আমরা কারা?
ASAP-এর অর্ হল
থ
Asylum Support Appeals Project. আমরা একটি ছ াি দাতব্য সংস্থা যাদদর মূল
ছ াকাস রদেদ আশ্রে সহােতা আইদের উপর। আশ্রে সহােতা হল যখে Home Office আশ্রে
প্রার্ীদদর ব্াসস্থাে ও আর্র্ক
থ সহােতা প্রদাে কদর। আমরা Home Office এব্ং অযাসাইলাম সাদপািথ
ট্রাইব্যযোল (Asylum Support Tribunal) ছর্দক আলাদা। আমাদদর করা কাজগুর্লর মদযয একটি হল
একটি র্িউটি র্িম চালাদো, যা Home Office সহােতা মঞ্জযর করা ব্া চার্লদে যাওোর অেযদরায
প্রতযাখযাে করদল তার র্ব্রুদে অযাসাইলাম সাদপািথ ট্রাইব্যযোদল আদব্দে করা ব্যক্তিদদর র্ব্োমূদলয
আইর্ে পরামর্ ছদে
থ
এব্ং তাদদর প্রর্তর্ের্যত্ব কদর।
একটি ছ াি দাতব্য সংস্থা হওোর কারদে আমাদের কাদে ররফার করা সকল ব্যক্তির প্রতিতিতিত্ব
আমরা সব্সময় করদি পাতর িা। আমরা যর্াসম্ভব্ ছব্র্র্ সংখযক মােযদের প্রর্তর্ের্যত্ব করার ছচষ্টা
কর্র এব্ং আমরা যর্দ আপোর প্রর্তর্ের্যত্ব করদত ো পার্র তাহদল শুোর্ের আদেই তা আপোদক
জার্েদে ছদব্।
অিুগ্রহ কদর রেয়াল করুি আমরা আশ্রয় োতব্র আদব্েি (অযাসাইলাম রেইম অযাতপলস)
ব্া অতিব্াসি সংক্রান্ত তব্ষদয় প্রতিতিতিত্ব প্রোি কতর িা আমরা শুিু আশ্রয় সহায়িা
আদব্েদি (অযাসাইলাম সাদপার্ট অযাতপলস) সহায়িা করদি পাতর।

প্রতিতিতিত্ব করার জিয আপতি আমাদের তকিাদব্ অিুদরাি করদি পাদরি?
ছকােও ব্যক্তি যর্দ আপোদক সহােতার জেয আদব্দে করার ছেদে সাহাযয কদরে তাহদল ছসই
ব্যক্তিদক আমাদদর ছর াদরল এব্ং অদর্ার্রটি মটি
থ পূরে করার মাযযদম আপোদক আমাদদর কাদ
ছর ার করদত ব্লদত পাদরে। আপোদক যর্দ সহােতার জেয আদব্দে করার ছেদে ছকউ সাহাযয ো
কদর তাহদল আপোর শুোর্ের আদেই আপর্ে আপোর স্বাের্রত অদর্ার্রটি মটি
থ আমাদদর কাদ
পাঠাদোর মাযযদম র্েদজই র্েদজদক আমাদদর কাদ ছর ার করদত পাদরে। র্েম্নর্লর্খত ওদেব্সাইি
www.asaproject.org/contact/referrals-এ আপর্ে এই মটি
থ ছপদত পাদরে। আপোদক আপোর
মটি
থ referrals@asaproject.org.uk-ছত ইদমইল কদর পাঠাদত হদব্

আমরা যতে আপিার প্রতিতিতিত্ব করদি যাই িাহদল কী হয়?
আমরা যর্দ আপোর প্রর্তর্ের্যত্ব করদত যাই তাহদল আপর্ে ট্রাইব্যযোদলর ছপ ৌঁ াদল একজে প্রর্তর্ের্য
আপোর সাদর্ ছদখা করদব্ে। শুোর্ের অন্তত এক ঘণ্টা আদে আপোর ছপ ৌঁ াদো উর্চৎ। প্রর্তর্ের্য
আপোদক র্ক ু প্রশ্ন করদব্ে যাদত তাাঁরা আপোর ছকসটি আরও ভালভাদব্ ব্যঝদত পাদরে। র্ক ু র্ক ু
ছেদে এই প্রশ্নগুর্ল অতযন্ত ব্যক্তিেত মদে হদত পাদর এব্ং প্রাের্ই এই প্রশ্নগুর্ল অতযন্ত র্ব্র্দদ
ক্তজজ্ঞাসা করা হদব্ এব্ং আপোর আর্র্ক
থ অব্স্থা সম্বন্ধীে র্ের্দথ ষ্ট তদর্যর র্ব্েদে জাোর জেয এব্ং
আপর্ে র্কভাদব্ র্েদজদক সাদপািথ করদ ে তা জাোর জেয প্রশ্নগুর্ল করা হদব্। আপোর আদব্দদের
ছেদে আপোদক সা লয লাদভর সব্দর্দক ভাল সম্ভাব্ো প্রদাে করার জেয এই প্রশ্নগুর্ল করা হে –
জজ এব্ং Home Office এর প্রর্তর্ের্যরা শুোর্েদত আপোদক ছয প্রশ্নগুর্ল করদত পাদরে আপোর
প্রর্তর্ের্য ছসগুর্ল খযব্ ভালভাদব্ জাদেে। আদে ছর্দক এই প্রশ্নগুর্ল ক্তজজ্ঞাসা করা হদল তা আপোদক
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শুোর্ের জেয প্রস্তুত কদর ছতাদল এব্ং এটি আপোর প্রর্তর্ের্যদক আপোর ছকসটি প্রস্তুত করদতও
সাহাযয কদর।
আমরা আপোর সাদর্ ছদখা কদর আপোর ছকসটি সম্বদন্ধ জাোর পদর র্সোন্ত র্েদত পার্র ছয আমরা
যর্দ আপোর প্রর্তর্ের্যত্ব ো কর্র তাহদলই আপোর পদে ভাল হদব্। যর্দ এমে হে তাহদলও আমরা
আপোদক আপোর শুোর্ের আদে এব্ং পদর পরামর্ প্রদাে
থ
করব্।
আপর্ে যখে প্রর্মব্ার আপোর প্রর্তর্ের্যর সাদর্ ছদখা করদব্ে তখে র্তর্ে আপোদক একটি দম থ
স্বাের করদত ব্লদব্ে যাদত ছলখা র্াকদব্ ছয আপর্ে চাে ASAP আপোর প্রর্তর্ের্যত্ব করুক। আপতি
যতে এই ফমটর্
ট স্বাক্ষর কদর অিুমতি িা রেি িাহদল আমরা আপিার প্রতিতিতিত্ব করদি
পারব্ িা।
মটিদত
থ
দযটি অর্তর্রি টিক র্চদের ঘরও আদ যার মাযযদম ক্তজজ্ঞাসা করা হে ছয ASAP ভর্ব্েযদত
আপোর সাদর্ ছযাোদযাে করদত চাইদল তাদত আপোর সম্মর্ত আদ র্কো এব্ং আশ্রে সহােতা
সংক্রান্ত র্সোন্ত গ্রহে এব্ং েীর্তগুর্ল উন্নত করার জেয আপর্ে ASAP-ছক আপোর / আপোর
পর্রব্াদরর ছকসটি Home Office এর সাদর্ ছর্োর করদত র্দদত চাে র্কো। আমরা যাদত আপোর
প্রর্তর্ের্যত্ব কর্র তার জেয আপোদক এই ঘরগুর্লদত টিক র্দদতই হদব্ এমি িয়, এটি সম্পূে থ
আপোর ইচ্ছার উপর র্েভথরর্ীল। আপর্ে টিক র্চে ো র্দদলও আমরা আপিার প্রতিতিতিত্ব করব্।
ভর্ব্েযদত referrals@asaproject.org.uk-ছত ইদমইল কদর আমাদদর সাদর্ ছযাোদযাে করার মাযযদম
আপর্ে ছযদকােও সমে আপোর সম্মর্ত প্রতযাহার করদত পাদরে।
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