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কেয়িদেদর জn
তথয্

কারাগাের কারা কাজ কেরন?
গভনর্র বা িডেরkর কারাগােরর দািয়েt থােকন৷ আমরা ei বiেত গভনর্র শbিট বয্বহার করব৷
িpজন aিফসারগণ – কারাগাের নানাধরেনর aেনক কাজ কেরন eবং ei কমর্ীেদরi আপিন সবেচেয় েবিশ েদখেত পােবন৷
aেফNার sপারভাiজার – আপনার aেফNার sপারভাiজার আপনার aেফNার ময্ােনজােরর সােথ কাজ কের আপনার
েসেন্টn pয্ান (দেNর পিরকlনা)-eর uেdশয্gিল সmূণর্ করেত আপনােক সাহাযয্ করেবn৷
পােসর্ানাল aিফসারগণ – iিন হেলন কারাগােরর eক aিফসার িযিন আপনােক সাহাযয্ করার জn সময় েদেবন eবং িযিন
আপনার agগিতর িবষেয় িরেপাটর্ িলখেবন৷ িতিন আপনার দেNর পিরকlনার িবষেয়o কাজ করেত পােরন৷
েpােবশন aিফসার – iিন আপনার সােথ কাজ কের আপনােক সাহাযয্ করার েচ া কেরন যােত কারাগার েছেড় যাবার পের
আপিন আবার aপরাধ না কেরন৷
মনstিবদগণ – আপনার মূলয্ায়ন কেরন o an কমর্ীেদর সােথ কাজ কের aপরাধমূলক আচরেণর িবষেয় পাঠয্kেমর
বয্বsা কেরন৷
যাজকগণ – আপনােক আপনার ধমর্ পালন করেত সাহাযয্ করেবন৷ তঁারা িবিভn ধমর্ িবশব্ােসর েলাক৷ আপিন িক রকম েবাধ
করেছন েস িবষেয়o আপিন তঁােদর সােথ কথা বলেত পােরন৷
িশkা o কমর্শালার কমর্ী – kাস o কমর্শালা চালান৷
sাsয্েসবা কমর্ী – eঁরা হেলন নাসর্, ডাkার, দঁােতর ডাkার iতয্ািদ৷
CARAT কমর্ী – কেয়িদেদর মাদকdবয্ িবষয়ক সমsার িবষেয় সাহাযয্ কেরন৷
IMB সদs – eঁরা কারাগার িঠক মত চালােনা হেচ্ছ িক না তা’ যাচাi কেরন ৷ eঁরা sানীয় eলাকার েsচ্ছােসবী৷

কারাগােরর আিধকািরক দশর্নাথর্ী – eঁরা sানীয় েলাকজন ৷ েযসব কেয়িদেদর কােছ আসবার েবিশ েকu েনi তঁারা তােদর
কােছ আেসন৷
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ei বiিটর িবষেয়
কারাগাের থাকার িবষেয় আপনার েয েয মুখয্ িবষয়gিল জানা pেয়াজন ei বiিট তা জানায়, েযমন

9 কারাগােরর িনয়মাবলী o নানা কাজ করার uপায়৷
9 আপনার aিধকার৷
আপিন যিদ ei বiিটর েকান িবষেয় িনি ত না হন তাহেল eকজন িpজন aিফসারেক িজjাসা কrন

ei বiিট কার জn?
ei বiিট পুrষ কেয়িদেদর জn যার মেধয্ 18 বা তার েবশী বয়েসর alবয়সী aপরাধীরা anভুর্k৷

ei বiিট কী িবষেয়?
• কারাগােরর জীবন সmেn আপিন যা যা জানেত চান eিট আপনােক তা’ জানােব৷
• pেতয্ক কারাগােরর িনয়ম eবং কাজ করার ধরন আলাদা রকম হেত পাের৷ কখেনা কখেনা কারাগােরর িনয়েম drত
পিরবতর্ন হেত পাের৷ আপনােক pভািবত করেত পাের eমন িনয়ম বদলােনার িবষেয় আপনােক জানােনা হেব৷
• কারাগােরর লাiেbিরেত িনয়মাবলীর কিপ (anিলিপ) আেছ৷
• যিদ আপিন লাiেbিরেত েযেত না পােরন, তাহেলo আপিন ei িনয়মgিল েদখেত চাiেত পােরন৷

ei বiিটর কিপ েকাথায় পাoয়া যােব
• কারাগােরর লাiেbির৷
• যিদ আপিন লাiেbির েথেক বiিট না পান তাহেল কারাগােরর কমর্ীরা ei বiিটেক, বা তার িকছু aংশ েছেপ িদেত
পােরন ৷
• যিদ আপনার eকিট ছাপােনা কিপ থােক তাহেল আপনােক েসিট েরেখ েদoয়ার বা আপনার uiং-e anেদর সােথ ভাগ
কের েনoয়ার anমিত েদoয়া হেত পাের৷
• যিদ আপনার eকিট কিপ থােক, angহ কের েসিটর যt িনন কারণ আেরকিট পাoয়া সহজ নাo হেত পাের৷
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যখন আপিন pথম eেস েপঁৗছেবন
আপিন যখন কারাগাের pথম eেস েপঁৗছেবন তখন egিল ঘটেব
9 আপনােক কারাগােরর aভয্থর্না (িরেসপশন) eলাকায় িনেয় যাoয়া হেব ৷
9 আপিন যিদ Dাগ (মাদক) িনেত বা মদয্পােন aভয্s হন eবং ei বয্াপাের আপনার সাহােযয্র দরকার হয় তাহেল
কমর্ীেদর জানান৷

9 কী েপাশাক পরেত হেব েস িবষেয় কারাগােরর কমর্ীরা আপনার সােথ কথা বেল েনেবন৷ যিদ আপিন eকজন দিNত
কেয়িদ হন আপনােক হয়ত কারাগােরর েপাশাক পরেত হেত পাের৷

9 কারাগার কমর্ীেদর eকজন সদs আপিন যা যা সােথ eেনেছন তার eকিট তািলকা ৈতরী করেবন৷ আপিন হয়ত িকছু
িকছু িজিনস সােথ রাখেত পারেবন৷ বািক সব আপনার জn িনরাপেদ রাখা হেব৷ যখন আপিন চেল যােবন তখন েকবল
িবপjনক বা েবআiনী িজিনস, েযমন ছুির বা মাদকdবয্ ছাড়া আপিন সবিকছু েফরত পােবন ৷

9 কারাগােরর কমর্ীেদর eকজন সদs আপনােক তlাশী করেবন৷ যিদ আপনার েকান শারীিরক asিবধার জn আপনার
সmূণর্ শরীেরর তlাশী করেত েদoয়ায় asিবধা থােক তাহেল আপিন eকজন ডাkােরর সােথ েদখা করেত চাiেত
পােরন৷

9 আপনার sাsয্িবষয়ক েকান সমsা থাকেল ডাkার বা নােসর্র সােথ েদখা করেত চাiেত পােরন৷ যিদ আপিন েকান oষুধ
েনন বা আপনার Dাগ বা মদয্পােনর েকান সমsা থােক তাহেল তা’ ডাkার বা নাসর্েক জানান৷ eছাড়া েকান িবষেয়
িবপযর্s বা িচিnত হেলo তঁােদর বলুন৷

9 আপনােক আপনার পিরবারেক েফান করেত েদoয়া হেব৷ আপনার সােথ তঁােদর েদখা করার বয্বsা িক কের করেত হেব
তাo আপনােক জানােনা হেব৷

9 আপনােক eকিট িpজন নাmার (কারাগার সংখয্া) েদoয়া হেব৷
9 েয েসেল আপিন ঘুেমােবন েসখােন আপনােক িনেয় যাoয়া হেব৷
9 আপিন চাiেল sান বা শাoয়ার কের িনেত পােরন৷
9 আপনার সােথ an কমর্ীেদর েদখা হেব৷ পােসর্ানাল aিফসার (বয্িkগত aিধকারী) নােম পিরিচত eকজন আপনার
সাkাৼকার িনেত পােরন৷
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আেরা তথয্
েযখােন আপিন ঘুেমােবন (আপনার েসল (kঠুির))
• আপনােক an কােরা সােথ eকi েসল-e ভাগাভািগ কের থাকেত হেত পাের৷ যিদ তা হয়, কারাগােরর কমর্ীরা েভেব
েদখেবন েয আপনার সবেচেয় ভােলা aংশীদার েক হেত পােরন৷আপনার তােত েকান সমsা হেল তা আপিন তােদর
জানােত পােরন৷ যিদ আপিন ধূমপান না কেরন তাহেল েকান ধূমপায়ীর সােথ আপনােক থাকেত বলা হেব না৷ যিদ আপিন
শিঙ্কত হন বা িনরাপদ েবাধ না কেরন তাহেল কমর্ীেদর জানান৷
• িকছু িকছু কারাগাের eকিট িবেশষ eলাকা আেছ েযখােন কেয়িদরা eেস pথম রােত ঘুেমান যােত তঁারা কারাবােস
aভয্s হেত পােরন৷

িক করেত হেব যিদ....
কারাগাের েপঁৗেছ আপিন খুব িবপযর্s বা িচিnত েবাধ কেরন
eরকম েবাধ করেল কােরা সােথ কথা বলা grtপূণর্ ৷
আপিন eঁেদর সােথ কথা বলেত পােরন

9 কারাগােরর কমর্ী৷ পােসর্ানাল aিফসার নােম পিরিচত eকজন থাকেত পােরন৷ aথবা আপিন কারাগাের আপনার eলাকার
(eেক uiং বা লয্ািNং বেল) aিফসার iন চাজর্ (দািয়tpাp aিফসার)-eর সােথ কথা বলেত পােরন

9
9
9
9

েয ডাkার বা নাসর্ আপনার sাsয্ পরীkা কেরিছেলন
ধমর্যাজক
িলসনার (ে াতা) বা বািড (বnু) নােম uেlখ করা হয় eমন েকান কেয়িদ
িদ সামািরটানস৷

আপিন িশশুেদর বা আপিন যঁােদর েদখােশানা কেরন তঁােদর িবষেয় িচিnত
• uপেরর তািলকার েয েকান বয্িkর সােথ কথা বলুন৷
েকান সিলিসটর (uিকল)-eর সােথ আপনােক েদখা করেত হেব – আদালত ছাড়ার আেগ যিদ েসi sেযাগ আপনার না হেয়
থােক
• িরেসপশেনর িpজন aিফসারেক বলুন আপনার uিকলেক eেস আপনার সােথ েদখা করার বয্বsা করেত৷
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দিNত হন িন eমন কেয়িদরা
দিNত হন িন eমন কেয়িদ কারা
9 দিNত হন িন eমন কেয়িদরা হেলন তঁারা যঁারা তঁােদর িবচােরর জn আদালেত যাoয়ার aেপkায় আেছন৷
9 দিNত হন িন eমন কেয়িদেদর সােথ eমন আচরণ করা হয় েযন তঁারা িনরপরাধ৷ eর কারণ হল েয তঁােদর aপরােধর জn
eখেনা তঁারা আদালেত যান িন৷

9 দিNত হন িন eমন কেয়িদরা eমন িকছু িকছু কাজ করেত পােরন যা দিNত কেয়িদরা করেত পােরন না৷ uদাহরণsrপ, তঁারা
eখেনা েভাট িদেত পােরন eবং সাধারণত িনেজেদর েপাশাক পরেত পােরন৷

9 দিNত হন িন eমন কেয়িদেদর an কেয়িদেদর জn pেযাজয্ েবিশরভাগ িনয়ম েমেন চলেত হয়৷

দিNত হন িন eমন কেয়িদ িহসােব আপিন egিলর জn সাহাযয্ o সহায়তা েপেত পােরন
• েবল (জািমন) চাiেত
• আপনার বািড় o চাকির বজায় রাখেত
• আপনার িবচােরর জn ৈতরী হেত
• আপনার পিরবার o বnুেদর সােথ েযাগােযাগ রাখেত
• েকান বয্বসা আiনসmত হেল, তা চালােত বা তার সােথ জিড়ত থাকা চািলেয় েযেত
• আপনার েকান সমsা থাকেল তার জn সাহাযয্ েপেত
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যিদ আপিন দিNত কেয়িদ না হন তাহেল েবiল (জািমন) চাoয়া
জািমন চাoয়ার aথর্ হল আপনার িবচােরর জn aেপkা করার সমেয় কারাগার েথেক মুিkর জn আেবদন করা৷
িpজন সািভর্স aডর্ার 6100 o 6101-e আেরা তথয্ আেছ৷
dিটরi কিপ লাiেbিরেত আেছ৷

িকভােব জািমন চাiেত হেব
মুখয্ িবষয়gিল

9 যিদ আদালত বা জজ iন েচmারস নােমর েকu pথমবার আপনােক জািমন িদেত aসmত হন তাহেল আপিন eকািধকবার
তঁােদর জািমন চাiেত পােরন৷ িকnt েকন আপনােক তঁারা জািমন েদেবন তার েকান নতুন কারণ aপিন দশর্ােত পারেল তেবi
আপিন আবার জািমন চাiেত পােরn৷

9 যখন আপিন জািমন চাiেবন তখন েকন আদালত আপনােক জািমন েদেব তার যথাসmব সবকিট কারণ িদন৷
9 যিদ আদালত আপনােক জািমন িদেত asীকার কের তাহেল আবার জািমন চাoয়ার আেগ জািমন না েদবার কারণgিল েদখুন৷
েকন আপিন জািমন পান িন েস িবষেয় িনি ত না হেল েবiল iনফেমর্শন aিফসারেক, বা িলগাল সািভর্েসস aিফসারেক বা
আপনার uিকলেক িজjাসা কrন৷

9 আপনার জািমন চাiেত েকান সাহােযয্র pেয়াজন হেল আপিন েবiল iনফেমর্শন aিফসােরর সােথo কথা বলেত পােরন ৷
আবাসেনর িবষেয় সাহাযয্ করেত িkয়ারি pংস নােম eকিট pকl আেছ৷

9 যিদ আপনার আiনী সহায়তার জn আেবদন করার িবষেয় েকান সাহােযয্র pেয়াজন হয় (আiিন পরামেশর্র বা pিতিনিধেtর
খরেচর জn aথর্সাহাযয্) তাহেল িলগাল সািভর্েসস aিফসােরর সােথ কথা বলুন৷

9 আদালত আপনােক জািমন েদoয়ার আেগ আপনার বসবােসর জায়গার িঠকানা থাকা pেয়াজন ৷
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বাস করার েকান জায়গা
• যিদ আপিন জািমন চান তাহেল আপনােক আদালেত েকান eমন িঠকানা িদেত হেব েযখােন আপনােক জািমেন েছেড়
েদoয়ার পর আপিন বাস করেত পারেবন৷ তা আপনার িনেজর বা বnু বা পিরবােরর বািড় হেত পাের৷ (pথেম আপনার
বnু বা পিরবারেক আদালেত বলেত হেব েয আপিন তঁােদর সােথ থাকেল তঁােদর েকান আপিt েনi৷)
• যিদ আপনার থাকার েকান জায়গা না থােক তাহেল আপনার েবiল iনফেমর্শন aিফসার বা িলগাল সািভর্েসস
aিফসােরর সাহাযয্ চান৷ তঁারা হেsেলর মত থাকার েকান জায়গা খুঁেজ িনেত আপনােক সাহাযয্ করেত পােরন৷

যিদ আপনার িবচােরর শুনািন ময্ািজেsTেটর আদালেত হoয়ার কথা থােক
আপিন যতবার আপনার মামলার জn ময্ািজেsTেটর আদালেত যােবন ততবার আপিন জািমন চাiেত পােরন৷ aথবা আপিন
আপনার হেয় তা করেত আপনার uিকলেক বলেত পােরন৷

1. আপনােক জািমন চাiেত িকছু ফমর্ ভিতর্ করেত হেব৷ আপনার uিকল বা িলগাল সািভর্েসস aিফসার তা করেত
আপনােক সাহাযয্ করেবন৷

2. যিদ আদালত আপনােক জািমন না েদয় তাহেল তার কারণ বয্াখয্া কের আপিন eকিট িচিঠ পােবন৷ িচিঠিট েরেখ িদন
কারণ আপিন যিদ আবার জািমেনর জn আেবদন করেত চাiেল eিট কােজ আসেত পাের৷

3. যিদ ময্ািজেsTেটর আদালত আপনােক eেকবােরi জািমন না িদেত িসdাn েনন তাহেল তঁারা তা আপনােক জানােত
সািটর্িফেকট নােম eকিট কাগজ আপনােক পাঠােবন ৷
4. যিদ ময্ািজেsTেটর আদালত আপনােক ei সািটর্িফেকটিট পাঠান eিট জািনেয় েয তঁারা সকল ঘটনা শুেনেছন তাহেল
আপিন তখন kাuন আদালেত েসi সািটর্িফেকট পািঠেয় জািমন চাiেত পােরন৷

5. যিদ kাuন আদালত জািমন না েদয় তাহেল আপিন হাi েকােটর্ জজ iন েচmাসর্ নােম পিরিচত বয্িkেক িচিঠ িলেখ
জািমন চাiেত পােরন৷
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যিদ আপনার িবচােরর শুনািন েকান kাuন আদালেত হoয়ার কথা থােক

1. েয ময্ািজেsTেটর আদালত আপনােক িবচােরর জn kাuন আদালেত পািঠেয়েছ তার েকরািনেক িলখুন৷ aথবা আপনার
uিকলেক আপনার হেয় তা করেত বলুন৷

2. আপনার uিকলেক kাuন আদালেত সরাসির আেবদন করেত বলেত পােরন৷

3. আপনার যিদ uিকেলর জn পযর্াp aথর্ না থােক eবং আপনার আiনী সহায়তা না থােক তাহেল আপিন aিফিশয়াল
সিলিসটার নােম পিরিচত eকজনেক আপনােক সাহাযয্ করেত বলেত পােরন৷ িকভােব তা করেত হেব তা িলগাল
সািভর্েসস aিফসারেক িজjাসা কrন৷ aিফিশয়াল সিলিসটার o an আiিন িবষেয় িpজন সািভর্স aডর্ার 2600-েত
আেরা তথয্ আেছ৷আপিন কারাগােরর লাiেbিরেত eর eকিট কিপ েপেত পােরন৷

যিদ ময্ািজেsTেটর আদালত o kাuন আদালত আপনােক জািমন িদেত asীকার কের থােকন
আপিন হাi েকােটর্ জজ iন েচmােসর্র কােছ জািমন চাiেত পােরন৷
জজ iন েচmােসর্র কােছ িনmিলিখতভােব জািমন চাiেত পােরন৷

1. আপনার uিকলেক আপনার হেয় তা করেত বলুন৷ যিদ আপিন uিকেলর জn aথর্ বয্য় করেছন, eিট করেত আপনােক
তােক aথর্ িদেত হেব৷

2. যিদ আপনার uিকেলর জn পযর্াp aথর্ না থােক আপনার আiিন সহায়তা না পান, আপিন aিফিশয়াল সিলিসটারেক
আপনার জn জািমেনর আেবদন করেত বলেত পােরন৷ আপনার কােছ কত aথর্ আেছ তা’ জানােত আপনােক eকিট
ফমর্ ভরেত হেব ৷ eিট aিফিশয়াল সিলিসটারেক েদখােনার জn েয আপনার কােছ uিকলেক েদবার মত যেথ aথর্
েনi৷
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যিদ হয় েয আপিন দNােদেশর জn kাuন আদালেত যােচ্ছন
আপিন kাuন আদালতেক আপনােক জািমন িদেত anেরাধ করেত পােরন৷ যিদ kাuন আদালত জািমন না েদয়, আপিন
হাi েকােটর্ জজ iন েচmােসর্র কােছ জািমন চাiেত পােরন৷

আপিন যিদ জািমন পান তাহেল িক হেব?
যিদ আপিন জািমন পান তাহেল আপনােক িকছু িনয়ম েমেন চলেত হেব৷
uদাহরণsrপ
• খুব nাযয্ েকান কারণ না থাকেল আপনােক যখনi আদালেত ডাকা হেব তখনi আপনােক েসখােন আসেত হেব৷

• আপনােক িকছু িকছু কাজ করেত হেত পাের েযমন eক িনিদর্ িঠকানায় বাস করা, pিতিদন থানায় হািজর হoয়া বা
টয্াগ পের থাকা৷

• আপনােক হয়ত েকান বnু বা পিরবােরর কাuেক খুেঁ জ েবর করেত হেব িযিন আপিন আদালেত হািজর না হেল িকছু aথর্
িদেত সmত থাকেবন৷ eঁেদর িসoিটর্ (জামানত) বলা হয়৷

যিদ আপিন িনয়ম ভােঙ্গন তাহেল আপনােক েgpার করা হেত পাের বা aপরােধর জn aিভযুk করা হেত পাের৷ যিদ
আপিন আদালেত হািজর না হন, আপনার পিরবােরর সদs বা বnু যারা আপনার িসoিটর্ হেয়েছন তঁােদর সmত হoয়া
aেথর্র সমsটা েমটােত হেব, বা তঁােদর কারাগাের েযেত হেব৷

িসoিটর্গণ
• িসoিটর্ হেলন পিরবােরর সদs বা বnু যঁারা আপিন জািমেন মুk হবার পের যখন আপনােক বলা হেব তখন আদালেত
আপিন হািজর না হেল িকছু aথর্ িদেত সmত হেবন৷
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িকভােব আপনার পিরবােরর সদs বা বnুরা িসoিটর্ হেত পােরন
যিদ আপিন মেন কেরন েয ময্ািজেsTেটর আদালেত uপিsত হবার সময় আপিন জািমন পােবন
িনি ত কrন েয িসoিটর্ হেত সmত হoয়া পিরবােরর সদs বা বnুরা আপনার সােথ আদালেত uপিsত থােকন৷ যিদ
আপিন জািমন পান eবং আদালত জানান েয ei বয্িkরা িসoিটর্ হেত পােরন, আপনােক aিবলেm েসখােনi মুিk েদoয়া
হেব৷

যখন আপিন আদালেত েনi তখন যিদ আপিন জািমন পান

1. আপনার পিরবােরর সদs বা বnুেদর aবশয্i আদালেত বা থানায় uপিsত থাকেত হেব যােত তােদর যাচাi কের
িনি ত করা যায় েয তঁারা িসoিটর্ হেত রািজ আেছন৷ তােদর সােথ িকছু দিলল িনেয় েযেত হেব pমাণ িদেত েয
pেয়াজন হেল তঁারা aথর্ েমটােত পারেবন৷

2. আপনার পিরবােরর সদs বা বnুেদর eকিট দিলেল sাkর করেত হেব eিট জানােত েয তঁারা িসoিটর্ হেত রািজ
আেছন৷

3. যিদ আদালত বা থানা মেন কেরন েয আপনার পিরবােরর সদs বা বnুরা িসoিটর্ হবার uপযুk তাহেল তঁারা তঁােদর
সািটর্িফেকট নােম eকিট দিলল েদেবন ৷

4. আপনার পিরবােরর সদs বা বnুেদর ei সািটর্িফেকটিট কারাগাের িনেয় আসেত হেব যার পর আপনােক মুk করা
হেব৷ eিট কারাগারেক জানায় েয আদালত বা থানা জািনেয়েছন েয তঁারা িসoিটর্ হেল েকান asিবধা েনi৷
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যিদ আপিন জািমন পান তখন কারাগার েথেক চেল যাবার পিরবহণ

• যিদ আপিন জািমন পান eবং আপনার কােছ আদালত েথেক বািড়েত যাবার aথর্ না থােক তাহেল েয কমর্ীরা আপনােক
আদালেত eেনিছেলন তঁারা আপিন যােত Tােভল oয়ারান্ট পান তার বয্বsা করেত পােরন৷ আপিন েয িঠকানায় জািমেন
থাকেবন ei িটিকেট আপিন েসখােন িবনামূেলয্ েযেত পারেবন ৷
• েয কমর্ীরা আপনােক কারাগাের িনেয় িগেয়িছেলন তঁােদর কাছ েথেকo আপিন Tােভল oয়ারান্ট েপেত পােরন৷ aথবা
আপিন যিদ কারাগার েথেক িভিডo িলেঙ্ক আদালেতর সােথ কথা বেল থােকন তাহেল কারাগােরর কমর্ীেদর েথেকo
আপিন eিট েপেত পােরন৷

আদালেত যাবার জn ৈতরী হoয়া
আপনার িবচােরর জn ৈতরী হেত eবং eকজন uিকল খুেঁ জ িনেত সাহােযয্র জn আপিন আপনার িলগাল সািভর্েসস
aিফসােরর সােথ কথা বলুন৷

1. আপনার িবচােরর জn সাkী েজাগাড় করা
• আপনার িবচাের কথা বলার জn সাkী েজাগাড় করেত সাহােযয্র জn আপনার uিকলেক বলুন৷
• যিদ আপনার েকান uিকল না থােক তাহেল আপিন িলগাল সািভর্েসস aিফসারেক সাহােযয্র জn বলেত পােরন৷
• িলগাল সািভর্েসস aিফসার আপনার জn সাkী েজাগাড় করেত পারেবন না৷ িকnt তঁারা আপনার পিরবােরর সদs বা
বnুেদর কােছ সাkী েজাগাড় করেত েচ া করেত বেল িচিঠ িলখেত সাহাযয্ করেত পােরন ৷
• আপিন পুিলেশর কােছ তােদর সাkী েজাগাড় করেত েচ া করেত বেল িচিঠ িলখেত পােরন ৷ িকnt পুিলশ েকান aঙ্গীকার
করেত পাের না েয ei বয্িkরা িবচােরর সময় আসেবন৷
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2. আপনার আiনিবষয়ক কাজ করেত সাহাযয্ করেত কমিপuটােরর বয্বহার
• আপিন eজn আপনার িনেজর পােসর্ানাল কমিপuটার বয্বহার করেত পারেবন না৷
• যিদ আপনার আiনিবষয়ক কােজ সাহাযয্ করেত কারাগােরর কমিপuটার বয্বহার করেত চান তাহেল গভনর্রেক বলুন৷
• যিদ িতিন মেন কেরন েয আপনার nায় িবচার েপেত তার pেয়াজন আেছ তাহেল আপিন যােত কারাগােরর eকিট
লয্াপটপ কমিপuটার বয্বহার করেত পােরন গভনর্র তার বয্বsা করেবন৷
• যিদ গভনর্র আপনােক কারাগােরর eকিট লয্াপটপ কমিপuটার বয্বহার করেত anমিত েদন তাহেল আপনােক িকছু িনয়ম
েমেন চলেত হেব৷
• িpজন সািভর্স iনsTাকশন 2/2001-e আেরা তথয্ আেছ৷ লাiেbিরেত eর eকিট কিপ আেছ৷

3. আপনার িজিনসপt
• যিদ আপনােক মুিk েদoয়া হয় েসকথা েভেব আপনার সব বয্িkগত িজিনসপt আদালেত িনেয় যান৷ যিদ কারাগাের
িকছু িজিনস েফেল যান তাহেল মুিkর পের েসgিল সংgহ করার জn আপনােক কারাগােরর সােথ েযাগােযাগ করেত
হেব৷

দিNত না হoয়া কেয়িদ হoয়ার an িবষয়gিল
আপনার sাsয্
• আপিন যিদ না চান তাহেল আপনােক কারাগােরর sাsয্েসবা কমর্ীেদর েথেক NHS sাsয্েসবা িনেত হেব না ৷
• আপিন েকান েবসরকারী ডাkার বা দঁােতর ডাkােরর েথেক sাsয্েসবা িনেত পােরন িকnt আপনােক তার জn aথর্ িদেত
হেত পাের৷
• যিদ আপিন তা করেত চান তাহেল sাsয্েসবা কমর্ীেদর বলুন৷ তঁারা eবং গভনর্র সাধারণত আপনােক তা করেত েদেবন৷
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েভাট েদoয়া
আপিন কারাগাের থাকাকালীন েভাট িদেত পারেবন যিদ আপিন
• দিNত না হন
• েদাষী সাবয্s হেয়েছন িকnt আপনার eখেনা দNােদশ হয় িন
• eকজন িসিভল কেয়িদ হন িযিন জিরমানা না েদoয়ার জn বা আদালেতর িনেদর্শ না মানার জn (eেক আদালেতর
aবমাননা বেল) কারাগাের আেছন

আপিন েভাট েদবার আেগ আপনার নাম iেলেkারাল েরিজsার নামক তািলকায় থাকেত হেব৷

যিদ আপনার নাম আেগi iেলকেটারাল েরিজsাের না থােক
1. আপনােক eকিট ফমর্ ভিতর্ করেত হেব o তা কারাগােরর বাiের iেলেkারাল েরিজেsTশন aিফসার নােম পিরিচত
eকজেনর কােছ পাঠােত হেব৷ েয িঠকানায় ei ফমর্িট পাঠােত হেব তা িpজন সািভর্স aডর্ার 4650-e আেছ৷
লাiেbিরেত eর eকিট কিপ আেছ৷
2. ফমর্ o েভাট েদবার িবষেয় আেরা তেথয্র জn আপনার পােসর্ানাল aিফসার বা কারাগােরর an েকান aিফসারেক
বলুন৷
3. িpজন সািভর্স aডর্ার 4650-e েভাট েদবার িবষেয় আেরা তথয্ আেছ৷ eিট আপনােক ডাকেযােগ েভাট েদoয়া (েযখােন
আপিন ডােকর মাধয্েম েভাট িদেত পােরন) বা pিk েভাট েদবার (েযখােন an েকu আপনার হেয় েভাট েদয়) মত
িবষয়gিল সmেকর্ জানায়৷

কাজ eবং aথর্ uপাজর্ন করা
• আপিন না চাiেল আপনােক কারগাের কাজ করেত হেব না৷
• যিদ আপিন কাজ করেত চান িকnt আপনার করার মত েকান কাজ না থােক তাহেল আপনার pেয়াজনীয় িজিনস িকনেত
pিত সpােহ আপনােক al পিরমাণ aথর্ েদoয়া হেব৷
• যিদ আপনােক েদoয়া কাজ করেত আপিন asীকার কেরন তাহেল আপনােক কারাগার েথেক েকান aথর্ নাo েদoয়া
হেত পাের৷ eবং আপনােক আেরা কাজ না েদoয়া হেত পাের৷
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িসিভল কেয়িদগণ
িসিভল কেয়িদ হেলন েসi বয্িkরা যঁােদর ei ধরেনর কারেণ কারাগাের পাঠােনা হেয়েছ
o তঁােদর সnানেদর েদখাশুনা করার জn aথর্ না েমটােনা
o জিরমানা বা ঋণ েশাধ না করা
o যিদ তঁােদর েচনা জািমেন-থাকা বয্িk আদালেত হািজর না হoযার জn েয aথর্ েমটােত তঁারা সmত হেয়িছেলন
তা না েমটােনা
o আদালেতর িনেদর্শ না মানা ৷

িসিভল কেয়িদেদর সােথ সাধারণত দিNত aপরাধীেদর মতi আচরণ করা হয়৷ িকnt িকছু ফারাক আেছ৷ েয়মন যিদ আপিন
িসিভল কেয়িদ হন তাহেল

• দিNত না হoয়া কেয়িদেদর মত আপনার েদখা করেত আসার, িচিঠর বা েফান কেলর aিধকার আেছ৷ পৃ া 40
েদখুন৷

• আপিন না চাiেল আপনােক an কেয়িদেদর সােথ িমশেত হেব না৷

• আপিন আপনার িনেজর েপাশাক পরেত পােরন৷ যিদ আপনার িনেজর যেথ েপাশাক না থােক তাহেল আপিন
কারাগােরর কমর্ীেদর কােছ তা চাiেত পােরন৷

• যিদ আপনােক আদালত aবমাননা বা জিরমানা না েদoয়ার জn কারাগাের পাঠােনা হেয় থােক তাহেল আপনােক
েভাট েদবার anমিত েদoয়া হেত পাের৷ িpজন সািভর্স aডর্ার 4650-e আেরা তথয্ আেছ৷ লাiেbিরেত eর eকিট
কিপ আেছ৷

16

িসিভল কেয়িদ হoয়ার an িবষয়gিল
কারাগার েথেক তাড়াতািড় মুিk পাoয়া
• আদালত েয কারেণ আপনােক কারাগাের পািঠেয়েছ তার uপের িনভর্র কের আপনার েসখান েথেক তাড়াতািড় মুিk
পাoয়া সmব নাo হেত পাের ৷ আপনােক হয়ত আপনার দেNর সমেয়র সমsটা কাটােত হেত পাের ৷ কারাগােরর
কমর্ীরা eিট েদখেবন eবং আপনােক কেব েছেড় েদoয়া হেব েসi তািরখিট গণনা করেবন৷
• সাহােযয্র জn আপনার পােসর্ানাল aিফসার, an েকান িpজন aিফসার বা েpােবশন কমর্ীেক বলুন যিদ
o আপিন িনি ত না হন েয আপনােক তাড়াতািড় েছেড় েদoয়া যােব িক না
o আপিন মেন কেরন েয আপনােক তাড়াতািড় েছেড় েদoয়া uিচত িকnt কারাগােরর কমর্ীরা আপনােক কেব েছেড়
েদoয়া হেব েসi তািরখিট গণনা করার সময় eিট িবেবচনা কেরন িন৷

আদালত aবমাননার জn কারাগাের পাঠােনার িবrেd আিপল করা
• আদালত aবমাননার aথর্ হল আদালত আপনােক যা করেত িনেদর্শ িদেয়িছল তা না করা ৷ আদালত aবমাননার জn
আপনােক কারাগাের পাঠােনা হেল আপিন আিপল করেত পােরন৷ আিপল করার aথর্ হল, আদালত েয িসdাnিট িনেয়েছ
তার পিরবতর্ন করার েচ া করা ৷
• eিট িকভােব করেত হেব তার িবষেয় িকছু পরামশর্ িনেত আপনােক pথেম কারাগােরর িলগাল সািভর্েসস aিফসােরর
সােথ কথা বলা uিচত ৷

যিদ ময্ািজেsTেটর আদালত েথেক আপনােক কারাগাের পাঠােনা হেয় থােক
• kাuন আদালেত আিপল কrন বা আপনার দNােদশ েবেরােনার 21 িদেনর মেধয্ আপনার সিলিসটারেক তা করেত
বলুন৷

যিদ kাuন আদালত বা কাuিন্ট আদালত েথেক আপনােক কারাগাের পাঠােনা হেয় থােক
• িসিভল আিপল আদালেত আিপল কrন বা আপনার দNােদশ েবেরােনার 14 িদেনর মেধয্ আপনার সিলিসটারেক তা
করেত বলুন৷ েয িঠকানায় ei আিপল পাঠােত হেব তা হল
িসিভল আিপল েকাটর্
রয়াল েকাটর্স aফ জািsস
sTয্াN
লNন
WC2N 2LL
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aিভবাসনিবষয়ক কারেণ আটক বয্িkরা
aিভবাসনিবষয়ক কারেণ আটক বয্িkরা ৷ aিভবাসনিবষয়ক কারেণ আটক বয্িkরা হেলন েসi বয্িkরা যঁারা মূলত: iuনাiেটড
িকংডম (iংলয্াN, sটলয্াN, oেয়লস o নদর্ানর্ আয়ারলয্াN)-eর নন৷
সাধারণত eঁেদর aিভবাসেনর িনয়ম ভাঙ্গার জn বা েকান aপরাধ করার জn কারাগাের আটেক রাখা হেয়েছ eবং তঁারা eিট
জানবার জn aেপkা করেছন েয তঁারা েয েদশ েথেক eেসেছন েসখােন তঁােদর েফরত পািঠেয় েদoয়া (িডেপাটর্) হেব িক না ৷
aিভবাসনিবষয়ক কারেণ আটক বয্িkেদর কী হেব তা বডর্ার aয্াN iিমেgশন eেজnী িsর কের ৷
বডর্ার aয্াN iিমেgশন eেজnী ৷ ei grপ (েগা ী) সরকােরর জn কাজ কেরন ৷ কারা ei েদেশ কাজ করেত, েবড়ােত বা বাস
করেত আসেবন তার বয্বsাপনা করার দািয়েt eঁরা আেছন৷

9 আপিন কারাগাের থাকাকালীন বডর্ার eN iিমেgশন eেজnী আপনার সােথ েযাগােযাগ করেব ৷আপনার কারাবােসর সমেয়
আপনার মামলািট তারাi েদখেব ৷

9 কারাগাের থাকাকালীন দিNত না-হoয়া কেয়িদেদর মত eকi িনয়ম আপনােক েমেন চলেত হেব ৷ আেরা তেথয্র জn পৃ া 7e িফের যান৷

9 আপনার েকান uিকেলর েথেক সাহাযয্ েনoয়ার েচ া করা uিচত ৷ যিদ আপনার েকান uিকল না থােক তাহেল iিমেgশন
aয্াডভাiসাির সািভর্স নােম eকিট েগা ীর সােথ েযাগােযাগ কrন ৷ তােদর িঠকানা পৃ া 20-েত েদoয়া আেছ ৷ আপিন
আপনার uিকলেক েফান করেত, িলখেত বা ফয্াk করেত পারেবন ৷ aথবা তঁারা eেস আপনার সােথ েদখা করেত পারেবন ৷

9 আপনার সাহােযয্র pেয়াজন হেল eঁেদর বলুন
o যিদ আপনার েকান পােসর্ানাল aিফসার থােক তাহেল তঁােক
o আপনার uiং-eর দািয়েt থাকা িpজন aিফসারেক
o কারাগােরর েরস ikয়ািলিট aিফসার নােম পিরিচত বয্িkেক
o aথবা আপনার কারাগাের যিদ ফেরন nাশনাল িpজনার েকাaিডর্েনটর নােম েকu থােকন, তঁােক ৷

9 আপনার pেয়াজন হেল আপিন eকজন েদাভাষী েপেত পােরন ৷ (iিন আপনােক iংেরিজেত বলা কথা বুঝেত সাহাযয্ করেত
পােরন)৷

9 আেরা তেথয্র জn আপিন iনফেমর্শন aয্াN aয্াডভাiস ফর ফেরন nাশনাল িpজনারস নােম eকিট pচারপt েদখেত পােরন৷
লাiেbিরেত eর eকিট কিপ আেছ ৷
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েয কমর্ীরা আপনার মামলািট েদখেছন তঁােদর সােথ েযাগােযাগ রাখা
• বডর্ার aয্াN iিমেgশন eেজnীর েলােকরা আপিন কারাগাের থাকাকালীন আপনার সােথ েযাগােযাগ রাখেবন৷ তঁারা
আপনার কারাগাের আেগ েথেকi কাজ করেত পােরন, বা আপনার কারাগার পিরদশর্ন করেত আসেত পােরন ৷
• pেয়াজন হেল আপিনo তােদর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন ৷
• আপিন আপনার uিকল, িpজন aিফসার, বা গভনর্রেক েয aিভবাসন কমর্ীরা আপনার মামলািট েদখেছন তঁােদর সােথ
েযাগােযাগ করেত বলেত পােরন ৷

জািমেন মুিk েদoয়ার anেরাধ করা (তার aথর্ হল যখন আপনার মামলািট িবেবচনাধীন তখন
কারাগার েথেক েছেড় েদoয়ার anেরাধ করা)
• আপিন আপনােক কারাগার েথেক জািমেন মুিk িদেত anেরাধ করেত পােরন ৷
• জািমেন েছেড় েদoয়ার জn anেরাধ করেত আপনােক IS 91R নােম eকিট ফমর্ ভিতর্ করেত হেব ৷
• ফমর্িটেত জািমেন েছেড় েদoয়ার িবষেয় আেরা তথয্ আেছ ৷
• জািমেন মুিk েদবার anেরাধ করার িবষেয় আপিন eখান েথেক সাহাযয্ েপেত পােরন
o iিমেgশন aয্াডভাiসাির সািভর্স নােম eকিট েগা ীর েথেক (তােদর িবশদ িববরণ পৃ া 20-েত আেছ)
o েয aিভবাসন কমর্ীরা আপনার কারাগাের কাজ কেরন বা পিরদশর্েন আেসন
o আপনার uিকল বা কারাগােরর কমর্ী ৷ eঁরা েয সব aিভবাসন কমর্ী আপনার মামলািট েদখােশানা করেছন
তঁােদর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন ৷
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যঁারা আপনােক সাহাযয্ করেত পােরন
1. িদ iিমেgশন aয্াডভাiসাির সািভর্স
ei বয্িkরা aিভবাসনিবষয়ক কারেণ আটক বয্িkেদর িবনামূেলয্ পরামশর্ o সাহাযয্ েদন৷
iিমেgশন aয্াডভাiসাির সািভর্স
3য় েফ্লার
কাuিন্ট হাuস
190 েgট েডাভার িsTট
লNন
SE1 4YB
সাধারণ েটিলেফান 0207 967 1200
েহlলাiন 0207 967 1299 (কােজর সময়কােল)
ফয্াk 0207 403 5875
2. িদ িডেটনশন aয্াডভাiস সািভর্স
ei বয্িkরা aিভবাসনিবষয়ক কারেণ আটক বয্িk হেল আপিন যা যা করেত পােরন েস িবষেয় আপনােক পরামশর্ িদেত o
সাহাযয্ করেত পােরন৷ তঁারা আপনােক েকান uিকেলর সােথ েদখা করেত সাহাযয্ করেত পােরন eবং তঁারা pায়i কারাগার
পিরদশর্ন করেত যান৷
িডেটনশন aয্াডভাiস সািভর্স
iuিনট িব3
62 িবচuড েরাড
লNন
E8 3DY
েটিলেফান 0207 254 6888
ফয্াk

020 7254 8555

20

3. িদ জেয়ন্ট কাuিnল ফর িদ oেয়লেফয়ার aফ iিমgান্টস (JCWI)
ei বয্িkরা aিভবাসনিবষয়ক কারেণ আটক বয্িkেদর সাহাযয্, তথয্ o পরামশর্ েদন৷
জেয়ন্ট কাuিnল ফর িদ oেয়লেফয়ার aফ iিমgান্টস
115 ol িsTট
লNন
EC1 9RT
েটিলেফান 020 7251 8706
ফয্াk 0207 251 8707
যিদ আপিন eকজন aয্াসাiলাম সীকার (শরণাথর্ী) হন (eমন েকu িযিন িনেজর েদশ েছেড়েছন কারণ তঁার েসখােন িবপদ
আেছ eবং eখন iuনাiেটড িকংডেম থাকেত পারেবন িক না তা জানেত aেপkা করেছন) তাহেল eঁেদর সেঙ্গ েযাগােযাগ
কrন
4. েরিফuিজ িলগাল েসন্টার (RLC)
েরিফuিজ িলগাল েসন্টার
েনলসন হাuস
153-157 কমািশর্য়াল েরাড
লNন
E1 2DA
েটিলেফান 0207 780 3200
ফয্াk

0207 780 3201

আপিন ei নmরgিলেতo েফান করেত পােরন
1. ীেফান নmর 0800 592 3333 বা 0207 780 3333
আপিন ei নmরিট েসামবার, বুধবার o শুkবার সকাল 10.30 েথেক dপুর 1.00 eবং dপুর 2.00 েথেক িবকাল 4.30 পযর্n
কল করেত পােরন৷
2. aবsায় যিদ আপনােক কােরার সােথ খুব তাড়াতািড় কথা বলেত হয় তাহেল আপিন 07831 598057–েত কল
করেত পােরন৷ আপিন সpােহর কােজর িদেন বা সpাহােn ei নmের িবকাল 6.00 েথেক সকাল 8.00 পযর্n কল করেত
পােরন৷
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আপনার দিNত হoয়া বা দেNর িবrেd আিপল করা
pেয়াজনীয় শbমালা
আপনার দিNত হoয়া ৷ যখন আদালত িসdাn িনেয়েছ েয আপিন aপরােধ েদাষী ৷
আপনার দNােদশ ৷ আপিন েদাষী হoয়ার জn আপনার যা ঘটেব বেল আদালত িনেদর্শ েদয় ৷
আিপল করা ৷ eিট হল যখন আপিন আপনার দিNত হoয়া বা দেNর িবষেয় আদালেতর েদoয়া িসdাn পিরবতর্ন করার েচ া
কেরন৷
আপিন আপনার দিNত হoয়া বা দেNর িবষেয় বা dিট িবষেয়i আপনােক েদoয়া িসdােnর পিরবতর্ন করার েচ া করেত
পােরন ৷ eিটেক আিপল বলা হয় ৷ আপিন আিপল করেত পােরন িক না eবং কী িবষেয় আিপল করেত পােরন েস সmেকর্
আপনার uিকল আপনােক পরামশর্ িদেত পারেবন৷

মুখয্ িবষয়gিল

• আিপল করার িসdাn েনoয়ার আেগ ভাল কের েভেব েদখুন৷ েকান েকান সমেয় যিদ আিপল সফল না হয় তাহেল আদালত
িসdাn িনেত পাের েয আিপল করার জn েয সময়টা আপিন কারাগাের িছেলন তা আপনার শািsর সমেয়র aিতিরk ৷
• িনি ত কrন েয েকান িসdাn েনoয়ার আেগ আপিন আপনার uিকল বা বয্ািরsােরর কাছ েথেক পরামশর্ িনেয়েছন ৷
• আপনােক হয়ত আপনার আিপল তাড়াতািড় করেত হেব ৷ সাধারণত: আপনার েদাষী সাবয্s হoয়া বা দNােদেশর 28 িদেনর
মেধয্ তা করেত হয়৷ আপিন eর পেরo হয়ত আিপল করেত পােরন ৷ আপনার uিকেলর কােছ পরামশর্ িনন ৷
• কারাগাের িলগাল সািভর্েসস aিফসার নােম পিরিচত বয্িkর সােথ কথা বলেত চান ৷ িকভােব আিপল করেত হেব তা িতিন
বয্াখয্া করেত পারেবন ৷
• যিদ আপিন আিপল কেরন তাহেল তার খরেচর জn আপনার aথর্ থাকেত হেব ৷ িলগাল সািভর্েসস ফািNং েথেক িকছু aথর্
পাবার জn আপিন আেবদন করেত পােরন৷
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িকভােব আিপল করেত হয়
1. আপনার uিকল বা বয্ািরsােরর সােথ কথা বলুন৷ যিদ আপিন আদালেত তঁােদর সােথ কথা বলার sেযাগ না েপেয়
থােকন তাহেল পিরদশর্েনর সমেয় আপিন তঁােদর েদখা করেত পারেবন িক না তা গভনর্রেক িজjাসা কrন ৷
আপনার uিকল বা বয্ািরsার
• আপনােক জানােবন েয আপনার আিপলিট সফল হoয়ার িকরকম সmাবনা আেছ
• আপিন আিপল করার িসdাn িনেল ফমর্gিল ভিতর্ করেবন৷
2. িলগাল সািভর্েসস aিফসােরর সােথ কথা বলেত চান৷ িকভােব আিপল করেত হেব তা িতিন বয্াখয্া করেত পারেবন৷
3. িলগাল সািভর্েসস aিফসার আপনােক জানােত পারেবন েয িক িক ফমর্ ভিতর্ করেত হেব o েসgিল েকাথায় পাঠােত হেব৷
তা িনভর্র করেছ আপনার িবচার kাuন আদালত বা ময্ািজেsTেটর আদালত েকাথায় হেয়িছল৷
4. যিদ আপনার আিপল করার িবষয়িট eেগােত পাের তাহেল আিপেলর খরেচর জn aথর্ পাoয়ার জn আেবদন কrন ৷
েয aেথর্র জn আপনােক আেবদন করেত হেব তােক বেল িলগাল সািভর্েসস ফািNং ৷
আপনার িবচােরর জn িলগাল সািভর্েসস ফািNং (aথর্) েদoয়া হেয় থাকেল তা আিপল করার িবষেয় পরামশর্ পাoয়ার জn
বয্বহার করা েযেত পাের, িকnt বাsিবক আিপল করার জn নয়৷

িক করেত হেব যিদ...
আপিন আপনার uিকল বা বয্ািরsার পিরবতর্ন করেত চান ৷
• েয uিকল বা বয্ািরsার আপনার বতর্মােন আেছন তঁার সােথ কথা বলুন o জানান েকন আপিন পিরবতর্ন করেত
চাiেছন৷ তঁারা িবচারকেক িজjাসা করেবন েয ei পিরবতর্ন আপনার পেk িঠক িক না ৷
• aথবা আপিন খরচ কের আপনার েবেছ েনoয়া uিকল বা আiনী পরামশর্দাতার সােথ সাkাত করেত পােরন৷
যখন আপনার আিপল হoয়ার aেপkা করেছন তখন আপিন জািমেন মুিk েপেত চান ?
• আপনােক ফমর্ িব নােম eকিট ফমর্ ভরেত হেব eবং তা েকাটর্ aফ আিপেলর কােছ পাঠােত হেব৷
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যিদ আপনার আিপল pতয্াখয্ান করা হয় (eর aথর্ সফল না হয়)
• আপিন িkিমনাল েকেসস িরিভu কিমশন নােম eক েগা ীেক আপনার মামলািট েদখেত বলেত পােরন ৷
• তঁারা েসi মামলাgিল েদেখন েযখােন তঁারা মেন কেরন েয েকান ভুল করা হেয়েছ ৷ তঁারা েকাটর্ aফ আিপল-eর কােছ
মামলািট েফরত পাঠােত পােরন ৷
• আপনার নতুন তথয্ বা pমাণ েদখােনার pেয়াজন হেব যা িবচার বা আিপেল আেলাচনা হয় িন ৷
• আপিন েকান uিকেলর সাহাযয্ েপেত পােরন৷
• িলগাল সািভর্েসস ফািNং েথেক আপিন সাহাযয্ েপেত পােরন ৷ ei aথর্ চাiেত আপনােক CDS1 বা CDS2 নােম
ফমর্gিল ভিতর্ করেত হেব৷
• িpজন সািভর্স aডর্ার 4400, aধয্ায় 3-e আেরা তথয্ আেছ ৷ লাiেbিরেত আপিন eর eকিট কিপ েপেত পােরন ৷
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আপনােক কতিদন কারাগাের থাকেত হেব তার িহসাব করা
মুখয্ িবষয়gিল
• আপনার দN কত সমেয়র হেব েসi িসdাn আদালত েনয়, িকnt তা িবশদভােব িsর করেত সময় লােগ৷
• আপিন যখন কারাগাের যােবন তখন আপনােক জানােনা হেব েয েকান তািরেখ আপনার শািsর েময়াদ েশষ হেব ৷ যিদ eমন
হয় েয আপনার দেNর েময়াদ কী হেব েসi তথয্ জানার জn কারাগার aেপkা করেছ তাহেল আপনােক বলা হেত পাের েয
ei তথয্ pিভশনাল (সmাবয্) ৷ তার aথর্ হল েয eর পিরবতর্ন হেত পাের ৷
• যিদ আপিন কারাগােরর িনয়ম ভােঙ্গন তাহেল আপনােক কারাগাের aিতিরk িকছুিদন কাটােত হেত পাের ৷ eিট আপনার দেNর
aংশ নয় ৷ আেরা তেথয্র জn পৃ া 83 েদখুন৷
• যিদ আপনার কারাগােরর দNােদশ বুঝেত সাহােযয্র pেয়াজন হয় তাহেল আপনার পােসর্ানাল aিফসার বা কারাগােরর কমর্ীেদর
আর েকান সদেsর সােথ কথা বলুন ৷

আপনার দNােদশ িবষেয় –

eেত জনগেণর িনরাপtাজিনত কেয়িদেদর যাবjীবন বা aিনিদর্ দNােদশ anভুk
র্ নয়

আপনার দN িঠক করা হয় egিল িবেবচনা কের
• েয তািরেখ আপনার দNােদশ েদoয়া হেয়েছ
• আপনার দেNর েময়াদ কত দীঘর্
• েয তািরেখ আপিন aপরাধ কেরিছেলন
• যিদ aপরাধিট 4 eিpল 2005-eর আেগ করা হেয় থােক তাহেল ei aপরােধর জn আপিন যিদ েকান সময় হাজেত
আটক েথেক থােকন, তাহেল কারাগার পিরেষবা েসিটেকoন িহসােব anভুর্k করেবন
• যিদ aপরাধিট 4 eিpল 2005-eর পের করা হেয় থােক আদালত আপনার আটক থাকার সময়িট িবেবচনা না করেত
কারাগারেক বলেত পাের ৷
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আপনােক কতিদন কারাগাের থাকেত হেব?
eিট আপিন েয তািরেখ aপরাধ কেরিছেলন তার uপর িনভর্র কের ৷ পৃ া 145-eর শুrেত ei িবষেয় আেরা তথয্ আেছ ৷

12 মাস পযর্n pাpবয়sেদর শািsর েময়াদ
• আপনার মুিk িনঃশতর্ হেব (AUR)৷
• aেফNার ময্ােনজার আপনার তttাবধান করেবন না ৷
• আপনােক েনািটশ নামক তথয্ েদoয়া হেব ৷ ei েনািটেশ তার aথর্ বয্াখয্া করা থাকেব eবং তা আপনােক sাkর
করেত হেব ৷

4 eিpল 2005-eর আেগ করা aপরাধgিল
যিদ আপনার দেNর েময়াদ 1 বছেরর কম হয়
• আপনােক েকান লাiেসn ছাড়া aেধর্ক সমেয়র পর মুk কের েদoয়া হেব (যিদ না আপিন 21 বছেরর কম বয়সী হন)৷
যিদ আপনার দেNর েময়াদ 1 বছেরর েবিশ হয় িকnt 4 বছেরর কম হয়
• আপিন aেধর্ক দেNর েময়াদ খাটার পর আপনােক েছেড় েদoয়া হেব৷
• যখন তা হেব আপনােক েpােবশেনর েথেক কােরার সােথ েদখা করেত হেব িযিন িনি ত করেবন েয আপিন আপনার
লাiেসেnর িনয়মgিল েমেন চলেছন৷
• আপনার দেNর েময়ােদর িতন-চতুথার্ ংশ সময় কাটােনার পর আপনার লাiেসn েশষ হেব৷
যিদ আপনার দেNর েময়াদ 4 বছর বা তার েবিশ হয়
• আপিন aেধর্ক দেNর েময়াদ খাটার পর পয্ােরােলর জn আেবদন করেত পােরন৷
• যিদ আপিন পয্ােরাল পান, েpােবশন পিরেষবা েথেক েকান eকজন আপনার মুিkর পর আপনার েখঁাজ িনেত থাকেবন৷
• যিদ আপিন পয্ােরাল না পান, আপিন আবার pিত বছর আেবদন করেত পারেবন যিদ না আপনার কারাগােরর েময়াদ
13 মােসর কম বািক থােক৷
• যিদ আপিন eেকবােরi পয্ােরাল না পান, আপনার দেNর েময়াদ েশষ হoয়ার আেগ আপনােক েছেড় েদoয়া হেব৷ েয
তািরেখ আপনােক েছেড় েদoয়া হেব তােক বলা হয় নন-পয্ােরাল তািরখ৷আপনােক েpােবশেনর েথেক কােরার সােথ
েদখা করেত হেব িযিন আপনার সােথ কাজ করেবন eবং িমিলেয় েনেবন েয আপিন আপনার লাiেসেnর িনয়মgিল
েমেন চলেছন৷
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4 eিpল 2005-eর আেগ করা aপরাধgিলর িবষেয় আেরা িকছু

সmpসািরত দNােদশ
• েকান িহংসাtক বা েযৗন aপরােধর জn আপিন সmpসািরত দNােদশ েপেত পােরন৷
• েকান তািরেখ আপিন কারাগার েছেড় যােবন তা িনভর্র করেব কতিদন িবচারক আপনােক কারাগাের থাকেত বেলন তার uপর
• যিদ আপিন পয্ােরাল পান তাহেল আপনােক লাiেসেn েবিশ সময় কাটােত হেত পাের ৷
• যিদ আপিন পয্ােরাল না পান তাহেল আপিন আবার pিত বছর আেবদন করেত পারেবন ৷
• anথায়, আপনার দেNর েময়াদ েশষ হoয়ার আেগ আপনােক েছেড় েদoয়া হেব ৷ েয তািরেখ আপনােক েছেড় েদoয়া হেব
তােক বলা হয় নন-পয্ােরাল তািরখ ৷আপনােক েpােবশেনর েথেক কােরার সােথ েদখা করেত হেব িযিন আপনার সােথ কাজ
করেবন eবং নজর রাখেবন েয আপিন আপনার লাiেসেnর িনয়মgিল েমেন চলেছন ৷

4 eিpল 2005 তািরেখ বা তার পের করা aপরাধgিল
যিদ আপনার দেNর েময়াদ 1 বছেরর েবিশ হয় িকnt চার বছেরর কম হয়
• আপিন দেNর aেধর্ক েময়াদ খাটার পর আপনােক েছেড় েদoয়া হেব ৷
• আপনােক েpােবশেনর েথেক কােরার সােথ েদখা করেত হেব িযিন আপনার সােথ কাজ করেবন eবং নজর রাখেবন েয আপিন
আপনার লাiেসেnর িনয়মgিল েমেন চলেছন৷
সmpসািরত দNােদশ
• আপিন যিদ সmpসািরত দNােদশ েপেয় থােকন তাহেল আপনােক পয্ােরাল পাবার জn আেবদন করেত হেব ৷ আপনার
দNােদেশর কারাগােরর aংশিট কািটেয় িদেয় আপিন তা করেত পােরন ৷
• যিদ আপিন পয্ােরাল না পান তাহেল আপিন আবার pিত বছর আেবদন করেত পারেবন৷
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1 aেkাবর 1992-eর আেগ করা aপরাধgিল
• আপিন দেNর eক-তৃতীয়াংশ েময়াদ খাটার পর পয্ােরােলর জn আেবদন করেত পােরন৷
• যিদ আপিন পয্ােরাল পান তাহেল আপনােক েময়ােদর di-তৃতীয়াংশ সময় পযর্n কারাগার েথেক লাiেসেn মুিk েদoয়া হেব৷
• যিদ আপিন পয্ােরাল না পান তাহেল আপিন আবার pিত বছর আেবদন কের েযেত পারেবন যিদ না আপনার কারাগােরর
েময়াদ 13 মােসর কম বািক থােক ৷ যিদ আপিন কখনi পয্ােরাল না পান তাহেল আপনার দেNর di-তৃতীয়াংশ েময়াদ খাটার
পের আপনােক কারাগার েথেক েছেড় েদoয়া হেব৷৷
• যিদ আপিন পয্ােরােল থাকার সময় আর eকিট aপরাধ কেরন তাহেল আপনােক আপনার দNােদেশর বািক aংশ পালন
করেত হেব ৷

পৃ া 141 েথেক শুr কের লাiেসn বা পয্ােরােল মুিk পাবার িবষেয় আেরা তথয্ আেছ৷
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েযসব িবষয় সমাধান করেত হেব – কারাগােরর বাiের
1.

সnান বা anাn বয্িkরা যােদর আপিন েদখােশানা কেরন

• যিদ আপনার সnান বা েদখােশানা করা an বয্িkেদর পিরচযর্ার বয্বsা করেত হয় তাহেল aিবলেm কারাগােরর
কমর্ীেদর জানান৷
চাil সােপাটর্ eেজিnর aথর্ েমটােনা
• যিদ আপিন িশশুেদর রkণােবkেণর জn aথর্ পিরেশাধ কের থােকন তাহেল আপনােক চাil সােপাটর্ eেজিnেক
জানােত হেব েয আপিন কারাগাের আেছন৷
• আপনােক 1 সpােহর মেধয্ চাil সােপাটর্ eেজিnেক e সmেকর্ জানােত হেব ৷ েকান পিরবতর্েনর eক সpােহর মেধয্
তােদর না জানােনা েফৗজদারী aপরাধ ৷
• আপিন যিদ েকাথাo কাজ না কেরন বা েকান েবিনিফট না পান তাহেলর আপনােক িশশুেদর রkণােবkেণর জn aথর্
পিরেশাধ করেত হেব না ৷
আপিন তােদর কােছ ei িঠকানায় িলখেত পােরন
চাil সােপাটর্ eেজিn
nাশনাল েহlলাiন
িপ.o বk 55
িbয়ারিল িহল
DY5 1YL
েটিলেফান 08457 138 924
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2.

েবিনিফটসমূহ

যিদ আপিন আেগর েথেকi েবিনিফট েপেয় থােকন
• যত তাড়াতািড় সmব আপনার sানীয় জবেসন্টার pাস aিফেস কথা বেল িবষয়gিলর বয্বsা কrন ৷ aথবা আপনার
পিরবােরর কাuেক তা করেত বলুন৷
• যিদ আপিন 21 িদেনর েবিশ সময় ধের কারাগাের থােকন তাহেল আপিন সাধারণত: শুধু েয েবিনিফটিট পােবন তা
হল হাuিসং েবিনিফট ৷
• যিদ আপিন মেন কেরন েয জবেসন্টার pাস aিফেসর েথেক আপিন েবিনিফেটর িকছু টাকা পান তাহেল আপিন
তােদর েসi aথর্ কারাগাের পাঠােত িলখুন ৷ গভনর্র-eর কােছ তােদর eকিট িগেরা পাঠােত হেব ৷ তারপর েসi
তারপর েসi aথর্ আপনার pাiেভট কয্াশ (বয্িkগত নগদ aথর্)-e জমা করা হেব ৷
• আপিন যিদ ei aথর্ না পান তাহেল মুিk পাবার পর আপিন তা দািব করেত পােরন ৷
যিদ আপিন কাজ করেতন
• যখন আপিন কারাগাের বা হাজেত থাকেবন তখn আপনার পিরবারেক েবিনিফট দািব করেত হেত পাের ৷
• তঁােদর যত তাড়াতািড় সmব sানীয় জবেসন্টার pাস aিফেস েযাগােযাগ করা uিচত ৷
িনি ত কrন েয আপিন যত তাড়াতািড় সmব sানীয় জবেসন্টার pাস aিফেস েযাগােযাগ করেবন ৷তা না হেল eখন বা আপনার
মুিk পাoয়ার পের আপনার বা আপনার পিরবােরর েবিনিফটস েপেত asিবধা হেত পাের ৷

3.

ভাড়া বা মটর্েগজ পিরেশাধ

• ভাড়া বা মটর্েগজ পিরেশােধ সাহাযয্ েপেত আপিন বা আপনার পিরবার হাuিসং েবিনিফট েপেত পােরন৷
• ei িবষেয় পরামশর্ েনoয়া ভাল কারণ eিট িনভর্র করেব আপিন দিNত হেয়েছন, না আটক আেছন তার uপর ৷
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ভাড়া েমটােনা – কী করেত হেব
আপনার বািড়র মািলক বা eেsট eেজন্টেক িলেখ জানান েয আপিন কারাগাের আেছন ৷ তােদর বলুন েয
• কত সময় ধের আপিন কারাগাের থাকেবন ৷
• েকu আপনার বািড়র রkণােবkণ করেবন িক না ৷
যিদ আপিন আপনার পিরবােরর সােথ থাকেতন আর iিতমেধয্i হাuিসং েবিনিফটস পািচ্ছেলন তাহেল
• হাuিসং েবিনিফট aিফেস িলেখ জানান েয আপিন কারাগাের আেছন ৷
• আপিন কারাগাের থাকাকালীন যােত আপনার েবিনিফট তঁারা পান েসজn আপনার পিরবারেকo তােদর িলখেত হেব ৷

যিদ আপনার পিরবােরর হাuিসং েবিনিফট পাoয়া শুr করার pেয়াজন হয়
• হাuিসং েবিনিফট aিফেস িলেখ তঁােদর হাuিসং েবিনিফটস দাবী করেত হেব ৷
যিদ আপিন eকা থাকেতন
• 52 সpাহ পযর্n হাজেত আটক থাকার সমেয় আপিন হাuিসং েবিনিফটস দাবী করেত পােরন ৷ aথবা আপিন যিদ কারাগাের
13 সpােহর কম থােকন৷
• যিদ আপিন আেগ েথেক হাuিসং েবিনিফটস না পান তাহেল তার দাবী করেত eকিট ফেমর্র জn আপনার sানীয়
কাuিnলেক িলখুন ৷

যিদ আপিন ভাড়া েমটােত না পােরন eবং হাuিসং েবিনিফট েপেত না পােরন
• আপিন আপনার বািড়র মািলক বা eেsট eেজন্টেক আপনার বািড় েফরত িদেত চাiেত পােরন৷ তােদর aেনক টাকা
বািক রাখা বা ঋেণর েবাঝা েনoয়ার েথেক তা ভাল হেত পাের৷
• আপনার বাসামািলক আপিন কারাগার েথেক মুিk েপেল an েকান জায়গায় বাসা খুেঁ জ িদেত রািজ হেত পােরন৷
• pথেম NACRO বা িসিটেজনস aয্াডভাiস বুয্েরা েথেক পরামশর্ িনন ৷
• ei সংsাgিল কারাগার পিরদশর্ন করেত পাের ৷ যিদ তা না হয় তহেল NACRO–েক 0800 0181 259 নmের
েফান কrন৷
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আপনার মটর্েগজ
আপিন বা আপনার পিরবার আপনার মটর্েগেজর sেদর aংশিট েমটােনার িবষেয় সাহাযয্ েপেত পােরন যিদ
• আপিন আপনার পিরবােরর সােথ থাকেতন o তঁারা েসi বাসায় েথেক িগেয়েছন
• আপিন দিNত হন িন বা যিদ আপিন আপনার দেNর জn aেপkা করেছন, eবং আপিন িনেজ eকিট বাসা kয়
করেছন৷

কী করেত হেব

9 যিদ আপিন বা আপনার পিরবার হাuিসং েবিনিফট দাবী করেত চান তাহেল আপনােদর sানীয় জবেসন্টার pাস aিফেস
িলখেত হেব৷

9 আপিন েয কারাগাের আেছন তা আপনার মটর্েগজ েকাmািন, বয্াংক বা িবিlং েসাসাiিটেক জানােনা িনি ত কrন৷
9 কী ঘটেব বেল আপিন মেন কেরন তা-o তােদর জানান ৷ uদাহরণsrপ, যিদ আপিন আপনার মটর্েগেজর শুধু sেদর aংশিট
েমটােত চান ৷ aথবা, যিদ আপিন মেন কেরন েয আপিন েকান aথর্i পিরেশাধ করেত পারেবন না৷

9 আপিন িকছুিদেনর জn aথর্ পিরেশাধ বn করেত পােরন ৷ aথবা বািড়িট িবkী কের িদেত পােরন ৷

িকভােব হাuিসং েবিনিফেটর aথর্ েদoয়া হেব
যিদ আপিন আপনার বাসা 2 aেkাবর 1995-eর আেগ kয় কের থােকন
• সpাহ 1 েথেক 8
• সpাহ 9 েথেক 27
• 27 সpাহ েথেক

আপিন আবাসেনর খরেচর জn েকান aথর্ পােবন না
আপিন aেধর্ক aথর্ পােবন
আপিন সমs aথর্ পােবন

যিদ আপিন আপনার বাসা 2 aেkাবর 1995-eর পের kয় কের থােকন
• সpাহ 1 েথেক 39
• 39 সpাহ েথেক

আপিন আবাসেনর খরেচর জn েকান aথর্ পােবন না
আপিন সমs aথর্ পােবন
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4.

কাuিnল টয্াk

কী করেত হেব

9 আপনার sানীয় কাuিnলেক জানান েয আপিন কারাগাের আেছন ৷ আপনােক হয়ত কাuিnল টয্াk িদেত হেব না, বা আপনার
পিরবারেক কম কাuিnল টয্াk িদেত হেব ৷

9 আপিন কারাগাের িগেয় pথেম কাuিnল টয্ােkর িবষেয় eকিট িলফেলট সংgহ করেবন৷ ei িলফেলেটর সােথ িকছু ফমর্
থাকেব৷ আপনার sানীয় কাuিnলেক েযাগােযাগ করেত ei ফমর্gিল ভrন৷

5.

পািন (জল), গয্াস, িবdয্ত o েটিলেফান iতয্ািদর িবলgিল

আপিন কারাগাের থাকার সমেয় egিলর িবষেয় েকান সাহাযয্ েপেত পারেবন না ৷
কী করেত হেব

9 আপিন েকাmািনgিলেক িলেখ জানােত পােরন েয আপিন কারাগাের আেছন ৷ িচিঠ িলখেত সাহােযয্র জn কমর্ীেদর বলুন ৷
9 আপিন তােদর p করেত পােরন েয কারাগার েথেক েবিরেয় আপিন িবলgিল িদেত পােরন িক না ৷ aথবা আপিন গয্াস, পািন
(জল) বা িবdয্েতর লাiন েকেট িদেত বলেত পােরন ৷

6.

nাশনাল iিnoেরn (জাতীয় িবমা)

যিদ কারাগাের আসার আেগ আপিন nাশনাল iিnoেরn-eর aথর্ েমটােতন
• আপিন কারাগাের থাকাকালীন েকান nাশনাল iিnoেরn পােবন না ৷
• িকnt আপিন যিদ 16 েথেক 18 বছর বয়সী হন তাহেল আপিন টয্াk েkিডট পােবন৷
• 60 েথেক 65 বছর বয়সী হেলo আপিন টয্াk েkিডট পােবন৷
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nাশনাল iিnoেরn-eর েয aথর্ আপিন পিরেশাধ কেরন
কারাগাের থাকার সময়
আপিন ei aথর্gিল েমটােত পােরন না
• kাস 1 o kাস 2 নােম পিরিচত di ধরেনর nাশনাল iিnoেরn (যা চাকির করার িবষেয় সংি )৷
• িকnt আপিন হয়ত তা েমটােত পােরন যিদ আপিন কারাগাের থাকার সময় েকান িবেশষ pকেl রত থােকন৷
uদাহরণsrপ, েযখােন আপনােক কিমuিনিটেত কাজ করার জn aথর্ েদoয়া হয়৷

আপিন aথর্ েমটােত পােরন
• kাস 3 নােম পিরিচত eক ধরেনর nাশনাল iিnoেরn-eর৷
• যিদ আপিন ei ধরেনর nাশনাল iিnoেরn-eর aথর্ েমটােনা বn কেরন তাহেল আপনার েপনশন বা িবিরভেমন্ট
েবিনিফট (ঘিন কােরার মৃতয্ু র জn ভাতা) pভািবত হেত পাের৷ eিট িনভর্র কের িকছু িবষেয়র uপর, েযমন
আপনার দেNর েময়াদ কতিদেনর ৷

আেরা জানেত আপনার জবেসন্টার pাস aিফেসর সােথ েযাগােযাগ কrন বা eখােন িলখুন
eiচ.eম েরেভিনu eN কাsমস
nাশনাল iিnoেরn কিন্Tিবuশনস aিফস
েবন্টন পাকর্ িভu
িনuকাসল aন টাiন
NE98 1ZZ
েটিলেফান 0845 302 1479
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7.

আপনার েsট েপনশন (সরকারী aবসর ভাতা)

আপিন আপনার েsট েপনশন পােবন না
• যিদ আপনার দNােদশ হেয় থােক৷
• যখন আপিন আটক আেছন বা িবচােরর জn aেপkা করেছন৷
আপিন আপনার েপনশন পােবন
• যিদ আপনােক দN না িদেয় মুk কের েদoয়া হয়৷ মুk হoয়ার সময় আপিন aথর্িট পােবন ৷

যিদ আপনার েকান পাটর্নার (সহভাগী) থােক
• আপনার সহভাগী আপিন কারাগাের থাকাকালীন তার েপনশন পােবন যিদ না িতিন িডেপেNন্ট’স iনিkজ (িনভর্রশীল
বয্িkর জn বৃিd) বেল পিরিচত িকছু পান ৷
• যিদ িতিন িনি ত না হন তাহেল তঁােক তঁার জবেসন্টার pাস aিফস েথেক যাচাi কের েনoয়া uিচত ৷

আেরা তেথয্র জn েপনশন সািভর্সেক ei িঠকানায় িলখুন
nাশনাল েপনশন েসন্টার
টাiনিভu পাকর্
hiটিল েরাড
েবন্টন
িনuকাসল aন টাiন
NE98 1BA
েটিলেফান 0845 6060 265
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8.

iনকাম টয্াk (আয় কর)

• কারাগাের থাকার সমেয় টয্াk-িবষয়ক েকান িকছুর িবষেয় খবর রাখা grtপূণর্ ৷
• িসিটেজন’স aয্াডভাiস বুয্েরার মত েকান সংsা আপনার কারাগাের আসেত পােরন eবং আপনার টয্ােkর িবষয়gিল
সমাধােন সাহাযয্ করেত পােরন৷
কী করেত হেব

9 আপনার সাহাযয্ pেয়াজন হেল টয্াk aিফেস েযাগােযাগ করেত হেব ৷ যিদ পােরন তাহেল তােদর আপনার nাশনাল
iিnoেরn নmর o েরফােরn নmর জানান৷

9 যিদ আপিন িনি ত না হন েয েকান টয্াk aিফসিট আপনার তাহেল sানীয় টয্াk aিফসেক িজjাসা কrন৷
9 যিদ আপনােক টয্ােkর ফমর্ পাঠােনা হয় তাহেল আপনােক তা-o ভরেত হেব ৷ aথবা যিদ আপনার eমন েকান আয় থােক
যা আপনার তােদর জানােনা pেয়াজন ৷

9 েকu আপনার হেয় টয্াk aিফেস েযাগােযাগ করেত পােরন ৷ িকnt আপনােক িলেখ জানােত হেব েয তঁারা তা করেল আপনার
আপিt েনi৷

9 যিদ আপনার িনেয়াগকতর্া আপিন কারাগাের থাকার সময় আপনার চাকির বজায় রােখন তাহেল তঁােদর তা িলেখ জানােত বলুন
যােত আপনার কােছ তার eকিট েরকডর্ (নিজর) থােক ৷

9 আপনার বয্িkগত ভাতাgিল (পােসর্ানাল aয্ালাoেয়n) আপিন কারাগাের থাকাকালীন েপেত পােরন ৷ আপনার পােসর্ানাল
aয্ালাoেয়n হল েয পিরমাণ বাৼসিরক আেয়র uপর আপনােক আয়কর িদেত হয় না ৷
আপিন আপনার টয্াk aিফেস েযাগােযাগ কের জানেত পােরন

9 যিদ আপনার stী বা সহভাগী কাজ কেরন তাহেল সnানেদর টয্াk েkিডেটর aথর্ তঁােদর নােম পিরবতর্ন করেত পারেবন িক
না ৷

9 আপনার বয্াংক বা িবিlং েসাসাiিটর sদ েথেক কাটা টয্াk আপিন েফরত েপেত পােরন িক না ৷ eর জn আপনােক eকিট
ফমর্ ভরেত হেব ৷

9 যিদ আপনার চাকির বজায় থােক o P45 নােম eকিট দিলল থােক তাহেল আপিন 5 eিpল েথেক জমা েদoয়া আয়কর
েফরত েপেত পােরন িক না ৷

9 aথবা আপিন যিদ িনেজর জn কাজ কেরন (sিনেয়ািজত) তাহেল আপিন পরামশর্ েপেত পােরন িক না ৷
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কারাগাের েয সব বয্িkরা আপনােক সাহাযয্ করেত পােরন
• কারাগাের থাকাকালীন েকান সমsা হেল আপিন কারাগােরর কমর্ীেদর সােথ কথা বলেত পােরন৷
• িকnt anাn বয্িkরাo আেছন যঁারা আপনােক সাহাযয্ করেত পােরন৷
• কারাগােরর কমর্ীেদর আপনােক বলা uিচত েয আর েক েক আপনােক সাহাযয্ করেত পােরন৷ আপনার কারাগােরর uiংeo eিবষেয় তথয্ থাকেব ৷

eখােন েসi সব বয্িkেদর eকিট তািলকা েদoয়া হল যঁারা কারাগাের আপনােক সাহাযয্ করেত পােরন৷
পেরর পাতায় আেরা বয্িkেদর নাম আেছ ৷
যিদ আপিন খুব িবপযর্s বা িচিnত েবাধ কেরন বা কােরার সােথ কথা বলেত চান তাহেল আপিন eঁর সােথ কথা বলেত পােরন

9 eকজন ধমর্যাজক বা ধেমর্র িবষেয় জিড়ত আর েকu ৷
9 িদ সামািরটানস ৷ যিদ আপিন সামািরটান-েদর সােথ কথা বলেত চান তাহেল কারাগােরর কমর্ীেদর জানান ৷ যিদ আপিন খুব
িবপযর্s বা িচিnত েবাধ কেরন বা যিদ মেন হয় আপিন িনেজর kিত করেত বা আtহতয্া করেত পােরন তাহেল সামািরটান-রা
হেলন েসi বয্িkরা যঁােদর সােথ আপিন eকােn কথা বলেত পােরন ৷ সামািরটানরা িদেন 24 ঘন্টা pstত থােকন ৷ আপিন
eকজন সামািরটােনর সােথ সাkাত করেত পােরন, েফােন eকােn কথা বলেত পােরন (আপনােক sানীয় নmরিট েচেয় িনেত
হেব) বা তঁােদর eখােন িলখেত পােরন
িkস
িপo বk 9090
sািলর্ং
FK8 2SA

9 an কেয়িদরা যঁােদর িলসনার (ে াতা) বা বািড (বnু) বলা হয় ৷আপিন খুব িবপযর্s বা িচিnত েবাধ করেল আপনার কথা
শুনেত o সহায়তা করেত িলসনার নােমর কেয়িদেদর pিশkণ েদoয়া হেয়েছ ৷ আপিন তঁােদর যা বলেবন তঁারা কারাগােরর
কমর্ীেদর তা বলেবন না, যিদ না তঁারা িচিnত হন েয আপিন িনেজর বা an কােরার kিত করেবন ৷েকান েকান কারাগাের
বািড-রাo থােকন৷ যিদ আপনার কােরার সােথ কথা বলেত iচ্ছা হয় তাহেল বািড কেয়িদরা আপনার কথা েশানার জn
uপিsত আেছন ৷ pেয়াজন েবাধ করেল আপিন তঁােদর যা বেলেছন তা বািডরা কারাগােরর কমর্ীেদর বলেত পােরন ৷

9 কারাগােরর আিধকািরক দশর্নাথর্ী ৷ েযসব কেয়িদেদর সােথ েবিশ সংখয্ায় েলাকজন েদখা করেত আেসন না বা যঁারা
কারাগােরর বাiেরর কােরা সােথ কথা বলেত চান ei sানীয় বয্িkরা তঁােদর সােথ েদখা কেরন ৷ aিফিসয়াল িpজন িভিজট
িলeজঁ aিফসার নােম পিরিচত কােরার সােথ কথা বেল ei বয্িkেদর েকান eকজনেক আপনার সােথ েদখা করােত বলুন৷
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an েয বয্িkরা আপনােক সাহাযয্ করেত পােরন
যিদ েকu আপনােক আঘাত করেছন বা আপনার সােথ িহংসাtক বয্বহার করেছন

9 aিবলেm কারাগােরর েয েকান কমর্ীর সােথ কথা বলুন৷ তঁারা আপনােক সাহাযয্ করেত পােরন৷
anাn িবষেয় সাহাযয্

9 anাn সংsারাo কেয়িদেদর সাহাযয্ কের ৷ uদাহরণsrপ, aথর্ o আiেনর মত িবষেয় িসিটেজনস aয্াডভাiস বুয্েরা
সাহাযয্ কের ৷ aয্ালকহিলক বা নারেকািটক aয্ােনািনমাস Dাগ বা মদয্পানজিনত সমsায় সাহাযয্ কের৷ আপনার কারাগাের
িক িক সাহাযয্ েপেত পােরন তা আপনার কারাগােরর কমর্ীেদর িজjাসা কrন৷
িদ িনu িbজ ফাuেNশন৷ ei সংsািট কারাগাের eেস েলাকজেনর সােথ েদখা কের o কারাগােরর পেরর জীবেনর জn ৈতরী
কের কেয়িদেদর সাহাযয্ কের ৷যিদ আপিন চান েয eকজন েsচ্ছােসবী আপনার কারাগাের eেস েদখা কের কারাগােরর
কমর্ীেদর সােথ কথা বলুন ৷ aথবা আপিন eখােন িনu িbজ ফাuেNশেনর সােথ েদখা করেত পােরন
িদ িনu িbজ ফাuেNশন
27e েমডoেয় িsTট
লNন
SW1P 2BD
েটিলেফান 0207 976 0779
কারাগােরর সমsা িনেয় কার সােথ কথা বলেবন

9 িদ iিNেপেNন্ট মিনটিরং েবাডর্ ৷ কারাগারgিল যােত s ু o nায়িন ভােব পিরচালনা করা হয় তা িনি ত করেত ei বয্িkরা
কারাগারgিল পরীkা কেরন ৷ তঁারা কারাগােরর হেয় কাজ কেরন না ৷ তঁারা sানীয় eলাকার েsচ্ছােসবী মাnষ ৷ যিদ আপিন
কারাগােরর জীবন সmেn েকান aিভেযাগ কেরন তাহেল আপিন iিNেপেNন্ট মিনটিরং েবাডর্-eর কােরার সােথ েদখা করেত
পােরন বা পেরর বার কারাগাের eেল সমg েবােডর্র সােথo েদখা করেত পােরন ৷ আপনােক eর জn eকিট িবেশষ ফমর্
ভরেত হেব ৷ iিNেপেNন্ট মিনটিরং েবাডর্-eর ফমর্ o িলফেলট আপনার কারাগােরর uiং-e পােবন ৷

9 eছাড়া আপিন কারাগােরর কমর্ী বা িpজনস aয্াN েpােবশন oমবাডসময্ান নােম পিরিচত eকজেনর কােছ aিভেযাগ করেত
পােরন৷ আেরা তেথয্র জn পৃ া 115 েদখুন ৷
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পিরবার o বnুেদর সােথ সmকর্ রাখা
আপনার পিরবার o বnুেদর সােথ েযাগােযাগ রাখেত আপনােক সাহাযয্ করা আপনার কারাগােরর পেk আবিশয্ক ৷
কারাগাের আপিন
• িচিঠ িলখেত পােরন
• েটিলেফান কল করেত পােরন
• েলাকজনেদর আপনােক েদখেত আসেত বলেত পােরন ৷
যিদ আপনার ei িবষয়gিলেত সাহােযয্র pেয়াজন হয় তাহেল েকান িpজন aিফসারেক আপনােক সাহাযয্ করেত বলুন৷

পিরবার o বnুেদর েদখা করেত আসা
মুখয্ িবষয়gিল (পেরর পাতায় আেরা কেয়কিট আেছ)

9 সাধারণত: কারাগাের েকu আপনার সােথ েদখা করেত আসার আেগ িভিজিটং aডর্ার নােম eকিট ফমর্ আপনােক ভরেত হেব
(যিদ না আপিন েদাষী সাবয্s না-হoয়া বা িসিভল কেয়দী হন)

9 কারাগােরর eকিট হলঘের েদখা করা যায়৷ কারাগােরর কমর্ীরা আপনােক বেল েদেবন েয হেলর েকান aংেশ আপনােক বসেত
হেব ৷

9 কারাগােরর গভনর্র েদখেত আসার িদন o সময় িঠক কেরন ৷ সাধারণত: জনসাধারেণর ছুিটর িদেন েদখা করেত আসা যায় না
(েযমন িkসমাস o isার)৷

9 কারাগােরর কমর্ীেদর িসdাn িনেত হেব েয িশশুরা আপনার সােথ েদখা করেত আসেত পাের িক না ৷ eিট িনভর্র কের আপিন
কী aপরাধ কেরেছন eবং কারাগাের আপনার আচরেণর মত িবষয়gিলর uপর ৷ যিদ তা হয়, কারাগােরর কমর্ীরা আপনােক তা
জানােবন৷
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9 সাধারণত pেতয্কবার 3 জন পযর্n pাpবয়s বয্িk েযেকান সংখয্ক িশশুেদর সােথ িনেয় আপনােক েদখেত আসেত পােরন৷
তঁােদর সকলেক eকi সমেয় েদখা করেত হেব ৷ eবং তঁােদর সকেলর নাম িভিজিটং aডর্াের থাকেত হেব ৷

9 িশশুেদর সােথ সাধারণত: েকান pাpবয়sেক থাকেত হেব ৷ িকnt েকান েকান কারাগাের 16 েথেক 18 বছর বয়সীরা িনেজরাi
েদখা করেত পাের ৷

9 েক আপনার সােথ েদখা করেত আসেছন তা েজেন েনoয়া ভাল ৷ যিদ eকi িদেন আেরকিট দল েদখা করেত আেসন তাহেল
তঁােদর হয়ত আপনার সােথ েদখা করেত েদoয়া হেব না ৷

9 িpজন সািভর্স aডর্ার 4410-e আেরা তথয্ আেছ ৷ লাiেbিরেত eর eকিট কিপ আেছ ৷
দিNত না হoয়া আর িসিভল কেয়িদেদর জn

9 সাধারণত: আপনার সােথ েদখা করার সময় িঠক করেত আপনার পিরবারেক কারাগাের েফান করেত হেব ৷ আপনােক িভিজিটং
aডর্ােরর ফমর্ ভরেত হেব না ৷

9 আপনােক সাধারণত: সpােহ 3 বার েদখেত আসার anমিত েদoয়া হেব ৷ pিতবার 1 ঘন্টা কের েদখা করা যােব ৷ ei
সাkাতgিলর 1িট সpাহােn হেত পাের ৷

9 েকান েকান কারাগাের আেরা al সমেয়র জn আেরা েবিশ িদন সাkাত করা যায়৷
9 আপিন আেরা েবিশ সংখয্ক বা েবিশ সমেয়র জn সাkােতর sেযাগ েপেত পােরন৷ egিল িনভর্র কের আপনার আচরণ o েকান
কারাগাের আপিন আেছন েসরকম িকছু িবষেয়র uপর ৷ পৃ া 64 েদখুন৷

9 সাধারণত: 3 জন পযর্n pাpবয়s েয েকান সংখয্ক িশশুেদর সােথ িনেয় pেতয্কবার আসেত পােরন ৷
9
9 যিদ িটেনজাররা (13 েথেক 19 বছর বয়সী) আপনােক েদখেত আেসন তাহেল কারাগােরর কমর্ীেদর েথেক যাচাi কের িনন ৷ েকান
েকান কারাগার িটেনজারেদর pাpবয়s িহসােব িবেবচনা কের ৷

9 আপিন হয়ত আপনার পিরবােরর কােরার সােথ িগেয় েদখা করেত পােরন িযিন an েকান কারাগাের েদাষী সাবয্s না হoয়া কেয়িদ
িহসােব আেছন৷ eটা সাধারণত: তখনi ঘটেত পাের যিদ আপনােদর dজেনরi আেরা eক মােসর জn কারাগাের থাকার সmাবনা
আেছ ৷ যিদ আপিন তা করেত চান তাহেল কারাগােরর কমর্ীেদর বলুন৷
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an সব কেয়িদেদর জn
9 pিত 4 সpােহ কমপেk 2 বার আপনার সােথ েকu েদখা করেত আসেত পােরন ৷ ei সাkাত 1 ঘন্টা পযর্n করা যােব ৷
9 কারাগাের আপনার আচরেণর িভিtেত আপিন আেরা কেয়কবার সাkােতর sেযাগ েপেত পােরন ৷ পৃ া 64 েদখুন ৷

েদখেত আসার বয্বsা িক কের করেত হেব
1. িভিজিটং aডর্ার নােম eকিট ফমর্ ভিতর্ কrন ৷ pিত 2 সpােহ আপিন eকিট নতুন িভিজিটং aডর্ার পােবন ৷
2. েয েয বয্িk আপনার সােথ েদখা করেবন বেল আপিন চান তঁােদর সকেলর নাম ফমর্িটেত িলখুন ৷ েকান িশশু আপনার
সােথ েদখা কের বেল আপনার iচ্ছা থাকেল তােদরo নাম িলখুন ৷
3. িভিজিটং aডর্ারিট আপিন যঁােদর সােথ েদখা করেত চান তঁােদর eকজেনর কােছ পাঠান৷
4. আপনার সােথ েদখা করেত আসার সময় েসi বয্িkেদর ফমর্িট সােথ আনেত হেব ৷

সাkাত করেত আসা সmেn an তথয্
an েকান কারাগাের আপনার পিরবােরর কােরার সােথ েদখা করা
আপনার েকান ঘিন আtীয় an েকান কারাগাের থাকেল আপিন তার সােথ েদখা করেত েযেত পােরন৷ eিট করেত
আপিন 3 মােস eকবার আেবদন করেত পােরন ৷ আপনােদর dজনেকi eর জn িভিজিটং aডর্ার ফমর্িট ভিতর্ করেত হেব ৷
ei সাkাতিটর বয্বsা করেত eকটু েবিশ সময় লাগেত পাের ৷
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যিদ আপনােক eমন েকান কারাগাের পাঠােনা হয় েযিট আপনার পিরবার বা বnুেদর েথেক aেনক দূের
• আপিন সাkাতgিল জমােত পােরন ৷ আপিন কমপেk 3িট েথেক 26িট পযর্n সাkাত জমােত পােরন ৷ egিলেক বেল
জমােনা সাkাত ৷ কারাগােরর কমর্ীেদর িজjাসা কrন েয িকভােব তা করেত হয় ৷ কারণ কারাগারgিলেত ভীড় েবিশ
বেল আপনােক হয়ত eর জn aেপkা করেত হেত পাের ৷
• আপিন গভনর্রেক িজjাসা করেত পােরন েয আপনােক আপনার পিরবার বা বnুেদর কাছাকািছ েকান কারাগাের al
সমেয়র জn পাঠােনা যায় িক না ৷ আপনার বতর্মান কারাগাের 6 মাস থাকার পর আপিন তা করেত পােরন৷
• আপনার নতুন কারাগােরর েদখা করার িনয়মgিল আপনােক েমেন চলেত হেব ৷
• আপিন আপনার পুরােনা কারাগাের িফের eেল আবার সাkাতgিল জমােত শুr করেত পােরন ৷

দশর্নাথর্ীেদর যাতায়ােতর খরেচর িবষেয় সাহাযয্
• েয বয্িkরা আপনার সােথ েদখা করেত আেসন তঁারা আপনােক েদখেত আসার জn তঁােদর যাতায়ােতর খরচ েমটােনার
জn িকছু aথর্ সাহাযয্ েপেত পােরন৷ তঁােদর 18 বছর বয়সী হেত হেব, েকান েবিনিফেটর দাবীদার হেত হেব eবং ei
সাহাযয্ েপেত হেল তঁােদর আয় খুব েবিশ হoয়া চলেব না ৷
• aয্ািসেsড িpজন িভিজটস িsম (সহায়তাপূণর্ কারাগার সাkাত pকl) নােম eকিট pকl েথেক aথর্ েপেত তঁােদর
eকিট ফমর্ ভিতর্ করেত হেব ৷
• িpজন সািভর্স aডর্ার 4405-e eবং েয হলঘের েলাকজন আপনার সােথ েদখা করেত আেসন েসখােন e’ িবষেয় আেরা
তথয্ আেছ ৷
• আপিন কারাগার, িভিজটর েসন্টার (দশর্নাথর্ী েকnd) eবং েয হেল বয্িkরা আপনার সােথ েদখা করেত আেস েসখান
েথেক বা aয্ািসেsড িpজন িভিজটস iuিনটেক ei িঠকানায় েযাগােযাগ কের ফমর্িট েপেত পােরন:
aয্ািসেsড িpজন িভিজটস iuিনট
িপo বk 2152
বািমর্ংhাম
B15 1SD
েটিলেফান 0845 300 1423 বা 0121 626 2000
(েসামবার েথেক শুkবার 10:15-11:45 eবং 14:15-15:45)
েটkটেফান: 0845 304 0800 (eকi সমেয়)
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িচিঠ
মুখয্ িবষয়gিল

9 িpজন সািভর্স aডর্ার 4411 আপনােক জানায় েয আপনার িচিঠেত কী কী থাকেত পাের আর কী কী পাের না ৷ যিদ আপিন
িpজন aডর্ারিটর aথর্ কী েস সmেকর্ িনি ত না হন তাহেল আপনার কারাগােরর কমর্ীেদর আপনােক সাহাযয্ করেত বলুন
কারণ আপনার িনয়মgিল জানা pেয়াজন ৷

9 আপিন pিত সpােহ িবনামূেলয্ eকিট কের িচিঠ পাঠােত পারেবন৷ eর aথর্ হল আপনােক ডাকিটেকেটর জn aথর্ িদেত
হেব না ৷ যিদ আপিন eকজন দিNত না-হoয়া কেয়িদ হন, আপিন pিত সpােহ 2িট িচিঠ িবনামূেলয্ পাঠােত পারেবন৷

9 আপিন েকান শািs েপেলo eিটর েকান পিরবতর্ন হেব না ৷
9 an েয েকান িচিঠ পাঠােনার জn আপনােক aথর্ পিরেশাধ করেত হেব ৷
9 যিদ েকান কারেণ েকান বয্িk আপনার সােথ েদখা করেত আসেত না পােরন তাহেল আপিন তঁার আসার পিরবেতর্
িবনামূেলয্ eকিট িচিঠ পাঠােত পােরন ৷

9 আপিন িবনামূেলয্ আেরকিট বাড়িত িচিঠ পাঠােত পােরন যিদ েকান িবেশষ বা জrরী িবষেয় আপনার eকিট িচিঠ পাঠােনার
pেয়াজন থােক ৷ uদাহরণsrপ, যিদ আপনােক drত an েকান কারাগাের চেল েযেত হেচ্ছ eবং আপনােক আপনার
পিরবারেক তা জানােত হেব ৷

9 আপনােক যতgিল iচ্ছা িচিঠ পাঠােনা েযেত পাের ৷

আপনার িচিঠgিল কতটা বয্িkগত?
• েয িচিঠgিল আপিন পাঠােবন বা পােবন েসgিলেক কারাগােরর কমর্ীরা খুেল েদখেবন৷ anমিত েনi eমন েকান িকছু
িচিঠর সােথ পাঠােনা হেচ্ছ না তা’ পরীkা করার জn eটা করা হয় ৷ eর বয্িতkম হল uিকল, আদালত eবং আর
িকছু েগাপনীয় সংsাgিল েথেক আসা িচিঠ ৷ পৃ া 47 েদখুন ৷
• কারাগােরর কমর্ীরা েবশীরভাগ িচিঠi পেড়ন না ৷ তেব সমেয় সমেয় তঁারা al িকছু িচিঠ পেড়ন ৷

43

িচিঠর িবষেয় আেরা িকছু
• কারাগােরর কমর্ীরা আপনার সবকিট িচিঠ হয়ত পড়েত পােরন যিদ
° আপিন কয্ােটগির (ে ণী) A-র কেয়িদ হন
° তঁারা মেন কেরন েয আপিন কারাগার েথেক পালােত পােরন
° তঁারা মেন কেরন েয আপিন িশশুেদর িবষেয় িবপjনক হেত পােরন (eিট anত pেতয্ক 6 মােস যাচাi করা হেব)
° আপিন েকান হয়রািনর aপরােধর জn আটক আেছন বা দিNত হেয়েছন
° আপনােক িনয়িntত করার েকান আেদশ বা iনজাংশন জাির করা হেয়েছ (eিট pেতয্ক 6 মােস যাচাi করা হেত
পাের)
° যিদ েকান কারেণ কারাগােরর কমর্ীরা মেন কেরন েয িচিঠেত যা আেছ তা কারাগার বা an কেয়িদেদর পেk
িবপjনক হেত পাের ৷

েটিলেফান কল
মুখয্ িবষয়gিল (পেরর পাতায় আেরা কেয়কিট আেছ)

9 কারাগােরর কমর্ীরা আপনােক eকিট ফমর্ েদেবন যােত েয েয েটিলেফান নmের আপিন কল করেত চাiেত পােরন তার eকিট
তািলকা িলখেবন ৷ uদাহরণsrপ, আপনার পিরবােরর সদs, বnুরা o আপনার uিকল ৷

9 কারাগােরর কমর্ীেদর তারপর বলেত হেব েয ei তািলকা িঠক আেছ িক না ৷ েকান েকান েkেt, কারাগােরর কমর্ীরা আেগ
anমিত না িদেলo আপিন েকান eকিট নmের েফান করেত পারেবন ৷ eটা িনভর্র করেব আপনার িনরাপtা কয্ােটগির কী
তার uপের৷

9 কারাগােরর কমর্ীরা আপনােক eকিট নmর েদেবন যার নাম PIN নmর ৷ pেতয্কিট েফান কল করার আেগ আপনােক ei
নmরিট টাiপ করেত হেব ৷

9 আপিন েফান বয্বহােরর িকছু িনয়ম েমেন চলার িবষেয় রািজ আেছন বেল আপনােক eকিট কাগজ সi করেত হেব৷
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9 আপিন আপনার কেলর মূলয্ েkিডট িকেন েমটােত পােরন৷ eখােনi আপিন pথেম aথর্ খরচ করেবন ৷ pেতয্কবার
আপিন েকান কল করেল কেলর aথর্ eর েথেক েকেট েনoয়া হেব ৷

9 আপনার বয্িkগত নগদ বা েরাজগার করা aথর্ িদেয় কারাগােরর েদাকান েথেক েkিডট িকনেত পােরন৷
9 কারাগাের থাকাকালীন আপনার আচরেণর uপর িনভর্র কের আপিন হয়ত আেরা েবিশ সময় েটিলেফান করেত
পারেবন৷পৃ া 64 েদখুন৷

9 যিদ আপনার uিকেলর সােথ জrরীভােব কথা বলার pেয়াজন হয় তাহেল আপিন আেরকিট আরo eকাn েটিলেফান
বয্বহার করেত চাiেত পােরন৷aথবা যিদ an েকান grtপূণর্ কারণ থােক৷ গভনর্র িসdাn েনেবন েয আপিন তা করেত
পারেবন িক না ৷
িpজন সািভর্স aডর্ার 4410-eর aধয্ায় 4-e আেরা তথয্ আেছ ৷ লাiেbিরেত eর eকিট কিপ আেছ৷

যিদ আপনার পিরবার বা বnুরা an েকান েদেশ থােকন
• an কলgিল করা ছাড়াo আপিন সাধারণত: তঁােদর কােছ িবনামূেলয্ pিত মােস 1িট কল করেত পারেবন ৷ ei
কলিট 5 িমিনট লmা হেত পাের ৷ আপিন ei কল িবনামূেলয্ করার sেযাগ পােবন না যিদ আপনার পিরবার বা
বnুরা গত মােস আপনার সােথ েদখা কের িগেয়েছন৷
• িবেদশী নাগিরেকরা (েয বয্িkেদর iuেক-র পাসেপাটর্ েনi) বা েয কেয়িদেদর an েকান েদেশ ঘিন আtীয় আেছ
তঁারা ei েদেশর পিরবার বা বnুেদর সােথ কথা বলেত আেরা েবিশ বয্িkগত aথর্ বয্বহার কের পােরন৷

আপনার েফান কলgিল কতটা বয্িkগত?
• যিদ আপিন uচ্চ বা aসাধারণ ঝুিঁ কর কয্ােটগির A–র কেয়িদ হন তাহেল কারাগােরর কমর্ীরা আপনার সব কল
শুনেত পােরন৷
• যিদ তা না হয়, কারাগােরর কমর্ীরা আপনার িকছু কল শুনেত পােরন৷
• কারাগােরর কমর্ীরা েফান কেল dিদেকর েলােকর কথাi শুনেত পােরন৷ তঁারা েফান কলিট েটপ করেতo পােরন
যােত তঁােদর কােছ eকিট কিপ থােক ৷
• কারাগােরর কমর্ীরা আপনােক জানােবন েয ei কারাগাের তা ঘটেত পাের িক না৷
• যিদ আপিন eমন িকছু বেলন যা আপনার বলার কথা নয়, কারাগােরর কমর্ীরা আপনার কল বn কের িদেত পােরন৷
• যিদ আপনার কল আপনার uিকল বা েকান েবসরকারী সংsার সােথ হয় তাহেল কমর্ীরা আপনার কল শুনেবন না ৷
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িববাহ (িনকাহ) করা বা েকান িসিভল পাটর্নারিশেপ জিড়ত হoয়া
• আপিন কারাগাের থাকাকালীন িববাহ করেত বা েকান িসিভল পাটর্নারিশেপ জিড়ত হবার জn আেবদন করেত পােরন৷
• eিট করেত eকিট anেরাধ ফমর্ ভrন বা গভনর্রেক িলখুন eবং তা েপঁৗেছ িদেত কারাগােরর কমর্ীেদর িদন৷
• গভনর্র িসdাn েনেবন েয ei িববাহ বা িসিভল an ান কারাগাের হেব, aথবা কাছাকািছ েকান েরিজsার aিফেস হেব৷
• আপনােক o আপনার পাটর্নারেক সমs বয্বsা করেত হেব ৷ uদাহরণsrপ, আপনােক সিঠক বয্িkেদর েযাগােযাগ
করেত হেব, সিঠক ফমর্gিল ভরেত হেব eবং সব খরচ েমটােত হেব ৷
• ধমর্যাজক আপনােক িকছু িকছু বয্বsা করেত সাহাযয্ করেত পােরন৷

আেরা তথয্
• িpজন সািভর্স aডর্ার 4450-e িববাহ করার িবষেয় আেরা তথয্ আেছ৷
• িpজন সািভর্স aডর্ার 4445-e িসিভল পাটর্নািশর্েপর িবষেয় আেরা তথয্ আেছ৷
আপিন egিলর কিপ লাiেbিরেত েপেত পােরন৷
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আপনার uিকল বা an েকান aিধকারীর সােথ েযাগােযাগ করা
আপনার uিকল, আদালত বা an আিধকািরক সংsােক uেdশয্ কের েলখা বা তােদর েথেক
আসা িচিঠ
• কারাগােরর কমর্ীরা আiনী িবষেয় আপনার uিকল বা আদালত েথেক েকান িচিঠ খুলেবন না বা পড়েবন না যিদনা তা করার
েকান যেথ ভাল কারণ থােক ৷ eিটেক বেল rল (িনয়ম) 39-eর িচিঠ ৷
• কারাগার, েpােবশন oমবাডসময্ান, আপনার MP eবং সামািরটানেদর মত িকছু an সংsাgিলেক েলখা িচিঠgিলর িবষেয়o
িনয়ম eকi ৷ ei সংsাgিলর তািলকার জn িpজন সািভর্স aডর্ার 4411 েদখুন ৷ লাiেbিরেত eর eকিট কিপ আেছ ৷

আপনার uিকল, আদালত বা an আিধকািরক সংsােক িচিঠ পাঠােত হেল
কারাগােরর কমর্ীেদর পাঠােনার জn েদoয়ার আেগ আপনার নাম o িঠকানা ছাড়াo ei তথয্gিলo আপনােক খােমর uপর
িলখেত হেব
• আপনার uিকল বা আদালেতর জn িচিঠর খােমর uপর িpজন rল 39 িলখুন৷
• an আিধকািরক বয্িkেদর িচিঠর খােমর uপের কনিফেডনিশয়াল aয্ােkস (েগাপনীয় pেবশািধকার) কথািট িলখুন৷

আপনার uিকল, আদালত বা an আিধকািরক সংsা েথেক িচিঠ েপেত হেল
েয বয্িk আপনােক িচিঠ পাঠােবন তঁােক খােমর uপর eigিল িলখেত হেব
• আপনার নাম o িpজন নmর
• তঁােদর িঠকানা o েফান নmর
• িpজন rল 39 বা কনিফেডনিশয়াল aয্ােkস
• আপনার uিকলেক খােম sাkর করেত হেব ৷ তারপর তা an eকিট খােম ভের তা গভনর্েরর িঠকানায় পাঠােত
হেব ৷ বা তার বদেল তঁারা িচিঠিটর সােথ eকিট েছাট েনাট িলখেত পােরন ৷
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• যিদ িচিঠিট আiনিবষয়ক হয় তাহেল আপনােক তার uপর শুধু rল 39 িলখেত হেব ৷
• যা পাঠােনার িনয়ম েনi eমন িকছু িচিঠেত ভরা আপনার uিচত নয় ৷
• কারাগােরর কমর্ীরা যিদ মেন কেরন েয িকছু গNেগাল আেছ তাহেল আপনার সামেনi িচিঠিট খুলেত পােরন ৷ তঁারা তা
করেত পােরন িক না তা জানেত pথেম তঁােদর গভনর্র বা িডেরkেরর সােথ কথা বলেত হেব ৷

আপনার uিকল, আদালত বা an আিধকািরক বয্িkর েদখা করেত আসা বা েটিলেফান কল
• আপনার uিকল o anাn আিধকািরক পিরদশর্করা (েযমন আiন সংkাn েলাকজন) আপনার সােথ কারাগাের eেস
েদখা করেত পােরন৷
• যখন ei বয্িkরা আপনার সােথ েদখা করেবন তখন eকজন কারাগােরর aিফসার uপিsত থাকেবন ৷ িকnt তঁারা দূের
থাকেবন যােত আপিন কী বলেছন তা’ তঁারা শুনেত না পােরন৷
• আপনার uিকল o anাn আiনসংkাn বয্িkেদর আপিন েয েফানকল করেবন তা কারাগােরর কমর্ীরা শুনেবন না ৷

সংবাদপt, িটিভ, েরিডo বা ময্াগািজনgিলর সােথ েযাগােযাগ
আপিন সংবাদপt, িটিভ, েরিডo বা ময্াগািজনেক িলখেত পােরন যতkণ না
° আপিন আপনার করা বা an কােরা করা েকান aপরােধর িবষেয় িলখেছন (যিদ না eিট aপরাধ, দিNত হoয়া,
nায়, দNােদশ েদoয়া বা কারাগার পিরেষবার িবষেয় grতর িকছু জানায়)
° আপিন েকান কেয়িদ বা কারাগােরর কমর্ীেদর েকান সদেsর িবষেয় িকছু েলেখন, েযখােন পির ার েবাঝা যায়
িতিন েক ৷ uদাহরণsrপ, আপিন েকান বয্িkর নাম িলখেত পারেবন না ৷
° আপিন িচিঠর িবষেয় সকল িনয়মgিল েমেন চেলন
° আপিন িকছু করার জn aথর্ না পান (যিদ না আপিন দিNত না-হoয়া কেয়িদ হন)৷

আপিন সাংবািদকেদর েথেক েকান েফান কল েপেত পােরন িক না, বা তঁারা eেস আপনার সােথ েদখা করেত পােরন িক না,
তা’ আপনােক গভনর্র বা িডেরkেরর েথেক েজেন িনেত হেব ৷
িpজন সািভর্স aডর্ার 4470-e আেরা তথয্ আেছ৷ লাiেbিরেত eর eকিট কিপ আেছ৷
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কারাগার জীবন

আপনার িpজন (কারাগার) নmর
আপিন pথম কারাগাের eেল আপনােক eকিট িpজন নmর েদoয়া হেব ৷ ei নmরিট আপিন an কারাগাের sানাnিরত
হেলo eকi থাকেব৷ ei নmরিট কমর্ীেদর আপনার o আপনার িজিনসপেtর িহসাব রাখেত সাহাযয্ কের ৷

আপনার কারাগােরর েরকডর্
আপনার কারাগােরর েরকডর্ হল আপনার িবষেয় তথয্ যা কারাগার কাগেজ o কিmuটাের সংরিkত কের রােখ ৷
eেত anগর্ত হল ei ধরেনর িবষয়, েযমন

°

আপনার নাম o জn তািরখ

°

েয েসেল আপিন আেছন

°

আপিন কেব আদালেত িগেয়িছেলন েসi িবষেয় তথয্

°

আপিন কারাগাের থাকাকালীন আপনার িবষেয় েকান রায়

°

আপনার sােsয্র িবষেয় তথয্

°

আপনার চাকরী বা িশkার িবষেয় তথয্

িpজন সািভর্স aডর্ার (কারাগার পিরেষবার aডর্ার=PSO) o িpজন সািভর্স iনsTাকশনস (কারাগােরর
পিরেষবার িনেদর্শাবলী=PSI)
egিল কারাগােরর িনয়মাবলীর o িকভােব কারাগারgিল কাজ কের তার বয্াখয্া কের৷
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আপনার িবষেয় তথয্ িদেয় কারাগােরর কমর্ীরা কী কেরন

9 কারাগােরর কমর্ীরা আপনার িবষেয় তথয্ বয্িkগত িহসােব রাখেবন৷ িকnt তােদর ei তথয্ পুিলশ বা আদালেতর মত
an কাuেক েদখােত হেত পাের৷

9 কারাগাের আপনার িবষেয় েয তথয্ রাখা হয় তা আপিন েদখেত চাiেত পােরন৷ যিদ আপিন সকল তথয্ েদখেত চান
আপনােক £10 িদেত হেব৷

9 eিট করেত আপনােক সাবেজk aয্ােkস িরেকােয়s ফমর্ (িবষয় বয্বহােরর anেরাধ ফমর্) ভিতর্ করেত হেব ৷ কারাগােরর
eকজন aিফসােরর কােছ eিট েচেয় িনন ৷ বা তা চাiেত আপিন কাগেজ eকিট েনাট িলখেত পােরন৷

9 ফমর্ বা েনাটিট িডিসিpন/ কাsিড aিফস বা পােসর্ােনল দpের পাঠান৷
9 আiন anযায়ী কারাগারেক িকছু িকছু তথয্ aবশয্i আপনার েথেক েগাপন রাখেত হেব ৷ uদাহরণsrপ, েকান aপরােধর
রহsেভদ করার জn বয্বhত হেচ্ছ eমন েকান তথয্ তারা আপনােক িদেত পারেব না ৷

9 িpজন সািভর্স aডর্ার 9020-e আেরা তথয্ আেছ৷ লাiেbিরেত eর eকিট কিপ আেছ৷
9 কারাগার িকভােব আপনার সmেকর্ তথয্ বয্বহার কেরন তার িবষেয় আেরা জানেত আপিন eখােন িলখেত পােরন
িদ iনফরেমশন ময্ােনজার
eiচ eম িpসন সািভর্স
rম 330
েবল হাuস
জন আiিsপ িsTট
লNন
SW1P 4LH
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আপনার িনরাপtা কয্ােটগির (ে ণী)
uপেযাগী শbসমূহ
unুk কারাগার ৷ei কারাগারgিলেত an কারাগারgিল েথেক ঘুের েবড়ােনার o কাজকমর্ করার জn আপনার েবিশ sাধীনতা
আেছ ৷ আপনার হয়ত িনজs kঠুির eবং িনেজর চািব থাকেব ৷ যিদ কমর্ীরা মেন কেরন েয আপনােক িবশব্াস করা যায় তাহেল
আপনােক unুk কারাগাের রাখা হেত পাের ৷
বd কারাগার ৷ েবিশরভাগ কেয়িদ বd কারাগাের থােকন৷ ei কারাগারgিল িনরাপদ eবং egিল েথেক মাnষ পালােত পাের
না৷

আপনার িনরাপtা কয্ােটগির (ে ণী) কী?
• আপনার িনরাপtার ে ণী িনভর্র করেব আপিন িক ধরেনর কেয়িদ তার uপের৷
• কারাগােরর কমর্ীরা িকছু িকছু িজিনস িবেবচনা করেবন, েযমন আপিন anেদর kিত করেত পােরন িক না, বা কারাগার
েথেক পালােত েচ া করেত পােরন িক না, eবং আপিন পালােল কতটা িবপjনক হেবন৷
• কারাগােরর কমর্ীরা িসdাn েনেবন েয আপিন েকান িনরাপtা ে ণীেত থাকেবন o তা’ আপনােক জানােবন৷
• যিদ আপিন uচ্চ িনরাপtা ে ণীেত থােকন (েযমন A বা B) আপনার কারাগােরর an কেয়িদেদর তুলনায় েকান িকছু
করার কম sাধীনতা থাকেব৷ কারাগােরর কমর্ীরা আপনার uপর েবিশ েখয়াল রাখেবন যােত আপিন পালােত না পােরন৷
• alবয়সী aপরাধীেদর pাpবয়s কেয়িদেদর েথেক আলাদা িনরাপtার ে ণী থােক৷
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pাpবয়sেদর িনরাপtার ে ণীgিল eখােন েদoয়া হল
1. ে ণী A ৷ei েkেt কারাগােরর কমর্ীরা মেন কেরন েয আপিন কারাগােরর বাiের কােরার kিত করেবন
eবং/aথবা আপিন পালােত েচ া করেবন, তাi আপনার পালােনা আটকােত যা যা সmব সবিকছু করা হেব ৷
2. ে ণী B ৷ei েkেt কারাগােরর কমর্ীরা মেন কেরন েয আপনার পালােনার েকান sেযাগ থাকা uিচত নয়৷
3. ে ণী C ৷ei েkেt কারাগােরর কমর্ীরা মেন কেরন েয আপিন পালােবন না, িকnt আপনােক eতটা িবশব্াস করা
যায় না েয আপনােক unুk কারাগাের রাখা েযেত পাের ৷
4. ে ণী D ৷ei েkেt কারাগােরর কমর্ীরা মেন কেরন েয আপনােক unুk কারাগাের রাখার মত িবশব্াস করা যায়৷

alবয়s aপরাধীেদর িনরাপtার ে ণীgিল eখােন েদoয়া হল

1. ে ণী A ৷ei েkেt কারাগােরর কমর্ীরা মেন কেরন েয আপিন কােরার kিত করেবন eবং alবয়s aপরাধীেদর
সংsা আপনার পালােনা েথেক আটকােত যা যা সmব সবিকছু করেত হেব ৷
2. িনয়িntত aবsা৷ ei েkেt কারাগােরর কমর্ীরা মেন কেরন েয আপনােক alবয়s aপরাধীেদর সংsার eক
িনরাপদ aংেশ রাখা uিচত ৷
3. বd aবsা ei েkেt কমর্ীরা মেন কেরন েয আপনােক িনেয় ঝুিঁ ক কম, িকnt eখনo আপিন েকান unুk alবয়s
aপরাধীেদর সংsায় রাখার মত িনরাপদ নন৷
4. unুk aবsা ৷ ei েkেt কমর্ীরা মেন কেরন েয আপনােক unুk alবয়s aপরাধীেদর সংsায় রাখার মত
িবশব্াস করা যায়৷
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আপনার িনরাপtা ে ণী সিঠক িকনা তা িনি ত করেত পরীkা
কারাগােরর কমর্ীরা পরীkা করেত থাকেবন েয আপিন সিঠক িনরাপtা ে ণীেত আেছন িক না৷ যিদ তঁারা মেন কেরন েয
আপিন আেরা িনরাপদ বা িবপjনক হেয় uেঠেছন তাহেল তঁারা আপনার িনরাপtা ে ণী বদেল িদেত পােরন৷
• যিদ আপনার দেNর েময়াদ 1 েথেক 4 বছেরর মেধয্ হয়
কারাগােরর কমর্ীরা pিত 6 মােস আপনার িনরাপtা ে ণীর িদেক নজর েদেবন৷
• যিদ আপনার দেNর েময়াদ 4 বছেরর েবিশ হয়
কারাগােরর কমর্ীরা pিত বছর আপনার িনরাপtা ে ণীর িদেক নজর েদেবন৷
• যিদ আপিন ে ণী A কেয়িদ হন
িpজন সািভর্স েহড aিফেস কাজ করা কমর্ীরা আপনার িনরাপtা ে ণী পরীkা করেবন ৷
• যিদ আপিন ে ণী D কেয়িদ হন
কারাগােরর কমর্ীেদর আপনার িনরাপtা ে ণীর িদেক নজর েদoয়ার িবেশষ pেয়াজন হেব না৷
আপিন যিদ মেন কেরন েয আপনার িনরাপtা ে ণী ভুল তাহেল েসi িবষেয় আপিন aিভেযাগ করেত পােরন৷ পৃ া 110
েদখুন৷

আপনার দN আপিন েকাথায় েভাগ করেবন
9 আপনােক েয আদালত দNােদশ িদেয়েছ তার কাছাকািছ েকান sানীয় কারাগার বা alবয়s aপরাধীেদর সংsায় আপিন
আপনার দNেভাগ শুr করেবন৷

9 যিদ আপনার দN al সমেয়র জn হয় তাহেল আপিন eকi কারাগাের থাকেত পােরন৷
9 যিদ আপনার দN আেরা েবিশ সমেয়র জn হয় তাহেল আপনােক িকছুিদেনর মেধয্i an কারাগাের বদিল করা হেব৷
9 েকান কারাগাের আপিন থাকেবন তা আপিন বাছেত পারেবন না ৷ িকnt আপনার পিরবার বা বnুেদর কাছাকািছ েকান
কারাগাের েযেত চাiেল আপিন কারাগােরর কমর্ীেদর anেরাধ করেত পােরন৷ তারা হয়ত eিবষেয় সাহাযয্ করেত পােরন৷

9 an কারাগাের sানাnিরত হেত aেনক সময় লাগেত পাের কারণ aেনক কেয়িদ কারাগার বদল করেত চান৷
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িবিভn ধরেনর কারাগার
1. sানীয় কারাগার
• আপিন pথেম েকান sানীয় কারাগার বা alবয়s aপরাধীেদর সংsায় যােবন যিদ আপিন

°
°

সেবমাt দিNত হেয়েছন বা আদালত েথেক দN েপেয়েছন
আটক আেছন o আপনার িবচােরর জn aেপkা করেছন

• আপনােক eখােন আপনার িনরাপtা ে ণী েদoয়া হেব ৷
• আপিন হয় eখােন থাকেবন নয় an েকান কারাগার বা alবয়s aপরাধীেদর সংsায় চেল যােবন৷ eিট িনভর্র করেছ
আপনার দেNর েময়াদ কতিদেনর তার uপের৷
• sানীয় কারাগারgিল সবকিটi বd কারাগার৷

2. pিশkণ কারাগার
• আপিন sানীয় কারাগাের েপঁৗছােনার পেরi আপনােক pিশkণ কারাগাের পাঠােনা হেত পাের৷
• pিশkণ কারাগারgিল বd বা unুk কারাগার হেত পাের৷
• ei কারাগারgিলেত আপিন পাঠয্kেম বা pিশkেণ aংশ িনেত পােরন যা মুk হoয়ার পের an েকান aপরাধ করা
েথেক আপনােক িবরত থাকেত সাহাযয্ করেত পাের৷ আপনােক pিশkণ বা পাঠয্kম েপেত িকছুিদন aেপkা করেত
হেত পাের৷

3. alবয়s aপরাধীেদর সংsা
• egিল হল 15 েথেক 21 বছর বয়সী alবয়sেদর জn যঁারা েকান aপরাধ কেরেছন৷
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িবিভn ধরেনর কারাগার সmেn আেরা িকছু

4. কড়া িনরাপtার কারাগারgিল
• egিল েসi কেয়িদেদর জn যঁােদর ে ণী A বা B িনরাপtা কয্ােটগির৷
• বতর্মােন 8িট কড়া িনরাপtার কারাগার আেছ৷ egিল হল: েবলমাশর্, াঙ্কলয্াN, ফুল সাটন, লং লারিটন, ময্ানেচsার,
oেয়কিফl, েহায়াiটমুর, o uডিহল৷

5. েবসরকারী সংsাgিল পিরচািলত কারাগারgিল

(কখনo কখনo চুিkবd কারাগার বলা হয়)
• ei কারাগারgিল েবসরকারী সংsা dারা পিরচািলত৷
• an কারাগােরর কেয়িদেদর মত eখানকার কেয়িদেদর eকi িনয়মাবলী েমেন চলেত হয় eবং eকi aিধকার থােক৷
• িকছু কমর্চারী আলাদা হন৷ uদাহরণsrপ, েবসরকারী কারাগােরর পিরচালনা কেরন িডেরkর নােম পিরিচত eকজন,
গভনর্র নন৷
• কারাগােরর aিফসারেদর িpজন কাsিড aিফসার বলা হয়৷
• বতর্মােন 11িট েবসরকারী কারাগার আেছ৷ egিল হল: alেকাসর্, aয্াশিফl, েbাঞ্জিফl (মিহলা), ডনকাsার, ডাভেগট,
ফেরs বয্াংক, েলাডhাম gাঞ্জ, পাকর্, িপটারবরা (পুrষ o মিহলা), রাi িহল eবং িদ olস৷
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আপিন কারাগাের কী কী রাখেত পােরন বা পােরন না
মুখয্ িবষয়gিল

9 আপিন কারাগাের aেনক িজিনস রাখেত পােরন না৷
9 দশর্নাথর্ীরা যখন আপনার সেঙ্গ েদখা করেত আসেবন তখন আপিন যা রাখেত পারেবন না eমন aিতিরk িজিনস তঁােদর িদেয়
েদoয়া uিচত ৷

9 আপনার যিদ েকান দামী বা মূলয্বান িজিনস থােক, যিদ তা আপিন বাiের পািঠেয় েদন বা দশর্নাথর্ীেদর িদেয় েদন তাহেল
ভােলা হয় ৷ eর কারণ হল যিদ আপনার িজিনসgিল হািরেয় যায় বা েভেঙ্গ যায় তাহেল কারাগার িকছু করেত পারেব না, যিদ
না েদখােনা যায় েয তা কারাগােরর কমর্ীরা তা’ কেরেছন৷

9 েকান িকছু যা আপিন রাখেত পােরন না বা দশর্নাথর্ীেদর িদেত পােরন না েসgিলেক eকিট বয্ােগ মুখ আঁটা aবsায় কারাগােরর
িভতের বা বাiের িনরাপেদ েরেখ েদoয়া হেব যতিদন না আপিন চেল যান৷

9 কারাগােরর কমর্ীরা আপনােক eকিট ফমর্ (সmিtর কাডর্) sাkর করেত বলেবন
° eিট জানােত েয আপিন কারাগাের েপঁৗছেনার পের কারাগােরর কমর্ীরা বয্াগgিলেত কী রাখেলন eবং বয্াগgিল আপনার
সামেনi বn করা হেয়েছ
° eিট বলেত েয আপিন েকান নতুন কারাগাের েপঁৗছােনার বা ছাড়ার সময় আপনার িজিনসgিল সব িঠক আেছ
° eিট বলেত েয আপনােক েছেড় েদoয়ার সময় আপনার িজিনসgিল সব িঠক আেছ৷

9 যখন আপনােক কারাগার েথেক েছেড় েদoয়া হেব তখন েয িজিনসgিল আপনার রাখার anমিত েনi বা যা আiনিবেরাধী
েসgিল ছাড়া আপিন আপনার সব িজিনস েফরত েপেয় যােবন ৷
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আপনার kঠুিরেত আপিন িক িক রাখেত পােরন
• 2িট বােk ভরা যায় eমন িজিনস আপিন আপনার kঠুিরেত রাখেত পােরন৷
• eছাড়াo আপনার কােছ থাকেত পাের
° eকিট িsিরo বা eমন িকছু েযখােন গান বাজােনা েযেত পাের
° eকটু বড় eকটা িকছু ৷ uদাহারণsrপ, eকিট িগটার
° আiনিবষয়ক কাগজপt যা আপনার রাখার anমিত আেছ৷
• আপনার কােছ েয েবিশ িজিনস বা ভুল িজিনস েনi তা’ িনি ত করেত কারাগােরর কমর্ীরা মােঝমােঝi পরীkা করেবন ৷
• আপনােক হয়ত আপনার েসল-e িকছু িকছু িজিনস রাখার aিধকার aজর্ন করেত হেব ৷ পৃ া 64 েদখুন৷

আপিন িক িক িজিনস আপনার kঠুিরেত রাখেত পােরন তার eকিট তািলকা নীেচ েদoয়া হল৷ eিট িবিভn কারাগাের িবিভn
রকম হেত পাের eবং আপনার িনরাপtা ে ণী কী তার uপর িনভর্র করেত পাের ৷

আপিন ei িজিনসgিল হয়ত রাখেত পােরন
9 সংবাদপt, বi o ময্াগািজন৷
9 গান বাজােনার েকান যnt eবং iয়ারেফান৷
9 eকিট কমিপuটার eবং তার আnসিঙ্গক িজিনসgিল েযমন, ফ্লিপ িডs ৷
9 ধূমপান করার জn েয েয িজিনসgিল আপনার pেয়াজন৷ দিNত হoয়া কেয়িদরা 62.5 gাম পযর্n খুচেরা তামাক বা
80িট িসগােরট বা িসগার aথবা িমেল িমেশ dিটi রাখেত পােরন ৷ দিNত না হoয়া কেয়িদরা 137.5 gাম পযর্n
খুচেরা তামাক বা 180িট িসগােরট রাখেত পােরন৷ আপনােক শুধু আপনার kঠুিরেতi ধূমপান করেত েদoয়া হেব৷

9 iেলকTিনক েগম সহ েখলার জn িকছু েগম ৷
9 িকছু শেখর িজিনস৷ েযমন আটর্ বা েলখা ৷
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আপনার েসেল আর যা যা িজিনস আপিন হয়ত রাখেত পােরন
9 1িট পািখর খঁাচা eবং eকিট েছাট পািখ (যিদ কারাগারিট খঁাচায় রাখা পািখর anমিত েদয় তেবi, েবিশ কারাগার
তা েদয় না)৷

9 eকিট ঘিড় ৷
9 eকিট ৈবdয্িতক দািড় কামােনার যnt ৷
9 যিদ আপনার েকান pিতবnকতা থােক তাহেল েয িজিনসgিল আপনােক সাহাযয্ করেত পাের৷
9 বয্াটাির ৷
9 pসাধন dবয্ (টুথbাশ, টুথেপs o িডoেডােরন্ট iতয্ািদ)৷
9 eকিট িবেয়র আংিট o eকিট সাধারণ আংিট ৷
9 eকিট েমেডল বা লেকট ৷
9 বi eবং আপনার ধমর্িবষয়ক anাn বst eবং ধূপ ৷
9 ফেটা eবং ছিব (যিদ তা কঁাচিবহীন ে েম রাখা হয়)৷
9 শুেভচ্ছার কাডর্ (েযমন জnিদেনর কাডর্, যিদ েসgিলর uপর েকান পয্ািডং না থােক)৷
9 eকিট কয্ােলNার eবং eকিট ডােয়ির বা পােসর্ানাল aগর্ানাiজার৷
9 eকিট িঠকানার বi ৷
9 ডাকিটিকট o খাম ৷
9 oষুধ (কমর্ীরা জানােবন তা আপিন আপনার kঠুিরেত রাখেত পারেবন িক না)৷
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যিদ আপিন an েকান কারাগাের sানাnিরত হন eবং আপনােক সারারাত েকাথাo থাকেত হয়
আপিন ei িজিনসgিল িনেত পারেবন: সাবান, ফ্লােনল, িচrিন, টুথbাশ, টুথেপs, েরজর, দািড় কামােনার িkম, শয্াmু,
িডoেডােরন্ট, েরিডo, বi, কলম o কাগজ৷ আপনার িজিনসপেtর েখয়াল রাখা o িনি ত করা েয তা িনরাপদ আপনারi
দািয়t৷

আপনার aথর্
মুখয্ িবষয়gিল

9 আপনার বnু বা পিরবােরর েলাকজন কারাগাের থাকার সময় আপনােক aথর্ পাঠােত পােরন৷
9 ei aথর্েক বেল বয্িkগত aথর্৷
9 ei aথর্ আপনার কােছ সরাসির আসেত পাের না ৷ তা আপনার জn কারাগার েরেখ েদেব৷
9 আপিন aথর্ খরচ করেত পােরন৷ কতটা খরচ করেত পারেবন তা িনভর্র করেব কারাগাের আপিন কত ভােলা আচরণ কেরন
তার uপর৷

9 uদাহরণsrপ, আপিন যিদ eকজন দিNত কেয়িদ হন তাহেল আপিন pিত সpােহ £4.00, £15.50 বা £25.50 খরচ
করেত পারেবন৷ eিট িনভর্র করেব আপিন কত ভােলা আচরণ কেরন তার uপর ৷

9 আপিন যিদ eকজন দিNত কেয়িদ না হন তাহেল আচরেণর uপর িনভর্র কের আপিন pিত সpােহ £22, £47.50 বা
£51.00 খরচ করেত পারেবন ৷

9 ei িবষেয় আেরা তথয্ আপিন পৃ া 64-েত জানেত পােরন৷
9 গভনর্র কখেনা কখেনা আপনােক আপনার িনেজর aথর্ েবিশ খরচ করেত িদেত পােরন৷ uদাহরণsrপ, আপনার যিদ েকান
আiনসংkাn িবষেয় aথর্ pেয়াজন হয়, aথবা আপিন যিদ eকজন িবেদশী নাগিরক কেয়দী হন eবং an েদেশ আপনার
পিরবারেক আপনার েফান করার pেয়াজন হয়৷

59

আপনার বnু বা পিরবােরর মাnেষরা িকভােব আপনােক কারাগাের aথর্ পাঠােত পােরন
• তঁােদর েচক বা েপাsাল aডর্ার পাঠােনার েচ া করা uিচত ৷ egিল HM িpজন সািভর্েসর নােম ৈতরী করােত হেব o
গভনর্রেক পাঠােত হেব৷
• যিদ তঁােদর নগেদ aথর্ পাঠােত হয় তােদর িচিঠিটর সােথ eকিট েনাট িলখেত হেব েয খােম কতটা aথর্ আেছ৷ I
• ei িজিনসgিল তঁােদর িচিঠর খােমর uপের িলখেত হেব

°
°

তঁােদর নাম o িঠকানা
আপনার নাম o িpজন নmর৷

কারাগােরর েদাকান – eেক কয্ািন্টন-o বলা হয়
• আপিন pিত সpােহ ei েদাকান েথেক তামাক, বয্াটাির, িমি o pসাধেনর dবয্ (েযমন টুথbাশ o িডoেডােরন্ট) িকনেত
পােরন ৷
• pেতয্ক কারাগােরর েদাকােন িবিভn িজিনস থাকেব ৷
• যিদ আপনার িবেশষ িকছু লােগ, েযমন আপনার চুল বা tেকর জn েকান িকছু, তাহেল েদাকানিটেত িজjাসা কrন েয
তঁারা আপনার জn েসgিল aডর্ার করেত পারেবন িক না ৷
• আপিন হয়ত িকছু িকছু েকাmািন েথেক ডাকেযােগ িজিনসপt aডর্ার করেত পারেবন (েযেkেt েকাmািনgিল আপনার
েকনা dবয্ ডাকেযােগ পাঠান ৷) ei িবষেয় আেরা তেথয্র জn কারাগােরর কমর্ীেদর কােছ েখঁাজ িনন৷

ধূমপান
• কারাগােরর বািড়েত eকমাt েয sােন আপিন ধূমপান করেত পােরন তা হল আপনার kঠুির৷ ধূমপান করার সময়
আপনার kঠুিরর দরজা বn কের রাখেত হেব৷
• যিদ আপিন ধূমপান না কেরন তাহেল ধূমপান কেরন eমন বয্িkর সােথ আপনােক eক ঘের থাকেত হেব না৷
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ধূমপােনর িবষেয় আেরা িকছু
আপিন
•
•
•
•

eেকবােরi ধূমপান করেত পারেবন না
েযখােন 18 বছেরর কম বয়সীরা আেছন
কারাগার পিরেষবার গািড়gিলেত
aেনকgিল িবছানা থাকা kঠুিরgিলেত (ডিমর্টির)
kঠুিরgিল বা কারাগােরর েযসব eলাকায় আপিন ধূমপান করেত পারেবন না বেল কারাগােরর কমর্ীরা বেলন ৷

যিদ আপিন ধূমপান করা বn করেত চান তাহেল sাsয্েসবা কমর্ীেদর কােছ সাহাযয্ চান৷

খাবার
• কারাগােরর নানা রকম পরীkা আেছ যা িনি ত কের েয তঁারা আপনােক েয খাবার েদন তা যেথ ভােলা৷
uদাহরণsrপ eমন খাবার যা sাsয্কর, িনরাপদ eবং পিরমােণ যেথ ৷
• যিদ আপনার খাবােরর িবষেয় েকান সমsা থােক তাহেল েকটািরং কমর্ীেদর ( যঁারা রাnাঘের কাজ কেরন) সােথ কথা
বলুন ৷
• আহােরর আেগ আপিন eকিট েমn েথেক িক িক খাবার আপিন েখেত চান তা েবেছ িনেত পারেবন ৷
েমnেত anভুর্k হেত হেব
•
•
•
•
•

মাছ বা মাংেসর পদ
িনরািমশ খাবার
েভগান খাবার
হালাল খাবার
কশার খাবার

• আপিন আলুর বদেল ভাত েখেত চাiেত পােরন৷
• যিদ আপনার sােsয্র জn িবেশষ খাবার েখেত হয়, sাsয্কমর্ীরা েসi িবষেয় আপনােক জানােবন৷
• যখন েকান ধমর্ীয় uৼসব বা an ােনর সমেয় কারাগার আপনার জn আপনার ধমর্িবশব্ােসর সেঙ্গ জিড়ত িবেশষ খাবােরর
বয্বsা করেত পােরন৷
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েপাশাক
দিNত হoয়া কেয়িদ
• কারাগার েথেক আপনােক েয েপাশাক েদoয়া হেব আপনােক েসi েপাশাক পরেত হেব ৷ ei েপাশােকর anগর্ত হল
anবর্াস, েমাজা o জামা ৷
• কারাগােরর কমর্ীেদর িনি ত করেত হেব েয ei েপাশাকgিল পির ার, ভােলা aবsায় আেছ eবং তা আপনােক গরম o
ss রােখ ৷
• কারাগােরর কমর্ীেদর িনি ত করেত হেব েয তঁারা আপনােক pায়শ:i পির ার েপাশাক েদেবন ৷
• যিদ কারাগাের আপনার আচরণ ভােলা হয় তাহেল কেয়কিট কারাগাের কখেনা কখেনা আপিন িনেজর েপাশাক পরেত
পােরন ৷ পৃ া 64 েদখুন ৷
দিNত না হoয়া কেয়িদ
• েপাশাকgিল কারাগাের পরার uপেযাগী eবং পির ার পিরচ্ছn হেল আপিন িনেজর েপাশাক পরেত পােরন যতkণ তা
• িকnt আপনােক কারাগােরর েদoয়া েপাশাক পরেত হেত পাের যিদ
° আপিন িনরাপtা ে ণী A –র কেয়িদ হন৷
° গভনর্র মেন কেরন েয আপিন পািলেয় েযেত পােরন৷ তাহেল আপনােক eমন েপাশাক পরেত হেব যােত আপিন
পালােনার েচ া করেল কমর্ীেদর আপনােক েদখেত sিবধা হয়৷
° আপিন আদালেত যােচ্ছন৷ eিট যিদ হয় তাহেল an েলােকেদর আপনােক ei েপাশােক েদখেত পাoয়া আটকােত
কারাগােরর কমর্ীরা যতটা সmব েচ া করেবন৷
• আপনার পিরবার o বnুরা আপনার জn েপাশাক আনেত পােরন o কাচার জn আপনার েপাশাক িনেয় েযেত পােরন৷
• আপনােক আপনার িনেজর েপাশাক পরেত হেব যখন
° আপিন আদালেত থাকেবন
° আপিন দিNত না হেয় কারাগার েছেড় যােবন ৷
• যিদ পরার জn আপনার িনেজর যেথ েপাশাক না থােক তাহেল কারাগােরর কমর্ীেদর েথেক েপাশাক চান৷
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েবিডং – আপনার িবছানার চাদর eবং কmল
• েবিডং হেত হেব
° পির ার o ভােলা aবsায়
° গরম ৷
• েতাশক আর েবিডং সpােহ anত 1 ঘন্টা েখালা বাতােস রাখেত হেব৷
• কারাগাের eকিট লিND (েযখােন আপিন কাপড় কাচেত পােরন) আেছ ৷ েসখােন সpােহ eকবার আপনার েপাশাক o
েবিডং িদেত পারা uিচত ৷

sান, শাoয়ার আর পায়খানা
• আপিন েয েকান সমেয় পায়খানা eবং িসঙ্ক বয্বহার করেত পােরন৷
• সpােহ anত 3 বার আপনার গরম sান বা শাoয়ার করেত পারা uিচত ৷
• আপনার যিদ িনেজর েকনার মত যেথ aথর্ না থােক কারাগােরর কমর্ীরা আপনােক pসাধন সামgী (টুথেপs, টুথbাশ o
িডoেডােরেন্টর মত িজিনস) িদেত সমথর্ হেত পােরন ৷

বাiের েখালা বাতােস সময় কাটােনা
• সকল কেয়িদেদর pিতিদন 30 িমিনট েথেক 1 ঘন্টা সময় বাiের েখালা বাতােস সময় কাটােত পারা uিচত ৷ কতkণ
সমেয়র anমিত েদoয়া হেব তা pিত কারাগােরর জn আলাদা ৷
• কখেনা কখেনা তা নাo ঘটেত পাের ৷ uদাহরণsrপ, যখন আবহাoয়া খারাপ থাকেব বা আপনােক িভতের রাখার an
েকান কারণ থাকেল৷
• আপনার হঁাটার মত েকান বয্ায়াম করেত পারা uিচত ৷ কারাগােরর কমর্ীরা আপনােক জানােবন েয আপিন কারাগাের িক
িক বয্ায়াম করেত পােরন৷
• aেনক কারাগাের যােত আপিন PE (েখলাধুলার মত িজিনস) eবং anাn িকছু করেত পােরন eবং আপনার kঠুিরর
বাiের সময় কাটােত পােরন তার জn আলাদা সময় থােক ৷
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iনেসনিটভ (েpাৼসাহন) o aিজর্ত sেযাগsিবধা (যােক IEPo বলা হয়)
eিট েসi aিতিরk িবষয়gিল সmেকর্ েযgিল আপিন েপেত বা করেত পােরন যিদ আপিন
• িনয়ম েমেন চেলন
• কােজ o an িkয়াকলােপ ভােলাভােব aংশ েনন, েযমন আপনার দেNর পিরকlনা
• েয েয aিতিরk িজিনসgিল আপিন েপেত বা করেত পােরন তা িবিভn কারাগাের আলাদা ৷
uদাহরণsrপ, আপিন যিদ িনয়ম েমেন চেলন eবং কারাগাের িনেজর জn ভােলা কাজgিল কেরন তাহেল আপিন ei
ধরেনর িজিনসgিল করেত পারেবন
• আপনার aথর্ আেরা খরচ করেত পারেবন
• আপনার পিরবার o বnুরা আপনার সােথ আেরা েবিশ েদখা করেত আসেত পারেবন
• আেরা aথর্ uপাজর্ন করেত পারেবন
• আপনার kঠুিরেত িটিভ রাখেত পারেবন
• আপনার িনেজর েপাশাক পরেত পারেবন
• আপনার kঠুিরর বাiের আেরা সময় কাটােত পারেবন৷
িকnt আপিন িনয়ম েমেন না চলেল ei িজিনসgিল আপনার েথেক েকেড় েনoয়া হেত পাের ৷
eিট িকভােব কাজ কের
কারাগােরর কমর্ীরা আপনােক জানােবন েয আপনার আচরেণর িভিtেত কতgিল aিতিরk িজিনস আপিন েপেত বা করেত
পারেবন৷ IEP–র িতনিট sর আেছ৷
pাথিমক sর ৷ আপনার pাথিমক sের থাকার aথর্ হল েয আiন anসাের যা যা আপনার পাoয়ার কথা আপিন েসi
িজিনসgিল পােবন, েযমন িকছু িচিঠ আর সাkাত ৷ েকান িকছু aিতিরk েপেত আপনােক anমিত েদoয়া হেব না ৷
সাধারণ sর ৷eর aথর্ হল েয আপনােক আেরা েবিশ িচিঠ আর সাkােতর anমিত েদoয়া হেব ৷ আপনার kঠুিরেত আপিন
eকিট িটিভ রাখেত পারেবন eবং আপনার aথর্ আেরা েবিশ খরচ করেত পারেবন৷
বিধর্ত sর ৷eর aথর্ হল েয আেরা িকছু aিতিরk sিবধা আপিন পােবন ৷ uদাহরণsrপ, আেরা েবিশ সাkােতর, আপনার
kঠুিরেত eকিট িটিভ রাখার aথবা আপনার aথর্ আেরা েবিশ খরচ করেত পারার anমিত ৷
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আপনার sাsয্
মুখয্ িবষয়gিল -পেরর পাতায় আেরা আেছ ৷
আপনার শারীিরক sাsয্

9 কেয়িদরা কারাগােরর বাiেরর েয েকান বয্িkর মত eকi sাsয্েসবা েপেত পােরন৷
9 কারাগাের sাsয্েসবার জn eকিট eলাকা থাকেব ৷ কারাগাের eকিট হাসপাতালo থাকেত পাের ৷
9 কারাগাের eকিট sাsয্েসবার দল থাকেব ৷ eঁরা আপনােক ডাkার, নাসর্ বা দঁােতর ডাkারেদর মেতা sাsয্েসবা েদন ৷
9 কারাগাের sাsয্েসবার িবষেয় আপিন aেনক তথয্ েপেত পােরন৷
9 সকল sাsয্েসবার কমর্ীরা কারাগােরর বাiেরর sাsয্েসবার কমর্ীেদর মত eকi uচ্চ মােন pিশিkত ৷
9 sাsয্েসবার কমর্ীেদর জানান যিদ
° আপনার Dাগস বা মদয্পােনর মত েকান িবষয় িনেয় সমsা থােক
° আপনার HIV বা AIDS থােক
° আপনার েকান oষুধ বয্বহার করা pেয়াজন৷
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আপনার মানিসক sাsয্
কারাগাের aেনক বয্িkর মানিসক sাsয্সmnীয় pেয়াজন থােক ৷ আপনােক সাহাযয্ করার েলাক আেছ ৷
sাsয্েসবার কমর্ীেদর জানান যিদ

9 আপনার েকান মনstিবদ বা কিমuিনিট মনstিবদ নাসর্ িছেলন বা মানিসক asেখর জn আপিন হাসপাতােল সময়
কািটেয়েছন৷

9 আপিন কিমuিনিটেত আপনার মানিসক sােsয্র জn oষুধ িনেতন৷
9 আপিন িচিnত বা িবপযর্s েবাধ কেরন৷
9 আপিন হীন বা aবসাদgs েবাধ কেরন ৷
9 আপিন uিdg বা ভীত েবাধ কেরন ৷
9 আপনার ঘুেমােত asিবধা হয় বা খুব kাn েবাধ কেরন ৷
9 আপিন মেন কেরন েলােক আপনার িবষেয় কথা বলেছ ৷
9 আপিন আপনার মাথার িভতের কথাবাতর্া শুনেত পােচ্ছন ৷
9 আপনার খুব রাগ হয় ৷
9 আপিন িব াn েবাধ কেরন বা ভুেল যান ৷
9 আপিন eকi িবষেয় বার বার িচnা কেরন৷
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কারাগােরর sাsয্েসবার কমর্ী
েযসব sাsয্েসবার কমর্ী কারাগাের কাজ কেরন তঁােদর কেয়কজন
• ডাkার
• নাসর্
• দঁােতর ডাkার
• ফামর্ািসs (eঁরা oষুধ েদoয়ার জায়গায় কাজ কেরন eবং ডাkােরর িনধর্ািরত করা oষুধ আপনােক িদেত পােরন)
• Dাগ o মদয্পােনর সমsায় সাহাযয্কারী কমর্ীরা
• েয কমর্ীরা আপনার মানিসক sাsয্িবষয়ক সমsায় সাহাযয্ কেরন ৷ ei কমর্ীরা মনstিবদ o মেনােরাগিবেশষj ৷
• েয কমর্ীরা আপনার েযৗন o সাধারণ sােsয্ সাহাযয্ কেরন ৷

ডাkার বা নােসর্র সােথ েদখা করা
• যিদ আপিন eকজন ডাkার বা নােসর্র সােথ েদখা করেত চান তাহেল আপনার uiং-eর eকজন কারাগােরর
aিফসারেক জানান ৷ ডাkােরর সােথ েদখা করার pেয়াজন আপনার না-o হেত পাের ৷ নাসর্ eবং ফামর্ািস aেনক
সমsার েমাকািবলা করেত পােরন৷ িকnt তা সেtto যিদ আপনার dি nা থােক তাহেল ডাkােরর সােথ েদখা কrন৷
• আপনার sােsয্র সমsার িবষেয় ডাkার, নাসর্ বা sাsয্েসবার কমর্ীরা আপনােক যা বেলেছন েস িবষেয় আপিন সnt না
হেল আপিন sাsয্েসবার কমর্ীদেলর an কােরার সােথ েদখা করেত চাiেত পােরন৷
• যিদ কারাগােরর sাsয্েসবা কমর্ীরা আপনার sাsয্িবষয়ক সমsার সমাধান করেত না পােরন, িনmিলিখতgিলর eকিট
ঘটেত পাের
° কারাগার হয়ত eকজন িবেশষj sাsয্েসবাকমর্ী কারাগাের eেন আপনােক েদখার বয্বsা করেত পাের
° আপনােক হয়ত আপনার pেয়াজনীয় sাsয্েসবা পাoয়ার জn an েকান কারাগাের sানাnিরত করা হেব
° আপনােক হয়ত কারাগােরর বাiের েকান হাসপাতােল িনেয় যাoয়া হেব ৷ যিদ তা হয়, তাহেলo কারাগার আপনার
দািয়েt থাকেব৷
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েচােখর বা দঁােতর ডাkারেক েদখােনা
• কারাগাের জানান েয আপনােক eকজন েচােখর বা দঁােতর ডাkারেক েদখােনার pেয়াজন আেছ৷
• আপনার িচিকত্সা িবনামূেলয্ হেব যিদ না তা িচিকত্সাগত কারণ ছাড়া an কারেণ হয় ৷
• যিদ আপনার pেয়াজন হয় তাহেল আপনার েচােখর জn চশমা o an সামgীgিল িবনামূেলয্ পােবন৷

oষুধ
• আপনার সােথ কারাগাের িনেয় আসা েকান oষুধ আপিন কােছ রাখেত পারেবন না৷
• যিদ আপিন েকান oষুধ বয্বহার কেরন তাহেল িরেসপশেনর কমর্ী, েকান ডাkার বা sাsয্েসবার িটেমর েকান সদsেক
তা জানান৷
• আপনার pেয়াজনীয় oষুধ কারাগােরর েকান ডাkার িনধর্ারণ করেবন৷ আপিন কারাগােরর েকিমেsর েথেক ei oষুধ
েপেত পােরন৷
• eর পের আপনার oষুধ হয়ত আপিন কােছ রাখেত anমিত পােবন৷ কারাগােরর কমর্ীরা িসdাn েনেবন আপিন তা করেত
পারেবন িক না eবং আপনােক তা জানােবন৷
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আপনার sােsয্র েরকডর্ ( sাsয্কমর্ীরা আপনার sােsয্র সমsা o আপিন েয sাsয্িবষয়ক
পিরেষবা পান কাগেজ o কমিপuটাের তার েরকডর্)

• আপিন যখন কারাগাের েপঁৗছেবন কারাগার তখন আপনার নােম eকিট নতুন sােsয্র েরকডর্ শুr করেব ৷ সাধারণত:
কারাগার তার কােছ কারাগােরর বাiেরর পুেরােনা েরকডর্ রাখেবন না ৷

• কারাগােরর ডাkােররা pেয়াজন হেল আপনার পুেরােনা েরকডর্ েথেক তথয্ সংgহ করেত পােরন৷ িকnt pথেম আপনােক
তার জn রািজ হেত হেব৷

• আপিন চাiেল আপনার sােsয্র েরকডর্ েদখেত চাiেত পােরন৷ সাধারণত: কারাগার আপনার sােsয্র সmেn েয তথয্
রােখন তা আপিন েদখেত পােরন৷ িকnt eমন েকান তথয্ থাকেত পাের যা আপিন েদখেত নাo anমিত েপেত পােরন৷

• যিদ আপিন আপনার sােsয্র েরকডর্ েদখেত চান, তাহেল sাsয্েসবা কমর্ীেদর েকান সদsেক িজjাসা কrন৷ বা
আপনার sােsয্র েরকডর্ েদখেত eকিট ফমর্ ভrন৷

• েয তথয্ আপিন েচেয়েছন তা আপনােক িদেত কারাগােরর কমর্ীেদর 40 িদেনর েবিশ লাগার কথা নয়৷ যিদ আপনার
sােsয্র েরকডর্ an েকান কারাগাের থােক , তা আপনার কারাগাের পািঠেয় েদoয়া হেব৷

• ডাkােররা আদালত বা পয্ােরাল েবােডর্ আপনার sাsয্ সmেn েয তথয্ েদন তা আপিন েদখেত পারেবন, যিদ না েকান
ডাkার বেলন আপিন তা েদখেত পারেবন না ৷
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sােsয্র সমsা o asখিবsখ
HIV o AIDS
• AIDS-eর কারণ HIV (িহuময্ান iিমuেনােডিফিসেয়িn ভাiরাস) নােম eক ভাiরাস ৷
• AIDS হoয়ার আেগ েলােকর HIV হয়৷
• AIDS পের হয় যখন েকান বয্িkর শরীর িনেজেক ass হoয়া েথেক আটকােত পাের না ৷
• HIV হoয়া বয্িkরা েদখেত ss o ভােলা েবাধ করেত পােরন৷ িকnt তা সেtto তঁারা an মাnষেক HIV সংkিমত
করেত পােরন৷

আপনার িকভােব HIV/ AIDS হেত পাের
• আপনার HIV হেত পাের যিদ HIV হoয়া কােরার রk বা বীযর্ আপনার েদেহর মেধয্ pেবশ কের৷
• HIV হoযার মুখয্ uপায় হল
° কেNাম ছাড়া েযৗনসংসগর্
° ছুচঁ বা oয়াকর্স ভাগাভািগ কের বয্বহার করা (uদাহরণsrপ. Dাগস িনেত, uলিক আঁকেত, কান বা শরীেরর েকান
aংশ ফুেটা করেত)৷ oয়াকর্স হল রাsার Dাগস েদেহ pেবশ করােনার ছুচঁ o সরঞ্জােমর আেরকিট নাম৷
ৈদিনক কাজকমর্ করার সমেয় কােরার েথেক আপনার HIV সংkমণ হেত পাের না, েযমন
• তােদর সােথ কথা বেল
• তােদর সােথ হাত িমিলেয়
• তােদর পাশ িদেয় চেল যাবার সময় তােদর ছুেঁ য়
• eকi েpট, ছুির বা কঁাটাচামচ বয্বহার কের
• eকi টয়েলট বয্বহার কের
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সারােনার uপায় o oষুধ
• HIV বা AIDS সারােনা যায় না ৷ িকnt HIV িনয়ntেণ রাখেত বা আপনার যিদ AIDS হেয় থােক তাহেল আপনার
জn oষুধ আেছ ৷

আপিন কী করেত পােরন
HIV/ AIDS

েথেক িনেজেক িনরাপদ রাখেত

×

কেNাম ছাড়া েযৗনসংসগর্ করেবন না৷

×

েকান কারেণi an কােরার সােথ eকi ছুচঁ বয্বহার করেবন না ৷

যিদ আপিন HIV/ AIDS-eর িবষেয় dি nাgs হন

9 আপিন eকােn sাsয্েসবার িটেমর েয েকান বয্িkর সােথ কথা বলেত পােরন৷
9 aথবা আপিন েকান কাuেnলর বা কারাগােরর কিমuিনেকবল িডিজজ ময্ােনজেমন্ট িটেমর েকান সদেsর সােথ কথা বলেত
চাiেত পােরন৷

9 আপিন কারাগাের HIV পরীkা করােত পােরন৷ ei পরীkার ফল েগাপন রাখা হেব৷
9 যিদ েযৗনসংসগর্ করার জn আপনার কেNাম, েডন্টাল ডয্াম (মুখ িদেয় েযৗনসংসেগর্র জn) বা লুিbেকন্ট-eর pেয়াজন হয়
তাহেল sাsয্েসবার িটেমর কােছ egিল েচেয় িনেত পােরন৷sাsয্েসবার িটম aবশয্i ei িজিনসgিল আপনােক েদেবন যিদ
তঁারা মেন কেরন েয তা না হেল আপনার HIV হoয়ার ঝুিঁ ক আেছ ৷

9 যিদ আপিন েকান কারেণ an কােরার সােথ eকi ছুঁচ বয্বহার কেরন তাহেল sাsয্েসবার িটেমর কােরার সােথ কথা বলুন৷
তঁারা হয়ত আপনােক eমন িকছু িদেত পােরন যা ছুচঁ o an িজিনসgিল (oয়াkর্) পির ার রাখেত পাের ৷
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েহপাটাiিটস B o েহপাটাiিটস C
• egিল হল eমন ভাiরাস যা anেদর েথেক আপনার মেধয্ সংkিমত হেত পাের৷ আপিন an কােরা রk েথেক তা
েপেত পােরন বা তােদর সেঙ্গ েযৗনসংসেগর্র মাধয্েম৷
• েহপাটাiিটস B–eর জn আপিন eকিট িটকা িনেত পােরন তেব েহপাটাiিটস C–র জn নয়৷ িটকা হল eমন eক
বst যা pথেমi আপনােক ভাiরাস-eর আkমণ েথেক বঁাচােত পাের৷
• যিদ আপিন েহপাটাiিটস B বা C–র িবষেয় িচিnত থােকন বা যিদ আপনার আেরা তেথয্র pেয়াজন হয়, sাsয্েসবার
িটেমর েকান বয্িkর সােথ কথা বলুন৷

েযৗন সংkািমত েরাগ eবং সংkমণ – েয asখgিল আপিন aেnর সােথ েযৗনসংসেগর্র মাধয্েম
েপেত পােরন৷ eেক STD (েসkুয়ািল Tাnিমেটড িডিজেজস) (েযৗন সংkািমত েরাগ =
STD) –o বলা হয়
• েবশ কেয়কিট িবিভn েযৗন সংkািমত েরাগ o সংkমণ আেছ৷ িকছু uদাহরণ হল kািমিডয়া o েযৗনােঙ্গর হািপর্স৷
• যিদ আপিন sাsয্েসবার কমর্ীেদর aিবলেm েদখান, egিলর েবিশরভাগ সারােনা বা তার িচিকত্সা করা েযেত পাের৷

• েবিশর ভাগ কারাগাের িবেশষ sাsয্েসবার কমর্ীরা থােকন যঁােদর কােছ েযৗন সংসগর্ সmিকর্ত েয েকান sােsয্র সমsা
িনেয় আপিন েযেত পােরন৷eছাড়া aেনক ডাkার eবং an sাsয্েসবার কমর্ীরা িকnt েযৗন সংkািমত েরাগ o
সংkমেণর িচিকত্সা করেত পােরন৷
• যিদ েযৗন সংসগর্ করার মাধয্েম আপনার েকান েরাগ হেয়েছ বেল মেন কেরন o িচিnত থােকন তাহেল sাsয্েসবার
িটেমর সােথ কথা বলুন ৷ আপিন তােদর সােথ eকােno কথা বলেত পােরন৷
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Dাগ (মাদক) o মেদর সমsা
মুখয্ িবষয়gিল

9 আপনার যিদ মদয্পান বা Dাগ সmিকর্ত েকান সমsা থােক aিবলm সাহােযয্র জn sাsয্েসবার িটেমর েকান সদেsর সােথ
কথা বলুন৷

9 তঁারা িনি ত করেত পােরন েয আপিন সিঠক ধরেনর সাহাযয্ পান৷
9 কারাগাের মদয্পান বা Dাগ েসবন বn করেত আপিন aেনক ধরেনর সাহাযয্ েপেত পােরন৷
9 যিদ an কেয়িদরা আপনােক মদয্পান বা Dাগস বয্বহার করােনার েচ া কের বা ei বstgিল কারাগাের িনেয় আসার েচ া
কেরন আপনার পােসর্ানাল aিফসার বা কারাগােরর কমর্ীেদর an েকান সদsেক তা জানান৷

Dােগর জn আপনােক পরীkা করা
আপিন Dাগস েসবন কেরেছন িক না তা’ েদখেত কারাগােরর কমর্ীরা আপনােক পরীkা করেত পােরন ৷ eিট করেত তঁারা
আপনার মূেtর eকিট নমুনা েনেবন eবং তা পরীkা কের েদখেবন েয eেত আপনার Dাগ েনoয়ার েকান লkণ পাoয়া যায়
িক না ৷
• কারাগাের থাকাকালীন আপনােক Dাগেসর জn পরীkা করা হেত পাের যিদ
° কারাগােরর কমর্ীরা আপনার পরীkা করার িসdাn েনয়৷ কারাগােরর কমর্ীরা eেলােমেলাভােব al কেয়কজন
কেয়িদেদর pিত মােস পরীkা করার জn বাছাi করেবন
° কারাগােরর কমর্ীরা মেন কেরন েয আপিন Dাগ েসবন কেরেছন
° আপিন aতীেত aেনক Dাগ বয্বহার কেরেছন eবং পরীkায় েদখা যায় েয আপিন কারাগাের থাকাকালীন kাস A
Dাগ বয্বহার কেরেছন৷ eিট হেল আপনােক বার বার পরীkা করা হেত পাের ৷
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Dােগর পরীkার িবষেয় আেরা
• কমর্ীরা িকছু িকছু িজিনস আপনােক েদoয়ার আেগ িনি ত হেয় িনেত চান েয আপিন Dাগস েসবন কেরন িন৷
uদাহরণsrপ, আপনােক al সমেয়র জn কারাগােরর বাiের েছেড় েদoয়ার আেগ, বা আপনােক েকান কাজ
করেত েদoয়ার আেগ েযমন কােজ an মাnষ আপনােক িবশব্াস করা জিড়ত থােক৷
• an কারাগাের আপনােক sানাnিরত করার আেগ বা যখন আপিন pথেম কারাগাের আেসন আপনার পরীkা করা
হেত পাের৷

যখন আপনার Dােগর জn পরীkা হেব তখন িক হেব?
1. কারাগােরর কমর্ীরা আপনােক বলেবন িক ঘটেব eবং েকন আপনার Dাগেসর জn পরীkা করা হেচ্ছ৷
2. আপনােক কারাগােরর কমর্ীেদর আপনার মূেtর eকিট নমুনা পরীkার জn িদেত হেব৷
3. eিট আপিন eকােn করেত পােরন, িকnt কারাগােরর কমর্ীেদর eিট িনি ত করেত হেব েয আপিন আপনার মূেtর
নমুনায় েকান পিরবতর্ন করেছন না৷
4. আপনার মূেtর নমুনা গেবষণাগার নােম eক sােন পরীkা করা হেব িনি ত করেত েয তােত েকান Dাগ েনi৷
5. কারাগােরর কমর্ীরা পরীkািটর ফলাফল যথাসmব শীঘর্ আপনােক েদেবন৷
6. যিদ ফলাফলিট জানায় েয আপিন Dাগ িনেয়েছন কারাগােরর কমর্ীরা তা sাsয্েসবার িটমেক জানােবন৷ eিট তা িনি ত
করেত েয আপিন েকান oষুধ বয্বহার করেছন না যা পরীkািটর ফলাফেল পিরবতর্ন করেত পাের৷ কারাগােরর কমর্ীরা
তা sাsয্েসবার িটমেক জানােনার আেগ আপনােক anমিত িদেত হেব৷
7. যিদ ফলাফলিট জানায় েয আপিন Dাগ িনেয়েছন, আপনােক জানােত হেব েয আপিন Dাগ েসবেনর েদােষ েদাষী িক না৷
আপনােক ei িবষেয় কথা বলার জn eকজন eডজুিডেকটেরর (িবচারপূবর্ক রায়দানকারী) কােছ েযেত হেব (eর
িবষেয় িনেচ আেরা তথয্ েদoয়া আেছ)৷

74

যিদ আপিন বেলন েয আপিন েদাষী নন
• pথম পরীkািটর ফলাফলিট িঠক না ভূল তা েদখার জn আপনার আেরকিট Dাগ পরীkা করা হেব৷
• ei পরীkািটর ফলাফলo যিদ eকi হয় আপিন নমুনািট আবার পরীkা করার জn কারাগােরর বাiের েকান
গেবষণাগাের পাঠােত পােরন৷
• কারাগােরর পরীkার ফলাফল যিদ েদখায় েয আপিন Dাগ িনেয়েছন বা আপিন যিদ aিতিরk পরীkািটর aথর্ েমটােত
চান, কারাগােরর কমর্ীরা আপনােক িকছু দিলল েদেবন৷ ei দিললgিলেক বেল
° আবশয্ক Dােগর জn পরীkার িবষেয়র কেয়িদেদর জn তথয্৷
° আবশয্ক Dাগেসর জn পরীkার নমুনার sাধীন িবে ষণ করার িবষেয় uিকল o কেয়িদেদর জn তথয্৷

যিদ আপিন sীকার কেরন েয আপিন েদাষী বা পরীkাgিল eরপরo েদখায় েয আপিন Dাগস েসবন কেরেছন
1. যিদ আপিন Dাগস েসবন কের থােকন, eর aথর্ হল েয আপিন িpজন rল নmর 51(9) বা iয়ং aেফNার rল নmর
55(10) েভেঙ্গেছন৷
2. সাধারণত আপনােক aপরােধ aিভযুk করা হেব eবং িবচারপূবর্ক রায়দােনর জn েযেত হেব৷িবচারপূবক
র্ রায়দান হল
েযখােন আপিন eবং গভনর্র eবং কারাগােরর বাiের েথেক েকান িবচারক ei aপরােধর িবষেয় কথা বেলন o িসdাn েনন
েয আপিন েদাষী িক না৷
3. আপিন েদাষী সাবয্s হন তাহেল কারাগার িসdাn েনেব েয কী করা ে য়: হেব৷ আপনার েকান শািs হেত পাের বা
আপনার েকান েকান sেযাগsিবধা pতয্াহার কের েনoয়া হেত পাের৷ aথবা আপনার Dাগ সমsার জn আপনােক সহায়তার
জn পাঠােনা হেত পাের৷ uদাহরণsrপ, CARAT (কাuেnিলং, aয্ােসসেমন্ট, েরফারাল, aয্াডভাiস eN থেরােকয়ার)
নােম পিরিচত eকিট েগা ীর কােছ ৷
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কমর্ীেদর কােছ Dাগস পরীkা করােত চাoয়া (eেক বেল ঐিচ্ছক Dাগ পরীkা)
যিদ আপিন চান আপিন Dাগ পরীkা করােত anেরাধ করেত পােরন৷আপিন তা করােত বলেত পােরন কারণ আপিন Dাগ
বয্বহার বn করেত চান৷ যিদ আপিন বেলন েয আপিন Dাগ বয্বহার বn করেত চান, কারাগােরর কমর্ীরা আপনােক
যথাসmব সাহাযয্ করেবন৷
আপিন 2িট কাজ করেত পােরন
1. কারাগােরর eকিট aংেশ আপিন েযেত চান েযটােক বেল ঐিচ্ছক Dাগস পরীkার iuিনট ৷ eিট কারাগােরর eকিট
িনরাপদ aংশ েযখােন আপিন থাকেত পােরন eবং Dাগ বয্বহার বn করায় সাহাযয্ েপেত পােরন ৷ আপনােক eকিট
ফমর্ সi করেত হেব eিট জািনেয় েয কারাগােরর ei aংেশ থাকার জn িকছু িনয়ম আপিন েমেন চলেত সmত ৷
আপনােক িকছু Dাগ পরীkাo করােত হেত পাের ৷
2. আপিন কারাগােরর an aংেশ না িগেয়o Dাগ বয্বহার বn করেত সাহাযয্ েপেত পােরন ৷ আপিন ঐিচ্ছক Dাগ পরীkা
কমর্সচূ ী নােম eক uেদয্ােগর aংশ হেত চাiেত পােরন ৷ আপনােক eকিট ফমর্ সi করেত হেব eিট জািনেয় েয eিটর
িবষেয় িকছু িনয়ম আপিন েমেন চলেত সmত ৷আপনােক িকছু Dাগ পরীkাo করােত হেত পাের ৷

9 যিদ আপিন Dাগস েসবন বn করেত চান আপনােক eকিট ফমর্ সi করেত হেব eিট জািনেয় েয িকছু িনয়ম আপিন েমেন
চলেত সmত৷

9 ei ফমর্িট আপনােক জানােব েয যিদ পরীkাgিলর ফলাফল েদখায় েয আপিন eখনo Dাগ িনেচ্ছন তাহেল কী হেব৷
9 যিদ জানা যায় েয আপিন Dাগ েসবন করেছন, আপনােক শািs েদoয়া হেব না৷ িকnt কারাগােরর কমর্ীরা an িকছু করেত
পােরন েযমন কারাগােরর oi aংশ েথেক আপনােক সিরেয় িনেয় যাoয়া ৷
• েকান েকান কারাগাের যিদ আপিন Dাগ পরীkা করােত রািজ হন eবং ei পরীkাgিল েদখায় েয আপিন Dাগ েসবন
করেছন না তাহেল আপিন aিতিরk িকছু sেযাগ sিবধা িহসােব েপেত পােরন৷ েযমন আপনােক েদখেত আসার জn
aিতিরk সাkােতর anমিত েদoয়া হেত পাের বা আপনােক আপনার aথর্ আেরা পিরমােণ খরচ করার anমিত েদoয়া
হেত পাের৷
• কারাগােরর কমর্ীেদর ei িবষেয় িজjাসা কrন৷আপনােক eকিট ফমর্ সi করেত হেব eিট জািনেয় েয eিটর িবষেয়
িকছু িনয়ম আপিন েমেন চলেত সmত eবং আপিন Dাগ েসবন করেবন না৷ei ফমর্িট আপনােক জানােব েয আপনােক
িক িক করেত হেব eবং আপিন যিদ Dাগ েসবন করেছন বেল জানা যায় তাহেল িক হেব৷
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Dাগ o মদয্পানিবষয়ক সমsাgিলর জn আপিন েয সাহাযয্ েপেত পােরন
েযেকান কেয়িদ Dাগ বা মদয্পান করা বn করেত সাহাযয্ েপেত পােরন
আপিন eঁেদর েথেক সাহাযয্ েপেত পােরন:
1. েহলথেকয়ার িটম ৷ আপনােক Dাগ েসবন বা মদয্পান করা বn করেত সাহাযয্ করেত eঁরা aেনক িকছুi করেত
পােরন৷
2. আপিন সাহাযয্ েপেত পােরন আপনার িনেজর কারাগােরর uiং-e েথেক বা ঐিচ্ছক Dাগ পরীkার iuিনট নােম
কারাগােরর আেরকিট aংেশ চেল িগেয়৷ পৃ া 76 েদখুন৷
3. CARAT পিরেষবা (কাuেnিলং, aয্ােসসেমন্ট, েরফারাল, aয্াডভাiস aয্াN থেরােকয়ার)৷eঁরা হেলন েসi বয্িkরা
যঁারা কারাগােরর বাiেরর বয্িk বা কারাগােরর aিফসার হন৷ তঁারা কেয়িদেদর Dাগ বয্বহার করা েথেক িবরত রাখেত
সাহাযয্ করেত কাজ কেরন৷ আপিন কারাগাের েপঁৗছােনার পেরi CARAT–eর েথেক কােরার সােথ েদখা করেত
পােরন৷ তঁারা আপনার সােথ কাজ কের eকিট পিরকlনা করেবন আপনােক Dাগস বয্বহার করা েথেক িবরত রাখেত
সাহাযয্ করেত৷
4. Dাগ পুনবর্াসন কমর্সচূ ী ৷ CARAT-eর েয বয্িkর সােথ আপিন কাজ করেছন িতিন আপনােক আর িক িক ধরেনর
সাহাযয্ েপেত পােরন েস সmেn আপনােক জানােবন৷ আপনার CARAT কমর্ীর pথেম আপনােক বলা pেয়াজন হেব েয
আপিন ei ধরেনর সাহাযয্ িনেল েকান সমsা েনi ৷ ei সাহাযয্ েপেত আপনােক an েকান কারাগাের চেল েযেত হেত
পাের৷
ei ধরেনর সাহােযয্র সােথ সােথ আপনােক Dাগ পরীkাo করােত হেত পাের ৷ যিদ eিট জানা যায় েয আপিন Dাগ
বয্বহার করেছন, আপনার ei সাহাযয্ করা বn করা হেত পাের৷
• েয বয্িk আপনােক Dাগ বয্বহার করার িবষেয় সাহাযয্ করেছন তঁার সােথ কথা বলেত িচnাgs হেবন না ৷ তঁারা আপনােক
জানােবন িক িক তথয্ তারা েগাপন রাখেত পােরন eবং িক িক তথয্ তােদর an বয্িkেদর বলেত হেব৷
• যিদ আপনার পিরবােরর েকu Dাগ বয্বহার করেছন বেল আপিন িচিnত হন, বা িকভােব আপনার Dাগ সমsা তােদর
pভািবত কের , CARAT েথেক কােরার সােথ eর িবষেয় কথা বলুন৷CARAT-eর বয্িk হয়ত আপনার পিরবার যােত
তথয্ বা সাহাযয্ পান েসi বয্বsা করেত পােরন৷
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আপনার ধমর্িবশব্াস
9 আপিন কারাগাের আপনার ধমর্িবশব্াস পালন করেত পারেবন৷
9 আপিন pথম যখন কারাগাের েপঁৗছন তখন কারাগােরর কমর্ীেদর বলেত পােরন েয আপনার ধমর্ িক৷ তারা তারপর আপনার
ধমর্ পালন করেত যা যা pেয়াজন তা েপেত সাহাযয্ করেবন৷

9 কারাগারেক িনি ত করেত হেব েয আপনার ধমর্ পালন করার জn েকান sান থােক৷ uদাহরণsrপ, pাথর্না করেত বা
ধািমর্ক ৈবঠেক যাoয়ার জn৷

9 pেতয্ক কারাগাের eকিট দল আেছ যারা আপনােক আপনার ধমর্ পালন করেত সাহাযয্ করেব৷ eিটেক বেল চয্াপেলনিস
(যাজক) িটম৷

9 যিদ আপনার েকান ধািমর্ক িবশব্াস না থােক তাহেলo আপিন েকান যাজেকর সােথ েদখা করেত চাiেত পােরন৷ যাজকরা
আেছন েয েকান কেয়িদর কথা শুনেত যারা কােরার সােথ কথা বলেত চান৷uদাহরণsrপ, যিদ তারা িবপযর্s বা িচিnত
েবাধ কেরন৷

9 কারাগার pাথর্না o ধািমর্ক পিরেষবার ছুিটর িদন o uত্সেবর তািরখ o সমেয়র েখয়াল রাখেবন৷
9 আপিন সবসময় আপনার ধমর্িবশব্ােসর জn মুখয্ পিরেষবােত েযেত পােরন৷ uদাহরণsrপ, আপনােক আলাদা রাখা হেল,
আপিন পালােনার তািলকায় বা হাসপাতােল থাকেলo আপিন েযেত পারেবন৷ যিদ আপিন তাহেলo ei পিরেষবায় েযেত
চান পিরেষবািটর আেগ েকান যাজকেক জানান৷

9 যাজকেদর কােরার সােথ বা ডাiভািসর্িট aিফসার নােম পিরিচত কােরার সােথ কথা বলুন যিদ আপনার ধািমর্ক pেয়াজন
কারাগাের েমটােনা না যা৷

9 িpজন সািভর্স aডর্ার 4550-েত আেরা তথয্ আেছ৷ লাiেbিরেত eর eকিট কিপ আেছ৷
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আপনার ধমর্ পালন করেত সাহাযয্ করার বয্িkরা
• চয্াপেলনিস (যাজক) দল িবিভn ধেমর্র বয্িkেদর eকিট িটম যঁারা আপনােক আপনার ধমর্িবশব্াস পালন করেত সাহায
কেরন৷
• ei িটমিট িবিভn কারাগাের আলাদা িকnt সাধারণত eেত যাজক থাকেবন যঁারা ei ধমর্ বা িবশব্াস েথেক হেবন
° চাচর্ aফ iংলয্াN
° েরামান কয্াথিলক, েমথিডs বা ি চাচর্
° মুসিলম
° েবৗd
° ihিদ
° িহnd
° িশখ
an ধমর্ বা িবশব্াস েথেক মাnষo pেয়াজন হেল কারাগাের আসেত পােরন৷
রাsাফািরয়ািনসম-েক কারাগাের ধমর্ িহসােব sীকৃিত েদoয়া হয় না৷ িকnt আপিন রাsাফািরয়ান হেল যাজক দল আপনােক
সাহাযয্ করার েচ া করেবন৷ আপিন শাকাহারী বা েভগান খাবার েখেত পারেবন eবং বiেয়র মত anাn িজিনস আপিন
পােবন৷

িনি ত করা েয কারাগােরর কমর্ীরা আপনার ধমর্িবশব্াস সmেn জােনন
• আপিন যিদ েকান ধমর্িবশব্াস েমেন চলেত চান pথমবার কারাগাের েপঁৗেছ আপনােক তা কারাগােরর কমর্ীেদর aবশয্i
জানােত হেব৷ eিটর কারণ হল আপনার ধমর্ পালন করেত যা যা িজিনেসর pেয়াজন কারাগােরর কমর্ীরা তার বয্বsা
করেত পারেবন৷

• যখন আপিন pথমবার কারাগাের েপঁৗছেবন আপনার ধমর্ িক তা আপনােক বলেত বলা হেব৷ আপনার ধমর্ িক তা আপিন
কারাগােরর কমর্ীেদর বলেত পােরন, বা আপিন তােদর জানােত পােরন েয আপনার েকান ধমর্ েনi৷
• eিটেক আপনার ধমর্ েরিজsার করা বেল ৷
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আপনার ধমর্িবশব্ােসর িবষেয় আেরা িকছু
• যিদ আপিন ধািমর্ক পিরেষবা বা িkয়াকলােপ eর পের aংশ িনেত চান, আপিন েয ধমর্িবশব্ােস আপিন েরিজsাডর্ েসi
ধািমর্ক পিরেষবােত েযেত পারেবন৷
• আপিন কারাগাের pথম আসার eকটু পেরi eকজন যাজক আপনার সােথ েদখা করেবন sিনি ত করেত েয আপনার
জn সিঠক ধমর্িবশব্াস েরিজsার করা হেয়েছ eবং জানেত েয আপনার েকান ধমর্িবষয়ক pেয়াজন আেছ িক না৷

যিদ আপিন আপনার ধমর্িবশব্াস পিরবতর্ন করেত চান
• আপিন েয ধেমর্ েরিজsার কেরেছন তা েথেক আেরকিট ধেমর্ পিরবতর্ন করেত পােরন৷
• আপনােক eকিট ফমর্ ভের o তা সi কের জানােত হেব েয আপিন aেরকিট ধেমর্ পিরবতর্ন করেত চান৷
• আপনার নতুন ধেমর্র জn সিঠক যাজক খুঁজেত যাজক িটম আপনােক সাহাযয্ করেবন৷

যিদ আপিন আপনার ধমর্িবশব্াস পিরবতর্ন না কের an ধেমর্র েকান যাজেকর সােথ েদখা করেত চান
eিট আপিন করেত পােরন যতkণ

° গভনর্র eবং যাজকরা আশব্s হন েয আপিন সতয্ সতয্i an ধেমর্র িবষেয় আেরা জানেত চান বা তা পালন করেত
চান৷

° গভনর্র eবং যাজকরা মেন কেরন েয আপিন তা ভােলা কারেণi করেছন eবং েকান সমsার সৃি করার জn তা
করেছন না৷
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ধািমর্ক uপাসনা বা anাn ধমর্ীয় িkয়াকলােপ যাoয়া
•

কারাগারেক ধািমর্ক uপাসনার জn সpােহ anত 1 ঘNার anমিত িদেত হেব ৷

• যাজক দল আপনােক ধািমর্ক uপাসনা, aিধেবশন বা িkয়াকলােপর তািরখ o সময় জািনেয় েদেবন৷
• আপিন েয ধেমর্ িবশব্াসী বেল েরিজsার কিরেয়েছন তার pধান uপাসনায় েযেত পারেবন৷
• পযর্াp জায়গা খািল থাকেল আপিন আপনার ধেমর্র anাn েগা ী বা িkয়াকলােপo েযাগ িদেত পােরন৷
• আপনার েকান ধমর্ েনi eমন কথা কারাগারেক বেল থাকেলo আপিন েকােনা ধািমর্ক uপাসনায় েযেত পােরন৷
• আপিন হয়েতা an ধেমর্র aিধেবশেনo েযেত পােরন৷ e িবষেয় আেগ আপনার যাজেকর সেঙ্গ কথা বলুন৷
• কখেনা কখেনা কারাগাের anাn যা যা আপিন কেরন েযমন ৈদিনক বয্ায়াম বা aিতিথেদর সেঙ্গ েদখা করা
আপনার ধেমর্র grtপূণর্ an ানgিলর সেঙ্গ eকi সমেয় ঘেট ৷ eমন হেল কারাগােরর কমর্ীরা হয়েতা আপনােক
আপনার ধািমর্ক an ােন েযেত সাহাযয্ করেত পােরন৷

যাজক আপনার জn কী করেত পােরন
• যাজকরা হয়েতা আপনােক কারাগােরর বাiেরর জগেতর সেঙ্গ েযাগােযাগ বজায় রাখেত সাহাযয্ করেত পােরন৷
েযমন, তঁারা হয়েতা আপনার িগজর্া, মসিজদ, মিnর বা েগা ী েথেক েকােনা ধািমর্ক বয্িkেক আপনার সেঙ্গ
কারাগাের েদখা করােনার বয্বsা কের িদেত পােরন৷
• তঁারা হয়েতা আপনার পিরবােরর সেঙ্গ েযাগােযাগ বজায় রাখেতo সাহাযয্ করেত পােরন৷eর জn তঁারা হয়েতা
আপনার পিরবার বা anাn েলাক েযমন েpােবশন পিরেষবার সেঙ্গ হাত িমিলেয় কাজ করেত পােরন৷
• যিদ আপিন an েদশ েথেক eেস থােকন(িবেদশী নাগিরক কেয়িদ) তাহেল যাজক হয়েতা েসi েদেশ আপনার
আপনার পিরবােরর সেঙ্গ েযাগােযাগ বজায় রাখেত সাহাযয্ করেত পােরন৷
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anাn সাহাযয্ ৷ েযমন পয্ােরাল পাoয়া iতয্ািদ
• কারাগাের থাকাকালীন আপনার সmেn েয সব িরেপাটর্ ৈতির হয় তার জn আপনার সmেn িকছু বলেত বা িলখেত
আপিন আপনার যাজকেক anেরাধ করেত পােরন৷
• কারাগােরর কমর্ীরা আপনার সmেn িরেপাটর্ িলখেবন যােত আপনার আচরণ, eবং আপিন যা যা কেরেছন েযমন কাজ বা
িশkা iতয্ািদ সmেn তথয্ থাকেব৷ আপনার সmেn িসdাn gহেণর জn ei িরেপাটর্gিল কােজ লাগােনা হেব৷ uদাহরণ
srপ, আপনােক পয্ােরাল েদoয়া যােব িক না েসi িসdাn েনoয়ার জn পয্ােরাল েবােডর্র েলােকরা ei িরেপাটর্gিল
েদখেবন৷
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কারাগােরর িনয়মকাnন
মুখয্ িবষয়gিল
• pেতয্কিট কারাগােরi কারাগােরর িনয়ম pেযাজয্ হেব তেব গভনর্েরর িকছু sানীয় িনয়মo থাকেত পাের৷
• কারাগােরর িনয়ম ভাঙেল তােক বলা হয় িনয়মলঙ্ঘন aপরাধ ৷
• আপিন িনয়মলঙ্ঘন aপরােধর জn aিভযুk হেত পােরন o আপনােক শািs েদoয়া হেত পাের৷
• িpজন rল নmর 51 eবং iয়ং aেফNার iনিsিটuশন rল নmর 55 েত িনয়মলঙ্ঘন aপরাধ সmেn আেলাচনা করা
হেয়েছ৷
• কারাগােরর িনয়মgিল েবাঝা কিঠন হেত পাের৷ িpজন িডিসিpন ময্াnয়াল নামক বiিটেত egিলর িবষেয় পেD েদখেত
পােরন৷ eেক িpজন সািভর্স aডর্ার 2000o বলা হয়৷ pিতিট uiং o লাiেbিরেত বiিটর eকিট কিপ থাকা uিচত ৷

আপিন যিদ পরবতর্ী পৃ ার েকােনা িকছু কের থােকন, তার aথর্ আপিন কারাগােরর িনয়ম
েভেঙেছন o িনয়মলঙ্ঘন aপরাধ কেরেছন৷
eমন আচরণ করা যা anেক aসnt , ভীত বা বয্িথত করেত পাের
• যিদ আপিন কাuেক aসnt কেরন বা আঘাত কেরন aথবা কােরা সেঙ্গ মারামািরেত জিDেয় পেDন।
• যিদ আপিন কাuেক তার জািতর কারেণ aসnt কেরন বা আঘাত কেরন (জািত হল কােরা চামDার রঙ o তােদর
প াৼপট o সংsৃিত জাতীয় বয্াপার)।
• যিদ আপিন eমন িকছু কেরন বা বেলন যা an কাuেক িবপযর্s করেত, ভয় েদখােত বা ভয় পাoয়ােত পাের। eবং
যিদ আপিন তা কােরা জািতর কারেণ কেরন।
• কােরা iচ্ছার িবrেd যিদ আপিন তােক anেদর েথেক দূের রােখন। েযমন, যিদ আপিন তােদর েকাথাo তালাবn কের
রােখন।
• যিদ আপিন eমন আচরণ কেরন যা an কাuেক িবপেদ েফলেত পাের বা তােদর sােsয্র kিত করেত পাের।
• কারাগাের বা alবয়s aপরাধী সংsায় কাজ কেরন বা েসখােন েদখা করেত eেসেছন eমন কােরা pিত যিদ আপিন
rঢ়তা েদখান।
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কারাগার কমর্ীেদর তঁােদর কাজ করেত বাধা েদoয়া
• কারাগাের কাজ কেরন eমন কাuেক যিদ কারাগােরর মেধয্ েযখােন যাoয়া pেয়াজন েসখােন েযেত বাধা েদন। েযমন
আপনার kঠুিরেত যােত েকu আসেত না পাের েসi জn বয্ািরেকড বািনেয়।
• কারাগাের কাজ কেরন eমন কাuেক যিদ তঁার কাজ করেত বাধা েদন।

কারাগার েথেক পলায়ন
• যিদ আপিন কারাগার বা আটক থাকা aবsা েথেক পালান। েযমন, যিদ আপিন েকােনা রkীর কাছ েথেক পািলেয় যান।
• al সমেয়র জn কারাগার েথেক বাiের যাবার anমিত েপেয় যিদ আপিন আর িফের না আেসন। eেক বলা হয়
েফরার হoয়া।

Dাগ o মদ
• যিদ আপনার মূt পরীkার আেদশ েদoয়া হেয় থােক eবং তােত েদখা যায় েয আপিন eমন েকােনা Dাগ িনেয়েছন যা
েনবার আপনার anমিত েনi, eমন িক যিদ আপিন al সমেয়র জn কারাগার েথেক বাiের িগেয় থােকন তবুo।
• যিদ আপিন মদয্পান কেরন বা আপনােক মদয্পােনর ফেল মাতাল aবsায় পাoয়া যায়।

কারাগার বা alবয়s aপরাধী সংsার kিতসাধন
• যিদ আপিন বািDিটর েকােনা aংেশ বা তার িভতেরর েকােনা িকছুেত আgন লািগেয় েদন।
• যিদ আপিন বািDিটর েকােনা aংশ বা তার িভতেরর আপনার নয় eমন েকােনা িকছু ন বা ধব্ংস কেরন।
• যিদ আপিন েদoয়ােল eমন িকছু লাগান বা েলেখন বা আঁেকন যা কাuেক িবপযর্s করেত, ভয় েদখােত বা ভয়
পাoয়ােত পাের।
• বা যিদ আপিন eর েকােনািট কােরা জািতগত কারেণ কেরন।
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আপিন যা রাখেত পােরন o পােরন না
• যিদ আপনার কােছ eমন িকছু থােক যা আপিন রাখেত পােরন না। েযমন, েমাবাiল েফান, ছুির বা Dাগ ।
• আপনার কােছ েকান বst যতটা রাখার anমিত আেছ তার েথেক যিদ েবিশ থােক।
• আপনার সেঙ্গ েদখা করেত আসা কােরার কাছ েথেক যিদ আপিন eমন িকছু রােখন যা আপনার কারাগাের রাখার
anমিত েনi। েযমন, Dাগ।
• যা আপনার রাখার anমিত েনi eমন িকছু যিদ আপিন কাuেক েদন বা িবিk কেরন।
• যা েকবলমাt আপিনi রাখেত পােরন eমন িকছু যিদ আপিন কাuেক েদন বা িবিk কেরন।
• যিদ আপিন কােরা েথেক বা কারাগার েথেক আপনার নয় eমন িকছু েনন বা চুির কেরন।

কারাগােরর eমন েকােনা জায়গায় থাকা েযখােন আপনার থাকার কথা নয়
• যিদ eমন েকােনা জায়গা েছেD যান েযখােন আপনার থাকার কথা।
• যিদ eমন েকােনা জায়গায় যান েযখােন আপনার যাoয়ার কথা নয়।

কারাগার কমর্ীরা যা করেত বেলন তা না করা
• যিদ আপনােক কাজ করেত বলা হয় eবং আপিন তা িঠক ভােব বা eেকবােরi কেরন না।
• যিদ আপনার মানা uিচত eমন েকােনা আেদশ বা িনয়ম আপিন না মােনন।
• যিদ আপিন কারাগােরর েকােনা িনয়ম ভােঙন বা an কাuেক তা ভাঙেত সাহাযয্ কেরন।

al সমেয়র জn কারাগােরর বাiের িগেয় িনয়ম ভাঙা
• যিদ আপিন al সমেয়র জn কারাগার েথেক ছাDা েপেল িনয়ম ভােঙন। eিট িpজন rল নmর 9 বা iয়ং aেফNার
iনিsিটuশন rল নmর 5 িবষয়ক।
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কারাগােরর আiন ভঙ্গ করা
কারাগােরর িনয়ম ভাঙেল তােক বলা হয় িনয়মলঙ্ঘন aপরাধ।

িনয়মলঙ্ঘন aপরাধ করেল িক হেব?
1. eকজন কারাগােরর aিফসার সেঙ্গ সেঙ্গ (বা 48 ঘNার মেধয্) আপনােক জানােবন েয আপিন েকােনা িনয়মলঙ্ঘন aপরাধ
কেরেছন বেল তঁারা মেন কেরন িক না eবং aপরাধিট কী। তঁারা আপনােক aপরাধিট সন্পেকর্ জািনেয় eকিট ফমর্ েদেবন।
2. আপনােক eকিট শুনািন (রায়দানo বলা হয়)- েত েযেত হেব । েসখােন যা ঘেটেছ েস সmেn আপিন o কারাগােরর
কমর্ীরা কথা বলেবন। শুনািনিট হয় গভনর্র বা িনরেপk রায়দাতা নােম পিরিচত কারাগােরর বাiেরর কােরা dারা পিরচািলত
হেব।
3. শুনািনেত আপনােক বলেত হেব আপিন িনয়মলঙ্ঘন aপরােধর জn েদাষী িক না।
4. গভনর্র বা িনরেপk রায়দাতা িsর করেবন আপিন িনয়মলঙ্ঘন aপরােধর জn েদাষী িক না। আপনার o যঁারা ঘটনািট
সmেn oয়ািকবহাল তােদর কথা েশানার পর তঁারা ei িসdাn েনেবন।
5. আপিন দিNত হেল আপনােক শািs েদoয়া হেব। 87 পৃ ায় শািsর eকিট তািলকা আেছ।
তা হেল আর িকছুi হেব না।

যিদ আপিন দিNত না হন
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শািs
মুখয্ িবষয়gিল
িpসন rল নmর 55 eবং 55A iয়ং aেফNার iনিsিটuশন rল নmর 60 eবং 60Aেত আপিন েয সব শািs েপেত পােরন
েস সmেn আেলাচনা করা হেয়েছ।

9 আপনার শািs িনভর্র করেব িনয়মলঙ্ঘন aপরাধিট কতটা grতর তার uপের ।
9 কারাগার যিদ িনয়মলঙ্ঘন aপরাধিটেক grতর মেন কের তেব তারা পুিলশেকo জিDত করেত পাের।
9 যিদ আপিন eকিটর েবিশ িনয়মলঙ্ঘন aপরাধ কের থােকন তেব আপনােক pিতিটর জn শািs েদoয়া হেত পাের। শািsgিল
হয়েতা পর পর চলেত পাের।

9 িনয়মলঙ্ঘন aপরাধিট যেথ grতর হেল আপনােক কারাগাের aিতিরk সময় কাটােত হেত পাের।
9 িকnt, যিদ আপনােক aিতিরk িদন েদoয়া হয়, তেব pিতিট aপরােধর জn েদoয়া aিতিরk িদেনর সংখয্া 42eর েবিশ
হেত পারেব না।

9 সতকর্ীকরণ ছাDা an েয েকােনা শািs 6 মাস পযর্n মুলতুিব থাকেত পাের। ei aথর্ ei সমেয়র মেধয্ যিদ আপিন আর
eকিট িনয়মলঙ্ঘন aপরাধ কেরন তেব আপনার শািs আরm হেত পাের।

9 গভনর্র আপনােক aিতিরk িদন ছাDা েয েকােনা শািs িদেত পােরন।
9 িনরেপk রায়দাতাi (েজলা জজ) eকমাt বয্িk িযিন আপনােক aিতিরk িদন তথা an শািsgিলর মেধয্ েয েকানিট িদেত
পােরন।
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িনয়মলঙ্ঘন aপরােধর জn আপনার যা যা শািs হেত পাের তার eকিট তািলকা
• আপনােক সতকর্ করা হেত পাের।
• আপনার িবেশষ sিবধা ( েযমন kঠুিরেত িটিভ রাখা) 42 িদন পযর্n েকেD েনoয়া হেত পাের। বা alবয়s aপরাধীেদর
জn 21 িদন পযর্n।
• আপনার েরাজগার করা 84 িদেনর টাকাপয়সা আটেক েদoয়া হেত পাের। বা alবয়s aপরাধীেদর জn 43 িদেনর।
তেব আপনার পিরবােরর সেঙ্গ েযাগােযাগ বজায় রাখার জn ডাকিটিকট েকনার o েফান করার মত যেথ টাকা আপিন
পােবন।
• 35 িদন পযর্n আপনােক an কেয়িদেদর েথেক আলাদা কের eকা eকিট kঠুিরেত তালাবn কের রাখা হেত পাের। বা
18 বছেরর েবিশ বয়s alবয়s aপরাধীেদর জn 16 িদন পযর্n। eেক বলা হয় িনজর্ন কারাবাস। আপিন eর জn
যেথ ss তা িনি ত করার জn pথেম eকজন ডাkার বা নাসর্ আপনােক পরীkা করেবন।
• 21 িদন পযর্n an কেয়িদেদর সেঙ্গ আপনার কাজ করা বn রাখা হেত পাের।
• যিদ আপিন িবচারাধীন আটক থােকন, তেব আপনার িবেশষ sিবধাgিল েকেD েনoয়া হেত পাের।
• কারাগােরর শাখা বা বাস eলাকা েথেক আপনােক 28 িদেনর জn সিরেয় েনoয়া হেত পাের। বা alবয়s
aপরাধীেদর জn তা 21 িদন পযর্n।
ei শািsgিল েকবলমাt alবয়s aপরাধীেদর জn
• 21 িদন পযর্n আপনােক কাযর্কলােপ aংশ িনেত না েদoয়া হেত পাের।
• 21 িদন পযর্n আপনােক 2 ঘNা বাDিত কাজ করেত হেত পাের ।

aিতিরk িদন
• িনয়মলঙ্ঘন aপরাধিট যেথ grতর হেল আপনােক anাn শািsর সেঙ্গ কারাগাের aিতিরk 42 িদন পযর্n েদoয়া হেত
পাের।
• aিতিরk িদন আপনার দNােদেশর aংশ নয় িকnt aিতিরk সময়িট আপনােক কারাগাের কাটােত হেব।
• েকবলমাt sাধীন রায়দাতাi ( eঁরা েজলা জজ) আপনােক aিতিরk িদন িদেত পােরন।
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aিতিরk িদন সmেn আেরা তথয্
• যিদ আপিন িবচারাধীন হাজেত থােকন, তেব েদাযী সাবয্s o দিNত হেল তেবi আপিন আপনার aিতিরk িদেনর সাজা
খাটেবন।
• যিদ আপিন যাবjীবন কারাদেN দিNত বnী হন, জন sরkা sােথর্ বnী হন, েদoয়ািন মামলার বnী হন বা
aিভবাসেনর মীমাংসা হoয়া পযর্n আটক িবেদশী নাগিরক হন তেব আপনােক aিতিরk িদন েদoয়া হেব না।

কারাগার রায়দান-যােক শুনািনo বলা হয়
মুখয্ িবষয়gিল

9 িনয়মলঙ্ঘন aপরাধিট সmেn কথা বলার জn আপনােক eকিট কারাগার শুনািনেত েযেত হেব৷
9 শুনািনিট হয় eকজন গভনর্র বা eকজন কারাগােরর বাiেরর eকজন েজলা জজ (sাধীন রায়দাতা নােম পিরিচত) dারা
পিরচািলত হেব৷

9 েযিদন কারাগার কমর্ীরা আপনােক জানােবন আপিন িক িনয়মলঙ্ঘন aপরাধ কেরেছন বেল তঁারা মেন কেরন সাধারণত তার
পেরর িদনi শুনািনিট হেব৷

9 শুনািনর জn ৈতির হেত আপিন anত 2 ঘNা পােবন৷
9 শুনািন না হoয়া পযর্n আপনােক হয়েতা anাn কেয়িদেদর েথেক আলাদা রাখা হেত পাের৷
9 যা ঘেটিছল বেল আপিন মেন কেরন েস কথা বলার sেযাগ আপিন পােবন৷
9 শুনািনেত eেস কথা বলার জn সাkীo েপেত পােরন৷
9 আপনােক সাহাযয্ করার জn আপিন হয়েতা an কাuেক েপেত পােরন৷েযমন, eকজন আiনজীবী বা McKenzie
friend (ময্ােকিঞ্জ বnু) নােম পিরিচত েকu৷ 94 পৃ া েদখুন৷

9 যা ঘটেছ তা যিদ আপিন বুঝেত না পােরন বা p করার দরকার মেন কেরন তাহেল েকােনা কারাগার aিফসার বা আপনার
আiনজীবীর সেঙ্গ কথা বলুন৷
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শুনািনিটর আেগ কী হেব?
 আপনােক aন িরেপাটর্ করা হেব৷ ei সময় eকজন কারাগার aিফসার আপনােক জানােবন আপিন িক িনয়মলঙ্ঘন
aপরাধ কেরেছন বেল তঁারা মেন কেরন৷

 eকজন কারাগার aিফসারেক সেঙ্গ সেঙ্গ( বা 48 ঘNার মেধয্) আপনােক জানােত হেব আপিন িক িনয়মলঙ্ঘন aপরাধ
কেরেছন বেল তঁারা মেন কেরন৷

 শুনািন সাধারণতঃ eর পেরর িদন হেব ( যিদ না রিববার aথবা সরকাির ছুিটর িদন পেD) ৷
 শুনািনর জn ৈতির হেত আপিন anত 2 ঘNা পােবন৷

শুনািনর আেগ আপনােক 2িট ফমর্ েদoয়া হেব
1. ফমর্ 1127A৷ েয িনয়মলঙ্ঘন aপরাধিট আপিন কেরেছন বেল কারাগার aিফসার মেন কেরন eিট আপনােক
তা জানােব৷ ফেমর্ যা েলখা আেছ তা যিদ আপিন বুঝেত না পােরন তেব তা aবশয্i জানােবন৷
2. ফমর্ 1127C৷ eিট আপনােক জানােব শুনািনেত িক হেব৷
ei ফমর্িটেত আপিন
• যা ঘেটেছ বেল মেন কেরন তার eকিট িববৃিত িলখেত পােরন৷ ফেমর্র uেlা িপেঠ eিট িলখুন৷দরকার হেল
আেরা কাগজ েচেয় িনন৷
• েয সব সাkীেক আপিন শুনািনেত ডাকেত চান তােদর নাম িলখুন, যিদ আপনার ei সমেয় জানা থােক
তঁারা কারা ৷ আপিন কােদর সাkী িহসােব চান তা iচ্ছা করেল শুনািনর সমেয়o বলেত পােরন৷
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শুনািন সmেn আেরা তথয্
• আপিন শুনািনেত যাoয়ার মত ss আেছন তা িনি ত করার জn শুনািনর আেগ eকজন ডাkার বা নাসর্েক িদেয়
আপনার sাsয্ পরীkা করােনা হেত পাের৷
•

শুনািন পযর্n আপনােক an বnীেদর কাছ েথেক আলাদা রাখা হেত পাের৷

শুনািনর আেগ কী করেত হেব
9 শুনািনেত যা বলেত চান েস সmেn িচnা কrন৷
9 েভেব েদখুন যা ঘেটেছ তা an েকu েদেখেছ িক না৷ তারা শুনািনেত আপনার হেয় সাkী িদেত পাের৷
9 শুনািনর আেগ িpজন িডিসিpন ময্াnয়াল নােমর বiিটেত eকবার েচাখ বুিলেয় েনoয়া আপনার জn লাভদায়ক হেত
পাের৷ eিটেক PSO 2000 o বলা হয়৷ আপনার uiং-e o কারাগােরর লাiেbিরেত eিটর eকিট কের কিপ থাকা
uিচত৷লাiেbিরেত েযেত না পারেল eকিট কিপ েদখেত চান৷

9 শুনািনর আেগ িpজন িডিসিpন ময্াnয়াল েদখার sেযাগ না েপেল শুনািনর তািরখ িপিছেয় েদবার anেরাধ করেত পােরন৷
9 যিদ আপনার পDেত বা িলখেত asিবধা হয়, বা েকােনা িকছু বুঝেত না পােরন তা হেল েকােনা কারাগার aিফসার বা
আপনার আiনজীবীর কােছ সাহাযয্ চান৷

শুনািনেত কী হেব?
1. গভনর্র েদখেবন
• আপনার কােছ ফমর্ 1127A eবং 1127C আেছ িকনা
• েকন আপিন শুনািনেত eেসেছন eবং িক ঘটেব তা আপিন বুঝেছন িক না
• শুনািনর জn ৈতির হেত আপিন পযর্াp সময় েপেয়েছন িক না৷ uদাহরণ srপ, আপিন িক বলেত চান েস সmেn
িচnা করেত
• আপিন েকােনা সাহাযয্ চান িক না, েযমন আiিন পরামশর্ বা eকজন েদাভাষী
2. েকu eকজন aিভেযাগিট পেD েশানােব৷ aিভেযাগিট হল েসi িনয়মলঙ্ঘন aপরাধিট যা আপিন কেরেছন বেল কারাগার
কমর্ীরা মেন কেরন৷
3. আপনােক তারপর বলেত বলা হেব আপিন ঐ িনয়মলঙ্ঘন aপরাধিটর জn েদাষী না িনেদর্াষ৷
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যিদ আপিন েদাষ sীকার কেরন
• েয কারাগার aিফসার আপনােক aন িরেপাটর্ কেরিছেলন িতিন ঘটনািটর eকিট িববৃিত পেD েশানােবন৷
• আপনােক তারপের েস সmেn আপনার মতামত জানােত হেব ৷ uদাহরণ srপ, আপিন p করেত পােরন৷
• মেন কrন কারাগার aিফসােরর িববৃিতর সেঙ্গ আপিন eকমত নন৷ যিদ আপিন কারাগার aিফসােরর িববৃিতর সেঙ্গ
eকমত না হন তা হেল আপিন সাkী ডাকার anমিতo চাiেত পােরন৷
• আপিন যা িকছুর সেঙ্গ eকমত নয় বেল জানান গভনর্রেক aবশয্i েসgিল খুিঁ টেয় েদখেত হেব৷
• গভনর্র হয়েতা িsর করেত পােরন েয তথয্gিল সিঠক eবং আর িকছু েদখার েনi৷ যিদ তা হয়, েসেkেt িতিন আপনার
কােছ জানেত চাiেবন আপিন কেঠারতা hােসর আেবদন করেত চান িক না৷ ei সমেয় আপিন গভনর্রেক eমন িকছু
বলেত পােরন যা আপনার িনয়মলঙ্ঘেনর grt কম কের েদখােব বেল মেন কেরন৷
• কারাগার কমর্ীেদর eকজন তারপের কারাগাের আসার পর েথেক আপনার আচরণ সংkাn তথয্ পেD েশানােবন৷ eবং
eর আেগ যিদ আপনার েকােনা শুনািন হেয় থােক েস সmেno৷
• আপিন তারপের তঁােদর পেD েশানােনা তথয্ সmেn আপনার মতামত জানােত পােরন৷
• তারপের গভনর্র আপনােক জানােবন আপনার শািsিট িক হেব৷ আপনােক eকিট ফেমর্র কিপ েদoয়া হেব যােত আপনার
শািsিট জানােনা থাকেব৷ ei ফমর্িটেক বলা হয় ফমর্ 256D৷
• যিদ েকােনা সমেয় গভনর্র মেন কেরন েয আপনার িনয়মলঙ্ঘন aপরাধিট আপনার aিতিরk িদন শািs পাoয়ার মত
grতর, তাহেল আপনার মামলািট েদখার জn তঁারা eকজন sাধীন রায়দাতােক anেরাধ করেবন৷
• sাধীন রায়দাতার সেঙ্গ েদখা করার জn আপনােক 28 িদন পযর্n aেপkা করেত হেত পাের৷
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যিদ আপিন েদাষ asীকার কেরন, বা কী বলেবন েস সmেn িনি ত না হন
• েয কারাগার aিফসার আপনার নােম িরেপাটর্ কেরিছেলন িতিন eকিট িববৃিত পেD েশানােবন যােত তঁারা যা ঘেটিছল
বেল মেন কেরন তা বলা আেছ৷
• eিট সmেn আপিন আপনার মতামত জানােত পােরন বা েয েকােনা p করেত পােরন৷
• গভনর্র কারাগার aিফসারেক িকছু p করেবন৷ তঁারা িকছু সাkীেদরo বkবয্ শুনেত চাiেত পােরন৷
• আপিন o গভনর্র সাkীেদর p করেত পারেবন৷
• আপনার কােছ aিভেযাগিট সmেn ( আপিন যা কেরেছন বেল কারাগােরর কমর্চারীরা মেন কেরন) eবং সাkীেদর বkবয্
সmেn আপনার মতামত জানেত চাoয়া হেব৷
• আপিন চাiেল আপনার পk সমথর্েনর জn সাkীেদর ডাকেত পােরন (যিদ না গভনর্র মেন কেরন তা না করার জn
যেথ ভােলা কারণ আেছ)৷
• আপিন, কারাগার aিফসার o গভনর্র সাkীেদর p করেত পারেবন৷
• েকন আপিন িনেজেক েদাষী মেন কেরন না আপিন তার pধান কারণgিল বলার sেযাগ পােবন৷
• গভনর্র তারপের আপনােক তঁার িসdাn জানােবন৷ eেক বলা হয় রায়৷ আপনােক দিNত করার আেগ আপিন েয
িনয়মলঙ্ঘন aপরাধিট কেরেছন েস িবষেয় গভনর্রেক সmূণর্ িনি ত হেত হেব৷
• আপিন দিNত হেল, গভনর্র আপনােক জানােবন আপনার শািsিট িক৷ গভনর্র আপনােক eকিট ফমর্ েদেবন যােত
আপনার শািsিট জানােনা থাকেব৷ ei ফমর্িটেক বলা হয় ফমর্ 256D৷
• যিদ েকােনা সমেয় গভনর্র মেন কেরন েয আপনার িনয়মলঙ্ঘন aপরাধিট আপনার aিতিরk িদন পাoয়ার মত grতর,
তাহেল আপনার মামলািট েদখার জn তঁারা eকজন sাধীন রায়দাতােক anেরাধ করেবন৷

93

শুনািনেত an যা সাহাযয্ েপেত পােরন
আপিন হয়েতা আপনার শুনািনেত ei ধরেনর সাহাযয্ েপেত পােরন
• আiিন পরামশর্
• আiিন pিতিনিধt (শুনািনেত আপনার pিতিনিধt করেত eকজন uিকল আেসন)
• eকজন বnু বা পরামশর্দাতা আেসন(ei বয্িkিটেক বলা হয় ময্ােকিঞ্জ বnু )৷ ei বয্িkিট আসেত পােরন o
আপনার হেয় েনাট িনেত পােরন eবং আপনােক পরামশর্ িদেত পােরন৷ িকnt তঁারা আপনার pিতিনিধt করেত
পােরন না eবং েকবলমাt গভনর্র anমিত িদেল তেবi কথা বলেত পােরন৷ যাজক, eকজন কারাগার aিফসার, বা
আেরকজন কেয়িদর মত েকu আপনার ময্ােকিঞ্জ বnু হেত পােরন৷

যিদ শুনািনিট eকজন গভনর্র dারা পিরচািলত হয়
আপিন আiিন পরামশর্ েপেত পােরন৷ তা েটিলেফান, িচিঠ বা আপনার uিকেলর সেঙ্গ সাkােতর মাধয্েম হেত পাের৷
আপিন আiিন pিতিনিধt েপেত পােরন না যিদ না গভনর্র বেলন আপিন তা eiসব কারণgিলর জn েপেত পােরন েযমন
° িনয়মলঙ্ঘন aপরাধিটর grt eবং আপনার সmাবয্ শািs
° আiন সংkাn েয সব সmাবয্ p uঠেত পাের
° যা ঘটেছ আপিন তা কতটা বুঝেত পারেছন
° েয সব িবষয় মামলািটর গিত ধীর কের িদেত পাের বা সমsা সৃি করেত পাের৷ uদাহরণ srপ, আপনােক
an কেয়িদেদর েথেক আলাদা রাখার কারেণ যিদ আপনার িনেজর পk সমথর্েনর ৈকিফয়ত ৈতির করেত সমsা
হেয় থােক৷
ei ধরেনর শুনািনেত আপিন সাধারণত eকজন McKenzie friend (ময্ােকিঞ্জ বnু) বা পরামশর্দাতা েপেত পােরন না৷
তেব িক ঘটেছ তা বুঝেত না পারেল, মামলািট খুব জিটল হেল, বা গভনর্র যিদ anমিত েদoয়া uিচত মেন কেরন তাহেল
হয়েতা আপিন eকজন ময্ােকিঞ্জ বnু বা পরামশর্দাতা েপেতo পােরন৷
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যিদ শুনািনিট eকজন িনরেপk রায়দাতা (eকজন েজলা জজ) dারা পিরচািলত হেয় থােক
• আপিন সব সময় আiিন pিতিনিধt েপেত পােরন (eকজন uিকল আপনার pিতিনিধt করেত আেসন)৷
• আপনার আiিন pিতিনিধt পাoয়া িনেয় েকােনা সমsা হেল গভনর্র বা িলগাল সািভর্েসস aিফসার আপনােক
সাহাযয্ করেত পােরন৷

শুনািন বা শািs সmেn পুনিবর্চােরর anেরাধ
আপিন যা পােরন

9 যিদ মেন কেরন শুনািনিট ভুল ভােব পিরচািলত হেয়েছ বা আপনােক aতয্n কেঠার শািs েদoয়া হেয়েছ তা হেল
পুনিবর্চােরর anেরাধ করেত পােরন৷

9 গভনর্র যিদ মেন কেরন শুনািনিট ভুল ভােব পিরচািলত হেয়েছ তা হেল িতিন েস িবষেয় িকছু করেত পােরন৷
9 আপনােক েয aিতিরk িদনgিল েদoয়া হেয়িছল েসgিল িফের েপেত আেবদন করেত পােরন৷

শুনািনিট ভুলভােব পিরচািলত হেল বা আপনােক aতয্n কেঠার শািs েদoয়া হেল িক হেব?
1. যিদ গভনর্র মেন কেরন শুনািনিট ভুলভােব পিরচািলত হেয়েছ
যিদ শুনািনিট eকজন গভনর্র dারা পিরচািলত হেয় থােক
• গভনর্র শুনািনর ফলাফল বদেল িদেত পােরন৷ uদাহরণ srপ, আপনােক েয দিNত করা হেয়িছল তা তঁারা বদেল িদেত
পােরন o আপনােক েয শািs েদoয়া হেয়িছল তা বদেল িদেত পােরন৷
যিদ শুনািনিট eকজন িনরেপk রায়দাতা (eকজন েজলা জজ) dারা পিরচািলত হেয় থােক
গভনর্র যা করেত পােরন
•

ঊধব্র্তন েজলা জজেক মামলািট েদখার জn িফিরেয় িদেত পােরন৷
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2. যিদ আপিন মেন কেরন শুনািনিট ভুল ভােব পিরচািলত হেয়েছ বা আপনােক aতয্n কেঠার শািs েদoয়া
হেয়েছ৷
যিদ আপনার শুনািনিট eকজন গভনর্র dারা পিরচািলত হেয় থােক
• আপনার uiং-eর eকজন কারাগার aিফসােরর কােছ ফমর্ ADJ1 নােমর ফমর্িট চান৷
• ফমর্িট ভিতর্ কের শুনািনর 6 সpােহর মেধয্ গভনর্েরর কােছ পািঠেয় িদন৷
• eিরয়া ময্ােনজার নােম পিরিচত েকােনা eকজন আপনার মামলািটর িবষেয় িসdাn েনেবন৷
• eিরয়া ময্ােনজার যিদ মেন কেরন আপনার শুনািনিট ভুল িছল, তাহেল িতিন আপনােক েদাষী সাবয্s করার িসdাn বদেল
িদেত পােরন বা আপনােক েয শািs েদoয়া হেয়িছল তা বদেল িদেত পােরন৷

যিদ আপনার শুনািনিট eকজন িনরেপk রায়দাতা dারা পিরচািলত হেয় থােক
• েকন আপিন আপনার শুনািনর পুনিবর্চার চাiেছন সাদা কাগেজ িলেখ গভনর্েরর কােছ পাঠান৷ ফমর্ ADJ1 ভরেবন না৷
শুনািনর 14 িদেনর মেধয্i আপনােক গভনর্রেক িলখেত হেব৷
• আপনার কাগজিট েদখার জn ঊধব্র্তন েজলা জজ নােম পিরিচত eকজন জেজর কােছ পাঠােনা হেব৷ oi জজ হেবন
oেয়sিমনsার ময্ািজেsTটস েকােটর্র৷
• ঊধব্র্তন েজলা জজ আপনার শািs পালটােনার িসdাn িনেত পােরন৷ িকnt তঁারা আপনােক েদাষী সাবয্s করার িসdাn
বদেল িদেত পােরন না ৷

আপিন যিদ তাo সnt না হন
• িpজনস aয্াN েpােবশন oমবাডসময্ান নােম পিরিচত বয্িkেক আপনার মামলািট েদখার জn বলেত পােরন৷ iিন
কারাগােরর হেয় কাজ কেরন না৷ eঁেদর কাজ হল কারাগার জীবন সmেn কেয়িদেদর aিভেযাগ খিতেয় েদখা৷
• আপিন oমবাডসময্ানেক িলখেত পােরন বা তঁােদর আপনার মামলািট েদখেত বলেত পােরন৷ aথবা আপিন আপনার
uিকলেক আপনার হেয় তা করার জn anেরাধ করেত পােরন৷
• oমবাডসময্ান pথেম আপনার o গভনর্েরর মেধয্র পিরিsিতর িন িt করার েচ া করেবন৷
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oমবাডসময্ান সmেn আেরা তথয্
• যিদ eেত কাজ না হয়, তা হেল িক ঘটা uিচত বেল oমবাডসময্ান মেন কেরন েসi সmেn িতিন eকিট pিতেবদন
িলখেবন৷
• আপিন আেরক বার শুনািনর sেযাগ পােবন না৷ তেব oমবাডসময্ান sপািরশ করেত পােরন েয আপনােক েয দিNত
করা হেয়িছল বা আপনােক েয শািs েদoয়া হেয়িছল কারাগার তা বদেল িদক৷
oমবাডসময্ােনর কােছ ei িঠকানায় িলখুন
িpজনস aয্াN েpােবশন oমবাডসময্ান
aয্াশেল হাuস
2 মঙ্ক sTীট
লNন
SW1P 2BQ

িবচারিবভাগীয় পুনিবর্চার
• আপিন eকজন জজেক আপনার মামলািট েদখেত বলেত পােরন৷ তেব েসটা হয়েতা হেত নাo েদoয়া হেত পাের৷ তাi
সব েথেক ভােলা হয় আেগ েয সব ভােব বলা হেয়েছ েসi ভােব eকিট aিভেযাগ করা৷
• যিদ আপিন eকজন জজেক িদেয় আপনার মামলািট েদখােত চান, তেব আপনার uিকেলর কােছ eিট যােত হয় তার
anেরাধ জানােত বেল িলখুন৷

aিতিরk িদন িফের পাoয়া
• আপনােক েয aিতিরk িদন েদoয়া হেয়িছল তার িকছুটা িফের পাবার জn আপিন আেবদন করেত পােরন৷
• সাধারণত আপিন িদনgিলর aেধর্ক পযর্n িফের পাবার জn আেবদন করেত পােরন৷
• আপনার সবর্েশষ িনয়মলঙ্ঘন aপরােধ দিNত হoয়ার 6 মাস পের আপিন aিতিরk িদন িফের পাবার জn আেবদন
করেত পােরন৷ বা aিতিরk িদন িফের পাবার জn সবর্েশষ আেবদেনর 6 মাস পের৷
• আপিন alবয়s aপরাধী হেল 4 মাস পের আেবদন করেত পােরন৷
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aিতিরk িদন িফের পাoয়ার জn িকভােব আেবদন করেত হেব
• আপনার uiং-eর েকােনা eকজন কমর্ীর সেঙ্গ কথা বলুন৷ oi কমর্ী েখঁাজ িনেয় েদখেবন আপিন aিতিরk িদনgিল
েফরত েপেত পােরন িক না ৷
• আপনােক তারপের েকন আপিন আপনার aিতিরk িদনgিল েফরত পাoয়া uিচত মেন কেরন েস সmেn িকছু িলেখ
জানােত বলা হেব৷
• আপনার uiং-eর েকােনা eকজন কমর্ী তারপের আপনার সmেn eকিট pিতেবদন িলখেবন o েসিট গভনর্েরর কােছ
পািঠেয় েদেবন৷ আপিন যিদ েকােনা িনয়মলঙ্ঘন aপরাধ কের থােকন েস সংkাn তথয্o তঁারা pিতেবদনিটর সেঙ্গ
পাঠােবন৷
• আপিন সmবত সব কিট িদন েফরত পােবন না৷ িকnt আেরা িফের পাবার জn পের আবার আেবদন করেত পারেবন৷

কারাগার িনরাপদ রাখার জn পৃথকীকরণ, আপনার kঠুির তlািশ eবং anাn যা িকছু
কারাগার কমর্ীরা করেত পােরন

9 কারাগাের যা ঘেট তার uপর িনয়ntণ রাখার জn কারাগার কমর্ীরা anাn িকছু করেত পােরন৷
9 ei িজিনসgিল শািs িহসােব বয্বহার করা যােব না৷ িকnt anেদর আহত হoয়া আটকােত eবং কারাগার িনরাপদ রাখেত
যখন দরকার egিল বয্বহার করা চলেব৷

9 ei িজিনসgিল pায় কােজ লাগােনা হয়i না৷
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পৃথকীকরণ (িpজন সািভর্স rল 45 e আেরা তেথয্র জn েদখুন)
পৃথকীকরণ কী?
• পৃথকীকরণ মােন যখন আপনােক anাn কেয়িদেদর েথেক আলাদা কের রাখা হয়৷
• আপনােক পৃথকীকরেণ রাখা হেব িক না েস সmেকর্ গভনর্র িসdাn েনন৷
• আপনােক হয়েতা পৃথকীকরণ েকnd নােম পিরিচত কারাগােরর an eকিট aংেশ রাখা হেত পাের৷ আপনােক an
কেয়িদেদর েথেক আলাদা কের রাখা হেব৷ আপনােক হয়েতা an পৃথকীকরেণ রাখা কেয়িদেদর সেঙ্গ রাখা হেত পাের৷
• আপিন হয়েতা কাজ করেত পারেবন না eবং আপনােক হয়েতা an কেয়িদেদর েথেক েবিশ সময় পযর্n kঠুিরেত
থাকেত হেত পাের৷
েকন আপনােক পৃথকীকরেণ রাখা হেব?
• যিদ আপিন বা কারাগার কমর্ীরা মেন কেরন আপনার িবপেদর আশঙ্কা রেয়েছ৷ েযমন, আপিন হয়েতা anাn কেয়িদেদর
েথেক আলাদা থাকেত চাiেত পােরন যিদ আপিন মেন কেরন আপিন েয ধরেনর aপরাধ কেরেছন তার জn তঁারা
আপনােক আঘাত করেত পােরন৷ েযমন, যিদ আপিন েকােনা েযৗন aপরাধ কের থােকন৷ আপনার uিকল বা পুিলশ
হয়েতা e সmেn আপনােক পরামশর্ িদেয় থাকেত পােরন৷
• যিদ আপিন eমন আচরণ কেরন যা কারাগােরর anেদর জn সমsা সৃি করেত পাের বেল কারাগার কমর্ীরা মেন
কেরন৷
কত িদেনর জn আপনােক পৃথকীকরেণ রাখা হেব?
• গভনর্র pথেম আপনােক 3 িদন পযর্n পৃথকীকরেণ রাখেত পােরন৷
• তারপের আপনােক 1 মাস পযর্n পৃথকীকরেণ রাখা হেত পাের৷ eবং তার পর েথেক pিতবার 1 মাস পযর্n৷
• 21 বছেরর কম বয়সী বnীেদর সবেথেক েবিশ হেল 14 িদন পযর্n পৃথকীকরেণ রাখা েযেত পাের৷
• pথম 3 িদেনর পর, গভনর্রেক anতঃ pেতয্ক 14 িদন anর যাচাi কের েদখেত হেব আপনােক পৃথকীকরেণi রাখা হেব
িক না৷
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পৃথকীকরেণ েযেত চাiেল যা যা িবেবচনা করেত হেব
9 পৃথকীকরেণ যাoয়া eকিট aতয্n grতর বয্াপার৷ পৃথকীকরেণ েযেত চাoয়ার আেগ খুব ভােলা কের িচnা কrন৷
9 যিদ গভনর্র uিচত মেন কেরন তেবi আপিন পৃথকীকরেণ েযেত পারেবন৷
9 যিদ আপিন পৃথকীকরেণ যান, তা হেল an বnীরা আপনার সmেn eমন িকছু ভাবেত আরm করেত পাের যার ফেল
আপনার ঐ uiং-e িফের আসা আেরা কিঠন হেয় পDেব৷

পৃথকীকরেণ থাকাকালীন আপিন যা সাহাযয্ েপেত পােরন
পৃথকীকরেণ থাকাকালীন আপিন যিদ েকােনা িবষেয় uিdg থােকন, তা হেল েকােনা কারাগার aিফসার বা গভনর্েরর সেঙ্গ কথা
বলুন৷
ei বয্িkরা pিতিদন পৃথকীকরণ েকেnd আেসন
• eকজন কারাগার aিফসার
• গভনর্র
• eকজন ডাkার বা নাসর্৷
ei বয্িkরাo পৃথকীকরণ েকেnd আেসন - তেব pিতিদন নয়
• যাজক
• iিNেপেNN মিনটিরং েবাডর্ েথেক েকu (eঁরা কারাগারgিল ভােলাভােব o nাযয্ ভােব চালােনা হেচ্ছ িক না তা েচক কের
েদেখন)৷

িবেশষ বাসsান o যািntক pিতবnক
ei সব িজিনস খুব েবিশ বয্বহার হয় না। তেব কারাগার কমর্ীরা egিল বয্বহার করেত পােরন যিদ

°

আপিন সিহংস আচরণ করেত থােকন

°

আপিন িনেজেক, anেদর বা কারাগারেক আহত করেত বা kিত করেত পােরন।
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িবেশষ বাসsান হল eকিট kঠুির যােত আপিন সিহংস আচরণ করেত থাকেল কারাগার কমর্ীরা আপনােক তালাবn কের
রাখেত পােরন। kঠুিরেত েকােনা আসবাব নাo থাকেত পাের। আপিন শাn না হoয়া পযর্n আপনােক kঠুিরিটেত তালাবn
কের রাখা হেব।
যািntক pিতবnক হল িকছু িজিনস যা আপনার শরীের পরােনা হয় যােত আপিন িনেজেক বা anেদর আহত করেত না
পােরন। বিড েবl ধরেনর যািntক pিতবnক বয্বহার করা হয়। eিট eকিট েবl যা আপনার শরীরেক িঘের থােক eবং eর
সেঙ্গ হাতকDা লাগােনা থােক।
• যিদ আপনােক িবেশষ kঠুিরেত তালাবn কের েরেখ লাভ না হেয় থােক তাহেল আপনােক বিড েবl পরােনা হেব।
• আপনার বয়স 17 বছেরর েবিশ হেল তেবi েকবল আপনােক বিড েবl পরােনা যােব।
• pিত 4 ঘNা পর পর কারাগার কমর্চারীরা েদখেবন আপিন েকমন আেছন।
• iিNেপেNN মিনটিরং েবাডর্ েথেক েকu( যঁারা কারাগারgিল ভােলাভােব o nাযয্ ভােব চালােনা হেচ্ছ িক না তা েচক
কের েদেখন) আপনােক 1 িদেনর মেধয্ েদখেত আসেবন। যখন কারাগার কমর্চারীরা আপিন েকমন আেছন েচক করেবন
তখনo যখন সmব হেব ei বয্িk uপিsত থাকেবন।
মুখয্ িবষয়gিল

9 কারাগার কমর্চারীরা আপনােক িবেশষ kঠুিরেত তালাবn কের রাখার আেগ বা আপনােক বিড েবl পরােনার আেগ aবশয্i
গভনর্রেক সmিত িদেত হেব।

9 eটা েয ঘেটেছ েস কথা কারাগার কমর্চারীেদর aবশয্i sাsয্েসবার টীমেক জানােত হেব।
9 যত তাDাতািD সmব eকজন ডাkার বা নাসর্ আপনােক পরীkা করেবন।
9 iিNেপেNN মিনটিরং েবাডর্ েথেক েকu( যঁারা কারাগারgিল ভােলাভােব o nাযয্ ভােব চালােনা হেচ্ছ িক না তা েচক কের
েদেখন) আপনােক 1 িদেনর মেধয্ েদখেত আসেবন।

9 iিNেপেNN মিনটিরং েবাডর্ eটাo িনি ত করার জn েচক করেবন েয কারাগার কমর্চারীেদর আপনােক িবেশষ kঠুিরেত
তালাবn কের রাখা বা বিড েবl পরােনা িঠক কাজ হেয়িছল।

9 কমর্চারীরা pায়i আপিন েকমন আেছন েচক করেবন। েযi মাt আপনার আচরণ আর িবপjনক থাকেব না, কারাগার
কমর্চারীরা আপনােক িবেশষ kঠুির েথেক eবং/aথবা বিড েবl েথেক বার কের আনেবন।
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কারাগার িবেdাহ
যিদ আপিন eকিট grতর কারাগােরর েগালমােল aংশ েনন, তাহেল আপনােক কারাগার িবেdােহর দােয় aিভযুk করা হেত
পাের।

কারাগার িবেdাহ হল যখন আপিন o an কেয়িদরা কারাগােরর দখল েনবার eবং গভনর্র o anাn কারাগার কমর্চারীেদর
kমতায় থাকা o কারাগার চালােনা বn করার জn কাযর্কলাপ কেরন।

আপনােক কারাগার িবেdােহর দােয় aিভযুk করা হেত পাের, যিদ
• কমর্চারী বা কেয়িদরা আহত হন
• কারাগার kিতgs হয়
• গভনর্র আংিশক বা সmূণর্ কারাগােরর িনয়ntণ হারান।

আপনােক কারাগার িবেdােহর দােয় aিভযুk করা হেল আপনার
• 10 বছর পযর্n কারাদN হেত পাের
• জিরমানা হেত পাের েযখােন আপনােক িকছু aথর্দN িদেত হেব
• বা ei dেটাi ।

যিদ আপনার আশপােশর কেয়িদরা কারাগার িবেdাহ শুr কের
• েযাগ েদেবন না
• েযখােন ঘটনািট ঘটেছ েসi জায়গািট েছেD চেল যান
• না হেল, কারাগার কমর্চারীরা মেন করেত পােরন আপিন কারাগার িবেdােহ aংশ িনিচ্ছেলন eবং আপনােক কারাগার
িবেdােহর দােয় aিভযুk করেত পােরন।
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আপনার kঠুির o িজিনসপেtর তlািশ
• কারাগার কমর্চারীরা কারাগােরর িনরাপtা বজায় রাখার জn েয েকােনা সমেয় আপনার kঠুির o আপনার িজিনসপt
তlািশ করেত পােরন।
• eটা কত ঘন ঘন ঘটেব তার েকােনা িনয়ম েনi। েয কারাগাের আপিন আেছন বা আপিন কতটা িনরাপদ বেল
কারাগার কমর্চারীরা মেন কেরন তার uপেরi eটা িনভর্র কের।

আপনার kঠুির o িজিনসপেtর তlািশেত িক হেব?
• আপনার kঠুির তlািশ করার আেগ kঠুিরর িভতের আপনার eকিট সmূণর্ েদহ তlািশ করা হেব।
• যা িকছু আপনার িনেজর কােছ রাখার anমিত েনi েসgিল কারাগার কমর্চারীেদর হােত তুেল িদেত হেব।
• যতkণ আপনার kঠুিরর তlািশ চলেব তখন আপনােক কারাগােরর an eকটা eলাকায় িনেয় যাoয়া হেব ।
• কারাগার কমর্চারীরা আপনার kঠুির েথেক ভােলা কের েদখার জn িজিনসপt বার কের িনেয় েযেত পােরন।
আপনার িজিনসপt আেরা খুিঁ টেয় েদখার জn ek-ের যnt বয্বহার করা হেত পাের।
• কমর্চারীরা হয়েতা আপনার আiিন দিললপt েচক করেত পােরন তেব তঁারা েসgিল পDেবন না।

আপনার তlািশ
কারাগার কমর্চারীরা আপনার 2 ধরেনর তlািশ করেত পােরন
1. গােয় হাত বুিলেয় তlািশ
eেত কারাগার কমর্চারীরা হয়েতা
• আপনােক জুেতা খুলেত o পেকট খািল করেত বলেত পােরন
• মুখ, নাক (নােকর ফুেটা) ,কান o চুেলর মেধয্ েদখেত পােরন।

9 কারাগার কমর্চারীরা েয েকােনা সমেয় আপনােক গােয় হাত বুিলেয় তlািশ করেত পােরন।
9 মিহলা কমর্চারী সহ েয েকােনা কারাগার কমর্চারী আপনােক গােয় হাত বুিলেয় তlািশ করেত পােরন। যিদ আপিন মেন কেরন
stীেলােকর আপনার গােয় হাত বুিলেয় তlািশ করা uিচত নয় তেব তা কারাগার কমর্চারীেদর জানান। েযমন, ধেমর্র কারেণ।

9 কারাগােরর eক eলাকা েথেক আেরক eলাকায় যাoয়ার আেগ o পের গােয় হাত বুিলেয় তlািশ করা হেত পাের।
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2. সmূণর্ েদহ তlািশ
eেত কারাগার কমর্চারীরা হয়েতা
• আপনার জামাকাপD তlািশ করেত পােরন।
• আপনার শরীর তlািশ করেত পােরন। কমর্চারীরা আপনােক সামেন ঝুঁকেত বা uবু হেয় বসেতo বলেত পােরন যােত
তঁারা েদখেত পােরন েয আপনার পায়ু বা জনন aঞ্চেল িকছু লুকেনা েনi। eর জn তঁারা আপনােক sশর্ করেত
পারেবন না।
• তlািশ চলাকালীন সবসমেয়i আপনার পরেন িকছু জামাকাপD থাকেব। কারাগার কমর্চারীরা eেককবাের আপনার
জামাকাপেDর aেধর্কটা পরীkা করেবন eবং তঁারা বািক aেধর্কটা পরীkা করার আেগ আপিন ei জামাকাপDgিল পের
িনেত পােরন।

সmূণর্ েদহ তlািশ সmেn আেরা তথয্

9 েয েকােনা কারাগার aিফসার, িসিনয়র aিফসার, িpিnপাল aিফসার বা গভনর্র আপনার সmূণর্ েদহ তlািশ করেত
পােরন।

9 তlািশিট সব সমেয়i eকজন পুrষ কারাগার কমর্ী dারা হেব।
9 সmূণর্ েদহ তlািশ েয েকােনা সময় করা েযেত পাের। uদাহরণ srপ
• যত বার আপিন কারাগাের আসেবন বা কারাগার েছেD যােবন
• আপনার kঠুির তlািশর িঠক আেগ
• আপিন পৃথকীকরণ েকেnd েপঁাছেল
• বnুবাnব, পিরবার বা আপনার আiনজীবীর সেঙ্গ েদখা করার পর
• যিদ আপিন uচ্চ িনরাপtার A ে ণীর বnী হন তেব pেতয্ক সাkােতর পর।

9 সmূণর্ েদহ তlািশ করার আেগ কারাগার কমর্চারীেদর aবশয্i আপনােক বুিঝেয় বলেত হেব িঠক িঠক িক ঘটেব।
9 সmূণর্ েদহ তlািশ ভােলা o িনরাপদ ভােব করেত হেব।
9 তlািশ চলা কালীন শুধু মাt েয সব কারাগার কমর্চারীরা তlািশ চালােচ্ছন তঁারাi সাধারণভােব uপিsত থাকেবন।
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কারাগাের আপনার সেঙ্গ েকমন আচরণ হoয়া uিচত
কারাগাের আপনার সেঙ্গ সিঠক আচরণ হoয়া uিচত। তা যিদ না হয় তেব আপিন েস বয্পাের িকছু করার েচ া করেত
পােরন।
আপনােক িনরাপদ রাখার জn েয সব আiন আেছ, পরবতর্ী পৃ ায় তার কেয়কিট সmেn eবং আপনার সেঙ্গ সিঠক আচরণ
হেচ্ছ িকনা তা িনি ত করার জn কারাগােরর যা করা uিচত েস সmেn তথয্ রেয়েছ।

মানবািধকার আiন 1998
• ei আiনিট মানবািধকার সংkাn। pেতয্েকরi মানিবক aিধকার আেছ েযমন বঁাচবার aিধকার বা nায় িবচার
পাoয়ার aিধকার।
• যিদ মেন কেরন আপনার মানিবক aিধকার আপিন পান িন েস েkেt আপিন আপনার মামলািট আদালেত িনেয় েযেত
পােরন।
• মানবািধকার আiন সmেn আেরা জানেত গাiড টু িহuময্ান রাiটস ek (মানবািধকার আiন িনেদর্িশকা) নােম eকিট
পুিsকা o িদ িহuময্ান রাiটস ek (মানবািধকার আiন) নােম eকিট তথয্ পয্াক েদখুন। dিটi লাiেbিরেত পাoয়া
যােব।

িহংসাtক বয্বহার o িনপীDন
• pেতয্ক কেয়িদর িনেজর িনরাপদ েবাধ করার aিধকার আেছ।
• যিদ েকu আপনার pিত সিহংস বয্বহার কের বা আপনােক িনপীDন কের তেব সেঙ্গ সেঙ্গ তা কারাগার কমর্চারীেদর
জানান। কারাগােরর েয েকােনা কমর্চারীেক জানােত পােরন েযমন কারাগার aিফসারগণ, যাজক eবং িশkা কমর্ী।
• িহংসাtক বয্বহার o িনপীDন মােন েকu যিদ আপনােক আঘাত কের বা শাসায়( েযমন তারা যিদ বেল তারা আপনােক
আহত করেব বা আপনােক িকছু eকটা করেব)।

•

আপনার সেঙ্গ eরকম ঘটেত থাকেল কমর্চারীরা আপনােক সাহাযয্ করেবন।
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জািত সাময্ – িবিভn জািতর মাnষ
• eকজন মাnেষর জািত নানারকম িবষেয়র eকটা সংিম ণ েযমন তােদর প াদপট, সংsৃিত o তােদর চামDার রং ।
• আiন anসাের, কারাগারgিলেক িনি ত করেত হেব েয সব িভn িভn জািতর মাnেষর সেঙ্গ ভােলা o nাযয্ আচরণ
করা হেচ্ছ। গভনর্র o ঊধব্র্তন পিরচালকরা eিট িনি ত করার দািয়েt থাকেবন।
• িpজন সািভর্স aডর্ার 2800-e সব িভn িভn জািতর মাnেষর সেঙ্গ ভােলা o nাযয্ আচরণ িনি ত করার জn
কারাগারgিলেক িক করেত হেব েস িবষেয় আেলাচনা করা হেয়েছ । কারাগােরর লাiেbিরেত eকিট কিপ পাoয়া যােব।
• সব িভn িভn জািতর মাnেষর সেঙ্গ ভােলা o nাযয্ আচরণ িনি ত করার জn কারাগারgিলর পিরকlনার eকিট
কিপo আপিন পেD েদখেত পােরন। eেক বলা হয় জািত সাময্ aয্াকশন pয্ান।

আপনার সেঙ্গ েকমন আচরণ হoয়া uিচত
কারাগারেক িনি ত করেত হেব েয আপিন
• ভােলা o nাযয্ আচরণ পােচ্ছন
• আপনার ধমর্িবশব্াস o সংsৃিত সংkাn কাজgিল করেত পারেছন। েযমন, আপনার ধমর্ সংkাn জামাকাপD পরেত
পারেছন, ধমর্gn রাখেত পারেছন o ধািমর্ক ঘটনাgিলর anসরণ করেত পারেছন
• আপনার ধমর্িবশব্াস o সংsৃিত সংkাn খাবার েখেত পারেছন
• ei পুিsকািটর মত তথয্ দরকার হেল an ভাষােত পােচ্ছন বা েদাভাষীর সাহাযয্ পােচ্ছন
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যিদ আপনার জািতর কারেণ আপনার সেঙ্গ dবর্য্বহার হেয় থােক বা an কােরা সেঙ্গ হেত
েদেখন তাহেল কী করেবন
9 েকােনা কারাগার কমর্চারীর সেঙ্গ কধা বলুন বা COMP 1 নােম eকিট ফমর্ বা েরিসs iনিসেডন্ট িরেপািটর্ং ফমর্ নােম
eকিট ফমর্ ভrন।

9 যিদ আপিন egিল করেত পারেবন বেল মেন না কেরন, তাহেল আপিন গভনর্র, eিরয়া ময্ােনজার বা iিNেপেNN মিনটিরং
েবােডর্র কতৃর্পkেক আেরকটু েগাপনভােব যা ঘেটেছ তার িদেক দৃি িদেত anেরাধ করেত পােরন।

9 eর জn COMP2 কনিফেডনিশয়াল aয্াকেসস কমেpiন্ট ফমর্ নােম eকিট ফমর্ ভrন। ফমর্িট eকিট মুখবn খােম ভের
িদেত পােরন যা েগাপন রাখা হেব।

9 eর পেরo যিদ আপিন সnt না হন তাহেল িpসনস aয্াN েpােবশন aমবাডসময্ান নােম পিরিচত বয্িkর সেঙ্গ েযাগােযাগ
করেত পােরন।

9 aথবা iেকায়ািলিট aয্াN িহuময্ান রাiটস কিমশন নামক সংsার সেঙ্গ েযাগােযাগ করেত পােরন। েয সব কেয়িদরা মেন
কেরন তঁােদর সেঙ্গ জািতর কারেণ dবর্য্বহার করা হেয়েছ eঁরা তােদর পরামশর্ o সহায়তা েজাগান। eঁেদর সেঙ্গ ei
িঠকানায় েযাগােযাগ করেত পােরন
িদ iেকায়ািলিট aয্াN িহuময্ান রাiটস কিমশন
3 েমার লNন িরভারসাiড
টুিল sTীট
লNন SE1 2RG

Who can help you do this?
দূরভাষ 0203 117 0235
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কারা আপনােক e জn সাহাযয্ করেত পােরন?

আপিন eঁেদর কাছ েথেক সাহাযয্ েপেত পােরন

9 েয েকােনা কারাগার কমর্ী
9 জািত সাময্ aিফসার (েরস iেকায়ািলিট aিফসার) নােম পিরিচত কারাগার কমর্ী
9 েরস iেকায়ািলিট aয্াকশন টীম নামক কারাগার কমর্ীদল
9 কেয়িদ pিতিনিধগণ। ei কেয়িদরা জািতসংkাn aিধেবশেন যান o anাn কেয়িদেদর দৃি েকাণ তুেল ধেরন
9 aয্ািN বুিলiং েকাaিডর্েনটর বা েসফার িpজনস েকাaিডর্েনটর নামক an কমর্ীরা
9 iিNেপেNN মিনটিরং েবাডর্ েথেক েকu (যঁারা কারাগারgিল ভােলাভােব o nাযয্ ভােব চালােনা হেচ্ছ িক না তা েচক কের
েদেখন)
যিদ আপিন িবেদশী নাগিরক কেয়িদ হন ( যার মােন আপনার কােছ iu.েক. পাসেপাটর্ েনi) তাহেল
আপিন েযখান েথেক সাহাযয্ েপেত পােরন

9 জািত সাময্ aিফসার (েরস iেকায়ািলিট aিফসার) নােম পিরিচত কারাগার কমর্ী
9 ফেরন nাশনাল িলয়ােসা aিফসার নােম পিরিচত কারাগার কমর্ী
9 আপনার দূতাবাস। সাহাযয্ েচেয় তঁােদর কােছ িলখেত পােরন বা আপনার েরস iেকায়ািলিট aিফসার বা ফেরন nাশনাল
িলeজঁ aিফসারেক আপনার হেয় তা করার anেরাধ করেত পােরন

9 কারাগােরর লাiেbিরেত িকছু িঠকানা পােবন যােদর আপিন িলখেত পােরন। লNন িডেpাময্ািটক িলs নােমর তািলকািট চাiেত
পােরন বা িpজন সািভর্স aডর্ার 4630 েদখেত পােরন

9 ei বiিটর মত তথয্ an ভাষােতo েপেত পােরন।
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pিতবnী কেয়িদ
pিতবnী মাnষেদর dবর্য্বহার েথেক বঁাচােনার জn িডসeিবিলিট িডসিkিমেনশন aয্াk নােম eকিট আiন আেছ।
কারাগারেক aবশয্i ei আiন পালন কের চলেত হেব। যথাসাধয্ িনি ত করেত হেব যােত
• আপিন কারাগােরর জীবনযাtায় aংশ িনেত পােরন
• আপনার সেঙ্গ ভােলা o nাযয্ আচরণ হেচ্ছ।
িpজন সািভর্স aডর্ার 2855 e আেরা তথয্ আেছ। কারাগােরর পাঠাগাের eকিট কিপ পাoয়া যােব।

আপিন pিতবnী কেয়িদ হেল েক সাহাযয্ করেত পাের?
9 আপনার পােসর্ানাল aিফসার বা আপনার uiং-eর aিফসার। আপনার akমতা সংkাn েয েকােনা িকছু িবষেয় তােদর সেঙ্গ
কথা বলুন। েযমন, যিদ আপনােক anভােব তথয্ সরবরাহ করা pেয়াজন হয়।

9 িডসeিবিলিট িলয়ােসা aিফসার নােম eকজন কারাগার কমর্ী।
9 sাsয্েসবা টীেমর েকu।
9 বা আপিন গভনর্রেকo িলখেত পােরন। (eিট করার জn সmবতঃ আপনােক নােম eকিট ফমর্ ভরেত হেব)
9 aথবা iেকায়ািলিট aয্াN িহuময্ান রাiটস কিমশন নামক সংsার সেঙ্গ েযাগােযাগ করেত পােরন। েয সব কেয়িদরা মেন কেরন
তঁােদর সেঙ্গ তঁােদর akমতার কারেণ dবর্য্বহার করা হেয়েছ eঁরা তােদর পরামশর্ o সহায়তা েজাগান। eঁেদর সেঙ্গ ei
িঠকানায় েযাগােযাগ করেত পােরন
িদ iেকায়ািলিট aয্াN িহuময্ান রাiটস কিমশন
3 েমার লNন
িরভারসাiড
টুিল sTীট
লNন SE1 2RG
দূরভাষ 0203 117 0235
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েকান aিভেযাগ বা anেরাধ িকভােব করেত হেব

িpজন সািভর্স aডর্ার 2510–e আরo তথয্ পােবন৷ লাiেbির েথেক আপিন eর কিপ েপেত পােরন৷

anেরাধ করা (eর aথর্ েকানo িকছু চাoয়া)
• আপিন কারাগার aিফসােরর কাছ েথেক েকানo িকছু েয েকান সময় চাiেত পােরন৷
• েকান িকছু চাiবার জn আপনােক eকটা ফমর্ ভিতর্ করেত হেত পাের৷ যিদ কারাগার কতৃর্পk িসdাn েনন েয
আপিন যা চাiেছন তা পােবন না, আপনােক তার কারণ তােদর বলেত হেব৷

েকান aিভেযাগ িকভােব করেত হয়
• আপনার যিদ মেন হয় কারাগাের আপনার সেঙ্গ খারাপ বয্বহার করা হেয়েছ, আপিন eকিট aিভেযাগ করেত পােরন৷
• সমsািট ঘটার 3 মােসর মেধয্ আপনােক aিভেযাগিট করেত হেব৷
aিভেযাগ করার জn আপিন হয়
° pথেম কারাগার কমর্ীেদর aিভেযাগিট জানােত পােরন
° কারাগােরর বাiেরর বয্িkেদর aিভেযাগিট জানােত পােরন (েযমন আপনার MP)৷
• pথেম কারাগােরর েলােকেদর সােথ সমsািট িমিটেয় েফলার েচ া কrন৷ কারাগােরর বাiেরর বয্িkরা সাধারণত আশা
করেবন েয আপিন pথেম কারাগার কতৃর্পেkর সােথ সমsািট েমটাবার েচ া কেরেছন৷
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1. ei ধরেনর িজিনসgিলর বয্াপাের aিভেযাগ করা
• রায়দান (শুনািন)৷
• আপনােক েয ধরেনর িনরাপtা ে ণী pদান করা হেয়েছ৷
• আপনার মৃতয্ু হেত পাের eমন বয্ািধ হেয়েছ aথবা আপনার an eকিট aপরাধ করার সmাবনা খুবi কম iতয্ািদ
ধরেনর কারেণর জn আেগi আপনােক কারাগার েথেক মুিk েদoয়ার িবষেয় িসdাn ৷ eেক কrণাpদশর্নকর মুিk বলা
হয়৷

• ei ধরেণর aিভেযাগেক িরজাভর্ড সাবেজkস (সংরিkত িবষয়) বলা হয়৷ egিলর িসdাn েকবল eিরয়া ময্ােনজার aথবা
কারাগােরর বাiেরর an কমর্ীরাi িনেত পােরন৷
• িpজন সািভর্স aডর্ার 2510 aয্ােনkার H-e সংরিkত িবষয়gিলর eকিট তািলকা আেছ৷ eিট আপিন লাiেbিরেত পােবন৷
• eigিলর বয্াপাের আপিন eিরয়া ময্ােনজার-eর কােছ িলিখত ভােব েকবল anেরাধ aথবা aিভেযাগ করেত পােরন৷
• আপনার িচিঠ পাoয়ার 6 সpােহর মেধয্ eিরয়া ময্ােনজার আপনােক িলেখ জানােবন তারা িক িসdাn িনেয়েছন৷
• আপিন যিদ eেতo সnt না হন, আপিন িpজন aয্াN েpােবশন oমবাডসময্ান-eর কােছ aথবা আপনার uিকেলর কােছ
aিভেযাগ জানােত পােরন৷ পৃ া 115 েদখুন৷

2. anাn িবষেয় aিভেযাগ করা
িকভােব aিভেযাগ করেত হয়
1. কমর্ীেদর eকজন সদেsর সােথ সমsািট িনেয় কথা বলুন৷ যিদ আপনার পােসর্ানাল aিফসার থােকন, তার সােথ
কথা বলুন ৷ eেত সমsািটর সমাধান হেত পাের ৷
2. eেত যিদ কাজ না হয়, লয্ািন্ডং aিফসার aথবা আপনার uiং-eর ময্ােনজার-eর সােথ কথা বলেত চান ৷
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aিভেযাগ করার িবষেয় আেরা িকছু
3. eেত যিদ কাজ না হয়, আপনার aিভেযাগ সmেn িলিখত ভােব িদন৷ eটা করেত আপনােক COMP 1 বেল
eকটা ফমর্ ভিতর্ করেত হেব৷ আপনার সmূণর্ করা ফমর্িট কমেpiন্টস বk-eর মেধয্ েফেল িদন৷ েকানo কমর্ীেদর
সদsেক সরাসির eটা েদেবন না ৷
4. কারাগার কমর্ীরা আপনার aিভেযাগ সmেn িক বেলন utের েসটা িলেখ ফমর্িট আপনার কােছ েফরত আসেব৷ 3িট
কােজর িদেনর মেধয্ আপানার utর পাoয়া uিচত ৷
5. কারাগার আপনােক যা utর িদেয়েছন তােত যিদ আপিন সnt না হন, আপিন ফমর্ 1 A ভিতর্ কের আপনার
aিভেযাগিট আবার িবেবচনা করার জn বলেত পােরন ৷

আেরা বয্িkগতভােব aিভেযাগ করা
• আরo েবশী বয্িkগত ভােব aিভেযাগ করেত হেল, আপিন COMP2 কনিফেডনিশয়াল eেkস কমেpiন্ট ফমর্
নােমর ফমর্িট ভিতর্ করেত পােরন৷ আপিন েকন ei রকম আরo বয্িkগতভােব aিভেযাগ করেছন েসটা ফমর্িটেত
িলখুন ৷
• আপিন ফমর্িট eকটা সীল করা খােম পুের গভনর্র, iিNেপেNন্ট মিনটািরং েবাডর্-eর েচয়ার aথবা eিরয়া ময্ােনজার
েক পািঠেয় িদেত পােরন ৷
• আপিন eটা তখনi করেবন যিদ আপনার aিভেযাগ খুবi grতর হয় aথবা কারাগার কমর্ীেদর সােথ আেলাচনা
করা asিবধাজনক হয় ৷
• আপিন ফমর্িট যার কােছ পাঠােবন িতিনi aিভেযাগিট সমাধােনর ে পথ কী েসi বয্াপাের িসdাn েনেবন ৷
আপিন যার নােম aিভেযাগ করেছন েসi বয্িkসহ anাn বয্িkেদর সােথ তােদর কথা বলার pেয়াজন হেত পাের৷
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কমর্ীেদর িবrেd aিভেযাগ করা
• আপিন যিদ মেন কেরন েয কারাগােরর েকানo কমর্ী কারাগােরর িনয়ম ভঙ্গ কের আপনার সােথ খারাপ বয্বহার
কেরেছন, আপিন গভনর্র aথবা eিরয়া ময্ােনজার-eর কােছ aিভেযাগ করেত পােরন৷ েবসরকারী কারাগাের, িpজন
কাsিড aিফসারেদর িবrেd aিভেযােগর বয্াপাের আপনােক কেন্Tালার-eর কােছ aিভেযাগ জানােত হেব ৷
• COMP1 নামক aিভেযাগ ফমর্িট ভিতর্ কrন aথবা আপিন COMP 2 নামক ফমর্িট ভিতর্ করেত হয়ত েবিশ পছn
করেবন৷ আপনার মতামত anযায়ী কমর্ীরা িক ভুল কেরেছন েসটা িবsািরত ভােব ফমর্-e িলখুন৷ েযমন, িক ঘেটিছেলা,
েকাথায় ঘেটিছেলা, কখন ঘেটিছেলা eবং েকানo বয্িk েসটা ঘটনা েদেখিছেলা িক না েসটা িলখুন ৷
• eকজন uচ্চতর কমর্ীেদর সদs aিভেযাগিট েদখেবন৷ তঁারা আপনার সােথ, যার িবrেd aিভেযাগ কেরেছন তার সােথ
o েকu যিদ ঘটনািট েদেখ থােকন তার সােথ কথা বলেবন ৷

আপিন যিদ সিতয্ বেল pমািণত হন, গভনর্র তখন
• েয সদs কমর্ীর িবrেd আপিন aিভেযাগ কেরেছন তার িবrেd বয্বsা gহণ করেবন ৷
• pেয়াজেন পুিলস ডাকেবন ৷
• িক িসdাn েনoয়া হেয়েছ েসটা আপনােক িলেখ জানােবন৷ eটা হেত সাধারণত 2 সpাহ সময় লােগ৷ আপিন যিদ
কনিফেডনিশয়াল eেkস নামক পdিতেত আেরা েগাপনীয় ভােব aিভেযাগ কের থােকন, eিরয়া ময্ােনজার আপনােক
িলখেবন৷

aিভেযাগ সmেn আপনার মতামত পাlােনা
• আপিন যিদ মতামত পাlান, আপিন েয েকানo সময় aিভেযাগিট তুেল িনেত পােরন৷
• েকান সদs কমর্ীেক বলুন ৷ তঁারা আপনােক ফমর্-e িলেখ িদেত বলেবন েয আপিন aিভেযাগ তুেল িনেচ্ছন ৷
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কারাগােরর anাn যােদর সােথ আপিন কথা বলেত পােরন
• সদs কমর্ীেদর সােথ কথা বলার েচ া বয্থর্ হেল আপিন iিNেপেNন্ট মিনটিরং েবাডর্ নামক eকিট েগা ীর সােথo
aিভেযাগিট িনেয় কথা বলেত পােরন৷ ei েগা ীিট কারাগার ভােলা o nাযয্ ভােব চলেছ িক না েসটা anসnান কেরন৷
• iিNেপেNন্ট মিনটিরং েবাডর্ eর েলােকরা sানীয় সmpদােয়র েsচ্ছােসবী৷ iিNেপেNন্ট মিনটিরং েবাডর্ eর eকিট পুিsকা
আেছ েযটা আপিন েদখেত পােরন৷ eটা আপনার uiং-e পােবন ৷
• আপনার aিভেযাগিট iিNেপেNন্ট মিনটিরং েবাডর্েক েদখেত হেল আপনােক eকটা ফমর্ ভিতর্ করেত হেব৷ ফমর্িট আপিন
আপনার কারাগােরর uiং-e পােবন ৷

iিNেপেNন্ট মিনটিরং েবাডর্ egিল করেত পােরন
• আপনার aিভেযাগ সmেকর্ িসdােnর বয্াপাের গভনর্র-েক জবাবিদিহ করেত বলেত পােরন ৷
• আর িক করা েযেত পাের েসi বয্াপাের গভনর্র েক uপেদশ িদেত পােরন ৷
• েযসব তেথয্র pিত মেনােযাগ েদoয়া হয়িন েসgিল দৃি েগাচর করেত পােরন ৷

তঁারা পােরন না
• কারাগার কতৃর্পk েযi িসdাn িনেয়েছন েসটার পিরবতর্ন করেত ৷
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কারাগােরর বাiের যােদর কােছ আপিন আপনার aিভেযাগ পাঠােত পােরন – কারাগার কমর্ীেদর
সােথ aিভেযাগিট সমাধান করার েচ া করার পের
1. িpজন aয্াN েpােবশন oমবাডসময্ান
• কারাগার কতৃর্পেkর সােথ আপনার aিভেযাগ সমাধান করার েচ া করার পরo যিদ আপিন সnt না হন, আপিন
িpজন aয্াN েpােবশন oমবাডসময্ান নামক বয্িkেক িলখেত পােরন৷
• oমবাডসময্ানরা কারাগােরর কমর্ী নন৷ তােদর কাজ হল কেয়িদেদর কারাগােরর জীবেনর িবষেয় aিভেযাগgিল
েদখা৷
• oমবাডসময্ান েকবল আপনার পাঠােনা aিভেযাগgিলi েদখেত পােরন৷
• কারাগার কমর্ীেদর কাছ েথেক আপনার aিভেযােগর utর পাoয়ার 1 মােসর মেধয্ আপনােক oমবাডসময্ানেক
িলখেত হেব ৷
• oমবাডসময্ানেক যখন িলখেবন, তখন যতখািন জানােনা যায় িলখুন৷ তঁারা সাধারণত আপনার কােছ eেস িনেজরা
কথা বলেবন না, কােজi আপনার িচিঠেত যতটা সmব আপনােক তােদর িলেখ জানােত হেব ৷
• oমবাডসময্ান আপনার aিভেযাগ েদখেত সাধারণত 12 সpাহ বা তারo কম সময় েনন৷ কী িসdাn েনoয়া হল
েসi সmেn িলিখতভােব আপিন িকছু পােবন ৷
• যিদ oমবাডসময্ান মেন কেরন েয আপনার সােথ সিঠক বয্বহার করা হয়িন, তঁারা গভনর্রেক তােদর িসdাn বদলােত
বলেত পােরন aথবা িpজন সািভর্স pধানেক েকান পিরবতর্ন করেত sপািরশ করেত পােরন ৷
oমবাডসময্ান েক ei িঠকানায় িলখুন
িpজন aয্াN েpােবশন oমবাডসময্ান
eশেল হাuস
2, মঙ্ক িsTট
লNন
SW1P 2BQ
oমবাডসময্ান সmেn eবং aিভেযাগ িক ভােব করেত হয় েসi সmেn eকিট পুিsকা আপিন েদখেত পােরন ৷ eটা
লাiেbিরেত আেছ ৷
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2. sাsয্ সmেn aিভেযাগ
• আপনার aিভেযাগ যিদ sাsয্ সmnীয় হয়, আপনােক pথেম কারাগােরর sাsয্পিরেষবা িটম-eর সােথ কথা বলেত
হেব ৷
• eেত যিদ কাজ না হয়, আপিন আপনার pাiমারী েকয়ার Tাs েক িলেখ আপনার aিভেযাগ সmেn বলেত পােরন৷
pাiমারী েকয়ার Tাs তােদর sানীয় eলাকায় ডাkার, দঁােতর ডাkার o েচােখর ডাkােরর মত sাsয্ পিরেষবার
কােজর জn দায়ী ৷
• আপিন যিদ eেতo সnt না হন, আপিন েহলথেকয়ার কিমশন েক আপনার aিভেযাগিট েদখেত বলেত পােরন ৷
ei েগা ীিট কাজ কের sাsয্ পিরেষবা ভােলা ভােব কাজ করেছ িক না েসটা sিনি ত করেত ৷
আপনার aিভেযাগ সmেn eেদর িলখুন ei িঠকানায়
েহলথেকয়ার কিমশন
ীেপাs nাট 18958
কমেpন্ট iনেভিsেগশন টীম
ময্ানেচsার
M1 9XZ
• আপিন যিদ েহলথেকয়ার কিমশন-eর িসdােn খুশী না হন, আপিন পালর্ােমন্টারী aয্াN েহলথ সািভর্স
oমবাডসময্ানেক িলখেত পােরন আপনার aিভেযাগিট েদখার জn ৷ oমবাডসময্ানেক ei িঠকানায় িলখুন
পালর্ােমন্টারী aয্াN েহলথ সািভর্স oমবাডসময্ান
িমলবয্াঙ্ক টাoয়ার
িমলবয্াঙ্ক
লন্ডন
SW1P 4QP
• sাsয্ সmেn aিভেযাগ করেত যিদ আপনার েকানo সাহােযয্র pেয়াজন হয়, iিNেপেNন্ট কমেpiন্টস aয্াডভাiসারী সািভর্স
(iিNেপেNন্ট কমেpiন্টস aয্াডভাiসারী সািভর্স = ICAS) নামক সংsািটেক সাহাযয্ করার জn বলুন ৷
• আপিন oেদর েযাগােযাগ করার তথয্ কারাগার কমর্ীেদর কােছ, কারাগার লাiেbিরেত aথবা NHS Direct (eন.eiচ.eস
িডেরk) েক 0845 4647 e েফান কের পােবন ৷
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3. আপনার MP
• আপিন আপনার sানীয় eলাকার MP েক িলখেত পােরন৷
• তােদর েক েলখা িচিঠেত আপনার বািড়র িঠকানা েলখা sিনি ত করেবন৷
• আপিন আপনার MP েক আপনার aিভেযাগিট পালর্ােমন্টারী aয্াN েহলথ সািভর্স oমবাডসময্ানেক েদবার জn
anেরাধ করেত পােরন, যােত তঁারাo েসটা েদখেত পােরন৷

4. আপনার সিলিসটর (uিকল)
আপনার uিকল আiন সmnীয় p gিলর বয্াপাের সাহাযয্ করেত পােরন৷

5. িচফ aিফসার aফ পুিলস
যিদ েকান aপরাধ সংঘিটত হেয়েছ বেল আপনার মেন হয়, আপিন sানীয় পুিলস েক িলখেত পােরন৷ সিঠক িঠকানায় িচিঠিট
পাঠাবার জn কারাগােরর পুিলস িলয়ােসা aিফসার নামক বয্িkর েথেক েজেন িনন ৷

6. আপিন রাণীেক, পালর্ােমন্ট aথবা iuেরাপীয়ান পালর্ােমন্ট-e আপনার সদsেক আেবদন পাঠােত পােরন ৷
িpজন সািভর্স aডর্ার 2510 েত ei িবষয় আরo তথয্ আেছ ৷ oখােন eকিট ফমর্ আেছ েযিট আপিন আপনার আেবদন
পাঠাবার জn কিপ করেত পােরন ৷

7. িkিমনাল iনজুিরস কেmনেসশন aথিরিট
an েকানo বয্িk আপনার িবrেd েকানo িহংসাtক aপরাধ করার ফেল আপিন যিদ আহত হন, আপিন ei সংsােক
িলখেত িলখেত পােরন৷ েযiসব বয্িk িহংসাtক aপরােধর জn aথবা an কারেণ আঘাত পান, তঁারা তােদর kিতপূরণ
(aথর্) েদoয়ার কাজ কেরন৷ আপিন তােদর ei িঠকানায় িলখেত পােরন
CICA
েট হাuস
300 বাথ িsTট
gাসেগা
G2 4LN
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aপরাধীেদর বয্বsাপনা, শািsর েময়ােদর পিরকlনা o মুিkর জn
ৈতরী হoয়া
aপরাধীেদর বয্বsাপনা
কারাগাের aথবা সmpদােয়র তttাবধােন আপনার সময় কাটােনার িকভােব বয্বsাপনা করা হয় eিট হল েসi িবষয় ৷
আপনার ভিবষয্েত aপরাধ করার সmাবনা কমােনা িনি ত করার pেচ ার মাধয্েম aপরাধীেদর বয্বsাপনা সmn করা হয় ৷
সব aপরাধীর েkেt eিট পযর্ায়kেম কাযর্কর করা হেচ্ছ ৷

আপনার মূলয্ায়ন o দN পিরকlনা
কারাগার o েpােবশন পিরেষবা aেফন্ডার aয্ােসসেমন্ট িসেsম বয্বহার কেরন৷ eেক সংেkেপ OASys বলা হয়৷
আপিন েকন aপরাধ কেরন eবং aপরাধ করা বn করেত আপনার িক pেয়াজন েসটা জানেত eটা তােদর সাহাযয্ কের৷
eটা ei িবষয় জানেতo বয্বহার করা হয় েয আপনার িনেজর বা aেnর kিত করার সmাবনা আেছ িক না eবং আপিন
যােত েসটা না কেরন তার জn আপনার সােথ কাজ করেত৷
কারাগাের 12 মাস বা তার aিধককাল যঁারা থােকন তােদর pেতয্েকর জn OASys-eর মাধয্েম পিরকlনা ৈতরী কর
হয়৷
আপিন মূলয্ায়েন aংশgহণ করেত পােরন eবং যা িকছু েলখা আেছ সমs আপনােক েদখােনা হেব৷
িkয়াকলাপ পিরকlনা করার জn মূলয্ায়ন বয্বহার করা হয়৷ ei িkয়া পিরকlনােক দN পিরকlনা বলা হয়৷
েযমন ধrন, দN পিরকlনা েদখােত পাের আপিন মােঝ মােঝ েযরকম বয্বহার কেরন েসটা বদলাবার জn আপিন িক
করেবন aথবা Dাগ বা মদয্পােনর সমsা আপিন িক ভােব েমাকািবলা করেবন৷
আপনার দN পিরকlনা আপনার দN চলাকালীন o মুিk পাoয়ার পেরর েবশীভাগ িসdাn o পিরবতর্েনর uপর pভাব
েফেল৷
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aেফNার ময্ােনজার o anাn কমর্ী
aেফNার ময্ােনজার েpােবশন পিরেষবার eকজন বয্িk৷ তঁারা কিমuিনিটর মেধয্ কাজ কেরন eবং সাধারণত আপিন যতিদন
কারাগাের aথবা কিমuিনিটর তttাবধােন আেছন ততিদন তঁারা আপনার সােথ কাজ কেরন৷
আপনার জীবেন পিরবতর্ন আনেত eঁরা আপনােক সাহাযয্ কেরন যােত ভিবষয্েত aপরাধ করার সmাবনা আপনার কম
থােক৷
আপিন যখন কারাগাের থাকেবন তখন আপনার eকজন aেফNার sপারভাiজার eবং eকজন পােসর্ানাল aিফসার থাকেত
পাের৷
আপনার দN পিরকlনা েমেন চলার জn eঁরা আপনােক সাহাযয্ করেবন৷
আপনার aেফNার sপারভাiজার eবং/aথবা পােসর্ানাল aিফসার আপনার aেফNার ময্ােনজােরর সােথ কাজ করেবন ৷ েকান
েকান েkেt aেফNার sপারভাiজার o পােসর্ানাল ময্ােনজার eকi বয্িk হন ৷
আপনার যিদ OASys aথবা aপরাধীেদর বয্বsাপনা সmেn েকানo p থােক, কারাগার কমর্ীেদর সােথ কথা বলুন ৷

মািl-eেজিn পাবিলক েpােটকশন aয্ােরঞ্জেমন্টস (MAPPA)
eটা পুিলস, েpােবশন o কারাগার পিরেষবা বয্বহার কেরন anাn েপশাজীবীেদর সােথ কাজ কের িহংসাtক o েযৗন
aপরাধকারীেদর িনয়ntণ করেত৷ eটা জনসাধারণেক kিতর হাত েথেক রkা করেত বয্বহার করা হয় ৷
eটা যিদ আপনার েkেt pেয়াজয্ হয় আপনােক েসটা জানােনা হেব ৷
আপনার যিদ MAPPA মূলয্ায়ন করা হয়, েসটা eকিট ঝুিঁ কর বয্বsাপনা পিরকlনা pstত করেত বয্বhত হেব৷ আপিন
an বয্িkেদর, েযমন বালক-বািলকােদর পেk ঝুিঁ কপূণর্ িকনা মূলয্ায়নিট কমর্ীেদর েসi িসdাn িনেতo সাহাযয্ করেব ৷
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আপনার দN পিরকlনা
আপনার পিরকlনার মেধয্ িকছু uেdশয্ থাকেব ৷
িকছু িজিনস আেছ যা আপিন করেত চান বা বদলােত চান ৷
েযমন, আপনার uেdশয্ হেত পাের িশkা, েযমন

9 সাkরতা – পড়া o েলখা
9 সংখয্া – গিণত o aেথর্র বয্বsাপনা করা
9 েকানo নতুন িবষয় দkতা aজর্ন করা যােত কারাগার ছাড়ার পর চাকরী পাoয়ার বয্াপাের আপিন sিবধা পান
9 পরীkা েদoয়া o িডিg iতয্ািদ aজর্ন করা

আপনার পিরকlনার aংশ িহসােব আপনােক হয়েতা েকানo েগা ী বা পাঠয্kেম েযেত হেব আপিন aপরাধ েকন কেরেছন
েসটা ভাবার জn eবং আপনার sভাব বদলাবার জn ৷

িকছু uদাহরণ
িকছু পাঠয্kম আেছ যােত আপিন েযেত পােরন পিরিsিতর পিরেপিkেত িচnা করার জn eবং আপনার pিতিkয়া িনয়ntণ
করার জn ৷ েযমন
• eনহানnড িথিঙ্কং িsলস eN কগিনিটভ িsলস বুsার নামক পাঠয্kম৷ কগিনিটভ-eর aথর্ হল আপিন েযভােব
িচnা কেরন৷
• আপনার anভূিত িনয়ntণ করেত সাহাযয্ করার জn কেন্Tািলং aয্াঙ্গার eN লািনর্ং টু ময্ােনজ iট (CALM) নামক
পাঠয্kম ৷
• েসk aেফNার িTটেমন্ট েpাgামস (সাধারণত SOTP) বলা হয় ৷
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কমর্সচূ ীgিল সmেn আেরা িকছু
আপনার যিদ িহংসাtক বয্বহার করা িনেয় সমsা হয়, আপনােক সাহাযয্ করার জn িকছু কমর্সচূ ী আেছ ৷
uদাহরণsrপ
 আপিন যিদ আপনার সহভাগীর সােথ aপবয্বহার কের থােকন, িদ েহলিদ িরেলশনিশপ েpাgাম ৷
 আপিন যিদ pায়i িহংসাtক হেয় পেড়ন তাহেল িদ কগেনিটভ েসলফ েচঞ্জ েpাgাম ৷
 যঁারা িহংসাpবণ eবং যােদর an েগাি dারা েকানo সাহাযয্ করা যায় না eমন িকছু িবেশষ সমsা আেছ তােদর
জn Chromis Programme (েkািমস কমর্সচূ ী) আেছ ৷
 কারাগােরর পর আপনােক সমােজ িsত হেত সাহাযয্ করার জn কমর্সূচী ৷

িশkা
pিতিট কারাগাের লাiেbির o িশkা িবভাগ আেছ ৷
লাiেbিরিট কারাগােরর বাiেরর পাবিলক লাiেbিরর মত আপনােদর বয্বহার করার জn ৷
 আপিন বi ধার িনেত o aডর্ার িদেত পােরন ৷
 pিত সpােহ anত 20 িমিনট লাiেbিরেত যাoয়ার sেযাগ আপনার পাoয়া uিচত ৷
 েবশীভাগ লাiেbিরেত an ভাষার বi আেছ ৷
 িpজন সািভর্স aডর্ার 6710 েত আরo তথয্ আেছ ৷

jানলাভ
েকান kাস শুr করার আেগ আপনার eকিট সাkাতকার o পরীkা হয় eটা েদখার জn িক পড়া o েলখার মত কােজর
জn আপনার িক িক সাহাযয্ pেয়াজন৷ সিঠক পাঠয্kম েবেছ েনoয়ার জn আপনােক eটা সাহাযয্ করেব ৷
আপিন eকিট সময়সূচী পােবন o িশkা কমর্ীেদর সােথ আেলাচনা কের eকমত হoয়া আপনার jানলােভর পিরকlনা
পােবন ৷
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jানলাভ সmেn আেরা িকছু
আপিন িবিভn িবষেয় kাস করেত পােরন৷ েযমন
• েলখা o পড়া
• গিণত
• an ভাষাভাষী বয্িkেদর জn iংরাজী পাঠ
• কলা
• বািণিজয্ক িবষয় aধয্য়ন ৷
আপিন যা পাঠয্kম কrন েসটা আপনােক eমন েযাগয্তা েদoয়া uিচত কারাগােরর বাiের েযটা sীকৃত, েযমন GCSE
aথবা NVQ৷ আপিন যিদ চান, কারাগার ছাড়ার পেরo আপনােক িশkা চািলেয় েযেত eটা সাহাযয্ করেব ৷
আপিন দূর েথেক িশkালােভর পাঠয্kেমর সাহাযয্o েপেত পােরন, েযমন oেপন iuিনভািসর্িট (OU) পাঠয্kম ৷
21 বছেরর uেdর্র কেয়িদেদর pিত সpােহ anত eক ঘন্টা েsাটর্স aথবা PE (শারীর িশkা) aিধেবশেন েযাগ েদoয়ার
sেযাগ পাoয়া uিচত ৷

কমর্ o pিশkণ
pিশkণ
কারাগার পিরেষবা, লািনর্ং eন্ড িsলস কাuিnল eর সােথ কাজ কেরন ৷ আপিন কারাগাের থাকাকালীন o মুিk পাoয়ার
পর লািনর্ং aয্ান্ড িsলস কাuিnল আপনােক আেরা িক সাহাযয্ করেত পােরন তা জানার জn িশkা aিফসােরর সােথ
েযাগােযাগ কrন ৷
pিশkেণর aথর্, আপনােক চাকরী েপেত সাহােযয্র জn দkতা লােভর জn িশkা িদেয় সাহাযয্ করা ৷ eটােক বৃিtমূলক
pিশkণ বলা হয় ৷
বৃিtমূলক pিশkণ aেনক সময় িশkার kাসgিলর সােথ যুk থােক৷ ei ভােব, আপিন eকিট pিশkণ পাঠয্kেম েযেত
পােরন o বৃিt লাভ করেত পােরন৷
uদাহরণsrপ, আপিন eকিট রঙ করা o সাজােনার pিশkণ পাঠয্kেম েযাগ িদেত পােরন৷ eকi সেঙ্গ আপিন গিণত o
পড়ার kােসo েযাগ িদেত পােরন যােত আপিন GCSE aথবা nাশানাল েভােকশনাল েকায়ািলিফেকশন (NVQ) aজর্ন
করেত পােরন৷
pেতয্কিট কারাগাের ডায়েরkির aফ eডুেকশন eন্ড েTিনং বেল eকিট বi আেছ েযটা আপনােক বেল েদেব আপনার
কারাগাের িক িক pিশkণ পাঠয্kম চালােনা হয় ৷
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কাজ
আপিন কারাগাের থাকার সময় কাজ eকিট pধান িজিনস যা আপিন করেবন৷ যােত কারাগার ছাড়ার পর আপিন চাকরী
েপেত পােরন, তার সাহােযয্র জn দkতা o েযাগয্তা aজর্ন করেত কাজ করা eকিট িবরাট aংশ েনেব ৷
আপিন কারাগাের আসার পর, মূলয্ায়ন কের েদখা হেব িক ধরেনর কাজ আপনার পেk সব েথেক ভােলা হেব ৷
কারাগােরর কাজ সাধারণত িশlসংkাn oয়াকর্শপ eবং/aথবা কৃিষ (কৃিষকাজ, পশুপালন iতয্ািদ) eবং uদয্ানিবদয্া (বাগান
করা) iuিনটgিলর মাধয্েম হয় ৷ আপিন নানা িজিনস ৈতরী করেবন o পিরেষবা চালােবন েযgিল কারাগােরর জn
pেয়াজনীয় o সmpদােয়র মেধয্ িবkী করা যায় ৷

eiসব iuিনেটর কাজ আপনােক eiসব কােজ দkতা o aিভjতা েদoয়া uিচত :
• বstিশl
• iিঞ্জিনয়ািরং
• কােঠর কাজ
• ছিব আঁকা
• েডটা eিন্T
• pািsক েমািlং
• কিmuটােরর সাহােযয্ নকশা
• জিমর রkণােবkণ

কারাগাের কাজ করার জn আপনােক aথর্ pদান করা হেব ৷ আপিন যিদ কাজ করেত রািজ থােকন িকnt আপনার uপযুk
েকান কাজ আপনার কারাগাের না থােক, তাহেলo আপনােক aথর্ pদান করা হেব৷ সাধারণত ei aেথর্র পিরমান আপিন
কাজ করেল যা aথর্ েপেতন তার aেধর্ক হয় ৷
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কিমuিনিটর কাজ
কারাগােরর কাছাকািছ sানীয় সmpদােয়র মেধয্ কাজ করােক বলা হয় oয়ািকর্ং আuট ৷ কারাগার েছেড় যাবার আেগ িনেজর
আtিবশব্াস গেড় েতালার জn আপনার eটা eকটা sেযাগ৷ আপনার কিমuিনিটর o েযসব বয্িkরা আপনার সােথ থােকন
o কাজ কেরন তােদর pিত আপনার দািয়t বুঝেত পারার বয্াপােরo eটা সাহাযয্ কের৷ oয়ািকর্ং আuট e anগর্ত থাকেব
eiসব কাজ
• পিরেবশমূলক pকেl
• বয়s েলােকেদর সােথ
• pিতবnকতা থাকা মাnেষর সােথ
• েখলাধূলার িkয়াকলােপ

জব kাব
িকছু কারাগার আপিন মুিk পাoয়ার পর আপনােক চাকরী েপেত সাহাযয্ করেত তােদর িনেজেদর জব kাব চালান ৷
iন্টারিভuর জn pstত করা o িকভােব চাকরী খুঁজেত হয় eiসব িবষয় জব kাব আপনােক সাহাযয্ কের ৷
কারাগার কমর্ীেদর কাছ েথেক েজেন িনন আপনার কারাগাের জব kাব আেছ িক না ৷
েবশীভাগ কারাগােরi কমর্ীরা থােকন যঁারা আপনােক পরামশর্ িদেত o চাকরী পাoয়ার জn সাহাযয্ করেত pিশkণpাp হন৷

েsচ্ছােসবা করা
আপিন কারাগাের িলসনার (ে াতা) িহসােব েsচ্ছােসবা করেত পােরন ৷
aথবা আপনার েকান িবেশষ কাজ থাকেত পাের, েযমন ৈবঠেক an কেয়িদেদর হেয় কথা বলা বা চয্ােপল বা লাiেbিরেত
সাহাযয্ করা ৷
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কারাগার েছেড় চেল যাoয়ার জn pstত হoয়া
আপিন কারাগার েছেড় যাবার আেগ আপনােক জানেত হেব

9
9
9
9
9
9

আপিন েকাথায় থাকেবন ৷
আপনার েবিনিফটgিল িকভােব িঠকঠাক কের েনেবন ৷
আপনােক েকাথাo থাকেত সাহাযয্ করার জn িক িক anদােনর জn আপিন আেবদন করেত পােরন ৷
আপিন কারাগাের আসার আেগ যিদ চাকরী কের থােকন, আপনার টয্াk ফমর্ পাঠােনার pেয়াজন আেছ িক না ৷
আপিন েযi জামাকাপড় পের কারাগাের eেসিছেলন েসgিল eখনo আপনার মােপ হয় িক না৷
আপনার েpােবশন সািভর্েসর সােথ েদখা করার pেয়াজন আেছ িক না eবং আপনার লাiেসn আেছ িক না ৷

আপনার সmিt
আপিন যখন কারাগার েছেড় যােবন, আপনার সমs বয্িkগত সmিt, েযমন আপিন েয জামাকাপড় পের কারাগাের
eেসিছেলন, আপনােক েফরত েদoয়া হেব৷ েবশীভাগ কারাগার আপিন মুিk পাoয়ার কেয়কিদন আেগ আপনার জামাকাপড়
িঠক মােপ আেছ িক না েদখার জn েসgিল পের েদখার sেযাগ েদয়৷ যিদ িঠক মােপ না হয় aথবা েসgিল পরার uপযুk
মরশুম তখন না থােক, আপিন আপনার বnুবাnবেদর aথবা পিরবারেক আপনার জn জামাকাপড় িনেয় আসার জn বলেত
পােরন৷
eটা যিদ সmব না হয় তাহেল িpজন সািভর্স আপনােক িলবািটর্ েkািদং (মুিkলােভর কাপড়জামা) েদেব ৷ ei েপাশাক
আপনার মােপর হেব o তখনকার মরশুেমর uপযুk হেব ৷
আপনার মুিkর কেয়কিদন আেগi জামাকাপেড়র জn বেল রাখুন ৷

Tয্ােভল oয়ােরন্ট
iu.েক. েত আপনার বািড় বা an েকানo িঠকানায় যাবার জn আপিন eকিট Tয্ােভল oয়ােরন্ট পােবন ৷ eটার সাহােযয্
আপিন েTন, বাস বা েকাচ e যাtা করেত পারেবন ৷
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মুিkর জn anদান
আপিন uপাজর্ন সহায়তা aথবা চাকিরpাথর্ীর anদান না পাoয়া aবিধ আপনার খরচ চালাবার জn eটা eকটা anদান ৷
eটা সামাn িকছু aথর্ - £46 মত
আপিন মুিkর জn anদান পােবন না যিদ আপিন
• 18 বছেরর নীেচ হন
• আপিন 14 িদন বা তারo কম সময় কারাবাস কেরেছন
• েকানo জিরমানা না েদবার কারেণ আপিন কারাবাস কেরেছন
• যিদ িসিভল কেয়িদ হন
• আরo সাkয্pমাণ সংgেহর জn আপনােক পুিলেসর েহফাজেত পাঠােনা হেয়েছ aথবা আপিন ei েদশ েথেক
বিহ ােরর aেপkা করেছন
• সরাসির হাসপাতােল যােচ্ছন
• iu.েক.র বাiের েকাথাo থাকেত যােচ্ছন
• uপাজর্ন সহায়তা পাoয়ার েযাগয্ না হন
• 14 িদেনর কম সমেয়র মেধয্ আপনােক িফিরেয় আনা হেয়েছ ৷
আপনােক েকাথাo বসবাস করার বয্াপাের সাহাযয্ করার জn বসবােসর বয্বsা করেত পােরন eমন েকান বয্িkেক
(গৃহsামী) সরকার an eকিট েছাট anদান করেত পােরন ৷
র্ k পরীkা
ei anদােনর বয্বsা করা গভনর্র-eর uপর িনভর্র কের, eবং েয sােনর জn িতিন aথর্ চাiেছন কারাগার কতৃপ
কের েদখেবন েসটা uপযুk িক না ৷

আবাসন
মুিk পাoয়ার পর আপিন যিদ গৃহহীন হন, িকছু pিত ান আেছ যারা আপনার থাকার জায়গা খুেঁ জ িদেত সাহাযয্ করেত
পােরন ৷ েবশীর ভাগ থাকার জায়গাi হেsল aথবা eকi বািড়েত ভাগাভািগ কের থাকার মত হেব ৷ আপনার যিদ eকজন
aেফNার ময্ােনজার থােকন তাহেল িতিনo eটা আপনার সােথ আেলাচনা করেবন ৷
কারাগােরর পুনবর্াসন iuিনটেক সাহাযয্ করার জn বলুন ৷
িকছু কারাগার NACRO-র সহেজi pাp পিরেষবা তথয্ েডটােবস বয্বহার করেত পাের ৷ আপনার কারাগার eটা করেত
পাের িক না িজjাসা কrন ৷ eটা হল কমিপuটার-eর েথেক তথয্ ৷
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বাসsান সmেn আেরা িকছু
NACRO eকিট দাতবয্ pিত ান েযিট কারাগাের েযসব বয্িk িছেলন তােদর িনেয় কাজ কের ৷
আপিন eেদর 0800 0181 259 নmের েযাগােযাগ করেত পােরন ৷
গৃহহীন বয্িkেদর েশlার নামক দাতবয্ pিত ান সাহাযয্ কের ৷
আপিন েশlার েক 0808 800 4444 নmের েযাগােযাগ করেত পারেবন ৷

aথর্ o েবিনিফট
আপিন জবেসন্টার pাস eর মাধয্েম েবিনিফট-eর জn আেবদন করেত পােরন৷
কারাগার ছাড়ার আেগ েবিনিফটgিলর জn আেবদন করেত সাহাযয্ করার জn আপিন আপনার কারাগাের কমর্রত জবেসন্টার
pাস o েবিনিফট সাজর্ারীেক বলেত পােরন৷
কারাগার ছাড়ার আেগ পরামশর্দাতার সােথ যিদ আপিন েদখা না করেত পােরন, কারাগার ছাড়ার পর যত তাড়াতািড় সmব
েফান কrন aথবা জবেসন্টার-e যান৷
• oেদর বলুন ে শsাটর্ িsম-eর aধীেন আপনার eকজন পরামশর্দাতার সােথ েদখা করা pেয়াজন৷ যঁারা কারাগাের
েথেকেছন, ei িsমিট তােদর জn৷
• কারাগার েথেক েবেরাবার 7 িদেনর মেধয্ আপনােক ei বয্াপারটা িমিটেয় েফলেত হেব৷ যােত আপিন েযিদন েথেক
কারাগার েছেড়েছন েসi িদন েথেকi েবিনিফটস দািব করেত পােরন, ei বয্বsা তার জn৷

আপনার সাkাত্কােরর জn যখন আপিন জবেসন্টার pাস e যােবন, আপনােক ei িজিনসgিল সােথ িনেয় েযেত হেব
 পিরচয় িনণর্য় (ID) করার জn েকানo িকছু, েযমন, আপনার পাসেপাটর্, Dাiিভং লাiেসn, aথবা জেnর
সািটর্িফেকট ৷
 আপনার nাশানাল iিnoেরn নmর ৷
 কারাগার েথেক eকিট আn ািনক িচিঠ ৷

আপিন যিদ আপনার বািড়র িদেক না িফের যান, aথবা ei দিললgিল যিদ আপনার বnুবাnব বা পিরবােরর কােছ েথেক
থােক, িক ভােব েসgিল হsগত করেবন েসটা িনি ত কের েনেবন৷ eটা আপিন যােত কারাগার ছাড়ার আেগi কের িনেত
পােরন েসটা sিনি ত করেবন ৷
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iনকাম টয্াk (আয়কর)
আপনার আেগর চাকরীর িপ45 ফমর্ যিদ আপনার কােছ না থােক, কারাগার ছাড়ার আেগ আপনােক eকিট iনলয্াN েরিভিনu
ফমর্ িপ80-1 েদoয়া হেব ৷
eটা ভিতর্ কের আপনােক আপনার আেগকার চাকরী েয টয্াk aিফস েদখাশুনা করত েসi aিফেস পাঠােত হেব৷
eটা আপনােক ভিতর্ করেত হেব চাকিরpাথর্ীর ভাতা o uপাজর্ন সহায়তার জn ৷
আপিন যিদ sিনযুk হেত যান, আপনার sানীয় টয্াk aিফেস েযাগােযাগ কrন ৷

anদান o ঋণ
আপিন যিদ uপাজর্ন সহায়তা aথবা uপাজর্ন িভিtক চাকিরpাথর্ীর ভাতা েপেত চেলেছন, আপিন কিমuিনিট েকয়ার anদান
েপেত পােরন৷
আপনার যিদ েকান জামাকাপড় aথবা আসবাবপt না থােক ei anদান আপনােক সাহাযয্ করার জn৷ আপিন কতিদন
কারাগাের িছেলন েসটা তঁারা িবেবচনা করেবন৷ আপনার জামাকাপড় চুির েগেছ িক না, হািরেয় বা ন হেয েগেছ িক না
aথবা আপনার oজন aেনক েবেড় বা কেম েগেছ যার জn সিতয্i আপনার জামাকাপড় মােপ হেচ্ছ না, eসবo তঁারা
িবেবচনা কের েদখেবন ৷
আপনােক ei anদােনর aথর্ েফরত িদেত হেব না ৷

anাn anদান
আপিন যিদ কিমuিনিট েকয়ার anদান েপেত না পােরন, আপিন kাiিসস েলান েপেত পােরন ৷ আপনােক eটা েফরত িদেত
হেব ৷ যতিদন না আপিন eটা েফরত িদেচ্ছন ততিদন আপনার েবিনিফটgিল েথেক eটা েকেট েনoয়া হেব ৷

128

আপনার sাsয্
আপনার sাsয্ বা িচিকত্সা সmেn যিদ আপনার েকান সমsা থােক আপিন চেল যাবার আেগ ডাkার বা নাসর্ eর সােথ
েদখা করেত পােরন ৷
রাsার Dাগস বয্বহার করা সবসময় িবপjনক৷ কারাগাের যিদ আপিন েবআiনী Dাগস বয্বহার কের থােকন, মেন রাখেবন
েসgিল সাধারণত বাiেরর oষুেধর েথেক কম শিkশালী হেব৷ কারাগােরর বাiেরর oষুধ আপনার মাtািধক হেয় যাoয়ার
ঝুিঁ ক বািড়েয় েদেব ৷
আপিন যিদ Dাগ সমsার িচিকত্সাধীন হেয় থােকন, আপনার িচিকত্সা চালাবার জn আপনােক eকিট কিমuিনিট Dাগ
িচিকত্সা পিরেষবায় িনিদর্ কের েদoয়া হেব ৷

মুিkর সময়
মুিkর িদন খুব সmবত সকাল 8.45 িমিনেটর আেগi আপনােক েছেড় েদoয়া হেব৷
আপনার মুিkর িদন যিদ শিনবার aথবা রিববার পেড় তাহেল আপনােক আেগর শুkবার ছাড়া হেব৷
আপনার মুিkর িদন যিদ বয্াংক-eর ছুিটর িদন হয়, বয্াংক-eর ছুিটর িদেনর আেগর িদন আপনােক ছাড়া হেব৷ েসটা
সাধারণত শুkবার হেব৷
আপনােক যিদ পয্ােরােল মুিk েদoয়া হয়, eবং েসi িদন যিদ সpাহােnর েকান িদন হয়, আপনােক েসামবার ছাড়া হেব৷
েসিদন যিদ বয্াংক-eর ছুিটর িদন হয়, আপিন সmবত বয্াংক-eর ছুিটর িদেনর পেরর িদন ছাড়া পােবন৷ েসটা সাধারণত
মঙ্গলবার হেয় থােক ৷

লাiেসn o তttাবধান
আপনার কারাবাস যিদ 1 বছেরর aিধক হেয় থােক, আপনােক লাiেসn-eর aধীেন মুিk েদoয়া হেব৷ alবয়s
aপরাধীরা পৃ া 159 েদখুন, কারণ আপিন যিদ 21 বছেরর কম বয়সী হন তেবi লাiেসn পােবন৷ আপনার লাiেসn যা
করেত বলেব আপিন তাi করেত হেব, েযমন, eকিট িবেশষ sােন থাকা o আপনার aেফNার ময্ােনজার-eর সােথ েদখা
করা৷
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েগেট েgpাির
আপনার যিদ মুিk পাoয়ার পর েgpার হoয়ার সmাবনা থােক তাহেল ছাড়ার আেগ গভনর্র আপনােক েসটা জানােবন, যিদ
না পুিলস বেল েয আপনােক তা জানােনা যােব না৷ যিদ গভনর্র আপনােক eটা হেব বেল জানান তাহেল েসটা আপিন
আপনার বnুবাnব, পিরবার o আপনার uিকলেক জানােত পােরন ৷

িরhািবিলেটশন aফ aেফন্ডারস aয্াk
ei আiনিট হল িকছুকাল পের আপনার েরকডর্ েথেক aপরাধ সmিকর্ত দিNতকরেণর তথয্ েsন্ট (মুেছ েফলা) করার
িবষেয়৷
িনিদর্ ei সময়কাল েক বলা হয় পুনবর্াসন কাল৷
• পুনবর্াসন কাল হল েযিদন েথেক আপিন দিNত হেয়িছেলন েসিদন েথেক eকিট িনিদর্ সময়কাল৷
• ei সময়কাল কত েসটা িনভর্র করেব আপনােক েযi দNােদশ েদoয়া হেয়েছ তার uপর, আপনার aপরাধ বা
কতিদন আপিন কারাগাের আেছন তার uপর নয়৷
• আপিন যখন চাকরীর জn আেবদন করেবন, iিnoেরn েনেবন, aথবা িkিমনাল বা িসিভল মামলায় জিড়েয়
পেবন, ei দিNতকরেণর তথয্ মুেছ যাoয়ার পর তার িবষেয় uেlখ না করেলo চলেব৷
• eকবার দিNতকরেণর তথয্ মুেছ যাoয়ার পর েসটা মুেছ যাoয়া aবsােতi থােক, যিদo পের আপিন যিদ an
aপরােধ দিNত হন৷
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2 ½ বছেরর েবশী দNােদশ কখনo মুেছ েফলা যায় না ৷
িবিভn সময়কােলর দNােদেশর জn পুনবর্াসন কাল কতখািন হেত পাের ei েটিবলgিল েসটা েদখায়৷ egিল হেচ্ছ কারাগাের
িগেয় দNােদশ েভাগ করার জn৷

দN

18 বছর বয়সী বা তার uেdর্র
বয্িkেদর জn পুনবর্াসন কাল

18 বছেরর কম বয়সীেদর জn
পুনবর্াসন কাল

2 ½ বছেরর েবশী
6 মােসর েবশী o 2 ½ বছর aবিধ

egিল কখেনা কাটােনা হয় না

egিল কখেনা কাটােনা হয় না

6 মাস বা তার কম
জিরমানা, েpােবশন, কিমuিনিটর
েসবা, kিতপূরণ, কিmেনশন o কািফর্u
আেদশ
সmূণর্ মুিk

10 বছর
7 বছর

5 বছর
3 ½ বছর

5 বছর
6 মাস

2 ½ বছর
6 মাস

িকছু দNােদেশর জn পুনবর্াসন কাল কম েবশী হেত পাের

দNােদশ

18 বছর বয়সী বা তার uেdর্র
বয্িkেদর জn পুনবর্াসন কাল

18 বছেরর কম বয়সীেদর
জn পুনবর্াসন কাল

েpােবশন, তtাবধান, েসবা আেদশ, শতর্াধীন মুিk 1 বছর aথবা আেদশকাল সmূণর্ হoয়া, 1 বছর aথবা আেদশকাল
বা বাiন্ড-oভার
dিটর মেধয্ েযিট aিধক
সmূণর্ হoয়া, dিটর মেধয্
েযিট aিধক
eেটেNn েসন্টার-eর আেদশ, হাসপাতােলর
আেদশকাল েশষ হoয়ার পর 5 বছর
আেদশকাল েশষ হoয়ার পর
আেদশ (েরিsTকশন আেদশ সহ বা বয্ািতত)
1 বছর
েথেক 2 বছর (েযিট aিধক)
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মুেছ েফলা দেNর কথা আপনােক কখন uেlখ করেত হেব
যিদ আপিন িবেশষ িকছু কাযর্ভার gহণ কেরন তাহেল মুেছ েফলা দেNর কথা আপনােক uেlখ করেত হেব ৷
•
•
•
•
•
•

uিকল
ডাkার
দঁােতর ডাkার
িহসাব রkক
নাসর্
েকিমs

িশশু o 18 বছেরর কম alবয়সীেদর সােথ কাজ করার জn যিদ আপিন েকানo চাকরী aথবা েsচ্ছােসবী হoয়ার
আেবদন কেরন আপনােক মুেছ েফলা দেNর কথা aবশয্i uেlখ করেত হেব ৷
আপিন যিদ ei ধরেনর কাজ কেরন তাহেল আপনােক মুেছ েফলা দেNর কথা uেlখ করেত হেব
•
•
•
•
•
•

আেgয়ােstর বয্বসায়ী
কয্ািসেনা aপেরটর
iিnoেরn েকাmানী o Tাs-eর ডাiেরkার o ময্ােনজার
নািসর্ং েহাম-eর ময্ােনজার
েকানo িসিভল সািভর্স-eর কাজ
pিতরkা িঠকাদার

আপিন যিদ eiসেবর সািটর্িফেকট-eর জn আেবদন কেরন তাহেল আপনােক মুেছ েফলা দেNর কথা uেlখ করেত হেব
• আেgয়াst
• শট গান
• িবেsারক পদাথর্
আপিন যিদ েকানo চাকরীর জn আেবদন কেরন o আেবদন পেt েকান না মুেছ েফলা দNকাল সmেn আপনােক িজjাসা
করা হয় তাহেল আপনার তা pকাশ করা uিচত ৷
আপিন eটা যিদ না কেরন o পের ধরা পের যান, আপনার িনেয়াগকতর্ােক েসgিল সmেn না বলার জn আপিন চাকরী
েথেক বরখাs হেত পােরন৷
আপিন যিদ িবেদেশ চেল েয়েত চান, েসi েদেশ দNকাল কাটােনার বয্াপাের িক িনয়ম আেছ েসটা যাচাi কের েনেবন৷ eটা
আপিন oi েদেশর দূতাবাস েথেক তা েজেন িনেত পােরন৷
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aপরােধর েরকডর্
মুেছ েফলা বা না-েমাছা সমs aপরাধ আপনার aপরােধর েরকডর্-e েথেক যায়৷ ei েরকডর্ পুিলস nাশনাল কিmuটার-e
থােক ৷
আপিন যিদ বh বছর পুিলেসর নজের আর না আেসন, ei েরকডর্ সিরেয় েদoয়া হেত পাের ৷

আপিন যিদ বh বছর পুিলেসর নজের নাo আেসন তাহেলo িকছু েরকডর্ েকানিদনi সিরেয় েদoয়া হেব না ৷
eিট িনভর্র করেছ কী ধরেনর aপরাধ আপিন কেরেছন তার uপর ৷
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asায়ী লাiেসn-e মুিk পাoয়া
asায়ী লাiেসn-e মুিkর aথর্ al সমেয়র জn কারাগার েছেড় েযেত পারা ৷
েযমন, আপিন asায়ী লাiেসn-e মুিkর anমিত েপেত পােরন

9 কারণ িপতা বা মাতা aথবা সহভাগী grতর ass
9 আপনার দেNর েশষ হoয়ার পর যােত আপিন আপনার সমােজ বসবাস করা মািনেয় িনেত পােরন
asায়ী লাiেসn-e মুিkেক সংেkেপ ROTL (asায়ী লাiেসn-e মুিk=ROTL) বলা হয়৷
8 সকেল ROTL মুিk পান না ৷
িpজন সািভর্স aডর্ার 6300 েত ei িবষয় আরo তথয্ আেছ৷

সকেল ROTL েপেত পােরন না৷ asায়ী লাiেসn-e েযiসব কেয়িদ ছাড়া েপেত পােরন না তা হেলন
• কয্াটাগির A aথবা পলাতেকর তািলকায় যঁারা আেছন৷
• েদাষী সাবয্s হেয়েছন বা হনিন িকnt eখেনা দNােদশ পানিন৷
• িবেদশী সরকােরর হােত aপর্ন করার পdিত চলেছ – an েকানo েদশ তােক চাiেছন কারণ aপরাধ েসi েদেশ
করা হেয় থাকেত পাের৷
• দNােদশ pাp, িকnt আরo aিভেযােগর িবrেd সাkয্pমােণর জn েহফাজেত আেছন aথবা an ঘটনায়
দিNতকরেণর aেপkায় আেছন৷
• কয্াটাগির B কেয়িদরা পুনবর্াসন িদেন aথবা রােt মুিk েপেত পােরন না িকnt যিদ পিরবােরর েকানo আপন জন
মৃতয্ু শযয্ায় থােকন তেব েসi কেয়িদেক যাoয়ার anমিত েদoয়া হেত পাের৷
• আপিন যিদ eকিট দNােদশ সmূণর্ করার কােল eকিট বােজয়াpকরণ aডর্ার পালন না করার জn আবার দNােদশ
পান, আপিন েকবল পেরর দNােদশ পালন করার কােলi ROTL-eর জn আেবদন করেত পােরন, pথমিটর
জn নয়৷
• যাবjীবন কারাদন্ড pাp কেয়িদরা সাধারণত asায়ী লাiেসn-e মুিk েপেত পােরন যিদ তঁারা েখালা aথবা
আংিশক েখালা কারাগাের থােকন৷
• যাবjীবন কারাদন্ড pাp কেয়িদরা বn aবsায় asায়ী লাiেসn-e মুিk তখনi েপেত পােরন যিদ তােদর েখালা
কারাগাের থাকার কথা িকnt িচিকত্সাগত কারেণ েসটা করা সmব হয়িন৷
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যিদ গভনর্র মেন কেরন েয আপিন কারাগার েথেক বাiের যাoয়ার পেk িনরাপদ, তাহেল 4িট pধান ধরেনর
লাiেসn আেছ
িবেশষ uেdেশয্র লাiেসn
eটা কেয়ক ঘন্টার জn হয় eবং েদoয়া হয়
•
•
•
•

•

পিরবােরর েকানo িনকট সদs আtীয় মৃতয্ু শযয্ায় থাকেল তার সােথ েদখা করার জn
পিরবােরর িনকট েকান সদেsর aেnয্ি িkয়ায যাবার জn
িববাহ বা ধমর্ীয় an ােন
িচিকত্সাগত কারেণ - সাkাত্ o িচিকত্সার জn যতটা সময় হাসপাতােল থাকার pেয়াজন হয়
আদালত, Tাiবুনাল aথবা েকানo িজjাসাবােদর জn

পুনবর্াসন িদেনর মুিkর লাiেসn
eটা েদoয়া হয় eiসব কারেণ
• মুিk পাoয়ার pstিতর জn দেNর aংশ িহসােব কারাগােরর বাiেরর কিমuিনিট পিরেষবা কমর্সচূ ীgিলেত aংশ
েনoয়া বা an িকছু করা
• আপনার পিরবােরর সােথ েযাগােযাগ রাখা
• জীবন o কােজর দkতার জn pিশkণ o িশkা পাঠয্kম
পুনবর্াসন রােt মুিkর লাiেসn
িদেন মুিkর মত সব কারেণi eটা েদoয়া হয় আপিন কারাগার ছাড়ার পর েযখােন বসবাস করেবন েসখােন রাত কাটাবার
জn৷
সnানেসবা পুনবর্াসন লাiেসn
eটা িকছু কেয়িদেদর জn যঁারা 16 বছর বয়সী সnােনর eকমাt িপতা বা মাতা aথবা রkক৷ ei ছুিট pিত di মােস
eকবার েনoয়া যায় – aথর্াত্ বছের ছয়বার৷
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হাজতবাস সমািpেত লাiেসn কমর্সচূ ী (ECL-o বলা হয়)
eিট eকিট asায়ী কমর্সচূ ী যা 2007 সােল শুr হেয়িছল ৷
9 eটা সব কেয়িদেদর জn যারা uপযুk o 4 সpাহ বা তার েবশী িকnt 4 বছেরর কম দNােদশ pাp৷
9 হাজতবাস সমািpেত লাiেসn কমর্সচূ ীর aথর্ হল েয, আপনার িsরীকৃত মুিkর িদেনর 18 িদন আেগ aবিধ আপনােক
মুিk েদoয়া েযেত পাের৷
8 িকছু বয্িk ECL েপেত পােরন না৷
িpসন সািভর্স iনsTাকশন 42/2007-e আেরা তথয্ আেছ৷ eটা কারাগার লাiেbিরেত থাকেব৷

ECL-eর aধীেন যিদ আপনােক মুিk েদoয়া হয় আপনার দNােদেশর িনয়ম আপনােক েমেন চলেত হেব৷ আপিন যিদ
লাiেসn-eর শতর্ (িনয়ম) ভঙ্গ কেরন, আপনােক কারাগাের িফিরেয় আনা হেব৷
ei কমর্সচূ ীেত মুিk েপেল আপিন িকছু aথর্ সাহাযয্ েপেত পােরন৷ আপনার িsরীকৃত মুিkর িদন না আসা aবিধ আপিন
sিবধা দািব করেত পােরন না৷
uদাহরণsrপ, কমর্সচূ ীর aধীেন আপিন যিদ 1 মাচর্ মুিk পান, িকnt আপনার দNােদশ 18 মাচর্ েশষ হoয়ার কথা, আপিন 18
মাচর্ aবিধ sিবধা দািব করেত পারেবন না৷
েযiসব কেয়িদ ECL eর aধীেন মুিk পােবন না
• েরিজsাডর্ েযৗন aপরাধী৷
• grতর িহংসাtক জn েযiসব কেয়িদ কারাদN েভাগ করেছন৷
• েযসব কেয়িদ পূেবর্ হাজত েথেক পলায়ন কেরিছেলন৷
• েযসব কেয়িদ আেগ েয েকানo asায়ী মুিkর শতর্ ভঙ্গ কেরিছেলন৷
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েযসব কেয়িদেদর ECL-eর aধীেন ছাড়া যােব না তােদর সmেn আেরা তথয্
 েযসব কেয়িদেদর বসবাস করার জায়গার বয্বsা করা েনi৷
 েযসব কেয়িদেদর দNােদশ কাটাবার পর িনবর্ািসত করা হেব৷
 an েদেশ দিNত ei েদেশ পািলেয় আসা েসiসব কেয়িদ যােদর েসi েদেশ েফরত্ পাঠােনা হেব৷
 আেরা সাkয্pমােণর aথবা an েকান কারেণ দNােদেশর aেপkারত কেয়িদরা৷
 বািড়েত আটক থাকা কািফর্u aথবা an লাiেসn েথেক িফিরেয় আনা কেয়িদরা৷
 েকান িচিকত্সা কমর্সূচীেত aংশgহণকারী কেয়িদরা যােদর মুিk পাoয়ার পের েসi কমর্সচূ ী েমেন চলা দরকার, যিদ
না আপনার aেফNার ময্ােনজার তার an েকান sিবধাজনক সময় বয্বsা করেত পােরন৷
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মুিk o তttাবধান

মুিk o তttাবধােনর বয্াপাের aেনক সংিkpকরণ জিড়ত আেছ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SED – েসেন্টn ekপাiরী েডট (দNােদেশর েময়াদ েশষ হoয়ার তািরখ)
LED – লাiেসn ekপাiরী েডট (লাiেসn-eর েময়াদ েশষ হoয়ার তািরখ)
SLED – েসেন্টn eন্ড লাiেসn ekপাiরী েডট (দNােদশ o লাiেসn-eর েময়াদ েশষ হoয়ার তািরখ)
ACR – aেটাময্ািটক কিNশনাল িরিলস (sয়ংিkয় শতর্ anসাের মুিk)
ADA – aয্ািডশনাল েডস eেডড (যুk করা aিতিরk িদন)
AP – aল পাপর্াস লাiেসn (সবর্ uেdেশয্র লাiেসn)
HDC – েহাম িডেটনশন কািফর্u (বািড়েত আটক কািফর্u)
ARD – aেটাময্ািটক িরিলস েডট (sয়ংিkয় মুিkর তািরখ)
NPD – নন-পােরাল েডট (নন-পয্ােরাল-eর তািরখ)
CRD – কিন্ডশানাল িরিলস েডট্ (শতর্ anসাের মুিkর তািরখ)

তttাবধান সহ aথবা ছাড়া আপনার মুিk পাoয়ার িদন, eবং oi তttাবধান কতিদন চলেব সব িনভর্র করেছ দNােদেশর
েময়াদ o আপিন কেব দিNত হেয়েছন তার uপর৷
eটা েবশ জিটল বয্াপার৷
আপনার যিদ েকানo p থােক কারাগােরর কমর্ী aথবা আপনার aেফNার ময্ােনজারেক িজঞ্জাসা করা uিচত৷

বািড়েত আটক রাখার কািফর্u (HDC)
3 মাস েথেক 4 বছর aবিধ দNােদশ পালনরত কেয়িদেদর বািড়েত আটক রাখার কািফর্u-র aধীেন আেগ মুিk েদoয়া যায়৷
eটােক টয্ািগং o বলা হয়৷
eর aথর্, আপনােক eকিট iেলkTিনক টয্াগ েদoয়া হয় আপনার গিতিবিধর uপর িনয়ntণ রাখার জn ৷
আপিন েকাথায় যােবন, েকান সমেয়র মেধয্ বািড় িফরেবন iতয্ািদ িনয়মgিল আপনােক েমেন চলেত হেব ৷
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HDC. সmেn আরo তথয্
আপনােক যিদ বািড়েত আটকাবsায় কািফর্u েত ছাড়া হয়, কারাগার ছাড়ার পর আপনার বসবাস করার eকিট sান থাকেতi
হেব৷ আপনার যিদ েকাথাo যাবার না থােক, আপিন িkয়ারি pংস aয্ােকােমােডশন aয্াN সােপাটর্ সািভর্স েক িজjাসা
করেত পােরন oরা আপনােক বসবাস করার জn েকানo জায়গা িদেত পােরন িক না৷
eঁরা আপনােক েকাথাo eকটা েছাট বািড় বা ফ্লয্াট-e থাকার জাযগা িদেত পােরন৷ eটা eমন জায়গায় হেত পাের েযখােন
আপনােক 8 জন aবিধ বয্িkর সােথ ভাগাভািগ কের থাকেত হেত পাের৷ আপনােক িনেজi রাnা o পিরsার পিরচ্ছn
করেত হেব eবং ভাড়া িদেত হেব৷
আপিন যতিদন বািড়েত আটকাবsায় কািফর্u েত থাকেবন, িkয়ারি pংs আবাসন েকবল েসi সময়টুkর জn৷
আপনােক আপনার দNােদেশর eক চতুথর্াংশ aথবা 30 িদন (dিটর মেধয্ েযিট েবশী) কারাগাের কাটােত হেব৷
আপিন HDC েত 135 িদন (সােড় 4 মাস) aবিধ থাকেত পােরন৷
আপনার পেk HDC িঠক হেব িক না েসটা কমর্ীরা পরীkা কের েদখেবন৷ eটা িনভর্র করেব আপিন কারাগার েথেক
েবিরেয় আসার পর anেদর পেk িনরাপদ হেবন িক না, তার uপর৷
HDC-েত মুিk েনoয়া আপিন না চাiেত পােরন৷
আপনােক যিদ HDC-েত মুিk না েদoয়া হয় তাহেল আপিন তার িবrেd আেবদন করেত পােরন৷ আেবদন করার জn
aিভেযাগ করার পdিত বয্বহার কrন৷
আপিন যিদ আপনার িনয়ntেণর বাiেরর কারেণ কািফর্u ভঙ্গ কেরন, েযমন, আপনার sীকৃত িঠকানায় আর বসবাস না করেত
পারা, আপিন আবার HDC-েত মুিk পাoয়ার জn আেবদন করেত পােরন৷
HDC ভঙ্গ করার জn যিদ আপনােক কারাগাের েফরত আনা হয়, ভিবষয্েত আপিন আর HDC-েত মুিk নাo েপেত
পােরন৷ eটা িনভর্র করেব আপিন িkিমনাল জািsস ek 1991 aথবা 2003-eর আoতায় পেরন িক না তার uপর৷ আপিন
যিদ িনি ত না হন, eকজন কমর্ীেদর সদেsর সােথ কথা বলুন৷
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HDC সেn আরo তথয্
আপনােক যিদ কারাগাের পুনরায় েডেক আনা হয় আপিন তার িবrেd আেবদন করেত পােরন৷
িকছু কেয়িদেক কখনi HDC-র anমিত েদoয়া হেব না৷ uদাহরণsrপ
• েযসব কেয়িদেদর েসk aেফNার েরিজsার সi করেত হয় ৷
• িহংসাtক o েযৗন aপরাধী যঁারা বতর্মােন বিধর্ত দNােদশ পালন করেছন ৷
• েযসব কেয়িদরা asায়ী লাiেসn-e মুিk েপেয় েফরত্ আেসন না ৷
• হাসপাতােলর aডর্ার, হাসপাতােলর িনেদর্শ aথবা sানাnর িনেদর্েশর আoতার কেয়িদরা ৷
• কািফর্u আেদশ পালন না করার জn েযiসব কেয়িদ দNােদশ পালন করেছন ৷
• িকছু কেয়িদ যােদর HDC কািফর্u শতর্ না মানার জn কারাগাের েফরত আনা হেয়েছ ৷
• েযiসব কেয়িদেদর iu.েক. েথেক িনবর্ািসত করা হেত পাের ৷
• িকছু কেয়িদ যােদর, েকান eক সময়, কারাগাের েফরত আনা হেয়েছ তােদর দNােদেশর ‘ঝুিঁ কপূণর্’ সময় কাটার
আেগi েকানo aপরাধ করার জn ৷
• েসiসব কেয়িদ যােদর, দNােদশ পাoয়ার মুহূেতর্, দNােদেশর েময়ােদর aেধর্ক সমেয়র আেগi 14 িদেনর কম
aবিশ আেছ৷
• েযiসব কেয়িদ জিরমানার aথর্ pদান কেরনিন aথবা েকাটর্ যা করেত বেলেছন েসটা কেরনিন (আদালেতর আেদশ
aবমাননা)৷
িpজন সািভর্স aডর্ার 6700 েত আরo তথয্ আেছ৷
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পয্ােরাল (শতর্াধীন মুিk)
েয সব বnী দীঘর্তর কারাদN েভাগ করেছন-েযমন যাবjীবন কারাদN বা জনsরkার কারেণ aিনিদর্ কারাদN-তঁােদর
পয্ােরাল িবষেয় পৃথক তথয্ আেছ৷ ei তেথয্র জn কারাগার কমর্ী বা আপনার aেফNার ময্ােনজােরর সেঙ্গ কথা বলুন৷

9 আপনার দNােদেশর েময়াদ পূণর্ হবার আেগi েpােবশন (পিরদশর্ক) পিরেষবার তttাবধােন কারাগার েথেক মুিkেক
পয্ােরাল বা শতর্াধীন মুিk বলা হয়৷
9 সবেচেয় তাDাতািD েয তািরেখ আপিন মুিk েপেত পােরন তার 6 মাস আেগ আপিন পয্ােরােলর জn আেবদন
করেত পােরন(চাiেত পােরন)৷

9 পয্ােরাল সংkাn aিধকাংশ িসdাni পয্ােরাল েবাডর্ নামক eকিট sাধীন দল dারা গৃহীত হেয় থােক৷
9 iuেক-র নাগিরক বা িবেদশী নাগিরক বnীেদর েkেt পয্ােরােলর পৃথক পৃথক িনয়ম pেযাজয্ হয়৷
9 আপনার পয্ােরাল সংkাn তথয্ািদ জানার দরকার হেল কারাগােরর পয্ােরাল kাকর্েক িজjাসা করেত পােরন৷

েয সব কেয়িদ iuেক-র নাগিরক তঁােদর পয্ােরাল
পয্ােরাল হল anমিতkেম আপনার কারাগার েথেক মুিk পাবার eকিট uপায়৷পৃ া 136 েদখুন৷
aিধকাংশ বnীর েkেt, পয্ােরাল েবাডর্ নােম পিরিচত eকিট েগা ী পয্ােরােলর িবষেয় eকমত হয়৷ei েবাডর্িট কারাগার
পিরেষবা বা nায় মntেকর aংশ নয়৷ eঁরা সmূণর্ sাধীন৷
আপনােক পয্ােরােল মুিk েদoয়া যােব িকনা তা িsর করার জn েবাডর্ যা যা েদখেব তা হল

9 কারাগার কমর্ীেদর pিতেবদন৷
9 েpােবশন কমর্ীেদর pিতেবদন৷
9 আপনার আদত aপরােধর িববরণী (েকন আপনােক কারাগাের পাঠােনা হেয়িছল)৷
9 কারাগাের আপনার আচরণ৷
9 আপনার বnুবাnব o পিরবােরর সহায়তা o বাসsান আেছ িকনা৷
9
মুিkরabout
পের আপনার
পিরকlনা
িক-েযমন,
আপনার িক েকােনা চাকিরবাকির আেছ?
More
parole
for UK
citizens
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iuেক-র নাগিরকেদর পয্ােরাল সmেকর্ আরo তথয্
আপনার দNেভােগর aেধর্ক কাটার 6 মাস আেগ আপিন পয্ােরােলর আেবদন করেত পােরন (চাiেত পােরন)৷ েয তািরেখ
আপনােক পয্ােরােল মুিk েদoয়া যােব তােক বলা হয় আপনার পয্ােরাল েযাগয্তা তািরখ বা পয্ােরাল eিলিজিবিলিট েডট
(পয্ােরাল েযাগয্তা তািরখ = PED) ৷
আপিন না চাiেল পয্ােরােলর জn আেবদন না-o করেত পােরন৷
আপনার PEDর 4 মাস আেগ আপনার কােছ জানেত চাoয়া হেব েয পয্ােরাল েবােডর্ েয সব pিতেবদন পাঠােনা হেব
আপিন েসgিল েদখেত চান িক না ৷ ei pিতেবদনgিলেক বলা হয় আপনার পয্ােরাল ডিসয়ার৷
েকন আপিন পয্ােরাল চান eবং মুিk েপেল আপিন িক করেবন েস সmেn িলখেত সাহাযয্ করার জn আপিন ei
pিতেবদনgিল বয্বহার করেত পােরন৷
আপনার PEDর 2 মাস আেগ আপিনর েকসিট িনেয় আেলাচনা করার জn পয্ােরাল েবােডর্র কেয়কজন বয্িk িমিলত
হেবন৷ei kুd েগা ীিটেক বলা হয় eকিট পয্ােনল৷
মনিsর করার আেগ তঁারা হয়েতা আপনার সেঙ্গ কথা বলেত চাiেত পােরন৷
আপনােক ei সাkােতর তািরখ o সময় জািনেয় েদoয়া হেব৷ আপনার সেঙ্গ eকজন পয্ােনল সদsর েদখা হেব৷
ei সব সmn হেয় েযেত হেব যােত আপিন আপনার পয্ােরাল েযাগয্তা তািরেখর আেগi পয্ােরাল েবােডর্র কাছ েথেক
িসdাn েপেয় যান৷
পয্ােরাল েবাডর্ আপনার পয্ােরােল মুিkর ফেল জনসাধারেণর ঝুিঁ ক o আপনার লাভ সmেn িবেবচনা করেব৷

কী

কখন

পয্ােরাল চাoয়া
পয্ােরাল েযাগয্তা তািরখ (PED)

আপনার পয্ােরাল েযাগয্তা তািরেখর 6 মাস আেগ
সব েথেক তাDাতািD েয তািরেখ আপনােক পয্ােরােল মুিk
েদoয়া যােব
আপনার PEDর 4 মাস আেগ

আপনার পয্ােরাল ডিসয়ার েদখা o েকন আপিন পয্ােরাল চান
তা েলখা
পয্ােরাল েবাডর্ েথেক পয্ােনেলর িমিলত হoয়া
পয্ােনেলর েকােনা eকজেনর সেঙ্গ সাkাৼকার
পয্ােরাল েবােডর্র িসdাn জানেত পারা

আপনার PEDর 2 মাস আেগ
ei 2 মােসর মেধয্ েকােনা eক সমেয়
আপনার PEDর যেথ আেগ যােত আপিন আপনার পয্ােরাল
gহেণর জn ৈতির হেত পােরন
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আপনার পয্ােরাল সmেn জানেত পারা
আপনার পয্ােরাল সmেn িসdাn gহেণর সেঙ্গ সেঙ্গi পয্ােরাল েবাডর্ তা আপনােক o কারাগারেক জািনেয় েদেব৷
eর 2িট বয্িতkম আেছ
1. যিদ আপিন 15 বছর বা তার েবিশ সমেয়র দNােদশ েভাগ করেত থােকন৷
2. যিদ আপিন 1 aেkাবর 1992র আেগ দিNত হেয় থােকন৷
ei েkেt, পয্ােরাল েবাডর্েক তােদর মতামত েসেkটাির aফ েsটেক জানােত হেব৷ েসেkটাির aফ েsট তারপের
আপনার পয্ােরাল সmেn িসdাn gহণ করেবন৷

যিদ আপনার পয্ােরাল নামঞ্জুর (না েদoয়া) হয়
পয্ােরাল েবাডর্ dারা আপনার পয্ােরাল নামঞ্জুর করার কারণgিল িলিখতভােব জানােনা হেব o কারাগাের পািঠেয় েদoয়া হেব৷
আপিন তার eকিট নকল েদখেত পারেবন৷
েকবলমাt ei িসdােnর সেঙ্গ eকমত না হoয়ার দrণ আপিন eর িবrেd আিপল করেত পােরন না৷
যিদ আপিন মেন কেরন আপনার আেবদন িনেয় সিঠক ভােব কাজ করা হয় িন তা হেল েসi সmেn aিভেযাগ করেত
পােরন৷
aিভেযাগ সmেn 110 পৃ ায় জানেত পারেবন ৷
uদাহরণ srপ, আপিন aিভেযাগ করেত পােরন যিদ আপনার মেন হয় েয
• আপনার পয্ােরােলর anেরাধ সংkাn যাবতীয় তথয্ পয্ােরাল েবােডর্র কােছ পাঠােনা হয় িন ৷
• পয্ােরােলর anেরাধ সংkাn পdিত (িকভােব কাজgিল করা হেব) সিঠকভােব anসরণ করা হয় িন ৷
যিদ মেন কেরন িসdাnিট ভুল তেব আপনার িনেজর আiনজীবীর সেঙ্গ পরামশর্ করা uিচত ৷
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পয্ােরাল নামঞ্জুির সmেn আেরা িকছু
আপনার পয্ােরাল নামঞ্জুর হেল আপিন হয়েতা pিত বছর আপনার মামলািট পযর্ােলাচনা করােত পারেবন৷ eিট িনভর্র করেব
আপনার নন-পয্ােরাল েডট (NPD) পযর্n দNেভােগর েময়ােদর আর কত িদন বািক আেছ তার uপর৷
আপিন হয়েতা aিgম বা িবেশষ পযর্ােলাচনাo েপেত পােরন৷ eর aথর্ আপনার পয্ােরােলর আেবদন আবার আেরা তাDাতািD
িবেবচনা কের েদখা হেব৷
• aিgম বা িবেশষ পযর্ােলাচনা খুব ঘন ঘন েদoয়া হয় না৷
• egিল মূলতঃ আপিন কমর্িনেয়াগ, Dােগর পুনবর্াসন iতয্ািদর পাঠয্kমgিলেত েকমন করেছন েস িদেক নজর েদবার
জni বয্বহার করা হেয় থােক৷
• যিদ আপনার েময়াদ পূণর্ হoয়ার আেগ আপনার পয্ােরােলর আেবদন পযর্ােলাচনা করার জn যেথ সময় না েথেক
থােক েসেkেto আপনােক হয়েতা িবেশষ পযর্ােলাচনা pদান করা হেত পাের৷

পয্ােরাল o িবেদশী নাগিরক কেয়িদ
িবেদশী নাগিরক বnীেদর জn পয্ােরােলর েkেt 2িট বD পাথর্কয্ আেছ
• যিদ আপিন পয্ােরােলর েযাগয্ হন তা হেল আপনাআপিনi েস জn িবেবিচত হেবন৷ eেkেt আপনার েকােনা মতামত
েনi৷
• আপনার পয্ােরাল সংkাm িসdাn কারাগােরর গভনর্র কতৃক
র্ গৃহীত হেব যিদ না আপিন েযৗন বা িহংসাtক aপরােধর জn
দিNত হেয় থােকন, েয েkেt nায় মntক িসdাn gহণ করেব৷
যিদ আপিন িবেদশী নাগিরক বnী হেয় থােকন, তাহেল aিgম aপসারণ pকl (আিলর্ িরমুভাল sীম) anসাের আপনােক drত
আপনার েদেশ িফিরেয়o িনেয় যাoয়া হেত পাের৷ 151 পৃ া েদখুন৷
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alবয়s aপরাধী সংsা তttাবধান – 159 পৃ া েদখুন
যিদ আপনার 12 মােসর কম েময়ােদর দNােদশ হেয় থােক তাহেল মুিkর পের anতঃ 3 মাস আপিন তttাবধােনর aধীেন
থাকেবন, আপনার দNােদশ যত ali েহাক না েকন৷
• আপনােক িনয়িমত আপনার েpােবশন aেফNার ময্ােনজােরর সেঙ্গ েদখা করেত হেব৷
• আপনার 22 তম জnিদন বা 3 মােসর মেধয্ েযিট আেগ হেব েসিদনi তttাবধান েশষ হেব৷
• তttাবধােনর শতর্ ulঙ্ঘন করেল আপনার জিরমানা হেত পাের বা আেরা 30 িদন কারাবােসর আেদশ হেত পাের৷

12 মাস পযর্n pাpবয়sেদর দNােদশ
আপনার মুিk িনঃশতর্ হেব (AUR)৷
আপিন aেফNার ময্ােনজােরর তttাবধােন থাকেবন না৷
আপনােক েনািটশ নােম পিরিচত তথয্ জানােনা হেব৷ েনািটেশ aথর্ বয্াখয্া করা থাকেব o আপনােক তা sাkর করেত হেব৷

¾ যিদ আপিন 4 eিpল 2005 eর আেগ aপরাধ সংঘিটত কের থােকন তাহেল 146 পৃ ায় আরm হoয়া
িবভাগ েদখুন৷

¾ যিদ আপিন 4 eিpল 2005-e বা তার পের aপরাধ সংঘিটত কের থােকন তাহেল 148 পৃ ায় আরm হoয়া
িবভাগ েদখুন৷
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¾ 4 eিpল 2005 eর আেগর aপরাধ
মুখয্ িবষয়gিল
দNেভােগর েময়াদ
12 মাস েথেক 4 বছর

4 বছর o তার েবিশ
সmpসািরত দNােদশ

মুিkর ধরন
aেটােমিটক কিNশনাল িরিলজ
(ARC) ( sয়ংিkয়ভােব
শতর্াধীন মুিk)
দNােদশ বা পয্ােরােলর েময়াদ
পূণর্
দNােদশ বা পয্ােরােলর েময়াদ
পূণর্ িকnt লাiেসn দীঘর্ািয়ত
হেব৷

12 মােসর েবিশ িকnt 4 বছেরর কম (4 eিpল 2005eর আেগ)
• anমিতপt (লাiেসn) eবং তttাবধান pায় আপনার দNােদেশর েময়াদ ফুেরােনা পযর্n চলেব-িতন-চতুথার্ ংশ কাল
aবিধ৷
• েযৗন aপরােধর জn দিNত িকছু aপরাধীেক তঁােদর দNােদেশর েময়াদ পূণর্ হoয়া পযর্n তttাবধােনর aধীেন রাখা
হয়৷
• িবচােরর রােয় েকােনা aিতিরk িদন েযাগ (aিতিরk িদন েযাগ =ADAs) হেল তাo eর সেঙ্গ েযাগ হেব৷ 89
পৃ া েদখুন৷
• লাiেসেnর েময়াদ ফুরেনার িদনিটেক বলা হয় লাiেসn ekপায়াির েডট বা anমিতপt সমািp তািরখ৷
• লাiেসn anসরণ কের না চলেল আপনােক কারাগাের িফিরেয় েদoয়া হেত পাের৷
• আপনার দNােদশ সমািpর তািরেখর আেগ আবার eকিট aপরাধ করেল আদালত আপনােক কারাগাের িফিরেয়
িদেত পাের৷
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িঠক আপনার মুিkর আেগ আপনােক আপনার sয়ংিkয় শতর্াধীন মুিk লাiেসn (aেটােমিটক কিNশনাল িরিলজ লাiেসn)
েদoয়া হেব৷
eেত আপনার লাiেসেnর শতর্gিল বয্াখয্া করা থােক eবং আপনার তttাবধানকারী aিফসােরর নাম o িঠকানা েদoয়া
থােক৷
শতর্gিল হেব
•
•
•
•

িনয়িমত আপনার aেফNার ময্ােনজােরর সেঙ্গ েদখা করা ৷
eকিট anেমািদত িঠকানায় বসবাস করা৷
আপনার aেফNার ময্ােনজােরর কাছ েথেক পিরদশর্ন পাoয়া৷
েকান গNেগােল না জড়ােনা৷

লাiেসেnর শতর্ ulঙ্ঘন করেল আপনােক কারাগাের িফিরেয় েনoয়া হেত পাের ৷
েয aপরােধর জn আপনার কারাদN হেয়েছ যিদ আপিন তা 1 জাnয়াির 1999 eর আেগ কের থােকন eবং যিদ আপিন
আপনার লাiেসেnর ulঙ্ঘন কেরন তা হেল আদালত েস বয্াপাের ফয়সালা করেব৷
েয aপরােধর জn আপনার কারাদN হেয়েছ যিদ আপিন তা 1 জাnয়াির 1999 eর পের কের থােকন eবং যিদ আপিন
আপনার লাiেসেnর শতর্ ulঙ্ঘন কেরন তা হেল আপনােক িফিরেয় আনার জn পিরদশর্ক পিরেষবােক nায় মntেকর কােছ
আেবদন েপশ করেত হেব৷

4 বছর o তার েবিশ (4 eিpল 2005 eর আেগ)
• যখন আপনােক পয্ােরােল বা আপনার নন পয্ােরাল তািরেখ মুিk েদoয়া হয়, লাiেসn eবং তttাবধান pায়
আপনার দNােদেশর েময়াদ ফুেরােনা পযর্n চলেব-িতন-চতুথার্ ংশ কাল aবিধ৷
• িকছু েযৗন aপরাধীর জn লাiেসn eবং তttাবধান pায় আপনার দNােদেশর েময়াদ ফুেরােনা পযর্n বজায় থােক৷
• আপনার দNােদশ সমািp তািরখ পযর্n আপিন ঝুঁিকেত থাকেবন৷
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সmpসািরত দNােদশ ( 4 eিpল 2005 eর আেগর aপরােধর জn)
eকিট সmpসািরত দNােদেশর dিট ভাগ আেছ
• কারাগােরর সময়কাল৷
• লাiেসেnর সময়কাল৷
uদাহরণ srপ
যিদ আপনার দNােদশ 4 বছেরর হেয় থােক, যার 2 বছর কারাগােরর o 2 বছর লাiেসেnর৷
আপিন 2 বছেরর aেধর্ক কারাগাের কাটােবন – aথর্াৎ 1 বছর৷ তারপের আপনােক 6 মাস anমিতপেtর aধীেন কাটােত
হেব, যা কারাগাের কাটােনা oi সময়সীমার জn sাভািবক, eবং aিতিরk 2 anমিতপেtর aধীেন৷ আপনার দNােদশ 4
বছের েশষ হেব ৷
আপনার দNােদশ 4 বছর বা তার েবিশ হেয় থাকেল aিgম মুিkর িবষয় পয্ােরাল েবাডর্ dারা িনধর্ািরত হেব eবং তা আপিন
দNােদেশর aেধর্ক েভাগ করার পের েয েকােনা সময় েথেক আরm হেত পাের৷
যিদ আপিন আপনার anমিতপেtর শতর্ ulঙ্ঘন কেরন তা হেল আপনার aেফNার ময্ােনজার আপনােক িফিরেয় আনার
জn আেবদন করেত পােরন৷

¾ 4 eিpল 2005e বা তার পের কৃত aপরাধ
12 মাস বা তার েবিশ তেব 4 বছেরর কম সাধারণ দNােদশ (4 eিpল 2005e বা তার পের কৃত aপরােধর
জn)
আপনােক eকিট সািবর্ক anমিতপেtর (aল পারপাস লাiেসn) aধীেন মুিk েদoয়া হেব৷ আপনার দNােদেশর েময়াদ
ফুরেনা পযর্n আপিন anমিতপt o তttাবধােনর aধীেন থাকেবন (SLED)৷
িঠক আপনার মুিkর আেগ আপনােক আপনার aল পারপাস লাiেসn েদoয়া হেব৷eেত আপনার লাiেসেnর শতর্gিল
বয্াখয্া করা থােক eবং আপনার তttাবধানকারী aিফসােরর নাম o িঠকানা েদoয়া থােক৷
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12 মাস বা তার েবিশ তেব 4 বছেরর কম pামাণয্ দNােদেশর শতর্gিল হেব
•
•
•
•

িনয়িমত আপনার aেফNার ময্ােনজােরর সেঙ্গ েদখা করা ৷
eকিট anেমািদত িঠকানায় বসবাস করা৷
আপনার aেফNার ময্ােনজােরর কাছ েথেক পিরদশর্ন পাoয়া ৷
েকান গNেগােল না জড়ােনা৷৷

লাiেসেnর শতর্ ulঙ্ঘন করেল আপনার জিরমানা হেত পাের বা আপনােক কারাগাের িফিরেয় েনoয়া হেত পাের ৷

সmpসািরত দNােদশ (4 eিpল 2005e বা তার পের কৃত aপরােধর জn)
eকিট সmpসািরত দNােদেশর dিট ভাগ আেছ
• কারাগােরর সময়কাল৷
• লাiেসেnর সময়কাল৷
uদাহরণ srপ, আপনার দNােদশ 8 বছেরর যার মেধয্ 3 বছর কারাগােরর o 5 বছর লাiেসেnর৷ আপনার কারাগােরর
সমেয়র িঠক মাঝামািঝ িবndেত (1 ½ বছর), পয্ােরাল েবাডর্ িsর করেব আপনােক মুিk েদoয়া যােব িক না৷
যিদ আপনােক মুিk েদoয়া না হয়, আপিন যতিদন আদালত আপনােক কারাবাস করার আেদশ িদেয়েছ ততিদন কারাগাের
থাকেবন৷
আপনােক মুিk েদoয়া হেল, বািক সmূণর্ দNােদেশর কাল পযর্n আপিন anমিতপেtর aধীেন থাকেবন৷

লাiেসn pতয্াহার বা বািতল হoয়া
যিদ আপনােক কারাগাের িফিরেয় আনা হয় েস েkেt আপনােক িরেpেজেন্টশনস পয্াক নােম eকিট পয্াক পাঠােনা হেব৷
eিট আপনােক কারাগাের িফিরেয় ডাকার িবrেd আিপল করেত সাহাযয্ করেব৷
পয্ােরাল েবাডর্ কারাগাের িফিরেয় ডাকার আেদেশর েদখােশানা কের৷ তঁারা যখন আপনােক কারাগাের িফিরেয় ডাকা হেব
তার 28 িদেনর মেধয্ আপনার মামলািট িবেবচনা করেব৷ পয্ােরাল েবাডর্ িনণর্য় করেব আপনােক কারাগাের িফিরেয় ডাকা
িঠক হেব িক না৷
আিপল করেত চাiেল তাDাতািD কrন৷ আপিন পয্ােরাল েবােডর্র কােছ িচিঠ িলখেত পােরন eবং আপনােক তােদর সেঙ্গ
িগেয় কথা বলেতo বলা হেত পাের৷
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pতয্াহার সmেn আেরা তথয্
যিদ আপনােক শতর্সােপেk কারাগার েথেক মুিk েদoয়া হেয় থােক, বা লাiেসেnর aধীেন যােত বলা থােক আপনার িক
করা uিচত, েস েkেt িনয়ম না মানেল আপনােক কারাগাের িফিরেয় েনoয়া হেত পাের৷ আপিন পুনরায় aপরাধ করেল বা
েকােনা an িনয়ম ভাঙেল তা হেত পাের৷ eেক লাiেসেnর লঙ্ঘনo বলা হয়৷
আপিন যিদ আপনার শতর্ বা লাiেসn anসরণ না কেরন তা হেল যা হেব তা হল
• েয েকােনা ধরেনর লাiেসেnর aধীেনi আপিন থাkন না েকন তা তৎkণাৎ বািতল(রদ) করা হেব৷
• পুিলসেক (sানীয় o েদশীয় uভয়i) জানােনা হেব, eবং েসi সেঙ্গ েpােবশন পিরেষবা o সবর্েশষ েয কারাগাের
আপিন িছেলন তােদরo৷
• আপনােক েgফতার কের সবেথেক িনকটবতর্ী কারাগাের িফিরেয় িনেয় যাoয়া হেব৷
• েয কারাগাের আপনােক রাখা হেয়েছ eবং েসi সেঙ্গ েpােবশন পিরেষবা মুখয্ালয়েক আপনার কারাগাের
pতয্াবতর্েনর কথা জািনেয় েদেব৷
• আপনার কােছ eকিট িরেpেজেন্টশনস পয্াক পাঠােনা হেব eবং আপনার কােছ জানেত চাoয়া হেব আপিন
আপনােক কারাগাের িফিরেয় িনেয় আসার িসdােnর িবrেd আিপল করেত চান িক না৷
• আিপল সেমত বা বয্তীতi পয্ােরাল েবাডর্ আপনার pতয্াবতর্েনর 28 িদেনর মেধয্ আপনার েকসিট িবেবচনা করেব৷
তঁারা আপনােক িফিরেয় িনেয় আসার িসdাn নাকচ বা anেমাদন করেব, আপনার পুনমুির্ kর তািরখ িsর করেব বা
আপনার িফিরেয় িনেয় আসার িসdাn আবার িবেবচনার জn ভিবষয্েত eকিট তািরখ েফলেব ৷
• e িবষেয় সাহাযয্ pেয়াজন হেল eকজন আiনজীবীর সেঙ্গ কথা বলেত পােরন৷
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িবেদশী নাগিরক কেয়িদ
িবেদশী নাগিরক কেয়িদেদর জn aিgম aপসারণ pকl (aিgম aপসারণ pকl = ERS)
েয সব কেয়িদরা িবেদশী নাগিরক তঁারা ei pকেlর সাহােযয্ দNােদেশর েময়াদ েশষ হবার আেগi iuেক েছেD চেল
েযেত পােরন৷
আপনার িবষেয় বডর্ার eN iিমেgশন eেজিnেত তথয্ পাঠােনা হেব৷
বডর্ার eN iিমেgশন eেজিn আপনােক জানােব আপিন iuেক েছেD যােচ্ছন িক না eবং আপনার sেদেশ িফের যাoয়ার
বয্াপারিট সামলােব৷
িফের যাoয়ার আেগ iuেকেত eকিট নূয্নতম কারাবাস সময় কাটােবন৷
ERS-eর দীঘর্তম সময় হল 270 িদন পযর্n৷ িকছু িকছু বnীেক ERS anেমাদন করা হেব না৷ uদাহরণ
• েয সব কেয়িদেক েযৗন aপরাধী খাতায় sাkর করেত হয়৷
• িহংসাtক o েযৗন aপরাধী যঁারা বতর্মােন সmpসািরত দNােদেশ রেয়েছন৷
• েয সব কেয়িদ মুিk বা asায়ী লাiেসেnর পের না েফরার জn দNােদশ েভাগ করেছন৷
• েয সব কেয়িদ হাসপাতােলর আেদশ, হাসপাতােলর িনেদর্শ বা sানাnর িনেদর্েশর কারেণ কারাগাের রেয়েছন৷
• েয সব কেয়িদরা কািফর্u আেদশ না মানার জn দNাjা েভাগ করেছন৷
• েয সব কেয়িদেক েকােনা সমেয় HDC কািফর্u শতর্ না মানার জn কারাগাের িফিরেয় েডেক েনoয়া হেয়েছ৷
• েয সব কেয়িদেদর তঁােদর বতর্মান দNােদশকােল, HDCেত মুিk েদoয়া হেয়েছ বা aিgম সহাnভূিতশীল মুিk
েদoয়া হেয়েছ o কারাগাের িফিরেয় েডেক েনoয়া হেয়েছ৷
• েয সব কেয়িদেক েকােনা সমেয় তােদর দNােদেশর ঝুঁিকপূণর্ সময়কােলর মেধয্ aপরাধ করার জn কারাগাের
িফিরেয় েডেক েনoয়া হেয়েছ৷
• েয সব কেয়িদর, দNােদশ েঘাষণাকােল, তােদর দNােদেশর মাঝামািঝ িবndর েথেক 14 িদেনরo কম সময় বািক
আেছ৷
• েয সব কেয়িদ জিরমানা েমটান িন বা আদালেতর আেদশ পালন কেরন িন(আদালত aবমাননা)৷
যিদ আপনােক ERS dারা aপসািরত না করা হয়, তা হেল আপিন আপনার দNােদশ েভাগ কের েযেত থাকেবন৷
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িডেপােটর্শন (বিহ ার)
বডর্ার eN iিমেgশন eেজিn আপনােক জানােব আপনার দNােদেশর েময়াদ পূণর্ হেল আপনােক বিহ ত
ৃ করা হেব িক না৷
তঁারা কারাগারেক eকিট aিভবাসন আটক আেদশ (iিমেgশন িডেটনশন aডর্ার) জাির (েpরণ) করেব৷
আপনােক iuেক েথেক বিহ ত
ৃ (দূর করা) পযর্n হয় আপিন আপনার দNােদেশর েময়াদ পূণর্ হবার পেরo কারাগােরi
থাকেবন aথবা আপনােক eকিট aিভবাসন আটক েকেnd (iিমেgশন িডেটনশন েসNার) পাঠােনা হেব৷
যিদ আপিন বিহ ৃত হেত না চান েস েkেt আিপল করেত পারেবন িক না তা জানার জn আপনােক eকজন আiনজীবীর
সেঙ্গ কথা বলেত হেব৷
িpজন সািভর্স aডর্ার 4630 e আপিন আেরা তথয্ পােবন৷

িরপয্ািTেয়শন (pতয্াবাসন)
েকােনা েকােনা েদেশর সেঙ্গ iuেক-র pতয্াবাসন চুিk আেছ৷ eর aথর্ িকছু িকছু কেয়িদ তঁােদর sেদেশ িফের িগেয়
কারাবাস করেত পােরন ৷
আপিন pতয্াবািসত হেত পােরন যিদ





আপিন েয েদেশ েযেত চান েস েদেশর নাগিরক হন৷
আপনার দNােদশিট চূDাn হয় eবং েকােনা আিপল aমীমাংিসত না থােক৷
আপনার কৃত aপরাধিট an েদশিটেতo কারাদN েযাগয্ aপরাধ বেল গণয্ হয়৷
আপনার আেবদন করার সমেয় মুিk পযর্n শািsর anতঃ আেরা 6 মাস কাটা বািক থােক ৷

কারাগােরর কমর্চারীরা েদখেত পােরন আপনার েদেশর সেঙ্গ iuেক-র pতয্াবাসন চুিk আেছ িক না৷
আপিন pতয্াবািসত হেত পােরন িক না তা জানার পdিত চালু করার জn আপনােক কারাগােরর anেরাধ/aিভেযাগ পdিত
বয্বহার করেত হেব৷
iuেক o আপনার েদশেক pতয্াবাসেনর জn eকিট আিধকািরক anেরাধ করেত হেব৷
আপনার েদেশর দূতাবােসর ৈবধ কমর্ীেদরo আপিন আপনার জn আেবদন করেত বলেত পােরন৷
িpজন সািভর্স aডর্ার 4630 e আপিন দূতাবােসর eকিট তািলকা পােবন৷
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pতয্াবাসেনর anেরাধ িবষয় িসdাn িনেত aেনক সময় লাগেত পাের, কখেনা কখেনা 2 বছর পযর্n৷
iuেক সাধারণত pতয্াবাসেনর anেরাধ েকবলমাt তখনi pতয্াখয্ান করেব যিদ
 আপিন িবেদেশ sানাnিরত হেল কারাগাের কম সময় কাটােত হয়৷
 আপনার েকােনা জিরমানা বা an িবচারিবভাগীয় aথর্ েমটােনার আেদশ aনাদায়ী েথেক থােক৷
যিদ আপিন pতয্াবািসত হন, তা হেল iuেক-েত pদt দNােদশ anসাের আপনার দNােদশ েভােগর েয কিদন বািক িছল
আপনােক aবশয্i ততিদন শািs েভাগ করেত হেব৷
দNােদশ পযর্ােলাচনা, মুিk o তttাবধান িবষেয় আপিন েয েদেশ যােবন তার িনয়ম anসরণ করেবন৷
আপনার pতয্াবাসন চুিk sাkর করার আেগ েকােনা রকম পিরবতর্ন সmেn আপনােক জানােনা হেব৷
কারাগার লাiেbিরেত ‘িরপয্ািTেয়শন aফ িpসনাসর্ ek 1984 - িবেদশী কেয়িদেদর জn তথয্’ েথেক আপিন আেরা
জানেত পারেবন৷
ei তথয্িট ডয্ািনশ, ডাচ, iংরািজ, িফিনশ, ফরািস, জামর্ান, িgক, iতালীয়, েপাতুর্িগj, েsনীয়, siিডশ o তুিকর্ ভাষায়
uপলb ৷

sটলয্াN, utর আয়ালর্য্াN, চয্ােনল dীপপুঞ্জ বা আiল aফ ময্ােনর কারাগারgিলেত বদিল
iংলয্াN বা oেয়লেসর কারাগারgিল েথেক ei েদশgিলর কারাগাের sানাnরেক বলা হয় an িবচারেkেt বদিল৷
আপিন sায়ী বদিলর anেরাধ করেত পােরন যােত আপনার পিরবার o বnুরা আপনার সেঙ্গ েদখা করেত পােরন ৷
uভয় েদেশর কারাগার পিরেষবােক বদিলেত সmত হেত হেব৷
বদিল 2 ধরেনর হেয় থােক
• সীমাবd নয় – আপিন েয eলাকায় যােবন তারাi সmূণর্ভােব আপনার দNােদশ পিরচালনা করেব eবং মুিk o
মুিkর পের তttাবধােনর িবষেয় আপিন তােদর িনয়মকাnন anসরণ করেবন৷
• সীমাবd – iংলয্াN eবং oেয়লস আপনার বদিলর শতর্ িsর করেব৷ egিল মুিk, তttাবধান o pতয্াবতর্ন িবষেয়
হেত পাের৷
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বদিল িবষেয় আেরা তথয্
বদিলর anেরােধ সmিত লােভর ভােলা sেযাগ েপেত হেল আপনার
• মুিkর তািরেখর anত 6 মাস েদির থাকেত হেব৷
• আপনার েদাযী সাবয্sকরণ বা শািsর িবrেd েকােনা aমীমাংিসত আিপল থাকেত পারেব না৷
• আদালেত িফের যাoয়া চলেব না৷

আপনার বদিলর আেবদেনর aংশ rেপ েয সব িজিনস েদখা হেব তা হল
•
•
•
•

েকন আপিন বদিল চান৷
েয েদেশ আপিন িফের েযেত চাiেছন েসখােনi আপিন aিধকাংশ সময় বাস করেতন িক না৷
েসখােন আপনার ঘিন পিরবার পিরজন o বnুবাnব আেছন িক না৷
আপনার মুিkর পের আপিন েসখােনi থাকেত চান eমন iিঙ্গত িদেয়েছন িক না৷

আপিন আপনার anমিতপt sটলয্াN, utর আয়ালর্য্াN, চয্ােনল dীপপুঞ্জ বা আiল aফ ময্ােন তttাবধান হoয়ার জno
anেরাধ করেত পােরন৷ িক কের তা করেত হেব জানার জn আপনার aেফNার ময্ােনজারেক িজjাসা কrন৷
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alবয়সী আiনভঙ্গকারী o alবয়সী আiনভঙ্গকারীেদর জn
সংsা

ei aংশিট 18 েথেক 21 বছর বয়s alবয়s aপরাধীেদর জn৷ alবয়s aপরাধী pিত ানgিল an কারাগার েথেক িক
ভােব আলাদা তার িকছু িকছু eিট আপনােক জানায়৷
• তবুo ei বiিটর বািক aংেশ আেলািচত িবষেয়র েবিশর ভাগi আপনােক জানেত হেব৷
• alবয়s aপরাধী pিত ান(iয়াং aেফNার iনিsিটuশন)েক সাধারণতঃ সংেkেপ YOI (iয়াং aেফNার
iনিsিটuশন=YOI) বলা হয়৷
YOI-েত থাকাকালীন আপনােক সাহাযয্ করার জn পােসর্াnাল aিফসার নােম কমর্ীেদর eকজন সদs uপিsত থাকেবন৷
আপনার েকােনা p থাকেল বা েকােনা সাহােযয্র pেয়াজন হেল তঁার সেঙ্গ কথা বলুন৷

আপিন েকাথায় দNােদশ েভাগ করেবন
• আপিন eকিট alবয়s aপরাধী pিত ােন(iয়াং aেফNার iনিsিটuশন=YOI) আপনার দNােদশ েভাগ করেবন৷
আপনার YOIিট sাধীন বা pাpবয়s কারাগােরর aংশ হেত পাের৷
• আপিন যিদ alবয়s কেয়েদ থােকন, তাহেল আপনার িবচােরর ফলাফল না জানা পযর্n আপিন েকােনা YOI কেয়দ
বা sানীয় pাpবয়s কারাগাের থাকেত পােরন৷

েকাথায় দNােদশ েভাগ করেবন তা েক িsর কের
যিদ আপনার েকােনা রকম যাবjীবন দNােদশ থােক
(যাবjীবন হাজতবাস, যাবjীবন আটক, হার ময্ােজিsর iচ্ছাnসাের)
• দিNত হoয়ার পের েয YOIেত আপনােক pথম পাঠােনা হেব তার কমর্চারীেদর আপনার সmেn eকািধক pিতেবদন
ৈতির করেত হেব৷
• egিল হেয় েগেল েকাথায় আপিন যােবন েস িবষেয় চূDাn িসdােnর aেপkা করার জn আপনােক ‘লাiফার েসন্টার’
নামক sােন পাঠােনা হেব৷ তার পের মুখয্ালেয়র কমর্ীরা িঠক করেবন েশষ পযর্n আপনার দNােদশ েভাগ করার জn
আপনােক েকাথায় পাঠােনা হেব৷
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আটক দNােদশ নামক দNােদেশর েkেt
• েয sানীয় কারাগার বা apাpবয়s হাজেত আপনােক আটেক রাখা হেয়েছ তারাi িsর করেব েকান YOIেত আপনােক
পাঠােনা হেব৷

আপিন pথম YOIেত eেল কী ঘটেব
আপনার YOIিটেত আসার পর pথম কেয়ক িদন iনডাকশন বা psাবনা নামক eকিট বয্াপার চলেব৷ eখােন

°

আপিন কারাগােরর কমর্চারীেদর p করেত পােরন বা েয েকােনা িবষেয় কথা বলেত পােরন যা িনেয় আপিন
িচিnত ৷

°

YOIেত থাকাকালীন আপিন িক করেত পােরন তা িনেয়o আপিন o কারাগােরর কমর্ীরা কথা বলেবন৷

আপনার দNােদশ পিরকlনা (যিদ আপনার দNােদশ 4 সpাহ বা তার েবিশ হয়)
• কারাগােরর কমর্চারীরা আপনার সেঙ্গ িমেল দNােদশ পিরকlনা নােম eকিট পিরকlনা ৈতির করেবন৷
• ei পিরকlনায় YOIেত থাকাকালীন আপিন o কারাকমর্ীরা েয সব কাজ আপিন করেবন বেল সmত হেয়েছন তা
িনেয় কথা বলা হয়৷ েষমন, eিটেত আপনার িশkা o আপিন েয কাজ করেবন তার কথা বলা হেব৷
• যিদ আপনার YOIেত 3 মােসর কম সময় বািক থােক, েস েkেt YOI ছাDার পেরর জীবেনর জn ৈতির হেত
আপনার িক করা pেয়াজন েস িবষেয় পিরকlনািট জানােব৷
• YOI ছাDার পের anতঃ 3 মাস পযর্n আপনার দNােদশ পিরকlনা চালু থাকেব৷ কারণ YOI ছাDার পের
আপনার েকমন চলেছ তা েদখার জn েpােবশন পিরেষবা েথেক েকu, (সাধারণত আপনার aেফNার ময্ােনজার)
আপনার সেঙ্গ কাজ করেবন৷
• aেফNার ময্ােনজার o aেফNার sপারভাijার নােম পিরিচত বয্িkরা আপনােক আপনার দNােদশ পিরকlনার
anগর্ত সব িকছু করেত সাহাযয্ করেবন৷ aেফNার ময্ােনজার হেলন কারাগােরর বাiেরর েpােবশন পিরেষবার েলাক৷
aেফNার sপারভাijার কারাগােরর িভতেরর েলাক৷ আপনার পােসর্ানাল aিফসারo e িবষেয় সাহাযয্ করেবন৷
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YOIেত থাকাকালীন আপিন যা করেত পােরন

িশkা
• YOIেত থাকাকালীন আপিন নতুন নতুন িজিনস েশখার সূেযাগ পােবন৷
• সব YOIেত kাস েনoয়া হয় েযখােন আপিন িকছু েশখার জn েযেত পােরন৷েযমন, দরকার হেল আপিন পDা, েলখা
o সংখয্া বয্বহার করার মত কােজর জn সাহাযয্ েপেত পােরন৷
• েবিশর ভাগ kাসi িদেনর েবলার তেব িকছু রােতo হেত পাের৷

pিশkণ
• aেনক রকম pিশkণ েপেত পােরন৷ pিশkেণর ফেল নতুন দkতা িশখেত বা কাজ েপেত আপনার sিবধা হেত পাের৷
• pিশkেণর ফেল আপিন িকছু েযাগয্তাo aজর্ন করেত পােরন৷ পরীkায় পাস করেল যা পাoয়া যায় তােকi েযাগয্তা
বেল, েযমন NVQ iতয্ািদ৷
• sানীয় সমােজর জn েsচ্ছােসবক িহসােবo কাজ করেত পােরন, তেব যিদ তা কারাগােরর কমর্চারীরা িনরাপদ মেন
কেরন তেবi৷

শারীর িশkা (েখলাধূলা বা িজম জাতীয় িবষয়)
• সpােহ anতঃ 2 ঘNা বয্ায়াম o েখলাধূলা জাতীয় কাজ করেত পারেবন৷
• eিট আপিন িদেনর েবলা, সnয্ােবলা বা সpাহােn করেত পােরন৷
• eিট কারাগার ভবেনর িভতের বা বাiের ঘটেত পাের৷ pিতিদন িকছুটা সময় আপনার েখালা হাoয়ায় কাটােত পারা
uিচত৷
• আপনার যিদ েকােনা েচাট থােক বা েকােনা িবেশষ ধরেনর বয্ায়াম pেয়াজন হয় তেব েস সmেn সাহাযয্ েপেত পারেবন৷
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sাধীন সময় (কখেনা কখেনা aয্ােসািসেয়শন নােম পিরিচত)
• েবিশর ভাগ YOIেতi িদেন anতঃ 1 ঘNা an কেয়িদেদর সেঙ্গ সময় কাটাবার, েখলাধূলা করার বা িটিভ েদখার মত
কােজর জn সময় পােবন৷

ধমর্িবশব্াস
• pিত সpােহ আপনার YOIেত uপাসনায় েযেত পারেবন৷

• িবিভn ধমর্িবশব্ােসর জn uপাসনার বয্বsা থাকেত হেব৷ 78 পৃ া েদখুন৷

ধূমপান
• আপিন 18 বছেরর কম বয়sেদর জn িনিদর্ aঞ্চেল ধূমপান করেত পারেবন না৷
• আপনােক হয়েতা 18 েথেক 20 বছর বয়sেদর জn িনিদর্ YOI-eর িকছু িকছু aঞ্চেল ধূমপােনর anমিত েদoয়া হেব,
সmবতঃ বাiের eবং কখেনা কখেনা আপনার কেk ৷

YOI-eর পেরর জীবেনর জn ৈতরী হoয়া
• YOI ছাDার পেরর জীবেনর জn ৈতরী হেত আপিন কারাগার কমর্ীেদর কাছ েথেক সাহাযয্ পােবন৷
• তারা আপনার সেঙ্গ eiসব িবষেয় কথাবাতর্া বলেব েযমন আপনার aেফNার ময্ােনজােরর সেঙ্গ েদখা করা, আপনার
ভিবষয্ৎ বাসsান, চাকির, sাsয্, Dাগস, টাকাপয়সা o আপনার পিরবার৷
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আপনার িবদায়gহেণর পের কী ঘটেব
আপিন YOI েছেD যােবন িকnt আপনােক ছাDার পের anত 3 মাস পযর্n aথবা আপনার 22তম জnিদন পযর্n, েযটা
আেগ হয়, িকছু িনয়ম েমেন চলেত হেব৷ YOI-েত েবিশ িদন কাটােল eিট আেরা েবিশ সমেয়র জn হেব৷
eেক বলা হয় তttাবধােন থাকা ৷ YOI ছাDার পের আপনার েকমন চলেছ তা েদখার জn েpােবশন পিরেষবা েথেক
েকu, সmবত আপনার aেফNার ময্ােনজার আপনার সেঙ্গ কাজ করেবন৷

• আপিন তttাবধােন থাকেবন যিদ না

°

জিরমানা না েদoয়ার জn বা আদালেতর িনেদর্শ aমাn করার জn আপনার দNােদশ হেয় থােক৷(eেক বলা হয়
আদালত aবমাননা)

°

YOI ছাDার সময় আপনার বয়স 22 বছর হয়৷

• YOI ছাDার পের anত 3 মাস পযর্n েpােবশন পিরেষবা েথেক েকu আপনার uপর নজর রাখেব৷

• YOI ছাDার সময় আপনােক anমিতপt বা লাiেসn নােম eকিট দিলল েদoয়া হেব৷ চেল যাoয়ার পের আপনােক
েয সব িনয়ম েমেন চলেত হেব তা লাiেসেn বলা থাকেব৷

• আiেন বলা হয় েয আপনােক লাiেসেn বলা িজিনসgিল পালন করেত বাধয্৷ লাiেসেn যা বলা হেচ্ছ যিদ আপিন তা
বুঝেত না পােরন তা হেল aবশয্i েস কথা জানােবন৷

• আপিন যিদ লাiেসেnর িনয়মgিল ulঙ্ঘন কেরন তাহেল আপনােক জিরমানা িদেত হেত পাের বা আপনােক YOIেত
িফের েযেত হেত পাের৷

• আপনােক যিদ পয্ােরােল মুিk েদoয়া হেয় থােক তাহেল pকৃতপেk েয িদন আপিন মুিk েপেতন েসi তািরখ aবিধ
আপনােক লাiেসেnর িনয়মgিল মাn কের চলেত হেব৷ eিটেক আপনার নন পয্ােরাল েডট বলা হয়৷
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শbসূচী

িবষয়

পৃ া

A
adjudications (রায়দান)

89

- on report (aন িরেপাটর্)

90

- pleading guilty (েদাষ sীকার)

92

- pleading not guilty (েদাষ asীকার)

93

AIDS (eiডস)

70-71

alcohol problems (মদয্পান সমsা)

73, 77

appealing (আিপল করা)

22

arrival (আগমন)

5

assessment (পযর্ােলাচনা)

118

B
benefits (sিবধা)

30, 127

bills (িবল)

33

C
cell (kঠুির)

6, 57-58

chaplain (যাজক)

79, 81-2
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children (িশশু)

29

civil partnership in prison (কারাগাের িসিভল aংশীদারী)

46

civil prisoners (েদoয়ানী কেয়িদ)

16

- early release (aিgম মুিk)

17

- contempt of court (আদালত aবমাননা)

17

- visits from family and friends (পিরবার o বnুবাnেবর
সাkাত)

40

clothes (েপাশাক)

62

complaints (aিভেযাগ)

110

D
declaring convictions (েদাষী েঘাষণা)

132

deportation (বিহ ার)

152

disabled prisoners (pিতবnী কেয়িদ)

109

doctor (িচিকৎসক)

67

drug problems (Dাগসংkাn সমsা)

73, 77

drug testing (Dাগ পরীkা)

73 - 76

F
faith (ধমর্িবশব্াস)

78-82

family and friends (পিরবার o বnুবাnব)

39

- letters (িচিঠপt)

43-44

- telephone calls (েটিলেফান)

44-45

- visits (সাkাত)

39 – 42

161

H
health (sাsয্)

65-72

help in prison (কারাগাের সহায়তা)

37-38

hepatitis (েহপাটাiিটস)

72

high security prisons (uচ্চ িনরাপtা কারাগার)

55

HIV (eiচ আi িভ)

70-71

home (বািD)
- bills (িবল)

33

- council tax (কাuিnল কর)

33

- income tax (আয়কর)

36

- mortgage (মটর্েগজ)

32

- national insurance (জাতীয় বীমা)

34

- pension (েপনশন, aবসরকালীন ভাতা)

35

- rent (ভাDা)
home detention curfew (গৃহবnী কািফর্u)

30-31
138-140

I
immigration detainees (aিভবাসন আটক-বnী)

18

- bail (জািমন)

19

- help and advice (সহায়তা o পরামশর্)

20-21

162

L
learning (িশkা)

121-122

leaving prison (কারাগার তয্াগ)

125

- benefits (sিবধা)

127

- gate arrest (েগেট েgফতাির)

130

- grants and loans (anদান o ঋণ)

128

- housing (আবাসন)

126-127

- money (aথর্)

127

- release time (মুিkর সময়)
local prisons (sানীয় কারাগার)

129
54

M
marriage in prison (কারাগাের িববাহ)

46

medicine (ঔষধ)

68

money (aথর্)

59-60

P
parole (পয্ােরাল)

141 - 144

private prisons (েবসরকাির কারাগার)

55

privileges (িবেশষ sিবধা)

64

163

punishment (শািs)

87 - 89

R
race equality (জািত সাময্)

106-108

recall (পুনরায় েফরত আনা)

149-150

- foreign national prisoners (িবেদশী নাগিরক কেয়িদ)

151

records (েরকডর্)
- prison (কারাগার)

49-50

- health (sাsয্)

69

rehabilitation (পুনবর্াসন)

130- 131

release on licence (anমিতপtাধীন মুিk)

134

- childcare (িশশুযt)

135

- end of custody licence scheme(কেয়দ anমিতপt
pকl সমািp)

136-137

- ROTL

135

- Resettlement (পুনবর্াসন)

135

134

- special purposes (িবেশষ uেdশয্)
religion (ধমর্)

78- 82

repatriation (পুনবর্াসন)

152-153

rules (িনয়মকাnন)

83- 86

S
searches (তlািশ)

103-104

164

segregation (পৃথকীকরণ)

99-100

sentences (দNােদশ)

25

- how long (কত দীঘর্)

26-28

- sentence plan (দNােদশ পিরকlনা)

118, 120

adult prisoners (pাpবয়s কেয়িদ)
- on or after April 2005 (eিpল 2005 e বা তার পের)
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িpজন িরফমর্ Tাs-eর িবষেয়
িpজন িরফমর্ Tাs eকিট nাযয্ o েশাভন কারাগার বয্বsা িনমর্ােণর লেkয্ কাজ কের৷ eিট
করার জn আমরা কারাগারgিল িক ভােব কাজ করেছ তা েদিখ, কেয়িদ, কমর্চারী o বিহজর্গেতর
েলাকজনেক তথয্ সরবরাহ কির, eবং সরকার o aিফসারেদর কােছ পিরবতর্ন ঘটােনার anেরাধ
রািখ৷

eঁেদর ধnবাদ
 ei বiিটর কােজ সাহাযয্ করার জn হার ময্ােজিsজ িpজন সািভর্স (HMPS) eবং িpজন িরফমর্
Tাs HMP oয়াNসoয়ােথর্র কেয়িদ o কমর্ীরা ৷
 িpজন িরফমর্ Tাs কেয়িদেদর জn তেথয্র unিতসাধেনর আমােদর দাতবয্ pকেl সহায়তা করার
জn িবগ লটাির ফাN o ডায়ানা, িpেnস aফ oেয়লস েমেমািরয়াল ফাNেক ধnবাদ জানােত চায়৷
 েমনকয্াপ
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What is this book about?
•
•
•

What you need to know about prison life.
Prison rules and ways of doing things.
Your rights.

“The handbook is like an A-Z of information for prisoners.We could
never do without it.”
Adeleke, prisoner HMP Wandsworth
“When a prisoner first comes into prison he often doesn't know the
questions he needs to ask.This guide is an invaluable aid.”
Prison Officer
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