BENGALI

আপনাফক সাহােয করফত পাগ্নর। এর জনয এিং অনযানয

গ্রে সি অপরাধ গ্নিফিচনাধীন থ্াকফি তার অন্তিযি ি হল

পরামফ ির জনয আপগ্নন INQUEST-এ আমাফের সফে

গুরুতর

গ্রোোফোে করফত পাফরন:

পঁযগ্নি

(35) িছফররও গ্রিগ্ন

সময ধফর ইনফকাফযস্ট

(INQUEST) গ্নিতগ্নকিত মৃতযয এিং গ্নিযজন গ্নিফযাফে গ্র াকেস্ত
মানযষজন, জনফোষ্ঠী, আইনজীিী এিং গ্রেচ্ছাফসিী গ্রেিফক
গ্নিনামূফলয গ্রোপনীয পগ্নরফষিা গ্নেফয আসফছ। আমরা সরকাগ্নর
হস্তফেপ গ্রথ্ফক োধীন। এর অথ্ি হল গ্রেনফেল টাওযার এর
অগ্নিকাণ্ড গ্নিষফয এখন গ্রে গ্নিগ্নিন্ন তেন্ত চলফছ গ্রস সম্পফকি
পরাম ি গ্রেওযার গ্রেফি আমাফের অিস্থানটি অননয।
গ্রে আইগ্নন িগ্নিযাগুগ্নল চলফছ তার মাধযফম োফত সতয,
নযায িগ্নতগ্নষ্ঠত হয এিং োঁরা এই ঘটনার জনয োযী তাঁফের
গ্রোষী সািযস্ত করা োয, তা গ্ননগ্নিত করার গ্রচষ্টায আমরা
কাজ করি।
এই িচারপিটির লেয হল আমরা পগ্নরিারফের কাফছ
এখনই গ্রে িশ্নগুগ্নল শুনফত পাগ্নচ্ছ তার কতগুগ্নলর উত্তর

(অনযেহ কফর মফন রাখফিন গ্রে েগ্নে আমরা অনয একটি
কল-এ

িযস্ত

থ্াগ্নক,

তাহফল

আপনাফের

অনযসন্ধানগুগ্নল ধফর রাখার জনয আমরা একটি আনসাগ্নরং
গ্রমগ্ন ন িযিহার কগ্নর; আপগ্নন েগ্নে িাতি া গ্ররফখ গ্রেন, তাহফল
আমরা গ্নেফর আপনাফক কল করি।)

পযনঃপেিাফলাচনার জনয আফিেন করার।
সরকাবর তদন্ত হশব বক?
সরকার সম্পূণি সরকাগ্নর তেফন্তর গ্নিষফয গ্রঘাষণা কফরফছ।
েযঘিটনার গ্ন কার হওযা এিং রো পাওযা িযগ্নিরা েতটা
লফেয তাঁরা আইগ্নন িগ্নতগ্ননগ্নধফের জনয অথ্ি পাওযার

আমাফের INQUEST এর পযগ্নস্তকায আরও গ্নিস্তাগ্নরত তথ্য

অগ্নধকারী হফিন। তেফন্তর গ্নিচােি গ্নিষয গ্নস্থর করার জনয

পাওযা োফি। আপনার ইণ্টারফনট ব্রাউজার-এ গ্ননম্নগ্নলগ্নখত

তাঁফের একটি সযফোে গ্রেওযা হফি।

ওফযি ঠিকানাটি গ্নলখযন: bit.ly/InquestHandbook
তেফন্ত

পথ্

সাফপফে

সােযিমাণ

গ্র ানা

হফি

এিং

অপরাধমূলক কাশজর থেশে থকাশনা তদন্ত হশব বক?

অং েহণকারীরা এই সােযিমাণ সম্পগ্নকিত গ্নজজ্ঞাসািাে

কী পগ্নরগ্নস্থগ্নতফত এই গ্নিরাট েযঘিটনা ঘটল গ্রস গ্নিষফয

করফত পারফিন। এই তেফন্ত অন্তিিতীকালীন গ্নসদ্ধান্ত গ্রনওযা

গ্রমফরাপগ্নলটান পযগ্নল

অপরাধমূলক কাজ সংিান্ত একটি

োফি োর মফধয অনযতম হল অনযরূপ গ্ননমিাফণর সমসযােযি

তেন্ত শুরু কফরফছ। পযগ্নলফ র তেন্ত গ্র ষ হফত কফযক মাস

অনযানয ব্লক এর িাগ্নসন্দাফের সযরগ্নেত করার সিিাগ্নধক দ্রুত

সময লােফত পাফর। এর পফর গ্রসটি িাউন িগ্নসগ্নকউ ন
সাগ্নিিস-গ্রক হস্তান্তর করা হফি োফত গ্নসদ্ধান্ত গ্রনওযা োয গ্রে

রোর জনয আপনারা যত শীঘ্র সম্ভব ববশশষজ্ঞ

েযঘিটনার

আইনজীবীর কাছ থেশক আইবন পরামশশ চান।

অপরাধমূলক গ্নিযাকলাপ আফছ গ্নক না।

গ্রথ্ফক সঠিক আইনজীিী খযঁফজ গ্রনওযার জনয আমরা

নরহতযা। েগ্নে পযগ্নল /CPS এর গ্নিফিচনায েফথ্ষ্ট সােযিমাণ

পূণি িূ গ্নমকা গ্ননফত চান তাঁরা োফত তা করফত পাফরন, গ্রসই

গ্রেওযা। আমাফের আরও পরাম ি হল আপনাফের অগ্নধকার

আমাফের INQUEST এর আইনজীিীফের েফলর মফধয

কফপিাফরটকৃ ত

গ্রনই, তাহফল েগ্নতেস্তফের অগ্নধকার থ্াকফি গ্রসই গ্নসদ্ধাফন্তর

ওফযিসাইট: www.inquest.org.uk

গ্রটগ্নলফোন

অথ্িা

শুরু হফি। েগ্নে তাঁরা গ্নিফিচনা কফরন গ্রে েফথ্ষ্ট সােযিমাণ

ই-গ্রমল: inquest@inquest.org.uk

গ্র াকেস্ত পগ্নরিারফের জনয তথ্য

নরহতযা

আফছ িফল মফন হয, তাহফল োিাগ্নিকিাফিই গ্নিচার িগ্নিযা

গ্রটগ্নলফোন: 020 7263 1111

গ্রেনফেল টাওযার অগ্নিকাফে গ্নিযজন-গ্নিফযাফে

অিফহলাজগ্ননত

গ্নপছফন

গ্রকাফনা

িযগ্নি

অথ্িা

িগ্নতষ্ঠাফনর

পুবলশ বক নরহতযার অবিশযাগ খবতশ়ে থদখশব?

পদ্ধগ্নত।
োঁরা একটি িূ গ্নমকা পালন করফত চান, তাঁরা "গ্রকন্দ্রীয
অং েহণকারী" হওযার জনয আফিেন করফত পাফরন। এর
অন্তিযি ি হফলন গ্রসই সি িযগ্নি োঁরা এই গ্নিষফয "িতযে

এিং তাৎপেিপূণি িূ গ্নমকা" পালন কফরফছন অথ্িা তা কফর

গ্নেওনা উইলকক্স। কফরানারফক অি যই গ্নিফিচনা করফত

েগ্নে আপগ্নন গ্রকাফনা গ্ননফখাঁজ িযগ্নি সম্পফকি জাগ্ননফয থ্াফকন

থ্াকফত পাফরন এিং োঁফের "তাৎপেিপূণি োথ্ি" আফছ।

হফি িগ্নিষযফত অনযরূপ পগ্নরগ্নস্থগ্নতফত মৃতযয িগ্নতফরাধ করা

এিং তারপফর আপনার সফে তাঁর পযনগ্নমিলন ঘফট থ্াফক,

োয গ্নক না এিং গ্নতগ্নন গ্রসই লফেয পগ্নরিতি ফনর জনয

গ্রকন্দ্রীয অং েহণকারীরা তেফন্তর গ্রে গ্রকাফনা সােীফক িশ্ন

সযপাগ্নর

তাহফলও আপনার কযাজযযাগ্নি িযযফরা (casualty bureau)-

করার জনয আফিেন করফত পাফরন; তেন্ত পযাফনল এর

অনযগ্নষ্ঠত হফি এিং পগ্নরিারফের িগ্নতগ্ননগ্নধে রাখা গ্রেফত

কাফছ সূচনা এিং সমাগ্নির গ্নিিৃগ্নত গ্রপ

পাফর।

করফত পাফরন এিং

করফত পাফরন। শুনাগ্ননগুগ্নল উন্মযি আোলফত

গ্রেনফেল টাওযার-এ সি মৃতযযর গ্নিষফয কফরানার-গ্রক

তেন্ত গ্নরফপাটি এর একটি িগ্নতগ্নলগ্নপ গ্রপফত পাফরন।

জানাফনা হফি। গ্রেখাফন

কখন ম়েনা তদন্ত হশব?
তদন্তটি বক বনরশপে হশব?
আমরা আ া কগ্নর েগ্নতেস্তফের জনয গ্রে

গ্নি ালী আইগ্নন

িগ্নতগ্ননগ্নধফের িযিস্থা করা হফযফছ তার মাধযফম গ্ননরফপেতা
এিং গুরুেপূণি গ্নসদ্ধান্ত গ্ননফত সমথ্ি হওযার গ্রেফি এই তেন্ত
েগ্নতেস্ত এিং রোিািফের উফেে গ্ননরসন করফত পারফি।

ি উদ্ধার ও

নাি হওযার সাফথ্ সাফথ্

িপরীেক মযনা

তেন্ত চালয করফিন। সাধারণত একটি সংগ্নেি শুনাগ্নন এই
িগ্নিযার অন্তিযি ি হয গ্রেখাফন উন্মযি আোলফত মৃত িযগ্নির
নাম, িযস ও অগ্নত সংগ্নেি গ্নিিরণ এিং মৃতযযর িাথ্গ্নমক
কারণ পাঠ করা হয। একই সমফয একাগ্নধক মযনা তেন্ত

আপগ্নন েত ীঘ্র আইগ্নন িগ্নতগ্ননগ্নধে চাইফিন, ততই আপনার

শুরু করা হফত পাফর। এরপফর অপরাধমূলক ঘটনার তেন্ত

মতামত গ্র ানার সম্ভািনা িাড়ফি।

এিং সরকাগ্নর তেফন্তর োফথ্ি

সরকাগ্নর তেন্তফক োেত জাগ্ননফয আমরা গ্রে সম্পূণি গ্নিিৃগ্নত
জাগ্নর কফরগ্নছ তা গ্রেখফত আপনার ইণ্টারফনট ব্রাউজার-এ
গ্ননম্নগ্নলগ্নখত ওফযি ঠিকানাটি গ্নলখযন: bit.ly/GrenfellInquiry
ম়েনা তদন্ত কী?
মযনা তেন্ত হল িযগ্নিরা গ্রক গ্নছফলন এিং গ্রকাথ্ায, কখন
এিং কীিাফি তাঁফের মৃতযয হফযগ্নছল তা িগ্নতগ্নষ্ঠত করার
জনয তথ্য সংেফহর একটি অনযসন্ধান। এটি একটি আইগ্নন
পদ্ধগ্নত োর সিাপগ্নতে কফরন একজন

িপরীেক অথ্িাৎ

কফরানার, কখনও সখনও একটি জযগ্নর িা গ্ননণিাযক সিার
সফে।
এফেফি

িপরীেক মযনা তেন্তটি

মযলতয গ্নি রাখফিন কারণ গ্রসগুগ্নল িথ্ফম হওযা িফযাজন।
একিার অপরাধমূলক ঘটনার তেন্ত এিং অনযসন্ধান গ্র ষ
হফল

িপরীেক অথ্িাৎ কফরানার গ্নসদ্ধান্ত গ্রনফিন গ্রে মযনা

লণ্ডন কফরানাসি গ্রকাটি এর HM গ্নসগ্ননযার কফরানার ডঃ

নািকরণ হফি, গ্রসখাফন েযাগ্নমগ্নল

গ্নলফযজঁ অগ্নেসার গ্ননকটাত্মীফযর সফে গ্রোোফোে করফিন।
েগ্নে গ্ননফখাঁজ িযগ্নি সম্পফকি জানাফনার পফর আপনার সফে
গ্রোোফোে না করা হয, তাহফল তা োঁরা মারা গ্রেফছন
তাঁফের গ্রেহ উদ্ধার করা এিং

নাি করা সংিান্ত

অসযগ্নিধার কারফণ হফত পাফর। আমরা জাগ্নন িগ্নতটি গ্নেন
অগ্নতিাগ্নহত হওযার সফে সফে এই গ্নিষযটি পগ্নরিারগুগ্নলর
পফে অতযন্ত েযঃফখর কারণ হফয ওফঠ। INQUEST কফরানাসি
গ্রকাটি এিং কযাজযযাগ্নি িযযফরা'র সফে গ্রোোফোে রাখফছ এিং
এই গ্নিষফয আপনাফক সাহােয করফত পাফর।

তেফন্তর িফযাজন আফছ গ্নক না এিং তা পযনরায শুরু করা

আমার আত্মীশ়ের শশবর দাব়েত্ব কার?

উগ্নচত গ্নক না।

েখন গ্নিগ্নিন্ন পরীো চলফছ, তখন
গ্ননযন্ত্রফণ থ্াফক এিং তাঁর অনযমগ্নত ছাড়া

আবম কীিাশব বনশখাোঁজ বযবি সম্পশকশ জানাব?

ি কফরানার এর
ি অফন্তযগ্নষ্টগ্নিযার

জনয ছাড়া োয না।

গ্ননফখাঁজ আত্মীযেজন সম্পগ্নকিত গ্নজজ্ঞাসাগুগ্নল িযগ্নিেতিাফি
West London এর Westway Sports Centre-এ উপগ্নস্থত
হফয

থমশরাপবলটান

পুবলশ

কযাজু়োবি

(Metropolitan Police casualty bureau)-গ্রক
জানাফত হফি।

ি গ্রছফড় গ্রেওযা এিং মযনা তেন্ত সংিান্ত গ্নজজ্ঞাসয থ্াকফল

বুযশরা

কশরানাসশ অবিসশক জানাফনা গ্রেফত পাফর। এঁফের নম্বর

অথ্িা

হল 020 7802 4750, গ্নকন্তু আপাতত িশ্নগুগ্নল উপফরাি

0800 0961 233 নম্বফর কযাজযযাগ্নি িযযফরাফক গ্রটগ্নলফোন কফর
িপরীেক অথ্িাৎ কফরানার হফলন ইনার ওফযস্ট

গ্রক জানাফনা উগ্নচত।

কযাজযযাগ্নি িযযফরা'র উফেফ ই পাঠাফত হফি।
আবম বক ম়েনা তদন্ত বন্ধ করশত পাবর?

মযনা তেন্ত সাধারণত খযি দ্রুত করা হয। েগ্নে আপগ্নন

কফরানারফক আপনার গ্নিশ্বাস এিং রীগ্নতগুগ্নল সম্পফকি

আবাসন এবাং অনযানয সহা়েতা সাংিান্ত আমার

মযনা তেফন্তর গ্নিফরাধী হন, তাহফল কফরানার'গ্রক েত

জানাফনা গুরুেপূণি োফত আইগ্নন কাঠাফমার মফধয তাঁরা

পবরবাশরর তাৎেবণক প্রশ়োজনগুবলর কী হশব?

আপনার িফযাজনগুগ্নল সম্পফকি সংফিেন ীল থ্াকফত পাফরন।

আমরা এগ্নিষফয সফচতন গ্রে িহু িগ্নতষ্ঠান সাহােয করফত

ীঘ্র

সম্ভি জানাফিন োফত গ্নিকল্পগুগ্নল গ্নিফিচনা করা োয। েগ্নে
কফরানার গ্নসদ্ধান্ত গ্রনন গ্রে মযনা তেফন্তর িফযাজন গ্রনই,
তাহফল গ্নতগ্নন তা না কফরই

ি গ্রছফড় গ্নেফত পাফরন।

আবম কী শবটি থদখশত পাবর?
সাধারণত হযাঁ এিং এর িযিস্থা কফরানার এর অগ্নেস গ্রথ্ফক
করা হয। গ্রকাফনা গ্রকাফনা পগ্নরগ্নস্থগ্নতফত, গ্রেমন গ্রেখাফন এমন
মারাত্মক আঘাত আফছ ো ারীগ্নরক গ্নিকৃ গ্নত ঘটায, গ্রসখাফন
কফরানার এই পরাম ি গ্নেফত পাফরন গ্রে পগ্নরিাফরর
উগ্নচত হফি না অথ্িা আপগ্নন গ্রেিাফি

ি গ্রেখা

িটি গ্রেখফত পাফরন

তার সীমা গ্ননধিারণ কফর গ্রেওযা হফি (গ্রেমন, কাঁফচর
পযাফনল এর গ্নপছন গ্রথ্ফক)। আপগ্নন এই পরাম ি গ্রনফিন গ্নক
না তা আপনার ওপরই গ্ননিি র করফি। আপগ্নন েগ্নে মফন
কফরন গ্রে আপনাফক আত্মীফযর

ি গ্রেখফত িাধা গ্রেওযা

একান্ত

আেহী। নথ্ি

গ্রকনগ্নসংটন

ল

গ্রসণ্টার

(North

কখন আবম অশন্তযবিবি়োর বযবস্থা করশত পাবর?

Kensington Law Centre) সাহাফেযর এই উফেযােগুগ্নলর

কফরানার

মফধয সমন্বযসাধন করফত এিং এটা গ্ননগ্নিত করফত গ্রচষ্টা

ি

গ্রছফড়

গ্নেফত

রাগ্নজ

না

হওযা

পেিন্ত

অফন্তযগ্নষ্টগ্নিযা হফত পাফর না, তফি আপনার পছফন্দর

করফছ

গ্নেউনারাল ডাইফরক্টর এর সফে তাড়াতাগ্নড় গ্রোোফোে করা

অগ্নিিাসন সম্পগ্নকিত পগ্নরগ্নস্থগ্নত, সমাজকলযাণ সম্পগ্নকিত

সহাযক হফত পাফর গ্নেগ্নন ওই িযিস্থা করার গ্রেফি আপনাফক
িযিহাগ্নরক সাহােয করফত পারফিন। েগ্নে খরচগুগ্নল গ্রেরত
পাওযার োগ্নি জানাফনার সযফোে থ্াফক, তাহফল আপনার সি
রগ্নসে গ্ররফখ গ্রেওযা উগ্নচত।

https://www.gov.uk/after-a-death/arrange-

the-funeral

আপনার

সযফোে-সযগ্নিধা

আিাসন
অথ্িা

সংিান্ত
আপনার

িফযাজন,
পগ্নরিাফরর

তাৎেগ্নণক আগ্নথ্িক িফযাজনগুগ্নল সম্পফকি আপগ্নন েরকাগ্নর
পরাম ি পান। নেশ থকনবসাংটন ল থসণ্টার এর সশে
থযাগাশযাগ

অফন্তযগ্নষ্টগ্নিযার িযিস্থা সম্পগ্নকিত আরও তথ্য আপগ্নন এখাফন
পাফিন:

আগ্নথ্িক

োফত

করুন: Unit 15, Baseline Studios,

Whitchurch Rd, London W11 4AT। গ্রটগ্নলফোন করুন 020
8969 7473-এ অথ্িা গ্রেখযন www.nklc.co.uk।
এর পশর কী হশব?

আমার বক মৃতুযর প্রমাণপে অেশ াৎ থেে সাটিশবিশকট

সরকাগ্নর অনযসন্ধান এিং অপরাধমূলক কাজ সংিান্ত চলফত

এর প্রশ়োজন হশব?

থ্াকা তেন্ত গ্র ষ হফত গ্নকছয সময লােফি। এই িগ্নিযাগুগ্নল

মৃতযযর িমাণপি একটি আইগ্নন নগ্নথ্ ো মৃত িযগ্নি সম্পগ্নকিত

কষ্টকর এিং হতা াজনক হফত পাফর গ্নকন্তু আমরা সহাযতা

িটি

গ্নিস্তাগ্নরত তথ্য এিং তাঁর মৃতযযর কারণ নগ্নথ্িয ি করফত

এিং পরাম ি গ্রেওযার জনয আগ্নছ।

নাি করফত পাফরন গ্নকন্তু েগ্নে তা সম্ভি না হয, তাহফল

জন্ম-মৃতযয গ্ননিন্ধক অথ্িাৎ গ্ররগ্নজস্ট্রার অি িাথ্িস্ অযাণ্ড

হফচ্ছ, তাহফল আপনার আইগ্নন পরাম ি গ্রনওযা উগ্নচত।
থক শব শনাি করশবন?
পগ্নরিাফরর সেসয অথ্িা ঘগ্ননষ্ঠ িন্ধয গ্রচাফখ গ্রেফখ

গ্নিকল্প িযিস্থা গ্রনওযা হফি গ্রেমন, আঙয ফলর ছাপ অথ্িা
োঁফতর গ্ররকডি পরীো করা অথ্িা DNA এর নমযনা।
কশরানার বক মৃতুযর সাশে সম্পবকশত বিন্ন বিন্ন

গ্রডথ্স্ এর কাফছ পাঠাফনা হয। ি
অফন্তযগ্নষ্টগ্নিযার জনয

নাি করা হফল এিং

ি গ্রছফড় গ্রেওযার সময কফরানার

একটি অন্তিিতীকালীন সাটিিগ্নেফকট গ্রেফিন। মৃতযযর পরিতী
সমফয ি াসগ্ননক পদ্ধগ্নতগুগ্নল গ্রেমন, িযাঙ্ক অযাকাউণ্ট িন্ধ

সাাংস্কৃ বতক এবাং ধমী়ে ববশ্বাস ও রীবতগুবলশক স্বীকার

করা, গ্রিগ্ননগ্নেট এফজগ্নিফক জানাফনা, ইচ্ছাপি-িমাণক অথ্িাৎ

করশবন?

গ্রিাফিট গ্রনওযার সময আপনার এটি িফযাজন হফত পাফর।

গ্নিফ ষফজ্ঞর পরাম ি এিং আইগ্নন িগ্নতগ্ননগ্নধ খযঁ ফজ
পাওযার গ্রেফি সাহাফেযর জনয INQUEST-এ আমাফের
সফে গ্রোোফোে করুন:
গ্রটগ্নলফোন 0 2 0 7 2 6 3 1 1 1 1

