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!িত$% ব 'ি(েদর িনেবদন ফরম িকভােব পূরণ করেত হেব: 

 
 
-িত./ ব 0ি1েদর িনেবদন ফরম দু’0 ফরম 'ােট পাওয়া যায়: 
 
§ ফরম9র এক9 অনলাইন সং8রণ আেছ =য9 আপনার িনেজর কি?উটাের ডাউনেলাড না কেরই সরাসির 

আই.িস.িস. ওেয়বসাইট =থেক পূরণ যায়: https://www.icc-cpi.int/bangladesh-myanmar  
 

অন 0থায়:  
 
§ এক9 িপিডএফ সং8রণ রেয়েছ, =য9 আই.িস.িস. ওেয়বসাইট =থেক ডাউনেলাড করা যায়: https://www.icc-

cpi.int/bangladesh-myanmar এবং =সটা হােত পূরণ কের এবং এই Iকানায় পাঠােনা =যেত পাের: 
the International Criminal Court 

Victims Participation and Reparations Section (VPRS) 
P.O.  Box 19519, 2500 CM 

The Hague 

The Netherlands 

অথবা  
িভ.িপ.আর.এস-=ক ইেমইল করা =যেত পাের এই Iকানায়- VPRS.Information@icc-cpi.int 
Kেত 0ক -িত./ ব 0ি1/দেলর জন 0 অনু.হ কের MধOমাP এক ধরেণর ফরম পূরণ করQন- আপনার ইRারেনট 
সংেযাগ/কি?উটােরর সামথ T0 অনুযায়ী এবং িনরাপVার কথা িচXা কের হয় অনলাইন অথবা িপিডএফ – এর মাধ 0েম 
আপনার িনেবদন করQন।  

 
ফরম0 যতদূর স?ব ইংেরিজেত পূরণ করার BচDা করEন কারণ এেত কের আপনার িনেবদন0র িবেবচনায় যেথD কম 
সময় লাগেব (কারণ অনুবাদ করার সময়টা লাগেব না) । 

2019 GUIDELINES - VICTIM REPRESENTATION FORM [BEN]



2 
 

অনু$হ কের সংে!েপ িলখMন এবং ফরম0 পূরেণর সময় Nান সীমাবPতার Qিত সেচতন থাকM ন। 

-িত./ ব 0ি1গণ অন 0ান 0 ফরম 0ােটও তােদর িনেবদন জমা িদেত পােরন, =যমন- িভিডও, অিডও, ইত 0ািদ।   

িনেবদন9 =য ফরম 0ােটই Kদান করা =হাক না =কন, িনেবদন ফরেম’র =টেPেট =যসকল তথ 0 জানেত চাওয়া হেয়েছ তা 
যথাস[ব উে\খ করাটা ^রQ_পূণT। িনেবদন ধারণ/=রকডT  করার সময় অনু.হ কের তা সংি-`ভােব করQন এবং যথাস[ব 
িনিaত করQন =যন অিডও/িভিডও9র bদঘ T0 ১০ িমিনেটর কম হয়। িযিন িনেবদন9 Kfত করেছন তার উিচত যথাস[ব 
ইংেরিজেত কথা বলা অথবা িভিডও9েত ধারাবািহকভােব ইংেরিজ অনুবাদ/সাবটাইেটল সংযO1 করেত হেব। এেত আপনার 
অিডও/িভিডও িনেবদন9র িবেবচনায় যেথg সময় কম লাগেব (কারণ অনুবাদ করার সময়টা লাগেব না)। 

অনু.হ কের Kেত 0ক -িত./ ব 0ি1/ -িত./ ব 0ি1র দেলর জন 0 হয় িনেবদন ফরম9 পূরণ করQন অথবা অন 0 =কােনা 
ফরম 0ােট িনেবদন9 জমা িদন। একজন -িত./ ব 0ি1/ -িত./ ব 0ি1র এক9 দেলর উিচত MধOমাP এক9 িনেবদন জমা 
=দয়া যােত অযথা Kিতিলিপ bতিরটা এড়ােনা যায়। 

 

পৃjা ১ 
 

 

অXত ২০১৬ সােলর ৯ই অেnাবেরর পর =থেক মায়ানমােরর =বসামিরক =রািহoা জনগেণর িবরQেp সংঘ9ত অমানিবক 
অপরাধসমূহ Kিসিকউটর-এর আ9Tক 0াল ১৫ এর অধীেন তদX পিরচােলানার অনুেমাদেনর আেবদেনর ব 0াি`েত অXভr T1 
অপরাধসমূেহর আওতাভr 1। 

 

 

=রাম সংিবিধ’র আ9Tক 0াল ১৫(৩) এর অধীেন -িত./ ব 0ি1 কতt Tক উপuািপত িনেবদনসমূহ বাংলােদশ/মায়ানমার 
পিরিuিতেত Kিসিকউটেরর তদX MরQর অনুেমাদেনর স?ূণT বা আংশীক আেবদেনর =Kি-েত তদX MরQর অনুেমাদন =দয়া 
হেব িক না =স িসpাX =নয়ার =-েP আই.িস.িস. িবচারকগণেক সহায়তা কের। আই.িস.িস. িবচারকগণ এক9 তদX MরQর 
অনুেমাদন িদেল; বাংলােদশ/মায়ানমার পিরিuিতেত =যসকল অপরাধ সংঘ9ত হেয়েছ বেল অিভেযাগ করা হেয়েছ এবং 
িবচারকেদর িনকট আেবদেন এবং িবwি`েত উে\খ করা হেয়েছ, Kিসিকউটেরর কায T0লয় =স^িলর এক9 তদX পিরচালনা 
করেব। তদX স?x হেয় =গেল এবং যেথg Kমাণ সংগৃহীত হেল ^রQতর দায়ী িহেসেব গণ 0 ব 0ি1েদর িবরQেp এক9 (অথবা 
একািধক) মামলা দােয়র করা =যেত পাের। 
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=রাম সংিবিধ’র আ9Tক 0াল ১৫(৩) এর অধীেন উপuািপত িনেবদনসমূহ -িত./ ব 0ি1গণেক স[াব 0 ভিবষ 0ত 

িবচারসংzাX কাযTzেম অংশ.হেণর মযTাদা Kদান কের না। ভিবষ 0েত =সরকম িবচারকাযTzেমর উ{ব হেল তােত 

অংশগহেণর আেবদন করেত চাইেল আ.হী -িত./ ব 0ি1গণেক ঐসকল িবচারকাযTzেম অংশ$হেণর জন ' এবং 
-িতপূরেণর জন 0 আলাদা এক0 আেবদন ফরম পূরণ করেত হেব। এছাড়াও ব 0ি1গতভােব তােদর িক হেয়েছ =স স?েকT  
আেরা সুিন}দ~g তথ 0 এবং Kমাণ নিথপP Kদান করেত হেব।    
 

=রাম সংিবিধ’র আ9Tক 0াল ১৫(৩) এর অধীেন ব 0ি1গত এবং দলগত উভয়Kকার িনেবদেনর জন 0 এই =টেPট9 bতির করা 
হেয়েছ।  

MধOমাP একজন -িত./ ব 0ি1 কতt Tক (একজন সাধারণ ব 0ি1 বা সংগঠন) িযিন MধOমাP িনেজ =যসকল (Kত 0- বা 
পেরা-) -িতর িশকার হেয়েছন তা উে\খ করেবন অথবা একজন !িত$% ব 'ি(র Kিতিনিধ কতt Tক এক0 ব 'ি(গত 
িনেবদন জমা =দয়া =যেত পাের। 

এক9 িনেবদনেক দলগত িহেসেব িবেবচনা করা হেব যিদ তা দুই বা তেত ািধক !িত$% ব 'ি(র প- =থেক জমা =দয়া হয়। 
-িত./ব 0ি1েদর এক9 দেলর (=যমন- পিরবারসমূহ, এক9 .ােমর সকল অিধবািস, এক9 নারী সংঘ, ইত 0ািদ) পে- 
একজন Kিতিনিধ কতt Tক দলগত িনেবদন উপuাপন করা =যেত পাের। 

 

 

আপিন যিদ িনেজ একজন -িত./ ব 0ি1 িহেসেব আপনার িনেজর পে- িনেবদন কেরন, তাহেল অনু.হ কের K� নং ১-এ 
পিরিচিতমূলক নিথপP অনুসাের আপনার Kথম ও =শষনাম উে\খ করQন। এই QেTর জন ' বা QT নং ২, ৩, ৪ ও ৫-এর 
জন ' আপনােক আপনার পিরিচতমূলক নিথপেZর অনুিলিপ Qদান করেত হেব না।  

অনু.হ কের মেন রাখেবন =য িনেবদন ফরমসমূহ Bবনামী/অ[াতনামা হেত পারেব না। আপিন িনেজ একজন -িত./ 
িহেসেব ব 0ি1গত িনেবদন Kদােনর সময়, িনরাপVা বা অন 0ান 0 কারেণ ব 0ি1গত পিরচয়মূলক তথ 0 Kদান করেত না চাইেল 
আপনার একজন Kিতিনিধ লাগেব িযিন আপনার হেয় ফরম9 পূরেণর জন 0 K� নং ২-এ তার পিরচয়মূলক তথ 0 Kদান 
করেত পারেবন। =সে-েP আপিন K� নং ১ ফঁাকা রাখেত পােরন এবং MধrমাP K� নং ২ পূরণ করেত পােরন।  
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আপিন যিদ একজন ব 0ি1/সংগঠন িহেসেব এক বা একািধক -িত./ ব 0ি1র Kিতিনিধ_ কেরন তাহেল অনু.হ কের K� 
নং ২-এ আপনার Kথম ও =শষ নাম অথবা -িত./ ব 0ি1(গেণ)র Kিতিনিধ_কারী সংগঠেনর নাম উে\খ করQন।  

অনু.হ কের মেন রাখেবন =য, িনেবদনক\ ত !িত$% ব 'ি((গেণ)র নাম QT নং ১-এ উে_খ করার Qেয়াজন Bনই। তেব 

আপিন -িত./ ব 0ি1(গেণ)র নাম উে\খ করেত চাইেল ক) একজন -িত./ ব 0ি1েক উপuাপন করা হেল তার নাম K� 
নং ১-এ উে\খ করেত পােরন অথবা খ) এক9 আলাদা কাগেজ একািধক -িত./ ব 0ি1র নাম িলেখ তা সংযO1 করেত 
পােরন। (আপিন যিদ অনলাইেন ফরম9 পূরণ কেরন তাহেল K� নং ১-এর নীেচর Kসারণেযাগ 0 ঘর9েত একািধক নাম 
উে\খ করেত পারেবন।)   

আপিন যিদ িনেজ একজন -িত./ ব 0ি1 হেয় থােকন এবং =সই সােথ অন 0ান 0 -িত./ ব 0ি1গেণরও Kিতিনিধ_ কেরন 
(=যমন- আপিন একজন মাতা বা িপতা িযিন িনেজর এবং তার সXানেদর জন 0 এই ফরম9 জমা িদে�ন), তাহেল অনু$হ 
কের `ধMমাZ QT নং ২-এ আপনার Qথম নাম ও Bশষ নাম উে_খ করEন। 
 

 

=যসকল -িত./ ব 0ি1গেণর পে- িনেবদন9 জমা =দয়া হে� অনু.হ কের তােদর সIক সংখ 0া উে\খ করQন। আপনার 
পে- যিদ MধOমাP এক9 আনুমািনক সংখ 0া উে\খ করা স[ব হয় তাহেল অনু.হ কের তা উে\খ করQন এবং তার কারণ 
ব 0াখ 0া করQন। 

আপিন যিদ িনেজ একজন -িত./ ব 0ি1 হেয় থােকন এবং =সই সােথ অন 0ান 0 -িত./ ব 0ি1গেণরও Kিতিনিধ_ কেরন, 
তাহেল অনু.হ কের িনেবদনকt ত -িত./ ব 0ি1গেণর =মাট সংখ 0ার মেধ 0 িনেজেক অXভr T1 করQন (=যমন- আপিন একজন 
মাতা এবং আপনােক আপনার প�াচ সXানসহ িনবTািসত করা হেল, এই Kে� -িত./ ব 0ি1র সংখ 0া উে\খ করেত হেব ছয় 

জন) ।  

 

 
িনেবদন জমা =দয়ার Kিzয়া9 ঐি�ক এবং Kিতিনিধগণ অবশ 0ই িনেবদনকt ত -িত./ ব 0ি1(গেণ)র অনুমিত িনেয় কাজ 
করেবন। আপিন িনেবদনকt ত -িত./ ব 0ি1(গেণ)র অনুমিত িনেয় কাজ কের থাকেল অনু.হ কের ‘হ ঁ0া’ ঘর9েত 9ক িদন। 
আপিন যিদ ‘না’ ঘর9েত 9ক =দন তাহেল =কন -িত./ ব 0ি1(গেণ)র অনুমিত .হণ স[ব হয়িন তা ব 0াখ 0া করQন।  
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অনু.হ কের সংি�g ঘর9েত 9ক িদন এবং =যসকল -িত./ ব 0ি1(গেণ)র পে- এই িনেবদন9 করা হে� তােদর সােথ 
আপনার স?কT  িক এবং তােদর সােথ আপিন িকভােব =যাগােযাগ কেরেছন তা সহ এক9 সংি-` িববরণ উে\খ করQন 
এবং তােদর সােথ =যসকল =যাগােযাগ হেয়েছ তা িব/ািরতভােব উে\খ করQন (=যমন- একজন উিকল িহেসেব -িত./ 
ব 0ি1গেণর সােথ সরাসির =যাগােযাগ; এক9 এন.িজ.ও িহেসেব =য9 বাংলােদেশ/মায়ানমাের Kক� বা/বায়ন করেছ এবং 
এক9 িব�/ সামািজক অংশীদার; ইত 0ািদ।)   

 

 

 

ব 'ি(গত িনেবদনসমূেহর =-েP আপনার স?েকT  =যসব তথ 0 চাওয়া হেয়েছ, অনু.হ কের তা সিব/াের উে\খ করQন। 

িনেবদন9 যিদ একািধক !িত$% ব 'ি(র পে! Bকােনা একজন বা এক0 সংগঠন পূরণ কের তাহেল িন�িলিখত 
তথ 0সমূহ যথাস[ব উে\খ করQন: 

§ িলoেভেদ দেলর সদস 0েদর সংখ 0া (=যমন- ৫১ জন পুরQষ, ৪৮ জন নারী, ৩ জন অন 0ান 0); 

§ িবিভx বয়স-িবভােগ সংি�gেদর সংখ 0া (=যমন- ৮ জন -িত./ ব 0ি1 - বয়স ০-১৮; ৫১ জন -িত./ ব 0ি1 - 

বয়স ১৮-৫৫; ৪০ জন -িত./ ব 0ি1 - বয়স ৫৫+); 

§ জ�তািরখ(^িল) উে\খ করার =-েP অনু.হ কের এই পpিত অনুসরণ করQন: িদন/মাস/বছর; 

§ জাতীয়তাসমূহ/ জািতগত =গা�সমূহ (=যমন- =রািহoা) 

§ ভাষােভেদ দেলর সদস 0েদর সংখ 0া (=যমন- ৫৫ জন -িত./ ব 0ি1 - =রািহoা; ৪৪ জন -িত./ ব 0ি1 - =রািহoা 

ও বা}ম~জ);   
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§ আিদ িনবােসর (মায়ানমােরর শহর এলাকা) uান =ভেদ দেলর সদস 0েদর সংখ 0া (=যমন- ৩৩ জন -িত./ ব 0ি1 - 

বOIডং; ১৫ জন -িত./ ব 0ি1 - মুংেডা; ৫১ জন -িত./ ব 0ি1 - রেথডং);  

§ বতTমান আবাসuান (ক 0াে?র ন�র/নাম) =ভেদ দেলর সদস 0েদর সংখ 0া (=যমন- ৩২ জন -িত./ ব 0ি1 - 

কO টাপালং; ৬৭ জন -িত./ ব 0ি1 - ক 0া? ২২); 

পৃjা ২ 

 

-িত./ ব 0ি1(গেণ)র ব 0ি1গতভােব িক ঘেটিছল তা সুিন}দ~gভােব উে\খ করQন। Kকt ত ঘটনা^িল এবং -িত./              
ব 0ি1(গেণ)র ব 0ি1গত অিভwতার িববরণ উে\খ করাটা ^রQ_পূণT। এছাড়া -িত./ ব 0ি1(গণ) এসব ঘটনার জন 0 =য 
বািহনী বা দল^িলেক দায়ী বেল মেন কেরন, অনু.হ কের তা উে\খ করQন। 
দলগত িনেবদেনর =-েP আপনােক দেলর Kিত 9 সদেস 0র ব 0ি1গত কািহনী বণTনা করেত হেব না; Kকt ত ঘটনা^িলর এবং 
িনেবদনকt ত -িত./ ব 0ি1গেণর Kিত সংঘ9ত অপরাধসমূেহর এক9 সংি-` িববরণ উে\খ করাই যেথg। 
 
বাংলােদশ/মায়ানমার পিরিuিতেত এক9 তদX MরQর জন 0 Kিসিকউটেরর আেবদন এবং =সই সােথ এই তদেXর ব 0াি`   
মূল 0ায়েনর সময় আই.িস.িস িবচারকগণ এই িনেবদনসমূেহ ব}ণ~ত ঘটনা^িল িবেবচনা করেবন।  
 
-িত./ ব 0ি1(গণ) যিদ ঘটনা^িলর জন 0 দায়ী সংি�g বািহনী/দলসমূেহর পিরচয় না জােনন =সে-েP অিভযO1 
অপরাধীরা =কান দেলর সদস 0 তা িচি�ত কের এমন িকছO  তথ 0 Kদান করা, এবং -িত./ ব 0ি1(গণ) =কন তা মেন কেরন 
=সটা উে\খ করাই যেথg। -িত./ ব 0ি1(গণ) যিদ ঘটনা^িলর জন 0 কারা দায়ী তা না জােনন =সে-েP অপরাধীরা =য 
অwাত =সটা জবােবর মেধ 0 উে\খ করাই যেথg। 
 
অনু$হ কের সংে!েপ িলখMন এবং ফরম0 পূরেণর সময় Nান সীমাবPতার Qিত সেচতন থাকM ন। 
 

 
 
সুিন}দ~g তথ 0 িদন। স[ব হেল, =যখােন ঘটনা^িল ঘেটিছল তার পােশর .াম বা uােনর নাম উে\খ করQন। ঘটনা^িল 
=যসকল uােন ঘেটিছল =সসব uােনর নাম যতদূর স[ব উে\খ করQন (েযমন- মায়নমােরর uান^িল, সীমাX পারাপােরর 
uান, ইত 0ািদ) । 
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ঘটনা^িলর তািরখ জানা না থাকেল, এক9 আনুমািনক তািরখ উে\খ করQন; তা স[ব না হেল =K-াপট স?}ক~ত 
=যেকােনা তথ 0 উে\খ করQন যা ঘটনা^িলর তািরখ িনণTেয়/অনুমান করেত সহায়তা করেত পাের (েযমন- বষTাকােলর Kথম 
িদেক, ইত 0ািদ।)  
 

পৃjা ৩ 
 

 
K� নং ৭ =থেক ৯-এ উি\িখত কাযTzম বা ঘটনাসমূেহর ফেল -িত./ ব 0ি1(গণ) সরাসির অথবা পিরবােরর িনকটতম 
সদস 0েদর =ভাগািXর কারেণ পেরা-ভােব =যসকল ব 0ি1গত আঘাত, -য়-িত বা =ভাগািXর িশকার হেয়েছন, অনু.হ কের 
=স^েলা স?েকT  তথ 0 Kদান করQন। 
 
আই.িস.িস’র এখিতয়ারভr 1 অপরাধসমূেহর ফেল একজন -িত./ ব 0ি1 =যসব িবিভx ধরেণর -িতর িশকার হেত পােরন 
=স^িলেক আই.িস.িস �ীকt িত =দয়। এসব অপরাধ একজন ব 0ি1র =দেহ শারীিরক !িত সাধন করেত পাের, একই সােথ 
মানিসক !িত করেত পাের কারণ একজন ব 0ি1 যা সহ 0 কেরেছ বা =দেখেছ তার �ারা তার মন -িত./ হয়।       
 
বcগত !িতও �ীকt ত হেত পাের, =যমন- অপরােধর ফেল স?িVর -িত হওয়া বা =খায়া যাওয়া, এবং অন 0ান 0 অথTৈনিতক 
=লাকসান। 
 
সুেযাগ হারােনা (েযমন- িশ-াজT েনর স[াবনা নg হওয়া) এবং িনজ সPদােয়র মেধ 0 সামািজক মযdাদা হারােনা=কও 
�ীকt িত =দয়া হেত পাের। 
   

 
 

 
 

 
 

 
 
বাংলােদশ/ মায়ানমার পিরিuিতেত অিভেযাগzেম সংঘ9ত অপরাধসমূেহর তদেXর জন 0 Kিসিকউটেরর K/াবনা স?েকT  
-িত./ ব 0ি1গণেক তােদর মতামত Kকাশ করার সুেযাগ =দয়ার জন 0 K� নং ১১, ১২, ১৩ এবং ১৪ সাজােনা হেয়েছ। এই 
মতামত^িল বাংলােদশ/মায়ানমার পিরিuিতর =Kি-েত এক9 তদX চালু করার জন 0 Kিসিকউটেরর আেবদন ম�ুর করা 
হেব িকনা =স িসpাX .হেণ আই.িস.িস িবচারকগণেক সহায়তা করেব। 
 
=যসব -িত./ ব 0ি1(গণ) ১১ নং Kে�র উVর ‘হ 0া’ িদেয়েছন তারা =কান সময়কাল, uানসমূহ ও অপরাধসমূহ তদX9র 
আওতাধীন আনা উিচত বেল মেন কেরন তা ১২ নং Kে� সুপািরশ করেত পােরন, এবং =সইসােথ স[াব 0 তদেXর =-েP 
তােদর Kত 0াশা^িল িক তা জানােত পােরন।    
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=যসব -িত./ ব 0ি1(গণ) ১১ নং Kে�র উVর ‘না’ িদেয়েছন তারা ১৩ নং Kে� আই.িস.িস. Kিসিকউটর কতt Tক পিরচািলত 
এক9 স[াব 0 তদX স?েকT  তােদর উে�গসমূহ জানােত পােরন এবং অন 0ান 0 =যসকল সমস 0ােক Kাসিoক বেল মেন কেরন 
=স^েলা উ�াপন করেত পােরন। 
 
-িত./ ব 0ি1(গণ) =যসব অিতির1 পযTেব-ণ/মতামত স[াব 0 তদেXর সােথ সংি�g আই.িস.িস িবচারকগণেক জানােত 
চান =স^েলা ১৪ নং Kে� অ�ভr T1 করেত পােরন, =যমন- সুর-া এবং িনরাপVা িবষয়ক সমস 0া^িল এবং/অথবা অন 0 
=যেকােনা তথ 0 যা িবচারকগেণর িবেবচনার জন 0 Kাসিoক বেল মেন করা হয়।   
 

 
 

=য ব 0ি1 বা সংগঠন ফরম9 পূরণ করেছন অনু.হ কের তার =যাগােযােগর তথ 0 সিব/াের উে\খ করQন, কারণ 
Kিসিকউটেরর আেবদন স?েকT  =চ�ার তার িসpােXর =না9শ িনেবদনকারী সকল -িত./ ব 0ি1েক পাঠােবন। এছাড়া 
=রিজ� -িত./ ব 0ি1গণেক িবচারKিzয়ার অ.গিতসমূহ স?কT  তথ 0 িদেত থাকেবন। 
 

 
এই ফরম9েত �া-েরর মাধ 0েম -িত./ ব 0ি1গণ অথবা =য ব 0ি1গণ বা সংগঠনসমূহ -িত./ ব 0ি1গেণর Kিতিনিধ_ 
করেছন তারা এখােন উি\িখত তথ 0সমূেহর সত 0তা িনিaত কেরন। �া-েরর মাধ 0েম -িত./ ব 0ি1গণ/=য ব 0ি1গণ বা 
সংগঠনসমূহ -িত./ ব 0ি1গেণর Kিতিনিধ_ করেছন তারা তােদর িনেবদন করার উে�শ 0ও িনিaত কেরন। 
 
িনেবদন9 যিদ একজন ব 0ি1/ সংগঠন কতt Tক একািধক -িত./ ব 0ি1র জন 0 করা হেয় থােক তাহেল !িত$% ব 'াি(েদর 
Qিতিনিধর eা!রই যেথD, এছাড়া আপনােক িনেবদনকt ত -িত./ ব 0ি1(গেণ)র �া-র Kদান করেত হেব না।   
 
এই িনেবদন0 সfূণd িহেসেব িবেবচনা করেত আর Bকােনা অিতির( নিথপেZর Qেয়াজন Bনই।  
উপরg, অনলাইন ফরেমর সােথ Bকােনা নিথপZ সংযM( করা যােব না।  
 
-িত./ ব 0ি1গণ/ -িত./ ব 0ি1গেণর Kিতিনিধ_কারী সংগঠনসমূহ =কােনা নিথপP Kদান করেত চাইেল, =স^িল 
িনেবদন ফরেমর সােথ িনে�া1 Iকানায় পাIেয় =দয়াটাই বা�নীয়  

The International Criminal Court 
Victims Participation and Reparations Section (VPRS) 
P.O.  Box 19519, 2500 CM 
The Hague 
The Netherlands 

অথবা  
এই ইেমইেল িভ.িপ.আর.এস-=ক পাIেয় িদন- VPRS.Information@icc-cpi.int 

 

-িত./ ব 0ি1গণ/ -িত./ ব 0ি1গেণর Kিতিনিধ_কারী সংগঠনসমূেহর MধOমাP নিথপেZর অনুিলিপ পাঠােনা উিচত, 
মূল কিপ নয়। -িত./ ব 0ি1গণ এবং/অথবা -িত./ ব 0ি1গেণর Kিতিনিধ_কারী সংগঠনসমূহ =যসকল নিথপPেক 
িনেবদেনর সােথ সংি�g িহেসেব িবেবচনা করেবন, =যমন- আদালতস��ীয়, িচিকৎসা িবষয়ক, পুিলশ বা আদালেতর 
=রকডT , ফেটা, িফ�, ইত 0ািদর অনুিলিপ িনেবদন ফরেমর সােথ সংযO1 করা =যেত পাের। 
আেরা তথ 0 এবং/অথবা সহায়তার জন 0 এই Iকানায় িভ.িপ.আর.এস-এর সােথ =যাগােযাগ করQন।  
VPRS.Information@icc-cpi.int 
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