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আমাদের জনতা, আমাদের শহদরর তহবিল  
(আওয়ার বিপ্ল, আওয়ার বিটি ফান্ড)

1

পটভূমি

আমাদের স্মৃবতদত 15ই মার্চ খ�াোই হদয় রদয়দে। ক্াইস্টরার্চ ফাউদন্ডশন গটিত 
হওয়ার অন্যতম প্াথবমক কারণ বেল বিির ্চদয়র িমদয় িাড়া খেওয়া। খকউ স্বদনেও 
ভাদিনবন খর ে্য ফাউদন্ডশনদক খিই ভূবমকা িালদন �ুি তাড়াতাবড় ডাকা হদি। 
হামলার কদয়ক ঘন্ার মদ্্যই খময়র এিং মু�্যমন্ত্রী আক্ান্তদের জন্য তহবিল 
িংগ্রহ করার উদদেদশ্য আমাদেরদক তাদঁের তরদফ কাজ করদত িদলন। আওয়ার 
বিপ্ল, আওয়ার বিটি ফান্ড 16ই মাদর্চ শুরু হয়। িমৃবথি্রীর িি প্াদন্তর উোর 
ি্যক্তি, ি্যিিা এিং খেশগুবলর কাদে হামলায় ক্ষবতগ্রস্ত মানুষদের িাহার্য করার 
কাজটিদক িহজ করদত আমরা কদিার িবরশ্রম কদরবে। 
$11 বমবলয়দনরও খিবশ িবরমাণ অথ ্চ এিং অঙ্্রীকারিত্র আমরা খিদয়বে। এিা 
খিাঝা গুরুত্বিূণ ্চ খর এই তহবিলগুল্রী ক্ষবতিূরণ, িুনরুদ্ার িা প্বতোন নয়। 
এগুবল হল উিহার রা ভাদলািািা এিং িহায়তার প্ত্রীক। 
হামলার অবিলববিত প্বতক্ক্য়া বহিাদি ে্য ক্াইস্টরার্চ ফাউদন্ডশন আমাদের োতা 
এিং আক্ান্তদেরদক বনম্নবলব�ত প্বতশ্রুবতগুবল বেদয়বেল:
1. আমরা আমাদের োতাদের ইচ্াগুবলদক িম্ান করি
2. আক্ান্তদের ে্রীঘ ্চকাল্রীন িাহার্যমূলক মা্্যম প্োন করার বিষদয় আমরা 

খজার দেি
3. িদি ্চাত্তম িুবি্া খিৌঁদে বেদত তহবিলদক ক্রীভাদি ি্যিহার করা খরদত িাদর খি 

িম্পদক্চ আমরা আক্ান্তদের কাে খথদক উিদেশ রাইি।
ে্য ক্াইস্টরার্চ ফাউদন্ডশদনর িুকঁ্জর তত্তাি্ায়কদের/ট্াবস্টদের দ্ারা অনুদমাবেত 
তহবিল ক্রীভাদি িন্ন করা হদি, আমাদের খিই বিদ্াদন্ত উিন্রীত হওয়ার িদ্বত 
এিং এ�ন ক্রী হদি খিই বিষদয় এই নবথটি একটি রূিদর�া বেদয়দে।
$11 বমবলয়দনর মদ্্য, $2 বমবলয়ন িন্ন করা হদয় খগদে (খিন্ জন-এর জন্য 
েু’টি অ্যাবুিদলন্স, বনকিাত্্রীয় বপ্ন্স আল-ওয়াবলে িন্ন খথদক),$9 বমবলয়ন িাবক 
রদয়দে। এই $9 বমবলয়দনর মদ্্য, োতারা একটি বশক্ষা তহবিদল $1.5 বমবলয়ন, 
অ্যাব্াহাবমক তহবিদল $1 বমবলয়ন এিং গুরুতর আহতদের জন্য খমবডদকল 
িাদিাি্চ তহবিদল $0.4 বমবলয়ন িরাদে কদরদেন।

শ�োনোর প্রকল্প

এিা গুরুত্বিূণ ্চ খর িাবক $6 বমবলয়ন ক্রীভাদি িন্ন করা হদি তা বথির করদত 
মুিবলম িম্প্রোয় িাহার্য কদরদে। কাজটিদক িহজতর করদত, মূল িবরকল্পনা 
বেল এই খর িম্প্রোদয়র িেি্যদের বনদয় একটি উিদেষ্ামূলক খগাষ্ঠী গিন 
করা রারঁা িুিাবরশ প্োন করদিন, তদি আদলারনায় এিা িবরষ্ার হদয় রায় 
খর িম্প্রোয়টি আরও খিবশ িরািবর িথ িেন্দ করদে। িম্প্রোদয়র উিদেশ/
বফডি্যাক িংগ্রহ করদত এিং তহবিল ক্রীভাদি িন্ন করা হদি খিই িম্পদক্চ 
িুিাবরশ বেদত প্াতিন ক্াইস্টরার্চ বিটি কাউক্ন্সলর রাফ মানক্জ ে্য ফাউদন্ডশদনর 
স্বা্্রীন উিদেষ্ার ভূবমকা িালন কদরন।

উপদেষ্োিূলক উদলেদের �র্োবলী

› আক্ান্তদের, এিং িমগ্র িম্প্রোদয়র বরবনিত প্দয়াজন্রীয়তাগুবল িূরদণ তহবিল 
িন্দনর খশ্রষ্ উিায় িুিাবরশ করুন। 

› বনক্চিত করুন খরন রারঁা মারা খগদেন অথিা গুরুতরভাদি জ�ম 
হদয়দেন (িারাজ্রীিদনর জন্য ক্ষবতগ্রস্ত) তাদঁের বশশুদের ে্রীঘ ্চতর িমদয়র 
প্দয়াজন্রীয়তাগুবল (বশক্ষা এিং প্বশক্ষদণর উিদর গুরুত্বিহ) িূরণ হয়।

› বনক্চিত করুন রাদত িন্ন এমন ি্যয়দক িূরণ কদর রা ইবতমদ্্য  
The Crown-এর দ্ারা িূরণ হয়বন।

› মুিবলম িম্প্রোদয়র মতামতগুবল রাদত গুরুত্ব িায় এিং খিগুবল খরন 
িুিাবরশগুবলদত অন্তভ্্চতি হয়।

দ্রষ্ি্য: িন্দনর বিদশষ িুিাবরশগুবলর বিদিরনায় রাফদক তথ্য বেদত এিং িাহার্য 
করদত বিদশষজ্ঞ এিং উিদেষ্াদের একটি িড় অংশও মূল্যিান অবতবরতি 
িহায়তা প্োন কদরন। আরও তদথ্যর জন্য েুই নবির িমৃষ্া খে�ুন।

আদলোচনোর ব্যবস্ো করো হয়

› বনকিাত্্রীয়
› িুদলদি আঘাতপ্াপ্ত 
› িাক্ষ্রী
› িামবগ্রক মুিবলম িম্প্রোয়
› ক্যান্ারদিবর বডব্রিক্ট খহলথ খিাড্চ 
› মুিবলম অ্যাদিাবিদয়শন অফ্ 

ক্যান্ারদিবর
› FIANZ
› বডিাি্চদমন্ ইন্ারনাল অ্যাদফয়াি ্চ
› বমবনব্রি অফ্ খিাশ্যাল 

খডদভলিদমন্
› আক্ান্তদের িহায়ক
› বনউক্জল্যান্ড িুবলশ
› ACC

› অ্যান-মুর রাইল্ডদকয়ার খিন্ার
› EMDR খথরাবি গ্রুি
› বিদশষজ্ঞ খিশাোর উিদেষ্া
› নাওয়াওবয় খিন্ার
› 51 লাইভি্ খপ্াদজক্ট
› বিদজন্ি বরকভাবর (MBIE)
› বডিাি্চদমন্ অফ্ প্াইম বমবনস্টার 

অ্যান্ড ক্যাবিদনি
› ইবমদগ্রশন বনউক্জল্যান্ড
› অ্যাব্াহাবমক ফান্ডি্ 

ইক্ন্ডবভজ্ুযয়ালি্
› খমন্াল খহলথ অ্যান্ড বনটট্শন ল্যাি

আন্তর্োমরক ববঠক
› ন্যাশনাল জাকাত ফাউদন্ডশন, UK
› লন্ডন এমারদজক্ন্সজ ্ট্াস্ট

› খকক্ন্সংিন অ্যান্ড খরলবি 
ফাউদন্ডশন

› UK ন্যাশনাল এমারদজক্ন্সজ ্ট্াস্ট

অগোস্ট – অদ্োবদরর 
িোঝোিোঝঝ সিয় নদভম্বদরর শুরুদর নদভম্বদরর 

িোঝোিোঝঝ সিয়
নদভম্বদরর শ�দের 

মেদক

শ�োনোর প্রকল্প 
আদলোচনোর সিয়

পুঁঝর রত্তোবধোয়কদের/
ট্োমস্টদের প্রমর সুপোমর�

পরবরতী পেদষেপ এবং 
কোরক্লোদপর মবেদয় মসদ্োন্ত 
মনদর পুঁঝর রত্তোবধোয়কদের/

ট্োমস্টদের ববঠক

মসদ্োদন্তর শ�োেণোস্োধীন উপদেষ্ো এবং 
পদ্মরর শ�োেণো
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িুিাবরদশর বভত্বত

› এই নবথদত খর িুিাবরশগুবলর রূিদর�া খেওয়া হদয়দে খিগুবল 
প্কদল্পর উদলেদ�র শত্চািল্রীর প্দয়াজন্রীয়তাগুবলদক িূরণ 
কদর, আক্ান্তদের রাবহোগুবলদক অন্তভ্্চতি কদর এিং বতন 
মাি িময়কাদল িম্প্রোদয়র িদঙ্ িংঘটিত আদলারনাগুবলদক 
প্বতফবলত কদর।

› 20খশ নদভবির, 2019-এ ক্াইস্টরার্চ ফাউদন্ডশদনর ট্াবস্টদের 
দ্ারা আদয়াক্জত বিদশষ বিিদক এই িুিাবরশগুবল গমৃহ্রীত হয়। 
িুিাবরশগুবলর উিদর বভত্বত কদর অবিলদবি কাজ শুরু করার 
কথা প্্ান কার ্চবনি ্চাহ্রীদক িলা হদয়দে।

› প্কদল্প িন্ন বথির করা এিং িুিাবরশ বতবর করার িদ্বতটি 
িুনরািমৃত্বতমূলক বেল। অথ ্চাৎ একই ি্যক্তি এিং খগাষ্ঠীদের 
বনদয় একাব্কিার বিিক করা হদয়দে (খমাি 160-এর খিবশ 
আদলারনা), িমি্যাটিদক বিবভন্ন বেক খথদক ির্রীক্ষা করা হয়, 
এিং অনুমান এিং বিশ্ািগুবলদক খিই িমদয়ই ির্রীক্ষা এিং 
প্দনের িম্�ু্রীন করা হয়। িমস্ত িমি্যাদক ত্দল ্রদত, তা বনদয় 
জনিমদক্ষ আদলারনা এিং বিতক্চ করদত এই িদ্বতটি িাহার্য 
কদর। 

› খশানার প্কদল্পর িদ্বত, িন্ন এিং িুিাবরশগুবল আন্তজ্চাবতক 
গদিষণা এিং প্াপ্ত অবভজ্ঞতার দ্ারাও িমমৃদ্ হয়, খরমন 2017-র 
ম্যাদচেস্টার অ্যাদরনার খিামািষ ্চণ, 2017-র খগ্রনদফল িাওয়াদরর 
অবনিকান্ড এিং 2018-র িদরাদন্া ভ্যান হামলার1 তহবিল িন্দনর 
অবভজ্ঞতা। িকল গদিষণা খেব�দয়দে খর আক্ান্তদের শনাতি 
করা, তারিদর ক্ষবতর বভত্বতদত আক্ান্তদের খশ্রণ্রীভ্তি করার 
খরষ্ায় িমস্ত িংথিা একইরকম িদ্বত অনুিরণ কদর।

› িি গদিষণা এিং অবভজ্ঞতা আক্ান্তদের িংজ্ঞা িা খশ্রণ্রীবিভাগ 
বনণ ্চয় করায় অিুবি্া এিং এই িংজ্ঞার বিষদয় নমন্রীয় হওয়ার 
প্দয়াজন্রীয়তার িবিদধে আদলারনা কদরদে। প্দত্যক ি্যক্তি 
বিবভন্ন ভাদি ক্ষবতগ্রস্ত হদত িাদর - এই কথা স্ব্রীকার কদর 
আক্ান্তদের ক্রীভাদি িিদথদক ভাদলাভাদি িাহার্য করা রায় 
খিিাই িিিমদয়র লক্ষ্য। খর বিষয়টি িবরষ্ার বেল তা হল এই খর 
বনভ্চরশ্রীল িন্তানিহ বি্িা এিং বিদশষ ও গুরুতর আঘাতপ্াপ্ত 
ি্যক্তিদের অগ্রাব্কার খেওয়া কারণ উভয় খগাষ্ঠী খিদর ওিার 
িদথ িা্ার িম্�ু্রীন হক্চ্ল। 

› গণিন্ন োতা এিং জনিা্ারদণর জন্য স্বচ্তা প্োন কদর, রা 
তহবিল িটিক থিাদন রাদচ্ বকনা তা তাদঁের খে�ার িুদরাগ খেয়, 
তদি তা বিবভন্ন প্ািক খগাষ্ঠীর মদ্্য েুক্চিন্তার িমৃটষ্ও করদত 
িাদর। এই কারদণ, প্বত খশ্রণ্রীবিভাদগ প্বত ি্যক্তিদক প্েত্ত 
মূল অথ ্চ জনিমদক্ষ আনা হদি এিং উদদেশ্যমূলক িহায়তা 
খগািন থাকদি। এটি স্বচ্তা এিং খগািন্রীয়তার ম্্যিততী িূক্ষ্ম 
ভারিাম্যদক বরবনিত এিং স্ব্রীকার কদর।

› উদদেশ্যমূলক িহায়তা আক্ান্তদের বনম্নবলব�ত খগাষ্ঠীগুবলদক 
তহবিল প্োন করদি:

- হামলার িমদয় 18 িের িয়দির ন্রীদর থাকা বশশুিহ বি্িা 
এিং বিিত্্রীক

- গুরুতর জ�ম, তাদঁের জন্য রারঁা ে্রীঘ ্চকাল্রীন প্বতিধেকতা 
এিং/অথিা এ�নও অিুবি্ার মদ্্য রদয়দেন িদল বিদিবরত

- আক্ান্তদের িমৃহত্তর খগাষ্ঠীর জন্য আবথ ্চক িহায়তা রারঁা 
হামলার ফলস্বরূি এ�নও আবথ ্চক েুরািথিার মদ্্য রদয়দেন

- মমৃত ি্যক্তিদের বশশু এিং িুদলদি আহত বশশুদের বশক্ষা 
তহবিল রারা হামলার িমদয় 18 িের িয়দির ন্রীদর বেল

› একটি িম্প্রোয় িহায়তা তহবিল (কবমউবনটি িাদিাি্চ ফান্ড) 
এমন অনুষ্ান এিং উদে্যাদগ স্বল্পকাল্রীন অথ ্চ প্োন করদি 
রা িম্প্রোদয়র িামথ ্চ্য এিং িংদরাগ গদড় ত্লদি, রুিকদের 
উন্নবতদত অিোন রা�দি এিং িস্প্রোদয়র িংথিা এিং খরাগাদরাগ 
ি্যিথিাগুবলর মদ্্য আথিা এিং িহদরাবগতা থিািদন িাহার্য 
করদি। আশা করা হদচ্ খর খকন্দ্র এিং আচেবলক িরকার, 
অন্যান্য আবথ ্চক িহায়তাকার্রী িংথিাগুবলর িদঙ্, িামবগ্রক 
িম্প্রোদয়র জন্য ে্রীঘ ্চকাল্রীন িাহার্য প্োন করদি।

এই তহবিলগুবল আক্ান্তদের তাদঁের ভবিষ্যত িম্পদক্চ 
িবরকল্পনা শুরু করদত িাহার্য করদলও আরও িা্া আিদি। 
অবভিািন, কম ্চিংথিান, খরাজগাদর িহায়তা, িািথিান এিং 
মানবিক স্বাদথি্যর িহায়তা ঘিমান, বরন্তামূলক উদদ্গ হদি িদল 
মদন করা হয়।
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িন্দনর জন্য তহবিল

আক্ান্তদের তহবিল
$7 বমবলয়ন
› হামলায় িরািবর ক্ষবতগ্রস্ত আক্ান্তদের অথ ্চ িাহার্য
› িারঁটি তহবিদল বিভতি:
1. �হীে রহমবল $3.57 বমবলয়ন: শহ্রীেদের (মমৃত) প্দত্যদকর 

বনকিাত্্রীয়দক $70,000 রত তাড়াতাবড় িম্ভি িন্ন করা হদি
2. বুদলদট আহরদের রহমবল $1 বমবলয়ন: িুদলদি আহত আক্ান্তদের 

প্দত্যকদক $25,000 রত তাড়াতাবড় িম্ভি িন্ন করা হদি
3. ম�শু এবং মবধবোদের সহোয়রো রহমবল: $1.375 বমবলয়ন িন্ন 

করা হদি
4. শিমিদকল সহোয়রো রহমবল: গুরুতর আঘাতপ্াপ্ত ি্যক্তিদের েরকাদর 

উিলব্ধ $400,000। আঘাদতর খশ্রণ্রীবিভাদগর বভত্বতদত িন্ন করা হদি
5. েরুোবস্ো রহমবল: মিক্জে হামলার কারদণ এ�নও আবথ ্চক েুরািথিার 

মদ্্য রদয়দেন এমন ি্যক্তিদের েরকাদর উিলব্ধ $500,000। মিক্জদে 
উিবথিত থাকা এিং আবথ ্চক েুরািথিার প্মাদণর বভত্বতদত িন্ন করা 
হদি।

বশক্ষা তহবিল
$1.5 বমবলয়ন
› উচ্চবশক্ষা এিং সু্ল-িরিততী প্বশক্ষদণ িহায়তা
› মমৃত ি্যক্তিদের বশশু এিং িুদলদি আহত বশশুদের জন্য রারা হামলার িমদয় 

18 িের িয়দির ন্রীদর বেল
› অন্যান্যরা রবে োন করদত রান তদি োন এিং উদদেশ্যমূলক িমৃত্বত/

স্লারবশদির জন্য খ�ালা থাকদি
আদিেদনর বভত্বতদত িন্ন করা হদি।

িম্প্রোয় িহায়তা তহবিল 
(কবমউবনটি িাদিাি্চ ফান্ড)
$500,000
› িম্প্রোদয়র িামথ ্চ্য এিং অন্তভ্্চক্তি গদড় খতালায় িাহার্য করদত
› রুিকদের উন্নবতদত িহায়তা
› িম্প্রোদয়র ে্রীঘ ্চকাল্রীন আদরাগ্যলাভ এিং কল্যাদণ িহায়তা
› অন্যান্যরা রবে োন করদত রান তদি োদনর জন্য খ�ালা থাকদি।

ক্যান্ারদিবর বিশ্বিে্যালয়
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খশানার প্কল্প খথদক প্াপ্ত বরন্তাভািনা এিং িরামশ ্চ

িমস্ত ্রদনর িমি্যাদক ত্দল ্রার জন্য খশানার প্কল্প একটি িুদরাগ বেদয়বেল, 
খরগুবল প্ায়ই তহবিদলর িন্ন-িংক্ান্ত বেল না িরং িম্প্রোদয়র ম্্যিততী 
অিুবি্া িম্পদক্চ বেল। উদদ্দগর কথা ত্দল ্রদত এটি জনগদণর জন্য একটি 
বনরািে থিান বতবর কদর।

এই আলাি-আদলারনা খথদক এটি িবরষ্ার খর এই িম্প্রোয়দক িটিকভাদি 
িাহার্য করদত এ�নও অদনক বকে্ করা িাবক, এিং িরিততী 12-15 মাদির মদ্্য 
তাদঁের আরও িাহাদর্যর প্দয়াজন হদি, বিদশষ কদর িদরর িেদর বিরারকাদর ্চর 
িম্ভাি্য খনবতিারক প্ভাদির কথা মাথায় রা�া হদয়দে। 

মানুষদক িি িময় একটি িটিক মাদির আতিকাদরর তলায় খরদ� প্বতক্ক্য়া 
রারাই করদত হয়: খরমন একটি বনবে্চষ্ িম্প্রোদয়র উিদর আতঙ্কিাে্রী হামলার 
িাস্তিতা এিং িুদজার থিাদন বনর্রীহ ি্যক্তিদের উদদেশ্যমূলক গণহত্যা

একক্ত্রতকরণ এিং আত্ত্রীকরণ িম্পবক্চত িমি্যা িামদন এদিদে, তার িাদথ 
িণ ্চবিষম্য, খভোদভে এিং কুিংস্ার বিষয়ক িমি্যাও স্পষ্ভাদি উদি এদিদে। 
রতিাই িা্ামূলক খহাক না খকন, ে্রীঘ ্চকাল্রীন আদরাগ্যলাদভর অংশ বহিাদি, এই 
িমি্যাগুবলদক জনিমদক্ষ এিং গুরুত্বিহকাদর আদলারনা করা েরকার।

ন্রীদর বকে্ মূল বরন্তাভািনা এিং িুিাবরশ খেওয়া হল রা িরকাবর, খিিরকাবর এিং 
খস্বচ্াদিিক/িম্প্রোয় খক্ষদত্র বিদিরনা করা খরদত িাদর কারণ আমরা একটি রাষ্ট্র 
বহিাদি ক্রীভাদি ভবিষ্যদত হামলার মু� খথদক বফদর আিা ি্যক্তিদের এিং িমৃহত্তর 
িম্প্রোয়দক িিদথদক ভাদলাভাদি িাহার্য করদত িাবর তা বিদিরনা কবর:

› িমস্ত িংথিার িামদনর িাবরদত িাংস্মৃ বতকভাদি উিরুতি কমতীদের থাকা 
উবরত। এটি খথদক িম্প্রোয় িহ্ িের ্দর এ�নও েদূর থাকদে। এর অংশ 
বহিাদি, উিরুতি ভাষায় কথা িলদত িাদরন এমন ি্যক্তিদের েরকার, 
খকিলমাত্র অথিায়্রী অনুিােক বহিাদিই নয়, িরং িমৃহত্তর প্বতক্ক্য়ার 
অংশ বহিাদি থাকা উবরত।

› এই কথা স্ব্রীকার করদতই হদি খর, বিদ্ান্ত খনওয়া এিং িাবরিাবরক 
রাবহোগুবলর খক্ষদত্র িক্ম্বলত িদ্বত ও এই িম্প্রোদয়র অবতবরতি 
েুি ্চলতার কথা মাথায় খরদ�, িম্প্রোয়-খকক্ন্দ্রক এিং বনবে্চষ্ভাদি 
িবরকবল্পত প্বতক্ক্য়ার প্দয়াজন। এই িক্ম্বলত িদ্বত মানবিক স্বাথি্য 
এিং মানবিক আঘাদত িহায়তার জন্যও আরও খিবশ প্দয়াগ করা 
েরকার। এমন ি্যক্তি-খকক্ন্দ্রক এিং িহ্বিষয়ক, খহায়ানাউ-খকক্ন্দ্রক 
িদ্বত খহায়ানাউওরা মদডদল রদয়দেই।

› মমৃত এিং িুদলদি আঘাতপ্াপ্ত আক্ান্ত োড়া, অদনক আক্ান্ত ি্যক্তিরা 
িত্চমান মানবিক আঘাদতর প্ভাদির কথা জাবনদয়দেন। বরবকৎিা করার 
খক্ষদত্র এটি একটি িা্ামূলক িমি্যা িদল ্রা হয়, িাশািাবশ এটি িমৃহত্তর 
িম্প্রোদয়র খক্ষদত্র একটি িবত্যকাদরর ে্রীঘ ্চকাল্রীন ঝঁুবকও িদি। মানবিক 
স্বাদথি্য হামলার প্ভািদক বনয়ন্তণ করদত আরও খিবশ শমৃং�লািদ্ এিং 
ে্রীঘ ্চকাল্রীন িদ্বতর বিষদয় বকে্ ভািনাবরন্তা করা উবরত। 

› খরাজগাদর িাহার্য করায় একটি ি্যক্তি-খকক্ন্দ্রক িদ্বত বিদিরনা করা 
েরকার, খরমন আক্ান্তদের খক্ষদত্র 12-24 মাদির জন্য একটি নূ্যনতম 
িাপ্তাবহক খরাজগার। মানুদষর জ্রীিদন খরদহত্ নানানরকদমর প্ভাি 
িদড়দে, তাই স্বাভাবিক অিথিায় বফদর আিার জন্য একটি তাৎির ্চিূণ ্চ 
অংশ হল খরাজগাদরর েুক্চিন্তা েরূ করা। 

› আক্ান্তদের ে্রীঘ ্চকাল্রীন আদরাগ্যলাভ এিং িম্প্রোদয়র কল্যাদণর খক্ষদত্র 
িামাক্জক িংদরাগ একটি অিবরহার ্চ বিষয় হদয় উিদি। িাম্প্রবতক 
বরদিাি্চ খে�ায় খর, উৎ�াত হওয়া, বিভতি এিং অিু�্রী িম্প্রোয়গুবল 
খনবতিারক ফলাফদলর ঝঁুবক খিবশ িহন কদর। স্বাভাবিক েদন্দ বফদর 
আিার একটি শক্তিশাল্রী উিায় এিং কল্যাণমূলক িাম্প্রোবয়ক কািাদমার 
উিদর খজার খেওয়ািাই একটি িটিক প্বতক্ক্য়া হদত িাদর। 

› এমন েুি ্চল িম্প্রোদয়র জন্য কাজ করার িমদয় বনভ্্চল তথ্য গুরুত্বিূণ ্চ। 
আতঙ্কিাে্রী হামলার মত ঘিনায়, িটিক এিং ি্যক্তি-খকক্ন্দ্রক প্ক্ক্য়া 
গদড় খতালা উবরত। প্দত্যক আক্ান্ত ি্যক্তি এিং তারঁ িাবরিাবরক 
িংদরাদগর জন্য একটিমাত্র খকি ফাইল িানাদনা উবরত এিং তা খর 
খকান িংবলিষ্ প্বতবনব্ অথিা অনুদমাবেত িংথিা খে�দত/ি্যিহার করদত 
িাদর, খরমন প্াইদভবি কবমশনাদরর অনুদমােন িহ ে্য ক্াইস্টরার্চ 
ফাউদন্ডশন।

› এই িম্প্রোয়দক প্বশক্ষণ খেওয়া এিং কম ্চিংথিাদনর ি্যিথিা করার 
মা্্যদম বিবরত্র্য ও অন্তভ্্চক্তিকরণদক িবত্যই প্রার করার একিা িুদরাগ 
এ�ন িমাদজর িকল খক্ষদত্রর িামদন রদয়দে। অদনক প্বতভা এিং 
শক্তি খরাদ�র িামদন রদয়দে এিং তাদেরদক খিদড় ওিায় িাহার্য করািা 
গুরুত্বিূণ ্চ। প্বতভািান শরণাথতীদের ভাষার উদদেশ্যমূলক এিং খজারাদলা 
প্বশক্ষণ এিং িরকাবর খক্ষদত্র তাদের অন্তভ্্চতি করা এর অংশ হদত 
িাদর। 

এর পদর কী �টদব

রহমবল বন্টন
�হীে রহমবল: শহ্রীেদের বনকিাত্্রীয়দের খরাগাদরাগ তথ্য আমাদের কাদে 
ইবতমদ্্যই রদয়দে। শহ্রীে তহবিদলর িন্ন বডদিবিদরর মাঝামাক্ঝ িমদয়র মদ্্য 
করদত হদি। 

বুদলদট আহরদের রহমবল: িুদলদি আঘাতপ্াপ্ত আক্ান্তদের জন্য আমাদের 
কাদে ইবতমদ্্য খরাগাদরাদগর তথ্য রদয়দে। রত তাড়াতাবড় িম্ভি িন্ন করা হদি।

অমবরোি সহোয়রো এবং প্রমররষেো
ে্য ক্াইস্টরার্চ ফাউদন্ডশন স্ব্রীকার করদে খর খশানার প্কদল্প কাজ করার 
মা্্যদম, রাফ মানক্জ ে্য ফাউদন্ডশদনর তরফ খথদক িম্প্রোয়টির িদঙ্ একটি 
েমৃঢ়, বিশ্ািমূলক িম্পক্চ গদড় ত্দলদেন। িুতরাং আমরা খমদন বনক্চ্ খর আিন্ন 
ভবিষ্যদতর জন্য আক্ান্তদের এিং িমৃহত্তর িম্প্রোয়দক রক্ষা করা এিং িহায়তা 
প্োন করার ভূবমকা ে্য ক্াইস্টরার্চ ফাউদন্ডশনদক অবিরাম িালন করদত হদি। 
এদক্ষদত্র রা বকে্ েরকার খিই িদির জন্য কাজ রলদে। েুে্চান্ত কাদজর জন্য 
আমরা রাফদকও ্ন্যিাে জানাই।

রোফ িোনঝর
রাফ মানক্জ েু’েফায় ক্াইস্টরার্চ শহদরর কাউক্ন্সলর 
হদয়বেদলন এিং ফাইনান্স কবমটির িভািবতর িদে আি্রীন 
বেদলন। িত্চমাদন বতবন এবশয়াNZ ফাউদন্ডশদনর ট্াবস্ট 
এিং UN অ্যাদিাবিদয়শন অফ বনউক্জল্যান্ড ক্যান্ারদিবর 
র্যাবরদিব্ল ট্াস্ট-এর িভািবত। বতবন ভলাবন্য়ার আবম ্চ ফাউদন্ডশদনর িভািবত, 
বিলারি্ Inc-এর িহ-িভািবতর িদে কাজ কদরদেন এিং ক্াইস্টরার্চ িাদজি 
িাবভ্চদিি এিং বরবফউক্জ বরদিি্লদমন্ িাবভ্চদিি-এর খস্বচ্াদিিক বেদলন।
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