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এই পুি�কািটর উে��
একজন ি�য় বয্ি�র মৃতু হল একিট মানিসক িবপযর্ ও সংকটময় মুহূতর। �িকউেরটর িফসকয্ােলরভূিমকা িক েসিট
জানা না থাকেল মৃতুয্র ে�ে� তােদর সংি��ত আ�ীয়�জনেদর কােছ িব�াি�কর ও উে�েগর হেত পাের।
সুিনিদর িকছু মৃতুয্র ে�ে� �িকউেরটর িফসকয্ােলভূিমকা িক েসিট আ�ীয়�জনেদর বুঝেত সাহাযয ও েসে�ে�
তােদর করনীয় স�েকর্ বয্াখয্া করএই পুি�কািট �াউন অিফস এন্ড �িকউেরটরিফসকয্া সািভর্ (িস ও িপ
এফ এস) কতৃর্ক �কািশত হেয়েছ
দয্ �িকউেরটর িফসকয্াল COPFS
�িকউেরটর িফসকয্াল হলCOPFS কতৃর্ক িনেয়াগ�া পাশকরা আইনজীবীগন যারা লডর্ এডেভােকেট িনেদর্শনা
অনুযয়ী কাজ কেরন। �টলয্ােন্েয েকান মৃতুয্র বয্াপােআেরা বয্াখয্ দরকার রেয়েছ েসসব মৃতুয্ তদে�র দািয়
লডর্ এডেভােকেট উপর বতর্া। যু�রােজয্রঅ�া� এলাকােত এই ধরেনর মৃতুয্ তদ� হয়ত কেরানা (সে�হজনক
মৃতুয্র কারণ তদ�কারী অিফসা) মাধয্েম করা হেত পাে।
মৃতুয্ তদে�র ে�ে� �িকউেরটর িফসকয্ােলর দায় দাি
�টলয্ােন্ড কােরা মৃতুয্ হেল মৃতুয্র কারণ উে�খ পূবর্ক ডা�াির সািটর্িফেকট �দান ন করা পযর্� তােক কবর
েদয়া বা সমািহত করা যায় না। এই সািটর্িফেকটিট অব�ই একজন িচিকৎসেকর �ারা স� হেত হেব েযখােন
অব�ই মৃতুয্ সময়, �ান ও কারণ উে�খ থাকেত হেব।
আকি�ক বা অ�� কারেণ অিধকাংশ মৃতুয্ ঘটনাগুেলা�িকউেরটর িফসকয্ােলর েগাচের আনেত হয় কারণ একজন
িচিকৎসক মৃতুয্র কারণ িনি�ত করেত পােরন না যার ফেল িতিন একিট েডথ সািটর্িফেকট �দান করেত েরন না।
মৃতুয্িট স�েকর �িকউেরটর িফসকয্ালেক জানােনার পর িচিকৎসক কতৃর্ক েডথ সািটর্িফেকট েলখা েসিট
িনকটা�ীেয়র কােছ �দান না করা পযর্ সাধারণত মরেদেহর দায়দািয়� �িকউেরটর িফসকয্ােলর উপর �� থােক
COPFS এর মেধয্ �িটশ ফয্াটািলিটইনেভি�েগশন ইউিনট (এস এফ আই ইউ) হল একিট িবেশষ� ইউিনট
যারা সকল আকি�ক, সে�হজনক, দুঘর্টনাজি ও অ�� কারেণ মৃতুয্র তদে�র দায় দািয়� বহন কেন। সারা
েদেশর �িতিট অ�েল িনিদর্� একি SFIU দল রেয়েছ, উত্তর অ�ে (SFIU North), পূেবর্ (SFIU
East) ও পি�েম (SFIU West) দল রেয়েছ।
আকি�ক ও অ�� কারেণ মৃতযু
আকি�ক ও অ�� কারেণ মৃতুয্র সকল ঘটনা �িকউেরটর িফসকয্ালেক জানােত হেব। এই সব মৃতুয্র খবর সচরা
একজন িচিকৎসক (একজন েজনােরল �াি�শনার (িজিপ) বা হাসপাতােলর একজন িচিকৎসক), পুিলশ বা �ানীয় জ�,
মৃতুয্ ও িববাহ িনব�ক �দান কেরন
আকি�ক মৃতুয্
মৃতুয্র কারণ জানা যাক বা না যাক যিদ একজন িচিকৎসক মেন কেরন েযিচিকৎসা শাে�র িবধান অনুযায়ী মৃতুয্ি
অ�তয্ািশত তাহেল েসিট“আকি�ক মৃতুয” িহেসেব িবেবিচত হেব।
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অ�� কারেণ মৃতুয
মৃতুয্ কারণিট যখন জানা যায় না বা িচিকৎসেকর কােছ অ�� থােক তখন েসিটেক “অ�� কারেণ মৃতুয” িহেসেব
বণর্না করা হয়
�িকউেরটর িফসকয্ােলর িনকট জানােনা
�িকউেরটর িফসকয্ােলর কােছ েকান বয্ি�র মৃতুয্র িবষয়িট জানার পর পরবতর্ী েকান পদে�প েনয়া হেব িকনা
েস িস�া� �হেণর দািয়� �িকউেরটর িফসকয্ােলর উপর ��
িচিকৎসেকর সােথ আলাপ আেলাচনার পর, উদাহরণ-�রূ �িকউেরটর িফসকয্াল হয়ত িনে�া� িস�া� িনেত
পােরন, েযমন মৃতুয্র কারণ স�েক একমত হওয়া, েডথ সািটর্িফেকট �দান এবং�িকউেরটর িফসকয্াল কতৃর্ক আ
েকান পদে�প েনবার দরকার েনই এমন িস�া� �হণ।
িবক�ভােব, এমনিট হেত পাের েয �িকউেরটর িফসকয্া িস�া� িনেয়েছ তারা িবষয়িট আেরা তদ� কের েদখেবন।
তদ� ও েডথ সািটর্িফেকট
�িকউেরটর িফসকয্ােলর কােছ মৃতুয্র িবষয়িট েকন জানােন হল েসিট েবাধগময্ না হওয়া আ�ীয়�জনেদর কােছ
অ�াভািবক নয়। �ায়শই আ�ীয়�জেনরা মেন কেরন ি�য় বয্ি�িটর িচিকৎসার ইিতহাস ঘাঁটেল েদখা যােব েয মৃতুয্র
পূেবর্ িতি অসু� িছেল, সুতরা সহেজই একিট েডথ সািটর্িফেকট ইসুয্ করা য
আেরা বয্াখয্ার �েয়াজন রেয়েছ িকনা েসিট িবেবচনায় আন �িকউেরটর িফসকয্াল ও িচিকৎস �য়াত বয্ি�িটর
অতীত িচিকৎসার িবষয়গুেল সবর্দা িবেবচনায় েনেবন। তেব, অসু�তার পূবর্ ইিতহাস থাকেল ডা�াির পরী�া
িনরী�ার কারেণ সবর্দািচিকৎসকগণ হয়ত একিট েডথ সািটর্িফেকট ইসুয্ করেত পারেবন 
এর অথর্ এই নয় েয মৃতুয্িট সে�হক িবেবচনায় েসিট �িকউেরটর িফসকয্ালেকজানােনা হেয়েছ।
এই পযর্ােয়�িকউেরটর িফসকয্াল িনেজরাইআকি�ক বা অ�� কারেণ ঘেট যাওয়া মৃতুয্িট িনেয় তদ� করেন না;
মৃতুয্ কারণিট সে�হজনক েহাক বা না েহাক সাধারণত মৃতুয্িট তদে� করে তারা পুিলশেক িনেদর্শ েদেবন।
আপনার ি�য়জেনর মৃতুয্ি �িকউেরটর িফসকয্ালেক জানােনা হেয় থাকেল এমনিট হেত পাের েয আপিন ইিতমেধয
পুিলেশর সােথ কথা বেলেছন বা পুিলশ অিচেরই আপনার সােথ েটিলেফােন বা সরাসির েযাগােযাগ করেব। েকান
পিরি�িতেত মৃতুয্ হেয়েছ েস স�েকর্ পুিলশ হয়ত আপনােক আেরা �� কর পাের বা আপনার ি�য়জেনর মরেদহ
িনেয় আেরা পরী�া িনরী�া চালােনার বয্াপাের আপনার মতামত জানেত চাইেত পের। আর এর সবিকছুই পুিলেশর
�িতেবদন আকাের �িকউেরটর িফসকয্ালেক জানােনা হেব।
�াথিমক তদে� মৃতুয্র কারণ যিদ িচি�ত করা না যায় বা মৃতুয্র কািট জানা রেয়েছ এমনিট েবাঝার পেরও যিদ
মৃতুয্েক িঘের আেরা উে�গ থােক তাহেল েসে�ে� ময়না তদ� পরী�ার (যা “শবেদহ বয্বে� বা অেটাি�”
িহেসেবও পিরিচত) দরকার হেত পাের।
েয েকান ময়না তদ� একিট শবাগাের পাশকরা পয্াথলিজ�গন (মৃতুয্র কারণ িচি�তকরেণ িবেশষ� িচিকৎসকগ)
কতৃরক পিরচািলত করা হেব।
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সে�হজনক কারেণ মৃতযু
সে�হজনক কারেণ মৃতুয্ হেয়ে মেন করা হেল সকল মৃতুয্র িবষয়িট অব�ই �িকউেরটর িফসকয্ােলর িনক
জানােত হেব।
মৃতুয্েক িঘের এমন পিরি�িতর যিদ উ�ব হয় েযে�ে� ধারণা করা হয় েযঅপরাধমূলক েকান কমর্কাে�র ফে মৃতুয্
হেয়েছ বা েসিট মৃতুয্ জ� দায়ী তাহেল এিটেক “সে�হজনক কারেণ মৃতুয” িহেসেব বণর্না করা হেব। ঘটনািট তদ�
করেত �িকউেরটর িফসকয্াল পুিলশেক িনেদর্ েদেবন এবং েফৗজদাির অপরাধ সংঘিটত হবার দােয় অিভেযাগ
দািখল করা যায় িকনা েসিট িবেবচনা কের েদখেব যার ফেল একিট মামলা দােয়র করা েযেত পাের।
মৃতুয্র জ� দায়ী বয্ি�েদরেক িচি�ত করার পাশাপাি েফৗজদাির অপরােধর তদে�র সাহােযয্র জ� �া� সকল
সা�য্�মা েজাগাড় যােত িনি�ত করা যায় েসজ� এই সব পিরি�িতেত সবর্দা একিট ময়না তদ� পরী�া করার
দরকার হয়।
মৃতুয্রসােথ স�িকর্ত কারেণ কােরা িবরুে� যিদ অেযাগ গঠন করা হয় বা মৃতুয্রঘটনািটর অপরােধর িবষেয় তদ�
যিদ অবয্াহত থােক তাহেল এমনিট হেত পাের েয পরবতর্ীেত আেরা একিট ময়না তদ� পরী�ার দরকার হেত পাের
এিটেক অেনক সময় িববাদী পে�র ময়না তদ� বলা হয় কারণ এে�ে� অপরােধর সােথ অিভযু� েকান বয্ি�
(বয্ি�েদ) প� েথেক ময়না তদ� কের েদখার অনুেরাধ করা হেয়েছ। আপনার ি�য়জেনর শবেদহি যিদ
�িকউেরটর িফসকয্ােলররাখার দরকার হয় তাহেল েসিট আপনােক জানােনা হেব এবং েকান ে��াপেট েসিট করা
হে� েস িবষেয় আপনােক �� কের বলা হেব।
খুন বা নৃশংস হতয্া
আপনার কােছর েকান মানুষিট যিদ কাের �ারা নৃশংসভােব খুন বা হতয্ার িশকার হেয় থাে তাহেল �িটশ সরকােরর
�কাশনার মেধয্ েস স�েকর্ �কািশ ত তথয্াবলী পড়ার মাধয্েম আপিন হয়ত উপকৃত হেত প:
Information for bereaved family and friends following murder or
culpable homicide (খুন বা নৃশংস নরহতয্ার ফেল িনহত বয্ি�র েশাকস�� পিরবার ও ব�ুবা�বেদর জ
তথয্াবল)
আপনার ি�য়জন যিদ এই ধরেনর ঘটনার ফেল মৃতুয্বরণ কেরন তহেল পুিলশী তদে�র �থম িদেক এই �কাশনিটর
একিট কিপ আপনার পুিলশ ফয্ািমিল িলয়াঁেজা অিফসার আপনােক �দান করেন।
ঘৃণাজিনত অপরাধ
িবেশষ েকান জািত, ধমর, েযৗন পিরচয়, বহুকামী পিরচয় বা �িতব�কতার জ� কােরা �িত িবে�েষরবশবতর্ হেয়
যিদ অপরাধিট সংঘিটত হয় তাহেল েসিটেক বলা হয় িবে�েষর বশবতর্ অপরাধ বা ঘৃণাজিনত অপরাধ। আপিন যিদ
মেন কেরন েয আপনার ি�য় বয্ি�িটর মৃতুয্ এ ধরেণর েকান অপরােধকারেণ হেয়েছ তাহেল েসিট অনু�হ পূবর্
পুিলশ ও �িকউেরটর িফসকয্ালেক জানােবন। সকল িবে�ষমূলক অপরাধ দুিবর্ষহ এবং এই ধরেণর িষমূলক
অপরােধর ে�ে� েযখােন আইেনর পযর্া� নিজর রেয়েছ েসে�ে� অিভযু� বয্ি�িটর িবরুে� দােয়র করা অিভেযা
এিট অ�ভুর্� থাকেব
আ�হতয্া ফেল সংঘিটত মৃতুয
ই�াকৃত বা িনেজেক িনেজ �িত করার ঘটনার ফেল মৃতুয্ হেয়েছ এমনিট মেন করা হে েস সব মৃতুয্ বয্াপাে
অব�ই �িকউেরটর িফসকয্ালে জানােত হেব। এিট করার একিট মূল কারণ হল সে�হজনক কারেণ েয মৃতুয্হয়িন
েসিট অমূলক �মাণ করা। এই ধরেণর অিধকাংশ মৃতুয্র ে�ে� �িকউেরটর িফসকয্াল একিট ময়না তদ� করা
িনেদর্শ �দান করেন।
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সড়ক দুঘর্টন মৃতুয
সড়ক দুঘর্টন পিতত হবার কারেণ আপনার িনকট আ�ীয় েকউ যিদ িনহত হন তাহেল ে�ক পাবিলেকশেন �কািশত
তথয্াবলী পড়ার মাধয্েম আপিন হয়ত উপকৃত হে পােরন: Information and advice for
bereaved families and friends following a death on the road in
Scotland (�টলয্ােন্ড সড় দুঘর্টন িনহত বয্ি�র েশাকস�� পিরবার ও ব�ুবা�বেদর জ� তথয্াব ও
পরামশর)
আপনার ি�য়জন যিদ এই ধরেনর ঘটনার ফেল মৃতুয্বরণ কেরন তহেল পুিলশী তদে�র �থম িদেক �কাশনািটর
একিট কিপ আপনার পুিলশ ফয্ািমিল িলয়াঁেজা অিফসার হয়ত আপনােক �দান করেন।
িশশু বা অ�া�বয়� কােরা মৃতযু
িশশু বা অ�া� বয়� বা�ারআকি�ক বা অনাকাি�ত মৃতুয্র ফেল সংি�� িপতামাতা েযমারা�ক েশাক ও মানিসক
চােপ েভােগন েসিট �িকউেরটর িফসকয্াল অনুধাবন কে
িশশু বা অ�া� বয়� বা�ািটর মৃতুয্র ঘটনািট যিদ �িকউেরটর িফসকয্ােলর েগা আনা হয় তাহেল েসই মৃতুয্র
কারণিট িচি�ত করেত আেরা তদ� করার িনেদর্শ �দান করা হেত পাের।�িকউেরটর িফসকয্াল হয়ত এমন িস�া�
�দান করেত পােরন েয িবষয়িটর ময়না তদ� পরী�া স�� করা দরকার।
ময়না তদ� পরী�া
সকল সে�হজনক মৃতুয্ ে�ে� �িকউেরটর িফসকয্াল একিট ময়না তদ� পরী�া স�� করার িনেদর্শ �দা
করেবন; �াথিমক পরবতর্ী তদে�র পেরও অ�� সব মৃতুয্র ঘটনাগুেলাও ময়না তদে�র িনেদর্শ েদয়া হে; েয
সব মৃতুয্র ঘটনার বয্াপাের উে�গ রেয়েছ েসসব অ�া� িকছু িকছু ে�ে�ও ময়না তদ� স�ে�র িনেদর্শ েদয়া হ
�িকউেরটর িফসকয্ােলরেগাচরীভূত হবার পর পরই যথা স�ব শী�ই একিট ময়না তদ� পরী�া স�� করা হেব
এবং অিধকাংশ ে�ে� েসিট িনহত হবার কেয়ক িদেনর মেধয্ই স�� হেব
মৃতুয্র খবর পাবার পর ময়না তদ� পরী�া স�� করা হেব িকনা েসই িস�া �হণ �িকউেরটর িফসকয্ােলর
বয্াপা। যিদও এে�ে� আপনার স�িত েনবার দরকার হয় না তবুও িবষয়িট েয �িকউেরটর িফসকয্ােলর কােছ
েযেত পাের এমনিট আপনােক জানােনা হেল আপনার েকান উে�গ যিদ থােক তাহেল েসিট আপিন পুিলশ বা
িচিকৎসকগনেক জানােবন, �িকউেরটর িফসকয্াল উে�েগর িবষয়িট সবর্দা িবেবচনা কের েদখন।
সনা�করণ
ময়না তদ� স�� করার পূেবর্ অেনক সময় মরেদেহর পিরচয় িনণর্েয় জ� একিট আনু�ািনক �ি�য়া স�� করা
হেত পাের। এ কমর্ি অব�ই এমন কােরা �ারা স�াদন করা হেব িযিন জীিবত থাকাকালীন সময় মৃত বয্ি�িেত
িচনেতন। িবষয়িট েযখােন সে�হজনক মেন হেব েসে�ে� মরেদহিট দুজন বয্ি�র �ারা সনা� কর দরকার হেব।
এিট স�াদেনর জ� সাধারণত িনহত বয্ি�র একজন সবেচেয় িনকট আ�ীয়েক অনুেরাধ কর হেব যিদও অ�
কােরা �ারা মরেদহিট সনা� করা েযেত পাের। এই �ি�য়ািট স�� করেত সচরাচর শবাগাের েযেত হেব েযখােন
ময়না তদ� পরী�া স�� করা হয়। উপি�ত পুিলশ অিফসারগেনর িনকট সনা�করণ িনি�ত করেত হয় এবং
�ায়শই েসিট পয্াথলিজ�েকও জানােত হয়। অপিরহাযর্ এই ি�য়ািট স��কালীন সমেয় িনহেতর আ�ীয়�জেনর
সাহাযয্ােথর্ ও মানিসক েবদ �ােস সবিকছুই করা হেব।
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দশর্ন ও পরী�ার অনুম
�টলয্ােন্ডর ে�ে� িকছু িকছু পিরি�িত �িকউেরটর িফসকয্া একজন পয্াথলিজ�েক শবেদহিটেক কাটা েছড়ার
পিরবেতর্‘দশর্ন ও ময়না তদে�র অনুমিত �দ’ এর অনুেরাধ জানােত পাের।এে�ে� পয্াথলিজ� েযিট করেবনতা
হল শবেদহিটেক বাি�কভােব সয� ও পু�ানুপু� পরী�া এবং িনহেতর িচিকৎসার অতীত েরকডর্ িবেবচ কের
েদখা।
এ ধরেণর পরী�া উপযু� িকনা েসিট িনণর্য় করার বয্াপার সংি�� পয্াথলিজে�র উপর বতর্ায় কারণ মৃতুয্র
�তয্য়েন‘তােদর সবেচেয় ভােলা �ান ও িব�াসমেত’ েসিট েয সিঠক এই েঘাষণািট েদবার িতিনই হেলন েপশাগত
দায় দািয়� �া� বয্ি� তােদর িস�া� অব�ই সমথর্নেযাগয্ হেত হেব তেব েসিট িনহত বয্ি আ�ীয় িহেসেব
শুধুমা� আপনার ওCOPFS এর িনকট নয় বরং তা তােদর েপশাগত সহকমর্ী ওেপশাজীবী সং�া েযমন েজনােরল
েমিডেকল কাউি�েলর কােছও সমথর্নেযাগয্ হেত হেব
কাটা েছড়া িবহীন ময়না তদে�র িবক� অ�া� কলােকৗশল
যু�রােজয্রঅ�া� অংেশ েযখােন ‘দশর্ন ও অনুম (িভউ এন্ড �ান)’ ময়না তদে�র সুিবধা েনই েসখাে মৃতুয্র
কারণ িনণর্েয় েচ�ায় কাঁটা েছড়া িবহীন অ�া� কলােকৗশল �েয়াগ পূবর্ক ময়না তদ� স�� করার িবষয়িট
িবেবচনা করা হয়, উদাহরণ�রূ শবেদহিটর �য্ািনং এর ে�ে� ময্াগেনিট েরসেন� ইেমিজং (এম আর আই)
প�িতর বয্বহার। �টলয্ােন্ড কমর্রত পয্াথলিজ�েদর মােঝ এ িবষেয় েয মতামত িবদয্মান আেছ েসিট হল এ
এই প�িতিট শুধুমা� েসসব ে�ে� �েযাজয্ হেব েয িবষয়গুেলা তারা ইিতমেধয্ িবেবচনা কের েছন েসগুেল
এবং যােদর অিধকাংশ ে�ে� ‘দশর্ন ও অনুম’ ময়না তদ� স�ে�র মাধয্েম েডথ সািটর্িফেকট �দান করা হেয়ে
েসগুেলা অতএব, মৃতুয্র কারণ িনণর্ে �য্ািনং প�িত অনুসরণ বতর্মােন �টলয্ােন্ডর ে�ে� উ পযু� প�া িহ
িবেবচনা করা হয় না।
িটসুয্ বা কলা ও নমুনা সং�
ময়না তদ� করা হেল ৈব�ািনক পরী�া িনরী�ার কােজর জ� �ায়শই সামা� জীবতাি�ক নমুনা রাখা হেত পাের
যার মেধয্ হেত পাের িটসুয্ বা কলার নম। মৃতুয্রকারণ িচি�ত করেত পয্াথলিজ�েক সাহাযয্ করেত এিট েনয়
হয়। এ সং�া� সব অনুস�ান স�� হবার র নমুনািট িচিকৎসা সং�া� দিলেলর অংশ িহেসেব রাখা হেব।
সংরি�ত অ�সমূহ
যােত কের অ�িটেক আেরা পু�ানুপু�ভাে পরী�া করা যায় েসজ� অ� িকছু ে�ে� পয্াথলিজ� এমন িস�া�
িনেত পােরন েয অ�িট শবেদহ েথেক সিরেয় েফলেত হেব। অ� পরী�ার জ� মােঝ মেধয্ কেয়ক স�াহ পযর্� সম
েলেগ েযেত পাের এবং অেনকসময় কেয়ক মাসও েলেগ েযেত পাের। আপনার ি�য়জেনর শবেদহিট আপনার কােছ
িফিরেয় েদবার পর যিদ অ�িট আলাদাভােব েরেখ েদবার দরকার হয় তাহেল েসিট জানােত �িকউেরটর িফসকয্াল
আপনার সােথ েযাগােযাগ করেবন এবং �ি�য়ািট স�েকর্ আপনােক আেরা িব�ািরত বয্াখয্া কন।
অ� ও িটসুয্ বা কলা দ
মৃতুয্ বয্ি�িট যিদ তার অ� বা িটসুয্ দান করার ই�া �কাশ কের থােকন তাহেল েযখােন �েযাজয্ েসসব
সবর্দা শবেদহিটর ময়না তদ� পরী�ার পূেবর্ ই ই�ািট পূরণ করা হেব। অ� এবং/বা িটসুয্ �িত�াপেনর বয্াপা
েযসব ে�ে� মনি�র করা হেয়েছ েসসেবর উপর কাজ করার জ� COPFS ও �িটশ �া��য্ান্ ট �েপর মেধয
স�ত একিট চুি� রেয়েছ।

7

হাসপাতাল কতৃর্ক ময়না তদ� পরী�
আপনার ি�য়জন হাসপাতােল মৃতুযর পর ও েসিট �িকউেরটর িফসকয্ােলর িনকট জানােনার পর তারা যিদ িস�া�
েনন েয মৃতুয্র �াথিমক কারণিনণর্ে পরবতর্ী েকান পদে�প বা তদে�র দরকার েন তেব েসে�ে� এমনিট হেত
পাের েয হাসপাতালিট িচিকৎসা সং�া� কারেণ হয়ত একিট ময়না তদ� স�� করেত চাইেত পাের। উদাহরণ�রূ
েসিট হয়ত িচিকৎসা সং�া� গেবষণা ও �িশ�ণ সহায়তার উে�ে� করা হেত পাের। এসব পিরি�িতেত হাসপাতাল
কতৃর্ক পিরচািলত ময়না তদে�র ে�ে� �িকউেরটর িফসকয্াল সাধারণত তােদর েকান আপিত্ত জানােব না তে
এখােন উে�িখত ময়না তদে�র বাইের হাসপাতাল কতৃর্ক অ েকান ধরেণর ময়না তদ� করেত চাইেল েসজ�
আপনার কাছ েথেক স�িত েনবার দরকার হেব।
ময়না তদ� পরী�ায় আপিত্ত জানাে
ময়না তদ� স�� হেত েদখার িবষয়িট েয মানিসক িবপযর্েয় কারণ হেত পাের, এবং পাশাপািশ েয েকান পরী�ার
ফলাফল জানেত অেপ�ার কারেণ সমািহত করার �ি�য়ািটেত িবল� হেল েসিট েশাকস�� ব�ুবা�ব ও পিরবােরর
জ� েয অসুিবধার সৃি� করেত পাের েসিট �িকউেরটর িফসকয্াল অনুধাবন করেত পন।
এছাড়া �িকউেরটর িফসকয্াল �টলয্ান্ড বয্াপী �চিলত নানা ধম সং�ৃিত িব�াস ও তােদর � � �েয়াজন ও
চািহদার �িতও সংেবদনশীল।
েয েকান কারেণ আপিন যিদ ময়না তদ� পরী�া স�ে�র িবেরাধী হন তাহেল আপনার পে� যথা স�ব শী�ই েসিট
অনু�হ পূবর্ক সংি�� িচিকৎসক এ/বা পুিলশেদরেক জানােবন।
ময়না তদ� পরী�া স�� করার িনেদর্শ েদয় হেব িকনা েসিট িবেবচনার জ� �িকউেরটর িফসকয্াল আপনার
মতামত ও িব�াসেক সবর্দা িবেবচনায় েনেবন এবং আপনার ই�ািটেক সবর্দা স�ােনর সােথ েদখেন। দুভর্াগয্
সব সময় এই সব ই�ার মযর্াদা েদয়া স�ব হেয় ওেঠ না, আর অেনক সময় সব িকছুর ঊে�র একিট ময়না তদ�
পরী�ার দরকার হয় িবেশষত মৃতুয্ ঘটনািট যখন সে�হজনক মেন হয়।
ধমর্ীয় ও সাং�ৃিতক িব�া
ময়না তদ� পরী�া স�ে� সময় লাগার বয্াপারিট িনে �িকউেরটর িফসকয্াল যারাSFIU এর মেধয্ কাজ কেন
তারা ও পয্াথলিজ�গন যারা পরী�া স�� কেরন তােদর উভয় েয সব িব�ােসর মানুষেদর সাং�ৃিতক ও ধমর্ী
বাধয্বাধকতা অনুযায়ী মানুষ মৃতুয্র পর যথা স�ব শী�ই সমাকরার বাধয্বাধকতা রেয়েছ েস বয্াপাের স�ূণ
অবগত আেছন। িনহেতর ধমর্ পিরচ জানা েগেল িনকটা�ীয়েদর কােছ মরেদহিট যথা স�ব শী�ই েফরত িদেত
স�ত সকল �েচ�া চালােনা হয়।
SFIU এর িভতের �িকউেরটরস িফসকয্াল ও পয্াথলিজ�গনরা অব এই ল�য্ েপাষণ কেরন ে িবেশষত সব
ে�ে� যথা স�ব শী�ই সকল পরী�াসমূহ েযন স�� করা যায় েসিট তােত তােদর ধমর্ িব�াস যাই েহাক না েকন

8

ময়না তদ� পরী�া স�� হবার পর
ময়না তদে�র পর মৃতুয্র কারণ উে�খ পূবর্ক পয্াথলিজ� েমিডেকল সািটর্িফেকট িলখেবন এবং এর পর েসিট
একজন সবেচেয় িনকট আ�ীেয়র কােছ েদয়া হেব।
সািটর্িফেকেট িলিখত মৃতুয্র কারণিট মৃতুয্র জ� চূড়া� িলিপব� কারণ হেত পাের বা নাও হেত পাের। মৃতুয্রপাের
িলিপব� কারণিট পরবতর্ী কেয়ক স�ােহর মেধয্ হয়ত পিরবতর্ন হেত পাের বা এমনিক েসিট “অিনি�ত” বা
“অজানা” বা এই ধরেনর কারণ িহেসেব উে�খ করা হেত পাের। এিট এজ� করা হয় যােত কের পয্াথলিজ�
তােদর পরী�ার ফলাফল, র�/িটসু/অ� িবে�ষণ ও পিরচািলত অ�া� পরী�া িনরী�া েথেক �া� িস�া�গুেলাে
এর মেধয িবেবচনা কের েদখার সুেযাগ পা, এবং �া� এই তথয্েকচূড়া� মৃতুয্র কারণ িহেসেবিলিপব� করেত
পােরন।
েডথ সািটর্িফেকট পাওয়
েডথ সািটর্িফেকটিট কীভােব পােবন েস বয্াপাের পুেরা েদেশ হয়ত �ানীয় িভেত পাথর্কয্ থাকেত পাের। িকছু িকছ
এলাকায়, শবাগার েথেক পুিলশ সািটর্িফেকটিট সং�হ কেরন এবং সবেচেয় িনকটআ�ীয় িহেসেব েসিট তারা আপনার
কােছ �দান কেরন; অ�া� এলাকােত অে�াি�ি�য়ার পিরচালক েসিট সং�হ কেরন; এবং অ� িকছু এলাকার ে�ে�
েসিট সং�েহর জ� আপনােক বয্ি�গতভােব হয়ত শবাগাের েযেত হেত পাের।
আপনার এলাকােত কীভােব এিট পাওয়া যায় েস বয্াপাের আপনার অে�াি�ি�য়া পিরচালক আপনােক পরামশর্ �দা
করেত পারেবন এবং মৃতুয্ িনব�েনর বয্াপাের তথয্ তারা আপনােক জানােত পারেবন। একমৃতুয্ বয্াপাের কীভােব
িনব�ন করেত হয় েস সং�া� আেরা তথয্াবলীNational Records of Scotland (NRS) (�শনাল
েরকডর্ অফ �টলয্ান(এন আর এস) েথেক পাওয়া যােব।
সবেচেয় িনকটা�ীয় েডথ সািটর্িফেকটিট হােত পবার পর সাধারণত �িকউেরটর িফসকয্ােলর উপ শবেদহিটর
আইনগত দায়দািয়� বহাল থাকেব না।
পিরি�িত িবেবচনায় আেরা তদ� কমর স�ে�র জ� অ� িকছু ে�ে� �িকউেরটর িফসকয্ােলর কােছ শবেদেহর
দায়দািয়� দীঘর্ সমেয়র জ� হয়ত রাখার দরকার হেত পাের। এিট শুধুমা� ব অ� িকছু সংখয্ক মৃতুয্র ে�ে� হ
খুব স�বত েযখােন মৃতুয্িটেক সে�হজনক িহেসেব মেন করা হয়। এমনিট যিদ �েয়াজন হয় তাহেল সংি�� পুিলশ
বা �িকউেরটর িফসকয্াল আপনাে েসিট অবিহত করেবন।

নিথভু� মৃতুয্র কারেণ পিরবতর
ময়না তদ� পরী�ািট স�� হবার সাধারণত 6 েথেক 8 স�াহ পর স�ূণর্ ময়না তদ� �িতেবদনিট পাওয়া যােব
মূল েডথ সািটর্িফেকেট িলিপব মৃতুয্র কারণ যিদ পিরবতর্ন করেত হয় তাহেল েসিট ময়না তদ� স� � হবা
সাধারণত 6 েথেক 8 স�ােহর মেধয্ কর হেব। িলিপব� মৃতুয্র কারণ যিদ পিরবতর্ন হয় তাহ যথা স�ব শী�ই
পিরবতর্নি �িকউেরটর িফসকয্াল িচিঠর মাধয্ সবেচেয় িনকট আ�ীয়েক জািনেয় েদেবন।
মৃতুয্রচূড়া� কারণ িনণর্ে িবলে�র িবষয়িট েয পিরবােরর জ� মানিসক েবদনার কারণ হেত পাের েসিট �িকউেরটর
িফসকয্াল অনুধাবন করেত পান তেব এিট �ি�য়ািট স�ে�র একিট অপিরহাযর্ িদক
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িলিপব� মৃতুয্র কারেণ েকান পিরবতর্ন হেল েস বয্াপাের আপনার করনীয় িকছু ে কারণ আপনার প� েথেক
�িকউেরটর িফসকয্াল �াশনাল েরকডরঅফ �টলয্ান্ডেক জািনেেদেবন যারা এরপর সংি�� �ানীয় জ�, মৃতুয্ ও
িববাহ িনব�েকর কােছ �েয়াজনীয় সংেশাধনিট জািনেয় েদেবন। সংেশািধত মৃতুয্র কারণ উে�খ পূবর্ক নতুন আেরকি
েডথ সািটর্িফেকট আপিন কীভােব পােবন েস বয্াপাের �ানীয় িনব�ক আপনােক পরামশর্ �দান করেত পারেবন। নত
সািটর্িফেকট ��ত রেয়েছ এই মেমর NRS এর কাছ েথেক একিট িচিঠ না পাওয়া পযর্� অনু�হ পূবর্ক �ান
িনব�েকর সােথ েযাগােযাগ করেবন না।

সবেচেয় িনকট আ�ীয়�জনেদর জ� তথয্ পাওয়র বে�াব�
ি�য়জেনর মৃতুয্ তদে�র সােথ স�িকর্ত ��তকৃ তথয্াবল, েযমন ময়না তদে�র �িতেবদন বা সড়ক দুঘর্টন
মৃতুয্র ে�ে� দুঘর্ট তদ� �িতেবদন পিরবারিট েপেত চাইেল েসগুেলার একিট কিপ �িকউেরটর িফসকয্
তােদরেক �দান করেবন।
েযসব পিরি�িতেত তথয্ জানােনা হেল মৃতুয্র সােথ স�িকর্ত অিভযু� বয্ ি�র িবরুে� চলমান বা ঝুেল
মামলািটর কমর�ম বয্াহ হেত পাের শুধুমা� েসসব পিরি�িেত �িকউেরটর িফসকয্াল অনুেরাধকৃত ডকুেমন্ট �
করেবন না। তেব অপরাধ তদ� �ি�য়া স�� হবার পর এই ধরেনর অনুেরাধকৃততথয্াবলী পিরবােরর কােছ �দান
করা হেব।
�িতেবদেন উে�িখত তথয্াবল আপনার মানিসক িবপযর্েয়র কারণ হেত পাের এই িবষয়ি মাথায় েরেখই এই
তথয্বলী �দােনর ে�ে� যতটুকু স� সংেবদনশীলতা বজায় রাখা যায় �িকউেরটর িফসকয্াল েসিট িনি�ত করেন।
উদাহরণ �রূ, ময়না তদ� �িতেবদনিটর ভাষা হল িচিকৎসা িব�ােনর, এবং শুধুমা�েস কারেণই এিট পেড় েদখা
েবদনাদায়ক ও বুঝেত কিঠন মেন হেত পাের। আপনার েজনােরল �াি�শনার (িজিপ) হয়ত আপনার পে�
�িতেবদনিট �হণ করেত পােরন এবং িতিন এর পিরভাষা আপনােক বুিঝেয় িদেত পারেবন। আপিন এমনিট চাইেল
অনু�হ পূবর্ক �িটশ ফয্াটািলিটস ইনেভি�েগশন ইউিনট দলেক আপনার িজিপর নাম ও িঠকানা জানােবন এ
পরবতর্ীে �িকউেরটর িফসকয্াল িতেবদনিটর একিট কিপ আপনার বাসার িঠকানায় না পািঠেয় িজিপর কােছ
পাঠােনার বে�াব� করেব।
আেরা তদ�
মৃতুয্র কারণ জানেত পারার প িকছু িকছু তদ� কমর�ম েশষ হেয় যায়, তেব অেনক মৃতুয্ তদের ে�ে� আেরা
তথয্ জানার �েয়াজে অেনকসময় দীঘর্ েময়াদী তদে�র দরকারহয় যার মেধয্ রেয়েছ জিটল েকৗশলগত ও িচিকৎসা
সং�া� িবষয় এবং িবেশষ� মতামত চাওয়ার মত িবষয়গুেলা। �িকউেরটর িফসকয্ােলর তদ� স�ে�র পর ফয্াট
এি�েডন্ট ই�ুয়য্াি(এফ এ আই) তদ� পিরচালনা করা হেত পাের।
মারা�ক দুঘর্টর বয্াপাের তদ
একিট মারা�ক দুঘর্টনা তদ� হল আদালেত এক ধরেনর শুনািন েযিট �কাে� মৃর কারণিটর তদ� কের। শুনািনিট
একজন েশিরেফর সভাপিতে� পিরচািলত হয় এবং এিট সাধারণত েশিরফ েকােটর্ অনুি�ত হয়। কমর্� দুঘর্টর
কারেণ যিদ কােরা মৃতুয্ হয় বা আইিন েহফাজেত থাকার সময় যিদমৃতুয হয় েযমন কারাগাের বা পুিলেশর েহফাজেত
থাকাকালীন সময় তাহেল েসে�ে� একিট ফয্াটাল এি�েডন্ট ই�ুয়ারী পিরচািলত হেবঅ�া� ে�ে�ও FAI তদ�
করা েযেত পাের যিদ COPFS মেন কের েয েসিট জন�ােথর্ করা দরকার। মৃতুয্র যথা শী�ই স� COPFS
একিট FAI স�� করেত চায়।

10

FAI এর উে�� হল মৃতুয্েক েক� কে পিরি�িতিটেক পরী�া কের েদখা এবং জনসাধারেণর উে�গ বা িনরাপত্তা
েকান কারণ িচি�ত করা এবং ভিব�েত মৃতুয্ ওদুঘর্ট �িতেরাধ করা। একিট FAI �ি�য়া স�� করেত সা�ী
সাবুদ েজাগাড় ও তথয্ �মাণ �দােন অ�ণী ভূিমকা পালেন �িকউেরটর িফসকয্ােল দায় দািয়� রেয়েছ, যিদও
আ�হী অ�া� প�গণও তােদর আ�প� সমথর্ন ও সা�ীেদরেক েজরা করেত পােন।
FAI এর েশেষ একজন েশিরফ একিট রায় েঘাষণা করেবন। রােয় যা অ�ভুর্�থাকেব:
•
•
•
•
•

েকাথায় ও কখন মৃতুয্িটসংঘিটত হেয়েছ
মৃতুয্র কারণ
এমন িকছু পূব্ সতকর্
র
যার মাধয্েম মৃতুয্িট �িতেরাধ করা েযে
প�িতগত েকান �ুিট যার ফেল মৃতুয্িট হেয়েছ বা েযিট মৃতুয্র জ� দা
মৃতুয্ ঘটনািটর সােথ স�িকর্আর অ� েকান তথয
েকান �িট উদঘাটন বা বয্ি�িবেশষেক েদাষােরাপFAI এর কােজর আওতায় পেড় না।
�িকউেরটর িফসকয্ােলর সােথ েযাগােযা

মৃতুয্র িবষয়িট জানােনার পূেবর
�িকউেরটর িফসকয্ােলর িনকট আপনার ি�য়জেনর মৃতুয্র সংবাদিট জানােনার পূেবর্ েয পুিলশ অিফসার বা িচিক
িযিন মৃতুয্ সংবাদিট অবিহত করার কাজ করেছন সবর্�থম িতিনই আপনার িজ�াসেলার উত্ত সহায়তা করেত
পারেবন। আপনার েকান ��, ম�বয্ ও উে�েগর িবষয়গুেলা িতিন �িকউেরটর িফসকয্ালেক জানাে
মৃতুয্র ঘটনািট জানােনার পর
�িকউেরটর িফসকয্ােলর কােছ আপনার ি�য়জেনর মৃতুয্র ঘটনািট জানােনার পর আপিন যিদ িবষয়িট িনেয় তােদ
সাউথ আউো আাাপ আউাাচনা িেউত চান াা আপনাে যিদ াাড়িত তউথযে দেিাে �য় তা�উা অনু� পূাি
র অিফস
চাািাাীন সমউেয় মউধয আমাউেদ এন য়ািে পউয়উনের মাধযউম �িরশ ফযারািািরস এ নউভি�উগশন এ উিনউের সাউথ
01389 739557 ন�উে েরিাউফান িউে SFIU েএ সাউথ িথা াাউত চাএউানন িএির েেফাউে� ন�ে
থািউা েসির অপাউেেরউি জানাউা িতিন আপনাে সা�াউযেয িযিন সাউচউয় উপযুি তাঁে সাউথ আপনাউি সবউযাগ
ঘিরউয় িদউত পােউানন
মামলািট আদালেত েগেল, ময়না তদ� স�� হবার পর আেরা তদে�র দরকার হেল বা একিট ফয্াটাল এি�েডন্
ই�ুয্য়াির করা হেল COPFS Victim Information and Advice (VIA) (COPFS িভি�ম
ইনফেমর্শন এন্ড এডভাই (িভ আই এ) এর কমর্ীর আপনার সােথ েযাগােযাগ করেবন। VIA কমর্ীরা মামলািটর
অ�গিতর িবষেয় আপনােক তথয্ জানােত পারেব এবং সহায়তা �দানকারী এেজি�েদর সােথ তারা আপনােক
েযাগােযাগ কিরেয় িদেত পারেবন।
েফৗজদাির মামলার স�াবনা থাকেল বা ফয্াটাল এি�েডন্ট ই�ুয্য়ািরর িচ�াভাবনা করা হেল বা সদুঘর্টর কারেণ
মৃতুয্ হেল যথা স�ব শী�ই স�ত সমেয়র মেধয্ �িকউেরটর িফসকয্ােলর সা েথ েদখা করার জ� টতম
আ�ীয়েদরেক আম�ণ জানােনা হেব। তদ� চলাকালীন সময়বয্াপী �িকউেরটর িফসকয্াল িনহেতর পিরবাের
িনকটতম আ�ীয়�জনেদর সােথ িলয়াঁেজা বা েযাগােযাগ বজায় রাখেবন যােত কের েয েকান অ�গিতর িবষয়িট
তােদরেক জানােনা যায় ও েকান ধরেনর িস�া� �হেণর সময় তােদর মতামতগুেলেক যােত সযে� িবেবচনা যােত
িনি�ত করা যায় েসজ�।
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�িটশ ফয্াটািলিটসইনেভি�েগশন ইউিনট

েশাকস�� পিরবােরর জ� সহায়তা ও তথয্ �দােনর বে�াব
The Scottish Cot Death Trust (দয্ �িট কট েডথ �া�)
�িটশ কট েডথ �া� (এস িস িড িট) হল একিট দাতবয্ সং�া যারা একজন বা�ার আকি�ক ও অ�তয্ািশত
�াণহািনর কারেণ েশাকাতর পিরবারেদর সহায়তা ও তথয্ �দান �দান কের এসব পিরবারেদর সহায়তার জ�
েযখােন �েযাজয্ এ ধরেণর পিরবারেদর িব�ািরত �দােনর মেধয্ িদেয় COPFS SCDTেক সহায়তা �দােন
স�িত হেয়েছ যােত কের সাহাযয্ ও পরামেশর্র ��াবনা িন SCDT পিরবারেদর সােথ েযাগােযােগ স�ম হয়।
�িকউেরটর িফসকয্ােলর কােছ একজন অ�া� বয়� বা�ার মৃতুয্র িবষয়িট জানােনার পর অপরাধ মূলক েকা
কমর্কাে�র সাে মৃতুয্র সংি��তা বা সে�হ না থাকেল েসে�ে� মৃতুয্র দুই বা িতন িদেনর মেধয্ �িকউে
িফসকয্াল পিরবােরর কােছ একিট িচিঠ পাঠােব, িচিঠেত তােদর িব�ািরত SCDT এর কােছ �দােনর ��াবনা
থাকেব যিদ েসিটেত পিরবারিটর েকান আপিত না থােক। িচিঠিটর সােথ “Support for families after
the sudden and unexpected death of a baby or young child” (“সােপাটর্ ফর
ফয্ািমিলজ আফটার দয্ সােডন এন্ড আনএ�েটড েডথ অফ এ েবিব অর ইয়ং চাই�”) নামক SCDT এর
একিট িলফেলট থাকেব। �া�িট সােডন আনএ�েপকেটড েডথ ইন ইনফয্াি�(এস ইউ িড আই) এর সােথ স�ৃ�
েপশাজীবীেদর িশ�াদী�া ও �িশ�ণও �দান করেত পারেব।
The Scottish Association for Mental Health (SAMH) দয্ �িটশ এেসািসেয়শন ফর
েমন্টাল েহলথ (এস এ এম এইচ)
SAMH হল একিট �িটশ দাতবয্ সং�া যারা �টলয্ােন্জনসাধারেণর মানিসক �াে�য্ উ�য়েন কমর্রত
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আ�হতয্ �িতেরােধ তােদর জাতীয় কমর্সূচীর অংশ িহেসেব তারা “After a Suicide” (“আফটার এ
সুইসাই”) নামক একিট �চারপ� �কাশ কেরেছ। আ�হতয্ার কারেণ িনহত পিরবােরর িনকটতমআ�ীয়�জনেদর
েযসব বা�বমুখী সম�ার মুেখামুিখ হেত হয় েসিট, দুিবর্ষহ মানিসক অব�ার বয্াপাের কথা ও েয সব �ােন
সাহাযয পাওয়া যায় েসগুেলার বয্াপাের তথয্ �দান পূ তারা সাহাযয্ করার উে�� েপাষণ কের। �কাশনিটর
একিট অংেশ �িকউেরটর িফসকয্ােলর ভূিমকার বয্াপাের তথয্ েদয়া আেছ এব আ�হতয্ তদে�র সােথ সংি��
�ধান �ধান সং�ােদর �দত্ত ব� িভিডও আকাের েদয়া আেছ।
Cruse Bereavement Care Scotland (�স িবেরভেমন্ট েকয়ার �টলয্া)
�ুস িবিরভেমন্ট েকয়ার �টলয্ান্ড হল একিট দাতবয্ সং�া যারা ি�য়জেনর মৃতুেশাকাতর েয কাউেক তােদর েশাক
ও �িত কািটেয় ওঠার বয্াপাের সাহােযয্র �েচ�া চালায়। ি�য়জেনর মৃতুয্েশাকাতর েলাকজনেদর িবনামূেলয্ েসবা
�দােন �ুস মূলত ে��ােসবকেদর মাধয্েম কাজ কের। মৃতুয্ েশাক ও �িতর উপর �ুবয্ি� ও �িত�ানেদরেক
িশ�াদী�া ও �িশ�ণ �দান কের। COPFS কমর্রাও এই �িশ�ণ �া�েদর মেধয্ রেয়েছ
Petal (People Experiencing Trauma and Loss) (েপটাল (িপপল এ�িপিরেয়ি�ং �ুমা
এন্ড ল)
খুন ও আ�হতয্া কারেণ িনহেতর পিরবার ও ব�ুবা�বেদর জ� েপটাল বা�বিভিত্ ও মানিসক সহায়তা,
এডেভােকিস, দলীয় িভিত্তক সহায়তা ও কাউে�িলং পিরেষবা �দান কে
Victim Support Scotland (িভি�ম সােপাটর্ �টলয্া)
অপরােধর িশকার েলাকজনেদর সাহাযয্ােথর্ িভি�ম সােপাটর্ �টলয্ান্ডটলয্ােন্ডর একিট শীষর্�ানীয় দাতবয্ সং
অপরােধর িশকার বয্ি, সা�ী ও আদালেত যােবন িনহত বয্ি�র এমন আ�ীয়�জন ও অপরােধ �িত��
অ�েদরেক এরা মানিসক সহায়তা, বা�বস�ত সাহাযয্ ওগুরু�পূণর্ তথয্াবলী �দান কের থােক। কিমউিনিট িভ
ভু�েভাগী ও ইয়ুথ জাি�স সািভর্স ও আদালত িভিত্তক উইটেনস সািভর্েসর মাধয্েম এই পিরেষবািট ে��ােসব
সম�েয় িবনামূেলয, েগাপনীয়তা বজায় েরেখ �দান করা হয়।
Scotland’s Campaign against Irresponsible Drivers (SCID) (�টলয্ন্ডস
কয্াে�ন এেগেন� ইরের�ি�বল �াইভার(এস িস আই িড)
SCID সড়ক দুঘর্টন িনহেতর পিরবার বা আহত ভু�েভাগীেক বা�বস�ত ও মানিসক সহায়তা �দান করার
উে�� েপাষণ কের। যারা িনেজরা পূেবর্ েশাকাতর হেয়েছন তােদর মাধয্েম এই সহায়তা �দান করা হয়। িনিদর্
সময় সীমা েবেধ না িদেয়ই এই সহায়তা �দান করা হয়।
Interfaith Scotland (ইন্টারেফইথ �টলয্া)
নানা ধমর্ ও িব�ােসর মানুেষর মেধয্ ধম, জাতীয় ও সামািজক গুরু�পূণর্ িবষয়সমূহ িনেয় এেক অপেরর সা
আলাপ আেলাচনার জ� ইন্টারেফইথ �টলয্ান্ড একিট েফারাম ৈত ির ক ের ে ইন্টারেফইথ �টলয্ান তরু
স�দায়, মিহলা, ধমর্ীয় স�দা, ধমর্ীয় েনত, ইন্টারেফইথ �টলয্ান্ড ও �ানীয় ইন্টারেফইথ দলগুেলার
মতিবিনময় সভার আেয়াজন কের।
Edinburgh Interfaith Association (EIFA) (এিডনবাগর্ ইন্টারেফইথ এেসািসেয়শ (ই আই
এফ এ)
EFIA হল একিট দাতবয্ সং�া যারা এিডনবাগর্ ও বৃর পিরসের ধমর্ীয় স�দােয়র মেধ গভীর আলাপ
আেলাচনার সুেযাগ সৃি� কে আেরা কাছা কািছ িনেয় আসার মধয্ িদেয় ধমরয় স�ীিত, ৈবিচ�য ও সকেলর জ�
সমান সুেযাগ সৃি� কের যার ফল�িতে এিট পার�ািরক েবাঝাপড়া, আ�া, স�ান, সহেযািগতা ও একিট শাি�র
বাতর্ িনেয় আেস। তােদর একিট উে�� হল পার�ািরক ধমর্ িব�াস ও বহ সং�ৃিতর সি�লেনর বয্াপাের
জনসেচতনতা ও েবাঝাপড়া বাড়ােত জনসাধারেণর মেধয্�ােনর �সার বৃি�।
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Scottish Council of Jewish Communities (SCoJeC) (�িটশ কাউি�ল অফ িজউস
কিমউিনিটস (এস েকা েজ িস)
দয্ �িটশ কাউি�ল অফ জুইস কিমউিনিটস (এস েকা েজ িস) হল �টলয্ােন্ডর িদ স�দােয়র �িতিনিধ�কারী
একিট সং�া। িশ�া, �া�য্ ও জনকলয্াণমুখ সং�াগুেলার মেধয্ তথয্ সরবরাহ ও সহেযািগতা �দােনর মেধয্ ি
এিট ইহুদী ধম, সং�ৃিত, ও স�দায় স�েকর্ জনসাধারেণর �ান বৃি�েত কাজ কের। এছাড়াও তারা সরকার ও
অ�া� সংিবিধব� ও সরকারী সং�ার কােছ �টলয্ােন্ডর ইহুদী স�দােয়র �িতিন কের, এছাড়া ম�ী, �িটশ
পালর্ােমেন্টর স, চাচর, ে�ড ইউিনয়েনর সােথ িলয়াঁেজা বা েযাগােযাগ বজায় রােখ, ও ইহুদী স�দােয়র উপর
�ভাব েফেল েসসব িবষেয়র উপর কাজ কের। এছাড়া SCoJeC �টলয্েন্ড ইহুদী ও অ�া� স�দােয়র মেধ
মতিবিনময় ও েবাঝাপড়ার উ�য়ন কের এবং সাময্ত, স-স�কর, এবং কিমউিনিট দলগুেলার মেধযেবাঝাপড়া বৃি�েত
এিট অ�া� সং�া ও ে�কেহা�ারেদর সােথ অংশীদািরে�র িভিত্তেত কাজ কে
Muslim Council of Scotland (মুসিলম কাউি�ল অফ �টলয্ান)
মুসিলম কাউি�ল অফ �টলয্ান্ড হল �টলয্ােন্ডর মুসিলম , মসিজদ ও �িত�ানগুেলার একিট সি�িলত সংগঠ।
এিট একিট সদ�িভিত্তক ছায়া �িত�ান যারা মুসিলম স�দােয়ৈবিচ�যময় সামািজক ও সাং�ৃিতক জীবন মােনর
ধারক ও বাহক। এিট �াধীন একিট সং�া যারা �টলয্ােন্ড মুসলমান স�দােয়র বয্াপাের পরা, সহেযািগতা ও
সম�য় সাধেন কাজ কের। কিমউিনিটর মেধয্ িবদয্মাকমর্কা�সমূে হ�ে�প না কের, েসগুেলাে বাদ না িদেয় বা
িবি��ভােব না েদেখ সকেলর উ�য়ন �েচ�ায় কমর্রত এিট একিট অসা�দািয়ক ও িনদর্লীয় সং�
Age Scotland (এজ �টলয্ান)
�টলয্ােন্ডর  বেয়ােজয্ মানুষেদর জ� এজ �টলয্ান্ড হল একিট শীষর্�ানীয় দাতবয্ সং�া।  মানুেষর
জীবেনর েশষ িদনগিল যােত সমৃ�শীল করা যায় েসিট িনি�ত করেত এজ �টলয্ান �চার, গেবষণা ও অথর্ সং�েহর
কাজ কের থােক। বেয়ােজয্ মানুষেদর কথা েশান, তােদর �িত মানুেষর মেনাভােবর পিরবতর্ন ও েমািবলা করা,
েযখােনই ৈবষময্ েদখা িদক না েকন তার িবরু �িতেরাধ গেড় েতালা এবং বেয়ােজয্েদর �িত সকল �কােরর
অতয্াচার দম সং�ািট িনি�ত কের। এজ �টলয্ােন্ সকল কমর্কাে� েক�িব�েত রেয়েছন বেয়ােজয্ মানুেষরা।
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