ব্রুক হাউস ইনরককায়ারী
্
এই ব্রুক হাউস ইনরককায়ারীর
্
(অনুসন্ধাকনর) উকেশ্য কক?
১লা এপ্রিল ২০১৭ তাপ্রিখেি থেখে ৩১থে অগাস্ট ২০১৭ তাপ্রিে পর্ন্ত
য ব্রুে হাউস ইপ্রিখেেন
প্রিিুভাল থসন্টাখি আটে োো ব্যক্তিখেি সাখে অপব্যব্হাি েিাি ব্যাপািটট আিিা
অনুসন্ধান েখি থেেপ্রি। ‘অপব্যব্হাখিি’ িাখন হখে থর্ ইওখিাপীয়ান েনর্খভনর্েন অন
প্রহউিযান িাইটর ্স-এি আটটয খেল ৩-এি প্রব্পিীত আচিণ েিা।
এই অনুসন্ধাখনি উখেেয হখে আপ্রব্ষ্কাি েিা থর্ টািসয অভর্থিফাখিখে (প্রনখেযখেি
েতযাব্লীখত) ব্খল থেওয়া সিখয়, েতটা অপব্যব্হাি েিা হখয়খি। এই অপব্যব্হাখিি জনয
োিা োয়ী এব্ং এখত ব্যব্স্থাি ব্যেতাি
য
থোন অব্োন আখি প্রেনা তা এই অনুসন্ধাখন থোোঁজ
েখি থেো হখব্। িিাণ সংেহ েিা ও িোেয শুনানীি িাধ্যখি, এই অনুসন্ধান তেন্ত েখি
থেেখব্ থর্ ব্রুে হাউস ইপ্রিখেেন প্রিিুভাল থসন্টাখিি ঘটনাগুপ্রলি োপ্রয়ত্ব োি, এব্ং এেটা
প্রিখপাটয িোে েিাি িাধ্যখি, আমরা সুপাপ্রিে েিব্ র্াখত, র্া ঘখটখি তাি থেখে র্াখত সব্
িাসপ্রিে িপ্রতষ্ঠানগুপ্রল প্রেেখত পাখি।
ককন্দ্রীয় সরকাকরর কেকক স্বাধীন
এই অনুসন্ধানটা হখে এেটা স্বাধ্ীন আইনগত অনুসন্ধান, থর্টা ব্রুে হাউস ইপ্রিখেেন
প্রিিুভাল থসন্টাখি ১লা এপ্রিল ২০১৭ থেখে ৩১থে অগাস্ট ২০১৭ তাপ্রিখেি িখধ্য ঘটা
ঘটনাগুপ্রলখে পিীক্ষা েখি থেেখব্।
• স্বাধ্ীন হওয়াি িাখন হখে থর্ এই অনুসন্ধানটা থেন্দ্রীয় সিোখিি থোন অংে নয়
এব্ং থোন সিোিী প্রব্ভাগ এটাি পপ্রিচালনা েিখি না;
• আইনগত হওয়াি িাখন হখে থর্ এেটা ব্তযিান তেখন্তি থেখে পপ্রিব্তযন েখি
এটাখে ইনর্খোয়াপ্রিজ এযাক্ট ২০০৫-এি আওতায় এেটা অনুসন্ধাখন পপ্রিণত েিা
হখয়খি এব্ং এই অনুসন্ধাখনি, সাক্ষীখেি সাক্ষয প্রেখত ও োগজপত্র প্রেখত ব্াধ্য েিাি
ক্ষিতা আখি।
আমাকের সাকে কক ভাকব্ ক াগাক াগ করা

ায়

১লা এপ্রিল ২০১৭ থেখে ৩১থে অগাস্ট ২০১৭ তাপ্রিখেি িখধ্য আপনাখে প্রে ব্রুে হাউস
ইপ্রিখেেন প্রিিুভাল থসন্টাখি আটে িাো হখয়প্রিল? র্প্রে তাই হখয় োখে, তাহখল আিিা
আপনাি োি থেখে শুনখত চাই। আিাখেি েন্টযাক্ট ফি য(থর্াগাখর্াখগি ফি)য অেব্া প্রনখচ
থেওয়া অনযানয উপায়গুপ্রলি থর্ থোনটা ব্যব্হাি েখি আপপ্রন আিাখেি সাখে থর্াগাখর্াগ
েিখত পাখিন:
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টেলিফ োন:
ইফেইি:

0800 181 4363
enquiries@brookhouseinquiry.org.uk

লিঠি লিখফেন: Freepost BROOK HOUSE INQUIRY

আপনাকের সাকে কক আমার ইংকরজীকে ক াগাক াগ করকে হকব্?
আপনি র্প্রে ইংখিজী িাড়া অনয থোন ভাষায় থর্াগাখর্াগ েিা থব্েী পিন্দ েখিন, তাহখল তা
েয়া েখি আিাখেি জানাখব্ন এব্ং আিাখেি অনুব্াখেি পপ্রিখষব্াি িাধ্যখি আিিা আপনাি
সাখে েো ব্লাি ব্খন্দাব্স্ত েিখত পািব্।
আকম এই অনুসন্ধাকন অংশ্ কনকে চাই
আপনাি র্প্রে ইপ্রতিখধ্যই থোন সপ্রলপ্রসটাি োখে থর্ আপনাি হখয় োজ েিখি, তাহখল
এেজন িূল অংেেহণোিী হওয়াি ব্যাপাখি তাি সাখে েো ব্লখব্ন। আপনাি র্প্রে এেনও
থোন সপ্রলপ্রসটাি না োখে, অেব্া আপপ্রন ইপ্রতিখধ্যই আিাখেি সাখে থর্াগাখর্াগ না েখি
োখেন, তাহখল ওপখি থেওয়া উপায়গুপ্রলি থোন এেটা ব্যব্হাি েখি আিাখেি সাখে
থর্াগাখর্াগ েিখব্ন।
আরও েেয আকম ককাোয় পাব্?
আিাখেি ওখয়ব্সাইখট আিও তেয পাওয়া র্াখব্, র্াি িখধ্য োেখব্ শুনানীি তাপ্রিে, জায়গাি
সম্বখন্ধ তেয এব্ং এই অনুসন্ধাখনি সম্বখন্ধ েব্ি।
যেসব প্রতিষ্ঠান কাজে লাগজি পাজে
দুর্াভ গ্যবশতঃ, আিিা ইপ্রিখেেন সংক্রান্ত সাহার্য ব্া পিািে প্রয েখত পাপ্রি না। এগুপ্রল
আিাখেি অনুসন্ধাখনি পপ্রিপ্রধ্ি ব্াইখি। আপনাি র্প্রে ইপ্রিখেেন সংক্রান্ত অব্স্থাি সম্বখন্ধ
থোন সহায়তাি েিোি হয় অেব্া ওখয়লখফয়াখিি সম্বখন্ধ প্রচন্তা োখে, তাহখল প্রনখচ থেওয়া
িপ্রতষ্ঠানগুপ্রলি িখধ্য থর্ থোন এেটাি সাখে থর্াগাখর্াগ েিখব্ন:
Red Cross (করড ক্রস)

উদ্বাস্তু ও আশ্রয়িােীখেি এব্ং মািুষ পাচাররর প্রেোিখেি জুিী ওখয়লখফয়াি সংক্রান্ত
সাহার্য থেয়।
Bail for Immigration Detainees (কব্ইল ফর ইকমকেশ্ন কডকেইনীজ) - থটপ্রলখফান 020
7456 9750 (০২০ ৭৪৫৬ ৯৭৫০) (থসািব্াি – ব্ৃহস্পপ্রতব্াি সোল ১০টা – থব্লা ১২টা)

প্রিিুভাল থসন্টাি ও থজখল আটখে িাো অপ্রভব্াসীখেি আইন সংক্রান্ত পিািে থেয়
য
এব্ং
তাখেি িপ্রতপ্রনপ্রধ্ত্ব েখি।

Migrant Help (মাইেযান্ট কহল্প) - প্রব্না েিখচ আশ্রয়িােীখেি (এযাসাইলাি িােীখেি) জনয
সাহাখর্যি লাইন 0808 8010 503 (০৮০৮ ৮০১০ ৫০৩)

অপ্রভব্াসীখেি পিািে থেয়
য
এব্ং সাহার্য েখি।

Medical Justice (কমকডকাল জাকিস) - থটপ্রলখফান 0207 561 7498 (০২০৭ ৫৬১
৭৪৯৮)

অপ্রভব্াসন সংক্রান্ত আটে োো ব্যক্তিখেি স্বাধ্ীন ডািািী পিািে থেয়
য
ও এযাখসসর্খিন্ট
েখি এব্ং গুুত্বপূণ ডািািী
য
উখদ্বখগি প্রব্ষয়গুপ্রল সংখক্ষখপ ব্খল থিপ্রডখো-লীগাল (ডািািী
সংক্রান্ত আইখনি) প্রিখপাটয ও প্রচটি থলখে।
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Gatwick Detainees Welfare Group (গযাের্উইক কডকেইনীজ ওকয়লর্কফয়ার গরুপ) থটপ্রলখফান 01293 657070 (০১২৯৩ ৬৫৭০৭০)

গযাটর ্উইে ইপ্রিখেেন প্রিিুভাল থসন্টাখি আটে োো ব্যক্তি ও তাখেি পপ্রিব্ািখে সহায়তা
থেয় ও তাখেি সাখে ব্ন্ধুত্ব েখি।
Prisons & Probation Ombudsman (কিজনরস
্ এযান্ড কিাকব্শ্ন অমর্ব্াডর্সর্মযান) থটপ্রলখফান থলা-েল (lo-call) 0845 010 7938 (০৮৪৫ ০১০ ৭৯৩৮) (আোিখফাখনি
পপ্রিখষব্া)
র্ািা থজখল আখি অেব্া ইপ্রিখেেন সংক্রান্ত ব্যাপাখি আটে আখি, তাখেি অনর্র ারগ্র

প্রব্ষখয় স্বাধ্ীন ও প্রনিখপক্ষ অনুসন্ধান।

Samaritans (সযামাকরেযানর্স) – অেব্া প্রব্না েিখচ থটপ্রলখফান েুন। থটপ্রলখফান: 116 123
(১১৬ ১২৩)

র্াখেি িখয়াজন আখি তাখেি জনয প্রব্নাপয়সায় থোনাি সহায়তা।

এই েকেযর একো কপকডএফ ডাউনকলাড করার জনয এখাকন কিক কুন
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