
সাম্প্রদায়িক 
টুলযকট 

 

  

এই টুলটি সম্প্রদায়কে আক া বেশি তথ্য স ে াহ ে কে যাহা তাকদ কে প্রস্তুত ে কে উনাকদ  অশিো সমূহ 
বে সু শিত  াখা  | 

 

যক ঘটললা? 
 
 
 

নলেম্বর ৮, ২০১৬ তাযরলে ড ানাল্ড ট্রাম্প যুক্তরালের ডেযসল ন্ট যনযুক্ত 
হল়িলে | জানু়িারী ২০, ২০১৮ তাযরলে অযিলস আসলন আসীন হন | 

 

 

আমরা যক জাযন? 
 
 
 

ড ানাল্ড ট্রাম্প তার েচারাযেযান কলরন অযেবাসীযবলরাধী এবং ঘৃণার 
ওপর যেযি কলর | আমরা জাযন সম্প্রদা়িগুললা দুযিন্তাগ্রস্থ | আমরা জাযন 
না ড ানাল্ড ট্রাম্প যক করলব যকন্তু আমরা চাই আপনারা জানুন 
আমরা আযে আপনালদর পালে | আপনালদর অযধকার রক্ষার জনয যুদ্ধ 
করলত আমরা ইহালত একসালে আযে | 

 
 

এেন যক করনী়ি? 
 

 

এই টুলযকট এর যেতলর আরও অলনক তেয পালবন: 
 

 একজন ইযমলগ্রেন আইনজীবীর সালে আপনার ডকইস যনল়ি কো বলুন 

 এই পযরবতত নগুললা আপনার পযরবালরর জনয কী হলত পালর ডস জনয পযরকল্পনা 
করুন 

 আপনার অযধকার সম্পলকত  োললাোলব জানুন 

 ঘৃণা অপরাধলক যরলপাটত  করুন 

 আপনার সম্প্রদা়িলক সুরক্ষার জনয আপনার েহর যক করলে ডস 
সম্পলকত  জানুন 

 জাযল়িাযত সম্পলকত  সলচতন োকুন! 
 
 

 আরও তলেযর জনয www.nyic.org 



 আপনার সন্তাননর সু্কনে যাওযার অধিকার আনে 
 
 
 
 
 

সু্কে আপনার সন্তাননর 
অথবা তাহার পধরবানরর 
ইধিনেশন স্টেটাস ধিনেস 
করনত পারনব না | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ইহা আইননর পধরপন্থী সু্কনের িনয 
আপনার ইধিনেশন স্টেটাস িন্মস্থান 
িিম-বর্ম ইতযাধির কারনর্ আপনার বা 
আপনার সন্তাননর ধবরুনে স্টকান 
ববষিযিূেক আচরর্ করা | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

যধি আপনার সন্তাননর 
ইংনরধি ধশক্ষার প্রনযািন হয 
তনব তাহানির অধিকার 
আনে স্টস িনয ধবনশষ 
কাযমক্রনির িািযনি স্টস 
সাহাযয পাওযার | 

 
 
 
 
 
 
 

আপনার সন্তাননর ধশক্ষার অংশ ধহনসনব আপনার একিন 
অনুবািক পাওযার অধিকার আনে | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v e l y l o c k s . o r g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

আরও তনথযর িনয www.nyic.org 



 

 
 

 

স্বাস্থ্য সেবার কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য 
 

যুক্তরাষ্ট্রের সযই সেকেষ্ট্রেন্ট হন না সিন আপনার স্বাস্থ্য 
সেবা পাওযার অকিিার আষ্ট্রছ | 

 

   
 

 

কনউ ইযষ্ট্রিণ  েিল স্বাস্থ্যষ্ট্রেবা 
েদানিারী েংস্থ্ার ভাষা এবং 
অথ্ণননকতি োহাযয পাওযার 
অকিিার আপনার আষ্ট্রছ | 

  

আপনার যকদ সযাগ্যতা থ্াষ্ট্রি তাহষ্ট্রল 
আপনার উকিত পাবকলি অথ্বা োইষ্ট্রভট 
স্বাস্থ্য িাযণক্রষ্ট্রে ভকতণ  হষ্ট্রয যাওযা | 
িল িরুন  ৮৫৫-৩৫৫-৫৭৭৭ নাম্বার 
িথ্া বলনু এিজন স্বাস্থ্যষ্ট্রেবা 
কদিকনষ্ট্রদণশনািাকরর োষ্ট্রথ্ | 

   
 
 
 
 

কনউইযষ্ট্রিণ র এিটি স্বাস্থ্যষ্ট্রেবা 
েদানিারী েংস্থ্ার েিল 
কভকজষ্ট্রট আপনাষ্ট্রি ভাষা এবং 
আকথ্ণি োহাষ্ট্রযযর অকিিার 
আষ্ট্রছ | 

  
 
 

িে খরষ্ট্রি উচ্চোন েম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা 
দানিারী েকতষ্ঠান সযেন হােপাতাল 
িকেউকনটি স্বাস্থ্য সিন্দ্র েিল কনষ্ট্রযাগ্ বােীর 
জনয উন্মকু্ত আষ্ট্রছ আপনার ইকেষ্ট্রেশন সেটাে 

যাই সহাি না সিন | 

 

 
 

আষ্ট্ররা তষ্ট্রথ্যর জনয www.nyic.org 

http://www.nyic.org/


শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেদ্দযয এই উপাদানগুদ্দ া প্রদান করা হদ্দ়েদ্দে ইরাদ্দক ককাদ্দনা আইনন পরামযশ কদও়ো হ়ে নাই. Images & Content © IDP 2016 

আপনন NYC মদ্দধয একটি করইড নরদ্দপার্শ  
করদ্দত চান তাহদ্দ  ক  করুন  

IDP ২১২-৭২৫-৬৪২২  

আপনন NYCর বানহদ্দর একটি করইড নরদ্দপার্শ  
করদ্দত চান তাহদ্দ  ক  করুন  

United We Dream ১-৮৪৪-৩৬৩-১৪২৩ 

আপনার কে অনধকার গুদ্দ া আদ্দে কেগুদ্দ া প্রদ্দ়োগ করা 
অদ্দনক জটি  | 

আইদ্দের োম্প্রদান়েক কেপ্তানর নবষদ্দ়ে নবস্তানরত জানার 
জনয দ়ো কদ্দর IDPএর েম্প্রোনরত বইটি কদখুন: 

immigrantdefenseproject.org/community-trainings অথ্বা 
কোগাদ্দোগ করুন KYR@immdefense.org 

আগে থাকগেই পরিকল্পনা কগি িাখুন যরি আপরন বা আপনাি 
ককান রিয় জন রনববারিে হওয়াি ঝুুঁ রকগে থাগকন! 

 ইনমেযান্ট নডদ্দেন্স প্রদ্দজক্ট ইনমদ্দেযন এন্ড কাস্টমে এনদ্দোেশদ্দমন্ট কততশ ক 
েমাদ্দজর নিতদ্দর েক  কেপ্তার পেশদ্দবক্ষণ কদ্দর 

 ICE সাগথ আপনাি অরিকাি সম্পগকব  জাননু 

আরি রক ICE কেতব ক কেফোগিি ঝুুঁ রকগে আরি? 

ICE ননবশােদ্দনর জনয নবদ্দযষ অনিবােী কদর কক  ক্ষয কদ্দর | েচরাচর ননদ্দে উদ্দেনখত অনিবােীরা  ক্ষয ককন্দ্র : 
 
 

ইনমদ্দেযন এন্ড কাস্টমে 
এনদ্দোেশদ্দমন্ট েুক্তরাষ্ট্রী়ে 
েরকার এর একটি প্রনতষ্ঠান 
োরা অববধ অনিবােীদ্দদর 
ননবশােদ্দনর দান়েদ্দের অনধকারী 
| ICE নডপার্শ দ্দমন্ট অে 
কহাম যান্ড নেনকউনরটির (DHS) 
একটি অংয. 

 ICE এগজন্ট রক এিন ককান বযরিি সাগথ কযাোগযাে কিগি যাগক োিা িগন কগি রনববারিে 
কিগে পািগবন? 

ICE এদ্দজন্ট প্রথ্মত ওই বযনক্তদ্দক যনাক্ত কদ্দর োদ্দক তাহারা কেপ্তার করদ্দব েমদ্দ়ের আদ্দগ | 

তারপর তাহারা ওই বযনক্তর বাো়ে োদ্দব, নবচারা ়ে, আশ্র়ে ককদ্দন্দ্র, এমননক কমশস্থদ্দ ও হানা 
কদদ্দব | অদ্দনক েম়ে তাহারা রাস্তা়ে অদ্দপক্ষা কদ্দর কেেতাদ্দরর জনয | 
 

আরি যরি জারন আরি ঝুুঁ রকগে আরি োহগে আিাি রক কিণীয়? 

• আপনার নপ্র়েজনদ্দদর কক ননদ্দ়ে একটি ভরবষ্যৎ পরিকল্পনা করুন, েনদ কখদ্দনা আপনন আইে 
কততশ ক কেেতার হন! 

• ইরিগেশন কক এর়িগয় িেুন আপনার ইনমদ্দেযন স্টযার্াে পনরবতশ ন করার জনয আদ্দবদন 
করদ্দবন না অথ্বা েীনকাডশ  নবা়েদ্দনর আদ্দবদন করদ্দবন না ককাদ্দনা আইনজীবীর পরামযশ োডা 
েুক্তরাষ্ট্র তযাগ করদ্দবন না! 

• অপিািী রবিািবযবস্থা িরেষ্ঠানগুরে এর়িগয় িেুন (পুন য আপনার আঙ্গদু্দ র োপ 
ইনমদ্দেযন কক প্রদান কদ্দর)! 

 

পগূববি িণ্ডিাপ্ত আইরন স্থায়ী বারসন্দা: 

সেকব  থাকুন: আপনন ননবশাচদ্দনর  ক্ষ ককন্দ্র হদ্দত 
পাদ্দরন:  

• েনদও আপনার ধনডাঙ্গা বহু বেদ্দরর আদ্দগ 

• আপনাদ্দক কজদ্দ  কেদ্দত হ়েনন 

• েনদও আপনার কযাচটি কগৌণ এবং অপকমশ নে  

• আপনন বহু বের ধদ্দর আইনী স্থা়েী বানেন্দা 
নহদ্দেদ্দব আদ্দেন 

• পনরবাদ্দরর অনযানয েক  েদেযরা আদ্দমনরকার 
নাগনরক 

িণ্ডিাপ্ত অথবা আইন েঙ্ঘনকািী অববি 
অরভবাসী: 
সেকব  থাকুন: আপনন ননবশাচদ্দনর  ক্ষ ককন্দ্র হদ্দত 
পাদ্দর:  

• আপনন েনদ মদযপ অবস্থা়ে গানড চা াদ্দনা, কনযা 
পণয, পানরবানরক েনহংেতা, অববধ অদ্দের অনধকারী 
এবং অথ্বা নযশুর জনয নবপজ্জনক হন 

• আপনন েনদ আদ্দমনরকাদ্দত জানু়োনর ২, ২০১৪ 
অথ্বা এ পদ্দবশ প্রদ্দবয কদ্দর থ্াদ্দকন অথ্বা 
জানু়োনর ১, ২০১৪ তানরখ কথ্দ্দক আপনাদ্দক 
ননবশােদ্দনর আদ্দদয কদও়ো হদ্দ়েদ্দে 

mailto:KYR@immdefense.org


যখন একজন ICE িরেরনরি আপনাগক িাস্তায় অথবা ককান পাবরেক জায়োয় রজজ্ঞাসাবাি কগি েখন আপনাি কিণীয়? 

েখন প্রনতনননধ কাউদ্দক পাবন ক জা়েগা়ে কেেতার কদ্দর োধারণত এর্া খুব দ্রুত কদ্দর | তাহারা হ়েদ্দতা আপনার নাম কজাদ্দর নচৎকার কদ্দর ব দ্দত পাদ্দর 
এবং আপনাদ্দক আপনার নাম উচ্চারণ করদ্দত ব দ্দত পাদ্দর এবং তারপর আপনাদ্দক আর্ক করদ্দত পাদ্দর | 

• আপনন আপনার নাম উচ্চারণ করার আদ্দগ আপনন তাদ্দদরদ্দক নজদ্দেে করদ্দবন, “আরি রক কযগে পারি?” 

• যরি োহািা বগে হা : তাহদ্দ  ব দ্দবন আনম আপনাদ্দদর প্রদ্দের উত্তর নদদ্দত চাই না অথ্বা ব দ্দবন আনম আপনাদ্দদর োদ্দথ্ কথ্া ব দ্দত চাই 
না এবং কেখান কথ্দ্দক কহেঁ দ্দর্ চদ্দ  োদ্দবন | 

• যরি োহািা বগেন না : তাহদ্দ  আপনন আপনার চুপ থ্াকার অনধকার প্রদ্দ়োগ করুন এবং ব ুন, “আরি ককান িগেি উত্তি না কিওয়াি অরিকাি 
বযবহাি কিগে িাই এবং আরি একজন আইনজীবীি সাগথ কথা বেগে িাই |” 

• েনদ আইে আপনার পদ্দকদ্দর্ বা বযাদ্দগ নিতদ্দর অনেুন্ধান কদ্দর তাহদ্দ  ব দ্দবন, “এই অনুসন্ধাগন আিাি সম্মরে নাই |” 

• রিথযা কথা বেগবন না অথবা ককান িকগিি জাে কােজপত্র রিগবন না |ঘটনাস্থে েযাে কিগবন না অথবা কেফোগি বািা িিান কিগবন না | 

• আপনার ইনমদ্দেযদ্দনর অবস্থা েম্পদ্দকশ  ককান প্রে উত্তর নদদ্দবন না অথ্বা আপনন ককাথ্া়ে জন্ম ননদ্দ়েদ্দেন কের্াও ব দ্দবন না | তাহারা আপনার 
েরবরাহকত ত েক  তথ্য আপনার নবরুদ্দে বযবহার করদ্দব | আপনন অবযযই আপনার ককান নবদ্দদযী কাগজপত্র কেমন পােদ্দপার্শ , বানত  নিো, অথ্বা 
কেদ্দকাদ্দনা ধরদ্দনর নবদ্দদনয পনরচ়েপত্র অবযযই তাদ্দদরদ্দক নদদ্দবন না | 

• আপনন েনদ অপরাধম ূক আদা দ্দত হানজর থ্াদ্দকন, তাহদ্দ  আপনন আপনার Defender এর োদ্দথ্ কথ্া ব দ্দত চাইদ্দবন আপনাদ্দক এখান কথ্দ্দক েনরদ্দ়ে ননদ্দ়ে োও়োর 
আদ্দগ | 

যরি অরফসািিা আিাি বার়িগে আগস আরি রক জানগে পারি কয োিা ICE কথগক এগসগি? 

েবেম়ে না ! েতকশ  থ্াকুন কারণ আইজ এদ্দজন্টরা পুরুদ্দষর েদ্মদ্দবদ্দয এদ্দে আপনাদ্দক ব দ্দব তাহারা আপনার োদ্দথ্ কথ্া ব দ্দত চা়ে 
পনরচ়ে চুনর হও়ো েম্পদ্দকশ  অথ্বা চ মান ককান তথ্যানেুন্ধান েম্পদ্দকশ  | 

ICE এগজন্ট রক আিাি ঘগি ঢুগক আিাগক কেপ্তাি কিগে পািগব? 

েনদ ICE এদ্দজন্ট এর কাদ্দে নবচার ও কততশ ক পদ্দরা়োনার না থ্াদ্দক তাহদ্দ  কে ঘদ্দর ঢুকদ্দত পারদ্দবনা ককান প্রাপ্তব়েস্ক ঘদ্দর েদদ্দেযর 
অনমুনত োডা | দরজা়ে খর্খর্নর কপ্রনক্ষদ্দত দরজা খু দ্দ ই eyes এদ্দজন্টদ্দদরদ্দক নিতদ্দর আোর অনমুনত কদও়ো হ়ে না | 

যখন ICE অরফসািিা আিাি িিজাি সািগন েখন আিাি রক কিনীয়? 

• প্রথ্দ্দম নজদ্দেে কদ্দর কজদ্দন ননন তাহারা ককাথ্া়ে কথ্দ্দক এদ্দেদ্দে ICE না DHS. 

• যান্ত থ্াকার কচষ্টা করুন | িদ্র আচরণ করুন | তাদ্দদরদ্দক বদ্দ ন, “আরি এই িুহূগেব  আপনাগিি সাগথ কথা বেগে িাই না ” 

• িদ্রিাদ্দব বদ্দ ন নবচারক কততশ ক প্রদত্ত পদ্দরা়োনা এবং উহা দরজার ননদ্দচ নদদ্দ়ে নিতদ্দর ঢুনকদ্দ়ে নদদ্দত বদ্দ ন | েনদ তাদ্দদর 
কাদ্দে পদ্দরা়োনা না থ্াদ্দক তাহদ্দ  তাদ্দদরদ্দক ঘদ্দর ঢুকদ্দত নদদ্দবন না | 

• েনদ তারা অনয কাদ্দরা জনয দরজা খর্খর্া়ে উনাদ্দদরদ্দক বেগবন োগিি কফান নম্বি রিগয় কযগে | আপনাদ্দক তাহার অবস্থান েম্পদ্দকশ  জানাদ্দত 
হদ্দব না এবং আপনন রিথযা কথাও বেগবন না | 

যরি কেপ্তাি কিাি জনয ICE আিাি ঘগিি রভেগি ঢুগক পগ়ি েখন আিাি রক কিনীয়? 

• তাহাদ্দদরদ্দক অবনহত করুন বানডর নিতদ্দর অনযানয ঝুেঁ নকপূণশ েদেয এবং নযশুদ্দদর েম্পদ্দকশ  | 
• নবচারক কততশ ক স্বাক্ষনরত পদ্দরা়োনা েনদ না থ্াদ্দক তদ্দব তাদ্দদরদ্দক বানড কথ্দ্দক কবনরদ্দ়ে কেদ্দত ব নু | 

• েনদ তাহারা আপনার কাে কথ্দ্দক েম্মনত না ননদ্দ়ে ঘদ্দর প্রদ্দবয কদ্দর থ্াদ্দক তদ্দব তাদ্দদরদ্দক ব নু, “আরি আপনাগিিগক আিাি ঘগিি রভেগি িাই না | 
িয়া কগি আিাি ঘি কথগক কবরিগয় যান |” 

• েনদ তারা আপনার বানডদ্দত ককাদ্দনা ঘর অথ্বা ককাদ্দনা আইদ্দর্ম অনুেন্ধান শুরু কদ্দর তদ্দব তাদ্দদরদ্দক ব ুন, “আিাি বার়িগে এই অনুসন্ধাগন আিাি 
সম্মরে কনই িয়া কগি আিাি বার়ি কথগক িগে যান |” 

• েনদ তাহারা আপনাদ্দক কেপ্তার কদ্দর তদ্দব তাদ্দদরদ্দক আপনার নচনকৎোর নবষ়ে েম্পদ্দকশ  অবনহত করুন এবং আপনার বাচ্চার কেবােদ্দের বযবস্থা করদ্দত 
হদ্দব ব নু | 

যরি আিাগক ICE কেপ্তাি কগি েগব আিাি অরিকাি সিূহ রক রক? 

• আপনার িুপ থাকাি অনধকার আদ্দে | আপনার একজন আইনজীবীি সাগথ কথা বোি অনধকার আদ্দে | 

• রিথযা কথা বেগবন না | িনবষযদ্দত ইহা আপনার ক্ষনত করদ্দব | 

• আপনার জন্মস্থান আপনার ইনমদ্দেযন স্টযার্াে বা আপনার অপরাধম ূক করকডশ  েম্পদ্দকশ  ককান েথয িিান কিগে হগব না |  
• েনদ তাহাদ্দদর কাদ্দে নবচার ও কততশ ক স্বাক্ষনরত ককাদ্দনা পদ্দরা়োনা না থ্াদ্দক তদ্দব আপনন তাদ্দদরদ্দক ককান প্রকার কনেুয ার ননথ্ বা পােদ্দপার্শ  

িিান কিগবন না |. 

•  আপনাদ্দক ককাথ্াও স্বাক্ষি কিগে হগব না | 

IDP২০১৬ োদ্দ র নদ্দিম্বর মাদ্দে এই তথ্যগুন  কেন্টার ের নপপ 'ে কননস্টটিউযনা  রাইর্ে এর েম্মনতক্রদ্দম আপদ্দডর্ 
কদ্দরদ্দে | নবস্তানরত তদ্দথ্যর জনয আইনডনপ েম্প্রোনরত বইদ্দ়ে পডুন  

immigrantdefenseproject.org/community-trainings#homeraids KYR@immdefense.org 

mailto:KYR@immdefense.org


ঘৃণিত অপরাধগুল া সহ্য 
করলেন না! 

 

কাউকক বৈষকযের শিকার করা উশিত নয় 
শনকের পশরশিশতর শিশিকত: 

 
জাণত 

 
ণ ঙ্গ গত 

 
মাতৃভূণম 

 
ধমম 

 
প্রণতেন্ধী 

 

আপণন যণি ণকছু দিলেন অথো আপণন যণি দকালনা ঘৃিয অপরালধর 

ণিকার হ্ন তাহ্ল  ণনম্ন  াইলন ক  করুন: 

সৈ ককে গ াপনীয়তা রক্ষা করা হয় 
 

শনউ ইয়কক  গেট 
 

 িনকর হটোইন: ১-৮৮৮-৩৯২-৩৬৪৪  
অ্োটশনক গেনাকরে: ১-৮৬৬-৩৯০-২৯৯২ 

  
NYCর গিতকর 

কে করুন ৯১১ 

 
শিকযি টাস্ক গ াসক:  
৬৪৬-৬১০-৫২৬৭ 

 
পাৈশেক অ্োডকিাককট:  
২১২-৬৬৯-৭২৫০ 

NYCর ৈাশহকর 

নাসাউ কাউশি: 
৫১৬-৫৭১-৭৭৫৬ 
 

নাসাউ কাউশি িাইয ইউশনট: 
৫১৬-৫৭৩-৩৩৩০ 

 

অ্করঞ্জ কাউশি: ৮৪৫-৬১৫-৩৬৪০ 

আরও তলথযর জনয www.nyic.org 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

সাহায্যের জন্ে কল করুন্ 
১-৮০০-৫৬৬-৭৬৩৬ 

টিভি ললাকটি বয্লয্ে লয 
আমরা দশ বের পর 

ভিন্কার্ড  লপয্ে পাভর োই 
আভম একটি এপয্েন্টয্মন্ট 

কয্রভে | 

খুব িায্লা! 

আপভন্ িীন্ কায্র্ড র মাভলক হওোর 
যাত্রা শুরু করয্ে পায্রন্ যভদ আপভন্ 
আমায্ক ন্গদ টাকা এবং আপন্ার 

টোক্স ভরটান্ড ভদয্ে পায্রন্ ! 

লদখুন্ আমরা আমায্দর কায্জর 
অন্ুমভেপত্র লপয্েভে ! এখন্ এটা 

সময্ের বোপার লয লকায্ন্া 
সমে আমরা িীন্কার্ড  লপয্ে 

যাব | 

আইন্জীবী কয্েক মাস যাবে 
লকান্ লযাগায্যাগ করয্ে ন্া এবং 

এখন্ এই ভিঠি এয্সয্ে | 

এই ভিঠিয্ে বলয্ে আমরা 
বভহষ্কায্রর আইভন্ প্রভিোে 

আভে ! 

লকন্ আভম 
বভহষ্কায্রর 

মামলাে জভ়িে 
হইলাম? আমার 
আইন্জীবী লো 
বয্লভেল এটা 

একটা সহজ ১০ 

বৎসর ভিসা 
মামলা |  

আভম দুুঃভখে 
ভকন্তু দশ বের 

ভিসা ন্ায্ম 
লকায্ন্া ভকেু ন্ে 

| এখন্ আপভন্ 
বভহসৃ্কে হয্ে 

পায্রন্ ! 

আমরা এ ভক 
করলাম? টাকা 

ভন্য্ে লগল 
িীন্কার্ড  লপলাম 
ন্া এখন্ আমরা 

এ লদশ লেয্ক 
বভহসৃ্কে হভি ! 

 
 

এমন্ কাউয্ক ভবশ্বাস করয্বন্ 
ন্া লয আপন্ায্ক দশ বের 
ভিসার প্রভেশ্রুভে ভদয্ি 



যদি আপনার ক াননা আইনজীবী থান  
 

 

আপনার আইনজীবী অবশ্যই ….. 
 

1. আপনান  আইনটি বযাখ্যা দিনব এবং 
আপনার দব ল্প পন্থা জানানবন 

2. আপনার স ল আিালনের োদরখ্ এবং 
এপনেন্টনেন্ট সম্পন ে  আপনান  অবদিে 
 রনব 

3. স ল  াগজপত্র প্রস্তুে  নর আপনান  দিনে 
স্বাক্ষর  রানব এবং সর ানরর দন ট জো 
দিনব আপনার পক্ষ কথন  

4. সর ানরর  ানে জো ৃে স ল  াগজ 
পনত্রর  দপ আপনান  সরবরাি  রনব 
(এেনদ  যদি আপদন কিনা থান ন) 

5. দলদখ্েভানব বযাখ্যা  রনব সেস্ত ফী ক ান 
ক ান কসবা প্রিাননর জনয  ে ফী চাজে   রা 
িনে 

6. দেদন অবশ্যই আপনান  কফান  ল অথবা 
ই-কেইল এর জবাব দ্রুে দিনবন 

7. সবসেে আপনার সানথ সম্মানজন  আচরণ 
 রনব 

8. আপনার েথযগুনলা কগাপন রাখ্নে বাধ্য 
থা নব 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

আপনার অদধ্ ার সেূি: 
 

 

• আপনি তাদের পনরচয় প্রমাণপত্র োনি করদত পাদরি 

 

• যখিই ককাদিা আনথিক কেিদেি করদিি তখিই একটি নরনিট 
নিদয় নিদিি প্রমাণস্বরূপ (সব সেে কচ  বা োদন অর্ে ার 
দিনে ফী দিনবন) 
 

• আপনি ইদে করদেই আপিার আইিজীিী কক িাে নেদয় 
িতুি আইিজীিী নিদয়াগ নেদত পাদরি 

 

• ইনমদেশি এর িকে িনথ পদত্রর কনপ চাওয়া এিং পাওয়ার 
অনিকার আপিার আদে 

প্রোদরে িনবন না 
 

 

 খ্ননাই নগনি ফী প্রিান  রনবন না 
• সব সেে কচ  বা োদন অর্ে ার দিনে ফী 
দিনবন 

 

সািাযয চান!! 
 

দভদসট  রুন www.protectingimmigrants.org 
 

 ল  রুন দনউ আনেদরন ন্স িটলাইন  
(৮০০-৫৬৬-৭৬৩৬) 

 
 খুুঁদজ নিি একজি ভাদো এিং িস্তা আইিজীিী 

িা আইনি প্রনতনিনি 
 
 িি প্রনিট প্রনতষ্ঠাি করিাদরে নিি 



 

আপনার আইনজীবীর দনদিদ্ধ রণ: 
 
 

1. অদিে কনাটিশ্ োডা আিালনের োদরনখ্র দিন 
আপনার আইনজীবী উপদিে িনে বযথে িওো দনদিদ্ধ  

2. আপনান  দেথযা বলনে পরােশ্ে কিওো 
 
3. আপনান  খ্াদল ফরনে স্বাক্ষর  রার 

পরােশ্ে দনদিদ্ধ অথবা দেথযা েথয 
যকু্ত ফনেে স্বাক্ষনরর পরােশ্ে কিওো 
দনদিদ্ধ  

4. আপনার কেৌদল  র্কুনেন্টগুদল দননজর  ানে রাখু্ন 
 
5. আপনান  জাল নদথপত্র জো দিনে পরােশ্ে দনদিদ্ধ 

দবনােূনলয 
ইদেনিশ্ন ফরে এর 

জনয: 
 

www.uscis.gov 
 
 
 
 
 

প্রোরণা প্রদেনরাধ্  রুন 
 

 

স্বাক্ষর  রার আনগ সে ে োর সানথ 
র্কুনেন্টগুনলা পডুন 

 
 

 খ্নই পরূণ  রা োডা ক ান ইদেনিশ্ন 
ফরে স্বাক্ষর  রনবন না বা ক াননা ন ল 

েথয প্রিান  রনবন না 
 
 

 খ্ননাই আপনার েূল র্কুনেন্টগুনলা অনয 
 ানরা  ানে কিনবন না 

 

 

সব সেে আপনার র্কুনেনন্টর প্রদেদলদপ 
তেদর  নর রাখ্নবন 

 
 

ইদেনিশ্ন সািাযয কপনে 
 

 শুিুমাত্র আইনজীবী ও দবআইএ অনুনোদিে প্রদেদনদধ্ আইনি পরামশি প্রোি করদত পারদিি 

 
 আপনি কনাটারীও, ভ্রেণ এনজন্ট, টযাক্স প্রস্তুে ার , ফরে প্রস্তুে ার ন  আপিার ককাি িমি প্রদয়াজি 

অথিা ককাি িরম পূরদণ িাহাযয করার জিয ককাি অথি প্রোি করদিি িা 
 
 ভুল এদিন শ্ন পরূণ  রনল আপদন শুধ্ ুকয আদথে ভানব ক্ষদেিস্ত িনবন ো নে -- ইিা আপনান  বদিসৃ্কে 
 রনে পানর 

 

যদি আপনার সনেি িে ইিা সদেয দ না েনব সম্ভবে এটা সদেয না!!! 
 
 প্রোর রা প্রােই আপনান  অনন  ইদেনিশ্ন কবদনদফট এর প্রদেশ্রুদে দিনব যািার জনয আপনারা কযাগয 
না শুিু আপিার টাকা কিওয়ার জিয এ কথা িেদি! 

 
 আইিজীিী এিং নিআইএ অিুদমানেত প্রনতনিনিরা প্রদেশ্রুদে রক্ষাশ্ীল িে এমিনক যনে এটি ককাি 

খারাপ িংিােও হয় 

 

  

আরও তদথযর জিয www.nyic.org 



একটি পরিকল্পনা করুন 

আরিা তরযেি জনে www.nyic.org 

 

 

  

যরি আপরন রিশ্বাস করিন আপরন অরিিাসন কততৃ পরেি গ্রেপ্তাি, আটক িা রনিাৃসরনি ঝ ুঁ রকরত যাকরত পারিন, 

তাহরে আপনাি পরিিারিি জনে একটি রনিাপি পরিকল্পনা ততরি করুন| রনরেি গ্রেকরেস্ট আপনারক এিং 
আপনাি পরিিািরক জরুিী অিস্থারত প্রস্তুত কিরত সহায়তা কিরি | 

আপনাি পরিেয় পত্র সরে িাখ ন 

 
 

গ্রস্টট আইরি                        েীন কািৃ                    রসটি আইরি(IDNYC)                    স্ক ে আইরি 

 

আপনাি এ নাম্বািটি মরন িাখ ন 

আপনাি এরেয়ন গ্রিরজরেশন নাম্বাি িা USCIS নাম্বাি আপনাি 
পরিিারিি সিসেরিি আপনারক সনাক্ত কিরত সাহাযে কিরি যরি 
আপনারক আটক কিা হয় | যরি আপনাি এরেয়ন নম্বি না যারক 
তরি আপনাি পরিিাি আপনারক আপনাি নাম আি জন্ম তারিখ 

রিরয় সনাক্ত কিরত পািরি | 

 আপনাি অরিকাি কািৃটি সরে িাখ ন 
 

 রনিি যাকাি অরিকাি প্ররয়াগ কিাি জনে এই কািৃটি অরিিাসন িা 
প রেশরক উপস্থাপন করুন | আপরন গ্রকাযায় জন্মেহণ করিরেন িা রকিারি 
মারকৃন য ক্তিারে প্ররিশ করিরেন তা রনরয় রকে ই িেরিন না | আপনাি 

নারম অনে গ্রিরশি গ্রকারনা কাগজপত্র সরে িাখরিন না -- এইসি 
কাগজপরত্রি তযেগুরো রনিাৃসন প্ররিয়ায় িেিহৃত হরত পারি | 

 

গ্রযাগারযারগি প্ররিয়া ততরি করুন 

গ্রযাগারযারগি একটি ফিম ততরি করুন যারত যাকরি আপনাি 
সকে জরুিী গ্রফান নাম্বাি রেরকৎসা তযে এিং রশশু পরিেযাৃ 

ও রিরপরেন্ট পরিেযাৃ তযে | 

 

 গুরুত্বপূণৃ িকুরমন্টগুরো রনিাপি স্থারন িাখ ন 

আপনাি এিং আপনাি সন্তারনি ইরমরেশন এিং অনে 
জরুিী পত্র গ্রযমন পাসরপাটৃ ও জন্ম পত্র সংেহ করি 

স িো কিরিন |



একটি পরিকল্পনা করুন 

আরিা তরযেি জনে www.nyic.org 

 

 

 

আপনাি পরিিারিি জনে িেিস্থা করুন 

 

 গুরুত্বপূণৃ গ্রফান নম্বি মরন িাখ ন  

আপনাি িাক্তাি, কনস েরেট এিং আপনাি প্ররতরনরিত্বকরি এটরনিৃ 
গুরুত্বপূণৃ গ্রফান নম্বি মরন িাখরিন | 

 
 

  

 

রশশুি যরেি িেিস্থা করুন 

একটি রিকল্প যেিাতাি িেিস্থা করুন | যরি আপনারক আটক 
কিা হয়, গ্রসই সমরয়ি জনে আপরন একটি এটরনিৃ সারয পিামশ ৃ
করি একটি রশশু যে রিষয়ক অস্থায়ী “পাওয়াি অফ এটরনিৃ” 

ততিী করুন | 
 

 

 

 গ্রজনারিে পাওয়াি অফ অোটরন ৃ

আপনাি স্বামী িা অনে রিশ্বস্ত িেরক্তরক আপনাি পতযক কিা 
ইরিরন্ট আপনাি রসদ্ধান্ত েহরণি জনে আইনী কততৃ পেরক প্রিত্ত 
"অোটরন ৃগ্রজনারিে পাওয়াি" আইরন ফম ৃপূিরণি রিষরয় 

একজন আইনজীিীি সারয কযা িে ন | 

 

 

 

 আপনাি ঔষি গ্রজরন িাখরিন  

আপনাি স্বারস্থেি শতৃগুরে এিং পরিিারিি সিসেরিি জানারিন | 
গ্রপ্রসরিপশরনি তযে (নাম এিং গ্রিাজ রিশি রিিিণ) একটি 
তারেকা ততরি করুন এিং যরি আটক আটক ইরমরেশন 

এরজরন্টি একটি করপ প্রিান করুন | 

 

 

 

একটি অরতরিক্ত োরি গ্রসট ততরি করুন 

 আপনারক আটক কিা হরে আপনাি িার়িি এরেি োরি 
আপনাি পরিিারিি সিসে অযিা গ্রকান রিশ্বস্ত িন্ধ ি কারে 

প্রিান করুন | 



অভিবাসী আবাসন অভিকারসমূহ 
প্রশ্ন উত্তর 

 আপনার অধিকার রয়েয়ে: 

 

বসবাসয াজ্ঞ ভনরাপদ এবং স্বায্যাপয াগী এপার্টযমযে থাকা | 

িাড়া ভ্ভিশীল এপার্টযমযের বসবাসকারী িাড়াযর্যদর ভকছু ববভিক্রমসহ পুনঃনবায়ন ভলজ সীভমি 

িাড়া বৃদ্ধির সাযথ ভলজ পুনঃনবায়যনর অভিকার রযয়যছ | 

বাভড়র মাভলকযদর হমুভক এবং হয়রাভন বথযক মুক্ত থাকার আপনার অভিকার রযয়যছ | 

অভিয াগ ফাইল করুন "Office of  বফয়ার হাউভসং এন্ড একুয়াল অপরু্টভনটর্র আপনার অভিয াগ 

ফাইল করুন. আপনার অভিবাসন অব্ার ববপাযর আপনাযক দ্ধজযগশ করা হযব না | 

আদালযি ভগযয় ববআইভন উযেদযথযক ভনযজযক প্রভদযরাি/রক্ষা করুন | 

 
আপনার অভিকার সংরক্কযনর জনয/উযেযশয িাড়াটর্য়া সংগঠযন ব াগ ভদন এবং অংশগ্রহণ করুন | 

বাধির মাধিক ধক করয়ে পায়র না: 
 

িাড়া ভনয়ভিি িাড়াটর্য়াযদর অভিবাসযনর 

অব্াযনর ভিভত্তযি িারা আইনরক্ষাকারীর 

দ্বারা িদযের ভশকার হযি পাযর, এই বপ্রভক্ষযি 

বসই িাড়াটর্য়াযদর উৎখাি করা  াযব না | 

আপধন বা আপনার পধরবায়রর সদসয অনয দদয়ের 

হওোর কারয়ে আবাসয়নর সুয় াগয়েয়ক বঞ্চিে 

করা  ায়ব না | 

আপনার নাম বা বাচনভধি অনয জাধেগে দগাষ্ঠীর 

সায়ে ধমি হওোর কারয়ে আবাসয়নর সুয় াগয়েয়ক 

বঞ্চিে করা  ায়ব না | 

আপনি নিনদিষ্ট জানিগি রীনিতি অংশগ্রহণ করার 

কারতণ আবাসতির সুত াগতেতক বঞ্চিি করা | 

আপনি নিনদিষ্টতকাি জানির মািুতের সাতে 

নববাহবদ্ধ হওয়ার কারতণ আবাসতির সুত াগতেতক 

বঞ্চিি করা | 

ভাড়াটিয়া অিয দদতশ জন্মগ্রহণ করার কারতণ 

একইধরতির দসবাপ্রদাি এবং আবাসি সুনবধা 

দেতক বঞ্চিি করা | 

দবঞ্চির প্রধাি ভাো ইংতরঞ্চজ িা হওয়ার কারতণ 

ভাড়া নদতি প্রিযাখ্যাি করা |  

হাউজ িং বৈষম্য সম্পর্কে দাবৈ তদন্ত যখন 

HUD অবিৈাসন অৈস্থা সম্পর্কে জ জ্ঞাসা 

করা হয় না | 

 

 

ককার্না কৈজি ৈা কৈজির্দর অবিৈাসন অৈস্থার 

কারর্ে িাড়া প্রদার্নর অস্বীকৃবত  ানার্না, বি  

পুনঃনৈায়ন ৈা অনয কারর্ে বৈষম্য করা | 

জানিগি নভন্নিার কারতণ নভন্ন ভাড়া প্রস্তাব করা | 

সম্ভাবয দেিা বা ভাড়াটিয়াতদর পূব িপুরুেতদর কারতণ 

নিনধ িষ্ট দকাতিা এলাকা দেতক সনরতয় দদয়া | 

বাসস্থাি উন্নয়তির জিয সংগটিি ভাড়াটিয়াতদর 

নবরুতদ্ধ প্রনিনহংসা | 

দবঞ্চির দেয়ার হাউনসং একি দ্বারা প্রদাি করা সুরনিি 

অনধকার উপতভাগ করা | দবঞ্চির দেয়ার হাউনসং 

ভাড়াটিয়াতক দ  অনধকার নদতয়তে দসিা উপতভাগ করা 

দেতক বাধা বা হুমনক প্রদাি | 

আৈাসন বৈষর্ম্যর কৈপার্র ককার্না িাড়াটিয়া যবদ 

হার্ে   HUD ) বরর্পািে কর্র, তর্ৈ তার্ক/তার্দর 

বৈরুর্ে ICE - এর কার্ে বরর্পািে করার হমু্বক 

কদয়া | 

ভাড়াটিয়াতদর সনহংসিার হুমনক নদতয় বাসা দেতড় 

দদওয়া/খ্ানল করতি বলা | 

ভাড়াটিয়াতক এপািিতমতে িালাবদ্ধ করা এবং 

এপািিতমতের দভিতরর সম্পনি দখ্ল করা | 

অপনরহা ি পনরতেবা - নবদ্ধুি, পানি,  নহি - বন্ধ করা | 

দ াগাত াগ করুি ১-৮০০-৫৬৬-৭৬৭৬ 

আপধন  ধদ আপনার অধভবাসন অবস্থার হুমধক অনুভব কয়রন, োরা আপনায়ক সঠিক সংগিয়নর সায়ে দ াগায় াগ 

কধরয়ে ধদয়ব 

 



নাগরিক সংযুক্ত 
 
 
 
 

কমিউমিটি ব োর্ড 
 

কমিউমিটি ব োর্ড হচ্ছে একটি স্থোিীয় প্রমিমিমিত্ব 

সংস্থো যোর সদসযরো মি ডোমিি হচ্ছ  িোচ্ছদর মসটি 

কোউন্সিল সদসয  ো ব োর্ড স োপমিচ্ছদর দ্বোরো 

 

িোরো মিচ্ছনোক্ত ম ষচ্ছয়র উপর সুপোমরশ করচ্ছি 

পোচ্ছর: 

কমিউমিটি প্ল্যোমিং 

ভূমির ব  হোর 

ব  সোর অিুিমির প্রদোি 

যয যকউই কমিউমিটি ব োচ্ছর্ডর মিটিচ্ছে 

অংশগ্রহণ করচ্ছি পোচ্ছর! 

আপিোর এলোকোর কমিউমিটি ব োর্ড সম্পচ্ছকড 

জোিচ্ছি মিচ্ছনোক্ত মলংকটিচ্ছি বযচ্ছি পোচ্ছরি: 

http://www.nyc.gov/html/cau/html/cb/cb.shtml 

 

কমিউমিটি মশক্ষো পমরষদ 

শিক্ষা প্রশিষ্ঠানের প্রধাে ভূশিকা পালেকারী 

প্রশিশেশধ সংস্থা | 

মর্মিচ্ছের মশক্ষোিূলক/মশক্ষোম ষয়ক 

বপ্রোগ্রোিগুচ্ছলো পয ডোচ্ছলোিিো করো এ ং ছোত্রচ্ছদর 

অজডচ্ছির উপর এর প্রভো  িূলযোয়ি করো 

বযোগ্যিো: 

আপিোর িোগ্মরক হচ্ছি হচ্ছ  না! 

আপিোর সন্তোি K - 8 সু্কল  ো হোই সু্কচ্ছল যোয় 

আগ্রহী হচ্ছল মভমসি করুি: 

http://nycparentleaders.org 

 

অংশগ্রহণিূলক  োচ্ছজি 

অংশগ্রহণিূলক  োচ্ছজি একটি গ্ণিোমিক প্রকৃয়ো 

যোর িোদ্ধচ্ছি কিুমিটির সদসযরো জিস্বোচ্ছথ ডর 

 য হৃি প্রকচ্ছের খরচ্ছির ব পোচ্ছর মসদ্ধোন্ত মিচ্ছি 

পোরচ্ছ  | 

প্রকেগুচ্ছলো মিচ্ছনোক্ত কচ্ছয়কটি কযোচ্ছিগ্মরচ্ছি 

ম ভক্ত: 

পযোচ্ছরন্ট - টিিোর এচ্ছসোমসচ্ছয়শি 

 
ম দযোলয় মভমিক সংগ্ঠি বযিো আপিোচ্ছক 

আপিোর সন্তোচ্ছির সু্কচ্ছল সম্পিৃ হচ্ছি সোহোযয 

কচ্ছর. 

PTA স  NYC পো মলক সু্কচ্ছলর ছোত্রচ্ছদর মপিো-

িোিোচ্ছদর জিয উনু্মক্ত
কমিউমিটি সুমভদো সিূহ 

মশক্ষো এ ং ম দযোলয় সিূহ  

পমরচ্ছ শ 

আ োসি 

পোকড ও ম চ্ছিোদি 

জিস্বোস্থ 

যু সিোজ 

 
এর অন্ত ু ডক্ত জন্মদোিো/যোত্রী মপিো-িোিো, দিক 

মপিো-িোিো, আইিগ্ি অমভ ো ক, অথ ো মপিো-

িোিোর সম্পচ্ছকডর ব ন্সক্ত 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

আপিোর পযোচ্ছরন্ট বকোঅমর্ডচ্ছিিরচ্ছক 

আজচ্ছকই ন্সজচ্ছগ্শ করুি! 

প্রমিমিমিচ্ছদর অন্তি ১১  ছর  য়স হচ্ছি হচ্ছ , একই 
মর্মিচ্ছে থোকচ্ছি হচ্ছ , কোজ করচ্ছি হচ্ছ , একই 

মর্মিচ্ছে ব  সো থোকচ্ছি পোচ্ছর, একই মর্মিচ্ছে সু্কচ্ছল 
থোকচ্ছি হচ্ছ  অথ ো একই মর্মিচ্ছের সু্কচ্ছল পড়ো 
সন্তোচ্ছির মপিো  ো িোিো হচ্ছি হচ্ছ  | 

অংশগ্রহণ করোর জিয আপিোর িোগ্মরক হচ্ছি হচ্ছ  
িো | 

আগ্রহী হচ্ছল মভমসি করুি: 

https://council.nyc.gov/pb/volunteer/ 

 

 
 

http://www.nyc.gov/html/cau/html/cb/cb.shtml
http://nycparentleaders.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কল করুন 
 

দা ননউ ইয়কক  স্টেট ননউ আমেনিকান হটলাইমন 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYS ননউ আমেনিকা হটলাইন ইনেগ্রান্টমদি জনয সাধািণ তথ্য এবং ইনেমগ্রশন সম্পনকক ত প্রশ্ন এবং স্টিফািালগুনল 
প্রদান কমি | 

 

• কল স্টবনােী এবং কমথ্াপকথ্ন স্ট াপনীয় | 
•  
• নবনিন্ন িাষাগুনলমত কলগুনল উত্তি স্টদওয়া হয় | 
• এই হটলাইন স্টকামনািামবই U.S Citizenship and Immigrationি জনিত নয় 
• আেিা আইনন পিােশক স্টদয় না | Iইনেমগ্রশন সুনবধাগুনলি জনয স্বতন্ত্র স্ট া যতা সম্পমকক  প্রশ্নগুনল আইনন 

পিােশক প্রদানকািীমদি জনয আইনন পনিমষবা প্রদানকািীমদি উমেখ কিা হয় | 
 

 
প্রমজক্ট 

Catholic Charities Community Services, Archdiocese of NY 

New York State Office for New Americans 

আপনাি নক অনিবাসন নবষময়          স্টকান প্রশ্ন আমে? 

(আনুষ্ঠাননক িামব ননউ ইয়কক  স্টেট ইনেমগ্রশন হটলাইমন নহসামব পনিনিত) 
স্টসােবাি - শুক্রবাি সকাল ৯টা - িাত ৮টা EST 

 

১-৮০০-৫৬৬-৭৬৩৬ (শুধুোত্র NYS) 

১-২১২-৪১৯-৩৭৩৭ (অনয িাষ্ট্র স্টথ্মক) 


