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"আমভ মপরয যমরে বয় ামি"  

আশ্রয়, অাযরেয মনফমৃি, এফং অেযাচারযয মফরুরে 

ভর াো ম্পরকে  একটি মনরদে মকা  
“I’m Afraid to Go Back” 

A Guide to Asylum, Withholding of Removal, 
and the Convention Against Torture (Bengali) 

 

 

এই ননয়দে নলকাটি শলায়রন্স ইনেগ্র্যান্ট অ্যান্ড নরনিউনি রাইট প্রয়িয়ের কেীরা প্রস্তুত এবং ানাগাদ কয়রয়েন এবং এটি অ্যানরয়িানার শই অ্নিবান 

বন্দীয়দর িনয শখা য়েয়ে যারা অ্পারণ োোে ননয়িরা ননয়িয়দর য়ে প্রনতনননিত্ব করয়বন।  এই ননয়দে নলকাটির উয়েলয আইনন পরােলে শদওো বা 
আইনিীবীর পনরবয়তে  বযবার করার িনয নে।  শলায়রন্স শপ্রায়িে একটি অ্ািিনক আইনন পনরয়বা প্রনতষ্ঠান এবং এটি তার পনরয়বার িনয 
অ্যানরয়িানার অ্নিবান বন্দীয়দর শথয়ক শকানও েূয গ্র্ণ কয়র না।  এই ননয়দে নলকাটি কনপরাইট দ্বারা ুরনিত নকন্তু ারা শদয়লর দনরদ্র অ্নিবাীয়দর াাযয 
করার িনয বযাপকিায়ব িাগ কয়র শনওো বা নবতরণ করা শযয়ত পায়র।  আোয়দর ব ননয়দে নলকাগুন আোয়দর ওয়েবাইট শথয়ক ডাউনয়াড করা যাে: 

www.firrp.org  আোয়দর আপনার কায়ে অ্নয়ুরাি শয আপনন যনদ আপনার ননয়ির প্রকানলত শকানও শখার িনয এই ননয়দে নলকাে শদওো তথয বযবার 

কয়রন তায় অ্নগু্র্ কয়র শলায়রন্স প্রয়িয়ের স্বীকৃনত জ্ঞাপন করয়বন। 

 

http://www.firrp.org/
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Asylum, Withholding of Removal, and CAT) 

c.         যূে কযা এফং জভা যদওয়া (Filling out and turning in the 

application) 
3.          , অাযরেয মনফৃমি, এফং অেযাচারযয মফরুরে ভর াোয 
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1. বূমভকা: আশ্রয়, অাযরেয মনফৃমি, এফং অেযাচারযয মফরুরে 

ভর াো কী?  

(Introduction: What are Asylum, Withholding of Removal, 
and the Convention Against Torture?) 

 
শয েস্ত োনু তায়দর ননয়িয়দর শদয়ল নিরয়ত িে পায়েন কারণ 

তায়দর রকার তায়দর িনত  করয়ত পায়র, তায়দর াাযয করার 

িনয যুক্তরাষ্ট্র আইন ততনর কয়রয়ে। এই আইনগুনয়ক বা ে  

 আশ্রে 

 অ্পারয়ণর ননবৃনি 

 অ্তযাচায়রর নবরুয়ে েয় াতা বা ংয়িয়প “CAT”.  

 
এই ননয়দে নলকাটি আপনায়ক এই আইনগুনর েূ নবেবস্তু ম্পয়কে  
িানায়ব এবং আপনন আপনার নবতাড়ন আটকায়নার িনয নকিায়ব 

এই আইনগুন বযবার করয়ত পায়রন শটা বযাখযা করয়ব। 

এোড়াও আেরা আপনন নকিায়ব আয়বদন করয়বন এবং একটি 

লনক্তলাী োোর িনয আপনার নক িরয়নর ািযপ্রোয়ণর প্রয়োিন য়ব শটাও 

আয়াচনা করয়বা।   

 

a. "   "   ? (What is “Asylum?”) 
 

"আশ্রে"  আপনার নবতাড়ন আটকায়নার এবং একিন লরণাথী ওোর একটি পেনত। 

আপনন যনদ "আশ্রে" াি কয়রন তায় আপনন শল পযেন্ত যুক্তরায়ষ্ট্রর একিন স্থােী 
ববাকারী ওোরও 

ুয়যাগ পায়বন। আপনন যনদ 

আপনার আয়বদয়ন আপনার 

স্বােী/স্ত্রী এবং ন্তানয়দরও 

অ্ন্তিুে ক্ত কয়রন তায় 

তারাও আপনার োিযয়ে 

লরণাথী ওোর এবং স্থােী 
ববাকারী ওোর ুয়যাগ 
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পায়বন। একটি "আশ্রে"-এর োো শিতার জনয আনারক প্রদেন কযরে রফ যম 

আনায মনরজয যদর যকায আনায ক্ষ্মে কযরফ োয কভরক্ষ্ দ োং 

ম্ভাফনা আরে।    

  
বাাঁ নদয়কর চাটে টি শদখনু া অ্ংলটি "আশ্রে" োোর িনয শয িনতর ম্ভাবনা প্রয়োিন 

শটা উপস্থাপন কয়র: 10%। অ্নয কথাে আপনায়ক প্রদলেন করয়ত য়ব শয আপনার িনত 

ওোর গুরুতর ম্ভাবনা আয়ে নকন্তু আপনায়ক এটা প্রদলেন করয়ত য়ব না শয শটা 
নননিতিায়ব ঘটয়বই।  

 

"আশ্রয়"-এয ভাভরা যজোয অনযানয গুরুত্বেূে 
প্ররয়াজনীয়োপ্ররয়াজনীয়োগুমর র: 

 

 আনারক অফযই প্রদেন কযরে 

রফ যম আনায মনরজয যদর 

আমন যম ক্ষ্মেয ম্মখুীন রে 

ারযন অথফা ম্মখুীন রয়রেন 

যটা খুফই গুরুেয। এই িনতর 

আইনন পনরিাা  "ননগ্র্" 

(পারননকউলন)। গুরুতর িনতর 

অ্ন্তিুে ক্ত  প্রহৃত ওো, অ্পহৃত 

ওো, হুেনক শদওো, বা ননত ওো, 
বা পনরবায়রর এেন দয থাকা 
যায়দর শইিায়ব িনত করা য়েয়ে।  

আপনায়ক শই িনতর প্রোণ ংগ্র্ 

করয়ত য়ব। 

 

 আনারক প্রদেন কযরে রফ যম যকায মনরজ ফা যইফ যরাকজন 

মারদয যকায মনয়ন্ত্রে কযরে ারয না ফা কযরফ না োযা আনায 

ক্ষ্মে াধন কযরফ। রকার  পুনল, তনযবাননী, বা অ্নয শযয়কায়না 
কেেকতে া যারা তায়দর কায়ির অ্ংল নায়ব আপনার িনত কয়র। আপনন এটাও 

প্রদলেন করয়ত পায়রন শয শযেস্ত শায়করা আপনার িনত ািন করয়ে তায়দর 
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শথয়ক আপনায়ক রকার রিা করয়ত পায়র না বা করয়ব না। শযেন আপনন েয়তা 
প্রদলেন করয়ত পারয়বন শয আপনন িনত ম্বয়ে পুনলয়ক িাননয়েনেয়ন এবং তারা 
আপনায়ক াাযয করার িনয নকেুই কয়রনন। 

 

 আনারক অফযই প্রদেন কযরে রফ যম এই ভানরুলযা আনারক 

আনায জামে, ধভে, জােীয়ো, যাজননমেক ভোভে, ফা যকানও 

"মনমদে ষ্ট াভামজক যগাষ্ঠী"-য দযো থাকায কাযরে আনায ক্ষ্মে 

কযরে। উদারণস্বরূপ, আপনায়ক একিন পুনল অ্নিার শেয়রয়ে শটাই যয়থষ্ট 

নে। আপনায়ক প্রদলেন করয়ত য়ব শয পনুল অ্নিার এটি কয়রনেয়ন আনায 

জামে, ধভে, জােীয়ো, যাজননমেক ভোভে, ফা যকানও "মনমদে ষ্ট 

াভামজক যগাষ্ঠী"-য দযো থাকায কাযরে।  

 
 

আুন এফায আভযা একটু ধীরয অগ্রয ই। আনায 

য়রো ভরন প্রশ্ন জাগরে যম, "যকানও মনমদে ষ্ট াভামজক 

যগাষ্ঠী কী?" এটা আপনার শদয়লর িনয়গাষ্ঠীয়ত পনরনচত একটি 

শগাষ্ঠীর নববরণ শদওোর একটি আইনন পনরিাা। দযয়দর 

এেন নকেু ািারণ তবনলষ্টয থাকয়ত য়ব যা তারা পনরবতে ন 

করয়ত পায়রন না।  

 

 আনারক প্রদেন কযরে রফ যম আমন আনায মনরজয যদরয অনয 
যকানও অংর স্থানান্তমযে রে াযরফন না যমখারন আমন মনযাদ 

থাকরফন। নবচারক িানয়ত চাইয়বন শয আপনন স্থানান্তনরত য়ে শই োনুয়দর 

এড়ায়ত পায়রন নকনা যারা আপনার িনত করয়ত চান। খরচ, আপনার পনরবার 

শযখায়ন থায়ক এবং আপনন শকাথাে কাি শপয়ত পায়রন এগুন  শই কারণগুন 

ম্বয়ে নচন্তা করুন শযগুনর কারয়ণ আপনন স্থানান্তনরত য়ত পারয়বন না। 

 

 আনারক মকু্তযারে প্ররফ কযায এক ফেরযয ভরধয "আশ্রয়"-য জনয 
আরফদন কযরে রফ। আপনন এটা প্রদলেন করারও শচষ্টা করয়ত পায়রন শয 

আপনার পয়ি প্রয়বল করার এক বেয়রর েয়িয আয়বদন করা ম্ভব নে না। েয়তা 
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আপনন অ্ুস্থ নেয়ন বা ম্প্রনত আপনার ননয়ির শদয়ল পনরনস্থনতর পনরবতে ন 

য়েয়ে। 

 

 আনারক অফযই প্রদেন কযরে রফ যম আনারক অেীরে মফোমিে 

কযা য়মন। আপনায়ক যনদ নবতানড়ত করা য়ে থায়ক তায় আপনন "আশ্রে"-

এর িনয আয়বদন করয়ত পারয়বন না। (েয়ন রাখয়বন শয শস্বোে প্রস্থান করা 
নবতানড়ত করার শচয়ে আাদা।)  

 

 আনারক অফযই প্রদেন কযরে রফ যম আমন যকানও গুরুেয অযাধ 

করযনমন। নননদেষ্ট নকেু অ্পরায়ির অ্নিয়যাগ আপনার "আশ্রে"-এর িনয 
আয়বদয়ন িটিতা ৃনষ্ট করয়ত পায়র বা আপনার আয়বদন করা অ্ম্ভব করয়ত 

পায়র।  

 

b. "অাযরেয মনফৃমি" কী?  

(What is “Withholding of Removal?”) 
 

"অ্পারয়ণর ননবৃনি" "আশ্রে"-এর েতই। আপনায়ক তবুও নবচারকয়ক এটা প্রদলেন করয়ত 

য়ব শয আপনন যনদ ননয়ির শদয়ল নিয়র যান তায় উপয়র উনিনখত পাাঁচটি কারয়ণর 

শযয়কায়না একটির িনয আপনার গুরুতর িনতর  ুাঁ নক আয়ে। বড় পাথেকযটি  শয 

আপনায়ক "আশ্রে"-এর শচয়ে অ্য়নক শবনল োত্রাে িনতর  ুাঁ নক প্রদলেন করয়ত য়ব। 

আপনায়ক প্রদলেন করয়ত য়ব শয আপনার ননয়ির শদয়ল আপনার িনত "না ওয়ায 

যথরক ওয়ায ম্ভাফনা যফম"। এয অথে র যম কভরক্ষ্ 51% ম্ভাফনা আরে যম 

যকায আনায ক্ষ্মে কযরফ।  
 

বাাঁ নদয়কর চাটে টি শদখনু। া 

অ্ংলটি শই িনতর  ুাঁ নক প্রদলেন 

কয়র যা আপনায়ক নবচারকয়ক 

প্রদলেন করয়ত য়ব। এখায়ন া 

অ্ংলটি "আশ্রে"-এর আয়বদয়নর 

শথয়ক অ্য়নক বড় -- 51%। এর অ্থে 
 শয আপনায়ক নবচারকয়ক প্রদলেন 

অ্পারয়ণর 
ননবৃনি  িনত 
না ওোর 

ম্ভাবনা      
   

অ্পারয়ণর 
ননবৃনি  

িনতর  ুাঁ নক  
       

"Withholding of Removal"

িনত না ওোর 
ম্ভাবনা

িনতর  ুাঁ নক
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করয়ত য়ব শয ম্ভবত আপনার ননয়ির শদয়ল আপনার িনত য়ব। 

 

"অ্পারয়ণর ননবৃনি"-র নকেু প্রয়োিনীেতা "আশ্রে"-এর েত। 

 

 আনারক অফযই প্রদেন কযরে রফ যম আনায মনরজয যদরয 

যকায আনায ক্ষ্মে কযরফ োয  ুুঁ মক আরে। েয়ন রাখয়বন, "অ্পারয়ণর 

ননবৃনি"-র িনয  ুাঁ নকর অ্বলযই "না ওোর শথয়ক ওোর ম্ভাবনা শবনল" বা 
51% ম্ভাবনা থাকয়ত য়ব। 

 

 আনারক অফযই প্রদেন কযরে রফ যম আনায মনরজয যদর আমন 

যম ক্ষ্মেয ম্মখুীন রে ারযন অথফা ম্মখুীন রয়রেন যটা খফুই 

গুরুেয। এই িনতর আইনন পনরিাা  "ননগ্র্" (পারননকউলন)। গুরুতর 

িনতর অ্ন্তিুে ক্ত  প্রহৃত ওো, অ্পরণ কয়র কারাবন্দী করা, হুেনক শদওো, বা 
ননত ওো, বা পনরবায়রর দয থাকা যায়দর শইিায়ব িনত করা য়েয়ে। 

আপনায়ক শই িনতর প্রোণ ংগ্র্ করয়ত য়ব। 

 

 আনারক অফযই প্রদেন কযরে রফ যম যকায আনায জামে, ধভে, 
জােীয়ো, যাজননমেক ভোভে, ফা যকানও "মনমদে ষ্ট াভামজক যগাষ্ঠী"-

য দযো থাকায কাযরে আনায ক্ষ্মে কযরে। আবারও, উদারণস্বরূপ, 

একিন পুনল অ্নিার আপনায়ক শেয়রয়েন শটাই যয়থষ্ট নে। আপনায়ক প্রদলেন 

করয়ত য়ব শয পুনল অ্নিার এটি কয়রনেয়ন আপনার জামে, ধভে, জােীয়ো, 
যাজননমেক ভোভে, ফা যকানও "মনমদে ষ্ট াভামজক যগাষ্ঠী"-য দযো 
থাকায কাযরে।  

 

নকন্তু "আশ্রে" এবং "অ্পারয়ণর ননবৃনি"-র েয়িয কয়েকটি ফি াথেকয আয়ে। 

 

আমন "অাযরেয মনফৃমি"-য ভাধযরভ স্থায়ী 
আফা যরে (একটি মগ্রন কাডে ) াযরফন না। 

"অ্পারয়ণর ননবৃনি"-র একটি োো শিতার একোত্র 

অ্থে  শয যুক্তরায়ষ্ট্রর রকার আপনায়ক আপনার 

ননয়ির শদয়ল শিরত পাঠায়ব না। যনদ অ্নয শকানও শদল 
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থায়ক যারা আপনায়ক গ্র্ণ করয়ত ইেকু তায় ICE আপনায়ক শখায়ন পাঠায়নার 

শচষ্টা করয়ত পায়র।  

 

 আমন আনায আরফদরনয ভাধযরভ আনায মযফারযয "অাযরেয 

মনফৃমি"-য জনয আরফদন কযরে ারযন না। আপনন যনদ আপনার 

"অ্পারয়ণর ননবৃনি"-র োো শিয়তন, আপনার পনরবার শই েযোদা পায়ব না।  

 

আনায মকু্তযারে প্ররফ কযায ভয় যথরক এক 

ফেরযয যফম অমেফামে রয় যগররও আমন 

"অাযরেয মনফমৃি"-য জনয আরফদন কযরে 

ারযন। এটা "আশ্রে"-এর শথয়ক আাদা শযখায়ন 

আপনায়ক প্রদলেন করয়ত ে শয আপনন যুক্তরায়ষ্ট্র প্রয়বল 

করার এক বেয়রর েয়িয আয়বদন কয়রয়েন। 

 

 আনারক মমদ অেীরে মফোিরনয আরদ যদওয়া রয় থারক আমন 

েফুও "অাযরেয মনফৃমি"-য জনয আরফদন কযরে ারযন। 

 

 আমন কখরনা কখরনা আনায অযারধয ইমো থাকররও 

"অাযরেয মনফমৃি"-য জনয আরফদন কযরে ারযন। অ্তযন্ত গুরুতর 

অ্পরায়ি শদাী াবযস্ত য়ে থাকয় আপনার আয়বদন করা ম্ভবপর নাও য়ত 

পায়র।  

 

c. "অেযাচারযয মফরুরে ভর াো" ফা "CAT" কী?  

(What is the “Convention Against Torture,” or “CAT?”) 
 

একটি "ননযোতয়নর নবরুয়ে েয় াতা" বা "CAT" োো শিতার িনয আপনায়ক অ্বলযই 

শদখায়ত য়ব শয আপনার ননয়ির শদয়ল রকায়রর আনায উয অেযাচায ফা েযা 
না করার শথয়ক করার ম্ভাবনা শবনল আয়ে। 

 

নকেু নদক শথয়ক "CAT" োো "আশ্রে" এবং "অ্পারয়ণর ননবৃনি"-র েত। 
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 আনারক অফযই প্রদেন কযরে রফ যম যকায আনায ওয 

অেযাচায কযরফ ফা আনারক েযা কযরফ অথফা যম অনয যকানও 

ফযমক্ত আনায ওয অেযাচায কযরর ফা আনারক েযা কযরর যটা 
উরক্ষ্া কযরফ। আপনায়ক প্রদলেন করয়ত য়ব শয শযই বযনক্ত আপনার িনত 

করয়ব নতনন একিন রকানর কেেকতে া - এেন একিন নযনন পনুল, 

তনযবাননীয়ত আয়েন বা একিন রকানর কেেকতে া নায়ব কাি কয়রন। আপনন 

এটাও প্রদলেন করয়ত পায়রন শয শকানও শায়করা আপনার িনতািন করয়ত 

চাইয় রকার উয়পিা করয়ব। 

 

 "অ্পারয়ণর ননবৃনি"-র েত আপনায়ক অ্তযাচায়রর 51% ম্ভাবনা বা এটা না 
ঘটার শচয়ে ঘটার ম্ভাবনা শবনল আয়ে প্রদলেন করয়ত য়ব। 

 
 আপনার অ্পরািী াবযস্ত ওো আপনন "CAT"-র িনয আয়বদন করয়ত পারয়বন 

নকনা শটায়ক প্রিানবত করয়ত পায়র। আপনার যনদ শকানও গুরুতর অ্পরায়ির 

ইনতা থায়ক তায় আপনন "CAT"-র একটি অ্ংল যায়ক "অ্পারণ 

স্থনগতকরণ" বা ে শুিুোত্র শটির িনয আয়বদন করয়ত পারয়বন।  

 
নকেু নদক শথয়ক "CAT" োো "আশ্রে" এবং "অ্পারয়ণর ননবৃনি"-র শথয়ক আাদা: 
 

 আনারক প্রদেন কযরে রফ যম আনায শুধুভাত্র ক্ষ্মেই কযা রফ না 
আনায ওয অেযাচায কযা রফ। অ্তযাচায়রর অ্থে  শকানও বযনক্ত 

আপনায়ক নদয়ে শিার কয়র নকেু করায়নার িনয বা আপনায়ক লানস্ত শদওোর িনয 
িোব োননক বা লারীনরক যন্ত্রণা বযবার করয়বন।  

 
 "অ্পারয়ণর ননবৃনি"-র েত "CAT" োো 

শিতার অ্থেও এটা নে শয আপনন স্থােীিায়ব 

ববা করয়ত পারয়বন। এটা শুিেুাত্র এই 

ননিেতা শয ICE আপনায়ক আপনার ননয়ির 

শদয়ল শিরত পাঠায়ব না। যনদ অ্নয শকানও 

শদল থায়ক যারা আপনায়ক গ্র্ণ করয়ত ইেকু 

তায় ICE আপনায়ক শখায়ন পাঠায়নার শচষ্টা 
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করয়ত পায়র বা পাঠায়ত পায়র। এোড়াও, আপনায়ক যনদ CAT-র অ্িীয়ন 

"অ্পারণ স্থনগতকরণ" প্রদান করা ে এবং আপনার শদয়ল পনরনস্থনত পনরবনতে ত 

ে তায় পরবতীকায় ICE আপনায়ক নবতাড়ন করার শচষ্টা এবং নবতাড়ন 

করয়ত পায়র। 

 

 আনারক এটা প্রদেন কযরে রফ না যম আনায জামে, ধভে, জােীয়ো, 
যাজননমেক ভোভে, ফা যকানও মনমদে ষ্ট াভামজক যগাষ্ঠীয কাযরে 

আনায ওয অেযাচায কযা রফ। আপনায়ক প্রোণ করয়ত য়ব শয শকানও 

রকানর কেেকতে া আপনার ওপর অ্তযাচার করয়বন নকন্তু আপনায়ক প্রোণ করয়ত 

য়ব না শয শই বযনক্ত আপনার ওপর শকন অ্তযাচার করয়বন। 

 

2. আমভ মকবারফ "আশ্রয়", "অাযরেয মনফৃমি", এফং "অেযাচারযয 

মফরুরে ভর াোয" জনয আরফদন কযরে াময?  

(How Can I Apply for “Asylum,” “Withholding of Removal,” 
or the “Convention Against Torture?”) 

 

a. আনায প্রথভ আদাররেয শুনামন (Your first court hearings) 

 

প্রথয়ে আুন আেরা অ্নিবান আদায়তর েূ নবেগুন ননয়ে আয়াচনা কনর। আপনন 

যনদ আদাত ননয়ে নবভ্রান্ত শবাি কয়রন তায় আপনন একা নন! অ্নিবান আইন িটি, 

এেননক আইনিীবীয়দর িয়নযও। আুন শিয়ন ননই শয আদায়ত শক থাকয়বন এবং 

আপনার প্রথে শুনাননয়ত কী ঘটয়ব।  

 
 
ঘয়রর ােয়নর নদয়ক নবচারক থাকয়বন এবং আপনায়ক 

প্রশ্ন নিজ্ঞাা করয়বন। উনন বাাঁনদয়কর বযনক্তর েত শপালাক 

পয়র থাকয়বন। নবচারক আপনার োোর নোন্ত শনয়বন 

তাই শ্রোলী, নবনীত এবং প্রস্তুত থাকা গুরুত্বপূণে।  
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 একিন রকানর উনক। আপনন যখন আদায়ত যায়বন ICE-র পয়ি একিন 

উনক শখায়ন থাকয়বন। তায়ক রকানর উনক বা য়ব। তার কাি  

অ্নিবান আইন কাযেকর করা, যার কারয়ণ আপনার নবরুয়ে নবতাড়য়নর আয়দল 

শদওো য়ত পায়র।  

 

 একিন শদািাী। আপনন যনদ ইংরানি বয়ত না পায়রন তায় নচন্তা করয়বন না-
শখায়ন লরীয়র বা শিায়ন একিন শদািাী উপনস্থত থাকয়বন। নননিত করয়বন 

যায়ত আপনন আইয়ি-র কায়ে এটা উয়িখ কয়রন এবং বয়ন শয আপনন ইংরানি 

িায়ািায়ব বয়ত বা ব ুয়ত পায়রন না এবং আপনার একিন শদািাীর 

প্রয়োিন। 

 
আপনন যখন আদায়ত যায়বন আপনায়ক নবচারক নিজ্ঞাা 
করয়বন শয আপনন উনক শনওোর িনয েে চান নকনা। নকন্তু 

অ্নিবান আদায়ত শকানও পাবনক নডয়িন্ডার থায়ক না এবং 

প্রােলই নবনােূয়য শকানও উনকও পাওো যাে না। তাই নবচারক 

প্রকৃতপয়ি নিজ্ঞাা করয়বন শয আপনন ননয়ির টাকাে উনক 

ননযুক্ত করয়ত চান নকনা।  

 
 
এরপয়র নবচারক আপনার িাই শদখয়বন এবং আপনায়ক 

নিজ্ঞাা করয়বন শয আপনন আপনার নবরুয়ে আনা 
অ্নিয়যাগগুন আপনন স্বীকার করয়ত চান নানক অ্স্বীকার 

করয়ত চান। এর অ্থে  নবচারক িানয়ত চান শয 

আপনন রকারয়ক আপনার নবরুয়ে আনা অ্নিয়যাগগুন 

প্রোণ করয়ত বািয করয়ত চান নকনা। যনদ রকানর 

উনক বয়ন শয আপনায়ক অ্পরায়ি শদাী াবযস্ত করা য়েয়ে শই কারয়ণ আপনায়ক 

নবতানড়ত করা উনচৎ তায় তায়ক আপনার নবরুয়ে আনা অ্নিয়যাগগুন প্রোণ করয়ত 

বািয করা একটি গুরুত্বপণূে পদয়িপ য়ত পায়র।  

 
আপনার নবরুয়ে আনা অ্নিয়যাগ নকিায়ব অ্স্বীকার করয়ত পায়রন শই ম্বয়ে আরও 

িানার িনয এই নবয়ের ওপর শলায়রন্স প্রয়িয়ের ননয়দে নলকাটি পড়নু। নকেু িরয়নর 
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অ্পরায়ি শদাী াবযস্ত ওো আপনার পয়ি "আশ্রে", "অ্পারয়ণর ননবৃনি" এবং "CAT"-

র িনয আয়বদন করা অ্ম্ভব কয়র তুয়ত পায়র, তাই আপনার অ্পরায়ির ইনতা ম্বয়ে 

শকায়নানকেু স্বীকার করার আয়গ তকে  ওো অ্তযন্ত গুরুত্বপূণে। 

 

b. "আশ্রয়", "অাযরেয মনফৃমি", এফং "CAT"-এয জনয যমাগযো (Eligibility 

for “Asylum,” “Withholding of Removal,” and “CAT”) 
 
যনদ শকানও নবচারক নোন্ত শনন শয আপনার নবরুয়ে আনা অ্ন্তত নকেু অ্নিয়যাগ ঠিক 

তায় নতনন আপনায়ক নিজ্ঞাা করয়বন শয আপনন আপনার শদয়ল নিরয়ত িে পায়েন 

নকনা। োরক এটা ফরা গুরুত্বেূে যম আমন যদর মপযরে বয় ারিন। আমন 

মমদ না ফররন োরর আমন "আশ্রয়", "অাযরেয মনফৃমি" ফা "CAT"-য জনয 
আরফদন কযায রুমাগ াযারে ারযন।  

 
আপনন শয "আশ্রে", "অ্পারয়ণর ননবৃনি", এবং "CAT"-র আয়বদয়নর িনয শযাগযতা 
পূরণ কয়রন শটা নননিত করার িনয নবচারক প্রশ্ন নিজ্ঞাা করয়বন। এরপর আইয়ি 

আপনায়ক I-589 পরভেয একটি কনপ শদয়বন শযটি বযবার কয়র আপনন আয়বদন 

করয়বন। "আশ্রে", "অ্পারয়ণর ননবৃনি", এবং "CAT"-র আয়বদয়নর িনয আপনন একই 

িেে বযবার করয়বন। 

 
েয়ন রাখয়বন শয শুিুোত্র নবচারক আপনন "আশ্রে", "অ্পারয়ণর ননবৃনি", এবং "CAT"-

র িনয শযাগয বার অ্থে এই নে শয আপনন োোটি নিয়ত শগয়েন! এর অ্থে  শয 

নবচারক েয়ন কয়রন শয আপনন প্রাথনেক প্রয়োিনীেতাগুন পূরণ কয়রয়েন এবং শটা 
যয়থষ্ট আপনায়ক একটা য়ুযাগ শদওোর িনয যায়ত আপনন ওনায়ক ািযপ্রোণ শদখায়ত 

পায়রন শয শদয়ল নিরয় আপনার িনত করা য়ব।  

 

c. আরফদনত্র যূে কযা এফং জভা যদওয়া  
(Filling out and turning in the application) 

 
আপনার চূড়ান্ত শুনাননর আয়গ আপনায়ক আপনার 

"আশ্রে", "অ্পারয়ণর ননবৃনি", এবং "CAT"-র আয়বদন 

িো করার িনয আয়রকটি "োস্টার কযায়ন্ডার" শুনাননর 

িনয আদায়ত শিরত শযয়ত য়ব। আপনার আয়বদন 
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ম্পণূেিায়ব পরূণ করা গুরুত্বপূণে যায়ত নবচারক শটা গ্র্ণ কয়রন এবং আপনার েস্ত 

ািযপ্রোণ উপস্থাপন করার িনয একটি চূড়ান্ত শুনাননর নদন ননিোরণ কয়রন। আমন 

আনায আরফদন টাই কযরে ারযন ফা যন ফযফায করয যটি যূে কযরে 

ারযন। যনমর ফযফায কযরফন না! 
 

এই পযায়কয়টর শলয় নকিায়ব আপনার আয়বদনপত্র পূরণ করয়বন শই ম্বয়ে আরও 

নবস্তানরত একটি নবিাগ আয়ে। আয়বদনপয়ত্রর অ্ংলগুন ম্বয়ে প্রশ্ন থাকয় শটি শদখনু। 

মখন আনায আরফদনত্র যূে কযা রয় মারফ েখন মেনটি অমেমযক্ত কম 

তেময করুন এফং আনায রে যগুমর আদাররে মনরয় আরফন। আর এফং 
একটি কম মফচাযকরক মদরে রফ। আরযকটি কম যকাময উমকররক মদরে রফ 

এফং একটি কম আমন মনরজয কারে যাখরফন। এটা গুরুত্বপূণে, তাই িুয় যায়বন 

না! 
 
আপনন যখন আপনার আয়বদনপত্র িো নদয়ে শদয়বন তখন নবচারক আপনায়ক চূড়ান্ত 

শুনাননর িনয একটি তানরখ শদয়বন। এই শুনাননয়ত আপনন আটক-বন্দীয়দর দ োড়াই 

উপনস্থত য়বন। শুনাননটি কয়েক ঘণ্টা চয়ব। এই শুনাননয়ত আপনন আপনার োোটি 

নবচারয়কর কায়ে উপনস্থত করার ুয়যাগ পায়বন। 

 
 

3. আনায "আশ্রয়", "অাযরেয মনফৃমি",  

এফং "CAT"-য ভাভরা গঠন কযা।  

(Building Your Case for “Asylum,”  
“Withholding of Removal,” and “CAT.”) 

 

আপনার "আশ্রে", "অ্পারয়ণর ননবৃনি", এবং "CAT"-র 

োো গঠন করা অ্য়নকটাই একটি বানড় ততনর করার 

েত। আপনার ঠিক রঞ্জাে, একটি িায়া পনরকল্পনা 
এবং একটি েিবতু নিয়তর প্রয়োিন য়ব। এই নবিাগটি 

আপনায়ক আপনার েস্ত রঞ্জাে ও উপাদান ংগঠিত 

করয়ত এবং গঠন করা শুরু করয়ত াাযয করয়ব। 
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আভায যঞ্জারভয ফারে কী থাকরফ? (What’s in My Toolbox?) 
 

আনায "যঘালো" (Your “Declaration”)  

 

আুন আপনার "শঘাণা" ননয়ে আয়াচনার োিযয়ে শুরু করা যাক। শঘাণা আপনার 

কাননীর ননখত রূপ যা নবচারকয়ক িানাে শয আপনন শকন আপনার শদয়ল নিয়র শযয়ত 

িে পায়েন। একটি ননখত শঘাণার াায়যয আপনন আপনার ননয়ির শদয়ল কী ঘয়টনে 

এবং আপনন শকন নিরয়ত িে পায়েন শই ম্পূণে কাননীটি বয়ত পায়রন। আদায়ত 

নবচারক আপনায়ক অ্য়নক প্রশ্ন নিজ্ঞাা করয়ত পায়রন অ্থবা আপনার েয়ন য়ত পায়র শয 

আপনন বনকেু বুন য়ে বার ুয়যাগ পাননন। এই শঘাণাই  আপনার ুয়যাগ অ্বযাত 

িায়ব বনকেু বার।  

 

 আভায "যঘালো" যকভন যদখরে ওয়া 
উমচৎ? আপনন আপনার শঘাণা কাগয়ি ায়ত 

নখয়ত পায়রন অ্থবা আপনন এটি টাইপ বা নপ্রন্ট 

করয়ত পায়রন। এটা যয়থষ্ট দীঘে ওো প্রয়োিন 

যায়ত এয়ত আপনার োো ম্পনকে ত েস্ত 

গুরুত্বপূণে তথয থায়ক। আপনন যনদ কাগয়ির খান 

পৃষ্ঠা বযবার কয়রন তায় প্রয়তযক পৃষ্ঠাে 

আপনার নাে, A-নম্বর, তানরখ এবং আপনার স্বাির থাকয়ত য়ব। শই য়ে উপয়র 

"শঘাণা" নখয়বন। এটি আপনন আপনার I-589 আয়বদয়নর শলয় শযাগ করয়বন। 

 

 আনায "যঘালো"-য় কী থাকা উমচৎ?  

(What should be in your “declaration?”) 
 

 েয। আপনার "শঘাণা"-ে বয়চয়ে গুরুত্বপূণে শয নিননটি থাকয়ত য়ব শটি 

 তয। আপনন যনদ শঘাণাে নেথযা কথা বয়ন তায় নবচারক ম্ভবত 

শটা িানয়ত পারয়বন এবং আপনার আয়বদন প্রতযাখযান কয়র শদয়বন। আপনন 

যনদ শকানও তথয েয়ন করয়ত না পায়রন তায় "আোর যতদরূ েয়ন পড়য়ে," 

বা "এটা ঘয়টনে প্রাে/নাগাদ..." িরয়নর বাকযাংল বযবার করয়বন। 



Translated into Bengali in January 2016 
This translation was prepared by the Vera Institute  
for the EOIR Legal Orientation Program   © FIRRP-শলবার ানাগাদ করা য়েয়ে শে, 2013 

15 

 

 কী কাযরে আনায  "আশ্রয়", "অাযরেয মনফৃমি", এফং "CAT"-য 

ভাভরা যজো উমচৎ। আপনার কাি  নবচারকয়ক শবা ায়না শয আপনন 

শকন আপনার ননয়ি শদয়ল নিয়র শযয়ত িে পায়েন এবং শকন তার আপনার  

"আশ্রে", "অ্পারয়ণর ননবৃনি" এবং "CAT"-র আয়বদন েঞ্জরু করা উনচৎ। 

আপনার শঘাণা শখা শুরু করার আয়গ প্রয়তযক িরয়নর োোর 

প্রয়োিনীেতাগুন ম্বয়ে নচন্তািাবনা করুন! েয়ন রাখয়বন আপনন বেে 

আপনার িাবনা গুনেয়ে শনওোর িনয এই পযায়কয়টর শলয় শদওো "আপনার 

দাবী ম্বয়ে নচন্তািাবনা করা" নায়ের ওোকে লীট বযবার করয়ত পায়রন। 

 

 মেটা ম্ভফ মফস্তামযে েথয প্রদান কযা। নবচারয়কর শবা া প্রয়োিন শয 

আপনার কী ঘটয়ব বয় আপনন িে পায়েন। বণেনােূক লব্দ বযবার করার 

শচষ্টা করুন। নবচারক আপনার ম্বয়ে নকেুই িায়নন না এবং ম্ভবত আপনার 

শদয়ল কখয়না যাননন। আপনন যখন আপনার িীবয়নর শকানও গুরুত্বপূণে 
ঘটনার নববরণ শদয়বন - শযেন শকানও একটা েে যখন আপনায়ক হুেনক 

শদওো য়েনে, আটক করা য়েনে, অ্তযাচার বা আঘাত করা য়েনে বা 
শকউ আপনায়ক িীত কয়র তুয়নে - আপনন যা শদয়খনেয়ন, গে শপয়েনেয়ন 

বা শুয়ননেয়ন শটা আপনন চাইয়বন যায়ত নবচারক অ্নুিব করয়ত, শদখয়ত, 

শুাঁকয়ত এবং শুনয়ত পায়রন। 

 
এই ননয়দে নলকার শলয় আপনন একটি শোট ওোকে লীট পায়বন শযটি আপনায়ক আপনার 

শঘাণা প্রস্তুত করয়ত াাযয করয়ব। এটা যতটা ম্ভব িায়ািায়ব করার শচষ্টা করুন 

এবং তারপয়র আপনার শঘাণা শখার শচষ্টা করুন।  

 

 ায়ক াক্ষ্যপ্রভাে (Supporting Evidence) 

 

আপনন আপনার আয়বদন এবং শঘাণাে যা বয়য়েন শটা নতয শটা নবচারকয়ক প্রদলেন 

করার িনয অ্নযানয ািযপ্রোণ ংগ্র্ করা অ্তযন্ত গুরুত্বপণূে। প্রয়তযক বযনক্ত নযনন 

"আশ্রে", অ্পারয়ণর ননবৃনি" এবং "CAT"-র অ্নুয়রাি িানান তায়দর প্রয়তযয়কর োো 
আাদা, তাই আপনন শয ািযপ্রোণগুন খুাঁিয়বন শগুন আপনার োোর ওপর ননিে র 

করয়ব।  
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আেরা িানন শয আপনায়ক যনদ আটক কয়র রাখা ে 

এবং ননথপত্র অ্নয শকানও শদয়ল থায়ক তায় 

ািযপ্রোণ শিাগাড় করা অ্তযন্ত কঠিন ে। আপনার 

নবশ্বস্ত বেু বা পনরবায়রর দযয়ক আপনার িনয 
ননথগুন ংগ্র্ করয়ত বুন। যই ফযমক্তরক ফরনু 

আনারক প্রভােগুমরয কম যভইর কযরে এফং 
আরগুমর মনরজয কারে যাখরে।  

 
আপনন যখনন "আশ্রে", "অ্পারয়ণর ননবৃনি" এবং 

"CAT"-র িনয আয়বদন করার নোন্ত শনয়বন তখনন আয়গ শথয়ক পনরকল্পনা করা এবং 

ািযপ্রোণ শিাগাড় করয়ত শুরু করা িরুনর। এরিয় আপনন আপনার শয ননথপত্রগুন 

াগয়ব শগুন খুাঁয়ি শবর করার িনয যয়থষ্ট েে পায়বন। 

 

ননয়চ নকেু ননথপত্র উয়িখ করা  শযগুন কায়ি াগয়ত পায়র। েয়ন রাখয়বন, আপনন কী 
িরয়নর ািযপ্রোণ ংগ্র্ করয়বন শটা আপনার ননয়ির োোর ওপর ননিে র করয়ব।  

 
 মুররয মযরাটে  (আপনন যনদ শকানও ঘটনা ম্বয়ে পুনয়লর কায়ে নরয়পাটে  কয়র 

থায়কন) 

 মচমকৎায যযকডে  (আপনন যনদ আত য়ে থায়কন এবং আপনার নচনকৎা 
শকান াপাতা বা নিননয়ক করা য়ে থায়ক) 

 জন্ম ফা ভৃেুযয াটিে মপরকট (আপনন শয বযনক্তয়দর িে পায়েন তারা যনদ 

আপনার পনরবায়রর কায়রায়ক তযা কয়র থায়ক) 

 ত্র শইেস্ত বযনক্তয়দর শথয়ক যারা আপনন শকন আপনার শদয়ল নিরয়ত িে 

পায়েন আপনার শই দাবী েথেন করয়ত পায়রন। আপনার পনরবায়রর শকউ নক 

শায়কয়দর আপনায়ক হুেনক নদয়ত বা োরয়িার করয়ত শদয়খনেয়ন? যনদ শদয়খ 

থায়কন তায় শই বযনক্তর পত্র আপনার দাবী প্রোণ করয়ত াাযয করয়ব। 

 পরটাগ্রাপ যা আপনার কাননী প্রোণ করয়ত পায়র (শযেন শযেস্ত োনুয়দর 

তযা করা য়েয়ে তায়দর য়ে আপনার েনব, বা আপনার শই েস্ত শগাষ্ঠী বা 
কাযেকায়প অ্ংলগ্র্ণ করা যার কারয়ণ আপনার নবপদ য়েয়ে)। েয়ন রাখয়বন শয 

আপনায়ক প্রোণ করয়ত য়ব শয ওই িয়টাগ্র্ায়ি শয বযনক্তরা আয়েন তারা কারা।  
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 ংফাদরত্রয মনফে শই নবয়ে যার কারয়ণ আপনন আপনার শদয়ল নিরয়ত িে 

পায়েন, বা আপনার পনরনচত বযনক্তয়দর য়ে যা ঘয়টয়ে শই ম্বয়ে। 

 মযরাটে  িাতীে এবং আন্তিে ানতক োনবানিকার প্রনতষ্ঠান শথয়ক (শযেন নউেযান 

রাইট ওোচ বা অ্যােয়ননস্ট ইন্টারনযালনা) 

 

েয়ন রাখয়বন, আপনন শয েস্ত ননথ িো করয়বন শগুন ইংরানিয়ত য়ত য়ব। আপনন 

যনদ অ্নয শকানও িাাে ননথ প্রাপ্ত কয়রন তায় আপনন শগুন অ্নুবাদ করয়ত পায়রন। 

শুিুোত্র আ পয়ত্রর য়ে আপনার অ্নুবাদ প্রদান করুন এবং এই পযায়কয়টর শলয় শদওো 
"অ্নুবায়দর াটিে নিয়কট"-এর স্বািনরত কনপ ংয়যািন করুন।  

 
যখন আপনন আপনার েস্ত ািযপ্রোণ শপয়ে যায়বন তখন 

আপনার েস্ত প্রোয়ণর শল পৃষ্ঠাে এই পযায়কয়টর শলয় শদওো 
"ানিে য়র াটিে নিয়কট"-এর একটি স্বািনরত এবং নদনানিত 

কনপ ংয়যািন করুন। এরপর আপনার েস্ত ািযপ্রোয়ণর 

দটুি কনপ ততনর করুন।  

 
আয়বদনপয়ত্রর েতনই এর আটি নবচারয়কর কায়ে যায়ব, 

একটি কনপ রকানর উনকয়র কায়ে যায়ব এবং একটি কনপ 

আপনন ননয়ির কায়ে রাখয়বন। আপনন যনদ আপনার চূড়ান্ত আদায়তর তানরয়খর আয়গ 

ননথপত্রগুন আদায়ত পাঠায়ত চান তায় উপয়র আপনার নাে এবং A-নাম্বার শখা 
প্রেদ পৃষ্ঠা শযাগ করুন। এরপর পযায়কটগুন খায়ে িরুন। একটি খায়ে শখা থাকয়ব "টু দয 
ইনেয়গ্র্লন িাি" (অ্নিবান নবচারয়কর প্রনত) এবং অ্নযটিয়ত নখয়ত য়ব "টু ICE 

নটিয়গলন" (ICE নটিয়গলয়নর প্রনত)। শগুনর শপ াঁোয়না যায়ত নননিত করা ে শিনয 
আটকয়কয়ের কেীয়দর অ্নুয়রাি িানান অ্থবা এগুন আদাত এবং ICE-শত শপ াঁয়ে 

শদওোর িনয আটক শকয়ে শয শেই বক্স আয়ে তার শিতয়র রাখনু। 

 

4. আনায াক্ষ্য প্রস্তুে কযা (Preparing Your Testimony) 
 

আপনার শুনাননয়ত আপনন নবচারকয়ক বার ুয়যাগ 

পায়বন শয আপনন শকন আপনার ননয়ির শদয়ল নিয়র 

শযয়ত িে পায়েন এবং আপনার শকন েয়ন ে শয 
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আপনার যুক্তরায়ষ্ট্র থাকা উনচৎ। আপনার শুনাননর কয়েক প্তা আয়গ শথয়ক আপনার 

ািয অ্িযা করা উনচৎ যায়ত আপনার ািয এয়কবায়র ঠিক ে। আপনার ািয 
অ্িযা করার েে এই পরােলেগুন েয়ন রাখয়বন: 
 

 প্রস্তুে থাকুন। আপনন শকন আপনার ননয়ির শদয়ল নিয়র শযয়ত িে পায়েন তার 

নননদেষ্ট কারণগুনর একটি তানকা ততনর করুন। শুিুোত্র "আোর েয়ন ে শকউ 

আোর িনত করয়ব" বা "আনে নিয়র শযয়ত চাই না" িরয়নর কথা বয়বন না। 

আপনার অ্তীয়ত শয িনত করা য়েয়ে এবং আপনন শয িনতর িে পায়েন তার 

উদারণ নবচারকয়ক শদয়বন। তায়ক যতটা ম্ভব নবস্তানরতিায়ব বনু। অ্তযন্ত 

বযনক্তগত অ্নিজ্ঞতা ম্বয়ে অ্পনরনচত বযনক্তয়দর য়ে কথা বা কঠিন। নকন্তু 

নবচারয়কর এই োো ম্বয়ে যতটা ম্ভব নবস্তায়র িানা গুরুত্বপণূে---শটা ম্বয়ে 

কথা বা িোব, অ্স্বনস্তকর বা শবদনাতুর য়ও।  

 

 ভরনয যথরক কথা ফরনু। নবচারকরা প্রনতনদন প্রচুর 

োনুয়ক শদয়খন। আপনন আন্তনরকিায়ব কথা বয় 

আপনার ািযয়ক বার শথয়ক আাদা কয়র তুয়ত 

পায়রন। আপনন আপনার ননয়ির শদয়ল নক ননয়ে িীত 

তার উদারণ ম্বয়ে িাবুন। শই উদারণগুয়া একিন বেু বা পনরবায়রর 

দযয়ক বা অ্িযা করুন এবং আপনন যায়ত িুয় না যান শিনয শগুন একটি 

কাগয়ি নয়খ রাখুন। আপনন যনদ আদায়ত িে পান বা আয়বগপ্রবণ য়ে পয়ড়ন 

তায় নচন্তা করয়বন না-শবনলরিাগ োনুয়র শিয়ত্রই এটা ঘয়ট। আপনায়ক যনদ 

নবরনত ননয়ত ে তায় নবচারকয়ক শটা বনু। 

 

 মেয কথা ফরুন। আপনার কাি  আপনার িীবয়নর পনরনস্থনত ম্বয়ে 

নবচারকয়ক বা। আপনায়ক যনদ শকানও অ্পরায়ি শদাী াবযস্ত করা য়ে থায়ক 

এবং নবচারক শ ম্বয়ে নিজ্ঞাা কয়রন তায় নক ঘয়টনে তায়ক বনু। নেথযা 
কথা বা শুিুোত্র পনরনস্থনত আরও খারাপ করয়ব, এবং নবচারক ও রকানর 

উনকয়র প্রােলই আপনন শয নেথযা কথা বয়েন শটা িানার উপাে থায়ক। আপনন 

যনদ NA বা AA-র েত শকানও পনুবোন িায় নগয়ে থায়কন তায় শই ম্বয়ে 
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নবচারকয়ক বনু। এোড়াও নবচারকয়ক বনু আপনন িনবযয়ত নকিায়ব 

অ্পরািেূক েযা এনড়য়ে চয়বন।  

 

 আনায মযফারযয দয ফা অনয একজন াক্ষ্ীরক আদাররে াক্ষ্য 
মদরে ফরুন। আপনার পনরবায়রর যনদ শকানও দয থায়কন নযনন েয়ন কয়রন শয 

আপনার ননয়ির শদয়ল আপনার িনত করা য়ব, অ্থবা অ্নয 
শকানও ািী থায়কন নযনন আপনার োো েথেন কয়রন 

তায় শই বযনক্তয়ক আদায়ত ািয নদয়ত বুন। নননিত 

করুন যায়ত নতনন নবচারকয়ক বয়ন শয তার শকন েয়ন ে 

শয আপনার ননয়ির শদয়ল আপনার িনত করা য়ব। ঠিক 

আপনার ায়িযর েতই নননিত করুন যায়ত আপনার ািী আপনার ননয়ির শদয়ল 

নকিায়ব এবং শকন আপনার িনত করা য়ব তার অ্তযন্ত নুননদেষ্ট উদারণ 

নবচারকয়ক শদন।  

 

 মফচাযরকয প্ররশ্নয উিয মদন। নবচারক আপনায়ক নকেু নননদেষ্ট প্রশ্ন নিজ্ঞাা 
করয়ত চাইয়ত পায়রন। নবচারয়কর প্রশ্ন শুনুন এবং আপনার পয়ি যতটা িায়ািায়ব 

ম্ভব তার উির নদন। নবচারক কথা বার েে ম্মান প্রদলেন করয়ত িুয়বন 

না। নবচারকয়ক "ইয়োর অ্নার", "েযাে", বা "যার" য়ম্বািন করয়বন। 

 

5. াক্ষ্যপ্রভারেয ভূরযায়ন: মফচাযরকয যায়  

(Weighing the Evidence: The Judge’s Decision) 
 

নকেু শিয়ত্র আপনার শুনাননর শলয় নবচারক আপনায়ক 

তার চূড়ান্ত নোন্ত শদয়বন। নতনন আপনায়ক বয়বন শয 

নতনন শকন আপনার োোটি অ্নুয়োদন বা প্রতযাখযান 

করয়ত চয়য়েন। মমদ মফচাযক আনায ভাভরাটি 

প্রেযাখযান করযন এফং আমন যই মোন্ত 

আীর কযরে চান োরর আনারক মফচাযকরক ফররে রফ যম আমন আীর 

কযরে চান। মেমন আনারক মকেু কাগজত্র যূে কযায জনয যদরফন মা 30 

মদরনয ভরধয যফাডে  অপ ইমভরগ্রন আীররয কারে যভইর কযরে রফ। আীর 
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দারয়য কযায জনয আমন যলারযন্স প্ররজরেয আনায ভাভরাটি আীর কযায 

মনরদে মকা যদখরে ারযন। 

 
ফহু "আশ্রে", "অ্পারয়ণর ননবৃনি" এবং "CAT" োোে নবচারক চূড়ান্ত শুনাননর পয়র 

একটি ননখত নোন্ত নদয়ত চান। শটা যনদ ঘয়ট তায় আপনন শুনাননর কয়েক প্তা পয়র 

আটক শকয়ের শেইয়র োিযয়ে নোন্তটি পায়বন। এই নোন্ত নবচারক আপনার োোটি 

শকন অ্নুয়োদন অ্থবা প্রতযাখযান কয়রয়েন তার কারণগুন বযাখযা করয়ব।  

 

6. উংায (Final Thoughts) 

 

"আশ্রে", "অ্পারয়ণর ননবৃনি", এবং "CAT"-এর োো িটি ে। নবচারয়কর ােয়ন 

আপনার োো উপস্থাপন করা ম্বয়ে লনিত বা িীত ওো স্বািানবক, নবয়লত 

আপনায়ক যনদ তায়ক শই িোব নিননগুন ম্বয়ে বয়ত ে যা আপনার য়ে ঘয়টয়ে 

বা ঘটয়ত পায়র। আেরা শযেন উপয়র আয়াচনা কয়রনে শয আপনার োো েথেন করার 

িনয আয়গ শথয়ক ািযপ্রোণ শিাগাড় করা শুরু করুন। আপনার ননয়ির শদয়ল ািযপ্রোণ 

শিাগাড় করার িনয আপনার পনরবার বা বেুয়দর াাযয করয়ত বুন। োোটির 

আইনন প্রয়োিনীেতা ম্পয়কে  েয়নায়যাগ কায়র নচন্তািাবনা করুন। আপনার ািয 
অ্িযা করুন এবং নবচারকয়ক নচন্তািাবনা করার িনয যতটা ম্ভব প্রোণানদ নদন। 

আপনার োোর িনয আোয়দর তরি শথয়ক শুয়িো রই! 

ংরমাজনী 1: আনায আরফদনত্র যূে কযা  
(Appendix 1: Filling Out Your Application) 

 

আপনার I-589 আয়বদনপত্র এবং G-325A-এ এই প্রশ্নগুন েয়নায়যাগ কায়র শদখনু: 

 

I-589 
 

মফবাগ A (Part A) 

 

মকু্তযারে মচঠি াঠারনায ঠিকানা  
(Mailing address in the United States) 
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 আপনন যনদ বতে োয়ন আটক থায়কন তায় আপনার পত্র পাঠায়নার ঠিকানা 
নায়ব আটক শকয়ের ঠিকানা বযবার করুন।  

 

ফেে ভান জােীয়ো (Present Nationality) 

 আপনার িাতীেতা এবং নাগনরকত্ব ািারণত একই ে নকন্তু আপনন যনদ েয়ন 

কয়রন শয এটা আপনার িনয নতয নে তায় আপনায়ক শটা আয়বদনপয়ত্র 

স্পষ্ট করয়ত য়ব।  

 

জরন্ময ভয় জােীয়ো এফং নাগমযকত্ব  

(Nationality and citizenship at birth) 

 আপনন যনদ অ্নয শকায়না শদয়ল স্থানেিায়ব স্থানান্তনরত য়ে থায়কন এবং 

নাগনরকত্ব শপয়ে থায়কন তায় আপনার বতে োন িাতীেতা শথয়ক িয়ের 

েয়ের িাতীেতা নিন্ন য়ত পায়র।  

 

আনায জামেগে ফা উজােীয় যগাষ্ঠী (Your Ethnic or Tribal Group) 

 আপনার ননয়ির শদয়ল আপনন নক শকানও নননদেষ্ট াংসৃ্কনতক শগাষ্ঠীর অ্ন্তিুে ক্ত? 

শযেন ইরায়নর োনুয়রা অ্যাননরোন বা গুোয়তোার োনুয়রা নকল য়ত 

পায়রন।  

 

আনায ধভেমফশ্বা (Your religion) 

 আপনন নক শকানও িয়েে নবশ্বা কয়রন? যনদ কয়রন তায় এটি শই বায়ক্স নখুন 

শযটিয়ত আপনার িেীে পনরনচনত ম্বয়ে নিজ্ঞাা করা য়েয়ে। এই প্রশ্নটি 

আপনার প্রিান িেে (শযেন ইহুনদ, নিিান, শব ে, েুনে ইতযানদ) এবং শই 

য়ে আপনন শই িয়েের শকানও নননদেষ্ট অ্ংয়লর অ্ন্তিুে ক্ত নকনা (শযেন 

অ্য়থোডক্স, কপটিক নিিান ইতযানদ) উিে ম্বয়ে নিজ্ঞাা কয়র।  

 

অাযরেয প্রমিয়া (Removal proceedings) 

 আপনন এখন নবতাড়য়নর প্রনিোে আয়েন যায়ক অ্পারয়ণর প্রনিোও বা 
ে। শই বাক্সটি শচক করুন শযটিয়ত যাাঁ শখা আয়ে। আপনন যনদ এর আয়গ 

কখয়না নবতাড়ন প্রনিোে শথয়ক থায়কন তায় শটিও নখুন।  

আনায মনরজয যদ যথরক ফেরল প্রস্থান এফং মকু্তযারে প্ররফ 
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(Your most recent departure from your country and entry into the 

U.S.) 

 আপনন যনদ অ্নুেনত োড়া বা শবআইননিায়ব প্রয়বল কয়র থায়কন তায় "শনা 
ইন্সয়পকলন" (পরীিা োড়া) নখুন এবং শযখায়ন "I-94 নম্বর" নিজ্ঞাা করা 
য়েয়ে শখায়ন "প্রয়যািয নে" নখনু। আপনায়ক আপনন অ্নযানয শযেস্ত েে 

যুক্তরায়ষ্ট্র প্রয়বল কয়রয়েন শযেন যখন আপনন অ্নযানয শদয়ল শগনেয়ন 

শগুয়াও তানকািুক্ত করয়ত য়ব। আপনার যনদ ঠিক তানরখগুন েয়ন না 
থায়ক তায় নবচারকয়ক আপনন নননিত নন িানায়নার িনয "প্রাে/নাগাদ" 

নখুন।  

 

আমন যকান বালা ফরচরয় বাররাবারফ ফররে ারযন।  
(Which language you speak best) 

 আপনন যনদ অ্য়নকগুন িাা বয়ত পায়রন তায় শকানটি আপনন বয়চয়ে 

িায়ািায়ব বয়ত এবং ব ুয়ত পায়রন শটি নখুন। আপনন যনদ আপনার 

িাার শকানও নননদেষ্ট উপিাাে কথা বয়ন তায় শটিও উয়িখ করুন। 

ইংরানি একোত্র তখনন উয়িখ করয়বন যনদ আপনন নবচারয়কর য়ে ইংরানিয়ত 

কথা বয়ত 100% স্বেন্দ ন।  

 

মোভাোয অফস্থান (Parents’ location) 

 যনদ আপনার নপতাোতার একিন বা উিে েতৃ ন তায়ও তায়দর উয়িখ 

করয়ত য়ব। "অ্বস্থান" অ্ংয়ল "েৃত" নখুন।  

 

মফবাগ B (Part B) 

 

স্বাভী/স্ত্রী এফং ন্তানরদয নাভ (Spouse and children’s names) 

 আপনন যনদ নববানত ন এবং/অ্থবা ন্তানানদ থায়ক তায়ই এই নবিাগটি 

পূরণ করয়বন। যনদ িয়েে আপনার ব ন্তানয়দর িনয যয়থষ্ট িােগা না থায়ক 

তায় আপনন িয়েের নবপরীত পৃয়ষ্ঠর "ানিয়েন্ট িেে A" বা আপনার নাে, A 

নম্বর এবং স্বাির  একটি খান পৃষ্ঠা বযবার করয়ত পায়রন। 
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 আপনার স্বােী/স্ত্রী বা ন্তানরা যনদ ইনতেয়িযই আইনত েযোদা (অ্থোৎ তারা 
যুক্তরায়ষ্ট্রর নাগনরক বা আইনত স্থােী ববাকারী) থাকার কারয়ণ আয়বদয়নর 

অ্ংল না ন তায় "অ্নযানয কারণ"-এ টিক নচহ্ন নদন এবং বায়ক্স শটা বযাখযা 
করুন।  

 

মফবাগ C (Part C) 

এটা আপনার আয়বদয়নর বয়চয়ে গুরুত্বপূণে অ্ংল। এই অ্ংলটি পরূণ করার আয়গ 

আপনার এই পযায়কয়টর "আপনার দাবী ম্বয়ে নচন্তািাবনা করা" নবিায়গর প্রয়শ্নর 

উিয়র আপনন যা নয়খয়েন শটা শদয়খ ননয়ত পায়রন। এোড়াও আপনার ননয়ির 

কাননী শঘাণা নায়ব আাদা কয়র নবয়বচনা নখয়ত চাইয়ত পায়রন। 

 
আপনন যনদ একটি পৃথক শঘাণা শয়খন তায় নবিাগ C এর প্রয়শ্নর উিয়র একটি 

ংনিপ্ত নববরণ নখনু এবং "অ্নুগ্র্ কয়র শঘাণা শদখুন" নখুন যায়ত নবচারক 

িানয়ত পায়রন শয আপনার ম্পূণে কাননী শঘাণাে আয়ে। 

 

যপযায বয় (Fear of Return) 

 আপনন শকন আপনার ননয়ির শদয়ল নিয়র শযয়ত িে পায়েন শটা বনু। 

আপনন আপনার িানত, িেে, িাতীেতা, রািনননতক েতােত নানক 

াোনিক শগাষ্ঠীর কারয়ণ নিয়র শযয়ত িে পায়েন শটা বয়ত িুয়বন 

না।  

 

আনায মনরজয যদ এফং মকু্তযারে যগ্রপ্তায ওয়া  
(Arrests in your home country and the US) 

 আপনায়ক আপনার ননয়ির শদয়ল আপনার শয নননদেষ্ট েযা য়েনে (শয 

দবুেযবার বা ননযোতন আপনন শিাগ কয়রয়েন) এবং শই য়ে যুক্তরায়ষ্ট্র 

আপনার যনদ শকানও অ্পরািেূক ইনতা শথয়ক থায়ক শটা, এই দয়ুটাই 

অ্ন্তিুে ক্ত করয়ত য়ব।  

 

আনায যপযায বীমে (Your fear of return) 

 নননদেষ্টিায়ব লনাক্ত করুন শয আপনন নকয়র িে পায়েন এবং আপনন 

আপনার ননয়ির শদয়ল নিয়র শগয় আপনার কী ঘটয়ব।  
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অনয যকানও যদর আইমন ভমোদা (Legal status in another country) 

 আপনন যনদ অ্নয শকানও শদয়ল স্থােী লরণাথীর েযোদা শপয়ে থায়কন তায় 

শটা আপনায়ক এখায়ন উয়িখ করয়ত য়ব।  

 

মফবাগ D (Part D) 

 এই প্রশ্নগুন আপনার "আশ্রে", "অ্পারয়ণর ননবনৃি", এবং "CAT"-র শযাগযতা 
ম্বয়ে তথয প্রাপ্ত কয়র। শগুনর বকটির ম্পূণেিায়ব উির নদন।  

 

মফবাগ E (Part E) 

 এখায়ন আপনন স্বাির করয়বন এবং লপথ কয়র বয়বন শয আপনন যা নয়খয়েন ব 

তয এবং ঠিক। েয়ন রাখয়বন, আপনন যনদ িায়নন শয আপনন নেথযা ম্বনত 

একটি আয়বদনপত্র িো নদয়েন তায় আপনন নবতাড়ন শথয়ক শকানও প্রকার 

অ্বযানতর শযাগয য়বন না।  

 

মফবাগ F (Part F) 

 এই অ্ংলটি একোত্র তখনন পরূণ করয়বন যখন অ্নয শকানও বযনক্ত আপনায়ক 

আয়বদনপত্র পূরণ করয়ত াাযয করয়বন।  

 

মফবাগ G (Part G) 

 এই নবিাগটি নবচারয়কর ােয়ন পূরণ করয়ত য়ব। 

 

G-325A 
 

 আপনার আয়গ যনদ কখয়না নবয়ে না য়ে থায়ক তায় শুিুোত্র প্রয়যািয নে নখুন। 

 আপনার াম্প্রনতকতে ঠিকানা শথয়ক শুরু কয়র বয়চয়ে পরুয়না ঠিকানা 
তানকািুক্ত করুন। আপনন যনদ বতে োয়ন আটক অ্বস্থাে থায়কন তায় আটক 

শকয়ের ঠিকানা বযবার করুন। 

 আপনন যনদ েয়ন করয়ত না পায়রন শয শকানও িােগাে ঠিক শকাথাে নেয়ন তায় 

আপনন শয অ্নেুান করয়েন শটা প্রদলেন করার িনয ংনিপ্ত রূপ “apprx” (প্রাে) 

বা “+/-“ বযবার করুন। 
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 আপনার াম্প্রনতকতে শথয়ক শুরু কয়র বয়চয়ে পুরয়না চাকনর বা কািগুন 

তানকািুক্ত করুন। 

 িেেটি শয স্থােীিায়ব ববায়র িনয একটি আয়বদনপয়ত্রর য়ে পরূণ করা য়ে 

শটা িানায়নার িনয এই বাক্সটি শচক করুন।  

 

ংরমাজনী 2: আনায দাফী ম্বরে মচন্তাবাফনা কযা 
(Appendix 2: Thinking About Your Claim) 

 

আভায আশ্রয়, মনফমৃি ফা অেযাচারযয মফরুরে ভর াো াওয়ায যচষ্টা কযায 

কাযেগুমর 

(The Reasons Why I am Seeking Asylum, Withholding, or Convention 

Against Torture:) 

 
আনে আোর ননয়ির শদল শকন শেয়ড়নোে? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
আনে কায়দর শথয়ক িে পানে? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
আনে তায়দর শথয়ক িে শকন পানে? তারা শকন আোর বা আোর েত অ্নযানযয়দর িনত 

করয়ত চাে? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
আনে যনদ নিয়র যাই তায় তারা আোর য়ে কী করয়ব বয় আোর েয়ন ে? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
আনে শয নিয়র এয়নে শটা তারা নকিায়ব িানয়ত পারয়ব বয় আোর েয়ন ে? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
অ্নয কায়দর তারা এখন হুেনক নদয়ে বা কায়দর য়ে দবুেযবার করয়ে? তারা নক আোর 

েত োনু (িানত, িেে, িাতীেতা ইতযানদর নদক শথয়ক?) আনে এটা নকিায়ব িানন? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

আভায অেীরেয অমবজ্ঞো (My experiences in the past) 

নবচারয়কর কায়ে আপনার কাননী বুন য়ে বার বয়চয়ে কাযেকর পেনত  আপনার 

য়ে যা ঘয়টয়ে তার উদারণ শদওো। আপনার দাবীর য়ে ম্পনকে ত নননদেষ্ট শয 

অ্নিজ্ঞতাগুন আপনার য়েনে শই ম্বয়ে িাবনু, শযেন ুনননদেষ্টিায়ব যখন আপনায়ক 

শকানও নননদেষ্ট বযনক্ত বা দ আিেণ কয়রনে বা হুেনক নদয়েনে। আপনার যনদ ননগ্র্য়র 

অ্য়নক অ্নিজ্ঞতা শথয়ক থায়ক তায় বয়চয়ে ননকৃষ্টগুনর কথা নচন্তা করুন বা শই 

েয়ের কথা যা আপনন নবচারকয়ক বয়চয়ে শবনল িানায়ত চান। এবার নবচারয়কর প্রয়শ্নর 

নবস্তানরত তথয  উির শদওোর িনয ননয়িয়ক আপনার আয়গর অ্নিজ্ঞতা ম্বয়ে ননয়চর 

প্রশ্নগুন নিজ্ঞাা করুন: 

 
অ্নিজ্ঞতা 1:  

 
তানরখ: _______________ স্থান:_____________________________________________________ 

 
আপনার য়ে কী ঘয়টনে? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  
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আপনার য়ে এটা শক কয়রনে? (শযেন রকার, পুনল, নবয়দ্রাী, িেীে শগাষ্ঠী ইতযানদ...) 

আপনন নকিায়ব তায়দর লনাক্ত করয়ত পারয়ন? 

___________________________________________________________________________________ 
 
তারা শকন আপনায়ক হুেনক নদনে বা আপনার য়ে দবুেযবার করনে? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
তারা যখন আপনায়ক হুেনক নদনে বা আঘাত করনে তখন তারা কী বয়নে? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
আপনন কী কয়র িানয়ন শয তারা নননদেষ্টিায়ব আপনায়ক িয কয়রনে?_______ 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
তারা পাাঁচটির েয়িয শকান কারণটির িনয আপনায়ক িয কয়রনে? শটিয়ত শগা দাগ 

নদন শযটা প্রয়যািয: িানত   /   িেে   /   িাতীেতা   /   াোনিক শগাষ্ঠী   /   রািনননতক 

েতােত 

আপনন কী কয়র িানয়ন?_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
অ্নয আর কায়ক তারা হুেনক নদয়েয়েন বা দবুেযবার কয়রয়ে, যনদ শকউ থায়ক? 

____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
অ্নিজ্ঞতা 2:  

 
তানরখ: _______________ স্থান:____________________________________________________ 

 
আপনার য়ে কী ঘয়টনে? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  
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আপনার য়ে এটা শক কয়রনে? (শযেন রকার, পুনল, নবয়দ্রাী, িেীে শগাষ্ঠী ইতযানদ...) 

আপনন নকিায়ব তায়দর লনাক্ত করয়ত পারয়ন? 

___________________________________________________________________________________ 
 
তারা শকন আপনায়ক হুেনক নদনে বা আপনার য়ে দবুেযবার করনে? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
তারা যখন আপনায়ক হুেনক নদনে বা আঘাত করনে তখন তারা নক বয়নে? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

আপনন কী কয়র িানয়ন শয তারা নননদেষ্টিায়ব আপনায়ক িয কয়রনে?_______ 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
তারা পাাঁচটির েয়িয শকান কারণটির িনয আপনায়ক িয কয়রনে? শটিয়ত শগা দাগ 

নদন শযটা প্রয়যািয: িানত   /   িেে   /   িাতীেতা   /   াোনিক শগাষ্ঠী   /   রািনননতক 

েতােত 

আপনন কী কয়র িানয়ন?_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
অ্নিজ্ঞতা 3:  

 

তানরখ: _______________ স্থান:____________________________________________________ 

 
আপনার য়ে কী ঘয়টনে? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  
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আপনার য়ে এটা শক কয়রনে? (শযেন রকার, পুনল, নবয়দ্রাী, িেীে শগাষ্ঠী ইতযানদ...) 

আপনন নকিায়ব তায়দর লনাক্ত করয়ত পারয়ন? 

___________________________________________________________________________________ 
 
তারা শকন আপনায়ক হুেনক নদনে বা আপনার য়ে দবুেযবার করনে? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
তারা যখন আপনায়ক হুেনক নদনে বা আঘাত করনে তখন তারা কী বয়নে? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
আপনন কী কয়র িানয়ন শয তারা নননদেষ্টিায়ব আপনায়ক িয 
কয়রনে?___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
তারা পাাঁচটির েয়িয শকান কারণটির িনয আপনায়ক িয কয়রনে? শটিয়ত শগা দাগ 

নদন শযটা প্রয়যািয: িানত   /   িেে   /   িাতীেতা   /   াোনিক শগাষ্ঠী   /   রািনননতক 

েতােত 

আপনন কী কয়র িানয়ন?_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
অ্নয আর কায়ক তারা হুেনক নদয়েয়েন বা দবুেযবার কয়রয়ে, যনদ শকউ থায়ক? 

____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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ংরমাজনী 3: ামবে রয াটিে মপরকট  

(Appendix 3: Certificate of Service) 
 
 

আমন মমদ আদাররে ICE অযাটমনে এফং মফচাযকরক নমথগুমর যদন োরর 

মনম্নমরমখে াটিে মপরকটটি ফযফায করুন।  
(Use the following certificate if you will give the documents to the ICE 

attorney and the judge in court.) 

 
আনে, ________________________ (এখায়ন আপনার নাে) এতদ্দ্বারা প্রতযােন করনে শয 

আনে ননয়চ উনিনখত তানরয়খ ায়ত কয়র এই ননথর একটি কনপ ICE-এর প্রনতনননিয়ক প্রদান 

কয়রনে। 

 
স্বািনরত:  

 
তানরখ: 

 

আমন মমদ শুনামনয আরগ ICE অযাটমনে এফং মফচাযকরক নমথগুমর যভইর করযন 

োরর মনম্নমরমখে াটিে মপরকটটি ফযফায করুন।  
(Use the following certificate if you will mail the documents to the ICE 

attorney and judge before the hearing.) 

 
আনে, ________________________ (এখায়ন আপনার নাে) এতদ্দ্বারা প্রতযােন করনে শয 

আনে ননয়চর তানরয়খ ICE নটিয়গলয়নর িনয এই ননথর একটি কনপ 

_________________________________-এ শেই কয়রনে। 

(আপনন শয আটক শকয়ে আয়েন তার ICE অ্নিয়র ঠিকানা নখনু)। 

 

স্বািনরত:  

 
তানরখ: 
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ংরমাজনী 4: অনুফারদয নভুনা াটিে মপরকট  

(Appendix 4: Sample Certificate of Translation) 

 
 

আনে, ________________________(অ্নুবাদয়কর নাে) প্রতযােন করনে শয আনে এই ননথটি 

শটির আ িাার শথয়ক ইংরানিয়ত অ্নুবাদ করার িনয শযাগয এবং আোর ােথেয 
অ্নুযােী অ্নুবাদটি তয এবং ঠিক। 

 
অ্নুবাদয়কর স্বাির  

তানরখ 


