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দলীয় সদসযদদর প্রতি ন োটিশ 

সুপ্রীম ন োর্ট  অফ তিদটোতরয়ো, অদেতলয়ো 

 
নম োস আইলযোন্ড ক্লোস অযো শ  

 
১।  এই ন োটিশটি ত        ? 

 
ডিসেম্বর ২০১৪ োসে েুপ্রীম ককার্ট  অফ ডিসটাডরয়াসে একটি দেীয় কার্টধারা (নম োস আইলযোন্ড 

ক্লোস অযো শ ) প্রবডেট ে হসয়ডিসো র্ার েূত্রপাে হসয়ডিসো কমনাে আইেযান্ড ডরডিওনাে কপ্রাসেডেিং 

কেন্টার (ন ন্দ্র)-এ থাকা মানুষসদর র্থার্থ র্ত্ন কনওয়ার কেসত্র বযথটোর অডিসর্াগ কথসক। 

কমনওসয়েথ অফ অসেডেয়া, G4S অসেডেয়া প্রাইসির্ ডেডমসর্ি এবিং ব্রিসেকট্রাম (অসেডেয়া) 

প্রাইসির্ ডেডমসর্ি (তিিোদী) -এর ডবরুসে িনাব মডিদ কারাডম কামাোয়ী (িোদী) হসয় কমনাে 

আইেযান্ড ক্লাে অযাকশন উত্থাপন কসরন।  

 
েুপ্রীম ককার্ট  অফ ডিসটাডরয়া ২০১৫ োসে কমনাে আইেযান্ড ক্লাে অযাকশন -এর প্রবেট ন েিংক্রান্ত 

একটি কনাটিশ প্রকাশ করার িনয আসদশ প্রদান কসরন (পূিটিিী ন োটিশ)। আপডন প্রসয়ািনসবাসধ 

পূবটবেী কনাটিশটির কডপ কের্ার অযান্ড গিট ন –এর ওসয়বোইর্ 

http://www.sIatergordon.com.au/class-actions/current-class-
actions/manus কথসক অযাসেে করসে পাসরন।  

 
     কমনাে আইেযান্ড ক্লাে অযাকশ                                               

   ডববাদী পে ২১কশ নসিম্বর ২০১২ কথসক ১২ই কম ২০১৬ পর্টন্ত ককসে অবস্থানরে (িন্দীগণ) 

েমস্ত বযডিসকই অববধিাসব কারারুে কসর করসেডিসো ।  

 

এ েমস্ত কার্টকোসপর ফসে প্রিাডবে হসে পাসরন এমন বযডিসদর অবডহে করার উসেসশয েুপ্রীম 

ককার্ট  অফ ডিসটাডরয়া এই কনাটিশটি প্রকাশ করার আসদশ প্রদান কসরন। আপডনও হয়সো এই দসের 

েদেয হসে পাসরন। এই ন োটিশটি আপ োর যত্ন সহ োদর পড়ো উতিৎ। এই ন োটিদশ অন্তিুট ক্ত 

ন ো ও তিষদয় আপ োর প্রশ্ন িো উদেগ      থো দল িো ন োদর্ট র  োদে উত্থোপ   রো যোদি 

 ো। এোসন র্ডদ এমন ডকিু কথসক থাসক র্া আপডন বুঝসে পারসিন না োহসে আপনার আইডন পরামশট 

কনয়া উডিৎ।  

 

http://www.siatergordon.com.au/class-actions/current-class-actions/manus
http://www.siatergordon.com.au/class-actions/current-class-actions/manus


আপনার র্ডদ অনয িাষায় অনূডদে এই কনাটিসশর একটি অনুডেডপর প্রসয়ািন হয় র্া োহসে আপডন 

ককেীয় বযবস্থাপনার কাসি আসবদন করসে পাসরন, অথবা আইন ফামট কের্ার অযান্ড গিট ন-এর  োসথ 

কর্াগাসর্াগ করসে পাসরন র্াসদর কর্াগাসর্াসগর ডববরণ ডনসে অণুসেদ ১২কে কদয়া আসি।  

 
২।  ত  পতরিিট   হদয়দে?  

 
কমনাে আইেযান্ড ক্লাে অযাকশ  র শুরু কথসকই ডববাদী পেসক এই বসে অডিরু্ি করা হয় কর্ ২১কশ 

নসিম্বর ২০১২ কথসক ১৯কশ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্টন্ত আর্ককৃে বযডিসদর প্রডে ডববাদী পে ডনেডেডেে 

ডবষয়গুসোর বযাপাসর অবসহো প্রদশটন কসরসিনঃ  

ক) োদয এবিং পাডন; 

ে) বােস্থান; 

গ) স্বাস্থযসেবা; 

ঘ) ডনরাপত্তা 

 

এসে এই অডিসর্াগও আনা হসয়সি কর্ আর্ককৃে বযডিসদর (অিদহতলি দদলর সদসয) অসনসকই 

এই অবসহোর কারসণ েডেগ্রস্ত হসয়সিন।  

 

১ো আগস্ট ২০১৬ োসে বাদী পে দাবীর একটি েিংসশাডধে ডববৃডে দাসয়র কসর র্াসে ডববাদী পসের 

প্রডে অডেডরি অডিসর্াগ অন্তিুট ি করা হয় কর্ োরা বন্দীসদরসক ককসে অববধিাসব কারারূে কসর 

করসেডিসো। ২১কশ নসিম্বর ২০১২ কথসক ১২ই কম ২০১৬ পর্টন্ত  ককসে অবস্থানরে েকে বযডিসদর 

(অবিধিোদি  োরোরুদ্ধ দদলর সদসয) পে কথসক এই অডিসর্াগ উত্থাপন করা হয়। বডণটে 

োডরেগুসোর মধযবেী ককাসনাও েমসয় আপডন ককসে অবস্থান কসর থাকসে আপডন এই ক্লাে 

অযাকশন দ্বারা প্রিাডবে হসে পাসরন।  

 
অবসহোর অডিসর্াসগর েমসয়র েুেনায় অববধ কারাবাসের অডিসর্াসগর েময়েীমার পডরমান কবশী 

অডধক। এিাড়াও অববধিাসব কারারুে দসের েদসেযর েিংজ্ঞার আওোয় পড়ার িনয আপনাসক ডবসশষ 

ককানও েডের িুিসিাগী হসে হসব না। আপডন র্ডদ প্রােডিক উসেডেে েমসয় ককসে আর্ককৃে  

হসয় থাসকন োহসে োই র্সথষ্ট। অেএব, কমনাে আইেযান্ড ক্লাে অযাকশসনর ফসে পূসবট আপডন 

প্রিাডবে না হসেও এেন আপডন এই কার্টধারায় একিন দেীয় েদেয হসে পাসরন।  

 

 

 

 

 

 



৩। অদেতলয়োর আই  িযিস্থো  

 

অসেডেয়ার আইন বযবস্থায় ককান বযডি (র্াসক বাদী বো হয়) অনয ককাসনা বযডি, বা ককাম্পাডন বা 

েরকাসরর ডবরুসে (র্াসক ডববাদী বো হয়) আডথটক েডেপূরণ দাবী করসে পাসর র্ডদ বাদী মসন কসর কর্ 

কে ডববাদীর আিরসণ আঘাে বা েডে কিাগ কসরসি এবিং কেই দাবী করার প্রকৃে ডিডত্ত আসি।  

 

অসেডেয়ার েব আদােে েরকার হসে স্বেন্ত্র। প্রডক্রয়া অনুেরসণর িনয আদােেগুডের েুেষ্ট নীডে 

আসি।  প্রমাণাডদ প্রস্তুসের ডবডধ এবিং মামোয় আইনানুর্ায়ী ডেোন্ত গ্রহসনর িনয  উি প্রমাণাডদসে 

আইনগে নীডেমাোর প্রসয়াসগর ডবডধ এই নীডের অন্তগটে। 

 

৪।  ক্লোস এযো শ   ী?  

 

ক্লাে এযাকশন হসে একরূপ কার্টকোপ র্া এক বযডি (র্াসক বাদী বো হয়) োর ডনসির পসে  এবিং 

একদে কোসকর পসে (“দদলর সদসযগণ”) অনয ককান বযডি বা বযডিসদর (র্াসক/র্াসদরসক ডববাদী 

বো হয়) ডবরুসে গ্রহণ কসর কর্ কেসত্র বাদী ও দসের েদেযগসণর ডববাদী/ডববাদীসদর ডবরুসে অনুরূপ 

দাবী থাসক।  

 

ককান ক্লাে এযাকশসন দসের েদেযগণ স্বেন্ত্রিাসব ক্লাে এযাকশন গ্রহসণর েসি িডড়ে আইনী বযয় 

বহসনর িনয দায়বে   । ককান ক্লাে এযাকশসন শুধুমাত্র বাদী বযয় বহসনর িনয দায়বে।  

 

দসের েদেযগণ ক্লাে এযাকশসন গৃহীে কর্ ককান রায় বা ডনষ্পডত্তর দ্বারা আবে র্ডদ না োরা কার্টধারায় 

অিংশগ্রহণ না করার বা অপ্ট আউর্-এর ডেোন্ত ডনসয় থাসকন। এর অথট হসেঃ  

  

(ক) র্ডদ ক্লাে এযাকশন েফে হয়, দসের েদেযগণ ডনষ্পডত্তর ককান অসথটর বা আদােে-প্রদত্ত 

 েডেপূরসণর িাগ পাওয়ার কর্াগয হসে পাসরন;  

 

(ে)  র্ডদ ক্লাে এযাকশন বযথট হয়, দসের েদেযগণ কে ফোফে দ্বারা আবে; এবিং  

 

(গ)  ক্লাে এযাকশসনর ফোফে র্াই কহাক না ককন, দসের েদেযগণ ডববাদীসদর ডবরুসে পৃথকিাসব 

আইনগে কার্টধারায় োসদর দাবী িানাসে পারসবন না র্েেণ না োরা দসে অিংশগ্রহণ করা কথসক 

ডবরে হসেন বা অপ্ট আউর্ হসেন।  

 

 

 

 



৫। আপত  ত  দলটির সদসয?   

 

আপডন অববধিাসব কারারূে দেটির একিন েদেয হসবন র্ডদ  আপডন ২১ নসিম্বর ২০১২ হসে  ১২ 

কম ২০১৬ পর্টন্ত কর্ ককান েমসয় ডববাদী বা ডববাদী পসের কাসরা দ্বারা অববধিাসব ককসে আর্ক 

থাসকন।   

আপডন অবসহডেে দেটির-ও একিন েদেয হসবন র্ডদ  ২১ নসিম্বর ২০১২ হসে ১৯ ডিসেম্বর ২০১৪ 

পর্টন্ত কর্ ককান েমসয়র মসধয আপডনঃ 

 

 (ক)  মাইসগ্রশন এযাট ১৯৫৮ (কমনওসয়ল্থ) অনুোসর আপডন কমনওসয়ল্থ অফ অসেডেয়া 

  কেৃট ক বা োর পসে বন্দী ডিসেন ও আপনাসক ককসে স্থাণান্তর করা হসয়ডিে; এিং 

 

 (ে) পডরডমে োদয ও পাডন/িে, বােস্থান, স্বাস্থয কেবা, আিযন্তরীণ ডনরাপত্তা এবিং/অথবা  

  বাডহযক ডনরাপত্তার কেসত্র ডববাদীর র্থার্ে েত্ত্বাবধান করসে বযথটোর কারসণ আপডন  

  বযডিগে আঘাে (শারীডরক এবিং/অথবা মানডেক েডে) কিাগ কসর থাসকন; এিং 

 

(গ) আপডন র্ডদ কার্টক্রম কথসক “কনাটিশ অফ অডপ্টিং অউর্ বাই   গ্রুপ কমম্বার” –টি পূরসণর 

মাধযসম কবডরসয় না এসে থাসকন বা অপ্ট আউর্ না হন র্া এর আসগর কনাটিসশর োসথ েিংরু্ি 

ডিসো এবিং র্ডদ না েুপ্রীম ককার্ট  অফ ডিসটাডরয়া -এর প্রসথাসনার্ারীর কাসি এই নথী ১৫ই িানুয়ারী 

২০১৬ –এর আসগ কফরে কদয়া হসয় থাসক।  

    

আপডন র্ডদ দসের েদেয ডক না কে ডবষসয় অডনডিে হন, েসব অডবেসম্ব আপনার কের্ার এযাণ্ড গিট ন-

এর  েসি 0011 61 3 9602 6807 নম্বসর কফান কসর অথবা  

manus@slatergordon.com.au ঠিকানায় ইসমইে কসর কর্াগাসর্াগ করা অথবা ডনসির আইনগে 

পরামশট গ্রহণ করা উডিৎ।  

 

৬। অপ্ট আউর্ িো দদল অংশগ্রহণ  ো  রো িলদি ত  িুঝোয়?  

 

  ককান ক্লাে এযাকশসন বাদীসক দসের েদেযগসণর পসে ক্লাে এযাকশন শুরু করার িনয োসদর 

 েম্মডে  িাওয়ার বা দসের ককান ডনডদট ষ্ট েদেযসক েনাি করার প্রসয়ািন হয় না। 

 

েসব, দসের েদেযগণ ক্লাে এযাকশন-এ অিংশ গ্রহণ না করার বা অপ্ট আউসর্র ডেোন্ত ডনসয় দসের 

েদেয হওয়া কথসক  ডবরে হসে পাসরন । কী িাসব দসের েদেযগণ ক্লাে এযাকশন হসে অিংশগ্রহণ না 

করার ডেোন্ত ডনসে পাসরন ো নীসির ১০ নম্বর পযারাগ্রাসফ “কী িাসব আপডন ককান ক্লাে এযাকশন 

হসে অিংশগ্রহণ না করার বা অপ্ট আউসর্র ডেোন্ত ডনসে পাসরন?” ডশসরানাসম বযােযা করা হসয়সি।  

mailto:manus@slatergordon.com.au


 

 

৭। আপত  যতদ “ন োটিশ অফ অতপ্টং অউর্ িোই   গ্রুপ নমম্বোর”-টি পূদিট জমো তদদয়  

থোদ   িদি ত  হদি? 

আপডন র্ডদ কার্টক্রম কথসক “কনাটিশ অফ অডপ্টিং অউর্ বাই   গ্রুপ কমম্বার” –টি পূরণ কসর এর আসগর 

কনাটিসশর োসথ েিংরু্ি কসর থাসকন এবিং র্ডদ েুপ্রীম ককার্ট  অফ ডিসটাডরয়া -এর প্রসথাসনার্ারীর কাসি 

এই নথী ১৫ই িানুয়ারী ২০১৬ –এর আসগ কফরে ডদসয় থাসকন েসব আপনাসক আর অবসহডেে দসের 

েদেয বসে গনয করা হসব না কারণ আপডন বাদীপসের কদয়া অবসহোর দাবী কথসক ডবরে থাকসবন বা 

অপ্ট আউর্ করসবন । 

 

েসব, র্ডদও আপডন “কনাটিশ অফ অডপ্টিং অউর্ বাই   গ্রুপ কমম্বার” –টি পূরণ কসর থাসকন ও 

অবসহডেে দসের েদেয আর না থাসকন েবুও আপডন অববধিাসব কারারূে দসের েদেয হসয় থাকসে 

পারসবন। আপডন র্ডদ অববধিাসব কারারূেোর দাবীসেও অিংশগ্রহণ না করসে িান বা অপ্ট আউর্ 

হসে িান েসব নীসি কদয়া অনুসেদ ১০-এর ধাপগুসো অনুেরণ করুন। আপডন র্ডদ অডনডিে হন কর্ 

আপডন এই কার্টধারা কথসক অপ্ট আউর্ হসয়ডিসেন ডকনা অথবা এই কার্টধারায় আপনার অবস্থান 

েম্পসকট  ককাসনা প্রশ্ন থাকসে  কের্ার এযাণ্ড গিট ন-এর  োসথ নীসি কদয়া েথয বযবহার কসর আপনার 

ডেোন্তগুসোর বযাপাসর আসোিনা করসে কর্াগাসর্াগ করুন। 

 

 

৮। আপত  দদলর সদসয হদয় থো দি িোইদল  ী হদি? 

অিংশগ্রহণ না করার বা অপ্ট আউসর্র ডেোন্ত না ডনসে, আপডন ক্লাে এযাকশসনর ফোফে দ্বারা আবে 

থাকসবন। র্ডদ ক্লাে এযাকশনটি েফে হয়, আপডন বাদী ও দসের পসে কদওয়া ককান আসদশ, রায় বা 

ডনষ্পডত্তর েুডবধা হসে িাগ পাওয়ার কর্াগয হসবন। র্ডদ এযাকশনটি অেফে হয় বা আপনার আশানুরূপ 

েফে না হয়, আপডন নেুন কার্টধারায় একই দাবী হয়সো েুেসে পারসবন না।  

 

৯। আপত  ত  আই ী িযদয়র জ য দোয়িদ্ধ হদি ?  

 

শুধুমাত্র োধারণ প্রশ্নগুডে ডনধটারসণর িনয দসের েদেয হসয় থাকসে আপডন আই ী িযদয়র জ য দোয়ী 

হদি   ো,    েঃ  

 

(ক) আপনার বযডিগে দাবী প্রস্তুে বা িূড়ান্ত করসে আপনার ডনডদট ষ্ট দাবীর   

 ডবষয়গুডের িনয র্ডদ কাি করার প্রসয়ািন হয়, আপডন কের্ার এযাণ্ড গিট ন বা অনয 

 উডকেসদরসক কেেব কাসির িনয ডনসয়াগ করসে পাসরন। এই ক্লাে এযাকশনটির িনয কের্ার এযাণ্ড 

গিট ন কর্ শসেট  কাি করসি োর কডপ নীসি কদওয়া কর্াগাসর্াসগর ডববরণ বযবহার কসর োসদর কাি 

কথসক েিংগ্রহ করা কর্সে পাসর;  



 

(ে) র্ডদ ক্লাে এযাকশসনর ককান আসদশ, রায় বা ডনষ্পডত্তর ফেস্বরূপ ককান েডেপূরণ আপনার  

 প্রাপয হয়, আদােে আসদশ করসে পাসর কর্ কেই েডেপূরসণর ডকিু অিংশ েরি বহসন োহার্য করার 

িনয বযবহার করা কহাক; এবিং   

 

 (গ) েিরাির ক্লাে এযাকশসনর ডনষ্পডত্ত আদােসের বাইসর হসয় থাসক। র্ডদ ক্লাে এযাকশসন এরূপ 

 ঘসর্, েসব আপডন ডনষ্পডত্তর অথট দাবী করসে পাসরন উডকে ডনসয়াগ না কসরই । 

 

 

 

১০।   ী িোদি আপত  ক্লোস এযো শদ   অংশগ্রহণ  ো  রোর িো অপ্ট আউর্-এর  তসদ্ধোন্ত 

ত দি পোদর ?   

 

দসের েদেয হসয় যতদ আপত   ো থো দি িো , আপনাসক অবশযই ক্লাে এযাকশসন অিংশগ্রহণ না 

করার বা অপ্ট আউর্-এর ডেোন্ত ডনসে হসব। আপডন র্ডদ অিংশগ্রহণ না করার ডেোন্ত কনন েসব আপডন 

ক্লাে এযাকশসনর ককান  আসদশ, রায় বা ডনষ্পডত্ত দ্বারা আবে হসবন না বা ককাসনা েুডবধার িাগ পাওয়ার 

কর্াগয হসবন না, ডকন্তু আপডন ডববাদীসদর ডবরুসে স্বাধীনিাসব আপনার ডনিস্ব দাবী আনসে পারসবন 

র্ডদ আপডন আপনার দাবীর িনয প্রসর্ািয েময়েীমার মসধয আদােসের কার্টধারা শুরু কসরন। র্ডদ 

আপডন ডববাদীসদর ডবরুসে আপনার ডনিস্ব দাবী আনসে িান,     আপনার দাবীর ডবষসয় এবিং প্রসর্ািয 

েময়েীমার ডবষসয় আপনার ডনিস্ব আইনগে পরামশট গ্রহণ করা উডিৎ, অিংশগ্রহণ না করার বা অপ্ট 

আউর্-এর ডেোন্ত       আদগই ।  

 

ক্লাে এযাকশন হসে যতদ আপত  অংশগ্রহণ  ো  রোর িো অপ্ট আউর্-এর তসদ্ধোন্ত ত দি িো ,  

েসব ো আপনাসক অিশযই নীসি প্রদডশটে 'ন োটিশ অফ অতপ্টং আউর্ িোই গ্রুপ নমম্বোর'  ফরমটি 

(ফরম ১৮এডব) পূরসণর মাধযসম করসে হসব। োরপর ো আপনাসক অবশযই ডিসটাডরয়া েুডপ্রম ককাসর্ট র 

প্রসথাসনার্াডরর কাসি ৪৩৬ েণ্েসিইে েীর্, কমেসবাণট, ডিসটাডরয়া ৩০০০, অসেডেয়া-এই ঠিকানায় 

পাঠাসে হসব। গুরুত্বপূণটঃ 'ন োটিশ অফ অতপ্টং আউর্ িোই গ্রুপ নমম্বোর'-টি প্রদথোদ োর্োতরর 

 োদে অিশযই ১১  দিম্বর ২০১৬ িোতরদের মদধযই নপ ৌঁেোদি হদি, অনযথায় এর্া কার্টকর হসব 

না।  

 

আপডন র্ডদ দসের েদেয হবার কর্াগয হন এবিং অপ্ট আউসর্র ডেোন্ত কনন েসব আপনাসক 'কনাটিশ 

অফ অডপ্টিং আউর্ বাই গ্রুপ কমম্বার' ফর্মটি জর্   ি     ।  

  

দসের প্রসেযক েদেযসক পৃথকিাসব ফরমটি পূরণ করসে হসব। 



 

১১। আপত   ী িোদি দদলর সদসয হদয় থো দি পোদর ?  

 

দসের েদেয হসয় যতদ আপত  থো দি িো , বেট মান েমসয় আপনার ত েুই  রোর প্রদয়োজ  ন ই। 

 বাদী আপনার পসে কার্টধারা পডরিােনা করসে থাকসব েেেণ পর্টন্ত  র্েেণ না আদােে বাদী ও 

দসের  েদেযসদর দাবীগুডের েবটিনীন প্রশ্নেমূহ ডনধটারণ কসর। েসব, আপনাসক বাদীর উকীে কের্ার 

এযাণ্ড গিট সনর  নীসি কদওয়া ঠিকানায় কর্াগাসর্াগ করসে এবিং দসের েদেয ডহোসব করডিডি করসে 

আমন্ত্রণ করা হসে কর্ন িডবষযসে ক্লাে এযাকশসনর কনাটিশগুডে  আপনার পিন্দমসো ঠিকানায় 

পাঠাসনা র্ায়।  

 

 

 

১২।  প্রোসতি  দতললগুতলর  তপ আপত  ন োথোয় নপদি পোদর ?  

 

দাবীর বণটনা এবিং কর্সকানরকম েিংসশাডধে িাষযেহ েকে প্রােডিক দডেসের এবিং িডবষযসে নডথবে 

করা হসে পাসর এমন প্রডেবাসদর কডপ পাওয়া কর্সে পাসরঃ  

 

 (ক) েুপ্রীম ককার্ট  অফ ডিসটাডরয়া –এর ওসয়বোইসর্ এই কার্টধারার িনয দডেেগুডে পর্টসবেণ কসরঃ 

  http://www.supremecourt.vic.gov.au/home/law+and+practice/class+actions/ 

 manus+island+detention+class+action  অথবা ক্লাে এযাকশন ককাঅডিট সনর্সরর েসি  

 scvclassactions@supremecourt.vic.gov.au -কে ইসমইে দ্বারা কর্াগাসর্াগ কসর; অথবা  

 

 (ে)কের্ার এযাণ্ড গিট সনর  ওসয়বোইর্ http://www.slatergordon.com.au/class- 

 actions/current-class-actions/manus-টি পর্টসবেণ কসর অথবা কের্ার এযাণ্ড গিট সনর  

 ওসয়বোইর্ http://www.slatergordon.com.au -এর মাধযসম কর্াগাসর্াগ কসর; অথবা  

 0011 61 3 9602 6807 নম্বসর কফান কসর, বা       

 manus@slatergordon.com.au -এ ইসমইে কসর। 

 

 

দয়া কসর উপসরর ডবষগুডে েেকট োর েসি ডবসবিনা করুন। র্ডদ কেোসন এমন ডকিু থাসক কর্ ডবষসয় 

আপডন অডনডিে, েসব আপনার কের্ার এযাণ্ড গিট সনর  েসি 0011 61 3 9602 6807 নম্বসর 

কফান কসর, বা manus@slatergordon.com.au -এ ইসমইে কসর কর্াগাসর্াগ করা উডিৎ, অথবা 

আপনার ডনিস্ব আইনগে পরামসশটর েন্ধান করা উডিৎ।   
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কমেসবাসণটর ডিসটাডরয়া েুডপ্রম ককার্ট ডস্থে  

োধারণ আইন ডবিাগ  

প্রধান েডেপূরসণর োডেকা  
SCI 2014 06770 

 

 

মতজদ  োরোতম  োমোসোয়ী  

বাদী 

- এবিং - 

 

 ম ওদয়ল্থ অফ অদেতলয়ো এিং অ যো য   

ডববাদীগসণর 

মধযিিী 

 

 
বরাবরঃ প্রসথাসনার্াডর 

  বাদী 

  ডববাদী  

 

 

আডম, (নাম ডেেুন) .......................................................................................... উপসরাি দেবে কার্টধারার একিন 

দেীয় েদেয, সুতপ্রম ন োর্ট  এযোট ১৯৮৬-এর ৩৩কি(২) ধারার অধীসন কনাটিশ ডদডে কর্ আডম এই কার্টধারায় অিংশগ্রহণ না 

করার বা অপ্ট আউর্-এর ডেোন্ত ডনসয়ডি।  

 

 

োডরেঃ   .........................................................  

 

 

দেীয় েদসেযর বা োর উডকসের স্বােরঃ .......................................................................................... 

 

দেীয় েদসেযর ঠিকানাঃ      ............................................................................................................ 

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


