15 মার্চ 2019-এর মসজিদ হামলার বিষয়ে কযরাবি়োল ইিযকা়োবর
ইিযকা়োবরর প্রসার বহসাযি িি মার্াযলর
চ
কার্বিিরণীর
চ
সহা়েক িবি
কার্বিিরণীটি
য
বিশ্চিত করছে যর্ 51 জছির মৃতযুর প্রবতটির জিু একটি কছরাবিযাল ইিছকাযাবর
এখি শুরু করা হছযছে। ইিছকাযাবর শুরু করা হছে কছরািার আইছির অধীছি একটি আিুষ্ঠাবিক
পদছেপ র্ার অর্ য মৃতযুর বিষছয আরও তদন্ত করা হছি। ইিছকাযাবরর অংশ বহসাছি একটি
ইছকাছযস্ট শুিাবি আছযাশ্চজত হছত পাছর।
এোড়াও, কার্বিিরণীটি
য
বির কছর:
•

ইবতমছধু যর্ আইবি প্রশ্চিযা সংঘটিত হছযছে তার পিভূ বম, যর্মি য ৌজদাবর মামলা এিং
রযুাল কবমশি অি ইিছকাযাবর

•

পবরিার এিং সংিাগুছলা কছরাবিযাল ইিছকাযাবরছত যর্ বিষযগুছলাছত িজর যদওযার জিু
িছলছে তার একটি সারাংশ

•

কছরািার আইছির প্রাসবিক অংশ এিং মামলার আইি র্া একজি কছরািারছক বসদ্ধান্ত
বিছত সাহার্ু কছর যর্ কছরাবিযাল ইিছকাযাবর যকাি বিষযগুছলাছত িজর বদছত পাছর এিং
যদওযা উবিত; এিং

•

কছরাবিযাল ইিছকাযাবর যকাি বিষযগুছলাছত িজর যদছি তার একটি প্রার্বমক দৃশু।

কছরািার আইি একটি কছরাবিযাল ইিছকাযাবরর উছেশু বির কছর। একটি কছরাবিযাল
ইিছকাযাবরছত যকাি বিষযগুছলার বদছক িজর যদওযা উবিত যসই বসদ্ধান্ত যিওযার জিু এই
উছেশুগুছলা যমৌবলক। প্রাসবিক উছেশু হল:
•

র্াছদর মৃতযু হছযছে তারা কারা বেছলি, প্রছতুক িুশ্চির মৃতযুর কারণ কী বেল এিং তারা কী
পবরবিবতছত মারা বিছযবেছলি তা বিশ্চিত করা (র্বদ সম্ভি হয); এিং

•

অিুরূপ পবরবিবতছত ভবিষুছত মৃতযুর সম্ভািিা কমাছত মন্তিু িা সুপাবরশ করা।

কছরািার বসদ্ধান্ত বিছত পাছরি যর্ যকাি বিষযগুছলাছত িজর যদওযা উবিত। যকািও মৃতযুর সাছর্
সম্পবকযত প্রবতটি বিষয একজি কছরািাছরর িজর যদওযার বিষয হছি িা; যকািও এক পর্াছয
য
একটি সীমাছরখা িািছত হছি। বকেয বিষয এমি হছি যর্গুছলা মৃতযু ঘিার কারণ বেল িা িা তার প্রবত
যকািও উছেখছর্ািু অিদাি বেল িা। কছরাবিযাল ইিছকাযাবরর প্রসার বিধারণ
য
করছত কী
প্রছযাজিীয, কাশ্চিত এিং আিুপাবতক যস বিষছয একজি কছরািারছক অিশুই বসদ্ধান্ত বিছত হছি।
কছরাবিযাল ইিছকাযাবরছত িজর যদওযার জিু পরামশ য যদওযা হছযছে এমি অছিকগুছলা বিষয
মৃতযুর িৃহত্তর পবরবিবতর সাছর্ সম্পবকযত।
বকেয প্রস্তাবিত বিষযগুছলাছত একটি কছরাবিযাল ইিছকাযাবর িজর বদছত পারছি িা কারণ যসগুছলা
একজি কছরািাছরর আইবি এখবতযাছরর িাইছর। এছত অন্তভযি
য রছযছে মৃতযু পরিতী বিষযগুছলার
সাছর্ সম্পবকযত বিষযগুছলা।
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প্রস্তাবিত অিুািু বিবদযষ্ট সমসুাগুছলা সংবিষ্ট অিুছরাধকারীছক তর্ু প্রদাি করার মাধুছম সমাধাি
করা যর্ছত পাছর। এটি এমি তর্ু হছত পাছর র্া ইবতমছধুই রছযছে িা উত্থাবপত বিবদযষ্ট বিষছযর
সমাধাি করার জিু কছরািার দ্বারা প্রাপ্ত িতয ি তর্ু হছত পাছর। এই বিবদযষ্ট বিষযগুছলার জিাি
বহসাছি তর্ু সংগ্রহ এিং বরছল করার কাজ িলছে। র্বদ এই সুবিবদযষ্ট বিষযগুছলা এইভাছি সমাধাি
করা সম্ভি িা হয, তাহছল যসই বিবদযষ্ট বিষযটির আরও তদন্ত করা দরকার বকিা তা বিছিিিা করা
হছি।
কছরাবিযাল ইিছকাযাবরছত অন্তভযি
য করার জিু িলা হছযছে এমি বকেয বিষয আছে র্া রযুাল
কবমশি অি ইিছকাযাবর ইবতমছধুই খবতছয যদছখছে। বকেয পবরিার এিং সংিা এই বিষযটি বিছয
উছদ্বি প্রকাশ কছরছে যর্ তদন্তটি মূলত িুশ্চিিতভাছি করা হছযবেল। যসই কারছণ রযুাল
কবমশছির লা ছলর উপর বিভযর করা র্ায বকিা তা বিছয উছদ্বি রছযছে। এটি সুপাবরশ করা
হছযছে যর্ একই সমসুাগুছলার কছযকটি তাই কছরািার দ্বারা আিার খবতছয যদখা উবিত।
বকেয প্রমাছণর সংছিদিশীলতার পবরছপ্রবেছত এটি স্পষ্ট িয যর্ রযুাল কবমশি র্তিা স্বেতা বদছত
সেম হছযবেল তার যিছয একটি কছরািাব যাল ইিছকাযাবর কীভাছি কার্তয আরও যিবশ স্বেতা
প্রদাি করছত পারছি। তদছন্তর অপ্রছযাজিীয বদ্বত এড়াছিাও প্রছযাজি। একজি কছরািার মৃতযুর
পবরবিবতর এমি বদকগুছলা খবতছয িা যদখার বসদ্ধান্ত বিছত পাছরি র্া অিুািু তদন্তগুছলা দ্বারা
পর্াপ্তভাছি
য
প্রবতটষ্ঠত হছযছে। মূল প্রশ্ন হল মৃতযুর পবরবিবতর এমি বদক আছে বকিা র্া রযুাল
কবমশি অি ইিছকাযাবর (িা য ৌজদাবর মামলা) দ্বারা পর্াপ্তভাছি
য
প্রবতটষ্ঠত হছযছে। এই পর্াছয,
য
এটি প্রস্তাি করা হছযছে যর্ রযুাল কবমশি অি ইিছকাযাবর যর্ বিষযগুছলাছত িজর বদছযবেল
যসগুছলা আিার কছরাবিযাল ইিছকাযাবরছত যদখা হছি িা।
প্রর্ম প্রবতশ্চিযার প্রছিষ্টার সাছর্ সম্পবকযত বিষয এিং যসই প্রবতশ্চিযা কীভাছি মৃত িুশ্চির যিেঁছি
র্াকার সম্ভািিাছক প্রভাবিত কছর র্াকছত পাছর যসগুছলা এমি বিষয র্া রযুাল কবমশি অি
ইিছকাযাবর দ্বারা বিছিবিত হযবি। এই বিষযগুছলাছক কছরাবিযাল ইিছকাযাবরর অংশ বহসাছি খবতছয
যদখার প্রস্তাি করা হছযছে।
এটি যিাঝা গুরুত্বপূণ যযর্ কছরাবিযাল ইিছকাযাবর যশষ পর্ন্ত
য যকাি বিষযগুছলা খবতছয যদখছি যস
সম্পছকয এখিও যকািও িূ ড়ান্ত বসদ্ধান্ত যিওযা হযবি। কার্বিিরণী
য
একটি সূিিা বিন্দু বির কছরছে।
কছরাবিযাল ইিছকাযাবরছত যকাি বিষযগুছলা যদখা উবিত যস সম্পছকয পবরিার এিং সংিাগুছলার
সািবমশি যদওযার আরও সুছর্াি র্াকছি। িাইস্টিাছিয কছরািার উইন্ডবল আদালছতর যর্ শুিাবিটি
করছিি যসখাছি এই সািবমশিগুছলা বলবখত িা যমৌবখকভাছি যদওযা র্াছি (তাছদর র্বদ যকািও
আইিজীিী র্াছক তছি তার মাধুছম)। এই শুিাবি যকািও ইছকাছযস্ট শুিাবি িয, এটি শুধুমাত্র
ইিছকাযাবরর প্রসাছরর মছধু র্াকা সািবমশিগুছলা যশািার জিু করা হছে। কছরাবিযাল
ইিছকাযাবরছত যকাি বিষযগুছলা খবতছয যদখা হছি যস বিষছয কছরািার উইন্ডবল তারপর িূ ড়ান্ত
বসদ্ধান্ত যিছিি।
মযি রাখার ময া বকছু গুরুত্বপূণ চ াবরখ:
• তদছন্তর বিষযগুছলার উপর যর্ছকািও বলবখত সািবমশি অিশুই 26 িযেম্বর 2021 এর
মছধু জমা পড়ছত হছি। coronial.response@justice.govt.nz এ সািবমশি পাঠাছিা যর্ছত
পাছর।
• ইিছকাযাবরর বিষযগুছলার উপর আদালছতর শুিাবি িাইস্টিাছিয 14-15 বিযসম্বর 2021
তাবরছখ অিুটষ্ঠত হছি
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•

র্বদ আগ্রহী পেগুছলা (িা তাছদর র্বদ যকািও আইিজীিী র্াছকি তছি বতবি) আদালছতর
শুিাবিছত িুশ্চিিতভাছি সািবমশি বদছত িাি, তাহছল তাছদর অিশুই 26 িযেম্বর 2021
এর মছধু আমাছদর জািাছত হছি র্াছত িুিিা করা র্ায। coronial.response@justice.govt.nz
এ ইছমইল পাটঠছয এটি জািাছিা যর্ছত পাছর
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