
আপনি জানিি নি? নপনপও সম্পনিকে  
সত্যটি নি

আপনি নি নি 
অনিন�াগ িরনত 
পারনেি?

 ¡ প্রতি বছর, তিতিও হাজার হাজার  
কারাবন্দীর অভিয�াগ তিয়ে কাজ কয়র।

 ¡ এই অতিয়�ায়ের প্প্রতষিয়ি, েি বছর তিতিও 
কারাোরগুয়�ার উয়দেয়্যে প্রাে এক হাজার 
সুিাতর্ কয়রয়ছ। 

 ¡ আমায়ের িেয়তের ফ�াফ� সমস্ত প্ে্ জয়ু়ে 
কারাোরগুয়�ায়ক বন্দীযের জন্য অভিকতর 
সুষ্ঠু  ও ভনরাপে কয়র প্িায়�।

 ¡ আমরা তপ্রসি সারিভিয়সর জিযে কাজ কতর িা, 
আমরা এিওএমএয়সর জিযে কাজ কতর িা। 
তিতিও সম্পূর্ণ স্ািদীন।

 ¡ কারাোর আপনার অভিয�াগ পড়যব না 
এবং তা আপনার ভবরুযধে ব্যবহৃত হযব 
না।

 ¡ প্রতি বছর কারাবন্দীয়ের কাছ প্েয়ক আমরা 
হাজার হাজার অতিয়�াে িাই।  
আমরা আপনারটাও পাযবা l

 ¡ �তে আমরা আিিার অতিয়�ায়ের সায়ে 
একমি হই, িাহয়� আিিার কায়ছ ক্ষমা 
চাওয়া হযত পাযর; আপনাযক ক্ষভতপপূরর 
দেওয়া হযত পাযর; এমনভক কারাগাযরর 
কাযজর িারায় পভরবত্ণনও আনা হযত 
পাযর।.

 ¡  আমরা আিিার অতিয়�াে পাওয়ার ১০ 
ভেযনর ময়্যে উত্তর তেয়ি প্েষ্া কতর।

"আমি, এবং মিশ্চয় আরও অনিক 
বন্দী, ভাগ্যবাি যে আিানের 
একটি স্াধদীি সংস্া আনে োর 
কানে সাহানে্যর জি্য যেনে পামর। 
আপিানক ধি্যবাে।” 
মরিজিার এ, 
HMP Northumberland.

আপনার প্রভত কম্ণচারদীযের ব্যবহার দেযক 
শুরু কযর আপনার হাভরযয় �াওয়া সম্ভতি 
প�্ণন্ত নানা ভবষযয় আপভন ভপভপও বরাবর 
অভিয�াগ করযত পাযরন।

িয়ব, তকছু তকছু তবষে আয়ছ �া আমরা িেতে 
করয়ি িারয়বা িা:

 ¡ িযোয়রা� প্বায় ড্ে র তসদ্াতে।

 ¡ তেতকৎসায়সবা সম্পয়কডে  অতিয়�াে। 

 ¡ সা্ারণ তিেম তহসায়ব, আিিার মূ� 
অতিয়�াে সম্পয়কডে  কারাোর প্েয়ক েূ়োতে 
উত্তর িাওোর ির ৩ মায়সর প্বত্ 
অতিক্াতে হয়�।

 ¡ অতিয়�ােটি অব্যেই আিিার সায়ে ঘটা 
প্কায়িা তবষয়ে হয়ি হয়ব, অিযে কায়রা ঘটিা 
প্রসয়গে িে।

ঠিক আনে,োহনে আমি মক 
সম্পনককে  অমভনোগ করনে পারনবা? 



োহনে, আমি মকভানব মপমপও 
বরাবর অমভনোগ করনে পামর?

নিিানে অনিন�াগ 
িরনত হনে

কিাথায় পাঠানেি 
আপিার অনিন�াগ

ভনভচিত করুন �াযত আপভন ভতনটি সহজ 
পেযক্ষপ. অিুসরণ িনরি। �ভে না কযরন, 
দসযক্ষযরে তারা তেন্ত করযত পারযব না।

 প্রেয়ম তিতচিি হয়ে তিি প্� আিতি 
কারাোয়রর অতিয়�াে প্রতক্োটি সম্পূণডেরূয়ি 
িয়়েয়ছি/ প্জয়িয়ছি। 

 আিিার অতিয়�ায়ের তবষে এবং প্কি 
আিতি এখিও িায়খা্, প্স বযোিায়র একটি 
সংতষিপ্ত প্িাট ত�য়খ আমায়ের জািাি।

 আিিার সব কােজিত্র আমায়েরয়ক িাঠাি 
– কারাোয়রর সব অতিয়�াে ফমডেসহ। 

আিার সব কাগজপত্র 
যকাথায় পাঠানবা?

আপনার অভিয�াযগর সে িাগজপত্র এই 
ঠিকানায় পাঠান:

Prisons and Probation Ombudsman 
PO Box 70769  
London 
SE1P 4XY

তবিামূয়�যে ওম্া্সমযোি বরাবর তেঠি িাঠাি।

নিিানে  ওম্াডসম্যাি  
েরাের অনিন�াগ িরনত হনে 

“এই েেন্ত সম্পােনির জি্য যে 
সিয় ও শ্রি মেনয়নেি যসজি্য 
ধি্যবাে, এটা অে্যন্ত রিশংসিদীয়।”
মরিজিার মব, 
HMP Kennet
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