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জ োট সদসযগজের (গুরুপ জেম্বোর) প্রতি বিজ্ঞবি (জ োটিস) 

 
Plaintiff M83A/2019 & Anor v Morrison & Ors (VID816/2019) 

 

দৃতি আকর্ষে করতি: 

 

যদি আপনাকে ৩রা অগাস্ট ২০১৩ তাদরকের পর অকেদিয়া থেকে নারু প্রজাতকে দনকয় যাওয়া হকয় োকে, থেই োরকন নারুকত আপনার েময় 

োদিন এর জনয আপনার পকে এেটি িাদি আনীত হকয়কে । 
 
 
আপনি যনি ইংরেজী পড়কত িা পাকরন তরে এই  দিজ্ঞদিটি নিম্ননিনিত ওর়েেসাইট “Nauru Class Action”: 

phifinneymcdonald.com/projects/.  অধীরি অিয ভাষা়ে পাওয়া যাকি । Phi Finney McDonald থে  

GMNauru@pfm.law - থত, ই-থমইি েকর অেিা Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 

এই  ঠিোনায় ডাকের মাধ্যকম  আপিাে ভাষা়ে দিজ্ঞদির একটি অিুনিনপর জনয অিুরোধ কেরত পারেি। 

 

If you do not read English, this Notice is available in other languages on the following 

website under “Nauru Class Action”: phifinneymcdonald.com/projects/. You can also request 

a copy of the Notice in your language by emailing Phi Finney McDonald at 

GMNauru@pfm.law or by post at Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000. 

 

 تحت عنوانالتالي  الموقع اإللكترونيبلغات أخرى على  متوفرإذا كنت ال تقرأ اللغة اإلنجليزية، فإن هذا اإلشعار 

 “Nauru Class Action": phifinneymcdonald.com/projects/ 

 العنوان على Phi Finney McDonald إلى بريد إلكتروني إرسال يمكنك أيًضا طلب نسخة من اإلشعار بلغتك عن طريق 

GMNauru@pfm.law العنوان  أو عن طريق البريد على 

Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 

 

အကယ္၍သင္ အဂၤလိပ္စာမဖတ္တ တ္္လ ွ်င္ ဤအအၾကာင္းားၾကာားစာကိို phifinneymcdonald.com/projects/ 

ဝကဘ္ ိိုက္ကတ င္ “Nauru Class Action” အးခါင္းားစဥ္အးအာက္၌ အျခာားဘာသာစကာားမွ်ာားးျဖင္း   ဖတ္္႐း း းးိိုငပါသည္။ 

သငသည္ ဤအအၾကာင္းားၾကာားစာ၏ မိတ္ ၱဴကိို သင္း  ဘာသာစကာားးျဖင္း   ရယူရန္ Phi Finney McDonald သိို႔ 

GMNauru@pfm.law ၌ အ ားအးမားလပိို႔၍အးသား္လည္းားအးကာင္းား သိို႔မဟိုတ္္ Level 4, 325 Flinders 

Lane, Melbourne, Victoria 3000 သိို႔ စာပိ္ို႔၍အးသား္လည္းားအးကာင္းား အးတ္ာင္းားခ  းးိိုငပါသည္။ 

 

 Nauru Class“اگر انگليسی را خوانده نمی توانيد، اين اطالعيه به لسان های ديگر در ويب سايت ذيل ما تحت عنوان 

Action: phifinneymcdonald.com/projects/ موجود است. همچنان می توانيد يک کاپی اين اطالعيه را به لسان "

 Levelيا به آدرس پستی  GMNauru@pfm.lawآدرس  به Phi Finney McDonaldخودتان با فرستادن ايميل برای 

4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 .بدست آوريد   
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 "نائۆرۆ وەکۆمەڵ ئقدام" بەش لە خوار ماڵپەر لە ئاگاداریە ئێ بخوەنین، ئنگلیسی زوان وە نیەتوەنین ئهگهر

("Nauru Class Action"):  دانریاس ترەک زوانەیل وە :phifinneymcdonald.com/projects/ ./ئڕای 

 (Phi Finney McDonald) مەکدۆنالد فینی فی بیەنە ئێمەیلێگ خوەدان، زوان وە ئاگاداریە لەی دەقێگ داواکردن

 Level 4, 325: بکەن کل ئادرسە ئێ ئڕای نامەیگ یا  u@pfm.lawGMNaur: خوارەوە ناودیشان وە

Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000. 

 

به زبانهای ديگر   ("Nauru Class Action")اگر خواندن انگليسی بلد نيستيد، اين اطالعيه با نام "دادخواهی دسته جمعی نارو" 

. همچنين می توانيد با ايميل زدن به فای فينی مک /phifinneymcdonald.com/projectsدر تارنمای زير موجود است: 

 Level 4, 325يا تماس از راه پست به آدرس GMNauru@pfm.lawبه آدرس  (Phi Finney McDonald)دونالد 

Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 .نسبت به دريافت يک نسخه از اين اطالعيه به زبان خودتان اقدام کنيد 

 

Si vous ne lisez pas l'anglais, cet avis est disponible dans d'autres langues sur le site web 

suivant sous la rubrique « Nauru Recours Collectif » ("Nauru Class Action"): 

phifinneymcdonald.com/projects/. Vous pouvez également demander une copie de l'avis 

dans votre langue en envoyant un courriel à Phi Finney McDonald à GMNauru@pfm.law ou 

par courrier à Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000. 

 

यदि आप अगं्रेज़ी पढ़ पात ेहैं, तो यह नोटिस इस वेबसाइि phifinneymcdonald.com/projects/ पर “Nauru 

Class Action”: के अधीन अन्य भाषाओं में उपलब्ध ह।ै आप Phi Finney McDonald को 

GMNauru@pfm.law पर ई-मेल करके या Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 पत े

पर डाक से पत्र भेजकर भी अपनी भाषा में नोटिस की प्रतत दिए जाने का तनवेिन कर सकते/सकती हैं।  

 

Jika Anda tidak dapat membaca dalam bahasa Inggris, Pemberitahuan ini tersedia dalam 

bahasa-bahasa lain di situs web berikut ini di bawah judul “Nauru Class Action”: 

phifinneymcdonald.com/projects/. Anda juga dapat meminta salinan Pemberitahuan ini 

dalam bahasa Anda dengan cara mengirim emal ke Phi Finney McDonald di 

atay dengan mengirim surat lewat pos di alamat Level 4, 325 Flinders  GMNauru@pfm.law

Lane, Melbourne, Victoria 3000 

 

Sekiranya anda tidak fasih dalam Bahasa Inggeris, Notis ini telah pun diterjemahkan dalam 

Bahasa asing di laman web dibawah tajuk “Nauru Class Action”: 

phifinneymcdonald.com/projects/. Anda juga bolih meminta sesalinan Notis ini dalam 

Bahasa anda dengan menghantar email kepada Phi Finney McDonald di 

GMNauru@pfm.law atau melalui pos ke Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 

3000 
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यदि तपाईं अंग्रेजी पढ्न सकु्न हुन्न भन ेphifinneymcdonald.com/projects/ वेबसाइिमा "नउरु क्लास एक्शन" 

(“Nauru Class Action”) अन्तर्गत यो सूचना अन्य भाषाहरूमा उपलब्ध छन्। तपाईंले दि दिन्नी म्याकडोनाल्ड 

(Phi Finney McDonald) लाई GMNauru@pfm.law मा ईमेल र्रेर  वा Level 4, 325 Flinders Lane, 

Melbourne, Victoria 3000 मा पत्राचार र्रेर तपाईंको भाषामा यो सूचनाको एक प्रतत अनुरोध र्नग सकु्नहुन्छ। 

 

/phifinneymcdonald.com/projectsه تاسي انګليسي نشی لوستي، دا خبرتيا په نورو ژبو پدی ويبپاڼه  کي د نارو اکشن  

”Nauru Class Action“پالن  تر نامه الندي شتون لري. تاسو کولي شي يوه کاپي يی پی فينی مکدونالد   Phi Finney 

McDonald ته په ايميل GMNauru@pfm.law استولو وغواړي او يا د پوست له الری Level 4, 325 Flinders 

Lane, Melbourne, Victoria 3000 غوښتنه وکړئ.   

 

Zedice tuñi Ingílic ót fori nozanilé,ei websaíth ót zaí yara notis yan oínno zuban ót faíba 

“Nauru Class Action”: phifinneymcdonald.com/projects/.Tuñi Notis ór kopí ekan ólla aros gori 

fariba tuáñar zuban ót Phi Finney McDonald or hasé email defeçai yore GMNauru@pfm.law 

ya fúus gori fariba thikana yan ót Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000. 

 

ඔබට ඉංග්රීසි භාෂාව කියවීමට න ොහැකි  ම්, phifinneymcdonald.com/projects/ වෙබ් අඩවිවේ “නවුරු 

සාමූහික ක්රියාමාර්ගය” (“Nauru Class Action”) යටනේ නමම දැනුම්දීම ඔබට නව ේ භාෂාවකින් ලබාගත 

හැකිය. නමම දැනුම්දීනම් පිටපතක් ඔබනග භාෂානවන් ලබා නද  නලස GMNauru@pfm.law නවත නයොමු 

කළ විද්යුේ තැපැල් ලිපියක් මගින් නහෝ Level 4, 325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 

ලිපි ය නවත තැපැල් මගින් ෆී ෆිනී මැක්න ො ල්ඩ් (Phi Finney McDonald) ආයත නයන් ඉල්ලීමක් 

කිරීමට ද ඔබට පුළුව .   

 

Haddii aadan akhriyi karin Ingiriis, ogeysiiskaan waxaa laga helli karaa luqada kale 

websaytka soo socda “Nauru Class Action”. phifinneymcdonald.com/projects/. Waxaad 

kaloo codsan kartaa koobiga ogeysiiska isaga oo ku qoran afkaaga adigoo email u diraya 

Phi Finney McDonald @ GMNauru@pfm.law ama adiga oo boostada ku diraya: Level 4, 325 

Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000. 
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நீங்கள் ஆங்கிலம் பேசாதவர் என்றால், phifinneymcdonald.com/projects/எனும் 

வலலத்தளப்ேக்கத்தில் “நவுரு ஒட்டும ாத்த வழக்கு” (“Nauru Class Action”) என்ற தலலப்பின் கீழ் 

இந்த ‘அறிவிப்’பிலை நீங்கள் இதர ம ாழிகளில் மேறலாம். ‘ஃபி ஃபினி ம க்டாைல்டு’ (Phi Finney 

McDonald)-விற்கு GMNauru@pfm.law எனும் முகவரி மூலம் மின்ைஞ்சல் அனுப்பியும், Level 4, 

325 Flinders Lane, Melbourne, Victoria 3000 எனும் முகவரியில் தோல் மூல ாகவும் உங்கள் 

ம ாழியில் உள்ள பிரதி ஒன்லற நீங்கள் பவண்டலாம்.  

 

" Nauru Class Actionاگر آپ انگريزی نہيں پڑه سکتے تو يہ نوٹس دوسری زبانوں ميں درج ذيل ويب سائٹ پر "

۔ آپ اپنی زبان ميں نوٹس کی ايک نقل طلب کرنے کے /phifinneymcdonald.com/projectsسيکشن ميں دستياب ہے: 

 Level 4, 325 Flindersپر ای ميل کر سکتے ہيں يا  GMNauru@pfm.lawکو  Phi Finney McDonaldلئے 

Lane, Melbourne, Victoria 3000 پر خط بهيج سکتے ہيں۔ 
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Plaintiff M83A/2019 & Anor v Morrison & Ors (VID816/2019) 
 

আমি এটা কেন পামি? 

1. বর্তিান এবং প্রাক্তন িন্ত্রী ও সরোরী মবভাগের সমিব যাদের উপর  অদেলিয়ায় অলিবাসদের োলয়ত্ব এবং যারা 

হদিে মােেীয় স্কট িমরসন এিমপ, িাননীয় মপটার ডটন এিমপ, মােেীয় টমন বােত এিমপ, জোব িামটতন কবাগেস এবং 

জোব িাইগেে কিে কপজুগলা, একের মবরুগে েুই  জে বযমক্ত অগেমেয়ার কেডারাে আোিদে (Federal Court 

of Australia), এেমট িািো োদয়র কদরদেে। িািোর অমভগ াগে বিা হগয়গে ক ,  ঐ সকি বযলি লবদেষ মলিেণ 

(েেকালিে অগেমেয়ান সরোগরর অর্যন্ত উচ্চর্র পোমিমির্ সেসয) এবং সমিবেণ (েেকালিে অগেমেয়ান 

পাবমেে সামভতগসর অর্যন্ত  উিিপেস্থ েিতিারী ) এরা প্রগর্যগেই সরোরী েিতের্তা মহসাগব র্াগের ভূমিোয় 

আইেলবরুদ্ধিাদব  কাজ েগরমেগেন, এবং কসই সময়কার ঐ  রকম কাযযক্রদমর দ্বারা োদের লক্রয়াকিাপগুদিা 

আইেলবরুদ্ধ মেে মেনা [যা অগেমেয়ান আইগন "গবপগরায়া উোসীনর্া" (reckless indifference/ গরকদিস 

ইলিফাদরন্স) নাগি পমরমির্], গসই লবষয়টা উদপক্ষা করার মসোন্ত োরা মনগয়লেি । এলট ‘সরকালর েফেদরর ববি 

ক্ষির্ার অপবযবহার’ (misfeasance in public office লমসলফদসন্স ইে পাবলিক অলফস) লহসাদব পলরলিে  

 

2. লে েিনওগয়েথ অে অগেমেয়া (অগেমেয়া) ও এেমট পক্ষ। পৃথকিাদব িন্ত্রী ও সমিবেণ এবং অগেমেয়া সরোর 

িািোমটগে আত্মপক্ষ সমথযদে প্রলেদ্বন্দ্বীো (defending) েরগেে। 
 

3. এই গমাকদদামালট একলট "গেমিবে মামিা/ োলিে" (ক্লাস অযাকেে / class action)। এর অথত গহাি এমট কোনও 
বযমক্ত বা বযমক্তেি অেয এক েি গিাক যারা "গজাট সেসয" (গুরুপ গমম্বার) লহসাদব অলিলহে, োদের পদক্ষ কথগে 
মনগয় এদসদে। এই গজাট – সেসযেণ, যাদের পদক্ষ এই ক্লাস একেে (কেমিবে মামিা/ োলিে) আেীে হদয়দে, 
োরা হদিে গসইসকি গিাকজে যাদের ৩রা আেস্ট ২০১৩ োলরদের পর অদেলিয়া গথদক োরু প্রজােদি লেদয় 
যাওয়া হদয়লেি । 

 

4. আপমন এই মবজ্ঞমিলট  পাগিন োরি ৩রা আেস্ট ২০১৩ োলরদের পগর আপনাগে হয়দো অগেমেয়া কথগে নাউরুগর্ 
কনওয়া হগয়মেে এবং হয়দোবা এই কারদণ আপলে গজাট সেসয (গ্রুপ গমম্বার) হগর্ পাগরন। 

 

5. ক্লাস অযােশগন অন্তিভ যি হওয়ায়, আপনার মভসার অবস্থাদক প্রভামবর্ েরগব না। আপনার মভসার অবস্থা সম্পগেত 
আপনার  মে প্রশ্ন থাগে র্গব আপনার কোনও িাইগেশন এগজগের সাগথ ক াোগ াে েরা উমির্। 

 

6. ক্লাস অযােশগনর পক্ষ মহসাগব থাকার জেয আপনাগে অথত প্রোন েরগর্ হগব না। আপমন  মে ক্ষমর্পূরি পান বা 
আপনার মনগজর োমব িূডান্ত েরার জনয বযমক্তের্ আইমন পরািগশতর প্রগয়াজন হয়, র্গব আপমন গমাকদদামা কশগে 
কেবে মেেু প্রোন েরগবন। "গেমিবে মামিা/ োলিে" (ক্লাস অযাকেে) সংক্রান্ত ক  সকি আইমন খরি আপনাগে 
মেগর্ হদে পাদর  ো  আপনার প্রাপ্ত ক্ষমর্পূরগির কিগয় কবমশ হগব না। অনয েথায় ো গহাি, ক্লাস অযােশগনর কোনও 
আইমন বযগয়র জনয আপোর পদকট োলি হদয় যাদব ো । 
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7. গয  সকি আইনজীবী গমাকদদামালট িািাদেে োরা হদিে হগেন মে মেমন িযােগডানাল্ড (মপএেএি)/(Phi Finney 

McDonald PFM(। আপমন গজাট সেসয (গ্রুপ গমম্বার) মেনা র্া যলে ো জাগনন, ো হদি আপমন 
GMNauru@pfm.law গে ই-কিইে েগর মপএেএি (PFM) এর সাগথ ক াোগ াে েরগর্ পাগরন অথবা আপনার 
পেগের কোনও আইনজীবীর সাগথ েথা বেগর্ পাগরন। আপনার  মে প্রশ্ন থাগে  র্গব েয়া েগর কেডারাে কোগটতর 
সাগথ ক াোগ াে েরগবন না। 

 

অগেমেয়ার আইনী বযবস্থা 

8. অগেমেয়ার আইনী বযবস্থায় এেজন বযমক্ত গক (যাদক েরোস্তকারী / এলিদকন্ট applicant বিা হয়) অেভমলে লেদয় 
থাদক, অেয একজে বযলি বা গকাম্পালে বা সরকার (এদের উত্তরবােী / প্রলেবােী বিা হয় / respondent) এর 
লবরুদদ্ধ আলথযক ক্ষলেপূরদণর োলব উত্থাপে করদে, যলে  েরোস্তকারী লবশ্বাস কদরে গয, লেলে উত্তরবােীর / প্রলেবােীর 
(respondent গরসপেদেন্ট) পমরিােে, বযবস্থা, আিার- আিরদণর (conduct /কিাক্ট) কারদণ লেলে আঘাে 
প্রাপ্ত বা ক্ষলেগ্রস্থ হদয়দেে, এবং যলে োর এই োলব/ োলবসমভহ এর যথাযথ লিলত্ত থাদক । 

 

9. অগেমেয়ায় সকি আোের্ সরোর কথগে স্বর্ন্ত্র/ স্বাধীে। র্ারা ক  পেমর্ অনুসরি েগর কস সম্পগেত আোেগর্র 
স্পষ্ট মবমি রগয়গে। এর মদধয রদয়দে সাক্ষয-প্রিাি প্রস্তুর্, এবং আইন অনু ায়ী গমাকদদামার মসোন্ত মনগর্  কসই 
সাক্ষয-প্রিাগি আইনী নীমর্ প্রগয়াগের মবমি । 

 

মে  লবষয়/সম্পগেত কেমিবে মামিা (ক্লাস অযাকেে / class action) ? 

10. কেমিবে মামিায় (ক্লাস অযাকেে / class action) অলিদযাে করা হদয়দে গয, বেযমাে এবং প্রািে প্রদেযক মিীেণ 
যারা অলিবাসদের জেয োয়বদ্ধ, এবং সরকালর লবিাদের সিীবেণ যারা অলিবাসদের জেয োয়ী, োরা োদের োলয়দত্বর 
িভ লমকায় সরকালর কমযকেযা লহসাদব আইে িঙ্গ কদরদেে । কেমিবে মামিায় (ক্লাস অযাকেে / class action), 
সেে হওয়ার জনয, গয েভজে বযলি মামিালট এদেদেে োদের গেোদে হদব গযেঃ 

 

(a) িন্ত্রী ও সমিবরা প্রগর্যগে র্াগের কাজ সম্পােদের ভূমিোয় আইনমবরূে িাদব আিরি েগরমেগেন; এবং 

 

(b) িন্ত্রী ও সমিবরা র্াগের লক্রয়া-কিাপগুমে কবআইনী মেে মেনা, র্া উগপক্ষা েরার মসোন্ত োরা মনগয়লেি (যা 

অগেমেয়ার আইগন "গবপগরায়া উোসীনর্া" / reckless indifference গরকদিস ইলিফাদরন্স নাগি পমরমির্)।  
 

11. কেমিবে মামিায় অমভগ াে েরা হগয়গে ক , নারুগর্ িারমট (৪লট) উপাগয় আঞ্চমেে প্রগসমসং কসোর মভসার 

)Regional Processing Centre visa আরমপমস মভসার / RPC Visa) জনয আদবেে েরার সিয় অথবা ো 

বৃলদ্ধর অেভদরাধ জাোদোর সিয়, এই আইনমবরূে পেগক্ষপগুদিা কনওয়া হগয়মেে: 
 

(a) গজাট সেসযদের (গুরুপ গমম্বার) জেয প্রেত্ত গয অরলপলস লিসা (RPC Visa), -এটার জেয আদবেে করা বা 

এই লিসা বৃলদ্ধর অেভদরাধ জাোদোর ক্ষির্া, অগেমেয়ান আইগনর আওর্ায়, অগেমেয়ান উচ্চপেস্থ 

েিতকেযােদণর মেে না । 
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(b) অগেমেয়ার েিতের্তারা যলেও লেদে বাধয লেদিে, লকন্তু আরলপলস লিসার আদবেে বা ো বৃলদ্ধর অেভদরাধ 

প্রলক্রয়ায়, োরা গজাট সেসযদের কাযযপ্রিােীর নযা যর্া (procedural fairness) প্রোন েগরনমন; 
 

(c) গজাট সেসযদের প্রলে িানবামিোগরর িান অনু ায়ী আিরি করা হগি, অগেমেয়ার েিতের্তােণ কেবে মাত্র 

আইনানুেভাগব আরমপমস মভসার জনয আগবেন করদে বা ো বৃলদ্ধর অেভদরাধ জাোদে পাদরে, লকন্তু ঘটোলট 

এমে লেি ো ।  
 

(d) গজাট সেসযগের মদধয  ারা মশশু মেগেন, েেে এই ধরদণর গজাট সেসযগের প্রলে মশশুগের সাগথ সম্পমেতর্ 

িানবামিোগরর িান অনু ায়ী আিরি করা হদি, অগেমেয়ার েিতের্তােণ কেবে আইনানুেভাগব আরমপমস মভসার 

জনয আগবেন করদে বা ো বৃলদ্ধর অেভদরাধ  জাোদে পাদরে, লকন্তু ঘটোলট এমে লেি ো ।  
 

12. কেমিবে মামিায় অমভগ াে েরা হগয়গে ক , গয সকি িন্ত্রী এবং সমিবগের মবরুগে িািো েরা হগয়গে র্ারা, গয 

সকি অগেমেয়ান অমেসার আরমপমস মভসার জনয আগবেন েগর এবং ো বৃলদ্ধর অেভদরাধ জাোয়, ঐ সকি 

অমেসারগের কমযকাদের জেয োয়বে; কারণ িন্ত্রীরা ও সমিবরা  খন কাযয সম্পােদে র্াগের ভূমিো পােন েগরমেগেন 

েেে, অমেসারগের আইনমবরুে পমরিােন-বযবস্থা লেবারণ করার িন্ত্রী এবং সমিবগের গয ক্ষমো, গসটা োরা উগপক্ষা 

েরার মসোন্ত লেদয়লেদিে । 
 

13. কেমিবে মামিায় অমভগ াে েরা হগয়গে ক , গয সকি িন্ত্রী এবং সমিবগের মবরুগে  কেমিবে মামিায় অলিযভি েরা 

হগয়গে, এবং েিনওগয়েথ -  ার পদক্ষ র্ারা প্রমর্মনমিত্ব কদরলেি, র্াগের উমির্ গজাট সেসযগের ক্ষমর্পূরি প্রোন 

েরা কারণ গজাট সেসযগের গবআইলে িাদব োরু গে লেদয় যাওয়া হদয়লেি, এবং োরু গে লেদয় যাওয়ার ফি সরূপ 

োদের আঘার্ এবং ক্ষমর্র সমু্মখীন হদে হদয়দে । 
 

14. উত্তরবােী / প্রলেবােীদের (গরসপেদেন্ট/Respondent) মবরুগে মবস্তামরর্ অমভগ াে ‘আগবেনোরীগের োমব 

সম্পমেতর্ আরও সংগশামির্ মববৃমর্’ গে (Applicant’s Further Amended Statement of Claim/ 

এলিদকন্টস ফারোর এদমদিে এদেটদমন্ট অব গকদিইম) েভ দি ধরা হদয়দে । লপএফএম এর ওদয়ব সাইদট/PFM 

website: phifinneymcdonald.com/projects/, এলিদকন্টস ফারোর এদমদিে এদেটদমন্ট অব গকদিইম 

এর কলপ, এবং উত্তরবােী / প্রলেবােী (respondent) োদের পক্ষসমথযদের (defence লেদফন্স) উত্তর গেেদে 

পাওয়া যাদব । 
 

15. গয সকি গিাকদের ৩রা অোে ২০১৩ এর পর োরুদে গেওয়া হদয়লেদিা, গসইসকি গিাকদের বযমক্তের্ আঘার্, 

আগয়র ক্ষমর্, লমথযা কারাবাস এর ক্ষমর্পূরণ কেওয়ার জনয, ক্লাস অযােশে গমাকদদামায় িমন্ত্র ও সমিবগের কবআইনী 

েগিতর জেয ক্ষয়ক্ষমর্ (damages গেদমদজস) গিদয়দে ।   
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আমি ক্লাস অযােশগন পক্ষ হদে / েদি থােগর্ িাই - আিার েী েরা েরোর? 

 

16. আপমন  মে ক্লাস অযােশগন পক্ষ হদে িান র্গব এখনই আপনার মেেু েরার েরোর কনই। আপলে ক্লাস একেদের 

পদক্ষই আদেে, যলে ো আপলে অগেমেয়ার কেডারাে কোটতগে বদি থাদকে গয, আপলে এর পক্ষ হদে িাে ো । যলে 

পমরমস্থমর্টা এমেই  হয় , োহদি এই পদত্রর পরবর্তী মবভাে আপনাগে বদি লেদে েী েরগর্ হগব । 
  

17. গজাট সেসযরা ক্লাস অযােশগনর েোেে দ্বারা "আবে",  মে না র্ারা লসদ্ধান্ত লেদয় থাদকে গয োরা মামিায় 

(proceeding) থাকদবে ো । এর অথত ক্লাস অযােশগন লজে, পরাজয় বা লমটমাট হদব লকো, োর েোেে দ্বারা 

আপমন আবে হগবন। 
 

(a) ক্লাস অযােশন জয়ী হগে,  এটার রায়-পুরষ্কাগর (জাজদমন্ট এযাওয়ােয / judgment award) বা মনষ্পমির 

পলরমাণ (গসদটিদমন্ট এমাউন্ট / settlement amount), - এ গথদক আপমন একলট লহসযার অলধকালর হগর্ 

পাগরন। 
 

(b) যলে মামিালট অেৃর্ো ত হয় বা আোেভরুপ এর গিদয় কম েৃর্ো ত হয় , র্গব আপমন গকাে অথয গপদে ো 

ও পাদরে, বা অল্প অথত কপগর্ পাগরন, এবং উপগরাক্ত বমিতর্ অববি আিরগির এেই অমভগ াগের জনয, আপমন 

এই কক্ষগে স্বর্ন্ত্র িন্ত্রী বা সমিবগের মবরুগে আোিদে অলিদযাে করদে পারদবে ো । এোডাও, আপনাগে 

কোনও অথত মেগর্ হগব না। 

 

18. যেে গজাট সেদসযর সবতজনীন সমসযাগুদিার মসোন্ত কনওয়া হয়, র্খন ক্লাস অযােশগনর পক্ষ মহসাগব থাকার জেয 

আপনাগে অথয প্রোে করদে হগব না। যলে আপলে ক্ষলেপূরণ পাে বা আপনার মনগজর োমব িূডান্ত েরার জনয 

বযমক্তের্ আইমন পরািগশতর প্রগয়াজন হয়, োহদি আপমন কেবে মামিার গেদষ লকেভ প্রোে করদবে । অনয েথায় 

ো গহাি, ক্লাস অযােশগনর কোনও আইমন বযগয়র জনয আপোর পদকট োলি হদয় যাদব ো । 

 

19. আপলে িাইদি, GMNauru@pfm.law গে ই-কিইে েগর লপএফএম (PFM) এর সাগথ ক াোগ াে েরগর্ পাগরন 

 াগর্ আোমী লেদের সকি হাি োোে েথয (লফউিার আপদেটস /future updates) আপনার পেেসই মিোনায় 

বা ই-কিইেমটগর্ কপ্ররি েরা  ায়। 
 

আমি ক্লাস অযােশগনর পক্ষ / অংশ হগর্ িাই না - আিার েী েরা েরোর? 

20. আপমন  মে ক্লাস অযােশগনর পক্ষ / অংশ না হদে িান, র্গব আপনাগে কেডাগরে কোটতগে অবলহে করদে হগব। 

এটা গক  বিা হয়  “অলেবযািে/ পগক্ষ মসোন্ত কনওয়া হয়লে” (opt out/ অপ্ট আউট)। আপমন  মে অমনবতািন 

(opt out/ অপ্ট আউট)  েরগর্ িান, র্গব আপনাগে অবশযই এই কনামটশ কশগের েিতমট পূরি েরগর্ হগব এবং 

শুক্রবার ৩১গে জুোই ২০২০ র্ামরখ লবকাি ৪:০০ ঘলটকার (এএসমট AEST / Australian Eastern Standard 

Time অগেলিয়াে এোেোরে টাইম) পূদবয েিতমট  লেদের লিকাোয় ইগিে েরগর্ হগব বা কপাস্ট েরগর্ হগব: 
 

mailto:GMNauru@pfm.law
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The Registrar 

Federal Court of Australia  

Victorian District Registry  

305 William Street 

Melbourne VIC 3000 

 
অথবা 
 
vicreg@fedcourt.gov.au 

 

21. আপমন  মে অপ্ট আউট (opt out/ অমনবতািন) েগরন র্গব ক্লাস অযােশন কথগে আপলে কোনও ক্ষমর্পূরি পাগবন 

না।  

 

22. প্রমর্মট গজাট সেসয  ারা ক্লাস অযােশগনর পক্ষ/ অংশ থােগর্ িান না র্াগের পৃথে পৃথক অপ্ট আউট েিতমট 

পূরি েরগর্ হগব। আপমন পমরবাগরর পদক্ষ একক মহসাগব, এেমট অপ্ট আউট েিত (opt out form) পূরি েরগর্ 

পারগবন না। 
 

প্রাসমিে নমথপত্র / কােজালে আপমন কোথা গথদক সংগ্রহ করদবে? 

23. আদবেেপত্র, োমবর মববৃমর্ এবং প্রলেবােীর আত্মপক্ষ সমথযে সহ প্রাসমিে নমথপত্র / কােজালে লেে উপাদয় সংগ্রহ 

করা গযদে পাদরেঃ 

 

(a) মপএেএি (PFM) এর ওগয়বসাইট কথগে এগুমে ডাউনগোড েরা: 
phifinneymcdonald.com/projects/ 
 

(b) কেডাগরে কোগটতর ওগয়বসাইগট যথােঃ www.fedcourt.gov.au. পমরেশতন েরা। 
 

আমি আরও র্থয কোথায় কপগর্ পামর? 

24. এই কনামটশমটর অনয কোনও ভাোর অেভবাে সহ, আপনার  মে আরও র্গথযর প্রগয়াজন হয় র্গব আপমন: 

 

(a) এই ওগয়বসাইগট গেেভে http://phifinneymcdonald.com/ ; অথবা 
 

(b) GMNauru@pfm.law এোদে ই-কিইে েগর মপএেএি (PFM) এর সাগথ ক াোগ াে েরুন। 
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আপলে যলে ক্লাস আকেদের পক্ষ /অংে লহসাদব থাকদে ো িাে োহদি গকবি এই ফমযলট বযবহার করুে 
 
Form 21 
Rule 9.34 

অপ্ট আউট (অমনবতািন) গোলটস 

 
No. VID816 of 2019 

Federal Court of Australia 
District Registry: Victoria 
Division: General 

Plaintiff M83A/2019 

First Applicant 

 

Plaintiff M83B/2019 (by his litigation representative, Plaintiff M83C/2019) 

Second Applicant 

Scott Morrison & Ors (in accordance with the attached schedule) 

Respondents 

প্রলে 
The Registrar 
Federal Court of Australia 
Victoria District Registry 
305 William Street 
Melbourne VIC 3000 
 

অথবা 
 
vicreg@fedcourt.gov.au 

 

[আপোর পভরা োম ],  লযলে অত্র প্রলেলেলধত্তমূিভক - গমাকদদামার  একজে গজাট সেসয, লেলে ১৯৭৬ সদের গফোদরি 
গকাটয অব আদেলিয়া আইদের ৩৩গজ ধারা গমাোদবক গোলটস প্রোে করদেে গয, [আপোর পভরা োম] প্রলেলেলধত্তমূিভক 
– গমাকদদামায় পক্ষ / অংে হওয়া গথদক সদে যাওয়ার লসদ্ধান্ত লেদয়দেে (অলপ্টং আউট)। 
 

োলরেেঃ 
 

আপোর স্বাক্ষর 
আপোর পভরা োমেঃ 
জদের োলরে 
ই-দমইি লিকাো 
গফাে েং 
 
বৃত্ত লেেেঃ গজাট সেসয/ গুরুপ গমম্বার অথবা গজাট সেদসযর/ গুরুপ গমম্বাদরর এর আইেেে অলিিাবক 
 


