ইনক োয়োরিি প্রসোকিি
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উত্তি

ইনক োয়োরি

োক

ক োনও বযক্তিি ক োথোয়,

বকে?

খন এবং

ীভোকব মৃত্যয হকয়কে কে

েম্পক ে আিও জোনোি জনয এ জন
কিন। এ টি ইনক োয়োরি
িকত্ও েোহোয্য
প্ররত্কিোধ

োয্রববিণী
ে

োক

জজ বো

বকে?

কিোনোিক

কিোনোি এ টি ইনক োয়োরি
এমন েুপোরিশ বো মন্তবয

কি য্ো ভরবষ্যকত্ এ ই ধিকনি মৃত্যযি ঘিনো

িকত্ পোকি।

কিোনোকিি এ টি আরধ োরি

রববৃরত্। এটি র েয

িোি

আকেশ, আেোেকত্ ঘকি য্োওয়ো র েযি েোিেংকেপ বো কনওয়ো হকয়কে
এমন ক োনও রেদ্ধোন্ত হকত্ পোকি।

ইককোকয়স্ট

োক

বকে?

এ টি

কিোরনয়োে ইনক োয়োরি চেো োেীন, য্রে

বযক্তিগত্ভোকব েোেীকেি

োে কথক

কিোনোকিি

কশোনোি প্রকয়োজন হয়, ত্োহকে

ত্োিো আেোেকত্ এ টি শুনোরনি আকয়োজন

িকবন, য্োক

ইককোকয়স্ট বেো হয়। কয্ বযক্তিি মৃত্যয হকয়কে ত্োি পরিবোি, আগ্রহী
পেগুকেো এবং

খনও

খনও জনেোধোিকণি েেেযিো এ টি

ইককোকয়কস্ট অংশ রনকত্ পোকিন।

শুনোরন

োক

বকে?

এটি এ টি আইরন প্রক্তিয়ো কয্খোকন আইন বো বোস্তবত্োি এ টি রবষ্য়
রনকয় ত্ ে হয় এবং পেগুকেো আেোেকত্ প্রমোণ এবং েোবরমশন
উপস্থোপন

ইনক োয়োরিি প্রেোি
োক

বকে?

োয্রববিণীকত্
ে
উকেখ

কি।

এগুকেো হে কেই রবষ্য়গুকেো য্ো ইনক োয়োরিকত্

কিোনোি দ্বোিো ত্েন্ত

িো হকব।

নো।

িো হকয়কে কয্ 2021
েোকেি রিকেম্বকি

ইনক োয়োরিি প্রস্তোরবত্ প্রেোি েম্পক ে পরিবোিগুকেো এবং আগ্রহী

আেোেকত্ শুনোরন হকব।

পকেি মত্োমত্ কশোনোি জনয এটি আেোেকত্ি এ টি প্রোথরম
শুনোরন।

প্রশ্ন
এটি র

উত্তি
এ টি

ইককোকয়স্ট?

োয্রববিণী
ে
এবং এি

আপনোি য্রে অথেোহোয্য-প্রোপ্ত
ে
এ জন আইনজীবী থোক

অথ ে ী ত্ো বুঝকত্

অনুগ্রহ

আরম

এবং আপনোি জনয

ীভোকব েোহোয্য

কপকত্ পোরি?

কি ত্োি েোকথ

থো বেুন। ত্োিো আপনোক

ত্োহকে

েোহোয্য

োয্রববিণীি
ে
অথ ে ী ত্ো বযোখযো

িকত্

িকত্

পোিকবন।
আপরন য্রে এ জন শহীকেি পরিবোকিি েেেয হন, বো গুরেকত্
আহত্ এ জন রভ টিম হন এবং আপরন এখনও এ জন
আইনজীবী রনকয়োগ নো

কি থোক ন ত্কব আপরন এখনও

অথেোহোয্য-প্রোপ্ত
ে
আইনজীবীকেি

োে কথক

েোহোয্য কপকত্ পোকিন।

ীভোকব এ জন অথেোহোয্য-প্রোপ্ত
ে
আইনজীবীি

োে কথক

েোহোয্য

কপকত্ হয় কে েম্পক ে ত্থয
https://coronialservices.justice.govt.nz/masjid-attackscoronial-process/legal-support/ থেকে পাওযা যাকে
রব ল্পভোকব, আপরন

কিোনোকিি অরিকেি েোকথ

coronial.response@justice.govt.nz-এ কয্োগোকয্োগ
বো 0800 88 88 20 নম্বকি কিোন

েোবরমশন

আরম

োক

বকে?

ীভোকব

িকত্ পোকিন।

িকত্ পোকিন

কিোনোকিি

অরিকেি

মচোিীিো
ে
েোহোয্য

িকত্ পোকিন। আপরন চোইকে

আমোকেি

োকে কেোভোষ্ীি েহোয়ত্োি বযবস্থোও আকে।

এটি এ টি য্ুক্তি য্ো আেোেকত্ উপস্থোপন
কমৌরখ ( থয) হকত্ পোকি।

িো হয়। এটি রেরখত্ বো

আপরন য্রে এ জন আইনজীবী রনকয়োগ

কি থোক ন ত্োহকে রত্রন

শুনোরনকত্ েোবরমশন

আপনোি হকয় এ টি েোবরমশন রেকত্ পোকিন। আপনোি য্রে

রেকত্ পোরি?

আইনজীবী নো থোক

ত্কব আপরন রনকজই এ টি েোবরমশন রেকত্

পোকিন। আপরন রেরখত্ভোকব বো শুনোরনকত্ বযক্তিগত্ভোকব েোবরমশন
রেকত্ পোকিন।
আপরন য্রে েোবরমশন কেওয়োি রবষ্কয় আিও ত্থয চোন ত্োহকে
আপরন

কিোনোি অরিকেি েোকথ

প্রশ্ন

উত্তি
coronial.response@justice.govt.nz-এ কয্োগোকয্োগ
বো 0800 88 88 20 নম্বকি কিোন

িকত্ পোকিন

িকত্ পোকিন।

েোবরমশন কেওয়োি রবষ্কয় আিও ত্থয শীঘ্রই পোওয়ো য্োকব।

আরম র

রিকেম্বকি

আমিো বত্েমোকন শুনোরনি জনয েক্তজরস্ট

শুনোরনকত্ থো কত্

এগুকেো টি িো

রবশে পরি ল্পনো

িোি েোকথ েোকথ আমিো আপনোক

িরে।

জোনোব।

পোিব?

আরম শুনোরনকত্
থো কত্ নো পোিকে
হকব? আরম র

হযোাঁ। শুনোরনি আকগ আপরন বো আপনোি আইনজীবী রেরখত্ভোকব
ী

ত্োও

েোবরমশন রেকত্ পোিব?

এ টি েোবরমশন রেকত্ পোকিন।

