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1. আগ্রহী পক্ষ কাকক বকে?

ককরানার আইন (Coroners Act) 2006 এর অধীকন, মারা গেকেন এমন গকাকনা বযক্তির
ননকটাত্মীয় পনরবাকরর তদন্ত সম্পনকিত নকেু নসদ্ধাকন্তর নবষকয় অবনহত থাকার এবং
তাকত জন়িত থাকার অনধকার রকয়কে।
আগ্রহী পক্ষ অনযানয এমন বযক্তি বা সংস্থাগুকো হকত পাকর যাকদর নবষকয় ককরানার
মকন ককরন গয তাকদরও তদন্তটটর গক্ষকে নবকেষ আগ্রহ রকয়কে। তাকদর আগ্রহ
সাধারণ জনেকণর একজন সদকসযর গেকয় গবনে বা আোদা হওয়া দরকার।

2. আনম যনদ 2019-এর ক্রাইস্টোেি মসক্তজকদ হামোর
ককরাননয়াে তদকন্ত একজন আগ্রহী পক্ষ হই তকব কী হকব?

আপনন যনদ তদকন্তর একজন আগ্রহী পক্ষ হন তকব আপনন আক্রমণ সম্পনকিত আরও
নবেদ জানকত অনুকরাধ করকত পাকরন এবং প্রনসনকউেন প্রক্তক্রয়া বা রয়যাে কনমেন
অব ইনককায়ানরর দ্বারা সমাধান করা হয়নন বকে আপনন মকন ককরন এমন সমসযা বা
উকদ্বেগুকোর নবষকয় আমাকদর জানাকত পাকরন।
তকথযর জনয গকাকনা অনুকরাধ এবং সমসযা ও উকদ্বেগুকো ককরাননয়াে এখনতয়াকরর
মকধয পরকত হকব। ককরানাকরর আদােত সম্পককি আরও জানার জনয আপনন
ককরাননয়াে পনরকষবার ওকয়বসাইট https://coronialservices.justice.govt.nz/about/
এর পৃষ্ঠাগুকো গদখকত পাকরন
এো়িাও, মুখয ককরানার তার তদকন্তর সময় গযককাকনা গুরুত্বপূণ নবষয়
ি
সম্পককি সমস্ত
আগ্রহী পক্ষকক আনুষ্ঠাননকভাকব অবনহত করকবন, গযমন গকাকনা ইনককায়ানর শুরু বা
সম্পন্ন হকে এবং গকাকনা ইনককায়ানরর ফোফকের নবষকয়।
প্রক্তক্রয়াটটর পরবতীকাকে, যনদ তদকন্তর শুনানন হয় তকব আগ্রহী পক্ষগুকোকক তার
তানরখ, সময় এবং অবস্থাকনর নবষকয় অবনহত করা হকব। আগ্রহী পক্ষগুকোর গযককাকনা
তদকন্ত জন়িত থাকার সুকযাে হকত পাকর।

3. আনম নক আগ্রহী পক্ষ নহসাকব ননবনিত না হকেও
ককরাননয়াে তদকন্ত কী ঘটকে তা জানকত পানর?

হযাাঁ। আপনন মসক্তজদ হামোর ওকয়বসাইট
www.coronialservices.justice.govt.nz/masjid-attacks-coronial-process এর
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পৃষ্ঠাগুকোকত নেকয় কী ঘটকে তা জানকত পাকরন। প্রক্তক্রয়া েোকােীন পৃষ্ঠাগুকো
ননয়নমত আপকেট করা হকব।

4. আনম যনদ েহীদকদর পনরবাকরর একজন সদসয হই এবং
মুখয ককরানার ইকতামকধয আমার সাকথ গযাোকযাে ককর
থাককন, তকব নক আগ্রহী পক্ষ হওয়ার জনয আমার ননবিন
করা প্রকয়াজন?

না, আপনার করার প্রকয়াজন গনই।

5. আনম যনদ গকাকনা েহীকদর পনরবাকরর একজন সদসয হই
এবং আনমও একজন গুনেনবদ্ধ-আহত নভকটটম হই তকব
কী ঘটকব? আমার নক আগ্রহী পক্ষ নহসাকব ননবিন করা
উনেত?

না। মুখয ককরানার যনদ ইকতামকধয আপনার সাকথ গযাোকযাে ককর থাককন তকব
আপনার আগ্রহী পক্ষ নহসাকব ননবিন করার প্রকয়াজন গনই।

6. আনম কীভাকব মসক্তজদ হামোর ককরাননয়াে তদকন্ত
একজন আগ্রহী পক্ষ হকত পানর?

এটট আপনার পনরনস্থনতর উপর ননভির করকে:
•

আপনন যনদ েহীদকদর পনরবাকরর একজন সদসয হন এবং মুখয ককরানার
ইকতামকধয আপনার সাকথ গযাোকযাে ককর থাককন তাহকে আপনার আগ্রহী পক্ষ
নহসাকব ননবিন করার প্রকয়াজন গনই।

•

আপনন যনদ হামোয় গুনেনবদ্ধ একজন নভকটটম, বা একজন নভকটটকমর বাবা-মা
হন তাহকে আপনন coronial.response@justice.govt.nz এ ইকমইে অথবা 0800 88
88 20 নম্বকর গটনেকফান করার দ্বারা মুখয ককরানাকরর অনফকস গযাোকযাে ককর
একজন আগ্রহী পক্ষ নহসাকব ননবিন করকত পাকরন।

•

অনযানয বযক্তি এবং সংস্থাগুকোর আগ্রহী পক্ষ হকত হকে তাকদর আকবদন করকত
হকব। মুখয ককরানার আপনার আকবদন নবকবেনা করকবন এবং আপনাকক এর
ফোফে জানাকবন। কীভাকব আকবদন করকবন তা জানকত অনুগ্রহ ককর মসক্তজদ
হামোর ওকয়বসাইট www.coronialservices.justice.govt.nz/masjid-attackscoronial-process এর পৃষ্ঠাগুকো গদখুন।
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7. আমাকদর মকধয একটট ব়ি দে রকয়কে যারা আগ্রহী পক্ষ
হকত োয়। আমরা যনদ োই, আমরা নক একটট দে নহসাকব
আকবদন করকত পানর?

হযাাঁ, আপনারা পাকরন। আপনাকদর শুধু দকের একজন প্রনতনননধ েয়কনর নবষকয়
ননকজকদর মকধয একমত হকত হকব। তারপকর গসই বযক্তি আপনার দকের হকয় আগ্রহী
পক্ষ নহসাকব আকবদন করকত পাকরন। আপনার প্রনতনননধ যখন আকবদন করকবন
তখন তাকদর বযাখযা করা উনেত:
•
•

গয তারা দেটটর প্রনতনননধত্ব করকেন
ককরাননয়াে তদকন্ত দকের আগ্রকহর নবষকয়।

মুখয ককরানার প্রনতনননধর আকবদন নবকবেনা করকবন এবং তাকদর এর ফোফে
জানাকবন। কীভাকব আকবদন করকবন তা জানকত অনুগ্রহ ককর মসক্তজদ হামোর
ওকয়বসাইট www.coronialservices.justice.govt.nz/masjid-attacks-coronial-process
এর পৃষ্ঠাগুকো গদখুন।
8. গুনেনবদ্ধ-আহত বযক্তিকদর ননকয় একটট দে েটিত হকে কী
হকব? আমরা নক একটট দে নহসাকব ননবিন করকত পানর?

হযাাঁ, আপনারা পাকরন। প্রকতযক বযক্তিকক শুধু মুখয ককরানাকরর অনফসকক জানাকত
হকব গয তাকদর প্রনতনননধ গক। আপনন coronial.response@justice.govt.nz এ ইকমইে
করকত পাকরন অথবা 0800 88 88 20 এ গটনেকফান করকত পাকরন।
তারপকর গসই প্রনতনননধ, সমস্ত গুনেনবদ্ধ-আহত বযক্তিরা যারা তাকক মকনানীত
ককরকেন তাকদর পকক্ষ মুখয ককরানাকরর কাে গথকক আগ্রহী পকক্ষর জনয নেটিপে
পাওয়ার বযক্তি হকত পাকরন।

9. আনম যনদ আগ্রহী পক্ষ নহসাকব ননবিন কনর তকব নক আনম
পযাকনকের একজন আইনজীবীর কাে গথকক আইনী
সহায়তা গপকত পানর?

এই পযাকয়,
ি েহীদকদর পনরবারগুকো আইন মন্ত্রক দ্বারা অথানয়ত
ি
আইনজীনবকদর
গসবার জনয অগ্রানধকার গপকয়কে।
যনদ আপনন হামোয় বন্দুককর গুনেকত জখম হকয় থাককন এবং এই আইনী সহায়তায়
অযাকেস গপকত োন তকব অনুগ্রহ ককর মুখয ককরানাকরর অনফকসর সাকথ
coronial.response@justice.govt.nz এ ইকমইে ককর বা 0800 88 88 20 এ গটনেকফান
ককর গযাোকযাে করুন। অনুকরাধগুকো গককসর নভনিকত নবকবেনা করা হকব।
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10. আনম নক প্রক্তক্রয়াটটর গযককাকনা পযাকয়
ি আগ্রহী পক্ষ হকত
আকবদন করকত পানর?

আপনন যনদ আগ্রহী পক্ষ হকত আকবদন করকত োন তকব আমরা আপনাকক এখনই
এটট করার পরামে গদব।
ি
যনদ আপনার আকবদন সফে হয় তকব একত আপনন মুখয ককরানাকরর কাে গথকক
তকথযর জনয অনুকরাধ করার এবং আপনন গয নবষয় বা উকদ্বেগুকো প্রনসনকউেন
প্রক্তক্রয়া বা রয়যাে কনমেন অব ইনককায়ানরর নরকপাটি দ্বারা সমাধান করা হয়নন বকে
মকন ককরন গসগুকো তাকক জানাকনার সময় পাকবন। েহীদকদর পনরবারগুকোর জনয
ইকতামকধয এই প্রক্তক্রয়া েেকে।
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