
আইসের েসগে আপনার অধিকার গুস�া জানুন

কধিউধনধি তে কাসেরসক ইধিসরেশন এন্ড কাস্টিে এনস�াে্সসিনি (িাসন ICE / আইে) তরে�োর করসে, 

োর উপর ইধিরের্ানি ধ্ডস�ন্স ত্াসজক্ট (Immigrant Defense Project) নজর তরসেসে।

আপধন যধে ধনউ ইয়ক্স ধেধির তকাসনা তরই্ড ধরসপাি্স করসে চান 
োহস� আই ধ্ড ধপ (IDP)-তক ত�ান করুন ২১২-৭২৫-৬৪২২ 
(212-725-6422)

আপনার অধিকার েম্পসক্স জানা, আর ধকভাসে আপধন আপনার অধিকার অনুশী�ন করসেন, 
এিা আেস� একিা জধি� ের্াপার।
 
আইেএর কধিউধনধি এসরস্ট েিসধে যধে আসরা জানসে চান, োহস� তেেুন আই ধ্ড ধপ (IDP) 
এর েই এই ধিকানাসে: immdefense.org/ice-arrests অথো তযাগাসযাগ করুন 
KYR@immdefense.org

যধে আপনাসক ো আপনার কাসের কাসরা ধেোধ়িে করোর েম্ােনা থাকসে পাসর , অেশ্যই একিা প্র্ান োনাসেন!

ইধিসরেশন এন্ড কাস্টিে 
এনস�াে্সসিনি (অথো ICE / আইে) 
যুক্তরাষ্টীয় েরকাসরর এসজধন্সর িসির্ 
একিা এসজন্সী। োরা ত�াকজন তক 
আসিধরকা তথসক ধেোধ়িে করার 
(ধ্ডসপাি্স করার) জন্য োধয়ত্ব্াপ্ত। 
আইে (ICE) U.S. ধ্ডপাি্সসিনি অ� 
তহাি�র্ান্ড ধেধকউধরধির (DHS) এক 
অংশ ।

আইে (ICE) এসজনিরা ধক যাসক ধেোধ়িে করসে চান োসেরসক িরসে তচষ্া করসে?
োিারণে  আইেএর (ICE) এসজনিরা কাসক তরে�োর করসে ো আসগ তথসক আইস্ডধনি�াই কসর রাসে । োরপসর োরা 

যাসেরসক আইস্ডধনি�াই কসর, োসের তোঁজার জন্য োোয়, তকাসি্স, তশল্াসর, অথো কি্সসষেসরে উপধথিে হয়।

যধে আধি জাধন তয আইেএর হাসে আিার তরে�োর হোর অথো ধেোধ়িে হওয়ার ঝুঁধক আসে, োহস� আধি ধক করসো?

 •একিা পধরকল্পনা করুন  - আইে আপনাসক েুস� ধনসয় তগস� আপধন ধক করসেন ো ধনসয় যাসের উপসর আপনার ভরো 
আসে (আপনোর পধরোর / েধেু োধেে ) োসের েসগে একিা পধরকল্পনা করুন !

 • ইধমিরোশসনর কাে তথসক েূর থাকসেন এেং ইধমিরোশসনর েসগে তযাগাসযাগ না করাই ভাস�া - এই েিয়এ আপনার 
ইধিসরেশন তস্টিাে েে�াসনার জন্য এপ্াই করসেন না, ধরেনকা্ড্স ধরধনউ করসেন না এেং আপনার উধক�এর েসগে কথা 
ে�ার আসগ, উনার পরািশ্স তনয়ার আসগ, আসিধরকার োধহসর ভ্রিণ করসেন না।

 • ধরিধিনা� জাধস্টে ধেসস্টসির কাে তথসক েূর থাকসেন! (পুধ�শ আপনার আঙুস�র োপ ইধমিরোশসনর েসগে তশয়ার কসর)

এই েথর্গুস�া োওয়া হসছে েথর্ ্োন করার উসদেসশ্য,. এিা আইধন পরািশ্স নয়. Images & Content © IDP 2021
Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Intl. License. (creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0)

আপসন যধে একজন ধ�গা� পাি্সাসননি তরধেস্ডনি (িাসন এ� ধপ আর / 
LPR) এেং আপনার যধে আসগর তকাসনা অপরাসির জন্য শাধতির রায় 
ো তরক্ড্স আসে

েেক্স তহান: আপধন িাসগ্সি হসে পাসরন, যধেও আপনার : 
 •অপরাি, তরে�োর ো শাধতির রায় অসনক েের আসগ হসয়ধে�;

 • তজস� তকাসনা েিয় কািাসনা হয়ধন;

 •অপরাি অসনক তোি ো োিান্য ধে�;

 •এোসন আপধন অসনক ধেন িসর ধ�গা� পাি্সাসননি তরধেস্ডনি (এ� ধপ 
আর) ধহসেসে আসেন; এেং / অথো

 •পধরোসরর োধক েোই এোনকার ধেধিসজন।

আইে কাসক তরে�োর করসে পাসর?

যুক্তরাষ্টীয় েরকার ধনধে্সষ্ ভাসে ধকেু ইধমিরোনিসেরসক আসিধরকা তথসক ধেোধ়িে করসে পাসর। েম্েে িাসগ্সি হসে পাসর যারা -
 •এোসন আইনেমিে ইধিসরেশন স্টর্ািাে ো়িা আসে
 •এোসন আইনেমিে স্টর্ািাে (িাসন যারা ধ�গা� পাি্সাসননি তরধেস্ডনিে, তরধ�উধজ অথো যাসের ধভো আসে) ধনসয় আসে এেং 
োসের ধরিধিনা� তরক্ড্স আসে 

‡dWv‡ij miKvi (ICE) AvBwmB-‡K wb‡`©k ‡`q †h Zviv Kv‡K ‡M«ßv‡ii Rb¨ j¶¨ Ki‡e| 

AvBwmB Awdmviiv wm×všÍ wb‡e ‡h GB ‡M«ßvi c«wµqvq Kv‡`i‡K AM«vwaKvi w`‡e Zv‡`i `vex 

Abyhvqx hviv:

 • "RvZxq wbivcËv"i Rb¨ ûgwK m…wó K‡i,

 • 1 b‡f¤^i, 2020 Zvwi‡L ev Zvi c‡i ‡eAvBwbfv‡e gvwK©b hy³iv‡ó« c«‡ek K‡i‡Qb ev

 • "RbwbivcËv" Gi Rb¨ eZ©gvb ûgwK| G‡¶‡Î AvBwmB ‡h welh¸wj we‡ePbv Ki‡e ‡hgb:

 • GKRb e¨w³i mv¤ú«wZK ‡dŠR`vwi gvgjv Ges cywjk KZ©…K ‡M«ßvimg~n

 • Av‡Mœqv¯¿ ev A¯¿ msµvšÍ ‡Kv‡bv Awf‡hvM

GB AM«vwaKvi¸wj evB‡Wb c«kvm‡bi Aax‡b B‡Zvg‡a¨ `yevi cwiewZ©Z n‡q‡Q Ges AveviI 

cwiewZ©Z n‡Z cv‡i| GgbwK Avcwb hw` wek¦vm K‡ib ‡h Avcwb AM«vwaKv‡ii g‡a¨ c‡ob bv, 

ZeyI ICE Avcbv‡K ‡M«ßvi Kivi wm×všÍ wb‡Z cv‡i hw` Avcwb wW‡cv‡U©k‡bi  

SyuwK‡Z _v‡Kb|



রাতিায় ধকংো তকাসনা পােধ�ক থিাসন যধে তকাসনা আইে এসজনি আিার ধেসক এধগসয় আসে  োহস� আধি ধক করসো?

োিারণে যধে আইে এসজনিরা পােধ�ক জাগায় কাওসক এসরস্ট করার তচষ্া কসর, েুে ো়িাোধ়ি উনারা এসরস্ট কসর ত�স�। োরা োিারণে আপনার নাি তজাসর ্ডাকসে অথো আপনাসক ধজসঞেে 

করসে আপনার নাি ধক, নাি ধনধচিে করার জন্য। জ�ধে আপনার নাি তকাসনাভাসে ধনধচিে করার পর, োরা এসরস্ট কসর।

 • আপধন আপনার নাি ে�ার আসগ, ধকেুই ে�ার আসগ, আপধন ধজসঞেে করসেন “এি আই ধরি িু তগা?” (“AM I FREE TO GO?” / “আমি মি যেযে পামি?”)
 • োরা যধে হাঁ েস� : োহস� আপধন ে�সেন “আই ত্ডানি ওয়ানি িু আনোর ইওর তকাসয়সচিন” (িাসন “আধি আপনার তকাসনা ্সনের জোে ধেসে চাই না”) অথো ে�সেন “আই উ্ড রাোর 

তনাি ধপিক উইথ ইউ রাইি নাউ” (িাসন “আধি এেন আপনার েসগে কথা ে�সে চাধছে না”)। ওসের কাে তথসক তহসি চস� যাসেন।

 • োরা যধে না েস� : আপনার চুপ কসর থাকার অধিকার অেশ্যই ের্েহার করসেন! আপধন োসেরসক ে�সে পাসরন : “আই ওয়ানি িু ইঊজ িাই রাইি তনাি িু আনোর তকাসয়সচিনে” (িাসন 
“আিার চুপ কসর থাকার অধিকার আসে, তেই অধিকার আধি ের্েহার করসে চাই”)। োরপসর ে�সেন “আই ওয়ানি িু ধপিক িু এ ত�ায়ার” (িাসন “আধি একিা উধকস�র েসগে পরািশ্স 

করসে চাই”)।
 • যধে আইে এসজনিরা আপনার পসকি ো আপনার ধজধনেপরে োচ্স / অনুেধোন করার তচষ্া কসর,  োহস� ে�সেন : “আই ্ডু তনাি কনসেনি িু এ োচ্স” (িাসন “আধি এই োসচ্সর জন্য তকাসনা 

অনিুধে ধেধছে না”)।
 • তকাসনা কারসণ আপধন ধিসথর্ কথা ে�সেন না অথো তকাসনা নক� কাগজপরে তেোসেন না। পা�াসনার তচষ্া করসেন না অথো তরে�োসরর েিয় তকাসনা শারীধরক ভাসে োিা তেওয়ার তচষ্া 

করসেন না। 

 • আপনার ইধিসরেশন তস্টিাে েিসধে তকাসনা ্সনের উত্তর তেসেন না আর ে�সেন না আপনার জন্মথিান তকাথায়। আপধন যা ধকেু োসেরসক ে�সেন, োরা েে কথা আপনার ধেরুসধে ের্েহার করসে। 

আপধন তকাসনা েরকাধর ্ডকুসিনিে / কাগজপরে োসেরসক তেসেন না, তযিন আপনার পােসপাি্স, কনস্র্�ার আই ধ্ড, অথো তকাসনা এক্সপায়ার্ড / পুসরাসনা ধভো।

 • আপনার যধে ধরিধিনা� তকাসি্স তকাসনা তকাি্স ত্ডি থাসক োহস� আপনার উধক� ো পােধ�ক ধ্ডস�ন্ডাসরর েসগে কথা ে�ার জন্য ধরসকাসয়স্ট করসেন.

আিার োোয় যধে তকাসনা আইে এসজনি আসে, আধি ধক েুঝসে পারসো োরা তক?

না, েেেিই েুঝা যায় না তয োরা আইে এসজনি! েেক্স থাকসেন: আইে এসজনিরা িাসঝ িাসঝ পুধ�শ হওয়ার ভান কসর আর েস� তয আপনার েসগে পধরচয় ্োরণা 

অথো তকাসনা চ�িান েেন্ত েিসধে কথা ে�সে চায়.

আইে এসজনিরা ধক আিার ঘসর ঢুসক আিাসক এসরস্ট / তরে�োর করসে পাসর?

যধে আইে এসজনিসের কাসে তকাসনা ধেচারসকর েই করা ওয়াসরনি না থাসক, োহস� োরা আপনার োোয় ঢুকসে পারসে না. োসের অনিুধের েরকার আসে. আপনার 

ঘসরর েরজার ওপর নক করা িাসন এই না তয োরা আপনার ঘসর ঢুকার অনুিুধে তপসয়সে।  

যধে তকাসনা অধ�োর আিার েরজায় আসে, োহস� আধি ধক করসো?

 • জানার তচষ্া করুন - োরা তক DHS তথসক এসেসে নাধক ICE তথসক এসেসে।

 • আপধন শান্ত থাকার তচষ্া করসেন. োসের োসথ ভদ্র ভাসে কথা ে�সেন. ধিসথর্ কথা ে�সেন না. ে�সেন “আই ত্ডানি ওয়ানি িু িক্ িু ইউ রাইি নাউ” (িাসন 
“আধি এেন আপনার েসগে কথা ে�সে চাধছে না”)।
 • ভদ্র ভাসে োসেরসক ধজসঞেে করসেন ধেচারক অথো জাসজর েই করা ওয়াসরনি তেোসনার জন্য - অনুসরাি করসেন োরা তযন েই করা ওয়াসরনি েরজার ধনসচ ধেসয় আপনাসক তেয় তযন আপধন 

ওয়াসরনি িা তেেসে পান। যধে োসের কাসে তকাসনা ওয়াসরনি না থাসক, োহস� োোর ধভেসর ঢুকার অনুিধে তেসেন না।

 • যধে োরা অন্ন কাওসক েুঁজসেন, ওসেরসক অনাসের্র তযাগাসযাসগর েথর্ তরসে তজসে ে�সেন। যার তোঁসজ োরা আেসে, োর েম্বসধে ধকেু ে�া জরুধর না। আপসন ধিথর্া কথা ে�সেন না।

যধে এসরস্ট করার জন্য আইে আিার োোয় ঢুসক পসর, োহস� আধি ধক করসো?

 • োোয় যধে তকাসনা োচ্া থাসক ো তকও যধে থাসক তয স্রুধষেে তনই, োসের েিসধে ে�সেন ওসেরসক।

 • যধে ওসের কাসে তকাসনা ওয়াসরনি না তথসক (তয ওয়াসরনি এ একিা ধেচারসকর েই আসে), ে�সেন ওসেরসক োোর োধহসর থাকসে।

 • যধে আপনার অনিুধে ো়িা আপনার োোয় ঢুসক পসর, োহস� ে�সেন “আই ্ডু তনাি কনসেনি িু ইউ ধেধয়ং ইন িাই তহাি. ধপ্জ ধ�ভ” (িাসন “আধি আপনাসেরসক আিার োোয় ঢুকার জন্য 

অনিুধে তেই ধন। অনুরেহ কসর চস� যান )।

 • যধে আপনার রুি, ঘর ো ধজধনেপরে োচ্স / েল্াধশ শুরু কসর, োহস� ে�সেন “আই ্ডু তনাি কনসেনি িু ইওর োচ্স” (িাসন “আধি এই োসচ্সর জন্য অনিুধে ধেধছে না” )।
 • যধে আইে আপনাসক এসরস্ট/তরে�োর কসর, আপনার তকাসনা তিধ্ডকা� ্সলেি থাকস� ে�সেন। আপনার েন্তানসের তেোসশানার োেথিা যধে �াসগ োহস� ও উনাসেরসক ে�সেন।

আইে (ICE) এর হাসথ এসরস্ট হওয়ার েিয় আিার ধক অধিকার আসে?

 • আপনার চুপ কসর থাকার অধিকার আসে. আপধন একজন উধকস�র েসগে কথা ে�সেন তেই অধিকার আসে.

 • তকাসনা ভাসেই ধিথর্া কথা ে�সেন না. ধিথর্া কথা আপনার ভধেষ্যসের জন্য ষেধেকর হসে।

 • আপনার জন্মথিান, ইধিসরেশন তস্টিাে, ো তকাসনা ধরিধিনা� তরসকাস্ড্সর ের্াপার োসের েসগে তশয়ার করসে হসে না। োসের ্সনের উত্তর তেওয়ার পধরেসে্স ধজসঞেে করসেন একিা উধকস�র েসগে 

কথা ে�ার জন্য।

 • তকাসনা পােসপাি্স ো কনস্র্�ার আই ধ্ড োসেরসক ধেসে হসে না, যধে োসের কাসে তকাসনা জাসজর েই করা ওয়াসরনি না থাসক।

 • তকাসনা ধকেুর উপর আপনার োইন করসে হসে না।
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