
িস.আর.িস.িস (CCRC) িক?  

ি�িমনাল েকইেসস িরিভউ কিমশন (Criminal Cases Review Commission)-েক সাধারণত বলা হয় 
িস.িস.আর.িস (CCRC)। এিট �িত�া করা হেয়েছ েফৗজদাির মামলা (ি�িমনাল েকইস) পুনরায় 
খিতেয় েদখার জনয্। এই সং�ািট েসসব মামলা খিতেয় েদেখ থােক, েযসব মামলায় েদাষী সাবয্�কৃত 
েলাকরা মেন কেরন তােদরেক ভুেল েদাষী সাবয্� করা হেয়েছ িকংবা ভুল সাজা েদয়া হেয়েছ। এই সং�া 
েসসব েলােকর মামলা খিতেয় েদেখ থােক, যারা আপীেল েহের েগেছন। 

েকােনা মামলা খিতেয় েদখার পর যিদ িস.িস.আর.িস মেন কের েয, েসই মামলায় কাউেক ভুেল েদাষী 
সাবয্� করা হেয়েছ বা ভুল সাজা েদয়া হেয়েছ, তাহেল আমরা পুনরায় মামলািট আপীল েকােটর্  পাঠােত 
পারেবা। মামলা পুনরায় আপীল েকােটর্  পাঠােত হেল আমােদর কােছ নতুন ও গর�পূণর্ এমন িকছু 
থাকেত হেব, েযমন শ� সা�য্�মাণ বা যুি�তকর্  থাকেত হেব, যার িভিত্তেত মামলািটেক এখন িভ� 
েদখােব। শ� নতুন সা�য্�মাণ বা যুি�তকর্  পাওয়া খুব কিঠন হেয় থােক। তাই অেনক মামলাই পুনরায় 
আপীেল ে�রণ করা যায় না। 

িস.িস.আর.িস স�ূণর্রেপ িনরেপ�। আমরা েকাটর্ , পুিলশ বা রা�পে�র জনয্ কাজ কির না। আমরা 
তােদর জনয্ কাজ কির না, যারা তােদর মামলা পুনিবর্েবচনার জনয্ দরখা� কেরন। নয্ায়-িবচার না 
পাওয়ার অিভেযাগ িনরেপ�ভােব তদ� করার �ােথর্ আমরা কােরারই প� েনই না। আমরা মামলা 
আপীল েকােটর্  পুনরায় পাঠােত স�ম হেত পাির যিদ উে�খেযাগয্ নতুন সা�য্�মাণ বা িবষয় থােক, যার 
জনয্ েদাষীসাবয্� কের �দত্ত রায় বা সাজার �হণেযাগয্তা ��িব� হেত পাের। 

িস.িস.আর.িস সকল কােজকেমর্ সাময্তা অনুসরণ কের। সং�ািট তার সকল কােজকেমর্ েয েকােনা ধরেনর 
ৈবষময্তা দরূ করার আ�াণ েচ�া কের। এই সং�া সবর্স�ৃ� সং�ৃিত ৈতিরর ে�ে� �িত�িতব� রেয়েছ, 
েযখােন সং�ার সকল কম� সমান সুেযাগ লাভ করেবন। সাময্তার সে� জিড়ত িবিভ� িবষেয় 
িস.িস.আর.িস তার সকল কম�েদরেক �িশ�ণ িদেয় থােক। 

িস.িস,আর.িস িক কের? 

আমরা িনিদর্� িকছু েকােটর্ র েফৗজদাির মামলার রায় বা সাজা তদ� কের েদখেত পাির। েকাটর্ গেলা হেলা 
ময্ািজে�ট েকাটর্ , �াউন েকাটর্ , ইয়ুথ েকাটর্ , েকাটর্  মাশর্াল বা সািভর্ স িসিভিলয়ান েকাটর্ । 

েদাষী সাবয্� কের �দত্ত েকােনা রায় বািতল করার িকংবা সাজা কমােনার �মতা একমা� আপীল 
েকােটর্ র রেয়েছ। িস.িস.আর.িস-র কাজ হেলা, মামলা খিতেয় েদেখ িনেয় আপীল েকােটর্  পাঠােনা। আমরা 
তখনই আপীল েকােটর্  পাঠাই, যখন আমরা এর পে� ভাল কারণ রেয়েছ বেল মেন কির। যিদ আমরা 
েকােনা মামলা আপীল েকােটর্  পাঠাই, তাহেল েকাটর্  আপীল শনেত বাধয্ থাকেবন। মামলা আপীেল পাঠােনা 
হেল আপীল েকােটর্ র সাজা বাড়ােনার �মতা েনই, এমনিক েকাটর্  যিদ আপীল খািরজও কের েদন। 

মামলা তদ� করার িবেশষ আইনগত �মতা আমােদর রেয়েছ। এই �মতা বয্বহার কের আমরা ইংলয্া�, 
ওেয়ল্ স এবং নদর্ ান আয়ারলয্াে�র েয েকােনা সরকারী িকংবা েবসরকারী সং�ার কাছ েথেক �েয়াজনীয় 
কাগজপ� আনার �মতা রািখ, যার মেধয্ রেয়েছ পুিলশ, সরকারপ� ও েকােটর্ র কােছ রি�ত তথয্ 
স�িলত কাগজপ�। আমরা সা�য্�মাণ িবচার িবে�ষণ করেত পাির, অনয্ানয্ মামলার নতুন িনদশর্ন 
িবেবচনায় িনেত এবং িব�ান িবেশষ�েদর কাছ েথেক িরেপাটর্  আনেত পাির। তাছাড়া আমরা পুরান  
সা�ীেদর খুঁেজ েবর কেরর তােদর সহ নতুন সা�ীেদর ই�ারিভউ িনেত পাির। 

আমরা িনরেপ�। একমা� িস.িস.আর.িস িস�া� েনেব িক িক কাগজপ� দরকার এবং িক ধরেনর তদ� 
স�� করা দরকার। 



আমরা পুরাণ মামলা খিতেয় েদখেত পাির। িস.িস.আর.িস-র কােছ আেবদন করার িনিদর্� েকােনা 
সময়সীমা েনই। তেব খুব েবশী পুরাণ মামলার ে�ে� সমসয্া হেত পাের কারণ কাগজপ� এবং 
সা�য্�মাণ �ংস কের েফলা হেয় থাকেত পাের। 

যিদ আপনার েকােনা আইনজীবী না থােকন, তাহেলও আমরা আপনার মামলা েদখেত পারেবা। আমােদর 
কােছ আেবদন করার জনয্ আপনার েকােনা আইনজীবীর দরকার েনই, তেব চাইেল একজন সিলিসটর 
আপনােক সাহাযয্ করেত স�ম হেত পােরন। 

‘ি�েভনশন অডর্ ার’ খিতেয় েদখার এখিতয়ার আমােদর েনই। শধুমা� েদাষী সাবয্� কের �দত্ত রায় বা 
সাজা খিতেয় েদখার এখিতয়ার আমােদর রেয়েছ। 

েদওয়ানী মামলা অথবা ইিমে�শন সং�া� েকােনা িবষয় িনেয় কাজ করার এখিতয়ার আমােদর েনই। 

 

িস.িস.আর.িস-র কােছ িক ধরেনর েলাক আেবদন করেত পােরন? 

েয েকােনা েকউই িস.িস.আর.িস-র কােছ আেবদন করেত পােরন, যিদ িতিন মেন কেরন তােক ভূেল 
েদাষী সাবয্� করা হেয়েছ বা ভুল সাজা েদয়া হেয়েছ। ইংলয্া�, ওেয়লস অথবা নদর্ ান আয়ারলয্া� এর 
েকােটর্  আপিন েদাষী সাবয্� হেয় থাকেত হেব। েদাষী সাবয্� হওয়া অথবা সাজা িকংবা উভয় িবষয় 
খিতেয় েদখার অনুেরাধ আমােদরেক করেত পােরন। আমােদর কােছ আেবদন করেত েকান টাকা পয়সা  
খরচ হেব না। 

 

কখন িস.িস.আর.িস-র কােছ আমার আেবদন করা দরকার?  

�াভািবক িনয়ম অনুসরণ কের েকােটর্  আপীল কের েস আপীল িন�িত্ত হওয়ার পর িস.িস.আর.িস-র 
কােছ আেবদন করেবন। 

আপীেলর িনিদর্� সময়সীমা পার হেয় যাওয়ার পরও েকােটর্  আিপল করেত পারেবন। আপীেল েহের 
যাওয়ার পের যিদ মেন কেরন রায় সিঠক হয়িন বা আপনােক ভুল সাজা েদওয়া হেয়েছ, তাহেল আপনার 
মামলািট খিতেয় েদখার জনয্ িস.িস.আর.িস-েক অনুেরাধ করেত পােরন। 

যিদ আিম আপীল না কের থািক তাহেল িক হেব? 

যিদ �াভািবক িনয়ম অনুসরণ কের েকােটর্  আপীল না কের থােকন, তাহেল িস.িস.আর.িস আপনােক িচিঠ 
িলেখ জানােব আপিন েযন েকােটর্  আপীল করার েচ�া কেরন। �াভািবক িনয়ম অনুসরণ কের েকােটর্  
আপীল করার আেগ িস.িস.আর.িস মামলা িনেত পারব যিদ িবেশষ কারণ থােক। এগেলােক আমরা বেল 
থািক “বয্িত�মী পিরি�িত”। 

িকভােব আিপল করেত হয় তা জানার জনয্ ি�িমনাল আপীল অিফসেক 020 7947 6011 না�াের েফান 
করন। 

"বয্িত�মী পিরি�িত" িক িক? 

বয্িত�মী পিরি�িত খুবই িবরল। েকােটর্  আপীল না করার পে� ভাল কারণ অবশয্ই থাকেত হেব। 
তাছাড়া িস.িস.আর.িস-র সহায়তা ছাড়া আপিন এখন আপীল করেত না পারার পে�ও ভাল কারণ 
থাকেত হেব। েকানও �য়ংি�য় বয্িত�মী পিরি�িত েনই। �িতিট মামলার পিরি�িত ও িবষয়ব� 
িবেবচনায় িনেয় আমরা িস�া� েনই বয্িত�মী পিরি�িত রেয়েছ িকনা। 



িক ধরেনর পিরি�িত বয্িত�মী পিরি�িত নয়? 

িক িক পিরি�িত বয্িত�মী পিরি�িত নয়, তার কেয়কিট উদাহরণ িনেচ েদয়া হেলা: 

যিদ আপিন আপীল করেত ভুেল িগেয় থােকন অথবা আপীেলর সময়সীমা পার হেয় যায়। এই ধরেনর 
পিরি�িতেতও েকাটর্ েক আপীল �হেণর জনয্ অনুেরাধ করা যায়। এিটেক বলা হয় “আউট অব টাইম” 
আপীল। 

যিদ আপনার সিলিসটর বা বাির�ার আপনােক বেল থােকন েয আপনার আপীেলর িভিত্ত েনই, আর 
তাই আপিন আপীল না কের থােকন। সিলিসটার বা বাির�ােরর কাছ েথেক এই ধরেনর পরামশর্ 
পাওয়ার মােন এই নয় েয আপিন আপীল করেত পারেবন না। 

আপিন যিদ আপীল করার জনয্ সিলিসটর বা বাির�ার না েপেয় থােকন। সিলিসটর িকংবা বাির�ার 
ছাড়াই আপীল করা যায়। 

 

�াভািবক িনয়েম আপীল করা স�েকর্  আরও তথয্ আিম েকাথায় পােবা? 

যিদ আপিন �াউন েকােটর্  েদাষী সাবয্� হেয় থােকন, তাহেল “Appealing a conviction or sentence 
to the Court of Appeal – help for applicants” (েদাষী সাবয্� হওয়া অথবা সাজার িবরে� েকাটর্  
অব আপীেল আপীল করার িনয়মাবলী -  আেবদনকারীেদর জনয্ সাহাযয্) নােমর একিট পুি�কায় 
�েয়াজনীয় তথয্ পােবন। আপনার েজলখানার লাইে�রীেত এই পুি�কার কিপ থাকার কথা। ই�ারেনেটও 
এই পুি�কা সহ আপীল ফমর্ পােবন। এর জনয্ িভিজট করন: https://www.gov.uk/appeal-against-
crown-court-verdict. ি�িমনাল্ স আপীল অিফসেক 020 7947 6011 না�াের েফান কের এই পুি�কা 
সহ আপীেলর ফমর্ আনেত পারেবন। 

জাি�স নােমর একিট দাতবয্ সং�ার �েয়াজনীয় তথয্ স�িলত একিট পুি�কা রেয়েছ। এই পুি�কািটর নাম 
‘হাও টু আপীল’। তােত �াউন েকােটর্ র মামলার রােয়র িবরে� আপীল সং�া� তথয্ রেয়েছ। পুি�কািট 
এই ওেয়বসাইট িলংেক পােবন:  https://justice.org.uk/our-work/publications/how-to-appeal..  

ময্ািজে�ট েকােটর্ র মামলার রােয়র িবরে� আপীল করা সং�া� তথয্ এই ওেয়বসাইেট পােবন: 
www.gov.uk/appeal-against-sentence-conviction 

 

আিম িকভােব িস.িস.আর.িস-র কােছ আেবদন করেবা? 

আপীেল েহের যাওয়ার পর যিদ আপিন িস.িস.আর.িস-র কােছ আেবদন করেত চান, তাহেল 
িস.িস.আর.িস-র দরখা� ফমর্ পূরণ কের িলিখতভােব আেবদন করেত হেব। 

দরখা� ফমর্ পরী�াপ� নয়। আমরা যতটুকু স�ব ফমর্িটেক সহজ কের িনেয়িছ। 

আপিন আেবদন করেত পারেবন: 

●  কাগেজর দরখা� ফরম পূরণ কের 
●  আমােদর ওেয়বসাইট েথেক একিট িপিডএফ ফমর্ ি�� আউট কের িনেয় 
●  অনলাইেন দরখা� ফরম পূরণ কের িনেয়। 

 

https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fappeal-against-crown-court-verdict&data=04%7C01%7CIresonE%40ccrc.gov.uk%7C659770737ea14c34a5f908d8f45dae3c%7Cdc8636646e60452ca20f2b88dc3d355f%7C0%7C0%7C637528030504448567%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qjGR2iaPs9NIO3dWiM6oRH9iDH0GRXjUzJM93uuVDzg%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fappeal-against-crown-court-verdict&data=04%7C01%7CIresonE%40ccrc.gov.uk%7C659770737ea14c34a5f908d8f45dae3c%7Cdc8636646e60452ca20f2b88dc3d355f%7C0%7C0%7C637528030504448567%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qjGR2iaPs9NIO3dWiM6oRH9iDH0GRXjUzJM93uuVDzg%3D&reserved=0
https://justice.org.uk/our-work/publications/how-to-appeal
http://www.gov.uk/appeal-against-sentence-conviction


আপিন যিদ আমােদর সে� েযাগােযাগ কেরন, তাহেল আমরা আপনােক একিট দরখা� ফমর্ পাটােবা। 
অনু�হ কের 0121 233 1473 না�াের েফান কের বা  info@ccrc.gov.uk. িঠকানায় েমইল পািঠেয় 
আমােদর সে� েযাগােযাগ করন। 

 

যিদ আপিন কাগেজর ফমর্ পূরণ কেরন তাহেল আমােদর কােছ পাঠােনার আেগ আপনােক অবশয্ই ফেমর্ 
�া�র কের িনেত হেব। 

 

আপনার প� হেয় অনয্ েকউ আেবদন করেত পারেবন। তেব আমরা আপনার সে� েযাগােযাগ কের 
েজেন েনেবা আপনার মামলা আমরা িবেবচনা কির, তা আপিন চান িক না। 

 

যিদ আপিন অনলাইন ফমর্ পূরণ কেরন, তাহেল আমরা ইেমইল পািঠেয় তা পাওয়ার খবর আপনােক 
জানােবা। অনলাইেন দরখা� ফমর্ পূরণ করার পাঁচ কাযর্িদবেসর িভতের আমােদর ইেমইল পােবন। তারপর 
আমােদরেক কাগজপ� পাঠােত পারেবন, যা আমােদর সাহােযয্ আসেত পাের বেল আপিন মেন করেবন। 

 

অনলাইন ফমর্ েসইভ কের িনেয় পের েকান এক সমেয় পুনরায় েশষ করেত পারেবন না। তাই িপিডএফ 
ফমর্ পেড় িনেয় যাবতীয় তথয্ েজাগাড় কের অনলাইন ফমর্ পূরণ করা শর করেত পােরন। 

মেন রাখেবন েয, িস.িস.আর.িস-েক মামলা আপীল েকােটর্  পাঠােত স�ম হেত হেল উে�খেযাগয্ নতুন 
সা�য্-�মাণ িকংবা আইনী যুি�তকর্  থাকেত হেব। তা হেত হেব এমন িকছু যা েকাটর্  আেগ েদেখনিন বা 
শেননিন। 

েদাষী সাবয্� হওয়ার এবং/অথবা সাজার রােয় িক িক ভুল রেয়েছ তা আেবদনপে� িব�ািরত ভােব 
বণর্না করেবন।  

 

“উে�খেযাগয্ নতুন সা�য্�মাণ বা যিু�তকর্ ” মােন িক?  

এর মােন হেলা, এমন েকান সা�য্-�মাণ অথবা যুি�তকর্  যা আপনার িবচার করার সময় বা পরবত�েত 
আপীেল িবেবচনা করা হয়িন। েযমন ধরন, এমন েকােনা নতুন সা�য্�মাণ যা কখেনা জানা িছল না, 
অথবা িব�ােন নতুন েকান িকছু আিব�ৃত হেয়েছ। জিুর, িবচারক অথবা ময্ািজে�টেদর িবচার করার 
সমেয় জানা িছল এমন িকছু আমরা িবেবচনা করেত পারেবা না। আপনার িবচার করার সময় 
িবেবচনায় েনওয়া হেয়িছল এমন েকােনা তথয্ আমরা খিতেয় েদখেত পারেবানা, এমনিক আপনার মামলায় 
ভুল িস�া� েনওয়া হেয়েছ বেল আপিন মেন করেলও। আমােদর এমন েকােনা িকছু েপেত হেব, যার 
কারেণ আপনার মামলািট িভ� েদখােব। আপনার িবচােরর সময় িকংবা আপীেল আপিন েযসব যুি�তকর্  
িকংবা সা�য্�মাণ তুেল ধেরিছেলন েসগেলাই শধ ুযিদ আপিন আমােদরেক েদন, তাহেল আমরা আপনােক 
সাহাযয্ করেত পারব না। 

িস.িস.আর.িস-র এমন িকছুর দরকার হেব, যার জনয্ আপীল েকাটর্  আপনার মামলািটেক িভ� িহসােব 
েদখেবন। দরখা� ফেমর্ িব�ািরতভােব সবিকছু আমােদরেক বলেবন, িক িক নতুন সা�য্�মাণ িকংবা 
যুি�তকর্  রেয়েছ েয কারেণ আপনার মামলািট এখন অনয্ রকম। 

mailto:info@ccrc.gov.uk.


 

আমার দরখা� ফমর্ পাওয়ার পর আপনারা িক করেবন? 

আপনার দরখা� ফমর্ পাওয়ার পর আমরা আপনােক িচিঠ িদেয় জানােবা তারপের িক হেব। এরপর 
আমরা আমােদর �েয়াজনীয় কাগজপ� ও সা�য্ �মাণ সং�হ করেবা। উদাহরণ�রপ, েয েকােটর্  আপিন 
েদাষী সাবয্� হেয়িছেলন েসই েকাট েথেক আপনার মামলার নিথপ� সহ আপনার আপীেলর কাগজপ� 
সং�হ করেবা। আপনার মামলািট িবেবচনা করার আেগ আমােদরেক আেরা কাগজপ� সং�হ করার 
দরকার হেত পাের। যিদ আমরা িস�া� েনই েয আপনার মামলা িবেবচনা শর করা আমােদর উিচত, 
তাহেল আপনােক িচিঠ িদেয় তা জানােবা। আমরা হয়েতা িস�া� িনেত পাির েয, আমরা আপনার মামলা 
িবেবচনা করেত পারেবানা, উদাহরণ�রপ: 

যিদ আপনার আপীল দােয়র করা থােক। 

যিদ আপীল করার েচ�া না কের থােকন এবং আপীল করার েচ�া করার আেগ আমােদর �ারা আপনার 
মামলা িবেবচনা করার িবেশষ েকােনা কারণ না থােক। (উপের আিম যিদ আপীল না কের থািক 
তাহেল িক হেব? েদখুন) 

আপনার আেবদেন যিদ উে�খেযাগয্ নতুন িবষয় না থােক েয জনয্ আমরা আপনার মামলা আপীেল 
পাঠােত পারেবা না। 

আমরা যিদ িস�া� েনই আপনার মামলার ে�ে� উপেরা� েকান পিরি�িত �েযাজয্ হয়. তাহেল আমরা  
িচিঠ িদেয় আমােদর িস�াে�র কারণ আপনােক জানােবা। 

 

আমার তথয্ িদেয় আপনারা িক করেবন? 

যিদ আপিন িস.িস.আর.িস-র কােছ আেবদন কেরন, তাহেল আপিন েয তথয্ েদেবন তা বয্বহার কের 
আমরা আপনার মামলা খিতেয় েদখেবা। আপনার তথয্ বয্বহার কের আমরা অনয্ানয্ সং�ার কাছ েথেক 
�েয়াজনীয় কাগজপ� বা সা�য্�মাণ সং�হ করেবা। আমরা যা সং�হ করেবা তা হেত পাের আপনার বা 
অনয্ েকােনা বয্ি�র বা িবষয় স�েকর্  তথয্, যিদ আমরা মেন কির তা আপনার মামলায় সাহাযয্ 
করেব। 

আমরা েয েকােনা তথয্ই আনেত পারব, যিদ তা আমােদর �েয়াজন বেল আমরা মেন কির। েকােনা 
সং�া বা বয্ি� তা আমােদরেক িদেত না চাইেলও আমরা তা আনেত পারব। আপনার মামলািট েদখা 
শর করার পর আমরা িস�া� েনব আমােদর িক িক তথয্ দরকার। আমােদর কােছ সংরি�ত তথয্ 
আমরা খুব সতকর্ তার সে� বয্বহার কির। আমরা শধুমা� আমােদর �েয়াজনীয় তথয্ সং�হ করার ল�য্ 
রািখ। েয েকােনা তথয্ যতিদন আমােদর �েয়াজন হেব ততিদন শধু তা আমােদর কােছ রাখার ল�য্ 
আমরা েপাষণ কির। আমরা তখনই অনয্ কােরার কােছ তথয্ �কাশ কির যিদ তা ি�িমনাল আপীল 
অয্া� 1995 ও ডয্াটা �েটকশন অয্া� 2018 অনুযায়ী ৈবধ হয়। আমরা যখন েকােনা মামলা আপীেল 
পাঠাই তখন সাধারণত আমরা আপীল সং�া� তথয্ আেবদনকারীেক, আপীল েকাটর্ েক এবং সরকারপ�েক 
�দান কের থািক। যখন আমরা েকােনা মামলা আপীেল পাঠাই তখন আমরা সাধারণত মামলায় জিড়ত 
ভু�েভাগীেদরেক তা অবিহত কির। 

 

আমরা সাধারণত একিট সংি�� সংবাদ িব�ি� �কাশ কির। সংবাদ িব�ি�েত আমরা মামলািট িচি�ত 
কের আপীেল পাঠােনার েমৗিলক কারণগেলার বয্াখয্া �দান কির। িমসকয্ািরজ অব জাি�স সােপাটর্  



সািভর্ সেকও তথয্ েদয়ার �েয়াজন হেত পাের। এিট একিট দাতবয্ সং�া। এই সং�া ভুেল েদাষী সাবয্�কৃত 
েলাকেদরেক সাহাযয্ কের থােক। 

 

আমার মামলার বয্াপাের েক িস�া� েনেবন?  

আমােদর কিমশনারগণ িস�া� েনন মামলা আপীল েকােটর্  পাঠােবন িক না। আমােদর কিমশনারগণ 
িবিভ� ধরেনর েপশার েলাক। তােদর অেনেকরই আইন িবষেয় িশ�াগত েযাগয্তা রেয়েছ। অিভ�তার 
কারেণ তােদরেক কিমশনার িনেয়াগ করা হেয়েছ। জিটল িবষেয় িস�া� েনওয়ার বয্াপাের তােদর �মািণত 
স�মতা রেয়েছ। �াইম িমিন�ার এর পরামশর্�েম মহামানয্ রাণী কিমশনারেদর িনেয়াগ েদন। 

 

িস�া� িনেত কতিদন লাগেব? 

সহজ-সরল মামলা িবেবচনা করেত এক দইু স�াহ লাগেত পাের। তেব জিটল মামলা িবেবচনা করেত 
িগেয় অেনক মাস েলেগ েযেত পাের। 

 

আিম িক িলগয্াল এইড পাব? 

িলগয্াল এইড ি�েমর আওতায় সিলিসটার আপনার জনয্ মামলার খরেচ অথর্সাহাযয্ আনেত পারেবন।  
িসিভল িলগয্াল এডভাইসেক 0845 345 4345 না�াের েফান কের আইনজীবী পাওয়ার বয্াপাের পরামশর্ 
িনেত পারেবন। 

 

আমার মামলার বয্াপাের িস. িস.আর.িস আমার সে� িকভােব েযাগােযাগ করেব? 

অিধকাংশ সময়ই আমরা আপনার বা আপনার �িতিনিধর কােছ িচিঠ িলখব। যিদ আমােদরেক একিট 
ইেমইল এে�স িদেয় থােকন, তাহেল িচিঠর পিরবেতর্ আমরা ইেমইল পাঠােবা। আেবদনপ� পাওয়ার পর 
আমরা সবর্দাই তা পাওয়ার কথা জািনেয় থািক। আপনার মামলার অ�গিত স�েকর্  আমরা আপনােক 
জানােবা। তাই এটা জরির েয আপনার সিঠক িঠকানা যােত আমােদর কােছ থােক। 

 

যিদ আপনার িঠকানা পিরবতর্ ন হয় বা আপনােক অনয্ েজলখানায় েনয়া হয়, তাহেল আমােদরেক তা 
জানােত ভুেল যােবন না। েজলখানা েথেক িস.িস.আর.িস-র সে� েযাগােযাগ করেত হেল িকছু িনয়ম 
পালন করেত হয়। ি�জন সািভর্ স অডর্ ার 4400-এ এই িনয়মগেলা বণর্না করা আেছ। যিদ িলখেত 
পড়েত আপনার সমসয্া থােক তাহেল আপনার সে� আমরা উপযু� প�িতেত েযাগােযাগ করার বয্ব�া 
করব। �েয়াজনীয় ে�ে� আমরা কাগজপ� অনয্ানয্ ভাষায় অনুবাদ করার িবষয়িট িবেবচনা করেবা। 

 

আিম িকভােব িস.িস.আর.িস-র সে� েযাগােযাগ করেত পাির?  

আপিন িস.িস.আর.িস-েক েফান করেত পােরন। তেব আমরা িলিখতভােব সবিকছু পাওয়া েবিশ পছ� 
কির। আমােদর �েয়াজন হেব সবিকছুর �� েরকডর্ প� বা নিথপ�, যােত মামলা িনেয় িচ�া করার 



সময় আমরা িবগত সব তথয্ যাচাই-বাছাই করেত স�ম হই। এই তথয্পেথর েশেষ িস.িস.আর.িস-র 
েযাগােযােগর িব�ািরত েদয়া হেয়েছ। 

 

আপনারা িক আমার সে� েদখা করেত আসেবন? 

অিধকাংশ ে�ে�ই আমরা িচিঠপে�র মাধয্েম অথবা েফােন েজেন িনেত স�ম হই। যিদ আমরা মেন কির 
আপনার সে� সামনাসামিন কথা বলা দরকার, তাহেল আমরা িভিডওকেলর মাধয্েম কথা বলার অথবা 
সামনাসামিন ৈবঠেকর বয্ব�া করব। 

 

যিদ  িস.িস.আর.িস আমার মামলা আপীেল না পাঠােনার িস�া� েনয়, তাহেল িক হেব? 

যিদ মেন কেরন আপনার সে� নয্া্যয্ আচরণ করা হয়িন, তাহেল িস.িস.আর.িস-র কােছ িলিখতভােব 
অিভেযাগ করেত পারেবন। আপনার মামলা ব� কের েদয়ার িতন মােসর িভতের অিভেযাগ করেত 
পারেবন। আমরা তখন িবচার-িবে�ষণ কের েদখেবা িস.িস.আর.িস িক ধরেনর আচরণ কেরেছ। তেব 
আপনার িলিখত অিভেযাগ িবেবচনা করেত িগেয আমরা আপনার মামলা পুনরায় িবেবচনা করেত পারেবা 
না। 

 

যিদ মেন কেরন আপনার মামলার বয্াপাের আমােদর গৃহীত িস�াে� েকান ভুল হেয়েছ, তাহেল আপিন 
অয্াডিমিনে�িটভ েকােটর্  জিুডিশয়াল িরিভউর (িবচার িবভাগীয় পুনিবর্েবচনার) জনয্ আেবদন করেত 
পারেবন। জিুডিশয়াল িরিভউর জনয্ আেবদন করার আেগ আমােদর কােছ অিভেযাগ করেত হেব না। 
তেব েজেন রাখুন েয, জিুডিশয়াল িরিভউ �ি�য়ার একিট িনিদর্� সময়সীমা থােক। জিুডিশয়াল িরিভউর 
জনয্ আেবদন করার িস�া� েনয়ার আেগ িনরেপ� আইনী পরামশর্ েনেবন। 

 

আপিন িস.িস.আর.িস-র কােছ পুনরায় আেবদন করেত পারেবন। যিদ আপনার কােছ নতুন সা�য্�মাণ 
িকংবা যুি�তকর্  থােক যা আপনার িবচােরর বা আপীেলর সময় িকংবা িস.িস.আর.িস-র িবগত িস�াে�র 
সময় িবেবচনায় েনওয়া হয়িন, তাহেল আপিন পুনরায় আেবদন করেত পারেবন। নতুন একিট দরখা� 
ফরম পূরণ কের আমােদরেক বলেত হেব িক িক নতুন সা�য্-�মাণ বা যুি�তকর্  বতর্ মােন আপনার হােত 
রেয়েছ। তাছাড়া আমােদরেক বলেত হেব গত দরখাে�র সময় েকন তা আমােদরেক জানােত পােরনিন। 

 

 

 

যিদ িস.িস.আর.িস আমার মামলা পনুরায় িবেবচনা কের তাহেল আমােক বিহ�ার (িডেপাটর্ ) করা িক 
ব� থাকেব? 

িস.িস.আর.িস-র কােছ আেবদন করেল বিহ�ার �ি�য়া আপনাআপিন ব� হেয় যােব না। যিদ আমরা 
আপনার মামলা আপীেল পাঠাই, তাহেল আপনার আপীল েশষ হওয়ার আগ পযর্� বিহ�ার আেদশ �িগত  
করা হেত পাের। িস.িস.আর.িস-র কােছ আেবদন করার পের যিদ আপনােক বিহ�ার করা হয়, 



তারপেরও আমরা আপনার মামলা খিতেয় েদখেত পারেবা। তেব আমােদরেক আপনার েযাগােযােগর 
িঠকানা অথবা ইেমইল এে�স অবশয্ই িদেত হেব। 

 

িস.িস.আর.িস-র কােছ আেবদন করার কারেণ  আমার েজলসাজা িক বাড়ােনা হেব? 

িস.িস.আর.িস-র কােছ আেবদন করেল েজলসাজা বাড়ােনা যােব না। তাছাড়া আমরা যিদ আপনার 
মামলা আপীল েকােটর্  পাঠাই, তাহেলও েজলসাজা বাড়ােনা যােব না। 

 

িস.িস.আর.িস স�েকর্  সহ এর কাযর্াবলী স�েকর্  আরও তথয্ আিম েকাথায় পাব? 

আমােদর www.ccrc.gov.uk ওেয়বসাইট েথেক এগেলা ডাউনেলাড করেত পারেবন। আমােদর ওেয়বসাইেট 
িস.িস.আর.িস স�েকর্  িব�ািরত তথয্ স�িলত অেনক ডকুেমে� রেয়েছ। এগেলােক বলা হয় ফমর্াল 
পিলিসজ বা আনু�ািনক নীিতমালা। আমােদরেক িলেখও ওগেলা আপনােক পাঠােনার অনুেরাধ করেত 
পােরন। 

 

 

http://www.ccrc.gov.uk/

