
আটক থাকার সময় আপনার অধিকারগুধির কথা মনন রাখনেন 

এই ন োটিসে নেওয়ো অধিকোরগুধি, ইংিযোন্ড ও ওসয়ল ে-এর আইস  আপ োসক নেওয়োর 
প্রধিশ্রুধি নেওয়ো হসয়সে এবং ন ৌজেোরী বযবস্থো ন ওয়োর বযোপোসর ইউসরোপীয়ো  
ইউধ য়ো -এর ডোইসরধিভ ২০১২/১৩ (EU Directive 2012/13) অ ুযোয়ী িথ্য পোওয়োর 
অধিকোর নেস  চিো হসয়সে।   

 

 

 

 

১। আপধ  যখ  থ্ো োয় থ্োকসব , িখ  আপ োসক েোহোযয করোর জ য আপধ  যধে 
নকো   েধিধেটোর চো , িোহসি িো পধুিশসক বিসব । এর জ য নকো  খরচ হসব  ো। 

২। আপধ  নকোথ্োয় আসে , িো যধে কোউসক জো োসি চো , িোহসি িো পধুিশসক 
বিসব । এর জ য নকো  খরচ হসব  ো। 

৩। আপধ  যধে িোসের ধ য়েকো ু গুধি নেখসি চো  – নযটোসক নকোড ে অব প্রযোক টিে 
বিো  হয় - িোহসি িো পধুিশসক বিসব । 

৪। আপ োর যধে নকো  ডোক্তোরী েোহোযয েরকোর হয়, িোহসি িো পধুিশসক বিসব । 
আপধ  অেসু্থ নবোি করসি  অথ্বো আহি হসয় থ্োকসি পধুিশসক িো বিসব । ডোক্তোরী 
েোহোযয ধব োপয়েোয় পোওয়ো যোয়। 

৫। নকো  অপরোি করোর েসেহবশিঃ আপ োসক যধে প্রশ্ন করো হয়, িোহসি আপধ  
নকো   ধকেু বিসি বোিয  ো। িসব, এখ  আপ োসক নকো  ধকেু  ধজজ্ঞোেো করো হসি আপধ  
যধে িোর উত্তর  ো নে  এবং পসর আেোিসি ধিসয় আত্মপক্ষ েেথ্থ  করোর জ য আপধ  
যধে ওই একই ধজধ সের উপর ধ ভথ র করসি চো  িোহসি নেসক্ষসে আপ োর আত্মপক্ষ 
েেথ্থ  করোর বযোপোসর ক্ষধি হসি পোসর। আপধ  যো বিসব  িো প্রেোণ  ধহেোসব েোধখি 
করো হসি পোসর। 
৬। আপধ  ধক অপরোি কসরসে  বসি পধুিশ েস  করসে এবং আপ োসক নক  নেপ্তোর 
করো হসয়সে ও আটসক রোখো হসে িো পধুিসশর অবশযই আপ োসক জো োসি হসব। 

৭। আপ োসক নক  নেপ্তোর করো হসয়সে ও আটসক রোখো হসে এবং আপধ  যখ  থ্ো োয় 
ধেসি  নে েেসয়র েম্বসে েব নরকডথ  ও কোিজপে পধুিসশর অবশযই আপ োসক ও আপ োর 
েধিধেটোরসক নেখসি ধেসি হসব। 

৮। আপ োর যধে নকো  নেোভোেীর (ইন্টোরসপ্রটোর) েরকোর হয়, িোহসি পধুিশসক অবশযই 
নেরকে কোউসক আপ োর জ য ধ সয় আেসি হসব। িোেোড়োও, আপধ  ধ ধেথ ষ্ট ধকেু 
কোিজপসের অ ুবোে করোসি পোসর । এর জ য নকো  খরচ হসব  ো। 

৯। আপধ  যধে ধিটিশ  ো হ  এবং আপধ  যধে আপ োর নেসশর এম বযোেী বো 
কন েুসিসটর  (েিূোবোসের) েোসথ্ নযোিোসযোি করসি চো  অথ্বো আপধ  যধে চো  নয 

থানায় আপনার যা যা অধিকার আনে সসগুধির কথা এই পষৃ্ঠায় সংনেনপ েিা হনয়নে 

এর পনরর পষৃ্ঠাগুধির ১ সথনক ১১ নম্বর অনুনেনে আরও তথয রনয়নে। 

পধুিনসর সকানের (নীধতর) প্র্যাক টিস C-সত এগুধি সম্পরূ্ণ ও ধেস্তাধরত ভানে েনি সেওয়া 
হনয়নে। 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0001:0010:en:PDF


আপ োসক নয আটসক রোখো হসয়সে িো িোসের জো োস ো নহোক, িোহসি িো পধুিশসক 
বিসব । 

১০। পধুিসশর আপ োসক অবশযই জো োসি হসব নয আপ োসক িোরো কিক্ষসণর জ য 
আটসক রোখসি পোরসব। 

১১। আপ োর ধবরুসে যধে চোজথ  (অপরোসির জ য আপ োর ধবরুসে রীধিিি ভোসব 
অধভসযোি) আ ো হয় এবং আপ োর েোেিো যধে আেোিসি যোয়, িোহসি আেোিসি শু ো ী 
শুরু হওয়োর আসি, আপ োর ও আপ োর েধিধেটোসরর প্রধেধকউশস র (ন ৌজেোরী 
েোেিোয় েরকোরী পসক্ষর) েব প্রেোণ নেখসি পোওয়োর অধিকোর থ্োকসব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ন োটিে অব রোইট ে এযোন্ড এন টোইসটল সেসন্টর (অধিকোর ও প্রোপয ধজধ ে েংক্রোন্ত 
ন োটিসশর) এই েংস্করণটি, ২০১৮ েোসির ধডসেম্বর েোসের ১ িোধরখ নথ্সক কোযথকরী হসব   

  

 

এই অধিকারগুধির মনিয সকাননাটার ধেষনয় আপধন যধে ধনধিত না থানকন, তাহনি 
পধুিনসর কাস্টধে অধিসারনক তা জানানেন 

পধুিস আপনার সানথ ধকরকম আচরর্ করনে ও ধক ভানে আপনার সেখান ানা করনে, 

সস ধেষনয় আরও তথয পাওয়ার জনয এই সংধেপ্তসানরর পনরর পষৃ্ঠাগুধি সেখনেন 



 

 

১। আপনানক সাহাযয করার জনয একজন সধিধসটার পাওয়া 

• একজ  েধিধেটোর আপ োসক আইস র ধবেসয় েোহোযয করসি ও পরোেশথ ধেসি 
পোরসব ।  

• একজ  েধিধেটোসরর েোসথ্ কথ্ো বিসি চোইসি িোসি েস  হসব  ো নয আপধ  নকো  
অ যোয় কসরসে ।   

• আপ োসক পধুিসশর কোস্টধড অধ েোসরর অবশযই ধজজ্ঞোেো করসি হসব নয আপধ  
নকো  আই  েংক্রোন্ত উপসেশ চো  ধক ো। এর জ য নকো  খরচ করসি হসব  ো।   

• আপধ  যখ  নকো  থ্ো োয় থ্োকসব , িখ  ধে  বো রোধের নয নকো  েেসয় পধুিসশর 
অবশযই আপ োসক একজ  েধিধেটোসরর েোসথ্ কথ্ো বিসি ধেসি হসব।  

• আপধ  যধে আই  েংক্রোন্ত পরোেশথ চো , িোহসি আপধ  আপ োর েধিধেটোসরর েোসথ্ 
কথ্ো বিোর েুসযোি  ো পোওয়ো পযথন্ত, েোিোরণিঃ পধুিসশর আপ োসক প্রশ্ন করোর 
অ ুেধি থ্োসক  ো। পধুিশ যখ  আপ োসক প্রশ্ন করসব, িখ  আপধ  একজ  
েধিধেটোরসক আপ োর েোসথ্ নেই ঘসর থ্োকোর জ য অ ুসরোি করসি পোরসব ।  

• আপধ  যধে পধুিশসক বসি থ্োসক  নয আপধ  নকো  আই  েংক্রোন্ত পরোেশথ চো   ো 
এবং িোরপসর যধে আপধ  েি পধরবিথ   কসর , িোহসি পধুিসশর কোস্টধড 
অধ েোরসক িো জো োসব  এবং ধিধ  িখ  একজ  েধিধেটোসরর েোসথ্ নযোিোসযোি 
করসি আপ োসক েোহোযয করসব ।    

• থ্ো োয় যধে নকো  েধিধেটোর এসে  ো নপৌৌঁেো  অথ্বো আপ োর েোসথ্ নযোিোসযোি  ো 
কসর , অথ্বো আপধ  যধে নকো  একজ  েধিধেটোসরর েোসথ্ আবোর কথ্ো বিসি 
চো , িোহসি পধুিশসক িোর েোসথ্ আবোর নযোিোসযোি করসি অ ুসরোি করসব ।   

অনপোকৃত কম গুরুতর ধকেু ধজধননষর ধেষনয় ধেনাপয়সায় আইন সংক্রান্ত 
পরাম ণ:  

• অসপক্ষোকৃি কে গুরুির ধজধ সের বযোপোসর ধকেু নক্ষসে, ধব ো খরসচ আই  েংক্রোন্ত 
পরোেশথ পোওয়ো ধক্রধে োি ধডস ন্স েোধভথ ে (CDS) ডোইসরি-এর নযোিযিো েম্পন্ন 

উপসেষ্টোসের কোে নথ্সক নটধিস োস  পরোেশথ পোওয়োর েসিয েীধেি থ্োসক, যধে  ো ধকেু 

েীধেি বযধিক্রে প্রসযোজয হয়, নয নক্ষসে একজ  েধিধেটোসরর থ্ো োয় আেো উধচি, 

নযে :  

− পধুিশ আপ োসক নকো  অপরোসির ধবেসয় প্রশ্ন করসি চোয় অথ্বো একজ  
প্রিযক্ষেশীসক ধেসয় শ োক্ত করোর পেধি প্রসয়োি করসি চোয়।  

− আপ োর নকো  “এযোসপ্রোধপ্রসয়ট এযোডোসের” (উপযুক্ত প্রোপ্তবয়স্ক বযধক্তর) কোে নথ্সক 
েোহোসযযর প্রসয়োজ  রসয়সে। “নযেব বযধক্তর েোহোযয পোওয়োর েরকোর আসে” অংশটি 
নেখসব ।   

− আপধ  নটধিস োস  কথ্োবোিথ ো বিসি পোসর   ো, অথ্বো  

অনুগ্রহ কনর এই তথয সরনখ সেনেন  এেং যত তাড়াতাধড় সম্ভে তত তাড়াতাধড় এটা 
পনড় সননেন। আপধন থানায় থাকাকািীন ধসদ্ধান্ত ধননত এটা আপনানক সাহাযয করনে। 



− আপধ  পধুিসশর ধবরুসে গুরুির রকসের খোরোপ আচরসণর অধভসযোি করসে ।  

সয সেনে ধেনাপয়সায় আইন সংক্রান্ত পরাম ণ ধক্রধে োি ধডস ন্স েোধভথ ে ডোইসরি-এর 

(CDS Direct-এর)  কাে সথনক পাওয়া সটধিনিাননর মািযনম পরামন ণর মনিয সীমােদ্ধ 
নয়:  

• আপধ  আপ োর পধরধচি নকো  েধিধেটোসরর েোসথ্ কথ্ো বিসি চোইসি পোসর  এবং 
ধিধ  যধে িীিোি এইসডর কোজ কসর , িোহসি আপ োসক নকো  খরচ ধেসি হসব  ো। 
আপধ  যধে নকো  েধিধেটোরসক  ো নচস  , অথ্বো আপ োর পধরধচি েধিধেটোসরর 
েোসথ্ নযোিোসযোি করো েম্ভব  ো হয়, িোহসি আপধ  ধডউটি েধিধেটোসরর েোসথ্ কথ্ো 
বিসি পোসর । এটো ধব ো খরসচ পোওয়ো যোয়।   

• ধডউটি েধিধেটোসরর েোসথ্ পধুিসশর নকো  েম্পকথ  ন ই।  
 
ধেনাপয়সার আইন সংক্রান্ত পরামন ণর েযেস্থা করা: 

• পধুিশ, ধডস ন্স েধিধেটোর কি নেন্টোসরর (DSCC) েোসথ্ নযোিোসযোি করসব। 
ধডস ন্স েধিধেটোর কি নেন্টোর, হয় ধক্রধে োি ধডস ন্স েোধভথ ে ডোইসরি-এর কোে 
নথ্সক,  য়ি আপধ  নয েধিধেটোরসক নচসয়সে  িোর কোে নথ্সক  য়ি ধডউটি 
েধিধেটোসরর কোে নথ্সক আই  েংক্রোন্ত পরোেশথ নেওয়োর বযবস্থো করসব।   

• ধডস ন্স েধিধেটোর কি নেন্টোর ও ধক্রধে োি ধডস ন্স েোধভথ ে ডোইসরি হসে েু’টি 
স্বোিী  পধরসেবো (েোধভথ ে), যোসের েোধয়ত্ব হসে ধব োপয়েোয় আই  েংক্রোন্ত পরোেশথ 
পোওয়োর বযবস্থো করো এবং এসের েোসথ্ পধুিসশর নকো  েম্পকথ  ন ই।  

 
আপধন যধে ধননজ আইন সংক্রান্ত পরামন ণর জনয টাকা ধেনত চান: 

• েব নক্ষসেই, আপধ  যধে চো , িোহসি আই  েংক্রোন্ত পরোেসশথর জ য আপধ  ধ সজ 
খরচ ধেসি পোরসব । 

• ধব োপয়েোয় পোওয়ো আই  েংক্রোন্ত পরোেশথ যখ  ধক্রধে োি ধডস ন্স েোধভথ ে 
ডোইসরি-এর নটধিস োস  নেওয়ো পরোেসশথর েসিয েীেোবে, িখ ও আপধ  চোইসি, 

আপ োর পেেেি নকো  েধিধেটোসরর েোসথ্ নটধিস োস  কথ্ো বিসি পোরসব , ধকন্তু 
িীিোি এইড এর জ য টোকো নেসব  ো এবং আপ োসক এই েধিধেটোরর খরচ বহ  
করসি বিসি পোসর। ধডস ন্স েধিধেটোর কি নেন্টোর আপ োর হসয় আপ োর ধ সজর 
েধিধেটোসরর েোসথ্ নযোিোসযোি করসব।   

• আপ োর পেে করো েধিধেটোসরর েোসথ্ আপ োর নিোপস   নটধিস োস  কথ্ো বিোর 
অধিকোর আসে, অথ্বো ধিধ  হয়ি থ্ো োয় এসে আপ োর েোসথ্ নেখো করোর ধেেোন্ত 
ধ সি পোসর ।   

• আপ োর পেে করো েধিধেটোসরর েোসথ্  যধে নযোিোসযোি করো  ো যোয়, িোহসিও 
পধুিশ, ধডস ন্স েধিধেটোর কি নেন্টোসর নটধিস ো  কসর, ধডউটি েধিধেটোসরর কোে 
নথ্সক ধব োপয়েোয় আই  েংক্রোন্ত পরোেশথ পোওয়োর বযবস্থো করসি পোরসব।  

  



২। আপধন সয থানায় রনয়নেন তা সকান একজননক জানাননা 
• আপধ  নয থ্ো োয় রসয়সে  িো যোর জো ো েরকোর এরকে কোউসক জোধ সয় 
নেওয়োর জ য পধুিশসক অ ুসরোি করসব । এর জ য নকো  খরচ হসব  ো।  

• িোরো যি িোড়োিোধড় পোরসব িি িোড়োিোধড় আপ োর হসয় িোর েোসথ্ 
নযোিোসযোি করসব।    

 

৩। সকাড স অে প্র্যাক টিস (প্র্চধিত পদ্ধধত সংক্রান্ত নীধত) সেখা  
 

• নকোড ে অব প্রযোক টিে হসে েব ধ য়েকো ু , নযগুধি আপ োসক বসি নেসব নয 
আপধ  থ্ো োয় থ্োকোকোিী  পধুিশ ধক করসি পোসর এবং ধক করসি পোসর  ো। 

এর েসিয, এই ন োটিসে েংসক্ষসপ নেওয়ো অধিকোরগুধিও ধবস্তোধরি ভোসব রসয়সে। 

• পধুিশ আপ োসক এই নকোড ে অব প্রযোক টিেটো পড়সি নেসব, ধকন্তু আপধ  এটো 
করসি পোরসব   ো যধে আপধ  আই  ভঙ্গ কসরসে  ধক ো িো জো োর নচষ্টো করো 
পধুিসশর স্থধিি রোখসি হয়।  

• আপধ  যধে নকোড ে অব প্রযোক টিেটো পড়সি চো , িোহসি পধুিসশর কোস্টধড 
অধ েোরসক বিসব । 

 

৪। আপধন যধে অসসু্থ ো আহত হন, তাহনি োক্তারী সাহাযয পাওয়া  
• আপধ  যধে অেুস্থ নবোি কসর  বো আপ োর নকো  ওেিু েরকোর হয় অথ্বো 
আহি হসয় থ্োসক , িোহসি িো পধুিশসক জো োসব । িোরো একজ  ডোক্তোর বো 
 োেথসক বো অ য নকো  স্বোস্থয েংক্রোন্ত নপশোেোর বযধক্তসক ডোকসব এবং এর জ য 
নকো  টোকো ধেসি হসব  ো।  

• আপ োসক আপ োর ধ সজর ওেুি নখসি নেওয়ো হসি পোসর, ধকন্তু, পধুিসশর নেগুধি 
আসি পরীক্ষো কসর নেখসি হসব।  েোিোরণিঃ একজ   োেথ আপ োসক প্রথ্সে 
নেখসব , ধকন্তু আপ োর ডোক্তোসরর েরকোর থ্োকসি, পধুিশ একজ  ডোক্তোরসক 
নডসক পোঠোসব। আপধ  অ য একজ  ডোক্তোরসক নেখোসি চোইসি পোসর , ধকন্তু এর 
জ য আপ োসক হয়ি টোকো ধেসি হসি পোসর। 

৫। সকান ধকেু না েিার অধিকারনকো  অপরোি করোর েসেসহ 
আপ োসক যধে প্রশ্ন করো হয়, িোহসি আপধ  নকো  ধকেু বিসি বোিয  ো।  

িসব, এখ  আপ োসক নকো  ধকেু ধিজ্ঞোেোকরো হসি যধে িোর উত্তর  ো নে  এবং 
পসর আেোিসি ধিসয় আত্মপক্ষ েেথ্থ  করোর জ য আপধ  যধে ওই একই ধজধ সের 
উপর ধ ভথ র করসি চো  িোহসি নেসক্ষসে আপ োর আত্মপক্ষ েেথ্থ  করোর বযোপোসর 
ক্ষধি হসি পোসর।  

আপধ  যো বিসব  িো  প্রেোণ ধহেোসব েোধখি করো হসি পোসর। 



৬। আপধন ধক অপরাি কনরনেন েনি সনেহ করা হনে এেং 
আপনানক সকন সগ্রপ্তার করা হনয়নে ও আটনক রাখা হনয়নে সস 
ধেষনয় জানা 
• আপধ  নয অপরোি কসরসে  বসি েস  করো হসে, িো ধক িরস র অপরোি িো 
পধুিসশর অবশযই আপ োসক বিসি হসব। এটো কখ  ও নকোথ্োয় করো হসয়ধেি 
বসি িোরো েস  কসর িোও এর েসিয পসড়। 

• পধুিসশর আপ োসক অবশযই বিসি হসব নয আপধ  এই অপরোি কসরসে  বসি 
িোরো নক  েস  করসে এবং িোরো নক  ধবশ্বোে কসর নয আপ োসক নেপ্তোর করোর 
েরকোর ধেি। 

• থ্ো োয়, পধুিসশর আপ োসক অবশযই বিসি হসব নয আপ োসক আটসক রোখো 
েরকোর বসি িোরো নক  ধবশ্বোে কসর। 

• যোসি আপধ  ধ সজর পক্ষ েেথ্থ  করসি পোসর  নেইজ য, আপ োসক নকো  
অপরোসির ধবেসয় নকো  প্রশ্ন করোর আসি, আপধ  ধক কসরসে  বসি পধুিশ েস  
কসর নে ধবেসয় পধুিসশর অবশযই আপ োসক এবং আপ োর েধিধেটোরসক যসথ্ষ্ট 
িথ্য ধেসি হসব, িসব এে  একটো েেসয়  য় যখ  এসি পধুিসশর িেসন্তর ক্ষধি 
হসব।  

• আপধ  কসরসে  বসি পধুিশ েস  কসর এরকে অ য নয নকো  অপরোসির নক্ষসে 
এটো প্রসযোজয। 

৭। আপনানক সগ্রপ্তার করা ও আটনক রাখার ধেষনয় কাগজপে এেং 
সরকেণ  সেখনত পাওয়া 
• আপ োসক যখ  থ্ো োয় আটসক রোখো হয়, িখ  পধুিশসক অবশযই যো করসি হসব 
িো হি: 

 আপ োসক নেপ্তোর করোর কোরণ ও প্রসয়োজ  এবং আপ োসক নক  আটসক রোখসি 
হসব বসি িোরো ধবশ্বোে কসর, িো আপ োর কোস্টধড নরকসডথ  ধিসখ রোখসি হসব। 

 আপ োসক ও আপ োর েধিধেটোরসক এই নরকডথ গুধি নেখসি ধেসি হসব। পধুিসশর 
কোস্টধড অধ েোর এটো করোর বযবস্থো করসব । 

• আপধ  কসরসে  বসি পধুিশ েস  কসর এরকে অ য নয নকো  অপরোসির নক্ষসে 
এটো প্রসযোজয। 

• আপ োসক নেপ্তোর করো ও আটসক রোখোর ববিিো েম্বসে কোযথকরী ভোসব আপধত্ত 
জো োস োর জ য অিযোবশযক েব কোিজপে এবং ধজধ ে আপ োসক অথ্বো 
আপ োর েধিধেটোরসক পধুিসশর অবশযই নেখসি ধেসি হসব। 



৮। আপনানক সাহাযয করার জনয একজন সোভাষী (ইন্টারনপ্র্টার) 
এেং ধনধেণ ষ্ট ধকেু  কাগজপনের অনুোে পাওয়া    

• আপধ  যধে ইংসরজী বিসি বো বঝুসি  ো পোসর , িোহসি আপ োসক েোহোযয 
করোর জ য পধুিশ এে  একজ  নিোসকর বযবস্থো করসব ধযধ  আপ োর ভোেো 
বিসি পোসর । এর জ য নকো  খরচ হসব  ো। 

• আপধ  যধে বধির হ  অথ্বো আপ োর কথ্ো বিোয় অেুধবিো থ্োসক, িোহসি 
আপ োসক েোহোযয করোর জ য পধুিশ একজ  ধিটিশ েোই  িযোঙ্গসুয়জ ইংধিশ 
ইন্টোরসপ্রটোসরর বযবস্থো করসব। এর জ য নকো  খরচ হসব  ো। 

• আপধ  যধে ইংসরজী বিসি বো বঝুসি  ো পোসর , িোহসি পধুিশ নেোভোেীসক 
বিসব আপ োসক বসি ধেসি নয ধক কোরসণ আপ োসক আটসক রোখো হসয়সে। পধুিশ 
যিবোর আপ োসক আটসক রোখোর ধেেোন্ত ন সব, িোর প্রধিবোসরই পধুিশসক এটো 
করসি হসব। 

• আপ োসক আটসক রোখোর প্রধিটি ধেেোসন্তর পসর এবং আপ োসক নকো  অপরোসির   
জ য চোজথ  (রীধিিি ভোসব অধভযুক্ত) করোর পসর, আপ োসক ধক কোরসণ আটসক 
রোখো হসে এবং নকো  অপরোসির জ য আপ োসক চোজথ  করো হসয়সে িোর একটো 
নরকডথ ও পধুিশসক আপ োর ধ সজর ভোেোয় অবশযই আপ োসক ধেসি হসব, যধে  ো 
নেটো  ো করোর নকো  ধবসশে কোরণ নথ্সক থ্োসক। এগুধি হসে: 

 আপধ  যধে ধস্থর কসর  নয আত্মপক্ষ েেথ্থ  করোর জ য আপ োর এই 
নরকসডথ র   েরকোর ন ই, কোরণ ধক ঘটসে ও এই নরকডথ   ো থ্োকোর  িো ি 
আপধ  েম্পণূথ ভোসব বুঝসি পোরসে  এবং ধেেোন্ত ধ সি েোহোযয করোর জ য 
আপধ  একজ  েধিধেটোরসক ধজজ্ঞোেো করোর েসুযোি নপসয়ধেসি । িোেোড়োও, 

আপ োসক অবশযই ধিধখি ভোসব আপ োর েম্মধি ধেসি হসব। 
 আত্মপক্ষ েেথ্থ  করোর জ য ও ধক ঘটসে িো েম্পণূথ ভোসব বঝুসি পোরোর জ য 
ধিধখি অ বুোসের বেসি একজ  নেোভোেীর (ইন্টোরসপ্রটোসরর) েোিযসে একটো 
নেৌধখক অ ুবোে বো েংধক্ষপ্তেোর আপ োর পসক্ষ যধে যসথ্ষ্ট হয়। িোেোড়োও, 

কোস্টধড অধ েোরসক অবশযই এর জ য অ েুধি ধেসি হসব। 

• পধুিশ যখ  আপ োসক প্রশ্ন করসব িখ  িোরো যধে নকো  অধডও (নশো োর বযবস্থোয়)   

নরকডথ   ো কসর, িোহসি নেোভোেী (ইন্টোরসপ্রটোর) নেই প্রশ্নগুধি ও আপ োর উত্তরগুধি 
আপ োর ধ সজর ভোেোয় ধিসখ রোখসব । একটো েঠিক নরকডথ  বসি েই করোর আসি 
আপধ  এটো যোচোই কসর ধ সি পোরসব । 

• আপধ  যধে পধুিশসক নকো  ধববৃধি ধেসি চো , িোহসি নেোভোেী (ইন্টোরসপ্রটোর) 
আপ োর ধ সজর      ভোেোয় নেই ধববধৃির একটো প্রধিধিধপ করসব  যোসি আপধ  
নেটো যোচোই করোর পসর নেটো েঠিক বসি েই করসি পোসর । 

• এই ন োটিসের একটো অ ুবোে পোওয়োর অধিকোর আপ োর আসে। যধে নকো  অ ুবোে 
 ো পোওয়ো যোয়, িোহসি একজ  নেোভোেীর (ইন্টোরসপ্রটোসরর) েোিযসে এই িথ্য 
অবশযই আপ োসক ধেসি হসব এবং অেঙ্গি রকসের নেরী  ো কসর একটো অ ুবোে 
আপ োসক ধেসি হসব।  



৯। আপনার এম েযাসী (েতূাোস) ো কন সুনিনটর সানথ সযাগানযাগ 
করা    

আপধ  যধে ধিটিশ  ো হ , িোহসি আপধ  পধুিশসক বিসি পোসর  নয আপধ  
নকোথ্োয় আসে  এবং আপধ  থ্ো োয় নক  রসয়সে  িো জো োস োর উসেসশয, আপধ  
আপ োর হোই কধেশ , এম বযোেী অথ্বো কন েুসিসটর েোসথ্ নযোিোসযোি করসি চো । 
িোরো নিোপস  আিোেো ভোসব আপ োর েোসথ্ নেখো করসি পোসর এবং আপ োর হসয় 
একজ  েধিধেটোসরর বযবস্থো করসি পসর।  

১০। আপনানক কতের্ আটনক রাখা যানে 

• স্বোভোধবক ভোসব আপ োসক চোজথ   ো কসর ২৪ ঘন্টো পযথন্ত আপ োসক আট সক রোখো 
নযসি পোসর। এটো আরও নবশীক্ষণ হসি পোসর যধে নকো  ক্রোউ  নকোসটথ  একজ  
জোজ (ধবচোরক) ও জরুীরো নেই অপরোিটির ধবচোর করসি পোসর  এবং নকো  
পধুিশ েুপোধরন সটসন্ডন্ট অথ্বো আেোিি এটো করসি নেয়। ৩৬ ঘন্টো পোর হসয় 
যোওয়োর পসর, আপ োসক চোজথ   ো কসর আরও েেয় আট সক রোখোর জ য শুিুেোে 
আেোিিই পধুিশসক অ ুেধি ধেসি পোসর।  

• ধকেুক্ষণ পসর পসরই অবশযই একজ  উচ্চপেস্থ পধুিশ অধ েোরসক আপ োর 
ধবেয়টি ধবচোর কসর নেখসি হসব নয আপ োসক এখ ও থ্ো োয় রোখো উধচি 
ধক ো। এটোসক একটো ধরধভউ (প ুধবথচোর) বিো হয় এবং অধ েোরটি হসব  
একজ  ধরধভউ অধ েোর। আপধ  যধে অেসু্থ অবস্থোয়  ো থ্োসক , িোহসি এই 
ধেেোন্ত ন ওয়োর বযোপোসর আপ োর বক্তবয জো োস োর অধিকোর আসে। আপধ  
আপ োর বক্তবয ধিধখিভোসব বো েরোেধর ধরধভউ অধ েোরসক বিসি পোসর  বো 
নটধিধভশ  ধিংসকর েোিযসে জো োসি পোসর । আপ োর হসয় আপ োর 
েধিধেটোসররও এ বযোপোসর েিোেি জো োস োর অধিকোর আসে। 

• ধরধভউ অধ েোর যধে আপ োসক নেসড়  ো নে , িোহসি নেটো নক  িো আপ োসক 
জো োসি হসব এবং নেই কোরণটো আপ োর কোস্টধড নরকসডথ  ধিসখ রোখসি হসব। 

• আপ োসক যধে আটসক রোখোর েরকোর  ো থ্োসক, িোহসি আপ োসক অবশযই নেসড় 
ধেসি হসব। পধুিশ যধে েস  কসর নয িোরো নেই অপরোিটোর ধবেসয় িেন্ত চোধিসয় 
নযসি চোয়, িোহসি িোরো আপ োসক হয় জোধেস র আওিোয়  য়ি জোধে  েোড়োই 
নেসড় ধেসি পোসর। আপ োসক জোধেস  নেসড় নেওয়ো হসি িোরো আপ োসক অবশযই 
একটি ধিধখি ন োটিে প্রেো  করসব  নযখোস  আপ োসক বসি নেওয়ো হসব নয 
আপ োসক অবশযই পধুিশ নস্টশস  ন রি আেসি হসব এবং  জোধেস র বযোপোসর 
আপ োর উপর নকো  শিথ  আসরোধপি হসি িোও বসি নেওয়ো হসব। 

• পধুিশ যখ  নকো  আেোিসি আপ োর জোধেস র নেয়োে বোধড়সয় নেওয়োর 
আসবে  করসি চোইসব, িখ : 

 নেই শু ো ীর জ য আপ োসক আেোিসি ধ সয় আেসি হসব যধে  ো একটি 
নটধিধভশ  ধিংক স্থোপ  করো হয় যোর েোিযসে আপধ  আেোিসির নিোকজ সের 
নেখসি পোসব  এবং িোরোও আপ োসক নেখসি পোসব । 



 কোস্টধড অধ েোর যধে উপযুক্ত েস   ো কসর  িোহসি নটধিধভশ  ধিংক স্থোপ  
করো যোসব  ো, এর বযোবহোর েম্পসকথ  একজ  েধিধেটর আপ োসক পরোেশথ প্রেো  
কসর থ্োসক  এবং আপধ  আপ োর েম্মধি ধেসয় থ্োসক । 

 নয িথ্য আেোিিসক প্রেোসণর েম্বসে  এবং পধুিশ আপ োসক নক  আটসক রোখসি 
চোয় িো জো োসে, িোর একটো প্রধিধিধপ অবশযই আপ োসক ধেসি হসব। 

 আেোিসি  শু ো ীর জ য আপ োর েোসথ্ একজ  েধিধেটোরসক রোখসি পোরোর 
অধিকোর আপ োর আসে। 

 পধুিশসক শুিেুোে িখ ই আপ োসক আটসক রোখোর অ ুেধি নেওয়ো হসব যধে 
আেোিি েস  কসর নয এটো করো েরকোর এবং পধুিশ আপ োর বযোপোরটি 
েিকথ িোর েোসথ্ ও েেয়  ষ্ট  ো কসর িেন্ত কসর নেখসে।  

• আপ োসক আেোিসি পোঠোস োর জ য পধুিসশর কোসে যধে যসথ্ষ্ট প্রেোণ থ্োসক, 

িোহসি ধবচোসরর উসেসশয আেোিসি উপধস্থি হওয়োর জ য আপ োসক থ্ো োয় 
অথ্বো ডোকসযোসি চোজথ  করো হসি পোসর। 

১১। আপনার েযাপারটি যধে আোিনত যায়, তাহনি প্র্মার্ সেখনত 
পাওয়া 
• আপ োসক যধে নকো  অপরোসির জ য চোজথ  করো হয়, িোহসি আপ োর ধবরুসে যো 
প্রেোণ আসে নেগুধি এবং িোর েোসথ্ আপ োর আত্মপক্ষ েেথ্থস  েোহোযয করসি 
পোসর এরকে প্রেোণ আপ োসক ও আপ োর েধিধেটোরসক অবশযই নেখসি ধেসি 
হসব। এটো অবশযই আপ োর ধবচোর শুরু হওয়োর আসি করসি হসব। পধুিশ ও 
ক্রোউ  প্রধেধকউশ  েোধভথ েসক অবশযই এর বসেোবস্ত করসি হসব এবং প্রোেধঙ্গক 
েব কোিজপে ও ধজধ ে নেখসি নেওয়োর েুসযোি ধেসি হসব।  

  

থানায় যাওয়ার সম্বনে আরও যা ধকেু জানার আনে  
 

আপনার সানথ ধকরকম আচরর্ করা উধচত এেং ধক ভানে আপনার 
সেখান ানা করা উধচত  
আপ োসক যখ  থ্ো োয় নরসখ নেওয়ো হসে, িখ  আপধ  ধক আশো করসি পোসর , এই 
ন োটগুধিসি িো আপ োসক বসি নেওয়ো হসয়সে। আরও জো োর জ য, নকোড ে অব প্রযোক টিে 
নেখসি চোইসব । এই ধজধ েগুধির প্রধিটির ধবেসয় নকোথ্োয় আরও িথ্য পোওয়ো যোসব, িোর 
একটো িোধিকো এই নকোড ে অব প্রযোক টিে-এ নেওয়ো হসয়সে। আপ োর আরও নকো  প্রশ্ন 
থ্োকসি, িো পধুিসশর কোস্টধড অধ েোরসক ধজজ্ঞোেো করসব । 

যানের সাহাযয পাওয়ার েরকার আনে 

• আপ োর বয়ে যধে ১৮ বেসরর কে হয়, অথ্বো আপ োর যধে নকো  েবুথিিো থ্োসক, 
নযে  যধে আপ োর যধে ধশক্ষোিি অেুধবিো থ্োসক বো েো ধেক স্বোসস্থযর েেেযো 
থ্োসক, িোহসি পধুিশ যখ  ধ ধেথ ষ্ট ধকেু ধজধ ে করসব, িখ  আপ োর েোসথ্ নকো  
একজ সক রোখোর অধিকোর আপ োর আসে। এই বযধক্তসক “এযোসপ্রোধপ্রসয়ট এযোডোে” 



(উপযুক্ত প্রোপ্তবয়স্ক বযধক্ত) বিো হয় এবং িোসক এই ন োটিসের একটো কধপ নেওয়ো 
হসব।   

• আপ োর এযোসপ্রোধপ্রসয়ট এযোডোে, যো ঘটসে িো বঝুসি আপ োসক েোহোযয করসব এবং 
আপ োর স্বোসথ্থর ধেসক  জর রোখসব। পধুিশ যখ  আপ োসক আপ োর অধিকোসরর 
কথ্ো বিসব এবং আপ োসক নক  থ্ো োয় আট সক রোখো হসয়সে িো বিোর েেয় িোসক 
অবশযই আপ োর েোসথ্ থ্োকসি হসব। পধুিশ যখ  আপ োসক পধুিসশর কশ টো পসড় 
নশো োসব (েোবিো  কসর নেসব), িখ ও িোর অবশযই আপ োর েোসথ্ থ্োকসি হসব।    

• িোেোড়োও, আপ োর এযোসপ্রোধপ্রসয়ট এযোডোে আপ োর হসয় একজ  েধিধেটোসরর 
জ য অ ুসরোি করসি পোরসব ।   

• আপধ  চোইসি, নেই ঘসর আপ োর এযোসপ্রোধপ্রসয়ট এযোডোসের উপধস্থধি েোড়োই আপধ  
আপ োর েধিধেটোসরর েোসথ্ কথ্ো বিসি পোরসব ।  

• িোেোড়োও, আপধ  থ্ো োয় থ্োকোকোিী  পধুিসশর হয়ি ধ সচ নেওয়ো ধজধ েগুধির 
নকো  একটো করোর েরকোর হসি পোসর। পধুিশ যধে এই ধজধ েগুধির নকো  একটো 
কসর, িোহসি েুধ ধেথ ষ্ট নকো  ধবসশে কোরণ  ো থ্োকসি, আপ োর এযোসপ্রোধপ্রসয়ট 
এযোডোেসক অবশযই েবেেয় আপ োর েোসথ্ থ্োকসি হসব:   

 আপ োসক ইন্টোরধভউ করো অথ্বো আপ োসক নকো  ধিধখি ধববধৃি বো পধুিসশর 
ন োসট েই করসি বিো।  

 আপ োসক িল্লোধশ করোর জ য আপ োর বোইসরর জোেোকোপসড়র নবশী ধকেু 
নখোিো।  

 আপ োর আঙুসির েোপ ন ওয়ো, েধব নিোিো অথ্বো ধডএন এ (DNA) বো অ য নকো  
 েু ো ন ওয়ো। 

 প্রিযক্ষেশীর ে োক্ত করোর পেধি েংক্রোন্ত নকো  ধকেু করো। 

• আপ োসক আরও ধকেু েেয় আট সক রোখো হসব ধক ো িো নেখোর জ য পধুিশ 
আপ োর বযোপোরটি প ুধবথচোর করোর েেয়, আপ োসক েোহোযয করোর জ য আপ োর 
এযোসপ্রোধপ্রসয়ট এযোডোেসক েোে োেোেধ  অথ্বো নটধিস োস  উপধস্থি থ্োকোর েুসযোি 
নেওয়ো উধচি।  

• আপ োর এযোসপ্রোধপ্রসয়ট এযোডোেসক যধে পোওয়ো যোয়, িোহসি পধুিশ  আপ োসক 
নকো  অপরোসির জ য চোজথ  করোর েেয় িোসক অবশযই নেখোস  উপধস্থি থ্োকসি 
হসব।  

আপধন থানায় থাকাকািীন যা ঘনটধেি তার ধেস্তাধরত ধেেরর্ 
পাওয়া 

• আপধ  থ্ো োয় থ্োকোকোিী  আপ োর বযোপোসর যো ধকেু ঘটসব িো ধিসখ রোখো হসব। 
এটোসক কোস্টধড নরকডথ  বিো হয়।  

• আপধ  যখ  থ্ো ো নেসড় চসি যোসব , িখ  আপধ , আপ োর েধিধেটোর অথ্বো 
আপ োর এযোসপ্রোধপ্রসয়ট এযোডোে এই কোস্টধড নরকসডথ র একটো কধপর (প্রধিধিধপর) 



জ য অ ুসরোি করসি পোরসব । যি িোড়োিোধড় েম্ভব িি িোড়োিোধড় আপ োর 
কোস্টধড নরকসডথ র একটো কধপ পধুিসশর আপ োসক ধেসিই হসব।  

• আপধ  থ্ো ো নেসড় চসি যোওয়োর পসরর ১২ েোে পযথন্ত আপধ  পধুিশসক আপ োর 
কোস্টধড নরকসডথ র একটো কধপর জ য অ ুসরোি করসি পোরসব ।  

সযাগানযাগ েজায় রাখা 

• আপ োর েধিধেটোসরর েোসথ্ কথ্ো বিো ও নকো  একজ সক আপ োর নেপ্তোর হওয়োর 
ধবেসয় জো োস ো েোড়োও, েোিোরণিঃ আপ োসক একটো নটধিস ো  করোর অ ুেধি 
নেওয়ো হসব।  

• আপধ  যধে নকো  নটধিস ো  করসি চো , িোহসি পধুিশসক িো বিসব ।  

• িোেোড়োও আপধ  কোিজ ও কিে চোইসি পোসর ।  

• আপ োর েোসথ্ হয়ি নিোসক নেখো করসি আেসি পোরসব , ধকন্তু কোস্টধড অধ েোর 
িোর অ ুেধি  োও ধেসি পোসর ।   

আপনার সসি (আটক অেস্থায় আপনানক সয ঘনর রাখা হনয়নে) 

• যধে েম্ভব হয়, িোহসি একটো নেসি আপ োসক একো রোখো উধচি।  

• নেটো পধরষ্কোর ও িরে থ্োকো উধচি এবং নেখোস  আসিো থ্োকো উধচি।  

• আপ োর ধবেো োপে পধরষ্কোর ও ভোি অবস্থোয় থ্োকো উধচি।  

• আপ োসক অবশযই একটো টয়সিট বযবহোর করসি ধেসি এবং িো, হোি, পো িসুি ধেসি 
হসব।   

 

Personal needs – health, hygiene and welfare 
 

•  আপনি যখি আটকাবস্থায় থাকববি তখি হয়ত আপিাবক প্রভানবত অথবা উনিগ্ন 
করবত পাবর এরকম স্বাথযগত, পনরষ্কার-পনরচ্ছন্নতাগত স্বাস্থযনবনি এবং কল্যাণ 
সম্পনকি ত বযনিগত প্রবয়াজিগুনল্র বযাপাবর কাস্টনির ককাি কমিচারীর সাবথ 
আপনি কগাপবি কথা বল্বত চাি নকিা তা অবশ্যই তাবের আপিাবক নজজ্ঞাসা 
করবত হবব। 

 

• আপিার প্রবয়াজিগুনল্ নমটাবত সক্ষম ববল্ কযসব সামগ্রী নবববনচত হবব পনুল্শ্ 
কসগুনল্ প্রোি করার ববদাবস্ত করবব। আপনি চাইবল্, আপিার নল্বের একজি 
বযনির সাবথ আপনি কথা বল্বত পারববি। 

 



• যনে আপনি ১৮ নকংবা এর অনিক বয়সী মনহল্া হবয় থাবকি, তাহবল্ আপনি 
আটকাবস্থায় থাকাকাল্ীি আপিাবক অবশ্যই তাবের নজজ্ঞাসা করবত হবব কয 
মানসক সংনিষ্ট ককাবিা সামগ্রী আপিার প্রবয়াজি আবে নকিা অথবা প্রবয়াজি 
হওয়ার সম্ভাবিা রবয়বে নকিা এবং তাবের আপিাবক অবশ্য বল্বত হবব কয: 
 
 
~ সামগ্রীগুবল্া নবিামবূল্য প্রোি করা হবব; 
~ এগুনল্র বেবল্ অিয সামগ্রী পাওয়া যাবব;  এবং  
~ যনে কাস্টনি অনিসার রানজ হি, তাহবল্ আপিার পনরবার অথবা বনু্ধবান্ধব 
তাবের নিজস্ব খরবচ এই সামগ্রীগুবল্া নেবত পারববি।  

 

• যনে আপনি ১৮ নকংবা এর কম বয়সী একজি কমবয় হবয় থাবকি, তাহবল্ কাস্টনি 
অনিসার নিনিত করববি কয আপিার কেখাবশ্ািা করার এবং আপিার বযনিগত 
প্রবয়াজিসমূহ ও মানসক সংনিষ্ট সামগ্রীর সম্পবকি  আপিাবক নজজ্ঞাসা করার জবিয 
কযি পনুল্শ্ কস্টশ্বি একজি মনহল্াবক পাওয়া যায়। 

 

জামাকাপড় 

আপ োর ধ সজর জোেোকোপড় যধে আপ োর কোে নথ্সক ধ সয় ন ওয়ো হয়, িোহসি পধুিশসক 
অবশযই আপ োসক নকো  ধবকল্প রকসের জোেোকোপড় ধেসি হসব।  
খােয এেং পানীয় 

অবশযই ধেস  ৩ বোর খোবোর ও িোর েোসথ্ পো ীয় ধেসি হসব। িোেোড়োও, প্রিো  
খোবোরগুধির েসিযকোর েেসয় আপধ  পো ীয় নখসি পোরসব ।   

এক্সারসাইজ (সধক্রয় থাকা) 

যধে েম্ভব হয়, িোহসি প্রধিধে  আপ োসক নখোিো হোওয়ো পোওয়োর জ য বোইসর নবসরোসি 
নেওয়ো উধচি।   

যখন পধুি  আপনানক প্র্শ্ন করনে 

• ঘরটো পধরষ্কোর ও িরে থ্োকো উধচি এবং নেখোস  আসিো থ্োকো উধচি।  

• আপ োসক েোৌঁড় কধরসয় রোখো উধচি  য়। 

• পধুিশ অধ েোরসের আপ োসক ধ সজসের  োে ও পে জো োস ো উধচি।   

• প্রিো  খোবোর খোওয়োর স্বোভোধবক েেসয় আপ োর একটো ধবরধি পোওয়ো উধচি এবং 
েইু ঘন্টো পর পর পো ীসয়র জ য আপ োর একটো ধবরধি পোওয়ো উধচি।  

• আপ োসক যখ  আট সক রোখো হসব, িখ  নয নকো  একটো ২৪ ঘন্টো েেয়কোসির 
েসিয, আপ োর অন্তিঃ ৮ ঘন্টোর ধবশ্রোে ন ওয়োর েুসযোি পোওয়ো উধচি।  



িমীয় প্র্নয়াজন 

থ্ো োয় থ্োকোকোিী  আপ োর িেীয় আচোর আচরণ পোি  করসি েোহোযয করোর জ য 
আপ োর যধে নকো  ধকেুর েরকোর হয়, িোহসি িো পধুিশসক বিসব । িোরো িেীয় বই 
ও েরকোর অ ুযোয়ী অ যো য ধজধ েপে ধেসি পোরসব। 

সযসে সমনয় স্বাভাধেক ধনয়মগুধি অনযরকম হয়  
আপনানক সাহাযয করার জনয একজন সধিধসটারনক পাওয়া  

ধকেু ধবসশে েেয় আসে যখ  আপধ  েধিধেটোসরর েোসথ্ কথ্ো বিোর আসি, জরুরী 
ভোসব পধুিসশর আপ োসক প্রশ্ন করোর েরকোর হয়। এই ধবসশে েেয়গুধির েম্বসে িথ্য 
নকোড ে অব প্রযোক টিে-এ নেওয়ো হসয়সে। এসি বসি নেওয়ো হসয়সে নয আপধ  থ্ো োয় 
থ্োকোকোিী  পধুিশ ধক করসি পোসর এবং ধক করসি পোসর  ো। আপধ  যধে এই ধবেসয় 
ধবস্তোধরি িথ্য নেখসি চো , িোহসি নকোড ে অব প্রযোক টিে-এর নকোড ধে-এর ৬.৬ 
অ ুসেসে (paragraph 6.6 of Code C) এটো পোসব । 
একটো ধবসশে েেয় আসে যখ  পধুিশ আপ োসক আপ োর পেে করো েধিধেটোসরর 
েোসথ্ কথ্ো বিসি নেসব  ো। এটো যখ  হসব, িখ  আপ োসক অবশযই অ য একজ  
েধিধেটোর নবসে ন ওয়োর েুসযোি ধেসি হসব। আপধ  যধে এই ধবেসয় ধবস্তোধরি িথ্য 
নেখসি চো , িোহসি নকোড ে অব প্রযোক টিে-এর নকোড ধে-এর এযোস ক্স ‘ধব’নি (Annex 

B of Code C) এগুধি পোসব ।  

আপধন সয থানায় রনয়নেন, তা সকান একজননক জানাননা  

ধকেু ধবসশে েেয় আসে যখ  পধুিশ আপ োসক কোরুর েোসথ্ নযোিোসযোি করোর 
অ ুেধি নেসব  ো। এই ধবসশে েেয়গুধির ধবেসয় িথ্য, নকোড ে অব প্রযোক টিে-এ নেওয়ো 
হসয়সে। আপধ  যধে এই ধবেসয় ধবস্তোধরি িথ্য নেখসি চো , িোহসি নকোড ে অব 
প্রযোক টিে-এর নকোড ধে-এর এযোস ক্স ‘ধব’নি (Annex B of Code C) এগুধি পোসব ।  

মেযপান ও মােক (ড্রাগ) সসেননর পর গাড়ী চািাননা সংক্রান্ত অপরাি 

েে নখসয় িোধড় চোিোস োর নকো  অপরোসির কোরসণ বো েোেক নেব  কসর িোধড় 
চোিোস োর অপরোসির কোরসণ আপ োসক যধে নেপ্তোর করো হসয় থ্োসক, িোহসি আপ োর 
একজ  েধিধেটোসরর েোসথ্ কথ্ো বিোর অধিকোর আসে। এই অধিকোসরর েোস  এই  য় 
নয আপধ  পধুিশসক আপ োর ধ ঃশ্বোে, রক্ত অথ্বো প্রস্রোসবর  েু ো ধেসি অস্বীকোর 
করসি পোরসব , এে ধক আপধ  আপ োর েধিধেটোসরর েোসথ্ িখ ও পযথন্ত কথ্ো  ো 
বসি থ্োকসিও।     

সমন্টাি সহল থ এযাক্ট (মানধসক স্বাস্থয আইন) ১৯৮৩ অনুসানর আট নক 
রাখা  
নেন্টোি নহল থ্ এযোি অ ুেোসর এযোসেস সেসন্টর (পরীক্ষো করোর) জ যও পধুিশ আপ োসক 
থ্ো োয় আট সক রোখসি পোসর। আপ োর বয়ে যধে ১৮ বো িোর নবশী হয় এবং আপ োর 
আচরসণর কোরসণ আপ োর বো অ য কোরুর যধে গুরুির রকসের আহি হওয়োর বো 
েৃিুয হওয়োর আশঙ্কো থ্োসক এবং েঙ্গি ভোসব আপ োসক অ য নকো  স্থোস  যধে আটক 



কসর রোখো  ো যোয়, িোহসি পধুিশ আপ োসক আটসক রোখসি পোসর।  আপ োসক যধে 
নেন্টোি নহল থ্ এযোি অ ুেোসর আটক করো হসয় থ্োসক, িোহসি িোর েোস  এই  য় নয 
আপ োসক নকো  অপরোসির জ য নেপ্তোর করো হসয়সে।   

এর েোস  হসে নয একজ  ডোক্তোর এবং একজ  এযোসেস সেন্ট (পরীক্ষো) করোর নযোিযিো 
েম্পন্ন এযোপ্রুভ ড নেন্টোি নহল থ্ নপ্রোস শ োসির (অ ুসেোধেি েো ধেক স্বোস্থয েংক্রোন্ত 
নপশোেোর বযধক্তর) কোসে আপ োসক নেখোস োর বযবস্থো অবশযই পধুিশসক করসি হসব। 
থ্ো োয় আেোর ২৪ ঘন্টোর  েসিয আপ োসক অবশযই পরীক্ষো করসি হসব, ধকন্তু যি 
িোড়োিোধড় েম্ভব িি িোড়োিোধড় পধুিশ এটো করোর নচষ্টো করসব। থ্ো োয় এসেেসেন্ট 
করোর জ য ২৪ ঘন্টো আটক রোখোর েেয়েীেো আরও ১২ ঘণ্টো বোড়োস ো যোসব যধে 
একজ  ডোক্তোর েস  কসর নেটোর েরকোর রসয়সে এবং একজ  ধেধ য়র পধুিশ 
অধ েোর নেটো অ ুসেোে  কসর। এই েেসয়, পরীক্ষো করোর উসেসশয, পধুিশ হয়ি 
আপ োসক একটো অসপক্ষোকৃি উপযুক্ত জোয়িোয় স্থো োন্তধরি করসি পোসর।  

এযোসেস সেসন্টর (পরীক্ষোর) জ য আপধ  অসপক্ষো করোর েেসয়, পধুিশ হয়ি একজ  
অ ুসেোধেি স্বোস্থয েংক্রোন্ত নপশোেোর বযধক্তর কোসে আপ োসক নেখোস োর বযবস্থো করসব। 
ধিধ  এই এযোসেস সেন্টটো করসি পোরসব   ো, ধকন্তু আপ োর অ য নকো  স্বোস্থয েংক্রোন্ত 
েেেযো থ্োকসি নেই ধবেসয় ধিধ  আপ োসক েোহোযয করসি পোরসব  এবং এই 
এযোসেস সেসন্টর েোস  ধক, িো ধিধ  আপ োসক বঝুসি েোহোযয করসি পোরসব ।      

ইধিনপনিন্ট (ধনরনপে) কাস্টধে ধভধজটাররা 
েেোসজর ধকেু েেেয আসে  যোসেরক আসি নথ্সক খবর  ো ধেসয় থ্ো োয় নযসি নেওয়ো হয়। 
িোসের ইধন্ডসপসন্ডন্ট কোস্টধড ধভধজটোর বিো হয় এবং আটসক রোখো নিোকসের েোসথ্ নয 
েঠিক আচরণ করো হসে ও িোরো নয িোসের েব অধিকোরগুধি নয পোসে  িো ধ ধিি 
করোর উসেসশয এরো নস্বেোসেবী ধহেোসব এই কোজটো কসর ।   

আপ োর এই ইধন্ডসপসন্ডন্ট কোস্টধড ধভধজটোরসের েোসথ্ নেখো করোর নকো  অধিকোর ন ই 
অথ্বো িোসের আপধ  আপ োর েোসথ্ নেখো করোর অ ুসরোি করসি পোরসব   ো, ধকন্তু 
একজ  ধভধজটোর হয়ি আপ োর েোসথ্ নেখো করসি চোইসি পোসর । আপধ  আটক 
থ্োকোকোিী  যধে নকো  ইধন্ডসপসন্ডন্ট কোস্টধড ধভধজটোর এসে আপ োর েোসথ্ নেখো কসর , 

িোহসি আপ োর ভোি থ্োকো এবং আপ োর অধিকোরগুধিসক েুরধক্ষি রোখো হসয়সে ধক ো 
িো পরীক্ষো কসর নেখোর উসেসশয িোরো পধুিসশর নথ্সক আিোেো ভোসব কোজ করসব । িসব, 

আপধ  যধে  ো চো , িোহসি আপ োর িোসের েোসথ্ কথ্ো বিসি হসব  ো।  

  



ধক ভানে অধভনযাগ করনত হয় 

আপ োর েোসথ্ নযরকে আচরণ করো হসয়সে নে ধবেসয় আপধ  যধে অধভসযোি করসি 
চো , িোহসি ইন্সসপক টর বো িোর নচসয় উচ্চপেস্থ নকো  পধুিশ অধ েোসরর েোসথ্ কথ্ো 
বিসি চোইসব । িোেোড়োও, েোড়ো পোওয়োর পসর, আপধ  নয নকো  থ্ো োয়, ইধন্ডসপসন্ডন্ট 
অধ ে  র পধুিশ কন্ডোি (IOPC) -এর কোসে, অথ্বো আপ োর হসয় আপ োর 
েধিধেটোসরর বো এম ধপর েোিযসে আপধ  অধভসযোি জো োসি পোসর ।  


