
 
 

 
 

 

 

 

আইনি পনিষেবা সংক্রান্ত আপিাি অনিষ াগ 

সমাধাষি আইনি িযায়পাল সাহা য কিষে 

পাষি 

আমিা  া  া কনি  

আইনি িযায়পাল আইনি পনিষেবা সংক্রান্ত আনিত অনিষ াগসমূহ সমাধাি কষি। এমি টি হষত পাষি য  

আপিাি আইিজীবী সম্মত শতত  অিু ায়ী কাজ কিষত বযর্ত হষয়ষেি, অিুসন্ধাষি দ্রুত সাড়া যেিনি বা 

আপিাষক স্পষ্ট বযাখ্যা প্রোি োড়াই তাষেি নি বানড়ষয় নেষয়ষেি। যকাি একটি আইনি পনিষেবা পাবাি যেষে 

সম্ভবত আপিাি এমিটি মষি হষয়ষে য  আপিাষক অষ ৌনিকিাষব যসটি প্রতযাখ্যাি কিা হষয়ষে বা আপিাষক 

এমি একটি পনিষেবা যমষি নিষত বাধয কিা হষয়ষে য টি আপনি চািনি।   

আমিা আপিাি অনিষ াষগি তেন্ত কিষবা এবং একটি িযা য িলািষল উপিীত হষত সংনিষ্ট সকল তর্য বা 

ঘটিা খ্নতষয় যেখ্ষবা। আমিা একটি স্বাধীি, নিিষপে প্রনতষ্ঠাি এবং আমিা কাষিা পে অবলম্বি কনি িা। 

আমিা  নে সাবযস্ত কনি য  আপিাি প্রাপ্ত পনিষেবা িযায়সঙ্গত হয়নি তাহষল আপিাি আইিজীবী বা আইনি 

প্রনতষ্ঠাি য ি যসটি  র্া র্িাষব কষিি আমিা যসটি নিনিত কিষত পানি।    

আমষেি পনিষেবা সমূহ গ্রাহকষেিষক নবিা মূষলয প্রোি কিা হয়। 

ককাি ককাি নবেষয়ি সমাধাষি আমিা সাহা য কিষে পানি?  

আইনি সংক্রান্ত নবেষয়ি উপি আনিত িািা ধিষেি অনিষ াগ আমিা তেন্ত কিষত পানি। য মি একজি 

আইিজীবী য িাষব একটি উইল বা পানিবানিক সমসযা নিষয় কাজ কষিষেি যসটিষত, আপনি একটি ঘি যকিা 

বা যবচাি যেষে  নে বাষজ যসবা যপষয় র্াষকি যসষেষে বা আপনি বযনিগত ইঞ্জনুি যেইম (পাষসতািাল ইঞ্জনুি) 

কষি র্াকষল যস যেষে।  

আইনি িযায়পাল (নলগযাল 

অম্বডুসমযাি) 

সাহাষ যি জিয আমিা 
আনি 



 
 

 
 

সকল ধিষেি আইিজীবীষেি বযাপাষি আনিত অনিষ াগ আমিা তেন্ত কিষত পানি; য মি সনলনসটি, 

বযানিস্টাি, লাইষসন্স কিিষয়ন্সাি, কস্ট ল’ইয়াি, নলগযাল এনিনকউটিি, যিাটািী, পযাষটন্ট এটনিত, যেড মাকত  

এটনিত, আইনি পনিষেবা প্রোিকািী প্রনতষ্ঠাি ও যকাম্পানিসমূহ।   

আমিা আপিাষক সাহাষ য কিষত পািষবা নকিা যসটি জািষত অিুগ্রহ পূবতক এই প্রচািপেটিি যপেষি প্রেত্ত 

য াগাষ াষগি ঠিকািা অিু ায়ী আমাষেি সাষর্ য াগাষ াগ করুি।  

 

আমাষেি পনিষেবা কািা বযবহাি কিষে পািষবি?  

জিসাধািষেি য  যকউ এবং এষকবাষি েুদ্র বযবসায়ী প্রনতষ্ঠাি, োতবয সংস্থা, োব ও োষ্ট সমূহ এই পনিষেবা 

নিষত পািষবি।  

আপনি আমাষেি সাষর্ সিাসনি য াগাষ াগ কিষল যসটিষক আমািা প্রাধািয নেই তষব আপনি আপিাি যকাি 

বনু্ধবান্ধব, আত্মীয় স্বজি বা অিয কাউষক আপিাি হষয় আমাষেি সাষর্ য াগাষ াগ কিষত বলষত পাষিি।  

 

আমিা সাহা য কিষে িা পািষল নক হষব?  

আমিা আপিাষক সাহাষ য কিষত সেম িা হষল অিযািয য  সব প্রনতষ্ঠাি আপিাষক হয়ত সাহাষ য কিষত 

পািষব আমিা তাষেি সাষর্ আপিাি য াগাষ াগ স্থাপি কষি নেব। উোহিেস্বরূপ, সনলনসটর্ স যিগুষলশি 

অর্নিটি ও বাি স্টযান্ডাডত  যবাডত  আমাষেি েমতাি বাইষিি নবেয় সমূহ সমাধাি নেষত পাষি। 

 

নিষমাক্ত পেষেপসমূহ আপিাষক গ্রহণ কিষে হষব  

পেষেপ ১: আপিাি আইিজীবীষক জািাি  

আপিাি আইিজীবীি উনচত আপিাষক  ুনিসঙ্গত যসবা প্রোি কিা ও আপিাি সাষর্ িযা য আচিে কিা। 

তষব কখ্িও কখ্িও যসগুষলা ঠিকঠাক মত িাও হষত পাষি।  



 
 

 
 

প্রাপ্ত যসবাি বযাপাষি আপনি সন্তুষ্ট িা হষল যসটি আপিাি আইিজীবীষক জািাি  াষত কষি নতনি যসটি 

শুধিাষিাি একটি সুষ াগ পাি। অনিষ াগ সংক্রান্ত নবেষয় সমাধাষিি জিয তাষেি নিজস্ব পদ্ধনত কীিাষব কাজ 

কষি যসটি প্রষতযক আইিজীবীনিই বযাখ্যা কিা উনচত হষব ।    

আমাষেি সমৃ্পি হবাি পূষবত আপিাি আইিজীবীষক অবশযই আপিাি অনিষ াষগি সমাধাষিি সুষ াগ যেয়া 

উনচত হষব। সমসযা জািষত পািাি  র্া শীঘ্রই সম্ভব আপনি আপিাি আইিজীবীি নিকট অনিষ াগ তুষল 

ধিষবি- েীঘত নেি ধষি যসটি যিষল িাখ্ষবি িা।  

আপনি আপিাি আইিজীবীি সাষর্ য াগাষ াগ কিষত যকাি অসুনবধাি সম্মুখ্ীি হষল এবং আপিাি পিবতী 

কিেীয় নক যস নবেষয় নিনিত িা হষল অিুগ্রহ পূবতক আমাষেি সাষর্ য াগাষ াগ কিষবি। 

 

 পেষেপ ২: ককাি একটি নবেষয় সমাধাষিি জিয আপিাি আইিজীবীষক সময় নেি  

অনিষ াগ সমাধাষি আপিাি উনচত হষব আপিাি আইিজীবীষক সষবতাচ্চ আট সপ্তাহ প তন্ত সময় যেয়া। নতনি 

 নে এই সমষয়ি মষধয আপিাি প্রতযাশা অিু ায়ী অনিষ াষগি সমাধাি নেষত িা পাষিি তাহষল তখ্ি আপনি 

আমাষেিষক সমৃ্পি কিষত পাষিি।   

  

পেষেপ ৩: অনিষ াগটি আমাষেি কাষি নিষয় আসা  

আপিাি আইিজীবীি সাষর্ সমাধাষিি যচষ্টায় বযর্ত হবাি পি  র্াশীঘ্রই সম্ভব আপনি আমাষেি কাষে 

আসষবি। তাষেি কাে যর্ষক প্রাপ্ত চূড়ান্ত প্রতুযত্তষি আপনি সন্তুষ্ট িা হষল অনিষ াগটি আমাষেি কাষে োনখ্ল 

কিষত আপনি েয় মাস প তন্ত সময় পাষবি।  

এোড়াও, সমসযাটি অবশযই ৬ই অষটাবি ২০১০ তানিষখ্ বা এি পষি হষত হষব বা,  নে সমসযাটি এি পূষবত হষয় 

র্াষক তাহষল নবেয়টি এমি য  যসটি (সমসযাটি) অবশযই ৬ই অষটাবি ২০১০ এি পূষবত আপনি জািষত 

পাষিিনি।  



 
 

 
 

আপনি  খ্ি আমাষেি সাষর্ য াগাষ াগ কিষবি তখ্ি আমিা আপিাি কাে যর্ষক ও আপিাি আইিজীবীি 

কাে যর্ষক তর্য জািষত চাইষবা। নক হষয়ষে এবং কখ্ি যসটি হষয়ষে যস বযাপাষি আপনি  যকাি নচঠিপে ও 

ইষমইল বা যকাি যিাট যিষখ্ র্াকষল যসগুষলাি একটি প্রনতনলনপ িাখ্ষবি। আপনি আমাষেি সাষর্ য াগাষ াগ 

কিষল নিষনাি তর্যাবলী সিবিাহ কিষল যসটি উপকাষি আসষব: 

 সংনিষ্ট আইিজীবী বা আইনি প্রনতষ্ঠাষিি িাম ও ঠিকািা;   

 প্রর্ম য  তানিষখ্ আপনি আপিাি অনিষ াগ সম্পষকত  তাষেিষক জানিষয়ষেি যসটি;  

 আপিাি আনিত অনিষ াগটিি সমসযা সম্পষকত  প্রর্ম য নেি আপনি অবগত হষয়ষেি যসটি;   

 তাষেি কাে যর্ষক প্রাপ্ত প্রতুযত্তষিি নবস্তানিত।  

 

আমাষেি কাষি কাগজপত্র পাঠাষিা 

অিলাইি যস্টাি য মি মাইষক্রাসিট স্কাই ড্রাইি, এি ড্রাইি ও লাইি ড্রাইি যর্ষক কাগজপে আমিা গ্রহে 

কনিিা। এি পনিবষতত  কাগজপে একটি ইষমষল এটাচ কষি পাঠাষবি।   

নবকল্পতায়, আপনি ডাক য াষগ আপিাি কাগজ পে পাঠাষত পাষিি। অিুগ্রহ পূবতক শুধমুাে প্রনতনলনপ পাঠাষবি 

কািে আমিা আমাষেি জিয কাগজপেগুষলা স্কযাি কষি িানখ্ আি মূল কাগজপে ধ্বংস কষি যিনল। আপিাি 

অনিষ াষগি সাষর্ সম্পনকত ত যকাি গুরুত্বপূেত কাগজপষেি একটি প্রনতনলনপ কষি িাখ্ষবি (নচঠি, নববনৃত, 

অনিনসয়াল কাগজপে বা সাটিত নিষকটসমূহ)  

 

আমিা ক  সব বযবস্থা নিষে পানি  

য টি িযা য যসটিষত সবাি একমত হওয়াি মষধয নেষয় অনধকাংশ অনিষ াগসমূহ দ্রুত ও  অিািষু্ঠানিকিাষব 

সমাধাি কিা হয়। েিকাি হষল আমিা আষিা আিুষ্ঠানিক তেন্ত কমত চানলষয় য ষত পানি তষব যসষেষে যবশী 

সময় যলষগ য ষত পাষি।  



 
 

 
 

আমিা  নে সম্মত হই য  আপিাি আইিজীবী কতৃত ক প্রেত্ত যসবা সষন্তােজিক হয়নি তাহষল আমিা তাষেিষক 

 া  া বলষত পানি:  

 আপিাি কাষে েমা চাইষত; 

 আপিাি পাওয়াি য াগয য  যকাি কাগজপে আপিাষক নিনিষয় নেষত বলা;  

 আপিাি জিয আষিা কাজ কিা,  নে নকিা তাি মাধযষম সমসযাি সমাধাি হয়;  

 আপিাি নলগযাল নিস যিিত প্রোি বা কমাষিা; বা  

 আপিাি েনত হষল যসজিয েনতপূিে প্রোি বা আপিাি সাষর্  নে অিযায় কিা হয় যসজিয েনতপূিে 

প্রোি (এটি সষবতাচ্চ £৫০,০০০ প তন্ত য  যকাি পনিমাে অর্ত হষত পাষি তষব আমিা সাধািেত য  

পনিমাে অর্ত প্রোষি েিা িিা কনি যসটি £১,০০০ এি নিষচ)।  

 

 


