
অপরাধের শিকার অভিবাসীদের অশেকার ও সহায়তা শিধদেশিকা  

আপশি যশদ ককাি অপরাধের শিকার হি, তাহধে শিম্নশেশিত অশেকার এবং সমর্েি কপধত পাধরি। 

আপশি যশদ তদন্ত বা শবচাধরর সময় উধেগ বা উধেজিা অনুভব কধরি তধব আপশি একজি শবশ্বস্ত কাউধক 
আপিার সাধর্ শিধত পাধরি এবং কযাগাধযাধগর জন্য একজি কদাভাষীর অনুধরাে করধত পারধবি এবং 
আপিার মতামত জািাধত সরাসশর শবচার কাধযে অংিগ্রহণ করধত পারধবি। 

আপশি যশদ কযৌি বা শিশু শিযোতি অপরাধের শিকার হি তধব আপশি ক ৌজদারী কাযেোরায় 
আইশি সহায়তা কপধত একজি অযাটশিে শিধ াগ করধত পারধবি। যশদ আপিার আইিজীবী িা 
র্াধক, তাহধে আপিাধক প্রশসশকউটর োরা শিবোশচত আইিজীবী সহায়তা করধত পাধর। 

আপশি যশদ পাশরবাশরক সশহংসতা বা শিশু শিযোতি অপরাধের শিকার হি তধব আপশি প্রশসশকউটর বা 
পুশেিধক কদাষী সাবযস্তকারীর শবরুধে প্রশতরক্ষামূেক বযবস্থা শিধত অনুধরাে করধত পাধরি অর্বা সরাসশর 
আপিার সুরক্ষা করার জন্য আদােধতর বযবস্থা শিধত অনুধরাে করধত পাধরি। 

যশদ আপশি অপরােী কর্ধক ক্ষশতপূরণ িা পাি, তধব, আপশি কমশিকযাে পরীক্ষার মােযধম প্রশসশকউটর অশ স 
কর্ধক আশর্েক সহা তা কপধত পাধরি। (এই কক্ষধে, শিকাধরর অবশ্যই ককাশরয়াধত ববে বাশসন্দা হধত হধব, এবং যশদ অপরােী 
একজি শবধদিী হ  তধব শবধদিী শিবন্ধি সম্পন্ন করধত হধব।) 

আপশি যশদ পাশরবাশরক সশহংসতা বা কযৌি শিযোতধির শিকার হি তধব আপিার তদন্ত, শবচার, বা প্রশতকার 
প্রশি া কিষ িা হও া পযেন্ত আপিার র্াকার অনুমশতর জন্য আধবদি করধত পাধরি। (তধব,পাশরবাশরক সশহংসতার 
কক্ষধে, দম্পশত ককাশর ার িাগশরক হধত হধব।) 

কযিাধি অপরােমূেক প্রশতকার কাযেিম চেধে, কযমি হতযা, আঘাত, জীবি বা িরীধরর ক্ষশত, চুশর বা 
জাশে াশত বা অনুরূপ সম্পশে ক্ষশতর অপরাে এবং কযৌি অপরাধের মধতা তদন্ত, শিকাধরর বযশিগত 
তর্য তদন্ত কমেকতো ইশমধগ্রিধি অবশহত করধব িা, যশদও শিকার একজি অববে হি। 

※ আরও তধর্যর জন্য, পাবশেক প্রশসশকউটরস অশ ধস শভকশটম সাধপাটে কসন্টাধর কে করুি (☎১ ১৫৭৭-

২৫৮৪) অর্বা ক ৌজদারী শবচার কপাটোে (www.kics.go.kr) কদিুি। 

 

※যশদ আপিার ককাি কদাভাষীর দরকার হয় তধব প্রশসশকউটর অশ ধসর সাধর্ কযাগাধযাগ করুি, দ া কধর শজজ্ঞাসা 
করুি কয প্রশসশকউিি অশ ধস কদাভাষী সরবরাহ করধত পারধব শকিা অর্বা দতূাবাস বা মাশিকােচার  যাশমেী 
কহল্প কসন্টাধরর সাধর্ কযাগাধযাগ করধত পাধরি (☎ ১৫৭৭-১৩৬৬) 

<আশম শিশিত কয উপধরর তর্য কপধ শে.>             ২০    .    .    .                          িাম                                                     (স্বাক্ষর) 

<অন্যান্য পেশতধত তর্য প্রদাি করা হধে> □কমৌশিক □  ক াি □  FAX □  কমইে □  অন্যান্য □  ভারপ্রাপ্ত কমেকতো                 
(স্বাক্ষর) 
 


