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রবষয়

সাবরিিলনি সািসংলেপ

প্রস্তারবে শ্রেরি

ইনক োয়োরিি গুরুত্ব।

প্রোপ্ত সমস্ত সোবরমশন এটি রবকবচনো মকন কিকে যে এ টি পোবরি ইনক োকয়স্ট অনুটিত হওয়ো উরচত। যে
রবষয়গুকিোি উপি য োি যেওয়ো হকয়কে তোি মকযে িকয়কে: আক্রমণগুকিো রনউজ িেোকে নজ িরবহীন রেি,
য োনও য ৌ েোরি রবচোি হয়রন, পরিবোিগুকিো RCOI প্রজক্রয়োয় সম্পূণরূকপ
ণ
অংশগ্রহণ িকত সক্ষম হয়রন,
RCOI শুযুমোত্র পোবরি যসক্টকিি সংস্থোগুকিোি জক্রয়ো িোপগুকিোক সকবোযন কিকে, RCOI প্রমোকণি
যবরশিভোগই চোপো যেওয়ো হকয়কে, সেোরনিোই
িো হকয়কে বো বোে যেওয়ো হকয়কে, এবং এটিই যশষ পোবরি
আইরন প্রজক্রয়ো। রবরভন্ন সোবরমশন য োি রেকয় বকিকে যে তোিো মকন কি নো যে RCOI সকতোষ ন ভোকব
সমস্ত সমসেো ভোি কিকে বো প্রতেোরশত সুরনরেণষ্ট উত্তি এবং বোবরেরহতো যপকত েকেষ্ট গভীকি রগকয় ো
কিকে, যে রভ টিমকেি পকক্ষ RCOI রিকপোিণ টিি সোকে র়িত হওয়ো টিন রেি (ভোষো, যপশোেোি সহোয়তোি
অভোব এবং অনেোনে অেোকেস সংক্রোত সমসেোগুকিোি কি) এবং যে ভরবষেকত আক্রমণ প্ররতকিোয িোি
নে তোিো আিও সুপোরিশ প্রকয়ো নীয় বকি মকন কি। এ টি যোিোবোরহ রবষয় এটিও রেি যে পূকবিণ আইরন
প্রজক্রয়োগুকিো রনকয় রভ টিম এবং তোকেি পরিবোিগুকিোি যে সমসেো হকয়রেি তোকত তোকেি মকন হকয়কে যে
তোকেি েো যশোনো হয়রন এবং তোকেি ক্ষমতো রেরনকয় যনওয়ো হকয়কে, এবং এখন এ টি আিও পুনরুদ্ধোি
য জি প্রজক্রয়ো প্রকয়ো ন।

প্রকেো ে নয়
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সন্ত্রোসীটিক
ীভোকব
যমৌিবোেী িো
হকয়রেি এবং
ভরবষেকত ীভোকব
এটি প্ররতকিোয িো
যেকত পোকি?

যবশ

কয় টি পক্ষ দ্বোিো উত্থোরপত। জ জ্ঞোসো
খন এবং

িো সুরনরেণষ্ট প্রশ্নগুকিোি মকযে িকয়কে:

•

শশশকব

•

য ন তোি বণবোেী
ণ
েৃটষ্টভরিক

•

য ন তোি অনিোইন জক্রয়ো িোপ এবং তোি রিভোইসগুকিো মূিত তেকতি বোইকি িকয় যগকে?

•

র কসি প্রভোব তোক

•

যস এমন

•

অনুরূপ পরিরস্থরতকত ভরবষেকত মৃতুে যিোয

•

হস্তকক্ষপ

িোি সুকেোগ র

•

এখন যেক

যমৌিবোে এবং ঘৃণোি পে

•

অমোনরব তো এবং সরহংসতো উকস্ক যেয় এমন ওকয়বসোইি এবং অনিোইন যগরমং অেোকেস এবং
রনয়ন্ত্রকণি যক্ষকত্র ী ী রনয়ন্ত্র , আইরন বো অনেোনে পেকক্ষপ যনওয়ো যেকত পোকি?

ী

ী

ীভোকব তোি বণবোেী
ণ
েৃটষ্টভরি শতরি হকয়রেি?
প্রেম যেক ই বোযো যেওয়ো হয়রন?

ইনক োয়োরিি
প্রসোকিি বোইকিি
রবষয় (RCOI দ্বোিো
রবকবরচত হকয়কে)।

এ টি র কশোি এবং তরুণ প্রোপ্তবয়স্ক রহসোকব এই পকে যিকিরেি?
ম ণ োকে

র়িত রেি েো তোক

এতিো যমৌিবোরে

িকত

ী সুপোরিশ

কি তু কিরেি?

িো যেকত পোকি?

হোতেো়িো হকয়রেি?
ীভোকব রুদ্ধ

িো েোয়?

উত্থোরপত উকদ্বগগুকিোি মকযে িকয়কে যে RCOI সন্ত্রোসীকেি অনিোইন এবং যসোশেোি রমরিয়োি বেবহোি এবং
িোষ্ট্রীয় সংস্থোগুকিো অনিোইন চিমপন্থোি উপি সংস্থোনগুকিোক সটি ভোকব য িীভূ ত কি আক্রমণটি
শনোক্ত িকত পোিত র নো তো পেোপ্তভোকব
ণ
সকবোযন কিরন।
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সন্ত্রোসীি ভ্রমণ
ইরতহোস সম্পক ণ ী
োনো যগকে এবং
তোি রবকেকশ
প্ররশক্ষকণি য োনও
প্রমোণ আকে র নো?

এই রবষয়টি যবশ কয় টি পক্ষ উত্থোপন কিরেি। জ জ্ঞোসো িো সুরনরেণ ষ্ট প্রশ্নগুকিোি মকযে িকয়কে যে যস
রনউজ িেোকে প্রকবশ িোি সময় য ন রবপকেি িোি পতো ো যতোিো হয়রন এবং যস রবকেকশ প্ররশক্ষণ
যপকয়রেি এবং হতেো কিরেি র নো (তোি যবোকনি ইরিকতি রভরত্তকত যে যস আ গোরনস্তোকন ভ্রমণ কিরেি)।
আক্রমকণি সময় আকেয়োস্ত্র এবং সোমরি য ৌশি রনকয় সন্ত্রোসীি আপোত অরভজ্ঞতো বো েক্ষতোক যবশ
কয় টি সোবরমশকন উকদ্বকগি সোকে উকেখ িো হকয়কে।

ইনক োয়োরিি
প্রসোকিি বোইকিি
রবষয় (RCOI দ্বোিো
রবকবরচত হকয়কে)।

4

যগোকয়ন্দো/পুরিশ র
রবপকেি সংক ত
রমস কিরেি?

উত্থোরপত সুরনরেণষ্ট রবষয়গুকিোি মকযে িকয়কে: "বেোরি হেোরি িেোরি" ট্র্েো
িকত বো IP122.61.118.145 য
রনম্নরিরখত আকেয়োস্ত্র সম্পর ত
ণ রবষয়গুকিোক
কিো আপ িকত যগোকয়ন্দো সংস্থোগুকিোি বেেতো।
ণ

এবং

ইনক োয়োরিি
প্রসোকিি বোইকিি
রবষয়গুকিো (RCOI
দ্বোিো রবকবরচত
হকয়কে)

5

তররুটিপূণ আকেয়োস্ত্র
ণ
িোইকসজসং শোসকনি
মৃতুেি প্ররত য োনও
অবেোন রেি র ?

রবরভন্ন পকক্ষি দ্বোিো উত্থোরপত হকয়কে যে তোিো RCOI এি সোকে এ মত নন যে আকেয়োস্ত্র প্রজক্রয়োি রবষয়গুকিো
আক্রমকণি োিণ রেি র নো তো তোিো রনযোিণ
ণ
িকত পোকিনরন।

ইনক োয়োরিি
প্রসোকিি বোইকিি
রবষয় (RCOI দ্বোিো
রবকবরচত হকয়কে)।

6

আকেয়োস্ত্র এবং
যগোিোবোরুে য নোি
য োনও রিকপোিণ য ন
িো হয়রন?

7

বন্দুক ি ক্লোকবি
সেসেপে রনয়ন্ত্রণ।

পরিবোিগুকিো যগোিোবোরুে ক্রকয়ি যক্ষকত্র রিকপোটিণ ং নো হওয়ো এবং উচ্চ ক্ষমতোসম্পন্ন যগোিোবোরুকেি মকতো
উকেখকেোগে ক্রয় রচরিত িোি এবং মেোপ িোি পুরিকশি ক্ষমতো সম্পক ণ উকদ্বগ প্র োশ কিকে।

র েু পরিবোি উত্থোপন কিকে যে ওিোকগো শুটিং যপোিণ স িোইক ি অেোে রপস্তি ক্লোব এবং বররুস িোইক ি
ক্লোকবি সেসেিো সন্ত্রোসী সম্পক ণ উকদ্বগ প্র োশ কিরেি এবং রিকপোিণ িো বোযেতোমূি
িো উরচত র নো তো
জ জ্ঞোসো কিরেি।

ইনক োয়োরিি
প্রসোকিি বোইকিি
রবষয় (RCOI দ্বোিো
রবকবরচত হকয়কে)।

ইনক োয়োরিি
প্রসোকিি বোইকিি
রবষয় (RCOI দ্বোিো
রবকবরচত হকয়কে)।
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সন্ত্রোসী আকেয়োকস্ত্রি
আঘোত রনকয় 2018
সোকিি ি
ু োই মোকস
হোসপোতোকি েোওয়োি
রবষয়টি হোসপোতোি
রিকপোিণ কিরন
য ন?

উপকিি মকতো।

ইনক োয়োরিি
প্রসোকিি বোইকিি
রবষয় (RCOI দ্বোিো
রবকবরচত হকয়কে)।

9

সম্পরত্তি মোরি কেি
নে র রিকপোিণ
িোি প্রকয়ো নীয়তো
বোযেতোমূি েো ো
উরচত?

েুঘিনোবশত
ণ
এ টি আকেয়োস্ত্র যেক গুরি েুকি েোওয়োি কি সন্ত্রোসীি ভো়িো িো সম্পরত্তি ক্ষরতি রবষকয়
সন্ত্রোসীি বোর়িওয়োিো রিকপোিণ িকত বেে হওয়োি
ণ
বেোপোকি র েু পরিবোি উরদ্বে।

ইনক োয়োরিি
প্রসোকিি বোইকিি
রবষয় (RCOI দ্বোিো
রবকবরচত হকয়কে)।

10

সন্ত্রোসীি RCOI
সোক্ষোৎ োি য ন 30
বেি যকি চোপো রেি?

যচকপ িোখো তেে অেোকেস িকত এবং কিোনোি তো যেকখকেন র নো তো
রনকয় রবরভন্ন সোবরমশন অসন্তুটষ্ট বেক্ত কিকে।

ইনক োয়োরিি
প্রসোকিি বোইকিি
রবষয় (এই রবষয়টি
তেত িোি য োনও
এখরতয়োি যনই)।

োনকত পরিবোিগুকিোি অক্ষমতো

4

পরিরিষ্ট এক: সাবরিিনগুল ালে উত্থারপে রবষয়
11

সন্ত্রোসী র 15 মোচণ
2019 তোরিকখ
উপরস্থত অনে
য োনও বেজক্তি োে
যেক সিোসরি
সহোয়তো যপকয়রেি?

র েু পক্ষ েোরব কিকে যে অনে এ
ন শুেিোি বো সহ োিী উপরস্থত রেি। উকদ্বগ উত্থোপন িো হকয়কে যে
GoPro ু কিক যেখোকনো হকয়কে যে য উ সন্ত্রোসীি গোর়িি পোশ রেকয় তোি হোকত েূিবীন রনকয় যহেঁ কি েোকে এবং
টি যসই মুহুকতণি পকিই সন্ত্রোসী তোি ো শুরু কিরেি। এমনও েোরব িো হকয়কে যে অনে প্রতেক্ষেশীিো
রবশ্বোস কিন যে মসজ ে আন-নূকিি বোইকি োকিো যপোশো পিো অতত এ
ন অনে বেজক্ত রেি েোি য োনও
বেোখেো যনই। এ
ন প্রতেক্ষেশী আকেন রেরন রবশ্বোস কিন যে এই বেজক্ত মসজ ে আন-নুকিি িোন রেক
গুরি িরেি (এবং সন্ত্রোসী নয়)। েোরব িো হকয়কে যে মসজ ে আন-নূকিি র েু প্রতেক্ষেশী বকিকেন যে তোিো
সন্ত্রোসীক
োকিো সোকে েো বিকত এবং পুরিশ একি সত ণ িকত বিকত শুকনকেন। অনেোনে সোবরমশকন
জ জ্ঞোসো কি হকয়কে যে সন্ত্রোসীি রিনউি ইসিোরম যসন্টোকি গোর়ি চোরিকয় েোওয়োি সময় তোি গোর়িি
যভতকিি অরিও যি রিণংকয়ি য োনও রবকেষণ িো হকয়কে র নো েোকত এটি প্রমোণ িো েোয় যে যস োকিো সোকে
েো বিরেি র নো?

এই রবষয়টি এ টি
তেে অনুকিোয দ্বোিো
সমোযোন িোি
প্রস্তোব িো হকয়কে।

12

পুরিশ প্রোেরম ভোকব
অরভকেোগ তু কিরেি
যে আিও 9 ন
পেত
ণ যিো
র়িত
রেি।

র েু সোবরমশন জ জ্ঞোসো

এই রবষয়টি এ টি
তেে অনুকিোয দ্বোিো
সমোযোন িোি
প্রস্তোব িো হকয়কে।

13

ঘিনোস্থকি পোওয়ো
সমস্ত আকেয়োস্ত্র
যেক র আিু কিি
েোপ বো DNA যনওয়ো
হকয়রেি?

র েু সোবরমশন মকন

কিকে যে এটি এ োরয

শুেিোিক

কি যে এটি সহকেোগীকেি শনোক্ত

রনকেণশ

িকত পোকি।

কি র নো।

এই রবষয়টি এ টি
তেে অনুকিোয দ্বোিো
সমোযোন িোি
প্রস্তোব িো হকয়কে।
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হোমিোি পকি
িু োকনোি নে
সন্ত্রোসীিো র
োয়গো
প্রস্তুত কি
যিকখরেি?

র েু সোবরমশন মকন

কি যে এটি সহকেোগীকেি শনোক্ত

15

সন্ত্রোসীিো র
অনিোইন
সহকেোগীকেি োে
যেক পকিোক্ষ
সমেনণ যপকয়রেি?

এ টি কিনরস ভোকব গুরুত্বপূণ প্রমোকণি
ণ
উৎস হি সন্ত্রোসীি ম্পম্পউিোকিি হোিণ রিস্ক - এটি য োেোয় আকে
তো অনুসন্ধোন িো উরচত। আকি টি সোবরমশন সন্ত্রোসীক খুব প্রোেরম পেোকয়
ণ এ ো ো
িো রহসোকব
যেণীবদ্ধ িোি কি "রনজিত িণ পক্ষপোত" এি সম্ভোবনো উত্থোপন কিকে এবং উকেখ কিকে যে তোি
যঘোষণোপকত্র চিম িোনপন্থী ওকয়বসোইি এবং রবরভন্ন চোিু য ৌতু গুকিোকত বেবহৃত ভোষো িকয়কে। তোি িোউিোি
যেক তোি অনুসন্ধোন এবং ব্রোউজ ং সংক্রোত িগ তেত িো হকয়রেি র ? যস েোকেি সোকে যেোগোকেোকগ রেি
তোকেি োে যেক সমস্ত তেে র অনুসিণ িো হকয়রেি?

এই রবষয়টি এ টি
তেে অনুকিোয দ্বোিো
সমোযোন িোি
প্রস্তোব িো হকয়কে।

16

যগরমংকয়ি বন্ধু র
বন্দু পরিবতণকন
সোহোেে কিরেি?

পরিবোিগুকিো

এই রবষয়টি এ টি
তেে অনুকিোয দ্বোিো
সমোযোন িোি
প্রস্তোব িো হকয়কে।

17

আক্রমকণি প্রস্তুরতি
সময় সন্ত্রোসীিো
য োেোয় যস্টিকয়ি
যপকয়রেি যস রবষকয়
প্রশ্ন।

র েু সোবরমশন মকন

োকননো যে এটি তেত

িোি এ টি উপোয় হকত পোকি।

িো হকয়রেি।

কি যে এটি সহকেোগীকেি শনোক্ত

িোি এ টি উপোয় হকত পোকি।

এই রবষয়টি এ টি
তেে অনুকিোয দ্বোিো
সমোযোন িোি
প্রস্তোব িো হকয়কে।

এই রবষয়টি এ টি
তেে অনুকিোয দ্বোিো
সমোযোন িোি
প্রস্তোব িো হকয়কে।
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মসজ ে আন-নূকি
তোি চূ ়িোত
ন িেোরি রমশকনি
পি ক্রোইস্টচোচণ
যেক িোকনরিকন
য িোি পকে সন্ত্রোসী
িোকত য োেোয় রেি
যস রবষকয় প্রশ্ন।

র েু সোবরমশন প্রশ্ন কিকে যে য োনও সহকেোগী সন্ত্রোসীি
আক্রমকণ র়িত েো কত পোকি র নো।

নে বোসস্থোন সিবিোহ

কিরেি র নো এবং তোিো

19

শহীেকেি প্ররতটি
গরতরবরয সম্পক ণ ী
োনো যগকে এবং দ্রুত
রচর ৎসো রেকয় র
মৃত য োনও বেজক্তক
বোেঁচোকনো যেত?

মৃতুেি োিণ সম্পক ণ রবকশষকজ্ঞি মতোমকতি নে অনুকিোয সহ এই রবষয়টি যবশ কয় টি পক্ষ দ্বোিো
উত্থোরপত হকয়কে। এই উকদ্বগ যে বতণমোন তেে খুবই য কনরি বো পেোপ্তভোকব
ণ
রবশকে যেওয়ো হয়রন।
সোবরমশনগুকিো এই রবষয়টিও উত্থোপন কিকে যে প্ররতটি শহীে এবং আক্রোত বেজক্তি যক্ষকত্র আক্রমকণি
ূ গু
আকগি, সমকয়ি এবং পকিি মুহত
ণ কিোি অতেৃণটষ্ট প্রকয়ো ন, েোি মকযে িকয়কে ( ) তোকেি মসজ কে েোওয়ো,
(খ) মসজ কে তোকেি গরতরবরয, (গ) তোিো োি সোকে রেি, (ঘ) মসজ কে/আকশপোকশ তোকেি গরতরবরয, (ঙ)
মৃতুেি তোৎক্ষরণ
োিণ/প্রজক্রয়ো এবং (চ) টি
খন এবং য োেোয় প্রকতে বেজক্ত মোিো রগকয়রেি (েতিো
রনজিত িো সম্ভব)।

এই রবষয়টি এ টি
তেে অনুকিোয দ্বোিো
সমোযোন িোি
প্রস্তোব িো হকয়কে।

এই রবষয়টি
ইনক োয়োরিি
প্রসোকিি মকযে
িকয়কে।
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প্রেম
প্ররতজক্রয়ো োিীকেি
োকে র পেোপ্তভোকব
ণ
প্ররশক্ষণ এবং
সংস্থোন উভয়ই রেি?

পুরিশ য ন আিও
দ্রুত যপৌৌঁেোয়রন?

যবশ কয় টি পক্ষ দ্বোিো উত্থোরপত। উকদ্বগ উত্থোরপত হকয়রেি যে 15 মোচণ 2019 তোরিকখ সমস্ত প্রোসরি
প্রেম প্ররতজক্রয়ো োিীিো, যেমন পুরিশ, অেোবুকিস পরিকষবো এবং ক্রোইস্টচোচণ হোসপোতোি ীভোকব প্ররতজক্রয়ো
যেরখকয়রেি তোি য োনও প্র োশে পিীক্ষো িো হয়রন। েো ঘকিকে তোি অসোযোিণ প্র ৃ রত পরিবোিগুকিো যবোকে
এবং প্রেম প্ররতজক্রয়ো োিীকেি দ্বোিো িো আতরি প্রকচষ্টোি নে তোিো ৃ তজ্ঞ। তকব, তোিো উরদ্বে যে েো
ঘকিরেি তো যমো োকবিো িোি নে প্রেম প্ররতজক্রয়ো োিীিো 'সোমগ্রী' বো প্ররশক্ষণ (অনেোনে
প্ররতজক্রয়ো োিীকেি সোকে প্ররশক্ষণ সহ) রেকয় সম্পিত রেকিন নো। সুরনরেণ ষ্ট প্রকশ্নগুকিোি মকযে িকয়কে:

•

পুরিশ, আমি
ণ অক েোস যস্কোয়োি
ণ
(AOS) এবং যপশোি িেো টি স গররুপ (STG) এি সেসেিো েোিো
"আহতকেি েত্ন রনকয়রেকিন, যসই বেজক্তকেি ট্র্োয়ো (আঘোকতি গম্ভীিতো রবচোি) কি েত তো়িোতোর়ি
সম্ভব তোকেি আিও েকত্নি নে পোটিকয় রেকয়রেকিন," প্রমোকণি সোিসংকক্ষকপ বরণতণ রহসোকব তোিো
স কিই র প্ররশরক্ষত রেকিন?

•

AOS এবং STG-এি সেসেিো েোিো "আহতকেি েত্ন রনকয়রেকিন, যসই বেজক্তকেি ট্র্োয়ো
কি েত
তো়িোতোর়ি সম্ভব তোকেি আিও েকত্নি নে পোটিকয় রেকয়রেকিন," প্রমোকণি সোিসংকক্ষকপ বরণতণ
রহসোকব তোিো স কিই র হয় AOS-এি যমরি বো STG-এি যমরি রেকিন?

•

STG-এি সেসেিো েোিো "আহতকেি েত্ন রনকয়রেকিন, যসই বেজক্তকেি ট্র্োয়ো
কি েত তো়িোতোর়ি
সম্ভব তোকেি আিও েকত্নি নে পোটিকয় রেকয়রেকিন," তোকেি র বোরষ ণ শংসোপত্র হোিনোগোে রেি,
তোিো র বোরষ ণ রিকেশোি প্ররশক্ষণ রনকয়রেকিন এবং যসইন্ট ন অেোবুকিকসি প্রতেরয়ত
পেোিোকমরি কেি সোকে 40 ঘন্টোি িোইি-অেোিং প্ররশক্ষণ সম্পন্ন কিরেকিন?

•

AOS-এি যমরি িো STG-এি যমরি কেি মকতো এ ই স্তকি প্ররশরক্ষত নো হওয়োি
এ ইি ম প্ররশরক্ষত হওয়ো উরচত?

•

STG-এি নে যসইন্ট ন অেোবুকিকসি পেোিোকমরি কেি সোকে 40 ঘন্টোি িোইি-অেোিং যট্র্রনং র
"যচষ্টো িোি" পরিবকতণ বোযেতোমূি হওয়ো উরচত?

সোবরমশনগুকিো সন্ত্রোসীি যঘোষণোপত্র

তৃপ
ণ কক্ষি

োিণ

োকে েুপুি 1:32-এ পোিোকনোি রবষয়টি উত্থোপন

এই রবষয়টি
ইনক োয়োরিি
প্রসোকিি মকযে
িকয়কে।

ী? তোকেি র

কিকে।

এই রবষয়টি
ইনক োয়োরিি
প্রসোকিি মকযে
িকয়কে।
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পুরিকশি হস্তকক্ষপ
েো়িোই সন্ত্রোসী
ীভোকব চকি রগকয়,
তোি অস্ত্র আবোি
যিোি কি মসজ ে
আন-নূকি আবোি
প্রকবশ িি?

র েু পরিবোি উকদ্বগ প্র োশ কিকে যে সন্ত্রোসী তোি আক্রমণ শুরু কি বোইকি েোওয়োি, তোি অস্ত্র আবোি
যিোি িোি এবং মসজ ে আন-নূকি আবোি প্রকবশ িোি সময় যপকয়রেি। তোিো এই রবষকয়ও উকদ্বগ প্র োশ
কিকেন যে ীভোকব সন্ত্রোসী সময় এবং পুরিকশি প্ররতজক্রয়োি অভোব সম্পক ণ এতিো আত্মরবশ্বোসী রেি যে যস
বোইকি যেকত, বন্দু আবোি যিোি িকত এবং আিও যিো ক গুরি িোি নে র কি আসকত রদ্বযো কিরন।

এই রবষয়টি
ইনক োয়োরিি
প্রসোকিি মকযে
িকয়কে।

23

যমরি েোি
প্ররতজক্রয়োয় রবিকবি
োিণ ী রেি?

রবরভন্ন সোবরমশন ঘিনোস্থকি অেোবুকিস যপৌৌঁেোকত এবং রচর ৎসো প্রেোকন রবিকবি রবষয় উত্থোপন

এই রবষয়টি
ইনক োয়োরিি
প্রসোকিি মকযে
িকয়কে।

24

প্রেম
প্ররতজক্রয়ো োিীিো
য ন অসোমরি
যিো কেি মসজ কে
আবোি প্রকবশ কি
সোহোেে প্রেোন িকত
বোযো রেকয়রেি?

রবরভন্ন পক্ষ দ্বোিো উত্থোরপত। েখন পুরিশক বিো হকয়রেি যে সন্ত্রোসী চকি যগকে তখনও মসজ ে আন-নূকি
প্রকবশ িকত রবিব রনকয় উকদ্বগ িকয়কে। গুরিরবদ্ধ বেজক্তকেি প্রোণ বোেঁচোকত যিোক িো মসজ কে র কি েোওয়োি
যচষ্টো িরেি র ন্তু পুরিশ তোকেি প্রকবশ িকত বোযো যেয়।

এই রবষয়টি
ইনক োয়োরিি
প্রসোকিি মকযে
িকয়কে।

25

পুরিশ র অেোবুকিস
পরিকষবোক মসজ ে
আন-নূকি প্রকবশ
িকত বোযো রেকয়রেি
এবং েরে তোই হয়
তকব য ন?

র েু পরিবোি এই রবষকয়ও উকদ্বগ প্র োশ কিকেন যে পুরিশ অেোবুকিস মীকেি (এবং অনেকেি) প্রোেরম
রচর ৎসোি নে মসজ ে আন-নূকি যেকত বোযো রেকয়কে। য উ য উ জ জ্ঞোসো কিকেন যে পুরিশ প্রেম
রচর ৎসোি প্ররতজক্রয়ো োিীকেি য োনও বোযো প্রেোন কিরেি র নো েো র েু রভ টিমকেি যবেঁকচ েোওয়োি উপি
রবরূপ প্রভোব য কি েো কত পোকি।

এই রবষয়টি
ইনক োয়োরিি
প্রসোকিি মকযে
িকয়কে।

কিকে।

9
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আহত এবং মৃত
বেজক্তকেি ট্র্োয়ো
োিো কিরেি এবং
ীভোকব এটি িো
হকয়রেি?

অকন গুকিো পরিবোি দ্বোিো উত্থোরপত রবষয়। এই রবষকয়ি প্রকশ্নগুকিোি মকযে িকয়কে:
•
•

প্ররতটি যক্ষকত্র প্রেম প্ররতজক্রয়ো োিীিো
োিো রনযোিণ
ণ

ীভোকব রনযোিণ
ণ

কিরেকিন যে বেজক্তটি

ীরবত রেি নো?

কিরেি যে য উ যবেঁকচ আকে এবং হোসপোতোকি রনকয় েোওয়ো হকব র নো?

•

শহীেকেি মকযে েোিো ঘিনোস্থকি মোিো রগকয়কেন বকি রনযোিণ
ণ
িো হকয়রেি, তোিো যে সরতেই তখনও
ীরবত রেি নো এবং তোকেি রুরি রচর ৎসো বেবস্থো িো যেকত পোিত নো তো রনজিত িোি নে ী
পেকক্ষপ যনওয়ো হকয়রেি?

•

এমন হকত পোকি র যে এই
রচর ৎসো িো হয়রন?

•

এই রবষয় র
প্রতেি ো
ীভোকব?

•

এমন র হকয়রেি যে য োনও রভ টিকম প্রোণ েো োি িক্ষণ যেখো েোজেি র ন্তু তোকেি ঘিনোস্থকিই
যিকখ যেওয়ো হকয়কে োিণ প্রেম প্ররতজক্রয়ো োিীিো মূিেোয়ন কিরেকিন যে তোকেি বোেঁচোকনো েোকব নো?

•

মৃতকেি প্রকতে ক

•

এই ট্র্োয়ো মুিেোয়কনি র
বো িোখো উরচত রেি?

•

রভ টিমকেি তু কি একন ক়িো িোি য োনও বেবস্থো র রেি বো এই যিকনি অনে য োনও যেৌে
োক ি বেবস্থো র রেি েোকত রভ টিমকেিক মসজ ে যেক রচর ৎসোি নে যবি কি আনো েোয়?

•

স্থোনীয় যমরিক ি যসন্টোকিি িোক্তোিিো র

•

পুরিশ এবং পেোিোকমরি পরিকষবোগুকিো এবং প্রোেরম
অপোকিশনোি প্ররতজক্রয়ো ী রেি?

োিকণ

ীরবত রভ টিমকেি মৃত যভকব ভুি

এই রবষয়টি
ইনক োয়োরিি
প্রসোকিি মকযে
িকয়কে।

িো হকয়কে এবং তোকেি

রনযোিণ
ণ
িো হকয়রেি যে োিো ীরবত রেি এবং যবেঁকচ যেকত পোিত এবং োকেি অিিরেি ও ন়িোচ়িো িরেি র ন্তু বোেঁচোি সম্ভোবনো রেি নো? েরে হকয় েোক তকব

খন এবং

োিো পিীক্ষো

কিরেকিন?

য োনও যি িণ আকে? েরে নো েোক

রিনউি ইসিোরম

তকব এই যিকনি যি িণ র

যসন্টোকিি ট্র্োয়োক

িোখো যেত

র়িত রেকিন?

রচর ৎসো প্রেোন োিী যেক োনও পরিকষবোি

10
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গুরিরবদ্ধ আহতিো
েোিো যবেঁকচ যগরেকিন
তোকেি ঘিনোস্থকি
সহোয়তো প্রেোকনি
য োনও প্রমোণ আকে
র ?

এই রবষয়টি এ টি
তেে অনুকিোয দ্বোিো
সমোযোন িোি
প্রস্তোব িো হকয়কে।

28

যিরিওি
সমসেোগুকিো র
প্রোণহোরনি প্ররত
য োকনোভোকব অবেোন
যিকখরেি?

29

ট্র্োয়ো /রচর ৎসো
সহোয়তো পকবিণ সময়
র পেোপ্ত
ণ রনয়ন্ত্রণ
এবং রে রনকেণশ
রেি?

উকদ্বগ উত্থোরপত হকয়কে যে য োন বেজক্তকেি ট্র্োয়ো য
কিকে তোি য োনও যি িণ যনই এবং গুরিকত আহত
রবরভন্ন বেজক্তকেি নসোযোিকণি সেসেিো হোসপোতোকি রনকয় রগকয়রেকিন বো তোকেি রনক রনক হোসপোতোকি
যেকত হকয়কে।

এই রবষয়টি
ইনক োয়োরিি
প্রসোকিি মকযে
িকয়কে।

30

মসজ ে আন-নূকি
েখন গুরি চোিোকনোি
খবি পোওয়ো যগি
তখন পুরিকশি র
রিনউি ইসিোরম
যসন্টোকি এ টি েি
যমোতোকয়ন িো
উরচত রেি?

র েু পরিবোি উকদ্বগ প্র োশ কিকে যে মসজ ে আন-নূকি গুরি চোিোকনোি েো োনোকনোি পিও পুরিশ
রিনউি ইসিোরম যসন্টোকি এ টি েি যমোতোকয়ন কিরন। য উ য উ প্রশ্ন কিকেন যে শহকিি অনেোনে
ইসিোরম স্থিগুকিো য ন সুিরক্ষত িো হয়রন?

এই রবষয়টি
ইনক োয়োরিি
প্রসোকিি মকযে
িকয়কে।

রবরভন্ন পরিবোি োনকত চোয় যে আনুিোরন পুরিশ রিরব্রক রচরিত িো যিরিও যপ্রোকিো ি এবং রিকয়ি িোইম
ট্র্েোর ং প্রেুজক্তি সমসেোগুকিো য োকনোভোকব প্রোণহোরনি প্ররত অবেোন যিকখকে র নো। এ ই প্রশ্নগুকিো
অেোবুকিস পরিকষবোি ট্র্োয়ো প্রজক্রয়োি যক্ষকত্র প্রকেো ে।

এই রবষয়টি
ইনক োয়োরিি
প্রসোকিি মকযে
িকয়কে।

11
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ট্র্োর
CCTV র
রিনউি ইসিোরম
যসন্টোকি যপৌৌঁেোকনোি
আকগ সন্ত্রোসীটিক
যিকত সহোয়তো
িকত পোিত?

মসজ ে আন-নূি যেক রিনউি ইসিোরম যসন্টোকি সন্ত্রোসীটিি ড্রোইভ কি েোওয়ো সহ যসরেকনি ঘিনোগুকিো
যি িণ িো CCTV ু কিক ি পরিমোণ এবং এই CCTV-গুকিোি মকযে য োনওটি পুরিশ দ্বোিো পেকবরক্ষত
ণ
CCTV
রেি র নো তো রনকয় প্রশ্ন যতোিো হকয়কে। েরে তোই হয়, তোহকি সন্ত্রোসীটিি গরত এবং উকটোপোটোভোকব গোর়ি
চোিোকনোি প্ররতজক্রয়োয় ী িো হকয়রেি?

এই রবষয়টি এ টি
তেে অনুকিোয দ্বোিো
সমোযোন িোি
প্রস্তোব িো হকয়কে।

32

পুরিকশি প্রেম
প্ররতজক্রয়ো োিীিো র
র েু যবেঁকচ েোওয়ো
যিো কেি প্ররত
শবিীভোব
যেরখকয়রেি বো
আক্রমণোত্ম রেি?

উকদ্বগ উত্থোরপত হকয়কে যে র েু যবেঁকচ েোওয়ো বেজক্ত 15 মোচণ, 2019 তোরিকখ গুরিরবদ্ধকেি প্ররত পুরিশ তৃ ণ
আক্রমনোত্ম আচিকণি েো োরনকয়কেন। বিো হকয়কে যে "যবেঁকচ েো ো বেজক্তকেি োে যেক এটি যবোেো
যগকে যে যসরেন সন্ত্রোসীটি বোকে অনেিোও রেি েোিো গুরিরবদ্ধকেি রেক বন্দু যেরখকয়কে। এটি এই যিকনি
আচিণ যেক অরতরিক্ত মোনরস আঘোত এবং যোক্কোি প্রশ্ন উত্থোপন কি েো যেক োনও মৃতুেি যক্ষকত্র অবেোন
যিকখ েো কত পোকি।"

ইনক োয়োরিি
প্রসোকিি বোইকিি
রবষয় (এই রবষয়টি
তেত িোি য োনও
এখরতয়োি যনই)।

33

পুরিশ সন্ত্রোসীটিক
পোিোকনোি সুকেোগ
কি রেকয়কে র নো।

34

রিনউি ইসিোরম
যসন্টোকি েোওয়োি
পকে পুরিশ র
সন্ত্রোসীটিক েোমোকত
পোিত?

এ
ন যবেঁকচ েোওয়ো বেজক্ত েোরব
তোিো তোক চকি যেকত যেয়।

কিকেন যে রতরন যেকখকেন যে সন্ত্রোসীটি েো কতই যসখোকন পুরিশ রেি এবং

সোবরমশনগুকিো প্রশ্ন উত্থোপন কিকে যে সন্ত্রোসীটি চকি েোওয়োি সময় যিো
এবং ভুি পকে গোর়ি চোিোকনো সকেও পুরিশ সন্ত্রোসীটিক েোমোকত পোকিরন।

নক

গুরি

িো, দ্রুত গরতকত

এই রবষয়টি এ টি
তেে অনুকিোয দ্বোিো
সমোযোন িোি
প্রস্তোব িো হকয়কে।
এই রবষয়টি এ টি
তেে অনুকিোয দ্বোিো
সমোযোন িোি
প্রস্তোব িো হকয়কে।
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রুরি 111 িোইকন
উচ্চ কিি সংখেো
র রিনউি
ইসিোরম যসন্টোকিি
প্রেম রেক ি
িগুকিো রমস িোি
প্ররত অবেোন
যিকখরেি?

সোবরমশনগুকিো উত্থোপন কিকে যে রিনউি ইসিোরম যসন্টোি যেক এ টি প্রোেরম 111 ি িো হকয়রেি
েখন প্রেম গুরি চোিোকনো হকয়রেি র ন্তু যসটি 6 রমরনকিি নে যহোকে রেি। সুরনরেণ ষ্ট প্রশ্নগুকিোি মকযে িকয়কে:
সমস্ত ি র পুরিকশি োকে যপ্রিণ িো হকয়রেি, যসগুকিোি উত্তি যেওয়োি নে নবকিি পরিকপ্ররক্ষকত
পুরিকশি ক্ষমতো তিো রেি, এ টি গণ শুিোকিি ঘিনোয় 111 কিি যেোগোকেোগ এবং সমন্বয় বো়িোকনোি নে
য োনও সমেনণ বেবস্থো আকে র , এবং 111 িোইকন উচ্চ কিি সংখেো র মসজ কে মৃতুেি প্ররত অবেোন
যিকখরেি?

এই রবষয়টি এ টি
তেে অনুকিোয দ্বোিো
সমোযোন িোি
প্রস্তোব িো হকয়কে।

36

ক্রোইস্টচোচণ
হোসপোতোিক
খন
এবং ীভোকব
হোমিোি েো
োনোকনো হকয়রেি?

সোবরমশনগুকিো জ জ্ঞোসো কিকে যে এিো র সরতে যে ক্রোইস্টচোচণ হোসপোতোি গুরিি ঘিনো সম্পক ণ প্রেম
োনকত যপকিরেি েখন েু ন বেজক্ত মসজ ে আন-নূি যেক পোকয় যহেঁ কি যসখোকন একসরেকিন? েরে তোই হয়,
তোহকি হোসপোতোিক য ন দ্রুত োনোকনো হয়রন? েু ন যিো যপৌৌঁেোকনোি রভরিওটি যেখুন।

এই রবষয়টি এ টি
তেে অনুকিোয দ্বোিো
সমোযোন িোি
প্রস্তোব িো হকয়কে।

37

আক্রমকণি পকি /
তোৎক্ষরণ
প্ররতজক্রয়োি সময়
ক্রোইস্টচোচণ
হোসপোতোকিি
ভূ রম ো এবং প্রজক্রয়ো
রনকয় য োনও সমসেো
রেি র ?

সুরনরেণ ষ্ট প্রকশ্নগুকিোি মকযে িকয়কে:

এই রবষয়টি এ টি
তেে অনুকিোয দ্বোিো
সমোযোন িোি
প্রস্তোব িো হকয়কে।

•

গুরি চোিনোি ঘিনো
িো হকয়রেি?

•

মৃতুে রনযোিণ
ণ
িোি নে বো ীবন বোেঁচোকনোি যচষ্টো
হোসপোতোকিি সোকে র য োনও যেোগোকেোগ রেি?

•

ীবন বোেঁচোকনোি

োনোকনোি পকি CDHB, পুরিশ এবং অেোবুকিস পরিকষবোি মকযে

নে হোসপোতোকিি য োনও

•

যসরেন

ী ঘকিরেি? যিোক িো র

•

যবেঁকচ েোওয়ো বেজক্তকেি রচর ৎসোয় র
হকয়কে তোি উপি প্রশ্ন যতোকি?

োনত তোিো

ো

িোি

র
ী

ী তেে ভোগ

নে মোনেে/পিীক্ষোি যক্ষকত্র ক্রোইস্টচোচণ

মসজ কে
িরেি? প্রোণ র

িো যেত?
বোেঁচোকনো যেত?

এমন য োনও ঘোিরত রেি েো শহীেকেি যেভোকব রচর ৎসো

িো

13
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CDHB র
রুরি
নীরতগুরি
েেোেেভোকব সজক্রয়
এবং বেবহোি
কিরেি?

সুরনরেণ ষ্ট প্রকশ্নগুকিোি মকযে রেি:
•

প্রযোন ঘিনো পরি ল্পনো ী? এটি ীভোকব েোন্টোিকবরি DHB স্বোস্থে রুরি পরি ল্পনো 2017-এি সোকে
সম্পর ত
ণ ? এ টি স্বতন্ত্র েৃটষ্টক োণ যেক এটিই র যসিো অনুশীিন? এটি র অনুসিণ িো হকয়রেি
এবং োি দ্বোিো? এই যিকনি পরি ল্পনোি উপি আকগ য োন মীকেি প্ররশক্ষণ পরিচোরিত হকয়রেি?
ত ঘন ঘন? মীকেি য োন স্তকি তো িো হকয়রেি?

•

CDHB র

15 মোচণ 2019 তোরিকখ রনম্নরিরখত য োনওটি বো সমস্তটি প্রণয়ন

কিকে বো বেবহোি

কিকে?

o

EOC: রুরি অপোকিশকনি য ি (Emergency Operations Centre)। এ টি প্ররতটিত য ি
যেখোকন এ টি ঘিনোি অপোকিশনোি প্ররতজক্রয়ো রনয়রন্ত্রত এবং প্রেোন িো হয়।

o

রুরি সমন্বয় য ি (Emergency Coordination Centre): এ টি প্ররতটিত য ি; যে
অবস্থোকন যেক োনও রুরি অবস্থোি প্ররতজক্রয়ো সমরন্বত হয় এবং যেটি EOC পরিচোিনো
কি।

o

সমরন্বত ঘিনো বেবস্থোপনো প্রণোিী (Coordinated Incident Management System)। রুরি
ঘিনোগুকিোক সুশৃঙ্খিভোকব পরিচোিনো িোি নে এ টি োিোকমো েো রুরি পরিরস্থরতকত
র়িত এ োরয সংস্থো বো ইউরনিক এ সোকে ো
িকত যেয়।

•

েরে উপকিি য োনওটি প্রণয়ন বো বেবহোি

িো হকয় েোক

•

রবশৃঙ্খিোি মকযে শৃঙ্খিো আনোি প্রকয়ো নীয় প্রকচষ্টোয় র
বেবস্থো ও পরি ল্পনো বোস্তবোরয়ত হকয়রেি?

তকব এটি

ীভোকব

ো

এই রবষয়টি এ টি
তেে অনুকিোয দ্বোিো
সমোযোন িোি
প্রস্তোব িো হকয়কে।

কিকে?

রবরভন্ন য ি প্ররতটিত হকয়রেি এবং রবরভন্ন

14
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রুরি
পরিকষবোগুকিোি
সমন্বয়।

সোবরমশনগুকিো জ জ্ঞোসো কিকে যে সন্ত্রোসী হোমিোি প্ররতজক্রয়ো এবং
য োনও প্রস্তুরত রেি র নো। সুরনরেণষ্ট প্রকশ্নগুকিোি মকযে রেি:
•

সন্ত্রোসী হোমিোি বোব যেওয়োি
র শতরি িো হকয়রেি?
o

এই নীরতগুকিোকত র

নে র

নে

য োনও প্রস্তুরত রেি এবং য োনও নীরত, বেবস্থো এবং অনুশীিন

এই রবষয়টি এ টি
তেে অনুকিোয দ্বোিো
সমোযোন িোি
প্রস্তোব িো হকয়কে।

যেৌে পরি ল্পনো ও অনুশীিন অতভুক্ত
ণ রেি?

•

এই নীরত, প্রণোিী এবং অনুশীিকনি অনুবতীতো

•

স্থোনীয় মসজ ে বো
o

রুরি পরিকষবোগুকিোি সমন্বকয়ি

োতীয় ইসিোমী সোংগিরন

ী রেি?
প্রকিো ি

ী রেি?

পূববতী
ণ
বেিগুকিোকত ক্রমোগতভোকব ক্রমবযমোন
ণ
েু েঁ র ি োিকণ রনিোপত্তো সংস্থোগুকিো
মসজ েগুকিোক
ী যিকনি রনিোপত্তো বেবস্থোি পিোমশ রেকয়রেি?
ণ

•

প্ররশক্ষণ, প্রস্তুরত, বো নীরতি অভোব, বো নীরত এবং প্রনোিীগুকিোি অনুবতীতোি অভোব র
প্ররতজক্রয়ো োিীকেি ীবন বোেঁচোকনোি ক্ষমতোক প্রভোরবত কিকে বো অনে য োনও উপোকয় ঘকি েোওয়ো
প্রোণহোরনি পরিমোকণ অবেোন যিকখকে?

•

CDHB-এি র

রনম্নরিরখকতি

নে রবযোন রেি:

o

হোসপোতোিগুকিোি মকযে সমন্বয়, তোকেি পেোপ্ততো
ণ
এবং প্রোসরি
প্রণোিী এবং অনুশীিকনি অনুবরতণতো।

o

প্রোসরি
রুরি পরিকষবোগুকিোি মকযে এবং অসোমরি
সংস্থো যেোগোকেোগ এবং সমন্বয়।

o

সংস্থোকনি পেোপ্ত
ণ বেবহোি ও সমন্বয়।

o

রুরি অবস্থোয় প্ররতজক্রয়োি
প্রভোব।

নে প্রস্তুরত এবং

োে ণ ি

পরি ল্পনো, প্রস্তুরত, নীরত,

পরিকষবোগুকিোি সোকে আতঃ-

িোি উপি উপকিি সমস্তটিি
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41

42

43

44

মৃতুেি সময় এবং
যমোবোইি
যেোগোকেোকগি মকযে
অরমকিি রবষয়টি
উত্থোপন িো
হকয়কে।

গুরিচোিনোি
সময়কিখোয়
অসিরত।

র েু পক্ষ অনুকেে 8.4-এ সোযোিণ প্রমোণোরেি সোিসংকক্ষকপি মতকবে সন্তুষ্ট রেি নো, েোকত বিো হকয়কে:
"পুরিকশি তেকত যেখোকনো হকয়কে যে এটি যসই রেকন যসিুিোি য োন এবং/অেবো সংকেোকগি এ টি অসিরত
দ্বোিো বেোখেো িো হকয়কে।"
অনে

কয়

ন রভ টিম মোিো েোওয়োি আকগ তোকেি পরিবোকিি সোকে যেোগোকেোগ

এই রবষয়টি এ টি
তেে অনুকিোয দ্বোিো
সমোযোন িোি
প্রস্তোব িো হকয়কে।

িকত সক্ষম হকয়রেকিন।

যবশ কয় টি সোবরমশন উকেখ কিকে যে সোযোিণ প্রমোণোরেি সোিসংকক্ষকপ গুরি চোিোকনোি প্রেম সময়টি
েুপুি 1:40 রহকসকব যি িণ িো হকয়কে অেচ রি জসরিকয়শন রিকপোকিণ গুরি চোিোকনোি প্রেম সময়টি েুপুি
1:45 রহকসকব যি িণ িো হকয়কে। অনেোনে সোবরমশনগুকিো বেজক্তকেি সোকে সম্পর ত
ণ অনেোনে অসিরত
সম্পক ণ উকদ্বগ প্র োশ কিকে।

সবগুকিো পরিবোিক
DVI যপোস্টমকিণ ম
রিকপোকিণ ি মকতো তেে
যেওয়ো হয়রন: তোিো
োনত নো যে এটি
আকে এবং তোিো এটি
চোইকত পোকি।

-

পরিবোিগুকিো তকেেি
অনুকিোয কিকে েো
প্রতেোখেোন িো
হকয়কে বো উত্তি
যেওয়ো হয়রন৷

-

তেে প্রেোকনি
প্রজক্রয়ো র উন্নত
িো যেকত পোিত?

যবশ র েু পরিবোি হোরিকয় েোওয়ো রপ্রয় নকেি সম্পক ণ হেোগরি স্কুি এবং ক্রোইস্টচোচণ হোসপোতোি যেক
যপকত তোকেি অসুরবযোি েো উকেখ কিকে।

এই রবষয়টি এ টি
তেে অনুকিোয দ্বোিো
সমোযোন িোি
প্রস্তোব িো হকয়কে।

এই রবষয়টি এ টি
তেে অনুকিোয দ্বোিো
সমোযোন িোি
প্রস্তোব িো হকয়কে।

এই রবষয়টি এ টি
তেে অনুকিোয দ্বোিো
সমোযোন িোি
প্রস্তোব িো হকয়কে।
তেে

ইনক োয়োরিি
প্রসোকিি বোইকিি
রবষয় (এই রবষয়টি
তেত িোি য োনও
এখরতয়োি যনই)।
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য ন
পরিবোিগুকিোক
তেোবযোন েো়িো
রপ্রয় কনি যেকহি
একেকসি অনুমরত
যেওয়ো হয়রন?
ময়নো তেকতি আকগ
র পরিবোিগুকিোি
সোকে পিোমশ ণ িো
উরচত রেি? এবং
শহীেকেি
মৃতকেহগুকিো
সোংস্কৃরত ভোকব
উপেুক্তভোকব
সোমিোকনোি সুরবযোকে ণ
রনউজ িেোে পুরিশ,
SJA এবং ক্রোইস্টচোচণ
হোসপোতোকি র
েকেষ্ট প্রজক্রয়ো
োে ণ ি রেি?
সোংস্কৃরত প্ররতজক্রয়ো
এবং
কিোরনয়োি
ইনক োয়োরি

সোবরমশনগুকিো েৃটষ্টকগোচি

কিকে যে এটি পরিবোিগুকিোি

নে পী়িোেোয়

রেি।

ইনক োয়োরিি
প্রসোকিি বোইকিি
রবষয় (এই রবষয়টি
তেত িোি য োনও
এখরতয়োি যনই)।

পক্ষগুকিো এই রবষকয় আইন যবোকে র ন্তু তোিো মকন কি এটি পরিবতণন িো উরচত এবং/অেবো মুসরিম
রবশ্বোকসি যপ্রক্ষোপকি পিোমশ যনওয়ো
ণ
উরচত রেি। তোিো এিোও মকন কিন যে আিও সোংস্কৃরত েক্ষতো
প্রকয়ো ন, উেোহিণস্বরূপ এটি রনজিত িো যে য োনও নোিী যেন মৃত পুরুষকেি শিীি পশ নো
ণ
কি।
সোবরমশনগুকিোকত উত্থোরপত সোযোিণ উকদ্বগগুকিো রেি যে মরহিোকেি যেহ য বিমোত্র মরহিোকেি দ্বোিো যযোয়ো
এবং পরিচোিনো সোমিোকনো উরচত এবং পুরুষকেি যেহ য বিমোত্র পুরুষকেি দ্বোিো যযোয়ো এবং সোমিোকনো
উরচত। রভ টিকমি যচোখ ও রনকচি যচোয়োি বন্ধ কি শিীি সোেো চোেি রেকয় যেক িোখো উরচত।

ইনক োয়োরিি
প্রসোকিি বোইকিি
রবষয় (এই রবষয়টি
তেত িোি য োনও
এখরতয়োি যনই)।

সোংস্কৃরত ও আযেোজত্ম চোরহেো সম্পক ণ সকচতন হওয়ো এবং সমন্বয়রবযোন িোি কিোনোকিি প্রকয়ো নীয়তো
সম্পক ণ পরিবোিগুকিো উকদ্বগ প্র োশ কিকে। এি মকযে িকয়কে মৃত বেজক্তি নোকমি এবং মসজ েোইকনি সটি
বোনোন।

ইনক োয়োরিি
প্রসোকিি বোইকিি
রবষয় (এই রবষয়টি
তেত িোি য োনও
এখরতয়োি যনই)।
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মসজ ে ও
ইসিোরম
য িগুকিোি সুিক্ষো।

প্রোপ্ত সোবরমশনগুকিো উত্থোপন কিকে যে, রনউজ িেোকে যমীয় সম্পরত্তি রবরুকদ্ধ ঘৃণো-অনুপ্রোরণত ভোংচুি
বৃজদ্ধি যপ্রক্ষোপকি, সি োকিি আিও ভোকিো রনিোপত্তোি বেবস্থো িো উরচত রেি র নো। অনেোনে
সোবরমশনগুকিো উকেখ কিকে যে মসজ েগুকিোকত রনিোপত্তোি রবষকয় গি যেওয়োি নে আক্রমকণি
আকগি বেিগুকিোকত সকন্দহ ন
োে ণ িোকপি তগুকিো প্ররতকবেন রেি তোি রবশে রববিকণ RCOI য োনও
আকিো পোত কিরন। য ন মসজ েগুকিোক আিও সুিক্ষো যেওয়ো হয়রন তো তেত িোি নে কিোনোিক
অনুকিোয িো।

ইনক োয়োরিি
প্রসোকিি বোইকিি
রবষয় (RCOI দ্বোিো
রবকবরচত হকয়কে)।

49

এ ো ো
িো
সন্ত্রোসীকেি ট্র্েো
িোি ক্ষমতোয়
ঘোিরত।

সোবরমশনগুকিোকত অনুকিোয িো হকয়কে যে কিোনোি যেন তেত
সন্ত্রোসীকেি শনোক্ত িোি য োনও য ৌশি বো েক্ষতো িকয়কে র নো।

ইনক োয়োরিি
প্রসোকিি বোইকিি
রবষয় (RCOI দ্বোিো
রবকবরচত হকয়কে)।

50

মুসিমোনকেি
রবরুকদ্ধ প্রোরতিোরন
পক্ষপোরতত্ব।

এই রবষয়টি উত্থোরপত হকয়রেি যে িোনপন্থী চিমপন্থোি উপি ন ি িোখকত বেেতো
ণ ইসিোকমোক োরবয়ো যেক
উেরভূত মুসিমোনকেি রবরুকদ্ধ প্রোরতিোরন পক্ষপোকতি িস্বরূপ। কিোনোিক তেত িোি অনুকিোয িো
হকয়কে যে মুসিমোনকেি রবরুকদ্ধ প্রোরতিোরন পক্ষপোত এই ঘিনোি প্ররত য োনও অবেোন যিকখরেি র নো।

ইনক োয়োরিি
প্রসোকিি বোইকিি
রবষয় (RCOI দ্বোিো
রবকবরচত হকয়কে)।

51

সন্ত্রোসীি পরিবোকিি
বোযেবোয তো।

র েু পরিবোি সন্ত্রোসীটিি িো ননরত েৃটষ্টভরি রনকয় তোি পরিবোকিি উকদ্বগ িোষ্ট্রীয় যসক্টকিি সংস্থোগুকিোক
োনোকত বেেতো
ণ এবং সন্ত্রোসী েখন 15 মোচণ 2019 তোরিকখ তোকেি যিেি কিরেি তখন অরবিকব পেকক্ষপ
রনকত বেে হওয়োি
ণ
রবষকয় পরিবোকিি শনরত েোরয়ত্ব সম্পক ণ েো বকিকে।

ইনক োয়োরিি
প্রসোকিি বোইকিি
রবষয় (এই রবষয়টি
তেত িোি য োনও
এখরতয়োি যনই)।

52

শহীেকেি মতবে।

রনউজ িেোকেি যগোকয়ন্দো সংস্থোি পেকক্ষপ ী রেি? ইসিোমী সন্ত্রোসীকেি উপি র খুব যবরশ য ো োস রেি
তোই এই সন্ত্রোসীটি যেকশ আসোি নে প্রস্তুরত রনকত এবং যস েো কিকে তো িকত য োনও বোযো পোয়রন?

ইনক োয়োরিি
প্রসোকিি বোইকিি
রবষয় (RCOI দ্বোিো
রবকবরচত হকয়কে)।

কিন যে NZSIS-এি এ ো

ো

িো
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অরভকেোগ প্রজক্রয়ো।

রনউজ িেোকে মুসিমোনকেি সোকে আচিকণি রবষকয় পুরিকশি োকে অরভকেোগ িো হকিও তো গুরুত্ব
সহ োকি যনওয়ো হয়রন। রিনউি ইসিোরম যসন্টোকিি সোকে র়িত এ টি ঘিনো ঘকিকে, পুরিশ সশস্ত্র হওয়োি
প্ররতশ্রুরত রেকয়রেি এবং এ সপ্তোহ পকিও পুরিশ রনিস্ত্র।

ইনক োয়োরিি
প্রসোকিি বোইকিি
রবষয় (এমন য োনও
প্রমোণ যনই যে
রিনউি ইসিোরম
যসন্টোকিি ঘিনোটি
15 মোচণ 2019-এি
আকগ ঘকিরেি)।

54

হোমিোি পকি
পরিবোিগুকিোি সোকে
রবভ্রোত/রবিরবত
যেোগোকেোকগি
োিণগুকিো ী রেি
এবং গণহতেোি
ঘিনোি পকি ীভোকব
যেোগোকেোগ উন্নত
িো যেকত পোকি?

সোবরমশনগুকিো উকেখ কিকে যে তেে প্রোরপ্তকত রবিব বো ভুি তকেেি রবযোন উকেখকেোগে পী়িোি োিণ হকয়কে
এবং িস্বরূপ পরিবোিগুকিো রপ্রয় নকেি শনোক্ত িোি নে গুরি চোিনোি GoPro ু কি যেখো অবিবন
কিকে। সুরনরেণ ষ্ট প্রকশ্নগুকিোি মকযে িকয়কে:

ইনক োয়োরিি
প্রসোকিি বোইকিি
রবষয় (এই রবষয়টি
তেত িোি য োনও
এখরতয়োি যনই)।

•

•

পুরিকশি সোক্ষোৎ োি এবং রববৃরত গ্রহকণি প্রজক্রয়োি য োনও পেোকিোচনো
ণ
রেি র ?
o

আিও যবরশ যিোক ি োে যেক আিও যবরশ, উচ্চ মোকনি তেে পোওয়োি
নে এই
প্রজক্রয়োগুকিো ীভোকব আিও বেোপ ভোকব, আিও দ্রুত এবং আিও োে ণ িভোকব সম্পন্ন িো
যেকত পোিত?

o

রভ টিমকেি মকযে কেোপ েকনি মযে রেকয় মোস বো বেি পকি আরবভূ ত
ণ হওয়োি নে
গুরুত্বপূণ ণ রবশেগুকিো যেক়ি যেওয়োি পরিবকতণ, সোক্ষোৎ োকিি প্রজক্রয়োগুকিো র অকন
আকগি পেোকয়
ণ অকন যবরশ তেে রেকত পোিত েখন রবষয়গুকিো নতু ন রেি?

পুনগিন
ণ
কি ী ঘকিকে তো পরিবোিগুকিোক আিও বেোপ ভোকব বেোখেো
সংকেোগ, অনুমোন এবং রবকেষণ িো যেকত পোকি?

িোি

নে

ীভোকব
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হোমিোি প্ররতজক্রয়োি
য োনও অভেতিীণ
পেোকিোচনো
ণ
িো
হকয়কে র নো।

সোবরমশনগুকিো জ জ্ঞোসো কিকে যে CDHB, পুরিশ এবং যসন্ট নস অেোবুকিস আক্রমকণি পকি আতঃসংস্থো
সমন্বয় এবং যেোগোকেোকগি িোইন সহ তোকেি প্রজক্রয়োগুকিো পেোকিোচনো
ণ
কিকে র নো, এবং ী পরিবতণন িো
হকয়কে। সুরনরেণ ষ্ট প্রকশ্নগুকিোি মকযে িকয়কে:
•

যসরেন র সব যিকণি রুরি পরিকষবোি উপরস্থরত সম্পক ণ পোিপরি
রেি েোিো এ টি প্ররতজক্রয়ো সমন্বয় িকত পোিত?

•

এই রুরি এিো োি প্ররতটিকত পরিকষবোি সম্পূণ ণ বণোিী
ণ
ীভোকব এক
প্রকয়ো কন প্ররতজক্রয়ো োনোকনোি ক্ষমতো সম্পক ণ সকচতন হকত পোকি?

•

এ টি স্থোনীয় অপোকিশন মোে যসন্টোি যেমন োরস্টস রপ্ররসনক্টক েেোেেভোকব সংরেষ্ট সংস্থোগুকিো
দ্বোিো অবরহত িো হকি, তোিো র ঘিনোস্থকি সমস্ত রুরি ঘিনো এবং পরিকষবোগুকিোি এ টি
েোকিেোি ব োয় িোখকত ভূ রম ো পোিন িকত পোকি এবং প্রকয়ো কন এই পরিকষবোগুকিোি সমন্বকয়
সহোয়তো িকত পোকি?
o

•

ি ু কমকন্টশকনি
ঘোিরত।

মোে যসন্টোি র

য োনও যিকনি রুরি পরিকষবো শনোক্ত িণ র
প্রকয়ো কনি সমসেোটি রমকয় রেকত পোিত?
o
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এই যিকনি এ টি যেোগোকেোকগি
পোিন িকত পোিত?

সোমরগ্র

সমরন্বত সকচতনতোি সুকেোগ

অপকিি অবস্থোন এবং

সমন্বকয়ি যক্ষকত্র মুখে ভূ রম ো

শপে যনওয়ো অর সোিকেি শনোক্ত

এই যিকনি সমন্বয় এবং শনোক্ত িণ বরযতণ িণ র
শনোক্ত িকতই নয়, রভ টিমকেিও পুরিশ এবং
সক্ষম হওয়োি অসুরবযোক িোঘব িকত পোিত?

এই রবষয়টি এ টি
তেে অনুকিোয দ্বোিো
সমোযোন িোি
প্রস্তোব িো হকয়কে।

িোি পুরিকশি

য বি পুরিশক অনেোনে অর সোিকেি
রুরি প্ররতজক্রয়ো োিীকেি সনোক্ত িকত

এ টি সোবরমশন প্রশ্ন উত্থোপন কিকে যে আগ্রহী পক্ষগুকিোি য োনও সুরনরেণ ষ্ট তোরি ো আকে র নো, এবং পূকব ণ ইনক োয়োরিি
বেবহৃত তোরি োগুকিো যেক এ টি নতু ন তোরি ো শতরি িোি আহ্বোন োরনকয়কে।
োক রভ টিম রহসোকব প্রসোকিি বোইকিি
রবষয় (এই রবষয়টি
রবকবচনো িো হকে যস রবষকয় সোবরমশনটি উকদ্বগ উত্থোপন কিকে।
তেত িোি য োনও
মৃতুে শংসোপত্র প্রজক্রয়ো এবং ীভোকব যসই শংসোপত্রগুকিোি রবশে রনষ্পরত্ত িো হয় তো রনকয়ও উকদ্বগ উত্থোরপত এখরতয়োি যনই)।
হকয়রেি। বেবহৃত DVI ি ু কমকন্টশন সম্পক ণ অনুরূপ উকদ্বগ উত্থোরপত হকয়রেি। সোমরগ্র ভোকব,
সোবরমশনটি রবকবচনো কিকে যে রভ টিমিো যে তেেগুকিো যপকয়কে, যেমন প্রমোকণি সোিসংকক্ষপ, তো তোকেি
প্রকয়ো ন অনুসোকি আিও উপেুক্ত িো েি োি।
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