আইনি সহায়তা সংক্রান্ত প্রায়শই নিজ্ঞানসত প্রশ্নাবলী
আপনি যে তথ্যটি খুঁজছেি তা েনি এই পৃষ্ঠায় িা থ্াছে, বা আপিার েনি অিয যোছিা প্রশ্ন
থ্াছে, তাহছে অিগ্রহ েছর coronial.response@justice.govt.nz এ ইছেইে েছর বা 0800 88
88 20 িম্বছর য াি েছর েছরানিয়াে পনরছেবার সাছথ্ যোগাছোগ েরুি।
এই পৃষ্ঠায়, আপনি নবচার েন্ত্রে দ্বারা অথ্থানয়ত আইিজীবীছির যথ্ছে আইনি সহায়তায় স্থািান্তর
সম্পছেথ নেে প্রায়শই নজজ্ঞানসত প্রশ্নাবেী (FAQ)'র উত্তর পাছবি।
আইনি সহায়তা কী?
আইনি সহায়তা হে আইনি সাহােয এবং প্রনতনিনিছের জিয অথ্থ প্রিাছির জিয সরোরী অথ্থায়ি,
সািারণত এেি যোছেছির জিয োছির আইিজীবী রাখার সােথ্থয যিই। আইনি সহায়তা নেগযাে
সানভথ ছসস অযাক্ট 2011-এর অিীছি প্রিাি েরা হয়। আইিজীবী এখছিা আপিার জিযই োজ
েরছব, তছব সরোর তাছির জিয অথ্থ প্রিাি েরছব।
আইনি সহায়তা নবচার েন্ত্রে যথ্ছে স্বািীি। শুি েন্ত্রে দ্বারা পূছবথ অথ্থপ্রাপ্ত আইিজীবীছিরই িয়,
আপিার প্রনতনিনিে েরার জিয আপনি যেছোছিা আইনি সহায়তার আইিজীবীছে যবছে নিছত
পাছরি।
কারা আইনি সহায়তা পাওয়ার য াগ্য?
সংস্থাগুছো োড়া ইিছোয়ানরর সেস্ত আগ্রহী পক্ষগুনে ইিছোয়ানরর সেয় আইনি সহায়তার জিয
আছবিি েরার যোগয।
য সব সংস্থাগুললা আগ্রহী পক্ষ তারা নক আইনি সহায়তা যপলত সক্ষম?
িা।
নেগযাে সানভথ ছসস অযাক্ট 2011-এর অিীছি, আইনি সহায়তা শুিোত্র বযনিছির জিয উপেব্ধ।
আইনি সহায়তা নক নবিামূললয?
শহীিছির পনরবার, গুনেনবদ্ধ আহত নভেটিে বা েসনজছি উপনস্থত প্রতযক্ষিশীছির নবিােূছেয
আইনি সহায়তা যিওয়া হয়।
অিযািয স্বতন্ত্র আগ্রহী পক্ষগুছোছে আইনি সহায়তার নেে পনরোণ অথ্থ য রত নিছত হছত পাছর।
এটি আপিার আনথ্থে অবস্থার উপর নিভথ র েরছব।
কলরানিয়াল তদলন্তর িিয আইনি প্রনতনিনিত্ব এখি আইনি সহায়তা দ্বারা যকি অর্থ ানয়ত হলে?
নেগযাে সানভথ ছসস অযাক্ট 2011-এর অিীছি, এই তিছন্তর শুিানি শুরু িা হওয়া পেথন্ত আইনি
সহায়তা উপেব্ধ নেে িা।

আনম নক মন্ত্রক দ্বারা অর্থ ানয়ত আমার বতথমাি আইিিীবী বযবহার করলত পানর এবং এটি নক
এখিও নবিামূললয হলব?
হযাুঁ।
আনম নদ মন্ত্রক দ্বারা অর্থ ানয়ত আমার আইিিীবীলক বযবহার করা চানললয় য লত চাই তাহলল
নক আমালক নকছু করলত হলব?
িা।
আপিার আইিজীবী আপিার সাছথ্ যোগাছোগ েরছবি এবং আপনি আইনি সহায়তার োিযছে
তাছির আপিাছে প্রনতনিনিে েরা চানেছয় যেছত চাি নেিা তা োচাই েরছবি। আপনি েনি
সম্মত হি তছব তারা এটি আছয়াজি েরছত আইনি সহায়তা পনরছেবার সাছথ্ যোগাছোগ
েরছবি। আপিাছে তাছির নেে অনতনরি তথ্য সরবরাহ েরছত হছত পাছর যেেি আপিার
যোগাছোছগর নবশি।
আনম নদ আইিিীবী পনরবতথি করলত চাই তাহলল কী হলব?
আপনি যে আইিজীবীছে আপিার প্রনতনিনিে েরাছত চাি তাছে খুঁছজ নিছয় যোগাছোগ েরছত
হছব এবং এই োেোর জিয আইনি সহায়তার জিয আছবিি েরার নবেছয় তাছির সাছথ্ েথ্া
বেছত হছব। আপনি োচাই েছর নিছে ভাছো হছব যে যসই আইিজীবী এেজি অিছোনিত আইনি
সহায়তার আইিজীবী।
আনম যকার্ায় একিি আইনি সহায়তা অিুলমানদত আইিিীবী যপলত পানর?
আপনি নিছচর টেটি বযবহার েছর আপিার এোোয় আইনি সহায়তা অিছোনিত আইিজীবী
খুঁছজ যপছত পাছরি:
https://www2.justice.govt.nz/find-a-legal-aid-lawyer/
বতথ োছি ক্রাইস্টচাছচথর সেস্ত অিছোনিত আইিজীবীছির এেটি তানেো এখাছি পাওয়া োছব ।
আনম নক এমি একিি আইিিীবীলক বযবহার করলত পানর ন নি একিি অিুলমানদত আইনি
সহায়তা আইিিীবী িি?
হযাুঁ।
তছব, আপিার হছয় আইনি সহায়তার জিয আছবিি েরার আছগ যসই আইিজীবীছে আইনি
সহায়তা অিছোিি প্রনক্রয়ার সম্পন্ন েরছত হছব। অিযথ্ায়, আপিাছে নিছজর আইিজীবীছে অথ্থ
প্রিাি েরছত হছত পাছর।
আপনি েনি আইনি সহায়তা অিছোনিত আইিজীবী বযবহার িা েরার নসদ্ধান্ত যিি, তাহছে
আপনি নিউনজেযান্ড আইি সনেনতর ওছয়বসাইট, https://www.lawsociety.org.nz/for-thepublic/get-legal-help বযবহার েছর আপিার এোোয় এেজি আইিজীবী খুঁছজ যপছত পাছরি।

আনম কীভালব আইনি সহায়তা যপলত পানর?
আপিার আইিজীবী আইনি সহায়তার জিয আছবিি েরছত সাহােয েরছত পাছরি।
আমার নক একিি আইিিীবী লাগ্লব?
এই ইিছোয়ানরর জিয আপিার আইিজীবীর প্রছয়াজি িাও হছত পাছর, তছব আপিার এেজি
আইিজীবী থ্ােছে যসটি সহায়ে হছব। এেজি আইিজীবী নিনিত েরছত পাছরি যে আপনি
ইিছোয়ানরছত প্রনতনিনিে পাছেি এবং প্রনক্রয়াটির প্রনতটি পেথাছয় আপিাছে সাহােয েরছত
পাছরি।
আনম কীভালব িািব য আনম আইনি সহায়তা যপলয়নছ নকিা?
আপনি আইনি সহায়তা পনরছেবা যথ্ছে এেটি নচঠি পাছবি। এই নচঠিছত আপনি আরও তথ্য
পাছবি।

