সু রক্ষিত সমাজ চাই – সবার চচষ্টায় তা পাই
ক্ষিয়া ওরা, সালাম, নমস্কার, নমস্তে, ক্ষন চ ায়া, শাস্তলাম, সৎ শ্রী আিাল ইতযাক্ষি অক্ষিবািন
২০১৯এর ১৫ই মার্চ ক্রাইস্টর্ার্র্চ মমচান্তিক সন্ত্রাসবাদী হামলায় আমরা (ন্তিউন্তিলযান্ড পু ন্তলস) গভীরভার্ব মমচাহত। এই হামলার
পন্তরর্েন্তির্ত আমরা সকল ন্তিউন্তিলযান্ডবাসীর্দর, ন্তবর্েষতঃ ইসলাম ধমচাবলম্বীর্দর গভীর সমর্বদিা এবং শোক িািাই।
শগাষ্ঠী এবং সমার্ির সু রিা বিায় রাখর্ত পু ন্তলর্সর ভূন্তমকা অিবদয। সন্ত্রাস-হামলার আতঙ্ক কািয়র্য় উতর্ত পু ন্তলস তার্দর
েন্তিোলী এবং সাহায্যকারী উপন্তিন্ততর দ্বারা িিগণর্ক সু রন্তিত রাখর্ত এবং সু রন্তিত শবাধ করার্ত সর্র্ষ্ট।

ক্ষনউক্ষজলযান্ডস্তি সু রক্ষিত রাখা
হামলার ন্তদিই সমগ্র ন্তিউন্তিলযার্ন্ড সন্ত্রাসবার্দর ন্তবপদ ‘উচ্চ মাত্রার’ বর্ল শ াষণা করা হয়। সরকার্রর অিযািয ন্তবভার্গর সার্ে
পু ন্তলস এই ন্তবপর্দর মাত্রা ন্তিধচারণ এবং একান্তদক্রর্ম পয্চার্লার্িা কর্র।
আপিারা লিয কর্র োকর্ত পার্রি শয্ হামলার পর শের্কই পু ন্তলস আর্েয়াস্ত্র বহি করর্ে। এিয় একিয় অিায়ী বযবিা।
ন্তিউন্তিলযার্ন্ড পু ন্তলস সাধারণ অবিায় আর্েয়াস্ত্র বহি কর্র িা।
মািু ষ য্ার্ত তার্দর দদিন্তিি কািকর্মচ শয্াগ শদবার এবং উপাসিা ও োেচিাির্ল উপন্তিত হবার মর্িাবল ন্তির্র পায়, তা খু বই
গুরুত্বপূ ণচ। তার িিয পু ন্তলস সু রিা উপর্দে এবং তার্দর উপন্তিন্তত িািাি ন্তদর্ে এবং শদর্ব।

ক্ষবক্ষিন্ন জনস্ত াষ্ঠীস্তি স ায়তা
ন্তবন্তভন্ন িির্গাষ্ঠীর, ন্তবর্েষতঃ য্ারা এই মু হূর্তচ ন্তির্ির্দর অর্িকটা অসহায় মর্ি করর্ে তার্দর মর্িাবল বাড়ার্িার িিয এবং
সাহায্য করার িিয পু ন্তলস তার্দর সার্ে এবং সরকার্রর ন্তবন্তভন্ন ন্তবভার্গর সার্ে ন্তিষ্ঠভার্ব কাি কর্র র্র্লর্ে। য্ন্তদও আমরা
ন্তিয়ন্তমত মসন্তিদ এবং ইসলামী েন্ততষ্ঠািগুন্তল পন্তরদেচি করন্তে, তার্দর উপর িির রাখন্তে, তবু য্ন্তদ শকাি বযন্তি বা শগাষ্ঠী অসহায়
শবাধ কর্রি তর্ব তাাঁর্দর পু ন্তলর্সর সার্ে শয্াগার্য্াগ করর্ত উৎসান্তহত করন্তে।
আপন্তি বা আপিার শগাষ্ঠী য্ন্তদ আর্রা িাির্ত র্াি শয্ ন্তির্ির্দর সু রন্তিত রাখর্ত এবং সু রন্তিত শবাধ করর্ত আমরা ন্তকভার্ব
আপিার্দর সাহায্য করর্ত পান্তর, তর্ব িািীয় পু ন্তলর্সর সার্ে শয্াগার্য্াগ করুি।

ক্ষি িাস্তব পু ক্ষলস্তসর সাস্তে চ া াস্ত া িরস্তবন
ের্য়াির্ি সাহার্য্যর িিয পু ন্তলর্সর সার্ে শয্াগার্য্াগ কর্র কো বলর্ত আমরা আপিার্দর উৎসান্তহত কন্তর।
 িরুরী পন্তরন্তিন্ততর্ত ১১১ িম্বর ডায়াল করুি এবং পু ন্তলর্সর সার্ে কো বলু ি।
 আপন্তি য্ন্তদ বু র্ে উতর্ত িা পার্রি শয্ পন্তরন্তিন্ততটা িরুরী ন্তকিা, ন্তকন্তু আপিার দঃন্তিিা শের্কই য্ার্ে, তর্ব ১১১
িম্বর্র ডায়াল কর্র পু ন্তলসর্ক র্াি এবং তার্দর সার্ে কো বলু ি। পু ন্তলসই আপিার্ক বর্ল শদর্ব শসই অবিায় ন্তক করর্ত
হর্ব।
 িরুরী িয় এমি পন্তরন্তিন্ততর িিয িািীয় পু ন্তলস শস্টের্ি শিাি করুি অেবা শসখার্ি ন্তগর্য় শদখা করুি। িািীয় পু ন্তলস
শস্টের্ির সার্ে শয্াগার্য্াগ করার িিয তেয এই ওর্য়ব সাইর্ট পাওয়া য্ার্ব: www.police.govt.nz/contact-us।
 শকাি সর্িহিিক কািকমচ িির্র এর্ল পু ন্তলসর্ক িািাি। য্ন্তদ আপন্তি তা করর্ত স্বেি শবাধ িা কর্রি তর্ব ন্তির্ির
িাম-ধাম িা িান্তির্য়ই ক্রাইমস্টপারর্ক ০৮০০ ৫৫৫ ১১১ িম্বর্র শিাি করর্ত পার্রি বা www.crimestoppersnz.org ওর্য়বসাইর্টর মাধযর্ম তা িািার্ত পার্রি।

 য্খি শকাি অপরার্ধর খবর িািার্বি তখি এটা মর্ি রাখা গুরুত্বপূ ণচ শয্ অপরার্ধর সর্ে সংন্তিষ্ট শকাি বস্তু য্া অপরার্ধর
েমাণ ন্তহসার্ব দান্তখল করা হর্ত পার্র তা স্পেচ করর্বি িা। শসর্ির্ত্র আপন্তি ির্টা তুর্ল রাখর্ত পার্রি। শয্মি,
িন্ততগ্রস্ত সম্পন্তির ির্টা।
 য্ন্তদ আপিার্ক শকউ সরাসন্তর বা অিলাইর্ি ভয় শদখায় এবং তার্ত আপন্তি বা অিযরা ভয় শপর্য় োর্কি তর্ব খু ব
তাড়াতান্তড় পু ন্তলর্সর সার্ে শয্াগার্য্াগ করুি। এই ভীন্তত েদেচি শগাষ্ঠী, িান্তত, বণচ, ধমচ ইতযান্তদর ন্তভন্তির্ত হর্ত পার্র।
 সাম্প্রন্ততক শকাি টিায় আপন্তি উন্তদ্বে হর্য় োকর্ল শসই টিা এবং আপিার উদ্বর্গর কো পু ন্তলসর্ক অবেযই িািার্বি।
তার্ত আমার্দর ের্য়ািিীয় বযবিা ন্তির্ত সু ন্তবধা হর্ব।
 সমগ্র শদর্ে ন্তবন্তভন্ন িির্গাষ্ঠীর সার্ে কাি করার িিয ন্তবর্েষভার্ব শেন্তিংোপ্ত পু ন্তলস অন্তিসাররা আর্েি। তাাঁরা
আপিার্দর উর্দ্বর্গর কো শুির্ত এবং িাির্ত আগ্রহী, য্ার্ত একসার্ে কাি কর্র আপিার্দর সু রিা আর্রা শিারদার
করা য্ায়। এই ন্তবর্েষভার্ব শেন্তিংোপ্ত অন্তিসারর্দর সার্ে শয্াগার্য্ার্গর তেয এই ওর্য়বসাইর্ট পাওয়া য্ার্ব –
www.police.govt.nz/ethnic-liaison-officers।

ক্ষনউক্ষজলযাস্তন্ডর পু ক্ষলস্তসর মূ লযস্তবাধ
চপশািাক্ষরত্ব, শ্রদ্ধা, নীক্ষতক্ষনষ্ঠা, মাওক্ষরস্তির এবং ‘ট্রিটি অফ ওয়াইটাক্ষি’র প্রক্ষত িায়বদ্ধতা, স মক্ষমিতা এবং বহুস্তত্বর
মানযতা।

