Further information

aিতিরk তথ

Please ask VIA

aনুgহ কের িভ আi e- ক বলুন

if you would like any further information

যিদ আপিন aিতিরk তথ চান

or if there is anything you are unsure
about.

aথবা আপিন কান ব াপাের িনি ত নন সরকম িকছু
থােক।

You may also wish to contact Victim
Support Scotland (VSS),
a voluntary organisation
that offers practical and emotional support
to those affected by crime.

Telephone:
0845 60 39 213 during office hours 0845
30 30 900 evenings and weekends
www.victimsupportsco.org.uk

আপিন iেc করেল িভিkm সােপাট্ sটল ােnর (িভ eস
eস) সােথo যাগােযাগ করেত পােরন
য eক

scােসবী সংsা

aপরাধ আkাnেদর কাযকরী eবং মানিসক সহায়তা িদেয়
থােক।
িটেলফানঃ
0845 60 39 213 কাযালয় চলাকালীন
0845 30 30 900 সn া eবং সpাহােn।

www.victimsupportsco.org.uk

VIA can put you in touch with other
organisations too.

িভ আi e আপনােক aন ান সংsার সােথo যাগােযাগ কের
িদেত পাের।

Contact VIA

িভ আi e-র সােথ যাগােযাগ করুন

You can contact your local VIA office at the
telephone number on the enclosed letter.

আপিন সংযুk পেt দoয়া নmের টিলেফােনর মাধ েম
আপনার sানীয় িভ আi e কাযালেয় যাগােযাগ করেত
পােরন।
িবকেl আপিন aনুgহ কের যাগােযাগ করুন িভ আi e
ন াশেনল েমর সােথঃ

Alternatively please contact the VIA
National Team:
by telephone on
0131 243 3027 or 0844 561 3701
by fax on 0844 561 4180
or by e-mail at
_vianationalteam@copfs.gsi.gov.uk

টিলেফােনর dারা ei নmের
0131 243 3027 aথবা 0844 561 3701
by fax on 0844 561 4180

aথবা i- মল dারা
_vianationalteam@copfs.gsi.gov.uk

Information and advice

তথ eবং পরামশ

If you are affected by crime,

যিদ আপিন aপরােধর িশকার হন,

you may become involved with the criminal
justice system.
This can be stressful and confusing when
you are also coping with the physical and
emotional effects of crime.
Victim Information and Advice (VIA) is
part of the Crown Office and Procurator
Fiscal Service.
The Procurator Fiscal is responsible for
investigating and prosecuting crime in
Scotland.

aপরাধীর িবচার ব বsা সে জিড়ত হেয় যেত পােরন।
eটা পীড়াদায়ক eবং িব ািnমূলক হেত পাের যখন আপিন
aপরােধর শারীিরক o মানিসক pভােব িবপযs।

িভিkm inফr মশn en্ e ভাis

(িভ আi
e) kাuন aিফস en pািকuেরটর িফs কl সািভs-eর
eক a ।

sটল ােn aপরােধর তদn করা eবং তার িবরুেd
মামলা রুজু করার দািয়t pািকuেরটর িফs কl-eর।

VIA staff are not prosecutors.

িভ আi e কমচারীরা uিকল নন।

Our job is to assist victims, witnesses and
also, in certain cases of sudden,
unexpected or crime-related deaths, the
nearest relatives.

আমােদর কাজ হেc িনপীিড়ন বা aপরােধর িশকার,
সাkী eবং িকছু িনিদ kেt যমন আকিsক,
apত ািশত বা aপরাধ সmিকত মৃতু েত িনকটতম
jািতেকo সহায়তা করা।

“I found your service and staff very helpful
at all times, especially as I have had no
previous experience of our legal system.”

“আমার কােছ আপনােদর পিরেষবা eবং কম েদর
সবসময়i খুবi সহায়ক মেন হেয়েছ, িবেশষ কের
যেহতু আপনােদর আiন ব বsা সmেক আমার
কান পূব aিভjতা নi। ”

What VIA can do

িভ আi e কী করেত পাের

VIA can help you by:

িভ আi e আপনােক সাহায করেত পােরঃ

• providing information and advice about
how the criminal justice system works and
what you can expect

• কীভােব aপরােধর িবচার ব বsা কাজ কের eবং
আপিন কী pত াশা করেত পােরন স সmেক তথ o
পরামশ িদেয়

• keeping you updated on the progress of
your Case

• আপনার মামলার agগিত সmেক হালনাগাদভােব

• helping you get in touch with
organizations that can offer you practical
and emotional support

• যারা কাযকরী o মানিসক সহায়তা দয় সi

aবগত কের

সংsাগুেলার সােথ সংsশ রাখেত সহায়তা কের

• discussing what support may be available • যিদ মামলা িবচার পযn গড়ায় তেব তথ -pমাণািদ
to help you give evidence or attend court if
দািখেলর kেt বা আদালেত হািজর থাকেত আপনােক
the case goes to trial. This can include
সাহায করেত কী ধরেণর সহায়তা পাoয়া যােব স
arranging for you to be shown round the
ব াপাের আেলাচনা কের। আপনার জন আদালেত
court before a trial
িবচাের হািজর করােনার ব বsা eেত anভু k।
If at any point you do not want VIA’s help,
just let us know.
If you then change your mind, please
contact us.

যিদ কান িবষেয় আপিন আমােদর সহায়তা না চান,
শুধমু াt আমােদরেক জানেত দেবন।
যিদ আপিন আপনার িসdাn পিরবতন কেরন, aনুgহ
কের আমােদর সােথ যাগােযাগ করেবন।

Who we can help

কােদরেক আমরা সাহায করেত পাির

িভ আi e pািকuেরটর িফs কl-eর কােছ পশ করা
িববরণ মেত aপরােধর িশকার eবং সাkীেদরেক সাহায কারী
যুk িবষয়গুিল হেcঃ
• গাহs িনপীড়ন
• জািতগত বা ধম য় ভােব pেরাচনার aপরাধ
• যৗনতা সmিকত aপরাধ
• িনপীিড়ত িশশু eবং সাkী
• aন ান গুরত
ু র aপরাধ
আমােদর
সহায়তার
আেরা ktঃ
We also help:
• মৃতু র kেt িনকটতম আtীয় যখােন aপরাধ সংkাn
• Nearest relatives in cases of deaths
which may involve criminal proceedings, or আiিন pিkয়া, aথবা যিদ pাণঘাতী দুঘটনা aনুসnান বা
ব াপক তদেnর ব াপার থােক।
if there is to be a Fatal Accident Inquiry or
VIA helps victims and witnesses of
crimes reported to the Procurator Fiscal
which involve:
• Domestic abuse
• Racist or religiously aggravated crime
• Sexual offences
• Child victims and witnesses
• Other serious crime

extensive investigation.
• Vulnerable victims or witnesses. A person
may be considered vulnerable if they need
additional support; for example, if English
is not their first language, or they need
support to give evidence or help getting
into court.
“The service you are providing is essential.
I dread to think how we would have coped
without your support.”

• aবলা বা দুবল কান িনপীিড়ত বা সাkী। কান ব িkেক
দুবল িবেবচনা করা যােব যিদ তার aিতিরk সহায়তা
pেয়াজন হয়; যমন, iংরাজী যােদর pথম ভাষা না হয়,
বা pামািণক তথ পেশর জন বা আদালেত হািজর থাকার
জন সহায়তা pেয়াজন।
“ য পিরেষবা আপনারা pদান করেছন তা খুবi pেয়াজনীয়।
আিম ভাবেত ভয় পাi য কী ভােব আমরা আপনােদর
সহায়তা ছাড়া eঁেট uঠেত পারতাম। ’’

Please note
• VIA cannot decide or influence who is
prosecuted for a crime or what they are
charged with.
The Procurator Fiscal (the fiscal) makes
this decision based on the evidence
available and whether it is in the public
interest to prosecute.
(The public interest means that
the fiscal will look at the case from all
angles –
from the point of view of the wider
community as well as of the victim and the
accused).

aনুgহ কের লk করেবন
• িভ আi e িসdাn িনেত পাের না বা pভািবত করেত পাের
না য ক aপরােধর জন কার িবরুেd মামলা রুজু করা
হেc aথবা তােদরেক কন aিভযুk করা হেc।
pািকuেরটর িফs কl (দ িফs কl) pাp তথ -pমাণািদর
uপর িভিt কের িসdাn নয় য eটা জনsােথ মামলা রুজু
করা িকনা।
(জনsাথ-eর aথ হেc য
িফs কl মামলা েক সবেকাণ থেক িবেশষ কের বৃহtর সমাজ eবং যতদূর সmব িনপীিড়ত eবং
aিভযুেkর দৃি েকাণ থেক দখেব।

• It is not possible for someone affected by • ei aপরােধর dারা আkাn কােরা dারা ‘’aিভেযাগ
তু েল নoয়া’’ সmব নয়।
a crime to "drop the charges".
The fiscal makes this decision.

িফsক াl ei িসdাn

নন।

• VIA cannot offer counselling or financial
support,

• িভ আi e পরামশ বা আিথক সহায়তা িদেত পাের না,

although we can put you in touch with
other agencies that may be able to help.

যিদo আমরা আপনােক aন ান সংsাগুেলা যারা সাহায
করেত সমথ তােদর সােথ সংsেশ আনেত পাির।

