িভিডও কনফাের

মাক মার নািন এবং আপিন

িভিডওকনফােরি ংবা'িভিস' নািনকী?

িভিডও কনফােরি ং হল এমন যিু
নািনেতঅংশিনেত দয়।

িভিসর নািনরআেগসাধারণতকীহয়?

যা ব ি েক কারাগার া ণ থেক আদালেত আপনার মামলার

কারা কতৃ প আপনােক জানােব য সংি িবচারক কতৃ ক িনধািরত িদন ও সময়
আপনােকিভিসরমাধ েমহািজরকরাহেব।

িভিসর নািন কাথায়হয়?

কারাগাের ািপত 'িভিস েম' িভিসর নািন হয়। িভিস েম সাধারণত এক কি উটার বা এক
িভ-জাতীয়ি ন, ক ােমরা,মাইে ােফানএবং ি কার হয়। কাট েমও অনু প িভিস িসে ম ািপত
করাহয়।

িভিস নািনরআেগআপনােককি উটােররআেগবাসংযু ক ােমরাসহএক
িভ-জাতীয়ি েনরসামেনবসেত/দাঁড়ােতবলাহেব।

আপিনিকভােবআদালেতহািজরহেবন?

যিদ আপনার ি েন আদালেতর নািন দখেত বা নেত সমস া হয়, তেব
কারাগােররিভিস েমদািয় া ব ি েকআপনােকসহায়তাকরেতবলুন।

কারাগােরর িভিস েম গ ত কি উটার বা িভ-জাতীয় ি েনর সােথ সংযু
মাইে ােফােনরমাধ েমিচ িলএবংঅিডওরমাধ েমহািজরহয়।

ক ােমরা এবং

টিলেফােন বা আপনার পিরবােরর মাধ েম ( য কারাগাের সিুবধা রেয়েছ) বা
নািনর কানও িনিদ তা বাঝার জন বা আপনার আইনজীবীর পে আপনার
য কানও িনেদশনা রেয়েছ স িল ভাগ কের নওয়ার জন অন উপােয়র
মাধ েমআপনারআইনজীবীরসােথ যাগােযােগর চ াকরাউিচত।

আপনারআইনজীবীওিভিসর নািনেতঅংশ নেবন?

ূ ক।
হ াঁ,আপনারিভিসর নািনরসময়আপনারআইনজীবীআদালেতউপি তহওয়াবাধ তামল

আপিন িক আদালেত শরীের
পােরন?

নািনর জন আেবদন করেত

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।

উপাচােযর 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 কতৃ পে র িতিনিধ, বা
কারা কতৃ প , বা
আপনার পিরবার / ব ু বা ব, বা
নািনর সময় সরাসির আদালেত আপনার অিভেযাগ / িতি য়া অনম
ু িত নওয়ার পর
অনেুরাধ জানােনা যায়।

িভিডও কনফােরি ং

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

আইনজীবী / প ারািলগাল
িতিনিধর সােথ কথা বলুন।

ােসবীর সােথ কারাগােরর আইিন সহায়তা ি িনেক বা জলা আইনজীবী কতৃ পে র

উপাচােযর

নািনর সময় িক আপনােক িবচারেকর সােথ কথা বলেত

দওয়াহেব?

হ াঁ,িভিসর নািনরসময়িবচারেকরসােথতােদরঅনম
ু িতিনেয়কথাবলারঅিধকারআপনার
রেয়েছ।আপনােকঅবশ ইিবচারকেকজানােতহেব:
আপনারযিদআইনজীবীনাথােকএবং কানওআইিনসহায়তারআইনজীবীিনযু হওয়ার
জন চান;
অন-ি েনউপি িত;
নািনরসময়যিদআপনারআইনজীবীআপনােকভুলউপ াপনকের;
যিদ আপিন আপনার উিকেলর সােথ যাগােযাগ করেত না পােরন এবং নািনর আেগ বা
নািনর সময় গাপেনিকছু আেলাচনাকরেতচান;
আপিনযিদআদালেতরকায মঅনস
ু রণকরেতস মনাহনতেবআপিন

ীকরণচাইেত

পােরনএবংনিথ িলরঅনিুলিপ পেতপােরন;
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
করেতচান;
ু
অন কানওসমস া যটাআপিনিবচারকেকজানােতই ক।
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