
গঠন:  

২০১৮ সােলর ২৫ +সে,-র আইআইএমএম গ3ত হয় এবং ২০১৯ সােলর আগে: এ; কাজ >র? কের । এর Aধান 
কাযEালয় সুইজারলGােHর +জেনভায় অবিLত। 

জনবল: 

• আইআইএমএেমর Aধান িহেসেব রেয়েছন মাNকOন যPQরােRর আSজE ািতক Aিসিকউটর িনেকালাস 
কাউমিজয়ান। 

• আইআইএমএম-এর অনGানG সদসG িহেসেব আেছন তদSকারী, িবেXষক, অনুবাদক এবং আইনজীবী দল। 

কােজর পিরিধ (ম/াে0ট): 

• ”তথG-Aমাণ সং\হ করা: "২০১১ সাল +থেক >র? কের এখন পযES িময়ানমাের সংঘ;ত সবEািধক `র?তর 
অপরাধ এবং আSজE ািতক আইন লaেনর তথG-Aমাণ সং\হ, একীকরণ, সংরbণ এবং িবেXষণ করা।” 

• অিভযPQেদর িবচােরর Adিত +নয়া: “সুe ও gাধীন নGায়িবচােরর সুিবধােথE আSজE ািতক আইিন মানদh 
অনুসাের অপরাধমূলক কাযEjেমর দািলিলক Aমাণ স-িলত নিথপk Adত করা।” 

• জাতীয়, আlিলক বা আSজE ািতক আদালত অথবা mাইবP Gনােলর িবচািরক বGবLা Aিতeা করা যােদর এই 
অপরাধ`িলর িবচােরর +bেk বতEমােন এখিতয়ার আেছ বা ভিবষGেত থাকেব। 

আইআইএমএম-এর ফাইল6িলেত তথ/ 9:ত করা: 

• সংঘ;ত অপরােধর জনG সবেচেয় +বিশ দায়ী বGিQ/বGিQেদর সুিনNদOoভােব িচিpত করা। 
• অিভযPQ বGিQেদর qারা সংঘ;ত িনNদOo অপরাধসমূহ `র?rসহকাের িবেবচনা করা। 
• আSজE ািতক অপরাধসমূেহর দায়বsতার ধরন`িল (+যমনঃ কমাH বা সুিপিরয়র +রসপনিসিবিল;) Aেয়ােগর 

+bেk আইিন বGাখGার যথEাথ Aেয়াগ করা। 
• অপরাধ ও Aমাণ/সােbGর সংেযাগ: সংঘ;ত অপরাধ Aমােণ যথাযথ সােbGর Aেয়াজনীয়তা িনণEয় করা 

এবং অপরাধ ও অিভযPQ বGিQেদর মেধG সংেযাগ খP ঁেজ +বর করা। 

সুিবধািদ: 

• আইআইএমএম ভিবষGেত অপরাধীেদর িবর?েs মামলা করার পথ আরও সহজ করেব, কারণ এ; অনGেদর 
বGবহােরর জনG Aমাণসহ ফাইল`িল Adত করেব। 

• আইআইএমএম-এর মGােHট বা কাযEপিরিধ এক; চলমান Aিjয়া এবং অতীেত সীমাবs নয়। এ; 
িনিবড়ভােব িময়ানমােরর ঘটনা পযEেবbণ করেব এবং নতP ন অপরােধর Aমাণ সং\হ করেত পারেব। এই অেথE, 
ভিবষGেত এইধরেনর আSজE ািতক অপরাধ সংঘটেন আইআইএমএম-এর অবLান একধরেনর Aিতেরাধক 
িহসােব কাজ করেত পাের। 

• ফGাx-ফাইিHং িমশেনর (এফএফএম) কাজেক আইআইএমএম এিগেয় িনেয় যােব। ইেতামেধG, এফএফএম 
কতy Eক সং\হীত Aমাণািদ আইআইএমএম-এর কােছ হzাSর করা হেয়েছ। 

• আইআইএমএম qারা সংগৃহীত তথGািদ আSজE ািতক অপরাধ আদালেত (আইিসিস) এবং সবEজনীন 
এখিতয়ােরর নীিতর অSভP EQ (উদাহরণঃ আেজE|না) অনGানG আদালেত বGবহার করা +যেত পাের। এ; 
আSজE ািতক িবচার আদালেতও (আইিসেজ) বGবহার করা +যেত পাের। 
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• নাগিরক সমােজর সংLা`িল আইআইএমএমেক Aেয়াজনীয় সহেযািগতা করেত এবং তথG ও Aেয়াজনীয় 
কাগজপk বা দিলল সরবরাহ করেত পাের। 

সীমাবFতা:  

• আইআইএমএম +কােনা অপরাধীেক িবচার করেত বা শািz িদেত পাের না। এ; +কবল Aমাণ সং\হ এবং 
নিথপk/ফাইল Adত করেত পাের। 

• আইআইএমএম +কােনা আদালত বা mাইবP Gনাল নয়। এ; +কােনা িবচার Aিjয়া চালােত পাের না। এ; 
>ধPমাk সংগৃহীত Aমাণািদ mাইবP Gনােলর কােছ হzাSর করেব, যা ভিবষGেত অপরাধীেদর িবচার করার +bেk 
বGবহার করা +যেত পাের।  

• িময়ানমার সরকার আইআইএমএমেক বতEমােন িময়ানমাের Aেবেশর উপর িনেষধা}া জাির কেরেছ। 
• আইআইএমএম-এর কাযEjম স~েকE  জনসাধারণেক পুেরাপুির নাও জানােনা +যেত পাের বা জানােনা হেব না। 

Aিত বছর আইআইএমএমেক অবশGই এর কাযEjম স~েকE  জািতসংেঘর মানবািধকার কাউি�ল এবং সাধারণ 
পিরষদেক অবগত করেত হেব। িক� স�বত, এ; মানবািধকার লaন স~েকE  িবzািরত Aিতেবদন �তির করেব 
না (এইভােব এর কাজ; এফএফএম +থেক আলাদা)। 

• আইআইএমএম িময়ানমাের +কােনা ধরেনর আইিন বা নীিতগত সং�ােরর পেb মতামত িদেব না। 
• আইআইএমএম-এর কাজ করার ধরেণর বGাপাের সাধারণ মানুষেক জানােত এবং জানার bমতা সীিমত হেত 

পাের। 

নাগিরক সমাজ Gারা সHাব/ সIৃKতাঃ  

নাগিরক সমাজ:  

• আইআইএমএমেক তথG ও Aেয়াজনীয় কাগজপk বা দিলল সরবরাহ করেত পাের। 
• আইআইএমএমেক bিত\Lেদর এবং সাbীেদর আদালেত সাbG িদেত সহায়তা করেত পাের। 
• আইআইএমএম-এর কাজ; সাধারণ জনগেণর কােছ বGাখGা করা এবং bিত\zেদর AতGাশা তP েল ধরেত 

সহায়তা করেত পাের।  
• আইআইএমএেম Lানীয় দbতা স~� কমী�  অSভP EQ করার জনG জািতসংঘ এবং আইআইএমএম-এর 

Aধানেক তদিবর করেত পাের। জািতগত পিরচয়, সং�y িত এবং ভাষার মেতা িবষয়`িলর পাশাপািশ 
মানবািধকাের Lানীয় Aেচoার অিভ}তা ও Lানীয় নৃেগা�র Aিতিনিধr িনি�ত করার জনG তােদরেক তদিবর 
করেত পাের।  

• আইআইএমএম-এর কােজ সহেযািগতা কের এমন bিত\z বGিQসমূহ এবং সাbীরা যােত উপযPQ িচিকৎসা 
এবং মানিসক সহায়তা পান তা িনি�ত করেত আইআইএমএম-এর কােছ তদিবর করেত পাের।  

আরও তথ/ পাওয়া যােব: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IIMM/Pages/Index.aspx 
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