
প্রিজনস অ্যান্ড রিবেশন 
অম্বুডসম্যান(প্িপ্িও)-এর 
কযাবে প্কভযাবে অপ্ভব�যাগ 
করবেন

ককযাথযায় আিনযার 
অপ্ভব�যাগ িযাঠযাবেন

আপনার সকল অভিয�াযের কােজপযরের 
অনুভলভপ পাঠান এই ভঠকানায়:

Prisons and Probation Ombudsman Third 
Floor, 10 South Colonnade Canary Wharf, 
London E14 4PU

প্রিজনস অ্যান্ড রিবেশন অম্বুডসম্যাবনর কযাবে 
আপনযার পযাঠযাবনযা প্িঠিগুব�যা ভিনা খরযের । আপনযার 
প্িঠি পপযাস্ট করযার খরি আইআরপ্স-এর দ্যারযা 
পপ্রবশযাধ করযা হবে।

মযন রাখযিন, আমযাবের কযাবে আস� ডকুবমন্টগুব�যা 
পযাঠযাবেন নযা কযারণ আমরযা পসগুব�যা পেরত প্েবত 
পযারবেযা নযা।

প্কভযাবে অপ্ভব�যাগ 
করবেন

ত�ো আমি মিভোবে মিমিও-
এর িোবে অমভব�োগ িরে?

এই ভিনভি সহজ ধাপ অনুসরণ করুন:

1. এটি প্নপ্চিত করুন পে আপপ্ন রিথবমই সম্পূণ্ণ 
ইপ্মবরেশন প্রবমযাবে� পসন্টযার-এর অপ্েবেযাগ 
রিপ্রিযযার মধ্ প্েবয েযাবছেন।

2. আপনযার অপ্েবেযাগ কী এেং পকন আপপ্ন 
এখনও খপু্শ নন তযা আমযাবের জযাপ্নবয একটি 
পেযাট পনযাট প্�খনু।

3. আপনযার সমস্ত কযাগজপবরের অনুপ্�প্প আমযাবের 
কযাবে পযাঠযান – ইপ্মবরেশন প্রবমযাবে� পসন্টযার-এর 
অপ্েবেযাগ করযার সক� েম্ণ সহ।

আিমি মি অমভব�োগ 
িবরবেি এেং আিমি মি 
এখিও খুমি িি?
হয়যিা আপনাযক ভরিজনস অ্ান্ড রিযিশন 
অমু্ডসম্াযনর সাযে কো িলযি হযি।

আিরো এমি এিোমিি ভোষোয় অিুেোদ 
িবরমে। আিমি �মদ আিিোর ভোষোয় 
মিফবিি খুঁবে িো িোি, �োহবি অিুগ্রহ িবর 
আিোবদর সোবে ত�োগোব�োগ িরুি।

আমি আিোর সে 
িোগেিত্র তিোেোয় 
িোঠোে?
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আিপ্ন প্ক জযানবেন? প্িপ্িও সম্পপ্ককি ে সে্ 
েথ্যাপ্ি

আিপ্ন কী সম্পবককি  
অপ্ভব�যাগ করবে িযারবেন?

মঠি আবে, ত�ো আমি 
িী সম্পবিকে  অমভব�োগ 
িরব� িোমর?

আিমি সে িরবের সিস্ো সম্পবিকে  মিমিও-
এর িোবে অমভব�োগ িরব� িোরবেি - স্োফরো 
আিিোর সোবে ত�িি আচরে িরবে �ো তেবি 
শুরু িবর, আিিোর হোমরবয় �োওয়ো সম্প ম ত্ত 
অেেো এিিমি িোরোগোর তেবি িোরোগোর, 
আিি তিন্দ্র তেবি তিবন্দ্র েো আিিোর মিবের 
তদবির িবি্ স্োিোন্তর সম্পবিকে ও িরব� িোবরি।

আমরযা েযা তেন্ত করবত পযাপ্র নযা:

 ¡ অপ্েেযাসন পকসগুব�যা সম্প্ক্ণ ত অপ্েবেযাগ েযা 
প্সদ্যান্ত।

 ¡ প্িপ্কৎসযা পসেযা সম্প্ক্ণ ত অপ্েবেযাগ।

 ¡ একটি সযাধযারণ প্নযম প্হসযাবে, েপ্ে এটি আপনযার 
আস� অপ্েবেযাগ সম্বক্ণ  ইপ্মবরেশন প্রবমযাবে� 
পসন্টযার পথবক িূডযান্ত উত্তর পযাওযযার পর পথবক 3 
মযাবসর পেপ্শ হয।

 ¡ অপ্েবেযাগটি আপনযার সযাবথ ঘবটবে এমন প্কেু 
সম্বক্ণ  হবত হবে, অন্ কযাবরযা সম্প্ক্ণ ত নয।

 ¡ আপপ্ন েপ্ে একই প্েষবয আইপ্ন মযাম�যা করবত 
েযান েযা কবর থযাবকন।

 ¡ প্পপ্পও রিপ্ত েের, �ারা আিক ি্ভতি িাযের 
গুযলা সহ, হাজার হাজার অভিয�াে পপযয় োযক 
।

 ¡ এসে অপ্েবেযাবগর জেযাবে, আমরযা ইভমযরেশন 
ভরযমাযিল পসন্ার-এর জন্ সুপাভরশমালা ততপ্র 
কপ্র এেং আমযাবের তেবন্তর ে�যােব�র �ক্্ 
হ� অপ্েেযাসন আটক পকন্দ্রবক সযারযা পেশ জবুড 
থযাকযা েন্ীবের জন্ একটি ন্া�্, ভনরাপে স্ান 
প্হসযাবে ততপ্র কবর পতযা�যা।

 ¡ আমরযা পহযাম অপ্েস েযা ইপ্মবরেশন 
এনবেযাস্ণবমবন্টর জন্ কযাজ কপ্র নযা। প্পপ্পও 
সম্পূর্ণরযপ স্াধীন ।

 ¡ আমযাবের কযাবে আপনযার পযাঠযাবনযা প্িঠিগুব�যা 
আইআরভস পড়যি না, এেং আপনযার প্েরুবদ্ 
ে্েহযার করযা হবে নযা। আমযাবের কযাবে অপ্েবেযাগ 
পযাঠযাবনযার কযারবণ আপপ্ন পকযাবনযা সমস্যায পডবেন 
নযা।

 ¡ আমরযা রিপ্ত েের আটক ে্প্তিবের কযাে পথবক 
অপ্েবেযাগ পযাই। আমরা আপনাযকও সহায়িা 
করযি পাভর।

 ¡ আমরযা েপ্ে আপনযার সযাবথ একমত হই, তযাহব� 
আপনযার কযাবে ক্ষমা রিাে্ণনা আসযি পাযর; 
আপনার ক্ষভিসমপূযহর পপূরর হযি পাযর; এমনভক 
পকয্রের কাজ করার পদ্ধভিযিও পভরিি্ণ ন হযি 
পাযর ।

 ¡ আমরযা আপনযার অপ্েবেযাগ পযাওযযার 10 ভেযনর 
মযধ্ তেন্ত করবত পযারে প্কনযা তযা আপনযাবক 
জযানযাে।

সম্প ম ত্তর তিোি মেমিস মি 
হোমরবয়বেি? আিিোর সোবে অি্োয় 
আচরে িরো হবয়বে েবি মি িবি 
িবরি? মিমিও এর সোবে ত�োগোব�োগ 
িরুি।
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