
‘সামারি রিমুভ্যাল প্ররসর িংস’ ও ‘রিয়াি ইন্টািরভ্উজ’ রির্দে রিকা (Bengali) 
আসুন, বহিষ্কার পদ্ধহি ও প্রহিয়া সম্পর্কে  একটু আর্ াচনা কর্র ননওয়া যাক, যার মর্যে আপহন ইহিমর্যেই 

থাকর্ি পার্রন। অহিবাসন সংিান্ত সাযারণ আদা ি–গ্রািে প্রহিয়া ছাড়াও আপনার এই পহরহিহির্ি আপনার 

সামর্ন হিনটি প্রযান পথ ন া া আর্ছ। এগুহ র্ক ব া িয় ‘িাৎক্ষহণক বহিষ্কার’, ‘বহিষ্কার্রর পুনবেিা ’ এবং 
‘প্রশাসহনক বহিষ্কার’। এক এক কর্র এগুহ  সম্পর্কে  নের্ন ননওয়া যাক। 

তাৎক্ষরিক বরিষ্কাি 

অনমুহি ছাড়া এবং কর্য়কটি শিে  পূরণ না কর্রই নদর্শ প্রর্বশ কর্র থাকর্  মাহকে ন যুক্তরাষ্ট্র নথর্ক 

সরকাহরিার্ব কাউর্ক বার কর্র নদওয়ার পদ্ধহিই ি  ‘িাৎক্ষহণক বহিষ্কার’। একেন অহিবাসন সংিান্ত 
আহযকাহরকই (নকানও হবচারক নন) কারও হবরুর্দ্ধ এই িাৎক্ষহণক বহিষ্কার প্রহিয়া শুরু করর্ি পার্রন। 
এর্ক্ষর্ে অহযকাংশ বেহক্তর্কই নকানও অহিবাসন হবচারর্কর সামর্ন উপহিি ির্ি িয় না। 

I) কী করে বুঝরবন, আপনন তাৎক্ষনিক বনিষ্কাে প্রনিয়াে মরযে পরেরেন নক না?  

আপহন িাৎক্ষহণক বহিষ্কার প্রহিয়ার মর্যে পর্ড়র্ছন ি নই বঝুর্বন যহদ আপহন অ্োরেে সেকশন 235(b)(1)  
এে অ্ন্তর্গত ফমগ I-867A/B প্রহিয়ার ি ফনামার নহথ অথবা ফমগ I-860, তাৎক্ষনিক বনিষ্কারেে অ্র্গ ারেে 
নবজ্ঞনি নপর্য় থার্কন, অথবা সরকার যহদ বর্  মাহকে ন যুক্তরার্ষ্ট্র প্রর্বর্শর সমর্য় আপনার্ক নগ্রপ্তার করা ির্য়হছ   

  নকানও সীমান্ত নচকপর্য়র্ে, 
  নকানও আন্তেে াহিক হবমানবন্দর্র, 
  সমরু্ে, অথবা 
  মাহকে ন সীমার্ন্তর কার্ছ, এবং আপহন যহদ প্রমাণ হদর্ি না পার্রন নয যুক্তরার্ষ্ট্র ১৪ হদর্নরও নবহশ সময় যর্র 

আর্ছন। 

II) তাৎক্ষনিক বনিষ্কাে প্রনিয়ায় আত্মপক্ষ েমর্গরন আপনন কী কী যনুি সেখারত পারেন?  

১) সেরশ সফোে ভয় আরে আপনার। 

 ক) এই আশঙ্কা প্রকাশ করর্  আপনার্ক হবশ্বাসর্যাগ্ে িীহি–সাক্ষাৎকার যরর্নর একটি ফমে বা ফমগ M-444, 

নবশ্বােরযার্ে ভীনত–োক্ষাৎকাে েম্বরে তর্ে নদওয়া ির্ব। এই ফমে পূরণ করার পর্র আশ্রয়োতা আনযকানেক 

োক্ষাৎকারেে মাযের্ম বঝুর্ি চাইর্বন, নদর্শ হফরর্  সহিেই আপনার নকানও ভরয়ে কারণ আর্ছ হকনা। 

২) আপহন দাহব করর্ি পার্রন নয, মানকগ ন যিুোরে র্াকাে ববয মযগাো ইনতমরযেই আরে আপনাে। 
নযমন, মাহকে ন নাগ্হরকত্ব, ববয িায়ী বসবাসকারী (হগ্রন কার্ে  প্রাপক) অথবা শরণাথী/ আশ্রয়প্রাথীর মযোদা আপনার 

আর্ছ। 



 ক) আপহন এই দাহব োনার্  অহিবাসন আহযকাহরক হনর্ের্দর নরকর্ে  ন েঁর্ট নদ র্বন আপনার দাহব সঙ্গি 

হকনা। নকানও প্রামািে নহথ না হম র্  

i অঙ্গীকার হনর্য় আপহন একটি শপথবাকে নরকর্ে  করার্ি পারর্বন। 

ii আহযকাহরক আপনার্ক িাৎক্ষহণক বহিষ্কার্রর হনর্দেশ হদর্ি পারর্বন, এবং 

iii আপনার হবষয়টি একেন হবচারক পযোর্ াচনা করে সেখরবন। 

৩) আপহন নবাঝার্ি পার্রন নয আপহন U অথবা T হিসা–মযোদা পাওয়ার নযাগ্ে। অবশে এটি প্রমাণ করা 

কঠিন।[আপনার হনর্ের GO হিপ্ট নথর্ক U এবং T হিসা অ-অহিবাসন হিহি সম্বর্ে িথে এ ার্ন প্রহবষ্ট 

করুন|] 

(III) আপনাে সক্ষরে আত্মপক্ষ েমর্গরনে এই যনুিগুনি র্াকরি  কী কেরবন?  

1) নকানও অহিবাসন অথবা বহিষ্কার আহযকাহরকর্ক িা অ্নবিরম্ব োনান|আহযকাহরর্কর হনর্ের িথোহদ যিটা 

সম্ভব সহবস্তার িােঁর্ক োনান। 

2) সািাযে নপর্ি কথা ব নু নকানও অ্নভবােন নবষয়ক আইনজীবী অথবা আমারেে মরতা সকানও আইনন 

েংর্ঠরনে সর্ঙ্গ। 

3) সেনে কেরবন না, কারণ িাৎক্ষহণক বহিষ্কার প্রহিয়া  ুব শীঘ্রই কাে কর্র। 

(IV) তাৎক্ষনিক বনিষ্কারেে মুরখ পেরি আপনন নক োো সপরত পারেন? 

হবষয়টি অর্নক হকছুর উপর্র হনিে র করর্ছ। 

বন্ড: মাহকে ন যুক্তরার্ষ্ট্র প্রর্বর্শর পর্র যরা পর্ড় থাকর্  আপহন বরে ছাড়া নপর্ি পার্রন। সাযারণি বন্ড নপর্ি 

অহিবাসন হবচারর্কর কার্ছ আহেে  োনার্ি িয়। যহদ মর্ন কর্রন আপহন বন্ড পাওয়ার নযাগ্ে, িাির্  নকানও অোটহনের 

সর্ঙ্গ কথা ব র্ি পার্রন, হকংবা এই অহযর্বশর্নর পর্র বেহক্তগ্িিার্ব আমার সর্ঙ্গ কথা ব র্ি পার্রন। 

পোর্রা : যহদ নকানও প্রর্বশ–বন্দর্র হনর্ের্ক উপিাহপি কর্র থার্কন, িাির্  আপহন পোর্রা  নপর্ি পার্রন। হনর্ের নদর্শ 

নফরার নক্ষর্ে আপনার ির্য়র কারণ োনার্  আপনার্ক িিক্ষণ আটক থাকর্ি ির্ব যিক্ষণ না নকানও আশ্রয়দািা 

আহযকাহরর্কর সর্ঙ্গ আপনার হবশ্বাসর্যাগ্ে–িীহি সাক্ষাৎকারটি না ির্ে। যহদ সরকার হির কর্রন নয আপনার 

একটি হবশ্বাসর্যাগ্ে িীহির কারণ আর্ছ িাির্   আপহন পোরোরি ছাড়া নপর্ি পার্রন। পোর্রার্ র আহেে  োনার্নার 

পর্র আপনার্ক “পোেি অ্োর্ভাইজি অ্েে নশনর্উনিং সনাটিনফরকশন” ফমেটি নদওয়া ির্ব। এই ফর্মেই ব া 
থাকর্ব নকান িাহর  নথর্ক আপনার পোর্রার্ র অনরু্রাযটি হবর্বচনা করা ির্ব এবং পোর্রার্ র সমথের্ন 
আপহন কী কী সাক্ষেপ্রমাণ হদর্য়র্ছন। 



আপনার বহিষ্কার সংিান্ত আহযকাহরক িােঁর হসদ্ধান্ত হনর্ি এবার আপনার সর্ঙ্গ আপনার পোর্রা –আহেে  হনর্য় 
কথা ব র্বন। আপনার যহদ আরও সময় প্রর্য়ােন িয়,  িা োনান। বহিষ্কার আহযকাহরক োনর্ি চাইর্বন 
আপনার্ক নয ার্ন আটক করা ির্য়র্ছ িার বাইর্র পহরহচি নকউ আর্ছন হক না, যােঁর সর্ঙ্গ আপহন থাকর্ি 
পার্রন। নসই বেহক্ত সম্পর্কে ও  ুেঁটিনাটি িথে োনর্ি চাইর্বন বহিষ্কার আহযকাহরক। এি হকছুর পর্রও অবশে 
সরকার আপনার্ক পোর্রা  বর্ন্ডর হফ হদর্ি ব র্ি পার্রন। 

মানহবকিার কারর্ণ পোর্রা : যহদ আপনার্ক হবশ্বাসর্যাগ্ে িীহির হশকার বর্  মর্ন করা না–ও িয়, নসর্ক্ষর্েও আপহন 

মানহবকিার কারর্ণ পোর্রার্ র আর্বদন োনার্ি পার্রন। মানহবকিার কারর্ণ পোর্রা  ি  হবর্শষ এক যরর্নর মহুক্ত 

প্রহিয়া এবং এ নকব  নবরশষ সকানও সক্ষরেই মঞ্জরু করা ির্য় থার্ক, য ন আপনার্ক মহুক্ত নদওয়ার জরুনে কােি 

থার্ক। নযমন যরুন, আপহন অন্তঃসত্ত্বা, হকংবা এমন নকানও আপৎকা ীন নরার্গ্ িুগ্র্ছন যার হচহকৎসা আটক নকর্ের 

বাইর্রই সম্ভব। যহদ মর্ন কর্রন মানহবকিার কারর্ণ আপহন পোর্রা  পাওয়ার নযাগ্ে, আ াদািার্ব এ হনর্য় আপনার 

সর্ঙ্গ আমরা কথা ব র্ি পাহর। 

(V) তাৎক্ষনিক বনিষ্কারেে পনেিাম 

িাৎক্ষহণক বহিষ্কার প্রহিয়ার মাযের্ম আপনার্ক বহিষৃ্কি করা ির্  মানকগ ন যিুোরে আপনন পেবতী পাাঁচ বেে 

নকংবা তােও সবনশ েমরয়ে মরযে আে নফেরত পােরবন না। 

রবশ্বাসর্ াগ্য ভ্ীরত সাক্ষাৎকাি 

আপহন যহদ িাৎক্ষহণক বহিষ্কার প্রহিয়ার মর্যে থার্কন এবং আপনার DHS–নক োনান নয নদর্শ নফরার নক্ষর্ে আপহন 
িীি, ির্ব আপনার্ক আশ্রয়দািা আহযকাহরর্কর কার্ছ নবশ্বােরযার্ে ভীনত োক্ষাৎকাে হদর্ি ব া ির্ি পার্র। 

এটা মর্ন রা া েরুহর নয হবশ্বাসর্যাগ্ে িীহি সাক্ষাৎকার এর্ক্ষর্ে শুযুমাে একটি প্রাথহমক পদর্ক্ষপ। নয আহযকাহরর্কর 
সর্ঙ্গ আপহন কথা ব র্ছন, হিহনই হনযোরণ করর্ি পার্রন আপহন নকানও হবচারর্কর সামর্ন হনর্ের হবষয়টি উপিাপন 
করর্ি পার্রন হকনা;  িােঁরা হনর্েরা আপনার হবষয়টির হনষ্পহি করর্ি পার্রন না। হবশ্বাসর্যাগ্ে িীহি সাক্ষাৎকার্র 

সামনা–সামহন অথবা হিহর্ও/ নটহ র্ফার্ন আপনার্ক প্রশ্ন করর্ি পার্রন আশ্রয়দািা আহযকাহরক। ি নই আপহন 

আশ্রয়দািা আহযকাহরকর্ক োনার্ি পার্রন আপনার নকানও নদািাষী সিায়র্কর দরকার আর্ছ হকনা। ইংর্রহে যহদ 
আপনার প্রথম িাষা না িয়, আপহন একেন নদািাষীসিায়ক চাইর্িই পার্রন, যার্ি আপনার বক্তবে হনর্য় নকানও িু  
নবাঝাবহুঝ না িয়। যহদ নদািাষীসিায়কর্ক হনর্য় আপনার নকানও সমসো থার্ক, অথবা পরস্পর্রর কথা  িা িার্ব  

না বঝুর্ি পার্রন, সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ আহযকাহরকর্ক োনান। এটি নদ া  ুবই েরুহর নয নদািাষী সিায়ক আপনার বক্তবে 
ঠিকমর্িা অনবুাদ করর্ি পারর্ছন হকনা, নকন না একমাে নসর্ক্ষর্েই আপনার বক্তবে পুর্রাপুহর বঝুর্ি পারর্বন 
আহযকাহরক। 

(I) োক্ষাৎকারেে েময় 



সাযারণিার্ব সাক্ষাৎকার্রর আর্গ্ আপহন নেূনিম ৪৮  ণ্টা প্রিীক্ষা–সময় পার্বন। প্রিীক্ষা–সময় সম্পর্কে  সঠিকিার্ব 

হকছু োনার্না সম্ভব নয়, ির্ব সাক্ষাৎকার্রর সময় নপর্ি আপনার কর্য়ক মাসও ন র্গ্ নযর্ি পার্র। এর্ি নযমন আপনার 

আটক থাকার নময়াদ বাড়র্ব, নিমনই সাক্ষাৎকার্রর েনে প্রস্তুহি ননওয়ার সময়ও নবহশ পার্বন। 

(II) োক্ষাৎকারেে জনে প্রস্তুনত 

মর্ন রা র্বন, নকন বহিষ্কার্র আপনার িয়, িা এই সাক্ষাৎকার্রর মাযের্মই আপহন বো ো করার সুর্যাগ্ পার্বন। 
আশ্রয়দািা আহযকাহরক আপনার ও আপনার পহরবার সম্পর্কে  আপনার্ক প্রশ্ন করর্বন, এবং হনহদেষ্টিার্ব োনর্ি চাইর্বন 
নকন আপহন িয় পার্েন। 

মর্ন রা র্বন, েততাে সর্ঙ্গ যাবিীয় প্রর্শ্নর উির হদর্ি ির্ব। যহদ নকানও একটি প্রর্শ্নর উির আপনার োনা না থার্ক 

হকংবা ঠিকমর্িা মর্ন করর্ি না পার্রন, আন্দার্ে উির নদওয়ার নচষ্টা করর্বন না। আহযকাহরকর্ক ব নু নয আপহন এই 

প্রশ্নটির উির োর্নন না, বা মর্ন করর্ি পারর্ছন না। ির্ব যিটা মর্ন করর্ি পারর্ছন িার সব িথেই োনান (নযমন 
নকানও একটি  টনার সঠিক িাহর  আপনার মর্ন ননই, হকন্তু মর্ন আর্ছ নয  টনাটি হিস্টমার্সর ঠিক আর্গ্ই 
 র্টহছ )। আপনার হবষয়টি প্রমাণ করার েনে প্রর্য়ােনীয় নহথপে যহদ না–ও থার্ক, বক্তর্বে যাবিীয়  ুেঁটিনাটি বহুঝর্য় 

ব নু। পর্র এ সর্বর সমথের্ন প্রমাণ দাহ র্ র সময় আপহন পার্বন। 

হনহিি নিান, আশ্রয়দািা আহযকাহরক নয নদািাষীর্ক নবর্ছ হনর্েন িােঁর সর্ঙ্গ কাে করর্ি আপহন স্বােন্দ নবায 
করর্ছন। আপহন যর্র হনর্িই পার্রন নয প্রথম দফার প্রশ্নাবহ  আপনাে অ্তীত তর্ে সম্পহকে ি। এর মর্যেই থাকর্ব 
আপনার েন্মিাহর , আপনার নদশ, এবং মাহকে ন যুক্তরার্ষ্ট্র আপনার নকানও পাহরবাহরক নযাগ্ার্যাগ্ আর্ছ হকনা, নসই 
সংিান্ত প্রশ্ন। 

সাযারণিার্ব পর্রর যার্পর প্রশ্নাবহ র্ি থাকর্ব হনর্ের নদর্শ নফরার নক্ষর্ে আপনার ির্য়র কারণ সম্পর্কে । আপনার 

ির্য়র কারণগুহ  ব ার পর সাক্ষাৎকার গ্রিণকারী আহযকাহরক আপনার এই সব িীহি সম্পর্কে  আরও  প্রশ্ন করর্বন। 

সম্ভবি আহযকাহরক হেজ্ঞাসা করা করর্বন আপনার নদর্শর সরকাহর আহযকাহরকর্দর িার্ি ননযগাতন বা 
েবুগেবিারেে মরু্ ামহু  আপনার্ক ির্ি ির্য়র্ছ হকনা। 

এর পর্র হেজ্ঞাসা করা ির্ি পার্র আপহন ক নও অ্নেরেে প্রনত অ্তোচাে বা অ্নে সকানও সেরশ সকানও 
অ্পোয করেরেন নকনা, অথবা েন্ত্রােবােীরেে েরে বা কােও নবরুরে নিংোে আশ্রয় সনওয়া সকানও 
সর্াষ্ঠীে েরে আপনাে সকানও েংস্রব আর্ছ হকনা।  

পহরর্শর্ষ আশ্রয়দািা আহযকাহরক আপনার্ক আপনার সাক্ষাৎকার্রর বয়ান পর্ড় নশানার্বন। মর্ন রা র্বন, আপহন নয 

নয কারর্ণ িীি আহযকাহরকর্ক িা ন া সা কর্র ব া দরকার, নকানও নক্ষর্ে িা ব া  ুব কঠিন ির্ ও। কারণ এটিই 
নসই োয়গ্া নয ার্ন আপহন আহযকাহরকর্ক এমন হকছু োনার্ি পার্রন নয হবষর্য় হিহন নকানও প্রশ্ন কর্রনহন। 



(III) এই প্রশ্নগুনিে জনে প্রস্তুত র্াকুন 

এ ন আমরা নসই যরর্নর হকছু প্রশ্ন হনর্য় আর্ াচনা করব নযগুহ  নথর্ক নবাঝা যার্ব আশ্রয়দািা আহযকাহরক ঠিক কী 
োনর্ি চাইর্ছন। আপহন আশ্রয় পাওয়ার উপযুক্ত হকনা, িা এই প্রশ্নগুহ  আপনার্ক বঝুর্ি সািাযে করর্ব। মর্ন 
রা র্বন, আইহন িকে –হবির্কে  েড়ার্না আপনার কাে নয় এবং এই আইহন ির্কে র  াহির্র হনর্ের বয়ান বদ ার্নাও 
আপনার উনচত নয়।  

1) সক আপনার ক্ষহি কর্রর্ছ, আপনার্ক হনযোিন বা অিোচার কর্রর্ছ (অথবা িহবষের্ি করর্ি পার্র) 

ক) েষ্টবে: এ হবষর্য় আপনার বক্তবে সুহনহদেষ্ট িওয়া দরকার। আহযকাহরকর্ক ব নু নয বেহক্ত আপনার ক্ষহি কর্রর্ছ বা 
িহবষের্ি ক্ষহি করার হুমহক হদর্য়র্ছ হিহন নকানও পুহ শ আহযকাহরক হকংবা সরকার্রর েরে অনে নকানওিার্ব যুক্ত 
নকানও বেহক্ত হকনা। মর্ন রা র্বন, আশ্রয় পাওয়ার উপযুক্ত ির্ি নগ্র্  আপনার্ক নদ ার্ি ির্ব নয হনযোির্নর নয আশঙ্কা 

আপহন করর্ছন িা নথর্ক আপনার্ক সুরক্ষা হদর্ি পার্রহন বা নদর্ব না আপনার নদর্শর সরকার। 

2) এটা িারা সকন কর্রর্ছন (করর্ি পার্রন)? 

ক) দ্রষ্টবে: আপহন যহদ আশ্রয় চান, িা ির্  হবষয়টি আপনার সর্ঙ্গ সুহনহদেষ্টিার্ব সম্পৃক্ত িওয়া চাই। হযহন আপনার্ক 
আ াি কর্রর্ছন হিহন িা করর্ছন আপনার জানত, যমগ, জাতীয়তা, োজনননতক মতামত বা সকানও 
সর্াষ্ঠীে েেেে িওয়াে কােরি (সযৌন মরনাভাবাপন্নতা, নিে, প্রনতবেকতা ইতোনে)। 

 ) দ্রষ্টবে: কারণ সম্পর্কে  যর্ার্গই েনুননেগ ষ্ট ির্বন। যহদ বর্  থার্কন আপনার রােননহিক দহৃষ্টিহঙ্গর কারর্ণই আপহন 

অিোচার্রর হশকার, সঠিকিার্ব বো ো করুন আপহন কীিার্ব োনর্ ন এটাই কারণ। নযমন: 

i) আপনার হনযোিনকারী হক হনহদেষ্টিার্ব আপনার্ক আপনার রােননহিক িাবনা সম্পর্কে  হকছু বর্ র্ছন? 

ii) হনযোিনকারী হক নকানও হবর্শষ যরর্নর নপাশাক পর্রহছর্ ন বা িােঁর চুর্ র এমন হবর্শষ নকানও নকিা হছ  হক, 
উদািরণস্বরূপ, যা নথর্ক আপনার মর্ন ির্য়র্ছ ওরা অনে নকানও রােননহিক দর্ র সদসে?  

3) আপনার নদর্শর েেকাে হক আপনার ক্ষহিসাযর্ন নকানওিার্ব যুক্ত হছ ?  

4) সরকার যহদ আপনার ক্ষহিসাযর্ন হ প্ত ির্য় না থার্ক, আপনার নদর্শর সরকার এবং িার পুহ স এ বোপার্র কী 
কর্রহছ ? আপহন হক এ হবষর্য় িার্দর অবগ্ি কর্রহছর্ ন? িারা হক নসই হবষর্য় হকছু কর্রহছ ? িার্ি হক আপনার 
নকান সািাযে িয়? 

5) আপহন হক আপনার নদর্শর অ্নে সকার্াও ননোপরে র্াকরত পার্রন?  

ক) েষ্টবে: এটা ব া যর্থষ্ট নয় নয আপহন নদর্শর অনে নকাথাও নযর্ি পারর্বন না ‘কারণ নস ার্ন আপনার পহরবারর্ক 
আপহন পার্বন না।’ আপনার্ক এটা নদ ার্ি ির্ব নয যহদ আপহন নদর্শর অনে নকাথাও নযর্ি চান, িয়:  



i) যারা আপনার ক্ষহিসাযন কর্রহছ  (বা করর্ি চায়) িারা এ নও নস ার্ন রর্য়র্ছ এবং এ নও আপনার ক্ষহি 
করর্ি চায়; 

ii) যারা আপনার ক্ষহি করর্ব,আপহন নয ার্নই থাকুন িারা আপনার্ক  ুেঁর্ে বার করর্ব। 

আশ্রয়দািা আহযকাহরক এটা ঠিক করর্বন নয আপনার একটি হবশ্বাসর্যাগ্ে িীহির কারণ রর্য়র্ছ, যহদ আপহন নবাঝার্ি 
সক্ষম িন নয অহিবাসন সংিান্ত হবচারর্কর কার্ছ নগ্র্  আপহন আশ্রয় পাওয়ার আর্বদনটি হের্ি হনর্ি পার্রন।  

(IV) আপনাে নবশ্বােরযার্ে ভীনত োক্ষাৎকারেে পরে কী িরব? 

আশ্রয়দািা আহযকাহরকই হনযোরণ করর্বন আপহন আপনার হবশ্বাসর্যাগ্ে িীহির পূণে বো ো হদর্ি নপর্রর্ছন হকনা। হিহন 
যহদ মর্ন কর্রন আপহন বো ো হদর্ি নপর্রর্ছন, িা ির্  আপহন নকানও অহিবাসন হবচারর্কর সামর্ন আশ্রয়, 
তাৎক্ষনিক বনিষ্কােপ্রনতরোয কো, অ্র্বা প্ররেকশন আোে েে কনরভনশন এরর্ইনস্ট েচগ াে  (CAT) 

আর্বদন োনার্নার সুর্যাগ্ পার্বন। 

আশ্রয়দািা আহযকাহরক যহদ মর্ন কর্রন আপনার নকানও হবশ্বাসর্যাগ্ে িীহির কারণ সনই, নসর্ক্ষর্েও আপনার 

অহযকার থাকর্ব নকানও হবচারকর্ক হদর্য় আশ্রয়োতা আনযকানেরকে নেোন্ত পুনহবের্বচনা চাওয়াে। আপহন এই 
পুনহবের্বচনা চাইর্  নকানও হবচারর্কর কার্ছ আপনার্ক একটি সংহক্ষপ্ত শুনাহন  ির্ব এবং আপনার্ক I-863, অ্নভবােন 
নবচােরকে সেফারেরিে নবজ্ঞনি সংিান্ত একটি ফমে নদওয়া ির্ব। হবচারক এর পর্র আশ্রয়দািা আহযকাহরর্কর 

হরর্পাটে টি পর্ড় হসদ্ধান্ত ননর্বন নসটি িু  না ঠিক। নকানও নকানও হবচারক আপনার কার্ছ বো ো চাইর্ি পার্রন নকন 

আপহন আশ্রয়দািা আহযকাহরর্কর হসদ্ধান্ত ঠিক নয় বর্  মর্ন করর্ছন। আপনার্ক নিুন কর্র প্রমাণ দাহ র্ র সুর্যাগ্ও 

হদর্ি পার্রন নকানও নকানও হবচারক।  হবচারক যহদ হসদ্ধান্ত ননন নয আপনার নকানও হবশ্বাসর্যাগ্ে িীহির কারণ ননই, 

আপনার্ক বহিষ্কার্রর আর্দশ নদওয়া ির্ব এবং পুনরার্বদন করার নকানও সুর্যাগ্ আপহন পার্বন না। হকন্তু হবচারক যহদ 
মর্ন কর্রন নয হবশ্বাসর্যাগ্ে িীহির কারণ আপহন প্রহিহিি করর্ি নপর্রর্ছন, আপনার্ক একটি আনবভভগ ত িবাে 
নবজ্ঞনি নদওয়া ির্ব এবং আপহন পূণে আশ্রয় নপর্ি পারর্বন এবং  হবচারর্কর সামর্ন আপনার বহিষ্কার প্রহির্রায 
সংিান্ত  শুনাহনও িহগ্ি রা া ির্ব। 

আশ্রয়দািা  দপ্তর্রর কার্ছ যহদ সাক্ষাৎকার্রর দী ে প্রিীক্ষা–িাহ কা থার্ক, আপনার্ক আহবিূে ি িবার হবজ্ঞহপ্ত নদওয়া 

ির্ি পার্র সাক্ষাৎকার্রর আর্গ্। নসর্ক্ষর্ে হনর্ের নদর্শ নফরার ির্য়র কথা নকানও অহিবাসন হবচারর্কর কার্ছ 

সরাসহর োনার্ি পারর্বন। 

বরিষ্কাি প্ররিয়াি পুিবেিাল 

DHS বহিষ্কার্রর পুনবেিা  পদ্ধহি বেবিার কর্র মাহকে ন যুক্তরাষ্ট্র নথর্ক দ্রুি িার্দর বার কর্র নদবার েনে যারা:  

- অিীর্িও বহিষৃ্কি ির্য়হছ , এবং 
- অনমুহি ছাড়াই নফর নফর মাহকে ন যুক্তরার্ষ্ট্র প্রর্বশ কর্রর্ছ। 



সাযারণিার্ব বহিষ্কার্রর পুনবেিা  প্রহিয়ায় আপহন নকানও হবচারর্কর সর্ঙ্গ কথা ব ার সুর্যাগ্ পার্বন না। আপনার 
অিীি বহিষ্কার্রর আর্দর্শর হিহির্ি DHS–এর অহিবাসন আহযকাহরকই আপনার্ক মাহকে ন যুক্তরাষ্ট্র নথর্ক বহিষ্কার 
করর্ি পার্রন। 

(I) কী করে বুঝরবন, আপনন বনিষ্কারেে পনুবগিাি প্রনিয়াে মরযে পরেরেন নকনা? 

আপহন বহিষ্কার্রর পুনবেিা  প্রহিয়ায় পর্ড়র্ছন যহদ আপহন ফমগ I-871,  উরেরশেে নবজ্ঞনি/বনিষ্কারেে 
অ্র্গ ারেে আরর্ পনুবগিারিে নেোন্ত ফমেটি পান এবং DHS োনায় নয বহিষ্কার্রর পর্র আপহন অনবযিার্ব মাহকে ন 
যুক্তরার্ষ্ট্র প্রর্বশ কর্রর্ছন। 

(II) বনিষ্কারেে পনুবগিাি প্রনিয়ায় আপনাে পক্ষ েমর্গন কেরবন কীভারব?  

1) যহদ আপহন যহদ এই ভয় বেক্ত কর্রন নয নদর্শ হফরর্  আপনার ক্ষনত িরব বা আপনারক অ্তোচানেত 
িরত িরব, অথবা 

2) অিীর্ি আপহন হনর্ের নদর্শ অিোচাহরি ির্য়র্ছন: 
ক) যহদ আপহন যহদ অহিবাসন আহযকাহরকর্ক োনান নয নদর্শ নফরার নক্ষর্ে আপহন িীি, িা ির্  
আপনার্ক যুহক্তগ্রািে িীহি সাক্ষাৎকার সংিান্ত ফমগ M-488, যনুিগ্রািে ভীনত োক্ষাৎকাে েংিান্ত 
তর্ে নদওয়া ির্ব এবং একেন আশ্রয়দািা আহযকাহরক আপনার সাক্ষাৎকার হনর্য় হসদ্ধান্ত ননর্বন সহিেই নদর্শ 
হফরর্  হনযোিন বা অথোচার্রর যুহক্তগ্রািে আশঙ্কা আপনার আর্ছ হকনা। এর্কই ব া িয় যনুিগ্রািে ভীনত 

েংিান্ত োক্ষাৎকাে, এবং এটি নবশ্বােজনক ভীনত োক্ষাৎকাে নথর্ক  পৃথক। এর্ক্ষর্ে আশ্রয়দািা 

আহযকাহরক হনযোরণ করর্বন নদর্শ নফরার প্রর্শ্ন আপনার নকানও যনুিগ্রািে ভীনতে কারণ আর্ছ হকনা।  
3) আপহন হবশ্বাস কর্রন নয আপহন একেন মাহকে ন নাগ্হরক। 
4) আপহন মর্ন কর্রন িু  ির্থের উপর হিহি কর্রই DHS আপনার্ক বহিষ্কার্রর পুনবেিা  প্রহিয়ার অন্তিূে ক্ত 

কর্রর্ছ।  
5) আপহন মর্ন কর্রন নয ববযিার্বই আপহন আবার মাহকে ন যুক্তরার্ষ্ট্র প্রর্বশ কর্রর্ছন।  
6) নস্বোয় নদশিোর্গ্র আর্দশ অনসুার্রই আপহন নশষবার মাহকে ন যুক্তরাষ্ট্র নছর্ড়হছর্ ন।  
7) োর্নন নয আপনার হিসা বিহর আর্ছ। 
8) মর্ন কর্রন আপহন U বা T হিসা পাওয়ার নযাগ্ে। 
9) যহদ মর্ন কর্রন নয NACARA বা HRIFA–এর আওিায় আপহন ছাড় পাওয়ার নযাগ্ে। 

ক) আপহন যহদ হনকারাগুয়া, হকউবা, গুয়ার্টমা া,  এ  সা িাদর, নিইটি অথবা পূবে ইওর্রার্পর নকানও নদশ 
নথর্ক এর্স থার্কন, িা ির্  the হনকারাগুয়ান অোর্োস্টর্মে অোন্ড নসন্ট্রা  অোকর্মহরকান হরহ ফ 
অোক্ট  (NACARA) অথবা  দে িাইহিয়ান হরহফউহে ইহমর্গ্রশন অোক্ট (HIFA)–এর আওিায় 

আপহন ছাড় পাওয়ার আর্বদন োনার্ি পার্রন।  

(III) এই েব শতগ  আপনাে প্রনত প্ররযাজে িরি কী কেরবন?  



1) নকানও অহিবাসন বা বহিষ্কার আহযকাহরকর্ক েরে েরে োনান। আপনার্ক হনহিি ির্ি ির্ব নয 

িারা আপনার পহরহিহি সঠিকিার্ব বঝুর্ি পারর্ছন| 
2) সািাযে নপর্ি নকানও অ্নভবােন েংিান্ত আইনজীবী হকংবা আইনন পনেরষবা েংর্ঠরনে সর্ঙ্গ 

কথা ব নু। 

সেেী কেরবন না কারণ বহিষ্কার্রর পুনবেিা  প্রহিয়া  ুব িাড়ািাহড় কাে কর্র| 

(III) বনিষ্কারেে পনুবগিাি প্রনিয়াে মুরখামুনখ িরয় আপনন নক োো সপরত পারেন?  

বহিষ্কার্রর পুনবেিা  আইন অনসুার্র আপহন বন্ড পাওয়ার নযাগ্ে নন। ির্ব, নকানও হবর্শষ পহরহিহির্ি 

নেরদাহরর হনর্দেশ সার্পর্ক্ষ আপনার্ক মহুক্ত নদওয়া ির্ি পার্র। যহদ মর্ন কর্রন আপহন এই ‘বেহিিমী 
পহরহিহি’র সুর্যাগ্ পাওয়ার অহযকারী এবং ছাড়া নপর্ি পার্রন হকনা োনর্ি চান, িা ির্  এই ক্লার্সর পর্র 
আমার সর্ঙ্গ নযাগ্ার্যাগ্ করুন অথবা আপনার অহিবাসন আইনেীবীর সর্ঙ্গ কথা ব নু। 

প্রশাসনিক বনিষ্কার 

DHS অহফসার্ররা প্রশাসহনক বহিষ্কার নার্ম একটি পদ্ধহির মাযের্ম বহিষ্কার করর্ি পার্রন িার্দর, যারা: (1) 
আইনি িায়ী নাগ্হরক নন; এবং (2) যারা র্নিগ ত সকানও অ্পোয অ্র্বা মােক বা আরেয়াস্ত্র–েি 
অ্পোযমভিক কাজকরমগ অহিযুক্ত ির্য়র্ছ। প্রশাসহনক বহিষ্কার্র হচহিি নবহশর িাগ্ বেহক্তই নকানও অহিবাসন 

হবচারর্কর সমু্ম ীন িন না। 

প্রশাসহনক বহিষ্কার্রর নক্ষর্ে DHS অহফসার্ররা আপনার্ক ফমগ I-851 “প্রশােননক চভোন্ত বনিষ্কারেে অ্র্গ াে 

জানে কোে উরেরশেে নবজ্ঞনি নদর্বন। সরকার যহদ হসদ্ধান্ত ননয় নয আপনার্ক বহিষ্কার্রর যর্থষ্ট সাক্ষেপ্রমাণ ননই, 

DHS প্রশাসহনক বহিষ্কার প্রহিয়া  বে কর্র নদর্ব। নসর্ক্ষর্ে আপহন একেন অহিবাসন হবচারর্কর সামর্ন আপনার 

হবষয়টি হনর্য় আত্মপক্ষ সমথের্নর সুর্যাগ্ পার্বন। 

(I) কী করে বুঝরবন সয আপনন প্রশােননক বনিষ্কাে প্রনিয়াে মরযে পরেরেন?  

আপহন প্রশাসহনক বহিষ্কার প্রহিয়ার মর্যে হদর্য় যার্েন যহদ আমার ব া ফমেটি (ফমে I-851) আপনার্ক নদওয়া 

ির্য় থার্ক। 

(II) প্রশােননক বনিষ্কাে প্রনিয়ায় আনম কী কী অ্নযকাে পাওয়াে সযার্ে?  

ওই ফমেটির্িই আপনার হবরুর্দ্ধ অহির্যার্গ্র িথে রর্য়র্ছ। নয নয সাক্ষেপ্রমার্ণর হিহির্ি DHS িার্দর হসদ্ধার্ন্ত উপনীি 

ির্য়র্ছ, আপহন নসগুহ  পুনহবের্বচনা করর্ি পার্রন। ওই অহির্যাগ্গুহ র্ক চোর্ ঞ্জ করর্ি হ হ ি ও শপথ ননওয়া হববহৃি 

(এহফর্র্হিট)–সি আরও হকছু িথে বা সামগ্রী েমা নদওয়া আপনার এহক্তয়ার্রর মর্যে পর্ড়। অহির্যাগ্গুহ  সম্পর্কে  
আপনার আপহির কথা োনার্  হ হ িিার্ব নসগুহ   ণ্ডন করার েনে আপনার্ক DHS চােে  েমা নদওয়ার িাহর  



নথর্ক ১০ নেন সময় নদওয়া ির্ব (নম  করা ির্য় থাকর্  ১৩ হদন)। আপহন েবাব নদওয়ার সময় আরও বাড়ার্নার 

উপায় োনর্ি চাইর্  বেহক্তগ্ি স্তর্র আমরা িা হনর্য় আর্ াচনা করর্ি পাহর। 

(III) প্রশােননক বনিষ্কাে পেনতরত আত্মপক্ষ েমর্গন কী কী িরত পারে?  

1) যহদ আপহন ভয় পান নয নদর্শ হফরর্  আপনার ক্ষনত িরব নকংবা আপনন অ্তোচানেত িরত পারেন 
অথবা 

2) অিীর্ি নস ার্ন আপনার ক্ষহিসাযন করা ির্য়র্ছ: 

ক) আপহন যহদ নকানও অহিবাসন আহযকাহরকর্ক োনান নয নদর্শ হফরর্ি আপহন হিি, আপনার্ক 
যনুিগ্রািে ভীনত োক্ষাৎকাে সংিান্ত একটি ফমে নদওয়া ির্ব, এবং একেন আশ্রয়দািা আহযকাহরক  

আপনার একটি যুহক্তগ্রািে িীহি সাক্ষাৎকার ননর্বন। 

3) আপহন মর্ন কর্রন নয আপহন একেন ববয িায়ী বসবাসকারী অথবা একেন মাহকে ন নাগ্হরক। 

4) আপহন মর্ন কর্রন নয CIMT বা নকানও গ্হিে ি অপরাযম ূক কাে আপহন কর্রনহন।  

5) আপহন মর্ন কর্রন নয আপনার পহরবার্রর নকউ আপনার েনে হিসার আর্বদন কর্রর্ছন, এবং নসই 

হিসা (1) মঞ্জরু ির্য়র্ছ ও (2) িা শীঘ্রই পাওয়া যার্ব। 

(IV) আপনাে সক্ষরে এই কােিগুনি প্ররযাজে িরি কী কেরবন?  

(1) নকানও অহিবাসন বা বহিষ্কার আহযকাহরকর্ক দ্রুত োনান। হনর্ের  টনাটি সম্পর্কে  যিটা 

সম্ভব সহবস্তার িােঁর্ক োনান।  
(2) সািাযে নপর্ি নকানও অ্নভবােন েংিান্ত আইনজীবী হকংবা আইনন পনেরষবা েংর্ঠরনে 

সর্ঙ্গ কথা ব নু। 

সেনে কেরবন না। কারণ প্রশাসহনক বহিষ্কার প্রহিয়া দ্রুি কাযেকর ির্য় থার্ক। 

(V) প্রশােননক বনিষ্কারেে মুরখ পেরি আপনন নক োো সপরত পারেন? 

 ুব সম্ভবি আপহন োহমন পাওয়ার নযাগ্ে নন। 

োহমন পাওয়ার নযাগ্ে না ির্  প্রশাসহনক বহিষ্কার বেবিায় আপহন পোর্রা ও নপর্ি পার্রন না।  

(VI) প্রশােননক বনিষ্কাে প্রনিয়াে পনেিনত কী িরত পারে? 

একবার বহিষৃ্কি ির্  আপহন মাহকে ন যুক্তরার্ষ্ট্র আর প্রর্বশ করর্ি পারর্বন না। 



যুনিগ্রািয ভীনি সাক্ষাৎকার 

আপহন যহদ বহিষ্কার্রর পুনবেিা  হকংবা প্রশাসহনক বহিষ্কার প্রহিয়ার মর্যে থার্কন, এবং আপহন যহদ 
অহিবাসন আহযকাহরকর্ক োহনর্য় থার্কন নয আপহন নদর্শ হফরর্ি িয় পার্েন, আপনার্ক আশ্রয়দািা 

আহযকাহরর্কর মরু্ মহু  বর্স একটি যনুিগ্রািে ভীনতে োক্ষাৎকাে হদর্ি ির্ি পার্র। 

হবশ্বাসর্যাগ্ে িীহি প্রহিয়ায় যা ির্য় থার্ক ঠিক নস রকম নয়, এই নক্ষর্ে অহিবাসন সংিান্ত হবচারক বর্  

নদর্বন নয আপহন আশ্রয় পাওয়ার উপযুক্ত নন। এই সাক্ষাৎকার্র উিীণে ির্ি পারর্  আপহন বহিষ্কার্র 

িহগ্িার্দশ অথবা CAT হনর্য় একেন হবচারর্কর সামর্ন শুনাহনর অহযকারী ির্বন। 

যনুিগ্রািে ভীনত োক্ষাৎকাে অর্নকটা নবশ্বােরযার্ে ভীনত োক্ষাৎকারেে মর্িাই। হকন্তু কর্য়কটি গুরুত্বপূণে 
পাথেকেও আর্ছ: 

1) েময় 

DHS আপনার্ক আনিুাহনকিার্ব বহিষ্কার্রর হসদ্ধান্ত ননওয়ার পর নথর্ক ১০ হদন নপরর্নার আর্গ্ই আপনার 

যুহক্তগ্রািে িীহি সাক্ষাৎকার্র র্াক পাবার কথা, ির্ব এই সময়কা  প্রায়সই আর্রা দী ে ির্ি পার্র। িাছাড়া 
আশ্রয়দািা আহযকাহরর্কর হসদ্ধান্ত যহদ ননহিবাচক িয় ও আপহন একেন হবচারর্কর পযোর্ াচনা চান, ১০ 

হদর্নর মর্যেই নকানও অহিবাসন হবচারকর্ক হবষয়টি পযোর্ াচনা করর্িই ির্ব। 

(II) ননযগােরিে মাপকাঠি 

হবশ্বাসর্যাগ্ে িীহি সাক্ষাৎকার্রর িু নায় যুহক্তগ্রািে িীহি সাক্ষাৎকার্র উিীণে িওয়া কঠিনির। যুহক্তগ্রািে িীহি 
সাক্ষাৎকার্রর হিহির্ি আশ্রয়দািা আহযকাহরক হসদ্ধান্ত ননর্বন আপনার নক্ষর্ে ভনবষেরত ননযগাতন বা 

অ্তোচারেে নকানও “যুহক্তগ্রািে সম্ভাবনা” আর্ছ হকনা। আপহন এর্ি উিীণে ির্  একহদন আপনার্ক আদা র্ি 

একটি হদন সময় নদওয়া ির্ব, নয ার্ন অহিবাসন হবচারর্কর কার্ছ আপনার নক্ষর্ে CAT িহগ্ি রা া বা 

নাকচ করার নযৌহক্তকিার প্রমাণ হদর্ি ির্ব।  

(III) আপনাে যনুিগ্রািে ভীনত োক্ষাৎকারেে পরে কী িরব?  

আশ্রয়দািা আহযকাহরক ঠিক করর্বন, আপনার হনযোিন বা অথোচার্রর “যুহক্তগ্রািে িীহি”র কারণ আর্ছ 

হকনা। যহদ হিহন হসদ্ধান্ত ননন নয হনর্ের নদর্শ হনযোিন বা অিোচার্রর যুহক্তগ্রািে িীহি আপনার আর্ছ, 

হিহন আপনার্ক ফমগ I-863 অ্নভবােন নবচােরকে োরর্ সেখা িবাে নবজ্ঞনি নদর্বন, নয ার্ন ব া আর্ছ আপহন 
নকানও অহিবাসন হবচারর্কর সর্ঙ্গ নদ া করর্বন। আপহন বনিষ্কারেে স্থনর্তারেশ বা CAT পাওয়ার নযাগ্ে হকনা িা 

োনর্ি এর পর্র একেন অহিবাসন হবচারর্কর সর্ঙ্গ নদ া করর্বন।  

আশ্রয়দািা আহযকাহরক যহদ হসদ্ধান্ত ননন নয হনর্ের নদর্শ আপনার হনযোিন হকংবা অিোচার্রর নকানও যুহক্তগ্রািে 
কারণ ননই, নকানও অহিবাসন হবচারকর্ক হদর্য় আশ্রয়দািা আহযকাহরর্কর এর্িন হসদ্ধান্ত পুনহবের্বচনা করার্নার 



অহযকার অবশে আপনার থাকর্ছ। নসই হবচারক যহদ ওই হসদ্ধান্ত পুনহবের্বচনা কর্র আশ্রয়দািা আহযকাহরর্কর সর্ঙ্গ এ 
হবষর্য় একমি িন নয আপনার নক্ষর্ে নকানও যুহক্তগ্রািে িীহির কােি সনই, আপনার হবষয়টি DHS–এর কার্ছ নফরি 
যার্ব এবং আপনার্ক মাহকে ন যুক্তরাষ্ট্র নথর্ক বহিষ্কার করা ির্ব। এই হসদ্ধার্ন্তর হবরুর্দ্ধ আপহন আর আহপ  করর্ি 

পারর্বন না। হকন্তু যহদ হবচারক হসদ্ধান্ত ননন নয আপনার সহিেই যুহক্তগ্রািে িীহির কােি আরে, নসর্ক্ষর্ে আপনার 

েনে পূণে শুনাহনর বেবিা করা ির্ব।  

আপনাে সকানও প্রশ্ন র্াকরি LOP প্রোনকােীে েরে কর্া বিনু। যনেবাে| 
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