পু নমু র্ �ন ২২ েম ২০১৯

১৫ই মাচর্ ২০১৯ তািরেখ �াই�চােচর্ মসিজদগিলেত আ�মণ সং�া�
রয়য্াল কিমশন অফ ইনকুয্য়াির আেদশ ২০১৯
(এলআই ২০১৯/৭২)
িবঃ�ঃ

লয্ািজসলয্াশন অয্া� ২০১২ এর ২য় অংেশর খি�তাংশ ২ �ারা অনু েমািদত পিরবতর্ নগিল এই আইনগত নিথেত পু নমু ির্ �ত হেয়েছ।
এই পু নমু র্�েণর েশেষ ৪নং সংেযাজেন সংেশাধনীগিলর একিট তািলকা েদয়া হেয়েছ।
এই আেদশিট িডপাটর্ময্া� অফ ই�ারনাল এেফয়াসর্ �ারা �চািরত।

মহান ঈ�েরর কৃপায় িনউিজলয্া� এবং তাঁর শাসনাধীন অনয্ানয্ ভূিম ও েদেশর রাণী ি�তীয় এিলজােবথ, কমনওেয়লেথর �ধান, িব�ােসর র�ক:
যাঁেদর উেদ্দয্েশয্ মাননীয় সয্ার উইিলয়াম িগেলা িগবস অি�ন ইয়াং, েকএনেজডএম:
জয্াকুিলন এমা েকইন, পিরচালক—িবেশষ �ক�সমূ হ, েত রান�া ও এনগাই তহু (Te Rūnanga o Ngāi Tahu) এবং িচিলেত
িনউিজলয্াে�র �া�ন রা�দূত:
(আপনােদর �িত) স�াষণ!
আমরা, এই কিমশন গঠেনর মাধয্েম, ১৫ই মাচর্ ২০১৯ এ �াই�চােচর্ অবি�ত মসিজদগিলেত আ�মণ তদে� রয়য্াল কিমশেনর �িত�া করলাম।
কাউি�েলর এই আেদশ �ারা আমােদর কিমশন গিঠত হয়—
(ক) ১৯৮৩ সােলর ২৮* েশ অে�াবর তািরেখ মিহমাি�তা রাণী ি�তীয় এিলজােবথ মেহাদয়ার অনু েমািদত িলিখত পে�র �ারা িনউিজলয্াে�র গভনর্রেজনােরেলর অিফস গিঠত;
(খ) ইনকুয্য়াির অয্া� ২০১৩ এর ধারা ৬ অনু যায়ী যা উ� আইেনর িবধান সােপে�; এবং
(গ) কাযর্িনবর্াহী পিরষেদর পরামশর্ এবং স�িতেত
* এসআর ১৯৮৩/২২৫
��াবনা: ১৫ই মাচর্ ২০১৯ -এ �াই�চােচর্ মসিজদগিলেত আ�মণ স�িকর্ ত রয়য্াল কিমশন অফ ইনেকায়াির সংেশাধনী আেদশ ২০১৯ (এলআই ২০১৯/১০৫)এর ধারা ৪ এর মাধয্েম ২২ েম ২০১৯ -এ সংেশাধন করা হেয়েছ।

আেদশ
১

িশেরানাম
আেদশিট ১৫ই মাচর্ ২০১৯ তািরেখ �াই�চােচর্ মসিজদগিলেত আ�মণ স�িকর্ ত রয়য্াল কিমশন অফ ইনেকায়াির আেদশ ২০১৯ নােম পিরিচত।

২ �বতর্ ন
েগেজেট ��াপেনর তািরেখর িদন েথেক এই আেদশ কাযর্কর হয়।

৩ বয্াখয্া
এই আেদেশ,—
তদ� �ারা ১৫ই মাচর্ ২০১৯ তািরেখ �াই�চােচর্ মসিজদগিলেত আ�মেণর িবষেয় অনু স�ােনর িনিমেৎত রয়য্াল কিমশন অফ ইনেকায়াির
�িতি�ত হেয়েছ েবাঝায়।

সংি�� �ািয়�শীল রাজয্ সং�াগিল �ারা িনউিজলয্া� িসিকউিরিট ইে�িলেজ� সািভর্ স, গভারনেম� কিমউিনেকশ� িসিকউিরিট বু য্েরা,
িনউিজলয্া� পু িলশ, িনউিজলয্া� কা�মস সািভর্ স, ইিমে�শন িনউিজলয্া� এবং অনয্ েয েকানও এেজি� যার কাযর্ বা আচরণ তদে�র দৃি�েত
অনু স�ােনর যাচাইকৃত শতর্ ািদ পূ রণ করার জনয্ িবেবচয্।

৪ রয়য্াল কিমশন অফ ইনেকায়াির �িত�া
১৫ ই মাচর্ ২০১৯ তািরেখ �াই�চােচর্ মসিজদগিলেত আ�মণ স�িকর্ ত রয়য্াল কিমশন অফ ইনেকায়াির �িতি�ত হেয়েছ।

৫ জনগরু�স�� েয িবষেয় তদ�
জনগরু�স�� েয িবষয়িট যাচাইেয় তদ� পিরচািলত হেয়েছ—
(ক) ১৫ ই মাচর্, ২০১৯ এ �াই�চােচর্ অবি�ত আল-নূ র মসিজদ এবং িলনউড ইসলািমক েস�াের হামলার ঘটনায় েয বয্ি�র িবরুে� অপরােধর
অিভেযাগ আনা হেয়েছ তার কাযর্কলাপ স�েকর্ আ�মেণর �া�ােল সংি�� �ািয়�শীল রাজয্ সং�াগিল কতটুকু জানত; এবং
(খ) সংি�� �ািয়�শীল রাজয্ সং�াগিল �া� তেথয্র (যিদ থােক) িভিৎতেত কী পদে�প িনেয়িছল; এবং
(গ) আ�মণ �িতেরােধর জনয্ সংি�� �ািয়�শীল রাজয্ সং�াগিল আর অিধক েকানও বয্ব�া িনেত পারত িকনা; এবং
(ঘ) ভিবষয্েত এই ধরেনর আ�মণ �িতেরােধ সংি�� �ািয়�শীল রাজয্ সং�াগিল �ারা আর অিতির� কী বয্ব�া �হণ করা েযেত পাের।

৬ কিমিটর েচয়ারময্ান এবং সদসয্বৃ�
(১) িন�িলিখত বয্ি�েদর কিমিটর সদসয্ িহসােব িনযু � করা হয়:
(ক) স�ািনত সয্ার উইিলয়াম িগেলা িগবস অি�ন ইয়াং, েকএনেজডএম:
(খ) জয্াকুিলন এমা েকইন।
(২)

কিমিটর েচয়ারপারসন িহেসেব মাননীয় সয্ার উইিলয়াম িগেলা িগবস অে�ন ইয়াং, েকএনেজডএম �ািয়� পালন করেবন।
১৫ই মাচর্ ২০১৯ সংেশাধনী আেদশ ২০১৯ (এলআই ২০১৯/১০৫) ধারা ৬ ২২েশ েম ২০১৯ তািরেখ �াই�চােচর্ মসিজদগিলেত আ�মণ স�িকর্ ত রয়য্াল কিমশন
ইনেকায়ািরর ধারা ৫ �ারা �িত�াপন করা হেয়েছ।

৭

কিমিট কতৃর্ক �মানািদ যাচাই শরু করার তািরখ
কিমিট ১৩ই েম ২০১৯ তািরখ হেত তদ� কােজ �মাণািদ যাচাই শরু করেত পােরন।

৮ েরফােরে�র শতর্ ািদ
তদে�র জনয্ �েয়াজনীয় েরফাের� শতর্ াবলী তফিসেল িলিপব� করা হেয়েছ।

৯ সংি�� িবভাগ
ইনকুয্য়াির অয্া� ২০১৩ এর ধারা ৪ অনু যায়ী, অভয্�রীণ িবষয়ক অিধদফতর তদে�র জনয্ সংি�� িবভাগ িহেসেব �শাসিনক িবষেয় দািয়��া�।

তফিসল
েরফােরে�র শতর্ াবলী
িসএল ৮

১

পটভূিম

(১)

১৫ ই মাচর্, ২০১৯ এ একজন দু�ৃিতকারী বয্ি� �াই�চােচর্ অবি�ত আল-নূ র মসিজদ এবং িলনউড ইসলািমক েস�াের আ�মণ কের যখন
েসখােন ধমর্ি�য় বয্ি�গণ নামাজরত িছেলন। (উ� ঘটনায়) সবর্েমাট ৫১জন বয্ি� �ান হারান এবং আরও ৫০ জেনর অিধক আহত হন, েকউ
েকউ গরুতর ভােব। (ইিতমেধয্) আ�মণকারী বয্ি�র িবরুে� অপরােধর অিভেযাগ আনা হেয়েছ এবং েস িবচারাধীন।

(২) সরকার ঘটনািট অনু স�ােনর জনয্ একিট রয়য্াল কিমশন গঠেনর কথা েঘাষণা কেরেছ যা আ�মেণর �া�ােল সংি�� বয্ি�র কাযর্�ম স�েকর্
সংি�� �ািয়�শীল রাজয্ সং�াগিল কতটুকু জানত, েকান �কার তথয্�াি�র সােপে� তারা কী কী বয্ব�া �হন কেরিছল, কী করা উিচত িছেলা
বা ভিবষয্েত আ�মণ �িতেরােধ কী কী পদে�প �হন করা েযেত পাের তা খিতেয় েদখেব।
(৩) অনু স�ান কিমিট জরুরীভােব উ� িবষয়গিল িচি�ত কের সরকােরর কােছ একিট �াধীন ও িদক িনেদর্ শনামূ লক �িতেবদন �কাশ করেব যােত
িনউিজলয্াে�র মু সিলম স�দায়সহ সবর্�েরর জনগন তাঁেদর িনরাপৎতা ও সািবর্ক কলয্ােনর িবষেয় সংি�� রা�ীয় সং�াগিল সিঠক ভােব কাজ
করেছ এ বয্াপাের আ�� হেত পাের।
(৪)

সরকার এই িবষয়গিল অনু স�ােন িনউিজলয্াে�র মু সিলম স�দােয়র অংশ�হন �তয্াশা কের।

(৫) মাননীয় সরকার এই মেমর্ আ�� হেয়েছ এবং একই সােথ আশা কের েয সংি�� সকল রাজয্ সং�া, কমর্কতর্ া-কমর্চারীবৃ � অনু স�ান কােজর
গরু� অনু ধাবন কের তদ�াধীন িবষেয় পু �ানু পু� যাচাই ও �িতেবদন ৈতিরেত তাঁেদর সেবর্া� সহেযািগতা �দান করেত সেচ� থাকেবন।
১৫ই মাচর্ ২০১৯ সংেশাধনী আেদশ ২০১৯ (এলআই ২০১৯/১০৫) তফিসল ধারা ১ (১): �াই�চােচর্ মসিজদগিলেত আ�মণ স�িকর্ ত রয়য্াল কিমশন ইনেকায়ািরর
তদে�র দফা ৬(১) �ারা ২২েশ েম ২০১৯ তািরেখ �িত�াপন করা হেয়েছ।

২

তদে�র উেদ্দশয্ এবং জনগরু�স�� িবষয়
জনগরু�স�� েয িবষেয় তদ� কাযর্ পিরচালনা করা হেয়েছ –
(ক) ১৫ ই মাচর্, ২০১৯ �াই�চােচর্ অবি�ত আল-নূ র মসিজদ এবং িলনউড ইসলািমক েস�াের হামলার ঘটনায় অিভযু � দু�ৃিতকারী বয্ি�র
আ�মেণর �া�ােল কাযর্াবলী স�েকর্ �ািয়��া� সংি�� রাজয্ সং�াগিল কতটুকু জানত; এবং
(খ) �ািয়��া� সংি�� রাজয্ সং�াগিল েকান �কার তথয্�াি�র (যিদ থােক) সােপে� কী কী বয্ব�া �হন কেরিছল; এবং
(গ) আ�মণিট �িতহেতর জনয্ সংি�� রাজয্ সং�াগিল েকানও অিতির� পদে�প �হন করেত পারেতা িক না; এবং
(ঘ) ভিবষয্েত এই ধরেনর আ�মণ �িতেরােধ সংি�� �ািয়�শীল রাজয্ সং�াগিল �ারা আর অিতির� কী বয্ব�া �হণ করা েযেত পাের।

৩ তদে�র পিরিধ
লে�য্ েপৗঁছােনার জনয্ কিমিটর অবশয্ই খুঁ েজ েদখা উিচত—
(ক) আ�মেণর আেগ দু�ৃিতকারী বয্ি�র কাযর্�ম, যথা —
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

অে�িলয়ায় অব�ানকােল তার কাযর্�েমর �াসি�ক তথয্; এবং
িনউিজলয্াে� তার আগমন ও অব�ান; এবং
তার িনউিজলয্াে�র িভতের এবং আ�জর্ািতক �মণ সং�া� তথয্; এবং
কীভােব েস আে�য়াে�র লাইেস�, অ� এবং েগালাবারুদ সং�হ করেত স�ম হেয়িছল; এবং
তার সামািজক েযাগােযাগসহ অনয্ানয্ অনলাইন িমিডয়া বয্বহার; এবং
তার িনউিজলয্াে�র িভতের এবং আ�জর্ািতক পযর্ােয় অনয্েদর সােথ েযাগােযাগ; এবং

(খ) আ�মেণর �া�ােল সংি�� বয্ি� বা তার কাযর্�ম স�েকর্ সংি�� �ািয়�শীল রাজয্ সং�াগিল কতটুকু জানত, েকান �কার তথয্�াি�র
(যিদ বা) সােপে� তাঁরা কী কী বয্ব�া �হন কেরিছল, আ�মণিট �িতহেতর জনয্ সংি�� রাজয্ সং�াগিল অিতির� আর েকান পদে�প
�হন করেত পারেতা; এবং
(গ) আ�মণ স�িকর্ ত তথয্ সং�হ বা আদান-�দােনর ে�ে� বা তথয্ অনু যায়ী বয্ব�া �হেন সংি�� �ািয়�শীল রাজয্ সং�াগিলেত আইনগত
বা অনয্ েকানও �িতব�কতা িছল িক না; এবং
(ঘ) আ�মেণর আেগ সংি�� �ািয়�শীল রাজয্ সং�াগিলেত স�াসবাদ �িতেরাধী জনবেলর মেনােযাগ �দােন এবং অ�ািধকার িননর্েয় ঘাটিত
িছল িক না।

৪

তদে� েয িবষয়গিলর উৎতর জানেত চাওয়া হেয়েছ
কিমিট অবশয্ই িন�িলিখত িবষয়গিলেত �া� ফলাফল স�েকর্ তার �িতেবদন �দান করেবঃ

(ক) সংি�� �ািয়�শীল রাজয্ সং�াগিলেত হামলা স�েকর্ েকানও তথয্ সরবরাহ করা হেয়িছল বা (তাঁেদর পে�) অনয্ েকানওভােব তথয্
�াি�র স�াবনা িছল িকনা যা তােদর আ�মণ স�েকর্ সতকর্ করেত পারত বা করা উিচত িছল এবং, যিদ এই জাতীয় তথয্ সরবরাহ করা
হেয় থােক বা অনয্ েকানওভােব সং�হ করা স�বপর হেয় থােক, তেব সং�াগিল এই জাতীয় তেথয্র বয্াপাের সাড়া �দান কেরিছল িকনা,
এবং তা যথাযথ িছল িক না; এবং
(খ) সংি�� রাজয্ সং�াগিলর মেধয্ পার�িরক েযাগােযাগ বা তথয্ আদান-�দােনর ে�ে� েকানও বয্থর্তা িছল িকনা; এবং
(গ) স�াসবাদ িবেরাধী জনবেলর যথাযথ মেনােযােগর অভােব বা অনয্ েকান উ�প�ার হুমিকেক অ�ািধকার �দােনর কারেণ সংি�� রাজয্
সং�াগিল আ�মণিটর পূ বর্াভাস িদেত বা হামলার পিরক�না নসয্াত করেত বয্থর্ হেয়েছ িকনা; এবং
(ঘ) মান অনু যায়ী সাড়া �দােন বা অনয্ েকান ভােব সংি�� রাজয্ সং�াগিলর সািবর্ক বা আংিশক বয্থর্তা িছল িকনা; এবং
(ঙ) একিট পিরপূ নর্ �িতেবদন ৈতিরর লে�য্ তদে�র উেদ্দশয্ স�িকর্ ত অনয্ েয েকান �েয়াজনীয় িবষয়

৫

তদে� েয িবষয়গিলর বয্াপাের সু পািরশ জানেত চাওয়া হেয়েছ

(১)

কিমিট িন�িলিখত িবষয়গিলর ে�ে� উপযু � েয েকান সু পািরশ �দান করেব:
(ক) সংি�� �ািয়�শীল রাজয্ সং�াগিল �ারা তথয্ সং�হ, আদান-�দান এবং িবে�ষণ �ি�য়ায় েকান উ�িতর �েয়াজন রেয়েছ িকনা যা এ
ধরেনর আ�মন েঠকােত পারত বা ভিবষয্েত এই ধরেনর আ�মণ �িতেরাধ করেত পাের, যার মেধয্ রেয়েছ সংি�� সং�াগিলর মেধয্
তেথয্র �কাশ, আদান-�দান অথবা িমিলেয় েদখার ে�ে� িনিদর্ � সময়সীমা, পযর্া�তা, কাযর্কািরতা এবং সহেযািগতা স�িকর্ ত িবষয়;
এবং
(খ) ভিবষয্েত এই ধরেনর আ�মণ �িতেরােধর িবষয়িট িনি�ত করার জনয্, সংি�� �ািয়�শীল রাজয্ সং�াগিলর কাযর্প�িত বা অপােরশন
প�িতগিলর উ�িতকে� কী কী পিরবতর্ েনর (যিদ থােক) �েয়াগ ঘটােনা উিচত; এবং
(গ) একিট পিরপূ নর্ �িতেবদন ৈতিরর লে�য্ উ� িবষয় স�িকর্ ত অনয্ানয্ েয েকানও �েয়াজনীয় িবষয়।

(২)

সে�হ এড়ােত সু পািরশগিল আইন স�িকর্ ত (তেব আইনিটেক আে�য়া� আইন নয়), নীিত, িবিধ, মানদ� বা েরফােরে�র শতর্ গিলর সােথ
স�িকর্ ত �চিলত ধারানু যায়ী গণতাি�ক সমােজর বহুল �ীকৃত মূ লয্েবাধগিলর সােথ সাম�সয্ বজায় রাখেত পাের।

৬ অনু স�ান কিমিটর �মতার সীমাব�তা
(১) অনু স�ান আইন ২০১৩ এর ১১ অনু ে�দ অনু সাের তদে� েকানও বয্ি�র নাগিরক, অপরাধমূ লক বা শৃ �লাব� দায়ব�তা িনধর্ারেণর এখিতয়ার
েনই তেব তার �মতা �েয়াগ ও দািয়� পালেনর �ােথর্ দায় বা সু পািরেশর স�ান করেত অিতির� পদে�প েনওয়া হেব।
(২) তদে� অবশয্ই হামলার সােথ স�িকর্ ত অপরােধ েদাষী সাবয্� হওয়া, বা হেত পাের এমন েকানও বয্ি�র েদাষ বা িনেদর্ াষতা স�েকর্ তদ�
করা হেব না।
(৩) তদে�র জনয্ িন�িলিখত িবষয়গিলেত অ�বর্ত� বা চূড়া� অনু স�ান, িননর্য় বা �িতেবদন �দান করা উিচত নয়:
(ক) আে�য়া� আইন সং�া� সংেশাধনী (কারণ সরকার পৃ থকভােব এই িবষয়িট অনু সরণ করেছ)
(খ) রাজয্ সং�াগিলর বয্িতেরেক অনয্ েকান সৎতা বা সং�ার কাযর্কলাপ েযমন িমিডয়া �য্াটফমর্
(গ) সংি�� রাজয্ সং�াগিল ১৫ই মাচর্ ২০১৯-এ আ�মণিট শরু করার পের কীভােব সাড়া �দান কেরিছল।

৭

অনু স�ান অনয্ানয্ তদ� বা পযর্ ােলাচনা িবেবচনা করেত পাের
তদ�িট অনয্ েকানও তদে�র ফলাফল বা তার েরফােরে�র শতর্ াবলী স�িকর্ ত িবষয়গিলর পযর্ােলাচনা বা িবেবচনা করেত পাের তেব এ জাতীয়
তদে�র িস�া� বা সু পািরশ মানেত েকানওভােব বাধয্ নয়।

৮ কিমিট অনয্ানয্ সৎতা বা বয্ি�র সােথ পরামশর্ করেত পাের
(১) অনু স�ান কিমিট েগােয়�া ও সু র�া মহাপিরদশর্ক সহ অনয্ানয্ সৎতা বা বয্ি�েদর সােথ পরামশর্ করেত পাের, যিদ েস িবেবচনা কের েয পরামশর্িট
তার দািয়� পালেন সহায়তা করেব।

(২) সরকার �তয্াশা কের েয অনু স�ান কিমিট িনউিজলয্াে�র মু সিলম স�দােয়র সােথ েযাগােযােগর ে�ে� উপযু � েযাগয্ বয্ি� বা বয্ি�বগর্
িনেয়াগ করেব এবং �েয়াজনমেতা তাঁেদর সােথ শলা পরামশর্ করেব যােত কিমিট সু �ুভােব তাঁর দািয়� পালন করেত পাের।

৯ তদ� পিরচালনা
আশা করা যায় তদ� পিরচালনার ে�ে� অনু স�ান কিমিট সা�য্ িহসােব িবেবচনা করেব —
(ক) সংি�� সং�ার কমর্কতর্ া ও কমর্চারী; এবং
(খ) মু সিলম স�দােয়র সদসয্গণ সহ অনয্ানয্ সংি�� বয্ি�গণ

১০ তদে�র মূ লনীিত
(১) এই েরফােরে�র শতর্ াবলী অনু সাের িনধর্ািরত িবষয়গিল স�েকর্ কাযর্করভােব �িতেবদন করার �েয়াজেন তদ� কিমিটেক �মতা �েয়াগ এবং
দািয়� পালন এবং �িতেবদন �কাশ এমনভােব করার জনয্ িনেদর্ শ েদওয়া হয় যােত উ� কমর্প�িত বা �িতেবদন, বা এর িকয়দংশ েকান বয্ি�
বা েগা�ী (আ�মণিটর সােথ স�িকর্ ত অপরােধ অিভযু � বয্ি� সহ) কতৃর্ক েবআইিন কাজ বা জন�ােথর্ হািনকর হওয়ার স�াবনা িন�তম হয়।
(২) কিমিট েয িবষয়গিল তদে�র জনয্ �ািয়��া� েসগিল সরাসির েগােয়�া ও সু র�া সং�াগিল সহ �াসি�ক রাজয্ সং�াগিলর ৈদনি�ন কােজর
সােথ স�িকর্ ত িবধায় জন�ােথর্ েগাপনীয় রাখেত হেব যােত জনসাধারেণর সু র�া িনি�ত হয়, িনউিজলয্া� সরকােরর আ�জর্ািতক স�েকর্
িবরপ �িতি�য়া এড়ােনা স�বপর হয় এবং আ�ার িভিৎতেত ও আইেনর ধারাবািহকতা র�ায় িনউিজলয্া� সরকােরর িনকট রি�ত তেথয্র মযর্াদা
অ�ু� থােক।
(৩) তদনু সাের, কিমিটেক অবশয্ই, �েয়াজন মেন হেল এরপ েগাপনীয়তা র�ায় তদ� বা এর েকানও অংেশর কাযর্�ম বয্ি�গত পযর্ােয় পিরচািলত
করেত হেব। এরপ পদে�প �েয়াজন মেন করেল কিমিট অবশয্ই তেথয্র (�মাণ, দািখল, িবিধ, �বণ �িতিলিপ, এবং সা�ী বা অনয্ানয্ বয্ি�র
পিরচয় সহ) �েবশািধকার িনয়�ন করেত বাধয্ থাকেব —
(ক)

এই জনয্ েযন —
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

(খ)

িনউিজলয্াে�র িনরাপৎতা বা �িতর�া �াথর্ বা িনউিজলয্া� সরকােরর আ�জর্ািতক স�কর্ গিল র�া পায়;
অনয্ েকানও েদশ বা আ�জর্ািতক সং�ার আ�ার িভিৎতেত িনউিজলয্া�েক সরবরাহ করা তেথয্র েগাপনীয়তা র�া করা যায়;
সা�ী বা অনয্ানয্ বয্ি�র পিরচয় েগাপনীয় থােক;
অপরাধ �িতহত, তদ� এবং সনা�করণ সহ আইেনর ধারাবািহকতা র�ায় এর বয্তয্য় এড়ােনা স�ব হয়;
বয্ি�র মু � ও নয্ায় িবচােরর অিধকার িনি�ত করা যায়;
বতর্ মান বা ভিবষয্ত েফৗজদাির, নাগিরক, শৃ �লা বা অনয্ানয্ কাযর্�ণালী িবিধ লি�ত না হয় েসিট িনি�ত করা যায়; অথবা

অনয্ েকানও কারণ যা কিমিট যথাযথ মেন কের।

(৪) তদ� �িতেবদেন সংেবদনশীল তথয্ অবশয্ই �কাশ করেব না (েযমনিট ইি�িলজয্া� এ� িসিকউিরিট আইন ২০১৭ এর ২০২ ধারায় সং�ািয়ত
হেয়েছ)।
১৫ই মাচর্ ২০১৯ সংেশাধনী আেদশ ২০১৯ (এলআই ২০১৯/১০৫) এর তফিসল ধারা ১০(৪): �াই�চােচর্ মসিজদগিলেত আ�মণ স�িকর্ ত রয়য্াল কিমশন
ইনেকায়ািরর তদে�র ধারা ৬(২) �ারা ২২েশ েম ২০১৯ তািরেখ সংেশাধন করা হেয়েছ।

১১ �িতেবদন
(১) কিমিট তদে� �া� ফলাফল এবং সু পািরশ সহ �িতেবদনিট গভনর্র-েজনােরেলর কােছ িলিখতভােব ১০ই িডেস�র ২০১৯ এর মেধয্ দািখল
করেত বাধয্ থাকেব।
(২) জনিনরাপৎতা সু র�ায় েকান পদে�প জরু鬤রী ভােব �হেনর �েয়াজন হেল িনযু � কিমিট অনিত িবলে� িস�া� িনেব েকান অ�বর্িতর্ কালীন
সু পািরশমালা গভনর্র-েজনােরল মেহাদেয়র সু িবেবচনার জনয্ উপ�াপন করেব িকনা এবং এরপ �েয়াজেন ��ত সােপে� চূড়া� �িতেবদন
�কােশর পূ েবর্ই েয েকান সময় অ�বর্িতর্ কালীন সু পািরশমালা গভনর্র-েজনােরল মেহাদেয়র িনকট উপ�াপন করার িনেদর্ শ �দান করা হল।
(৩) চূড়া� �িতেবদন উপ�াপেনর আেগ, অবশয্ই তদে�র ফলাফেল িন�িলিখত িবষয়সমূ হ উৎথািপত হেয়েছ িকনা তা িনধর্ারণ করেত হেব —

(ক) ইি�িলজয্া� এ� িসিকউিরিট আইন ২০১৭ এর ১৯২ ধারায় উি�িখত ইি�িলজয্া� এ� িসিকউিরিট কিমিটর কােছ �িতেবদন জমা িদেত
বাধয্ থাকেব; অথবা
(খ) েগােয়�া তথয্ সং�হ ও উ�াটন, বা তেথয্র উত্স স�িকর্ ত বা মাঠ পযর্ােয় কাযর্�ম পিরচালনায় েয েকানও সংেবদনশীল িবষয় উৎথািপত
হেল তা সহ এিট ইি�িলজয্া� এ� িসিকউিরিট এেজি�গিলর জনয্ দািয়��া� ম�ীর কােছ বা ইি�িলজয্া� এ� িসিকউিরিটর
মহাপিরদশর্েকর িনকট অথবা উভেয়র িনকট িরেপাটর্ করেত হেব; এবং
এরপ ে�ে�, তদনু যায়ী �িতেবদন দািখল করেত হেব।
অদয্ ৮ই এি�ল ২০১৯ সেন আমােদর কিমশন কতৃর্ক ওেয়িলংটেন িনউিজলয্াে�র সীলেমাহরকৃত আেদশনামািট জাির হল।
আমােদর িব�� এবং ি�য়পা�, মাননীয় িনউিজলয্া� অডর্ার অফ েমিরেটর ি�ি�পাল এবং ি�ি�পাল ডয্াম �য্া� কে�িনয়ান, আমােদর সািভর্ স
অডর্ােরর �ধান সহকারী, গভনর্র-েজনােরল ও সবর্ািধনায়ক এবং আমােদর সকেলর ি�য় িনউিজলয্া�.
পয্াটিস েরি�,
গভনর্র েজনােরল.
মহামানয্ আেদেশর মাধয্েম,
জয্ািস�া আহডানর্
�ধানম�ী.
কাউি�েল অনু েমািদত,
মাইেকল ওেয়ব�ার,
কাযর্িনবর্াহী পিরষেদর করিণক।
লয্ািজসলয্াশন অয্া� ২০১২ এর অধীেন জািরকৃত

েগেজট িব�ি�র তািরখ: ৮ই এি�ল ২০১৯।

পু নমু র্ ি�ত নিথ

১ সাধারন তথয্
এিট ১৫ই মাচর্ ২০১৯ আেদশ ২০১৯ তািরেখ �াই�চােচর্র মসিজদগিলেত আ�মণ স�িকর্ ত রয়য্াল কিমশন অফ ইনেকায়ািরর পু নমু �র্ ন যােত সবর্েশষ
সংেশাধনীর তািরখ হেত উ� আেদেশর সকল সংেশাধনী অ�ভুর্�।

২ আ ইনগত িদক
পু নমু �র্ নসমূ হ মূ ল আইনিট �ারা �ণীত আইন এবং তার েয েকানও সংেশাধনী �ারা পু নমু �র্ েণর তািরখ হেত কাযর্কর বেল গণয্ করা হয় । লয্ািজসলয্াশন
অয্া� ২০১২ এর অনু ে�দ ১৮ এই মেমর্ িবধান জাির কের েয ৈবদুয্িতক আকাের �কািশত এই পু নমু �র্ নিট উ� আইেনর অনু ে�দ ১৭ অনু যায়ী আইনগত
�ীকৃিত লাভ করেব। এই আইনগত ভােব �ীকৃত ৈবদুয্িতক সং�রণ েথেক সরাসির পু নমু র্ি�ত সং�রণিটরও আইনগত �ীকৃিত থাকেব।

৩ স�াদকীয় এবং িবনয্াসগত পিরবতর্ ন
লয্ািজসলয্াশন অয্া� ২০১২ এর ২৪ েথেক ২৬ ধারার অধীেন স�াদকীয় এবং িবনয্াসগত পিরবতর্ নসমূ হ অনু েমািদত। আরও তেথয্র জনয্ েদখু ন
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৪ এই পু নমু র্ �েণ অ�ভুর্� সংেশাধনীসমূ হ
রয়য্াল কিমশন অফ ইনেকায়াির ১৫ই মাচর্ ২০১৯ তািরেখ �াই�চােচর্ মসিজদগিলেত আ�মণ স�িকর্ ত সংেশাধনী আেদশ ২০১৯ (এলআই ২০১৯/১০৫)

