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িভিডওক নফােরি�ংব া 'িভিস'� নািনক ী?
িভিডও কনফােরি�ং হল এমন �যিু� যা ব�ি�েক কারাগার �া�ণ �থেক আদালেত আপনার মামলার 

�নািনেতঅ ংশি নেত� দয়।

িভিসর� নািন� কাথায়হ য়?
কারাগাের �ািপত 'িভিস �েম' িভিসর �নািন হয়। িভিস �েম সাধারণত এক� কি�উটার বা এক� 

�িভ-জাতীয় ি�ন, ক�ােমরা, মাইে�ােফান এবং ি�কার হয়। �কাট� �েমও অন�ুপ িভিস িসে�ম �ািপত 

করাহ য়।

আপিনি কভােবআ দালেতহ ািজরহ েবন?
কারাগােরর িভিস �েম গ�ত কি�উটার বা �িভ-জাতীয় ি�েনর সােথ সংয�ু ক�ােমরা এবং 

মাইে�ােফােনরম াধ�েমি চ��িলএ বংঅ িডওরম াধ�েমহ ািজরহ য়।

আপনারআ ইনজীবীওি ভিসর� নািনেতঅ ংশ� নেবন?
হ�াঁ,আ পনারি ভিসর� নািনরস ময়আ পনারআ ইনজীবীআ দালেতউ পি�তহ ওয়াব াধ�তামলূ ক।

আপিন িক আদালেত �শরীের �নািনর জন� আেবদন করেত 

পােরন?
হ�াঁ, আদালেত �শরীের �নািনর জন� আেবদন করেত পােরন, আপিন আপনার আইনজীবীর 

�ারা দােয়র করা এক� আেবদেনর মাধ�েম বা কারাগােরর আইিন সহায়তা ি�িনেকর 

মাধ�েম �নািনর জন� যিু�র কারণ িহসােব �শরীের �নািনর জন� আেবদন করেত 

পােরন। যিদ আপনার িভিস �নািনর ফেল আপনার ��ে� িব�প আেদশ আেস, তেব 

এ� আদালেত  �শরীের উপি�িত হওয়ার  জন� িভি�ও হেত পাের। িবচারক আপনার 

আেবদন �ীকার বা বািতল করার িস�া� িনেত পােরন।

উপাচােয�র �নািনর িবষেয় আপনার যিদ �কানও অিভেযাগ 

বা �িতি�য়া থােক তেব আপিন কার সােথ �যাগােযাগ 

করেত পােরন?
িভিসর �নািনর িবষেয় অিভেযাগ বা �িতি�য়া জানােনার অিধকার আপনার 

রেয়েছ। আপিন আপনার অিভেযাগ / �িতি�য়া আদালেত জমা িদেত পােরন, �যখােন 

আপনার মামলা িবচারাধীন রেয়েছ:

আপনার আইনজীবী, বা

কারাগােরর আইিন সহায়তা ি�িনক বা �জলা আইিন পিরেষবা কত�ৃ পে�র �িতিনিধ, বা

কারা কত�ৃ প�, বা

আপনার পিরবার / ব�বা�ব, বাু

�নািনর সময় সরাসির আদালেত আপনার অিভেযাগ / �িতি�য়া অনমু িত �নওয়ার পর  

অনেুরাধ জানােনা যায়।

িভিডও কনফােরি�ং �নািনর িবষেয় আরও সংশয় বা �ে�র জন�, আপিন আপনার আইনজীবী বা আইিন সহায়তার 

আইনজীবী / প�ারািলগাল ���ােসবীর সােথ কারাগােরর আইিন সহায়তা ি�িনেক বা �জলা আইনজীবী কত�ৃ পে�র 

�িতিনিধর সােথ কথা বলুন।

িভিসর� নািনরআ েগস াধারণতক ীহ য়?

কারা কত�ৃ প� আপনােক জানােব �য সংি�� িবচারক কত�ৃ ক িনধ�ািরত িদন ও সময় 

আপনােকি ভিসরম াধ�েমহ ািজরক রাহ েব।

িভিস �নািনর আেগ আপনােক কি�উটােরর আেগ বা সংয�ু ক�ােমরা সহ এক� 

�িভ-জাতীয়ি �েনরস ামেনব সেত /দ াঁড়ােতব লাহ েব।

যিদ আপনার ি�েন আদালেতর �নািন �দখেত বা �নেত সমস�া হয়, তেব 

কারাগােররি ভিস� েমদ ািয়��া� ব �ি�েকআ পনােকস হায়তাক রেতব লুন।

�টিলেফােন বা আপনার পিরবােরর মাধ�েম (�য কারাগাের সিুবধা রেয়েছ) বা 

�নািনর �কানও িনিদ� �তা �বাঝার জন� বা আপনার আইনজীবীর পে� আপনার 

�য �কানও িনেদ� শনা রেয়েছ �স�িল ভাগ কের �নওয়ার জন� অন� উপােয়র 

মাধ�েমআ পনারআ ইনজীবীরস ােথ� যাগােযােগর� চ�াক রাউ িচত।

উপাচােয�র �নািনর সময় িক আপনােক িবচারেকর সােথ কথা বলেত 

�দওয়াহ েব?
হ�াঁ, িভিসর �নািনর সময় িবচারেকর সােথ তােদর অনমুিত িনেয় কথা বলার অিধকার আপনার 

রেয়েছ।আ পনােকঅ বশ�ইি বচারকেকজ ানােতহ েব:

আপনার যিদ আইনজীবী না থােক এবং �কানও আইিন সহায়তার আইনজীবী িনয�ু হওয়ার 

জন�চ ান;

 অন-ি�েন উপি�িত;

 �নািনর সময় যিদ আপনার আইনজীবী আপনােক ভুল উপ�াপন কের;

 যিদ আপিন আপনার উিকেলর সােথ �যাগােযাগ করেত না পােরন এবং �নািনর আেগ বা 

�নািনর স ময়� গাপেনি কছুআ েলাচনাক রেতচ ান;

 আপিন যিদ আদালেতর কায��ম অনসুরণ করেত স�ম না হন তেব আপিন ��ীকরণ চাইেত 

পােরনএ বংন িথ�িলরঅ নিুলিপ� পেতপ ােরন;

 কারাগাের আপনার যিদ �কানও সমস�া হয় বা কারাগাের �কানও �কার �মিক বা �জার 

করেছ , আপনার িবচারেকর কােছ অনেুরাধ করা উিচত �য আপিন �গাপেন িকছু আেলাচনা 

করেতচ ান;

ু অন� �কানও সমস�া �যটা আপিন িবচারকেক জানােত ই�ক।


