
• আপনার নীরব থাকার এবং আইন 
�েয়াগকারীর েযেকােনা �ের উ�র িদেত 
অ�ীকার করার পূণ� অিধকার রেয়েছ।

• আইন �েয়াগকারী এেজ�েদর কােছ আপনার 
বািড়েত �েবশ এবং সাচ�  করার জন� অবশ�ই 
একজন িবচারেকর �া�র েদয়া একিট সিঠক 
সাচ�  ওয়াের� থাকেত হেব। 

• যারা নাগিরক নন তােদরেক তােদর ইিমে�শন 
��াটাস সং�া� �ের উ�র িদেত হেব না। 
িনেজর নাগিরক� িনেয় িমথ�া বলেবন না বা 
নকল কাগজপ� েদখােবন না।

• যিদ আপনােক ে�ফতার করা হয়, একজন 
আইনজীবীর সােথ কথা বলার জন� অনুেরাধ 
ক�ন এবং একজন আইনজীবীর সােথ েদখা 
হওয়ার আগ পয�� পুিলেশর সােথ কথা 
বলেবন না।

• পুিলেশর �ারা ৈবষম� বা হয়রািন 
িসএআইআর-এর কােছ িরেপাট�  ক�ন। 
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+ আপনার চুপ কের থাকার এবং আইন �েয়াগকারীর 
(�ানীয়, রা¡ীয়, বা যু£রা¡ীয়) েযেকােনা �ের উ�র 
িদেত অ�ীকার করার পূণ� অিধকার রেয়েছ। আপনার 
�ের উ�র না েদওয়াটা আপনার িব�ে¤ ব�বহার 
করা যােব না বা এমন ভাবা যােব না েয আপিন িকছু 
একটা লুকােনার েচ¦া করেছন। আইন �েয়াগকারী 
ব�ি£ হয়েতা আপনার কােছ সনা£করণ বা গািড়র 
িনব§ন সং�া� তথ� চাইেত পাের। িক¨ খুব সংি�© 
সমেয়র জন� আপনার গািড় থামােনা হেব, এবং 
আপনােক আর েকােনা �ের উ�র িদেত হেব না।  

+ আপনার আেরা অিধকার রেয়েছ েয আপিন যখন 
আইন �েয়াগকারীর (�ানীয়, রা¡ীয়, বা যু£রা¡ীয়) 
সােথ কথা বলেবন তখন একজন আইনজীবীেক 
আপনার সােথ রাখেত পােরন, আপিন ে�ফতার না 
হেলও বা েকােনা আইিন সমস�ায় না পড়েলও। এই 
অিধকারªেলা নাগিরক� িনিব�েশেষ সব ধরেণর 
মানুেষর জন� �েযাজ�।   

+ যারা নাগিরক নন তােদরেক তােদর ইিমে�শন 
সং�া� �ের উ�র িদেত হেব না। িনেজর নাগিরক� 
িনেয় িমথ�া বলেবন না বা নকল কাগজপ� েদখােবন 
না। িমথ�া সনা£কারী ডকুেম�স বহন করেবন না।

+ আইন �েয়াগকারীর কােছ আপনার বািড়েত 
�েবেশর জন� অবশ�ই একিট সাচ�  ওয়াের� থাকেত 
হেব। যিদ তারা বেল েয তােদর কােছ ওয়াের� 
রেয়েছ, বািড়েত তােদরেক �েবশ করেত েদওয়ার 
পূেব� ওয়াের�িট েদখােনার জন� অনুেরাধ (জানালা 
িদেয় ডকুেম� েদখান, দরজার িনচ িদেয় ডকুেম� 
িদন, ইত�ািদ) ক�ন। ওয়াের�িটেত িঠক েকান 
িবষয়ªেলা খঁুেজ েদখা যােব তা উে¯খ থাকেব এবং 
অবশ�ই একজন িবচারেকর �া�র থাকেত হেব। যিদ 
ওয়াের�িট অস°ূণ� থােক বা আপিন েকােনা ভুল 
েদখেত পান, আপিন বলুন েয “আিম েখাঁজার জন� 
অনুমিত িদি² না।” িবনীত এবং শা� থাকুন এবং 
মেন রাখেবন েয আপনার চুপ কের থাকার অিধকার 
রেয়েছ। যিদ আপনার একজন আইনজীবী থােক, 
আপনার আইনজীবীর সােথ শীµই েযাগােযাগ ক�ন 
এবং েখাঁজার সময় তােদর সােথ েফােন থাকুন। কী 

আপিন যখন েকান আইন 
�েয়াগকারী ব�ি	র মুেখামুিখ হন 
তখন আপনার অিধকার 

+ বািড়েত হেল, তােদর সােথ কথা বলার আেগ 
বাইের আসুন এবং আপনার েপছেন দরজা লািগেয় 
িদন।

+ কম��ল হেল, আপনার ব�ি£গত কােজর �ান হেত 
তােদরেক সিরেয় িনন।

+ আপনােক েফান করা হেল, একিট নীরব �ােন যান।

+ অিফসার বা এেজে�র কােছ তােদর িবজেনস কাড�  
চান বা এেজি·র নাম, অিফসার/এেজি·র নাম, 
েফান এবং ই-েমইল জানুন। 

+ তারপর ভ¸ভােব বলুন েয “আমার আইনজীবী 
আপনার সােথ েযাগােযাগ করেব” এবং কথা বলা 
ব§ ক�ন। 

+ আইিন সহায়তার জন� ¹ত িসএআইআর-এর 
সােথ েযাগােযাগ ক�ন।  

আপনার কােছ আইন 
�েয়াগকারী এিগেয় আসেল 
আপনার কী করা উিচত:

+ আপিন পােয় েহঁেট যাওয়ার সময় যিদ আপনােক থামােনা 
হয়, আপনােক েকােনা �ের জবাব িদেত হেব না, িক¨ 
আপনার কােছ চাওয়া হেল আপনার নাম, িঠকানা, এবং 
বয়স (এবং আইিড যিদ আপনার কােছ েখাঁজা হয়) 
জানােত হেব েযটা হয়েতা আপনােক ে�ফতার হওয়া 
এড়ােত সাহায� করেত পাের।

+ একজন অিফসারেক না বেল আপিন ব�াগ বা পেকেট 
হাত ঢুকােবন না (তারা ভাবেত পাের েয আপিন হয়েতা 
েকােনা অ» েবর করেছন)। 

আপনার কােছ যিদ জনসাধারেণ� আইন 
�েয়াগকারী এিগেয় আেস তাহেল 
আপনার কী করা উিচত:

েনওয়া হে² এবং েকান জায়গাªেলা খঁুেজ েদখা 
হে² তা িলেখ রাখুন, বা িভিডও কের রাখুন িক¨ 
েখাঁজার সময় বাধা েদেবন না। একটা সাচ�  ওয়াের� 
আইন �েয়াগকারীেক আপনােক ে�ফতার করার 
অনুমিত েদয় না। িক¨, খঁুেজ পাওয়া িজিনেসর 
িভি�েত তারা আপনােক ে�ফতার করেত পাের। 
ে�ফতার করা েঠকােত যােবন না।

+ িমথ�া বলা, ভুল তথ� েদওয়া, বা আইন 
�েয়াগকারীেক অস¼ত জবানবি½ েদওয়া এক 
ধরেণর অপরাধ এবং েকােনা অব�ােতই এটা করা 
উিচত হেব না।  

+ যিদ আপনােক ে�ফতার করা হয়, আপনােক এবং 
আপনার আেশপােশর এলাকা সাচ�  করার অিধকার 
পুিলেশর রেয়েছ। িক¨, আপনার শা�ভােব এবং 
পির¾ারভােব বলা উিচত, “আিম েখাঁজার জন� 
অনুমিত িদি² না।”

+ অিফসােরর আপনােক আপনার িমরা¿া 
অিধকারªেলা পেড় েশানােত হেব, যার মেধ� 
আপনার নীরব থাকার এবং আইনজীবী েনওয়ার 
অিধকােরর কথা রেয়েছ। আপনার নীরব থাকার 
অিধকার বজায় রাখার জন�, আপনার বলা উিচত, 
“আিম চুপ কের থাকেত চাই।” নীরব থাকাটা আপনার 
িব�ে¤ ব�বহার করা যােব না। আপনােক অবশ�ই 
পির¾ারভােব আপনার আইনজীবীর অিধকােরর কথা 
উে¯খ করেত হেব এবং বলেত হেব েয “আিম একজন 
আইনজীবীর সােথ কথা বলেত চাই।” আপনার বয়স 
যিদ ১৮ বছেরর কম হয়, আপিন আপনার বাবা-মা বা 
অিভভাবেকর সােথ কথা বলার ই²াও �কাশ করেত 
পােরন। একবার আপনার অিধকারªেলা উে¯খ 

করার পর, একজন আইনজীবীর সােথ েদখা না হওয়া 
পয�� পুিলেশর সােথ কথা বলেবন না। 

+ আপনার অিফসােরর নাম এবং ব�াজ নÂর িজেÃস 
করার অিধকার রেয়েছ। পুিলশ েদখেত পায় এমন 
জায়গায় আপনার হাত রাখুন। থামােনার, পালােনার, 
বা পুিলশ অিফসারেক ধরার েচ¦া করেবন না। 
শা� থাকুন এবং তক�  করেবন না। আপনােক যিদ 
পুিলেশর গািড়র কােছ বা েভতের রাখা হয়, এবং 
পুিলশ অিফসার আপনার সামেন না থাকেলও এবং 
আপাতদিৃ¦েত আপনার িনেজেক একা মেন হেলও, 
মেন রাখেবন েয আপিন যা-ই বেলন না েকন তা 
েরকড�  করা হেত পাের।

+ েকােনা িমথ�া তথ� েদেবন না।

+ আপনার কােছ েসলেফান থাকেল, আইন �েয়াগকারী 
একিট ওয়াের� ছাড়া বা আপনার অনুমিত ব�তীত েস 
যÅিট সাচ�  করার অনুমিত পােব না।   

যিদ আপনােক ে�ফতার করা হয়:
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