
খ্রাইস্টচরাচ্চ মসজিদে আক্রমদের ঘটনরা 
তেদতে রয়্রাল কজমশন

রয়্রাল কজমশন জক? 
৮ই এজরিল ২০১৯ সদন মহরামরান্রা গভন্চর 
জিনরাদরল মরাননীয়রা জেইম প়্রাটজস জরজে িরাজরকৃত 
করাউজসিল আদেশক্রদম ২০১৯ সরাদলর মরাদচ্চ 
খ্রাইস্টচরাচ্চ মসজিদে সংগজিত আক্রমদের ঘটনরা 
অনুসন্রাদন জে রয়্রাল কজমশন অফ ইনকুয়রাজর 
(রয়্রাল কজমশন) গিন কররা হয়। 

খ্রাইস্টচরাচ্চ মসজিদে আক্রমদের ঘটনরা অনুসন্রাদন 
রয়্রাল কজমশন শুরু জেদক আক্রমন হওয়রা 
পর্চতে সংগজিত ঘটনরাগুজলর জরিজষিদত সংজলিষ্ট 
ররাি়্ সংস্রাগুজলর ভূজমকরা তেতে করদে। (ররার) 
উদদ়্্শ্য হদলরা পুনররায় এটরা জনজচিত কররা জর 
জনউজিল়্রাদ্ের মুসজলম সম্প্রেরাযসহ সে্চস্তদরর 
িনগদনর জনররাপত্রা ও সরাজে্চক কল়্রাদনর জেষদয় 
সংজলিষ্ট ররাষ্টীয় সংস্রাগুজল জেদক সকল জরৌজতিক 
পেদষিপ গ্রহন কররা হদছে।

রয়্রাল কজমশনদক ১০ই জেদসম্বর ২০১৯ 
তরাজরদের মদ়্্ রিজতদেেন িমরা জেদত হদে। 

রয়্রাল কজমশন সুষ্ু ও জনরদপষি ভরাদে দ্রাজয়ত্ব 
পরালন করদে এেং আক্ররাতে সকদলর রিজত 
জেদশষত ররাররা হরামলরার জশকরার ে়্জতি ও তরাঁদের 
পজরেরারেগ্চ, মুসজলম সম্প্রেরায় এেং সরাজে্চকভরাদে 
খ্রাইস্টচরাচ্চ ও জনউজিল়্রাদ্ের অজ্েরাসীেৃদদের 
রিজত শ্রদ্রা রিেশ্চন করদে। 

জকরান জকরান জেষদয় তেতে?
রয়্রাল কজমশনদক অনুসন্রান করদত হদেঃ   

• ১৫ই মরাচ্চ ২০১৯ এ আক্রমদের রিরাক্রাদল 
সংজলিষ্ট দ্রাজয়ত্বশীল ররাি়্ সংস্রাসমূহ জক 
পজরমরান অেগত জিল   

• জকরান রিকরার তে়্রিরাজতির (রজে েরাদক) 
সরাদপদষি সংজলিষ্ট ররাি়্ সংস্রাসমূহ কী (ে়্েস্রা 
গ্রহন) কদরজিল

• আক্রমেজট রিজতহদতর িন্ সংজলিষ্ট ররাি়্ 
সংস্রাসমূহ অজতজরতি আর জকরান পেদষিপ 
গ্রহন করদত পরারদতরা জকনরা 

• ভজেষ্যদত এই ্রদনর আক্রমে 
রিজতদররাদ্ সংজলিষ্ট দ্রাজয়ত্বশীল ররাি়্ 
সংস্রাসমূহ আর কী ্রদনর পেদষিপ 
গ্রহে করদত পরাদর। 

আজম জকভরাদে সরাহরার়্ করদত পরাজর? 
রয়্রাল কজমশন এর তেদতে সংজলিষ্ট তে়্ জর জকরান 
ে়্রাজতির করাি জেদক শুনদত আগ্রহী  

জরদফদরদসির শত্চরােলী পূরে কদর এমন 
অজভজ্ঞতরাসমূহ ে়্জতি, সম্প্রেরায় এেং সংস্রার করাি 
জেদক িরানদত চরাই   

সংজলিষ্ট ররাি়্ সংস্রার েত্চমরান ও সরাদেক 
কম্চকত্চরা-কম্চচরারী এেং জিকরােরার েৃদেদক রয়্রাল 
কজমশদন জররাগরাদররাগ করদত আমন্ত্রে িরাজনদয়দি 
রজে তরাঁররা মদন কদরন তরাঁদের রিদেয় তে়্ তেদতে 
সরাহরার়্ করদে।   



সম্রাজনত স্রার উইজলযরাম ইযরাং, জকএনদিেএম:
তেতে কজমজটর রি্রান

স্রার উইজলযরাম সুরিীম জকরাদট্চর একিন জেচরারপজত এেং জনউজিল়্রাদ্ের আজপল 
আেরালদতর সরাদেক সভরাপজত। ২০১০ সরাদলর িুন মরাদস জতজন সুরিীম জকরাদট্চর 
জেচরারপজত জনরুতি হন। 

স্রার উইজলযরাম ১৯৭৪ সদন ইউজনভরাজসজট অফ ক়্রা্টরারেরাজর জেদক আইদন 
রিেম জশ্রনীর সম্রান সহ স্রাতক জেগ্রী লরাভ কদরন। পরেত্চীদত জতজন ক়্রামজরিি 
জেশ্বজেে়্রালয় জেদক জপ এইচ জে জেগ্রী লরাভ কদরন এেং ১৯৮৮ সদন ে়্রাজরষ্টরার ও 
১৯৯১ সদন মহরামরান্রা ররােীর একিন পরাজরষে জনরুতি হন।  

১৯৯৭ সদন, স্রার উইজলযরাম হরাইদকরাদট্চর জেচরারপজত জনরতুি হন, আজপল আেরালদত 
উন্ীত হন (২০০৫), জরিজসদে্ট আজপল আেরালত (২০০৬) এেং সুরিীম জকরাট্চ (২০১০)। 

“এই তেদতে জনতৃত্ব রিেরান একজট জগৌরদের জেষয়। জনউজিল়্রাদ্ের রিজতজট নরাগজরদকর তরাঁদের সমরাদি জনররাপদে 
েরাকরার ও জনজচিতে জেরা্ কররার অজ্করার রদয়দি। এেরাদন এরূপ আরও একজট মম্চরাজতেক ঘটনরা রিজতদররাদ্ রয়্রাল 

কজমশদনর গুরুত্বপূে্চ ভূজমকরা রদয়দি।”

ি়্রাজক জকইন
সেস্রা

ি়্রাজক জকইন (Ngāi Tahu, Kāti Māmoe, Waitaha) ২০১৫ জেদক 
২০১৮ পর্চতে জচজল, কলজম্বযরা, জপরু, ইকুদযের এেং েজলজভযরায জনউজিল়্রাদ্ের 
ররাষ্টেূত জিদলন।

এই েিদরর জফব্রুযরাজর জেদক, জতজন Te Rūnanga o Ngāi Tahu জত করাি 
করদিন।.

ি়্রাজক জনউজিল়্রাদ্ের ওটরাদগরা জেশ্বজেে়্রালদয আইন ও েরাজেি়্ জেষদয জশষিরা 
লরাভ কদরন। জতজন একিন ক়্রাজরযরার জেপ্লম়্রাট জিদলন এেং জনউজিল়্রাদ্ের 

পরররাষ্ট ও েরাজেি়্ মন্ত্রেরালদযর জরেে জনদগরাজসদয়শন জেপরাট্চদম্ট, জলগরাল জেজভশন, এেং আদমজরকরাস জেজভশন সহ 
জেশ কদযকজট গুরুত্বপূে্চ পদে করাি কদরন। ি়্রাজক জসঙ্রাপুর ও জমজসিদকরাদত জেপুজট এম্বরাদসের এেং ভরানুয়রাতুদত  
জেপুজট হরাই কজমশনরার জহসরাদেও েরাজযত্ব পরালন কদরদিন।

“জনউজিল়্রা্ে একজট শরাজতেপূে্চ, অজতজে-েরান্ে জেশ। আমরাদের সীমরানরা সন্ত্ররাদসর হরাত জেদক সুরজষিত ররােদত সম্ভে 
সে জকিুই আমরাদের করদত হদে। আজম এই গুরুত্বপূে্চ করাদি অেেরান ররােদত জপদর গজে্চত।” 

রয়্রাল কজমশদনর সরাদে জররাগরাদররাগ করুন:
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