
ICE এর সাথে আপনার অধিকারগুল�া জাননু
ICE (ইধিলরেশন ও কাস্টিস এনল�াস্সলিন্ট) এর এলজন্টরা আপনার সালে য�াগাল�াগ করল�, 
আপনার অধিকার রল়েলে!

ICE �ধি আিার বাসা়ে আলস তাহল� আধি কী করলত পাধর?
• ICE এর জন্য আপনাথে অবিলথবে িাসার দরজা খুলথে হথি না এিং আপনাথে ICE এর সাথে েো িলথে হথি না।

• আপবন বন্ধ িরজার যপেন যেলক, োরা োরা ো বজজ্াসা েরথে পাথরন এিং জানালা িা দরজার ছ�াট ব�দ্র বদথে োথদরথে োথদর ি্যাজ, 
আইবি িা ি্যিসাবেে োি্ড  ছদখাথনার জন্য িা এগুথলা িন্ধ দরজার বনচ বদথে ছদওোর জন্য অনথুরাধ েরথে পাথরন।

• োথদরথে আপবন বজজ্াসা েরথে পাথরন ছে োথদর োথ� ধবচাধরক পলরা়োনা রথেথ� বে না:

• জনসাধারথের সুরক্ার জন্য হুমবেস্বরূপ িা োথরার জীিথনর প্রবে হুমবে এমন জরুবর পবরবথিবেথে, আপনার অনমুবে না বনথেই ICE বিেথর 
প্রথিশ েরথে পাথর। েবদ এরেম হথে োথে, আপনাথে োরপথরও ICE এর সাথে েো িলথে হথি না।

• েবদ ICE অন্য োথরার সন্ধান েথর, আপনার কো ব�ার প্রল়োজন যনই। েবদ আপবন েো িলথে চান, োহথল আপবন ICE-ছে 
ছোগাথোথগর েে্য ছদওোর অনথুরাধ েরথে পাথরন। ি্যবতি ছোোে অিথিান েরথ�ন ছস সম্পথে্ড  ICE-ছে আপনার জানাথে হথি না, িুল েে্য 
প্রদান েরা আপনাথে ঝঁুবেথে ছেলথে পাথর।

ICE �ধি আিার বাসার ধিতলর আলস তাহল� আধি কী করলত পাধর?
• েবদ আপনার অনমুবে ি্যেীে ICE আপনার িাসাে প্রথিশ েথর, আপবন োথদরথে স্পষ্টিাথি িলথে পাথরন: “আিার বাসা়ে আপনার 

অবস্ালনর সম্মধত আধি ধিধছি না। অনরুেহ কলর চল� �ান।” এরেম িলা সিমসে োথদর নাও োমাথে পাথর, েথি ো িবিষ্যথে ছোথনা 
মামলার ছক্থরে সহােো েরথে পাথর।

• েবদ ICE আপনার িাসার ঘর িা বজবনসসমথূহর েল্াবশ শুরু েথর, আপবন োথদর িলথে পাথরন ছে, “আধি আপনার তল্াধশলত সম্মধত 
ধিধছি না।” েবদ োরা সম্মবে �াড়াই েল্াবশ চাবলথে োন েথি আপবন এই কো বারবার িলথে পাথরন। 

• েবদ আপনার িাসাে ধশশু িা অন্ান্ িবু্স� বসবাসকারী োথেন, োহথল ো আপবন োথদর িলথে পাথরন।

আিালক রাস্া়ে বা প্রকালশ্ ICE পেলরাি করল� আধি কী করলত পাধর?
• আপবন ছোথনা বে�ু িলার পূথি্ড বজজ্াসা েরথে পাথরন, “আবম বে ছেথে পাবর?”

এই েে্য শীটটি শুধুমারে সাধারে েে্য ছদে। 
এটি ছোথনা আইনী পরামশ্ড নে। আইনী পরামথশ্ডর জন্য এেজন অ্যাটবন্ডর সাথে পরামশ্ড েরুন।

েবদ োরা না িথলন, 
োহথল োথদরথে বিেথর ঢুেথে বদথে হথি 
না। আপবন িলথে পাথরন,

েবদ োরা হ্াাঁ িথলন, 
োহথল বিচাবরে পথরাোনা দরজার বনচ বদথে 
ছদওোর অনথুরাধ আপবন েরথে পাথরন। 
এটি বিচাবরে পথরাোনা বে না ো জানথে, 
পথরাোনাথে ছে স্বাক্র েথরথ�ন ো ছদখুন।

বিচাবরে পথরাোনা হল আদালে ছেথে 
ছপ্রবরে এেজন বিচারে েে্্ড ে স্বাক্বরে 
এেটি পথরাোনা। উদাহরেস্বরূপ, 
বিচারথের স্বাক্থর “মাননীে/সম্মাবনে” 
োেথে পাথর। এর সামথন “বিচারে” 
“বিচারপবে” িা “ম্যাবজথ্রেট” োেথি।“আবম আপনার সাথে েো 

িলথে চাই না।” 

েবদ োরা হ্াাঁ িথলন: আপবন িলথে 
পাথরন, 

েবদ োরা না িথলন: আপবন িলথে 
পাথরন, 

“আধি আপনার প্রলনের 
উত্তর ধিলত চাই না”

“আধি চুপ কলর োকলত 
চাই।”

েবদ ICE এথজন্ট আপনার পথেট িা বজবনসপরে 
েল্াবশ েরার ছচষ্টা েথর, োহথল আপবন িলথে 
পাথরন ছে, 

োরপথরও েবদ োরা আপনাথে েল্াবশ েথর, 
আপবন োথদর শারীবরেিাথি োমাথে পারথিন 
না, েথি স্পষ্টিাথি িলা িবিষ্যথের ছোথনা আইবন 
মামলার ছক্থরে গুরুত্বপূে্ড হথে পাথর।

“তল্াধশ করার জন্ আধি 
সম্মত নই।”

Bengali



ICE �ধি আিার কি্সস্ল� আলস তাহল� আধি কী করলত পাধর?
• ICE ছেথোথনা ধরথনর েম্ডথিথলর সব্সজনীন স্ালন ছোথনা ধরথনর পথরাোনা ি্যেীে প্রথিশ েরথে পাথর। 

• সব্সজনীন স্ালন অন্তিু্ড তি োেথে পাথর: অবেথসর লবি, সুপারমাথে্ড ট, খুচরা বিবরির ছদাোন িা ছরথ্াঁরাথে খাওোর জন্য ি্যিহৃে জােগা। 

• আপনার ধনল়োগকারীর অনিুধত িা একটি ধবচাধরক পলরা়োনা ি্যেীে এেটি েম্ডথিথলর ব্ধতিগত স্ালন আইনগেিাথি ICE প্রথিশ 
েরথে পাথর না।

• ব্ধতিগত স্ান হথছে শুধুমারে েম্ডচারীথদর থিান ছেখাথন বিশ্াম ছনওোর থিান অেিা এেটি েম্ডথক্থরের ছ্াথরজ রুম অন্তিু্ড তি োেথে পাথর। 

• ধনল়োগকারীরা ICE-ছে োথদর শনাতিেরে প্রদশ্ডথনর জন্য িা োথদর োথ� ছোথনা বিচাবরে পথরাোনা আথ� বে না ো বজজ্াসা েরথে 
পাথরন।

• সেল সি্ডজনীন থিানগুথলার মথো, েবদ ICE দ্ারা েম্ডথিথল ছোগাথোগ েরা হে, োহথল আপনালক তালির প্রলনের উত্তর ধিলত হলব না এিং 
োথদরথে আপনার বনথোগোরীর সাথে েো িলার জন্য িলথে পাথরন। 

• িরািথরর মথো, েবদ ICE এথজন্ট আপনার পথেট িা বজবনসপরে েল্াবশ েরার ছচষ্টা েথর, োহথল আপবন িলথে পাথরন ছে, “আধি যকালনা 
িরলনর অনসুন্ধালন সম্মধত প্রিান কধর না।” োরপথরও েবদ োরা আপনাথে েল্াবশ েথর, আপবন োথদর শারীবরেিাথি োমাথে পারথিন 
না, েথি আপবন সম্মবে বদথছেন না ো স্পষ্টিাথি িলা িবিষ্যথের ছোথনা আইবন মামলার ছক্থরে গুরুত্বপূে্ড হথে পাথর।

�ধি আিালক আটক করা হ়ে?
• েবদ আপনার ধচধকৎসা সংক্ান্ত সিস্া োথে িা আপনার ধশশুর �লনের ব্বস্া করা দরোর োহথল ো আপবন ICE-ছে িলথে পাথরন। 

• ICE এথজন্টরা আপনার স্ানী়ে িাষা়ে কো নাও ব�লত পালরন। ICE এর সাথে ছেথোথনা েথোপেেন িা আপনাথে প্রদত্ত ছোথনা 
অ্যাপথেন্টথমন্ট িা শুনাবনর জন্য আপবন একজন যিািাষীর জন্ অনলুরাি েরথে পাথরন।

• ছোথনা আইনজীিীর সাথে েো িলার পূথি্ড আপনাথে যকালনা নধেলত স্াক্ষর করলত বা যকালনা প্রলনের উত্তর যিও়োর প্রল়োজন যনই।

• এেিার আটে েরার পর, আপনার পবরিার, িনু্ধ, েবমউবনটির ছনোিন্্দ িা অ্যাটবন্ডথে য�ালন ক� করার অধিকার আপনার োেথি।

• আটে োো অিথিাে, আপবন আপনার পবরিার, িনু্ধ, েবমউবনটির ছনোিন্্দ এিং অ্যাটবন্ডসহ িশ্সনােথীলির সালে সাক্ষাৎ েরথে পারথিন। 
মথন রাখথিন ছে প্রধতটি কারাগালরর ধনজস্ ধন়েি রল়েলে ো দশ্ডনােথীথদরথে অিশ্যই আথগ পে্ডাথলাচনা েরথে হথি।

• েবদ আপনাথে আটে েরা হে, অবেসারথদর সাথে হ্থক্প না েরা সাথপথক্, কধিউধনটির ব্ধতিবগ্স ICE এর ধ�ল্ম যরকর্স  করলত পালর। 
েবদ ICE এথজন্টরা আপনার সাথে েো িলথে িা ছরেপ্ার েরার ছচষ্টা েথর, বেল্ম ছরেি্ড  শুরু েরা িা চাবলথে োওো আপনাথে ঝঁুবের মথধ্য 
ছেলথে পাথর।

• আপনার যরেপ্ার সম্পধক্স ত যকালনা অধরও, ধিধরও অেবা ধ�ধিত যনাট আপনার কাে যেলক ধকংবা আপনার যরেপ্ার যিলিলেন 
এমন োথরা ো� ছেথে পাওোর পর, ো আপধন আপনার অ্াটধন্সর সালে যশ়োর করলত পালরন।

• আলরা তলে্র জন্, আপবন বনথচর ওথেিসাইথট ছেথে পাথরন: bit.ly/NYLAGICE

�ধি আপধন বা আপনার যকালনা ধপ্র়ে ব্ধতি ধবতাড়লনর ঝুাঁ ধকলত োলকন, তাহল� 
আপধন একটি পধরকল্পনা করলত পালরন।

• আপবন বিনামথূল্য এিং ছগাপনিাথি অবিিাসন আইনী পরামশ্ড ছপথে পাথরন। অবিিাসী বনউ ইেে্ড িাসীর ছসামিার ছেথে শুরিিার 
সোল 9 ছেথে সন্ধ্যা 6 টার মথধ্য 1-800-354-0365 নবেথর ActionNYC-ছে েল েরথে পাথরন িা 311 নবেথর েল েরথে 
পাথরন এিং “ActionNYC” িলথে পাথরন।

• আপবন এেটি জরুধর য�াগাল�াগ যবলে ধনলত পালরন এবং তালির য�ান নম্বর িুিস্ করলত পালরন। জরুবর ছোগাথোগ 
হথছে আপনার বিশ্াসথোগ্য এেজন ি্যবতি – বেবন হথে পাথরন এেজন পবরিাথরর সদস্য, িনু্ধ, েবমউবনটির ছনোিন্্দ অেিা 
এেজন আইনজীিী। 

• আপবন আপনার নধেগুল�া সিন্ব়ে করলত পালরন এিং ছসগুথলা এমন সুরবক্ে থিাথন রাখথে পাথরন ছেখাথন আপনার জরুবর 
পবরবচবেগুথলা প্রথিশ েরথে পাথরন। 

• আথরা তলে্র জন্ আপবন nyc.gov/KnowYourRights ওথেিসাইথট ছেথে পাথরন

http://bit.ly/NYLAGICE
https://www1.nyc.gov/site/immigrants/help/legal-services/deportation-defense.page

