At the trial, the judge will listen to all the
evidence

িবচার চলাকালীন িবচারক সমs সাk pমাণ শুনেবন

and decide whether the verdict is guilty,
not guilty or not proven.

eবং রােয়র িসdাn নেবন য aিভযুk aপরাধী না
িনরপরাধী aথবা pমাণাভােব মুk।

If not guilty or not proven,

যিদ িনরপরাধী বা pমাণাভােব মুk হয়,

the accused can leave court and that is the
end of the case.

aিভযুk আদালত ছাড়েত পােরন eবং মামলার eখােনi
পিরসমািp হয়।

See Stage 4 for what happens if the
accused is found guilty.

যিদ aিভযুk aপরাধী pমািণত হয় তেব sর 4 লk
করুন।

Additional support
If your first or preferred language is not
English,

aিতিরk সহায়তা
যিদ আপনার pথম aথবা বাছাi করা ভাষা iংরাজী হয়,

you may need an interpreter to explain
what is being said in court or to help you
give evidence.

আদালতা কী বলা হেc তা ব াখ া করার জন aথবা
সাk -pমাণািদ পেশর জন সাহায করার জন আপনার
eকজন দাভাষীর pেয়াজন হেত পাের।

This may be necessary even if you know
enough English for everyday life.

eমন কী যিদ দনিnন জীবেনর জন যেথ iংরাজী
জানেলo eটা pেয়াজন হেত পাের।

You may also need to have any
documents,
such as letters from the fiscal, given to you
in your preferred language.
Anyone who gives evidence in court must
first promise to tell the truth.
You can give this promise in a way that fits
with your religion, language or culture.

আপনার য কান নিথ pেয়াজন হেত পাের,
যমন িফs কেলর কাছ থেক আপনার পছn করা ভাষায়
আপনােক দoয়া পt iত ািদ।
য কu আদালেত সাk িদেত আসেব তােক সত বলার
জন শপথ িনেত হেব।
আপিন সi শপথ িনেজর পছেnর পdিতেত িনেত পােরন যা
ধম, ভাষা বা সংsিতর
পেk যথাথ হেব।
ৃ

VIA can help arrange additional support
including getting into the court,

আদালেত হািজর করােনা সহ িভ আi e আপনার জন
aিতিরk সহায়তার ব বsা করেত পাের,

or may be able to apply for you to get help
when giving evidence.

aথবা সাk দoয়ার সময় আপনার সহায়তার ব বsার জন
আ বদন করেত পাের।

Please tell VIA if you have any concerns or
specific needs.

আপনার কান সমস া বা িনিদ pেয়াজেন aনুgহ কের িভ
আi ক বলুন।

We can then make sure that the fiscal is
aware of these.

আমরা তখন িফs কl ক স সmেক aবগত করােনা িনি ত
করেবা।

Stage 4

পযায় 4

Sentence

দ ােদশ

Sometimes, the judge sentences the
offender immediately after they have pled
or are found guilty.

কখেনা, িবচারক আসামীর জন দ িনধারণ কেরন তােদর
aিভেযাগ সাব s হoয়ার পর পরi।

Sometimes, the judge adjourns the case
(allows time) to consider more information
before sentencing.

কখেনা, িবচারক মামলা মুলতিব ঘাষণা কেরন (সমেয়র
aনুমিত দন) দ ােদশ ঘাষণার পূেব আেরা তথ িবচার
িবেবচনা করার জন ।

If the judge is considering a custodial
sentence (prison),

যিদ িবচারক কারাদ ( জল) িবেবচনা কেরন,

background reports must be obtained

তার প াতপেটর িববরণ পেত হেব

if the offender is under 21 or has not been
in prison before.

যিদ আসামীর বয়স 21 বছেরর নীেচ হয় বা পূেব কানিদন
কারাবাস কেরিন।

If a judge asks for a background report, or
other information,

যিদ িবচারক প াতপেটর িববরণ বা aন ান তেথ র জন
িনেদশ দন,

it does not necessarily mean they are
thinking of sending the offender to prison.

তার মােন ei নয় য আসামীেক জেল পাঠােনার জন ভাবা
হেc।

Sometimes a judge is simply considering
the best way of dealing with the case.

কখেনা eকজন িবচারক মামলা েক শুধু সেবাtম uপােয়
চালােনার িবেবচনা কেরন।

The judge will also decide whether the
offender will be imprisoned until the
sentence is passed.

িবচারক eটাo িসdাn নেবন য দ ােদেশর কাল aিতkাn
হoয়া পযn আসামী কারারুd থাকেব িকনা।

VIA will keep you informed of this if you are
not at court.

যিদ আপিন আদালেত হািজর না থােকন িভ আi eসব
ব াপাের আপনােক aবগত করেব।

Local Support Agencies

sানীয় সহায়তা সংsা

You may wish to contact:

আপিন যাগােযাগ করেত পােরনঃ

Victim Support Scotland which provides
practical and emotional support to all
victims of crime.

িভিkm সােপাট্ sটল াn যারা সমs aপরাধ লাি তেদরেক
কাযকরী বা ব বহািরক eবং মানিসক বা আেবিগক সহায়তা
pদান কের।

For local details,
contact 0845 60 39 213
(during office hours) or go to
www.victimsupportsco.org.uk
the Witness Service which provides
emotional and practical support to all
victims and witnesses, and their family and
friends, when attending court.
For local Witness Service details please
contact Victim Support Scotland.

sানীয় িবsািেরতর জন ,
যাগােযাগ করুন 0845 60 39 213
(কাযালয় চলাকালীন েসময়) aথবা িনmিিলখত কানায়
www.victimsupportsco.org.uk

ui নs সািভস সমs িনপীিড়ত o সাkীেদরেক, eবং তােদর
পিরবার o বাnবেদরেক আদালেত uপিsতকােল কাযকরী বা
ব বহািরক eবং মানিসক বা আেবিগক সহায়তা pদান কের।
িবsািরত sানীয় সাk পিরেষবার জন িভিkm সােপাট্
sটল াn-eর সােথ যাগােযাগ করুন।

VIA can also help put you in touch with
other support organisations.

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

Contact VIA

িভ আi e-র সােথ যাগােযাগ করুন

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।

please contact your local VIA office, at the
telephone number on the enclosed letter.

আপিন সংযুk পেt দoয়া নmের টিলেফােনর মাধ েম aনুgহ
কের আপনার sানীয় িভ আi e কাযালেয় যাগােযাগ করেত
পােরন।

Alternatively, please contact the VIA
National Team:

িবকেl আপিন aনুgহ কের যাগােযাগ করুন িভ আi e
ন াশেনল েমর সােথঃ

by telephone on 01389 739 557
by fax on 0844 561 4180
or by e-mail at
_vianationalteam@copfs.gsi.gov.uk

িটেলফােনর dারা ei নmের

01389 739 557 by fax on 0844 561
4180

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

Information and Advice
Victim Information and Advice (VIA)
has given you this leaflet
because you are the victim of, and/or
witness to, a crime which is going to trial.
This is to be a Summary Trial which will
take place in the District or Sheriff Court.

তথ eবং পরামশ
িভিkম inফরেমশn e e ভাis (িভ আi e)
আপনােক ei kাড়পt িদেয়েছ
কারণ আপিন aপরােধর িশকার eবং/aথবা সাkী যা
িবচারাধীন।
eটা িনণায়ক িবচারসভা হoয়া uিচত যা জলা aথবা
শিরফ কােট aনুি ত হেব।

District Courts in Scotland are being
renamed Justice of the Peace Courts.

sটল ােn জলা আদালতেক জািss ab দ িপs কাট নােম
পুনরায় নামকরণ করা হেয়েছ।

This change will happen at different times
in different parts of Scotland between
March 2008 and October 2009.

sটল ােnর িবিভn সমেয় িবিভn aংেশ মাচ 2008 থেক
aেkাবর 2009-eর ভতর ei পিরবতন aনুি ত হয়।

A Justice of the Peace, Stipendiary
Magistrate, or Sheriff, acting as a “judge”,
will decide the verdict and any sentence.
There is no jury.

eকজন জািss ab দ িপs, বতনভু ক ম ািজেs , aথবা
িবচারেকর ভূ িমকায় কাযরত শিরফ রায় eবং কান
দ ােদেশর িসdাn নেবন।
সখােন কান জুির নi।

This leaflet describes the stages of a
summary trial and tells you when
witnesses may have to attend court.

ei kাড়পt আপনােক িনণায়ক িবচারসভার sরগুেলা
বণনা করেব eবং কখন সাkীেদরেক হািজর হেত হেব তা
আপনােক বলেব।

Being involved in the criminal justice
system can be daunting and giving
evidence at a trial can cause stress and
anxiety.

aপরাধীর িবচার pিkয়ার জিড়ত হoয়া ভীিতpদ হেত পাের
eবং িবচাের সাk দoয়া ক ন চাপ o uেdগজনক বাধ
হেত পাের।

VIA can help you.
The leaflet VIA – How we can help
explains what VIA does and what we can
do to help you.
If you do not want VIA’s help, just let us
know.

িভ আi e আপনােক সাহায করেত পাের।

‘িভ আi e - আমরা কীভােব সাহায করেত পাির’ ei
kাড়পt িভ আi e কী কের থােক eবং আমরা আপনােক
সাহায করার জন কী করেত পাির সটা বণনা কের।
যিদ আপনার িভ আi e-eর সাহােয র pেয়াজন না হয়,
শুধু আমােদরেক জানােবন।

If you then change your mind, please
contact us.

যিদ আপিন আপনার িসdাn পিরবতন কেরন, aনুgহ কের
আমােদর সােথ যাগােযাগ করুন।

We hope this leaflet will answer some of
the questions you may have.

আমরা আশা কির য ei kাড়পt হয়েতা আপনার িকছু টা
pে র utর িদেত পারেব।

Please ask us if there. is anything else that
you would like to know or are unsure
about.

যিদ কান িকছু থােক যা আপিন জানেত চান বা কান
ব াপাের আপিন িনি ত নন aনুgহ কের বলেবন।

What information can the defence get?

বাদী আtপk সমথেন কী তথ পেত পাের?

Any statement that you gave to the police

য কান িববৃিত যা আপিন পুিলশেক িদেয়েছন

may be given to the defence solicitor in the
first few weeks after the case is reported to
the fiscal.

তা pথম কেয়ক সpােহর মেধ মামলা িফs কেলর কােছ
দািখল করার পর আtপk সমথনকারীর uিকলেক দoয়া
যেত পাের।

This is a normal and necessary part of the
procedure.

eটা pিkয়ার sাভািবক eবং pেয়াজনীয় a

It ensures the defence solicitor is aware of
all the evidence

eটা আtপkসমথনকারী আসামীর uিকলেক সমs সাk
pমাণ সmেক aবগত করােনা িনি ত কের

and can represent the accused fairly.

eবং aিভযুkেক যথাযথভােব uপsািপত করেত পাের।

In some cases, the witness statements and
contact details will not be given
immediately
or may be edited.
VIA can explain what has happened in
your case.

।

িকছু েkেt, সােk র িববৃিত eবং িবsািরত যাগসুt সােথ সােথ
দoয়া হেব না
aথবা সmািদত হেব না।
আপনার মামলায় কী ঘেটেছ িভ আi e eটার ব াখ া করেত
পাের।

The defence solicitor is also usually
entitled to receive details of any previous
convictions or pending cases

মূলতঃ আসামীর uিকল আেগকার কান দ বা সাজা aথবা
aমীমাংসীত মামলার িবsািরত তথ gহেণরo aিধকারী

which a witness may have.

যা সাkীর থাকেত পাের।

The court will not always allow this
information to be mentioned during a trial

িবচার চলাকালীন আদালত সবসময় ei তথ uেlখ করার
aনুমিত দেবন না

but may do so if it is relevant to the
evidence the witness will be giving.

িকn যিদ সাkী য তথ pমাণািদ পশ করেবন তার সে
pাসি ক হয় তেব আদালত aনুমিত িদেত পােরন।

Defence solicitors are not allowed to pass
any witness statements or contact details
to the accused.

আtপkসমথনকারী আসামীর uিকল সাkীর কান িববৃিতi
aথবা িবsািরত যাগসূt aিভযুেkর কােছ পঁৗেছ িদেত
পােরন না।

If you have any concerns about the
information that may have been passed to
the defence,

যিদ আপনার তথ সmেক কান uেdগ থােক যা আসামীর
কােছ চেল যেত পাের,

let VIA know.

তেব িভ আi e- ক জানান।

Statements to the defence solicitor
The defence solicitor (or someone working
for them,

আসামীপেkর uিকেলর কােছ িববৃিত

known as a precognition agent)

যােদর িpকgিনশন eেজn্ বা pাথিমক জরার জন িনযুk
pিতিনিধ বলা হয়)
আপনােক িববৃিত িদেত বলেত পােরন

might ask you to give a statement
(sometimes called a defence precognition).
They may ask you to go to their office
or may want to visit you at home or at
work.
You can ask for the meeting to be at a
place and at a time that is convenient for
you.
VIA can arrange for the meeting to be at a
police station or the fiscal's office if you
prefer.
You can also ask to have someone with
you.
You must give a statement if you are
asked to do so.
This gives the defence solicitor a better
idea of the evidence

আসামীপেkর uিকল (বা eেদর হেয় কাজ করেছন,

(কখেনা আসামীেক pাথিমক জরা বা িডেফn্ িpকgিনশn
বলা হয়)।
তারা তােদর কাযালেয় আসেত বলেত পাের
aথবা আপনার বািড়েত বা কমেkেt আসেত পাের।
আপিন আপনার সুিবেধমেতা জায়গায় বা সমেয় সাkােতর
জন বলেত পােরন।
িভ আi e আপনার পছnমেতা থানায় aথবা িফs কেলর
কাযালেয় আপনার জন সাkােতর ব বsা করেত পাের।
আপিন আপনার সে কাuেক নoয়ার জেন o বলেত পােরন।
আপনােক িববৃিত িদেত বলা হেল aবশ i তা আপনােক িদেত
হেব।
eটা আসামীপেkর uিকলেক সাk সmেক aিধকতর ভাল
ধারণা দেব

and helps them advise the accused how to
plead (guilty or not guilty).

eবং আtসমথেন কীভােব আেবদন করেব (aিভেযাগ sীকার
বা asীকার) aিভযুkেক স ব াপাের পরামশ িদেত সহায়তা
করেব।

This sometimes means that a trial can be
avoided,

কখেনা িবচার eড়ােনা যেত পাের বেল eটার মােন দঁ াড়ােত
পাের,

or that your evidence is agreed so you do
not have to go to court at all.

aথবা আপনার সাk eমনভােব eকমেত uপনীত হেত পাের
য আপনােক আদালেত আেদৗ যেত হেব না।

The sections that follow explain the
different stages of the court process.

aধ ায় বা ধারাগুেলা আদালত pিkয়ার িবিভn sর বা
পযায়েক aনুসরণ কের।

Stage 1

পযায় 1

Pleading Diet
(witnesses do not have to attend)

িবচারসভায় আেবদন করা

The person accused of the crime (the
accused) has to say if they plead guilty or
not guilty to the crime.

aপরােধ aিভযুk ব িk (aিভযুk) বলেত হেব য স
aপরাধ sীকার বা িনরপরাধী িহসােব আেবদন করেছ িক
না।

The accused may not appear in court at
this stage

aিভযুk ei পযােয় আদালেত হািজর নাo হেত পােরন

as in some cases this plea will be made in
writing

(সাkীর uপিsিতর pেয়াজন নi)

যেহতু িকছু kেt ei আেবদন িলিখতভােব করা হেব।

• Guilty
If the accused pleads guilty the judge will
sentence them immediately or after more
information is considered.

• aপরাধী
যিদ aিভযুk aপরাধ sীকার কের িবচারক তােদরেক
তtkণাতi aথবা আেরা িকছু তথ িবেবচনা করার পর দ
দেবন।

This means that there is no trial and
witnesses do not normally have to attend
court.

তার মােন ei য কান িবচারসভা aনুি ত হেc না eবং
sভাবতঃ সাkীেক আদালেত হািজর হেত হেব না।

• Not Guilty
If the accused pleads not guilty,

• িনরপরাধী
যিদ aিভযুk aপরাধ sীকার না কের,

the court will set two dates:

তেব আদালত দুেটা তািরেখ বসেবঃ-

an Intermediate Diet and a Trial Diet

anবত কালীন শুনানী eবং িবচার সভা

(more information about these hearings is
given at Stages 2 and 3).

(ei শুনানীগুেলা সmেn আেরা তথ পযায় 2 eবং 3 ত
দoয়া আেছ)।

The judge decides what will happen to the
accused before the next court date.

পরবত শুনানীর িদনগুেলার পূেব aিভযুেkর কী হেব সটা
িবচারক ক করেবন।

The accused will be remanded in custody
(kept in prison)

aিভযুk িবচারাধীন হাজেত ( জেল রিkত) থাকেব

or released on bail (released on condition
that they do not re-offend).
VIA will tell you what decision the judge
makes.
A list of prosecution witnesses is made
available to the defence lawyers.

aথবা শতাধীন জািমেন (তারা যােত পুনরায় য়াiন ল েন
িলp হেত না পাের সi শেত) মুk হেব।
িবচারক কী িসdাn নন িভ আi e সটা আপনােক জানােব।
আসামীর uিকেলর কােছ মামলার সাkীর eক
পাoয়া যােব।

তািলকা

Intermediate Diet

পযায় 2
anবত কালীন সভা বা শুনানী

(witnesses do not have to attend)

(সাkীর uপিsিতর pেয়াজন নi)

The accused is again asked to say
whether they plead guilty or not guilty.

aিভযুk ব িk পুনরায় িজেjস করা হেব য স aপরাধ
sীকার বা িনরপরাধী িহসােব আেবদন করেছ িক না।

Stage 2

• Guilty
If the accused pleads guilty,

• aপরাধী
যিদ aিভযুk aপরাধ sীকার কের

the judge will sentence them immediately
or after more information is considered.

িবচারক তােদরেক তtkণাতi aথবা আেরা িকছু তথ
িবেবচনা করার পর দ দেবন।

This means that there is no trial

তার মােন ei য কান িবচারসভা aনুি ত হেc না

and witnesses do not normally have to
attend court.

eবং sভাবতঃ সাkীেক আদালেত হািজর হেত হেব না।

• Not Guilty
If the accused pleads not guilty,

• িনরপরাধী
যিদ aিভযুk aপরাধ sীকার না কের,

there is an opportunity for both the
prosecution and the defence to agree
certain evidence

মামলা চালােনা eবং আসামী uভেয়রi িনিদ সােk eকমত
হoয়ার সুেযাগ রেয়েছ

and/or to ask for more time to prepare for
trial.

eবং/aথবা িবচােরর psিতর জন আেরা সময় চাoয়ার
সুেযাগ রেয়েছ।

The judge will now decide whether the
accused will be remanded in custody or
released on bail until the trial.

িবচারসভা পযn aিভযুেkর কী হেব সটা িবচারক ক
করেবন য aিভযুk িবচারাধীন হাজেত থাকেব না জািমেন
মুk হেব।

VIA will let you know the decision.

িভ আi e আপনােক িসdাnটা aবগত করেব।

If the accused is released on bail,

যিদ aিভযুk জািমেন মুk হয়,

the trial must start within a reasonable
time.
If the accused is remanded in custody,
the trial must start within 40 days of the
first court appearance.
This can only be extended in certain
limited circumstances.

িবচার eকটা যুিkযুত সমেয়র মেধ শুরু হেত হেব।

যিদ aিভযুk িবচারাধীন হাজেতর হফাজেত থােক,
িবচার আদালেত pথম হািজরার 40 িদেনর মেধ aবশ i
শুরু হেত হেব।
eটা eকমাt িনিদ সীিমত পিরিsিতেত বিধত হেত পাের।

Stage 3

পযায় 3

Trial Diet

িবচার সভা

(witnesses must attend)

(সাkীেক aবশ i uপিsত থাকেত হেব)

If you are needed to give evidence,

যিদ আপনােক সাk -pমাণ পশ করেত বলা হয়,

you will be sent a witness citation (letter),
giving a date and time when you must
attend court.

আপিন আদালেত আপনার আবিশ ক হািজরার তািরখ eবং
সময় িদেয় সাkীর uেlখনামা (পt) পাঠােবন।

You may have to wait some time at court
before you are asked into the courtroom.

আদালতকেk ডাকার পূেব আপনােক আদালেত িকছু সময়
aেপkা করেত হেত পাের।

Depending on how the trial progresses,

িবচােরর agগিতর uপর িনভর কের

you may not be needed to give evidence,

আপনােক সাk pমাণ পশ করার pেয়াজন নাo হেত পাের,

or you may be required to attend on
another day

aথবা আপনােক aন আেরক
pেয়াজন হেত পাের।

িদেন uপিsত হoয়ার

