Bangla (Bengali) - বাাংলা

প্রত্যাহাহ বিজ্ঞবি (অপ্ট আউট ন হটিস/ OPT OUT NOTICE )
নেডহর ল ন হটট অরেবলয়হ
আশ্রয় প্রহর্ট হ হ ী মহ ু রে নিআই ী আট হিস্থহ বিরুরে নশ্রবিিে মহমলহ/ হবলশ" (ক্লহস অাহ শ / class action)
বডবিই১৭ (DBE17) (মহমলহ অবিিহি নম ী নর্র সহ আর্ট হ ত্যতট ) ি হম ম ওরয়লর্ অরেবলয়হ
(২০১৯ এ বিআইবড ১৩৯২ / VID1392 of 2019)

দৃবি আ েট ি

বি:

আপনাকে এই ববজ্ঞবি সযকে পবিবার জনয বলা হইকেকে।
আপনার ও অনযানযকের ববরুকে অকেবলয়ায় অবিবাসন অন্তরীকে থাোর জনয মামলা োকয়র েরা হইয়াকে, যবে আপবন ২৭শে আগি ২০১১ এিং ২৫নশ
নেব্রুয়হ ী ২০২০ এর মকযয শয শোন ২ বেন অকেবলয়ায় অন্তরীে থাকেন।
আোলে আকেে বেয়াকে আপনাকে আমরা এই ববজ্ঞবি শেরন েবর, োরন আপনাকে বসোন্ত বনকে হইকব আপবন এই মামলায় জবিে থাবেকে চাকহন
বেনা।
যবে এই ববজ্ঞবির বযাপাকর আপনার েশ্ন থাকে েকব এই আোলকের সবহে শযাগাকযাগ না েবরয়া আইনী সহায়ো বনন।
যবে আপবন ইাংকরজী পবিকে অক্ষম, েকব এই ববজ্ঞবি অনযানয িাষায় বনম্নবলবিে ওকয়ব সাইকে বলবপবে আকে:
https://www.mauriceblackburn.com.au/class-actions/current-class-actions/unlawful-detention-of-people-seekingasylum-class-action/। আপবন আপনার িাষায় অনু বাবেে এই ববজ্ঞবির েবপর জনয মবরস ব্ল্যােবানন লইয়াসন (Maurice Blackburn Lawyers) এর

োকে ১৮০০ ৯৩০ ৯৫৬ (1800 930 956) নম্বকর বা ইকমল asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.au এ শযাগাকযাগ
েবরকে পাকরন।
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১.

ন

আবম এই বিজ্ঞবি পহইয়হবি? (1. Why am I getting this?)

এই ববজ্ঞবি “বডবিই১৭” (DBE17) নামে এে বযবি েেতনে শুরুেতে এে মামলা ববষয়ে সম্পবেন ে। আইনী োরকন আমরা োহার েেতে নাম বযাবহার
সম্ভব নয়। োহার বয়স ১৮র নীকচ, শসকহেু োহার পকক্ষ মামলা অবিবাবে শমরী শথকরসা আথনার েেতনে এই মামলা োকয়র েরা হকয়কে।
এই মামলা শেডাকরল শোেন অব অকেবলয়া শে; এো েমনওকয়লথ অব অকেবলয়া (Commonwealth of Australia) (অকেবলয়ান সরোর / the
“Australian Government”) র ববরুকে োকয়রেতে।
বডবিই১৭ (DB17) োবী েকরন শয বেবন ও অনযানয বযাবি (“দলীয় নলহ ”) যারা ২৭শে আগষ্ট ২০১১ এবাং ২৫শে শেব্রুয়ারী ২০২০ এর মকযয অকেবলয়া
সরোর েতেে শবআইনী িাকব অবিবাসন আেোবস্থায় বেল। আপবন এই ববজ্ঞবি শপকয়কেন োরন আপবন ২৭শে আগষ্ট ২০১১ এবাং ২৫শে শেব্রুয়ারী
২০২০ এর মকযয অবিবাসন আেোবস্থায় বেকলন। এ োরকন আপবন এেজন েলীয় শলাে হকে পাকরন।

২.

অরেবলয়হ আই ী িাহিস্থহ (2. The Australian Legal System)

অকেবলয়ার আইনী বযাবস্থা এে বযাবিকে ( যাকে “আরিদ

হ ী” বলা হয়”) অনয এে বযাবি, বা েবেষ্ঠান, বা সরোর (যাকে “জিহিদহ

হ ী/

প্রবত্যিহদী” বলা হয়) এর ববরুকে আবথনে ক্ষবেপূ রে ববষয়ে মামলা োকয়করর অবযোর শেয়, যবে আকবেনোরী ববশ্ব্যাস েকর বেবন প্রবত্যিহদী /
জবাবোনোরীর োরকন আহে বা আবথনে িাকব ক্ষবেগ্রস্ত হকয়কেন, এবাং যবে প্রবত্যিহদী /জবাবোনোরীর ববরুকে আকবেনোরীর োবীর যথােন োর বিবি
থাকে।
অকেবলয়ার সেল আোলে, সাংসে বা সাাংসে হকে স্বাযীন। আোলকের েমনপবরচালনার জনয এর বনবেন ষ্ট ববযান আকে। এর মকযয আকে, আইনানু সাকর
আোলকের মামলায় বসোকন্তর জনয, েমান েস্তুকের ও েমাকন, আইনানু সাকর আইনী পেবে েকয়াকগর বববয।

৩.নশ্রবিিে মহমলহ (ক্লহস অাহ শ

/ class action) ব

? (3. What is Class Action?)

আোলকের এই মামলা শহাল ক্ল্যাে এেেন/ শেবেবে মামলা। ক্ল্যাে এেেন এে বযাবি ( অথনাৎ আকবেনোরী) েেতনে এে েকলর পকক্ষ অনয বযাবি বা
েবেষ্ঠান ( অথনাৎ েবেবােী / জবাবোনোরী) এর ববরুকে োকয়রেতে মামলা।
ক্ল্যাে এেেন মামলায় আকবেনোরী ও োর েকলর শলােকের জবাবোনোরীর ববরুকে এেই োবী বা অবিকযাগ থাকে।
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৪.

ক্লাহশ এ শ সম্পব ট ত্য বিেয় ব ? (4. What is this Class Action about?)

এই ক্ল্যাে এেেন মামলায় বডববই ১৭ (DBE17) োবী েকরন শয, অকেবলয়া সরোকরর শবআইনী ও অববয অকেলীয় নাগবরকের অবিবাসন অন্তরীন শুযু মাত্র
েিন ববয যবে:
১) অন্তরীন সব সময় বনম্নবলবিে উকযযকে েকয়াগ হয়:
ে) অকেলীয়া হকে অপসারন, যার মকযয আকে আঞ্চবলে েবিয়ােরন শেকে শেরন (একক্ষকত্র, নাউরু বা পাপু য়া বনউ বগবন);
ি) অববয অ-নাগবরেকের অকেলীয়ায় েকবে ও অবস্থাকনর বিসার অনু মবে েোকনর আকবেন গ্রহন, েেন্ত ও আকবেকনর উপর
বসোকন্ত আসা ; বা
গ) ববয আকবেকন বিসা েোকনর উপর বসোন্ত গ্রহন।
২) অবিবাসন অন্তরীকনর ববকেষ উকযেয পালকন সমথন।
৩) অবিবাসন অন্তরীকনর ববকেষ উকযেয পূ কেন সোই সকচষ্ট থাো এবাং শযৌবিে সমকয়র মকযয যে দ্রুে সম্ভব বাস্তবায়ন েরা।
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বডববই ১৭ (DBE17) োবী েকরন শয, অকেবলয়া সরোর অববয িাকব োকে ও োর েকলর শলােজনকে বনম্নবলবিে শয দুইটির শোন এেটি বা দুইটি
োরকন অন্তরীন েকরকে।
ে) বডববই ১৭ (DBE17) এবাং ঐ েকলর শলােজন যারা ১২ আগষ্ট ২০১২ এর পর অকেলীয়ায় আগমন েকর এবাং যাকেরকে নাউরু বা পাপু য়া
বনউ বগবন স্থানান্তর েরার েথা বেল, বেন্তু োকেরকে অববয িাকব অন্তরীন েরা হয়, যার উিয় োরন:
১. ঐ শলােজনকে ঐ সব এলাোয় স্থানান্তর যু বিযু ি িাকব সম্ভব বেলনা বা বাস্তবায়ন েরার মে সামথনয
বেলনা; বা
২. ঐ শলােজনকে ঐ সব এলাোয় স্থানান্তর েরা হয় বেন্তু শযৌবিে সমকয়র মকযয যে দ্রুে সম্ভব
বাস্তবায়ন েরা হয় নাই।
ি) অকেবলয়া সরোর বডববই ১৭ (DBE17) এবাং ঐ েকলর শলােজনকে অকেবলয়ায় অবস্থাকনর বিসা
েোকনর বসোকন্তর উপর অেযাবযে ববলম্ব েকর।

৫.

আপব ব এ জ দলীয় সদসা? (5. Are you a group member?)
আপবন এেজন েলীয় সেসয যবে আপবন/আপনাকে:
ে) অকেবলয়ার শোন এে বা এোবযে অাংকে ২৭শে আগষ্ট ২০১১ এবাং ২৫শে শেব্রুয়ারী ২০২০ র মকযয দুই বেকনর শবেী অবিবাসন অন্তরীকন রািা
হয়।
ি) অন্তরীকন রািা হয় নাই োরন আপনার অকেবলয়ার বিসা বাবেল েরা হকয়বেল।
গ) অকেবলয়ায় আসার পর শোন সময় শস্বচ্ছায় স্বকেে বা অকেবলয়ায় আসার পূ কবন অবস্থান েকরবেকলন এমন শোন শেকে েেযাবেন ন েকরন নাই;
ঘ) ২৭শে আগষ্ট ২০১১ র পর অকেবলয়া হকে স্বকেকে বা অকেবলয়া আসার পূ কবন অবস্থান েকরবেকলন এমন শোন শেকে স্থানান্তবরে হন নাই এবাং
অকেবলয়ায় েেযাবেন ন েকরন নাই;
ঙ) অন্তরীকন রািা হয় নাই োরন আপনার বিসার সময় অবেিান্ত হয় নাই এবাং আপবন ববয বিসা োিা অকেবলয়ায় অবস্থান েকরন বনরাপিা বিসা
না পাওয়া পযনন্ত;
চ) শোন সময় অকেবলয়ান শসকুবরটি ইকেবলকজন্স অগনানাইকজেন এক্ট ১৯৭৯ বসটিএইচ (Australian Security Intelligence
Organisation
Act 1979 (Cth) অযীকন েবেকূল বনরাপিা মূ লযায়ন োি হন নাই।

আপবন যবে এে জন েলীয় সেসয হন বা না হন, এ বযাপাকর অবনবিে হইকল, আপবন মবরস ব্ল্যােবানন লইয়াসন (Maurice Blackburn Lawyers) এর
োকে ১৮০০ ৯৩০ ৯৫৬ (1800 930 956) নম্বকর বা ইকমল asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.au এ
শযাগাকযাগ েবরকে পাকরন, অথবা অবে সত্বর বনকজর আইনী সহায়ো পাইকে শচষ্টা েরুন।

৬.

আবম এ জ দলীয় সদসা এিং ক্লাহশ এ শর র্হব রত্য উৎসু – আমহর ব

রত্য ারি? (6. I

am a group member and I want to stay in the class action – what do I need to do?)

যবদ আপব ক্লাহশ এ শর র্হব রত্য ইচ্ছু , ত্যরি আপ হর এই মু াূরত্যট ব িু
ত্যরি আপব

আপ হ

িহ প্ররয়হজ

হই।

নযহগহরযহগ সম্পব ট ত্য ত্যর্া মবরস ব্ল্যােবানন লইয়াসন (Maurice Blackburn Lawyers)

ওরয়ি সহইট

https://www.mauriceblackburn.com.au/class-actions/current-class-actions/unlawful-detention-of-peopleeeking-asylum-class-action এ বলবপিে রু । এই িহরি ক্লাহশ এ শ সম্পব ট ত্য বিজ্ঞবি আপ হ পিন্দ ীয় ঠি হ হ, ইরমল িহ

নমহিহইল ম্বর পহঠহ সম্ভি ারি।
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ক্লাহশ এ শর র্হ রত্য এখ আপ হর অথন েোন েরকে হকবনা: এ সম্পবেন ে অবযে েথযাবের জনয বনকম্ন শেিু ন “৮. যবে ক্ল্যাে এেেকন থােকে চাই

েকব আমাকে অথন েোন েরকে হকব বে?”
ক্ল্যাে এেেকন থাোর জনয আমার শোন বিসার উপর েবেবিয়া হকবনা। যবে আপনার বিসার বযাপাকর শোন েশ্ন থাকে েকব শোন অবিবাসন একজকের
সাকথ শযাগাকযাগ েকরন।
আপবন যবে ক্ল্যাে এেেকন থাকেন, েকব ক্ল্যাে এেেকনর েলােল দ্বারা বাযয থাবেকবন। এর অথন েলােল শমকন বনকে হকব এবাং জয় বা পরাজয় বা বনষ্পবি
যাহাই শহাে আপনার জনয েকযাজয হকব।
ে) যবে ক্ল্যাে এেেন সেল হয়, েকব আপবন রায় পু রষ্কার বা বনষ্পবি মূ লযমাকনর শোন এে অাংে আপবন পাকবন। অথনাৎ আপবন অথন পাকবন।
ি) যবে ক্ল্যাে এেেন বযাথন হয় বা আোনু রূপ সেল না হয়, েকব আপবন অথন না শপকে পাকরন বা যৎসামানয অথন শপকে পাকরন। যাই শহাে
আপনাকে
শোন অথন েোন েরকে হকবনা।
ক্ল্যাে এেেন সেল শহাে বা না শহাে, আপবন যবে একে থাকেন, েকব এেই অববয অন্তরীকনর জনয অকেবলয়া সরোকরর ববরুকে বনজস্ব মামলা োকয়র
েরকে পারকবনা, যা পূ কবন বনীে “৩.ক্ল্যাে এেেন বে? (3. What is Class Action?)” এ বযািযা েরা হকয়কে।

৭.

আবম এ জ দলীয় সদসা এিং আবম ক্লাহশ এ শর র্হব রত্য চহই হ – আমহর ব

রত্য ারি?

(7. I am a group member and but I don’t want to stay in the class action – what do I need to do?)

যবে আপবন ক্ল্যাে এেেকন থাবেকে না চান, েকব শেকডরাল শোেন অকেবলয়াকে জানাকে হকব। এোকে “েেযাহার” বলা হয়:
যবে আপবন েেযাহার েকরন:
ে) েকব ক্ল্যাে এেেকনর েলােল যাই শহাে, আপবন শোন অথন পাকবন না;
ি) ক্ল্যাে এেেকনর েলােকলর েবে আপনার বাযয-বাযেো থােকবনা। আপবন যবে চান, েকব এেই অববয অন্তরীকনর অবিকযাকগর জনয অকেবলয়া
সরোকরর ববরুকে বনজস্ব মামলা োকয়র েরকে পারকবন, েেন থাকে শয আপনাকে বনবেন ষ্ট আইনী সময় সীমার মকযয মামলা শুরু েরকে হকব।
আপব যবদ অকেবলয়া সরোকরর ববরুকে বনজস্ব মামলা োকয়র েরকে চান, েকব েেযাহাকরর আরগ এেজন আইনজীববর োে শথকে আপ হ মামলা ও
উপযু ি সময় সীমার বযাপাকর উপকেে গ্রহন েরুন।
যবদ আপব প্রত্যাহাহ

রত্য চহ , েকব এই ববজ্ঞবির শেকষ েেি েেযাহাকরর েমন পূ রন েকর েমনটি বনকম্ন েেি ঠিোনায় শপাস্ট বা ইকমল েরুন:
The Registrar
Federal Court of Australia
Victorian District Registry
305 William Street
Melbourne VIC 3000
or
vicreg@fedcourt.gov.au

জরু ী (IMPORTANT):
েেযাহাকরর েমন শরবজোরাকরর োকে ৪ঠা বডকসম্বর ২০২০ এর আকগ শপৌৌঁেইকে হকব। না হকল আপনার েেযাহার গনয েরা হকবনা এবাং আপবন এই ক্ল্যাে
এেেন মামলা আকবেনোরী েকলর সেসয গনয হকে থােকবন।
মামলা আকবেনোরী েকলর েকেযে সেসয বযবন েেযাহার েরকে চান, োকের েকেযেকে আলাো েেযাহাকরর েমন পূ রন েরকে হকব।
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৮. আমহর ব ন হ টহ হ বদরত্য ারি, যবদ আবম ক্লাহশ এ শ মহমলহয় র্হব ?
(8. Will I have to pay any money if I stay in the class action?)
আপনাকে ক্ল্যাে এেেন মামলায় থােকে এিন শোন অথন েোন েরকে হকব না।
মবরস ব্ল্যােবানন লইয়াসন (Maurice Blackburn Lawyers) ‘েেন সাকপকক্ষ ববনা পাবরেবমে আইবন সহায়ো
অথনবনবেেিাকব অসামথনযগেকে েোন’ (‘conditional pro bono’) এর উপর বিবি েকর ক্ল্যাে এেেন মামলা পবরচালনা েরকে। এর অথন শুযু মাত্র
ক্ল্যাে এেেন মামলা সেল হকল োরা পাবরেবমে পাকব।
যবে ক্ল্যাে এেেন মামলা সেল হয়, েকব মবরস ব্ল্যােবানন লইয়াসন পাবরেবমে বহসাকব শয োো পাকব ো অকেবলয়া সরোর বা অনয শোন পাটিন হকে শয
োো আোয় েরকে পারকব োর শবেী হকবনা।
মামলা পবরসমাবির পর আপনাকে বেেু োো বেকে হকে পাকর যবে আপনার বনজস্ব োবব চূিান্ত েরকে আপনার শোন আইনী সহায়োর েকয়াজন হয়।
আপবন মবরস ব্ল্যােবানন লইয়াসন বা অনয আইনজীববকে এ োজ েরকে বনকয়াবজে েরকে পাকরন। মবরস ব্ল্যােবানন লইয়াসন, ক্ল্যাে এেেন মামলা বে েকেন
পবরচালনা েরকে, োর েবপ োকের সাকথ শযাগাকযাগ েকর সাংগ্রহ েরকে পাকরন।

৯.

আপব ন হর্হ নর্র প্ররয়হজ ীয় দবলল পত্র সংগ্রা

রত্য পহ রি ? (9. Where can you obtain

copies of relevant documents?)
োসবিে েবলল পকত্রর েবপ, - যার মকযয আকে োবী নামা ও বববােীর আত্মপক্ষ সমথনন / েবেকরায ববষয়ে, সাংগ্রহ েরা শযকে পাকর এিাকব:
ে) https://www.mauriceblackburn.com.au/class-actions/current-class-actions/unlawfuldetention-of-people-seeking-asylum-class-action/ হকে ডাউনকলাড েকর;

ি)

মবরস ব্ল্যােবানন লইয়াকসনর অবেস হকে সোল ৯ো হকে ববকেল ৫োর মকযয উপবস্থে হকয়; শযাগাকযাকগর েথয

www.mauriceblackburn.com.au সাইকে আকে বা ১৮০০ ৯৩০ ৯৫৬ (1800 930 956) নম্বকর শোন েকর;

গ) শেডাকরল শোকেনর বডসট্রিক্ট শরকজেীর (District Registry of the Federal Court) সাকথ শযাগাকযাগ েকর ( শযাগাকযাকগর
েথয www.fedcourt.gov.au এ পাওয়া যাকব ) ও উপযু ি পবরেেনন িরচ েোন েকর; অথবা
ঘ) শেডাকরল শোকেনর https://www.fedcourt.gov.au/law-and-practice/class-actions/class-actions.
ওকয়ব সাইে
পবরেেনন েকর।
অনু গ্রহ েকর উপকরাি ববষয়গুবল সেেন োর সাকথ ববকবচনা েরুন। যবে শোন ববষকয় বনবিে না হকে পাকরন, েকব মবরস ব্ল্যােবানন লইয়াকসনর সাকথ ১৮০০
৯৩০ ৯৫৬ (1800 930 956) নম্বকর বা asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.au এই ইকমকল শযাগাকযাগ েরুন, বা
বনজস্ব আইনী সহায়ো গ্রহন েরুন। আপনার বসোন্ত গ্রহকন আপবন ববলম্ব েবরকবন না।
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সংযু বি খ (ANNEXURE B)
এই ে ম িািাহ

রু যবদ আপব ক্লাহশ এ শ মহমলহয় র্হব রত্য হ চহ

েরম ২১
বববয ৯.৩৪
প্রত্যাহাহ বিজ্ঞবি
নাং. ২০১৯ এর বিআইবড১ে৯২ ২০১৯
শেডাকরল শোেন অব অকেবলয়া
বডবিে শরবজবিিঃ বিকক্টাবরয়া (Victoria)
বডবিেনিঃ শজনাকরল
বডবিঈ১৭ (মহমলহ অবিিহি নম ী নর্র সহ আর্ট হ

ত্যতট ) DBE17 (by his Litigation Guardian Marie Theresa Arthur)

আকবেনোরী
(The Commonwealth of Australia) বদ ম ওরয়লর্ অি অরেবলয়হ

জবাবোনোরী / েবেবােী
To:

The Registrar
Federal Court of Australia
VIC District Registry
Owen Dixon Commonwealth Law Courts Building
305 William Street
Melbourne VIC 3000

[ আপনার পূ েন নাম ] , এেজন ক্ল্াে সেসয এই ক্ল্াে এেেন মামলায়, শেডাকরল শোেন অকেবলয়া আইন ১৯৭৬ এর ৩৩১ যারার অযীকন শনাটিস েোন েকর শয [ আপনার পূ েন নাম ]
ক্ল্াে এেেন মামলা হকে বনকজকে েেযাহার েবরকেকে।

োবরি: [শযমন ১৯ জু ন ২০…]
আপনার সই:
আপনার পূ নন নাম:
জন্ম োবরি:
ইকমল ঠিোনা:
শোন নাং:
এ টিরত্য িত ত্ত বদ : দলীয় সদসা িহ দলীয় সদরসা আই ী অবিিহি িহ দলীয় সদসা য়
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