
!িত$% ব 'ি(েদর িনেবদন ফরম

অ0ত ২০১৬ সােলর ৯ই অে:াবেরর পর <থেক অিভেযাগBেম মায়ানমার <থেক বাংলােদেশ <জারপূবHক অপসািরত ব 'ি(গন এবং যারা অ0তপে! বাংলােদেশর   
সীমানার মেধ ' সংঘMত অন 'ান ' অপরােধর িশকার হেয়েছন <যমন িবতািড়ত করা, অন 'ান ' অমানিবক আচরণ এবং িনপীড়েনর (আই.িস.িস. অিফস অব িদ 
Tিসিকউটর-এর <রাম সংিবিধ -এর আMHক 'াল ১৫ এর অধীেন তদ0 পিরচালনার অনুেমাদেনর আেবদেন উিYিখত) িশকার হেয়েছন তারা অথবা <যসব ব 'ি(/
Tিত[ান <সইসব !িত$% ব 'ি(েদর Tিতিনিধ\ কেরন তারা এই <টেPটM/ ফরমM ব 'বহার করেত পােরন।	

িব.#. এ% &িত() ব *ি+েদর িবচারকােয3 অংশ(হেণর এবং/অথবা &িতপূরেণর জন * আেবদেনর ফরম নয়

িবচারকগণ <কােনা তদ0 _র`র অনুেমাদন িদেল, !িত$%  ব 'ি(গণ পরবতীa  <কােনা এক পযHােয় হয়েতা সb াব ' আইনগত িবচারকােযH অংশ$হেণর জন ' আেবদন 
করেত পােরন এবং তােদর দৃdভিe ও উেgগ তh েল ধরার সুেযাগ <পেত পােরন। <সধরেণর আইনগত িবচারকােযHর পিরেTি!েত, !িত$%  ব 'ি(গণ !িতপূরেণর 
অনুেরাধ জানােনার অিধকারও পােবন। 

ব *ি+গত িনেবদন দলগত িনেবদন

	

1. !িত$%  ব 'ি(/ব 'ি(বেগHর <শষ নাম

!িত$%  ব 'ি(/ব 'ি(বেগHর Tথম নাম

2. !িত$%	ব 'ি(	বা	ব 'ি(বেগHর	Tিতিনিধর	<শষ	নাম

!িত$% ব 'ি( বা ব 'ি(বেগHর Tিতিনিধর Tথম নাম

অথবা	!িত$% ব 'ি( বা ব 'ি(বেগHর Tিতিনিধ\কারী Tিত[ােনর নাম

3. দলগত	িনেবদন	হেয়	থাকেল	কতজন	!িত$%	ব 'ি(র	জন '	এই	ফরম	জমা	<দয়া	হেj?

4. আপিন	যিদ	!িত$%	ব 'ি(	বা	ব 'ি(বেগHর	Tিতিনিধ\কারী	ব 'ি(	বা	Tিত[ান	হয়	থােকন	<সে!েk	আপিন	িক	এই	ফরেম	উিYিখত	সকল

িনেবদনকারী	!িত$%	ব 'ি(র	অনুমিত	িনেয়	কাজ	করেছন?

	 	 	হঁ'া																		না					জবাব	না	হেল	তার	কারণ	ব 'াখ 'া	কর`ন:	

5. আপিন	!িত$%	ব 'ি(	বা	ব 'ি(বেগHর	Tিতিনিধ\কারী	ব 'ি(	বা	Tিত[ান	হেল	সংে!েপ	!িত$%েদর	সােথ	আপনার	সmকH 	উেYখ	কর`ন

			পিরবােরর	সদস ':

			সামািজক	সmকH :

			এন.িজ.ও./সুশীল	সমােজর	Tিতিনিধ\কারী:	

			আইনজীবী		

			অন 'ান ':	

6. সbব	হেল	অনু$হ	কের	এই	িনেবদন	Tদানকারী	!িত$%েদর	সmেকH 	িনেnা(	তথ 'সমূহ	উেYখ	কর`ন:

িলe: 

একM ব 'ি(গত িনেবদন দুইভােব জমা <দয়া <যেত পাের -  *একজন Dত *& বা পেরা&ভােব &িত()  ব *ি+ িযিন _ধhমাk িনেজ <যসব !িতর িশকার হেয়েছন তা উেYখ করেবন, অথবা 

* FধHমাI একজন &িত()  ব *ি+র Dিতিনিধ কতJ 3ক।

অনু$হ	কের	এই	ফরেমর	মাধ 'েম	িনেবদনকারী	!িত$%	ব 'ি(গেনর	সLক	সংখ 'া	উেYখ	কর`ন।	আপিন	যিদ	_ধhমাk	একM	আনুমািনক	সংখ 'া	িদেত	পােরন	তাহেল	সংখ 'াM	উেYখ	কর`ন	এবং	কারণ	ব 'াখ 'া	কর`ন।

অনু$হ কের <যসকল !িত$%েদর পে! এই আেবদন করা হেj তােদর সােথ আপনার সmকH  বণHনা কর`ন, িব%ািরত উেYখ কর`ন - <যমন : 
*	আপিন	িকভােব	!িত$%েদর	সােথ	<যাগােযাগ	কেরেছন
*	আপনার	<যাগােযােগর	মাধ 'ম	সমূহ	(<যমন-	আইনজীিবর	সােথ	!িত$%েদর	সরাসির	<যাগােযাগ,	একM	এন.িজ.ও	<যM	বাংলােদশ/মায়ানমাের	Tকo	পিরচালনা	করেছ	এবং	একM	িবp%	কিমউিনM	অংশীদার)

Tq নং ১ পূরণ কর`ন যিদ আপিন * িনেজ একজন &িত()  ব *ি+ হন এবং rপে! িনেবদন করেছন, অথবা   
* নাম Tকােশ সsত !িত$% ব 'ি( বা ব 'ি(বেগHর DিতিনিধMকারী হন

Tq নং ২ পূরণ কর`ন যিদ আপিন * !িত$% ব 'ি( বা ব 'ি(বেগHর Tিতিনিধ\কারী একজন ব *ি+ বা DিতOান, অথবা   
* একজন &িত() ব *ি+ িনেজও তার পিরবােরর অন 'ান ' সদস 'েদর DিতিনিধM করেত পােরন যারা একই ধরেণর কাযHকলােপর কারেণ !িতর সsখূীন হেয়েছন

*	ব *ি+গত	িনেবদেনর	<!েk	অনু$হ	কের	<যসকল	তথ '	জানেত	চাওয়া	হেয়েছ	তা	সব	উেYখ	কর`ন।
*	দলগত	িনেবদেনর	<!েk,	অনুগহ	কের	যথাসbব	তথ '	উেYখ	কর`ন,	<সকশন	৩	এ	উেYিখত	!িত$%	ব 'ি(গেণর	সংখ *া	অনুযায়ী	িব)ািরত	তথ *	চাওয়া	হেয়েছ।
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জuতািরখ	/	বয়স: 
০-১৮	বছর	বয়সী			-	কতজন?
১৮-৫৫	বছর	বয়সী	-	কতজন?

	 ৫৫	বছেরর	উেwH	-	কতজন?

জাতীয়তা(সমূহ)	বা	জািতগত	<গাx(সমূহ):	I		

ভাষা(সমূহ):		

Tকy ত	আবাসzান:	

বতHমান	আবাসzান:			

7. !িত$%েদর	িক	হেয়িছল?	!িত$%েদর	িবpাসমেত	<কান	বািহনী/দল	তােদর	!িতর	জন '	দায়ী?  

 

8. ঘটনা({িল)	<কাথায়	ঘেটিছল?

9. ঘটনা({িল)	কখন	ঘেটিছল?

অনু$হ	কের	মায়ানমােরর	শহর-এলাকার	নাম	উেYখ	কর`ন	

অনু$হ	কের	Tযসব	Uােন	ঘটনাXিল	ঘেটিছল	<সই	সবকM	zান	উেYখ	কর`ন

অনু$হ	কের	সংিYZ	সকল	ঘটনার	তািরখXিল	উেYখ	কর`ন	<যমন	মায়ানমাের	সংঘMত	অপরাধসমূেহর	তািরখ,	বাংলােদেশ	<প|ছােনার	তািরখ	ইত 'ািদ।

যিদ	বাংলােদেশ	হয়	তাহেল	ক *াে[র	নাম/ন\র	উেYখ	কর`ন	

অনু$হ কের িকভােব ঘটনা{িল ঘেটিছল তা যথাসbব িব%ািরতভােব উেYখ কর`ন, <যমন- িকভােব িবতািড়ত করা হেয়িছল, আর <কােনা অপরাধ ঘেটিছল িক না।

পৃ�া নং ২2019 - VICTIM REPRESENTATION FORM [BEN]



10. ঘটনা({িল)র	কারেণ	!িত$%	ব 'ি((রা)	িক	!িতর	িশকার	হেয়িছেলন?

11. !িত$%(রা)	িক	চান	<য	আই.িস.িস.	Tিসিকউটর	মায়ানমােরর  অসামিরক  <রািহeা  জনমানুষেদর  িবতািড়ত  করা,  অন'ান'  অমানিবক

আচরণ এবং িনপীড়েনর মেতা <য মানবতা িবেরাধী অপরােধর অিভেযাগ করা হেয়েছ তার তদ0 কেরন?

 হ ঁ'া		 	না	 	

12. ১১	নং	Tেqর	উ}ের	আপনার	জবাব	“হ ঁ'া”	হেল	-	তদে0	িক	িক	িবষয়	অ0ভ~ H(	থাকা	উিচত	বেল	!িত$%(রা)	মেন	কেরন	(সময়কাল,	zান,

অপরাধসমূহ)?

13. ১১	নং	Tেqর	উ}ের	!িত$%	ব 'ি((গেন)র	জবাব	 “না”	হেল	এই	তদ0	সmেকH 	!িত$%	ব 'ি((গেন)র	 িক	 িক	উেgগ	রেয়েছ?	অনু$হ	কের

<সধরেণর	একM	তদে0র		িবপে!	!িত$%	ব 'ি((গেন)র	যh ি({েলা	ব'াখ 'া	কর`ন।

14. !িত$%েদর	এছাড়া	আর	<কােনা	দৃdভিe	বা	উেgগ	রেয়েছ	িক	যা	তারা	আদালতেক	জানােত	চান?

15. এই	িনেবদন	ফরমM	জমা	Tদানকারী	ব 'ি(/Tিত[ােনর	<যাগােযােগর	তথ ' 

(আবাসzােনর �কানা, <টিলেফান এবং ইেমইল �কানা, যিদ থােক) 

								 !িত$%	ব 'ি(	/	Tিতিনিধ(গেন)র	rা!র তািরখ zান

এই িনেবদনM সmূণH িহেসেব িবেবচনা করেত আর <কােনা অিতির( নিথপেkর 
Tেয়াজন <নই। তেব আপিন এই িনেবদেনর সােথ সm�ক�ত অিতির( নিথপk 
Tদান করেত চাইেল অনু$হ কের <স{িল !িত$% ব'ি(েদর িনেবদন ফরেমর 
সােথ িনেnা( �কানায় পা�েয় িদন	

অথবা	িনেnা(	ইেমইেলর	মাধ 'েম	িভ.িপ.আর.এস.-এর	সােথ	<যাগােযাগ	কর`ন		

VPRS.Information@icc-cpi.int	

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