ইনক োয়োরিি প্রসোকিি রিষকয় শুনোরন এিং সোিরিশন দেওয়োি রিষকয় প্রোয়শই রিজ্ঞোরসত
প্রশ্নোিলী
আপরন দে তথ্যটি খুঁিকেন তো েরে এই পৃষ্ঠোয় নো থ্োক , িো আপনোি েরে অনয দ োকনো প্রশ্ন
থ্োক , তোহকল অনগ্রহ কি coronial.response@justice.govt.nz এ ইকিইল কি িো 0800 88
88 20 নম্বকি দ োন কি কিোরনয়োল পরিকষিোি সোকথ্ দেোগোকেোগ রুন।
এই পৃষ্ঠোয়, আপরন ইনক োয়োরিি প্রসোকিি রিষকয় রিকসম্বি িোকসি শুনোরন এিং সোিরিশন
দেওয়োি রিষকয় র ে প্রোয়শই রিজ্ঞোরসত প্রশ্নোিলী (FAQ)'ি উত্তি পোকিন।
এই প্রোয়শই রিজ্ঞোরসত প্রশ্নোিলী রনম্নরলরখত রিষয়গুকলো
•
•

ভোি

িকি:

ইনক োয়োরিি প্রসোকিি রিষকয় শুনোরন।
এ টি সোিরিশন দেওয়ো

শুনানন সম্পর্কে
আনি যনি ব্যনিগতভার্ব্ উপনিত হর্ত চাই ব্া িূর থের্ক শুনানন থিখর্ত চাই তর্ব্ আিার্ক কী
করর্ত হর্ব্?
আপরন েরে ইরতিকযযই িযরিগতভোকি উপরিত হকত িো েূি দথ্ক
থ্োক ন তকি আপনোক আি র ে িকত হকি নো।

দেখোি িনয রনিন্ধন

কি

আপরন েরে রনিন্ধন নো কি থ্োক ন তকি আপরন এখোকন তো িকত পোকিন:
https://consultations.justice.govt.nz/comms/1a09bc2b/(external link)
আপনোক

23 রিকসম্বি 2021-এি িকযয রনিন্ধন

িকত হকি।

আনি নক অনলাইর্ন শুনানন থিখর্ত পানর?
হযোুঁ, তকি আপনোক
ীভোকি েূি দথ্ক

অিশযই 23-রিকসম্বি 2021 এি িকযয রনিন্ধন
দেখকত হকি তোি রিশে শুনোরনি তোরিখ

িকত হকি।

োেো োরে একল পোওয়ো েোকি।

শুনানন নক থিাভাষী দ্বারা ব্যাখযা করা হর্ব্?
নো।
তকি, েরে আপরন িযরিগতভোকি শুনোরনকত উপরিত থ্োক ন এিং শুনোরনি সিয় আপনোি
আইনিীিী িো আেোলকতি িীকেি সোকথ্ দেোগোকেোগ িোি িনয আপনোি দেোভোষীি সহোয়তোি

প্রকয়োিন হয়, তোহকল আপনোক সোহোেয িোি িনয আিোকেি োকে দেোভোষীিো উপলব্ধ থ্ো কি।
আপরন েরে িকন কিন দে আপনোি সহোয়তোি প্রকয়োিন হকত পোকি, তোহকল অনগ্রহ কি আপরন
েখন শুনোরনকত অংশ দনওয়োি/েূি দথ্ক দেখোি িনয রনিন্ধন িমটি পূিণ িকিন তখন িো
coronial.response@justice.govt.nz-এ ইকিইল কি এটি রনকেম শ রুন।

আনি যনি ক্রাইস্টচার্চের ব্াইর্র থকাোও োনক তাহর্ল কী হর্ব্? শুনাননর্ত উপনিত োকার
জনয আনি নক অেে পাব্?
22-24 দ ব্রুয়োরি 2022-এি শুনোরনকত উপরিত থ্ো োি িনয দলোক কেি িনয ী তহরিল
উপলব্ধ হকি তোি রিশে িতম িোকন রহসোি িো হকে। এই রিষকয় রসদ্ধোন্ত দনওয়োি সোকথ্ সোকথ্
আিিো আপনোক িোনোি।
এটি সপোরিশ িো হয় দে আপরন উপরিত থ্ো োি িনয আপনোি আগ্রহ রনিন্ধন
রসদ্ধোন্ত অথ্মোয়ন উপলব্ধ হওয়োি উপি রনভম ি িকলও।

রুন তো দস

আনি নক আিার সার্ে সহায়তাকারী থলাকর্ির আনর্ত পানর?
হযোুঁ, তকি িোয়গো পোওয়ো দগকল তকিই।

শুনাননর্ত কত সিয় লাগর্ব্?
শুনোরনকত রতন রেন সিয় লোগকি িকল আশো িো হকে এিং এটি আেোলকতি স্বোভোরি
অনেোয়ী চলকি (স োল 10টো দথ্ক রি োল 5টো পেমন্ত, িোকে রিিরত সহ)।

সিয়

একটি সাব্নিশন থিওয়া
সাব্নিশন কারা নির্ত পার্রন?
দ িল শহীেকেি পরিিোি এিং অনযোনয আগ্রহী পক্ষ সোিরিশন রেকত পোিকিন। তোকেি আইনিীিী
তোকেি হকয় সোিরিশন রেকত পোিকিন।

আনি কীভার্ব্ নলনখতভার্ব্ একটি সাব্নিশন নির্ত পানর?

আপরন িখয কিোনোকিি রিরনকট রিি িো ইনক োয়োরিি প্রস্তোরিত প্রসোিক সকম্বোযন কি এ টি
রলরখত সোিরিশন রেকত পোকিন। আপরন রিরনকটি দ োন অংকশি সোকথ্ এ িত নন এিং দ ন দস
সম্পক ম আপনোি েরি উকেখ িকত পোকিন।
আইরন সোিরিশন দলখো এ টি িটিল োি হকত পোকি এিং এি িনয প্রোসরি িোিলোি আইন
সহ আইরন জ্ঞোন প্রকয়োিন। আপনোি েরে এ িন আইনিীিী থ্োক ন, তোহকল এটি সপোরিশ িো
হয় দে আপরন আপনোি আইনিীিীক আপনোি পকক্ষ সোিরিশন রেকত িলন।
রলরখত সোিরিশন 4 থেব্রুয়ানর 2022-এি িকযয coronial.response@justice.govt.nz-এ পোঠোকত
হকি।

নলনখত সাব্নিশন থিওয়ার সিয়সীিা কী?
আগ্রহী পক্ষকেি সিস্ত রলরখত সোিরিশন অিশযই 4 থেব্রুয়ানর 2022 নব্কাল 5:00 টার িকযয প্রোপ্ত
হকত হকি।

আনি যনি নলনখত সাব্নিশন নিই, তাহর্ল আিার্ক নক শুনাননর্ত উপনিত োকর্ত হর্ব্?
নো।
আপরন িো আপনোি আইনিীিী শুনোরনকত উপরিত হন িো নোই হন,
সিস্ত রলরখত সোিরিশন সোিযোকন রিকিচনো িকিন।

কিোনোি উইন্ডরল গৃহীত

নলনখত সাব্নিশন নক থকানও নননিে ষ্ট নব্নযার্স হর্ত হর্ব্?
েরে আপনোি আইনিীিী আপনোি হকয় এ টি রলরখত সোিরিশন
এ টি আেশম আইরন সোিরিশকনি রিনযোস অনসিণ িকি।

কিন, তোহকল সোিরিশনটি

আপরন েরে রনকিি সোিরিশন রনকিই কিন, তোহকল আপরন সোিরিশনটি এ টি Word িো PDF
নরথ্কত িো এ টি ইকিইকলি িরিকত প্রেোন িকত পোকিন।
রলরখত সোিরিশনগুকলোকত সোিরিশনটি রিরনকটি দে অংশটি সংক্রোন্ত তো স্পষ্টভোকি রচরিত
হকি। উেোহিণস্বরূপ, এটি র রনম্নরলরখত সংক্রোন্ত:
•

কিোনোি আইকনি িযোখযো, িো িোিলোি আইন;

িকত

•
•

রিরনকটি 67 অনকেকে রচরিত িূল রিকিচয রিষয়গুকলো েো িখয
চোরলত কিকে;
পরিরশষ্ট A-দত সংরক্ষপ্ত িো এ টি রনরেম ষ্ট সিসযোি প্ররতরক্রয়ো।

কিোনোকিি েৃরষ্টক োণক

আনি নক থিৌনখক সাব্নিশন নির্ত পানর?
হযোুঁ।
আিিো আপনোি আইনিীিীক

আপনোি হকয় এটি

িোি পিোিশম রেই।

আপনোি েরে দ োনও আইনিীিী নো থ্োক এিং আপরন রনকি এ টি দিৌরখ সোিরিশন রেকত
চোন, তোহকল অনগ্রহ কি কিোরনয়োল পরিকষিোক িোনোকত coronial.response@justice.govt.nzএ এ টি ইকিইল পোঠোন। আপরন 4 থেব্রুয়ানর 2022-এি িযয দে সোিরিশনটি রেকত চোন তোি
এ টি নলনখত রূপর্রখাও আপনোক প্রেোন িকত হকি।

যনি আিার ইনতির্যযই একজন আইনজীব্ী োর্কন নযনন আিার পর্ে থিৌনখক সাব্নিশন
নির্েন, তাহর্ল আনিও নক শুনাননর্ত কো ব্লর্ত পানর?
আপনোি পকক্ষ এ িন আইনিীিী োি িকল, তোিো শুনোরনকত দিৌরখ সোিরিশন রেকত
পোিকিন। সোযোিণত, আগ্রহী পক্ষ রনকিও দিৌরখ সোিরিশন দেকিন নো।
তকি, েরে দ োনও রিকশষ পরিরিরত থ্োক তোহকল কিোনোি উইন্ডরল এটিি অনিরত দেওয়োি
রিষকয় রিকিচনো িকিন। এটি রিিল হকি। আপরন েরে এটি িকত চোন তকি প্রথ্কি আপনোি
আইনিীিীি সোকথ্ এটি রনকয় আপনোি আকলোচনো িো উরচত।

আিার থকানও আইনজীব্ী না োকর্ল আনি কীভার্ব্ শুনাননর্ত ব্যনিগতভার্ব্ সাব্নিশন
নিব্?
আপনোি েরে দ োনও আইনিীিী নো থ্োক তোহকল আপরন রনকি দিৌরখ সোিরিশন রেকত
পোকিন। আপরন 4 থেব্রুয়ানর 2022-এি িযয দে সোিরিশনটি রেকত চোন তোি এ টি নলনখত
রূপর্রখাও আপনোক প্রেোন িকত হকি।
শুনোরনকত দিৌরখ
দেি:
•

সোিরিশন দেওয়োি িনয প্রস্তুত হকত, আিিো আপনোক

রনম্নরলরখত পিোিশম

িখয কিোনোি রিরনকট েো িকলকেন তোি রিকিচনোয় দ ন তেকন্ত দ োনও রিষয়ক
িো উরচত দস সম্পক ম পরিষ্কোি হন।

অন্তভম ি

•
•

আপরন দে প্রযোন রিরনসগুকলো িলকত চোন তো রলকখ িোখন। আপরন এটি শুনোরনকত পকে
দশোনোকত পোকিন।
আপরন েো িলকত েোকেন তো অনশীলন রুন। এটি আপনোক রনরিত হকত সহোয়তো
িকি দে আপরন েো িলকেন তো স্পষ্ট এিং দেৌরি ।

শুনোরনকত, আপনোি থ্ো িলোি পোলো একল কিোনোি উইন্ডরল আপনোক
সিস্ত আইনিীিী তোকেি সোিরিশন উপিোপন িোি পকি এটি হকি।

িোনোকিন। খি সম্ভিত

আনি নক পূব্ে থ াষণা ছাডাই ব্যনিগতভার্ব্ থিৌনখক সাব্নিশন নির্ত পানর?
নো।

থিৌনখক সাব্নিশন থিওয়ার জনয নক থকানও সিয়সূচী ব্া সির্য়র সীিা োকর্ব্?
শুনোরনকত োিো উপিোপন িকিন তোি এ টি সিয়সূচী থ্ো কি। এটি গুরুত্বপূণম দে েোিো
শুনোরনকত রনকিি িিিয িোখকত চোন তোকেি েোকত থ্ো িলোি সকেোগ থ্োক ।
তগুকলো পক্ষ দিৌরখ সোিরিশন রেকে তো আিিো এ িোি িোনকত পোিকল,
রিকিচনো িকিন দে প্ররতটি িিোি িনয সিয় সীিোি প্রকয়োিন হকি র নো।
রলরখত সোিরিশনগুকলোকত উরেরখত সিস্ত রিষয় দিৌরখ
দনই তকি িূল রিষয়গুরল ভোি িো উরচত।

সোিরিশনগুকলোকত

কিোনোি উইন্ডরল

ভোি

িোি েি োি

থলার্করা নক আর্গ থের্ক থরকর্ে করা থিৌনখক সাব্নিশন নির্ত পার্র?
নো।

সাব্নিশন নক অনয ভাষায় থিওয়া থযর্ত পার্র?
এটি িোঞ্ছনীয় দে সোিরিশনগুকলো রনউরিলযোকন্ডি আরয োরি ভোষোগুকলোি িকযয এ টিকত দেওয়ো
দহো : দত রিও িোওরি, ইংকিরি িো রনউরিলযোকন্ডি সোংক রত ভোষো।
েরে আপনোি রলরখত সোিরিশন ইংকিরিকত নো হয়, তোহকল আপনোক অিশযই এ ই সিকয়
ইংকিরিকত এ টি আইরনভোকি সঠি অনিোরেত সংস্কিণ প্রেোন িকত হকি।
আপরন েরে ইংকিরি েোেো অনয দ োনও ভোষোয় দিৌরখ সোিরিশন দেন, তোহকল আপনোক
আিোকেি িোনোকত হকি েোকত আিিো শুনোরনকত এ িন দেোভোষীি উপরিরতি িযিিো িকত

পোরি। আপনোক
হকি।

অিশযই ইংকিরিকত আপনোি সোিরিশকনি এ টি রলরখত রূপকিখোও প্রেোন

শুনানন থশষ হওয়ার আর্গ কর্রানার উইন্ডনল নক প্রসার্রর নব্ষর্য় তার নসদ্ধান্ত থ াষণা
করর্ব্ন?
এটিি সম্ভোিনো খিই ি। এি সম্ভোিনো দিরশ দে শুনোরনি কয় রেন পকি, সিস্ত রলরখত
সোিরিশন এিং শুনোরনকত উপিোরপত সোিরিশনগুকলো রিকিচনো িোি পকি, কিোনোি উইন্ডরল
এ টি রসদ্ধোন্ত দ োষণো িকিন।

িকত

