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A A 
  
B B 
  
“BARRISTER”: “ব্যারিস্টাি”: 

A barrister is a lawyer who specialises in 
appearing in court. As such they have the 
ability to represent clients in higher 
courts, typically regarding more serious 

একজন ব্যারিস্টা হলেন এমন আইনজীব্ী রিরন আদােলে 

হারজি হওয়ায় রব্রিষ্টো োভ কলিলেন। এমনভালব্, িালে 

োাঁিা উচ্চ আদােলেও োাঁলদি মলেেি প্ররেরনরিত্ব কিলে 

পালিন, রব্লিষ কলি মমাকদ্দমা আলিা গুরুেি রব্ষয় রনলয় 



 

 

matters. Barristers are instructed by solic-
itors to argue cases in front of senior 
judges. 

হলে। ব্রিষ্ঠ রব্চািকলদি সামলন মমাকদ্দমা রনলয় িুরিেকক  
চাোলনাি জনয ব্যারিস্টািিা সরেরসটিলদি কাে মেলক 

রনলদকি পান। 
  

“BUILDING SAFETY PROGRAMME”: “রব্রডিং সসফটি সরাগ্রাম”: 

The Building Safety Programme has been 
established to identify buildings which are 
of concern through a checking and testing 
process. Through this programme, land-
lords and councils will work together to 
take immediate steps to ensure the safety 
of occupants and in reaching decisions 
on the work which needs to be carried out 
to ensure this. This programme is advised 
by the Independent Advisory Panel. 

রব্রডিং মসফটি মপ্রাগ্রামটি এমন ব্ার়িঘিগুরেলক রচরিে 

কিাি জনয প্ররেরষ্ঠে মিগুরে পিীক্ষারনিীক্ষা কলি সমসযা 
উলেককি ব্লে মলন হলয়লে। এই মপ্রাগ্রামটিি মািযলম, 

ব্ার়িওয়াো এব্িং কাউরিে আব্াসন একসালে রমলে 

দখেকািীলদি রনিাপত্তা রনরিে কিলে সত্ত্বি পদলক্ষপ মনয় 

এব্িং মসটি রনরিে কিলে মেলে িা কিলে হলব্ োি রসদ্ধান্ত 

গ্রহণ কলি। এই মপ্রাগ্রামটি ইরিলপলিন্ট অ্যাডভাইজরি 

পযালনে কেতক ক প্রস্তারব্ে। 
  
  
C C 



 

 

  
“CHAIR”: “সেয়াি”: 

The “Chair”/”Chairman” of the Grenfell In-
quiry is Sir Martin Moore-Bick, a retired 
senior judge. 

মগ্রনলফে ইনলকায়যারিি “মচয়াি”/”মচয়ািমযান” হলেন সযাি 

মাটিক ন মুি-রব্ক, একজন অ্ব্সিপ্রাপ্ত ব্রিষ্ঠ রব্চািপরে। 
  

“CLADDING”: “ক্ল্যার িং”: 

Cladding is a material which is wrapped 
around the outside of a building in order 
to improve appearance and energy effi-
ciency. It is generally made up of foam 
panels which are coated with chemicals 
in order to resist adverse weather. 

ক্ল্যারডিং হে এমন একটি উপাদান িা মকান ব্ার়িি ব্াইলি 

মুল়ি মসটিি উপরিরে ও িরিদক্ষো ব্া়িালনা হয়। এটি 

সািািণেঃ মফাম পযালনে রদলয় ব্ানালনা হয়, িা প্ররেকূে 

জেব্ায়ু মিাি কিলে িাসায়রনক রদলয় আব্তে োলক। 

  

“CORE PARTICIPANTS”: “মূল অিংশগ্রহণ ািী”: 

Victims, victims’ families and relevant 
groups connected to the incident are re-
ferred to as “Core Participants”. Core Par-
ticipants have the right to legal represen-
tation during the inquest and to ask ques-
tions of witnesses. 

ক্ষরেগ্রস্ত ব্যরি, ক্ষরেগ্রস্ত ব্যরিি পরিব্াি এব্িং দঘুকটনাটিি 

সালে িুি প্রাসরিক মোষ্ঠীগুরেলক “মূে অ্িংিগ্রহণকািী” 
ব্লে রনলদকি কিা হলে। মূে অ্িংিগ্রহণকািীলদি েল্লারি 

চোকােীন আইরন উপিাপনা কিাি এব্িং সাক্ষীলদিলক প্রশ্ন 

রজজ্ঞাসা কিাি অ্রিকাি আলে। 



 

 

  

“COUNCIL TO THE INQUIRY”: “অনসুন্ধান  াউরিল”: 

The chair of the inquiry is supported by a 
team of civil servants who carry out a 
number of duties to ensure the fairness 
and thoroughness of the inquiry. This is 
typically secretarial and legal assistance. 
The council is made up of: 

রজজ্ঞাসাব্ালদি মচয়ািটি সিকািী আমোলদি একটি দলেি 

দ্বািা সহায়োপ্রাপ্ত হলব্, িাাঁিা রজজ্ঞাসাব্ালদি সমূ্পণকো ও 

পক্ষপােহীনো রনরিে কিলে রব্রভন্ন কেক ব্য পােন 

কিলব্ন। এটিই আদিকভালব্ সরচব্সিংক্রান্ত ও আইরন 

সহায়ো। কাউরিেটি েঠিে হলব্ িা রনলয়: 

 • Council to the Inquiry – Richard 
Millett QC, who will present evidence and 
question witnesses at hearings. He will 
also provide legal advice to the Chairman 
and advise on evidential matters during 
the course of the inquiry. Council will be 
assisted by Bernard Richmond QC and 
Kate Grange QC. 

 •রিজ্ঞাসাব্াকদি  াউরিল – রিচাডক  রমলেট QC, 

রিরন প্রমাণ উপিারপে কিলব্ন এব্িং শুনারনলে 

সাক্ষীলদিলক প্রশ্ন কিলব্ন। রেরন রজজ্ঞাসাব্াদ চোকােীন 

মচয়ািমযানলক আইরন উপলদিও মদলব্ন  এব্িং প্রমাণ 

সিংক্রান্ত রব্ষলয় পিামিক কিলব্ন। ব্ানকাডক  রিচমি QC 

এব্িং মকট গ্রাঞ্জ QC-ি সহায়োয় কাউরিে চেলব্। 
 • Solicitor to the Inquiry – Caroline 
Featherstone, who will carry out the legal 
work necessary for the inquiry to collect 
evidence, establish facts and draw con-
clusions. 

 • রিজ্ঞাসাব্াকদি সরলরসটি – কযালিারেন 

মফদািলস্টান, রিরন প্রমাণ সিংগ্রহ, েেয প্ররেষ্ঠা এব্িং রসদ্ধান্ত 

রনরূপণ কিলে রজজ্ঞাসাব্ালদি প্রলয়াজনীয় আইরন কাজ 

রনব্কাহ কিলব্ন। 



 

 

 • Secretary to the Inquiry – Mark 
Fisher, will support both the solicitor and 
council to the inquiry in administrative 
matters. 

 • রিজ্ঞাসাব্াকদি সসকেটািী– মাকক  রফিাি, রিরন 

সরেরসটি এব্িং কাউরিে উভয়লকই প্রিাসরনক রব্ষলয় 

রজজ্ঞাসাব্াদ কলে সাহািয কিলব্ন। 

D D 
  

“DISCRETIONARY HOUSING PAY-
MENTS”: 

“র সেীশনারি হাউরিিং সেকমন্টস”: 

DHPs can be paid to those in receipt of 
housing benefits or the housing element 
of Universal Credits who face a shortfall 
in meeting their housing costs. Applica-
tions may be received from former resi-
dents who require assistance towards 
rent in advance, deposits and other lump 
sums associated with housing needs 
such as removal costs or the cost of tem-
porary accommodation. Housing costs 
are not defined in the DHP regulations, 
allowing Local Authorities to be flexible in 
their discretion that a payment is appro-
priate. 

আব্াসলনি সুরব্িা পান ব্া ইউরনভাসকাে মক্ররডলটি 

আব্াসলনি উপকিণ পান অ্েচ িাাঁলদি আব্াসলনি খিচা 
মমটালে ঘাটরে প়িলে, োাঁলদিলক DHPs মদওয়া মিলে 

পালি। প্রািন আব্ারসকলদি মেলকও আলব্দন গ্রহণ কিা 
হলে পালি িাাঁলদি অ্রগ্রম ভা়িা, জমা টাকা এব্িং সামরয়ক 

ব্লদাব্লস্তি খিচা ব্া রনষ্কািলনি খিলচি মে আব্াসলনি 

প্রলয়াজনীয়োি সালে জর়িে অ্নযানয মোক টাকা রনলয় 

সাহালিযি দিকাি। আব্াসলনি খিচা DHP রনয়মনীরেলে 

রনিকারিে না োকায়, িানীয় কেতক পক্ষ নমনীয়ভালব্ মকান 

টাকাপ্রদানটি িোেক হলব্ ো রব্লব্চনা কিলে পালি।  



 

 

Former Residents of Grenfell who have 
lost identity documents are to be consid-
ered a priority when assessing applica-
tions for DHPs. 

DHPs-ি জনয আলব্দন মূেযায়ন কিা সময় মগ্রনলফলেি 

মি প্রািন আব্ারসকিা োাঁলদি পরিচলয়ি নরে হারিলয় 

মফলে্লেন োাঁলদিলক অ্গ্রারিকা মদওয়া হলব্। 
  

  
E E 
  
F F 
  
G G 
  
H H 
  
I I 
  



 

 

“INDEPENDENT ADVISORY PANEL”: “ইরিকেকিন্ট অযা ভাইিরি েযাকনল”: 

On 27 June 2017, an independent panel 
was established by the government to es-
tablish action which could be taken to 
make buildings safe after the tower fire. 
This panel is not connected to the public 
inquiry but is focused on action which 
could be taken immediately by the gov-
ernment. 

টাওয়ালিি অ্রিকালিি পি আব্াসনগুরেি সুিক্ষা রনিাপদ 

কিাি পদলক্ষপ রনলে 27সশ িনু 2017-সে, সিকাি 

কেতক ক একটি স্বেন্ত্র পযালনে প্ররেষ্ঠা কিা হয়।  এই 
পযালনেটি সিকািী রজজ্ঞাসাব্ালদি সালে সম্পরকক ে নয়, 

ব্িিং মসই পদলক্ষপগুরেি উপি দতরষ্ট মদয় মিটি সিকাি 

অ্রব্েলে রনলে পািলব্। 
  

“INQUEST”: “েল্লারশ”: 

An inquest is conducted by a coroner, in-
dependent of the government. The goal 
of an inquest is to establish the facts sur-
rounding loss of life, not to assign fault or 
blame for the actions which resulted in 
the loss of life. Upon the conclusion of 
their findings, the coroner can summon a 
jury to return a verdict based on their find-
ings. 

সিকালিি মেলক স্বেন্ত্রভালব্, একজন কলিানাি কেতক ক 

েল্লারি চাোলনা হয়। েল্লারিি েক্ষয হে জীব্নহারন 

সম্পরকক ে েেয প্ররেষ্ঠা কিা, রকন্তু মি কাজগুরে মেলক 

জীব্নহারন হলয়লে মসগুরেলে ত্রুটি ব্া মদাষালিাপ কিা নয়। 
োাঁলদি অ্নুসন্ধালনি রসদ্ধালন্ত, কলিানাি একজন জরুিলক 

িমন কলি োাঁলদি আরব্ষ্কত ে েলেযি রভরত্তলে িায় 

প্রেযাব্েক ন কিলে ব্েলে পালিন। 
  

“INQUIRY”: “রিজ্ঞাসাব্াদ”: 



 

 

A public inquiry is a legal investigation 
conducted by a senior judge appointed by 
the government. The issues to be consid-
ered by the inquiry are typically set by the 
government, but victims and relevant 
groups are consulted. Victims families’ 
can ask questions themselves or through 
lawyers but witnesses have the right to 
refuse to answer questions if the answers 
would incriminate them. An inquiry can 
apportion blame for the incident but typi-
cally take years to complete. 

একটি সিকািী অ্নুসন্ধান হে সিকাি কেতক ক রনিুি 

ব্রিষ্ঠ রব্চািলকি দ্বািা রনব্কারহে আইরন অ্নুসন্ধান। 
রজজ্ঞাসাব্ালদি রব্লব্চয সমসযাগুরে সািািণেঃ সিকালিি 

দ্বািাই রনিকারিে হয়, রকন্তু ক্ষরেগ্রস্ত ব্যরিলদি ও প্রাসরিক 

মোষ্ঠীলদি সালে পিামিক কিা হয়। ক্ষরেগ্রস্তলদি 

পরিব্ািগুরে রনলজিাই ব্া আইনজীব্ীি মািযলম প্রশ্ন কিলে 

পালিন রকন্তু িরদ প্রশ্নগুরে সাক্ষীলদি মদাষালিাপ কলি োহলে 

মসগুরেি উত্তি রদলে অ্স্বীকাি কিাি অ্রিকাি সাক্ষীলদি 

আলে। একটি অ্নুসন্ধান দঘুকটনাি জনয মদালষি ভাে 

কিলেও, সািািণেঃ ো সমূ্পণক হলে ব্হু ব্েি োলে। 
The Grenfell Tower Inquiry has been es-
tablished as being independent from the 
Government. This means that the Gov-
ernment will not have any input into the 
issues to be considered by the Inquiry. 

মগ্রনলফে টাওয়ালিি রজজ্ঞাসাব্াদ সিকালিি মেলক 

স্বেন্ত্রভালব্ প্ররেষ্ঠা কিা হলয়লে। োি মালন হে 

অ্নুসন্ধালনি রব্লব্চয মকান প্রলশ্ন সিকালিি মকান রনলব্ি 

োকলব্ না। 
The Public Inquiry is separate to the 
Criminal Inquiry which is also ongoing. 
The Criminal Inquiry seeks to establish 
fault and bring charges against any party 

সিকািী অ্নুসন্ধান অ্পিািমেূক অ্নুসন্ধালনি মেলক 

আোদা, মিটিও চেলে। অ্পিাি অ্নুসন্ধান ত্রুটি খুাঁলজ মব্ি 



 

 

should there be sufficient cause found to 
do so. 

কলি িরদ পিকাপ্ত মকান কািণ খুাঁলজ পাওয়া িায় োহলে মি 

মকান পলক্ষি রব্রুলদ্ধ অ্রভলিাে আলন। 
  
J J 
  
K K 
  
L L 
  
M M 
“MP” “MP” 

An MP, or Member of Parliament, is a 
representative who has been elected to 
ensure the interests of the people living in 
the area which they represent, typically 
known as their “constituents”. MPs sit in 

একজন MP, ব্া সিংসলদি সদসয, হলেন এমন একজন 

প্ররেরনরি রিরন োাঁি প্ররেরনরিত্ব কিা িালনি, ব্া 
প্রোচরেেভালব্ “রনব্কাচনলক্ষলেি” মানুষজলনি স্বােক রনরিে 



 

 

the Houses of Parliament and vote to de-
cide the actions of the UK government. 

কিলে রনব্কারচে হলয়লেন। MPিা সিংসলদি ভব্লন ব্লসন 

এব্িং UK সিকালিি কাজ রনিকািণ কিলে মভাট মদন। 
  
N N 
  
O O 
  
P P 
  
Q Q 
  
“QC”: “QC”: 

A QC (Queen’s Council) is a barrister/so-
licitor, who, having practised law for at 
least 10 years, has earned a reputation 
as an expert in a particular field of law. 

একটি QC (ক্যযইনস কাউরিে) হলেন এমন একজন 

ব্যারিস্টাি/সরেরসটি, রিরন অ্ন্তেঃ 10 ব্েি িলি আইন 

চচক া কলিলেন, এব্িং আইলনি মকান একটি রব্লিষ মক্ষলে 



 

 

Also referred to as “Senior Council” or 
“Silk”. 

রব্লিষজ্ঞ রহসালব্ সুনাম অ্জক ন কলিলেন। এো়িাও 

“ঊর্ধ্কেন কাউরিে” ব্া “রসল্ক” ব্লে রনলদকি কিা হলব্। 
  
R R 

  
  
S S 
  
“SOLICITOR”: “সরলরসটি”: 

A solicitor is a member of the legal pro-
fession qualified to represent clients in 
criminal and commercial matters. Solici-
tors can represent their clients in some 
courts but cannot argue before more sen-
ior judges. They have the right to instruct 
council (QCs) to represent their clients for 
more serious matters. 

একজন সরেরসটি হলেন আইরন মপিাি এমন একজন সদসয 
রিরন অ্পিািমূেক ও ব্ারণরজযক রব্ষলয় মলেেলদি 

প্ররেরনরিত্ব কিাি মিােয। সরেরসটিিা রকেু আদােলে 

োাঁলদি মলেেলদি প্ররেরনরিত্ব কিলে পালিন, রকন্তু ব্রিষ্ঠ 

রব্চািকলদি সামলন োাঁলদি িুরি িাখলে পালিন না। রকন্তু 

আলিা গুরুেি রব্ষলয় োাঁলদি মলেেলদি প্ররেরনরিত্ব কিাি 



 

 

জনয কাউরিেলক রনলদকি মদওয়াি (QCs) অ্রিকাি 

োাঁলদি আলে। 
  
T T 
  
“TERMS OF REFERENCE”: “উকল্লকেি শেত াব্লী”: 

The questions which are to be considered 
by the inquest are referred to as the 
“Terms of Reference”. These are gener-
ally defined by the government but the 
victims and general public can put for-
ward questions which they would like the 
inquest to consider. Issues raised by the 
public will be initially considered by the 
chair of the inquiry to assess whether 
they will form part of the inquest. 

অ্নুসন্ধান ব্া েল্লারিলে মি প্রশ্নগুরে রব্লব্চনা কিা হলব্ 

মসগুরেলক “উলল্ললখি িেক াব্েীটি” রহসালব্ রনলদকি কিা হলে। 
সািািণেঃ, এগুরে সিকালিি দ্বািা রনিকারিে হলেও, 

ক্ষরেগ্রস্ত ব্যরি ও সািািণ জনেণও অ্নুসন্ধালনি 

রব্লব্চনালেক প্রশ্ন িাখলে পালিন। জনেলণি দ্বািা কিা প্রশ্ন 

আলদৌ অ্নুসন্ধালনি অ্ি হলব্ রকনা ো মূেযায়ন কিলে 

অ্নুসন্ধালনি মচয়াি প্রেলম মসটি রব্লব্চনা কিলব্। 

The final “Terms of Reference” will be a 
combination of the issues raised by the 
chair, panel and public. 

চূ়িান্ত “উলল্ললখি িেক াব্েীটি” মচয়াি, পযালনে ও জনেলণ 

দ্বািা মোো প্রলশ্নি একটি রমশ্রণ হলব্। 



 

 

Types of evidence which the inquiry will 
include, but is not limited to: 

অ্নুসন্ধালনি মলিয মি িিলনি প্রমাণ অ্ন্তভুক ি োকলব্ োি 

মলিয এগুরে োকলেও, োি ব্াইলিও রকেু হলে পালি: 

 • Reports by the police, fire brigade, 
safety experts and others; 

 • পুরেি, দমকে, সুিক্ষা রব্লিষজ্ঞ এব্িং অ্নযানযলদি 

কিা প্ররেলব্দন; 

 • Relevant documents from whatever 
source; and 

 • মি মকান উৎস মেলক প্রাসরিক নরে; এব্িং 

 • Information from anyone who may be 
called as a witness during the inquiry. 

 • অ্নুসন্ধান চোকােীন সাক্ষী ব্ো হলব্ এমন মি 

কালিাি কাে মেলক প্রাপ্ত েেয। 
A process for submitting evidence will be 
established as soon as possible. Further 
information on this process will be found 
on https://www.grenfelltowerin-
quiry.org.uk/about/. 

িে িীঘ্র সম্ভব্ প্রমাণ জমা মদওয়াি একটি প্ররক্রয়া প্ররেষ্ঠা 
কিা হলব্। এই প্ররক্রয়াটি সম্পরকক ে আলিা েেয পাওয়া 
িালব্ এখালন 

https://www.grenfelltowerinquiry.org.uk/about/। 
Members of the public can submit ques-
tions and issues to the inquiry until 4 Au-
gust 2017. 

জনেলণি সদসযিা 4ই আেস্ট 2017 পিকন্ত প্রশ্ন এব্িং 
সমসযা অ্নুসন্ধালনি কালে জমা রদলে পালিন। 

  

“TMO (Tenant Management Organisa-
tion): 

“TMO (সটনযান্ট মযাকনিকমন্ট অর্তানাইকিশন): 

https://www.grenfelltowerinquiry.org.uk/about/
https://www.grenfelltowerinquiry.org.uk/about/
https://www.grenfelltowerinquiry.org.uk/about/


 

 

A TMO is a separate body set up to man-
age various services on behalf of a social 
landlord (council or housing association). 
The services it manages typically include 
day-to-day repairs, cleaning, caretaking, 
rent collection etc. 

একটি TMO হে সামারজক ব্ার়িওয়াোি হলয় (কাউরিে 

ব্া আব্াসন সিংেঠন) রব্রভন্ন পরিলষব্া পরিচােনা কিলে 

তেিী একটি স্বেন্ত্র সিংিা। এটি মি পরিলষব্াগুরে পরিচােনা 
কলি োি মলিয আদিকভালব্ অ্ন্তভুক ি িলয়লে প্রােযরহক 

মমিামরে, পরিষ্কাি, েত্ত্বাব্িান, ভা়িা সিংগ্রহ ইেযারদ। 
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