300ক্রাউন অফিস এন্ড প্রফিউরেটে ফিসিযাল সাফভিস
[CROWN

OFFICE AND PROCURATOR FISCAL SERVICE]

শ াি সন্তপ্ত আত্মীয়স্বজরনে
জনয তথ্যাবলী
...

...

...

...

...

মৃতযয তদরন্ত
প্রফিউরেটে ফিসিযারলে ভূফমিা

আর ো তথ্য এবং এই প্রকোশনোটি অনয শশলীরত পেরত চোইরল অনুগ্রহ েূববক দ্য ক্রোউন অফিস এন্ড প্রফকউর ট
ফিসকযোল সোফভব রস ওরেবসোইট www.copfs.gov.uk এ ফভফিট করুন বো আমোরদ্ সোরথ্ 0300 020
3000 নম্বর প োগোর োগ করুন।

1

এই েুফিকোটি উরেশয

3

দ্য প্রফকউর ট ফিসকযোল এবং COPFS

3

আকফিক ও অস্পষ্ট কো রে মৃতুয

3

সরেহিনক কো রে মৃতুয

5

ফশশু বো অপ্রোপ্তবেস্ক কোর ো মৃতুয

6

মেনো তদ্ন্ত সংক্রোন্ত ে ীক্ষো

6

মেনো তদ্ন্ত ে ীক্ষো সম্পন্ন হবো ে ে বতী েদ্রক্ষে

9

সবরচরে ফনকটোত্মীে স্বিনরদ্ িনয তথ্য েোওেো বরেোবি

10

ে বতী আর ো তদ্ন্ত

10

প্রফকউর ট ফিসকযোরল সোরথ্ প োগোর োগ

11

পশোকসন্তপ্ত েফ বো রদ্ িনয সহোেতো ও তথ্যোবলী বরেোবি

12

2

এই পযফিিাটিে উরে য
একিন ফপ্রে বযফি মৃতুয হল একটি মোনফসক ফবে বে ও সংকটমে মুহূতব। প্রফকউর ট ফিসকযোরল
ভূ ফমকো ফক পসটি িোনো নো থ্োকরল মৃতুয পক্ষরে তোরদ্ সংফিষ্টতো আত্মীেস্বিনরদ্ কোরে ফবভ্রোফন্তক ও
উরেরগ হরত েোর ।
সুফনফদ্ব ষ্ট ফকেু মৃতুয পক্ষরে প্রফকউর ট ফিসকযোরল ভূ ফমকো ফক পসটি আত্মীেস্বিনরদ্ বুঝরত সোহো য
ও পসরক্ষরে তোরদ্ ক নীে সম্পরকব বযোখ্যো ক রত এই েুফিকোটি ক্রোউন অফিস এন্ড প্রফকউর ট
ফিসকযোল সোফভব স (ফস ও ফে এি এস) কতৃব ক প্রকোফশত হরেরে।
দয প্রফিউরেটে ফিসিযাল ও COPFS
প্রফকউর ট ফিসকযোল হল COPFS কতৃব ক ফনরেোগপ্রোপ্ত েোশক ো আইনিীবীগন ো ো লর্ব
এর্রভোরকরট ফনরদ্ব শনো অনু োেী কোি কর ন। স্কটলযোরন্ড প পকোন মৃতুয বযোেোর আর ো বযোখ্যো
দ্ কো
রেরে পসসব মৃতুয তদ্রন্ত দ্োফেত্ব লর্ব এর্রভোরকরট উে বতব োে। ি
ু োরিয অনযোনয
এলোকোরত এই ধ রন মৃতুয তদ্ন্ত হেত কর োনো (সরেহিনক মৃতুয কো ে তদ্ন্তকো ী অফিসো )
মোধযরম ক ো হরত েোর ।
মৃতযয তদরন্তে শেরে প্রফিউরেটে ফিসিযারলে দায় দাফয়ত্ব
স্কটলযোরন্ড কোর ো মৃতুয হরল মৃতুয কো ে উরেখ্ েূববক একটি র্োিোফ সোটিবফিরকট প্রদ্োন নো ক ো ে বন্ত
তোরক কব পদ্েো বো সমোফহত ক ো োে নো। এই সোটিবফিরকটটি অবশযই একিন ফচফকৎসরক েো ো
সম্পন্ন হরত হরব প খ্োরন অবশযই মৃতুয সমে, স্থোন ও কো ে উরেখ্ থ্োকরত হরব।
আকফিক বো অস্পষ্ট কো রে অফধকোংশ মৃতুয ঘটনোগুরলো প্রফকউর ট ফিসকযোরল পগোচর আনরত
হে কো ে একিন ফচফকৎসক মৃতুয কো ে ফনফিত ক রত েোর ন নো ো িরল ফতফন একটি পর্থ্
সোটিবফিরকট প্রদ্োন ক রত েোর ন নো।
মৃতুযটি সম্পরকব প্রফকউর ট ফিসকযোলরক িোনোরনো ে ফচফকৎসক কতৃব ক পর্থ্ সোটিবফিরকট পলখ্ো ও
পসটি ফনকটোত্মীরে কোরে প্রদ্োন নো ক ো ে বন্ত সোধো েত ম রদ্রহ দ্োেদ্োফেত্ব প্রফকউর ট
ফিসকযোরল উে নযি থ্োরক।
COPFS এ মরধয স্কটিশ িযোটোফলটিি ইনরভফিরগশন ইউফনট (এস এি আই ইউ) হল একটি
ফবরশষজ্ঞ ইউফনট ো ো সকল আকফিক, সরেহিনক, দ্ুঘবটনোিফনত ও অস্পষ্ট কো রে মৃতুয তদ্রন্ত
দ্োে দ্োফেত্ব বহন কর ন। সো ো পদ্রশ প্রফতটি অঞ্চরল ফনফদ্ব ষ্ট একটি SFIU দ্ল রেরে, উত্ত অঞ্চরল
(SFIU North), েূরবব (SFIU East) ও েফিরম (SFIU West) দ্ল রেরে।
আিফিি ও অস্পষ্ট িােরে মৃতযয
আকফিক ও অস্পষ্ট কো রে মৃতুয সকল ঘটনো প্রফকউর ট ফিসকযোলরক িোনোরত হরব। এই সব মৃতুয
খ্ব সচ োচ একিন ফচফকৎসক (একিন পিনোর ল প্রোফিশনো (ফিফে) বো হোসেোতোরল একিন
ফচফকৎসক), েুফলশ বো স্থোনীে িন্ম, মৃতুয ও ফববোহ ফনবন্ধক প্রদ্োন কর ন।
আকফিক মৃতুয
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মৃতুয কো ে িোনো োক বো নো োক ফদ্ একিন ফচফকৎসক মরন কর ন প ফচফকৎসো শোরে ফবধোন
অনু োেী মৃতুযটি অপ্রতযোফশত তোহরল পসটি “আকফিক মৃতুয” ফহরসরব ফবরবফচত হরব।

অস্পষ্ট কো রে মৃতুয
মৃতুয কো েটি খ্ন িোনো োে নো বো ফচফকৎসরক কোরে অস্পষ্ট থ্োরক তখ্ন পসটিরক “অস্পষ্ট কো রে
মৃতুয” ফহরসরব বেবনো ক ো হে।
প্রফকউর ট ফিসকযোরল ফনকট িোনোরনো
প্রফকউর ট ফিসকযোরল কোরে পকোন বযফি মৃতুয ফবষেটি িোনোরনো ে ে বতী পকোন েদ্রক্ষে
পনেো হরব ফকনো পস ফসদ্ধোন্ত গ্রহরে দ্োফেত্ব প্রফকউর ট ফিসকযোরল উে নযি।
ফচফকৎসরক সোরথ্ আলোে আরলোচনো ে , উদ্োহ ে-স্বরূে প্রফকউর ট ফিসকযোল হেত ফনরনোি
ফসদ্ধোন্ত ফনরত েোর ন, প মন মৃতুয কো ে সম্পরকব একমত হওেো, পর্থ্ সোটিবফিরকট প্রদ্োন এবং
প্রফকউর ট ফিসকযোল কতৃব ক আ পকোন েদ্রক্ষে পনবো দ্ কো পনই এমন ফসদ্ধোন্ত গ্রহে।
ফবকল্পভোরব, এমনটি হরত েোর প প্রফকউর ট ফিসকযোল ফসদ্ধোন্ত ফনরেরে তো ো ফবষেটি আর ো তদ্ন্ত
কর পদ্খ্রবন।
তদ্ন্ত ও পর্থ্ সোটিবফিরকট
প্রফকউর ট ফিসকযোরল কোরে মৃতুয ফবষেটি পকন িোনোরনো হল পসটি পবোধগময নো হওেো
আত্মীেস্বিনরদ্ কোরে অস্বোভোফবক নে। প্রোেশই আত্মীেস্বিরন ো মরন কর ন ফপ্রে বযফিটি
ফচফকৎসো ইফতহোস ঘোাঁটরল পদ্খ্ো োরব প মৃতুয েূরবব ফতফন অসুস্থ ফেরলন, সুত োং সহরিই একটি পর্থ্
সোটিবফিরকট ইসুয ক ো োে।
আর ো বযোখ্যো প্ররেোিন রেরে ফকনো পসটি ফবরবচনোে আনরত প্রফকউর ট ফিসকযোল ও ফচফকৎসক
প্রেোত বযফিটি অতীত ফচফকৎসো ফবষেগুরলো সববদ্ো ফবরবচনোে পনরবন। তরব, অসুস্থতো েূবব
ইফতহোস থ্োকরলও র্োিোফ ে ীক্ষো ফন ীক্ষো কো রে সববদ্ো ফচফকৎসকগে হেত একটি পর্থ্
সোটিবফিরকট ইসুয ক রত েো রবন নো।
এ অথ্ব এই নে প মৃতুযটি সরেহিনক ফবরবচনোে পসটি প্রফকউর ট ফিসকযোলরক িোনোরনো হরেরে।
এই ে বোরে প্রফকউর ট ফিসকযোল ফনরি োই আকফিক বো অস্পষ্ট কো রে ঘরট োওেো মৃতুযটি ফনরে
তদ্ন্ত ক রবন নো; মৃতুয কো েটি সরেহিনক পহোক বো নো পহোক সোধো েত মৃতুযটি তদ্রন্ত ক রত তো ো
েুফলশরক ফনরদ্ব শ পদ্রবন। আেনো ফপ্রেিরন মৃতুযটি প্রফকউর ট ফিসকযোলরক িোনোরনো হরে থ্োকরল
এমনটি হরত েোর প আেফন ইফতমরধয েুফলরশ সোরথ্ কথ্ো বরলরেন বো েুফলশ অফচর ই আেনো সোরথ্
পটফলরিোরন বো স োসফ প োগোর োগ ক রব। পকোন েফ ফস্থফতরত মৃতুয হরেরে পস সম্পরকব েুফলশ হেত
আেনোরক আর ো প্রশ্ন ক রত েোর বো আেনো ফপ্রেিরন ম রদ্হ ফনরে আর ো ে ীক্ষো ফন ীক্ষো
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চোলোরনো বযোেোর আেনো মতোমত িোনরত চোইরত েোর । আ এ সবফকেু ই েুফলরশ প্রফতরবদ্ন
আকোর প্রফকউর ট ফিসকযোলরক িোনোরনো হরব।
প্রোথ্ফমক তদ্রন্ত মৃতুয কো ে ফদ্ ফচফিত ক ো নো োে বো মৃতুয কো েটি িোনো রেরে এমনটি
পবোঝো ের ও ফদ্ মৃতুযরক ফঘর আর ো উরেগ থ্োরক তোহরল পসরক্ষরে মেনো তদ্ন্ত ে ীক্ষো ( ো
“শবরদ্হ বযবরেদ্ বো অরটোফি” ফহরসরবও েফ ফচত) দ্ কো হরত েোর ।
প পকোন মেনো তদ্ন্ত একটি শবোগোর েোশক ো েযোথ্লফিষ্টগন (মৃতুয কো ে ফচফিতক রে ফবরশষজ্ঞ
ফচফকৎসকগন) কতৃব ক েফ চোফলত ক ো হরব।

সরেহজনি িােরে মৃতযয
সরেহিনক কো রে মৃতুয হরেরে মরন ক ো হরল সকল মৃতুয ফবষেটি অবশযই প্রফকউর ট ফিসকযোরল
ফনকট িোনোরত হরব।
মৃতুযরক ফঘর এমন েফ ফস্থফত
ফদ্ উদ্ভব হে প রক্ষরে ধো েো ক ো হে প অে োধমূলক পকোন
কমবকোরে িরল মৃতুয হরেরে বো পসটি মৃতুয িনয দ্োেী তোহরল এটিরক “সরেহিনক কো রে মৃতুয”
ফহরসরব বেবনো ক ো হরব। ঘটনোটি তদ্ন্ত ক রত প্রফকউর ট ফিসকযোল েুফলশরক ফনরদ্ব শ পদ্রবন এবং
পিৌিদ্োফ অে োধ সংঘটিত হবো দ্োরে অফভর োগ দ্োফখ্ল ক ো োে ফকনো পসটি ফবরবচনো কর পদ্খ্রব
ো িরল একটি মোমলো দ্োরে ক ো প রত েোর ।
মৃতুয িনয দ্োেী বযফিরদ্ রক ফচফিত ক ো েোশোেোফশ পিৌিদ্োফ অে োরধ তদ্রন্ত সোহোর য িনয
প্রোপ্ত সকল সোক্ষযপ্রমোে পিোগোড় োরত ফনফিত ক ো োে পসিনয এই সব েফ ফস্থফতরত সববদ্ো একটি
মেনো তদ্ন্ত ে ীক্ষো ক ো দ্ কো হে।
মৃতুয সোরথ্ সম্পফকব ত কো রে কোর ো ফবরুরদ্ধ ফদ্ অফভর োগ গঠন ক ো হে বো মৃতুয ঘটনোটি
অে োরধ ফবষরে তদ্ন্ত ফদ্ অবযোহত থ্োরক তোহরল এমনটি হরত েোর প ে বতীরত আর ো একটি
মেনো তদ্ন্ত ে ীক্ষো দ্ কো হরত েোর । এটিরক অরনক সমে ফববোদ্ী েরক্ষ মেনো তদ্ন্ত বলো হে
কো ে এরক্ষরে অে োরধ সোরথ্ অফভ ি
ু পকোন বযফি (বযফিরদ্ ) েক্ষ পথ্রক মেনো তদ্ন্ত কর পদ্খ্ো
অনুর োধ ক ো হরেরে। আেনো ফপ্রেিরন শবরদ্হটি ফদ্ প্রফকউর ট ফিসকযোরল
োখ্ো দ্ কো
হে তোহরল পসটি আেনোরক িোনোরনো হরব এবং পকোন পপ্রক্ষোেরট পসটি ক ো হরে পস ফবষরে আেনোরক
স্পষ্ট কর বলো হরব।
খ্ুন বো নৃশংস হতযো
আেনো কোরে পকোন মোনুষটি ফদ্ কোর ো েো ো নৃশংসভোরব খ্ুন বো হতযো ফশকো হরে থ্োরক তোহরল
স্কটিশ স কোর প্রকোশনো মরধয পস সম্পরকব প্রকোফশত তথ্যোবলী েড়ো মোধযরম আেফন হেত উেকৃ ত
হরত েোর ন: Information for bereaved family and friends following
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murder or culpable homicide (খ্ুন বো নৃশংস ন হতযো িরল ফনহত বযফি পশোকসন্তপ্ত
েফ বো ও বন্ধুবোন্ধবরদ্ িনয তথ্যোবলী)
আেনো ফপ্রেিন ফদ্ এই ধ রন ঘটনো িরল মৃতুযব ে কর ন তোহরল েুফলশী তদ্রন্ত প্রথ্ম ফদ্রক এই
প্রকোশনটি একটি কফে আেনো েুফলশ িযোফমফল ফলেোাঁরিো অফিসো আেনোরক প্রদ্োন ক রবন।
ঘৃেোিফনত অে োধ
ফবরশষ পকোন িোফত, ধমব, প ৌন েফ চে, বহুকোমী েফ চে বো প্রফতবন্ধকতো িনয কোর ো প্রফত ফবরেরষ
বশবতী হরে ফদ্ অে োধটি সংঘটিত হে তোহরল পসটিরক বলো হে ফবরেরষ বশবতী অে োধ বো
ঘৃেোিফনত অে োধ। আেফন ফদ্ মরন কর ন প আেনো ফপ্রে বযফিটি মৃতুয এ ধ রে পকোন
অে োরধ কো রে হরেরে তোহরল পসটি অনুগ্রহ েূববক েুফলশ ও প্রফকউর ট ফিসকযোলরক িোনোরবন।
সকল ফবরেষমূলক অে োধ দ্ুফববষহ এবং এই ধ রে ফবরেষমূলক অে োরধ পক্ষরে প খ্োরন আইরন
ে বোপ্ত নফি
রেরে পসরক্ষরে অফভ ুি বযফিটি ফবরুরদ্ধ দ্োরে ক ো অফভর োরগ এটি অন্তভুব ি
থ্োকরব।
আত্মহতযো িরল সংঘটিত মৃতুয
ইেোকৃ ত বো ফনরিরক ফনরি ক্ষফত ক ো ঘটনো িরল মৃতুয হরেরে এমনটি মরন ক ো হরল পস সব মৃতুয
বযোেোর অবশযই প্রফকউর ট ফিসকযোলরক িোনোরত হরব। এটি ক ো একটি মূল কো ে হল
সরেহিনক কো রে প মৃতুয হেফন পসটি অমূলক প্রমোে ক ো। এই ধ রে অফধকোংশ মৃতুয পক্ষরে
প্রফকউর ট ফিসকযোল একটি মেনো তদ্ন্ত ক ো ফনরদ্ব শ প্রদ্োন ক রবন।

সড়ক দ্ুঘবটনোে মৃতুয
সড়ক দ্ুঘবটনোে েফতত হবো কো রে আেনো ফনকট আত্মীে পকউ ফদ্ ফনহত হন তোহরল পেক
েোবফলরকশরন প্রকোফশত তথ্যোবলী েড়ো মোধযরম আেফন হেত উেকৃ ত হরত েোর ন: Information
and advice for bereaved families and friends following a death on the
road in Scotland (স্কটলযোরন্ড সড়ক দ্ুঘবটনোে ফনহত বযফি পশোকসন্তপ্ত েফ বো ও
বন্ধুবোন্ধবরদ্ িনয তথ্যোবলী ও ে োমশব)
আেনো ফপ্রেিন ফদ্ এই ধ রন ঘটনো িরল মৃতুযব ে কর ন তোহরল েুফলশী তদ্রন্ত প্রথ্ম ফদ্রক
প্রকোশনোটি একটি কফে আেনো েুফলশ িযোফমফল ফলেোাঁরিো অফিসো হেত আেনোরক প্রদ্োন ক রবন।
ফ শু বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক িারো মৃতযয
ফশশু বো অপ্রোপ্ত বেস্ক বোচ্চো আকফিক বো অনোকোফিত মৃতুয িরল সংফিষ্ট ফেতোমোতো প মো োত্মক
পশোক ও মোনফসক চোরে পভোরগন পসটি প্রফকউর ট ফিসকযোল অনুধোবন কর ।
ফশশু বো অপ্রোপ্ত বেস্ক বোচ্চোটি মৃতুয ঘটনোটি ফদ্ প্রফকউর ট ফিসকযোরল পগোচর আনো হে তোহরল
পসই মৃতুয কো েটি ফচফিত ক রত আর ো তদ্ন্ত ক ো ফনরদ্ব শ প্রদ্োন ক ো হরত েোর । প্রফকউর ট
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ফিসকযোল হেত এমন ফসদ্ধোন্ত প্রদ্োন ক রত েোর ন প
দ্ কো ।

ফবষেটি

মেনো তদ্ন্ত ে ীক্ষো সম্পন্ন ক ো

ময়না তদন্ত পেীো
সকল সরেহিনক মৃতুয পক্ষরে প্রফকউর ট ফিসকযোল একটি মেনো তদ্ন্ত ে ীক্ষো সম্পন্ন ক ো ফনরদ্ব শ
প্রদ্োন ক রবন; প্রোথ্ফমক ে বতী তদ্রন্ত ের ও অস্পষ্ট সব মৃতুয ঘটনোগুরলোরতও মেনো তদ্রন্ত
ফনরদ্ব শ পদ্েো হরব; প সব মৃতুয ঘটনো বযোেোর উরেগ রেরে পসসব অনযোনয ফকেু ফকেু পক্ষরেও
মেনো তদ্ন্ত সম্পরন্ন ফনরদ্ব শ পদ্েো হরব।
প্রফকউর ট ফিসকযোরল পগোচ ীভূ ত হবো ে ে ই থ্ো সম্ভব শীঘ্রই একটি মেনো তদ্ন্ত ে ীক্ষো
সম্পন্ন ক ো হরব এবং অফধকোংশ পক্ষরে পসটি ফনহত হবো করেক ফদ্রন মরধযই সম্পন্ন হরব।
মৃতুয খ্ব েোবো ে মেনো তদ্ন্ত ে ীক্ষো সম্পন্ন ক ো হরব ফকনো পসই ফসদ্ধোন্ত গ্রহে প্রফকউর ট
ফিসকযোরল বযোেো । ফদ্ও এরক্ষরে আেনো সম্মফত পনবো দ্ কো হে নো তবুও ফবষেটি প
প্রফকউর ট ফিসকযোরল কোরে প রত েোর এমনটি আেনোরক িোনোরনো হরল আেনো পকোন উরেগ ফদ্
থ্োরক তোহরল পসটি আেফন েুফলশ বো ফচফকৎসকগনরক িোনোরবন, প্রফকউর ট ফিসকযোল উরেরগ
ফবষেটি সববদ্ো ফবরবচনো কর পদ্খ্রবন।
সনোিক ে
মেনো তদ্ন্ত সম্পন্ন ক ো েূরবব অরনক সমে ম রদ্রহ েফ চে ফনেবরে িনয একটি আনুষ্ঠোফনক
প্রফক্রেো সম্পন্ন ক ো হরত েোর । এ কমবটি অবশযই এমন কোর ো েো ো সম্পোদ্ন ক ো হরব ফ ফন িীফবত
থ্োকোকোলীন সমে মৃত বযফিটিরত ফচনরতন। ফবষেটি প খ্োরন সরেহিনক মরন হরব পসরক্ষরে ম রদ্হটি
দ্ুিন বযফি েো ো সনোি ক ো দ্ কো হরব।
এটি সম্পোদ্রন িনয সোধো েত ফনহত বযফি একিন সবরচরে ফনকট আত্মীেরক অনুর োধ ক ো হরব
ফদ্ও অনয কোর ো েো ো ম রদ্হটি সনোি ক ো প রত েোর । এই প্রফক্রেোটি সম্পন্ন ক রত সচ োচ
শবোগোর প রত হরব প খ্োরন মেনো তদ্ন্ত ে ীক্ষো সম্পন্ন ক ো হে। উেফস্থত েুফলশ অফিসো গরন
ফনকট সনোিক ে ফনফিত ক রত হে এবং প্রোেশই পসটি েযোথ্লফিষ্টরকও িোনোরত হে। অেফ হো ব এই
প্রফক্রেোটি সম্পন্নকোলীন সমরে ফনহরত আত্মীেস্বিরন সোহো যোরথ্ব ও মোনফসক পবদ্নো হ্রোরস সবফকেু ই
ক ো হরব।

দ্শবন ও ে ীক্ষো অনুমফত
স্কটলযোরন্ড পক্ষরে ফকেু ফকেু েফ ফস্থফতরত প্রফকউর ট ফিসকযোল একিন েযোথ্লফিষ্টরক শবরদ্হটিরক
কোটো পেড়ো েফ বরতব ‘দ্শবন ও মেনো তদ্রন্ত অনুমফত প্রদ্োন’ এ অনুর োধ িোনোরত েোর । এরক্ষরে
েযোথ্লফিষ্ট প টি ক রবন তো হল শবরদ্হটিরক বোফহযকভোরব স ত্ন ও েুঙ্খোনুেুক্ষ ে ীক্ষো এবং ফনহরত
ফচফকৎসো অতীত প কর্ব ফবরবচনো কর পদ্খ্ো।
এ ধ রে ে ীক্ষো উে ি
ু ফকনো পসটি ফনেবে ক ো বযোেো সংফিষ্ট েযোথ্লফিরষ্ট উে বতব োে কো ে
মৃতুয কো ে প্রতযেরন ‘তোরদ্ সবরচরে ভোরলো জ্ঞোন ও ফবশ্বোসমরত’ পসটি প সঠিক এই পঘোষেোটি
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পদ্বো ফতফনই হরলন পেশোগত দ্োে দ্োফেত্ব প্রোপ্ত বযফি। তোরদ্ ফসদ্ধোন্ত অবশযই সমথ্বনর োগয হরত হরব
তরব পসটি ফনহত বযফি আত্মীে ফহরসরব শুধুমোে আেনো ও COPFS এ ফনকট নে ব ং তো
তোরদ্ পেশোগত সহকমী ও পেশোিীবী সংস্থো প মন পিনোর ল পমফর্রকল কোউফিরল কোরেও
সমথ্বনর োগয হরত হরব।
কোটো পেড়ো ফবহীন মেনো তদ্রন্ত ফবকল্প অনযোনয কলোরকৌশল
ু োরিয অনযোনয অংরশ প খ্োরন ‘দ্শবন ও অনুমফত (ফভউ এন্ড গ্রোন্ট)’ মেনো তদ্রন্ত সুফবধো পনই
ি
পসখ্োরন মৃতুয কো ে ফনেবরে পচষ্টোে কোাঁটো পেড়ো ফবহীন অনযোনয কলোরকৌশল প্ররেোগ েূববক মেনো
তদ্ন্ত সম্পন্ন ক ো ফবষেটি ফবরবচনো ক ো হে, উদ্োহ েস্বরূে শবরদ্হটি স্কযোফনং এ পক্ষরে
মযোগরনটিক প সরনি ইরমফিং (এম আ আই) েদ্ধফত বযবহো । স্কটলযোরন্ড কমব ত েযোথ্লফিষ্টরদ্
মোরঝ এ ফবষরে প মতোমত ফবদ্যমোন আরে পসটি হল এমন প এই েদ্ধফতটি শুধুমোে পসসব পক্ষরে
প্রর োিয হরব প ফবষেগুরলো তো ো ইফতমরধয ফবরবচনো কর পদ্রখ্রেন পসগুরলো এবং োরদ্ অফধকোংশ
পক্ষরে ‘দ্শবন ও অনুমফত’ মেনো তদ্ন্ত সম্পরন্ন মোধযরম পর্থ্ সোটিবফিরকট প্রদ্োন ক ো হরেরে পসগুরলো।
অতএব, মৃতুয কো ে ফনেবরে স্কযোফনং েদ্ধফত অনুস ে বতব মোরন স্কটলযোরন্ড পক্ষরে উে ুি েন্থো
ফহরসরব ফবরবচনো ক ো হে নো।
টিসুয বো কলো ও নমুনো সংগ্রহ
মেনো তদ্ন্ত ক ো হরল শবজ্ঞোফনক ে ীক্ষো ফন ীক্ষো কোরি িনয প্রোেশই সোমোনয িীবতোফিক নমুনো
োখ্ো হরত েোর
ো মরধয হরত েোর টিসুয বো কলো নমুনো। মৃতুয কো ে ফচফিত ক রত
েযোথ্লফিষ্টরক সোহো য ক রত এটি পনেো হে। এ সংক্রোন্ত সব অনুসন্ধোন সম্পন্ন হবো ে নমুনোটি
ফচফকৎসো সংক্রোন্ত দ্ফলরল অংশ ফহরসরব োখ্ো হরব।
সং ফক্ষত অঙ্গসমূহ
োরত কর অঙ্গটিরক আর ো েুঙ্খোনুেুঙ্খভোরব ে ীক্ষো ক ো োে পসিনয অল্প ফকেু পক্ষরে েযোথ্লফিষ্ট এমন
ফসদ্ধোন্ত ফনরত েোর ন প অঙ্গটি শবরদ্হ পথ্রক সফ রে পিলরত হরব। অঙ্গ ে ীক্ষো িনয মোরঝ মরধয
করেক সপ্তোহ ে বন্ত সমে পলরগ প রত েোর এবং অরনকসমে করেক মোসও পলরগ প রত েোর । আেনো
ফপ্রেিরন শবরদ্হটি আেনো কোরে ফিফ রে পদ্বো ে ফদ্ অঙ্গটি আলোদ্োভোরব প রখ্ পদ্বো দ্ কো
হে তোহরল পসটি িোনোরত প্রফকউর ট ফিসকযোল আেনো সোরথ্ প োগোর োগ ক রবন এবং প্রফক্রেোটি
সম্পরকব আেনোরক আর ো ফবিোফ ত বযোখ্যো ক রবন।
অঙ্গ ও টিসুয বো কলো দ্োন
মৃতুয বযফিটি ফদ্ তো অঙ্গ বো টিসুয দ্োন ক ো ইেো প্রকোশ কর থ্োরকন তোহরল প খ্োরন প্রর োিয
পসসব পক্ষরে সববদ্ো শবরদ্হটি মেনো তদ্ন্ত ে ীক্ষো েূরবব পসই ইেোটি েূ ে ক ো হরব। অঙ্গ এবং/বো
টিসুয প্রফতস্থোেরন বযোেোর প সব পক্ষরে মনফস্থ ক ো হরেরে পসসরব উে কোি ক ো িনয
COPFS ও স্কটিশ ট্রোিপ্ল্যোন্ট গ্রুরে মরধয সম্মত একটি চু ফি রেরে।
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হোসেোতোল কতৃব ক মেনো তদ্ন্ত ে ীক্ষো
আেনো ফপ্রেিন হোসেোতোরল মৃতুয ে ও পসটি প্রফকউর ট ফিসকযোরল ফনকট িোনোরনো ে তো ো
ফদ্ ফসদ্ধোন্ত পনন প মৃতুয প্রোথ্ফমক কো ে ফনেবরে ে বতী পকোন েদ্রক্ষে বো তদ্রন্ত দ্ কো পনই
তরব পসরক্ষরে এমনটি হরত েোর প হোসেোতোলটি ফচফকৎসো সংক্রোন্ত কো রে হেত একটি মেনো তদ্ন্ত
সম্পন্ন ক রত চোইরত েোর । উদ্োহ েস্বরূে পসটি হেত ফচফকৎসো সংক্রোন্ত গরবষেো ও প্রফশক্ষে
সহোেতো উরেরশয ক ো হরত েোর । এসব েফ ফস্থফতরত হোসেোতোল কতৃব ক েফ চোফলত মেনো তদ্রন্ত
পক্ষরে প্রফকউর ট ফিসকযোল সোধো েত তোরদ্ পকোন আেফত্ত িোনোরব নো তরব এখ্োরন উরেফখ্ত মেনো
তদ্রন্ত বোইর হোসেোতোল কতৃব ক অনয পকোন ধ রে মেনো তদ্ন্ত ক রত চোইরল পসিনয আেনো কোে
পথ্রক সম্মফত পনবো দ্ কো হরব।
মেনো তদ্ন্ত ে ীক্ষোে আেফত্ত িোনোরনো
মেনো তদ্ন্ত সম্পন্ন হরত পদ্খ্ো ফবষেটি প মোনফসক ফবে বরে কো ে হরত েোর , এবং েোশোেোফশ প
পকোন ে ীক্ষো িলোিল িোনরত অরেক্ষো কো রে সমোফহত ক ো প্রফক্রেোটিরত ফবলম্ব হরল পসটি
পশোকসন্তপ্ত বন্ধুবোন্ধব ও েফ বোর িনয প অসুফবধো সৃফষ্ট ক রত েোর পসটি প্রফকউর ট ফিসকযোল
অনুধোবন ক রত েোর ন।
এেোড়ো প্রফকউর ট ফিসকযোল স্কটলযোন্ড বযোেী প্রচফলত নোনো ধমব ও সংস্কৃ ফত ফবশ্বোস ও তোরদ্ স্ব স্ব
প্ররেোিন ও চোফহদ্ো প্রফতও সংরবদ্নশীল।
প পকোন কো রে আেফন ফদ্ মেনো তদ্ন্ত ে ীক্ষো সম্পরন্ন ফবর োধী হন তোহরল আেনো েরক্ষ থ্ো
সম্ভব শীঘ্রই পসটি অনুগ্রহ েূববক সংফিষ্ট ফচফকৎসক এবং/বো েুফলশরদ্ রক িোনোরবন।
মেনো তদ্ন্ত ে ীক্ষো সম্পন্ন ক ো ফনরদ্ব শ পদ্েো হরব ফকনো পসটি ফবরবচনো িনয প্রফকউর ট ফিসকযোল
আেনো মতোমত ও ফবশ্বোসরক সববদ্ো ফবরবচনোে পনরবন এবং আেনো ইেোটিরক সববদ্ো সম্মোরন সোরথ্
পদ্খ্রবন। দ্ুভবোগযবশত সব সমে এই সব ইেো ম বোদ্ো পদ্েো সম্ভব হরে ওরঠ নো, আ অরনক সমে সব
ফকেু ঊরবব একটি মেনো তদ্ন্ত ে ীক্ষো দ্ কো হে ফবরশষত মৃতুয ঘটনোটি খ্ন সরেহিনক মরন
হে।
ধমীে ও সোংস্কৃ ফতক ফবশ্বোস
মেনো তদ্ন্ত ে ীক্ষো সম্পরন্ন সমে লোগো বযোেো টি ফনরে প্রফকউর ট ফিসকযোল ো ো SFIU এ
মরধয কোি কর ন তো ো ও েযোথ্লফিষ্টগন ো ো ে ীক্ষো সম্পন্ন কর ন তোরদ্ উভেই প সব ফবশ্বোরস
মোনুষরদ্ সোংস্কৃ ফতক ও ধমীে বোধযবোধকতো অনু োেী মোনুষ মৃতুয ে
থ্ো সম্ভব শীঘ্রই সমোফহত
ক ো বোধযবোধকতো রেরে পস বযোেোর সম্পূেব অবগত আরেন। ফনহরত ধমব েফ চে িোনো পগরল
ফনকটোত্মীেরদ্ কোরে ম রদ্হটি থ্ো সম্ভব শীঘ্রই পি ত ফদ্রত সঙ্গত সকল প্ররচষ্টো চোলোরনো হে।
SFIU এ ফভতর প্রফকউর ট স ফিসকযোল ও েযোথ্লফিষ্টগন ো অবশযই এই লক্ষয পেোষে কর ন প
ফবরশষত সব পক্ষরে থ্ো সম্ভব শীঘ্রই সকল ে ীক্ষোসমূহ প ন সম্পন্ন ক ো োে পসটি তোরত তোরদ্ ধমব
ফবশ্বোস োই পহোক নো পকন।
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ময়না তদন্ত পেীো সম্পন্ন হবাে পে
মেনো তদ্রন্ত ে মৃতুয কো ে উরেখ্ েূববক েযোথ্লফিষ্ট পমফর্রকল সোটিবফিরকটটি ফলখ্রবন এবং এ
ে পসটি একিন সবরচরে ফনকট আত্মীরে কোরে পদ্েো হরব।
সোটিবফিরকরট ফলফখ্ত মৃতুয কো েটি মৃতুয িনয চূ ড়োন্ত ফলফেবদ্ধ কো ে হরত েোর বো নোও হরত েোর ।
মৃতুয বযোেোর ফলফেবদ্ধ কো েটি ে বতী করেক সপ্তোরহ মরধয হেত েফ বতব ন হরত েোর বো এমনফক
পসটিরক “অফনফিত” বো “অিোনো” বো এই ধ রন কো ে ফহরসরব উরেখ্ ক ো হরত েোর । এটি এিনয
ক ো হে োরত কর েযোথ্লফিষ্ট তোরদ্ ে ীক্ষো িলোিল, ি/টিসুয/অঙ্গ ফবরিষে ও েফ চোফলত
অনযোনয ে ীক্ষো ফন ীক্ষো পথ্রক প্রোপ্ত ফসদ্ধোন্তগুরলোরক এ মরধয ফবরবচনো কর পদ্খ্ো সুর োগ েোন, এবং
প্রোপ্ত এই তথ্যরক চূ ড়োন্ত মৃতুয কো ে ফহরসরব ফলফেবদ্ধ ক রত েোর ন।
পর্থ্ সোটিবফিরকট েোওেো
পর্থ্ সোটিবফিরকটটি কীভোরব েোরবন পস বযোেোর েুর ো পদ্রশ হেত স্থোনীে ফভফত্তরত েোথ্বকয থ্োকরত
েোর । ফকেু ফকেু এলোকোে, শবোগো পথ্রক েুফলশ সোটিবফিরকটটি সংগ্রহ কর ন এবং সবরচরে ফনকট
আত্মীে ফহরসরব পসটি তো ো আেনো কোরে প্রদ্োন কর ন; অনযোনয এলোকোরত অরন্তোফষ্টফক্রেো েফ চোলক
পসটি সংগ্রহ কর ন; এবং অনয ফকেু এলোকো পক্ষরে পসটি সংগ্ররহ িনয আেনোরক বযফিগতভোরব হেত
শবোগোর প রত হরত েোর ।
আেনো এলোকোরত কীভোরব এটি েোওেো োে পস বযোেোর আেনো অরন্তোফষ্টফক্রেো েফ চোলক আেনোরক
ে োমশব প্রদ্োন ক রত েো রবন এবং মৃতুয ফনবন্ধরন বযোেোর তথ্য তো ো আেনোরক িোনোরত েো রবন।
একটি মৃতুয বযোেোর কীভোরব ফনবন্ধন ক রত হে পস সংক্রোন্ত আর ো তথ্যোবলী National
Records of Scotland (NRS) (নযশনোল প কর্ব অি স্কটলযোন্ড (এন আ এস) পথ্রক েোওেো
োরব।
সবরচরে ফনকটোত্মীে পর্থ্ সোটিবফিরকটটি হোরত েোবো ে সোধো েত প্রফকউর ট ফিসকযোরল উে
শবরদ্হটি আইনগত দ্োেদ্োফেত্ব বহোল থ্োকরব নো।
েফ ফস্থফত ফবরবচনোে আর ো তদ্ন্ত কমব সম্পরন্ন িনয অল্প ফকেু পক্ষরে প্রফকউর ট ফিসকযোরল কোরে
শবরদ্রহ দ্োেদ্োফেত্ব দ্ীঘব সমরে িনয হেত োখ্ো দ্ কো হরত েোর । এটি শুধুমোে খ্ুব অল্প ফকেু
সংখ্যক মৃতুয পক্ষরে হে খ্ুব সম্ভবত প খ্োরন মৃতুযটিরক সরেহিনক ফহরসরব মরন ক ো হে। এমনটি
ফদ্ প্ররেোিন হে তোহরল সংফিষ্ট েুফলশ বো প্রফকউর ট ফিসকযোল আেনোরক পসটি অবফহত ক রবন।
নফথ্ভু ি মৃতুয কো রে েফ বতব ন
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মেনো তদ্ন্ত ে ীক্ষোটি সম্পন্ন হবো সোধো েত 6 পথ্রক 8 সপ্তোহ ে সম্পূেব মেনো তদ্ন্ত প্রফতরবদ্নটি
েোওেো োরব।
মূল পর্থ্ সোটিবফিরকরট ফলফেবদ্ধ মৃতুয কো ে ফদ্ েফ বতব ন ক রত হে তোহরল পসটি মেনো তদ্ন্ত
সম্পন্ন হবো সোধো েত 6 পথ্রক 8 সপ্তোরহ মরধয ক ো হরব। ফলফেবদ্ধ মৃতুয কো ে ফদ্ েফ বতব ন
হে তোহরল থ্ো সম্ভব শীঘ্রই েফ বতব নটি প্রফকউর ট ফিসকযোল ফচঠি মোধযরম সবরচরে ফনকট
আত্মীেরক িোফনরে পদ্রবন।
মৃতুয চূ ড়োন্ত কো ে ফনেবরে ফবলরম্ব ফবষেটি প েফ বোর িনয মোনফসক পবদ্নো কো ে হরত েোর
পসটি প্রফকউর ট ফিসকযোল অনুধোবন ক রত েোর ন তরব এটি প্রফক্রেোটি সম্পরন্ন একটি অেফ হো ব
ফদ্ক।

ফলফেবদ্ধ মৃতুয কো রে পকোন েফ বতব ন হরল পস বযোেোর আেনো ক নীে ফকেু পনই কো ে আেনো
েক্ষ পথ্রক প্রফকউর ট ফিসকযোল নযোশনোল প কর্ব অি স্কটলযোন্ডরক িোফনরে পদ্রবন ো ো এ ে
সংফিষ্ট স্থোনীে িন্ম, মৃতুয ও ফববোহ ফনবন্ধরক কোরে প্ররেোিনীে সংরশোধনটি িোফনরে পদ্রবন।
সংরশোফধত মৃতুয কো ে উরেখ্ েূববক নতু ন আর কটি পর্থ্ সোটিবফিরকট আেফন কীভোরব েোরবন পস
বযোেোর স্থোনীে ফনবন্ধক আেনোরক ে োমশব প্রদ্োন ক রত েো রবন। নতু ন সোটিবফিরকট প্রস্তুত রেরে
এই মরমব NRS এ কোে পথ্রক একটি ফচঠি নো েোওেো ে বন্ত অনুগ্রহ েূববক স্থোনীে ফনবন্ধরক সোরথ্
প োগোর োগ ক রবন নো।
সবরেরয় ফনিট আত্মীয়স্বজনরদে জনয তথ্য পাওয়াে বরোবি
ফপ্রেিরন মৃতুয তদ্রন্ত সোরথ্ সম্পফকব ত প্রস্তুতকৃ ত তথ্যোবলী, প মন মেনো তদ্রন্ত প্রফতরবদ্ন বো
সড়ক দ্ুঘবটনোে মৃতুয পক্ষরে দ্ুঘবটনো তদ্ন্ত প্রফতরবদ্ন েফ বো টি পেরত চোইরল পসগুরলো একটি কফে
প্রফকউর ট ফিসকযোল তোরদ্ রক প্রদ্োন ক রবন।
প সব েফ ফস্থফতরত তথ্য িোনোরনো হরল মৃতুয সোরথ্ সম্পফকব ত অফভ ুি বযফি ফবরুরদ্ধ চলমোন বো
ঝু রল থ্োকো মোমলোটি কমবক্রম বযোহত হরত েোর শুধুমোে পসসব েফ ফস্থফতরত প্রফকউর ট ফিসকযোল
অনুর োধকৃ ত র্কুরমন্ট প্রদ্োন ক রবন নো। তরব অে োধ তদ্ন্ত প্রফক্রেো সম্পন্ন হবো ে এই ধ রন
অনুর োধকৃ ত তথ্যোবলী েফ বোর কোরে প্রদ্োন ক ো হরব।
প্রফতরবদ্রন উরেফখ্ত তথ্যোবলী আেনো মোনফসক ফবে বরে কো ে হরত েোর এই ফবষেটি মোথ্োে
প রখ্ই এই তথ্যোবলী প্রদ্োরন পক্ষরে তটু কু সম্ভব সংরবদ্নশীলতো বিোে োখ্ো োে প্রফকউর ট
ফিসকযোল পসটি ফনফিত ক রবন। উদ্োহ ে স্বরূে, মেনো তদ্ন্ত প্রফতরবদ্নটি ভোষো হল ফচফকৎসো
ফবজ্ঞোরন , এবং শুধুমোে পস কো রেই এটি েরড় পদ্খ্ো পবদ্নোদ্োেক ও বুঝরত কঠিন মরন হরত েোর ।
আেনো পিনোর ল প্রোফিশনো (ফিফে) হেত আেনো েরক্ষ প্রফতরবদ্নটি গ্রহে ক রত েোর ন এবং
ফতফন এ েফ ভোষো আেনোরক বুফঝরে ফদ্রত েো রবন। আেফন এমনটি চোইরল অনুগ্রহ েূববক স্কটিশ
িযোটোফলটিস ইনরভফিরগশন ইউফনট দ্লরক আেনো ফিফে নোম ও ঠিকোনো িোনোরবন এবং ে বতীরত
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প্রফকউর ট ফিসকযোল প্রফতরবদ্নটি একটি কফে আেনো বোসো ঠিকোনোে নো েোঠিরে ফিফে কোরে
েোঠোরনো বরেোবি ক রব।
আরো তদন্ত
মৃতুয কো ে িোনরত েো ো ে ফকেু ফকেু তদ্ন্ত কমবক্রম পশষ হরে োে, তরব অরনক মৃতুয তদ্রন্ত
পক্ষরে আর ো তথ্য িোনো প্ররেোিরন অরনকসমে দ্ীঘব পমেোদ্ী তদ্রন্ত দ্ কো হে ো মরধয রেরে
িটিল পকৌশলগত ও ফচফকৎসো সংক্রোন্ত ফবষে এবং ফবরশষজ্ঞ মতোমত চোওেো মত ফবষেগুরলো।
প্রফকউর ট ফিসকযোরল তদ্ন্ত সম্পরন্ন ে িযোটোল এফিরর্ন্ট ইঙ্কুেযোফ (এি এ আই) তদ্ন্ত
েফ চোলনো ক ো হরত েোর ।
মো োত্মক দ্ুঘবটনো বযোেোর তদ্ন্ত
একটি মো োত্মক দ্ুঘবটনো তদ্ন্ত হল আদ্োলরত এক ধ রন শুনোফন প টি প্রকোরশয মৃতুয কো েটি তদ্ন্ত
কর । শুনোফনটি একিন পশফ রি সভোেফতরত্ব েফ চোফলত হে এবং এটি সোধো েত পশফ ি পকোরটব
অনুফষ্ঠত হে। কমবস্থরল দ্ুঘবটনো কো রে ফদ্ কোর ো মৃতুয হে বো আইফন পহিোিরত থ্োকো সমে ফদ্
মৃতুয হে প মন কো োগোর বো েুফলরশ পহিোিরত থ্োকোকোলীন সমে তোহরল পসরক্ষরে একটি িযোটোল
এফিরর্ন্ট ইঙ্কুেো ী েফ চোফলত হরব। অনযোনয পক্ষরেও FAI তদ্ন্ত ক ো প রত েোর ফদ্ COPFS মরন
কর প পসটি িনস্বোরথ্ব ক ো দ্ কো । মৃতুয
থ্ো শীঘ্রই সম্ভব COPFS একটি FAI সম্পন্ন ক রত
চোে।

FAI এ উরেশয হল মৃতুযরক পকন্দ্র কর েফ ফস্থফতটিরক ে ীক্ষো কর পদ্খ্ো এবং িনসোধো রে উরেগ
বো ফন োেত্তো পকোন কো ে ফচফিত ক ো এবং ভফবষযরত মৃতুয ও দ্ুঘবটনো প্রফতর োধ ক ো। একটি FAI
প্রফক্রেো সম্পন্ন ক রত সোক্ষী সোবুদ্ পিোগোড় ও তথ্য প্রমোে প্রদ্োরন অগ্রেী ভূ ফমকো েোলরন প্রফকউর ট
ফিসকযোরল দ্োে দ্োফেত্ব রেরে, ফদ্ও আগ্রহী অনযোনয েক্ষগেও তোরদ্ আত্মেক্ষ সমথ্বন ও
সোক্ষীরদ্ রক পি ো ক রত েোর ন।
FAI এ পশরষ একিন পশফ ি একটি োে পঘোষেো ক রবন। োরে ো অন্তভুব ি থ্োকরব:






পকোথ্োে ও কখ্ন মৃতুযটি সংঘটিত হরেরে
মৃতুয কো ে
এমন ফকেু েূবব সতকব তো ো মোধযরম মৃতুযটি প্রফতর োধ ক ো প রতো
েদ্ধফতগত পকোন ক্রুটি ো িরল মৃতুযটি হরেরে বো প টি মৃতুয িনয দ্োেী
মৃতুয ঘটনোটি সোরথ্ সম্পফকব ত আ অনয পকোন তথ্য
পকোন ত্রুটি উদ্ঘোটন বো বযফিফবরশষরক পদ্োষোর োে FAI এ কোরি আওতোে েরড় নো।
প্রফিউরেটে ফিসিযারলে সারথ্ শ াগার াগ
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মৃতুয ফবষেটি িোনোরনো েূরবব
প্রফকউর ট ফিসকযোরল ফনকট আেনো ফপ্রেিরন মৃতুয সংবোদ্টি িোনোরনো েূরবব প েুফলশ
অফিসো বো ফচফকৎসক ফ ফন মৃতুয সংবোদ্টি অবফহত ক ো কোি ক রেন সববপ্রথ্ম ফতফনই আেনো
ফিজ্ঞোসোগুরলো উত্তর সহোেতো ক রত েো রবন। আেনো পকোন প্রশ্ন, মন্তবয ও উরেরগ ফবষেগুরলো
ফতফন প্রফকউর ট ফিসকযোলরক িোনোরবন।
মৃতুয ঘটনোটি িোনোরনো ে
প্রফকউর ট ফিসকযোরল কোরে আেনো ফপ্রেিরন মৃতুয ঘটনোটি িোনোরনো ে আেফন ফদ্
ফবষেটি ফনরে তোরদ্ সোরথ্ আর ো আলোে আরলোচনো ক রত চোন বো আেনো
ফদ্ বোড়ফত তরথ্য
দ্ কো হে তোহরল অনুগ্রহ েূববক অফিস চলোকোলীন সমরে মরধয আমোরদ্ ইনকুেোফ েরেরন্ট
মোধযরম স্কটিশ িযোটোফলটিস ইনরভফিরগশন ইউফনরট সোরথ্ 0300 020 3000 নম্বর পটফলরিোন
কর SFIU এ সোরথ্ কথ্ো বলরত চোইরবন। একটি প িোর ি নম্ব থ্োকরল পসটি অেোর ট রক
িোনোরল ফতফন আেনো সোহোর য ফ ফন সবরচরে উে ুি তোাঁ সোরথ্ আেনোরক সংর োগ ঘটিরে ফদ্রত
েো রবন।
মোমলোটি আদ্োলরত পগরল, মেনো তদ্ন্ত সম্পন্ন হবো ে আর ো তদ্রন্ত দ্ কো হরল বো একটি িযোটোল
এফিরর্ন্ট ইঙ্কুযেোফ ক ো হরল COPFS Victim Information and Advice (VIA)
(COPFS ফভফিম ইনিরমবশন এন্ড এর্ভোইি (ফভ আই এ) এ কমী ো আেনো সোরথ্ প োগোর োগ
ক রবন। VIA কমী ো মোমলোটি অগ্রগফত ফবষরে আেনোরক তথ্য িোনোরত েো রব এবং সহোেতো
প্রদ্োনকো ী এরিফিরদ্ সোরথ্ তো ো আেনোরক প োগোর োগ কফ রে ফদ্রত েো রবন।
পিৌিদ্োফ মোমলো সম্ভোবনো থ্োকরল বো িযোটোল এফিরর্ন্ট ইঙ্কুযেোফ ফচন্তোভোবনো ক ো হরল বো সড়ক
দ্ুঘবটনো কো রে মৃতুয হরল থ্ো সম্ভব শীঘ্রই সঙ্গত সমরে মরধয প্রফকউর ট ফিসকযোরল সোরথ্ পদ্খ্ো
ক ো িনয ফনকটতম আত্মীেরদ্ রক আমন্ত্রে িোনোরনো হরব। তদ্ন্ত চলোকোলীন সমেবযোেী প্রফকউর ট
ফিসকযোল ফনহরত েফ বোর
ফনকটতম আত্মীেস্বিনরদ্ সোরথ্ ফলেোাঁরিো বো প োগোর োগ বিোে
োখ্রবন োরত কর প পকোন অগ্রগফত ফবষেটি তোরদ্ রক িোনোরনো োে ও পকোন ধ রন ফসদ্ধোন্ত
গ্রহরে সমে তোরদ্ মতোমতগুরলোরক োরত স রত্ন ফবরবচনো োরত ফনফিত ক ো োে পসিনয।

স্কটিশ িযোটোফলটিস ইনরভফিরগশন ইউফনট
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শ ািসন্তপ্ত পফেবারেে জনয সহায়তা ও তথ্য প্রদারনে বরোবি
The Scottish Cot Death Trust (দ্য স্কটিশ কট পর্থ্ ট্রোি)
স্কটিশ কট পর্থ্ ট্রোি (এস ফস ফর্ টি) হল একটি দ্োতবয সংস্থো ো ো একিন বোচ্চো আকফিক ও
অপ্রতযোফশত প্রোেহোফন কো রে পশোকোতব েফ বো রদ্ সহোেতো ও তথ্য প্রদ্োন প্রদ্োন কর । এসব
েফ বো রদ্ সহোেতো িনয প খ্োরন প্রর োিয এ ধ রে েফ বো রদ্ ফবিোফ ত প্রদ্োরন মরধয ফদ্রে
COPFS SCDTপক সহোেতো প্রদ্োরন সম্মফত হরেরে োরত কর সোহো য ও ে োমরশব প্রিোবনো ফনরে
SCDT েফ বো রদ্ সোরথ্ প োগোর োরগ সক্ষম হে।
প্রফকউর ট ফিসকযোরল কোরে একিন অপ্রোপ্ত বেস্ক বোচ্চো মৃতুয ফবষেটি িোনোরনো ে অে োধ
মূলক পকোন কমবকোরে সোরথ্ মৃতুয সংফিষ্টতো বো সরেহ নো থ্োকরল পসরক্ষরে মৃতুয দ্ুই বো ফতন ফদ্রন
মরধয প্রফকউর ট ফিসকযোল েফ বোর কোরে একটি ফচঠি েোঠোরব, ফচঠিরত তোরদ্ ফবিোফ ত SCDT
এ কোরে প্রদ্োরন প্রিোবনো থ্োকরব ফদ্ পসটিরত েফ বো টি পকোন আেফত্ত নো থ্োরক। ফচঠিটি সোরথ্
“Support for families after the sudden and unexpected death of a
baby or young child” (“সোরেোটব ি িযোফমফলি আিটো দ্য সোরর্ন এন্ড আনএিরেকরটর্
পর্থ্ অি এ পবফব অ ইেং চোইল্ড”) নোমক SCDT এ একটি ফলিরলট থ্োকরব। ট্রোিটি সোরর্ন
আনএিরেকরটর্ পর্থ্ ইন ইনিযোফি (এস ইউ ফর্ আই) এ সোরথ্ সম্পৃি পেশোিীবীরদ্ ফশক্ষোদ্ীক্ষো ও
প্রফশক্ষেও প্রদ্োন ক রত েো রব।
The Scottish Association for Mental Health (SAMH) দ্য স্কটিশ এরসোফসরেশন ি
পমন্টোল পহল্
থ্ (এস এ এম এইচ)
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SAMH হল একটি স্কটিশ দ্োতবয সংস্থো ো ো স্কটলযোরন্ড িনসোধো রে মোনফসক স্বোরস্থয উন্নেরন
কমব ত।
আত্মহতযো প্রফতর োরধ তোরদ্ িোতীে কমবসচ
ূ ী অংশ ফহরসরব তো ো “After a Suicide” (“আিটো
এ সুইসোইর্”) নোমক একটি প্রচো েে প্রকোশ কর রে। আত্মহতযো কো রে ফনহত েফ বোর ফনকটতম
আত্মীেস্বিনরদ্ প সব বোিবমুখ্ী সমসযো মুরখ্োমুফখ্ হরত হে পসটি, দ্ুফববষহ মোনফসক অবস্থো
বযোেোর কথ্োবলো ও প সব স্থোরন সোহো য েোওেো োে পসগুরলো বযোেোর তথ্য প্রদ্োন েূববক তো ো
সোহো য ক ো উরেশয পেোষে কর । প্রকোশনটি একটি অংরশ প্রফকউর ট ফিসকযোরল ভূ ফমকো
বযোেোর তথ্য পদ্েো আরে এবং আত্মহতযো তদ্রন্ত সোরথ্ সংফিষ্ট প্রধোন প্রধোন সংস্থোরদ্ প্রদ্ত্ত বিবয
ফভফর্ও আকোর পদ্েো আরে।
Cruse Bereavement Care Scotland (ক্রস ফবর ভরমন্ট পকেো স্কটলযোন্ড)
ক্রুস ফবফ ভরমন্ট পকেো স্কটলযোন্ড হল একটি দ্োতবয সংস্থো ো ো ফপ্রেিরন মৃতুযরত পশোকোতব প
কোউরক তোরদ্ পশোক ও ক্ষফত কোটিরে ওঠো বযোেোর সোহোর য প্ররচষ্টো চোলোে। ফপ্রেিরন মৃতুযরত
পশোকোতব পলোকিনরদ্ ফবনোমূরলয পসবো প্রদ্োরন ক্রুস মূলত পস্বেোরসবকরদ্ মোধযরম কোি কর । মৃতুয
পশোক ও ক্ষফত উে ক্রুস বযফি ও প্রফতষ্ঠোনরদ্ রক ফশক্ষোদ্ীক্ষো ও প্রফশক্ষে প্রদ্োন কর । COPFS
কমী োও এই প্রফশক্ষে প্রোপ্তরদ্ মরধয রেরে।
Petal (People Experiencing Trauma and Loss) (পেটোল (ফেেল এিফেফ রেফিং
ট্রু মো এন্ড লস)
খ্ুন ও আত্মহতযো কো রে ফনহরত েফ বো ও বন্ধুবোন্ধবরদ্ িনয পেটোল বোিবফভফত্তক ও মোনফসক
সহোেতো, এর্রভোরকফস, দ্লীে ফভফত্তক সহোেতো ও কোউরিফলং েফ রষবো প্রদ্োন কর ।
Victim Support Scotland (ফভফিম সোরেোটব স্কটলযোন্ড)
অে োরধ ফশকো পলোকিনরদ্ সোহো যোরথ্ব ফভফিম সোরেোটব স্কটলযোন্ড হল স্কটলযোরন্ড একটি
শীষবস্থোনীে দ্োতবয সংস্থো। অে োরধ ফশকো বযফি, সোক্ষী ও আদ্োলরত োরবন ফনহত বযফি এমন
আত্মীেস্বিন ও অে োরধ ক্ষফতগ্রি অনযরদ্ রক এ ো মোনফসক সহোেতো, বোিবসম্মত সোহো য ও
গুরুত্বেূেব তথ্যোবলী প্রদ্োন কর থ্োরক। কফমউফনটি ফভফত্তক ভু িরভোগী ও ইেুথ্ িোফিস সোফভব স ও
আদ্োলত ফভফত্তক উইটরনস সোফভব রস মোধযরম এই েফ রষবোটি পস্বেোরসবীরদ্ সমন্বরে ফবনোমূরলয,
পগোেনীেতো বিোে প রখ্ প্রদ্োন ক ো হে।
Scotland’s Campaign against Irresponsible Drivers (SCID) (স্কটলযোন্ডড্
স
কযোরম্পন এরগরনি ই র স্পফিবল ড্রোইভো (এস ফস আই ফর্)
SCID সড়ক দ্ুঘবটনোে ফনহরত েফ বো বো আহত ভু িরভোগীরক বোিবসম্মত ও মোনফসক সহোেতো
প্রদ্োন ক ো উরেশয পেোষে কর । ো ো ফনরি ো েূরবব পশোকোতব হরেরেন তোরদ্ মোধযরমই এই সহোেতো
প্রদ্োন ক ো হে। ফনফদ্ব ষ্ট সমে সীমো পবরধ নো ফদ্রেই এই সহোেতো প্রদ্োন ক ো হে।
Interfaith Scotland (ইন্টো রিইথ্ স্কটলযোন্ড)
নোনো ধমব ও ফবশ্বোরস মোনুরষ মরধয ধমীে, িোতীে ও সোমোফিক গুরুত্বেূেব ফবষেসমূহ ফনরে এরক
অের
সোরথ্ আলোে আরলোচনো িনয ইন্টো রিইথ্ স্কটলযোন্ড একটি পিো োম শতফ কর পদ্ে।
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ইন্টো রিইথ্ স্কটলযোন্ড তরুে সম্প্রদ্োে, মফহলো, ধমীে সম্প্রদ্োে, ধমীে পনতো, ইন্টো রিইথ্ স্কটলযোন্ড ও
স্থোনীে ইন্টো রিইথ্ দ্লগুরলো সোরথ্ মতফবফনমে সভো আরেোিন কর ।
Edinburgh Interfaith Association (EIFA) (এফর্নবোগব ইন্টো রিইথ্ এরসোফসরেশন (ই
আই এি এ)
EFIA হল একটি দ্োতবয সংস্থো ো ো এফর্নবোগব ও বৃহত্ত েফ সর ধমীে সম্প্রদ্োরে মরধয গভী
আলোে আরলোচনো সুর োগ সৃফষ্ট কর আর ো কোেো কোফে ফনরে আসো মধয ফদ্রে ধমীে সম্প্রীফত, শবফচেয
ও সকরল িনয সমোন সুর োগ সৃফষ্ট কর ো িলশ্রুফতরত এটি েো ষ্পোফ ক পবোঝোেড়ো, আস্থো, সম্মোন,
সহর োফগতো ও একটি শোফন্ত বোতব ো ফনরে আরস। তোরদ্ একটি উরেশয হল েো স্পোফ ক ধমব ফবশ্বোস ও
বহু সংস্কৃ ফত সফম্মলরন বযোেোর িনসরচতনতো ও পবোঝোেড়ো বোড়োরত িনসোধো রে মরধয জ্ঞোরন
প্রসো বৃফদ্ধ।
Scottish Council of Jewish Communities (SCoJeC) (স্কটিশ কোউফিল অি
ফিউস কফমউফনটিস (এস পকো পি ফস)
দ্য স্কটিশ কোউফিল অি িুইস কফমউফনটিস (এস পকো পি ফস) হল স্কটলযোরন্ড ইহুফদ্ সম্প্রদ্োরে
প্রফতফনফধত্বকো ী একটি সংস্থো। ফশক্ষো, স্বোস্থয ও িনকলযোেমুখ্ী সংস্থোগুরলো মরধয তথ্য স ব োহ ও
সহর োফগতো প্রদ্োরন মরধয ফদ্রে এটি ইহুদ্ী ধমব, সংস্কৃ ফত, ও সম্প্রদ্োে সম্পরকব িনসোধো রে জ্ঞোন
বৃফদ্ধরত কোি কর । এেোড়োও তো ো স কো ও অনযোনয সংফবফধবদ্ধ ও স কো ী সংস্থো কোরে
স্কটলযোরন্ড ইহুদ্ী সম্প্রদ্োরে প্রফতফনফধত্ব কর , এেোড়ো মন্ত্রী, স্কটিশ েোলবোরমরন্ট সদ্সয, চোচব, পট্রর্
ইউফনেরন সোরথ্ ফলেোাঁরিো বো প োগোর োগ বিোে োরখ্, ও ইহুদ্ী সম্প্রদ্োরে উে প্রভোব পিরল পসসব
ফবষরে উে কোি কর । এেোড়ো SCoJeC স্কটলযোরন্ড ইহুদ্ী ও অনযোনয সম্প্রদ্োরে মরধয
মতফবফনমে ও পবোঝোেড়ো উন্নেন কর এবং সোমযতো, সু-সম্পকব , এবং কফমউফনটি দ্লগুরলো মরধয
পবোঝোেড়ো বৃফদ্ধরত এটি অনযোনয সংস্থো ও পিকরহোল্ডো রদ্ সোরথ্ অংশীদ্োফ রত্ব ফভফত্তরত কোি কর ।
Muslim Council of Scotland (মুসফলম কোউফিল অি স্কটলযোন্ড)
মুসফলম কোউফিল অি স্কটলযোন্ড হল স্কটলযোরন্ড মুসফলম সংস্থো, মসফিদ্ ও প্রফতষ্ঠোনগুরলো একটি
সফম্মফলত সংগঠন। এটি একটি সদ্সযফভফত্তক েোেো প্রফতষ্ঠোন ো ো মুসফলম সম্প্রদ্োরে শবফচেযমে
সোমোফিক ও সোংস্কৃ ফতক িীবন মোরন ধো ক ও বোহক। এটি স্বোধীন একটি সংস্থো ো ো স্কটলযোরন্ড
মুসলমোন সম্প্রদ্োরে বযোেোর ে োমশব, সহর োফগতো ও সমন্বে সোধরন কোি কর । কফমউফনটি মরধয
ফবদ্যমোন কমবকোেসমূরহ হিরক্ষে নো কর , পসগুরলোরক বোদ্ নো ফদ্রে বো ফবফেন্নভোরব নো পদ্রখ্ সকরল
উন্নেন প্ররচষ্টোে কমব ত এটি একটি অসোম্প্রদ্োফেক ও ফনদ্ব লীে সংস্থো।
Age Scotland (এি স্কটলযোন্ড)
স্কটলযোরন্ড সব বরেোরিযষ্ঠ মোনুষরদ্ িনয এি স্কটলযোন্ড হল একটি শীষবস্থোনীে দ্োতবয সংস্থো। প্রফতটি
মোনুরষ িীবরন পশষ ফদ্নগুফল োরত সমৃদ্ধশীল ক ো োে পসটি ফনফিত ক রত এি স্কটলযোন্ড প্রচো ,
গরবষেো ও অথ্ব সংগ্ররহ কোি কর থ্োরক। বরেোরিযষ্ঠ মোনুষরদ্ কথ্ো পশোনো, তোরদ্ প্রফত মোনুরষ
মরনোভোরব েফ বতব ন ও পমোকোফবলো ক ো, প খ্োরনই শবষময পদ্খ্ো ফদ্ক নো পকন তো ফবরুরদ্ধ প্রফতর োধ
গরড় পতোলো এবং বরেোরিযষ্ঠরদ্ প্রফত সকল প্রকোর
অতযোচো দ্মন সংস্থোটি ফনফিত কর । এি
স্কটলযোরন্ড সকল কমবকোরে পকন্দ্রফবেুরত রেরেন বরেোরিযষ্ঠ মোনুরষ ো।
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