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পপপপপ?  

(What is parole and who is eligible for parole?) 

 আটক কেন্দ্য থেকে াভয়িক ভুক্তিকে ্মাযর ফরে। 

 আনাকে মদি ্মাযর দেওয়া য় তারে তায অয্থ এই নয় মে আনাকে আইনত 

মুক্তযাল্ট্যে ্যফে কযতে দেওয়া য়েছে। আনাকে ভুক্ত কযায যেও আনাকে 

আদারতে মেতে ফে, মাতে একজন ফিচাযক আনায ভাভরা ুনতে াযেন এফং 

িদ্ধান্ত নিতে াযেন। 
 
আভি কি ্মাযরেয জন্ম অনুযধ জানাতে াযি? (Can I request parole?) 

্মাঁ, আনি মদি এই মগ্মতাগুরি ূযণ কযেন: 

 আনি একজন আগত ফিদেী এফং 

 আনায নিগৃীত ওয়ায ফি্ফামগ্ম কনও বীতি আছে ফরে জানা মায়। 

 ্মাযরেয অনুযধ জানানয জন্ম, ICE অপিাযকে দেখানয জন্ম দ্যুত 

াক্ল্ম্যভাণ ংগ্য কযুন। 
 
"আগত ফিদেী" কাকে ফরে? (Who is an “arriving alien?”) 

 আনি একজন আগত ফিদেী মদি আনাকে মুক্তযাল্ট্যে ্যফে কযায ভয় আটকান 

য়। 

 আনি একজন আগত ফিদেী নন মদি আনাকে মুক্তযাল্ট্যেয ভধ্মে কনও জায়গা থেকে 

আটক কযা য়। 

 আনায উ্থিত থাকায ফিজ্ঞ্তিতে উর্রেখ থাকফে মে আনি একজন আগত ফিদেী। 
 
"নিগৃীত ওয়ায ফি্ফামগ্ম বীতি" থাকায অয্থ কী?  
(What does it mean to have “credible fear of persecution?”) 

 একজন অ্মাাইরাভ অপিায একটি অ্মাাইরাভ াক্লাআকাযে নিয্ধাযণ কযফেন মে 

আনায নিগৃীত ওয়ায ফি্ফামগ্ম বীতি আছে কিনা। 

 াক্লাআকাযে অপিায আনাকে আনায নিজেয দেে পিযে মাওয়ায বীতি ভ্য্কে 

জানতে চাইফেন। 

 মদি অপিাযেয ফি্ফা য় মে আনায নিজেয দেে পিযে মেতে আনি বয় াচ্ছেন ফা বয় 

াচ্ছিরেন কাযণ আনায জাতি, ধয্ভ, জাতীয়তা, কনও নিয্দিল্ট াভাজিক দরেয 

দ্মতা, ফা যাজনৈতিক ভতাভতেয কাযণে আনায ওয অত্মাচায কযা তে াযে ফা 

আনাকে ভেযে পেরা তে াযে তারে অপিায আনাকে একটি ইতিফাচক ফি্ফামগ্ম 

বীতিয িদ্ধান্ত দেফেন। 
 
এছাড়াও আনি ্মাযরেয মগ্ম তে াযেন মদি: (You may be eligible for parole if:) 

 আনায কনও গুযুতয অুখ থাকে। 

 আনি গয্বফতী ন। 

 আনি একটি ফিেল ধযনেয অ্যা্তফয়্ক ফ্মক্তি ন। 

 আনি কনও আইনি, ্যানিক ফা ফিধানিক ভাভরায় একজন াক্লী ফেন।
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্মাযরেয অনুভতি াওয়ায জন্ম আভাকে কী ্যভাণ কযতে ফে?  
(What do I need to prove to be granted parole?) 

তিনটি ফিলয় আছে মা ফি্তাযিতবাফে নিচে আরচনা কযা য়েছে।  আনাকে এই তিনটিয ফকটি ্যভাণ 

কযতে  ফে: 

 আনায যিচয় (মে আনি নিজেকে মে ফ্মক্তি ফরছেন আনি েই ফ্মক্তি) 

 আনায ারানয আঙ্কা নেই, এফং 

 আনি জনভাজেয জন্ম ফিদজনক নন 
 
 

   1. যিচয় ্যভাণ কযা (PROVING IDENTITY) 

 ফচেয়ে বার দ্ধতি র যকায দ্ফাযা জাযি কযা যিচয়েয নথি ্যদয্ন কযা মেভন 

জন্ভেয ায্টিপিকেট অথফা ায্ট। 

 আনায কাছে মদি যকায দ্ফাযা জাযি কযা যিচয়েয নথিত্য না থাকে, তারে আনাকে 

ফ্মাখ্মা কযতে ফে মে আনায কাছে েগুরি কেন নেই।  েই ঙ্গে আনাকে যকাযকে 

েই যিফায এফং ফন্ধুদেয রপনাভা ্যদান কযতে ফে মাযা আনাকে চেনেন এফং 

আনায যিচয় ্যভাণ কযতে াযেন। 

 এই রপনাভাগুরিতে এই তথ্মগুরি অন্তয্বুক্ত কযতে ফে মে েই ফ্মক্তি আনাকে 

কিবাফে চেনেন, আনাকে েই ফ্মক্তি কতদিন ধযে চেনেন, এফং আনি েই ফ্মক্তিয 

ঙ্গে কত ভয় অন্তয দেখা কযেন ফা কথা ফরেন। আনি মত ফেি তথ্ম ্যদান কযফেন 

ততই বার ফে। 

o মে ফ্মক্তিযা রপনাভা রিখফেন তাদেয আনায ঠিকানা অন্তয্বুক্ত কযতে ফে, 

এফং একটি ফৈধ যকায দ্ফাযা ্যদত্ত চিত্য যিচয়ত্যেয কি অন্তয্বুক্ত 

কযতে ফে। 

 আনি মদি যিচয়েয নথি ফা যিফায এফং ফন্ধুদেয থেকে রপনাভা জগাড় কযতে না 

াযেন তারেও আনি আনায যিচয় ্যতিল্ঠা কযতে াযেন কিন্তু আনায ্মাযর 

াওয়ায ভ্বাফনা কভে মাফে। 
 
 

  2. আনায ারানয আঙ্কা নেই ্যভাণ কযা (PROVING THAT YOU ARE NOT A FLIGHT RISK) 

 আনাকে অফ্মই ্যদয্ন কযতে ফে মে আনায আদারতে আনায ুনানিয জন্ম আায খুফ 

ফেি ভ্বাফনা আছে। 

 আনায মুক্তযাল্ট্যে ্থাফয ভ্ত্তি থাকায ্যভাণ, মুক্তযাল্ট্যে াযিফাযিক ভ্ফন্ধ থাকা, 

ফা মুক্তযাল্ট্যে কাজ কযায ইতিা থাকায ্যভাণ াাম্ম কযতে াযে। 

 আনায মদি অতীতে আদারতে ফিচায য়ে থাকে তারে আনায ্যভাণ দেওয়া উচিআ মে আনি 

আনায ুনানিতে এেছিরেন। 

 এছাড়াও অপিায দেখফেন মে আনি মুক্তযাল্ট্যে কিবাফে ্যফে কযেছেন, আনায অতীতে 

মুক্তযাল্ট্যে থাকায ভেয়াদ এফং ্থিতিীরতা, আনায অতীত অবিফান এফং অযাধেয 

ইতিা, আনায ফন্ড দেওয়ায াভয্থ্ম, এফং আনায ায়তা াওয়ায কী ভ্বাফনা আছে। 

 এছাড়া আনাকে যকাযি অপিাযকে একটি ঠিকানা দিতে ফে মেখানে আনি ফা কযফেন। 
 
  



 
  3. আনি মে "জনভাজেয জন্ম ফিদজনক" নন েটা ্যভাণ কযা  

(PROVING THAT YOU ARE NOT A “DANGER TO THE COMMUNITY”) 

 আনি ্যদয্ন কযতে াযেন মে আনায কনও অযাধেয ইতিা নেই। 

 আনাকে এটাও ্যদয্ন কযতে ফে মে আনি মুক্তযাল্ট্যেয জাতীয় নিযাত্তায ফিযুদ্ধাচযণ 

কযেননি। 

 আনাকে এটাও ্যদয্ন কযতে ফে মে আনি জন নিযাত্তায জন্ম ুভকি ফেন না। জন 

নিযাত্তায ুভকিয অন্তয্বুক্ত তে াযে: 

  o গুযুতয ভানিক অুখ। 

  o নিয়ভৃঙ্খরা ংক্যান্ত ভ্মায ইতিা ফা ঘটনায যিয্ট। 

  o মেকন অযাধভূরক ফা আটক ওয়ায ইতিা মা ্যদয্ন কযে মে আনি নিজেয 

ফা অন্মদেয ক্লতিাধন কযেছেন ফা কযতে াযেন। 

 

 
 

এই তথ্ম ত্যটি ABA ইভিগ্য্মান্ট জা্টি ্যজেক্ট থেকে গৃীত এফং EOIR রিগ্মার 

ওযিয়েন্টেন ্যগ্যাভ ্য্তুত কযেছে। েল ংধন ডিেভ্ফয 2015. 
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