
আপনার ঠিকানার তথ্য নবায়ন করুন

যাতত ককান সাক্ষাৎ অথ্বা আদালততর

তাররখ রিস না কতরন

রকভাতব

আপসন আপনার ঠিকানা
পসরব্র্ত ন করলব্ন

আসভব্াসন এব্ং শুল্ক আইন প্রল াগকারী
সংস্থা (আইসসই) এব্ং অসভব্াসন

পযতাললাচনার সনব্তাহী অসফস (ই ও আই আর) 
অসভব্াসন আদাললর্

মলন রাখুন, আপনালক সক করলর্ হলব্:

• স্থানীয় আআই রস ই অরিস ককাথ্ায় কসটা জানতত হতব

• আটককারী অরিসাতরর সাতথ্ রনর্ধাররত সাক্ষাততর জনয উপরস্থত হতবন এবং

অরভবাসন আদালততর সব শুনারনতত যাতবন

• অভিবাসনের সকল কাগজপত্র সনে রাখনবে
• আপনার সঠিক এবং নতুন ঠিকানা অরভবাসন আদালততক জানাতবন

আইসসই সংক্রান্ত ব্া আইসস স্থানী অসফলসর ঠিকানা সম্পসকত র্ র্াহলল কল করুন:
১-৮৮৮-৩৫১-৪০২৪

আপনার অসভব্াসন আদাললর্র শুনাসন সম্পলকত জানলর্ কল করুন:
১-৮০০-৮৯৮-৭১৮০

যসদ আপনার ককান প্রশ্ন থালক:

আপনার মামলার সম্ভাব্য ভাললা ফলাফললর জনয 
আপনার ব্র্ত মান ঠিকানা অব্শ্যই আইসসই অসফস এব্ং
আদালর্লক জানালর্ হলব্। আপনালক অব্শ্যই ৫ সদলনর 
মলযয ঠিকানা জানালর্ হলব্ যসদ র্া না কলরন, র্বু্ও
করলর্ পারলব্ন ।

BENGALI



আমার সক করা প্রল াজন?

আপনার এ#

আপনার নতুন ঠিকানা ও কিান নম্বর

আপনার পুরাতনঠিকানা

আসম সক করলব্া?
১. ঠিকানা পসরব্র্ত লনর ফমতটি পূরণ করুণ (Form

EOIR-33) এব্ং ৩ টি অসর্সরক্ত কসপ রাখুন ।

* ২. অসভব্াসন আদাললর্ আপনার সঠিক পসরব্র্ীর্ ঠিকানাটি
কমইল করুণ । আপসন অনলাইলনও এটি করলর্  

পালরন  https://www.justice.gov/eoir/form-
eoir-33-eoir-immigration-court-listing)

*৩. পসরব্র্ীর্ ঠিকানার এক কসপ
আই সস ই অযাটনীলক পাঠান । অযাটনীলদর ঠিকানা 
কপলর রুণ: www.ice.gov/contact/

field-offices? office=12 and look for 

the state and city of your new address.

৪. পসরব্র্ীর্ ঠিকানার এক কসপ

5.

6.

কচক-ইন এ একজন আইসসই অসফসালরর কালে

পাঠান

পসরব্র্ীর্ ঠিকানার এক কসপ আপনার সনলজর কালে রাখুন

অনয সকল কাগলজর সালথ

অসভব্াসন আদাললর্র আপনার পসরব্ালরর প্রলর্যক

সদলসযর জনয ঠিকানা পসরব্র্ত লনর ফমতটি পূরণ করলর্

হলব্ ।

*আপনালক অব্শ্যই একটি অনুলমাসদর্ মাযযলম ফমতটি পাঠালর্
হলব্ যালর্ আপনার কালে এর প্রমাণ থালক ।

এর মালন হললা আপনার কালে পাঠালনার একটি সরসসপ্ট কসপ থাকলব্
।আপসন কয ককান কপাস্ট অসফস কথলক এটি করলর্ পালরন ।

ঠিকানার িতিধ পররবতধ ন
ইসমলেশ্ন ককাল তট আপনার ঠিকানা পসরব্র্ত ন করলর্ অব্শ্যই EOIR-33 
ফমতটি জমা সদলর্ হলব্ । ফমতটি ইসমলেশ্ন ককাল তট পালব্ন এব্ং অনলাইলন 
কপলর রুণ

https://www.justice.gov/eoir/form-eoir-33-eoir-

immigration-court-listing. আপরন অব যযই আপনার

ঠিকানা পররবতধ তনর ৫ রদতনর িতর্য এটি করতবন

অরভবাসন ককাটধ এবং অযাটনীর ঠিকানা কযখাতন

আপনাতক পরবরতী রদন আসতত হতব

আপনার সকল কাগজপত্র
পাঠালনার পর কল করলর্ থকুন

১-৮০০-৮৯৮-৭১৮০
নম্বলর যালর্ অসভব্াসন আদাললর্ আপনার পরব্র্ী শুনাসনর

সদন ও র্াসরখ সম্পলকত সনসির্ হলর্ পালরন ।

https://www.ice.gov/contact/field-offices?office=12
https://www.justice.gov/eoir/form-eoir-33-eoir-immigration-court-listing
https://www.justice.gov/eoir/form-eoir-33-eoir-immigration-court-listing



