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বন্ড কক? (What is a Bond?) 

 একজন কবচারক আনানক আটক ককন্দ্র কেনে যাওয়ার অনুমকি প্রদান করনি ানরন যকদ আকন অর্থ প্রদান 
কনরন,             য় ,                                                          (       

                                               )                                       

                         ন ,                                  চিলত ালযন,                   
                             
 

 আকন যকদ বনন্ডর জনয কযাগ্য হন িাহন আনানক অবলযই প্রদলথন করনি হনব কয, 

 আচন এভন একজন ফযচি নন,                                           
 আচন  বচফলযলত আনায ভস্ত আিারলতয শুনাচনলত উচিত থাকলফন। 

 

আকন কবচারকনক আনার বনন্ডর করমাণ কমাননার জনয অনুনরাধ জানানি ানরন।  
(You Can Ask The Judge to Reduce the Amount of Your Bond) 

1. একটি বন্ড শুনাকনর জনয অনুনরাধ করুন 

 আনায প্রথভ শুনাচনলত চফিাযলকয কালে একটি ফন্ড শুনাচনয অনুলযাধ জানান অথফা 
 আচন একটি ফন্ড শুনাচন িান জাচনলয় অচবফান আিারলতয কালে একটি ফাতয া াঠান। 

 

2.                                            আনায চযফায,        ,           ,     
                                                       : 

 a.  সমর্থন ত্র কনেন। ভথযন ত্র অফযই: 
 ইংলযচজলত লরখা (                  )          

 “Dear Honorable Immigration Judge” ("                         ")                  

 আনায ুলযা নাভ এফং নািকযণ ংখযা ("A    ")               

 লরখলকয ঠিকানা এফং অচবফালনয অফিা অন্তবুয ি কযলত লফ 

 আচন লকন একজন বালরা ফযচি এফং বচফলযলত আনায ভস্ত আিারলতয শুনাচনয জনয আচন 
অচবফান আিারলত প্রতযাফতয ন কযলফন ফলর লকন আনায ওয চফশ্বা যাখা মায় লটা ফযাখযা কযলত 
লফ। 

 মচি লরখক আনালক থাকায জায়গা এফং খাফায চিলয় াাময কলযন তালর লটাও চিঠিলত উলেখ 
কযলত লফ 

 

b. আনার বন্ড শুনাকনর জনয সােযপ্রমাণ সংগ্রহ করুন। াক্ষ্যপ্রভালণয ভলধয থাকলত ালয: 

 জলেয াটিয চপলকট,                   ,                                                        
                                      

 আনায স্বাভী/                                                                   

    চপলকলটয প্রচতচরচ 

 িাকচযয লফতলনয স্টাফ 

 আচন লম আনায কয প্রিান কলযন তায প্রভাণ 

 আচন মচি লকানও ক্লা ম্পূণয কলয থালকন তালর তায াটিয চপলকট 
 অনয লমলকালনা তথয মা প্রিযন কলয লম আনায মুিযালে লিনাজানা আলে এফং আচন একজন বালরা 
ফযচি 

ি
র্য

 
ত্র 
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3.            আনার সােযপ্রমাণ উস্থান করুন। 

 আনায ফকটি ভথযন ত্র এফং অনযানয নচথলত্রয চতনটি কলয কচ ততচয করুন। 

 লম ভস্ত ফযচিযা ভাভরায় আনালক ভথযন কলযন এফং আইনত মুিযালে অচবফান ভমযািা আলে তালিয 
আনায লয় াক্ষ্য লিওয়ায জনয অনুলযাধ জানান। তাযা আিারলত আলত ালযন এফং চফিাযলকয লে 
কথা ফরলত ালযন অথফা লটচরলপালন চফিাযলকয লে কথা ফরলত ালযন। 

 

আকন যকদ আনার বন্ড প্রদান কনরন। (If You Pay Your Bond) 

 আকন যকদ আনার বন্ড প্রদান কনরন িাহন কবচারক আনার মামাটি আটক ককনন্দ্রর বাইনরর ককানও 
অকিবাসন আদানি স্থানান্তকরি করনবন। আচন মচি অনয লকানও লস্টলট ফফা কলযন তালর আচন 
আনায ভাভরাটি চফিাযকলক লই লস্টলট িানান্তচযত কযায জনয অনুলযাধ জানালত ালযন। আনায চযফচতয ত 
ঠিকানা অচবফানলক আিারত এফং চডাটয লভন্ট অপ লাভরযান্ড চচকউচযটিলক লিওয়া গুরুত্বূণয।  

 

 বনন্ডর অধীনন আটক ককন্দ্র কেনে যাওয়া কবিােন কর্নক সুরো প্রদান কনর না, এবং এটা যুক্তরানে কাজ করার 

অনুমকি নয়। 


