আপনার অধিকারগুলি জানুন: কোনও ICE/CBP এর সম্মখ
ু ীন হলে কী করতে হয়
নিউ ইয়র্ক স্টেট সেই অভিবাসীদের জন্য এই নির্দেশনা প্রদান করছে যারা যারা মার্কিন অভিবাসন ও কাস্টমস
বলবৎকরণ(Immigration and Customs Enforcement - ICE) এবং কাস্টমস ও সীমান্ত সুরক্ষা(Customs and Border
Protection - CBP) এর সম্মুখীন হন।

ICE/CBP এর যুকত
্ রাষ্টর
্ ীয় অভিবাসন বলবৎকরণ আধিকারিকদের সম্মখ
ু ীন হলে:
•
•

•

•

•

•

•
•

শান্ত থাকুন। দৌড়ে পালাবেন না, তর্ক করবেন না,
পুলিশকে বাধা দেবেন না বা ব্যাঘাত ঘটাবেন না।
আপনি বিনা বাধায় চলে যেতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করুন।
ICE/CBP এর উত্তরে হ্যাঁ বললে ICE/CBP-কে বলুন যে
আপনি তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে চান না এবং শান্তভাবে
ও চুপচাপ হেঁটে চলে যান। আপনাকে গ্রেপ্তার করা হলে কেন
তা জিজ্ঞাসা করুন। আপনার নিজের গ্রেপ্তার হওয়ার কারণ
জানার অধিকার রয়েছে।
যদি ICE/CBP আপনাকে বলে যে আপনি বিনা বাধায় চলে
যেতে পারবেন না, তাহলে আপনার চুপ করে থাকার ও ICE/
CBP এর প্রশ্নের উত্তর না দেওয়ার অধিকার রয়েছে।
ICE/CBP-কে বলুন, “আমি আমার চুপ করে থাকার অধিকার
প্রয়োগ করছি এবং আমি একজন আইনজীবীর সঙ্গে কথা
বলতে চাই।” আপনার চুপ করে থাকার অধিকার ICE/CBP
আপনার মুখোমুখি হওয়ার মুহর
ূ ত
্ থেকে চালু হয়।
আপনার জিনিশপত্র বা আপনার পকেট তল্লাশিতে সম্মতি
দেবেন না। ICE/CBP আপনার জামাকাপড়ের উপর দিয়ে
“চাপড়ে দেখতে” পারে যে আপনার কাছে কোনও অস্তর
্
রয়েছে কিনা। শারীরিকভাবে বাধা দেবেন না। ICE/CBP
এজেন্টরা আপনার শরীর তল্লাশি শুরু করলে চিৎকার করে
বলুন, “আমি কোনও তল্লাশিতে সম্মতি দিচ্ছি না।”
আপনি উত্তর দেওয়া বেছে নিলে কোনও ভুল তথ্য দেবেন
না। ICE/CBP-কে কোনও মেয়াদ ফুরনো বা মিথ্যা
অভিবাসন নথি দেখাবেন না।

•

•
•
•

•

ICE/CBP আপনার বাড়িতে এলে:

কোনও আধিকারিক দরজায় করা নাড়লে দরজা খুলবেন না।
বন্ধ দরজার পিছন থেকে আধিকারিককে তাদের পরিচয়পত্র
দেখাতে বলুন ও তাদের কাছে কোনও ওয়ার্যান্ট কিনা
জিজ্ঞাসা করুন।
আধিকারিক ওয়ার্যান্ট আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে “হ্যাঁ”
বল্লেও দরজা খুলবেন না, তবে আধিকারিককে তা দরজার
তলা দিয়ে গলিয়ে দিয়ে দেখাতে বলুন।
ICE এর দ্বারা জারি করা ওয়ার্যান্ট কোনও বৈধ
ওয়ার্যান্ট নয়। কেবলমাত্র কোনও আদালতের বা
বিচারকের স্বাক্ষরিত ওয়ার্যান্টই বৈধ। ওয়ার্যান্ট পরীক্ষা
করার সময় আপনার নাম, আপনার ঠিকানা ও কোনও
স্বাক্ষর রয়েছে কিনা দেখে নিন। কোনও বৈধ ওয়ার্যান্টে
পৃষঠ
্ ার একেবারে উপরে আদালতের নাম থাকবে এবং উপরের

ICE/CBP আপনার কর্মস্থলে উপস্থিত হলে:
•

•

অভিবাসন আধিকারিকদের মালিক বা ম্যানেজারের অনুমতি
ছাড়া আপনার কর্মস্থলে প্রবেশের অনুমতি নেই।

•
•

•

আপনাকে আপনি কোথায় জন্মেছেন, কোথায় বাস করেন,
কোথায় কাজ করেন, কোন স্কল
ু ে পড়েছেন, আপনার
পরিবার সংক্রান্ত কোনও তথ্য, আপনার অভিবাসন স্থিতি
কী অথবা অপরাধের রেকর্ড সংক্রান্ত কোনও তথ্য
শেয়ার করতে হবে না।
আপনার আইনি সহায়তা চাইবার অধিকার রয়েছে এবং আপনি
প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার বদলে আইনজীবীর সঙ্গে কথা
বলতে চাইতে পারেন। আপনার কোনও অ্যাটর্নি না থাকলে
নিউ আমেরিকানস(New Americans) এর হটলাইনে 1 800
566 7636 নম্বরে ফোন করুন।
আপনাকে আটক করা হলে আপনার নিজের দেশের উপদূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করার অথবা ICE/CBP-কে
দিয়ে উপ-দূতাবাসে জানানোর অধিকার রয়েছে।
আপনাকে কোনোকিছুতে স্বাক্ষর করতে হবে না।
আপনার বিশ্বস্ত কারোর সবসময় আপনি কোথায় আছেন
তা জানা এবং জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে (আপনাকে আটক
করা হলে) তাদের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করবেন
আপনার তা জানা নিশ্চিত করুন।
সাধারণভাবে, আপনার গুরত
ু ব
্ পূরণ
্ কাগজপত্রের (জন্মের
শংসাপত্র, অভিবাসনের কোনও নথিপত্র, ইত্যাদি)
প্রতিলিপি এমন কোনও বন্ধর
ু বা আত্মীয়ের কাছে দিয়ে
রাখা ভালো যাকে আপনি বিশ্বাস করেন এবং আপনাকে
আটক করা হলে যাকে ফোন করতে পারেন।
বাঁদিকের কোণে একটি অংশ থাকবে যাতে লেখা থাকবে,
“United States of America v. (যে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার
করা হচ্ছে তার নাম)।”
ICE কোনও বৈধ ওয়ার্যান্ট উপস্থাপিত করলে আপনি
তাদেরকে বাড়িতে ঢুকতে দিতে পারেন। ICE-কে কোনও
মিথ্যা তথ্য প্রদান করবেন না। উপরে দেখুন।
ওয়ার্যান্টটি দেখে যদি মনে হয় যে তা ICE এর দ্বারা
জারি করা, কোনও আদালত বা বিচারকের দ্বারা নয়,
তাহলে আপনার ICE-কে আপনার বাড়িতে ঢুকতে না দেওয়ার
অধিকার রয়েছে। অবিলম্বে আপনার অ্যাটর্নিকে বা নিউ
আমেরিকানস হটলাইনে (1-800-566-7636) ফোন করে
রিপোর্ট করুন যে ICE আপনার দরজায় এসেছে।

মালিক বা ম্যানেজার ICE/CBP-কে প্রবেশের অনুমতি দিলে
সেই আধিকারিক বিনা বাধায় আপনাকে আপনার অভিবাসন
স্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। উপরে দেখুন।

ICE/CPB এর সম্মুখীন হওয়ার রিপোর্ট করতে অথবা আপনি বা আপনার পরিচিত কারোর বিনামূল্যে
অভিবাসন অ্যাটর্নির প্রয়োজন হলে, নিউ আমেরিকানস হটলাইনের গোপন, বহুভাষিক নম্বরে ফোন করুন:

1-800-566-7636

