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ঘ োষণো 

আমি আিার আশ্রয় সহায়তা সংক্রান্ত আপীলের শুনামনলত আিার/আিার এবং আিার 

পমরবালরর প্রমতমনমিত্ব করার জনয অ্যাসাইোি সালপার্ট অ্যামপেস প্রলজক্ট (Asylum Support 

Appeals Project) (ASAP) কক মনলয়াগ করলত চাই।  আমি অ্যাসাইোি সালপার্ট ট্রাইবযযনালে 

এবং আিার আশ্রয় সহায়তা আপীলের মবষলয় আিার/আিার পমরবালরর হলয় কাজ করার 

জনয ASAP-কক অ্নযিমত মিচ্ছি।  
 

আমি আিার শুনামনর আলগ ট্রাইবযযনালে আিার/আিার পমরবালরর আপীে সংক্রান্ত 

ডকয লিন্ট সিূলহর প্রমতমেমপ ASAP-কক বযবহালরর অ্নযিমত মিচ্ছি। 

আমি বযঝলত পারমি কে আিালক সাহােয করার জনয ASAP-কক আিার/আিার পমরবালরর 

িািো সম্পমকটত তথ্যামি মনলয় অ্নযানয সংস্থার সালথ্ আলোচনা করলত হলত পালর এবং এই 

ফি টটর্ স্বাক্ষর করার িািযলি আমি এটর্ করার জনয অ্যাসাইোি সালপার্ট অ্যামপেস প্রলজক্টলক 

অ্নযিমত মিচ্ছি। 
 

এিাড়া আিার আশ্রয় সহায়তার জনয আিার/আিার পমরবালরর হলয় ASAP অ্নয ককান বযচ্ছি 

বা প্রমতষ্ঠালনর কালি কেসিস্ত নমথ্ বা তথ্য (মচমকৎসা সংক্রান্ত তথ্য সহ) চাইলত পালর কসই 

সিস্ত নমথ্/তথ্য ASAP কক কিওয়ার জনয আমি তালির অ্নযিমত মিচ্ছি। 
 

আমি বযঝলত পারমি কে ASAP আিার/আিার পমরবালরর তথ্য কসইভ করলত পালর এবং 

আিার নাি-হীন ককস-ফাইেটর্ িান মনয়ন্ত্রলের উলেলযয একটর্ বমহরাগত মনরীক্ষকলক 

কিখালত পালর অ্থ্বা আিার/আিার পমরবালরর নাি-হীন ককস আশ্রয় সহায়তা সংক্রান্ত 

নীমতগুমের উন্নয়ন করলত বযবহার করলত পালর এবং আমি এর জনয অ্নযিমত মিচ্ছি।  
 

 

স্বাক্ষর:           

 

 

স্পষ্টাক্ষলর নাি মেখযন:           

 

 

তামরখ:       

 

 

আপমন েমি সম্মত হন তলব মনলচর মিলকও টর্ক মচহ্ন মিন - আিালির ট্রাইবযযনালে আপনার 

প্রমতমনমিত্ব করার জনয েমিও এটর্ প্রলয়াজনীয় নয় তলব আশ্রয় সহায়তা সংক্রান্ত নীমতগুমের 

উন্নয়ন করলত এটর্ আিালির কালজ সহায়তা করলব: 
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 ASAP ভমবষযলত আিার সালথ্ কোগালোগ করলে আমি খযময হব। 
 

 আমি ASAP-কক আিার/আিার পমরবালরর িািোর মবস্তামরত তথ্যামি Home Office 

এর সালথ্ কযয়ার করার অ্নযিমত মিচ্ছি োলত আশ্রয় সহায়তা সংক্রান্ত নীমত এবং 

মসদ্ধান্ত-গ্রহলের উন্নয়ন করা োয়। 
 

অ্নযগ্রহ কলর িলন রাখলবন, আপমন কেলকালনা সিলয় আপনার সম্মমত প্রতযাহার করলত 

পালরন - েমি আপমন এটর্ করলত চান তলব মনলচর টিকানায় আিালির সালথ্ কোগালোগ করুন। 


