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িভয়াie

kিতgsেদর জনয্ তথয্
o পরামশর্

শািs সংkাn
তথয্াবলী

ei দিললিট aনয্ েকান ভাষায়, বড় মূdাkের, aিডo, েbiেল বা aনয্ েকান ফমর্ােট েপেত
হেল aনুgহ কের িভয়াie-eর সােথ েযাগােযাগ করুন। আমরা আরeনআiিড টাiপটক
িpিফেkর 18001 মাধয্েম েযাগেযাগেক sাগত জানাi।

kিতgsেদর জনয্ তথয্ o পরামশর্
kাuন aিফস eবং pিকuেরটর িফsয্াল সািভর্ েসর eকিট aংশ
kাuন কিপরাiট 2008 েম সংেশািধত 2007 আর আর েডােনলী িব61180-7-09

সূচনা
kিতgsেদর জনয্ তথয্ eবং uপেদশ (িভয়াie) আপনােক ei িলফেলট বা তথয্ পুিsকা িদেয়েছ কারণ আপিন eকিট aপরােধর িশকার
eবং/aথবা সাkী। যিদ েকu sীকার কের বা কাuেক ঐ aপরােধ দু িহেসেব সাবয্s করা হয়, তেব তােদর িকরুপ শািs পাoয়া uিচত েস
িবষেয় িবচারক িসdাn েনন।
eটা বয্াখয্া করা গুরtু পূণর্ েয মামলার েkেt িবচারক কতৃর্ ক শািsর িসdাn েনয়া হয়। eটা eমনিকছু নয় যােত িভয়াie বা aনয্ানয্
pিকuেরটর িফsয্াল াফ সুপািরশ, িসdাn বা মnবয্ করেত পােরন।
আমােদর ভূ িমকা হেলা ei মামলায় িক শািs আেছ যা আপনার uপর pভাব েফলেত পাের তা আপনােক জানােনা (যিদo শািs আেরােপর
সমেয় তা েশানার জনয্ আপিন িনেজo েসখােন থাকেত পাের)। ei িলফেলট িকছু pে র utর যা হয়েতা আপনার থাকেত পাe তা েদয়ার
েচ া কের। যিদ আপিন aনয্ েকান িকছু জানেত চান বা েকান িবষেয় aিনি ত থােকন তেব aনুgহ কের আমােদর p করুন।
আপিন হয়েতা eটাo েজেন রাখেত চান েয eকজন aিভযুk েদাষ sীকার করার পর বা েদাষী সাবয্s হoয়ার পের, তােদরেক সাধারণতঃ
“aপরাধী” িহেসেব গণয্ করা হয়।

িবচারক িকভােব শািsর িসdাn েনন?
িবচারক সকল সাkয্ শুনানীর পর eবং সকল pেযাজয্ িবষয়াবলী িবেবচনায় eেন কী শািs pেযাজয্ েস িসdাn েনন। ei িবষয়াবলী হেcঃ• েদাষী বয্ািk েয aপরাধিট কেরেছন
• তােদর পটভূ িম (েযমন, তােদর েকান aপরােধর েরকডর্ বা তথয্ আেছ িকনা, তােদর বয়স eবং aনয্ েকান pেযাজয্ তথয্)
• মামলািটর শুনানী েকাথায় হেয়েছ। েজলা বা জািsস aফ িদ িপস আদালত, েশিরফ আদালত eবং uc আদালত (হাi েকাটর্ )
সকেলর িভn িভn শািsর kমতা আেছ। তারা কী ধরেণর শািs আেরাপ করেত পােরন আদালেতর ধরণ eর uপর pভাব েফলেত
পাের, েযমন, জিরমানার আকার বা কারাদেnর সময়কাল।
• aিভযুk েদাষ sীকার কেরন িকনা। যিদ কেরন, eবং শািs যিদ হাজতবাস (কারাদn) হয়, তেব িবচারকেক আiন স তভােবi
ei মামলায় েযটু k শািs হoয়া uিচত িছল তার েচেয় কম সমেয়র শািs আেরােপর িবষয় িবেবচনা করেত হেব। eটােক বলা হয়
শািsর িডsাun বা aবহার। শািs আেরােপর সমেয় aবহােরর পিরমাণ আদালেত uেlখ করা হেব।

কখন িসdাn েনয়া হয়?
মােঝ মেধয্ িবচারক েদাষ sীকার করার বা েদাষী সাবয্s হoয়ার পর পরi aপরাধীেক শািs pদান কেরন। aিভযুkগণ িবচার চলাকালীন
সমেয়র েয েকান পযর্ােয়i েদাষ sীকার করেত পােরন। মােঝ মেধয্ সাঁজা েদয়ার আেগ aিধক তথয্ িবেবচনার জনয্ েবশী সময় পাoয়ার জনয্
িবচারক িসdাn sিগত করেবন (মামলািট sিগত করা)। যিদ তা ঘেট, কখন শািs আেরাপ করা হেব আমরা তা আপনােক জানােবা।
আমরা eটাo আপনােক জানােবা যিদ aপরাধীেক জািমন ম রু করা হয় বা শািs আেরােপর আেগ কারাগাের রাখা হয়।
প ােতর ঘটনাবলী সংkাn pিতেবদন (বয্াকgাun িরেপাটর্ ) িবচারকেক মামলািট িনেয় কাজ করেত সেবর্াtমভােব িসdাn gহেণ সাহাযয্
কের। eর aথর্ কারাদn হেত বা নাo হেত পাের েবাঝােত পাের – িবচারক সামিgক পছnগুেলা িবেবচনা করেত পােরন।
যিদ িবচারক eকজন যার বয়স 21 eর নীেচ বা িযিন আেগ কারাগাের িছেলন না েসরুপ eকজন aপরাধীর জনয্ কারাদেnর সাঁজা িবেবচনা
করেত থােকন, তাহেল প ােতর ঘটনাবলী সংkাn pিতেবদন aবশয্i সংgহ করেত হেব।

সmাবয্ শািsসমূহ
aেনক িবকl েথেক বাছাi কের িবচারক শািs পছn করেত পােরন। তেব সব িবকli pেতয্ক মামলার েkেt িবেবচনা করা নাo হেত পাের
তেব েয েকান মামলার েkেt aেনকগুেলা সmাবয্ শািs আেছ eটা আপনার জানা গুরtু পূণ।র্ শািs কেয়দবাস (যার মােন eকজেনর কারাগাের
বা িকেশার aপরাধীেদর pিত ােন যাoয়া) বা a-কেয়দবাস হেত পাের।

a-কেয়দবাস শািsসমূহ (NON-CUSTODIAL SENTENCES)
(কারাগার বা িকেশার aপরাধীেদর pিত ান anভূ র্ k নয়)
ei aংেশ বহুল বয্ব ত িকছু a-কেয়দবাস শািsর তািলকা েদয়া হেয়েছ। মামলার পিরিsিতর uপর িনভর্ র কের ei শািsগুেলার িকছু
যুkভােব pেয়াগ করা হেত পাের।

েবকসুর খালাস
aপরাধীেক েকান শািs েদয়া হয় না। তেব, aপরাধিট েরকডর্ ভূ k করা হয়, eবং যিদ তারা পূণরায় aপরাধ কেরন, তেব আদালত কতৃর্ ক
eটােক পূববর্ ত aপরােধর েদাষpমাণ িহেসেব গণয্ করা হেব।

িতরsারকরণ

আদালত aপরাধীেক সতকর্ কের েদয়। ei সতকর্ বানী aপরাধ কেরেছ তার রায় বা pমাণ েদয় eবং তা তােদর aপরাধ েরকেডর্ থােক।

কিমuিনিট সািভর্ স আেদশ (িসeসo)
কারাগাের যাoয়ার পিরবেতর্ aপরাধীেক aবশয্i িবনা পাির িমেক সমাজকমর্ িবভােগর তtাবধােন কিমuিনিটেত কাজ করেত হেব। কত ঘnা
কাজ করেত হেব তা আদালেতর ধরেণর uপর িনভর্ র কের 80 ঘnা েথেক হয়েতা 240 বা 300 eর মেধয্ হেত পাের।

সাঁজা hােসর আেদশ
aপরােধর ফেল আঘাত বা kিতর কারেণ aপরাধীেক িকছু পিরমাণ aথর্ kিতgsেক িদেত হয়। আদালেতর ধরণ বুেঝ eবং aপরাধীর সািবর্ক
aবsা বুেঝ ei aেথর্র পিরমােণর তারতময্ হয়। aপরাধী আদালতেক aথর্ pদান কের যা আদালত পের kিতgsেক পাঠায়।

শািs sিগতকরণ
শািs eকিট িনিদর্ সময় পযর্n sিগত (িবলিmত) রাখা হয়, সাধারণত ei শেতর্ েয aপরাধী ঐ সমেয় সদাচারণ করেবন। কখনo কখনo
aনয্ানয্ শতর্ o জুেড় েদয়া হয়, েযমন পরামশর্ gহণ, বা aথর্ েফরত েদয়া। ei সমেয়র েশেষ কী ঘটেব তা িনভর্ র কের ঐ সময়কােল
aপরাধীর আচরেণর uপর।

েনশার ঊপশম eবং পরীkণ আেদশ (ডীিটিটo)
aপরাধীেক তােদর েনশাdবয্ বয্াবহার কমােত aবশয্i সnত হেত হেব। তােদর সমাজ কম েদর dারা তদারকী করা হেব eবং িনয়িমত েনশার
পরীkা করােত হেব। যিদ aপরাধীগণ চু িk ভংগ কেরন, তেব মামলািট পূণরায় আদালেত যায় eবং তােদরেক পুণরায় শািs েদয়া হেব।

জিরমানা
aপরাধীেক িকছু পিরমাণ aথর্ আদালতেক িদেত হয়। মামলা eবং আদালেতর ধরেণর uপের ei aেথর্র পিরমােণর তারতময্ হয়। যিদ
aপরাধী জিরমানা িদেত বয্থর্ হয়, আদালত eরপর আর কী কাযর্kম gহণ করা যায় তা িবেবচনা করেত পােরন।

িশkানিবসকাল
aপরাধীেক সমাজ কম েদর dারা eকিট িনধর্ািরত সময় পযর্n তদারকী করা হয় – 3 বছর পযর্n। যিদ aপরাধী িশkানিবিসর েকান eকিট
শতর্ ভংগ কেরন, মামলািট পুণরায় আদালেত যায় eবং তােদরেক পুণরায় শািs েদয়া হেব।

sাধীনতার সীিমতকরণ আেদশ (আরeলo)
eটা aপরাধীর চলােফরােক সীিমত কের। তােদরেক aবশয্i eকিট সাংেকিতক িচন্হ পরেত হেব যার aথর্ ei েয তােদর গিতিবিধ িনয়ণ্tেণ
রাখা যায় (ৈবদুিতক টয্াগ)। যা 12 মাস পযর্n থাকেত পাের eবং িশkানিবিসকালীন শতর্ হেত পাের।

বnীেtর (কারাবাস) eর শািs
যিদ aপরাধীেক বnী রাখার সাs েদয়া হয়, তােদরেক কারাগাের পাঠােনা হয় বা, যিদ 16-21 বছেরর হয়, eকিট িকেশার aপরাধ pিত ােন
[(Young Offenders Institution (YOI)] পাঠােনা হয়। আদালেতর ধরণ eবং aপরােধর ধরেণর uপের শািsর সময়কাল
িনভর্ র কের িবচারক তা pদান করেত পােরন।
•
•

•

েজলা বা জািsস aফ িদ পীস আদালত
•
60 িদন পযর্n
েশিরফ আদালত
•
12 মাস পযর্n, বা
•
যিদ মামলািট িলিখত aিভেযাগপt হয় (েযখােন িবচােরর রায় জুরী কতৃর্ ক িসnাn েনয়া হয়), 5 বছর পযর্n, বা
•
যিদ মামলািট িলিখত aিভেযাগপt হয়, িবচারক দীঘর্কালীন সমেয়র (5 বছেরর েবশী) সাঁজার জনয্ তা uc আদালেত
পাঠােনার িসdাn িনেত পােরন
uc আদালেত
•
eকিট িবেশষ ধরেণর aপরােধর জনয্ সেবর্াc শািs আেরাপ করেত পােরন।

aপরাধী কত সময় ধের কারা েভাগ করেবন?

eটা কতগুেলা িবষেয়র uপর িনভর্ র কের, যার মেধয্ রেয়েছ কী ধরেণর aপরাধ সংঘিটত হেয়েছ, কত দীঘর্ সমেয়র জনয্ শািs েদয়া হেয়েছ
eবং মুিkর িনয়মাবলী যা ঐ ধরেণর মামলা eবং শািsর েkেt pেযাজয্ হয়। uদাহরণ sরুপঃ• aিধকাংশ aপরাধী যােদরেক 4 বছেরর কম কারাবােসর শািs েদয়া হয় তােদর শািsর aেধর্ক েভাগ করার পর েকান শতর্ জুেড় না
িদেয় আপনা-আপিনভােবi েছেড় েদয়া হয়,
• িকছু aপরাধীেক (তেব েযৗন aপরাধীগণ নয়) তােদর আপনা-আপিনভােব মুিk পাoয়ার আেগ গৃহবnী রাখার সাnয্ আiন
[(Home Detention Curfew (HDC)] িবেবচনা করা েযেত পাের। eর aথর্ ei েয তােদরেক eকিট িনধর্ািরত
িঠকানায় pিত রােত pায় 12 ঘnা থাকেত হেব। তােদরেক aবশয্i eকিট ৈবদূিতক টয্াগ ধারণ করেত হেব যােত কের তােদরেক
পযর্েবkণ করা যায় eবং বnী করা যায় যিদ তারা তােত eকমত না থােক।
• েযৗন aপরাধীগণ যােদরেক 6 মাস েথেক 4 বছর পযর্n শািs েদয়া হেয়েছ তােদরেক শািsর aেধর্ক পেথ আপনা-আপিনভােব মুিk
েদয়া হয়। তােদরেক কিমuিনিটেত তদারকীেত রাখা হয় eবং তারা যিদ আটক শেতর্ র সােথ eকমত েপাষণ না কের তেব
তােদরেক পুণরায় বnী করা েযেত পাের।
• েদাষীবয্ািk যারা 4 বা তার েবশী সমেয়র জনয্ শািs পান তারা সাজাঁকালীন সমেয়র aেধর্ক পেথ দn হেত মুিk পাoয়ার েযাগয্
হন তেব 2/3 শািs েভােগর পের sয়ংিkয়ভােব তারা aবশয্i মুিk পােবন।
• যাব জীবন দnpাp বnীগণ তােদর শািsর ‘দn aংশ’ েভাগ করার পের শুধমু াt ছাড়া পাoয়ার জনয্ িবেবিচত হেত পােরন।
িবচারক কতৃর্ ক তা আেদশ েদয়া হয় eবং দn আেরােপর সমেয় আদালেত তা uেlখ করা হয়।
কখন শািsর শুরু হয়েতা তা িনভর্ র কের aপরাধী কতৃর্ ক aপরাধ sীকার করার বা েদাষী সাবয্s হoয়ার আেগ কত সময় তারা কারাগাের
কািটেয়েছন। সুতরাং শািs হয়েতা আদালেত তা েঘাষণার িদেন শুরু নাo হেত পাের। িভয়াie (VIA) েকাn তািরখ হেত শািsর শুরু হয়
তা আপনােক জানােবন।
ei aংেশর তথয্ eকজন aপরাধীেক কত সময় কারাগাের বnী থাকেত হেব েস বয্াপাের আপনােক িকছু ধারণা েদেব। যিদ aপরাধীেক 18
মাস বা তার েবশী সমেয়র জনয্ শািs েদয়া হয়, তাহেল kিতgsগণ বা তােদর পিরবারগুেলা হয়েতা Victim Notification Scheme (VNS)
বা িভিkম েনািটিফেকশন sীেম (িভeনeস) েরিজি ভূ k হoয়ার aিধকারী হেত পােরন। eিট aপরাধীর মুিk পাoয়ার বয্াপাের তথয্ pদান
কের। িভeনeস আপনার েkেt pেযাজয্ হেল িভআie আপনােক তা জানােবন।
িভeনeস মানিসকভােব aসুিবধাgs aপরাধীেদর েkেt pেযাজয্ নয়। তেব আমরা আপনােক েযাগােযােগর িবsািরত তথয্ািদ েদেবা যােত eসব
পিরিsিতেত aপরাধীেদর সmেকর্ আরo খুেঁ জ েদেখ আপিন িক সেবর aিধকারী েস িবষেয় জানােত পােরন।

যিদ aপরাধী eকিটর েবশী aপরাধ কের থােকন তাহেল কী হেব?
যিদ েদখা যায় েয aপরাধী eকািধক aপরােধ েদাষী বা aপর eকিট aপরােধর জনয্ iেতামেধয্i কারাবাস করেছন, িবচারক হয়েতা সবগুেলা
সাঁজা eকেt (eকi সমেয়) বহন করার বা eকিট সািরেত (eেকর পের eক) েসগুেলা েভাগ করার আেদশ িদেত পােরন।

িবেশষ ধরেণর aপরাধ সংkাn
আপিন হয়েতা িকছু পিরভাষা েযমন ‘বিধর্ত শািs’ (extended sentence), ‘যাব জীবন শািs’ (life sentence), বা
‘যাব জীবন সীমাবdতার আেদশ’ (Order for Lifelong Restriction) শুেনেছন। eগুেলা িবেশষ ধরেণর aপরােধ aপরাধীেদর
েদয়া হয়। যিদ e ধরেণর শািsগুেলার েকান eকিট মামলায় pেয়াগ করা হয় যা আপনার uপর pভাব েফেল, িভয়াie e িবষেয় আপনােক
আরo িবsািরত বয্াখয্া িদেত পারেবন। িভয়াie আপনােক েয েকান বয্াবsা সmেকর্ আরo বলেত পারেবন যা িবেশষ ধরেণর aপরাধীেদর
েkেt pেযাজয্ হয় – uদাহরণsরুপ, নাবালক, মানিসকভােব aসুs aপরাধী বা েযৗন aপরাধী। aথবা আরo তথয্ জানার জনয্ আমরা
আপনােক েযাগােযােগর তথয্ািদ িদেত পাির।

আেবদন
েকান eকজন যােক eকিট aপরােধ aপরাধী বেল সাবয্s করা হেয়েছ তারা তােদর aপরােধর রােয়র বা শািsর বা uভেয়র িবরুেdi আেবদন
করেত পােরন। বাদী পk শুধমু াt শািsর িবরুেd আেবদন করেত পােরন eবং যিদ তা শুধমু াt aেযৗিkকভােব সহানুভুিতশীল হয়। িভয়াieeর “Information about appeals” (আপীলসংkাn িবষেয় তথয্াবলী) তথয্ পুিsকায় e বয্াপাের িবsািরত বয্াখয্া আেছ।
আপনার uপর eর pভাব পড়েল eবং যিদ আপীল করা হয় তেব আপিন eর eকিট aনুিলিপ বা কিপ পােবন।

সহায়তা
িভিkম সােপাটর্ sটলয্াn aপরােধ kিতgsেদর বয্াবহািরক eবং আেবগজিনত সহায়তা pদান কের। sানীয় িবsািরত তথয্ািদর জনয্, aিফস
সময়কািলন সেময় 0845 60 39 213 নmের েফান করুন বা www.victimsupportsco.org.uk েদখুন। িভয়াie হেয়তা বা
আপনােক aন ান সহায়তাকারী সংsার সােথo েযাগােযাগ িকেরয় িেদত পাের।

আরo তথয্াবলী
ei তথয্ পুিsকার েয েকান িবষেয়র uপর িবsািরত তেথয্র জনয্ aনুgহ কের আপনার sানীয় িভয়াie aিফেসর সােথ সংযুk পেt েদয়া
েটিলেফােন েফান করুন।
aনয্থায়, aনুgহ কের িভয়াie জাতীয় দেলর সােথ েযাগােযাগ করুনঃ

েটিলেফােন
0131 243 3027 বা 0844 561 3701 নmের
ফয্াkেযােগ
0844 561 4180 েত
বা iেমiেল
_vianationalteam@copfs.gsi.gov.uk েত।

