
আপনার অিধকার স�েক�জাননু

শরণাথ�ী ও আ�য়�াথ�ীেদর সােথ এফিবআই এবং িডএইচএস এর
সা�াতকােরর একিট তথ�প�।

এফিবআই অথবা িডএইচএস সা�াৎকােরর জন� অনেুরাধ জানােল আমার িক করণীয়?

 িডএইচএস অথবা এফ িব এই এর সােথ কথা বলার আেগ একজন আইনজীবীর সােথ
�যাগােযাগ ক�ন

 িডএইচএস অথবা এফিবআই এর �কােনা কম�কত�ার সােথ �দখা করার আেগ একজন
আইনজীবীর সাহায� �নয়ার অিধকার আপনার আেছ

 আপিন সা�াৎকার �ত�াখ�ান করেত পােরন, তেব অেনক ��ে� এই �ত�াখ�ানেক সে�েহর
দিৃ�েত �দখা হেত পাের।

��ব�:আপিন যিদ িডএইচএস অথবা এফিবআই এর িনকট হেত �কােনা ডকেুম� �হণ কেরন, তেব
আমরা আপনােক একজন আইনজীবীর সােথ �যাগােযাগ করেত পরামশ�করেবা।

িনে�া� আইনগত সহায়তা িবনামেূল� পাওয়া যায়:

তািহির জাি�স �স�ার: Houston@Tahirih.org

িহউমান রাইটস ফা��: TXProbono@humanrightsfirst.org/৭১৩-৯৫৫-১৩৬০

YMCA ই�ারন�াশনাল সািভ�েসস: িবনামেূল� ওয়াক-ইন িলগাল ি�িনক �িত বধুবার, সকাল ৯টা �থেক
িবেকল ৩টা,৬৩০০ ওেয়�পাক��াইভ, সইুট ৬০০

ক�াথিলক চািরিটজ: িবনামেূল� তথ�ব�ল �সশন-এর জন� কল ক�ন ৭১৩-৮৭৪-৬৫৭০, ২৯০০
লইুিসয়ানা ি�ট

িডএইচএস/এফিবআই কারা, এবং �কন তারা আমার সা�াৎকার িনেত চায়?

 িডপাট�েম� অফ �হামল�া� িসিকউিরিট (িডএইচএস) একিট সরকাির সং�া যার দািয়� হেলা
য�ুরাে�র এবং সীমা�র�া এবং অিভবাসন আইন �েয়াগ করা, য�ুরা� সরকার সমথ�ন কেরন
এমন কায�িবিধর পালন কের এ ধরেণর ব�ি�েদর সনা�করেণর মাধ�েম িডএইচএস সমাজেক
িনরাপেদ রাখার �চ�া কের. এরকম কায�িবিধর উদাহরণ হেলা, য�ুরা� শক�রা সমথ�ন কেরন এ
ধরেণর িবেদশী সং�া�েলােত জনবল িকংবা অথ��যাগান কের সমথ�নদান।



 �ফডােরল ব�ুেরা অফ ইনেভি�েগশন (এফিবআই) একিট সরকাির সং�া, যার কাজ হেলা
য�ুরাে�র অভ��রীণ িনরাপ�া পয�েব�ণ এবং অভ��রীণ ও আ�জ�ািতক স�াসবােদর দমন.

 িডএইচএস এবং এফিবআই আ�য়�াথ�ী ও শরণাথ�ীেদর কােছ িবিভ� সং�ার সােথ তােদর
পবূ�েযাগােযাগ এবং য�ুরাে� �েবেশর পেূব�এবং পের সে�হজনক কায�িবিধর ইিতহাস জানবার
জন� তােদর অিতির� তথ� �নবার �েয়াজেন তারা �াথ�ীেদর সা�াৎকার িনেত চাইেত পাের।

 িডএইচএস এবং এফিবআই একািধক সা�াৎকার �হণ করেত চাইেত পাের, একািধক সা�াৎকার
মােনই িবষয়িট �নিতবাচক মেন করার কারণ �নই.

সা�াৎকার �হেণ রািজ হেল আমার িক িক অিধকার আেছ?

 আপিন একজন আইনজীবীর উপি�িত দািব করেত পােরন, হাউ�ন-এ িকছ আুইনজীবী সং�া
আেছ যারা আপনােক িবনামেূল� আইনজীবী �দান করেত পাের।

 সা�াৎকােরর সময় ও �ান িনধ�ারণ করার অিধকার আপনার আেছ.

 আপনােক িক িক �� করা হেব �সিট আেগ �থেক জানার অিধকার আপনার আেছ

 আপিন একজন অনবুাদেকর উপি�িত দািব করেত পােরন, হাউ�ন-এ িকছ আুইনজীবী সং�া
আেছ যারা আপনােক িবনামেূল� অনবুাদক �দান করেত পাের।

মেন রাখেবন: িনব�াসন (িডেপােট�শন) �কােনা �য়ংি�য় প�িত নয়-অেনক�েলা কায�ধারা এবং প�িতগত
অিধকার আপনার আেছ, �যমন আইনজীবীর অিধকার (সরকাির খরেচ নয়),�নািনর অিধকার ইত�ািদ।

সা�াৎকােরর সময় আমার িক করণীয়?

 সা�াৎকােরর ��েত ব�াজ অথবা িবসেনস কাড��দখেত চাইেবন।

 সা�াৎকারকারীর নাম, উপািধ, সং�ার নাম, �ফান ন�র এবং ইেমইল এে�স িজে�স করেবন
এবং িলেখ রাখেবন।

 সা�াৎকােরর সময় �য ���েলা িজে�স করা হয়, �স�েলা িলেখ রাখেবন, �ফােনও আপিন
সা�াৎকার �রকড�কের রাখেত পােরন।

 �য �কােনা নিথ হ�া�র করেত আপিন অ�ীকার করার অিধকার আপনার আেছ.

 �কােনা �� বঝুেত না পারেল, উ�র �দবার আেগ ��িট বিুঝেয় বলবার জন� বলনু.

 �য ���েলার উ�র িদেত আপিন সা���েবাধ করেবন,�ধ �ুসই ���েলার উ�র �দবার
অিধকার আপনার আেছ. যাই �হাকনা �কন, ধের রাখেবন �য আপিন যাই বলেবন তার সবই
নিথব� করা হেব.

 সা�াৎকার চলাকালীন �য �কােনা সময় যিদ আপনার মেন হয় �য এিট সাংঘিষ�ক হেয় উঠেছ,



অথবা আপিন অ��� �বাধ কেরন অথবা �কােনা আইনজীবীর সােথ কথা বলার �েয়াজন
�বাধ কেরন,আপিন তৎ�ণাৎ সা�াৎকার ব� কের িদেত পােরন.

মেন রাখেবন:�াতসাের �কােনা কম�কত�ার কােছ িমথ�াচার দ�নীয় অপরাধ.

স�াসী সে�হভাজন না হেয় িক �কােনা দাতব� �িত�ােন দান করেত পাির?

 �সটা পিরি�িতর উপর িনভ�র করেব,আপিন যিদ �কােনা সংঘটন-এর উে�েশ� িব�াস কেরন,
আপিন �সখােন দান করেত থাকেত পােরন, িক� �ুিত�ান িনব�াচেন আপনার সতক�থাকা উিচত
. �য �িত�ান�েলার নাম ��ট িডপাট�েম�-এর স�াসী সংঘটন-এর তািলকায় রেয়েছ, �স সম�
�িত�ান �েলােক সমথ�ন করা উিচত নয়. �য সম� �গা�ী�েলােক য�ুরা� সে�েহর দিৃ�েত
�দেখ, �সই সব �গা�ীেক আিথ�ক অথবা অন� �যেকােনা ধরেণর সমথ�ন িদেল �সটা আপনার
অিভবাসন অব�ার জন� �িতকলূ হেত পাের, একই সােথ �সটা আপনার এবং আপনার
পিরবােরর সদস�েদর জন� আইিন সমস�ার কারণ হেত পাের.

ধম�ীয় �িত�ান�েলােত অথবা �কােশ� আমার ধম�পালন করা িক িনরাপদ?

 িনেজর ধম�পালেনর অিধকার একিট সাংিবধািনক অিধকার. �াথ�নার জায়গায় গমন, ধম�ীয়
ব�তৃা ও উপেদশ এবং স�দায় কায��েম অংশ�হণ এবং �কােশ� �াথ�না করার অিধকার
আপনার আেছ. মেন রাখেবন,আইন আপনােক র�া করার জন� আপনার পােশ আেছ.

 যিদ আপিন �কােনা সা�দািয়ক িবে�েষর �ীকার হন, তাহেল পিুলশ, শরণাথ�ী পনুব�াসন সং�া
অথবা আইিন �সবা�দানকারী সং�ার সােথ �যাগােযাগ ক�ন.

আিম যিদ িনরাপ�াহীনেবাধ কির তাহেল িক করণীয়?

 যিদ �কউ আপনােক �মিক �দয়,অথবা আপনার জীবেনর উপর ভীিত�দশ�ন কের,আপিন
তােদর কােছ �থেক সের যাওয়ার �চ�া করেবন, এবং ৯১১-এ কল কের পিুলশ-এর সাহায�
খজুনু.

 বাড়িত সাহােয�র জন� আপনার পনুব�াসন সং�ারেক অবগত ক�ন.

 আপনার স�ান যিদ �েুল হয়রািনর িশকার হয় তেব স�ােনর �লু-এ এবং আপনার পনুব�াসন
সং�ারেক অবগত ক�ন.

�কাথায় আেরা তথ� �পেত পাির?

 আপনার পনুব�াসন সং�ার কােরা সােথ কথা বলনু

 কাউি�ল ও মািক�ন ইসলািমক িরেলশনস হাউ�ন-�ক কল ক�ন: ৭১৩-৮৩৮-২২৪৭

 হাউ�ন ইিমে�শন �লেগ সািভ�েসস �কালাবেরিটভ(CAIR) -এর ওেয়বসাইট-এ িগেয় �দখনু:



www.houstonimmigration.org

য�ুরা� সরকােরর িচি�ত স�াসী �িত�ােনর তািলকার জন� �দখনু:

http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm


