আপনার অধিকার সম্পর্কে জানুন

আপনি যদি কোন ভাবে কর্মক্ষেত্রে, রাস্তায়, আপনার বাড়িতে, জেলে
বা ড্রাইভিং করার সময় পুলিশ বা আইস এর সাথে যোগাযোগ হয়:
যদি আপনাকে আপনার অধিবাসীক স্ট েটাস এর সম্পর্ক ে কোনো প্র শ্ন
জিজ্ঞাসা করে উত্ত র দিবেন না, এমনকি আপনাকে যদি গ্র েফতার করা হয় বা
আপনি যদি বাড়ি তে বা ড্র াইভিং করেন বা কর্ম স্থ ানে থাকেন।
আপনার আইনজীবীর সাথে কথা বলার আগে কোনো কাগজ স্ব াক্ষ র করবেন
না, এমন কি আপনি যদি গ্র েফতার হন বা আটক হন।
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কোনো অপরাধমূল ক চার্জ স্ব ীকার করবেন না, আপনার আইনজীবীর সাথে কথা না বলে এবং এটি
কিভাবে আপনার অধিবাসী অবস্থ ার প্র ভাব ফেলতে পারে।

যদি আপনার বাড়িতে আইস
আসে:

আপনি ভালোই ভালোই সই করুন, না
হলে বিচারক আপনাকে কঠোর শাস্ত ি
দেবেন …

যদি আপনি স্ব াক্ষ র না করেন,
তাহলে আপনি আপনার পরিবারকে
দেখতে পারবেন না!

দরজা খুল বেন না. সচেতন থাকবেন
ওরা মিথ্য া কথা বলতে পারে.
শান্ত থাকার চেষ্ট া করবেন এবং
মিথ্য া কথা বলবেন না. শুধ ু বলবেন,
“আমি কোনো প্র শ্ন ের উত্ত র
দিতে চাই না,” বা “আমি চুপ করে
থাকার অধিকার চর্চ া করছি,” আর
কিছু বলবেন না।
যদি আইস আপনার বাড়ি তে প্র বেশ করে, তাহলে আপনি ওদের কে বলুন যে আপনার ব্য াক্ত িগত
জিনিসপত্র ে যেন অনুস ন্ধ ান না করে
আমাকে কি আটক করা হচ্ছ ে? যদি
না করেন তাহলে আমি কি মুকত্ ?

যদি আইস আপনাকে
রাস্তায় বা জনসাথারণ
স্থান থামতে বলে:
শান্ত থাকুন. দৌড়া বেন না! যদি
সম্ভ ব হয়, তাহলে নিরাপদে ফটো,
ভিডিও, এবং/অথবা এনকাউন্ট ার
নোট করুন.
জিজ্ঞাসা করুন আপনাকে কি
গ্র েফতার বা আটক করা হচ্ছে,
কিন্ত ু তাদের প্র শ্ন ের কোনো
উত্ত র দেবেন না .

যদি তারা বলে, আপনাকে গ্র েফতার
করা হচ্ছে না, তাহলে জিজ্ঞাসা কুরনু
আপনি চলে যেতে পারেন কি না.

আপনার কনস্যলু ার আইডি
অথবা পাসপোর্ট কোথায় ?

আপনার জন্ম স্থ ান থেকে কোনো
কাগজপত্র বহন করবেন না. আপনার
পাসপোর্ট, জন্ম সনদ, বা কনস্যলু ার
আইডি বহন করবেন না. ড্র াইভারের
লাইসেন্স ের পরিবর্ত ে, ছবি আইডির
একটি স্থ ানীয় ফর্ম বহন করুন.
ফেব্রযু া় রি 2014 আগে আপনার মার্ক িন
যুকত্ রাষ্টর্ ের থাকার উপস্থ িতির
প্র মাণ বহন করার চেষ্ট া করুন, যেমন:
ফোন, গ্য াস বা বৈদ্যতু িক বিল. মিথ্য া
কাগজপত্র বহন করবেন না.

যদি আপনাকে বা আপনার
প্রিয় মানুষ কে গ্রেফতার
বা আটক করে:
তাদেরকে বলুন যে একজন
আইনজীবীর সাথে কথা বলতে চাই.
কোনো প্র শ্ন ের উত্ত র দেবেন না. বা কোনো কিছুত ে স্ব াক্ষ র করবেন না
আপনার অধিকার সম্পর্ক ে আরো জানার
জন্য: ALTOTRUMP.COM

দ্র ষ্ট ব্য: এই বিলিপত্র বিষয়বস্ত ু
আইনি উপদেশ গঠন করে না. আইনি
পরামর্শ জন্য একটি ইমিগ্র েশন
আইনজীবীর সঙ্গ ে পরামর্শ করুন.

