
ইিমে�শন (অিভবাসন): 
আপনার অিধকার জাননু! 
��ত থাকু!  ‘‘আপুার অিধকার জাুুু”  িুউ ইয়কর  িিসর অিঅিািীেদর 
জুয  কস টাইা 

I. আপুার অিধকারগেো েজেু িুু 
 
আপনার অিধকার আেছ: 
 

• িনরব থাকার; 
• েদাভাষী পাওয়ার; 
• আইনজীিব পাওয়ার; 
• েফােন কল করার; 
• আপনার জ��ান, ইিমে�শেনর অব�া বা আপিন িকভােব যু�রাে� �েবশ কেরেছন েস-

স�েকর  �ে�র উতর না েদওয়ার; 
• আপািন েয-সকল কাগজপ� েবােঝন না, তােত �া�র না করার; 
• আপিন আটক িক-না িজ�াসা করার। আপনােক আটক না করা হেয় থাকেল আপিন �ান 

তযাগ করেত পােরন। 

আপনার ডকেমম স�েকর  আপনার কী কী জানা দরকারঃ  

• আপনার িনেজর সােথ আপনার পিরিচিতর বা ইিমে�শেনর েকান জাল কাগজপ� বহন করেবন না। 
• আপনার িনজ েদশ স�েকর  েকান কাগজপ� বহন করেব না।  

যিদ ICE অিফসার আপনার বািড় আেস, তারা শধু তখনই বািড়েত �েবশ করেত পারেব যিদ: 

• বািড়র েকউ তােদরেক �েবশ করার অনুমিত েদয়; অথবা  
• তােদর কােছ জেজর �া�র করা তােদর অুুি�াুকৃত িযিির ুাম  িং িকাুািস িাচর  

ওয়াের� থােক। ICE- েক দরজার িনচ িদেয় বা জানালা িদেয় ওয়ােরমি েঠেল িদেত 
বলুন। 

 
অনযথায় দরজা খুেেিু ুা। 
 



II. পিরক�ুা িুু 
 

1. িকে িময়: 
 

• আপনার ৈবধ �ীণ কাডর , ওয়াকর  পারিমট, NYS বা NYC আইিড বহন করেবন; 
• আপনার ইিমে�শেনর সকল কাগজপে�র কিপ করন এবং পিরবােরর েকান িব�� সদসয 

বা ব�ুেক েসগেলার কিপ িদেয় রাখুন; 
• অেপ�মাণ ইিমে�শন মামলা বা েকাটর র শনািন থাকেল েসগেলার েনািেশর িরিস� বহন 

করন; 
• পিরবােরর কােরা বা ব�ু এবং ইিমে�শন আইনজীিব বা আইনী পিরেষবা �দানকারীর 

েফান ন�র মুখ� কের রাখুন; (LSNYC সটোইু: 917-661-4500, েিাম–শ িকাে 
১০-িিকাে ৪টা) 

• আপনার েদেশর দতূাবােসর জরির ন�র েজেন মুখ� কের রাখুন। 
 

2.  আপুােক আটক করা সেে আপুার ি�ােুর েদখােশাুার জুয েদখােশাুার মত আপুার 
িি�� কাউেক খুঁেজ িুু: 

 
• িনি�ত করন েয আপনার স�ােনর কােছ এই বযি�র েটিলেফান ন�র রেয়েছ এবং 

তারা জােন েয আপিন বািড় না িফরেল কী করেত হেব; 
• িনি�ত করন েয আপনার স�ানেদর �ুল জােন েয �ুল েথেক আপনার স�ানেক েক 

িনেয় েযেত পারেব বা পারেব না; 
• আপনার স�ােনর েকান অসু�তা থাকেল িনেদরশনা িলেখ িদন; 
• আপনার স�ােনর িবষেয় িস�া� �হেণর জনয েকান আতীয় বা ব�ুর জনয পাওয়ার অব 

অযাটিনরর খসড়া কের রাখুন; 
• আপনার েকান স�ান যিদ যু�রাে�র নাগিরক হয়, িনি�ত করন েয তার যু�রাে�র 

পাসেপাটর  রেয়েছ। আপিন যু�রাে�র েয েকান েপা� অিফেস 
এবং www.travel.state.gov-েত েযেয় পাসেপােটর র জনয দরখা� করেত পােরন। 

 
3.  আপুােক যিদ ICE আটক কের, আপুার পিরিার  িং ি�ুেদরেক জাুেত িদু েয 
িকঅােি আপুার েখাঁজ পাওয়া যােি; 

 
• পিরবার এবং ব�ুরা ICE েক 212-264-5085 ন�ের েফান করেত পােরন অথবা 

অনলাইেন www.ice.gov/locator -েযেয় স�ান করেত পােরন। 
-------------------------------------------- ------------------------------- 

আমােদর আইিন সহায়তার হটলাইন েসামবার েথেক শ�বার, সকাল ১০টা েথেক িবকাল ৪টা পযর� 
েখালা থােক। েয েকান ভাষায় েকান ইনেটক অিফসােরর সােথ কথা বলার জনয 917-661-
4500 ন�ের েফান করন। 

http://www.travel.state.gov-তে/
http://www.ice.gov/locator
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