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কতমরনািচদি তকছু কো

আস ্সালাম ুআলাইকুম এবং সকলনক জানানছি  শনুেছিা ও অনেনন্দন।
সন্তাস্ হামলায তনহি হওযা 51 জন রহ্দ এবং হামলা বেচক ববঁচে যাওযা ব্যতক্তবগ্গ এবং হামলাি 
প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি পতিবাি পতিজনচদি প্রতি গে্ি শ্রদ্া জাতনচয আমিা এই প্রতিচবদন শুিু কিতছ। আমাচদি 
পুচিা িদন্ত কায্গক্রচমি বকচ্রে তছচলন আপনািা। িদন্ত কায্গক্রচম আপনাচদিচক বক্রে্য অবস্থাচন িাখাি 
গুিুত্বটা আমিা শুিু বেচক অনুধাবন কচিতছ। সন্তাস্ হামলাি তবতেন্ন বণ্গনা, অতেজ্ঞিা ও প্রমাণকগুচলা 
সম্পচক্গ  যি ববতর জানচি বপচিতছ, িি ববতর আমিা প্রকৃি ঘটনাি প্রোব ও সঠিক মূল্যাযন কিচি সক্ষম 
হচযতছ এবং এই অনুধাবন ক্ষমিা বৃতদ্ি সাচে সাচে আমাচদি মূল্যাযনও পতিবরিতিি হচযচছ। সন্তাস্ হামলাি 
েযংকি বাস্তবিা এবং এি েলমান প্রোব সম্পচক্গ  অনুধাবন কিচি আপনািা আমাচদিচক সাহায্য কচিচছন। 
আপনািা আমাচদি তনকট বয অতেজ্ঞিা বরযাি কচিচছন িা এিদসংতলিষ্ট আচিা অন্যান্য প্রচনেি উত্তি 
খুঁজচি এবং এ তবষচয সচব্গাচ্চ বেষ্টা কিচি আমাচদিচক অনুপ্রাতণি কচিচছ। িাছাড়া তনউতজল্যাচডেি জাি্য 
তনিাপত্তা ব্যবস্থা এই ধিনি সন্তাস্ হামলা প্রতিচিাধ কিচি বয সক্ষম বস মচম্গ তনশ্চযিা বদওযাি বক্ষচত্রও উক্ত 
অতেজ্ঞিাগুচলা আমাচদিচক অনুপ্রাতণি কচিচছ। আমাচদি সাচে সাক্ষাৎ কিা, আপনাচদি মচনি কোগুচলা 
খুচল বলা এবং আপনাচদি বাতড়চি আমাচদিচক তনচয তগচয িে্য বরযাি কিাি কািচণ আপনাচদি প্রতি 
আমিা অস্ম কৃিজ্ঞিা প্রকার কিতছ। 

সন্তাস্ হামলায সব্গাতধক ক্ষতিগ্রস্থ ব্যতক্তবগ্গ এবং িাচদি পতিবাচিি সদস্যচদি কাছ বেচক পাওযা 
অতেজ্ঞিাগুচলাি মাধ্যচম আমাচদি পুচিা িদন্ত কায্গক্রম সাজাচনা হচযচছ। এই ধিচনচি েযংকি হামলা 
বেচক ববঁচে তগচয স্াোতবক জ্বচন তফচি আসাি কঠিন বাস্তবিা অনুধাবন কিাি বক্ষচত্র প্রাপ্ত অতেজ্ঞিা 
আমাচদিচক গুিুত্বপূণ্গ তদক তনচদ্গ রনা তদচযচছ। ঘটনাগুচলা আমাচদিচক গে্িোচব ব্যতেি কচিচছ এবং 
আমিা মচন কতি বয, ঘটনাি বণ্গনাগুচলা আমাচদি প্রতিচবচদনচক সমৃদ্ কিচি সাহায্য কচিচছ। 

আমিা আচিা স্্কাি কিতছ বয, অচনক ব্যতক্ত তবতেন্ন কািচণ িাচদি অতেজ্ঞিা বরযাি কিচি পাচিন তন। 
এচক্ষচত্র হযচিা বয সময এবং পতিতস্থতিচি সাক্ষাৎকাি বনওযা হচযতছল িা িাচদি জন্য যচোপযুক্ত তছল 
না। আমিা আচিা স্্কাি কিতছ বয, আনুষ্াতনক এবং সমযাবদ্ প্রতক্রযায সম্পন্ন সাক্ষৎকািগুচলাচি িে্য 
বরযাি কিচি ইচু্ক এিূপ সকল ব্যতক্তি অনুচিাধ-উপচিাধ তবচবেনা কিা সম্ভব হযতন। আমিা আচিা স্্কাি 
কিতছ বয, এখাচন বযসব ঘটনাি বণ্গনা এবং প্রমাণক িুচল ধিা হচযচছ িা 51 জন রহ্দ, হামলা বেচক ববঁচে 
যাওযা ব্যতক্তবগ্গ এবং হামলাি প্রি্যক্ষদরশ্ী  এবং িঁাচদি পতিবাচিি সদস্যচদি রিোগ প্রতিতনতধত্ব কচি না। 
পাঠকচদি আমিা পিবিশ্ী  পৃষ্াগুচলা পচড় বদখাি জন্য অনুচিাধ কিতছ। উক্ত হামলায গে্িোচব ক্ষতিগ্রস্থ 
ব্যতক্তবচগ্গি কাছ বেচক পাওযা অতেজ্ঞিাগুচলাি মাধ্যচম আমিা বয সূক্ষ্ম অন্তদৃ্গ ষ্টি বপচযতছ বস সম্পচক্গ  তেন্তা 
কিাি জন্য আমিা পাঠকচদি অনুচিাধ কিতছ। 

Hon Sir William Young KNZM  Jacqui Caine
বেযািম্যান সদস্য
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রব্দ সংজ্া

hijab তকছু মুসতলম নাি্িা মাো আবৃি কিচি যা পতিধান কচি

intelligence and security 
agencies

সিকাি্ বযাগাচযাগ তনিাপত্তা বু্যচিা এবং তনউতজল্যাডে তনিাপত্তা 
বগাচযন্া পতিচষবা। এটি বগাচযন্া ও তনিাপত্তা আইন 2017-এি অধ্চন 
একটি তবতধবদ্ রব্দ। 

masajid একটি আিব্ রব্দ যা একাতধক মসতজদ ববাঝাচি ব্যবহৃি হয।

masjid মসতজচদি আিব্ রব্দ বযখাচন মুসলমানিা এবাদি কচি। আিব্ 
োষায মসতজদচক আক্ষতিকোচব ‘তসজদা কিাি স্থান (প্রাে্গনায)’ 
তহচসচব অনুবাদ কচি। 

Masjid an-Nur একটি আিব্ রব্দ যা আল-নূি মসতজদচক ববাঝায। 

masjidain একটি আিব্ রব্দ যা দটুি মসতজদ ববাঝাচি ব্যবহৃি হয।

shuhada একটি আিব্ রব্দ যা "রহ্দ"-এি বহুবেন ববাঝাচি ব্যবহৃি হয। এই 
নতেচি shuhada রব্দটি 2019 সাচলি মাে্গ  মাচসি 15 িাতিচখ সংঘটিি 
সন্তাস্ হামলায রহ্দ তহচসচব মািা যাওযা বলাকচদি ববাঝাচি ব্যবহৃি 
হচযচছ। 

wider New Zealand 
Intelligence Community

বগাপন্য বগাচযন্া িে্য সংগ্রহ, মূল্যাযন বা অন্যোয ব্যবহাি কচি এমন 
সিকাি্ খাচিি সংস্থাগুচলাি সমষ্টি এবং ঐসকল সংস্থাগুচলা যািা 
বাতহ্যক বা অে্যন্তি্ণ ন্তি এবং তক্রযাকলাচপি জন্য বগাপন্য বগাচযন্া 
িে্য সংগ্রহ কচি এবং/অেবা ব্যবহাি কচি।  তনউতজল্যাচডেি বগাচযন্া 
সম্প্রদাচযি সংস্থাগুচলা (প্রধানমন্ত্ এবং মতন্তপতিষদ তবোচগি জাি্য 
তনিাপত্তা দল, সিকাি্ বযাগাচযাগ তনিাপত্তা বু্যচিা এবং তনউতজল্যাডে 
তনিাপত্তা বগাচযন্া পতিচষবা) এবং অন্যান্য সিকাি্ খাচিি সংস্থাগুচলা 
বযমন সংচরাধন তবোগ, ইতমচগ্ররন তনউতজল্যাডে, প্রােতমক তরল্ 
মন্তণালয, তনউতজল্যাডে শুল্ক পতিচষবা, তনউতজল্যাডে প্রতিিক্ষা বাতহন্ 
এবং তনউতজল্যাডে পুতলর অন্তেু্গক্ত িচযচছ। 

পতিবাি-পতিজন Te reo Māori (Māori োষা) পতিবাি-পতিজন ববাঝাচি ব্যবহৃি হয।

পতিভাষাচকাষ বা রব্দচকাষ



ROYAL COMMISSION OF INQUIRY 
INTO THE TERRORIST ATTACK 
ON CHRISTCHURCH MOSQUES 
ON 15 MARCH 2019

TE KŌMIHANA UIUI A TE WHAKAEKE 
KAIWHAKATUMA I NGĀ WHARE 
KŌRANA O ŌTAUTAHI I TE 
15 O POUTŪ-TE-RANGI 2019 

 আমানের প্রতীক একটট স্াযী এবং শাশ্বত 
আওনটযানরাযা ননউনজল্ান্ড আইকন, দকারু 

দ্ারা অনপু্রানিত।. 

উন্ুক্ত ফান্গ ফ্রডে রাতন্ত, প্ররাতন্ত, বৃতদ্, ইতিবােক পতিবি্গ ন 
এবং জাগিচণি প্রতিতনতধ। রাতন্তি এই মাত্রা ইসলাচমি 

জ্বন্ত তবশ্াচসি অচে্গও অন্তরনতিতহি।

আমিা এই টাওঙ্গা এবং তনউতজল্যাডেবাস্চদি সামচন বয 
যাত্রা আচছ িাচক সমান্তিাল োচব বদখতছ।

সািটি উনু্ক্ত ফ্রচডেি সািটি বসট সহ koru নকরা এটিও 
বদখাচচ্ বয 15 মাে্গ  2019 তছল ইসলাম্ ে্রে ক্যাচলডোি, 
7 িজব 1440 অে্গাৎ সপ্তম ইসলাতমক মাচসি সপ্তম তদন।



6

অধ্যায 1: ঘটনাি অনুষঙ্গ

1. 15 মাে্গ  2019 িাতিচখ ক্রাইস্টোচে্গ  অবতস্থি মসতজদ আন-নুি এবং তলনউি ইসলাতমক বসন্াচি মুসতলিিা 
নামাজিি োকা অবস্থায িানপন্্ একজন সন্তাস্ মসতজদ দটুিচি হামলা োলায। এই হামলায 51 জন 
ব্যতক্ত রহ্দ হন এবং আচিা 40 জন বগালাবািুদ বেচক জখমপ্রাপ্ত হন। 

2. এই ঘটনাি বপ্রতক্ষচি সিকাচিি পক্ষ বেচক দটুি বঘাষণা এচসতছল, যা তনম্নিূপ:

a) 21 মাে্গ  2019 িাতিচখ সিকাি বঘাষণা কচিতছল বয, সামতিক স্টাইচলি বসতম অচটাচমটিক্ স, অ্যাসল্ 
িাইচফল এবং হাই ক্যাপাতসটি অচ্রেি ড্াম (ম্যাগাতজন) অনতি তবলচম্ব তনতষদ্ কিা হচব। এচক্ষচত্র 
একটি বাই-ব্যাক তকিম (Buy-Back Scheme) োলু কিা হচব। 

b) 25 মাে্গ  2019 িাতিচখ সিকাি আচিা বঘাষণা কচিতছল বয, বযসব ঘটনাি বপ্রতক্ষচি এই ধিচনি সন্তাস্ 
হামলা সংঘটিি হচযচছ বস সম্পচক্গ  িদন্ত কিাি জন্য একটি িয্যাল কতমরন অব ইনচকাযাতি গঠন 
কিা হচব। 

3. 26 মাে্গ  2020 িাতিচখ 51 জন ব্যতক্তচক হি্যা এবং আচিা 40 জন্য ব্যতক্তচক হি্যাচেষ্টা এবং সন্তাস্ 
হামলা তবষযক আন্ি অতেচযাচগি বদাষ স্্কাি কচি একজন অচ্রেতলযান পুিুষ িাি জবানবতন্ 
তদচযচছ। 27 আগস্ট 2020 িাতিচখ িাচক তবনা প্যাচিাচল আজ্বন কািাদণ্ড বদওযা হয। অি:পি 01 
বসচটেম্বি 2020 িাতিচখ 'সন্তাসবাদ দমন আইন 2002' -এি ধািা 22 -এি অধ্চন তনউতজল্যাচডেি 
প্রধানমন্ত্ িাচক সন্তাস্ তহচসচব আখ্যাতযি কচিচছন। আইচনি এই ধািায তনচদ্গ র কিা হচযচছ বয, সন্তাস্ 
কায্গক্রচমি সাচে জতড়ি ব্যতক্তি সকল সম্পদ জব্দ কিা হচব এবং বকান ব্যতক্ত এই ধিচনি কায্গক্রচম 
সহচযাতগিা কিচল িা বফৌজদাতি অপিাধ তহচসচব গণ্য কিা হচব। আমিা এই িকুচমচন্ উক্ত সন্তাস্ি 
নাম উচলিখ না কিাি তসদ্ান্ত তনচযতছ এবং এি পতিবচি্গ  িাচক 'ব্যতক্ত' তহচসচব আখ্যাতযি কচিতছ।  

15 মাে্চ  2019 িাতিচে ক্াইস্টোে্চ  মসতজচদ সংঘটিি সন্তাস্ হামলা িদচতে িয্যাল 
কতমরন অব ইনচকাযাতিি গঠন:
4. সন্তাস্ হামলা বপ্রতক্ষচি গঠিি িয্যাল কতমরন অব ইনচকাযাতি সন্তাস্ হামলাি আগ পয্গন্ত উপচিাতলিতখি 

ব্যতক্তি কায্গক্রম অনুসন্ান কিচব এবং তনম্নবরণতিি তবষযগুচলা িদন্ত কিচব:

a) 15 মাে্গ  2019 িাতিচখি আচগ উতলিতখি সন্তাস্ি ব্যাপাচি সিকাতি সংস্থাগুচলা যা জানচিা িা খতিচয 
বদখা;

b) এই জ্ঞান তদচয (যতদ তনচয োচক) িািা ক্ ক্ পদচক্ষপ তনচযচছ বস ব্যাপাচি অনুসন্ান কিা;

c) এই ধিচনি সন্তাস্ হামলা প্রতিচিাচধ সিকাতি সংস্থাগুচলাি আচিা তকছু কিাি তছল তকনা িা 
অনুসন্ান কিা; এবং

d) েতবষ্যচি এই ধিচনি সন্তাস্ হামলা প্রতিচিাচধ সিকাতি সংস্থাগুচলাি কিণ্য তবষযগুচলা খতিচয 
বদখা।
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5. িয্যাল কতমরন তনম্নবরণতিি তবষযগুচলাি ব্যাপাচি অনুতসদ্ান্ত গ্রহণ কিচবন: 

a) সিকাতি সংস্থাগুচলাি কাচছ এমন বকান িে্য তছল তকনা যা িাচদিচক সন্তাস্ হামলাটিি ব্যাপাচি 
সিক্গ  কিচি পািচিা;

b) সিকাতি সংস্থাগুচলা তকোচব এচক অপচিি সাচে িে্য বরযাি কচিচছ বা িাচদি মচধ্য সমন্বচযি ধিন 
বকমন তছল;

c) কাউন্াি বটচিাতিজম তিচসাচস্গি মচনাচযাগ যোযে না হওযাি কািচণ সিকাতি সংস্থাগুচলা এই ধিচনি 
সন্তাস্ হামলাি পূব্গাোস কিচি ব্যে্গ হচযতছচলন তকনা বস ব্যাপাচি অনুতসদ্ান্ত গ্রহণ;

d) এই কায্গক্রচম সিকাতি সংস্থাগুচলা প্রচযাজ্য স্ট্যাডোি্গ  বমচন েলচি বপচিচছ তকনা বা িাচদি বকান ঘাটতি 
তছল তকনা বস ব্যাপাচি অনুতসদ্ান্ত গ্রহণ; এবং 

e) অন্য বকান িে্য প্রচযাজন তকনা যা একটি পূণ্গাঙ্গ প্রতিচবদন বিতি কিচি সাহায্য কিচব।

6. িয্যাল কতমরন তনচম্নাক্ত তবষযগুচলাি ব্যাপাচি সুপাতির প্রদান কিচব: 

a) সিকাতি সংস্থাগুচলা বয পদ্তিচি িে্য সংগ্রহ, বরযাি এবং তবচলিষণ কচিচছ বস পদ্তিি উন্নতি সাধন 
সম্পরকতিি সুপাতির প্রদান;

b) েতবষ্যচি এই ধিচনি সন্তাস্ হামলা প্রতিচিাচধ সিকাতি সংস্থাগুচলাি কায্গধািায উন্নতি সাধন 
সম্পরকতিি সুপাতির প্রদান; এবং 

c) অন্য বয বকান সুপাতির যা একটি পূণ্গাঙ্গ প্রতিচবদন বিতি কিচি সাহায্য কিচব।

7. এসব সুপাতিচরি মচধ্য আইতন পতিবি্গ ন (অ্রে ও বগালাবািুদ আইন ব্যি্ি), ন্তিগি, তবতধগি বা 
অনুর্লনগি পতিবি্গ নও অন্তেু্গক্ত কিা হচি পাচি।

িদতে প্রতিচবদচনি স্মাবদ্ধিাসমূহ:
8. িয্যাল কতমরনচক তনম্নবরণতিি তবষযগুচলাি ব্যাপাচি িদন্ত কিাি অনুমতি বদওযা হয তন: 

a) উক্ত সন্তাস্ হামলাি সাচে সম্পরকতিি বকান ব্যতক্তচক বদাষ্ বা তনচদ্গ াষ প্রমাণ কিা;

b) অ্রে ও বগালাবািুদ আইচন বকান সংচরাধন্ আনা; 

c) সিকাতি সংস্থাি বাইচি ববসিকাতি সংস্থা বা অন্য বকান সংগঠচনি কাযকচম্গি িে্য অনুসন্ান; এবং

d) সন্তাস্ হামলা শুিু হওযাি পচি সিকাতি সংস্থাগুচলা বয পদ্তিচি সাড়া তদচযচছ বস সম্পচক্গ  িে্য 
অনুসন্ান। 

িদচতেি সমযস্মা:
9. িয্যাল কতমরন 10 এতপ্রল 2019 িাতিখ বেচক কাজ কিা শুিু কচিচছ এবং 13 বম 2019 িাতিখ বেচক তবতেন্ন 

প্রমাণক সংগ্রহ কিা শুিু কচিচছ। আমাচদি কায্গক্রচম ববর তকছু ধাপ তছল যা বািবাি সম্পন্ন কিচি হচযচছ। 
এি মচধ্য কতমউতনটিি সাচে বযাগাচযাগ, প্রমাণক সংগ্রহ কিা, সাক্ষাৎকাচিি ব্যবস্থা কিা, িে্য তবচলিষণ, 
প্রতিচবদন বিতি ও িে্য উপস্থাপন উচলিখচযাগ্য। 
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10. এই প্রতিচবদন দাতখচলি প্রােতমক সমযস্মা তছল 10 তিচসম্বি 2019 িাতিচখ। পিবিশ্ী চি িা দইু ধাচপ বৃতদ্ 
কচি 26 নচেম্বি 2020 িাতিচখ েূড়ান্ত প্রতিচবদন দাতখল কিা হয। প্রতিচবদন দাতখচলি সমযস্মা বৃতদ্ি 
তপছচন কচযকটি কািণ তছল: 

 � প্রেুি পতিমাণ প্রমাণাতদি প্রাতপ্ত ও িা যাোই-বাছাই কিা; এবং
 � বকাতেি- 19 মহামাি্ি কািচণ সৃষ্ট সমস্যা। 

11. আমিা গেন্গি বজনাচিল বিইম প্যাটতস বিতি-এি কাচছ প্রতিচবদন দাতখল কচিতছ। অি:পি গেন্গি বজনাচিল 
তবচবেনাি জন্য িা সিকাচিি কাচছ দাতখল কচিচছন। 

এই প্রতিচবদচনি উচদের্য এবং এি প্রতক্যাসমূহ:
12. সন্তাস্ হামলায রহ্দ 51 জন ব্যতক্তি পতিবাি-তপিজন হামলা বেচক ববঁচে যাওযা ব্যতক্তবগ্গ এবং এই হামলাি 

প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি সাচে সিাসাতি বযাগাচযাগ কচি িে্য সংগ্রহ কিাটা িয্যাল কতমরচনি িদন্ত প্রতক্রযাি একটি 
গুিুত্বপূণ্গ অংর তছল। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যতক্তিা আমাচদি িদন্ত প্রতক্রযাি বক্রে্য অবস্থাচন তছচলন। 15 মাে্গ  2019 
িাতিচখি অতি দঃুখজনক ঘটনাি বপ্রতক্ষচি এই িয্যাল কতমরন গঠন কিা হচযচছ। 

13. এই হামলায ক্ষতিগ্রস্থ সকলচক সামষ্টিকোচব 'তেক্টিম' িো ক্ষতিগ্রস্থ ব্যতক্ত বলা যায। যাইচহাক, িাচদি 
মচধ্য অচনচক আচছন যািা 'তেক্টিম' তহচসচব অ্যাখ্যাতযি হচি অপছন্ কচিন। হামলা বেচক ববঁচে যাওযা 
ব্যতক্তচদি মচধ্যও তমশ্র প্রতিতক্রযা পাওযা বগচছ। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যতক্তচদি মচধ্য অচনচক তনচজচদিচক বকান ধিচনি 
নাচম আখ্যাতযি কিচি োন না। বস কািচণ এই িকুচমচন্ আমিা 51 জন রাহাদিবিণকাি্ পতিবাি, ববঁচে 
যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদিচক ‘ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী ' নাচম 
আখ্যাতযি কচিতছ। 

14. এই িকুচমচন্ি মূল বফাকাস হচলা ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি কাছ 
বেচক পাওযা িে্যগুচলা তবসৃ্তি পতিসচি বিকি্গ  কিা। পাওযা িচে্যি গুিুত্ব তবচবেনা কচি উক্ত ঘটনাি বণ্গনা 
বা প্রমাণকগুচলাি প্রাতপ্ত স্্কাি তনতশ্চি কিাটাচক আমিা গুিুত্বপূণ্গ মচন কচিতছ। 

15. সন্তাস্ হামলা বোিা ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি সাচে বযাগাচযাগ 
কচি (িঁাচদি ইচ্ানুযায্) সাক্ষাৎকাি বনওযাটাচক আমিা  সব্গাতধক গুিুত্ব প্রদান কচিতছ। আমিা রহ্দচদি 
্রে্, স্াম্, মা, বাবা, োই, ববান, সন্তান-সন্ততি, আংচকল, আন্টি, কাতজন ইি্যাতদ ব্যতক্তবচগ্গি সাক্ষাৎকাি 
তনচযতছ। অনুিূপোচব, সন্তাস্ হামলায রাি্তিক ও মানতসকোচব আহি ব্যতক্তবগ্গ, হামলা বেচক ববঁচে 
যাওযা ব্যতক্তবগ্গ এব হামলাি প্রি্যক্ষদরশ্ী  এবং িাচদি পতিবাচিি সাচেও আমিা সাক্ষাৎ কচিতছ। 

16. আমিা যখন িদন্ত কায্গক্রম শুিু কচিতছলাম িখন আমাচদি কাচছ ক্ষতিগ্রস্থ ব্যতক্তচদি একটি পূণ্গাঙ্গ 
িাতলকা তছল না। ব্যতক্তগি বগাপন্যিা িক্ষাি িাতগচদ এিদসংতলিষ্ট সিকাতি সংস্থাগুচলাও আমাচদি সাচে 
ক্ষতিগ্রস্থ ব্যতক্তচদি নাম ও বযাগাচযাগ সম্পরকতিি িে্য তবতনময কিচি পাচিনতন। এ কািচণ সব্গাতধক সংখ্যক 
ব্যতক্তি কাছ বেচক িে্য সংগ্রহ কিাি তনতমত্ত আমিা িাচদিচক উনু্ক্তোচব বঘাষণা তদচয আমাচদি সাচে 
সাক্ষাৎ কিাি জন্য বিচকতছলাম। 
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17. আমিা স্থান্য ইমামচদি এই মচম্গ বঘাষণা বদওযাি জন্য বচলতছলাম বয, ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে 
যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী িা োইচল আমাচদি সাচে সাক্ষাৎ কিচি পািচবন। আমাচদি এই উন্ুক্ত 
আহবান সব্গাতধক সংখ্যক মানুচষি কাচছ বপৌঁছাচনাি তনতমত্ত আমিা তবতেন্ন সংগঠচনি সাচে বযাগাচযাগ 
কচিতছ এবং আমাচদি সাচে সাক্ষাৎ কিাি সুচযাচগি তবষচয সচেিনিা গচড় বিালাি জন্য িাচদিচক বচলতছ। 
এিূপ সংগঠচনি মচধ্য ক্রাইস্টোে্গ  মুসতলম তলযঁাচজা গ্রুপ, মুসতলম কতমউতনটি বিফাচিন্স গ্রুপ, তেক্টিম 
সাচপাট্গ  এবং তমতনস্ট্রি অব বসার্যাল বিচেলপচমন্ -এি নাম তবচরষোচব উচলিখচযাগ্য। িাছাড়া আমাচদি 
এই আহবান আমাচদি ওচযবসাইচট প্রকার কচিতছ এবং তবতেন্ন বপ্রস তিতলচজি মাধ্যচম এই আহবান বপৌঁচছ 
তদচযতছ। িাছাড়া 0800 লাইন কলাচিি মাধ্যচম মানুচষি কাচছ এই আহবান বপ্রিণ কচিতছ। সচব্গাপতি, হামলায 
আক্রান্ত দইু মসতজচদি বনাটির ববাচি্গ ও আমিা উক্ত আহবাচনি কতপ টাতঙ্গচয তদচযতছ। 

18. কতমউতনটি তেতত্তক আইন্ সংগঠন 'জাস্ট কতমউতনটি' এবং উপচদষ্টামূলক সংগঠন 'ন্যাতেচগইট ইউি ওচয 
ট্াস্ট' আমাচদিচক সহাযিা কচিচছ। িািা বছাট ও বড় পতিসচি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যতক্তবচগ্গি সাচে সাক্ষাৎ কিাি 
বক্ষচত্র সহচযাতগিা কচিচছন।  এই দইু সংগঠচনি মাধ্যচম আমিা এমন ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে 
যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি সাচে সাক্ষাৎ কিচি বপচিতছ যা হযচিা িাচদি সহাযিা ব্যি্ি সম্ভব হচিা 
না। িাচদি সহচযাতগিাি জন্য আমিা িাচদি প্রতি কৃিজ্ঞ। 

19. ক্ষতিগ্রস্থ ব্যতক্তচদি সুতবধাজনক সময এবং স্থান তবচবেনায তনচয আমিা িাচদি সাচে সাক্ষাৎ কচিতছ। তকছু 
বলাক আমাচদিচক িাচদি বাতড়চি আমন্তণ জাতনচযচছন। আবাি তকছু বলাক কতমউতনটি বসন্াি, ক্যাচফ, 
লাইচরেতি িুম, বহাচটচল কো বলাি বক্ষচত্র ববতর স্াচ্ন্্যচবাধ কচিচছন। সব সাক্ষাৎকাি বগাপন্যিা িক্ষা 
কচি সম্পন্ন কিা হচযচছ এবং সংতলিষ্ট ব্যতক্তচদি সাংকৃিতিক এবং ধমশ্ী য অনুর্লচনি প্রতি শ্রদ্া প্রদর্গন কিা 
হচযচছ। িাছাড়া িািা বয মানতসক যন্তণা সহ্য কিচছন িাি প্রতি মচনাচযাগ তনতবষ্ট িাখা হচযচছ। 

20. ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী  যাচদি সাচে আমিা সাক্ষাৎ কচিতছ িািা 
22 টি তেন্ন তেন্ন বদর বেচক এচসচছন এবং 50 টিি ববতর োষায কো বচলন। িাচদি কাচছ যাওযাি সময 
আমাচদি এ সকল তবষয তবচবেনায িাখচি হচযতছল। 

21. ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি মচধ্য কচযকজন িাৎক্ষতণকোচব 
সাক্ষা'ৎকাি তদচি প্রস্তুি তছচলন। আবাি অন্যান্যচদি তকছুটা সময বলচগতছল। আমিা ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-
পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি প্রতি সম্ান বদখাচনাি বেষ্টা কচিতছ। িাছাড়া মুসতলমচদি 
তবতেন্ন ধমশ্ী য উৎসব ও অনুর্লন বযমন: ইদেি পালন, িমজান, ঈদলু তফিি, ঈদলু আযহা, হজ, বমাহিিম 
ইি্যাতদ তবষয আমিা আমাচদি তবচবেনায বিচখ সাক্ষাৎকাি তনচযতছ। 

22. িদন্ত কাজ কিাি সাচে সাচে আমিা লক্ষ্য কিলাম বয, ববতর তকছু তবষয ঠিকঠাক মচিা হতচ্ল না। এ 
ব্যাপাচি সংতলিষ্ট ব্যতক্তচদি কাছ বেচক তফিব্যাক পাওযাটাচক আমিা সাদচি গ্রহণ কচিতছ। িািা আমাচদি 
কাচছ অতেচযাচগি সুচি বয তবষযগুচলা বচলতছচলন িা হচলা: সাক্ষাৎকাচি বদাোষ্ না োকা (হযচিা বদাোষ্ 
োকচল িািা আমাচদি সাচে আচিা সহজোচব িে্য প্রদান কিচি পািচিন) এবং সাক্ষাৎকাচিি িুচমি 
বসট-আপ যুৎসই না হওযা (কািণ এি মাধ্যচম ক্ষমিাি োিসাম্যহ্নিা প্রকার বপচযচছ)। িাচদি কাছ বেচক 
পাওযা এসব তফিব্যাচকি কািচণ আমিা আমাচদি কায্গক্রম পুনিায সাতজচযতছ যাচি িািা সাক্ষাৎকাি 
বদওযাি সময স্াচ্ন্্যচবাধ কচিন এবং িাচদি কো অন্যজনচক শুনাচনাি বক্ষচত্র স্থানটিচক তনিাপদ োচবন। 
আমিা আরা কিতছ, িাচদি সাচে বযাগাচযাগ কিাি বক্ষচত্র আমাচদি বয উচদের্য তছল িা িাচদি কাচছ 
পতিষ্াি তছল যতদও তকছু তবষয িাচদি মনপূি হযতন। 
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23. 15 মাে্গ  2019 িাতিচখি ঘটনায ক্ষতিগ্রস্থ ব্যতক্তবচগ্গি সাক্ষাৎকাি বনওযাি সময আমিা ববর তকছু তবষয 
অজ্গ ন কিাি বেষ্টা কচিতছলাম। আমিা বেচযতছলাম িঁািা যাচি তনচজি ঘটনা, অতেজ্ঞিা ও প্রমাণগুচলা 
িঁাচদি তনচজি োষায বলচি পাচিন। বকান বকান তবষচযি বপ্রতক্ষচি এই ধিচনি সন্তাস্ হামলা হচয োকচি 
পাচি বস ব্যাপাচি আমিা িাচদি কাছ বেচক জানাি বেষ্টা কচিতছ। িাছাড়া সিকাতি সংস্থাগুচলাচক এই ধিচনি 
হামলা বঠকাচি সাহায্য কিচব িঁাচদি এিূপ অন্য বকান তেন্তা-বেিনা োকচল িাও আমিা জানাি বেষ্টা 
কচিতছ। 

24. আমাচদি সারবতিক দষৃ্টিেতঙ্গ তছল শুধু শুনা এবং বিকি্গ  কিা। ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ 
এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী িাই সাক্ষাৎকািগুচলাচি বনিৃত্ব তদচযচছন। বলাকজন িঁাচদি তপ্রযজন হািাচনাি দ:ুখ বরযাি 
কচিচছন এবং উক্ত সন্তাস্ হামলায িাচদি ব্যতক্তগি অতেজ্ঞিা বরযাি কচিচছন। িািা িয্যাল কতমরন 
সম্পচক্গ  তজচজ্ঞস কচিচছন। িঁািা তজচজ্ঞস কচিচছন, এটি ক্, এটি তকোচব কাজ কচি এবং বকান পতিবি্গ ন 
আনাি বক্ষচত্র এই কতমরচনি কিটুকু ক্ষমিা আচছ ইি্যাতদ। তকছু বলাক তনউতজল্যাচডেি পুতলর, সিকাি বা 
সিকাতি সংস্থাি সমাচলােনা কিাি বক্ষচত্র খুবই সিক্গ  তছচলন। অন্যান্য বদচর িঁাচদি ব্যতক্তগি অতেজ্ঞিা 
অনুযায্ িািা মচন কচিচছন বয, সিকাচিি সমাচলােনা কিচল িা হযচিা িাচদি জন্য বনতিবােক ফল 
বচয আনচব। িাচদি মধ্য বেচক কচযকজন বচলচছন, সিকাতি সংস্থা বেচক িািা প্রচযাজন্য সহচযাতগিা 
পাচচ্ন না। বস কািচণ িািা আমাচদি কাচছ সাহায্য বেচযতছচলন। বকউ োকতি পাওযাি জন্য আবাি বকউ 
পাতিবাতিক সাহায্য পাওযাি জন্য িাচদি আত্্য-স্জনচক তনউতজল্যাচডে তনচয আসাি ব্যাপাচি আমাচদি 
কাছ বেচক সাহায্য বেচযচছন। এই ধিচনি সহচযাতগিা আমাচদি আযচত্তি বাইচি তছল, তকন্তু যখনই সম্ভব 
হচযচছ িখনই আমিা িাচদি উক্ত সমস্যাতদ সমাধাচনি ব্যাপাচি সংতলিষ্ট িাষ্ট্রীয প্রতিষ্াচনি কো বচলতছ। 

25. সাক্ষাৎকাচিি মচধ্য তকছু তবষয এমন তছল যা আমাচদি 'টাম্গস অব বিফাচিন্স' -এি বাইচি তছল। যাইচহাক, 
তনউতজল্যাচডেি জনগণচক স্তস্ত বদওযাটাও আমাচদি টাম্গস অব বিফাচিচন্সি অন্তেু্গক্ত তছল। বস কািচণ বয 
সকল ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি সাচে আমিা সাক্ষাৎ কচিতছ 
িাচদি সমস্যাতদি ব্যাতপ্ত িুচল ধিাটা আমিা গুিুত্বপূণ্গ মচন কচিতছ। ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা 
মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি অতেজ্ঞিা ও সমস্যা এবং িদসংতলিষ্ট সমাধাচনি সাি-সংচক্ষপ এই িকুচমচন্ 
আচলােনা কিা হচযচছ। 

26. ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি সাচে সাক্ষাৎকািগুচলা বগাপন্যিা 
িক্ষা কচি বনওযা হচযতছল। অে্গাৎ িাচদি সাচে িয্যাল কতমরচনি বয কোবাি্গ া হচযচছ িা বগাপন্য। 
ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি সহচযাতগিা কিাি জন্য আমিা িাচদি 
কাছ বেচক কৃিজ্ঞিা বপচযতছ। আমিা িাচদি গে্ি কষ্ট ও হিারাগুচলা অনুেব কচিতছ। িাচদি গল্ ও 
অতেজ্ঞিাগুচলা এখাচন বণ্গনা কিাি উচদের্য হচলা এই, িািা বযন িাচদি প্রাপ্য সম্ান পান। িাচদি কোগুচলা 
সুতনরদতিষ্ট বকান ব্যতক্তি নাম উচলিখ না কচি বণ্গনা কচিতছ। জনগচণি বগাপন্যিা িক্ষা কিচি সকল উদৃ্তি 
ববনাম্ কচি বদওযা হচযচছ। বকান জাযগায কাচিা উদৃ্তি বেচক োকচল িা ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে 
যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি প্রতিতনতধত্বকাি্ প্রাতিষ্াতনক তববৃতি বেচক বনওযা। আমিা স্্কাি কিতছ 
বয, এই উদৃ্তিসমূহ ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি সকচলি অতেজ্ঞিাি 
রিোগ প্রতিতনতধত্ব কচি না। 
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27. এমন কঠিন দ:ুবখি সমচয ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি উদাি 
মানতসকিা এবং আমাচদি সাচে কো বলাি ইচ্া বপাষণ কিাি জন্য আমিা িাচদিচক ধন্যবাদ জানাতচ্। 
51 জন রহ্দচক বক্রে্য অবস্থাচন বিচখ সংগৃতহি কোবাি্গ া এবং প্রমাণক পাওযাি কািচণ আমাচদি িদন্ত 
প্রতক্রযা রতক্তরাল্ হচযচছ। ফলশ্রুতিচি আমাচদি প্রতিচবদনটিও যচেষ্ট সমৃদ্ হচযচছ। 

28. 15 মাে্গ  2019 িাতিচখ মসতজদ আন-নুি এবং তলনউি ইসলাতমক বসন্াচি পতিোতলি সন্তাস্ হামলাি এই 
িদন্ত প্রতিচবদচন আমিা তবতেন্ন তমটিং বেচক প্রাপ্ত িচে্যি পারাপাতর সাক্ষাৎকাি ও গচবষণা প্রতিচবদচনি 
িে্য অন্তেু্গক্ত কচিতছ। 

ক্ষতিগ্রস্থ ব্যততিচদি আমিা বযসব প্রশ্ন কচিতছ  
29. সাক্ষাৎকাি বনওযাি সময আমিা ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি জন্য 

সুতনরদতিষ্ট তকছু প্রচনেি মচধ্য স্মাবদ্ তছলাম না। বিং িািা যাচি িাচদি ঘটনা, দতলল ও অতেজ্ঞিাগুচলা িাচদি 
সুতবধাজনক সমচয তনচজি োষায উপস্থাপন কিচি পাচিন বস মচম্গ আমিা ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে 
যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদিচক সুচযাগ কচি তদচযতছলাম। প্রচযাজন্য বক্ষচত্র আমিা িাচদিচক প্রনে 
কচিতছলাম যাচি িািা আমাচদি সাচে স্াোতবকোচব আচলােনায তলপ্ত হন। প্রতিটি প্রনে ব্যতক্তি পতিচবর-
পতিতস্থতি ও অন্যান্য তবষচযি সাচে সঙ্গতি বিচখ কিা হচযতছল। বয সব তবষচয প্রনে কিা হচযতছল িা তনম্নিূপ: 

 � িাচদি উপি এবং িাচদি পতিবাি পতিজচনি উপি সন্তাস্ হামলাি প্রোব;
 � সন্তাস্ হামলাি পূচব্গ তনউতজল্যাচডে িাচদি জ্বনাোি বকমন তছল: 

i) তনউতজল্যাচডে োকাি সারবতিক অতেজ্ঞিা বকমন বলচগচছ; এবং 
ii) 15 মাে্গ  2019 িাতিচখি আচগ িািা কখচনা তনচজচদি অতনিাপদ মচন কচিতছচলন তকনা বা িািা 

ইতিপূচব্গ এিূপ তবষচয সাহায্য-সহচযাতগিা বেচযতছচলন তকনা;
 � িািা যাচি তনচজচদি আচিা ববতর তনিাপদ মচন কচিন এবং অন্যিা যাচি িাচদি সাদচি গ্রহণ কিচি 

পাচিন িা তনতশ্চি কিচি তনউতজল্যাডে সিকাি অি্চি ক্ পদচক্ষপ তনচি পািচিা; এবং
 � তনউতজল্যাচডে এই ধিচনি ঘটনা েতবষ্যচি যাচি না ঘচট এবং তনউতজল্যাডেচক সবাি জন্য তনিাপদ 

কিচি সিকাি েতবষ্যচি ক্ পদচক্ষপ তনচি পাচি।
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অধ্যায 2: সন্তাস্ হামলাি প্রভাব

সন্তাস্ হামলাি প্রি্যক্ষ প্রভাব
1. ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি জ্বচন উক্ত সন্তাস্ হামলা তক িূপ প্রোব 

বফচলচছ বস তবষচয িািা আমাচদিচক বচলচছন। এই হামলায রাি্তিকোচব আহি ব্যতক্তিা জাতনচযচছন বয, 
িাচদি বসচি উঠাি প্রতক্রযাটা অচনক ধ্িগতিি। অচনচক রাি্তিক ও মানতসকোচব গুিুিি আহি হচযচছন 
যাি একটা আজ্বন প্রোব বেচক বযচি পাচি। 

2. জখমপ্রাপ্ত ব্যতক্তচদি মচধ্য যাচদি একাতধকবাি সাজ্গ াতি হচযচছ িািা িাচদি ক্ষি পুচিাপুতি বসচি না উঠাি 
কো বচলচছন। অচনচক বচলচছন, িাচদি অঙ্গ-প্রি্যঙ্গ আি আচগি মচিা কাজ কিচব না। অচনচক িাচদি 
রি্চি অ্রে ও বুচলচটি খতণ্ডিাংর োকাি কো বচলচছন। জখমপ্রাপ্তচদি মচধ্য কচযকজচনি সাব্গক্ষতণক 
সাহায্য লাচগ এবং অচনচক তবচরষাতযি যন্ত ছাড়া েলাচফিা কিচি পািচছন না। 

"সেদিন আমার ডান পায়ের উরুয়ে বুয়েয়ের খদডিোংশ ঢুয়ে দিয়েদিে। পরবেত্ী য়ে ো আমার 
দেভায়র প্রয়বশ েয়রয়ি। এটি শর্য়র আয়রা ক্ষদে েরয়ি। বুয়েয়ের দেিু অংশ এখয়না আমার শর্য়র 
আয়ি। েয়েেদিন আয়ি আদম সপয়ে ব্যথা অনুভব েরদিোম। োর্জ নরা আমায়ে রাদনয়েয়িন সে, 
বুয়েয়ের খদডিোংশ আয়ির রােিা সথয়ে েয়র এখন মাংয়ে ঢুয়ে সিয়ি। ো েদি সপয়ের দিয়ে োে 
োহয়ে োরা আমায়ে রানায়বন এবং সে েময়ে োরা ো অপায়রশন েয়র সবর েরার সেষ্া েরয়বন। 
েয়ব বে্জ মায়ন ো আমার শর্য়র থাোো দনরাপি।"

3. আহি ব্যতক্তচদি মচধ্য অচনচক িাচদি োকতিচি তফচি বযচি পাচিন তন। অচনচকি বপরা পতিবি্গ ন কিচি 
হচযচছ। অচনচক বচলচছন, িাচদি তনচযাগকি্গ ািা িাচদিচক যচেষ্ট পতিমাচণ সহচযাতগিা কচিচছন এবং সুস্থ 
হওযাি জন্য িাচদিচক যচেষ্ট পতিমাচণ সময তদচযচছন। িাচদি মচধ্য অচনচক োকতি হাতিচযচছন, কািণ িািা 
িাচদি আচগি কাজগুচলা কিচি পািতছচলন না। আচিা কচযকজন িাচদি ব্যবসা হািাচনাি কো বচলচছন। 

4. ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন-এি কাছ বেচক পাওযা িচে্যি তেতত্তচি সন্তাস্ হামলা পিবিশ্ী  সমযগুচলা িঁাচদি 
তকোচব বকচটতছল িা আমিা তকছুটা আঁে কিচি বপচিতছ। কচযকজন িাচদি মৃি তপ্রযজনচক রনাক্ত কিাি 
যন্তণাটি এোচব বরযাি কচিচছন: 

"আমার মা-বাবার পদরদেে এে ব্যদতি বয়েয়িন, দেদন অপায়রশন দথয়েোয়র আমার ভাইয়ে সিয়খয়িন। 
এ খবর শুয়ন আমার দপো-মাো সেখায়ন সিৌঁয়ে সিয়েন এবং সেখায়ন প্রাে িে ঘণ্া অয়পক্ষা েয়রন। 
ইদেপূয়ব্জ েঁারা আন-নুর মেদরয়ির বাইয়র প্রাে োর ঘণ্া োবে অয়পক্ষা েয়রদিয়েন। এরপয়র োরা 
রানয়ে পায়রন সে, োরা সে 13 নং সরাি্র রন্য অয়পক্ষা েরদিয়েন ো আেয়ে আমার ভাই দিে 
না। হােপাোে সথয়ে রানায়না হয়েয়ি সে, সেখায়ন োরা আমার ভাইয়ে পান দন।"

5. ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি অচনচক বচলচছন, তেক্টিম রনান্তকিণ 
প্রতক্রযা এবং হাসপািাচল তেতকৎসাধ্ন ব্যতক্তচদি রনাক্তকিণ প্রতকযাটি িাচদি জন্য অতিতিক্ত যন্তণাি 
কািণ হচয উচঠতছল। িাচদি অচনচক বচলচছন, সন্তাস্ হামলাি 24 ঘণ্াি মচধ্য িািা পুতলর ও হাসপািাচলি 
স্টাফচদি কাছ বেচক সাংঘরষতিক ও অসাম্জস্যপূণ্গ িে্য বপচযতছচলন। িঁাচদি একজন বচলচছন, তিতন তনচজি 
বোচখ িাি তপ্রযজনচক তনরংসোচব তনহি হচি বদচখচছন। িোতপ পুতলর সদস্য এবং হাসপািাচলি তকছু স্টাফ 
িঁাচক আরা না হািাচি বচলচছন এবং আচিা বচলতছচলন বয, হযচিা অন্য বকান হাসপািাচল িাি তপ্রযজচনি 
তেতকৎসা েলচছ। এই ধিচনি তমে্যা আরা িাচদি জন্য আচিা ববতর কষ্ট বচয এচনচছ। 
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6. বয সকল মানুষচদি সাচে আমিা সাক্ষাৎ কচিতছ িািা বচলচছন, ঘটনাস্থল বেচক িাচদি তপ্রযজনচক সিাচি 
এবং পিবিশ্ী চি িাচদি মৃিু্যি খবি বপচি দ্ঘ্গ সময বপাহাচি হচযতছল। িাচদি মচধ্য একজন বচলচছন, পুতলচরি 
কাছ বেচক িাি তপ্রযজচনি মৃিু্যি খবি জানাি পতিবচি্গ  িািা পতত্রকা মািফি িা জানচি বপচিচছন। 

7. তকছু তকছু ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন বচলচছন, পুতলর িাচদিচক ঘটনাস্থচল ঢুচক িাচদি তপ্রযজনচক খঁুচজ 
ববি কিাি জন্য অনুমতি বদযতন। িাচদি তপ্রযজন তনহি হচযচছন তকনা বা িাচদিচক হাসপািাচল পাওযা যাচব 
তকনা বস ব্যাপাচি তনতশ্চি হওযাি জন্য িািা বাধ্য হচয সন্তাস্ হামলাি লাইে স্ট্রিম তেতিওটি বদচখতছচলন। 

"েথ্য ঘােদে, সোিায়োয়ির ঘােদে, মেদরয়ি ঢুেয়ে না পারা, সমদডে্যাে স্াফ ব্যে্ে অন্যয়িরয়ে 
েয়েে ঘণ্া োবে ঘেনাস্থয়ে ঢুেয়ে না সিওো ইে্যাদির মধ্য দিয়ে োরা উপেংহার োনয়ে বাধ্য 
হয়েয়িন সে, পুয়রা ঘেনাটি োয়ির রন্য অবয়হো ও অেয়নের প্রিশ্জন্ দিে।"

8. িািা হিারা জাতনচয আচিা বচলতছচলন, হাসপািাচল তেতকৎসাধ্ন আহি ব্যতক্তচদি রনাক্ত কিচি িাচদি 
ববর সময বলচগতছল। িািা প্রনে িুচলচছন, হযচিা এই কাচজ স্টাফচদি বকান অতেজ্ঞিা তছল না, অেবা 
মুসতলম নাচমি ধিন এবং বানান সম্পচক্গ  িাচদি জ্ঞান কম তছল, যাি ফলশ্রুতিচি হাসপািাচল িাচদি 
তপ্রযজন খুঁচজ বপচি িাচদি ববর বদতি হচযতছল। এই দ্ঘ্গসূতত্রিাি কািচণ অচনচক েুলা বুঝাবুতঝি তরকাি 
হচযতছচলন। 

9. ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি প্রচি্যচক বকান না বকান মনস্তাতত্বক 
সমস্যায জজ্গ তিি তছল। সমস্যাগুচলাি মচধ্য িাগ, েয, দতুশ্চন্তা, হিারা, পাগলাতম, সাে্গ াইোি তগল্ সহ 
ইি্যাতদ মানতসক সমস্যায আক্রান্ত তছচলন। িঁাচদি মচধ্য অচনচক মানতসক বিাচগি সহাযিা বা কাউচন্সতলং 
বপচযচছন বা বপচয আসচছন এবং এই সহচযাতগিা অব্যাহি িাখাি আচবদন জাতনচযচছন। িঁাচদি মচধ্য 
কচযকজন বচলচছন বয, িঁাচদি স্াম্/্রে্ এবং সন্তান-সন্ততিচদিও মানতসক সমস্যা হচযতছল। 

10.  ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি অচনচক বচলচছন, িািা েযংকি স্প্ন 
বদখচিন এবং এই েযংকি স্প্ন বদখাি কািচণ িািা ঘুমাচি পািচিন না। িাচদি তপ্রযজনচক এোচব তন:বরষ 
হচয বযচি বদখা িাচদি জন্য প্রেণ্ড প্ড়াদাযক তছল। িাচদি অচনচক তনযতমিোচব ে্তিকি দ:ুস্প্ন বদখাি 
কো জাতনচযচছন। একজন বচলচছন: 

"ঘুমায়ে দিয়ে ভ্দেের স্বপ্ন সিখার সেয়ে না ঘুদময়ে পায়শর সোেরয়নর োয়থ েথা বো ভায়ো।"

11. সন্তাস্ হামলা বেচক ববঁচে যাওযা তরশুি তপিামািা আমাচদিচক জাতনচযচছন বয, িাচদি সন্তানিা আচগি 
মচিা বনই। িাচদি মচধ্য আেিণগি পতিবি্গ ন লক্ষ্য কিা বগচছ, বযমন উচ্চ রচব্দি েয অেবা কুিচল বযচি না 
োওযা। একজন অতেোবক বচলচছন, হামলা বেচক িাি সন্তাচনি ববঁচে যাওযা সচ্বেও িাি মচন হচযচছ বযন 
তিতন িাি সন্তানচক হাতিচয বফচলচছন। 

12. িঁাচদি মচধ্য কচযকজন তরশুচদি মচনি উপি এই সন্তাস্ হামলাি দ্ঘ্গচমযাদ্ প্রোব োকাি কো বচলচছন। 
বযমন এই ঘটনা িাচদি মচন বক্ষাচেি সঞ্াি কিচি পাচি। আমাচদিচক বলা হচযচছ, সন্তাস্ হামলাি 
দ্ঘ্গচমযাদ্ প্রোব বেচক বসচি উঠচি ক্রাইস্টোচে্গ ি মুসতলম তরশুচদি সাচে যোযেোচব তমরা, িাচদি 
বাস্তবিাতেতত্তক সহাযিা প্রদান কিা এবং িাচদি মানসপটচক বুঝাি বেষ্টা কিচি হচব। 
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13. আমাচদিচক আচিা বলা হচযচছ বয, রাি্তিকোচব আহি হনতন এিূপ ব্যতক্তিা অন্য সাহায্যকাি্চদি পক্ষ 
বেচক বিাড়চজাড় শুিু কিাি আগ পয্গন্ত বকান ধিচনি সাহায্য পান তন। সাহায্য তনচি বগচল িঁাচদি অচনকচক 
বলা হচযচছ বয, িািা সিকাতি বা ববসিকাতি সংস্থাি মানদণ্ড অনুযায্ সাহায্য পাওযাি বযাগ্য নন। সাহায্য 
পাওযাি বক্ষচত্র বয মানদণ্ড অনুসিণ কিা হচযচছ িাচি তবতেন্ন ধিচনি ববষম্য ও বগঁাজাতমল লক্ষ্য কিা বগচছ। 
এ তবষযটি আচিা তবস্তাতিি পতিসচি আমিা তনচে আচলােনা কিব। 

পচিাক্ষ প্রভাব
14. ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী দিা এই সন্তাস্ হামলাি বপ্রতক্ষচি িঁাচদি 

জ্বচন আপতিি কচযকটি পচিাক্ষ প্রোচবি কো আমাচদি জাতনচযচছন। িাচদি মচধ্য কচযকজন বচলচছন, 
এই ঘটনাি পচি িাচদি আত্্য-স্জন বা স্াম্/্রে্ি মচধ্য সম্পক্গ  খািাপ হচযচছ। উদাহিণস্িূপ বলা যায, 
সিকাি কিৃ্গ ক প্রদত্ত সহাযিা বণ্ন তনচয িাচদি পতিবাচিি সদস্যচদি মচধ্য ঝগড়াঝাটি বদখা তদচযচছ এবং 
পতিবাচিি খিচেি ববাঝা বহন কিা তনচযও িাচদি মচধ্য মচনামাতলন্য হচযচছ। সাধািণি বদখা যায, আহি 
ব্যতক্তচদি বসবা শুশ্রুষাি জন্য আসা ব্যতক্তিা তবচদর বেচক তনউতজল্যাচডে এচসচছন। বসবা শুশ্রুষা কিচি 
আসাটা িঁাচদি অচনচকি জ্বচনি জন্য কাল হচয দঁাতড়চযচছ: 

"সেবা েরয়ে আো ব্যদতিয়ির ময়ধ্য োয়ির দবয়িয়শ ভায়ো র্বন-র্দবো দিে োয়ির রন্য 
এখায়ন আোো োে হয়ে িঁাদেয়েয়ি। োরণ দনউদরে্যায়ডে োয়ির সোি্যো, োয়রর অদভজ্ঞো ও 
িক্ষোগুয়োয়ে েথােথভায়ব মূে্যােন না েরা হয়ে পায়র। ফয়ে ি্ঘ্জয়মোয়ি োয়ির এখায়ন থাোো 
িদুচিন্ার উপর িদুচিন্া সোি েরয়ব।"

15. ক্ষতিগ্রস্থ পতিবািগুচলাি মচধ্য অচনচক িঁাচদি স্াম্ হাতিচযচছন বা িঁাচদি স্াম্ গুিুিিোচব জখমপ্রাপ্ত 
হচযচছন। এই ধিচনি মতহলাচদি জন্য সন্তাস্ হামলাটি শুধু মানতসক কচষ্টি নয, বিং িা প্রাি্যতহক জ্বচনি 
বাস্তবিায বহুমাতত্রক। অচনচকি কাচছ স্াম্ হািাচনা মাচন িঁাচদি পতিবাচিি মূল উপাজ্গ নকাি্ ব্যতক্তচক 
হািাচনা। ফচল মতহলাচদি মচধ্য অচনচক নিুন নিুন দক্ষিা বযমন: ড্াইতেং, ফাইন্যান্সাল তলটাচিতস ইি্যাতদ 
অজ্গ ন কিাি বেষ্টা কিচছন। অন্যতদচক, তকছু মতহলাচক িাচদি ব্যতক্তগি দ:ুখ কচষ্টি পারাপাতর অতিতিক্ত 
অতেোবচকি দাতযত্ব পালন কিচি হচচ্। ফচল িািা নিুন োকতি বখঁাজা বা পড়াশুনা কিা বা তনচজি জন্য 
সময ববি কিচি পািচছন না। 

16. 15 মাে্গ  2019 িাতিচখি সন্তাস্ হামলাি পচি ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাচিি অচনক সদস্য অন্যান্য পচিাক্ষ কািচণ 
মািা বগচছন এবং অচনচক দিুাচিাগ্য ব্যতধচি আক্রান্ত হচযচছন। একজন বচলচছন, 15 মাে্গ  2019 িাতিচখি 
পচি িাি পতিবাচিি দইু জন ব্যতক্ত হাট্গ  অ্যাটাচক আক্রান্ত হচযচছন। িাি মচধ্য একটি হাট্গ  অ্যাটাক তছল 
েযংকি। িািা বচলচছন, সন্তাস্ হামলাি কািচণ িাচদি তেিচি বয মানতসক যন্তণা েলতছল িাি পচিাক্ষ 
প্রোব তছল হাট্গ  অ্যাটাক। অন্য এক মতহলা জাতনচযচছন, সন্তাস্ হামলাি কচযকতদন পচি একটি গাতড়ি 
দঘু্গটনায িঁাি স্াম্ মািা যান। সন্তাস্ হামলায িঁাি স্াম্ি বনু্ মািা তগচযতছচলন। এই কািচণ িঁাি স্াম্ 
িাচি ঠিকোচব ঘুমাচি পািচিন না। িঁাি ধািণা, এই হামলা বেচক উদূ্ি েযংকি মানতসক ক্াতন্তি কািচণ 
িঁাি স্াম্ গাতড় দঘু্গটনায মািা বগচছন। 



16

তনউতজল্যান্ড অতধবাস্চদি কাছ বেচক পাওযা সহচযাতগিা
17. কচযকজন বচলচছন, নন-মুসতলম তনউতজল্যাচডেি অতধবাস্চদি কাছ বেচক সাহায্য পাওযাি কািচণ িািা 

আনতন্ি ও অনুপ্রাতণি হচযচছন। অচনচক বচলচছন, সন্তাস্ হামলাি পচি িািা পুচিা বদর জচুড় সবাি কাছ 
বেচক আন্ততিকিা ও মাযামমিা বপচযচছন। িঁাচদি মচধ্য অচনচক বলচি বেচযচছন বয, এই সন্তাস্ হামলাি 
কািচণ বসৌোগ্যবরি িািা এচক অপচিি কাচছ আসা ও সামাতজক বন্ন গচড় বিালাি সুচযাগ বপচযচছন। 

18. বনু্ বা প্রতিচবর্ি কাছ বেচক পাওযা সহচযাতগিাি জন্য আমিা িাচদিচক কৃিজ্ঞিা প্রকার কিচি বদচখতছ। 
ক্ষতিগ্রস্থ ব্যতক্তবচগ্গি মচধ্য একজন বচলচছন, িািা যখন তনউতজল্যাডে বছচড় েচল যাওযাি কো োবতছচলন, 
িখন এই ধিচনি সহচযাতগিা িাচদিচক এখাচন োকাি বক্ষচত্র নিুন কচি অনুচপ্রিণা বযাতগচযচছ। িািা আরা 
কিচছন, তনউতজল্যাচডেি অতধবাস্চদি প্রদররতিি এই সহচযাতগিা ও সহমমশ্ী িাি মানতসকিা বযন েলমান 
োচক এবং িা বযন সমচযি সাচে সাচে হাতিচয না যায। 

সিকাতি সংস্থাি কাছ বেচক পাওযা সাহায্য ে্যাচলত্জং তছল
19. তনউতজল্যাচডেি অতধবাস্চদি কাছ বেচক পাওযা সহচযাতগিা ও সহমরমতিিা ব্যাপাচি কৃিজ্ঞিা প্রকাচরি 

পারাপাতর ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী িা  সিকাতি সংস্থাি কাছ বেচক 
সাহায্য তনচি তগচয বযসব সমস্যাি সমু্খ্ন হচযচছন বস ব্যাপাচি হিারা প্রকার কচিচছন। এসব হিারাি মচধ্য 
সাধািণ তবষযগুচলা তছল: সাংকৃিতিক ববতেত্র অনুধাবচনি ঘাটতি, এই অনুধাবনক্ষমিাি উন্নযচন প্রচেষ্টাি 
ঘাটতি এবং আইন ও অনুর্লনগি ঘাটতি যা এই ধিচনি অস্াোতবক পতিতস্থতি বেচক কাটিচয উঠাি জন্য 
যচোপযুক্ত ও বাস্তবিাতেতত্তক নয।

সাংস্কৃ তিক ববতেত্র অনুধাবচন ঘাটতি
20. িাচদি অচনচক বচলচছন, সাংকৃিতিক ববতেত্র িো: মুসতলম কতমউতনটিি তবশ্াস এবং ি্তিন্তি অনুধাবচন 

সিকাতি সংস্থাি স্টাফচদি মচধ্য  ঘাটতি তছল। 

"ক্ষদেগ্রস্থ পদরবারয়ে সেেব সেবা সিওো হয়েয়ি ো দিে সেনয়িনমূেে, স্বল্পয়মোি্ এবং 
স্বল্পিষৃ্টিয়বাধ েম্পন্ন। স্পষ্ে সিখা সিয়ি সে, দভক্টিম েদমউদনটির োয়রর ধরন, উতি েদমউদনটির 
রটিে দবষেগুয়ো শনাতিেরণ এবং োয়ির অদভজ্ঞো ও ঘেনার সৃ্দেগুয়ো আময়ে সনওোর 
সক্ষয়রে সে সোি্যো োয়ি ো োয়ির দিে না।" 

21. িািা বচলচছন, সাংকৃিতিক বয ববতেত্র ও তেন্নিা িচযচছ িা অনুধাবন কিা হযতন এবং এই ধিচনি 
অনুধাবনক্ষমিাি উন্নযচন িািা বিমন বকান পদচক্ষপও বননতন। 

"সেবার মান বাোয়না, োংসৃ্দেে ও ধমত্ী ে প্রদশক্ষয়ণর উয়ি্যাি সনওোর রােিাে েরোদর েংস্থাগুয়ো 
হেয়ো সোন প্রদশক্ষয়ণর ব্যবস্থা েয়রন দন বা োরা মুেদেম েদমউদনটির এমন দেিু ব্যদতির উপর 
দনভ্জ র েয়রয়িন, োয়ির ধমত্ী ে ও োংসৃ্দেে দবষয়ে দিেদনয়ি্জ শনা সিওোর ময়ো অদভজ্ঞো দিে না। 
আপােিষৃ্টিয়ে ময়ন হয়েয়ি, েরোদর েংস্থাগুয়ো োয়ির োর সিখায়নার রন্য এই ধরয়নর পিয়ক্ষপ 
দনয়েয়িন।"
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ক্ষতিগ্রস্থ ব্যতক্তি পতিবাচিি একজন সদস্য

"মননান�াগ নেনয ক্ষনতগ্রস্ ব্নতিনের 
কথাবাত্া দশানা, তানেরনক সহন�ানগতা 

করা এবং তানের সানথ �নথাপ�তুি 
উপানয নমশার দেষ্া করা - এই নতনটট 
নবষয একনরে থাকনত হনব। এই নতন 

নবষনযর সমন্বয থাকনল তারা ক্ষনতগ্রস্ 
ব্নতিনেরনক �থা�থ উপানয সাহা�্-
সহন�ানগতা ও দসবা নেনত পারনবন।"
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22. আমিা আচিা শুচনতছ বয, সিকাতি ও ববসিকাতি সংস্থা কিৃ্গ ক বসবা ও সহচযাতগিা প্রদান কিাি সময মুসতলম 
কতমউতনটিি সাংকৃিতিক ও আোিগি ববতেত্র এবং িাচদি তেন্ন তেন্ন প্রচযাজচনি তবষযগুচলা আমচল বনওযা 
হযতন। মসতজদ আন-নুি এবং তলনউি ইসলাতমক বসন্াচি গমন কিা ব্যতক্তিা 50 টি তেন্ন তেন্ন বদর বেচক 
তনউতজল্যাচডে এচসচছন। বসখাচন োষা ও সংকৃিতিগি বঁাধা িচযচছ, যা আমিা ইতিপূচব্গ শুচনতছ। এই কািচণ 
সিকাতি সংস্থাি সাচে কাজ কিচি তগচয আচিা জটিলিা বিতি হচযচছ। আমিা শুচনতছ: 

"েন্তাে্ হামোর এে বির পয়রও অয়নে পদরবার এখয়না উপেুতি সেবা ও েহয়োদিো পাওোর সেষ্া 
েরয়িন, ো োয়ির ভাষা ও েংসৃ্দের োয়থ েঙ্গদে সরয়খ েরবরাহ েরা হয়ব এবং ো োয়ির রটিে 
প্রয়োরনগুয়ো পূরণ েরয়ব।"

23. িাচদি অচনচক বচলচছন, সাংকৃিতিক, রাি্তিক, মানতসক কল্যাণ এবং অন্যান্য তবষযগুচলা অনুধাবন কিাি 
বক্ষচত্র সিকাতি সংস্থাগুচলাি প্রচেষ্টায ঘাটতি তছল। ফচল িািা মচন কচিন বয, উক্ত সংস্থা কিৃ্গ ক প্রদত্ত বসবা 
ও সহচযাতগিা সচব্গাত্তম অনুর্লন অনুসাচি হয তন এবং িািা এই তসদ্ান্ত তনচি বাধ্য হচযচছন বয, সিকাতি 
সংস্থাগুচলা িাচদি সাচে ববষম্যমূলক আেিণ প্রদর্গন কিচছন। 

24. সিকাতি সংস্থা কিৃ্গ ক আচযাতজি তমটিংগুচলাচি অচনক সময বকান বদাোষ্ তছচলন না। আমাচদি আিও 
বলা হচযতছল বয সন্তাস্ হামলাি িদচন্তি সময তনউতজল্যাডে পুতলর যখন িাচদি সাক্ষাৎকাি তনচযতছল 
িখন তকছু ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী ি বক্ষচত্র এমনটি ঘচটতছল। ফচল 
োষান্তচিি জন্য ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদিচক িাচদি পতিবাচিি 
অন্য সদস্যচদি উপি তনে্গ ি কিচি হচযচছ, যা িাচদি জন্য আচিা অতিতিক্ত কচষ্টি কািণ হচয দঁাতড়চযতছল।  

25. িািা আচিা বচলচছন, উপযুক্ত োষান্তচিি অোব োকাি কািচণ সিকাচিি কাছ বেচক প্রাপ্য তবতেন্ন ধিচনি 
সাহায্য সম্পচক্গ  জানচি এবং উক্ত সাহায্য বপচি তগচয িাচদিচক বহুতবধ সমস্যায পড়চি হচযচছ। িাচদি মচন 
হচযচছ বয, প্রাপ্ত বদাোষ্িা পক্ষপািহ্ন তছচলন না বা িািা সংতলিষ্ট িে্য যোযেোচব িাচদি কাচছ বপৌঁচছ 
তদতচ্চলন না। 

26. িািা আচিা বচলচছন, তনউতজল্যাচডেি বাইচি োকা পতিবাি-সদস্য যািা িাচদিচক বসবা-শুশ্রুষা ও সাহায্য 
কিাি জন্য এখাচন এচসচছন িাচদি জন্য উপযুক্ত এন্ট্রি তেসা পাওযা বা িাচদি তেসাি বমযাদ বৃতদ্ কিাি 
বক্ষচত্র িাচদিচক সমস্যায পড়চি হচযচছ।উদাহিণস্িূপ বলা যায, সব স্াম্হািা মতহলাচদি আত্্য-
স্জন তনউতজল্যাচডেি বাইচি োচকন। িাচদি আত্্য-স্জনচক স্ল্চমযাদ্ তেসা বদওযা হচযচছ, যা িাচদি 
দ্ঘ্গচমযাদ্ প্রচযাজচনি সাচে সাম্জস্যপূণ্গ নয। 

27. তকছু ব্যতক্ত বচলচছন, বসবা শুশ্রুষাি জন্য আসা ব্যতক্তচদি জন্য তিসতক্ররনাতি তেসা পাওযাি বক্ষচত্র 
আচবদনকাি্চক 15 মাে্গ  2019 িাতিচখ তনউতজল্যাচডে োকাি বয রি্গ  জচুড় বদওযা হচযচছ িা িাচদি জন্য 
উচবেগজনক। িািা হিার হচযচছন বয এমন তবচরষ পতিতস্থতিচি এই ব্যাপাচি ছাড় বদওযা হযতন।  

ক্ষতি পুতষচয উঠাি প্রচযাজন পূিণ কিাি তনতমত্ত প্রচযাজ্য ন্তি ও অনুর্লনসমূহ বাস্তবিাতভতত্তক 
তছল না
28. সিকাতি সংস্থা কিৃ্গ ক ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি সাচে বযাগাচযাগ 

কিাি তবষচয আমিা অচনক তকছু শুচনতছ। সিকাচিি পক্ষ বেচক যচেষ্ট সাহায্য-সহচযাতগিা পাওযাি কো 
স্্কাি কিচলও িািা সংস্থাগুচলাি মচধ্য সমন্বযহ্নিা ও অনমন্যিা োকাি কোও উচলিখ কচিচছন। 
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29. তকছু ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি বেচক শুচনতছ বয, সিকাতি সংস্থাি 
সাচে কাজ কিচি তগচয িাচদিচক আচিা কষ্ট ও যন্তণা বোগ কিচি হচযতছল। িািা বচলচছন: 

"...মানদেে েন্তনার োরয়ণ সেউ হেয়ো েথা বেয়ে পায়র দন, সেউ হেয়ো ময়নর ভাব ঠিেঠাে 
ময়ো প্রোশ েরয়ে পায়রদন, েয়ব েন্তাে্ হামোর পয়র েরোদর েংস্থার োয়থ োর েরাো দনয়রয়ে 
পুনরাে মানদেে েন্তণা সিওোর শাদমে দিে। োরণ োরা এয়ির েুস্থ হওোর অক্ষমোোয়ে েয়ম 
সেয়ে সিেদন।" 

30. আমিা আচিা বজচনতছ বয, সিকাতি সংস্থাগুচলা বয পদ্তিচি িাচদি সাচে বযাগাচযাগ কচিচছন িা িাচদিচক 
আচিা ববতর দবু্গল কচিচছ এবং িাচদি েলমান কচষ্টি সাচে আচিা নিুন কষ্ট বযাগ কচিচছ। 

"বে্জ মায়ন ক্ষদেগ্রস্থ পদরবার-পদররন, সবঁয়ে োওো মানুষ এবং প্রে্যক্ষিশত্ী য়ির অয়নয়ে োয়ির 
প্রাে্যদহে র্বন পদরোেনার সক্ষয়রে প্রেডি সক্ষাভ ও বাধার দশোর হয়ছেন।োরণ োরা সে পদ্ধদেয়ে 
সেবাগুয়ো পায়ছেন ো োয়িরয়ে আয়রা সবদশ িবু্জে েয়র েুেয়ি।  প্রিত্ত সেবাগুয়োর ময়ধ্য ি্ঘ্জয়মোয়ি 
ক্ষদেগ্রস্থ পদরবারগুয়োয়ে িয়ে সোোর প্রয়েষ্া সনই এবং সেেব মানদেেোর োরয়ণ এই ধরয়নর 
েন্তাে্ হামো েংঘটিে হয়েয়ি ো িরূ েরার প্রয়েষ্া সনই।" 

31. আমিা আচিা বজচনতছ বয, ক্ষযক্ষতিি জবানবতন্ (Victim Impact Statement) বদওযাি উচদের্য ক্ 
তছল িা ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদিচক পয্গাপ্তোচব ব্যাখ্যা কিা 
হযতন। িাচদি অচনচক বচলচছন, এই জবানবতন্ বদওযাি বক্ষচত্র িাচদি বদাোষ্ দিকাি হচযতছল। তকন্তু 
িায প্রদাচনি আচগ তবোি মন্তণালচযি স্টাফিা িাচদি জন্য বদাোষ্ িাখাি ব্যবস্থা কচিন তন। এ কািচণ 
তবোি মন্তণালচযি স্টাফচদি কাচছ কচযকজন জবানবতন্ তদচি পাচিনতন। একজচনি মচি, প্রতক্রযাটিি শুিুি 
তদচক মচন হচযতছল মুসতলমচদি উপি সন্তাস্ হামলাি বনতিবােক প্রোব সম্পচক্গ  জানাচচ্ন যা িাচদিচক 
বছাট কিাি মচিা তছল। যাইচহাক, পচি আদালচি জবানবতন্ তদচি পচি তনচজচদিচক বড় মচন হচযতছল। এই 
জবানবতন্টি পূচব্গ প্রদত্ত স্ট্যাডেি্গ  ফচম্গি উপি তেতত্ত কচি প্রণযন কিা হযতন। 

32. ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি মচধ্য কচযকজন পুতলচরি কাচছ বদওযা 
প্রােতমক জবানবতন্ এবং ক্ষযক্ষতিি জবানবতন্ি মচধ্য পাে্গক্য বুঝচি পাচিনতন। 

সিকাতি সংস্থাি মচধ্য সমন্বচযি ঘাটতি
33. ক্ষতিগ্রস্থ ব্যতক্তচদি সাহায্য কিাি জন্য একাতধক সিকাতি সংস্থা ও সংগঠন কাজ কচিচছন। তবচরষি, 

একতসচিন্ কমচপনচসরন কচপ্গাচিরন, তমতনস্ট্রি অব বসার্যাল বিচেলপচমন্, তেক্টিম সাচপাট্গ  -এি মচিা 
সংগঠচনি সাচে কাজ কিা ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী িা জাতনচযচছন 
বয, ববর তকছু বসবা ও সহচযাতগিা একাতধক সংগঠন তদতচ্ল বা বকউ তদতচ্ল না এবং সংস্থাগুচলাি মচধ্য 
সমন্বয তছল না। 

"েমন্বেহ্নোর োরয়ণ সেবািে ঘােদে প্রেে হয়ে সিখা সিয়ি। শুধু এেটি বা িটুি েংস্থা নে। বরং 
এেই েময়ে েবার এই ধরয়নর েমে্যা দিে।"

34. সন্তাস্ হামলাি েযংকি বণ্গনা বািবাি বলচি হওযাি কািচণ ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ 
এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি জন্য সমন্বযহ্নিা আচিা অতিতিক্ত কষ্ট বিচক এচনচছ।সন্তাস্ হামলাি প্রায 18 মাস 
পচিও িাচদিচক প্রায একই গল্ বািবাি বলচি হয। 
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35. তবতেন্ন সংস্থাি মচধ্য িে্য আদান প্রদাচনি ঘাটতি এবং সমস্যা কাটিচয উঠাি তনতমত্ত বাস্তবিাতেতত্তক সমাধান
ববি কিাি প্রতি অন্হা প্রদর্গচনি কািচণ সংস্থাগুচলাি সাচে কাজ কিাি সমস্যা আচিা ববতর ববচড় তগচযচছ।

"আোিাভায়ব োর েরা েংিঠনগুয়ো এমনদে দনয়রয়ির ময়ধ্যও েথ্য সশোর েয়রন না।ফয়ে 
ক্ষদেগ্রস্থ ব্যদতিয়িরয়ে এেই েংস্থার দভন্ন দভন্ন ব্যদতির োয়ি এেই েথ্য বারবার বেয়ে হয়েয়ি।  এো 
স্পষ্ হয়েয়ি সে েংিঠনগুয়ো 'প্রাইয়ভদে অ্যাক্ট 1993' সময়ন েয়েন এবং োই োরা দবদভন্ন েংিঠয়নর 
ময়ধ্য েথ্য সশোর েয়রন না।"

36. কচযকজন পিামর্গ তদচয বচলচছন, একাতধক সংস্থাি সাচে কাজ কিাি পতিবচি্গ  বিং একটি সংস্থাি সাচে
কাজ কিাটা ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি জন্য মঙ্গলজনক হচিা।

37. িািা আচিা বচলচছন, রিণােশ্ী  ও অতেবাস্ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি জন্য
এই সমস্যাগুচলা আচিা প্রকট আকাি ধািণ কচিচছ।

"দভক্টিম দহয়েয়ব েরোয়রর োি সথয়ে োহাে্য সপয়ে ও অদধোর আিাে েয়র দনয়ে সেেব 
প্রাদেষ্াদনে প্রদেবন্ধেো ও আইদন মারপঁ্যাে আয়ি ো সেয়ে উয়ঠ েরোয়রর োি সথয়ে োহাে্য 
সপয়ে োরা েম েক্ষম।"  

38. রিণােশ্ী  বা অতেবাস্ ক্যাটাগতিচি তনউতজল্যাচডে োকা পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং
প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি কাচছ বয বসবা বদওযা হচযচছ িাচি সাংকৃিতিক ববাধগি ঘাটতিি পারাপাতর িাচদি তবচরষ
প্রচযাজচনি সাচে িা সঙ্গতিপূণ্গ তছল না মচম্গ িািা মচন কচিচছন।

39. একটি উচবেগ বািবাি প্রকাতরি হচযচছ বয, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যতক্ত রনাক্ত কিাি বক্ষচত্র সিকাতি ও ববসিকাতি
সংস্থাগুচলা সবাি জন্য একই সংজ্ঞা ব্যবহাি কচিন তন এবং উক্ত সংজ্ঞায তেন্ন সংকৃিতিি উপাদানগুচলা
অন্তেু্গক্ত কিা হয তন। উদাহিণস্িূপ বলা যায, তেক্টিম্ স িাইট্ স অ্যাক্ট 2002 ,1 -এি সংজ্ঞাি িুলনায
পতিবাচিি ধািণাটি স্তমি অচে্গ ব্যবহৃি হচযচছ সাহায্য প্রদাচনি বক্ষচত্র।

 "েংস্থাগুয়ো পদচিমা ধারণার এেে পদরবারয়ে গ্রহণ েয়র থায়েন এবং োরা অন্যান্য সিয়শ
পদরবায়রর সে েংজ্ঞা আয়ি ো মানয়ে নারার।"

40. সিকাতি সংস্থা কিৃ্গ ক প্রদত্ত পতিবাচিি সংজ্ঞা অনুযায্ সিকাতি বসবা লাচে অসুতবধা হতচ্ল মচম্গ িািা
আমাচদিচক জাতনচযচছন। তবচরষি, িে্যগি তবভ্াতন্ত এবং সাম্জস্যহ্নিাি কািচণ। ফচল সন্তাস্ হামলা
সংঘটিি হওযাি পূচব্গ যাচদি অবস্থা সংকটাপন্ন তছল উক্ত হামলাি পচি িাচদিচক আচিা ববতর স্াস্থ্যগি,
আরেতিক ও মানতসক সমস্যাি সম্ুখ্ন হচি হচযচছ।

41. আমিা আচিা শুচনতছ বয, 'তেক্টিম' িো ক্ষতিগ্রস্থ ব্যতক্ত রনাক্ত কিাি বক্ষচত্র একই ধিচনি মানদণ্ড অনুসিণ
কিা হযতন। আমিা জানচি বপচিতছ বয, সিকাতি সংস্থাি বয কম্গোি্ কম্গিি তছচলন িাি মরজতিি উপি তেতত্ত
কচি বসবা প্রাতপ্তি ধিন তেন্ন হচিা। অচনচক একই িকম জখচমি তবপি্চি তেন্ন ধিচনি সাহায্য-সহচযাতগিা
বপচযচছন। ফচল িািা এই তবষচয অনুতসদ্ান্ত বটচনচছন বয, সিকাতি ও ববসিকাতি সংস্থাগুচলা বসবা ও সাহায্য
প্রদাচনি বক্ষচত্র িাচদিচক তবতেন্ন বশ্রণ্চি োগ কচিচছন এবং একটি অগ্রাতধকাি িাতলকা প্রণযন কচিচছন।
এ কািচণ ক্ষতিগ্রস্থ ব্যতক্তচদি এচক অপচিি মচধ্য িাগ বদখা বগচছ এবং িাচদি মচধ্য সম্পক্গ  তবনষ্ট হচযচছ।

1 ধারা 4, ভুতিয়ভাি্ অদধোরমাো আইন 2002
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42. ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি মচধ্য কচযকজন বচলচছন, উনু্ক্তোচব 
জনসাধািচণি সম্ুচখ মন্ত্িা বযসব তসদ্ান্ত জাতনচযচছন এবং সিকাতি কম্গোি্ কিৃ্গ ক িা প্রচযাগ কিাি 
বাস্তবিাি মচধ্য তবস্তি ফািাক িচযচছ। িাছাড়া আমাচদিচক জানাচনা হচযচছ বয, সিকাতি সংস্থাি কম্গোি্িা 
সাহাচয্যি প্রতিশ্রুতি তদচয োকচলও পিবিশ্ী চি িািা িা পূিণ কচিন তন এবং প্রায সময বকান ধিচনি ব্যাখ্যা 
না তদচয উক্ত প্রতিশ্রুতি েঙ্গ কচিচছন। অচনক সময ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং 
প্রি্যক্ষদরশ্ী চদিচক আচিা অতিতিক্ত িে্য প্রদাচনি সুচযাগ না তদচয বা িাচদিচক বকান তকছু না জাতনচয িাচদি 
সাহায্যপ্রাতপ্তি অনুচিাধসমূহ প্রি্যাখ্যান কিা হচযচছ। 

সাহায্য প্রদান প্রতক্যায নমন্যিাি ঘাটতি 
43. সাহায্য প্রাতপ্তি ব্যাপাচি অচনচক কৃিজ্ঞিা প্রকার কিচলও আমিা শুচনতছ বয, ববর তকছু বক্ষচত্র সিকাি কিৃ্গ ক 

বয সহাযিা প্রদান কিা হচযচছ িা পয্গাপ্ত তছল না এবং যািা সাহায্যপ্রাতপ্তি বযাগ্য তছল িাচদিচক যোযেোচব 
িাচদি অতধকাচিি ব্যাপাচি অবতহি কিা হযতন। িাছাড়া আচিা জানাচনা হচযচছ বয, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যতক্তচদি 
সাহায্য প্রদান কিাি বক্ষচত্র সবাইচক এক পালিায বমচপ সবাি জন্য এক সমাধান (One size fits all) পদ্তি 
অনুসিণ কিা হচযচছ যা পয্গাপ্ত তছল না।

"েদিও েরোদর েংস্থাগুয়োর উয়দেশ্য ভায়ো দিে, েথাদপ ক্ষদেগ্রস্থ ব্যদতিরা এোদধে েমে্যার 
েম্ুখ্ন হয়েয়িন। এেই েথ্য বারবার এয়েয়ি সে, োয়ির দবদভন্ন েমে্যা ও প্রয়োরন অনুধাবন েরা 
এবং ো পূরণ েরার রন্য েরোদর েংস্থাগুয়ো েুপ্রস্তুে নে।" 

44. আমিা আচিা শুচনতছ বয, সিকাতি সংস্থা কিৃ্গ ক বয সাহায্য প্রদান কিা হচযচছ িা স্ল্চমযাদ্ দষৃ্টি েঙ্গ্ বেচক 
উদূ্ি। এই বসবা ও সহচযাতগিাি মচধ্য সাংকৃিতিক তেন্নিা ও দ্ঘ্গচমযাদ্ প্রচযাজচনি তবষযগুচলা আমচল বনওযা 
হযতন। িািা স্তনে্গ ি হচয বঁাোি জন্য সিকাচিি পক্ষ বেচক দ্ঘ্গচমযাদ্ উচদ্যাগ বনওযাি কো বচলচছন। এি 
মচধ্য সিকাতি সংস্থা বেচক স্ল্-বমযাদ্ ঋণ বনওযাি পতিবচি্গ  ব্যবসাি জন্য সুদমুক্ত ঋণ (িঁাচদি ধচম্গ সুচদি 
ব্যাপাচি ধমশ্ী য তনচষধাজ্ঞা োকাি কািচণ)-এি কো িািা বচলচছন। 

45. তকছু বলাক মচন কিি বয এতসিচিন্ কচম্পনচসরন কচপ্গাচিরন (দঘু্গটনা ক্ষতিপূিণ কচপ্গাচিরন) এি তসচস্টচম 
এধিচণি ঘটনাি জন্য পয্গাপ্ত নমন্যিা বনই, এবং আচনেযাচ্রেি আঘাি বোিা সংঘটিি বযমন বুচলচটি 
খডে োকা এবং নাচে্গ ি ক্ষযক্ষতি সংক্রান্ত জটিলিাি তবষযটি তবচবেনা কিা হতচ্ল না। উদাহিণস্িূপ, 
এতসিচিন্ কচম্পনচসরন কচপ্গাচিরচনি প্রি্যারাসমূহ এবং িাচদি সুস্থ হওযা সম্পচক্গ  প্রাপ্ত তেতকৎসা পিামচর্গি 
মচধ্য তবতচ্ন্নিাি ফচল ববঁচে যাওযা ব্যতক্ত হিার হচয পচড়ন। তেতকৎসা পিামর্গ বযোচব প্রদান কিা হচযতছল 
বসোচব কাজ কিচি অক্ষম হওযা স্চত্বও ববঁচে যাওযা ব্যতক্ত এতসিচিন্ কচম্পনচসরন কচপ্গাচিরন কিৃ্গ ক 
কাচজ তফচি যাওযাি োপ অনুেব কচিতছচলন। 

46. অন্যান্য সিকাতি সংস্থা সম্পচক্গ ও একই িকম অনুেূতি প্রকার কিা হচযতছল। উদাহিণস্িূপ, তকছু মতহলা 
যাচদি স্াম্িা একমাত্র আয উপাজ্গ নকাি্ তছল িািা বচলতছচলন বয িািা িাচদি প্রাক তবদ্যালয তরশুচদি 
বকযাচি িাখাি জন্য সামাতজক উন্নযন মন্তণালয কিৃ্গ ক োপ অনুেব কচিচছ যাচি িািা কাচজি সন্ান 
কিচি পাচি।  
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47. ইতমচগ্ররন ইসু্যগুচলা প্রতিটি পৃেক পতিবাি-পতিজন-এি পতিতস্থতিি সাচে সম্পরকতিি জটিলিাগুচলাি তেতত্তচি 
তবচবেনা কিাি প্রচযাজন্যিাি কো আমিা শুচনতছ। এটি তবচরষি বসামাতল সম্প্রদাচযি সদস্যচদি জন্য 
একটি তবষয তছল যািা তপ্রযজনচক হাতিচযতছচলন অেবা সন্তাস্ হামলায ববঁচে তগচযতছচলন। আমিা শুচনতছ 
বয সন্তাস্ হামলায সবচেচয ববতর ক্ষতিগ্রস্থ ব্যতক্তচদি সহাযিা কিাি জন্য অতেবাসন ব্যবস্থাগুচলা গ্রহণ 
কিা স্চত্বও বসামাতল পতিবাি-পতিজন তবচরষ ে্যাচলচ্জি মুচখামুতখ পচড়তছল যা িািা মচন কচি তনউতজল্যাডে 
বসামাতল পাসচপাট্গ চক ববধ ভ্মচণি দতলল তহচসচব স্্কৃতি না বদওযাি কািচণ (যতদও এটি রিণােশ্ী  উচদেচর্য 
তকছু সিকাি্ খাচিি সংস্থা গ্রহণ কচিচছ)। এটা িাচদিচক বসামাতলযা বেচক পতিবাি-পতিজন সহাযিা পাওযা 
কঠিন কচি তদচযতছল এবং তকছু বক্ষচত্র পতিবাি-পতিজন এখচনা এ ব্যাপাচি অগ্রগতি হওযাি অচপক্ষায 
িচযচছ।  

48. বকউ বকউ পিামর্গ বদন বয ইতমচগ্ররন তনউতজল্যাডে পাতিবাতিক সহাযিা প্রাতপ্তি উচদেচর্য তনউতজল্যাডে 
পতিবাি-পতিজন-এি জন্য মাঝাতি বেচক দ্ঘ্গচমযাদ্ তেতত্তচি তবচরষ এন্ট্রি তেসা সৃষ্টি কিচি পাচি, যাচি 
কচি বরাকগ্রস্থ বলাকচদি উপি প্ররাসতনক ববাঝা হ্াস কিা যায।  

49. ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী িা বফৌজদাতি তবোি ব্যবস্থা সম্পরকতিি তবষচয 
প্রাপ্ত সহাযিায বয অপূণ্গিা িচযচছ িাি কোও আমাচদিচক বলা হচযতছল। এটা বযোচব বণ্গনা কিা হচযতছল: 

… িভ্র দবসৃ্ে মানদেে েন্তণার েৃষ্টি সফৌরিাদর প্রদরিো সথয়ে বাি পোর োরয়ণ এবং এই 
প্রদরিোয়ে সোন অথ্জবহ অংশ্িাদরত্ব অনুভব না েরায়ে। 

50. বফৌজদাতি তবোি প্রতক্রযায েুক্তচোগ্চদি স্্কৃতি না বদওযাি কািচণ আমিা িাচদি হিারা এবং আরা ও 
আস্থা হ্াচসি কো শুচনতছ, এবং িাচদি অনুেূতি বয িাচদি কো বরানা হচচ্ না। এই তনরদতিষ্ট বক্ষচত্র ক্ষতিগ্রস্থ 
পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী িা বয সমস্যা এবং উচবেচগি সমু্খ্ন হচযতছল, িাচদি 
বকউ বকউ তনউতজল্যাচডেি বফৌজদাতি তবোি ব্যবস্থাচি েুক্তচোগ্চদি আচিা তবসৃ্তিোচব বয সমস্যাগুচলাি 
মুচখামুতখ হচি হয িাি একটি প্রদর্গন্ তহচসচব বদচখচছ। তেকটিমস্ বকাি-এ তনধ্গাতিি েুক্তচোগ্চদি 
অতধকাচিি ন্তিমালাগুচলাি মচধ্য এবং2 পুনিায মানতসকোচব আহিকিণ সহ অপিাধমূলক তবোি 
ব্যবস্থাি েুক্তচোগ্চদি অতেজ্ঞিাি মচধ্য সংচযাগ তবতচ্ন্ন হওযাি অতেচযাগ িচযচছ।  

51. তকছু ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী িা আমাচদি বচলতছল বয িািা এক 
বাি আদালচি উপতস্থি হওযাি সময েয অনুেব কচিতছল কািণ যখন পতিবাি-পতিজন এবং ববঁচে যাওযা 
ব্যতক্তিা আদালচি প্রচবর কিতছল িখন একজন ব্যতক্ত আদালচিি বাইচি দঁাতড়চয বশ্ি আতধপি্যবাদ্ 
মিামি প্রকার কিতছল।  

52. তকছু বলাক আমাচদি জাতনচযতছল বয যখন পুনিুদ্াি োতহদাগুচলা তবচবেনা কিা হয, িখন সিকাি্ খাচিি 
সংস্থাগুচলা যািা সন্তাস্ হামলা প্রি্যক্ষ কচিতছল তকন্তু রাি্তিকোচব আহি হযতন িাচদি পুনিুদ্াি 
োতহদাগুচলাি জন্য দাযবদ্ মচন কচি না। আমিা এই প্রি্যক্ষদরশ্ী চদিচক বহু মানতসক আঘািমূলক োচপি 
মুচখামুতখ হচি শুচনতছ এবং িািা মচন কচি বয িািা ক্ষতিগ্রস্থচদি সিকাি্ সংস্থাগুচলাি সংজ্ঞা অনুযায্ 
উপযুক্ত নয বচল অপয্গাপ্ত সহাযিা পাচচ্ন।

  

2 আপদন েখন অপরায়ধর দশোর হন েখন ে্ভায়ব আপনায়ে োহাে্য েরা েম্ভব োর রন্য এই দভেটিমে্ সোডটি সঘাষণা েরা হয়েয়ি- http://www.
victimsinfo.govt.nz/support-and-services/victims-rights/victims-code-full-text-version/ 
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স্টাফ বা কমশ্ী চদি সচেিনিাি অভাব 
53. তকছু বলাক মচন কচিতছল বয সিকাি্ খাচিি সংস্থাগুচলা বেচক িাচদিচক সহাযিা কিচব বলা হচযতছল 

িাচদি সংচবদনর্লিা এবং সচেিনিাি অোব িচযচছ এবং িািা মানতসক আঘািজতনি বলাকচদি তনচয 
কাজ কিাি বক্ষচত্র অনতেজ্ঞ। আমাচদিচক বলা হচযতছল:

...েংস্থা এবং েংিঠনগুয়োয়ে ক্ষদেগ্রস্থয়ির “েংয়বিনশ্ে োদহিা েম্পয়ে্জ  আয়রা েয়েেন” হওোর 
প্রয়োরন্েো েম্পয়ে্জ ।

54. তকছু ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি কাচছ এটা স্পষ্ট হচয ওচঠ যখন 
িািা সিকাি্ খাচিি সংস্থাগুচলাি সাচে সাক্ষাৎ কচিন এবং িািা বা িাচদি পতিবাি-পতিজন দরৃ্যমানোচব 
অতেেূি হচল কমশ্ী িা প্রতিতক্রযার্ল তছন না বচল অনুেব কচিন। তকছু বলাক যখন িে্যচক সঠিকোচব 
প্রতক্রযা কিচি সক্ষম িখনও িাচদিচক মাচঝ মাচঝ মাত্রাতিতিক্ত িে্য সিবিাহ কিা হি:

… সেখায়ন স্বেয়নে শ্রবণ েরা উদেে, সেখায়ন েয়থ্যর এে মহাপ্াবন হয়েয়ি; সেখায়ন অদবেয়বে পক্ষ 
েমথ্জন থাো উদেে সেখায়ন হয়েয়ি অফুরন্ েভা োক্ষাে।

55. এচি বকউ বকউ প্রনে উত্াপন কচিতছল বয সিকাি্ খাচিি সংস্থাি কমশ্ী চদি মানতসক আঘািপ্রাপ্ত বলাকজন 
বমাকাচবলায যোযেোচব প্রতরক্ষণ বা সহাযিা প্রদান কিা হচযতছল তক না।
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অধ্যায 3: একজন মুসতলম তহচসচব তনউতজল্যাচন্ড 
জ্বনধািণ 

1. ববতরিোগ ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী  যাচদি সাচে আমিা সাক্ষাৎ 
কচিতছ িািা তবচদর বেচক তনউতজল্যাচডে েচল এচসচছ। িািা এখাচন দ্ঘ্গ সময কাটিচযচছ যা কচযক মাস 
বেচক কচযক দরক পয্গন্ত। কাচিা কাচিা তনকট এটাি অে্গ হল তনউতজল্যাচডেি ব্যাপাচি িাচদি অতেজ্ঞিা 
িািা বযখান বেচক এচসতছল বসই জাযগাি িুলনায।  

ভুতিয়ভাি্য়ির অয়নয়ে আন্তঃরন্ম মানদেে আঘাে বহন েয়র, সেো সথয়ে োরা দনউদরে্যায়ডে 
পাদেয়ে এয়েদিে োয়ির দপ্রেরনয়ির হাদরয়ে বা সফয়ে সরয়খ এবং েম্পরেকিেভায়ব, এ রাে্ে 
মানদেে আঘাে হ্াে েরয়ে অথবা প্রশদমে েরয়ে সোন েহােো পদ্ধদে োয়ির সনই।

2. আমিা তনউতজল্যাডে বংচরাদূ্ি তকছু ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী  
সদস্যচদি সাচে কো বচলতছ যািা মুসলমান হচয ববচড় ওচঠচছন। ফচল িাচদি ব্যতক্তগি অতেজ্ঞিাি সাচে 
িুলনা কিাি মচিা এমন বকান বপক্ষাপট বনই। আমিা তনউতজল্যাচডে জন্গ্রহণকাি্ বলাকচদি সাচেও কো 
বচলতছ যািা ইসলাম ধম্গ গ্রহণ কচিতছল। 

তনউতজল্যান্ডচক সাধািণি ইতিবােকভাচব বদো হয িচব বসোচন ব্যাপক বণ্চবাদ, 
ববষম্য এবং ইসলামচফাতবযাি (ইসলাম তবচবেষ) উপতস্থতি িচযচছ
3. অতধকাংর ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী িা বচলচছন, 2019 সাচলি মাে্গ  

মাচসি 15 িাতিচখি সন্তাস্ হামলাি পূচব্গ তনউতজল্যাডে এবং তনউতজল্যাডেবাস্চদি প্রতি িাচদি অতেজ্ঞিাগুচলা 
সাধািণি ইতিবােক তছল। িািা বচলতছল বয তনউতজল্যাডেচক সাধািণি রাতন্তপূণ্গ ও তনিাপদ স্থান তহচসচব 
মচন কিা হি এবং িািা কখচনা োচবতন বয এখাচন এ ধিচণি সন্তাস্ হামলাি ঘটনা ঘটচি পাচি। িািা মচন 
কিি বয অচনক তনউতজল্যাডেবাস্ খুবই গ্রহণর্ল এবং বনু্ত্বপূণ্গ মানুষ। আমিা িাচদি কাচছ বনু্ত্বপূণ্গ এবং 
স্াগতিক প্রতিচবর্চদি কো শুচনতছ। আমিা এমন কাচজি জাযগাগুচলাি তববিণ শুচনতছ যা বলাকচদি 
ধমশ্ী য অনুর্লন এবং োতহদাগুচলাি সমন্বয তবধান কিতছল, িাচদিচক শুক্রবাচিি নামাচজ উপতস্থি হচি 
সময তদতচ্ল কিা হয এবং কাচজি সময ইবাদি কিাি সুচযাগ সহ।

4. এই ইতিবােক অতেজ্ঞিা সচ্বেও, প্রায প্রচি্যচকই যাচদি সাচে আমাচদি সাক্ষাৎ হচযতছল িািা ব্যতক্তগিোচব 
বণ্গবাদ্ ঘটনা বা ববষচম্যি তরকাি হচযতছল অেবা এিকম পতিবাি-পতিজন এবং বনু্বান্ব সম্পচক্গ  জানি 
যািা এধিচণি অতেজ্ঞিাি তরকাি হচযতছল। আমাচদি সাচে বরযাি কিা একটি পতিচপ্রতক্ষি হল এটা বয 
2019 সাচলি মাে্গ  মাচসি 15 িাতিচখি সন্তাস্ হামলা তছল:

... মূেধারা সথয়ে পৃথে োরণ এই আরিমণগুয়োয়ে মুেেমানয়ির দনে্যদিয়নর র্বয়নর ব্যদেরিম 
ময়ন না েয়র েূোন্ রূপ দহয়েয়ব সিখা োে।

5. তহজাব একটি দরৃ্যমান তবশ্াচসি তেহ্ন হওযাচি মুসতলম নাি্িা প্রাযরই তনচজচক বণ্গবাদ বা ববষচম্যি তরকাি 
হচি বদচখন যা পুিুষচদি বেচয অচনক ববতর। তহজাব পিা অচনক মতহলা যাচদি সাচে আমিা কো বচলতছ 
িািা িাস্তায হযিাতনি মুচখামুতখ হচযতছল। তকছু বলাক বচলতছল বয িািা িাচদি পতিবাি-পতিজন এবং বনু্িা 
যািা তহজাব পচি িািা ব্যাপাচি তেতন্তি।  তহজাব পতিতহি তকছু মতহলা বচলন বয িািা একা বাইচি বযচি 
আচিা েয পায। িািা আমাচদি জানায বয সন্তাস্ হামলাি পচি িািা জনসমাগম স্থাচন যাওযা এবং িাচদি 
বদনতন্ন িুটিচনি অংর তহচসচব বয কাজগুচলা কিি িা কিা এতড়চয েচলন বযমন িাচদি সন্তানচদি কুিচল 
তনচয যাওযা বা সন্্যাি সময হঁাটচি যাওযা। একজন মতহলা আমাচদি জানান বয তহজাব আড়াল কিাি জন্য 
জনসমচক্ষ ববচিাচনাি সময তিতন এখন হুিযুক্ত বসাচযটরাট্গ  পতিধান কচিন।  
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6. তকছু মািা-তপিা আমাচদি বচলচছন হুমতক বা ববদনাদাযক মন্তব্য শুনচি হচযচছ। িাচদি সন্তানচদিচক কুিচল 
বা বাইচি োকাি সময আমিা যাচদি সাচে কো বচলতছলাম িাচদি অচনচক ড্াইতেং পাস্ট বলাচকচদি বণ্গবাদ্ 
বা ঘৃণাবাদ্ মন্তব্য শুচনচছন। তকছু বলাক এ ধিচণি অতেজ্ঞিাগুচলাচক মুসতলম ধম্গ সম্পচক্গ  েুল ধািণা বচল 
মচন কচিন যতদও িািা এগুচলাচক ববদনাদাযক বচলও মচন কচিতছল।

7. তকছু বলাক কম্গচক্ষচত্র অেবা োকতি সন্াচনি বক্ষচত্র ববষচম্যি তরকাি হওযাি অতেজ্ঞিাি কো জাতনচযচছন। 
বলাকজন বয পদগুচলাি জন্য আচবদন কিতছল বসগুচলাি জন্য উচ্চ বযাগ্যিাসম্পন্ন হওযা সচ্বেও, োকতি 
না পাওযাি হিারা ব্যক্ত কচিতছল।  ঐতিহ্যগি ইংচিতজ নাম না োকাই এি কািণ বচল িাচদি ধািণা। তকছু 
বলাক যািা উচলিখচযাগ্য সংখ্যক োকি্ি জন্য আচবদন কচিতছচলন যাি জন্য িািা যচেষ্ট দক্ষ তছচলন িািা 
বেচবতছচলন বয পক্ষপাতিচত্বি কািচণ িাচদিচক খুব স্তমি সংখ্যক সাক্ষাৎকাচিি অফাি প্রদান কিা হয। 
আমিা এক মতহলাি কাছ বেচক শুচনতছ তযতন োকি্ি আচবদচনি উচদেচর্য িাি নামটি একটি ঐতিহ্যগি 
ইংচিতজ নাচম পতিবি্গ ন কিাি পচিই বকবল সাক্ষাৎকাচিি অনুচিাধগুচলা বপচি শুিু কচিতছচলন।

8. আমাচদি সাচে বদখা হওযা কচযকজন বলাক বচলতছল বয িািা তনউতজল্যাডে পুতলরচক বণ্গবাদ্ ঘটনাগুচলা 
ব্যাপাচি অবতহি কচিতছল, িচব িািা অনুেব কিচি পাচিতন বয এটাি বকান ইতিবােক ফলাফল হচযচছ। হয 
তিচপাট্গ টি আনুষ্াতনকোচব নতেেূক্ত কিা হযতন, অেবা িািা মচন কচিচছন তনউতজল্যাডে পুতলর ঘটনাটিচক 
গুিুচত্বি সাচে বনযতন। িাচদি প্রতিচবদচনি জবাচব ক্ কিা হচযতছল বস ব্যাপাচি িাচদিচক তনউতজল্যাডে 
পুতলচরি কাছ বেচক তকছু জানাচনা হযতন। কাচিা কাচিা মচি এটা তনউতজল্যাডে পুতলচরি প্রতি িাচদি 
আস্থাচক প্রোতবি কচিতছল এবং এমন সচন্হ সৃষ্টি কচিতছল বয তনউতজল্যাডে পুতলর তিচপাট্গ  বপচলও বকান 
পদচক্ষপ বনচব তকনা। এই ধিচনি অতেজ্ঞিা মানুষচক তনউতজল্যাডে পুতলচরি নজচি আচিা উচবেগজনক 
ঘটনা তনচয আসচি তনিুৎসাতহি কচিতছল। আমাচদিচক বলা হচযতছল বয: 

… উভে ক্ষদেগ্রস্থ মেদরিই এেমে সে মেদরয়ি এবং োর আয়শপায়শ েয়দেহরনে আেরয়ণর 
এোদধে প্রদেয়বিন েয়্বেও পুদেশ অপে্জাপ্ত ময়নায়োি প্রিান েয়রদিে ... েম্প্রিায়ের সোেয়ির 
রন্যএটি েুরক্ষা প্রিায়নর সক্ষয়রে এেটি েে্জ ব্যেু্যদে দহয়েয়ব দবয়বদেে হে এবং স্ব্োর েয়র সনওোর 
ব্যথ্জো সে মুেেমানরা ববষম্য, বদের পঁাঠা হওো িাোও সবেে আদধপে্যবাি্য়ির এবং েুিরূ-
ডানপন্্ েরমপন্্ এবং হুমদের দশোর। সেরন্য পুদেয়শর পক্ষ সথয়ে দবয়শষ েনে, েংয়বিনশ্েো 
এবং নররিাদর দনদচিে েরা উদেে দিে।

9. অন্যান্য বক্ষচত্র, বলাকজন বচলতছল বয িািা বণ্গবাদ্ ঘটনাি প্রতিচবদন কিাি বক্ষচত্র তবরেিচবাধ কচিতছল 
কািণ িািা সম্প্রদাচযি অন্যচদি এিকমটি কিচি বদচখতছল বযখাচন বকান ইতিবােক ফলাফল তছল না। 
একজন ব্যতক্ত তনচম্নাক্তোচব এটা আমাচদি তনকট প্রকার কচিচছন:

… এখনই সেই সোিায়োি সনই োরণ আমায়ির ময়ন হে এেটি েম্প্রিাে দহয়েয়ব আমরা দবিে্ে 
সশ্রণ্র নািদরে। োরা আমায়ির সেই অনুভূদে সিে এবং আমরা পুদেশ সথয়ে সেই আস্থা বা 
দববোে পাই না। েদি োরা আপনায়ে ঐরেম অনাস্থার অনুভূদে সিে েয়ব আপদন োয়ির োয়ি 
েে আর োয়বন। এে েমে এমন এেটি অবস্থায়ন আেয়বন সেখায়ন আপদন োয়ির দববোেও েয়রন 
না এবং আপনার ময়ন হয়ব সে ো হওোর হয়ছে পুদেয়শর দনেে োওোর দে িরোর? এটি েখনই 
খুব দবপজ্জনে হয়ে ওয়ঠ োরণ আপদন রায়নন সে খারাপ দেিু ঘেয়ি েয়ব আপনার এবং পুদেয়শর 
ময়ধ্য অনাস্থা থাোর োরয়ণ বা আপনার এবং েেৃ্জ পয়ক্ষর ময়ধ্য এেটি দবরাে ফঁাে রয়েয়ি বয়ে 
এবং আপদন ঐেেে সোেয়ির দনেে সথয়ে দনয়রয়ে েদরয়ে দনয়ছেন োরা আপনায়ে েদে্যই রক্ষা 
েরয়ে পারে এবং ঘেনার প্রদেয়রাধ েরয়ে পারে। েুেরাং আমরা ে্ভায়ব দনয়রয়ির ময়ধ্য সেই 
দববোে বেদর েরব োয়ে দবিে্ে স্য়রর নািদরয়ের ময়ো সবাধ না েদর?
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10. তকছু ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী িা জাতনচযচছন বয 2019 সাচলি মাে্গ  
মাচসি 15 িাতিচখি পি বেচক তনউতজল্যাচডেি ব্যাপাচি িাচদি অতেজ্ঞিা পতিবরিতিি হচযচছ। যতদও তকছু 
বলাক বচলচছন বয তনউতজল্যাচডে এখচনা িািা তনিাপদ ববাধ কচিন, অন্যিা বচলচছ বয িািা আচগি িুলনায 
কম তনিাপদ ববাধ কচিন। সুিক্ষাি তবষচয উচবেচগি কািচণ তকছু বলাক সংিতক্ষি সম্প্রদায বা এলাকা এবং 
িাচদি আবাচস সুিক্ষা এবং নজিদাতি বাতড়চয বিালাি তদচক ধাতবি হচযচছ এবং তনউতজল্যাডে পুতলরচক 
মুসতলম সম্প্রদাচযি সাচে সতি্যকাচিি সম্পক্গ  গচড় িুলচি আচিা সতক্রয হচি বচলচছন। কচযক জন বচলচছন 
বয িািা তনউতজল্যাডে পুতলরচক 2019 সাচলি মাে্গ  মাচসি 15 িাতিচখ সন্তাস্ হামলাি পি বেচক বণ্গবাদ্ 
ঘটনাি কো জাতনচযতছল এবং মচন কচিচছ বয এগুচলা গুিুত্ব সহকাচি আমচল বনওযা হচযচছ।

পক্ষপাচিি (প্রভাব অচেিন বা অন্যোয), তবচরষি গণমাধ্যচম
11. আমিা ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি কাছ বেচক শুচনতছ, 2019 সাচলি 

মাে্গ  মাচসি 15 িাতিচখ সন্তাস্ হামলা অপ্রি্যাতরি তছল না। আমিা শুচনতছ বয:

…প্রেুর েংখ্যে েক্ষণ ঐ দিয়নর ঘেনাগুয়ো আিময়নর পূব্জাভাে দিয়েদিে, এর েবগুয়োই স্পষ্ 
দিে দেন্তু োরা এব্যাপায়র োর েরার ক্ষমো রাখে োয়ির বিারা এগুয়ো উয়পদক্ষে হয়েদিে। 

12. আমাচদি জানাচনা হচযতছল বয সিকাি্ খাচিি সংস্থাগুচলা সহ ইহা একটি সমাচজি বপ্রক্ষাপচট সংঘটিি 
হচযতছল, বযখাচন প্রাযরই মুসতলম সম্প্রদায এবং সাংকৃিতিক ববতেত্র্যচক আচিা তবসৃ্তিোচব েুল বুঝা হতচ্ল। 
বলাকজন মচন কিি বয সন্তাস্ হামলাি আচগ এবং পচি মুসতলম সম্প্রদাচযি সাচে পাবতলক খাচিি 
সংস্থাগুচলাি কাজ কিাি বক্ষচত্র একটি অচেিন পক্ষপাতিত্ব প্রেতলি তছল। 

েদিও এটি েম্প্রিায়ের বাইয়র অন্যয়ির দনেে েুস্পষ্ নাও হয়ে পায়র, েবুও ইেোম ভ্দের োধারণ 
আয়োেনা এবং েরোর্ েংস্থা েেৃ্জ ে মুেদেম েম্প্রিােয়ে েম্পৃতি েরার দনরিকিষ্ উপােগুয়োর 
ময়ধ্য সোিেূরেটি ভূতিয়ভাি্য়ির প্রদেয়বিয়ন পদরষ্ার।

13. তকছু বলাক সমচযি সাচে সাচে তবচরষি সাম্প্রতিক বছিগুচলাচি সামাতজক বযাগাচযাগ মাধ্যচম বণ্গবাদ্ 
মন্তব্য বৃতদ্ পাওযা লক্ষ্য কচিতছল। আমিা একটা সাধািণ আচবদন শুচনতছ বযন অনলাইন হুমতকচক 
আচিা গুিুচত্বি সাচে বনওযা হয এবং এগুচলাি িদন্ত কিা হয। আমাচদিচক ইউটিউব তেতিও এবং বফসবুক 
বপজগুচলা বদখাচনা হচযতছল যা ইসলামচফাতবক, বণ্গবাদ্ বা অন্যান্য ঘৃণ্য অনুেূতিি উপি তেতত্ত কচি বিতি 
কিা এবং িাচদি তনকট এগুচলা অি্যন্ত উচবেগজনক তছল। এই সবগুচলা তেতিও এবং বপজ তনউতজল্যাচডে 
বসবাসকাি্ মানুষচদি তনকট বেচক তছল। তকছু তকছু বক্ষচত্র তনউতজল্যাডে পুতলরচক েিমপন্্ তবষযবস্তু 
সম্পচক্গ  অবতহি কিা হচযতছল, তকন্তু বলাকজন বসার্যাল তমতিযা প্্যাটফম্গগুচলাি বোিা এ জাি্য তবষযবস্তু 
অপসািচণি বক্ষচত্র খুব কম ব্যবস্থা গ্রহণ কিচি বদখচছ। তকছু বলাক মচন কচিতছল বয িুলনামূলকোচব 
ইসলামপন্্ উগ্রবাদ্ তবষযবস্তুযুক্ত ওচযবসাইটগুচলাচক আচিা সহচজই অপসািণ কিা হয।   
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ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন সদস্য

…আমানের এরকম মনন হনছি দ�ন 
কনমউননটট বা সম্প্রোয নহনসনব আমরা 
নদ্তীয দরেিীর অন্তে্্ তি। তারা আমানের 

ঐরকম অনেুন্ত দেয এবং আমরা 
[ননউনজল্ান্ড] পনুলনশর কাছ দথনক 

দসই আস্া পাই না। �নে তারা আপনানক 
ঐরকম অনাস্ার অনেুন্ত দেয তনব 

আপনন তানের কানছ খবু একটা দ�নত 
োইনবন না।
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14. ক্ষতিগ্রস্ত পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী িা আমাচদি সাচে িাচদি তবশ্াস বরযাি 
কচিচছন বয তনউতজল্যাডে এবং আন্তজ্গ াতিক বটতলতেরন এবং তপ্রন্ তমতিযা মুসলমানচদি তবিুচদ্ 
পক্ষপািদষু্ট। আমাচদি বলা হচযতছল বয মারকতিন যুক্তিাচ্রে 2001 সাচলি বসচটেম্বি মাচসি 11 িাতিচখ সন্তাস্ 
হামলাি পি বেচক পক্ষপাতিত্বমূলক তিচপাটি্গ ং উচলিখচযাগ্যোচব বৃতদ্ বপচযতছল। মুসতলম ও ইসলাম সম্পচক্গ  
েুল ধািণা বপাষণ কিাি বক্ষচত্র তমতিযাি েূতমকাি তবষচয অচনচক িাচদি হিারাি কো ব্যক্ত কচিতছচলন 
এবং মন্তব্য কচিন বয িাচদি তিচপাটি্গ ং তনউতজল্যাডে এবং তবশ্জচুড় মুসতলম-তবচিাধ্ দষৃ্টিেতঙ্গ বৃতদ্চি েূতমকা 
বিচখচছ। আমাচদিচক বলা হয বয: 

… দমদডো মুেেমানয়িরয়ে খারাপ ও হুমদে দহয়েয়ব উপস্থাপন েয়রয়ি অথবা েমপয়ক্ষ েম-েংখ্যে 
মুেদেম দবয়বিয়ষর েমায়োেনামূেে দববরণ েরবরাহ েরয়ে ব্যথ্জ হয়ে এই ধরয়নর অবমাননায়ে 
অনুয়মািন েয়রয়ি এবং এর ফেশ্রুদেয়ে এো প্রদেদনেে বণ্জবায়ির রন্ম সিে।

15. বণ্গবাদ্ তবদ্রুচপি মধ্য তদচয ইসলাম সম্পচক্গ  েুল ধািণাগুচলা আসচছ যা িাস্তায মানুষচদি প্রতি তেৎকাি 
কচি বলা হয। তকছু তকছু মানুচষি প্রাি্যতহক জ্বচনি উপি সংবাদমাধ্যচমি বনতিবােক প্রতিচবদনগুচলাি 
সতি্যকাি প্রোচবি কো আমিা শুচনতছলাম। ক্রাইস্টোচে্গ ি  মুসতলম সম্প্রদাচযি তকছু মানুচষি জন্য 2014 
সাল বেচক ক্রাইস্টোচে্গ  উগ্র ইসলাম সম্পরকতিি একটি গল্ গণমাধ্যচম প্রকাতরি হওযাি পচি তবদ্রুপগুচলা আচিা 
ি্রেিি হচযতছল এবং অতেচযাগ কিা হচযতছল বয ক্রাইস্টোচে্গ ি একটি তনরদতিষ্ট মসতজচদ বকান একজন ব্যতক্তচক 
কট্টিপন্্ কিা হচযতছল। এই তমতিযাি গল্টি ক্রাইস্টোে্গ  মুসতলম সম্প্রদাচযি উপি একটি উচলিখচযাগ্য এবং 
েলমান প্রোব বফচলতছল। মসতজচদ েলমান ঘটনাসমূহ বযমন অনুপ্রচবর, হযিাতন এবং েুতিি ঘটনা পচিি 
বছিগুচলাচি প্রতিচবতদি হয। 2014 সাচলি গণমাধ্যচমি গল্টিি ব্যাপাচি গে্িোচব তেন্তা কিাি সময, 
সন্তাস্ হামলাি ববঁচে যাওযা একজন ব্যতক্ত বসই সময বেচক েতবষ্যচি মসতজচদি তনিাপত্তা এবং সুিক্ষাি 
তবষযগুচলাচি তনচজচদিচক ক্রমবধ্গমানোচব দষৃ্টি বদওযাি কো বচলতছচলন।  

16. বসখাচন এমন একটি ধািণাও তছল বয 2019 সাচলি মাে্গ  মাচসি 15 িাতিচখ বয ব্যতক্ত সন্তাসবাদ্ হামলা 
োতলচযতছল িাচক গণমাধ্যম পক্ষপািদষু্টোচব উপস্থাপন কচিতছল। গণমাধ্যচমি তনবন্গুচলাচি প্রনে 
কচিতছল বয একটি “োল বছচল” ক্োচব “খািাপ” হচি বযচি পাচি? ক্ষতিগ্রস্ত পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা 
মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী িা মচন কচিন বয যতদ সন্তাস্ হামলাি ঘটনাটি বকান মুসতলম ব্যতক্ত ঘটাচি িচব 
তমতিযা ঐ ব্যতক্তটিচক অন্যিকমোচব উপস্থাপন কিি এবং বস আচগ একজন োল তছল তকনা বসটা তনচয 
োবচিা না। 
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অধ্যায 4: সন্তাস্ ব্যততিি ব্যাপাচি উত্াতপি প্রশ্নাবল্ 
এবং িাি ব্যাপাচি সিকাি্ োচিি সংস্থাগুচলা তক 
জানি

1. তকছু ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববচেঁ যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী  যাচদি সাচে আমাচদি বদখা হচযতছল 
িািা আমাচদিচক বয ব্যতক্ত সন্তাস্ আক্রমণ োতলচযতছল িাি তবষচয প্রনে তজজ্ঞাসা কচিতছল অেবা িাি 
ব্যাপাচি িাচদি মিামি জাতনচযতছল। িািা তবশ্াস কচিন বয এই ব্যতক্তটি 2019 সাচলি মাে্গ  মাচসি 15 িাতিচখ 
সন্তাস্ হামলা োলাচনাি পূচব্গ মসতজদ আন-নূি এবং তলনউি ইসলাতমক বসন্াি পতিদর্গন কচিতছল। িািা 
একজন ব্যতক্তি বণ্গনা প্রদান কচিচছন, িািা তবশ্াস কচিন বয তিতন বসই ব্যতক্ত তছচলন। ইমাম সহ অন্যচদি 
সাচে এই বলাচকি কচোপকেচন একটা এতড়চয যাওযাি োব তছল। নামাচজি সময সহ মসতজচদ িাি হাবোচব 
বুঝা যাতচ্ল বয তিতন মসতজচদ তনযতমি আচসন না।   

2. অতধকাংর ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী িা বুঝচি পাচিনতন বয সনাক্তকিণ 
ব্যতিচিচক ঐ ব্যতক্তটি ক্োচব প্রস্তুতি এবং পতিকল্নাি কম্গকাডে সম্পাদন কিচি সক্ষম হচযতছচলন। িািা 
তবশ্াস কচিন বয সন্তাস্ হামলা োলাচনাি জন্য তিতন অবর্যই বনু্-বান্ব অেবা অনলাইন বগাষ্ঠীি সহাযিা 
বপচযতছচলন। িািা আচিা তবশ্াস কচিন বয পতিকল্নাি প্রচযাজচনি কািচণ ইহাচি একাতধক ব্যতক্ত অবর্যই 
এই সন্তাস্ হামলায জতড়ি তছল এবং তকছু বলাক ঐ ব্যতক্তচক সন্তাস্ হামলাি সময অন্য বলাকচদি সাচে 
কো বলচি শুচনচছন বচল জাতনচযতছল।  

3. সন্তাস্ হামলাি জন্য বদাষ্ সাব্যস্ত হওযা ব্যতক্ত সম্পচক্গ  বয সকল ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা 
মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী িা আমাচদি সাচে কো বচলতছল িািা িয্যাল কতমরচনি তিচপাচট্গ ি তকছু মাধ্যচম 
তনরদতিষ্ট প্রচনেি উত্তি োইতছল, বযখাচন অন্তেূক্ত্গ  িচযচছ:  

 � সন্তাস্ হামলা োলাচি তক তিতন প্রি্যক্ষ বা পচিাক্ষ সহাযিা বপচযতছচলন?
 � সন্তাস্ হামলা োলাচনাি জন্য প্রচযাজন্য সকল অ্রে ও সি্জাম তকনচি তকোচব সমে্গ হল?
 � ক্োচব তিতন কিৃ্গ পচক্ষি দষৃ্টি এতড়চয এি পতিমাণ বগালাবািুদ সংগ্রহ কিচলন?
 � জ্ঞাি িে্য অনুযায্ তিতন ট্াচেল অ্যািোইসতি সিক্গ বাি্গ াি অধ্চন তছচলন। িাহচল, বকন 

তনউতজল্যাচডে প্রচবচরি সময িাচক ইতমচগ্ররন কিৃ্গ ক আচিা োল কচি পি্ক্ষা কিা হযতন?
 � তিতন ক্োচব মসতজদ আন-নুি বা তলনউি ইসলাতমক বসন্াচি প্রচবর কিাি ‘উপযুক্ত সময’ সম্পচক্গ  

অবগি হচযতছচলন?

4. ঐ ব্যতক্ত এবং সিকাি্ খাচিি সংস্থাগুচলা িাি সম্পচক্গ  ক্ জানি বস ব্যাপাচি সম্প্রদায কিৃ্গ ক উত্াতপি এই 
প্রনেগুচলা এবং অন্যান্য প্রনেগুচলাি উত্তি আমাচদি প্রতিচবদচন বদওযা আচছ।



32



33

অধ্যায 5: ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববচেঁ যাওযা 
মানুষ এবং প্রি্যক্ষদর্শী  কিকৃ ্চ ক প্রস্তাতবি সমাধানগুচলা 

1. ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি সাচে আমাচদি সাক্ষাচিি প্রােতমক 
লক্ষ্য তছল িাচদি কো বরানা। িাচদি ব্যতক্তগি অতেজ্ঞিা এবং উচবেগগুচলা জানাচনাি পারাপাতর িাচদি 
অচনচক উত্াতপি সমস্যাগুচলা ক্োচব সমাধান কিা যায বস সম্পচক্গ  অচনচক আমাচদিচক িাচদি পিামর্গও 
প্রদান কচিতছচলন।

2. আমাচদি বলা হচযতছল বয িয্যাল কতমরন অফ ইনকচযতি এবং ঐ ব্যতক্তি তবোি সহ প্রতক্রযাসমূচহ অংর 
বনওযাি পূচব্গ তকছু ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি সুস্থ হওযাি জন্য 
সময প্রচযাজন। এই জাি্য প্রতক্রযাগুচলাি সমযস্মাবদ্ প্রকৃতিি কািচণ িাচদি ব্যতক্তগি পুনিুদ্াচিি 
ক্ষমিাযচনি অংর হওযা স্চত্বও তকছু বলাক অংরগ্রহণ কিচি পািচবন না। আমাচদি তনকট একটি প্রস্তাব 
িাখা হয বযখাচন দ্ঘ্গচমযাদ্ পুনিুদ্াি তবোি প্রতক্রযা প্রতিষ্াি পিামর্গ বদওযা হচযতছল যা সমযস্মাবদ্ 
নয। প্রতক্রযাটি ক্ষতিগ্রস্ত পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি মাধ্যচম িাচদি েলমান 
জটিল োতহদাগুচলা বমাকাচবলাি জন্য নকরা কিা হচব। এই জাি্য প্রতক্রযা েুক্তচোগ্চদিচক জবাবতদতহিা, 
আচিাচগ্যি মাধ্যচম িাচদি অতেজ্ঞিাগুচলা ব্যক্ত কিা এবং ন্যাযতবোি োওযাি একটি সুচযাগ প্রদান কিচব। 
সমচযি স্মাবদ্িা না োকচল প্রতক্রযাটি ঐ সকল ব্যতক্তচদি উপযুক্ত সময প্রচযাজন্য সহাযিাি ব্যাপাচি 
সম্পৃক্ত হচি সক্ষম কিচব। এবং এইোচব িাচদি তনজস্ আচিাগ্যলােচক মাধ্যচম ক্ষমিাতযি কিা হচব।

3. আমাচদি বলা হচযতছল বয তনউতজল্যাডে পুতলর এবং হাসপািালগুচলাি প্রতিতক্রযা সহ সন্তাস্ হামলাি 
প্রতিতক্রযা সম্পচক্গ  একটি স্াধ্ন মূল্যাযন প্রদান এবং সকল বচকযা প্রচনেি উত্তি প্রদান কিা তনতশ্চি কিচি 
একটি কচিাতনযাল িদন্ত আচযাজন কিা উতেি।

4. আমাচদি প্রতিচবদচনি প্রতিতক্রযাচি এবং আমাচদি সুপাতির বাস্তবাযচনি বক্ষচত্র বকান পতিবি্গ ন কিাি 
সময সিকাি ও সিকাি্ খাি সংস্থাগুচলাি স্চ্িাি গুিুচত্বি ব্যাপাচি আমিা তকছু ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-
পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী  এবং মুসতলম কতমউতনটি বিফাচিন্স গ্রুচপি সদস্যচদি কো 
শুচনতছ।  আমাচদি বলা হচযতছল বয আমাচদি প্রতিচবদনটিি বাস্তবাযন তনতশ্চি কিাি জন্য সিকাি এবং 
সিকাি্ খাচিি সংস্থাগুচলাচক নজিদাতি কিাি দাতযত্ব একা সম্প্রদাযগুচলাি উপি বছচড় বদওযা উতেি নয। 
উদাহিণস্িূপ, তকছু ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী িা প্রস্তাব তদচযতছচলন 
বয পাইক তিোি তি-এন্ট্রিি জন্য দাযবদ্ মন্ত্ি মচিাই ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং 
সন্তাস্ হামলাি প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি জন্য এবং িয্যাল কতমরচনি সুপাতির বাস্তবাযচনি জন্য একজন মন্ত্ দায্ 
োকচবন এবং সকল প্রাসতঙ্গক সিকাি্ খাচিি সংস্থাগুচলা বসই মন্ত্ি তনকট তিচপাট্গ  কিচব।

মসতজচদ বরধধিি তনিাপত্তা
5. তকছু বলাক েলমান তেতত্তচি মসতজদ আন নূি এবং তলনউি ইসলাতমক বসন্াি এবং অন্যান্য মুসতলম সমাচবর 

স্থানগুচলাি তনিাপত্তা ব্যবস্থা বাড়াচনাি প্রচযাজন্যিাি কো বচলতছল। প্রস্তাতবি সুিক্ষা সমাধানগুচলাি 
মচধ্য িচযচছ তনউতজল্যাডে পুতলচরি উপতস্থতি বজায িাখা, মাসতজচদি প্রচবরবোি উনু্ক্ত না কিা, তসতকউতিটি 
ক্যাচমিা স্থাপন কিা এবং অন্যান্য তনিাপত্তা ব্যবস্থাসমূহ। এি অে্গাযচনি জন্য সিকাি্ সংস্থাপচনি দিকাি 
হচব। আমাচদিচক আচিা পিামর্গ প্রদান কিা হচযতছল বয শুধুমাত্র মসতজচদ নয, সকল ধমশ্ী য উপাসনালচয 
তনিাপত্তা ব্যবস্থা উন্নি কিা উতেি।  
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মানবাতধকাি, ববতেত্র্য গ্রহণ এবং ক্ষতিকি েিমপন্াি প্রভাব হ্াস কিা 
6. আমিা যাচদি সাচে সাক্ষাৎ কচিতছ িাচদি প্রচি্যচকই তবশ্াস কচিন বয বণ্গবাদ ও ববষম্যিাচক বমাকাচবলা 

কিা তনউতজল্যাডেচক অতধকিি তনিাপদ কচি িুলচব এবং েতবষ্যচি সন্তাস্ হামলা প্রতিচিাচধ েূতমকা 
িাখচব। িািা বচলন বয বণ্গবাদ তনমূ্গচলি মূল োতবকাঠি পুচিা তনউতজল্যাডে সমাচজ সচেিনিা বাড়াচনাি 
মচধ্য তনতহি িচযচছ।    

এই দবয়বিয়ষর মূে অবশ্যই উপয়ে সফো উদেে। িণমাধ্যয়মর োহায়ে্য বণ্জবাি দনমূ্জে েরা োে। 
শাদন্পূণ্জ বাে্জ া প্রিান েরা উদেে।

7. তকছু বলাক পিামর্গ প্রদান কচিন বয তনউতজল্যাডেচক ঘৃণাজতনি অপিাধ এবং ঘৃণাবােক বক্তচব্যি ব্যাপাচি 
আচিা কচঠাি হওযা উতেি। তকছু বলাক পিামর্গ বদন বয ধমশ্ী য তেতত্তচি মানুচষি তবিুচদ্ ববতিিাচক ঘৃণা 
তহচসচব অন্তেু্গক্ত কিাি জন্য মানবাতধকাি আইন 1993-এ ঘৃণাবােক বক্তচব্যি সংজ্ঞাটিচক সম্প্রসাতিি কিা 
উতেি।

8. তবতেন্ন সংকৃিতি এবং ধম্গ সম্পচক্গ  মানুষচক ক্োচব বরখাচনা যায এবং তনউতজল্যাডে সমাচজ ববতেচত্র্যি 
গুিুচত্বি ব্যাপাচি বলাকজন আমাচদিচক তবতেন্ন ধািণা জাতনচযতছল। এই ধািণাগুচলাি মচধ্য িচযচছ:  

 � বণ্গবাদ্ ঘটনাি প্রতিচবদন ক্োচব কিা যায বস সম্পরকতিি িে্য সিবিাহ;
 � বণ্গবাদ তবচিাধ্ প্রোিণা;
 � তবতেন্ন সংকৃিতি এবং ধম্গ সম্পচক্গ  জনসচেিনিা প্রোিণা; 
 � তবতেন্ন সংকৃিতি ও ধম্গ সম্পরকতিি তরক্ষা অন্তেূ্গ ক্ত কিচি তরক্ষক প্রতরক্ষণ এবং তবদ্যালচযি পাঠ্যক্রম 

সম্প্রসািণ; 
 � তনউতজল্যাডে জচুড় মসতজদগুচলাচক কতমউতনটি কায্গক্রম আচযাজন কিাি জন্য আমন্তণ জানাচনা; 
 � ঈচদি মচিা তনরদতিষ্ট তকছু মুসতলম অনুষ্ান উদযাপন কিচি স্থান্য কিৃ্গ পচক্ষি অে্গাযন এবং আচযাজন 

বযিকম অন্যান্য সাংকৃিতিক অনুষ্ান বযমন মািাতিতক, োইতনজ নববষ্গ এবং দ্পাবতল উদযাপন কিাি 
বক্ষচত্র অচনচক কচি োচক; এবং 

 � মুসতলম সম্প্রদাচযি বনিাচদি ইসলাম সম্পচক্গ  একটি উন্ুক্ত আচলােনায বনিৃত্ব বদওযাি জন্য এবং 
তবতেন্ন ধম্গ সম্পরকতিি সংলাচপ জতড়ি হচি আমন্তণ জানাচনা।
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ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন সদস্য

এই নবনদ্নষর মলূ অবশ্ই উপনে দেলা 
উনেত। গিমাধ্নমর সাহন�্ বি্ণবাে 

ননম ূল্ করা দ�নত পানর। শানন্তপিূ্ণ বাত্া 
প্রোন করা উনেত।
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তনউতজল্যাচন্ডি জাি্য তনিাপত্তা পদ্ধতিচি উন্নতিসমূহ
9. তকছু বলাক যাচদি সাচে আমিা বদখা কচিতছ িািা তনউতজল্যাচডেি জাি্য সুিক্ষা ব্যবস্থায উন্নতিি কো 

বচলচছন। িািা মচন কচিন বয তনিাপত্তা সংস্থাগুচলাচক আচিা সতক্রয হওযা উতেি। তবচরষোচব িািা পিামর্গ 
প্রদান কচিন বয তনিাপত্তা সংস্থাগুচলাচক সামাতজক বযাগাচযাগ মাধ্যচম মুসতলম তবচিাধ্, েিম িানপন্্ এবং 
দবু্গল সম্প্রদাচযি প্রতি অন্যান্য হুমতকি উপি নজিদাতি বাড়াচি হচব এবং অনলাইন হুমতকগুচলা আচিা 
গুিুচত্বি সাচে বনওযা উতেি।    

ইেোম্ ধয়ম্জর আধ্যাদমিে উয়দেশ্য ও িশ্জন েম্পয়ে্জ  ভুে সবাঝাবুদঝ এবং ভে ি্ঘ্জোে সথয়েই 
রয়েয়ি  এমনদে শাদন্পূণ্জ এবং োংসৃ্দেে ববদেরে্যপূণ্জ েমায়র সেখায়ন ইেোম এেটি েংখ্যােঘু 
ধম্জ দহেয়ব দবি্যমান। এই ধরয়নর ভুে সবাঝাবুদঝ সবেে আদধপে্যবাি্ উগ্রপন্্য়ির হায়ে হামোর 
আিরশকিে দভদত্ত বেদর েয়রদিে। এরন্য এই ধরয়নর ভুে সবাঝাবুদঝ দেয়স্ম সেদ্রিে ব্যবস্থার োধারণ 
েমে্যাগুয়োয়ে আয়রা বাদেয়ে সোোর েুয়োি না সিওো অে্যন্ প্রয়োরন্ে। 

10. তকছু বলাক ক্রমবধ্গমান হুমতক দ্রুি তেতহ্নি কিচি বৃহত্তি তনউতজল্যাডে ইচন্তলচজন্স কতমউতনটিি 
(তনউতজল্যাডে বগাচযন্া সম্প্রদায) কমশ্ী চদি আচিা প্রতরক্ষচণি সুপাতির কচিতছচলন।

11. আমাচদি বলা হচযতছল বয সিকাি্ খাচিি সংস্থাগুচলাচক সাংকৃিতিক দক্ষিাসম্পন্ন ব্যতক্ত সহ উপযুক্ত 
দক্ষিাসম্পন্ন বলাক তনচযাগ ও এই দক্ষিাি তবকার সাধন কিা উতেি, যাচি িািা বুঝচি পাচি:

 � মানতসক আঘািপ্রাপ্ত বলাকজন এবং সম্প্রদায িাচদি আচিাগ্যলাচেি োতহদাগুচলা তক তক সমস্যাি 
বমাকাচবলা কিচছ; 

 � মানতসক আঘািপ্রাপ্ত ব্যতক্ত এবং সম্প্রদাচযি সাচে যািা কাজ কচি িািা বয সকল সমস্যাি মুচখামুতখ 
হচি পাচিন ও ব্যাখ্যা এবং অনুবাদ সহাযিা তনতশ্চি কিাি প্রচযাজন্যিা;

 � সন্তাসবাচদি অতেজ্ঞিা িচযচছ এমন বলাকজন ক্োচব িে্য গ্রহণ এবং িাি প্রতক্রযাজাি কিচব; 

েমথ্জনোর্ েংস্থাগুয়োর পয়ক্ষ এটি সবাঝা গুরুত্বপূণ্জ সে েখন ভুতিয়ভাি্রা মানদেেভায়ব প্দেে 
হয়ছে েখন েথ্য প্রদরিো েরা োয়ির রন্য েঠিন হয়ে পায়র। মানদেে আঘাে েথ্য প্রদরিোেরণয়ে 
দবদভন্ন উপায়ে প্রভাদবে েরয়ে পায়র। 

 � অসুিতক্ষি আঘািপ্রবণ সম্প্রদাচযি সাচে ক্োচব আস্থাতেতত্তক, সহচযাতগিামূলক সম্পক্গ  বিতি কিচি 
হচব; এবং 

ক্ষদেগ্রস্থ েম্প্রিায়ের েথা েদরিেভায়ব শ্রবণ েরা, েহােো েরা এবং োয়িরয়ে েথােথভায়ব এ 
ব্যাপায়র রদেে েরা অে্যন্ গুরুত্বপূণ্জ – এই দেনটিই অদবয়ছেি্য-,ো পাোরিয়ম োয়ির উপেুতি 
পদরয়ষবা এবং েহােো প্রিান েরয়ে োহাে্য েরয়ব।  

 � মানতসক আচিাগ্যলাচে সহাযিা কিাি বক্ষচত্র সম্প্রদায জতড়ি কম্গকাডেগুচলাচক অন্তেু্গক্ত কিা 
প্রচযাজন।   

সোয়েনস্টিে বা দনদ্রিে উপদস্থদে েরবরাহ েরার পদরবয়ে্জ  পুদেশয়ে েম্প্রিায়ের োয়থ েনে ও 
েেে্জ োর প্রেৃে েম্পে্জ  িঠয়ন েদরিে হওোর এবং েম্প্রিায়ের োদহিা এবং দনরাপত্তাে ময়নায়োি্ 
হওোর আহ্ান রানায়না হে।
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12. আমাচদি আচিাগ্যলাে কিাি একটি মানব-বকত্রেক (আচিা তনরদতিষ্টোচব, ববঁচে োকাচদি সুস্থিা-বকত্রেক 
পদ্তিি গ্রহচণি গুিুত্ব সম্পচক্গ  বলা হচযতছল। এটাি একটি গুিুত্বপূণ্গ উপাদান হল ববঁচে যাওযা বলাকচদি 
কো বরানাি সুচযাগ-সুতবধা বদওযা এবং িাচদিচক দ্ঘ্গচমযাদ্ সমাধাচনি তবকাচর সম্পৃক্ত কিা।  

ভুতিয়ভাি্য়ির েণ্ঠস্বরয়ে উন্ন্ে েরা েব্জরন্ন। ভুতিয়ভাি্য়ির ময়ধ্য মূে দবষেগুয়োর েমাধায়নর 
রন্য দেন্া-ভাবনাগুয়োর পাশাপাদশ গুরুিম্ভ্র অনুভূদে রয়েয়ি েয়ব এই দেন্া-ভাবনাগুয়ো 
প্রোয়শর রন্য োয়ির েেয়ে হে। 

13. আমাচদি বলা হচযতছল বয একটি মানব-বকত্রেক দষৃ্টিচকাণ সমস্যা সমাধান এবং সমাধান অনুসন্াচনি উপি 
বজাি বদচব এবং এটা সহজািোচব েতবষ্যি-বকত্রেক। তবকল্, পদ্তি-বকত্রেক অতেগমন যাি অতেজ্ঞিা 
ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী িা বপচযচছন িাচি সাহায্য প্রাপকচদি 
প্রচযাজচনি পতিবচি্গ  ঝঁুতক বা সমস্যাি প্রতি প্রতিতক্রযা প্রাধান্য পায।   

14. আচিা সুপাতির কিা হচযতছল বয িাচদি প্রস্তুতি পতিকল্নাি অংর তহচসচব সিকাি্ খাচিি সংস্থাগুচলা বযন 
সম্প্রদাচযি দ্ঘ্গচমযাদ্ আচিাগ্যলাচেি োতহদাগুচলাি জন্য পতিকল্না কচি এবং এই পতিকল্নাগুচলা নমন্য 
এবং অতেচযাজ্য হয। উদাহিণস্িূপ, বযোচব একজন ববচেঁ যাওযা ব্যতক্তচক সংজ্ঞাতযি কিা হচযচছ বসটা 
সম্প্রদাযগুচলা বয ঘটনা বেচক আচিাগ্যলাে কিচছ এমন ঘটনাি প্রকৃতিি উপি তনে্গ ি কচি তেন্ন হচি পাচি। 
একইোচব, তবতেন্ন সম্প্রদায প্রাযই পতিবাি-পতিজন-বক তবতেন্নোচব বশ্রণ্েুক্ত কচি এবং এটাচক তবচবেনায 
বনওযা দিকাি।  
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অধ্যায 6: ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববচেঁ যাওযা 
মানুষ এবং প্রি্যক্ষদর্শী  কিকৃ ্চ ক উত্াতপি অন্যান্য 
তবষযসমূহ

1. বয দষৃ্টিচকাণ বেচক ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি সাচে আমিা  বদখা  
কচিতছলাম, তবচরষি এজন্য বয িািাই সোগুচলাি বনিৃত্ব তদচযতছল এবং আমাচদি তনকট িািা ক্ োয 
িা তনচয আচলােনা কচিতছল, যাি অে্গ হল আমাচদি তনচদ্গ চরি রি্গ াবল্ি বাইচিি তবষযগুচলা সম্পচক্গ ও 
অচনচক িাচদি তেন্তাোবনা এবং মিামি প্রদান কচিতছল। 

2. বযমনটি আচগ এই নতেচি উচলিখ কিা হচযচছ, আমাচদি তনচদ্গ চরি রি্গ াবল্চি তনউতজল্যাচডেি জনগণচক 
আশ্াস প্রদান কিাই তছল আমাচদি কি্গ ব্য। এজন্য আমিা মচন কতি বয ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে 
যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী  যাচদি সাচে আমিা সাক্ষাি কচিতছ িাচদি জন্য বয ইসু্যগুচলা উচলিখচযাগ্য 
বসগুচলা নতেেূক্ত কিা গুিুত্বপূণ্গ।  

সন্তাস্ হামলাি প্রতি তনউতজল্যান্ড পুতলচরি পাল্া জবাব
3. সন্তাস্ আক্রমণ বমাকাচবলায প্রতিতক্রযাকাি্িা তক কচিতছল এবং কিটা প্রস্তুি বস সম্পচক্গ  অচনক বলাচকি 

ধািণা আমিা শুচনতছলাম। ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি সাচে 
আমাচদি সকল সোয এটি প্রাযরই উত্াতপি একক ইসু্য বা তবষয তছল।  

4. আমিা যাচদি সাচে সাক্ষাি কচিতছ িািা বক্ষাে, বরাক, হিারা এবং উচবেগ প্রকার কচিচছ বয তনউতজল্যাডে 
পুতলচরি মসতজদ আন-নুচিি অে্যন্তচি আসচি এবং ঘটনাস্থচল তনউতজল্যাডে পুতলর ববষ্টন্ি মাধ্যচম 
জিুতি তেতকৎসা পতিচষবা প্রদাচনি অনুমতি বপচি দ্ঘ্গ সময বলচগচছ। আমিা যাচদি সাচে বদখা কচিতছ 
িাচদি প্রায প্রচি্যচকই তবশ্াস কচিন বয যতদ আহি ব্যতক্তচদি দ্রুি তেতকৎসা প্রদান কিা হি িচব আচিা ববতর 
মানুচষি জ্বন বঁাোচনা বযি।  

এমন এেো ধারণা আয়ি সে, দবভ্াদন্ এোয়নার রন্য েম্প্রিায়ের েিে্যয়ির স্পষ্ এবং েুদনরিকিষ্ 
দনয়ি্জ শনা প্রিান েরার সক্ষয়রে েদরিে প্রয়েষ্া েয়্বেও পুদেশ পে্জাপ্ত এবং েথােথভায়ব প্রদেদরিো 
রানায়ে এে প্রোর অক্ষমো প্রিশ্জন েয়রদিে।

5. আমিা এই তবষচয অচনক বলাচকি কো শুচনতছ যািা হিারগ্রস্থ তছল বয তনউতজল্যাডে পুতলর মুসতলম 
সম্প্রদাচযি অন্যান্য মসতজদসমূহ ও জমাচযি স্থানগুচলাচক িক্ষা কিাি বক্ষচত্র দ্রুি পদচক্ষপ গ্রহণ কচিনতন। 
িািা তবশ্াস কচিন বয তনউতজল্যাডে পুতলর যতদ বসই জাযগায দ্রুি বমািাচযন কিা হি িচব তলনউি ইসলাতমক 
বসন্াচি অচনক বলাচকি জ্বন বঁাোচনা বযি। আমাচদি বলা হচযতছল বয তকছু ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, 
ববঁচে যাওযা মানুষ এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী িা িাচদি অতেজ্ঞিাগুচলা িািা বযই বদর বেচক তনউতজল্যাচডে এচসতছল 
বসই বদচরি অনুিূপ পতিতস্থতি বা বন্কু সতহংসিাি অতেজ্ঞিাি সাচে িুলনা কিতছল, বসখাচন সংস্থাগুচলাচক 
বযোচব বণ্গনা কিা হচযচছ 

… পদরদস্থদের োৎক্ষদণেোর সক্ষয়রে অয়নে সবদশ প্রদেদরিোশ্ে এবং ময়নায়োি্। 

6. 2020 সাচলি নচেম্বি মাচসি 8 িাতিচখ ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে োকা এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি সচঙ্গ 
আচলােনাি সময আমাচদি জানাচনা হচযতছল বয সন্তাস্ হামলাি ব্যাপাচি তনউতজল্যাডে পুতলর এবং 
হাসপািালগুচলাি প্রতিতক্রযা তনচয িাচদি এখচনা অতনষ্পন্ন প্রনে িচযচছ।
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7. [7] অচনক ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী গণ বচলন বয প্রাক্তন পুতলর কতমরনাি 
মাইক বুর (Mike Bush) সন্তাস্ হামলাি তবষচয তনউতজল্যাডে পুতলচরি প্রতিতক্রযাি ব্যাপাচি একটি স্াধ্ন 
পয্গাচলােনা বঘাষণা কচিতছচলন। অচনক ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে োকা এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী িা 
হিারাচবাধ কচিন বয পয্গাচলােনাি ফলাফলগুচলা জনসমচক্ষ প্রকার কিা হযতন এবং ইহা এিতদচন হচয 
যাওযা উতেি তছল। তকছু ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে যাওযা এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী গণ মচন কচিন বয এি 
ফচল তনউতজল্যাডে পুতলচরি প্রতি িাচদি তবশ্াস ও আস্থা আচিা হ্াস বপচযচছ। তকছু ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-
পতিজন, ববঁচে যাওযা এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী গণ সচন্হপ্রবণ তছচলন বয পয্গাচলােনাটি এমন অচনকগুচলা বদাষ 
তেতহ্নি কচিচছ যাি ব্যাপাচি তনউতজল্যাডে পুতলর স্চ্ হচি োয না।   

তবোি ব্যবস্থাি সাচে অপিাধ্ ব্যততিি তমেত্রিযা
8. তকছু বলাক আমাচদিচক বচলচছন বয তনউতজল্যাচডে কািাগাচিি অবস্থা বদাষ্ ব্যতক্তি জন্য যচেষ্ট কচঠাি 

নয। কচযক ব্যতক্ত পিামর্গ প্রদান কচিন বয সন্তাস্ হামলাি দাচয বদাষ্ সাব্যস্ত হওযা ব্যতক্তি জন্য মৃিু্যদণ্ডই 
হচব উপযুক্ত রাতস্ত।  

9. কচযকজন ব্যতক্ত উচবেগ ও হিারাচক প্রকার কচিন বয কািাগাচি োকাকাল্ন অবস্থায সন্তাস্ সমমনা 
বলাকচদি কাচছ সংবাদ পাঠাচি সক্ষম হচযতছল। িািা প্রনে িুচলতছল ক্োচব এটি ঘটচি বদওযা হচযচছ এবং 
তিপাট্গ চমন্ অব কাচিকরন্স (সংচরাধন তবোগ)-এি তনকট বেচক জবাবতদতহ বেচযতছচলন। কািাগাচি োকা 
উগ্রপন্্চদি িাচদি ক্ষতিকািক দষৃ্টিেতঙ্গ ছতড়চয বদওযা বন্ কিাি প্রচযাজন্যিাি কো আমিা শুচনতছ।   
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1. আমিা সো, উপস্থাপন এবং অন্যান্য তমেত্রিযিাি মাধ্যচম ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-পতিজন, ববঁচে োকা ব্যতক্ত 
এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি সাচে সাক্ষাৎ প্রতক্রযা েলাকাল্ন প্রেুি পতিমাণ উপাদান বপচযতছ।  ক্ষতিগ্রস্থ পতিবাি-
পতিজন, ববঁচে োকা ব্যতক্ত এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি সাচে একান্তোচব ববঠক কিা হচযতছল, তকন্তু যাচদি সাচে 
আমাচদি সাক্ষাি হচযতছল িাচদি অনুমতি তনচয আমিা যা শুচনতছ িাি বিকি্গ  ধচি িাখচি িয্যাল কতমরন 
বনাট তনচযতছল।

2. সাধািণ তেম এবং আচলােনাি তবষযগুচলা সনাক্ত কিচি আমিা আমাচদি বনাটগুচলা এবং ক্ষতিগ্রস্থ 
পতিবাি-পতিজন, ববঁচে োকা ব্যতক্ত এবং প্রি্যক্ষদরশ্ী চদি কাছ বেচক প্রাপ্ত অন্যান্য উপাদাচনি সমন্বয 
কচিতছ। িাচদি সাচে আমাচদি তমেত্রিযাি ব্যতক্তগি প্রকৃতিচক সম্ান কচি আমিা তনরদতিষ্ট বলাকচদি সঠিক 
অতেজ্ঞিা উদৃ্ি কিাি পতিবচি্গ  এখাচন সাধািণোচব িাচদি গল্, অতেজ্ঞিা এবং প্রমাণাতদ নতেেূক্ত কচিতছ। 
বযখাচন উদৃ্তিগুচলা অন্তেু্গক্ত কিা িচযচছ বসখাচন আমিা বসগুচলাি ব্যবহাচিি জন্য অনুমতি বেচযতছলাম 
এবং আমিা িা বপচযতছ।   

3. এই নতেটি সন্তাসবাদ্ আক্রমচণ সবচেচয ববতর ক্ষতিগ্রস্থচদি গল্, অতেজ্ঞিা এবং প্রমাণ বেচক বকাচনা তসদ্ান্ত 
বনযতন বা মন্তব্য কচিতন এবং একটি মিামিচক অন্যটিি উপি প্রাধান্য বদযতন। বিং এই নতেি উচদের্য হল 51 
জন রহ্দচদি পতিবাি-পতিজন, ববঁচে োকা ব্যতক্ত এবং সন্তাস্ হামলাি প্রি্যক্ষদরশ্ী  এবং িাচদি পতিবাচিি 
মিামিচক যোযে স্থান বদওযা। এই মিামিগুচলা স্যচত্ব শ্রবণ কিাি উপযুক্ত। 




