Independently Investigating Miscarriages of Justice

ক্রিক্রিনাল  কেসেজ  ক্রিক্রিউ  েক্রিশন

নিরপেক্ষ ভাপে িযায়নেচাপরর েযর্থতার সম্বপে অিুসোি কপর

ক্রিক্রিনাল কেসেজ ক্রিক্রিউ েক্রিশসনি (CCRC) েম্বসে প্রশ্ন ও উত্তি
ক্রিক্রিনাল কেসেজ ক্রিক্রিউ েক্রিশন ক্রে?
যেসে মামলার যক্ষপে তাপের আেীপল যলাপক ইনতমপযযই যেপর যেপে, নকন্তু তারা নেশ্বাস কপর যে
যকাি অেরাপযর জিয তাপের ভু ল কপর কন্নভক্ট (অেরাযী সােযস্ত) করা েপয়পে অর্ো তাপের ভু ল
কপর শানস্ত যেওয়া েপয়পে, যসই সে যক্ষপে যে প্রনতষ্ঠাি অিুসোি কপর যেপে তারা েপে নিনমিাল
যকপসজ নরনভউ কনমশি (CCRC)।
নিনমিাল যকপসজ নরনভউ কনমশি েনে যেপে যে যকাি কন্নভক্শপি (অেরাযী সােযস্ত েওয়াপত) ো
শানস্তপত যকাি ভু ল আপে, তােপল আমরা যসই মামলাটিপক আেীল যকাপটথ যেরত োঠাপত োপর।
এই নিনমিাল যকপসজ নরনভউ কনমশি েপে েম্পূর্ণ ক্রনিসেক্ষ। আমরা আোলত, েুনলশ অর্ো
প্রনসনকউশপির েপয় কাজ কনর িা। যেসে যলাকরা তাপের মামলার েুিনেথচার করার জিয আপেেি
কপরি, আমরা তাপের েপয় কাজ কনর িা। আমরা সে নেপকর যর্পক নিরপেক্ষ র্ানক, োপত
িযায়নেচাপর ভু ল েওয়ার অনভপোপের অিুসোি আমরা নিরপেক্ষ ভাপে করপত োনর।
েনে যকাি গুরুত্বেূর্থ িতু ি প্রমার্ র্াপক অর্ো অিয যকাি গুরুত্বেূর্থ িতু ি নেষয় র্াপক ো েয়ত যসই
কন্নভক্শি ো শানস্তর নিরােত্তার ওের প্রভাে যেলপত োপর, তােপল আমরা যসই মামলাটি আেীল
যকাপটথ আোর যেরত োঠাপত োনর।
ক্রিক্রিনাল কেসেজ ক্রিক্রিউ েক্রিশন ক্রে েসি?


যকাি মযানজপেপটর যকাটথ, িাউি যকাটথ, যকাি ইউর্ যকাটথ, যকাটথ মাশথাল অর্ো সানভথ স
নসনভনলয়াি যকাপটথর নিনমিাল (যেৌজোরী) কন্নভক্শি ো শানস্তর নেষপয় আমরা
অিুসোি েসি কেখসে োক্রি।



শুযুমাে আেীল যকাটথই যকাি কিনভক্শি োনতল কপর নেপত োপর অর্ো শানস্ত কনমপয় নেপত
োপর। নিনমিাল যকপসজ নরনভউ কনমশপির কাজ েপে মামলাগুনলপক েুুঁটিপয় যেো এেং
আমরা েনে মপি কনর যে তা করার ভাল কারর্ আপে, তােপল যসগুনল আেীল যকাপটথ যেরত
োঠাপিা। আমরা েনে যকাি মামলা আেীপলর জিয োঠাই, তােপল আোলতপক যসই আেীলটা
অেশযই শুিপত েপে। আিিা যখন কোন িািলা আেীসলি জনয োঠাই, েখন

আোলে কেই আেীলটাসে প্রেযাখযান েিসলও, শাক্রিটা বাক্রিসে ক্রেসে োিসব
না।


মামলাগুনলর নেষপয় অিুসোি করপত সাোেয করার জিয আিাসেি ক্রবসশষ আইনগে
ক্ষিো আসে। আমরা যেসে কােজেে োওয়া েরকার েপল মপি কনর যসগুনল ইংলযান্ডএর সরকারী ও যেসরকারী সংস্থাগুনলর কাে যর্পক যোোড় করার জিয আমরা এই
ক্ষমতাগুনল েযেোর করপত োনর। এর মপযয রপয়পে েুনলশ, প্রনসনকউশি এেং আোলপতর
কাপে র্াকা তর্য। আমরা প্রমার্ নেপেষর্ কপর যেেপত োনর, মামলা যমাকদ্দমার েলােপলর
যর্পক ততরী েওয়া িতু ি আইি নেপেচিা কপর যেেপত োনর, তেজ্ঞানিক নেপশষজ্ঞপের নিপেথ শ
নেপত োনর এেং িতু ি ও েুরাপিা সাক্ষীপের েুুঁপজ যের কপর ইন্টারনভউ করপত োনর।



আমরা স্বাধীন। তাপের নক নক কােজেে যোোড় করপত েপে এেং নক নক অিুসোি কপর
যেেপত েপে তা নিনমিাল যকপসজ নরনভউ কনমশি নস্থর কপর।



আমরা েুরাপিা মামলাগুনল েুুঁটিপয় যেেপত োিব। নিনমিাল যকপসজ নরনভউ কনমশপির
কাপে আপেেি করার জিয যকাি সমপয়র সীমা যিই। তপে, েুে েুরাপিা মামলাগুনলর যক্ষপে
এটা অপেক্ষাকৃ ত কঠিি েপত োুঁড়াপত োপর, কারর্ কােজেে ও প্রমার্ েয়ত ধ্বংস েপয় নেপয়
র্াকপত োপর।



আেিার যকাি আইি সংিান্ত প্রনতনিনয িা র্াকপলও আমরা আেিার মামলার নেষপয়
েুুঁটিপয় যেেপত োরে। আমাপের কাপে আপেেি করার জিয আেনাি কোন আইন
েংিান্ত প্রক্রেক্রনক্রধ থাোি েিোি কনই, নকন্তু একজি সনলনসটার েয়ত সাোেয করপত
োরপেি।



আমরা যকাি নপ্রপভন্শি অর্থার (নিনষদ্ধ করার আপেশ) েুুঁটিপয় যেেপত োরে না, শুযু যে
কন্নভক্শি ো শানস্তর েপল এটা যেওয়া েপয়পে শুযু যসটাই আমরা নেপেচিা কপর যেেপত
োরে।



আমরা যকাি নসনভল (যেওয়ািী) েযাোর অর্ো ইনমপেশি সংিান্ত েযাোর অিুসোি কপর
যেেপত োরে না।

ক্রিক্রিনাল কেসেজ ক্রিক্রিউ েক্রিশসনি োসে োিা আসবেন েিসে োসিন?
োরা নেশ্বাস কপরি যে ভু ল কপর যকাি নিনমিাল অেরাপয তাপের কন্নভক্ট করা েপয়পে অর্ো
তাপের ভু ল শানস্ত যেওয়া েপয়পে এেং তাপের েনে ইংলযান্ড, ওপয়ল্স ো ির্োিথ আয়ারলযান্ড-এর
যকাি নিনমিাল আোলপত কন্নভক্ট করা েপয় র্াপক, তােপল তারা সকপলই নিনমিাল যকপসজ
নরনভউ কনমশপির কাপে আপেেি করপত োরপেি।
আেিার কন্নভক্শি ো শানস্ত, অর্ো েু’টির নেষপয়ই আেনি আমাপের অিুসোি কপর যেেপত
েলপত োপরি।
আমাপের কাপে আপেেি করার জিয কোন খিচ হে না।

ক্রিক্রিনাল কেসেজ ক্রিক্রিউ েক্রিশসনি োসে আিাি েখন আসবেন েিা উক্রচে?
প্রচনলত েদ্ধনতর মাযযপম আোলপতর কাপে আেীল করার যচষ্টা করার েপর আেিার নিনমিাল
যকপসজ নরনভউ কনমশপির কাপে আপেেি করা উনচত। আেনি েনে মপি কপরি যে আেীল করার
যশষ তানরে চপল যেপে, তােপলও আেিার আেীল করার যচষ্টা করপত োপরি।
আেনি েনে আোলপতর কাপে আেীল িা কপর র্াপকি, তােপল নেনভন্ন েমথ আপে, যেগুনল আেিার
প্রর্ম আেীল শুরু করার জিয েূরর্ করার েরকার েপে। অপিক সময় এই েমথগুনল এই কােজটির
যেেপি আট্কাপিা র্াপক। আেনি েনে এই েমথগুনল েুুঁপজ িা োি, তােপল আেনি নিনমিাল যকপসজ
নরনভউ কনমশপির সাপর্ যোোপোে করপত োপরি এেং আমরা আেিাপক এগুনল োঠিপয় যেে।
আেনি েনে ইনতমপযযই আেিার আেীপল যেপর নেপয় র্াপকি, নকন্তু তেুও আেনি মপি কপরি যে
আেিাপক ভু ল কপর কন্নভক্ট করা েপয়পে ো শানস্ত যেওয়া েপয়পে, তােপল আেিার মামলাটির
েুিনেথচার কপর যেোর জিয আেিার নিনমিাল যকপসজ নরনভউ কনমশপির কাপে আেীল করা
উনচত।
আক্রি যক্রে আেীল না েসি থাক্রে, োহসল ক্রে হসব?
আেনি েনে প্রচনলত উোপয় আোলপতর কাপে আেীল িা কপর র্াপকি, তােপল সাযারর্তঃ নিনমিাল
যকপসজ নরনভউ কনমশি আেিার কাপে নচঠি নলপে জািাপে যে আেিার নেপর নেপয় স্বাভানেক ভাপে
আেীল করার যচষ্টা করার েরকার েপে।
স্বাভানেক ভাপে আেীল করার যচষ্টা করার আপেই যলাপক েনে আমাপের কাপে আপেেি কপরি,
তােপল েুে কম যক্ষপেই নিনমিাল যকপসজ নরনভউ কনমশি যসগুনল েের্ কপর। আপের যকাি আেীল
র্াকার অভাপে, আমরা শুযু যসই সে যক্ষপেই মামলাগুনল োঠাপত োনর েনে “েযনতিমী েনরনস্থনত”
(েুে নেপশষ কারর্) র্াপক।
“বযাক্রেিিী েক্রিক্রিক্রেগুক্রল” ক্রে?
েযনতিমী েনরনস্থনত েুে কমই যেো োয়। আেনি যকি আেীল কপরিনি এেং ক্রিক্রিনাল কেসেজ
ক্রিক্রিউ েক্রিশসনি োহাযয োিা আেক্রন কেন আেীল েিসে োিসবন না, তার একটা
ভাল কারর্ র্াকপত েপে। নিপজ যর্পকই েযনতিমী েনরনস্থনত েওয়ার মত যকাি েনরনস্থনত যিই।
প্রনতটি যক্ষপের তর্য নেচার কপর আমরা নস্থর কনর যে েযনতিমী েনরনস্থনত নেল নকিা।
কোন্ েক্রিক্রিক্রে বযাক্রেিিী েক্রিক্রিক্রে নে?
ো েযনতিমী েনরনস্থনত নে তার কপয়কটি উোেরর্ নিপচ যেওয়া েল:


আেনি আেীল করপত ভু পল যেপেি অর্ো যশষ তানরপের মপযয কপরিনি। এই রকম
েনরনস্থনতপত আেনি তেিও আোলপতর কাপে একটা আেীপলর জিয অিুপরায করপত োপরি।
এটাপক “আউট অভ্ টাইম” (সমপয়র োইপর) আেীল করা েপল।



আেিার সনলনসটার ো েযারস্টাপরর কাে যর্পক আেনি েরামশথ যেপয়পেি যে আেিার আেীল
করার যকাি কারর্ যিই। এটা আেিাপক আেীল করার যর্পক নেরত কপর িা।



আেীল করপত আেিাপক সাোেয করার জিয যকাি সনলনসটার ো েযানরস্টার যেপত সক্ষম
েিনি। আইি সংিান্ত সাোেয োড়াই আেনি আেীল করার জিয আপেেি করপত োপরি।

স্বািাক্রবে িাসব আেীল েিাি েম্বসে আক্রি কোথাে েথয কেসে োক্রি?

োউ টু এযােীল (How to Appeal) িাপমর একটা েইপয় আেনি অপিক কাপজ লাোর মত তর্য

োপেি। োতেয প্রনতষ্ঠাি জানস্টস এটা প্রকাশ কপরপে। যজপলর লাইপেরীপত আেনি েয়ত এর একটা
কনে যেপত োরপেি এেং www.justice.org.uk/resources.php/274/how-to-appeal
ঠিকািায় এটা ইন্টারপিপট োওয়া োপে। তাোড়াও, একটা আেীপলর েপমথর জিয অিুপরায করার
উপদ্দপশয, আেনি নিনমিাল যকপসজ নরনভউ কনমশপির কাপে অিুপরায করপত োপরি।
ক্রিক্রিনাল কেসেজ ক্রিক্রিউ েক্রিশসনি োসে আক্রি ক্রে িাসব আসবেন েিসে োক্রি?


আেনি েনে যকাি আেীপল যেপর নেপয় র্াপকি এেং আেনি েনে এেি নিনমিাল যকপসজ
নরনভউ কনমশপির কাপে আপেেি করপত চাি, তােপল নিনমিাল যকপসজ নরনভউ কনমশপির
েরোপস্তর েমথ েযেোর কপর আেিার নলনেত ভাপে েরোস্ত করার েরকার েপে। এই
েরোপস্তর েমথটা যকাি েরীক্ষা িয়, এেং যসটাপক আমরা েতটা সম্ভে ততটা সেজ করার
যচষ্টা কপরনে। আেনি েনে আমাপের সাপর্ যোোপোে কপরি, তােপল আমরা একটা
েরোপস্তর েমথ র্াক মারেৎ োঠিপয় যেে। আমাপের সাপর্ যোোপোে করার তর্য এই
কােপজর যশপষ রপয়পে। আমাপের কাপে োঠিপয় যেওয়ার আপে, আেিাপক অেশযই যসই
েরোপস্তর েপমথ সই করপত েপে।



আেীল যকাপটথর কাপে আেিার মামলাটা নিনমিাল যকপসজ নরনভউ কনমশপির োঠাপত
োরার জিয গুরুত্বেূর্ণ নেু ন প্রিার্ অথবা নেু ন আইনগে যুক্রি র্াকার েরকার েপে।
এটার এমি নকেু েওয়া েরকার যেটা এর আপে ইনতমপযযই যকাি আোলপত যতালা েয়নি।



আেিার কন্নভক্শি এেং/অর্ো শানস্তপত নক ভু ল েপয়পে যস নেষপয় সে নকেু আমাপের
েলার জিয এই েরোপস্তর েমথটা েপে আেিার সুপোে।

“গুরুত্বেূর্ণ নেু ন প্রিার্ অথবা নেু ন আইনগে যুক্রি” ক্রে?
এর মাপি েপে এমি নকেু , যেটা আেিার নেচাপরর ো আেিার আেীপলর অন্তেথত নেল িা – যেমি,
যসই সমপয় এই িতু ি প্রমাপর্র কর্া জািা নেল িা, অর্ো নেজ্ঞাপির িতু ি যকাি উন্ননত। জুরী, জাজ
অর্ো মযানজপেপটর জািা আপে এরকম যকাি নকেু র েযাোপর আমরা আোর অিুসোি কপর
যেেপত োরে িা, এমি নক আেিার মামলায় তারা ভু ল নসদ্ধান্ত নিপয়পে েপল আেনি নেশ্বাস
করপলও। আমাপের িতু ি এমি নকেু শিাক্ত করা েরকার, যেটার েপল এেি আেিার মামলাটিপক
েুে অিয রকম যেোপে।
আেিার েরোপস্ত েনে আেিার নেচাপরর সময় অর্ো আেীপল ো েলা েপয়নেল শুযু যসই একই
নজনিষগুনল আেনি আোর েপলি, তােপল আমরা আেিাপক সাোেয করপত োরে িা। নিনমিাল
যকপসজ নরনভউ কনমশপির িতু ি ও গুরুত্বেূর্থ নকেু োওয়া েরকার, যেটার জিয আেিার মামলার
নেষপয় আেীল যকাটথপক অিয রকম ভাপে নচন্তা করপত যেপে।। ো ো িতু ি ও আেিার মামলায়

একটা তোৎ করপত োপর েপল আেনি মপি কপরি, আেিার েরোপস্তর েপমথ যসগুনলর সম্বপে
আেিার সে নকেু আমাপের েলা েরকার।
আিাি েিখাসিি ফিণ টা ক্রনসে আেনািা ক্রে েিসবন?
আমরা েেি আেিার েরোপস্তর েমথটা োে, তেি তার েপর নক েপে যস নেষপয় আমরা আেিাপক
নচঠি নলপে জািাে। তারেপর, আমাপের ো ো নজনিষ েরকার েপত োপর তা আমরা যোোড় করে,
যেমি, যে আোলপত আেিাপক কন্নভক্ট করা েপয়নেল যসোিকার এেং আেিার আেীপলর
োইলগুনল। আেিার মামলাটির আমরা েুিনেথচার করপত োরে নকিা যসই নসদ্ধান্ত যিওয়ার আপে
আমাপের েয়ত আরও কােজেে সংেে করপত েপে। আমরা েনে নস্থর কনর যে আমাপের আেিার
মামলাটার েুিনেথচার কপর যেেপত শুরু করা উনচত, তােপল আেিাপক তা েলার জিয আমরা
আেিাপক নচঠি নলেে।
তপে, আমরা েয়ত নসদ্ধান্ত যিে যে আমরা আেিার মামলাটার েুিনেথচার কপর যেেপত োরে িা,
যেমি:


আেিার যকাি আেীল েনে শুিািীর অপেক্ষায় র্াপক।



আেনি েনে এর আপে আেীল করার যচষ্টা িা কপর র্াপকি এেং আেনি স্বাভানেক ভাপে
আেীল করার যচষ্টা করার আপে আমরা যকি আেিার মামলাটার েুিনেথচার কপর যেেে
তার েনে নেপশষ যকাি কারর্ িা র্াপক। (ওেপর যেওয়া যোয়াট ইে আই েযাভ িট
এযােীল্র্? যেেপেি)



ো আমাপের আেিার মামলাটা আেীপলর জিয োঠাপত যেপে যসরকম যকাি গুরুত্বেূর্থ িতু ি
তর্য আেিার েরোস্ত েনে িা নেপত োপর।

আমরা েনে নস্থর কনর যে আেিার যক্ষপে এরকম একটা েনরনস্থনত প্রপোজয েপে, তােপল আমরা
আেিাপক নচঠি নলপে আমাপের নসদ্ধান্তটা েুনিপয় েলে।
আিাি েথয ক্রনসে আেনািা ক্রে েিসবন?
আেনি েনে নিনমিাল যকপসজ নরনভউ কনমশপির কাপে আপেেি কপরি, তােপল আেিার মামলাটা
েুুঁটিপয় যেেপত সাোেয করার জিয আমরা আেিার যেওয়া তর্যগুনল েযেোর করে। অিযািয
প্রনতষ্ঠাপির কাপে র্াকা নজনিষ সংেে করার উপদ্দপশয আমরা েয়ত এটা েযেোর করপত োনর। এটা
েয়ত আেিার নেষপয় অর্ো আেিার মামলার ওের েয়ত প্রভাে যেলপত োপর েপল আমরা মপি
কনর, এরকম অিয কারুর সম্বপে ো নেষপয়র সম্বপে তর্য েপত োপর।
যকাি প্রনতষ্ঠাি ো েযনক্তনেপশষ আমাপের তা নেপত িা চাইপলও, যকাি মামলার নেষপয় অিুসোি
করার জিয আমরা যেসে নজনিষ আমাপের েরকার েপল মপি কনর, যসই সে নজনিষ আমরা সংেে
করপত োরে। যকাি মামলার নেষপয় আমরা অিুসোি করপত শুরু করার েপর, আমরা নস্থর করে
যে নক নক নজনিষ আমরা সংেে করপত চাই।
আমাপের কাপে ো তর্য র্াপক যসগুনলপক আমরা েুে সােযাপি রানে। আমাপের ো ো েরকার শুযু
যসগুনল সংেে করা এেং েতনেি আমাপের েরকার ঠিক ততনেিই এই তর্য রাো েপে আমাপের

লক্ষয। মামলা সংনেষ্ট তর্য আমরা নক ভাপে ও কেি অিযপের জািাপিা েপে যস নেষপয় আমরা েুে
সােযাি র্ানক এেং েেি নিনমিাল এযােীল এযাক্ট ১৯৯৫ ও যর্টা যপ্রাপটক্শি এযাক্ট ১৯৯৮
অিুসাপর েনে অিুমনত র্াকপে শুযু তেিই আমরা এটা অিযপের জািাে।
আমরা েেি যকাি মামলা আেীপলর জিয োঠাই, তেি যসই আেীপলর প্রাসনিক তর্য সাযারর্তঃ
আপেেিকারীপক, আেীল যকাটথপক এেং প্রনসনকউশিপক জািাপিা েয়। আমরা েেি যকাি মামলা
োঠাই, তেি সাযারর্তঃ আমরা যসই মামলার সাপর্ জনড়ত সে ক্ষনতেস্ত েযনক্তপক যসটা জািাই।
আমরা সাযারর্তঃ সংোেমাযযপম একটা যোট অিুপেে প্রকাশ কনর, যেটাপত মামলাটিপক শিাক্ত
করা েয় এেং যসটাপক যকি োঠাপিা েপে তার যমৌনলক কারর্ েপল যেওয়া েয়। তাোড়াও, আমরা
নমস্কযাপরজ অভ্ জানস্টস সাপোটথ সানভথ সপক আপেেিকারীর সম্বপে তর্য জািাে। এরা েপে একটা
োতেয প্রনতষ্ঠাি, োরা ভু ল ভাপে যোষী সােযস্ত করা যলাকপের সাোেয করপত চায়।
আিাসেি িািলাি বযাোসি োিা ক্রেদ্ধান্ত কনসবন?
আমাপের কনমশিাররা নসদ্ধান্ত যিপেি যে যকাি মামলাপক আেীল যকাপটথর কাপে যেরত োঠাপিা
েপে নকিা। আমাপের কনমশিাররা নেনভন্ন যেশাোরী েনরপেপশর যর্পক এপসপেি। এপের মপযযই
অপিপকর আইি সংিান্ত যোেযতা আপে এেং তাপের সকপলর অনভজ্ঞতা ও জটিল নেষপয় গুরুত্বেূর্থ
নসদ্ধান্ত যিওয়ার ক্ষমতার জিয তাপের যেপে যিওয়া েপয়পে। প্রযাি মন্ত্রীর েরামশথ অিুোয়ী রার্ী
এই কনমশিারপের নিপয়াে কপরি।
এসে েেক্রেন েিে লাগসব?
এই েুিনেথচার করাটা সরল েপত োপর এেং এটা করপত শুযু কপয়ক সপ্তাে সময় লােপত োপর, অর্ো
এটা অপেক্ষাকৃ ত জটিল েপত োপর এেং অপিক মাস সময় লােপত োপর।
আক্রি ক্রে লীগাল এইড োব?
নিনমিাল যকপসজ নরনভউ কনমশপির কাপে আপেেি করায় সাোেয করার জিয, একজি সনলনসটার
েয়ত লীোল এইর্ স্কীপমর আওতায় অর্থ যেপত োপরি। 0845 345 4345 (০৮৪৫ ৩৪৫ ৪৩৪৫)
িম্বপর কনমউনিটি লীোল এযাড্ভাইস-এর সাপর্ যোোপোে কপর অর্ো
www.communitylegaladvice.org.uk ঠিকািায় তাপের ওপয়েসাইপট নেপয়, একজি লইয়ারপক
েুুঁপজ োওয়ার জিয আেনি েরামশথ যেপত োপরি।

আিাি িািলাি বযাোসি ক্রিক্রিনাল কেসেজ ক্রিক্রিউ েক্রিশন ক্রে িাসব আিাি োসথ
কযাগাসযাগ েিসব?
যেশীর ভাে সমপয় আেিার সাপর্ অর্ো আেিার প্রনতনিনযর সাপর্ আমরা নলনেত ভাপে
যোোপোে করে। সে সময় আেিার সাপর্ যোোপোে কপর (েয় র্াক মারেৎ িয়ত আেনি েনে
আমাপের যকাি ইপমইপলর ঠিকািা নেপয় র্াপকি, তােপল ইপমইপলর মাযযপম) আেিাপক জািাে যে
আেিার েরোপস্তর েমথ আমরা যেপয়নে। আেিার মামলার েযাোপর নক নক ঘটপে আমরা তার
আযুনিকতম েের আেিাপক জািাে ((েয় র্াক মারেৎ িয়ত ইপমইপলর মাযযপম), কাপজই আেিার
সঠিক ঠিকািা আমাপের কাপে র্াকাটা গুরুত্বেূর্থ। আেিার ঠিকািার যকাি েনরেতথ ি েপল, অর্ো
আেিার যজপলর েনে েেল েয়, তােপল আমাপের তা জািাপত ভু পল োপেি িা।
যজপলর যর্পক নিনমিাল যকপসজ নরনভউ কনমশপির সাপর্ যোোপোে করার নিয়মগুনল নপ্রজি
সানভথ স অর্থার ৪৪০০-যত (Prison Service Order 4400-যত) েপল যেওয়া েপয়পে। আেিার
েনে েড়া ো যলোর সমসযা র্াপক, তােপল আেিার সাপর্ যোোপোে করার একটা উেেুক্ত উোয়
আমরা েুুঁপজ যের করার যচষ্টা করে। তাোড়াও, যে যক্ষপে েরকার যস যক্ষপে, আমরা অিযািয
ভাষায় কােজেে অিুোে করার কর্া নেপেচিা করে।
ক্রিক্রিনাল কেসেজ ক্রিক্রিউ েক্রিশসনি োসথ আক্রি ক্রে িাসব কযাগাসযাগ েিসে োক্রি?
আেনি নিনমিাল যকপসজ নরনভউ কনমশিপক যটনলপোি করপত োপরি। নকন্তু আমরা সে নজনিষ
নলনেত ভাপে রােপত চাই, কারর্ তার মাপি েপে আমাপের কাপে সে নকেু র একটা েনরষ্কার যরকর্থ
র্াকপে, োপত আমরা েেি আেিার মামলার সম্বপে নচন্তা করে তেি আমরা যসগুনল আোর
যেেপত োরে। নিনমিাল যকপসজ নরনভউ কনমশপির সাপর্ যোোপোে করার তর্য এই কােজটির
যশপষ োওয়া োপে।
আেনািা ক্রে এসে আিাি োসথ কেখা েিসবন?
যেশীর ভাে যক্ষপেই, আপেেিকারীর সাপর্ যেো করা োড়াই, আমাপের ো ো েরকার তা আমরা
নলনেত ভাপে, অর্ো যটনলপোপি জািপত োনর। আমরা েনে মপি কনর যে আেিার সাপর্ আমাপের
মুপোমুনে কর্া েলা েরকার, তােপল আমরা েয় একটা নভনর্ও কন্োপরপেরর িয়ত আেিার সাপর্
যেো করার েপদােস্ত করে।
আিাি িািলাটা যক্রে ক্রিক্রিনাল কেসেজ ক্রিক্রিউ েক্রিশন আি এেটা আেীসলি জনয না
োঠাে, োহসল ক্রে হসব?


আেনি েনে মপি কপরি যে আেিার সাপর্ িযােয আচরর্ করা েয়নি, তােপল নিনমিাল
যকপসজ নরনভউ কনমশপির কাস্টমার সানভথ পসজ মযাপিজাপরর কাপে আেনি প্রথা অনুযােী
অক্রিসযাগ করপত োপরি। আেিার নেষয়টি আমরা েে কপর যেওয়ার েপরর ৩ মাস েেথন্ত
আেনি অনভপোে করপত োরপেি। কাস্টমার সানভথ পসজ মযাপিজার নিরপেক্ষ ভাপে নেচার
কপর যেেপেি যে নিনমিাল যকপসজ নরনভউ কনমশি নকরকম আচরর্ কপরপে। এই কাস্টমার
সানভথ পসজ মযাপিজার আেিার মামলাটির আোর েুিনেথচার কপর যেেপত োরপেি িা।



আেনি েনে মপি কপরি যে আমরা যে ভাপে আমাপের নসদ্ধান্ত নিপয়নে তাপত যকাি ত্রুটি নেল,
তােপল জুক্রডক্রশোল ক্রিক্রিউি জনয কেই এযাড্ক্রিক্রনসেশন কোসটণি োসে আসবেন
েিসে োসিন। এটা করার আপে আেিার যকাি প্রর্া অিুোয়ী অনভপোে করার েরকার
যিই, নকন্তু আেিার সপচতি র্াকা উনচত যে জুনর্নশয়াল নরনভউর প্রর্ালীর জিয একটা
সমপয়র সীমা আপে। আমরা আেিাপক েরামশথ নেনে যে এই েপর্ োওয়ার আপে আেনি
যেি আইি সংিান্ত নিরপেক্ষ েরামশথ যিি।



আেিার েনে যকাি গুরুত্বেূর্থ িতু ি প্রমার্ ো েুনক্ত র্াপক, যেটা নেচাপরর ো আেীপলর সময়
অর্ো নিনমিাল যকপসজ নরনভউ কনমশপির কাপে আপেকার যকাি েরোপস্ত নেপেচিার মপযয
যিওয়া েয়নি, তােপল আেনি আবাি েিখাি েিসে োিসবন। নক নক নজনিষ িতু ি
এেং যসগুনল যকি এর আপের েরোপস্তর অন্তভুথ ক্ত করা েয়নি তা আমাপের েলার জিয
আেিার একটা িতু ি েমথ েূরর্ করার েরকার েপে।

ক্রিক্রিনাল কেসেজ ক্রিক্রিউ েক্রিশন যক্রে আিাি িািলাি েুনক্রবণ চাি েসি কেসখ, োহসল
ক্রে কেটা আিাসে ক্রডসোটণ েিা (এই কেসশি কথসে কজাি েসি বাি েসি কেওো) বে
েিসে োিসব?
আেিার নিনমিাল যকপসজ নরনভউ কনমশপির কাপে আপেেি করার কারপর্ আেিাপক নর্পোটথ
করার প্রর্ালী স্থনেত রােপত োযয করার যকাি নিনিত অনযকার আেিার যিই। আমরা েনে
আেিার মামলাটা আেীপলর উপদ্দপশয োঠাই, তােপল এই আেীলটা যশষ েওয়া েেথন্ত আেিাপক
নর্পোটথ করার প্রর্ালী েয়ত স্থনেত রাো েপত োপর। নিনমিাল যকপসজ নরনভউ কনমশপির কাপে
আপেেি করার েপর আেিাপক েনে নর্পোটথ করা েয়, তােপল আেনি অিয যকাি যেপশ র্াকপলও,
েনে আেনি আমাপের একটা যোোপোে করার ঠিকািা ো ইপমইপলর ঠিকািা নেপয় োি, তােপল
আমরা আেিার মামলার েুিনেথচার কপর যেেপত োরে।
ক্রিক্রিনাল কেসেজ ক্রিক্রিউ েক্রিশসনি েম্বসে এবং এটা ক্রে িাসব োজ েসি কে ক্রবষসে
আক্রি কোথাে আিও েথয কোথাে োব?
েমথাল যমপমারান্ডা িাপমর এক গুে কােপজ নিনমিাল যকপসজ নরনভউ কনমশপির সম্বপে নেস্তানরত
তর্য আপে। www.ccrc.gov.uk ঠিকািায় নেপয় এেং “যকসওয়াকথ ”-এ (casework-এ) নিক
কপর এগুনল র্াউিপলার্ করা োপে। তাোড়াও, আমাপের কাপে নচঠি নলপে আেনি এগুনল যেপত
োপরি।

ক্রিক্রিনাল কেসেজ ক্রিক্রিউ েক্রিশসনি োসথ কযাগাসযাগ েিাি েথয
আেক্রন যক্রে আিাসেি োসথ কযাগাসযাগ েিসে চান অথবা আিাসেি এেটা েিখাসিি
ফিণ আেনাসে োঠিসে কেওো কহাে বসল আেক্রন চান, োহসল েো েসি ক্রনসচি
ঠিোনাে আিাসেি োসে ক্রচঠি ক্রলখসবন:
Criminal Cases Review Commission,
5 St Philip’s Place;
Birmingham CCRC
B3 2PW
কটক্রলসফান নম্বি: 0121 233 1473 (০১২১ ২৩৩ ১৪৭৩)
ক্রিক্রিনাল কেসেজ ক্রিক্রিউ েক্রিশসনি ইসিইসলি ঠিোনা: info@ccrc.gov.uk

