
তথ# ও %মাণ সংর,েণর জন# পরামশ2 

আপিন হয়ত এমন িকছ,  -দেখেছন বা জােনন যা অনুস8ান বা তদে9 সাহায: করেত পাের।

স=ব হেল ?ৃিত টাটকা থাকা অবCােতই যা EাসিFক মেন হেG তা আপনার িলেখ রাখার -চIা করা উিচত।

িনেচ িকভােব আইনত ব:বহাযL: -রকডL  রাখেত হয় -স ব:াপাের িকছ,  পরামশL -দওয়া হেয়েছ।

িEয়জন হারােনা পিরবােরর সদস:েদর Pতির করা -যেকােনা দিললই সব /রQা পাওয়া ব:িR /িকS সাQী 
অনুস8ােন Eকাশেযাগ: হওয়ার স=াবনাই -বিশ।/-ফৗজদাির বা -দওয়ানী মামলা এবং তদ9

এরকম -কােনা দিলল Pতির করার আেগ আইনগত পরামশL -নওয়া ভােলা। ,একদম YরZেত ,অতএব

অথবা (1111 7263 020)উিকল -খ[াজার -Qে\ আেরা পরামশL বা সাহােয:র জন: দয়া কের চ:াির] ইনেকােয়^ 
-যাগােযাগ করZন। (7473 8969 020  ) নথL -কনিসংটন ল -স_াের 

িকভােব %মাণ 7রকড2  করেবন।

1. Yেনেছন তা তািরখ ও সময় অনুসাের িলেখ/আপিন যা -দেখেছন ,আপনার মাত̀ভাষা ব:বহার কের 
এ] পিরbার হওয়া Eেয়াজন -য আপিন িনেজ িকছ,  -দেখেছন না অন: কােরার -থেক তথ:] ,রাখ,ন 
-য -Qে\ -সই ব:িRেক িচিcত করেত হেব। ,-পেয়েছন

2. -পশা ও -যাগােযাগ মাধ:েমর িববরণ ,এ ব:াপাের যিদ কােরার সােথ কথা বেল থােকন তাহেল তঁার নাম 
এবং তঁারা -সই তথ:] ;ব8,  ,-gGােসবক ,িক অিফসার ,পুিলশ অিফসার ,উদাহরণ ,িলেখ রাখ,ন 
নিথভ, R কেরেছন িকনা তাও িলখ,ন।

3. যা -দেখেছ বা Yেনেছ বেল জািনেয়েছ তা -যাগ না করেত। তারা যথাসাধ: -চIা করZন -লােক আপনােক 
তঁােদরেক বলুন িনজg -রকডL  রাখেত ও এ] আলাদাভােব নিথবh করZন।

4. আপিন যা -দেখেছন বা Yেনেছন তার সiে8 আংিশক বা পুেরা তথ: -দওয়া িনেয় যিদ আপিন িচি9ত 
তাহেল আপনার উেjগ িলেখ রাখ,ন। ,থােক◌্ন

5. হােত -লখা বা) এই দিলল] – নিথ]র িনেচ নিথ] িলিপবh করার তািরখ ও সময় িলখ,ন 
সুরিQত জায়গায় রাখ,ন। (ইেলকmিনক

6. িকS তা করার সমেয় মেন কের ,আপনার পের আেরা িকছ,  তথ: মেন পড়েল নিথেত -যাগ করেত পােরন 
তািরখ -যাগ করZন।

7. তাহেল অবশ:ই তা -কােনা যেTর হাডL  ,-রকpডqং ইত:ািদ -রেখ থােকন ,আপিন যিদ EাসিFক -কােনা ছিব 
তাহেল পরামশL ,rাইেভ -সভ কের রাখ,ন। আপিন যিদ িনিsতভােব না জােনন তা িকভােব করেত হয় 
িনন। 

তথ:] আপনার Eেয়াজনীয় মেন হেG িক হেG না তা িনেয় িচ9া করেবন না। আtন লাগার িদন]েত 
অথবা তার পূবL বা পরবতীv  সময়কােল যারা িকছ,  -দেখেছন বা Yেনেছন -সই সব -লােকর -থেক যত -বিশ 
এমনিক তার মেধ: সুরQা সiে8 উেjেগর তথ:ও পেড়। ,স=ব তথ: -জাগাড় করা tরZwপূণL 


