
আপনি জানিি নি?  নপনপও সম্পনিকে  
সত্যটি নি 

আপনি নি নি অনিন�াগ 
িরনত পারনেি?

 ¡ প্রতি বছর, তিতিও হাজার হাজার অভিয�োগ 
ভিযে কোজ কযে। অভিবোসি সংক্োন্ত 
বন্দীযেে অভিয�োগসমূহও এে অন্তি্ভূ ক্ত। 

 ¡ এসব অতিয�াযের প্প্রতষিযি, তিতিও েি 
বছর কারাোর এবং অতিবাসন অিসারণ 
প্সন্ারগুয�ার উযদেয্যে প্োে এক হোজোে 
সুপোভেশ কযেযে।

 ¡ আমাযের িেযতের ফ�াফ� সমস্ত প্ে্ জযু়ে 
অতিবাসন সংক্াতে আটকবস্াযক বন্দীযেে 
জি্য অভিকতে সুষ্ঠু  ও ভিেোপেকযর 
প্িায�।

 ¡ আমরা প্হাম অতফস তকংবা ইতমযরে্ন 
এনযফাস্সযমযন্র জনযে কাজ কতর না। তিতিও 
সম্ূরভূ স্োিদীি।

 ¡ আইআরতস আপিোে অভিয�োগ পড়যব 
িো এবং তো আপিোে ভবেুযধে ব্যবহৃত হযব 
িো। 

 ¡ আমরা প্রতি বছর হাজার হাজার অতিয�াে 
িাই। আমেো আপিোেটোও পোযবো।

 ¡ �তে আমরা আিনার অতিয�াযের সাযে 
একমি হই, িাহয� আিনার কাযছ ক্ষমো 
চোওেো হযত পোযে; আপিোযক ক্ষভতপূের 
দেওেো হযত পোযে; এমিভক দসন্োযেে 
কোযজে িোেোে পভেবতভূিও আিো হযত 
পোযে।.

 ¡ আমরা আিনার অতিয�াে পোওেোে ১০ 
ভেযিে ময্যে উত্তর তেযি প্েষ্া কতর।

আপিোে প্ভত কমভূচোেদীযেে ব্যবহোে দেযক 
শুেু কযে আপিোে হোভেযে �োওেো সম্ভতি 
প�ভূন্ত িোিো ভবষযে আপভি ভপভপও বেোবে 
অভিয�োগ কেযত পোযেি। 

িযব, তকছু তকছু তবষয় আযছ �া আমরা িেতে 
করযি িারযবা না:

 ¡ আিনার ইতমযরে্ন মাম�া।

 ¡ তেতকৎসাযসবা সম্পরককিি অতিয�াে। 

 ¡ সা্ারণ তনয়ম তহসাযব, আিনার মূ� 
অতিয�াে সম্পযক্স  অতিবাসন অিসারণ 
প্কন্দ্র প্েযক েূ়োতে উত্তর িাওয়ার ির ৩ 
মাযসর প্বত্ অতিক্াতে হয�।

 ¡ অতিয�ােটি অব্যেই আিনার সাযে ঘটা 
প্কাযনা তবষযয় হযি হযব, অনযে কাযরা ঘটনা 
প্রসযগে নয়।

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

আচ্া, োহনে আমি মক মবষনয় 
অমভনোগ করনে পারনবা? 



োহনে, আমি মকভানব মপমপও 
বরাবর অমভনোগ করনে পামর?

নিিানে অনিন�াগ 
িরনত হনে

কিাথায় পাঠানেি 
আপিার অনিন�াগ

তনতচিি করুন �াযি আিতন তিনটি সহজ িেযষিি 
অনুসরণ. কযরন। �ভে িো কযেি, দসযক্ষযরে তোেো 
তেন্ত কেযত পোেযব িো। 

 প্রেযম তনতচিি হযয় তনন প্� আিতন 
অতিবাসন অিসারণ প্কযন্দ্রর অতিয�াে 
প্রতক্য়াটি সম্পূণ্সরূযি িয়েযছন/ প্জযনযছন। 

 আিনার অতিয�াযের তবষয় এবং প্কন 
আিতন এখনও নাযখা্, প্স বযোিাযর একটি 
সংতষিপ্ত প্নাট ত�যখ আমাযের জানান।

 আিনার সব কােজিত্র আমাযেরযক 
িাঠান – অতিবাসন  অিসারণ প্কযন্দ্রর সব 
অতিয�াে ফম্সসহ। 

আিার সব কাগজপত্র 
যকাথায় পাঠানবা?

আপিোে অভিয�োযগে সে িাগজপত্র এই 
ঠিকোিোে পোঠোি: 

Prisons and Probation Ombudsman 
PO Box 70769  
London 
SE1P 4XY

তবনামূয�যে ওম্াডসমযোন বরাবর তেঠি িাঠান।

নিিানে  ওম্াডসম্যাি 
েরাের অনিন�াগ িরনত হনে

“এই েেন্ত সম্ােনির জি্য যে 
সিয় ও শ্রি মেনয়নেি যসজি্য 
ধি্যবাে, এটা অে্যন্ত প্রশংসিদীয়।”
অমভনোগকারদী মব, 
HMP Kennet
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