
কিভাবে অকভব�াগ 
িরবেন

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

এই তিনতি সহজ ধাপ অনুসরণ করুন:

1. এটি নননচিত করুন যে আপনন প্রথমে সম্পূণ্ণ 
কারাগার সম্নক্ণ ত অনিমোগ প্রনরিযার েধ্য 
নিময োমছেন।

2. আপনার অনিমোগ কী এবং যকন আপনন 
এখনও খনুি নন তা আোমির জাননময একটি 
য�াট যনাট নিখনু।

3. আপনার সেস্ত কাগজপমরের অনুনিনপ 
আোমির কাম� পাঠান – কারাগার সম্নক্ণ ত 
অনিমোগ করার সকি ফে্ণ সহ।

কিাথায় আপনার 
অকভব�াগ পাঠাবেন

আমি আিোর সে 
িোগজিত্র তিোথোয় 
িোঠোে?

আপনার সকল অতিয�াযের কােজপযরের 
অনুতলতপ পাঠান এই তঠকানায়:

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

নপ্রজনস অ্যান্ড প্রমবিন অম্বুডসে্যামনর কাম� 
আপনার পাঠামনা নিঠিগুমিা তিনা খরযের । 
আপনার নিঠি যপাস্ট করার খরি নপ্রজন-এর 
দ্ারা পনরমিাধ করা হমব।

মযন রাখযিন, আোমির কাম� আসি 
ডকুমেন্টগুমিা পাঠামবন না কারণ আেরা 
যসগুমিা যফরত নিমত পারমবা না।

করিজনস অ্ান্ড রিবেশন 
অম্বুডসম্াবনর(কপকপও) 
িাবে কিভাবে অকভব�াগ 
িরবেন

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

আিরো এমি এিোমিি ভোষোয় অিুেোদ 
িবরমে। আিমি �মদ আিিোর ভোষোয় 
মিফবিি খুঁবজ িো িোি, �োহবি অিুগ্রহ 
িবর আিোবদর সোবথ ত�োগোব�োগ িরুি।
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আপকন কি জানবেন?

 ¡ নপনপও প্রনত ব�র, িন্দীযের কাছ থেযক 
হাজার হাজার অতিয�াে পায।

 ¡ এসব অনিমোমগর জবামব, আেরা 
কারাোরগুযলার জন্য সুপাতরশমালা ততনর 
কনর এবং আোমির তিমতের ফিাফমির 
িক্্য হি এগুমিামক সারা যিি জমুে থাকা 
বন্ীমির জন্য একটি ন্া�্, তনরাপে স্ান 
নহসামব ততনর কমর যতািা।

কপকপও সম্পকিকি ে সে্ 
হব�া

 ¡ আেরা নপ্রজন সানি্ণ স বা এইিএেনপনপএস-
এর জন্য কাজ কনর না। নপনপও সম্পূর্ণ স্াধদীন 
।

 ¡ আোমির কাম� আপনার পাঠামনা নিঠিগুমিা 
তরিজন পড়যি না, এবং আপনার নবরুমধে 
ব্যবহার করা হমব না। আোমির কাম� 
অনিমোগ পাঠামনার কারমণ আপনন যকামনা 
সেস্যায পেমবন না।

 ¡ আেরা প্রনত ব�র বন্ীমির কা� যথমক হাজার 
হাজার অনিমোগ পাই। আমরা আপনাযকও 
সহায়িা করযি পাতর।

 ¡ আমরা �তে আপনার সাযে একমি হই, 
িাহযল আপনার কাযছ ক্ষমা রিাে্ণনা আসযি 
পাযর; আপনার ক্ষতির পপূরর হযি পাযর; 
এমনতক রিতিষ্ানগুযলার কাজ করার 
পদ্ধতিযিও পতরিি্ণ ন হযি পাযর ।

 ¡ আেরা আপনার অনিমোগ পাওযার 10 
তেযনর মযধ্ তিতে করমত পারব নকনা তা 
আপনামক জানাব।

আপকন িী সম্পবিকি  
অকভব�াগ িরবে পারবেন?

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

আিমি সে িরবের সিস্ো সম্পবিকে  মিমিও-
এর িোবে অমভব�োগ িরব� িোরবেি - 
স্োফরো আিিোর সোবথ ত�ভোবে আচরে 
িরবে �ো তথবি শুরু িবর আিিোর হোমরবয় 
�োওয়ো সম্প ম ত্ত সম্পবিকে ।

আেরা ো তিতে করমত পানর না:

 ¡ প্যামরাি যবামড্ণ র নসধোতে।

 ¡ নিনকৎসা যসবা সম্নক্ণ ত অনিমোগ।

 ¡ একটি সাধারণ ননযে নহসামব, েনি এটি 
আপনার আসি অনিমোগ সম্মক্ণ  নপ্রজমনর 
কা� যথমক িূোতে উত্তর পাওযার পর যথমক 3 
োমসর যবনি হয।

 ¡ আপনন েনি একই নবষময আইনন োেিা 
করমত োন বা কমর থামকন।

 ¡ অনিমোগটি আপনার সামথ ঘমটম� এেন নক�ু 
সম্মক্ণ  হমত হমব, অন্য কামরা সম্নক্ণ ত নয।

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