
      

 

 
 

 
iিমেgশন a ািসসেটn সািভস pাভাiডার ব বহার করেত হেল  
gাহকেদর জন  পস সমহূ 
 
iিমেgশন a ািসসেটn সািভস pাভাiডার (আi-eস-িপ গিুল) হল সiসব ব িk aথবা ব বসাসমূহ যারা uিকল নয় eবং যারা য কােনা ধরেনর aিভবাসন 
(iিমেgশন) o সi সংkাn পিরেষবা pদােনর uপর শুl নয়। যেহতু aিভবাসন (iিমেgশন) -eর আiনগিুল জ ল, আi-eস-িপ-রা যা যা করেত যাগ  নয় তা 
হল:   

▪ িনিদ  iিমেgশন sটাস-eর জন  আপিন কীভােব ফাiল করেবন 
▪ িনিদ  iিমেgশন sটাস পাoয়ার জন  আপনার সেুযাগ কতটা আেছ সi িবষেয় আপনােক পরামশ দoয়া 
▪ iিমেgশন inারিভuেয়র জন  আপনােক তির কের দoয়া 

লkনীয়: eক  নাটাির পাবিলক, eকজন a াটিন নন eবং িতিন uপেরর পিরেষবা িদেত সkম নন। 
 
আi-eস-িপ-র কােছ যাoয়ার আেগ 
আপনার aবsার িবষেয় কােনা eকজন uিকেলর সে  কথা বলনু। aথবা কােনা pখ াত aলাভজনক সংsা-র সে  কথা বলনু; e ঁেদর কােছ uিকেলরা কম  িহসােব 
থােকন aথবা তঁারা বাড aফ iিমেgশন a ািপলস dারা sীকৃত তাi তঁারা আপনার aিভবাসন pিkয়া িনেয় কাজ করেত পারেবন। আপিন আi-eস-িপ -র কােছ 
যাoয়ার আেগ জেন িনন আপনােক কী কী ফম ফাiল করেত হেব।  
 

aিভবাসন পরামশ aথবা সহােয র িবষেয় al খরেচ aথবা িবনামূেল  তেথ র জন  িনu iয়ক iিমেgশন হটলাiন -e ফান করনু ei ফান নmর গুিলেত  (800) 
566-7636 aথবা (212) 419-3737। 
 
a াটিনর সে  পরামেশর জন  ফান করনু িনu iয়ক িস  বার a ােসািসেয়শন-e ei নmের (212) 626-7373। 
 
iu. eস. িস েজনিশপ a াn iিমেgশন সািভেসস oেয়বসাiেট: www.uscis.gov আপনারা সমs aিভবাসন সংkাn ফম পেয় যােবন। 
 
eক  আi-eস-িপ -র কােছ যান কবলমাt িনmিলিখত কারণগিুলর kেti 

▪ নিথ aনুবাদ o নাটারাiজ করেত 
▪ িবিভn নিথ eকিtত করার জন  (যমন জn িনবnন পt aথবা sেলর নিথগিুলু ) 
▪ a ািpেকশন ফম টাiপ করার জন  (িকn আপনােক utর কমন িলখেত হেব তা বেল িদেত নয়) 
▪ ফােটাgাফ aথবা মিডকাল পরীkার ব বsা করেত 
▪ iংেরজী ভাষা িশখেত aথবা িসিভk kাস করেত 

 

িনেজেক সরুিkত রাখুন 
▪ কবলমাt সi আi-eস-িপ -র কােছ যান যােদর স ক কানা রেযেছ। কখনi eমন eক আi-eস-িপ -র কােছ যােবন না যাঁেদর আপিন টিলেফান 

aথবা i-মল-eর মাধ েম যাগােযাগ কেরেছন। 
▪ সiসব আi-eস-িপ - দর িব াস করেবন না যাঁরা বেল য aিভবাসন (iিমেgশন) কতৃপেkর uপর তােদর িবেশষ pভাব রেয়েছ।  
▪ পিরেষবা pদান করার আেগ ei-eস-িপ -ক আপনার সে  িলিখত চুিk করেত হেব। সi চুিk সi করার আেগ aনgুহ কের স  ভােলাভােব পে  িনন 

eবং আপনার রকেডর জন  সi চুিkর eক  কিপ আপনার কােছ রেখ িদন। 
▪ আi-eস-িপ - দর কােছ আপনার কােনা আসল নিথ (যমন ম ােরজ সা িফেকট) রাখেবন না। তােদর কবলমাt আসল নিথর কিপ দেবন। 
▪ কােনা পিরেষবার জন  আেগ থেক টাকা িদেয় দেবন না। কবলমাt তখনi টাকা দেবন যখন আi-eস-িপ তােদর কাজ সmণ করেবূ । 
▪ িলিখত রিসদ রাখনু। দেখ িনন যােত রিসেদ আi-eস-িপ -র নাম o কানা থােক। 
▪ খািল aথবা aসmণ ফেমূ  সi করেবন না। 
▪ আi-eস-িপ আপনার জন  য ফম তির করেব তােত যন আi-eস-িপ সi কের ei িবষেয জার িদন। 
▪ িনি ত করনু য আi-eস-িপ -র যন কােনা বn, কn াk aফ iনেডমিন  aথবা লটার aফ kিডট থােক। বn কাmানী aথবা ব াংেকর নাম o 

যাগােযােগর কানা িলেখ রাখনু। যিদ কােনা আi-eস-িপ আপনার pাপ  ন ায  টাকা না দয় aথবা aন  কােনাভােব আপনার kিত কের, তাহেল আপিন 
kম ফাiল করেত পােরন। যিদ আi-eস-িপ –র কােছ বn না থােক aথবা তারা আপনােক বেnর তথ  না দয় তেব aন  কােনা আi-eস-িপ –র কােছ 
যান। 

 

iিমেgশন (aিভবাসন) পিরেষবা pদানকারী কােনা ব বসািয়ক pিত ােনর িবরেুd aিভেযাগ দােয়র করেত হেল 311-e ফান করনু। aিভেযাগ জানােত হেল আপনােক 

আপনার নাম aথবা আপনার iিমেgশন sটাস জানােত হেব না। 311 -য় ফান করেল িবিভn ভাষায় 
পিরেষবা দoয়া হেয় থােক। আপিন aনলাiেনo aিভেযাগ দােয়র করেত পােরন aথবা aিভবাসন পিরেষবা pদানকারী সmেn িনয়ntণকারী eন-oয়াi-িস ল (আiন) 
o নমুনা কন াk ডাuনেলাড করেত পােরন। 
 
a াটিনর িবরেুd aিভেযাগ দােয়র করেত হেল 311 -e ফান করুন aথবা www.courts.state.ny.us (a াটিন িডিসিpনাির/িgেভn কিম ) -e যান ।  
 

http://www.nyc.gov/html/imm/downloads/pdf/bia_recognized_accredited_list.pdf
http://www.nycbar.org/LRS/index.htm
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis
http://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/consumers/Consumers-Notario-Publico.pdf
http://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/about/ISP_combined.pdf
http://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/templates.page



