স্বে িিাে ত্া াঁর কৃত্ কগ্রি টর েত্যােি কগ্রর িস্তখ্ত্ নিগ্রবি। হেিিািার শপর্থ েহণ/েীকৃনত্ িাি 

এবং অিুবািগ্রকর েত্যােগ্রির জিয নবকল্প জরুাত্ বযবহার করুি।  
 

১১।    েম্পন্ন করার পর, িেূ আগ্রবিিপে ও একটি কনপ এ বযাপাগ্ররর প্রগ্রত্যক পগ্রক্ষর জিয আিােগ্রত্র   

          স্বরক্তজটিগ্রত্ আপিাগ্রক িাগ্রের করগ্রত্ হগ্রব। আিােত্ িূে কনপ স্বরগ্রখ্ োপগ্রিাহর স্বিো কনপগুনে  

          আপিাগ্রক স্বিরৎ নিগ্রব। আপনি অিয পক্ষ বা পক্ষগুনের কাগ্রে এক কনপ জিা নিগ্রবি এবং এক কনপ  

          আপিার প্রিাণেরূপ রাখ্গ্রবি।  
 

দাবয়র করার আবগ এ্ই কনবদটশােেীর পাত্া সকরবয় নফেুন 



 

 

  ফাাঁকা রাখ্ুন।                        
  

                                                                                                                     

 
 

 

নফডাবরে সাককটর্ নকার্ট অে অবেকেয়া 
িাইে িম্বরিঃ ........................................................... 
 

                                       আিােগ্রত্র বযবহাগ্ররর জিয িাে 

 

 
 

       নরন্দ্বজষ্ট্েেঃ পার্থ ট  
 
 
 

এ্ই হবে নসই স্থান নেখ্াবন আবেদন দাকখ্ে 

করবত্ হবে। আবেদনপবত্রর জনযও এ্কই 

কাজ করবত্ হবে। 

আিােগ্রত্র    

টঠকািা 
 

 
আিােগ্রত্র                

ত্ানরখ্  

 

আিােগ্রত্র 

েিে

 
 
ফাাঁকা রাখ্ুন। 

 

  
 
   আপনার পভণ ট নাম কেখু্ন                                                                                                                  আহবমদ চান 

                                                                                               আগ্রবিিকারী 
 
 
 

ইকমবেশন এ্যাণ্ড েডটার প্রবর্কশবনর মন্ত্রী 

                                                                                                                                           প্রনত্বািী 
 

ইকমবেশন এ্যাবসসবমন্ট অর্থকরষ্ট্র্ 

অিয পক্ষ 
 

* প্রগ্রোজিিত্ অিযািয পগ্রক্ষগুনে পুিরাবনৃত্ত করুি 
 
 

হেফনামা 
 

োদীর নামেঃ আহগ্রিি চাি 
 
 

 শপর্থ েহণ/স্বীকৃকত্ দাবনর ত্াকরখ্         

                                                ৫/১২/১৫ 

আনি, (পূণ ট িাি )  আহগ্রিি চাি 

          এ্ই ফরন পভরণ করার ত্াকরখ্ কেখ্ুন (কদন/মাস/েছর) 

 

( টঠকািা)  ইগ্রোংগা নহে আিক স্বকন্দ্র ,   িিটাি ,   িবনেউএ র বানেন্দা,  ( স্বপশা )                স্বজগ্রে 
 
শপর্থ কগ্রর বেনে/েীকৃনত্ িাি করনে 

 
 

১। এই কায টনববরণীগ্রত্ আনি আগ্রবিিকারী 

 
আপনার পভণ ট নাম কেখু্ন         

আপনার ষ্ট্িকানা কেখু্ন 

আপকন আর্ক হোর আবগ 

কী কাজ করবত্ন কেখু্ন।                        

২। আনি ইনিগ্রেশি এযাগ্রেেগ্রিন্ট অর্থনরটির ১৭/১১/২০১৫ ত্ানরগ্রখ্র নেদ্ধাগ্রন্তর নবচার নবভাগীে পূিনব টচাগ্ররর   

        জিয আগ্রবিি করনে 
 

 
 
কসদ্ধান্ত েহবণর 

ত্াকরখ্ কেখ্ুন 

(কদন/মাস/েছর). 
 

 

যার পক্ষ হগ্রে িনর্থবদ্ধ করা হে 

প্রস্তুত্কারক আইিজীবীর স্বকাি 

ে িাগ্রি টর িাি 

অগ্রিনেোে োনভটগ্রের টঠকািা                                                                 

                                                                            স্বষ্টি                ……………… স্বপাষ্টগ্রকাি…………………………………. 
ইগ্রিইে নিএক্স 

স্বিনেগ্রিাি িযাক্স েক্ষয 1 



 

 

৩। ইনিগ্রেশি এযাগ্রেেগ্রিন্ট অর্থনরটির নেদ্ধাগ্রন্তর কনপ “েংগ্রযাজিী ক” নচনিত্ কগ্রর েংযুি করা হে         
 

ত্ানরখ্  ৭/১১/২০১৫ 
 

কসদ্ধান্ত েহবণর ত্াকরখ্ কেখ্ুন  (কদন/মাস/েছর)। 

 

৪। ************আপনি যনি নেদ্ধান্ত েহগ্রণর ত্ানরখ্ স্বর্থগ্রক ৩৫ নিগ্রির বাইগ্রর পগ্রিি, ত্াহগ্রে এখ্াগ্রি 

আপিার নবেগ্রম্ব আগ্রবিগ্রির কারণ নেখু্ি (আগ্রবিিপগ্রে নেনখ্ত্ একই কারণ)*********** 

 
 

বািীর শপর্থ েহণ / েীকৃনত্ িাি  

(স্থাি) ............................................টঠকািাে       

(ত্ানরখ্) ........../.........../..............ত্ানরগ্রখ্            বািীর িস্তখ্ত্ 
 
 

আিার েমু্মগ্রখ্িঃ  
 

 
 

োক্ষীর িস্তখ্ত্ 
 

োক্ষীর পূণ ট িািিঃ    ............................................  

োক্ষীর স্বযাগযত্ািঃ      …............................................. 

 

[ইংরাজী-কর্ন্ন র্াষ্ার্াষ্ীর হেফনামার জনয কেকল্প   জরুাত্]                            

স্বিাভাষী (স্বিাভাষীর িাি)……………………………………….. এর অিুবাগ্রির িাযযগ্রি বািীর শপর্থ েহণ / েীকৃনত্ িাি  

...................................................... এই টঠকািার (স্বিাভাষীর টঠকািা) ...................................................., 

(স্বিাভাষীর বণ টিা), স্বিাভাষী প্রর্থগ্রিই শপর্থ কগ্ররগ্রেি স্বয নত্নি এই হেিিািার নবষেবস্তু বািীর কাগ্রে েত্য েত্য 

অিুবাি কগ্ররগ্রেি এবং নত্নি (বািীর িাি)…………………………………….. এর শপর্থ যার ত্িারনক ত্া াঁর উপর 

পনরচােিা করগ্রত্ হগ্রব ত্ার েত্য েত্য অিুবাি করগ্রবি।  
 

(স্থাি)…….............................. টঠকািাে                                                                                                               

 

(ত্ানরখ্) ........../.........../.......... ত্ানরগ্রখ্                                          বািীর িস্তখ্ত্                                 

                                                                 
 

আিার েমু্মগ্রখ্িঃ  
 

 

োক্ষীর িস্তখ্ত্ 
 

োক্ষীর পূণ ট িািিঃ............................................       

োক্ষীর স্বযাগযত্ািঃ      ............................................ 

 

আনি (স্বিাভাষীর িাি) ............................................ প্রত্যেি করনে স্বয আনি ইংরাজী ভাষা এবং (বযবহৃত্ ভাষা) 

............................................ ভাষা বুক্তি, এবং আনি এই হেিিািার নবষেবস্তু এবং ত্া াঁর উপর পনরচানেত্ শপর্থ বা 

েীকৃনত্ বািীর কাগ্রে েত্য েত্য অিুবাি কগ্ররনে।  

 
 
 

 

 

স্বিাভাষীর িস্তখ্ত্ (বি হাগ্রত্র অক্ষগ্রর িাি নেখু্ি) .......................................  Date: ........../.........../.............. 
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