পরিভাষা ক াষ
আপরি কে তথ্য খজ
ুঁ ছেি তা েরি এই পৃষ্ঠায় িা থ্াছ , অথ্বা আপিাি েরি অিয ক ািও প্রশ্ন থ্াছ ,
তাহছে অিগ্রহ ছি রিফ ছিািাছিি অরফছে coronial.response@justice.govt.nz এ ইছেইে ছি বা
0800 88 88 20 এ কফাি ছি কোগাছোগ রুি।

ক্রাইস্টিািচ েেজজি হােোি
তারে াভুক্ত িা হছয়ছে।

ছিারিয়াে প্রজক্রয়াি েেয় বযবহৃত েূে শব্দগুরে এই পৃষ্ঠায়

ছিািািিা ী ছিি এবং ক ািও েৃতুযি ঘটিা েখি এ জি ছিািািছ কিফাি িা হয়
তখি ী হয় কে েম্পছ চ আিও োধািণ তছথ্যি জিয, অিগ্রহ ছি িযায় েন্ত্রছ ি
কর োনিয়োল পন রেবো ওছয়বছপজগুরে কিখি। েন্ত্রছ ি কর োনিয়োল পন রেবো সংক্রোন্ত
গোইরে ছিারিয়াে প্রজক্রয়াি এ টট েংরিপ্ত রববিণ এবং অিযািয তথ্য িছয়ছে ো আপিাছ
েেজজি হােোি রবষছয় েখয ছিািাছিি তিন্ত প্রজক্রয়া বঝছত োহােয িছব।
শব্দ

অথ্ চ

ছিারিয়াে প্রজক্রয়া েংক্রান্ত োধািণ শব্দাবেী
ছিারিয়াে প্রজক্রয়া

ছিারিয়াে তিন্ত

ছিারিয়াে
অিেন্ধাি

ছিারিয়াে প্রজক্রয়া তখি শুরু হয় েখি ছিািাি পরেশ বা
হােপাতাে কথ্ছ অপ্রতযারশত, েরহংে বা েছেহজি েৃতুযি
কিফাছিে গ্রহণ ছিি। ছিািাি রিম্নরেরখত জারি িছে
প্রজক্রয়াটট কশষ হয়:
•

েৃত বযজক্তি পরিবািছ
এবং আিও তিন্ত িা

এ টট রবজ্ঞরপ্ত ো েৃতুযি ািণ
িাি ািণগুরে বছে; অথ্বা

•

আিও তিন্ত িাি পছি, েৃতুযি ািণ এবং পরিরিরত
এবং কেই ফোফছেি ািণগুরে েম্পছ চ ফোফছেি
এ টট শংোপত্র।

ছিািািছ কিফাি িা েৃতুযি োছথ্ েম্পর ত
চ তথ্য েংগ্রহ এবং
প্রছশ্নি উত্তি কিওয়াি প্রজক্রয়া। তিন্তটট ছিািািছ রেদ্ধান্ত
রিছত োহােয ছি, কেেি, এ টট ছিারিয়াে অিেন্ধাি শুরু
িছত হছব র িা অথ্বা ইিছ াছয়স্ট বা জজজ্ঞাোবাি িছত হছব
র িা।
বযজক্তটট ক রেছেি, এবং ক াথ্ায়, খি এবং ীভাছব রতরি োিা
রগছয়রেছেি কে েম্পছ চ আিও জািছত এ জি ছিািাি এ টট
অিেন্ধাি ছিি। এ টট অিেন্ধাি ছিািািছ এেি েপারিশ
বা েন্তবয িছতও োহােয ছি ো ভরবষযছত এ ই ধিছিি েৃতুয
কিাধ িছত পাছি। ছিািাছি কিফাি িা েেস্ত েৃতুযি কিছত্র
অিেন্ধাি হয় িা বা তাি ফছে েপারিশ িা হয় িা।
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ছিারিয়াে
ইিছ াছয়স্ট

ছিািািছ েরি োিীছিি াে কথ্ছ বযজক্তগতভাছব কশািাি
প্রছয়াজি হয়, তাহছে তািা আিােছত শুিারিি আছয়াজি িছব,
োছ ইিছ াছয়স্ট বা জজজ্ঞাোবাি বো হয়। ইিছ াছয়স্ট
েবেেয় আিােত ছি অিটষ্ঠত হয় িা, তছব কেগুরে অিয
ক ািও উপেক্ত িাছি অিটষ্ঠত হছত পাছি।
োিীিা োিয রিছত পাছিি এবং তাছিি কজিা িা কেছত পাছি।
কে বযজক্তি েৃতুয হছয়ছে, তাি পরিবাি, আগ্রহী পিিা, এবং
খিও খিও জিোধািছণি েিেযিা এ টট ইিছ াছয়ছস্ট
কোগ রিছত পাছিি।

াগজপছত্র শুিারি

" াগজপছত্র" শুিারিছত ছিািাি তাছিি অরফছে (তাছিি
কিম্বাছি) থ্া া েেস্ত প্রোণ পছি কশািাি। তাি পি তািা তাছিি
তিছন্তি ফোফে প্র াশ ছিি। পরিবাছিি েিেয এবং োিীিা
াগজপছত্র শুিারিছত অংশ কিি িা।

তিছন্তি ফোফে

েৃতুযি ঘটিাি রবশি েম্পছ চ এ টট রেরখত প্ররতছবিি োি েছধয
ছিািাছিি েজক্তও অন্তভুক্ত
চ থ্াছ । এেি েপারিশ বা েন্তবয
অন্তভুক্ত
চ থ্া ছত পাছি ো ভরবষযছত অিরূপ েৃতুযি ঘটিা কিাধ
িছত পাছি, তছব েবেেয় িয়।
তিছন্তি ফোফে হে োধািণত

ছিািাি

েখয

ছিািাি

ছিািাছিি ক াটচ

ছিারিয়াে
এখরতয়াি

ছিারিয়াে প্রজক্রয়াি কশষ ধাপ।

অপ্রতযারশত, েরহংে বা েছেহজি েৃতুযি ািণ ও পরিরিরত
তিছন্তি জিয রবিারি
ে চ তচা রহছেছব রিেক্ত এ জি কোগয
আইিজীবী।
েখয

ছিািাি হছেি

ছিািাছিি ক াছটচ ি প্রধাি।

ছিািাছিি ক াটচ হে িযায় েন্ত্রছ ি ছিারিয়াে পরিছষবাি
ইউরিছটি েহায়তায় েখয ছিািাি, র েু ফেটাইে ছিািাি
এবং পাটচ টাইে রিরেফ ছিািাছিি েংরেশ্রছণ গটিত।
ছিািাছিি ক াটচ বা

ছিািাছিি িেতা বা

তৃছচ েি েীো।

জো

ছিািাছিি াছে উপিারপত এ টট েজক্ত। এটট রেরখত বা রথ্ত
হছত পাছি। এছিছত্র, জোি েছধয অন্তভুক্ত
চ িছয়ছে েৃত
বযজক্তছিি পরিবাছিি দ্বািা এবং আগ্রহী পছিি দ্বািা ছিািাছিি
াছে জো কিওয়া েেেযা এবং উছদ্বগ।

প্রোণ

এ টট োেোছ েেথ্িচ
িাি জিয েংগ্রহীত তথ্য। প্রোছিি
েছধয অন্তভুক্ত
চ থ্া ছত পাছি:

আগ্রহী পি

•

োিীছিি রেরখত বা

রথ্ত বক্তবয

•

িরথ্, েরব, োিরিত্র এবং কি র্চং।

ক ািও েৃত বযজক্তি রি ট পরিবাছিি অরধ াি আছে ছিারিয়াে
তিন্ত প্রজক্রয়া েংক্রান্ত র েু রিরিচ ষ্ট রেদ্ধাছন্তি রবষছয় অবগত
থ্া াি বা তাছত জরিত হওয়াি।
ছিািাছিি রবছবিিায় এই েৃতুযছত োছিি রবছশষ আগ্রহ িছয়ছে
এেি অিয বযজক্তিা বা েংিাও আগ্রহী পি হছত পাছি। তাছিি
আগ্রহ োধািণ জিতাি কিছয় কবরশ বা রভন্ন হছত হছব।
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গুরুেপূণ রবষয়
চ

ছিারিয়াে প্রজক্রয়াি েেয় হওয়া গুরুেপূণ ঘটিা
চ
ো আগ্রহী
পিগুরেছ আিষ্ঠারি ভাছব জািাছিা িি াি। গুরুেপূণ চ
রবষছয়ি েছধয অন্তভুক্ত
চ হছত পাছি:
• এ টট অিেন্ধাছিি শুরু এবং েোরপ্ত
•

আইরি েহায়তা

েখি এ টট ইিছ াছয়স্ট

িা হয়।

আইরি েহায়তা হে আইরি প্ররতরিরধছেি অথ্ প্রিাছিি
চ
জিয
েি ািী তহরবে, োধািণত এেি বযজক্তছিি জিয োিা
আইিজীবীি খিি বহি িছত পাছি িা।
ছিারিয়াে োেোি কিছত্র, আইরি েহায়তাি তহরবে ক বে
তখিই পাওয়া োয় েখি ছিািাি ক ািও ইিছ াছয়স্ট িাি
রেদ্ধান্ত কিি।
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