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"আমি মিরে যেরে ভয় পামি"  

আশ্রয়, অপসােরেে মিবমৃি, এবং অেযাচারেে মবরুরে 

সির াো সম্পরকে  একটি মিরদে মিকা  
“I’m Afraid to Go Back” 

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

 

 

এই নির্দে নিকাটি ফ্লার্েন্স ইনিগ্র্যান্ট অ্যান্ড নেনিউনি োইটস প্রর্ির্েে কিীো প্রস্তুত এবং হালিাগাদ কর্ের্েি এবং এটি অ্যানের্িািাে ফ্সই 

অ্নিবাসি বন্দীর্দে িিয ফ্লখা হর্ের্ে যাো অ্পসােণ িািলাে নির্িো নির্ির্দে হর্ে প্রনতনিনিত্ব কের্বি।  এই নির্দে নিকাটিে উর্েিয 
আইনি পোিিে ফ্দওো বা আইিিীবীে পনেবর্তে  বযবহাে কোে িিয িে।  ফ্লার্েন্স ফ্প্রার্িে একটি অ্লািিিক আইনি পনের্েবা প্রনতষ্ঠাি 

এবং এটি তাে পনের্েবাে িিয অ্যানের্িািাে অ্নিবাসি বন্দীর্দে ফ্ের্ক ফ্কািও িলূয গ্র্হণ কর্ে িা।  এই নির্দে নিকাটি কনপোইট দ্বাো 
সুেনিত নকন্তু সাো ফ্দর্িে দনেদ্র অ্নিবাসীর্দে সাহাযয কোে িিয বযাপকিার্ব িাগ কর্ে ফ্িওো বা নবতেণ কো ফ্যর্ত পার্ে।  আিার্দে 

সব নির্দে নিকাগুনল আিার্দে ওর্েবসাইট ফ্ের্ক ডাউির্লাড কো যাে: www.firrp.org  আিার্দে আপিাে কার্ে অ্িরু্োি ফ্য আপনি যনদ 

আপিাে নির্িে প্রকানিত ফ্কািও ফ্লখাে িিয এই নির্দে নিকাে ফ্দওো তেয বযবহাে কর্েি তাহর্ল অ্িগু্র্হ কর্ে ফ্লার্েন্স প্রর্ির্েে স্বীকৃনত 

জ্ঞাপি কের্বি। 

http://www.firrp.org/


  © FIRRP- সর্বশেষ আপশেট অশটোর্র 2018 2 

মবষয়সূমচ 

(Table of Contents) 

 
1. ভূমিকা: আশ্রয়, অপসারণের মিবৃমি, এবং অত্যাচাণরর মবরুণে সিণ াত্া কী? 

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

a. আশ্রয় কী? (What is Asylum?) 

b. অপসারণের মিবৃমি কী? (What is Withholding of Removal?) 
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1. ভূমিকা: আশ্রয়, অপসােরেে মিবৃমি, এবং অেযাচারেে মবরুরে 

সির াো কী?  

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

 
ফ্য সিস্ত িািেু তার্দে নির্ির্দে ফ্দর্ি নিের্ত িে পার্েি কােণ 

তার্দে সেকাে তার্দে িনত  কের্ত পার্ে, তার্দে সাহাযয কোে 

িিয যুক্তোষ্ট্র আইি ততনে কর্ের্ে। এই আইিগুনলর্ক বলা হে  

 আশ্রে 

 অ্পসাের্ণে নিবৃনি 

 অ্তযাচার্েে নবরুর্ে সির্ াতা বা সংর্ির্প “CAT”.  

 
এই নির্দে নিকাটি আপিার্ক এই আইিগুনলে িূল নবেেবস্তু সম্পর্কে  
িািার্ব এবং আপনি আপিাে নবতাড়ি আটকার্িাে িিয নকিার্ব 

এই আইিগুনল বযবহাে কের্ত পার্েি ফ্সটা বযাখযা কের্ব। 

এোড়াও আিো আপনি নকিার্ব আর্বদি কের্বি এবং একটি 

িনক্তিালী িািলাে িিয আপিাে নক িের্িে সািযপ্রিার্ণে প্রর্োিি হর্ব ফ্সটাও 

আর্লাচিা কের্বা।   

 

a. "আশ্রয়" কী? (What is “Asylum?”) 
 

"আশ্রে" হল আপিাে নবতাড়ি আটকার্িাে এবং একিি িেণােী হওোে একটি পেনত। 

আপনি যনদ "আশ্রে" লাি কর্েি তাহর্ল আপনি ফ্িে পযেন্ত যুক্তোর্ষ্ট্রে একিি স্থােী 
বসবাসকােী হওোেও 

সুর্যাগ পার্বি। আপনি যনদ 

আপিাে আর্বদর্ি আপিাে 

স্বািী/স্ত্রী এবং সন্তাির্দেও 

অ্ন্তিুে ক্ত কর্েি তাহর্ল 

তাোও আপিাে িািযর্ি 

িেণােী হওোে এবং স্থােী 
বসবাসকােী হওোে সুর্যাগ 
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পার্বি। একটি "আশ্রে"-এে িািলা ফ্িতাে জিয আপিারক প্রদিেি কেরে হরব যে 

আপিাে মিরজে যদরি সেকাে আপিাে ক্ষ্মে কেরব োে কিপরক্ষ্ দি িোংি 

সম্ভাবিা আরে।    

  
বাাঁ নদর্কে চাটে টি ফ্দখিু লাল অ্ংিটি "আশ্রে" িািলাে িিয ফ্য িনতে সম্ভাবিা প্রর্োিি 

ফ্সটা উপস্থাপি কর্ে: 10%। অ্িয কোে আপিার্ক প্রদিেি কের্ত হর্ব ফ্য আপিাে িনত 

হওোে গুরুতে সম্ভাবিা আর্ে নকন্তু আপিার্ক এটা প্রদিেি কের্ত হর্ব িা ফ্য ফ্সটা 
নিনিতিার্ব ঘটর্বই।  

 

"আশ্রয়"-এে িািলা যজোে অিযািয গুরুত্বপেূে 
প্ররয়াজিীয়োপ্ররয়াজিীয়োগুমল হল: 

 

 আপিারক অবিযই প্রদিেি কেরে 

হরব যে আপিাে মিরজে যদরি 

আপমি যে ক্ষ্মেে সম্মখুীি হরে 

পারেি অথবা সম্মখুীি হরয়রেি 

যসটা খুবই গুরুেে। এই িনতে 

আইনি পনেিাো হল "নিগ্র্হ" 

(পােনসনকউিি)। গুরুতে িনতে 

অ্ন্তিুে ক্ত হল প্রহৃত হওো, অ্পহৃত 

হওো, হুিনক ফ্দওো, বা নিহত হওো, 
বা পনেবার্েে এিি সদসয োকা 
যার্দে ফ্সইিার্ব িনত কো হর্ের্ে।  

আপিার্ক ফ্সই িনতে প্রিাণ সংগ্র্হ 

কের্ত হর্ব। 

 

 আপিারক প্রদিেি কেরে হরব যে সেকাে মিরজ বা যসইসব যলাকজি 

োরদে সেকাে মিয়ন্ত্রে কেরে পারে িা বা কেরব িা োো আপিাে 

ক্ষ্মে সাধি কেরব। সেকাে হল পুনলি, তসিযবানহিী, বা অ্িয ফ্যর্কার্িা 
কিেকতে া যাো তার্দে কার্িে অ্ংি নহসার্ব আপিাে িনত কর্ে। আপনি এটাও 

প্রদিেি কের্ত পার্েি ফ্য ফ্যসিস্ত ফ্লার্কো আপিাে িনত সািি কের্ে তার্দে 
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ফ্ের্ক আপিার্ক সেকাে েিা কের্ত পার্ে িা বা কের্ব িা। ফ্যিি আপনি হের্তা 
প্রদিেি কের্ত পাের্বি ফ্য আপনি িনত সম্বর্ে পুনলির্ক িানির্েনের্লি এবং তাো 
আপিার্ক সাহাযয কোে িিয নকেুই কর্েনি। 

 

 আপিারক অবিযই প্রদিেি কেরে হরব যে এই িািরুষো আপিারক 

আপিাে জামে, ধিে, জােীয়ো, োজনিমেক িোিে, বা যকািও 

"মিমদে ষ্ট সািামজক যোষ্ঠী"-ে সদসযো থাকাে কােরে আপিাে ক্ষ্মে 

কেরে। উদাহেণস্বরূপ, আপিার্ক একিি পুনলি অ্নিসাে ফ্ির্ের্ে ফ্সটাই যর্েষ্ট 

িে। আপিার্ক প্রদিেি কের্ত হর্ব ফ্য পনুলি অ্নিসাে এটি কর্েনের্লি আপিাে 

জামে, ধিে, জােীয়ো, োজনিমেক িোিে, বা যকািও "মিমদে ষ্ট 

সািামজক যোষ্ঠী"-ে সদসযো থাকাে কােরে।  

 
 

আসুি এবাে আিো একটু ধীরে অগ্রসে হই। আপিাে 

হয়রো িরি প্রশ্ন জােরে যে, "যকািও মিমদে ষ্ট সািামজক 

যোষ্ঠী কী?" এটা আপিাে ফ্দর্িে িির্গাষ্ঠীর্ত পনেনচত একটি 

ফ্গাষ্ঠীে নববেণ ফ্দওোে একটি আইনি পনেিাো। সদসযর্দে 

এিি নকেু সািােণ তবনিষ্টয োকর্ত হর্ব যা তাো পনেবতে ি 

কের্ত পার্েি িা।  

 

 আপিারক প্রদিেি কেরে হরব যে আপমি আপিাে মিরজে যদরিে অিয 
যকািও অংরি স্থািান্তমেে হরে পােরবি িা যেখারি আপমি মিোপদ 

থাকরবি। নবচােক িাির্ত চাইর্বি ফ্য আপনি স্থািান্তনেত হর্ে ফ্সই িািেুর্দে 

এড়ার্ত পার্েি নকিা যাো আপিাে িনত কের্ত চাি। খেচ, আপিাে পনেবাে 

ফ্যখার্ি োর্ক এবং আপনি ফ্কাোে কাি ফ্পর্ত পার্েি এগুনল সহ ফ্সই কােণগুনল 

সম্বর্ে নচন্তা করুি ফ্যগুনলে কাের্ণ আপনি স্থািান্তনেত হর্ত পাের্বি িা। 

 

 আপিারক েকু্তোরে প্ররবি কোে এক বেরেে িরধয "আশ্রয়"-ে জিয 
আরবদি কেরে হরব। আপনি এটা প্রদিেি কোেও ফ্চষ্টা কের্ত পার্েি ফ্য 

আপিাে পর্ি প্রর্বি কোে এক বের্েে ির্িয আর্বদি কো সম্ভব নেল িা। হের্তা 
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আপনি অ্সুস্থ নের্লি বা সম্প্রনত আপিাে নির্িে ফ্দর্ি পনেনস্থনতে পনেবতে ি 

হর্ের্ে। 

 

 আপিারক অবিযই প্রদিেি কেরে হরব যে আপিারক অেীরে মবোমিে 

কো হয়মি। আপিার্ক যনদ নবতানড়ত কো হর্ে োর্ক তাহর্ল আপনি "আশ্রে"-

এে িিয আর্বদি কের্ত পাের্বি িা। (ির্ি োখর্বি ফ্য ফ্স্বোে প্রস্থাি কো 
নবতানড়ত কোে ফ্চর্ে আলাদা।)  

 

 আপিারক অবিযই প্রদিেি কেরে হরব যে আপমি যকািও গুরুেে অপোধ 

করেিমি। নিনদেষ্ট নকেু অ্পোর্িে অ্নির্যাগ আপিাে "আশ্রে"-এে িিয 
আর্বদর্ি িটিলতা সৃনষ্ট কের্ত পার্ে বা আপিাে আর্বদি কো অ্সম্ভব কের্ত 

পার্ে।  

 

b. "অপসােরেে মিবৃমি" কী?  

(What is “Withholding of Removal?”) 
 

"অ্পসাের্ণে নিবৃনি" "আশ্রে"-এে িতই। আপিার্ক তবুও নবচােকর্ক এটা প্রদিেি কের্ত 

হর্ব ফ্য আপনি যনদ নির্িে ফ্দর্ি নির্ে যাি তাহর্ল উপর্ে উনিনখত পাাঁচটি কাের্ণে 

ফ্যর্কার্িা একটিে িিয আপিাে গুরুতে িনতে  ুাঁ নক আর্ে। বড় পােেকযটি হল ফ্য 

আপিার্ক "আশ্রে"-এে ফ্চর্ে অ্র্িক ফ্বনি িাত্রাে িনতে  ুাঁ নক প্রদিেি কের্ত হর্ব। 

আপিার্ক প্রদিেি কের্ত হর্ব ফ্য আপিাে নির্িে ফ্দর্ি আপিাে িনত "িা হওয়াে 

যথরক হওয়াে সম্ভাবিা যবমি"। এে অথে হল যে কিপরক্ষ্ 51% সম্ভাবিা আরে যে 

সেকাে আপিাে ক্ষ্মে কেরব।  
 

বাাঁ নদর্কে চাটে টি 

ফ্দখুি। লাল অ্ংিটি 

ফ্সই িনতে  ুাঁ নক প্রদিেি 

কর্ে যা আপিার্ক 

নবচােকর্ক প্রদিেি 

কের্ত হর্ব। এখার্ি 

লাল অ্ংিটি "আশ্রে"-

         

            

         

            
   

         

        

            

       

"Withholding of Removal"
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এে আর্বদর্িে ফ্ের্ক অ্র্িক বড় -- 51%। এে অ্েে হল ফ্য আপিার্ক নবচােকর্ক প্রদিেি 

কের্ত হর্ব ফ্য সম্ভবত আপিাে নির্িে ফ্দর্ি আপিাে িনত হর্ব। 

 

"অ্পসাের্ণে নিবৃনি"-ে নকেু প্রর্োিিীেতা "আশ্রে"-এে িত। 

 

 আপিারক অবিযই প্রদিেি কেরে হরব যে আপিাে মিরজে যদরিে 

সেকাে আপিাে ক্ষ্মে কেরব োে  ুুঁ মক আরে। ির্ি োখর্বি, "অ্পসাের্ণে 

নিবৃনি"-ে িিয  ুাঁ নকে অ্বিযই "িা হওোে ফ্ের্ক হওোে সম্ভাবিা ফ্বনি" বা 
51% সম্ভাবিা োকর্ত হর্ব। 

 

 আপিারক অবিযই প্রদিেি কেরে হরব যে আপিাে মিরজে যদরি আপমি 

যে ক্ষ্মেে সম্মখুীি হরে পারেি অথবা সম্মখুীি হরয়রেি যসটা খবুই 

গুরুেে। এই িনতে আইনি পনেিাো হল "নিগ্র্হ" (পােনসনকউিি)। গুরুতে 

িনতে অ্ন্তিুে ক্ত হল প্রহৃত হওো, অ্পহেণ কর্ে কাোবন্দী কো, হুিনক ফ্দওো, বা 
নিহত হওো, বা পনেবার্েে সদসয োকা যার্দে ফ্সইিার্ব িনত কো হর্ের্ে। 

আপিার্ক ফ্সই িনতে প্রিাণ সংগ্র্হ কের্ত হর্ব। 

 

 আপিারক অবিযই প্রদিেি কেরে হরব যে সেকাে আপিাে জামে, ধিে, 
জােীয়ো, োজনিমেক িোিে, বা যকািও "মিমদে ষ্ট সািামজক যোষ্ঠী"-

ে সদসযো থাকাে কােরে আপিাে ক্ষ্মে কেরে। আবােও, উদাহেণস্বরূপ, 

একিি পুনলি অ্নিসাে আপিার্ক ফ্ির্ের্েি ফ্সটাই যর্েষ্ট িে। আপিার্ক প্রদিেি 

কের্ত হর্ব ফ্য পুনলি অ্নিসাে এটি কর্েনের্লি আপিাে জামে, ধিে, জােীয়ো, 
োজনিমেক িোিে, বা যকািও "মিমদে ষ্ট সািামজক যোষ্ঠী"-ে সদসযো 
থাকাে কােরে।  

 

নকন্তু "আশ্রে" এবং "অ্পসাের্ণে নিবৃনি"-ে ির্িয কর্েকটি বি পাথেকয আর্ে। 

 

আপমি "অপসােরেে মিবৃমি"-ে িাধযরি স্থায়ী 
আবাস যপরে (একটি মগ্রি কার্ে ) পােরবি িা। 

"অ্পসাের্ণে নিবৃনি"-ে একটি িািলা ফ্িতাে একিাত্র 

অ্েে হল ফ্য যুক্তোর্ষ্ট্রে সেকাে আপিার্ক আপিাে 
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নির্িে ফ্দর্ি ফ্িেত পাঠার্ব িা। যনদ অ্িয ফ্কািও ফ্দি োর্ক যাো আপিার্ক গ্র্হণ 

কের্ত ইেকু তাহর্ল ICE আপিার্ক ফ্সখার্ি পাঠার্িাে ফ্চষ্টা কের্ত পার্ে।  

 

 আপমি আপিাে আরবদরিে িাধযরি আপিাে পমেবারেে "অপসােরেে 

মিবৃমি"-ে জিয আরবদি কেরে পারেি িা। আপনি যনদ আপিাে 

"অ্পসাের্ণে নিবৃনি"-ে িািলা ফ্ির্তি, আপিাে পনেবাে ফ্সই িযোদা পার্ব িা।  

 

আপিাে েকু্তোরে প্ররবি কোে সিয় যথরক এক 

বেরেে যবমি অমেবামহে হরয় যেরলও আপমি 

"অপসােরেে মিবমৃি"-ে জিয আরবদি কেরে 

পারেি। এটা "আশ্রে"-এে ফ্ের্ক আলাদা ফ্যখার্ি 

আপিার্ক প্রদিেি কের্ত হে ফ্য আপনি যুক্তোর্ষ্ট্র প্রর্বি 

কোে এক বের্েে ির্িয আর্বদি কর্ের্েি। 

 

 আপিারক েমদ অেীরে মবোিরিে আরদি যদওয়া হরয় থারক আপমি 

েবুও "অপসােরেে মিবৃমি"-ে জিয আরবদি কেরে পারেি। 

 

 আপমি কখরিা কখরিা আপিাে অপোরধে ইমেহাস থাকরলও 

"অপসােরেে মিবমৃি"-ে জিয আরবদি কেরে পারেি। অ্তযন্ত গুরুতে 

অ্পোর্ি ফ্দােী সাবযস্ত হর্ে োকর্ল আপিাে আর্বদি কো সম্ভবপে িাও হর্ত 

পার্ে।  

 

c. "অেযাচারেে মবরুরে সির াো" বা "CAT" কী?  

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

একটি "নিযোতর্িে নবরুর্ে সির্ াতা" বা "CAT" িািলা ফ্িতাে িিয আপিার্ক অ্বিযই 

ফ্দখার্ত হর্ব ফ্য আপিাে নির্িে ফ্দর্ি সেকার্েে আপিাে উপে অেযাচাে বা হেযা 
িা কোে ফ্ের্ক কোে সম্ভাবিা ফ্বনি আর্ে। 

 

নকেু নদক ফ্ের্ক "CAT" িািলা "আশ্রে" এবং "অ্পসাের্ণে নিবৃনি"-ে িত। 
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 আপিারক অবিযই প্রদিেি কেরে হরব যে সেকাে আপিাে ওপে 

অেযাচাে কেরব বা আপিারক হেযা কেরব অথবা যে অিয যকািও 

বযমক্ত আপিাে ওপে অেযাচাে কেরল বা আপিারক হেযা কেরল যসটা 
উরপক্ষ্া কেরব। আপিার্ক প্রদিেি কের্ত হর্ব ফ্য ফ্যই বযনক্ত আপিাে িনত 

কের্ব নতনি একিি সেকানে কিেকতে া - এিি একিি নযনি পনুলি, 

তসিযবানহিীর্ত আর্েি বা একিি সেকানে কিেকতে া নহসার্ব কাি কর্েি। আপনি 

এটাও প্রদিেি কের্ত পার্েি ফ্য ফ্কািও ফ্লার্কো আপিাে িনতসািি কের্ত 

চাইর্ল সেকাে উর্পিা কের্ব। 

 

 "অ্পসাের্ণে নিবৃনি"-ে িত আপিার্ক অ্তযাচার্েে 51% সম্ভাবিা বা এটা িা 
ঘটাে ফ্চর্ে ঘটাে সম্ভাবিা ফ্বনি আর্ে প্রদিেি কের্ত হর্ব। 

 
 আপিাে অ্পোিী সাবযস্ত হওো আপনি "CAT"-ে িিয আর্বদি কের্ত পাের্বি 

নকিা ফ্সটার্ক প্রিানবত কের্ত পার্ে। আপিাে যনদ ফ্কািও গুরুতে অ্পোর্িে 

ইনতহাস োর্ক তাহর্ল আপনি "CAT"-ে একটি অ্ংি যার্ক "অ্পসােণ 

স্থনগতকেণ" বলা হে শুিুিাত্র ফ্সটিে িিয আর্বদি কের্ত পাের্বি।  

 
নকেু নদক ফ্ের্ক "CAT" িািলা "আশ্রে" এবং "অ্পসাের্ণে নিবৃনি"-ে ফ্ের্ক আলাদা: 
 

 আপিারক প্রদিেি কেরে হরব যে আপিাে শুধুিাত্র ক্ষ্মেই কো হরব িা 
আপিাে ওপে অেযাচাে কো হরব। অ্তযাচার্েে অ্েে হল ফ্কািও বযনক্ত 

আপিার্ক নদর্ে ফ্িাে কর্ে নকেু কোর্িাে িিয বা আপিার্ক িানস্ত ফ্দওোে িিয 
িোবহ িািনসক বা িােীনেক যন্ত্রণা বযবহাে কের্বি।  

 
 "অ্পসাের্ণে নিবৃনি"-ে িত "CAT" িািলা 

ফ্িতাে অ্েেও এটা িে ফ্য আপনি স্থােীিার্ব 

বসবাস কের্ত পাের্বি। এটা শুিিুাত্র এই 

নিিেতা ফ্য ICE আপিার্ক আপিাে নির্িে 

ফ্দর্ি ফ্িেত পাঠার্ব িা। যনদ অ্িয ফ্কািও 

ফ্দি োর্ক যাো আপিার্ক গ্র্হণ কের্ত ইেকু 

তাহর্ল ICE আপিার্ক ফ্সখার্ি পাঠার্িাে ফ্চষ্টা 
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কের্ত পার্ে বা পাঠার্ত পার্ে। এোড়াও, আপিার্ক যনদ CAT-ে অ্িীর্ি 

"অ্পসােণ স্থনগতকেণ" প্রদাি কো হে এবং আপিাে ফ্দর্ি পনেনস্থনত পনেবনতে ত 

হে তাহর্ল পেবতীকার্ল ICE আপিার্ক নবতাড়ি কোে ফ্চষ্টা এবং নবতাড়ি 

কের্ত পার্ে। 

 

 আপিারক এটা প্রদিেি কেরে হরব িা যে আপিাে জামে, ধিে, জােীয়ো, 
োজনিমেক িোিে, বা যকািও মিমদে ষ্ট সািামজক যোষ্ঠীে কােরে 

আপিাে ওপে অেযাচাে কো হরব। আপিার্ক প্রিাণ কের্ত হর্ব ফ্য ফ্কািও 

সেকানে কিেকতে া আপিাে ওপে অ্তযাচাে কের্বি নকন্তু আপিার্ক প্রিাণ কের্ত 

হর্ব িা ফ্য ফ্সই বযনক্ত আপিাে ওপে ফ্কি অ্তযাচাে কের্বি। 

 

2. আমি মকভারব "আশ্রয়", "অপসােরেে মিবৃমি", এবং "অেযাচারেে 

মবরুরে সির াোে" জিয আরবদি কেরে পামে?  

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

 

a. আপিাে প্রথি আদালরেে শুিামি (Your first court hearings) 

 

প্রের্ি আসুি আিো অ্নিবাসি আদালর্তে িলূ নবেেগুনল নির্ে আর্লাচিা কনে। আপনি 

যনদ আদালত নির্ে নবভ্রান্ত ফ্বাি কর্েি তাহর্ল আপনি একা িি! অ্নিবাসি আইি িটিল, 

এিিনক আইিিীবীর্দে ির্িযও। আসুি ফ্ির্ি নিই ফ্য আদালর্ত ফ্ক োকর্বি এবং 

আপিাে প্রেি শুিানির্ত কী ঘটর্ব।  

 
 
ঘর্েে সাির্িে নদর্ক নবচােক োকর্বি এবং আপিার্ক 

প্রশ্ন নিজ্ঞাসা কের্বি। উনি বাাঁনদর্কে বযনক্তে িত ফ্পািাক 

পর্ে োকর্বি। নবচােক আপিাে িািলাে নসোন্ত ফ্ির্বি 

তাই শ্রোিীল, নবিীত এবং প্রস্তুত োকা গুরুত্বপূণে।  
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 একিি সেকানে উনকল। আপনি যখি আদালর্ত যার্বি ICE-ে পর্ি একিি 

উনকল ফ্সখার্ি োকর্বি। তার্ক সেকানে উনকল বলা হর্ব। তাে কাি হল 

অ্নিবাসি আইি কাযেকে কো, যাে কাের্ণ আপিাে নবরুর্ে নবতাড়র্িে আর্দি 

ফ্দওো হর্ত পার্ে।  

 

 একিি ফ্দািােী। আপনি যনদ ইংোনি বলর্ত িা পার্েি তাহর্ল নচন্তা কের্বি িা-
ফ্সখার্ি সিেীর্ে বা ফ্িার্ি একিি ফ্দািােী উপনস্থত োকর্বি। নিনিত কের্বি 

যার্ত আপনি আইর্ি-ে কার্ে এটা উর্িখ কর্েি এবং বর্লি ফ্য আপনি ইংোনি 

িার্লািার্ব বলর্ত বা ব ুর্ত পার্েি িা এবং আপিাে একিি ফ্দািােীে 

প্রর্োিি। 

 
আপনি যখি আদালর্ত যার্বি আপিার্ক নবচােক নিজ্ঞাসা 
কের্বি ফ্য আপনি উনকল ফ্িওোে িিয সিে চাি নকিা। নকন্তু 

অ্নিবাসি আদালর্ত ফ্কািও পাবনলক নডর্িন্ডাে োর্ক িা এবং 

প্রােিই নবিািূর্লয ফ্কািও উনকলও পাওো যাে িা। তাই নবচােক 

প্রকৃতপর্ি নিজ্ঞাসা কের্বি ফ্য আপনি নির্িে টাকাে উনকল 

নিযুক্ত কের্ত চাি নকিা।  

 
 
এেপর্ে নবচােক আপিাে িাইল ফ্দখর্বি এবং 

আপিার্ক নিজ্ঞাসা কের্বি ফ্য আপনি আপিাে নবরুর্ে 

আিা অ্নির্যাগগুনল আপনি স্বীকাে কের্ত চাি িানক 

অ্স্বীকাে কের্ত চাি। এে অ্েে হল নবচােক িাির্ত চাি 

ফ্য আপনি সেকাের্ক আপিাে নবরুর্ে আিা 
অ্নির্যাগগুনল প্রিাণ কের্ত বািয কের্ত চাি নকিা। যনদ 

সেকানে উনকল বর্লি ফ্য আপিার্ক অ্পোর্ি ফ্দােী সাবযস্ত কো হর্ের্ে ফ্সই কাের্ণ 

আপিার্ক নবতানড়ত কো উনচৎ তাহর্ল তার্ক আপিাে নবরুর্ে আিা অ্নির্যাগগুনল 

প্রিাণ কের্ত বািয কো একটি গুরুত্বপূণে পদর্িপ হর্ত পার্ে।  

 
আপিাে নবরুর্ে আিা অ্নির্যাগ নকিার্ব অ্স্বীকাে কের্ত পার্েি ফ্সই সম্বর্ে আেও 

িািাে িিয এই নবের্েে ওপে ফ্লার্েন্স প্রর্ির্েে নির্দে নিকাটি পড়িু। নকেু িের্িে 
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অ্পোর্ি ফ্দােী সাবযস্ত হওো আপিাে পর্ি "আশ্রে", "অ্পসাের্ণে নিবৃনি" এবং "CAT"-

ে িিয আর্বদি কো অ্সম্ভব কর্ে তুলর্ত পার্ে, তাই আপিাে অ্পোর্িে ইনতহাস সম্বর্ে 

ফ্কার্িানকেু স্বীকাে কোে আর্গ সতকে  হওো অ্তযন্ত গুরুত্বপূণে। 

 

b. "আশ্রয়", "অপসােরেে মিবৃমি", এবং "CAT"-এে জিয যোেযো (Eligibility 

for “Asylum,” “Withholding of Removal,” and “CAT”) 
 
যনদ ফ্কািও নবচােক নসোন্ত ফ্িি ফ্য আপিাে নবরুর্ে আিা অ্ন্তত নকেু অ্নির্যাগ সঠিক 

তাহর্ল নতনি আপিার্ক নিজ্ঞাসা কের্বি ফ্য আপনি আপিাে ফ্দর্ি নিের্ত িে পার্েি 

নকিা। োরক এটা বলা গুরুত্বপেূে যে আপমি যদরি মিেরে ভয় পারিি। আপমি 

েমদ িা বরলি োহরল আপমি "আশ্রয়", "অপসােরেে মিবৃমি" বা "CAT"-ে জিয 
আরবদি কোে সরুোে হাোরে পারেি।  

 
আপনি ফ্য "আশ্রে", "অ্পসাের্ণে নিবৃনি", এবং "CAT"-ে আর্বদর্িে িিয ফ্যাগযতা 
পূেণ কর্েি ফ্সটা নিনিত কোে িিয নবচােক প্রশ্ন নিজ্ঞাসা কের্বি। এেপে আইর্ি 

আপিার্ক I-589 িরিেে একটি কনপ ফ্দর্বি ফ্যটি বযবহাে কর্ে আপনি আর্বদি 

কের্বি। "আশ্রে", "অ্পসাের্ণে নিবৃনি", এবং "CAT"-ে আর্বদর্িে িিয আপনি একই 

িিে বযবহাে কের্বি। 

 
ির্ি োখর্বি ফ্য শুিুিাত্র নবচােক আপনি "আশ্রে", "অ্পসাের্ণে নিবৃনি", এবং "CAT"-

ে িিয ফ্যাগয বলাে অ্েে এই িে ফ্য আপনি িািলাটি নির্ত ফ্গর্েি! এে অ্েে হল ফ্য 

নবচােক ির্ি কর্েি ফ্য আপনি প্রােনিক প্রর্োিিীেতাগুনল পূেণ কর্ের্েি এবং ফ্সটা 
যর্েষ্ট আপিার্ক একটা সরু্যাগ ফ্দওোে িিয যার্ত আপনি ওিার্ক সািযপ্রিাণ ফ্দখার্ত 

পার্েি ফ্য ফ্দর্ি নিের্ল আপিাে িনত কো হর্ব।  

 

c. আরবদিপত্র পেূে কো এবং জিা যদওয়া  
(Filling out and turning in the application) 

 
আপিাে চূড়ান্ত শুিানিে আর্গ আপিার্ক আপিাে 

"আশ্রে", "অ্পসাের্ণে নিবৃনি", এবং "CAT"-ে আর্বদি 

িিা কোে িিয আর্েকটি "িাস্টাে কযার্লন্ডাে" শুিানিে 

িিয আদালর্ত ফ্িেত ফ্যর্ত হর্ব। আপিাে আর্বদি 
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সম্পণূেিার্ব পেূণ কো গুরুত্বপূণে যার্ত নবচােক ফ্সটা গ্র্হণ কর্েি এবং আপিাে সিস্ত 

সািযপ্রিাণ উপস্থাপি কোে িিয একটি চূড়ান্ত শুিানিে নদি নিিোেণ কর্েি। আপমি 

আপিাে আরবদি টাইপ কেরে পারেি বা যপি বযবহাে করে যসটি পেূে কেরে 

পারেি। যপিমসল বযবহাে কেরবি িা! 
 

এই পযার্কর্টে ফ্ির্ে নকিার্ব আপিাে আর্বদিপত্র পূেণ কের্বি ফ্সই সম্বর্ে আেও 

নবস্তানেত একটি নবিাগ আর্ে। আর্বদিপর্ত্রে অ্ংিগুনল সম্বর্ে প্রশ্ন োকর্ল ফ্সটি ফ্দখিু। 

েখি আপিাে আরবদিপত্র পেূে কো হরয় োরব েখি মেিটি অমেমেক্ত কমপ 

তেমে করুি এবং আপিাে সরে যসগুমল আদালরে মিরয় আসরবি। আসল এবং 
একটি কমপ মবচােকরক মদরে হরব। আরেকটি কমপ সেকামে উমকলরক মদরে হরব 

এবং একটি কমপ আপমি মিরজে কারে োখরবি। এটা গুরুত্বপূণে, তাই িুর্ল যার্বি 

িা! 
 
আপনি যখি আপিাে আর্বদিপত্র িিা নদর্ে ফ্দর্বি তখি নবচােক আপিার্ক চূড়ান্ত 

শুিানিে িিয একটি তানেখ ফ্দর্বি। এই শুিানির্ত আপনি আটক-বন্দীর্দে দল োড়াই 

উপনস্থত হর্বি। শুিানিটি কর্েক ঘণ্টা চলর্ব। এই শুিানির্ত আপনি আপিাে িািলাটি 

নবচাের্কে কার্ে উপনস্থত কোে সুর্যাগ পার্বি। 

 
 

3. আপিাে "আশ্রয়", "অপসােরেে মিবৃমি",  

এবং "CAT"-ে িািলা েঠি কো।  

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

 

আপিাে "আশ্রে", "অ্পসাের্ণে নিবৃনি", এবং "CAT"-ে 

িািলা গঠি কো অ্র্িকটাই একটি বানড় ততনে কোে 

িত। আপিাে সঠিক সেঞ্জাি, একটি িার্লা পনেকল্পিা 
এবং একটি িিবতু নির্তে প্রর্োিি হর্ব। এই নবিাগটি 

আপিার্ক আপিাে সিস্ত সেঞ্জাি ও উপাদাি সংগঠিত 

কের্ত এবং গঠি কো শুরু কের্ত সাহাযয কের্ব। 
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আিাে সেঞ্জারিে বারে কী থাকরব? (What’s in My Toolbox?) 
 

আপিাে "য াষো" (Your “Declaration”)  

 

আসুি আপিাে "ফ্ঘােণা" নির্ে আর্লাচিাে িািযর্ি শুরু কো যাক। ফ্ঘােণা আপিাে 

কানহিীে নলনখত রূপ যা নবচােকর্ক িািাে ফ্য আপনি ফ্কি আপিাে ফ্দর্ি নির্ে ফ্যর্ত 

িে পার্েি। একটি নলনখত ফ্ঘােণাে সাহার্যয আপনি আপিাে নির্িে ফ্দর্ি কী ঘর্টনেল 

এবং আপনি ফ্কি নিের্ত িে পার্েি ফ্সই সম্পূণে কানহিীটি বলর্ত পার্েি। আদালর্ত 

নবচােক আপিার্ক অ্র্িক প্রশ্ন নিজ্ঞাসা কের্ত পার্েি অ্েবা আপিাে ির্ি হর্ত পার্ে ফ্য 

আপনি সবনকেু বুন র্ে বলাে সুর্যাগ পািনি। এই ফ্ঘােণাই হল আপিাে সুর্যাগ অ্বযাহত 

িার্ব সবনকেু বলাে।  

 

 আিাে "য াষো" যকিি যদখরে হওয়া 
উমচৎ? আপনি আপিাে ফ্ঘােণা কাগর্ি হার্ত 

নলখর্ত পার্েি অ্েবা আপনি এটি টাইপ বা নপ্রন্ট 

কের্ত পার্েি। এটা যর্েষ্ট দীঘে হওো প্রর্োিি 

যার্ত এর্ত আপিাে িািলা সম্পনকে ত সিস্ত 

গুরুত্বপূণে তেয োর্ক। আপনি যনদ কাগর্িে খানল 

পৃষ্ঠা বযবহাে কর্েি তাহর্ল প্রর্তযক পৃষ্ঠাে 

আপিাে িাি, A-িম্বে, তানেখ এবং আপিাে স্বািে োকর্ত হর্ব। ফ্সই সর্ে উপর্ে 

"ফ্ঘােণা" নলখর্বি। এটি আপনি আপিাে I-589 আর্বদর্িে ফ্ির্ে ফ্যাগ কের্বি। 

 

 আপিাে "য াষো"-য় কী থাকা উমচৎ?  

(What should be in your “declaration?”) 
 

 সেয। আপিাে "ফ্ঘােণা"-ে সবর্চর্ে গুরুত্বপূণে ফ্য নিনিেটি োকর্ত হর্ব ফ্সটি 

হল সতয। আপনি যনদ ফ্ঘােণাে নিেযা কো বর্লি তাহর্ল নবচােক সম্ভবত 

ফ্সটা িাির্ত পাের্বি এবং আপিাে আর্বদি প্রতযাখযাি কর্ে ফ্দর্বি। আপনি 

যনদ ফ্কািও তেয ির্ি কের্ত িা পার্েি তাহর্ল "আিাে যতদেূ ির্ি পড়র্ে," 

বা "এটা ঘর্টনেল প্রাে/িাগাদ..." িের্িে বাকযাংি বযবহাে কের্বি। 
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 কী কােরে আপিাে  "আশ্রয়", "অপসােরেে মিবৃমি", এবং "CAT"-ে 

িািলা যজো উমচৎ। আপিাে কাি হল নবচােকর্ক ফ্বা ার্িা ফ্য আপনি 

ফ্কি আপিাে নির্ি ফ্দর্ি নির্ে ফ্যর্ত িে পার্েি এবং ফ্কি তাে আপিাে  

"আশ্রে", "অ্পসাের্ণে নিবৃনি" এবং "CAT"-ে আর্বদি িঞ্জেু কো উনচৎ। 

আপিাে ফ্ঘােণা ফ্লখা শুরু কোে আর্গ প্রর্তযক িের্িে িািলাে 

প্রর্োিিীেতাগুনল সম্বর্ে নচন্তািাবিা করুি! ির্ি োখর্বি আপনি সবসিে 

আপিাে িাবিা গুনের্ে ফ্িওোে িিয এই পযার্কর্টে ফ্ির্ে ফ্দওো "আপিাে 

দাবী সম্বর্ে নচন্তািাবিা কো" িার্িে ওোকে িীট বযবহাে কের্ত পার্েি। 

 

 েেটা সম্ভব মবস্তামেে েথয প্রদাি কো। নবচাের্কে ফ্বা া প্রর্োিি ফ্য 

আপিাে কী ঘটর্ব বর্ল আপনি িে পার্েি। বণেিািূলক িব্দ বযবহাে কোে 

ফ্চষ্টা করুি। নবচােক আপিাে সম্বর্ে নকেুই িার্িি িা এবং সম্ভবত আপিাে 

ফ্দর্ি কখর্িা যািনি। আপনি যখি আপিাে িীবর্িে ফ্কািও গুরুত্বপূণে 
ঘটিাে নববেণ ফ্দর্বি - ফ্যিি ফ্কািও একটা সিে যখি আপিার্ক হুিনক 

ফ্দওো হর্েনেল, আটক কো হর্েনেল, অ্তযাচাে বা আঘাত কো হর্েনেল বা 
ফ্কউ আপিার্ক িীত কর্ে তুর্লনেল - আপনি যা ফ্দর্খনের্লি, গে ফ্পর্েনের্লি 

বা শুর্িনের্লি ফ্সটা আপনি চাইর্বি যার্ত নবচােক অ্িুিব কের্ত, ফ্দখর্ত, 

শুাঁকর্ত এবং শুির্ত পার্েি। 

 
এই নির্দে নিকাে ফ্ির্ে আপনি একটি ফ্োট ওোকে িীট পার্বি ফ্যটি আপিার্ক আপিাে 

ফ্ঘােণা প্রস্তুত কের্ত সাহাযয কের্ব। এটা যতটা সম্ভব িার্লািার্ব কোে ফ্চষ্টা করুি 

এবং তােপর্ে আপিাে ফ্ঘােণা ফ্লখাে ফ্চষ্টা করুি।  

 

 সহায়ক সাক্ষ্যপ্রিাে (Supporting Evidence) 

 

আপনি আপিাে আর্বদি এবং ফ্ঘােণাে যা বর্লর্েি ফ্সটা সনতয ফ্সটা নবচােকর্ক প্রদিেি 

কোে িিয অ্িযািয সািযপ্রিাণ সংগ্র্হ কো অ্তযন্ত গুরুত্বপণূে। প্রর্তযক বযনক্ত নযনি 

"আশ্রে", অ্পসাের্ণে নিবৃনি" এবং "CAT"-ে অ্িুর্োি িািাি তার্দে প্রর্তযর্কে িািলা 
আলাদা, তাই আপনি ফ্য সািযপ্রিাণগুনল খুাঁির্বি ফ্সগুনল আপিাে িািলাে ওপে নিিে ে 

কের্ব।  
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আিো িানি ফ্য আপিার্ক যনদ আটক কর্ে োখা হে 

এবং িনেপত্র অ্িয ফ্কািও ফ্দর্ি োর্ক তাহর্ল 

সািযপ্রিাণ ফ্িাগাড় কো অ্তযন্ত কঠিি হে। আপিাে 

নবশ্বস্ত বেু বা পনেবার্েে সদসযর্ক আপিাে িিয 
িনেগুনল সংগ্র্হ কের্ত বলুি। যসই বযমক্তরক বলিু 

আপিারক প্রিােগুমলে কমপ যিইল কেরে এবং 
আসলগুমল মিরজে কারে োখরে।  

 
আপনি যখনি "আশ্রে", "অ্পসাের্ণে নিবৃনি" এবং 

"CAT"-ে িিয আর্বদি কোে নসোন্ত ফ্ির্বি তখনি আর্গ ফ্ের্ক পনেকল্পিা কো এবং 

সািযপ্রিাণ ফ্িাগাড় কের্ত শুরু কো িরুনে। এেির্ল আপনি আপিাে ফ্য িনেপত্রগুনল 

লাগর্ব ফ্সগুনল খুাঁর্ি ফ্বে কোে িিয যর্েষ্ট সিে পার্বি। 

 

নির্চ নকেু িনেপত্র উর্িখ কো হল ফ্যগুনল কার্ি লাগর্ত পার্ে। ির্ি োখর্বি, আপনি কী 
িের্িে সািযপ্রিাণ সংগ্র্হ কের্বি ফ্সটা আপিাে নির্িে িািলাে ওপে নিিে ে কের্ব।  

 
 পমুলরিে মেরপাটে  (আপনি যনদ ফ্কািও ঘটিা সম্বর্ে পুনলর্িে কার্ে নের্পাটে  কর্ে 

োর্কি) 

 মচমকৎসাে যেকর্ে  (আপনি যনদ আহত হর্ে োর্কি এবং আপিাে নচনকৎসা 
ফ্কাি হাসপাতাল বা নিনির্ক কো হর্ে োর্ক) 

 জন্ম বা িৃেুযে সাটিে মিরকট (আপনি ফ্য বযনক্তর্দে িে পার্েি তাো যনদ 

আপিাে পনেবার্েে কার্োর্ক হতযা কর্ে োর্ক) 

 পত্র ফ্সইসিস্ত বযনক্তর্দে ফ্ের্ক যাো আপনি ফ্কি আপিাে ফ্দর্ি নিের্ত িে 

পার্েি আপিাে ফ্সই দাবী সিেেি কের্ত পার্েি। আপিাে পনেবার্েে ফ্কউ নক 

ফ্লার্কর্দে আপিার্ক হুিনক নদর্ত বা িাের্িাে কের্ত ফ্দর্খনের্লি? যনদ ফ্দর্খ 

োর্কি তাহর্ল ফ্সই বযনক্তে পত্র আপিাে দাবী প্রিাণ কের্ত সাহাযয কের্ব। 

 িরটাগ্রাি যা আপিাে কানহিী প্রিাণ কের্ত পার্ে (ফ্যিি ফ্যসিস্ত িািুের্দে 

হতযা কো হর্ের্ে তার্দে সর্ে আপিাে েনব, বা আপিাে ফ্সই সিস্ত ফ্গাষ্ঠী বা 
কাযেকলার্প অ্ংিগ্র্হণ কো যাে কাের্ণ আপিাে নবপদ হর্ের্ে)। ির্ি োখর্বি ফ্য 

আপিার্ক প্রিাণ কের্ত হর্ব ফ্য ওই ির্টাগ্র্ার্ি ফ্য বযনক্তো আর্েি তাো কাো।  
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 সংবাদপরত্রে মিবে ফ্সই নবের্ে যাে কাের্ণ আপনি আপিাে ফ্দর্ি নিের্ত িে 

পার্েি, বা আপিাে পনেনচত বযনক্তর্দে সর্ে যা ঘর্টর্ে ফ্সই সম্বর্ে। 

 মেরপাটে  িাতীে এবং আন্তিে ানতক িািবানিকাে প্রনতষ্ঠাি ফ্ের্ক (ফ্যিি নহউিযাি 

োইটস ওোচ বা অ্যাির্িনস্ট ইন্টােিযািিাল) 

 

ির্ি োখর্বি, আপনি ফ্য সিস্ত িনে িিা কের্বি ফ্সগুনল ইংোনির্ত হর্ত হর্ব। আপনি 

যনদ অ্িয ফ্কািও িাোে িনে প্রাপ্ত কর্েি তাহর্ল আপনি ফ্সগুনল অ্িুবাদ কের্ত পার্েি। 

শুিুিাত্র আসল পর্ত্রে সর্ে আপিাে অ্িুবাদ প্রদাি করুি এবং এই পযার্কর্টে ফ্ির্ে ফ্দওো 
"অ্িুবার্দে সাটিে নির্কট"-এে স্বািনেত কনপ সংর্যািি করুি।  

 
যখি আপনি আপিাে সিস্ত সািযপ্রিাণ ফ্পর্ে যার্বি তখি 

আপিাে সিস্ত প্রিার্ণে ফ্িে পৃষ্ঠাে এই পযার্কর্টে ফ্ির্ে ফ্দওো 
"সানিে র্সে সাটিে নির্কট"-এে একটি স্বািনেত এবং নদিানিত 

কনপ সংর্যািি করুি। এেপে আপিাে সিস্ত সািযপ্রিার্ণে 

দটুি কনপ ততনে করুি।  

 
আর্বদিপর্ত্রে িতিই এে আসলটি নবচাের্কে কার্ে যার্ব, 

একটি কনপ সেকানে উনকর্লে কার্ে যার্ব এবং একটি কনপ 

আপনি নির্িে কার্ে োখর্বি। আপনি যনদ আপিাে চূড়ান্ত আদালর্তে তানের্খে আর্গ 

িনেপত্রগুনল আদালর্ত পাঠার্ত চাি তাহর্ল উপর্ে আপিাে িাি এবং A-িাম্বাে ফ্লখা 
প্রেদ পৃষ্ঠা ফ্যাগ করুি। এেপে পযার্কটগুনল খার্ি িরুি। একটি খার্ি ফ্লখা োকর্ব "টু দয 
ইনির্গ্র্িি িাি" (অ্নিবাসি নবচাের্কে প্রনত) এবং অ্িযটির্ত নলখর্ত হর্ব "টু ICE 

নলটির্গিি" (ICE নলটির্গির্িে প্রনত)। ফ্সগুনলে ফ্প াঁোর্িা যার্ত নিনিত কো হে ফ্সিিয 
আটকর্কর্েে কিীর্দে অ্িুর্োি িািাি অ্েবা এগুনল আদালত এবং ICE-ফ্ত ফ্প াঁর্ে 

ফ্দওোে িিয আটক ফ্কর্ে ফ্য ফ্িইল বক্স আর্ে তাে ফ্িতর্ে োখিু। 

 

4. আপিাে সাক্ষ্য প্রস্তুে কো (Preparing Your Testimony) 
 

আপিাে শুিানির্ত আপনি নবচােকর্ক বলাে 

সুর্যাগ পার্বি ফ্য আপনি ফ্কি আপিাে নির্িে 

ফ্দর্ি নির্ে ফ্যর্ত িে পার্েি এবং আপিাে ফ্কি 
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ির্ি হে ফ্য আপিাে যুক্তোর্ষ্ট্র োকা উনচৎ। আপিাে শুিানিে কর্েক সপ্তাহ আর্গ ফ্ের্ক 

আপিাে সািয অ্িযাস কো উনচৎ যার্ত আপিাে সািয এর্কবার্ে সঠিক হে। আপিাে 

সািয অ্িযাস কোে সিে এই পোিিেগুনল ির্ি োখর্বি: 
 

 প্রস্তুে থাকুি। আপনি ফ্কি আপিাে নির্িে ফ্দর্ি নির্ে ফ্যর্ত িে পার্েি তাে 

নিনদেষ্ট কােণগুনলে একটি তানলকা ততনে করুি। শুিুিাত্র "আিাে ির্ি হে ফ্কউ 

আিাে িনত কের্ব" বা "আনি নির্ে ফ্যর্ত চাই িা" িের্িে কো বলর্বি িা। 

আপিাে অ্তীর্ত ফ্য িনত কো হর্ের্ে এবং আপনি ফ্য িনতে িে পার্েি তাে 

উদাহেণ নবচােকর্ক ফ্দর্বি। তার্ক যতটা সম্ভব নবস্তানেতিার্ব বলিু। অ্তযন্ত 

বযনক্তগত অ্নিজ্ঞতা সম্বর্ে অ্পনেনচত বযনক্তর্দে সর্ে কো বলা কঠিি। নকন্তু 

নবচাের্কে এই িািলা সম্বর্ে যতটা সম্ভব নবস্তার্ে িািা গুরুত্বপণূে---ফ্সটা সম্বর্ে 

কো বলা িোবহ, অ্স্বনস্তকে বা ফ্বদিাতুে হর্লও।  

 

 িরিে যথরক কথা বলিু। নবচােকো প্রনতনদি প্রচুে 

িািুের্ক ফ্দর্খি। আপনি আন্তনেকিার্ব কো বর্ল 

আপিাে সািযর্ক সবাে ফ্ের্ক আলাদা কর্ে তুলর্ত 

পার্েি। আপনি আপিাে নির্িে ফ্দর্ি নক নির্ে িীত 

তাে উদাহেণ সম্বর্ে িাবুি। ফ্সই উদাহেণগুর্লা একিি বেু বা পনেবার্েে 

সদসযর্ক বলা অ্িযাস করুি এবং আপনি যার্ত িুর্ল িা যাি ফ্সিিয ফ্সগুনল একটি 

কাগর্ি নলর্খ োখুি। আপনি যনদ আদালর্ত িে পাি বা আর্বগপ্রবণ হর্ে পর্ড়ি 

তাহর্ল নচন্তা কের্বি িা-ফ্বনিেিাগ িািুর্েে ফ্ির্ত্রই এটা ঘর্ট। আপিার্ক যনদ 

নবেনত নির্ত হে তাহর্ল নবচােকর্ক ফ্সটা বলিু। 

 

 সমেয কথা বলুি। আপিাে কাি হল আপিাে িীবর্িে পনেনস্থনত সম্বর্ে 

নবচােকর্ক বলা। আপিার্ক যনদ ফ্কািও অ্পোর্ি ফ্দােী সাবযস্ত কো হর্ে োর্ক 

এবং নবচােক ফ্স সম্বর্ে নিজ্ঞাসা কর্েি তাহর্ল নক ঘর্টনেল তার্ক বলিু। নিেযা 
কো বলা শুিুিাত্র পনেনস্থনত আেও খাোপ কের্ব, এবং নবচােক ও সেকানে 

উনকর্লে প্রােিই আপনি ফ্য নিেযা কো বলর্েি ফ্সটা িািাে উপাে োর্ক। আপনি 

যনদ NA বা AA-ে িত ফ্কািও পিুবোসি িার্স নগর্ে োর্কি তাহর্ল ফ্সই সম্বর্ে 
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নবচােকর্ক বলিু। এোড়াও নবচােকর্ক বলিু আপনি িনবেযর্ত নকিার্ব 

অ্পোিিূলক সিসযা এনড়র্ে চলর্বি।  

 

 আপিাে পমেবারেে সদসয বা অিয একজি সাক্ষ্ীরক আদালরে সাক্ষ্য 
মদরে বলুি। আপিাে পনেবার্েে যনদ ফ্কািও সদসয োর্কি নযনি ির্ি কর্েি ফ্য 

আপিাে নির্িে ফ্দর্ি আপিাে িনত কো হর্ব, অ্েবা অ্িয 
ফ্কািও সািী োর্কি নযনি আপিাে িািলা সিেেি কর্েি 

তাহর্ল ফ্সই বযনক্তর্ক আদালর্ত সািয নদর্ত বলুি। নিনিত 

করুি যার্ত নতনি নবচােকর্ক বর্লি ফ্য তাে ফ্কি ির্ি হে 

ফ্য আপিাে নির্িে ফ্দর্ি আপিাে িনত কো হর্ব। ঠিক 

আপিাে সার্িযে িতই নিনিত করুি যার্ত আপিাে সািী আপিাে নির্িে ফ্দর্ি 

নকিার্ব এবং ফ্কি আপিাে িনত কো হর্ব তাে অ্তযন্ত সুনিনদেষ্ট উদাহেণ 

নবচােকর্ক ফ্দি।  

 

 মবচােরকে প্ররশ্নে উিে মদি। নবচােক আপিার্ক নকেু নিনদেষ্ট প্রশ্ন নিজ্ঞাসা 
কের্ত চাইর্ত পার্েি। নবচাের্কে প্রশ্ন শুিুি এবং আপিাে পর্ি যতটা িার্লািার্ব 

সম্ভব তাে উিে নদি। নবচােক কো বলাে সিে সম্মাি প্রদিেি কের্ত িুলর্বি 

িা। নবচােকর্ক "ইর্োে অ্িাে", "িযাি", বা "সযাে" সর্ম্বািি কের্বি। 

 

5. সাক্ষ্যপ্রিারেে িূলযায়ি: মবচােরকে োয়  

(Weighing the Evidence: The Judge’s Decision) 
 

নকেু ফ্ির্ত্র আপিাে শুিানিে ফ্ির্ে নবচােক আপিার্ক 

তাে চূড়ান্ত নসোন্ত ফ্দর্বি। নতনি আপিার্ক বলর্বি ফ্য 

নতনি ফ্কি আপিাে িািলাটি অ্িুর্িাদি বা প্রতযাখযাি 

কের্ত চর্লর্েি। েমদ মবচােক আপিাে িািলাটি 

প্রেযাখযাি করেি এবং আপমি যসই মসোন্ত 

আপীল কেরে চাি োহরল আপিারক মবচােকরক বলরে হরব যে আপমি আপীল 

কেরে চাি। মেমি আপিারক মকেু কােজপত্র পেূে কোে জিয যদরবি ো 30 

মদরিে িরধয যবার্ে  অি ইমিরগ্রিি আপীলরসে কারে যিইল কেরে হরব। আপীল 
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দারয়ে কোে জিয আপমি যলারেন্স প্ররজরেে আপিাে িািলাটি আপীল কোে 

মিরদে মিকা যদখরে পারেি। 

 
বহু "আশ্রে", "অ্পসাের্ণে নিবৃনি" এবং "CAT" িািলাে নবচােক চূড়ান্ত শুিানিে পর্ে 

একটি নলনখত নসোন্ত নদর্ত চাি। ফ্সটা যনদ ঘর্ট তাহর্ল আপনি শুিানিে কর্েক সপ্তাহ পর্ে 

আটক ফ্কর্েে ফ্িইর্লে িািযর্ি নসোন্তটি পার্বি। এই নসোন্ত নবচােক আপিাে িািলাটি 

ফ্কি অ্িুর্িাদি অ্েবা প্রতযাখযাি কর্ের্েি তাে কােণগুনল বযাখযা কের্ব।  

 

6. উপসংহাে (Final Thoughts) 

 

"আশ্রে", "অ্পসাের্ণে নিবৃনি", এবং "CAT"-এে িািলা িটিল হে। নবচাের্কে সাির্ি 

আপিাে িািলা উপস্থাপি কো সম্বর্ে িনিত বা িীত হওো স্বািানবক, নবর্িেত 

আপিার্ক যনদ তার্ক ফ্সই িোবহ নিনিেগুনল সম্বর্ে বলর্ত হে যা আপিাে সর্ে ঘর্টর্ে 

বা ঘটর্ত পার্ে। আিো ফ্যিি উপর্ে আর্লাচিা কর্েনে ফ্য আপিাে িািলা সিেেি কোে 

িিয আর্গ ফ্ের্ক সািযপ্রিাণ ফ্িাগাড় কো শুরু করুি। আপিাে নির্িে ফ্দর্ি সািযপ্রিাণ 

ফ্িাগাড় কোে িিয আপিাে পনেবাে বা বেুর্দে সাহাযয কের্ত বলুি। িািলাটিে 

আইনি প্রর্োিিীেতা সম্পর্কে  ির্িার্যাগ সহকার্ে নচন্তািাবিা করুি। আপিাে সািয 
অ্িযাস করুি এবং নবচােকর্ক নচন্তািাবিা কোে িিয যতটা সম্ভব প্রিাণানদ নদি। 

আপিাে িািলাে িিয আিার্দে তেি ফ্ের্ক শুর্িো েইল! 

সংরোজিী 1: আপিাে আরবদিপত্র পেূে কো  
(Appendix 1: Filling Out Your Application) 

 

এইগুলি আপনোর আই I-589 অযোলিশেেশনর জনয নজর রোখশে প্রশ্ন: 

 

I-589 
 

মবভাে A (Part A) 

 

েকু্তোরে মচঠি পাঠারিাে ঠিকািা  
(Mailing address in the United States) 
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 আপনি যনদ বতে িার্ি আটক োর্কি তাহর্ল আপিাে পত্র পাঠার্িাে ঠিকািা 
নহসার্ব আটক ফ্কর্েে ঠিকািা বযবহাে করুি।  

 

বেে িাি জােীয়ো (Present Nationality) 

 আপিাে িাতীেতা এবং িাগনেকত্ব সািােণত একই হে নকন্তু আপনি যনদ ির্ি 

কর্েি ফ্য এটা আপিাে িিয সনতয িে তাহর্ল আপিার্ক ফ্সটা আর্বদিপর্ত্র 

স্পষ্ট কের্ত হর্ব।  

 

জরন্মে সিয় জােীয়ো এবং িােমেকত্ব  

(Nationality and citizenship at birth) 

 আপনি যনদ অ্িয ফ্কার্িা ফ্দর্ি স্থানেিার্ব স্থািান্তনেত হর্ে োর্কি এবং 

িাগনেকত্ব ফ্পর্ে োর্কি তাহর্ল আপিাে বতে িাি িাতীেতা ফ্ের্ক ির্েে 

সির্েে িাতীেতা নিন্ন হর্ত পার্ে।  

 

আপিাে জামেেে বা উপজােীয় যোষ্ঠী (Your Ethnic or Tribal Group) 

 আপিাে নির্িে ফ্দর্ি আপনি নক ফ্কািও নিনদেষ্ট সাংসৃ্কনতক ফ্গাষ্ঠীে অ্ন্তিুে ক্ত? 

ফ্যিি ইোর্িে িািুর্েো অ্যানসনেোি বা গুোর্তিালাে িািুর্েো নকি হর্ত 

পার্েি।  

 

আপিাে ধিেমবশ্বাস (Your religion) 

 আপনি নক ফ্কািও ির্িে নবশ্বাস কর্েি? যনদ কর্েি তাহর্ল এটি ফ্সই বার্ক্স নলখুি 

ফ্যটির্ত আপিাে িিীে পনেনচনত সম্বর্ে নিজ্ঞাসা কো হর্ের্ে। এই প্রশ্নটি 

আপিাে প্রিাি িিে (ফ্যিি ইহুনদ, নিিাি, ফ্ব ে, িুসনলি ইতযানদ) এবং ফ্সই 

সর্ে আপনি ফ্সই ির্িেে ফ্কািও নিনদেষ্ট অ্ংর্িে অ্ন্তিুে ক্ত নকিা (ফ্যিি 

অ্র্েোডক্স, কপটিক নিিাি ইতযানদ) উিে সম্বর্ে নিজ্ঞাসা কর্ে।  

 

অপসােরেে প্রমিয়া (Removal proceedings) 

 আপনি এখি নবতাড়র্িে প্রনিোে আর্েি যার্ক অ্পসাের্ণে প্রনিোও বলা 
হে। ফ্সই বাক্সটি ফ্চক করুি ফ্যটির্ত হযাাঁ ফ্লখা আর্ে। আপনি যনদ এে আর্গ 

কখর্িা নবতাড়ি প্রনিোে ফ্ের্ক োর্কি তাহর্ল ফ্সটিও নলখুি।  

আপিাে মিরজে যদি যথরক সবেরিষ প্রস্থাি এবং েকু্তোরে প্ররবি 
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(Your most recent departure from your country and entry into the 

U.S.) 

 আপনি যনদ অ্িুিনত োড়া বা ফ্বআইনিিার্ব প্রর্বি কর্ে োর্কি তাহর্ল "ফ্িা 
ইন্সর্পকিি" (পেীিা োড়া) নলখুি এবং ফ্যখার্ি "I-94 িম্বে" নিজ্ঞাসা কো 
হর্ের্ে ফ্সখার্ি "প্রর্যািয িে" নলখিু। আপিার্ক আপনি অ্িযািয ফ্যসিস্ত সিে 

যুক্তোর্ষ্ট্র প্রর্বি কর্ের্েি ফ্যিি যখি আপনি অ্িযািয ফ্দর্ি ফ্গনের্লি 

ফ্সগুর্লাও তানলকািুক্ত কের্ত হর্ব। আপিাে যনদ সঠিক তানেখগুনল ির্ি িা 
োর্ক তাহর্ল নবচােকর্ক আপনি নিনিত িি িািার্িাে িিয "প্রাে/িাগাদ" 

নলখুি।  

 

আপমি যকাি ভাষা সবরচরয় ভারলাভারব বলরে পারেি।  
(Which language you speak best) 

 আপনি যনদ অ্র্িকগুনল িাো বলর্ত পার্েি তাহর্ল ফ্কািটি আপনি সবর্চর্ে 

িার্লািার্ব বলর্ত এবং ব ুর্ত পার্েি ফ্সটি নলখুি। আপনি যনদ আপিাে 

িাোে ফ্কািও নিনদেষ্ট উপিাোে কো বর্লি তাহর্ল ফ্সটিও উর্িখ করুি। 

ইংোনি একিাত্র তখনি উর্িখ কের্বি যনদ আপনি নবচাের্কে সর্ে ইংোনির্ত 

কো বলর্ত 100% স্বেন্দ হি।  

 

মপোিাোে অবস্থাি (Parents’ location) 

 যনদ আপিাে নপতািাতাে একিি বা উিে িতৃ হি তাহর্লও তার্দে উর্িখ 

কের্ত হর্ব। "অ্বস্থাি" অ্ংর্ি "িৃত" নলখুি।  

 

মবভাে B (Part B) 

 

স্বািী/স্ত্রী এবং সন্তািরদে িাি (Spouse and children’s names) 

 আপনি যনদ নববানহত হি এবং/অ্েবা সন্তািানদ োর্ক তাহর্লই এই নবিাগটি 

পূেণ কের্বি। যনদ ির্িে আপিাে সব সন্তাির্দে িিয যর্েষ্ট িােগা িা োর্ক 

তাহর্ল আপনি ির্িেে নবপেীত পৃর্ষ্ঠে "সানির্িন্ট িিে A" বা আপিাে িাি, A 

িম্বে এবং স্বািে সহ একটি খানল পৃষ্ঠা বযবহাে কের্ত পার্েি। 
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 আপিাে স্বািী/স্ত্রী বা সন্তািো যনদ ইনতির্িযই আইিত িযোদা (অ্েোৎ তাো 
যুক্তোর্ষ্ট্রে িাগনেক বা আইিত স্থােী বসবাসকােী) োকাে কাের্ণ আর্বদর্িে 

অ্ংি িা হি তাহর্ল "অ্িযািয কােণ"-এ টিক নচহ্ন নদি এবং বার্ক্স ফ্সটা বযাখযা 
করুি।  

 

মবভাে C (Part C) 

এটা আপিাে আর্বদর্িে সবর্চর্ে গুরুত্বপূণে অ্ংি। এই অ্ংিটি পেূণ কোে আর্গ 

আপিাে এই পযার্কর্টে "আপিাে দাবী সম্বর্ে নচন্তািাবিা কো" নবিার্গে প্রর্শ্নে 

উির্ে আপনি যা নলর্খর্েি ফ্সটা ফ্দর্খ নির্ত পার্েি। এোড়াও আপিাে নির্িে 

কানহিী ফ্ঘােণা নহসার্ব আলাদা কর্ে নবর্বচিা নলখর্ত চাইর্ত পার্েি। 

 
আপনি যনদ একটি পৃেক ফ্ঘােণা ফ্লর্খি তাহর্ল নবিাগ C এে প্রর্শ্নে উির্ে একটি 

সংনিপ্ত নববেণ নলখিু এবং "অ্িুগ্র্হ কর্ে ফ্ঘােণা ফ্দখুি" নলখুি যার্ত নবচােক 

িাির্ত পার্েি ফ্য আপিাে সম্পূণে কানহিী ফ্ঘােণাে আর্ে। 

 

যিোে ভয় (Fear of Return) 

 আপনি ফ্কি আপিাে নির্িে ফ্দর্ি নির্ে ফ্যর্ত িে পার্েি ফ্সটা বলিু। 

আপনি আপিাে িানত, িিে, িাতীেতা, োিনিনতক িতািত িানক 

সািানিক ফ্গাষ্ঠীে কাের্ণ নির্ে ফ্যর্ত িে পার্েি ফ্সটা বলর্ত িুলর্বি 

িা।  

 

আপিাে মিরজে যদি এবং েকু্তোরে যগ্রপ্তাে হওয়া  
(Arrests in your home country and the US) 

 আপিার্ক আপিাে নির্িে ফ্দর্ি আপিাে ফ্য নিনদেষ্ট সিসযা হর্েনেল (ফ্য 

দবুেযবহাে বা নিযোতি আপনি ফ্িাগ কর্ের্েি) এবং ফ্সই সর্ে যুক্তোর্ষ্ট্র 

আপিাে যনদ ফ্কািও অ্পোিিূলক ইনতহাস ফ্ের্ক োর্ক ফ্সটা, এই দরু্টাই 

অ্ন্তিুে ক্ত কের্ত হর্ব।  

 

আপিাে যিোে ভীমে (Your fear of return) 

 নিনদেষ্টিার্ব িিাক্ত করুি ফ্য আপনি নকর্সে িে পার্েি এবং আপনি 

আপিাে নির্িে ফ্দর্ি নির্ে ফ্গর্ল আপিাে কী ঘটর্ব।  
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অিয যকািও যদরি আইমি িেোদা (Legal status in another country) 

 আপনি যনদ অ্িয ফ্কািও ফ্দর্ি স্থােী িেণােীে িযোদা ফ্পর্ে োর্কি তাহর্ল 

ফ্সটা আপিার্ক এখার্ি উর্িখ কের্ত হর্ব।  

 

মবভাে D (Part D) 

 এই প্রশ্নগুনল আপিাে "আশ্রে", "অ্পসাের্ণে নিবনৃি", এবং "CAT"-ে ফ্যাগযতা 
সম্বর্ে তেয প্রাপ্ত কর্ে। ফ্সগুনলে সবকটিে সম্পূণেিার্ব উিে নদি।  

 

মবভাে E (Part E) 

 এখার্ি আপনি স্বািে কের্বি এবং িপে কর্ে বলর্বি ফ্য আপনি যা নলর্খর্েি সব 

সতয এবং সঠিক। ির্ি োখর্বি, আপনি যনদ িার্িি ফ্য আপনি নিেযা সম্বনলত 

একটি আর্বদিপত্র িিা নদর্েি তাহর্ল আপনি নবতাড়ি ফ্ের্ক ফ্কািও প্রকাে 

অ্বযাহনতে ফ্যাগয হর্বি িা।  

 

মবভাে F (Part F) 

 এই অ্ংিটি একিাত্র তখনি পেূণ কের্বি যখি অ্িয ফ্কািও বযনক্ত আপিার্ক 

আর্বদিপত্র পূেণ কের্ত সাহাযয কের্বি।  

 

মবভাে G (Part G) 

 এই নবিাগটি নবচাের্কে সাির্ি পূেণ কের্ত হর্ব। 

 

 

সংরোজিী 2: আপিাে দাবী সম্বরে মচন্তাভাবিা কো 
(Appendix 2: Thinking About Your Claim) 

 

আিাে আশ্রয়, মিবমৃি বা অেযাচারেে মবরুরে সির াো পাওয়াে যচষ্টা কোে 

কােেগুমল 

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

Against Torture:) 

 
আনি আিাে নির্িে ফ্দি ফ্কি ফ্ের্ড়নেলাি? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
আনি কার্দে ফ্ের্ক িে পানে? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
আনি তার্দে ফ্ের্ক িে ফ্কি পানে? তাো ফ্কি আিাে বা আিাে িত অ্িযািযর্দে িনত 

কের্ত চাে? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
আনি যনদ নির্ে যাই তাহর্ল তাো আিাে সর্ে কী কের্ব বর্ল আিাে ির্ি হে? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
আনি ফ্য নির্ে এর্সনে ফ্সটা তাো নকিার্ব িাির্ত পাের্ব বর্ল আিাে ির্ি হে? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
অ্িয কার্দে তাো এখি হুিনক নদর্ে বা কার্দে সর্ে দবুেযবহাে কের্ে? তাো নক আিাে 

িত িািুে (িানত, িিে, িাতীেতা ইতযানদে নদক ফ্ের্ক?) আনি এটা নকিার্ব িানি? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

আিাে অেীরেে অমভজ্ঞো (My experiences in the past) 
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নবচাের্কে কার্ে আপিাে কানহিী বুন র্ে বলাে সবর্চর্ে কাযেকে পেনত হল আপিাে 

সর্ে যা ঘর্টর্ে তাে উদাহেণ ফ্দওো। আপিাে দাবীে সর্ে সম্পনকে ত নিনদেষ্ট ফ্য 

অ্নিজ্ঞতাগুনল আপিাে হর্েনেল ফ্সই সম্বর্ে িাবিু, ফ্যিি সুনিনদেষ্টিার্ব যখি আপিার্ক 

ফ্কািও নিনদেষ্ট বযনক্ত বা দল আিিণ কর্েনেল বা হুিনক নদর্েনেল। আপিাে যনদ নিগ্র্র্হে 

অ্র্িক অ্নিজ্ঞতা ফ্ের্ক োর্ক তাহর্ল সবর্চর্ে নিকৃষ্টগুনলে কো নচন্তা করুি বা ফ্সই 

সির্েে কো যা আপনি নবচােকর্ক সবর্চর্ে ফ্বনি িািার্ত চাি। এবাে নবচাের্কে প্রর্শ্নে 

নবস্তানেত তেয সহ উিে ফ্দওোে িিয নির্ির্ক আপিাে আর্গে অ্নিজ্ঞতা সম্বর্ে নির্চে 

প্রশ্নগুনল নিজ্ঞাসা করুি: 

 
অ্নিজ্ঞতা 1:  

 
তানেখ: _______________ স্থাি:_____________________________________________________ 

 
আপিাে সর্ে কী ঘর্টনেল? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  
 
আপিাে সর্ে এটা ফ্ক কর্েনেল? (ফ্যিি সেকাে, পুনলি, নবর্দ্রাহী, িিীে ফ্গাষ্ঠী ইতযানদ...) 

আপনি নকিার্ব তার্দে িিাক্ত কের্ত পাের্লি? 

___________________________________________________________________________________ 
 
তাো ফ্কি আপিার্ক হুিনক নদনেল বা আপিাে সর্ে দবুেযবহাে কেনেল? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
তাো যখি আপিার্ক হুিনক নদনেল বা আঘাত কেনেল তখি তাো কী বর্লনেল? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
আপনি কী কর্ে িাির্লি ফ্য তাো নিনদেষ্টিার্ব আপিার্ক লিয কর্েনেল?_______ 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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তাো পাাঁচটিে ির্িয ফ্কাি কােণটিে িিয আপিার্ক লিয কর্েনেল? ফ্সটির্ত ফ্গাল দাগ 

নদি ফ্যটা প্রর্যািয: িানত   /   িিে   /   িাতীেতা   /   সািানিক ফ্গাষ্ঠী   /   োিনিনতক 

িতািত 

আপনি কী কর্ে িাির্লি?_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
অ্িয আে কার্ক তাো হুিনক নদর্ের্েি বা দবুেযবহাে কর্ের্ে, যনদ ফ্কউ োর্ক? 

____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
অ্নিজ্ঞতা 2:  

 
তানেখ: _______________ স্থাি:____________________________________________________ 

 
আপিাে সর্ে কী ঘর্টনেল? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  
 
আপিাে সর্ে এটা ফ্ক কর্েনেল? (ফ্যিি সেকাে, পুনলি, নবর্দ্রাহী, িিীে ফ্গাষ্ঠী ইতযানদ...) 

আপনি নকিার্ব তার্দে িিাক্ত কের্ত পাের্লি? 

___________________________________________________________________________________ 
 
তাো ফ্কি আপিার্ক হুিনক নদনেল বা আপিাে সর্ে দবুেযবহাে কেনেল? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
তাো যখি আপিার্ক হুিনক নদনেল বা আঘাত কেনেল তখি তাো নক বর্লনেল? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

আপনি কী কর্ে িাির্লি ফ্য তাো নিনদেষ্টিার্ব আপিার্ক লিয কর্েনেল?_______ 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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তাো পাাঁচটিে ির্িয ফ্কাি কােণটিে িিয আপিার্ক লিয কর্েনেল? ফ্সটির্ত ফ্গাল দাগ 

নদি ফ্যটা প্রর্যািয: িানত   /   িিে   /   িাতীেতা   /   সািানিক ফ্গাষ্ঠী   /   োিনিনতক 

িতািত 

আপনি কী কর্ে িাির্লি?_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
অ্নিজ্ঞতা 3:  

 

তানেখ: _______________ স্থাি:____________________________________________________ 

 
আপিাে সর্ে কী ঘর্টনেল? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  
 
আপিাে সর্ে এটা ফ্ক কর্েনেল? (ফ্যিি সেকাে, পুনলি, নবর্দ্রাহী, িিীে ফ্গাষ্ঠী ইতযানদ...) 

আপনি নকিার্ব তার্দে িিাক্ত কের্ত পাের্লি? 

___________________________________________________________________________________ 
 
তাো ফ্কি আপিার্ক হুিনক নদনেল বা আপিাে সর্ে দবুেযবহাে কেনেল? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
তাো যখি আপিার্ক হুিনক নদনেল বা আঘাত কেনেল তখি তাো কী বর্লনেল? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
আপনি কী কর্ে িাির্লি ফ্য তাো নিনদেষ্টিার্ব আপিার্ক লিয 
কর্েনেল?___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 



  © FIRRP- সর্বশেষ আপশেট অশটোর্র 2018 29 

তাো পাাঁচটিে ির্িয ফ্কাি কােণটিে িিয আপিার্ক লিয কর্েনেল? ফ্সটির্ত ফ্গাল দাগ 

নদি ফ্যটা প্রর্যািয: িানত   /   িিে   /   িাতীেতা   /   সািানিক ফ্গাষ্ঠী   /   োিনিনতক 

িতািত 

আপনি কী কর্ে িাির্লি?_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
অ্িয আে কার্ক তাো হুিনক নদর্ের্েি বা দবুেযবহাে কর্ের্ে, যনদ ফ্কউ োর্ক? 

____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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সংরোজিী 3: সামভে রসে সাটিে মিরকট  

(Appendix 3: Certificate of Service) 
 
 

আপমি েমদ আদালরে ICE অযাটমিে এবং মবচােকরক িমথগুমল যদি োহরল 

মিম্নমলমখে সাটিে মিরকটটি বযবহাে করুি।  
(Use the following certificate if you will give the documents to the ICE 

attorney and the judge in court.) 

 
আনি, ________________________ (এখার্ি আপিাে িাি) এতদ্দ্বাো প্রতযােি কেনে ফ্য 

আনি নির্চ উনিনখত তানের্খ হার্ত কর্ে এই িনেে একটি কনপ ICE-এে প্রনতনিনির্ক প্রদাি 

কর্েনে। 

 
স্বািনেত:  

 
তানেখ: 

 

আপমি েমদ শুিামিে আরে ICE অযাটমিে এবং মবচােকরক িমথগুমল যিইল করেি 

োহরল মিম্নমলমখে সাটিে মিরকটটি বযবহাে করুি।  
(Use the following certificate if you will mail the documents to the ICE 

attorney and judge before the hearing.) 

 
আনি, ________________________ (এখার্ি আপিাে িাি) এতদ্দ্বাো প্রতযােি কেনে ফ্য 

আনি নির্চে তানের্খ ICE নলটির্গির্িে িিয এই িনেে একটি কনপ 

_________________________________-এ ফ্িইল কর্েনে। 

(আপনি ফ্য আটক ফ্কর্ে আর্েি তাে ICE অ্নির্সে ঠিকািা নলখিু)। 

 

স্বািনেত:  

 
তানেখ: 
 
 
 



  © FIRRP- সর্বশেষ আপশেট অশটোর্র 2018 31 

সংরোজিী 4: অিুবারদে িিুিা সাটিে মিরকট  

(Appendix 4: Sample Certificate of Translation) 

 
 

আনি, ________________________(অ্িুবাদর্কে িাি) প্রতযােি কেনে ফ্য আনি এই িনেটি 

ফ্সটিে আসল িাোে ফ্ের্ক ইংোনির্ত অ্িুবাদ কোে িিয ফ্যাগয এবং আিাে সািেেয 
অ্িুযােী অ্িুবাদটি সতয এবং সঠিক। 

 
অ্িুবাদর্কে স্বািে  

তানেখ 


