ASAP আপনাকে যে য াষণাপকে স্বাক্ষর েরকে বলকে োর
ননকদেনিো
আজকে আপনার আপীকে আপনাকে সাহায্য েরকে আপনার এই ঘ াষণাপত্রটি স্বাক্ষর েরা
প্রক াজন। এই ফর্টিকে
ম
স্বাক্ষর েকর, আপনন আর্াকের আপনার োগজপত্র ঘেখার অনুর্নে
প্রোন েরকেন। আর্রা প্রথকর্ আপনার োগজপত্র না পড়কে পারকে আপনাকে সাহায্য
েরকে পারব না। এেবার আর্রা আপনার ননথপত্রগুনে পকড় ননকে এবং আপনার সাকথ
আপনার র্ার্ো ননক আকোচনা েকর ননকে, আর্রা আপনার সাকথ ঘয্ৌথভাকব নসদ্ধান্ত ননকে
পারব ঘয্ শুনাননকে আপনার পকক্ষ আর্াকের প্রনেনননিত্ব েরা উনচে নানে আপনন ননকজই
ননকজর প্রনেনননিত্ব েরকে পারকবন।
এছাড়াও আর্রা আপনাকে আপনার স্বাক্ষকরর ননকচর েুটি বাকে টিে নচহ্ন নেকে অনুকরাি
েরকবা। আপনন ননম্ননেনখেগুনের র্কিয এেটি েরকে পাকরন: 



ঘোকনা বাকেই টিে না নেকে পাকরন (য্নে আপনন এটি েকরন, েবুও আর্রা আপনাকে
আজ সাহায্য েরব)
উভ বাকে টিে নচহ্ন নেকে পাকরন
শুিুর্াত্র এেটি বাকে টিে নচহ্ন নেকে পাকরন (প্রথর্টিকে বা নিেী টিকে)

আর্রা আপনাকে প্রথর্ বােটিকে টিে নচহ্ন নেকে বেনছ য্াকে ভনবষযকে আর্রা চাইকে
আপনার সাকথ ঘয্াগাকয্াগ েরকে পানর। আর্রা আর্াকের অনিোংশ গ্রাহেকের সাকথ
ঘয্াগাকয্াগ েনর না। য্নে আর্রা ো েনর েকব ঘসটির োরণ হকব:




আর্াকের পনরকষবাগুনের উপর প্রনেক্রি া ঘপকে বা
আপনার আপীে জক র পকর েে দ্রুে আপনাকে সহা ো ঘেও া হক নছে োর েথয
ঘপকে বা
অনয ঘোন োরণ

আর্রা আপনাকে নিেী বােটিকে টিে নচহ্ন নেকে বেনছ য্াকে আর্রা য্া েনর োর উন্ননে
েরকে পানর, এবং ভনবষযকে আরও আশ্র প্রাথীকের সাহায্য েরকে পানর।
আর্রা Home Office এ যেবলমাে আর্াকের নবশ্বস্তকের োকছ আপনার আপীেটিকে
উোহরণ-রূকপ বযবহার েরব য্নে আর্রা আশ্বস্ত হই ঘয্ এটি বেমর্ান এবং ভনবষযকে আপনার
আশ্র সহা ো পাবার অনিোরকে ঘোকনাভাকব প্রভানবে েরকব না। আর্রা Home Office
এর নসদ্ধান্ত গ্রহকণর র্াকনান্ন ন েরকে োকের সাকথ োজ েনর, োকের উোহরণ প্রোন েনর
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ঘয্খাকন আর্রা জানন ঘয্ োরা ভুেবশে োকরার সহা োকে প্রেযাখযান েকরকছ। এটি
ভনবষযকের আশ্র সহা োর জনয সর্স্ত আকবেনোরীকের সাহাকয্যর জনয েরা হ ।
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