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6 যুক্তরাষ্ট্র অভিবাসন এবং শুল্ক ভবিাগ 

ভূবিকা 

িাবক যন যুিরাথের অবভিাসন ও শুল্ক কর্তযপক্ষ (ইবিথগ্রশন এিং 

কাস্টিস এনথ াস যথিন্ট-আইবসই) কর্তযক আটককৃত যকান ব্যবির 

প্রাি সুবিধা এিং স্থানান্তর প্রবক্রয়া। 

ভাষা সহায়তা প্রদান 

যকউ  বদ ইংথরবজ িলথত িা বুঝথত না পাথর িা 

ইংথরবজ পড়থত িা বলখথত না পাথর তথি যিবিথকল 

এিং আইবসই িা আটক সম্পবক যত বিষয়গুথলার 

জন্য একজন যদাভাষী বিনামূথে সহায়তা প্রদান 

করথি। এই সহায়তা এিন যকউ করথত পাথরন ব বন আপনার 

ভাষা যিাথঝন িা একজন যপশাদার যদাভাষী। আপনাথক প্রদত্ত য 

যকানও বলবখত উপকরণ যদাভাষী কর্তযক আপনার ভাষায় অনুিাদ 

কথর যদয়া হথি িা যিৌবখকভাথি আপনাথক ব্যাখ্যা কথর যিাঝাথনা 

হথি। আপনার  বদ এই হ্যান্ডবুক িা অন্য যকানও তে বুঝথত 

সাহাথের প্রথয়াজন হয় তথি আপনার সুবিধাথে য যকান স্টা  সদস্য 

িা আইবসই অব সারথক িলুন। 

আটক পরিতী সুবিধাবদ 

য  যকাথনা আটককৃত ব্যবির যক্ষথত্র যিবশরভাগ সুথ াগ সুবিধা একই 

রকথির যিৌবলক পদথক্ষপ অনুসরণ কথর পবরিাবলত হয়। পদ্ধবত গুথলা 

জানথত পরিতী পৃষ্ঠায় ১ নাম্বার যটবিলটি যদখুন। 

আপবন ততক্ষণ প যন্ত সুবিধা পাথিন  তক্ষণ: 

• আপনাকে বন্ড মঞ্জুর েরা হথয়থছ বা হেফাজত হেকে মুক্তি 

হেওয়া হথয়থছ; 

• আপনার অক্তিবাসন মামলার যকান ক্তসদ্ধান্ত হথয়থছ; 

• আপনাকে হেশ ছাড়ার আকেশ হেয়া েকয়কে; বকংিা 

• আপনাথক অন্য যকাোও স্থানান্তর করা হথয়থছ। 

যকাথনা বকছু জানথত এই হ্যান্ডবুকটি পড়া আপনার 

দাবয়ত্ব: 

• একজন িন্দী বহথসথি আপনার দাবয়ত্ব এিং অবধকারসমূহ; 

• য  সকল সুবিধা আপবন পাথিন; 

• য  সকল আইন আপনাথক অিশ্যই িানথত হথি; 

• সাধারণ পবরবস্থবতথত বক করনীয়; এিং 

• বকভাথি সিস্যা এিং অবভথ াগ জানাথত হথি। 

এই হ্যান্ডবুেটি হেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ ণ তকের সংক্তিপ্তসার সরবরাে েকর। 

আপনার সমস্ত অক্তিোর এবং প্রকয়াজনীয় তে এখাথন সম্পূণ য পাওয়া 

 াথি না। 

আপবন স্থানীয় বনয়িকানুন জানার জন্য আরও একটি হ্যান্ডবুক পাথিন। 

উভয় হ্যান্ডবুক যিাঝা এিং যস অনু ায়ী আইন অনুসরণ করা খুি 

গুরুত্বপূণ য। যকান হ্যান্ডবুক হাবরথয় য লথল আপনাথক আথরা একটি 

যদয়া হথি। আইন গ্রন্থাগার এিং আিাসন ইউবনটগুথলাথত হ্যান্ডবুথকর 

প যাি কবপ রথয়থছ। এছাড়াও সহায়তা কিীথদর কাথছ অনুথরাধ কথরও 

কবপ পাওয়া য থত পাথর। 

কারও হ্যান্ডবুক বুঝথত অসুবিধা হথল কি যরত সদস্য বকংিা আইবসই 

অব সাথরর কাথছ সাহাে িাইথত পাথরন। 

আপক্তন যক্তে ইংথরবজ পড়থত, বলখথত, েো বলকত বা বুঝকত না পাকরন    

তাহথল গুরুত্বপূর্ ণ তেসমূহ জানথত হয িাষা আপক্তন যিাথঝন যসই 

িাষায় জানার আপনার অবধকার রথয়থছ বকংিা যিৌবখকভাথি যিাঝার 

জন্য কাথরা সাহাে আপবন িাইথত পাথরন। আপনার যক্তে সোয়তার 

েরোর েয় তকব এেজন অক্তফসারকে িলথত পাথরন। 

আপনার দায়-দাবয়ত্ব এিং অবধকার সমূহ 

আইক্তসইর নীক্তত হথচ্ছ সেল আটে ব্যবির সাথে ময ণাো ও শ্রদ্ধার 

সাকে আচরর্ েরা এবং সকল সুবিধা সমূহ বনবিত করা। 

পাশাপাবশ আপনারও োক্তয়ত্ব এবং অক্তিোর রকয়কে। 

আপনার দাবয়ত্ব সমূহ 

আপনার মূল োক্তয়ত্বগুক্তলর মকে এেটি হথলা প্রাি সুক্তবিার সমস্ত 

ক্তবক্তি এবং ক্তনকে ণশাবলী জানা এবং অনুসরর্ েরা। আপক্তন যক্তে 

সুক্তবিার ক্তনয়মগুক্তল অনুসরর্ না েকরন তকব আপনাথক শৃঙ্খলা 

যশখাথনা হথি। 

আপনাকে অবশ্যই কতযব্যরত েমী, অন্যান্য আটেকৃত ব্যক্তি 

এবং সমস্ত ব্যিহৃত সম্পবত্তর উপর দাব়িত্বশীল আিরণ করথত 

হথি পাশাপাবশ ক্তনকজকে এবং আপনার চারপাশ পক্তরষ্কার রাখকত 

েকব। 

আপনার আরও দাবয়ত্ব হথচ্ছ: 

• েমীকের সেকযাক্তিতা েরা; 

• দাবয়ত্বরত কিীথদরথক বিস্টার, বিস, িক্টর, অব সার বকংিা 

নাথির যশষ অংশ িথল সথম্বাধন করা; 

• অন্য িন্দীথদর প্রবত বিনয়ী হওয়া; এিং 

• লক্তি এবং যগাসথলর সময়সূচী অনুসরর্ করা। 

আপনার অবধকার সমূহ 

আপনার ব্যক্তিিত স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যক্তবক্তি এবং স্বাস্থ্যকসবা বজায় রাখার অক্তিোর 

রকয়কে। 

আটেোকল আপনার পুক্তিের খাবার, পক্তরষ্কার োপড় এবং স্নান / হিাসল 

েরা এবং লক্তি েরার ক্তনয়ক্তমত সুকযাি পাওয়ার অক্তিোর রকয়কে (এগুথলার 

জন্য প্রথয়াজনীয় ব্যািস্থা গ্রহণ করা হথি)। সহনশীল তাপিাত্রা এিং প যাি 

িায়ু প্রিাহ রথয়থছ এিন জায়গা য খান যেথক প্রথয়াজনীয় বিবকৎসা ও 

িানবসক োস্থযথসিা পাওয়া  াথি যসখাথন োকার আপনার অবধকার 

রথয়থছ।
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যটবিল ১: একজন আটক ব্যবির কা যধারা সমূহ

ধাপ ব্যবি কা যধারা 

১ দাবয়ত্বপ্রাি কি যকত যা আপনার হপাশাে, অে ণ এবং সম্পদ বনথয় বনরাপথদ রাখা হথি এবং আপনাকে সমস্ত িালািাল উথেখপূি যক রক্তসে যদ়িা হথি। আপক্তন 

এবং অন্যান্য আটেকৃত ব্যক্তিরা ক্তনরাপকে এবং সুশৃঙ্খল পক্তরকবকশ িসিাস এিং কাজ েকরন বকনা তা ক্তনক্তিত েরকত এেটি 

ব্যক্তিিত অনুসন্ধান পক্তরচালনা করা হথি। 

২ আটক ব্যবি আপনার জিা যদওয়া িালািাথলর রবশদ বনথজর কাথছ রাখা খুিই গুরুত্বপূণ য। আপক্তন মুক্তি হপকল সিবকছু ক্তফকর পাকবন। 

৩ দাবয়ত্বপ্রাি কি যকত যা আপনার সমস্ত আইনী এবং সনািেরর্ নক্তের এেটি তাক্তলো ততক্তর করথিন (উোাঃ পাসকপাট ণ, জন্ম সনদ)। তারপর হসগুকলা 

একজন আইক্তসই অক্তফসারকে বদথিন ব বন এগুথলাথক আপনার অক্তফক্তসয়াল ইক্তমকেশন ফাইকল রাখথিন যাকে এ-ফাইল বলা েয়। 

৪ আটক ব্যবি

আপনার মামলার সমািান েকয় হিকল আপনার ব্যক্তিিত নক্তেগুক্তল আপনাকে ক্তফক্তরকয় হেয়া েকব।
১
 

৫ আটক ব্যবি সুবিধা প্রাবির সিয় আপক্তন এেটি এ-নম্বর পাকবন যা আপনার সনািকরণ নাম্বার বহথসথি ব্যিহৃত হথি। আপবন এ-নম্বরটি আপনার 

পক্তরবার এবং আইনজীবিথক জানাথিন যাকত তারা আপনাকে অনলাইন ক্তিকটনী হলাকেটর ক্তসকেকম খুকজ হপকত পাকর। 

৬ দাবয়ত্বপ্রাি কি যকত যা আপবন বক বক বজবনস রাখথত পারথিন এিং বক বক রাখথত পারথিন না তা িথল বদথিন । বনরাপত্তা এিং সুরক্ষার কো বিন্তা কথর 

অব সার বসদ্ধান্তগুথলা বদথিন। 

৭ আটক ব্যবি

বনবদ যষ্ট সুবিধার নীবতিালার উপর বনভ যর কথর আপবন বকছু ধিীয়  বজবনস রাখথত পারথিন, য িন ধিীয় িাোর স্কা য এিং পদক, 

বিিাথহর ব্যান্ড, ছবি, ধিীয় পদ যা এিং ব্যবিগত পাঠয সািগ্রী, আইবন নবে এিং কাগজপত্র (িালািাল জিাদাথনর রবশদ সহ) এিং 

অন্যান্য যছাট বজবনস (হ্যান্ডবুথক উথেখ রথয়থছ)। 

৮ দাবয়ত্বপ্রাি কি যকত যা আপনাথক বিছানার িাদর , একটি িাবলশ এিং একটি কম্বল সরিরাহ  করথি। 

৯ আটক ব্যবি বিছানাপত্র পাওয়া এিং পবরিত যথনর জন্য সুবিধা প্রাবির বনয়ি গুথলা যজথন বনথত পাথরন। তথি সাধারণত সিাথহ একিার 

বিছানাপত্র পবরিত যন করা  ায়। 

১০ দাবয়ত্বপ্রাি কি যকত যা অনুথিাবদত ব্যবিগত  থত্নর বজবনস য িন- সািান, টুেব্রাশ, বিরুবন ইতযাবদ বদথিন। আথরা এিন বকছু প্রথয়াজন হথল আিাসন 

কি যকত যাথক বজথজ্ঞস করথত পাথরন । 

১১ আটক ব্যবি আপবন আিহাওয়া অনু া ী যগাসল এিং পবরষ্কার কাপথড়র সুবিধা পাথিন। 

১২ দাবয়ত্বপ্রাি কি যকত যা আপনার যেবণকরণ করথিন এিং যস অনু ায়ী আটককৃত ব্যবিথদর একটি হাউবজং  ইউবনথট যপ্ররণ করথিন ।
২

১৩ োস্থয যসিা 

প্রদানকারী

আপনার শারীবরক ও িানবসক োস্থয এিং ঔষধ সম্পথক য বজথজ্ঞস করথিন। 

১৪ আটক ব্যবি োস্থযথসিা কিীথক আপনার য  যকান োস্থয অসুবিধা, প্রবতিন্ধী িা প্রবতিন্ধী োকার জায়গা প্রথয়াজন অেিা উথিগজনক যকান 

অিস্থা  বকংিা যকান ওষুধ  া আপবন খান িা প্রথয়াজনীয় োকথল তা অিশ্যই জানাথত হথি  । 

১৫ োস্থয যসিা 

প্রদানকারী

একজন অনুথিাবদত োস্থযথসিা  প্রদানকারী  আপনার আগিথনর ১৪ বদথনর িথে আপনাথক একটি বিস্তৃত  োস্থয পরীক্ষা বদথিন 

।
৩

১ 

 বদ এই কাগজপত্র গুথলা আপনার শুনাবনর জন্য প্রথয়াজন হয় তথি আইবসই কি যকত যাথক এটা আথগই জানাথত হথি। 

২ 
এ সম্পথকয আরও তে যপথত সুবিধা নীবতর যলাকাল হ্যান্ডবুক এিং যেণীকরণ বিভাগ যদখুন। 

৩ োস্থয তে যগাপন এিং সুরবক্ষত োথক।  বদ এই তে আপনার প্রথয়াজন হয় তথি োস্থয যসিা প্রদানকারী, আইবসই কি যকত যা বকংিা কত যব্যরত কিীথদর কাথছ অনুথরাধ 

 ি য িাইথত পাথরন।
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আপবন  বদ যকানও প্রবতিন্ধী ব্যবি হন তথি আপনার 

অক্ষিতার উপর বভবত্ত কথর িাসস্থাথনর অনুথরাধ করার 

অবধকার আপনার রথয়থছ 

আপনার  বদ এিন যকাথনা অক্ষিতা োথক য িন- িলাথ রা করথত, 

কো িলথত, শ্বাস বনথত, যদখথত, শুনথত, িা বনথজর  ত্ন যনওয়ার 

িথতা সীিািদ্ধতা তথি উপযুি ব্যিস্থা প্রাবির অনুথরাধ এিং তা 

পাওয়ার অবধকার আপনার রথয়থছ। য খাথন অন্যান্য আটককৃত 

ব্যবিথদর িত সকল কা যক্রি পবরিালনা এিং সুবিধা প্রাবির সিান 

সুথ াগ োকথি। আপনার য াগাথ াগ, যদখা অেিা যশানার জন্য 

সকল সুথ াগ সুবিধা পাওয়ার অবধকার রথয়থছ। আপনাথক শুধু 

যিাধগম্য উপাথয় কর্তযপক্ষথক জানাথত হথি, যকিন ব্যিস্থা প্রথয়াজন 

তা িলথত হথি এিং প্রােবিকভাথি বক বক প্রথয়াজন তা বিথিিনা 

করথত হথি। একটি প্রবতিন্ধী ব্যিস্থা প্রাবির অনুথরাধ এিং 

অসথন্তাষ জানাথনার প্রবক্রয়া আপনাথক জানাথনা হথি এিং সকল 

পদ্ধবত আপনার জন্য সহজ করা হথি। 

 বদ এই প্রবতিন্ধী ব্যিস্থা সম্পথকয যকাথনা অসথন্তাষ জানাথত িান 

বকংিা যকাথনা আনুষ্ঠাবনক অবভথ াগ বদথত িান তাহথল হ্যান্ডবুথকর 

৩৭ নম্বর পৃষ্ঠায় বলবপিদ্ধ পদ্ধবতগুথলা অনুসরণ করথত পাথরন। 

আপনার আরও অবধকার রথয়থছ: 

• শুধুিাত্র বনরাপত্তা, সুরক্ষা এিং সুবিধা নীবত সুন্দরভাথি 

পবরিালনার জন্য আপনার যুবিসঙ্গত এিং ন্যায় সংগত ধি য 

পালন সীবিত (বনবষদ্ধ অেিা অেীকৃবত) করা হথত পাথর। 

 বদ ধি যপালথন িাধা অেিা অেীকৃবত োথক তথি অন্য যকান 

পদ্ধবতথত য টা বনরাপত্তা, সুরক্ষা এিং শৃঙ্খলা নষ্ট করথি না 

যসভাথি পালথনর অনুিবত িাওয়ার অবধকার রথয়থছ; 

• যহািোন্ড বসবকউবরটি বিভাগ (বিএইিএস) অেিা সুবিধা 

ব্যিস্থাপনা কর্তযপথক্ষর কাথছ জীিন াপন ব্যিস্থা বনথয় 

অবভথ াগ বদথত পাথরন; 

• আপনার জাবত, ধি য, জাতীয়তা, বলঙ্গ, য ৌন দৃবষ্টভবঙ্গ, বলঙ্গ 

পবরিয়, শারীবরক অক্ষিতা, িানবসক দুি যলতা িা রাজননবতক 

বিশ্বাস সহ য  যকানও কারথণ যকান বিষম্য োকথি না; 

• অিথহলা িা অপব্যিহার যেথক মুি োকুন; 

• য ৌন বনগ্রথহর ঘটনা িা লাঞ্ছনার ঘটনাসহ য  যকান হািলার 

বিষথয় সুবিধা কিী িা বিএইিএথসর কাথছ অবভথ াগ করুন; 

এিং 

• আইবন সহায়তা গ্রহণ করুন। আইবন সহায়তা কা যক্রি 

এিং তাথদর উপস্থাপনা, বনয়ি এিং সিয় জানথত স্থানীয় 

সুবিধার যলাকাল হ্যান্ডবুকটি যদখুন। 

আপনার অবভিাসন িািলা 

যুিরাে সরকাথরর যকাথনা খরি ছাড়াই আপনার পছন্দ িত একজন 

আইনজীিী অেিা আইবন প্রবতবনবধ পাওয়ার অবধকার রথয়থছ। 

আইনজীিীর যসিা সমূহ বুথঝ যনয়ার দাবয়ত্ব আপনার। ওই ব্যবি 

অিশ্যই একটি বজ-২৮ ি য পূরথণর িােথি সুবিধা কর্তযপক্ষ, 

আইবসই এিং বি এইি এস-যক অিবহত করথিন য  উবন আপনাথক 

প্রবতবনবধত্ব করথিন। 

আপনার িািলার ধরন বিথিিনায় অবভিাসন বিিারথকর সািথন 

শুনাবনথত আপনার অবধকার রথয়থছ। আপবন অেিা আপনার 

আইনজীিী অেিা যকাথনা আইবন প্রবতবনবধর দাবয়ত্ব হথচ্ছ অবভিাসন 

বিিারথকর সািথন িািলার বিষয়টি তুথল ধরা । 

 বদ আইন এটি অনুথিাদন কথর, িাবক যন সরকার যকান অবভিাসন 

বিিারথকর সাথে জবড়ত এিন বিকল্প কা যধারা ব্যিহার কথর আপনার 

অবভিাসন বস্থবতর বসদ্ধান্ত বনথত পাথর। আপনার বনধ যাবরত শুনাবন 

প যন্ত আপবন িথন্ড মুবির জন্য অনুিবত যপথত পাথরন।  বদ তা হয় 

তথি িন্ড এর খরি প্রদান করা আপনার দাবয়ত্ব। 

 বদ যকান আইবন বভবত্তথত মুবি পাথিন িথল বিশ্বাস কথরন 

তথি িািলা যেথক মুবি িাওয়ার অবধকার আপনার রথয়থছ। 

িািলা যেথক মুবির আথিদন িাবতল হথত পাথর, অিস্থান সিন্বয় হথত 

পাথর, আেয় প্রদান করথত পাথর, স্থবগত হথত পাথর। বন যাতন এিং 

অন্যান্য বনষ্ঠুর অিানবিক আিারণ বিরুদ্ধ নীবতর আওতায় মুবি বদথত 

পাথর অেিা অিিাননাকর িন্তব্য িা শাবস্ত হথত পাথর। 

উদাহরণেরূপ, যুিরাথে আপনার আেয় িাওয়ার অবধকার 

রথয়থছ।  বদ জাবত, ধি য, জাতীয়তা, রাজননবতক বভন্নিত িা 

সািাবজক যকাথনা যগাষ্ঠীর সদস্য হওয়ার কারথণ হয়রাবন হওয়ার 

ভয় োথক। 

বিবধিদ্ধ ভাথি য াগ্য হথল আপনার শুনাবনর আথগ যেচ্ছায় 

িাবক যন যুিরাে তযাগ করার অবধকার আপনার রথয়থছ। 

এটাথক যেচ্ছায় প্রস্থান িলা হয়।  বদ আপনার অনুথরাধ অনুথিাবদত 

হ়ি, আপবন শুনাবনথত আপনার িািলা উপস্থাপথনর অবধকার হারাথত 

পাথরন। আপবন  বদ যেচ্ছায় িথল য থত িান তথি আপনাথক অিশ্যই 

একজন আইবসই অব সার িা অবভিাসন বিিারথকর কাথছ িলথত 

হথি। 

অপসারণ প্রবক্রয়া সম্পথকয আপনার  বদ প্রশ্ন োথক তথি আপনার 

আইবসই কি যকত যার সাথে কো িলুন। আইবসই কর্তযক প্রদত্ত বিনামূথে 

আইবন যসিা সরিরাহকারীর তাবলকা যেথক আপবন য  যকান 

আইনজীিী িা আইনী প্রবতবনবধথদর কল করথত পাথরন। এছাড়াও 

আপনার অিাসথনর আইন গ্রন্থাগাথর এই তে জানার উপকরণ োকথত 

পাথর। 

আপবন  বদ বিশ্বাস কথরন য  আপবন অবভিাসন িািলা যেথক 

অব্যাহবত পাওয়ার য াগ্যতা অজযন করথিন তথি আপনার যকান 

আইনজীিী িা আইনী প্রবতবনবধর সাথে কো িলার যিষ্টা করা উবিত। 

এই ধরথনর পবরত্রাথণর যক্ষথত্র আথিদথনর জন্য সিথয়র বিবধ-বনথষধও 

োকথত পাথর। তাই আপবন  ো সিথয় প্রথয়াজনীয় আথিদনপত্র গুবল 

পূরণ এিং কা যক্রি শুরু কথরথছন বকনা তা বনবিত করুন। অন্যোয় 

আপনার দাবি প যাথলািনা করার সুথ াগটি হারাথত পাথরন। পবরত্রাথণর 

আথিদনটি  ো ে ভাথি প্রস্তুত এিং জিা দাথনর দাবয়ত্বটি আপনার। 

পবরিার, িন্ধুিান্ধি এিং আইনজীবি প্রবতবনবধথদর 

সাথে য াগাথ াগ করা  

হ্যান্ডবুথকর এই অংথশ যিািাইল, ই-থিইল এিং িাইথরর যকান অবতবের 

সাথে বকভাথি য াগাথ াগ করথত হথি তা িণ যনা করা হথয়থছ । 
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গুরুত্বপূণ য ! 

আপবন আটক হওয়ার পর আপনার পবরিাথরর যকউ, যকান আইন 

প্রবতবনবধ বকংিা সাধারণ যকউ আপনাথক যখাজার যিষ্টা করথত পাথর। 

তারা অনলাইন বিথটইবন যলাথকটর বসথস্টথির িােথি আপনাথক খুথজ 

যপথত পাথর  (www.ice.gov/loctaor)। এ-নাম্বার এিং বনজ

যদথশর নাথির িােথি য  কাউথক সহথজ খুথজ পাওয়া  ায়। 

য ান কল 

আপবন আটক হওয়ার পর যটবলথ ান ব্যিহাথরর সুথ াগ পাথিন। 

পরিতীথত হাউবজং ইউবনট যেথকও আপবন কল করার সুথ াগ পাথিন। 

আইনজীিী অেিা যকান আইন প্রবতবনবধ ছাড়া য  যকাথনা কাথরা কল 

নজরদাবর করা হথত পাথর। আপবন  বদ যকান বনয়ি না িাথনন এিং 

য ান কথলর িােথি যকান অনিধ কাজ কথরন তথি আপনার এই সুবিধা 

িন্ধ কথর যদওয়া হথি। 

য ান ব্যিহাথরর সকল বনয়ি 

জানা আপনার দাবয়ত্ব । 

আইবসই য ান বসথস্টি ব্যিহার 

করার অবধকার আপনার 

রথয়থছ।  বদ আপনাথক য ান 

ব্যিহার করথত না যদয়া হয় 

তথি য  যকাথনা আইবসই 

অব সার যক বলবখতভাথি 

অনুথরাধ করথত পাথরন। ১১ 

পৃষ্ঠায় ২ নম্বর যটবিথল য ান 

কথলর আরও তে পাথিন । 

আথিবরকায় যকান নাম্বাথর কল বদথত যটবলটাইপ (TTY)  যিবশথনর

ব্যিহার:  

• যটবলটাইপ যিবশথন প্রেি িায়াল করুণ ৭১১। কলটি 

একজন যটবলথ াগাথ াগ অপাথরটথরর কাথছ  াথি। 

• য  নাম্বাথর কল বদথত িান যসই নম্বরটি যটবলথ াগাথ াগ 

অপাথরটরথক জানান। 

• যটবলথ াগাথ াগ অপাথরটর তখন যসই নাম্বাথরর সাথে 

আপনাথক য াগাথ াগ কবরথয় যদথি। 

• TTY যিবশন বনথ়ি  বদ যকান প্রশ্ন যেথক োথক তথি য 

যকান স্টা থক তা বজথজ্ঞস করথত পাথরন। 

টযািথলট

টযািথলট ব্যিহাথরর িােথি আপবন আপনার পবরিত জন, পবরিার 

এিং আইনজীিীর সাথে য াগাথ াগ করার সুথ াগ পাথিন। 

টযািথলটটিথত এই হ্যান্ডবুক এর একটি কবপসহ বকছু গুরুত্বপূণ য ধিীয় 

এিং আইবন তথ্  োকথি  া আপনাথক সাহাে করথি। বিথনাদথনর 

িােি বহথসথিও এটি ব্যিহার করথত পাথরন। এর িােথি আইবসই 

অব সার এিং োস্থয কিীথদর সাথেও য াগাথ াগ করথত পাথরন । 

বকছু বুঝথত অসুবিধা হথল যকান স্টা থক বজথজ্ঞস করুন । 

টযািথলট ব্যিহার যকান অবধকার নয়- একটি সুবিধা 

তাই সি সি়ি এই সুবিধা নাও যপথত পাথরন। টযািথলট ব্যিহাথর 

নজরদাবর হথত পাথর তাই যগাপনীয়তা রক্ষার যতিন যকাথনা সুথ াগ 

োকথি না। টযািথলট অপব্যিহার করথল তা ব্যিহাথরর সুথ াগ পাথিন 

না। 

কাথরা সাথে সাক্ষাৎ 

আপবন য  যকান কাথরা সাথে যদখা করথত পাথরন। তথি তাথক অিশ্যই 

সকল বনয়ি যিথন যদখা করথত হথি। আপনার দাবয়ত্ব হথচ্ছ যকউ 

আসথল তাথক এই বনয়িগুথলা জানাথনা। যলাকাল হ্যান্ডবুথক আপবন এই 

বনয়ি-নীবতগুথলা জানথত পারথিন। সকল অবতবে অিশ্যই িাবজযত

যপাশাথক আসথি এিং সুশৃঙ্খল ব্যিহার করথি। আপবন এিং আপনার 

অবতবেরা  বদ সুশৃঙ্খল না হন তথি ভবিষ্যথত এই সুবিধা আর োকথি 

না। অবতবেরা বকছু বনথয় আসথল যতা অিশ্যই যদখা হথি। তাথদর সাথে 

বকছু োকথল তা একটি লকাথর অেিা গাবড়থত রাখথত 

িলা হথি। 

যকউ আপনার জন্য বকছু বনথয় আসথল তা আইবসই 

অব সার আথগ যদখথিন এিং অনুথিাদন বদথিন । 

আপনার অবতবেথক যিবশ বকছু না বনথয় আসথত 

অনুথরাধ করুন। 

অনুথিাদনহীন যকান বকছু বনথল তা আপনার কাছ যেথক 

বনথয় যনয়া হথি। আপনাথক শাবস্তও যদয়া হথত পাথর। 

কাথরা সাথে যদখা করার বনয়ি সম্পথকয আথরা জানথত 

৩ নম্বর যটবিল যদখুন । 

বিঠি আদান-প্রদান 

 বদ যকাথনা বনরাপত্তা ঝু ুঁবক না োথক তথি আপবন বিঠি আদান-প্রদান 

করথত পারথিন। বিঠি আদান-প্রদাথনর বন়িি সম্পথকয জানথত আপবন 

উভয় হ্যান্ডবুকটি পড়ুন। বিঠি আদান-প্রদাথনর বনয়ি জানা এিং তা 

অনুসরণ করা আপনার দাবয়ত্ব।  বদ বিঠি আদান প্রদাথনর বনয়ি 

অনুসরণ না কথরন তথি এই সুবিধাটি আপনার জন্য িন্ধ হথয়  াথি । 

বিঠি আদান প্রদাথনর আরও তে জানথত ৪ নম্বর যটবিলটি যদখুন ।

http://www.ice.gov/loctaor
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যটবিল ২ :থিািাইল ব্যিহাথরর তে 

াথক কল করথিন:
১

অনুথিাবদত খরি িন্তব্য 

সাধারণ যকউ (পবরবিত জন, পবরিাবরক িা ব্যিসাবয়ক ) হ্যাুঁ হথত পাথর স্থানীয় সুবিধা নীবতর বনয়ি গুথলা যদখুন 

যকাথনা আইনজীিী িা আইন প্রবতবনবধর যখাজ করুন 

(অবভিাসন আইনজীিী নাও হথত পাথর )
২

হ্যাুঁ হ্যাুঁ ২০ বিবনট প যন্ত কো িলার সুথ াগ োকথি 

যকাথনা আইনজীিী িা আইন প্রবতবনবধ  

(অবভিাসন আইনজীিী নাও হথত পাথর )

হ্যাুঁ হথত পাথর ২০ বিবনট প যন্ত কো িলার সুথ াগ োকথি 

জরুবর অিস্থায় (উদা: পবরিাথরর যকউ অসুস্থ িা িারা 

যগথল)
৪

হ্যাুঁ হ্যাুঁ জরুবর কল করথত হাউবজং ইউবনট অব সার, সুপারভাইজার অেিা 

আইবসই কি যকত যার সাহাে বনন 

রােীয় বশশু কোণ সংস্থা 

হ্যাুঁ হথত পাথর বশশু কোণ জবনত যকান সিস্যায় কাথরা সাথে য াগাথ াগ করথত যকান 

স্টা  িা আিাসন কি যকত যাথক বজথজ্ঞস করুন অেিা বিথটনশন বরথপাটি যং 

এিং ইন রথিশন লাইথন (বিআরআইএল) কল করুন । 

যুিরাথে অিবস্থত আপনার যদথশর দূতািাস 

হ্যাুঁ হ্যাুঁ দূতািাস যেথক আপনার আইনজীিী িা আপনার পবরিাথরর সাথে 

য াগাথ াথগর সাহাে যপথত পাথরন বকংিা যসখান যেথক আপনার সাথে 

যকউ যদখা করথত পাথর। 

ইন্সথপক্টর  যজনাথরথলর বিএইিএস অব স হ্যাুঁ হ্যাুঁ TTY যিবশন যেথক ১-৮০০-৩২৩-৮৬০৩ িা ১-৮৪৪-৮৮৯-৪৩৫৭

আইবসই বিথটনশন বরথপাটি যং এিং ইন রথিশন লাইন 

(বিআরআইএল) 

হ্যাুঁ হ্যাুঁ TTY যিবশন যেথক ১-৮০০-৩৫১-৪০২৪ িা ৯১১৫# িা ৭১১

আইবসই অব থসর দাবয়ত্বরত কি যকত যা হ্যাুঁ হ্যাুঁ TTY যিবশন যেথক ১-৮৭৭-২ ইনথটক (১-৮৭৭-২৪৫-৮২৫৩) িা ৭১১

জথয়ন্ট ইথন্টক যসন্টার (থজইবস) হ্যাুঁ হ্যাুঁ TTY যিবশন যেথক ১-৮৭৭-২ ইনথটক (১-৮৭৭-২৪৫-৮২৫৩) িা ৭১১

আদালত হ্যাুঁ হ্যাুঁ 

অবভিাসন আদালত এিং অবভিাসন আথিদথনর যিাি য 

হ্যাুঁ হ্যাুঁ 

বিনামূথে আইবন যসিা যকন্দ্র 

হ্যাুঁ হ্যাুঁ অবভিাসন কর্তযপক্ষ কর্তযক অিশ্যই েীকৃত হথত হথি
৪

জাবতসংথঘর শরণােী হাই কবিশন 

হ্যাুঁ হ্যাুঁ 

সরকাবর অব স সমূহ হ্যাুঁ হ্যাুঁ আপনার অবভিাসন িািলার যকান কাগজ যপথত কল করুন 

১  বদ আপনার য ান করথত যকান অসুবিধা হয় িা টাকার প্রথয়াজন পথড় তথি হাউবজং ইউবনট কি যকত যার কাছ যেথক সাহাে বনন।

২ বিনামূথে আইনজীিী সহায়তা যপথত হাউবজং ইউবনথটর বিনামূথে আইবন যসিার য ান নম্বর গুবল যদখথত পাথরন। একজন আইবসই অব সাথরর কাছ যেথক য ান নম্বর গুথলা যপথত 

পাথরন।

৩ আপনার আইনজীিীর য ান নম্বরটি অিশ্যই অনুথিাবদত য ান নাম্বার  রথি জিা বদথিন  াথত আপনার কো িলার সিয় নজরদাবর না হয়।

৪ 
আইনজীিীর সাথে বনয়বিত কো িলা জরুবর কথলর িথে পথড় না। 
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যটবিল ৩:অবতবের সাথে সাক্ষাথতর তে
১

পবরিার এিং পবরবিত জন

সাক্ষাথতর বদনগুথলা সিয় জরুরী বিষয় 

শবনিার, রবিিার এিং ছুটির বদনগুথলা ৩০ বিবনট। এছাড়া দূর যেথক যকউ 

আসথল তাথক যিবশ সিয় যদয়া হথত 

পাথর। 

১৮ িছযরর বনথি যকউ যদখা করথত পারথি না।  বদ আথস তথি 

তার সাথে অিশ্যই একজন প্রাি িয়স্ক যলাক োকথিন। এ সম্পথকয 

আরও জানথত যলাকাল হ্যান্ডবুকটি যদখুন । 

আইনজীিীর সাথে সাক্ষাৎ

যসািিার যেথক শুক্রিার প্রবতবদন আট(৮) ঘন্টা (সি যবনম্ন) আপবন খািার সিয় আপনার আইনজীিীর সাথে যদখা করথত 

পাথরন। উভয় জনথক সাক্ষাথতর সিয় খািার সরিরাহ করা হথি । 

শবনিার, রবিিার এিং ছুটির বদনগুথলা প্রবতবদন িার(৪) ঘন্টা (সি যবনম্ন) আপবন যদখা করার বিষয়টি িাবতল করথত পাথরন। এথক্ষথত্র যকাথনা 

অব সার িা কাথরা কাথছ অনুিবতর প্রথয়াজন যনই । 

১ 
সাক্ষাথতর সিয় এিং অন্যান্য তে যপথত স্থানীয় সুবিধার নীবত গুথলা পড়ুন। 
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যটবিল ৪: বিঠি আদান-প্রদান সম্পবক যত তে 
য  সকল জায়গায় বিঠি আদান-প্রদান করথত পারথিন 

• ব্যবিগত আইনজীিী, আইন প্রবতবনবধ এিং সরকাবর আইনজীিী 

• বিিারক, আদালত, এযাম্বাবস এিং দূতািাস  

• ইউএস যপ্রবসথিন্ট, ভাইস যপ্রবসথিন্ট অেিা কংথগ্রস সদস্য 

• ইউএস বিিার বিভাগ, বি এইি এস (আইবসই, বি এইি এস ইন্সথপক্টর যজনাথরল অব স, বি এইি এস নাগবরক অবধকার ও নাগবরক োধীনতার জন্য 

অব স এিং আইবসই োস্থযথসিা কথপ যাথরশন) 

• অবভথ াগ জানাথনার অব স  

• বরথপাট যার এিং বিবিয়া প্রবতবনবধ 

 বিঠি পাঠাথনার বনয়ি 

খাথির উপথর িাি পাথশ বলখথত হথি: 

• আপনার নাি  

• আপনার এ-নাম্বার অেিা আইবি নাম্বার; এ-নাম্বাথরর যশথষর িারটি সংখ্যা বলখথত হথি  (A-XXX-XX0-000) 

• আপনার ঠিকানা  

 খাথির িাঝখাথন বলখথত হথি: 

• প্রাপথকর নাি এিং ঠিকানা  

• পদিী অেিা সংস্থার নাি য িন-আইনজীিী অেিা আইন যসিা প্রদান প্রবতষ্ঠান 

খাথির উপথর বলখুন “িািলা সংক্রান্ত বিঠি” অেিা “বিথশষ প্রবতবনবধ” (আপনার আইনজীিী অেিা আপনার আইন প্রবতবনবধথক এভাথি পাঠাথত িথল বদন) 

 বিঠির যগাপনীয়তা 

• আদান-প্রদাথনর সকল বিঠির বিষয়িস্তু প যথিক্ষণ করা হথি। 

•  বদ আইবন যকাথনা বিঠি আথস একজন স্টা  এটি খুলথিন এিং বিষয়িস্তু  ািাই করথিন বকতু প পড়থিন না। 

•  বদ আপনার পাঠাথনা যকান বিঠি যখালাথত না িান তথি আথগই একজন স্টা থক যদবখথয় বসল কথর খাথির উপর বিস্তাবরত বলথখ পাঠিথয় বদন। 

• আপবন অন্য বিঠিগুথলা এভাথি বলথখ বিঠির িথে য লথত পাথরন। 

আপনাথক পাঠাথনা যকান বিঠি 

আপনাথক পাঠাথনা সকল বিঠিথতই এ-নাম্বার অেিা আইবি নাম্বার োকথি: 

• খাথির উপথর ঠিকানা বহথসথি এটি যলখা োকথি 

• বিঠির প্রেি পৃষ্ঠায় অিশ্যই এ-নাম্বাথরর যশথষর িারটি সংখ্যা োকথি ।  বদ আপনার বিঠিথত এ-নাম্বার অেিা আইবি নাম্বার যলখা না োথক তথি যপ্ররথকর 

কাথছ বিঠি য রত পাঠাথনা হথি। আইবনগত বিঠির যক্ষথত্র এিনটা হথত পাথর। 

আপনাথক পাঠাথনা বিঠিথত আরও য  তে োকথি: 

• যপ্ররথকর নাি এিং পদিী 

• “আইনগত বিঠি” অেিা “বিথশষ বিঠি” 

•  বদ আইনগত বিঠিথত এ সকল বকছু উথেখ না োথক তথি যসটি অনিধ িথল গণ্য করা হথি। 

গুরুত্বপূণ য! সকলথক বিঠির এই বনয়ি গুথলা জানাথনা আপনার দাব়িত্ব । 

আপনার বিঠি যিবলভাবর িাবতল হথত পাথর  বদ: 

• অনিধ িথল বিথিবিত হয় 

• যকাথনা বিশৃঙ্খলা সৃবষ্ট হথি িথল িথন হয় 

• পালাথনার পে িলা, অস্ত্র অেিা বিথফারক বতরীর পদ্ধবত িণ যনা, আইন ভঙ্গ করা অেিা ড্রাগ ও অযালযকাহল জাতীয় যকান বকছু িবণ যত োথক 

• য ৌনতা সম্পবক যত যকান িণ যনা িা অশ্লীল ছবি োথক 

• হুিবক, িাুঁদািাবজ, ঘুষ, অশ্লীলতা িা কৃতজ্ঞতাহীনতা জাতীয় িণ যনা োথক  

• যকান অনিধ িা অনুথিাবদত নয় এিন বকছু, সাংথকবতক িাত যা অেিা বনরাপত্তার জন্য হুিবক এিন বকছু িবণ যত োথক। 

পরিতী পৃষ্ঠায় যদখুন  
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যটবিল ৪: বিঠি আদান-প্রদান সম্পবক যত তে

পবরিয় পথত্রর কাগজ এিং পবত্রকা যকনা 

• বিঠিথত পবরিয় পথত্রর যকান কাগজপত্র োকথল আইবসই অব সার তা যদখথিন এিং আপনাথক জানাথিন। আইবসই অব সাথরর কাথছ বলবখত 

ভাথি অনুথরাধ কথর পবরিয় পথত্রর একটি অনুথিাবদত কবপ যপথত পাথরন। 

• পবত্রকা, কযাটালগ এিং অন্যান্য প্রকাশনা বনথজ না বকনথত পারথল আত্মীয়-েজন বকংিা িন্ধু-িান্ধথির িােথি তা যপথত পাথরন। 

বিঠি যিবলভাবর 

• বনরাপত্তাজবনত যকান কারণ না োকথল ২৪ ঘণ্টার িথেই আপনার বিঠি পাঠাথনা হথি (দাবয়ত্বরত স্টা  বিঠির বিষয়িস্তু  ািাই-িাছাইথ়ির জন্য 

৪৮ ঘন্টা প যন্ত বিঠি আটথক রাখথত পাথর). 

• বিঠিথত উথেবখত ঠিকানায় আপবন না োকথল বিঠি যপ্ররক এর কাথছ য রত পাঠাথনা হথি । 

বিঠিথত টাকা আদান প্রদাথনর বনয়ি 

•  বদ বিঠির িােথি আপবন যকান টাকা পান তথি একজন অব সার আপনাথক টাকার একটি রবশদ আপনাথক বুবঝথয় বদথিন। 

• বিঠির িােথি আপবনও টাকা পাঠাথত পারথিন বকতু প নগদ কযাশ পাঠাথত পারথিন না। কি যরত সুপারভাইজার এর কাথছ িাবন অি যাথরর বিষথয় 

বজথজ্ঞস করথত পাথরন। 

• নগদ অে য, যিক এিং অন্যান্য টাকার জন্য বলবখত বনয়ি রথয়থছ। সুবিধার স্থানীয় নীবত গুথলা যদখুন  বদ না বুঝথত পাথরন তথি কাউথক 

বজথজ্ঞস করুন। 

বিঠি পাঠাথনার খরি 

•  বদ বিঠি পাঠাথনার জন্য যকান টাকা আপনার কাথছ না োথক তথি বকছু বিঠি আপবন বিনামূথে পাঠাথত পাথরন। য িন: আইনগত বিঠি, 

দূতািাথসর বিঠি এিং আদালথতর বিঠি। 

• আপবন প্রবত সিাথহ বতনটি অেিা আরও যিবশ স্টযাম্প যুি খাি পাথিন। হাউবজং ইউবনট যেথক আপনাথক কাগজ-কলি এিং খাি যদয়া 

হথি। 

• আপনাথক কাগজ-কলি এিং বিঠিপত্র পাঠাথনার অন্যান্য বজবনসপত্র বিনামূথে যদয়া হথি না। আপবন যকান প্রবতবনবধর কাছ যেথক এগুথলা 

বকনথত পাথরন। যলাকাল হ্যান্ডবুথক বনয়িগুথলার বিস্তাবরত যদখুন। 
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আপনার সন্তাথনর ব্যাপাথর যকাথনা প্রশ্ন 

আপনার সন্তাথনরা অ থত্ন আথছ যসটি জানথত পারথল কী 

করথিন? 

একজন আইবসই অব সার যক িলুন অেিা ১-৮৮৮-৩৫১-৪০২৪ িা 

৯১১৬# নম্বথর কল কথর বিথটনশন বরথপাটি যং এন্ড ইন রথিশন 

লাইথন য াগাথ াগ করুন (বি আর আই এল)। ইবিথগ্রশন অব স এ 

ব্যাপাথর আপনাথক সাহাে করথি বকংিা আপনার আটথকর বসদ্ধান্ত 

পুনবি যথিিনা করথি। আপবন আইন সুবিধা গ্রন্থাগাথর য থয় একটি 

অবভভািক  ি য পূরণ করথত পাথরন । 

সীিাথন্ত আটথকর পর য থল আসা সন্তানথদর বকভাথি 

খুথজ পাথিন? 

একজন আইবসই অব সার যক িলুন অেিা ১-৮৮৮-৩৫১-৪০২৪ িা 

৯১১৬# নম্বথর কল কথর বিথটনশন বরথপাটি যং এন্ড ইন রথিশন 

লাইথন য াগাথ াগ করুন (বি আর আই এল) িা TTY যিবশন 

যেথক িায়াল করুন ৭১১। 

আপনার সন্তানথক যকান বশশু কোণ সংস্থার যহ াজথত 

যনয়া হথচ্ছ জানথল বক করথিন? 

একজন ইবিথগ্রশন অব সার যক িলুন অেিা বিথটনশন বরথপাটি যং 

এন্ড ইন রথিশন লাইথন য াগাথ াগ করুন (বি আর আই এল)। 

ইবিথগ্রশন অব থসর িােথি আপবন ঐ বশশু কোণ সংস্থার সাথে 

য াগাথ াগ করথত পারথিন। আপনার সন্তাথনর জন্য বক বক 

প্রথয়াজন যসটাও জানাথত পারথিন। আপনার সন্তাথনর ব্যাপাথর 

যকাথনা গুরুত্বপূণ য তে বদথল আপনার আটথকর বসদ্ধান্ত পুনবি যথিিনা 

হথত পাথর। 

িাবক যন যুিরাথে আপনার সন্তানথক বনথয় যকাথনা উথিগ 

োকথল বক করথিন? 

আপনার সন্তাথনর যকাথনা বন যাতন িা অিথহলার সম্ভািনা োকথল 

দাবয়ত্বরত কিীথদর িােথি বশশু কোণ সংস্থার সাথে য াগাথ াগ 

করথত পাথরন অেিা বিথটনশন বরথপাটি যং এন্ড ইন রথিশন লাইথন 

য াগাথ াগ করুন (বি আর আই এল)। 

আপনার সন্তানথদর ব্যাপাথর আইনগত যকাথনা বিষয় 

োকথল বক করথিন? 

রােীয় বশশু কোণ কা যক্রি:  বদ আপনার সন্তাথনর আইনগত 

ব্যাপাথর রােীয় বশশু কোণ সংস্থা জবড়ত োথক তথি ইবিথগ্রশন 

অব থসর িােথি যসই সংস্থার সাথে আপবন য াগাথ াগ করথত 

পারথিন এিং তাথদর আইনজীিীথদর সাথে কো িলথত পারথিন। 

আপনার সন্তাথনর আইনগত কাথজ জবড়ত কাউথক খুথজ যপথত 

ইবিথগ্রশন অব সারথক িলুন অেিা বি আর আই এল-এ য াগাথ াগ 

করুন। আপনার সন্তাথনর ব্যাপাথর যকাথনা ব্যিস্থা বনথত হথল িা 

আদালথত শুনাবনথত য থত হথল বশশু কোণ সংস্থা িা তাথদর 

আইনজীিী আপনাথক জানাথি। আপনার সন্তাথনর ব্যাপাথর আরও 

যকান বকছু করার প্রথয়াজন হথল তা অিশ্যই ইবিথগ্রশন অব সারথক 

জানাথিন। 

পাবরিাবরক আইন কা যক্রি: 

 বদ আপবন এিং অন্য যকাথনা ব্যবির (থ িন: অন্য সন্তাথনর 

অবভভািক িা পবরিাথরর সদস্য) িথে আইনগত যকাথনা 

সিস্যা বতবর হয় তথি ইবিথগ্রশন অব স আপনাথক 

আইনজীিীর সাথে কো িলা এিং আদালথতর  ািতীয় কাজ 

পবরিালনার সুথ াগ বদথিন। 

রােীয় বশশু কোণ সংস্থা অেিা পাবরিাবরক আদালত 

বনথয়  বদ আপনার যকান প্রশ্ন োথক? 

আপনার আইনজীিী অেিা িািলা পবরিালনাকারীর সাথে কো 

িলুন। আপবন প্রথয়াজথন আইন সুবিধা লাইথব্রবরর 

কবম্পউটাথরর িােথি নািালথকর আইনগত বিষয় সমূহ 

বিস্তাবরত জানথত পাথরন। 

আইনগত তথের উৎস সমূহ 

আইনগত অবধকাথরর ধারণা প্রদানকারী যগাষ্ঠী 

অথনক যগাষ্ঠী রথয়থছ  ারা আথিবরকার অবভিাসন আইন এিং 

কা যক্রি বনথ়ি কাজ কথরন। এ সকল যগাষ্ঠীর সদস্যরা অবভিাসন 

যকথন্দ্র য থয় আইন সম্পথকয সরাসবর িণ যনা প্রদান কথরন। আপবন 

তাথদর কাছ যেথক আইন সম্পথকয বিস্তাবরত তে জানথত 

পারথিন। অবভিাসন যকথন্দ্র এ সকল যগাষ্ঠীর যকান অনুষ্ঠান 

আথয়াজন হথল আপনাথক অিশ্যই জানাথনা হথি। আপনার ভাষা 

বুঝথত অসুবিধা হথল সাহাে বনথত পারথিন। এছাড়া আইন 

সুবিধা লাইথব্রবরর কবম্পউটাথরর িােথিও আপনার বনজ ভাষায় 

আইন সম্পথকয আথরা বিস্তাবরত তে যপথত পাথরন। 

আপনাথক  বদ প্রশাসবনক এিং শৃঙ্খলা বিভাথগ রাখা হয় তথি 

বনথম্নাি শথত য এ ধরথণর অনুষ্ঠাথন য াগদাথনর সুথ াগ পাথিন: 

• বনরাপত্তা ব্যিস্থা গ্রহণ করা হথয়থছ; 

• আপনার কারথণ যকাথনা বনরাপত্তা ঝুবক োকথি না; এিং 

• যগাষ্ঠীর সদস্যরা বনরাপত্তার ব্যাপাথর সথন্তাষ প্রকাশ 

কথরন। 

বি:দ্র: সকল ইবিথগ্রশন অব থসই এই ধরথনর সুবিধা োথক 

না।  বদ কাথরা প্রথয়াজন হয় তথি দাবয়ত্বরত কিী িা বি আর 

আই এল-এ য াগাথ াগ কথর বভবিওর িােথি আইন সম্পথকয 

বিস্তাবরত জানথত পাথরন। 

জাবতসংঘ শরণােী হাই কবিশন 

(ইউএনএইিবসআর) হটলাইন 

 ারা আেয় যপথত িান তারা জাবতসংঘ শরণােী হাইকবিশথনর 

হটলাইথন প্রথতযক যসািিার, বুধিার এিং শুক্রিার দুপুর ২ টা 

যেথক ৫ টা প যন্ত বিনামূথে কল করার সুথ াগ পাথিন। #৫৬৬ 

নম্বথর িায়াথলর িােথি আপবন এই সুবিধা পাথিন । 

আপবন ইউএনএইিবসআর-এ বলখথত পাথরন: 

ইউএনএইিবসআর 
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১৮০০ ম্যাসাচুথসটস অযাবভবনউ 

এনিাব্লু সুযট ৫০০ 

ওয়াবশংটন বিবস-২০০৩৬

আইন গ্রন্থাগার 

ইবিথগ্রশথন আটক সকল ব্যবিথদর আইন গ্রন্থাগাথরর সকল বকছু 

(থ িন-কবপ যিবশন, টাইপ রাইটার এিং কবম্পউটার) ব্যিহাথরর 

অবধকার রথয়থছ। এর িােথি আপবন আইন সংক্রান্ত সকল বকছু 

সংগ্রহ করথত পারথিন এিং আপনার আইবন নবেপত্র বতবর 

করথত পারথিন। আইন গ্রন্থাগাথরর যকান সরঞ্জাি ব্যবিগত 

য াগাথ াথগর জন্য ব্যিহার করা  াথি না।  বদ যকাথনা ব্যবিগত 

বিঠি যলখার প্রথয়াজন হয় তথি হাউবজং ইউবনট অব সাথরর কাছ 

যেথক কাগজ-কলি এিং খাি বনথত পাথরন। 

আপবন আইন সংক্রান্ত অথনক বিষথয়র  থটাকবপও যপথত 

পাথরন। আপবন অবভথ াগ, অসথন্তাষ এিং িন্দী োকা অিস্থার 

িণ যনা সংক্রান্ত বিঠি বকংিা আইবন বিঠি, অসুস্থ হথল করণীয়, 

বিথশষ যকান  ি য, ছবি, পবত্রকার অনুথচ্ছদ, প্রথয়াজনীয় আইবন 

নবেপথত্রর  থটাকবপ পাথিন। এ সকল বিষথয়র  থটাকবপ 

আপবন আপনার ইবিথগ্রশন িািলার কাথজ ব্যিহার করথত 

পাথরন। 

আইন গ্রন্থাগার কতক্ষণ যখালা োথক? 

প্রথতযক হাউবজং ইউবনথট গ্রন্থাগার ব্যিহাথরর সিয় উথেখ করা 

আথছ। আপবন আপনার িািলার ব্যাপাথর সিাথহ ৫ ঘন্টা 

গ্রন্থাগার ব্যিহার করথত পাথরন। 

গ্রন্থাগার ব্যিহাথর যিবশ সিথয়র প্রথয়াজন হথল বক করথিন? 

আপবন একটি  রথি আথিদন কথর কর্তযপক্ষথক জানাথত পাথরন। 

যকন আপনার যিবশ সিয় প্রথয়াজন তা অিশ্যই ব্যাখ্যা করথিন। 

 বদ সম্ভি হয় কর্তযপক্ষ আপনাথক অিশ্যই যিবশ সিয় বদথি। 

আদালথতর বনধ যাবরত সিয়সীিা িা জরুবর অিস্থার কো বিথিিনা 

কথর আপনাথক সিয় বদথত পাথরন। 

আিার প্রথয়াজনীয় আইবন নবেপত্র বকভাথি খুথজ পাথিা? 

আইন লাইথব্ররীথত িই অেিা যকান প্রকাশনা োকথত পাথর িা 

কবম্পউটাথর সকল বিষয়িস্তু সংরক্ষণ করা োকথত পাথর। আইন 

গ্রন্থাগার এিং কবম্পউটাথর আপনাথক সাহাথের জন্য প্রথয়াজনীয় 

বদক বনথদ যশনা োকথি। য িন:  

• আইন খুথজ যির করুন; 

• আপনার নবেপত্র বতবর করুন; এিং 

• কবম্পউটাথরর আইবন বিষয় িস্তু ব্যিহার করুন। 

আইন গ্রন্থাগাথর আপনার প্রথয়াজনীয় বিষয়াবদ খুথজ না যপথল বক 

করথিন? 

• আপবন একটি িন্দী অনুথরাধ  রি পূরণ করুন এিং যসটি 

কত যব্যরত কিী িা গ্রন্থাগাথরর সিন্বয়থকর কাথছ জিা 

বদন। 

•  বদ আপনার অনুথরাধ গ্রহণথ াগ্য না হয় তথি আপনাথক 

তা বলবখত আকাথর জানাথনা হথি । 

সকথলই বক গ্রন্থাগার ব্যিহার করথত পারথি? 

প্রথতযক হাউবজং ইউবনথটর সকল যেণীর িন্দীরাই গ্রন্থাগার 

ব্যিহাথরর সুথ াগ পাথিন। তথি কারও বনথয় বনরাপত্তা ঝুবক 

োকথল িা ওয়াথরন্ট োকথল এই সুবিধা নাও যপথত পাথর। 

যসথক্ষথত্র কত যব্যরত কিীথদর কাথছ গ্রন্থাগার ব্যিহাথরর অনুিবত 

যিথয় আথিদন করার সুথ াগ রথয়থছ। 

গ্রন্থাগার ব্যিহাথর যকান সাহাথের প্রথয়াজন হথল বক 

করথিন? 

কতযব্যরত কিীথদর কাথছ য  সকল বিষথয় বজথজ্ঞস করথত পাথরন: 

• প্রথয়াজনীয় বিষয়িস্তু খুথজ পাথচ্ছন না; 

• যকান যপ্রাগ্রাথি ঢুকথত পারথছন না; 

• যকান সরঞ্জাি ব্যিহার করথত পারথছন না; 

• আপবন ভাথলা ইংথরবজ িলথত এিং পড়থত পাথরন না; 

অেিা 

• অন্য য  যকাথনা বিষথয় অপারগতা। 

আপনার আইবন বিষয়িস্তু খুজথত এিং তা প্রস্তুত করথত অন্য যকান 

িন্দীর কাছ যেথক সাহাে বনথত পাথরন। যকান বনরাপত্তা ঝুবক এিং 

অপব্যিহাথরর সুথ াগ না োকথল তারাও আপনাথক সাহাে করথি। 

সাহাথের জন্য কর্তযপথক্ষর কাথছ অনুথরাধ করুন। 

বি:দ্র: আপনাথক গ্রন্থাগার ব্যিহাথর সহথ াবগতার জন্য যকান িন্দীথক 

কর্তযপক্ষ টাকা বদথি না। 

আপনার বনথজথকই গ্রন্থাগার ব্যিহাথরর বনয়ি জানথত হথি। এথক্ষথত্র 

আপবন যলাকাল হ্যান্ডবুথকর সাহাে বনথত পাথরন।  বদ আপবন আইন 

ভঙ্গ কথরন তথি গ্রন্থাগার ব্যিহাথরর সুথ াগ হারাথিন। 

িন্দী যেণীবিভাগ এিং হাউবজং ইউবনট 

যেণীবিভাথগর স্তর 

আটক হওয়ার পর একজন কি যকত যা আপনাথক একটি বনবদ যষ্ট যেণীর 

আওতাভুি করথি এিং যস অনু ায়ী হাউবজং ইউবনথট পাঠাথি। য  

সকল বিষথয়র উপথর যেণীবিভাগ হথি তা বনথি উথেখ করা হথলা: 
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• য ৌজদারী অবভথ াগ ও যদাষী সাব্যস্ততা; 

• ইবিথগ্রশন ইবতহাস; 

• শৃঙ্খলা যরকি য; 

• িত যিান যেবণবিন্যাস স্তর; এিং 

• এ সম্পবক যত আরও তে। 

আপনার যেণীকরণ ঠিক হয়বন িথন করথল বক করথিন? 

পুনরায় আপনার যেণীকরণ এিং যস অনু ায়ী হাউবজং ইউবনট পাওয়ার 

আথিদন করথত পাথরন। আথিদন করার সকল বনয়ি যলাকাল 

হ্যান্ডবুথকর গাইিলাইথন যদয়া আথছ। 

িন্দীথদর যেণীবিভাগ কতবদন প যন্ত কা যকর োথক? 

সাধারণত ৯০ বদন প যন্ত যেণীকরথণর এই বসদ্ধান্ত পবরিত যন করা হয় 

না। পরিতীথত ৯০ িা ১২০ বদন পর পর বসদ্ধান্ত পুনবি যথিিনা করা হয়। 

যলাকাল হ্যান্ডবুথক যেবণকরণ কা যক্রথির সিয়সীিা সম্পথকয বিস্তাবরত 

যদয়া আথছ।  বদ আপনাথক আলাদা যকাোও রাখা হয় তাহথল যসখান 

যেথক আসার আথগই আপনার যেবণ ঠিক কথর রাখা হথি। 

কর্তযপক্ষ বক য  যকান সিয় আিার যেণীবিভাগ পবরিত যন

করথত পাথর? 

হ্যা।  বদ বনরাপত্তাজবনত যকান কারণ োথক িা আপবন যকান বনয়ি না 

িাথনন তথি কর্তযপক্ষ আপনার যেণীবিভাগ পবরিত যন করথত পাথর। 

বিথশষ ব্যিস্থার হাউবজং ইউবনট 

িাথঝ িাথঝ বকছু িন্দীথদর একটি বিথশষ হাউবজং ইউবনথট রাখা হয় । 

এখাথন আপবন একটি আলাদা যসথল অন্য সকল িন্দীথদর যেথক দূথর 

োকথিন । এিনটা তখনই ঘথট  খন কাথরা উপর কথঠার নজরদাবর 

প্রথয়াজন বকংিা কাউথক বনথয় বনরাপত্তা ঝুবক িা গভীর উথিথগর কারণ 

রথয়থছ।  বদ আপনাথক এভাথি রাখা হয় তথি সাধারন িন্দী ইউবনথট 

পাঠাথনার আথগই আপনার যেণীবিভাগ ঠিক কথর য লা হথি। 

িন্দীথদর দুই ভাথগ বিভি করা হয়: 

প্রশাসবনক বিভাগ 

প্রশাসবনক বিভাগ শাবস্তমুলক নয়। য  সি কারথণ আপনাথক 

প্রশাসবনক বিভাথগ রাখা হথত পাথর তা বনথি যদয়া হথলা: 

• আপনাথক যকান বিষথয় বজজ্ঞাসািাদ করা হথি িা শৃঙ্খলা 

ভথঙ্গর কারণ জানথত িাওয়া হথি; 

• আপনাথক ২৪ ঘন্টার বভতথর স্থানান্তর করা হথি িা মুবি 

যদওয়া হথি;  

• আপনার বনরাপত্তা প্রথয়াজন  া িত যিাথন যনই (কর্তযপক্ষ িা 

িবন্দ বনথজই বনরাপদ পবরথিথশ োকার দাবি করথত 

পাথর); অেিা 

• বিবকৎসা, িানবসক োস্থয, অনশন িা আত্মহতযার ঝুবক 

সংক্রান্ত যকান বিষয় োথক। 

শাবস্তমূলক বিভাগ  

 বদ যকান আটক ব্যবির বনয়ি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার প্রিণতা 

োথক তাহথল তাথক এই বিভাথগ রাখা হথি।  বদ শৃঙ্খলা 

তদারবক কর্তযপক্ষ যকাথনা ব্যবির ব্যাপাথর এিন বনথদ যশনা 

যদন িা যকান আটক ব্যবি বনয়ি ভঙ্গ কথরন তথি তাথক 

এই বিভাথগ রাখা হথি। 

প্রশাসবনক বিভাথগ োকথল সকল সুবিধা বক আপবন পাথিন? 

হ্যা। আপবন আথগর িতই সকল সুবিধা পাথিন। তথি সুবিধার 

সীিািদ্ধতা এিং বনরাপত্তা ঝু ুঁবক োকথল কি সুথ াগ পাথিন। 

য  সকল জায়গায় কি সুথ াগ যপথত পাথরন তা বনথি উথেখ 

করা হথলা: 

• যগাসল; 

• বিথনাদন; 

• আইন গ্রন্থাগার; 

• আইনগত অবধকার আদায় যগাষ্ঠীর যকান অনুষ্ঠান; 

• সাধারণ যটবলথ ান কল; 

• সাধারণ যঘারাঘুবর; 

• ধিীয় অনুষ্ঠান; এিং 

• ব্যবিগত সম্পদ এিং বিষয়িস্তু য িন: আইন সংক্রান্ত, 

ধিীয় এিং ব্যবিগত িই পড়ার সুথ াগ কি পাথিন। 

বনথম্নাি বিষয়গুথলাথত আপনার সুথ াগ োকথি: 

• বিঠি আদান-প্রদান; 

• আইবন প্রথয়াজথন যটবলথ ান কল; 

• আইবন কাথজ যকাোও য থত প্রথয়াজন হথল; এিং 

• োস্থয যসিা সংক্রান্ত যকান বিষয়। 

প্রশাসবনক বিভাথগ কতবদন  ািৎ োকথত হথত পাথর? 

এটি আপনার িািলার ধরথনর ওপর বনভ যর করথি। বনরাপত্তা 

তদারবক কর্তযপক্ষ বসদ্ধান্ত বনথিন আপনাথক যসখাথন কতবদন 

োকথত হথি। 

বিভাগ যেথক স্থানান্তথরর বসদ্ধান্ত পূনবি যথিিনার সিয়সূিী: 

• বনরাপত্তা কি যকত যা ৭২ ঘন্টার িথে বিভাগ যেথক 

স্থানান্তথরর বসদ্ধান্ত বনথত পাথরন; 

• বনরাপত্তা কি যকত যা ৭ বদথনর িথে বিভাগ যেথক 

স্থানান্তথরর বসদ্ধান্ত বনথত পাথরন; এিং 

• আপনাথক দুইিার মূোয়থনর পর প্রেি ৩০ বদথন প্রবত 

সিাথহ মূোয়ন করা হথি এিং পরিতীথত প্রবত ১০ বদন 

পর পর আপনাথক মূোয়ন করা হথি। 

প্রশাসবনকভাথি রাখার বসদ্ধান্ত আপনার পছন্দ না হথল 

বক করথিন? 
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বসদ্ধান্ত পবরিত যন করার জন্য আথিদন করথত পাথরন। 

বকভাথি আথিদন করথত পাবর? 

প্রশাসবনক বিভাথগ টানা ৭ বদন োকার পর আপনার ব্যাপাথর 

বসদ্ধান্ত পবরিত যথনর জন্য প্রশাসবনক কি যকত যাথদর কাথছ 

বলবখতভাথি আথিদন করথত পাথরন। বলবখতভাথি আথিদন 

করথত যকান অসুবিধা িথন হথল দাবয়ত্বরত কিী অেিা 

যদাভাষীর কাথছ সাহাে বনথত পাথরন। প্রশাসবনক 

কি যকত যারা প্রবত ৩০ বদন পর পর আপনার আথিদন 

মূোয়ন করথিন। 

শাবস্তমুলক বিভাথগ োকথল বক সকল সুবিধা 

পাওয়া  াথি? 

হ্যা। বিঠি আদান-প্রদান, আইবন প্রথয়াজথন যটবলথ ান 

কল, আইবন কাথজ যকাোও য থত প্রথয়াজন হথল এিং 

োস্থয যসিা সংক্রান্ত যকান বিষথয় সকল সুবিধা আপবন 

পাথিন। তথি আইন ভঙ্গ, সুবিধার সীিািদ্ধতা এিং 

বনরাপত্তা ঝু ুঁবক োকথল বনথম্নাি বিষয়গুথলাথত কি সুথ াগ 

পাথিন: 

• যগাসল; 

• বিথনাদন; 

• আইন গ্রন্থাগার; 

• আইনগত অবধকার আদায় যগাষ্ঠীর যকান অনুষ্ঠান; 

• সাধারণ যটবলথ ান কল; 

• সাধারণ যঘারাঘুবর; 

• ধিীয় অনুষ্ঠান; এিং 

• ব্যবিগত সম্পদ এিং বিষয়িস্তু য িন: আইন সংক্রান্ত, 

ধিীয় এিং ব্যবিগত িই পড়ার সুথ াগ কি পাথিন। 

শাবস্তমুলক বিভাগ যেথক স্থানান্তথরর জন্য কর্তযপক্ষ বক যকান 

বসদ্ধান্ত বনথি ? 

৭ বদন পর পর আপনাথক মূোয়ন করা হথি। আপবন সকল বনয়ি 

িানথছন বকনা, সকল সুবিধা পাথচ্ছন বকনা এিং আপনাথক সাধারণ 

বিভাথগ পাঠাথনা  াথি বকনা তা বিথিিনা করা হথি। 

 খন যকান বনরাপত্তা কি যকত যা আপনার ব্যাপাথর বসদ্ধান্ত বনথিন তখন 

আপনাথক বকছু প্রশ্ন করা হথি এিং তা বলবখত যরকি য বহথসথি যরথখ 

যদয়া হথি। বনরাপত্তা কি যকত যা আপনাথক মূোয়ন কথর এর পর 

গৃহীত বসদ্ধান্তটি বলবখতভাথি প্রশাসবনক কি যকত যাথদর কাথছ 

পাঠাথিন। আপনাথক এ বিভাগ যেথক স্থানান্তর করা হথতও পাথর 

আিার নাও হথত পাথর।  বদ বনরাপত্তা ঝু ুঁবক না োথক তথি আপনার 

ব্যাপাথর সি যথশষ বক বসদ্ধান্ত হথলা তা বলবখতভাথি আপনাথক জানাথনা 

হথি। যলাকাল হ্যান্ডবুথক স্থানান্তথরর জন্য মূোয়থনর সিয়সূিী 

বিস্তাবরত যদয়া আথছ। 

খািার, কা যক্রি এিং যসিা সমূহ 

খািার 

আপনাথক বদথন বতনিার খািার যদয়া হথি। প্রথতযক খািাথরর সিয় 

আপনাথক একটি খািার যদয়া হথি। খািার গুথলা পুবষ্টকর এিং খাদ্য 

বিথশষজ্ঞ িারা অনুথিাবদত। খািার অিশ্যই পবরষ্কার এিং বনরাপদ 

পাথত্র যদ়িা হথি। আপনার হাউবজং ইউবনট অেিা বিথশষ হাউবজং 

ইউবনথটর একটি বনবদ যষ্ট খািার রুথি খািার পবরথিশন করা হথি। 

খািার তাবলকা বক হথি? 

আপনাথক অিশ্যই িানসম্মত খািার যদ়িা হথি। হাউবজং ইউবনথটর 

একটি যনাটিশ যিাথি য খািাথরর তাবলকা এিং খািাথরর সিয় িথল 

যদয়া হথি। খািার সম্পথকয বিস্তাবরত জানথত যলাকাল হ্যান্ডবুক 

যদখথত পাথরন। 

খাদ্য তাবলকায় বক শুকথরর িাংস োকথি? 

সাধারণত শুকথরর িাংস যদয়া হয় না। তথি বনবিত হওয়ার 

জন্য খািার তাবলকা যদথখ বনথত পাথরন। 

আিার বনবদ যষ্ট খাদ্যাভাস োকথল বক করথত পাবর? 

ধিীয় কারথন যকান খািাথরর ব্যাপাথর অনুথরাধ োকথল  াজক িা 

ধিীয় যসিা সিন্বয়কারীথক জানাথত পাথরন।  াজক িা ধিীয় যসিা 

সিন্বয়কারী আপনার যকন বিথশষ খাদ্য ব্যিস্থার প্রথয়াজন তা বজথজ্ঞস 

করথত পাথরন িা একটি  রি পূরণ করথত িলথিন। আপবন ধিীয় 

বিশ্বাথসর সাথে সংগবতপূণ য বক বক খািার পাথিন যসটি আপনাথক িথল 
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বদথি। 

 বদ োস্থযগত কারথণ আপনার যকান বিথশষ খাথদ্যর প্রথয়াজন হয় 

তাহথল একজন বিবকৎসা কিীথক এ ব্যাপাথর অনুথরাধ করথত পাথরন 

। খািার পবরথিশথনর আযগ আপনার বিথশষ খাথদ্যর (ধিীয় ও 

োস্থযগত কারথণ) অনুথরাধ অিশ্যই অনুথিাদন করাথত হথি। 

গুরুত্বপূণ য! যকান বনবদ যষ্ট খািাথরর প্রথয়াজন োকথল তা অিশ্যই 

আপনাথক জানাথত হথি । 

শাবস্তমুলক বিভাথগ োকথল আিাথক বক আলাদা খািার যদয়া 

হথি? 

না। বিথশষ বিভাগ এিং সকল হাউবজং ইউবনথট একটি বনবদ যষ্ট 

সিথয় একই খািার পবরথিশন করা হয়। 

বিপবণ িা বজবনসপত্র বিক্রয়  ন্ত্র 

আপনার হাউবজং ইউবনথট একটি বিপবণ িা বজবনসপত্র বিবক্রর  ন্ত্র 

োকথত পাথর।  বদ এ ধরথনর যকাথনা ব্যিস্থা োথক তথি আপবন না 

িাইথল টাকা বদথয় খািার যকনার আপনার প্রথয়াজন যনই। 

আিাথক বক প্রথয়াজনীয় প্রসাধনী বজবনসপত্র বিপবণ যেথক 

বকনথত হথি? 

না। আপনাথক যিৌবলক প্রসাধনী এিং োস্থযকর বজবনসপত্র য িন- 

সািান, শ্যাম্পু, স্যাবনটাবর প্যাি এিং টুেথপস্ট যদয়া হথি। 

 বদ যকান বজবনস আপবন বকথনথছন বকতু প তা হাথত পাওয়ার 

আথগই আপনাথক অন্য ইউবনথট স্থানান্তর করা হথয়থছ 

তাহথল বক হথি? 

 বদ আপনাথক স্থানান্তর করা হয় তাহথল কর্তযপক্ষ বজবনসপত্র গুথলা 

আপনাথক পাঠাথি না। বকতু প আপবন আপনার টাকা য রত যপথত 

পাথরন। বিস্তাবরত জানথত যলাকাল হ্যান্ডবুক যদখুন। 

বিথনাদন 

আপনাথক প্রবতবদন এক ঘন্টা অভযন্তরীণ এিং িাবহ্যক বিথনাদন 

উপথভাথগর সুথ াগ যদয়া হথি।  বদ কর্তযপথক্ষর িাবহ্যক বিথনাদন 

প্রদাথনর সুথ াগ এিং সুষ্ঠু পবরথিশ োথক তাহথল প্রবত সিাথহ ৫ 

বদন কথর প্রবতবদন এক ঘণ্টা কথর আপনাথক বিথনাদন উপথভাথগর 

সুথ াগ বদথি। বকছু বকছু জায়গায় এক ঘণ্টারও যিবশ সিয় িাইথর 

বিথনাদন উপথভাথগর সুথ াগ োথক। এ বিষথয় আরও বকছু জানথত 

যলাকাল হ্যান্ডবুক যদখুন। 

বক বক ধরথনর বিথনাদন আপবন যপথত পাথরন? 

এখাথন টিবভ যদখা, বসথনিা যদখা, যখলাধুলা করা এিং শারীবরক 

ব্যায়াথির সুথ াগ োকথত পাথর। 

 বদ িাইথর  াওয়ার সুথ াগ কি োথক তাহথল বক অভযন্তরীণ 

বিথনাদন উপথভাথগর সিয় যিবশ োকথি? 

না। 

 বদ যকাোও িাবহ্যক বিথনাদন উপথভাথগর সুথ াগ না োথক 

তাহথল বক হথি? 

আপবন য খাথন আথছন যসখাথন  বদ িাবহ্যক বিথনাদথনর সুথ াগ না 

োথক তাহথল ইবিথগ্রশন অব সারথক িথল আপনাথক অন্য স্থাথন 

স্থানান্তথরর জন্য অনুথরাধ করথত পাথরন। কথয়ক িাথসর বনবদ যষ্ট 

সিয় পর আপনাথক অন্য জায়গায় বদথত পাথর। 

ধি য পালন 

আপবন আপনার ধিীয় রীবতনীবত পালথনর 

সুথ াগ পাথিন।  বদ আপনার ধিীয় 

রীবতনীবত বনরাপদ এিং কর্তযপথক্ষর বনয়ি 

অনুসাথর না হয় তথি শতভাগ সুথ াগ 

আপবন পাথিন না। কর্তযপক্ষ অিশ্যই 

আপনাথক যুবিসংগত ধি য পালথনর বনয়ি 

অনুসরথণর সুথ াগ বদথি । 

দাবয়ত্বরত কিীরা  াজক অেিা ধিীয় যসিা সিন্বয়কারীথদর 

সাথে বকভাথি য াগাথ াগ করথিন তা িথল বদথি । তারা আথরা 

য  সকল তে বদথি তা হথলা: 

• ধি য পালথনর জন্য বক বক সুথ াগ রথয়থছ; 

• ধিীয় বিশ্বাস অনুসাথর খািার ব্যিস্থা; 

• যকাোয় বকভাথি ধিীয় উৎসি পালন করথত হথি; 

• বকভাথি ধিীয় প্রবতবনবধর সাথে যদখা করথিন; 

• িাোর ধিীয় আিরণ এিং অন্যান্য ধিীয় বজবনস 

ব্যিহাথরর বনয়ি; এিং 

• ধিীয় বজবনসপত্র, যসিা, বনথদ যশনা এিং পরািশ য যকাোয় 

পাথিন। 

ইবিথগ্রশথন আটক যকান ব্যবির সাধারণত: 

• বনথজর ধি য পালন করথত পাথর; 

• ধিীয় কাপড় এিং িাোর আিরণ ব্যিহাথরর সুথ াগ পায়; 

এিং 

• অন্য ধিীয় বজবনসপত্র ব্যিহাথররও অনুিবত পায়। 

আপবন  বদ বনরাপত্তা এিং শৃঙ্খলা নষ্ট করথিন না িথল িথন 

হয় তথি আপনার ধি য পালথন যকাথনা িাধা োকথি না। 

গুরুত্বপূণ য ! আপনাথক অিশ্যই শি কাভাথরর যকান ধিীয় িই 

পড়ার অনুথিাদন বনথত হথি। অন্যোয় নরি কভাথরর ধিীয় 

িই পড়ার সুথ াগ পাথিন। 

যেচ্ছােি কা যক্রি 

 বদ যসখাথন যেচ্ছায় অংশগ্রহথণর যকান কা যক্রি োথক 

তাহথল যসখাথন আপবন যুি হথত পাথরন। ইবিথগ্রশথন আটক 

িন্দীথদর সাধারণত যকান কা যক্রথির সাথে যুি করা হয় না 

এিং যিবশরভাগ জায়গায় এ ধরথনর যকাথনা সুথ াগও োথক 

না। যেচ্ছা কা যক্রথির যকান সুথ াগ আথছ বকনা জানথত 

যলাকাল হ্যান্ডবুক পড়থত পাথরন।  

আিার কাথজর জন্য বক যকান যিতন যদয়া হথি? 

 বদ আপবন যকান যেচ্ছা কা যক্রথি অংশগ্রহণ কথরন তাহথল 
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প্রবতবদন আপনাথক কিপথক্ষ ১ িলার কথর যদয়া হথি।  বদ 

কর্তযপথক্ষর যিতন যদয়ার যকাথনা আলাদা বনয়ি না োথক 

তাহথল প্রবতবদন কাথজর যশথষ আপনাথক আপনার টাকা 

বুবঝথয় যদওয়া হথি। উদাহরণেরূপ, যকান যকান জায়গায় 

আপনাথক অন্য যকাোও স্থানান্তথরর আথগ পূথি যর সকল জিা 

অে য বুবঝথয় যদয়া হয়। 

আিাথক কখন টাকা যদয়া হথি? 

কর্তযপক্ষ সাধারণত বদবনক টাকা বদথয় োথকন। এছাড়া 

আপনাথক অন্য যকাোও স্থানান্তথরর আথগ পূথি যর সকল জিা 

অে য বুবঝথয় যদয়া হথি। 

আিাথক প্রবতবদন কত ঘন্টা কাজ করথত হথি? 

আপনাথক প্রবতবদন ৮ ঘন্টা অেিা সিাথহ ৪০ ঘণ্টার যিবশ 

কাজ করথত যদয়া হথি না। 

কাথজ অংশগ্রহথণর জন্য বক বক প্রথয়াজন? 

কাথজ অংশগ্রহথণর জন্য  া  া প্রথয়াজন তা বনথি িণ যনা করা 

হথলা: 

• যেচ্ছা কা যক্রি চুবিথত োক্ষর করথত হথি; 

• কা যক্রি সংক্রান্ত প্রবশক্ষণ সম্পন্ন করথত হথি; 

• কাথজর জন্য যপাশাক, রীবতনীবত এিং চুথলর ধরন ঠিক 

রাখথত হথি; 

• বনবদ যষ্ট সিয় যিথন কাজ করথত হথি; এিং 

• সথন্তাষজনকভাথি কাজ সম্পন্ন করথত হথি। 

আিাথক বক কা যক্রি যেথক অব্যহবত যদয়া হথত পাথর? 

 

হ্যা।  বদ অনুিবত ছাড়া যকাথনা কাজ য থল আথসন বকংিা সুন্দরভাথি 

কাজ সম্পন্ন করথত না পাথরন তথি আপনাথক কাথজ রাখা হথি না। 

 

আিার িাসস্থাথনর জায়গা পবরষ্কার রাখার জন্য বক যকান 

যিতন যদয়া হথি? 

 

না। আপবন য  জায়গায় োকথিন এিং য  সকল জায়গা িসিাথসর জন্য 

ব্যিহার করথিন তা আপনাথক অিশ্যই পবরষ্কার রাখথত হথি। এটির 

জন্য আপনাথক যকান টাকা যদয়া হথি না।  বদ আপনার িসিাথসর 

জায়গা আপবন পবরষ্কার না রাথখন তথি আপনাথক শাবস্ত যদয়া হথত 

পাথর। আপনার দাবয়ত্ব হথচ্ছ িসিাথসর জায়গা পবরষ্কার রাখা এিং তা 

িসিাথসর উপথ াগী করা। 

গ্রন্থাগার 

এখানকার লাইথব্ররীথত যকান বশক্ষা প্রবতষ্ঠান িা যকান সাধারন 

গ্রন্থাগাথরর িত সকল সুবিধা রথয়থছ । এখাথন যকান িন্দীর 

প্রথয়াজন, ইচ্ছা এিং সািেয বিথিিনায় সকল সুবিধা রথয়থছ। 

 আবি বক য  যকান সিয় গ্রন্থাগাথর য থত পাবর? 

না। গ্রন্থাগার ব্যিহাথরর বনয়ি জানথত যলাকাল হ্যান্ডবুকটি যদখুন। 

গ্রন্থাগার ব্যিহাথরর জন্য একটি বনবদ যষ্ট সিয়সূবি রথয়থছ। আপবন 

অিশ্যই অন্য িন্দীথদরথক গ্রন্থাগার ব্যিহাথরর সুথ াগ বদথিন। 

গ্রন্থাগাথরর সকল সুবিধা আপবন  ত্ন সহকাথর ব্যিহার করথিন এিং 

বকছু বনথল তা সিয়িত য রত বদথিন। 

 

ইবিথগ্রশথনর বিষয় ছাড়া অন্য যকাথনা িািলায় 

আদালথতর শুনাবন 

ইবিথগ্রশন িািলার িাইথর অন্য যকান বিষথয় 

আদালথত শুনাবন োকথল আবি বক যসখাথন য থত 

পারথিা? 

অন্য যকান বিষয় য িন: আপনার যকান য ৌজদারী িািলা িা 

আপনার সন্তাথনর যহ াজত বিষথয় যকাথনা িািলা বনথয় 

আদালথত শুনাবন োথক তাহথল আপবন যসখাথন বকভাথি য থত 

পারথিন তা জানার জন্য ইবিথগ্রশন অব সারথক বজথজ্ঞস 

করথত পাথরন। পাবরিাবরক িা বশশু কোণ আদালথত যকান 

সিয় োকথল যসখাথন বকভাথি উপবস্থত োকথিন তা জানথতও 

ইবিথগ্রশন অব সার যক বজথজ্ঞস করথত পাথরন। ইবিথগ্রশন 

কর্তযপক্ষ  বদ আপনাথক সরাসবর আদালথত উপবস্থত োকার 

অনুিবত না যদয় তাহথল বভবিও কন াথরন্স িা যটবলথ াথনর 

িােথি আপনাথক যসখাথন য াগাথ াগ কবরথয় বদথি। আপনার 

কাথছ আদালথতর যকান নবেপত্র োকথল  ত দ্রুত সম্ভি তা 
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ইবিথগ্রশন অব সারথক বদন এিং আপনার ইচ্ছার ব্যাপাথর 

জানান। 

বিথয়র অনুথরাধ 

আটক োকা অিস্থায় আপবন িাইথল বিথয় করথত পাথরন। 

যসথক্ষথত্র আপবন আপনার আইনজীিী িা আইন প্রবতবনবধর 

িােথি বলবখতভাথি ইবিথগ্রশন অব সার এিং হাউবজং 

অব সারথক জানাথত পাথরন। তারা আপনার অনুথরাথধ বিথিিনা 

করথি । 

আপনার আথিদন পথত্র য  সকল বিষয় োকথি তা হথলা: 

• আইনগতভাথি বিথয়র ধরন; 

• িানবসকভাথি আপবন বিথয়র জন্য প্রস্তুত আথছন বকনা; 

এিং 

• আপনার হবু স্ত্রী আপনাথক বিথয় করথত িায় এ িথি য 

বলবখত োক্ষবরত আলাদা একটি সম্মবতপত্র। 

অব স প্রশাসন আপনার এই অনুথরাধটি ব ল্ড অব স বিথরক্টথরর দিথর 

পাঠাথি।  বদ অনুিবত বদথত যদবর হয় তাহথল আপনার বিিাহ সূবি 

যপছাথত হথি অেিা িাবতল করথত হথি ।  বদ আপনার অনুথরাধ 

গ্রহণথ াগ্য না হয় তাহথল আপনাথক িা আপনার আইনজীবিথক 

বলবখতভাথি যসই কারণ ব্যাখ্যা করা হথি। 

প্রথতযথকর বনবদ যষ্ট ইউবন ি য  

ইউবন থি যর ধরন 

আপবন একটি ইউবন ি য  (শাট য, প্যান্ট ও জুতা) এিং একটি হাথতর 

ব্যান্ড পাথিন। যিবশরভাগ যজথল সাধারণত বনবদ যষ্ট যকাথনা যপাশাক 

োথক না। বনরাপত্তার ধরথনর উপর বনভ যর কথর যপাশাথকর রং যকিন 

হথত পাথর তা বনথি যদয় হথলা: 

• েল্প বনরাপত্তা যজথল নীল; 

• িাঝাবর বনরাপত্তা যজথল কিলা; এিং 

• উচ্চ বনরাপত্তা যজথল লাল। 

আপনাথক  বদ যকান যজথল রাখা হয় তথি আপনার যজথলর ধরন 

অনু ায়ী যপাশাক এিং বনয়ি-কানুন আলাদা আলাদা হথি। 

আপনাথক অিশ্যই একটি বনবদ যষ্ট যপাশাক পথর োকথত হথি। 

ব্যবতক্রি: স্থানীয় বনয়ি অনু ায়ী রান্নাঘথর কাজ করথল যপাশাক 

আলাদা হথি। তাথদরথক বিথলিালা সাদা যপাশাক অেিা এথপ্রান 

পরযত হথি। 

যপাশাথকর বক অন্য যকান বনয়ি আথছ? 

হ্যা । আপনাথক অিশ্যই বনথম্নিবণ যত বনয়িগুথলা অনুসরণ 

করথত হথি: 

• আপবন যছড়া িা অপবরষ্কার কাপড় পরযত পারথিন না; 

• আপবন যপাশাক বিকৃতভাথি পরথত পারথিন না। (থ িন: 

শাট য খুথল িাোয় যদয়া িা প্যান্ট ভাুঁজ কথর উপথর যতালা); 

•  বদ যকাথনা কাজ িা ধিীয় রীবত নীবতর জন্য প্রথয়াজন না 

োথক তাহথল িাোয় যকাথনা টুবপ িা কাভার যদয়া  াথি 

না; এিং 

• যগাসথলর যকান জুতা হাউবজং ইউবনথটর িাইথর পরা  াথি 

না। 

অন্য বনয়িগুথলা 

আপনাথক অিশ্যই সম্পূণ য ইউবন ি য (শাট য, প্যান্ট ও জুতা)  

পরথত হথি  খন: 

• হাউবজং ইউবনথটর িাইথর  াথিন; 

• খািার রুথি  াথিন; 

• োস্থয যসিার জন্য  াথিন ( বদ অনুিবত না োথক); 

•  খন আদালথত  াথিন; 

•  খন ধিীয় কাথজ  াথিন; এিং 

• কাথরা সাথে সাক্ষাৎ করথত  াথিন। 

যপাশাক সম্পবক যত আথরা তে 

• যকািথরর যিল্ট এিন ভাথি পরা  াথি না  াথত প্যাথন্টর 

বভতথর পথর োকা বকছু এিং যকািথরর বনম্নাংশ যদখা  ায়; 

• যিথল্টর িে বদথয় হাত বভতথর রাখা  াথি না। এিনবক 

শীতকাথলও এটি করা  াথি; এিং 

• আপনার বনজে যসল অেিা িােরুি ছাড়া যপাশাক 

বিকৃতভাথি যখালা  াথি না। 

সঠিক জুতা এিং যপাশাক 

• সিসিয় স্যাথন্ডল পথর োকথত হথি; 

•  বদ জুতা পাথরন তথি যিাজা োকথল সাথে পরথত হথি।; 

• িােরুথি বনবদ যষ্ট স্যাথন্ডল পথর য থত হথি; এিং 

• আিহাওয়া অনু ায়ী যপাশাক পরথত হথি। 

ব্যবিগত  ত্ন 

আপনাথক যকান আিাবসক ভিন অেিা আিদ্ধ হাউবজং ইউবনথট 

রাখা হথি। যসখাথন ভাল ব্যবিগত োস্থযবিবধ প্রথতযকথক সুস্থ 

রাখথত সহায়তা করথি। 

আবি কখন যগাসল করথত পাবর? 

প্রথতযক হাউবজং ইউবনথট যগাসথলর সি়ি সূবি যদ়িা োকথি। 

প্রথতযকবদন কখন যগাসথলর জন্য িােরুথি  াথিন তা যসখান যেথক 

যদথখ বনথত পাথরন। আপবন অিশ্যই বনয়বিত যগাসল করথিন এিং 

চুল পবরষ্কার রাখথিন। 
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আপনার শ্যাম্পু িা অন্য যকান বজবনস প্রথয়াজন হথল বক 

করথিন? 

আপনাথক হাউবজং ইউবনথট পাঠাথনার পর সািান, শ্যাম্পু, 

টুেথপস্ট টুেব্রাশ, বিরুবন এিং অন্যান্য ব্যবিগত  থত্নর বজবনস 

যদয়া হথি। 

আপনার যকান বজবনস ফুবরথয় যগথল হাউবজং ইউবনথটর অব সাথরর 

কাথছ জানাথল যসগুথলা আিার পাথিন। িবহলাথদর যকান বজবনথসর 

প্রথয়াজন হথল যসটিও হাউবজং ইউবনট অব সারথক িলথত হথি। 

ব্যবিগত অভযাস 

আপনার ব্যবিগত যকান অোস্থযকর অভযাস োকথল যসটি অিশ্যই 

পবরথিশ নষ্ট করথি। আপনার িাথজ অভযাস অন্য িন্দীথদরও ক্ষবত 

করথত পাথর। যকান খারাপ অভযাস োকথল দাবয়ত্বরত কিীরা 

আপনাথক যিাঝাথিন অেিা শাবস্ত বদথত পাথরন। 

কর্তযপক্ষ অিশ্যই আপনার ধিীয় যকাথনা অভযাস গুরুথত্বর সাথে 

বিথিিনা করথি। আপবন অিশ্যই বনথজথক পবরষ্কার পবরচ্ছন্ন 

রাখথিন এিং ভাথলা যপাশাক ও জুতা পরথিন। 

আবি বক য  যকান ভাথি চুল কাটাথত পাবর? 

হ্যা। আপবন য  যকান ভাথি চুল কাটাথত পাথরন  বদ পবরষ্কার রাখা 

 ায় এিং সুন্দর হয়। 

ব্যবতক্রি:  বদ আপবন রান্নাঘথর কাজ কথরন অেিা যকান যিবশন 

পবরিালনার কাজ কথরন তাহথল চুল অিশ্যই পবরষ্কার রাখথত হথি 

এিং যকান কাপড় বদথয় যিথক রাখথত হথি। 

আবি বক দাবড় িা যগাুঁ  রাখথত পারথিা? 

আপবন রান্নাঘর অেিা যিবশন পবরিালনার কাথজ বনথয়াবজত না 

োকথল রাখথত পারথিন। বনরাপত্তাজবনত কারথণ দাবয়ত্বরত 

অিস্থায় দাবড় িা যগাুঁ  রাখথত পারথিন না। এই দুই ধরথনর কাজ 

করথল আপনাথক এই বনয়ি িানথতই হথি। এই বনয়ি যকাথনা 

ভাথিই ভঙ্গ করা  াথি না। 

আবি বক যশভ করথত পাবর?  

আপবন প্রবতবদন যশভ করার জন্য একটি ওয়ান টাইি যরজার পাথিন। 

ব্যিহাথরর পর এটি অিশ্যই য রত বদথত হথি। শুনাবনর বদথন 

আদালথত  াওয়ার আথগ আপনাথক যশভ করার সুথ াগ যদয়া হথি। 

আবি বক য  যকান স্টাইথল চুল রাখথত পাবর? 

কর্তযপথক্ষর সাথে কো িথল আপবন য  যকাথনা স্টাইথল চুল রাখথত 

পাথরন। চুল রাখার ধরন সম্পথকয বিস্তাবরত জানথত যলাকাল 

হ্যান্ডবুকটি যদখুন। 

গুরুত্বপূণ য! যপাশাক পবরচ্ছদ এিং িলাথ রার বনয়ি সম্পথকয জানা 

আপনার দাব়িত্ব । বিস্তাবরত জানথত যলাকাল হ্যান্ডবুকটিও পড়থত 

পাথরন। 

 

 

 

 

কাপড় পবরষ্কার 

আপবন ি়িলা যপাশাক জিা বদথ়ি আথরকটি পবরষ্কার যপাশাক 

পাথিন। যকান যকান বজবনস কখন পবরিত যন করথত পারথিন তাুঁর 

সিয়সূিী বনথি তুথল ধরা হথলা: 

• যিাজা এিং অন্তি যাস - প্রবতবদন; 

• রবিন ইউবন ি য  – সিাথহ দুই বদন; 

• বিছানা, িাবলথশর কাভার এিং যতায়াথল – সিাথহ 

একিার; এিং 

• রান্নাঘথরর সাদা ইউবন ি য  – প্রবতবদন। 

বি:দ্র: বকছু বকছু হাউবজং ইউবনথট িয়লা যপাশাক পবরিত যথনর 

সুথ াগ যিবশ োথক। প যাি পবরষ্কার যপাশাক যনই িথন কথর 

অবতবরি যকান যপাশাক বনথজর কাথছ রাখথত পারথিন না। 

ওয়াবশং যিবশন এিং কাপড় শুকাথনার ব্যিস্থা না োকথল 

বিছানাপত্র, যপাশাক, জুতা িা অন্য বকছু পবরষ্কার করথত  াথিন 

না। বিস্তাবরত জানথত যলাকাল হ্যান্ডবুক যদখুন। 

পবরথিশ পবরষ্কার রাখা 

সুস্থ এিং বনরাপদ োকথত আপনার পবরথিশ পবরষ্কার রাখা 

খুিই গুরুত্বপূণ য । 

বনথজর বিছানা যক বনথজথকই যগাছাথত হথি? 

প্রবতবদন কাথজ  াওয়ার আথগ বিছানা পত্র গুবছথয় যরথখ য থত হথি। 

বনথজর ব্যবিগত োকার জায়গা বনথজ পবরস্কার-পবরচ্ছন্ন রাখথত হথি 

এিং অন্যান্য জায়গা সকথল বিথল পবরষ্কার রাখথত হথি। বিছানাপত্র 

কম্বল যতায়াথল িা য  যকাথনা বকছু লাইট, তার, যিি িা অন্য যকান 

বকছুথত ঝুবলথয় রাখা  াথি না । যভজা যতায়াথল িা অন্য যকান বকছু 

যিথল যদয়ার বনয়ি সম্পথকয জানথত যলাকাল হ্যান্ডবুকটি যদখথত 

পাথরন। 

সাধারণ পবরছন্নতা 

•  বদ যিবসথনর উপর বিরুবন কথরন তাহথল ঝথর পড়া 

চুলগুথলা য থল বদন; 

আপনার ব্যবিগত যরজার অন্য কাউথক ব্যিহার করথত বদথিন 

না।একজথনর যরজার অন্যজন ব্যিহার করথল যরাথগ আক্রান্ত 

হওয়ার সম্ভািনা োথক।এইিআইবভ এিং যহপাটাইটিস এর িত 

িারাত্মক যরাগ হথত পাথর।থলাকাল হ্যান্ডবুথক যরজার ব্যিহাথরর 

বনয়ি যদয়া আথছ। 
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• যকান িয়লা যিথঝথত না য থল বনবদ যষ্ট স্থাথন য লুন; 

• য  যকাথনা ব্যিহৃত বজবনস কখথনাই যিথঝ িা টয়থলথটর 

িথে য লথিন না; এিং  

• খািাথরর যকান টুকরা য  যকাথনা জায়গায় য লথিন না। 

খািার যখথল বপপড়া িা অন্য য  যকান যপাকািাকড় 

আসথত পাথর। 

আিার ব্যবিগত বজবনসপত্রগুথলা যকাোয় রাখথত পাবর? 

ব্যবিগত বজবনসপত্র যকাোয় রাখথত হথি যসটি জানথত যলাকাল 

হ্যান্ডবুকটি পড়থত হথি। দাবয়ত্বরত কিীরা আপনাথক বক করথত হথি 

তা বুবঝথয় বদথি। অথগাছাথলা ভাথি যকান বজবনস রাখথল তা য  যকউ 

বনথয় য থত পাথর।  বদ এিনটি ঘথট তাহথল দাবয়ত্বরত কি যকত যাথক 

এ বিষথয় জানাথত হথি। প্রথতযকটি বজবনস সঠিক জায়গায় রাখথত 

হথি। বনথজর ইচ্ছািত জানালায়, বিছানার উপর, লকাথর িা 

যতাষথকর বনথি য  যকাথনা বজবনস রাখা  াথি না। 

আইন কানুন এিং কা যপ্রণালী 

িন্দী গণনা 

বদনবন্দন কা যক্রি যশথষ িন্দীথদর সংখ্যা কিপথক্ষ বতনিার গণনা 

করা হথি। এই গনাণার সিয় আপনাথক অংশগ্রহণ করথত হথি এিং 

সকল বনয়ি নীবত অনুসরণ করথত হথি। যলাকাল হ্যান্ডবুথক এ 

বিষথয় বিস্তাবরত যদয়া আথছ। 

 

 বদ যকউ গনণার সিয় উপবস্থত না োথক, বনথদ যশনা না িাথন িা 

বিশৃংখলা সৃবষ্ট কথর তাহথল ঐই হাউবজং ইউবনথটর সকলথক তাথদর 

রুথি আটথক রাখা হথি। 

অনুথিাবদত এিং বনবষদ্ধ বজবনস 

য  যকাথনা বজবনস বনথজর কাথছ রাখার যক্ষথত্র কর্তযপথক্ষর কাছ 

যেথক অনুথিাদন বনথত হথি। কর্তযপথক্ষর সম্মবত ছাড়া বনথজর কাথছ 

যকান বজবনস রাখা  াথি না। 

বি:দ্র: অনুথিাদন যনয়ার পরও  বদ যকান বজবনস অবতবরি োথক, যকান 

বজবনথসর অপব্যিহার হয় িা বনথজর ইচ্ছািত পবরিত যন করা হয় তাহথল 

কর্তযপক্ষ যসই বজবনস য থল বদথত পাথর। 

অনুথিাদনহীন যকান বজবনস বনবষদ্ধ িথল গণ্য হথি। যকান বজবনথসর 

অনুথিাদন যনয়ার ব্যাপাথর বিস্তাবরত জানথত যলাকাল হ্যান্ডবুক যদখুন। 

বনবষদ্ধ িলথত কী যিাঝায়? 

কর্তযপথক্ষর অনুিবত নাই এিন সকল বজবনসই বনবষদ্ধ। অবনরাপদ এিং 

পবরথিশ নষ্ট কথর এিন যকাথনা বজবনসই আপবন ব্যিহার করথত 

পারথিন না। যকান যকান বজবনস ব্যিহার করা  াথি এিং যকান যকান 

বজবনস ব্যিহার করা  াথি না যসগুথলা জানা আপনার দাবয়ত্ব। 

অনুথিাদনহীন যকান বজবনস িা বনথম্ন উথেবখত বজবনসগুথলা  বদ 

আপনার কাথছ পাওয়া  ায় তথি আপনাথক শাবস্ত যপথত হথি। 

বনবষদ্ধ বকছু বজবনথসর নাি বনথি উথেখ করা হথলা: 

• তািাক িা তািাকজাত পণ্য; 

• অযালথকাহল িা অনিধ ড্রাগ; 

• বিপদজনক িস্তু, িারনাস্ত্র িা বিথফারক দ্রব্য; 

• ছদ্মথিশ ধারথণর যকান বজবনস  া পালাথত সাহাে করথি; 

অেিা 

• যকান কযাথিরা, যিািাইল য ান, বভবিও যরকি যার িা অন্য 

য  যকান প্রকার  ন্ত্র  া বদথয় অভযন্তরীণ যকাথনা বিষয় িা 

ঘটনা যরকি য করা  ায়। 

ব্যবিগত সম্পবত্ত য িন- কাপড় িা অন্যান্য ব্যিহা য বজবনসও বনবষদ্ধ 

হথত পাথর  বদ কর্তযপথক্ষর অনুিবত না োথক। অনুিবত না বনথয় 

এখানকার বিপবণ যেথক যকনা যকাথনা বজবনসও বনবষদ্ধ িথল গণ্য হথি। 

যদখাথশানা ও প যথিক্ষণ 

ইবিথগ্রশন কর্তযপক্ষ সকল িন্দীথদর উপর নজরদাবর রাথখ। সকথলই 

পবরষ্কার-পবরচ্ছন্ন োকথছ বকনা এিং বনবষদ্ধ যকান বজবনস ব্যিহার 

করযছ বকনা তা যখয়াল রাথখ। যকান শাবস্ত প্রদাথনর উথেথশ্য এটি 

করা হয় না। দাবয়ত্বরত যকান কিী উথেশ্যমূলকভাথি কাউথক 

শারীবরকভাথি তোবশ করথি না। 

আিাথক কখন তোবশ করা হথি? 

য  সকল সিয় আপনার বজবনসপত্র এিং আপনাথক শারীবরক 

তোবশ করা হথি তা বনথি উথেখ করা হথলা: 

• হাউবজং ইউবনথট যপৌছাথনার পর; 

• বনবষদ্ধ যকান বজবনস িা অস্ত্র আপনার কাথছ আথছ িথল 

সথন্দহ করা শুরু হয়; 

• সথন্দহজনক কাথরা সাথে যদখা করথল; এিং 

• িাথঝ িাথঝ প্রথয়াজন অনুসাথর তোবশ করা হথি। 

আবি বক তোবশ িালাথত বনথষধ করথত পারথিা? 

না। আপনাথক অিশ্যই প্রথয়াজথন তোবশ করা হথি। তোবশ করার 

সিথয় আপনাথক সাবি যক সহথ াবগতা করথত হথি। দাবয়ত্বপ্রাি 

কি যকত যাথদর বদক বনথদ যশনা অনুসরণ করথত হথি। 

গণনার সিয় কো িলা, নড়া-িড়া করা িা গুনথত অসুবিধা হয় 

এিন যকান কাজ করা  াথি না। 
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আবি তোবশ িালাথত িাধা বদথল বক করা হথি? 

আপনাথক সকথলর যেথক আলাদা কথর একা িন্দী রাখা হথি। আপবন 

সহ সকলথক বনরাপথদ রাখার জন্য এটি করা হথি। 

তোবশ িালাথনার সিয় বক আিার যপাশাক খুথল যনয়া হথি? 

 বদ যুবিসংগত যকান কারণ োথক তাহথল এিনটা হথত পাথর। 

প্রশাসন  বদ িথন কথর আপবন যকান বনবষদ্ধ বজবনস িা অস্ত্র লুকাথচ্ছন 

তাহথল আপনার যপাশাক খুথল য লথত িলথি। 

আিাথক বক একই বলথঙ্গর যকউ তোবশ করথি? 

 বদ যপাশাক খুথল তোবশ িালাথনার িথতা যকাথনা পবরবস্থবত সৃবষ্ট হ়ি 

তখন অিশ্যই একই বলথঙ্গর যকান কি যকত যা এই কাজটি করথিন। 

 বদ একই বলথঙ্গর যকাথনা কি যকত যা উপবস্থত না োকথত পাথরন তখন 

দুই জন কি যকত যার উপবস্থবতথত আলাদাভাথি আপনাথক তোবশ করা 

হথি। এছাড়া আপনার িত একই বলথঙ্গর কাথরা উপবস্থবতথত তোবশ 

িালাথনা হথি। 

যকাথনা কি যকত যা বক আিাথক নগ্ন অিস্থায় যদখথত পাথর? 

যগাসল, যপাশাক পবরিত যন িা শারীবরক যকাথনা কাথজর সিয় 

বিপরীত বলথঙ্গর যকউ আপনাথক যদখথত পারথি না। তথি জরুবর 

প্রথয়াজন য িন: অব বসয়াল বনথদ যশনা, োস্থয পরীক্ষা িা অথন্ত্রর 

গবতবিবধ প যথিক্ষণ করার জন্য যদখথত পাথর। যগাসল, যপাশাক 

পবরিত যন িা শারীবরক যকান কাথজর স্থাথন বিপরীত বলথঙ্গর যকউ 

আসথল আথগ যেথক অিশ্যই জাবনথয় বদথি। 

শৃঙ্খলা এিং আপনার অবধকার 

িন্দী ও কিীথদর বনরাপত্তা এিং সুোথস্থযর জন্য আথদশ ও শৃঙ্খলা 

পালন খুিই গুরুত্বপূণ য। বকছু সিস্যা আথলািনার িােথিই সিাধান 

করা সম্ভি আিার বকছু সিস্যার যক্ষথত্র শৃঙ্খলা অপবরহা য। 

আপনার আইনগত অবধকার বনবিত কথর সকল কা যক্রি 

পবরিালনা করা হথি। আপনার য  সকল অবধকার রথয়থছ: 

• শৃঙ্খলা জবনত যকান সিস্যা বনবদ যষ্ট সিথয় সিাধান করা; 

• য াগাথ াগ এিং ভাষা বুঝথত যদাভাষীর সাহাে যনওয়ার 

অবধকার; 

• প্রবতিন্ধী োকার সুব্যিস্থা য খান যেথক দাবয়ত্বরত কিীথদর 

সাথে সহথজ য াগাথ াগ করা  াথি। কাথরা কো িলা, 

যদখা, যশানা িা য াগাথ াথগর সিস্যা োকথলও অসুবিধা 

হথি না। 

•  বদ বনরাপত্তা সংক্রান্ত যকাথনা হুিবক না োথক আপবন য  

যকান ব্যবি িা সংগঠথনর সাথে য াগাথ াগ করথত 

পারথিন। 

ইবিথগ্রশন যহ াজথত োকাকালীন আপনার য  সকল অবধকার 

োকথি: 

• ব্যবিগত বন যাতন, শারীবরক শাবস্ত, অপ্রথয়াজনীয় িা 

অতযবধক শবি প্রথয়াগ, ব্যবিগত আঘাত, অপ যাি 

োস্থযথসিা, সম্পবত্তর ক্ষবত এিং হয়রাবন যেথক সুরক্ষা; 

এিং  

• আপনার িণ য, ধি য, জাতীয়তা, রি, বলঙ্গ, য ৌনতার ধরণ, 

বলঙ্গ পবরিয়, শারীবরক ক্ষিতা, িানবসক ক্ষিতা িা 

রাজননবতক বিশ্বাথসর কারথণ যকান বিষম্য যেথক মুবির 

অবধকার। 

আপনার যকান অবধকার ক্ষুন্ন হথ়িথছ িথন করথল বলবখতভাথি 

অবভথ াগ করথত পাথরন। অবভথ াগ করার কারথণ আপনাথক যকউ 

শাবস্ত বদথত পারথি না। 

আবি বকভাথি বনয়ি-কানুন জানথত পারথিা? 

আপনার সুবিধার জন্য কর্তযপক্ষ অিশ্যই বনয়ি, পদ্ধবত, সিয়সূবি 

এিং এই হ্যান্ডবুথকর সিস্ত বিষয় সম্পথকয বলবখত তে বদথত হথি। 

পাশাপাবশ একটি স্থানীয় হ্যান্ডবুক সরিরাহ করথি। আপবন য  ভাষা 

যিাথঝন যসই ভাষায় আপনাথক সকল বিষথ়ি জানাথনা হথি। 

তেগুথলা বুঝথত যকান অসুবিধা হথল দাবয়ত্বরত কিী অেিা 

ইবিথগ্রশন অব সাথরর কাছ যেথক সাহাে বনথত পাথরন। 

বনয়ি ভঙ্গ করথল বক হথি? 

এক জায়গায় িন্দীথদর জন্য বনবদ যষ্ট বকছু বনয়ি োথক য গুথলা 

সিাইথক অিশ্যই িানথত হথি। যকান বনয়ি ভঙ্গ হথল বনথম্নাি 

বিষয়গুথলা ঘটথত পাথর যকান বনয়ি ভঙ্গ হথল বনথম্নাি বিষয়গুথলা 

ঘটথত পাথর: 

• যছাট ভুথলর যক্ষথত্র সাধারণ আথলািনার িােথি সিাধান 

হথত পাথর; 

• আথলািনার িােথি যকান সিাধান না হথল ২৪ ঘন্টার 

িথে আপনাথক বজজ্ঞাসািাদ করা হথি;  

• যছাট ভুথলর যক্ষথত্র ইউবনট বিবসবিনাবর কবিটিথত 

(ইউবিবস) বিষ়িটি পাঠাথনা হথি; এিং 

• গুরুতর অপরাথধর যক্ষথত্র ইনবস্টটিউশনাল বিবসবিনাবর 

প্যাথনথলর (আইবিবপ) কাথছ পাঠাথনা হথি। 

 বদ আপনার িািলাটি ইউবিবস-থত যপ্ররণ করা হ়ি, তদন্ত 

যশষহওয়ার ২৪ ঘন্টা পথর শুনাবন করা হথি।  

 বদ আপনার িািলাটি আইবিবপ-থত যপ্ররণ করা হয় তথি সুপাবরশ 

পাওয়ার ৪৮ ঘণ্টার িথে শুনাবন করা হথি। 

শুনাবনর আথগ সািবয়কভাথি আপনাথক আলাদা রাখা হথি। 

আইবিবপ  বদ আপনাথক বনয়ি লঙ্ঘথনর জন্য যদাষী িথন কথর 

তথি অপরাথধর গুরুতরতার উপর বনভ যর কথর আপনাথক আটক 

রাখা হথি। উদাহরণেরূপ: যকান কাথজ অংশগ্রহণ, বিপনী যেথক 

যকান বকছু ক্রয় িা অন্য সকল সুবিধা যেথক আপবন িবিত হথিন। 

ইনবস্টটিউশনাল বিবসবিনাবর প্যাথনল(আইবিবপ) বক? 

আইবিবপ-থত আপনার অপরাথধর শুনাবনর জন্য একজন শৃঙ্খলা 

কি যকত যা োকথত পাথরন অেিা বতনজথনর একটি প্যাথনল োকথত 

পাথর  ারা আপনার আইন ভথঙ্গর ব্যাপাথর বসদ্ধান্ত গ্রহণ করথিন। 

বতনজথনর িথে একজন প্যাথনল প্রধান োকথিন। আইবিবপ-থত 

আপনার অপরাথধর শুনাবনর সি়ি সাধারণ দাবয়ত্বরত কি যকত যারা 

 বদ আপবন যকাথনা বদকবনথদ যশনা না িাথনন তথি আপনাথক শাবস্ত যদয়া হথত 

পাথর। 
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উপবস্থত োকথত পারথিন না। পাশাপাবশ আরও য  সকল 

কি যকত যারা উপবস্থত োকথত পারথিন না তারা হথলন: 

• য  কি যকত যা আপনার আইন ভথঙ্গর ব্যাপাথর অবভথ াগ 

জাবনথয়থছন; 

• য  কি যকত যা আপনার অবভথ াগ তদন্ত কথরথছন; এিং 

• যকান কি যকত যা িা কি যিারী  ারা আপনার অপরাধ সরাসবর 

যদথখথছন িা অবভথ াগকারীর সাথে সরাসবর তাথদর 

সংবশ্লষ্টতা রথয়থছ। 

আইবিবপ বক বসদ্ধান্ত যনয়? 

আইবিবপ আপনার বিরুথদ্ধ অবভথ াথগর সুষ্ঠু সিাধান করথিন। 

তারা আইন অনু ায়ী যকান অপরাথধর ব্যাপাথর য  সকল সুবনবদ যষ্ট 

শাবস্তর ব্যিস্থা রথয়থছ যস অনু ায়ী বসদ্ধান্ত গ্রহণ করথিন। আপবন 

 বদ অপরাধী না হন তাহথল আপনার বিরুথদ্ধ অবভথ াগটি িাবতল 

করা। আইবিবপর বসদ্ধাথন্তর সাথে আপবন  বদ একিত না হন 

তাহথল পুনবি যথিিনার আথিদন করার সুথ াগ রথয়থছ। বকভাথি 

আথিদন করথত হথি তা জানথত যলাকাল হ্যান্ডবুকটি যদখথত 

পাথরন। 

আইবিবপ-থত শুনাবনর সিয় আিার বক বক অবধকার োকথি? 

আইবিবপ-থত অবভথ াথগর পর  খন শুনাবন হথি তার আথগ 

অিশ্যই আপনাথক বলবখতভাথি এ বিষথয় জানাথনা হথি। 

আপনার আথরা য  সকল অবধকার োকথি তা হথলা: 

• শুনাবনর সিয় সাি যক্ষবণক আপনার সাথে একজন কিী 

দাব়িত্ব পালন করথিন ব বন সাবি যকভাথি আপনাথক 

সহায়তা করথিন; 

• আইবিবপর সািথন আপনার সাক্ষী িা প্রিাণাবদ উপস্থাপন 

করথত পারথিন; 

• বনরি োকাই ভাথলা।  বদ যকান প্রথয়াজন না োথক তথি 

কো িলার দরকার নাই। চুপিাপ োকার কারথণ 

যকাথনাবসদ্ধান্ত আপনার বিপথক্ষ  াথি না;  

• শুনাবন িলাকালীন অিস্থায় আপনার সাি যক্ষবণক উপবস্থত 

োকারঅবধকার রথয়থছ; 

ব্যবতক্রি: শুনাবন যশথষ বসদ্ধান্ত গ্রহথণর সিয় আপনার উপবস্থত 

োকার সুথ াগ োকথত পাথর আিার নাও োকথত পাথর। আপবন 

যিািাইথলর িােথিও যুি োকথত পাথরন। তথি আপনার 

উপবস্থবতর কারথণ যকাথনা বিশৃঙ্খলা সৃবষ্ট হথি িথল িথন হয় 

তাহথল যসখাথন উপবস্থত োকথত পারথিন না। 

• আপনার য াগাথ াথগর সুবিধাথে য একজন যদাভাষী পাথিন; 

•  বদ আপনার যদখা, যশানা িা অন্য য  যকাথনা শারীবরক 

প্রবতিন্ধকতা োথক তাহথল আপনাথক সাবি যক সাহাে-

সহথ াবগতা  করা হথি; 

• আইবিবপ আপনার ব্যাপাথর বক বসদ্ধান্ত বনল এিং যকন 

বনল তা বলবখতভাথি আপনাথক ব্যাখ্যা করা হথি; এিং 

• আইবিবপর বসদ্ধাথন্তর সাথে আপবন  বদ একিত না হন 

তাহথল পুনবি যথিিনার আথিদন করার সুথ াগ োকথি। 

গুরুত্বপূণ য ! আথিদনটি অিশ্যই সুবনবদ যষ্ট বনয়ি যিথন করথত হথি। 

আইবিবপ বক শুনাবন স্থবগত করথত পাথর? 

হ্যা পাথর।  বদ শুনাবন স্থবগত করার িথতা  থেষ্ট কারণ আপনার 

কাথছ োথক অেিা আপনার অবভথ াথগর বিরুথদ্ধ আথরা তদথন্তর 

প্রথয়াজন হ়ি তাহথল আইবিবপ শুনাবন স্থবগত রাখথত পাথর। আিার 

আপনাথক  বদ প্রশাসবনক নজরদাবরথত রাখা হয় তাহথল যকাথনা 

জরুবর অিস্থা ছাড়া ৭২ ঘণ্টার যিবশ শুনাবন স্থবগত োকথি না। 

িাধা প্রদান এিং শবি প্রথয়াগ 

দাবয়ত্বরত কি যকত যা এিং কিীরা বনরাপত্তার োথে য এিং অন্যান্য 

িন্দীথদর বনরাপদ রাখথত  তটুকু িাধা প্রদান িা শবি প্রথয়াথগর 

প্রথয়াজন ঠিক ততটুকুই ব্যিহার করথিন। সম্পবত্ত বিনষ্ট এিং 

বনরাপত্তা বিবিত হও়িার িথতা যকাথনা পবরথিশ বতবর হথল কর্তযপক্ষ 

যস অনু ায়ী ব্যিস্থা গ্রহণ করথি। কর্তযপক্ষ সাধারণভাথি পবরবস্থবত 

বনয়ন্ত্রণ করথত ব্যে য হথল প্রথ়িাজথন শবি প্রথয়াগ করথি। 

শারীবরকভাথি ক্ষবত কথর এিন যকান অস্ত্র শাবস্তেরূপ তারা ব্যিহার 

করথি না। 

য ৌজদাবর অবভথ াগ গঠন 

আপবন িবন্দ োকা অিস্থায় সকল আইন-কানুন সঠিকভাথি িানথত 

হথি। আপবন  বদ স্থানীয়, রােীয় িা যুিরােীয় যকান আইন ভঙ্গ 

কথরন তাহথল যস সকল আইন অনু ায়ী আপনার বিরুথদ্ধ য ৌজদাবর 

অবভথ াগ গঠন করা হথি এিং আদালথত শুনাবনর জন্য উপবস্থত 

করা হথি। স্থানীয়, রােীয় িা যুিরােীয় যকান আইন আপনার 

অন্যান্য অপরাথধর যক্ষথত্রও প্রথয়াগ করা হথত পাথর। 

আপনার বিরুথদ্ধ য ৌজদাবর িািলা গঠন হথল বক হথি? 

আপনাথক একজন আইনজীিীর সাথে য াগাথ াগ করথত িলা হথি। 

আপনার কাথছ  বদ আইনজীিী বনথয়াথগর জন্য  থেষ্ট টাকা না োথক 

তথি আদালত আপনার পথক্ষ একজন আইনজীিী বনথ়িাগ বদথি। 

আপবন আপনার আইনজীিী িা আইন প্রবতবনবধর সাথে আপনার 

অপরাথধর ব্যাপাথর সকল বকছু িলথত পারথিন। আপবন  খন 

আদালথত উপবস্থত হথিন তখন ঐই আইনজীিীও আপনার সাথে 

োকথিন। 

আিার  বদ ইবতিথে যকান স্থানীয় িা রােীয় য ৌজদাবর িািলা 

িলিান োথক তাহথল যসটি সিাধান করথত িা স্থবগত করথত বক 

করথত হথি? 

 বদ আপবন আইবসই যহ াজথত োথকন এিং আপনার বিরুথদ্ধ 

বিিারাধীন অপরাধমূলক অবভথ াথগর জন্য স্থানীয় িা রােীয় 

আদালথত হাবজর হথত িান তাহথল স্থানীয় িা রােীয় আদালত 

আপনাথক তাথদর যহ াজথত যনয়ার জন্য আইবসইর কাথছ আথিদন 

করথি। আথিদনটি গৃহীত হথল আপবন আপনার িািলার রাথয়র 

সিয় উপবস্থত োকথত পারথিন। 

বি:দ্র: সাধারণ যকাথনা আথিদন আইবসইর কাথছ গ্রহণথ াগ্য হথি 

না। অিশ্যই স্থানীয় িা রােীয় দাবয়ত্বশীল যকাথনা কর্তযপক্ষ 

আইবসইর কাথছ আথিদন জানাথি।তাহথল আইবসই বিষয়টি 

গুরুথত্বর সাথে বিথিিনা করথি। 

োস্থযসুরক্ষা এিং বনরাপত্তা 
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জরুরী প্রস্থান প্রবশক্ষণ 

িাথঝ িাথঝ যকাথনা স্থান যেথক সবরথয় যনওয়ার িহড়া িালাথনা হথি। 

এ সকল িহড়া আপনাথক িাস্তি জরুরী পবরবস্থবতথত, য িন-আগুন, 

গ্যাস বনিঃসরণ, নাগবরক বিপ যয় িা অন্যান্য বিপথদ বনরাপথদ যিবরথয় 

আসথত সহায়তা করথত পাথর। যিবশরভাগ যক্ষথত্র আপবন এ সকল 

প্রবশক্ষণ সম্পথকয আথগ যেথক নাও জানথত পাথরন। িহড়া গুথলা 

আপনাথক ভয় যদখাথত িা অসুবিধার জন্য করা হয় না। আপনার 

সুরক্ষার জন্য, জরুরী অিস্থায় বিবল্ডং যেথক যিবরথয়  াওয়ার জন্য, 

আপনার  ো ে পদ্ধবতগুবল বশখথত হথি এিং আপনার আিাসন 

ইউবনথটর জরুরী অিস্থায় যিবরথয় আসার অিস্থানটি জানথত হথি। 

আপনার ইউবনথট জরুরী প্রস্থাথনর যকান িানবিত্র োকথত হথি। 

গুরুত্বপূণ য ! যকান িহড়া িা িাস্তি জরুরী পবরবস্থবতথত আপনাথক 

অিশ্যই বনথদ যশনািলী অনুসরণ করথত হথি। আপবন  বদ 

বনথদ যশনািলী অনুসরণ না কথরন তথি আপনার শাবস্ত হথত পাথর। 

টয়থলট ব্যিহার 

• টয়থলথটর উপর দাড়াথিন না। টয়থলট বসথট িসুন এিং 

টয়থলটটি ব্যিহাথরর পথর এটি ফ্লাশ করুন; 

• সিস্ত ব্যিহৃত টয়থলট যপপার টয়থলথট যরথখ ফ্লাশ করুন; 

• টয়থলথটর পাবন যধায়ার কাথজ ব্যিহার করথিন না; এিং 

• িবহলাথদর প্যাি িা তুলা জাতীয় বকছু িয়লা য লার স্থাথন 

য লুন। এগুথলা যকাথনা ভাথিই টয়থলথটর িথে য লথিন 

না। 

হাত যধায়া 

হাথত জীিথন োকথল আপবন অসুস্থ হথত পাথরন এিং তা স্পথশ যর 

িােথি অন্য কাথরা কাথছ ছড়াথত পাথর। তাই বনয়বিত ভাথলাভাথি 

হাত ধুথত হথি। আপবন য ভাথি হাত বদথত পাথরন: 

• ভাথলাভাথি সািান বদথয় হাত ধুথত হথি এিং যিবসন 

পবরষ্কার রাখথত হথি; 

• প্রবতটি আঙুল ধুথয় এিং আপনার হাত একসাথে ঘথষ 

আপনার হাথতর উভয় পাশ সািান এিং পাবন বদথয় ধুথয় 

য লুন। কিপথক্ষ ২০ যসথকথন্ডর জন্য আপনার নথখর 

নীথি পবরষ্কার করুন এিং আপনার হাত ধুথয় য লুন 

এরপর শুবকথয় বনন; এিং 

• খাওয়ার আথগ, িােরুথি  াওয়ার পথর, আিজযনা স্পশ য 

করার পথর, যখলার িা িাইথর কাজ করার পথর, িা অসুস্থ 

ব্যবির কাথছ  াওয়ার পথর হাত ধুথত হথি। 

যগাসল এিং ব্যবিগত  ত্ন 

• সািান এিং পাবন বদথয় বনয়বিত যগাসল করথত হথি; 

• শুধুিাত্র যগাসলখানায় যগাসল করথত হথি। যিবসথন 

যগাসল করা  াথি না। যগাসল করার সিয় প্রস্রাি িা 

িলতযাগ করথিন না;  

• যিবসন যকিল আপনার হাত িা মুখ যধায়া, মুখ যশভ 

করথত িা দাুঁত ব্রাশ করথত ব্যিহার করুন; 

• আপনার িাো িা ব্যবিগত জায়গা যশভ করথিন না; 

• আপনার যরজারটি অথন্যর সাথে ব্যিহার করথিন না; 

• যহয়ার ব্রাশ, বিরুবন িা অন্যান্য ব্যবিগত  থত্নর 

বজবনসগুথলা অথন্যর সাথে ব্যিহার করথিন না; 

• আপনার শরীথরর যকানও অংশ বছদ্র করথিন না; 

• প্রবতবদন সুগবন্ধ ব্যিহার করুন; এিং 

• িােরুথি যকানও কাপড় রাখথিন না। 

 

 

দাুঁথতর  ত্ন 

• সম্ভি হথল প্রবত যিলা খািাথরর পথর এিং শুথত  াওয়ার 

আথগ দাুঁত ব্রাশ করুন; 

• দাুঁত ব্রাশটি আপনার দাুঁত এিং িাব়ির িথে ৪৫ বিবগ্র 

যকাথণ যরথখ ব্রাশ করুন; 

• ব্রাশটি শুধু সািথন এিং বপছথন নয়, প্রবতটি দাুঁথত উপথর 

এিং নীথি সরান। পথরর দাুঁথত  াওয়ার আথগর প্রবতটি 

দাুঁথত দশ যসথকন্ড ব্যয় করুন; 

• সি যদা আপনার বপছথনর দাুঁত ব্রাশ করুন এিং আপনার 

বজহ্বাথক আলথতা কথর ব্রাশ করুন; 

• আপনার উপথরর এিং নীথির দাুঁতগুবলর িাইথরর সিস্ত 

পৃষ্ঠতল পবরষ্কার করুন; 

• য  জায়গাগুথলা বদথয় আপবন বিিান যসই জায়গায় দাুঁত 

ব্রাশটি সািথন এিং বপছথন সরান; এিং 

•  বদ সম্ভি হয় তথি প্রবতবদন আপনার দাুঁত এিং িাবড়থত 

যরশথির যেঁথসা বদথয় পবরষ্কার করুন। 

 

সাবি যক ভাথলা োথস্থযর জন্য 

• বদথন বতনিার ভাল খািার খান।  ল এিং সিবজ যখথত 

ভুলথিন না। যিবশ িকথলট খাথিন না; 

• প্রবতবদন কিপথক্ষ ৩০ বিবনট ব্যায়াি করার যিষ্টা করুন। 

যখলাধুলা, হাটাহাটি, যদৌড়াথদৌবড় িা পুশ আপ করুন। 

 বদ দীঘ যক্ষন ব্যায়াি করথত না পাথরন তথি হালকা ব্যায়াি 

িা জবগং করুন  াথত সুস্থ োকথত পাথরন; 

• রাথত কিপথক্ষ ৮ যেথক ১০ ঘন্টা ঘুিাথনার যিষ্টা করুন; 

শরীথর টযাটু আকাথনা যকাথনা ভাথিই গ্রহণথ াগ্য নয় 
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• কাবশ িা হাুঁবির সিয় আপনার কনুই বদথ়ি মুখ যিথক রাখুন 

এিং িাটি িা যিথঝথত থুথু য লথিন না। এটি জীিাণু 

ছড়ায়  া অন্য িানুষথক অসুস্থ করথত পাথর; এিং 

• এখাথন ধূিপাথনর অনুিবত যনই। এটিথক আপনার বিরতথর 

ধূিপান ছাড়ার সুথ াগ বহসাথি ভাথিন।ধূিপান তযাগ এিন 

একটি যসরা কাজ য টি আপনার োথস্থযর জন্য আপবন 

করথত পাথরন। 

 

 

আবি কীভাথি গরি আিহাওয়ায় সুস্থ োকি? 

আপনার শরীর সুস্থ রাখথত প্রচুর পবরিাথণ পাবনর প্রথয়াজন। গরি 

আিহাওয়ায়  আপবন ঘািথত পাথরন এিং আপনার শরীর যেথক 

প্রচুর পাবন যির হথত পাথর। গরথির কারথণ  া ঘটথত পাথর তা 

বনথি উথেখ করা হথলা: 

• আপনার িাো বঝিবঝি করথত পাথর; 

• আপনার মুখ এিং বজহ্বা শুবকথয় য থত পাথর; 

• আপনার প্রস্রাথির রং কালথি হথত পাথর এিং িাথঝ িাথঝ 

কিও হথত পাথর। 

বদথনর যিলা প্রচুর পবরিাথণ পাবন পান করুন।  বদ আপবন র্তষ্ণাত য 

যিাধ কথরন তার িাথন আপনার শরীথর আরও পাবন প্রথয়াজন। 

র্তষ্ণাত য যিাধ না করথলও গরি আিহাওয়ায় পাবন পান করুন।  বদ 

আপনার প্রস্রাি খুি কালথি হয় তথি আপবন সম্ভিত  থেষ্ট 

পবরিাথণ পাবন পান করথছন না। আপবন  বদ যখলা কথরন তাহথল 

অবতবরি পাবন পান করুন। 

 

গরি আিহাওয়ায় আথরা  া করথিন: 

• বিথল-িালা কাপড় পরথিন ; 

• বদথনর উষ্ণতি সিয় ছায়ায় োকুন;  

• খুি যিবশ যরাথদ োকথিন না; এিং 

•  বদ গরথি আপনার খারাপ লাথগ তাহথল ছায়ায় িথস 

পড়ুন অেিা বভতথর য থয় বিোি বনন। 

য  বিষ়িটি োস্থযকিীথক অিশ্যই জানাথিন: 

 বদ উথঠ দাুঁড়াথনার যক্ষথত্র সি সিয় আপনার দুি যল লাথগ 

এিং িাো বঝিবঝি কথর িা আপনার প্রস্রাি খুি অল্প হয়। 

বিছানা ব্যিহার 

• বিছানার উপর ঝাপ বদথয় উঠথিন না িা ঝাপ বদথয় 

নািথিন না; 

• বিছানায় উঠা িা নািার সিয় প যাি সিয় বনন। যিথঝথত 

হাটার সি়ি পাথ়ির যিবশরভাগ অংশ ব্যিহার কথর হাটুন; 

•  বদ আপবন বনিতলার বিছানায় ঘুিান তাহথল ওঠার সিয় 

িাো বনচু কথর উঠুন; এিং 

•  বদ বিছানা যেথক যকান সিয় পথড়  ান তাহথল 

তাৎক্ষবণক কত যব্যরত কি যকত যাথক জানান। আপবন বিবনথক 

য থয় োস্থয পরীক্ষা করাথত পাথরন। 

অবহংসতা 

কর্তযপক্ষ যকান ধরথণর শারীবরক িা য ৌন বন যাতথনর সুথ াগ 

যদথি না।  বদ যকউ আপনাথক শারীবরক িা য ৌন বন যাতন 

কথর তথি অবিলথম্ব একজন অব সার িা বিবকত্সা কিীথদর 

িলুন।  বদ যকউ এখাথন অন্য কাউথক শারীবরক িা য ৌন 

বন যাতন কথর তথি তার বিরুথদ্ধ শাবস্তমূলক ব্যিস্থা গ্রহণ করা 

হথি। 

অন্যথদর সাথে আিার-আিরণ 

আপনার োকার জায়গা য  যকাথনা কাথরা সাথে যশয়ার করথত 

হথত পাথর। অথন্যর িতািতথক ভাথলাভাথি বনথত হথি এিং 

গুরুথত্বর সাথে বিথিিনা করথত হথি। এিন যজাথর কো 

িলথিন না আিার বিৎকার করথিন না  াথত অন্যথদর কাথজ 

ব্যাঘাত ঘথট। রাথতর যিলা এিন বকছু করথিন না  াথত যকান 

নদীর ঘুথির অসুবিধা হয়।  াথদর িথে িারািাবর করার 

প্রিণতা তাথদরথক এবড়থয় িলুন। 

োস্থয বিষয়ক তে 

 বদ আপনার োস্থয বিষয়ক যকান সিস্যা োথক তাহথল 

যসখানকার বিবনথক আপনার প্রথয়াজনীয় োস্থয যসিা যদয়া 

হথি। যকান জরুবর অিস্থা ছাড়া োস্থযকিীরা আপনাথক যকান 

অবতবরি বজবনস য িন- বিথশষ জুতা, অবতবরি কম্বল, 

অবতবরি িাবলশ, জযাথকট িা পারব উি যদথি না। বিবকত্সক 

কিীরা আপনার িািলা, আপনার আদালথতর তাবরখ িা 

আপনার আইবন পবরবস্থবত সম্পথকয যকানও প্রথশ্নর উত্তর বদথত 

পারথি না। আপনার আিাসন কি যকত যাথক এই প্রশ্নগুবল বজজ্ঞাসা 

করুন। 

য  ধরথনর োস্থয যসিা যদওয়া হয় 

আপবন আটক োকাকালীন সিয় বিনামূথে প্রথয়াজনীয় এিং উপযুি 

োস্থযথসিা পাওয়ার অবধকার আপনার রথয়থছ। আপবন অসুস্থ িা 

আহত হওয়া, দীঘ যস্থায়ী োথস্থযর সিস্যা য টার বিবকত্সা করার 

এখাথন যকাোও ধূিপান করা  াথি না (বভতথর অেিা 

িাবহথর) 
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প্রথয়াজন আথছ িা আপনাথক সুস্থ রাখথত ওষুধ খাওয়া প্রথয়াজন সহ 

আপবন য  যকানও সিয় োস্থযথসিার জন্য বজজ্ঞাসা করথত পাথরন। 

আপনার োস্থয বিষয়ক তে 

আপবন যপৌছাথনার সাথে সাথেই আপনাথক বিবকৎসা সংক্রান্ত প্রশ্ন 

বজজ্ঞাসা করা হথি এিং  ক্ষ্মা আথছ বকনা জানথত একটি বুথকর এে-

যর িা পরীক্ষা যদওয়া হথি। এটি সিার োস্থয সুরক্ষার জন্য 

গুরুত্বপূণ য। 

োস্থয মূোয়ন  

আপবন এখাথন আসার প্রেি ১৪ বদথনর িথেই আপনার োথস্থযর 

সাবি যক মূোয়ন কথর আপনাথক জানাথনা হথি। নারী, পুরুষ িা 

িয়থসর উপর বভবত্ত কথর আপনাথক যস অনু ায়ী অবতবরি বিবকৎসা 

যদয়া হথি।  

নারী োস্থয যসিা 

নারীরা বনয়বিত িয়থসর উপযুি স্ত্রীথরাগ ও প্রসূবত োস্থযথসিা 

পাথিন। আপবন গভ যািস্থা পরীক্ষা, স্তন পরীক্ষা, প্যাপ পরীক্ষা, য ৌন 

সংক্রিণ (এস টি আই) পরীক্ষা, ম্যাথিাগ্রাি, জন্ম বনয়ন্ত্রথণর পরািশ য 

এিং পাবরিাবরক পবরকল্পনা সম্পথকয জানথত কত যব্যরত কিীথদর কথছ 

অনুথরাধ করথত পাথরন। আপবন  বদ গভ যিতী হওয়ার বিষথয় বনবিত 

হন িা সম্প্রবত জন্ম বদথয়থছন, তথি আপনাথক িার্তকালীন বিথশষ 

যসিা যদয়া হথি। 

অসুস্থ কালীন যসিা 

আপবন  বদ অসুস্থ হন তাহথল আপবন যিবিথকল বিবনথক যদখাথনার 

অনুথরাধ করথত পাথরন। এই সুবিধাটি যপথত আপনাথক একটি  রি 

পূরণ করথত হথি।  বদ বিবনথক না য থত পাথরন তথি যকান বিবকৎসা 

কিী আপবন য  জায়গাথত আথছন যসখাথন যদথখ আসথি। অসুস্থ 

োকাকালীন অিস্থায় বকভাথি যসিা পাথিন তা  বদ না জাথনন তাহথল 

দাবয়ত্বরত যকান কিীথক এ ব্যাপাথর বজথজ্ঞস করুন। 

আপনার আগিথনর ১৪ বদথনর িথে একজন যিবন্টস্ট িা প্রবশবক্ষত 

োস্থয সরিরাহকারী িারা প্রােবিক যিন্টাল বিবনং পরীক্ষা করা হথি। 

আপনার  বদ দাুঁথতর ব্যো িা য ালা ভাি হয় তথি যসিা যনওয়ার 

প্রবক্রয়াটি ব্যিহার করুন। ছয় িাথসরও যিবশ সিয় ধথর আপবন আটক 

োকথল তখন বনয়বিত যিন্টাল যকয়ার সুবিধা পাথিন। 

 বদ আপনার খারাপ লাগা অনুভূত হয় িা িানবসকভাথি কষ্ট অনুভি 

কথরন িা কাউথক আঘাত কথর য লথিন িথল িথন হয় তাহথল 

একজন অব সার িা বিবকত্সাকিী সদস্যথক অবিলথম্ব জানান। 

আপনাথক তাৎক্ষবণক বিবকৎসা যদয়া হথি। 

আথরা যসিাসমূহ 

 বদ জরুরী বিবকত্সা প্রথয়াজন হয় তথি অন্যান্য যসিাথ িন- ওষুধ, 

োি িা অন্যান্য িা়িাগনবস্টক পরীক্ষা, এে-থর ও োস্থয পরািশ য 

এিং গুরুতর বিবকত্সা পবরবস্থবতর জন্য বনয়বিত িািার যদখাথনার 

সুথ াগ োকথত পাথর। 

বিবকৎসা বিষয়ক অসথন্তাষ এিং অবভথ াগ 

আপবন য  যসিাটি পান তা বনথয়  বদ আপনার যকানও প্রশ্ন িা উথিগ 

োথক তথি বিবকত্সা কিীথদর সাথে কো িলুন। িথন রাখথিন বকছু 

বিবকৎসা যসিা িা পরািশ য এখাথন পাওয়া  াথি না। আপবন  বদ 

এখনও অসতু পষ্ট হন তথি আপবন একটি অবভথ াগ  ি য পূরণ করথত 

পাথরন। আপবন  বদ বিবনথক  ি য খু ুঁথজ না পান তথি  ি যটির জন্য 

যকান বনরাপত্তা িা বিবকত্সা কিীথদর বজজ্ঞাসা করুন। 

বিবকৎসথকর সাথে অযাথপাথয়ন্টথিন্ট 

আপবন িাইথল যকান বিবকৎসথকর অযাপথ়িন্টথিন্ট বনথত পাথরন। এ 

ধরথনর যসিার জন্য আপনাথক যকান টাকা বদথত হথি না। 

জরুবর অিস্থা ছাড়াই িািাথরর অযাপথয়ন্টথিন্ট যনয়ার দুটি পদ্ধবত 

রথয়থছ 

১) আপবন একটি  রি পূরথণর িােথি িািার যদখাথনার সুথ াগ 

যপথত পাথরন। পূরণ করা  রিটি হাউবজং ইউবনথটর বিঠি য লা িাথে 

য থল বদথত হথি। 

প্রবতবদন এই আথিদনপত্র গুথলা  ািাই-িাছাই করা হয় এিং এর 

গুরুত্ব বিথিিনা কথর য  কাউথক িািার যদখাথনার সুথ াগ যদয়া 

হ য়। যিবশরভাগ যক্ষথত্র আথিদন করার একবদন পথরই িািার 

যদখাথনার সুথ াগ পাওয়া  া । জরুবর অিস্থা ছাড়া  বদ আপবন 

যকান ছুটির বদন আথিদন কথরন তাহথল তার পথরর বদনই িািার 

যদখাথনার সুথ াগ পাথিন।  বদ আপবন গুরুতর ভাথি অসুস্থ হন 

এিং পথরর বদথনর জন্য অথপক্ষা করথত না পাথরন তাহথল দ্রুত 

একজন হাউবজং ইউবনট কি যকত যাথক জানান। তারা আপনাথক  ত 

দ্রুত সম্ভি িািার যদখাথনার ব্যিস্থা করথি।  

২)  বদ আথিদন পত্র পূরণ করথত আপনার যকান অসুবিধা িথন 

হয় তাহথল একটি বনবদ যষ্ট জায়গায় য থয় একটি বনবদ যষ্ট সিথয় 

আপবন িািাথরর অযাপথয়ন্টথিন্ট বনথত পারথিন। যসখানকার 

কত যব্যরত োস্থযকিীরা আপনার অসুস্থতা বিথিিনা কথর িািার 

যদখাথনার সুথ াগ কথর বদথিন অেিা পথরর বদন আসথত িলথিন। 

োস্থয যসিা পাওয়ার সকল প্রবক্রয়া এখানকার দাথ ত্বরত 

োস্থযকিীরা আপনাথক বুবঝথয় বদথি। 

আপনাথক য  যকান সাহাথের জন্য হাউবসং ইউবনট অব সার 

অেিা দাবয়ত্বরত কিীথদরথক িলুন।  বদ আপবন কাউথক বুবঝথ়ি 

িলথত অসুবিধা িথন কথরন তাহথল একজন যদাভাষী িা এিন 

য  যকাথনা োস্থযথসিা প্রথয়াজথন আপবন দ্রুত সাহাে পাথিন 
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কাথরা সাহাে বনথত পাথরন ব বন আপনার কোগুথলা বুবঝথয় িলথত 

পারথি। 

বিতীয় পদ্ধবত 

আপবন িাইথরর যকান িািারথক যদখাথত পাথরন বকতু প এর জন্য 

আপনাথক টাকা প্রদান করথত হথি। আপবন িা আপনার 

আইনজীিী িা আপনার যকাথনা আইবন প্রবতবনবধ আপনার এই 

বিষয়টি ব ল্ড অব সার বিথরক্টথরর কাথছ বলবখতভাথি পাঠাথি। 

আপবন িাইথর য থয় বিবকৎসা বনথত পারথিন বকনা যস বিষথয় 

বিথিিনা করা হথি। অপরাথধর ধরণ বিথিিনায় আপনাথক িাইথর 

বিবকৎসা যনয়ার সুথ াগ নাও যদয়া হথত পাথর। কর্তযপক্ষ 

আপনাথদর োস্থয যসিা পাওয়ার ব্যাপাথর আথরা নতুন বকছু তে 

বদথত পাথর এথত আপনার িাইথর  াওয়ার প্রথয়াজন নাও হথত 

পাথর। 

ঔষধ যসিন 

আপনার ব্যবিগত বিবকৎসার ব্যাপার অন্য কাউথক িলথিন না। 

আপবন এই বনয়ি ভঙ্গ করথল আপনাথক শাবস্ত যদয়া হথত পাথর। 

আপনার ওষুথধ ফুসকুবড়, চুলকাবন, শ্বাস প্রশ্বাথসর সিস্যা িা 

িায়বরয়ার িথতা সিস্যা যদখা বদথল তা অবিলথম্ব একজন 

অব সার িা বিবকত্সা কিীথদর জানান। আপনার ওষুধ  াথত না 

হারায় এজন্য আপনার ওষুধপত্র সি যদা আপনার সাথে রাখুন। 

মানসিক স্বাস্থ্যসিবা এবং আত্মহত্যার ঝ ুঁ সক 

িানবসক অসুবিধা 

এই পবরথিথশ দুিঃখ, উথিগ, ঘািড়াথনা, রাগ এিং ভথয়র িথতা 

অনুভূবত অনুভি করা োভাবিক। এখাথন ঘুিাথত সিস্যা হওয়াও 

োভাবিক। িথন রাখার যিষ্টা করুন য  আপবন বিরতথর আটক 

োকথিন না। ব্যস্ত োকার, শান্ত োকার এিং সুস্থ োকার উপায়গুবল 

সম্পথকয ভাবুন। যলাকথদর সাথে কো িলুন, িই পড়ুন, যকান যখলা 

যখলুন, ব্যায়াি করুন, ধিী়ি কি যকাথে  ান িা িানবসকভাথি শান্ত 

োকার যকৌশল অনুশীলন করুন। একজন যিবিথকল কি যকত যা 

আপনাথক িানবসক িাপ কিাথনা সম্পবক যত তে বদথত পাথরন। 

আপনার  বদ িানবসক অিস্থা এিন োথক য িন- হতাশার িথতা িা 

 বদ আপবন আত্মহতযা করথত পাথরন িথল িথন হয় তথি আপনাথক 

সংথিদনশীলতার সাথে বিবকত্সা করা হথি এিং উপযুি িানবসক 

িািাথরর কাথছ দ্রুত পাঠাথনা হথি। আপবন হতাশ হথল অবিলথম্ব 

আপনার আিাসন কি যকত যাথক িলুন।  বদ িথন কথরন আপবন 

বনথজথক আঘাত করথত পাথরন, অন্য যকউ আপনার ক্ষবত করার 

হুিবক বদথ়িথছ, িা আপবন কারও সাথে কো িলথত িান তাহথল দ্রুত 

জানান। আপবন আইবসইর সাথে বিথটনশন বরথপাটি যং এিং 

ইন রথিশন লাইন (বি আর আই এল) এর িােথি ১-৮৮৮-৩৫১-

৪০২৪ িা ৯১১৬ # যত য াগাথ াগ করথত পাথরন। আপনাথক একজন 

ভাথলা িানুবষক বিথশষথজ্ঞর কাথছ পাঠাথনা হথি। 

আপনার োস্থয বিষয়ক যিবিথকল যরকি য 

আপনার বিবকৎসার  ািতীয় যরকি য এক কবপ বনথজর কাথছ রাখার 

অবধকার রথয়থছ। বকভাথি আপবন আপনার বিবকৎসার  ািতীয় 

যরকি য পাথিন তা যলাকাল হ্যান্ডবুক পথড় যজথন বনথত পাথরন। 

আপবন িাইথল আপনার বিবকৎসার বিস্তাবরত তে যকান ব্যবি িা 

প্রবতষ্ঠানথক পাঠাথত পাথরন। এটি করথত হথল আপনাথক 

বলবখতভাথি একটি আথিদন কর্তযপথক্ষর কাথছ পাঠাথত হথি। তারা 

আপনার আথিদনটি বিথিিনা করথিন। আপনার আথিদনপথত্র য  

সকল বিষয়গুথলা উথেখ োকথত হথি তা বনথি যদয়া হল: 

•  ারা আপনার যিবিথকল বরথপাট য পাঠাথিন তাথদর ঠিকানা; 

• য  ব্যবি িা প্রবতষ্ঠাথনর কাথছ পাঠাথিন তাথদর তে; 

• আপনার সম্পূণ য নাি, এ-নাম্বার (িা অন্য যকাথনা 

বিবিতকরণ নাম্বার), জন্ম তাবরখ এিং জাতীয়তা; 

• য  বরথপাট যটি পাঠাথত িান যস বিষথয় উথেখ োকথত হথি, 

পাশাপাবশ বিবকৎসা যনওয়ার তাবরখ উথেখ োকথি; এিং 

• আপনার োক্ষর এিং তাবরখ। 

োস্থয সম্পবক যত তে পাঠাথনার পথর, বলবখত অনুথিাদনটি োস্থয 

যরকথি য যরথখথদ়িা হথি। আইবসই যহ াজত যেথক মুবি পাওয়ার 

পথর আপনার যিবিথকল যরকি যগুবলর অনুবলবপ অনুথরাধ করথত 

আপনাথক আইবসইর কাথছ তে োধীনতা আইন (এ  ও আই এ) 

অনুসাথর আথিদন করথত হথি। এ  ও আই এ অনুথরাধ 

করারথক্ষথত্র বনথদ যশািলীর জন্য, www.ice.gov/foia এ  ান িা 

আইবসই অব থস ১-৮৬৬-৬৩৩-১১৮২ কল করুন। 

আপবন  বদ যকান আইবসই োস্থযথসিা কিীথদর ইউবনথট োথকন তথি 

আপবন ইন্টারথনথটর িােথি আপনার যিবিথকল যরকথি য প্রথিথশর 

সুথ াগ যপথত পাথরন। এই প্রবক্রয়া সম্পথকয বনথদ যশনািলীর জন্য 

বিবকত্সা কিীথদর বজজ্ঞাসা করুন। 

আপনার োস্থয যসিার তে যনয়া সম্পবক যত বিজ্ঞবি 

োস্থয বিষয়ক তে যনয়ার যক্ষথত্র আইবসইর আইনগত অবধকার বক? 

8 U.S.C. § 1222 and 1232; and 42 U.S.C. § 

249 অনুসাথর আইবসই োস্থয বিষ়িক তে যনয়ার অবধকার 

রাথখ। আপনার বিবকত্সা, িানবসক োস্থয এিং দাুঁথতর যরকি য 

সম্পবক যত তে আইবসই িারা যহািোন্ড বসবকউবরটি / ইউ.এস. 

- 013 এবলথয়ন োস্থয যরকি যস বসথস্টথি ইবিথগ্রশন এিং শুল্ক 

বিভাথগ সংরক্ষণ করা হয়। 80য ি: যরবজ: ২৩৯ (জানুয়াবর ৫, 

২০১৫) ১৯৭৪ এর প্রাইথভবস অযাক্ট অনুসাথর, সংথশাবধত 

বহসাথি (5 U.S.C.§ 552 )। 

োস্থয বিষয়ক তে যকন যনয়া হয়? 

আইবসই আপনার োস্থয সুরবক্ষত এিং ভাথলা রাখথত 

প্রবতশ্রুবতিদ্ধ। আপনাথক য  যকান প্রথয়াজনীয় এিং উপযুি 

বিবকত্সা যসিা যদয়ার জন্য, আইবসইর বিবকত্সক কিীরা 

আপনার বিবকত্সা সম্পবক যত ইবতহাস যজথন রাখথিন। আপবন 

য  সকল ওষুধ খান যস বিষথয় একটা ধারণা রাখথি। আপনার 

 ি য পূরথণর তে িা বিবকৎসথকর সাথে আলাপিাবরতার তে 

সংরক্ষন করা হথত পাথর। আপনাথক উপযুি বিবকৎসা 

যদওয়ার োথে যই এ সকল বকছুই করা হয়। 

এসকল তে যকাোয় এিং বকভাথি ব্যিহার করা হথি?  
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আইবসই যহ াজথত োকাকালীন আপনার আরও ভাল  থত্নর 

জন্য এিং আপনার প্রথয়াজন হথত পাথর এিন যকানও 

প্রথয়াজনীয় এিং উপযুি বিবকত্সা যসিা যদয়ার জন্য বিবকত্সা 

সম্পবক যত তে ব্যিহার করা হয়। বিএইিএস/ আইবসই 

এবলথয়ন যহলে যরকি যস বসথস্টি ৮০ য ি: যরবজ: ২৩৯ 

(জানু়িারী ৫, ২০১৫) অনুসাথর বনয়বিত কাথজর অংশ 

বহথসথি োস্থয বিষয়ক তে সংগ্রহ িা প্রকাশ করা হথত 

পাথর । উদাহরণেরূপ,  বদ আপনার বিবকত্সার প্রথয়াজন 

হয়  া আইবসই বদথত পারথছ না তখন আইবসই আপনাথক 

িাইথরর বিবকত্সা প্রদানকারীর কাথছ যপ্ররণ করথত পাথর 

এিং যসই প্রদানকারীর সাথে আপনার সম্পথকয প্রাসবঙ্গক 

যিবিথকল তে যশয়ার কথর বনথত পাথর  াথত যসআপনাথক 

সঠিকভাথি বিবকত্সা করথত পাথর। আথরকটি উদাহরণ 

এিন হথত পাথর  বদ আপনাথক অন্য যকান ইউবনথট িা 

যকাথনা সরকাবর িা যিসরকাবর এথজবন্সর কাথছ িা অন্য 

যকাথনা যদথশ স্থানান্তর করা হয় তাহথল ঐ সকল কর্তযপথক্ষর 

সাথে আপনার োস্থয বিষয়ক তেটি যশয়ার করা হথি। 

আপনার তেগুবল যরাথগর নজরদাবর এিং বনয়ন্ত্রথণর জন্য 

য িারাল এিং রােীয় প্রবতথিদক সংস্থাগুথলার সাথে এিং 

আইবসই সুবিধা েীকৃত এথজবন্স গুথলার সাথেও যশয়ার করা 

য থত পাথর। এই যদথশ আপনার োস্থযথসিা িাবক যন 

করদাতাথদর টাকায় যদয়া হয়। আবে যক যসিা প্রদানকারী 

প্রবতষ্ঠান এিং অন্যান্য যসিা প্রবতষ্ঠান  ারা আপনার বিবকৎসার 

খরি িহন কথরন তাথদর কাথছ আপনার োস্থযগত তে অিশ্যই 

বদথত হথি। এছাড়া আপনার বিবকত্সা সম্পবক যত তে বিিার 

বিভাথগর সাথে িা অবভিাসন, যদওয়াবন িা য ৌজদারী কা যক্রথি 

আদালথতর সাথে যশয়ার করা য থত পাথর। আপনার োস্থয বিষয়ক 

তথের আথরা বিস্তাবরত প্রকাশ সম্পথকয জানথত বিএইিএস/ 

আইবসই এবলথয়ন যহলে যরকি যস বসথস্টি ৮০ য ি: যরবজ: ২৩৯ 

(জানুয়ারী ৫, ২০১৫) এ য াগাথ াগ করুন। 

আিাথক বক  ািতীয় তে অিশ্যই বদথত হথি? 

এই তে যদয়ার কাজটি সম্পূণ য বনথজর ইচ্ছার উপর বনভ যর কথর। 

তথি, আপবন  বদ অনুথরাধ করা তে না যদওয়ার বসদ্ধান্ত যনন 

তথি এটি আপনার  ত্ন িা োথস্থযর উপর যনবতিািক প্রভাি 

য লথত পাথর কারণ আইবসইথত আপনার সঠিকভাথি  ত্ন যনওয়ার 

জন্য প্রথয়াজনীয় তে নাও োকথত পাথর। 

সব: দ্র: এই যগাপনীয় বিজ্ঞবিটি ১৯৭৪ এর প্রাইথভবস অযাক্ট,  

সংথশাবধত (5 U.S.C. § 552a), অনুসাথর প্রথয়াজনীয় এিং 
যকিলিাত্র আইবসইর বিবকত্সক কিীথদর িারা সংগৃহীত এিং 

আপনার আইবসই যিবিকযাল যরকথি য রাখা তে যক্ষথত্র প্রথ াজয। 

উদাহরণেরূপ: য খাথন আপবন নন-আইবসই বিবকত্সা কিীথদর 

কাছ যেথক যসিা যনওয়ার জন্য িা আইবসই অন্তভুযি নয় এিন 

জায়গা যেথক সুবিধা যপথয়থছন যসখাথন ১৯৭৪ এর প্রাইথভবস অযাক্ট 

প্রথয়াগ নাও হথত পাথর এিং আপনার বিবকত্সা সম্পবক যত তে ও 

অন্যান্য যগাপনীয়তা এিং োস্থযথসিা সংক্রান্ত তে অন্য োস্থযবিবধ 

িারা পবরিাবলত হথত পাথর। 

য ৌন হয়রাবন এিং লাঞ্ছনা বিষয়ক 

সথিতনতা 

আইবসই যহ াজথত োকাকালীন য ৌন বন যাতন এিং য ৌন 

বনপীড়ন যেথক বনরাপদ এিং মুি োকার অবধকার আপনার 

রথয়থছ। আইবসই  যহ াজথত য  যকানও ব্যবির য ৌন 

বন যাতন এিং লাঞ্ছনার বিরুথদ্ধ শূন্য-সহনশীলতা নীবত 

রথয়থছ। আইবসইথত য ৌন বনপীড়ন ও আক্রিণ প্রবতথরাধ ও 

হস্তথক্ষপ (এসএবপআই) যপ্রাগ্রাি রথয়থছ  া য ৌন বনগ্রহ ও 

লাঞ্ছনার সিস্ত ঘটনা বরথপাট য এিং তদথন্তর সুবিধা যদয়। 

আপবন  বদ য ৌন বনগ্রহ ও লাঞ্ছনার বশকার হন তথি 

আপনাথক বিবকত্সা যসিা এিং অন্যান্য পবরথষিা বনবিত করা 

হথি। 

আটক োকাকালীন বনরাপদ পবরথিশ 

আপবন আটক োকাকালীন যকান য ৌন বক্র়িাকলাপ িা অ াবিত 

য ৌন আিরথণ জবড়ত হওয়ার জন্য িাপ যদয়ার কাথরা অবধকার 

যনই। আপনার িয়স, আকার, িণ য, জাবত, য ৌনতা িা বলঙ্গ পবরিয় 

বনবি যথশথষ আপনার অ াবিত য ৌন অগ্রগবত এিং কাজগুবল যেথক 

বনরাপদ োকার অবধকার রথয়থছ। আপবন  বদ য ৌন বন যাতন িা 

লাঞ্ছনার হুিবকর কারথণ িা  বদ য ৌন বন যাতন িা বন যাতথনর 

বশকার হন এিং বনরাপদ যিাধ না কথরন তথি আপনার অবিলথম্ব 

সহায়তা যনয়া উবিত। আপনাথক অপরাধীর কাছ যেথক তাত্ক্ষবণক 

সুরক্ষার ব্যিস্থা যনয়া হথি এিং উপযুি হথল আপনাথক একটি 

যিবিথকল পরীক্ষার জন্য পাঠাথনা হথি। আপনাথক িানবসক োস্থয 

পবরথষিা এিং িাইথরর ভুিথভাগী পবরথষিাও যদওয়া হথি। বকছু 

ক্ষবতগ্রস্থথক য ৌন বন যাতথনর  থরনবসক যিবিথকল পরীক্ষা গ্রহণ 

করথতও উত্সাহ যদয়া হথত পাথর  া অপরাধীথক য ৌজদাবর বিিার 

করথত সহায়তা করথত পাথর।আরও তথের জন্য এই 

হ্যান্ডবুকটিথত " য ৌন বন যাতথনর অবভথ াগ িা য ৌন বন যাতথনর 

ঘটনা, বন যাতন এিং হয়রাবন" বিভাগটি যদখুন। 

সংজ্ঞাসমূহ  
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একজন িবন্দর আথরকজথনর উপর য ৌন বন যাতন এিং লাঞ্ছনা 

একজন িবন্দর আথরকজথনর উপর সিস্ত ধরথণর য ৌন বন যাতন 

ও লাঞ্ছনা বনবষদ্ধ এিং আইনবিথরাধী।  বদ অন্য যকানও আটক 

িন্দী আপনাথক যকানও য ৌন বক্রয়াথত জবড়ত হথত িাে কথর িা 

আপনার যদথহর য ৌন অংশগুবলথক স্পশ য কথর, আপনাথক তার 

শরীথরর য ৌন অংশগুবলথক স্পশ য করথত িাে কথরিা আপনাথক 

য ৌনতায়জব়িথয়থদওথয়র যিষ্টা িা িাপ যদওয়ার জন্য হুিবক িা 

ভয় যদখায় িা আপবন  বদ সম্মবত না যদন িা সম্মবত িা অেীকার 

করথত অক্ষি হন তথি এটি য ৌন বন যাতন। 

দাবয়ত্বরত কিী িারা যকান িন্দীর য ৌন বন যাতন এিং লাঞ্ছনা 

যকানও স্টা  সদস্য (থ িন -চুবিবভবত্তক বনরাপত্তাকিী, দাব়িত্বরত 

বিবকৎসক, এিং যেচ্ছাথসিী) িারা আটক ব্যবির উপর সিস্ত 

ধরথণর য ৌন বন যাতন ও লাঞ্ছনা বনবষদ্ধ এিং আইথনর পবরপন্থী। 

 বদ যকান কিী সদস্য আপনার সাথে য ৌন সম্পকয স্থাপন কথর, 

ইচ্ছাকৃত ভাথি আপনাথক য ৌন অংশগুবলথক স্পশ য কথর, য ৌনতায় 

এবগথয় আথস িা িারিার কুরুবিপূণ য িন্তব্য কথর, তার য ৌনাঙ্গ 

প্রদশ যন কথর, আপনাথক তাথদর যদথহর য ৌন অংশগুবলথক স্পশ য 

করথত িাে কথর, হুিবক িা ভয় যদখায়  াথত আপনাথক িাপ বদথয় 

য ৌন সম্পথকয জবড়ত করথত পাথর িা ভাথয়াবরজি (িােরুি ব্যিহার 

করার সিয় িা কাপড় িদলাথনার সিয় আপনাথক যদখা) কথর 

তাহথল এটি য ৌন বন যাতন।  বদ দাবয়ত্বরত কিীরা এগুথলার 

যকাথনাটি যিষ্টা কথর তাহথল তারাও য ৌন বন যাতন করথছ। 
য ৌন বন যাতন এিং লািনার উদাহরণ: 

• আপনার সাথে কো িলার সিয় যকান কিী সদস্য িা অন্য 

যকান আটক ব্যবি আপনার বপছথন স্পশ য কথর িা বুবলথয় 

যদয়; 

• একজন কিী সদস্য িা আটককৃত ব্যবি হঠাৎ কথর 

দাবড়থয়  ান এিং আপনার স্তনথক আঁকথড় ধথরন; 

• যকউ আপনাথক ঘুিাথনার সিয় আপনাথক ধষ যণ করার 

হুিবক যদয়; 

• যকউ আপনাথক তাথদর িা অন্য যকানও ব্যবির সাথে ঋণ 

যশাধ করার জন্য সহিাস করথত িাে কথর; 

• যকউ আপনাথক য ৌনতার বিবনিথ়ি সুরক্ষা যদ়ি; িা 

• একজন কিী সদস্য িা আটককৃত ব্যবি আপনাথক 

য ৌনতার বিবনিথয় একটি বিথশষ অবধকার িা একটি 

সুবিধা যদয়। 

বনথষধ আইন 

আটককৃত ব্যবি িা কিী সদস্য ব বন য ৌন বনপী়িন িা বন যাতথনর 

যিষ্টা কথর িা অপরাধ কথর তাথক প্রশাসবনকভাথি শাবস্ত যদয়া হথি 

এিং এটি য ৌজদাবর িািলা দাথয়র হথত পাথর। এই জাতীয় 

আিরথণ জবড়ত একজন আটককৃত ব্যবিথক বিথটনী বিবসবিনাবর 

নীবত (বিবিবপ) এর অধীথন বনম্নবলবখত বনথষধ আইথনর আওতায় 

িাজয গঠন করা হথত পাথর: 

• দন্ডবিবধ ১০১: য ৌন বন যাতন 

• দন্ডবিবধ ২০৭: য ৌন প্রস্তাি িা হুিবক যদও়িা 

• দন্ডবিবধ ৪০৪: আপবত্তজনক িা অশ্লীল ভাষা ব্যিহার করা 

• দন্ডবিবধ ২০৬: য ৌনতায় বলি করা 

• দন্ডবিবধ ৩০০: অশ্লীলতা প্রদশ যন 

স্টা  এিং যেচ্ছাথসিী কিীথদর সাথে সম্পকয 

স্টা , ঠিকাদার, যসিা প্রদানকারী এিং যেচ্ছাথসিীথদর আটক 

কারও সাথে য ৌন সম্পকয এিং য ৌন য াগাথ াগ রাখা বনবষদ্ধ। 

ঐকিথতর বভবত্তথত সম্পকযও বনবষদ্ধ। দাবয়ত্বরত কিী এিং 

যেচ্ছাথসিকরা আপনাথক যকান ধরথণর য ৌনতা বভবত্তক সুবিধা 

যদও়িার প্রস্তাি িা কথোপকেন করথত পারথি না  া য ৌন 

বক্রয়াকলাপ ঘটাথত পাথর। 

 বদ যকান কিী সদস্য, ঠিকাদার, পবরথষিা প্রদানকারী িা 

যেচ্ছাথসিক আপনাথক িথল য  তারা য ৌন সম্পথকযর বিবনিথয় 

যুিরাথে োকথত সহথ াবগতা করথি িা আপবন  বদ য ৌন সম্পথকয 

অনুিবত না যদন তথি িাবক যন যুিরাথে োকার সম্ভািনা গুথলাথক 

নষ্ট কথর বদথি তাহথল তারা বিো িলথছ এিং আপনার এই 

আিরথণর বিরুথদ্ধ অবভথ াগ করা উবিত। দাবয়ত্বরত কিীরা  বদ 

আটককৃত যকান ব্যবির সাথে য ৌন সম্পথকযর যিষ্টা কথর িা 

সম্পকয স্থাপন কথর তাহথল তার বিরুথদ্ধ য ৌজদাবর আইন অনু ায়ী 

ব্যিস্থা গ্রহণ করা হথি। 
গুরুত্বপূণ য! আটককৃতথদর িথে সম্মবতমূলক য ৌন আিরণও বনবষদ্ধ। 

 বদও িন্দীথদর িথে য ৌনতার সম্মবত যদয়া য ৌন বন যাতন িা লাঞ্ছনা 

নয় তথি এটি প্রাবতষ্ঠাবনক বনয়ি লঙ্ঘন এিং প্রশাসবনক ও 

শাবস্তমুলক ব্যিস্থা গ্রহথণর অধীন। 

য ৌন বন যাতন এিং লাঞ্ছনা যেথক এবড়থয় িলার 

উপায় 

য ৌন বন যাতন এিং লাঞ্ছনা কখনও ভুিথভাবগর যদাষ না। তথি 

আপবন  বদ আত্মবিশ্বাথসর সাথে িলাথ রা কথরন তথি আপবন 

আরও সুরবক্ষত োকথিন। অথনক অপরাধী এিন কাউথক যিথছ 

যনয়  াথক যদথখ িথন হ়ি য  যস প্রবতিাদ করথি না িা 

িানবসকভাথি দুি যল। অথন্যর কাছ যেথক উপহার িা অনুগ্রহ গ্রহণ 

করথিন না। যিবশরভাগ উপহার িা অনুগ্রহ বিথশষ দািী বনথয় 

আথস িা দাতা আপনার গ্রহণথ াগ্যতা প্রতযাশা কথর। আপবন  বদ 

বনথজর সুরক্ষার জন্য ভয় পান তথি আপনার উথিগথক যকানও 

কিী সদথস্যর িােথি জানান। 

আপবন আথরা য গুথলা করথত পাথরন: 

• বিপরীত বলথঙ্গর স্টা  সদস্য  ারা িােরুথি িা অন্য 

এলাকায় না িথল প্রথিশ কথর তাথদর বিরুথদ্ধ অবভথ াগ 

করুন; 

• যকান কিী  বদ আপনাথক দূথর যকাোও একা বনথ়ি  া়ি 

তথি তার বিরুথদ্ধ অবভথ াগ করুন; 

• আপনাথক সুরক্ষা যদওয়ার প্রস্তাি অন্য যকান িন্দীর কাছ 

যেথক বনথিন না; 

• একজন দাবয়ত্বরত কিী িা একজন দাব়িত্বরত বিবকৎসক 

যক খুথজ যির করুন  ার সাথে আপবন আপনার ভয় এিং 

উথিথগর কো জানাথত পারথিন; 
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• ড্রাগ িা অযালথকাহল গ্রহণ করথিন না। এগুবল সতকয 

োকার এিং ভাল বসদ্ধান্ত যনয়ার যক্ষথত্র আপনার ক্ষিতা 

দুি যল কথর যদয়; 

• আপবন দৃঢ় এিং আত্মবিশ্বাসী োকথিন। "না" িা "এটি 

এখনই িন্ধ করুন" িলথত ভয় পাথিন না; 

• আপনার সহথ াগীথদর বুবদ্ধিত্তার সাথে  ািাই করুন। 

এিন ব্যবিথদর সন্ধান করুন  ারা বশক্ষামূলক কি যসূবি, 

কাথজর সুথ াগ িা পরািশ যদাতা যগাষ্ঠীগুথলার িথতা 

ইবতিািক কাথজ জবড়ত রথয়থছ।  বদ আপনার এই সি 

কাথজ যুি হও়িার সুথ াগ োথক তথি এখনই বনথজথক এ 

সকল কাথজ িথনাবনথিশ করান; এিং 

• বনথজর উপর আত্মবিশ্বাস রাখুন। য  সকল পবরবস্থবতথত 

আপবন অেবস্তথিাধ কথরন এিন পবরবস্থবতথত সথিতন 

হন।  বদ যকান জায়গা সঠিক িা বনরাপদ িথন না হয় 

তাহথল জায়গাটি যছথড় বদন িা সহায়তা িান। 

সকল প্রকার য ৌন বন যাতন এিং লাঞ্ছনার অবভথ াগ 

আপবন  বদ বন যাতন িা লাবঞ্ছত হওয়ার ভয় পান িা  বদ য ৌন 

বন যাতন বকংিা হািলার বশকার হন তাহথল অবিলথম্ব কারও সাথে 

কো িলুন। যকিল আপবত্তজনক অবভথ াগ করা হথল 

অপরাধীথদর জিািবদবহ করা হথি এিং বিিাথরর আওতায় আনা 

হথি। 

য  যকাথনা ঘটনা ঘটার সাথে সাথে অবভথ াগ করুন 

য ৌন বন যাতথনর যকান ঘটনা ঘটথল  ত দ্রুত সম্ভি অবভথ াগ 

করা ভাথলা এথত অপরাথধর তে প্রিাণাবদ সহথজই উপবস্থত 

করা  ায়। আপবন  বদ যকান অবভথ াগ অথনক বদন পর িা 

অথনক িাস পর কথরন তাহথল সি যাবধক বনভুযল এিং বিস্তৃত 

বিিরণ জানাথনা গুরুত্বপূণ য। অবভযুিথক য  সকল বিষয় 

উথেখ করথত হথি তা হল: 

• ধারািাবহক ঘটনার িণ যনা, সিয়সীিা / কতক্ষণ ধথর 

ঘথটথছ; 

• শারীবরক বন যাতন িা আঘাথতর সিয় কী িলা হথ়িবছল; 

• যকান ব্যিহৃত অস্ত্র; 

• শারীবরক ভাথি যকান তরল জাতীয় বজবনস যদখা িা 

অনুভূত; এিং 

• অন্যান্য বিস্তাবরত 

বি:দ্র: আপবন য ৌন বন যাতন িা লাঞ্ছনার ঘটনার কো 

যিৌবখকভাথি িা বলবখতভাথি ইউবনট কিীথদর, আইবসই / 

ইআরও কিীথদর, বিএইিএস িা আইবসই সদর দ তথর, িা 

দূতািাস কি যকত যাথক জানাথত পাথরন। আপবন যিনাথি িা র্ততীয় 

পথক্ষর িােথিও অবভথ াগ করথত পাথরন (থ িন- একজন 

আইনজীিী, আত্মীয় িা িন্ধু)। নীথির কথ়িকটি উপাথয়র িােথি 

আপবন য ৌন বন যাতন এিং লাঞ্ছনার অবভথ াগ করথত পাথরন: 

আিাসন ইউবনট কর্তযপথক্ষর কাথছ অবভথ াগ 

আপবন এখানকার য  যকান বিশ্বস্ত স্টা  সদস্যথক িলুন 

(উদাহরণেরূপ: আপনার আিাসন ইউবনট অব সার,  াজক, 

সুপারভাইজার, ইনিাজয অব সার, োস্থযথসিা প্রদানকারী, 

িথনানীত এসএবপআই কিিাথয়ন্স ম্যাথনজার ইতযাবদ)। আপনার 

স্থানীয় হ্যান্ডবুথক কার সাথে য াগাথ াগ করথত হথি যস সম্পথকয 

আরও তে োকথত পাথর। 

কর্তযপথক্ষর কাথছ বনয়িতাবন্ত্রকভাথি অবভথ াগ দাথয়র 

করুণ (গুরুতর অপরাথধর একটি অবভথ াগপত্র সহ) 

আটককৃতরা আনুষ্ঠাবনক অবভথ াথগর িােথি য ৌন বন যাতন িা 

বন যাতথনর কো জানাথত পাথর। য ৌন বন যাতথনর অবভথ াগ জিা 

যদওয়ার সিয়সীিা যনই। এই হ্যান্ডবুথকর ৩৪ পৃষ্ঠাথত অবভথ াগ 

দাথয়র করার পদ্ধবত সম্পথকয তে রথয়থছ।আপনার আিাসন 

কি যকত যা িা ইউবনট সুপারভাইজার এই প্রবক্রয়াটি কীভাথি সম্পন্ন 

করথত হয় তাও ব্যাখ্যা করথত পাথর। 

আইবসই / ইআরওথত একটি বলবখত অনানুষ্ঠাবনক িা 

আনুষ্ঠাবনক অনুথরাধ িা অবভথ াগ দাথয়র করুন 

আইবসইর কাথছ অবভথ াগ করার জন্য আপনার ইউবনথট লক করা 

িােগুবল োকথি। এই িােটি যকাোয় রথয়থছ তা অনুসন্ধাথনর 

জন্য  বদ আপনার সাহাথের প্রথয়াজন হয় তথি আপনার আিাসন 

ইউবনট কি যকত যাথক বজজ্ঞাসা করুন। যকিলিাত্র আইবসই এই 

িােগুবলর িথে োকা বিষয়িস্তু গুথলা যদখথত পাথর। আপবন য ৌন 

বনগ্রহ িা আইবসই/ ইআরও ব ল্ড অব স বিথরক্টরথক লাবঞ্ছত করার 

অবভথ াগ করার জন্য একটি বিঠিও বলখথত পাথরন। যগাপনীয়তা 

বনবিত করথত, বিথশষ বিঠি প্রদান পদ্ধবত ব্যিহার করুন ("বিঠি 

আদান-প্রদান" বিভাগটি যদখুন)। আপনার ইউবনট কর্তযপক্ষ 

আপনাথক স্থানীয় আইবসই অব থসর সাথে য াগাথ াথগর তে 

বদথত পাথর। 

বিএইিএস িা আইবসই সদর দ তথর অবভথ াগ করুন 

আইবসই বিথটনশন বরথপাটি যং এিং তে লাইথন য াগাথ াগ করথত 

বি কল করুন ১-৮৮৮-৩৫১-৪০২৪ িা ৯১১৬# 

বিএইিএস অব থসর িহাপবরদশ যথকর (ওআইবজ) সাথে 

য াগাথ াগ করথত বি কল করুন ১-৮০০-৩২৩-৮৬০৩ িা ৫১৮# 

িা একটি বিঠি বলখুন বনম্ন ঠিকানা়ি: 

DHS Office of Inspector General/Mail Stop 

0305   Attn: Office of Investigations Hotline                                

245 Murray Lane, SW 

Washington, D.C.  20528-0305 

আপনার দূতািাথস অবভথ াগ করুন 

আপনার দূতািাস কি যকত যাথক কল করুন িা বিঠি বলখুন। আপনাথক 

আপনারদূতািাথস য াগাথ াথগর জন্য  ািতীয় সহথ াবগতা করা 

হথি। 
অন্য কাথরা িােথি অবভথ াগ 

আইবসই িা বিএইিএথসর সাথে য াগাথ াথগর জন্য র্ততীয় পক্ষথক 

(থকান আত্মীয়, িন্ধু, অযাটবন য ইতযাবদ) িলুন এিং অনুথরাধ করুন। 

যিনািী অবভথ াগ 
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আপনাথক য ৌন বনপীড়ন িা লাঞ্ছনার অবভথ াগ করার জন্য আপনার 

নাি যদয়ার দরকার যনই। তথি আপবন  ত যিবশ তে সরিরাহ 

করথত পারথিন তত তদন্ত করা সহজ হথি। স্টা  সদস্যথদর 

অবভথ াথগর তে যগাপনীয় রাখা প্রথয়াজন এিং তারা যকিল 

প্রথয়াজন বভবত্তথত উপযুি কি যকত যাথদর সাথে বিষয়টি বনথয় 

আথলািনা করথত পাথর। 

যগাপনীয়তা 

 বদ আপবন য ৌন বনপীড়ন িা আপবত্তজনক বিষথয় অবভথ াগ 

কথরন তথি আিরা আপনার পবরিয় এিং আপনার অবভথ াথগর 

বিিরণ যগাপন রাখথিা। যকিলিাত্র আপনার কোথণ এিং আইন 

প্রথয়াথগর জন্য িা তদথন্তর উথেথশ্য বসদ্ধান্ত যনয়ার জন্য  াথদর 

তে দরকার তাথদর সাথে তে আদান-প্রদান করথিা।আপনার 

আনীত অবভথ াগ সম্পথকয  াথদরথক জানাথনা হথত পাথর তারা 

হথলন: 

• স্টা  সদস্য  ারা আপনার  ত্ন সম্পথকয বসদ্ধান্ত যনন; 

• আইন প্রথয়াগকারী সংস্থা; 

• তদন্তকারী কি যকত যাগণ; 

• য ৌন বন যাতন পরীক্ষক নাস য (SANE) িা য ৌন বন যাতন 

 থরনবসক পরীক্ষক (SAFE); এিং 

• স্থানীয় ভুিথভাগী যসিা কি যকত যা 

 বদ আপবন িথন কথরন য  যকান কিীথদর িারা যগাপনীয়তা লঙ্ঘন 

করা হথ়িথছ তাহথল আপবন য ৌন বন যাতন, লাঞ্ছনা, িা বিিার 

িাওয়ার অবভথ াগ করার িথতাই আপবন একটিঅবভথ াগ করথত 

পাথরন। 

প্রবতথশাধ প্রিণতা যেথক বনরাপত্তা 

এর অে য হল আপনার অবভথ াথগর কারথণ আপনার বিরুথদ্ধ শাবস্ত 

মূলক ব্যিস্থা গ্রহন করা হথি না, আিাসন পবরিত যন, যকান সুবিধা 

যেথক িবিত করা িা অন্য যকাথনা যনবতিািক বসদ্ধান্ত যনয়া হথি না। 

য ৌন বন যাতন এিং লাঞ্ছনার বিরুথদ্ধ যকান অবভথ াথগর 

কারথণ আপনার অবভিাসন কাথজ যকাথনা প্রভাি পড়থি 

না 

য ৌন বন যাতন িা লাঞ্ছনার পথর অথনক সংথিদনশীল এিং 

শারীবরক প্রবতিন্ধকতা রথয়থছ। তথি বনথজথক বনয়ন্ত্রণ এিং 

ন্যায়বিিার িাওয়ার যক্ষথত্র অপরাথধর অবভথ াগ করা আপনার জন্য 

গুরুত্বপূণ য পদথক্ষপ। য ৌন বন যাতন এিং লাঞ্ছনার বিরুথদ্ধ 

অবভথ াগ আনা এিং তদন্ত কাথজ অংশগ্রহথণর জন্য যকউ 

প্রবতথশাধ বনথত ভয়-ভীবত প্রদশ যন, শবি প্রথয়াগ, হুিবক িা 

অপ্রীবতকর অিস্থা বতবর করথত িাইথল য ৌন বন যাতথনর 

অবভথ াথগর িতই এ বিষথয় আথরা একটি অবভথ াগ করুন। 

পরািশ য এিং ভুিথভাগী যসিাসমূহ 

কর্তযপক্ষ আপনাথক োস্থযথসিা পরািশ য এিং অন্যান্য যসিার িােথি 

সাহাে সহথ াবগতা করথি। 

আপনাথক অপরাধীর কাছ যেথক তাত্ক্ষবণক সুরক্ষা যদয়া হথি এিং 

আপনাথক যকান মূে ছাড়াই বিবকত্সা বিষয়ক পরীক্ষা এিং বিবনকাল 

প যথিক্ষথণর জন্য পাঠাথনা হথি। সহায়তা পাওয়ার জন্য আপনাথক 

যকান বন যাতনকারী িবন্দ িা স্টা  সদথস্যর নাি িলার দরকার যনই। 

তথি বনবদ যষ্ট তে কিীথদর পথক্ষ আপনাথক সহায়তা করা সহজতর 

করথত পাথর। আপবন আপনার আক্রিণকারীথক সনাি কথরন িা না 

কথরন এিং তার বিরুথদ্ধ অবভথ াগ কথরন িা না কথরন আপনাথক 

সকল প্রকার বনরাপত্তা যদয়া হথি। 

অপরাধীর বিএনএ োকথত পাথর এিন য  যকাথনা বকছু সংরক্ষণ করুন 

আপবন  বদ য ৌন বন যাতন িা হািলার বশকার হন, তথি অপরাধীর 

বিএনএ োকথত পাথর এিন য  যকান বকছু সংরক্ষণ করার জন্য 

আপনার  োসাে যিষ্টা করা উবিত। 

এছাড়াও, দাুঁত ব্রাশ করথিন না, ধূিপান করথিন না, বকছু খাথিন 

না িা পান করথিন না।  বদ আপবন যপাশাক পবরিত যন কথর 

োথকন তথি হািলার সিয় আপনার য  যপাশাক এিং আন্ডার 

গাথট যন্টসগুথলা বছল যসগুথলা যধায়া এিং যসগুবল যিবিকযাল 

পরীক্ষায় বনথয় আসা গুরুত্বপূণ য নয়। 

প্রথয়াজনীয় োস্থয যসিা 

যকান য ৌন বন যাতন িা হািলার ঘটনার পরপরই অপরাধ তদথন্ত 

অংশ গ্রহথণর বসদ্ধান্ত যনয়ার যিথয় গুরুত্বপূণ য হথচ্ছ প্রথয়াজনী়ি 

বিবকৎসা যনয়া। আপনার োস্থয এিং ে-সুরক্ষার জন্য সম্ভাব্য 

জখিগুথলার পরীক্ষা করা এিং বিবকত্সা করা গুরুত্বপূণ য। এিনবক  বদ 

যসটা দৃশ্যিান নাও হয়। আপনার বিবকত্সা মূোয়ন এিং বিবকত্সার 

য  যকান িা সিস্ত অংশ গ্রহণ িা প্রতযাখ্যান করার অবধকার রথয়থছ। 

 ার িথে এইিআইবভ এিং অন্যান্য য ৌন সংক্রিণ (এসটিআই) এর 

জন্য পরীক্ষার পাশাপাবশ এসটিআই প্রবতথরাথধর ওষুথধর িথতা 

প্রবতথরাধমূলক বিবকত্সা গ্রহণ, গভ যািস্থা (প্রথ াজয হথল) এিং 

এইিআইবভ সংক্রিণ যেথক রক্ষার বিবকৎসা। আপনার প্রথয়াজন 

অনু ায়ী বিবকৎসা পাওয়ার অবধকার রযয়থছ যকান য ৌন বন যাতন িা 

হািলার ঘটনার সাথে জবড়ত সিস্ত বিবকত্সা মূো়িন এিং বিবকত্সার 

সিয় আপনার সাথে ভুিথভাগী আইনজীবির অবধকার রথয়থছ। আরও 

তথের জন্য "িানবসক োস্থয এিং ভুিথভাগী যসিাসমূহ" এর নীথির 

অংশটি যদখুন। 

য ৌন বন যাতথনর  থরনবসক পরীক্ষা 

বিবকত্সা সহায়তা পাওয়ার পাশাপাবশ বকছু ক্ষবতগ্রস্থথক য ৌন 

বন যাতথনর  থরনবসক যিবিথকল পরীক্ষা করথতও উত্সাহ যদওয়া 

হথি। অপরাধীর বিরুথদ্ধ য ৌজদাবর বিিাথরর প্রিাণ সংরক্ষণ করথত 

এই পরীক্ষাটি গুরুত্বপূণ য। আপনার কাথছ পরীক্ষার য  যকান িা সিস্ত 

অংশ গ্রহণ িা প্রতযাখ্যান করার অবধকার রথয়থছ। 

তথি এটি িথন রাখা জরুরী য  প্রিাণগুবল সংগ্রহ িা বিথশ্লষণ না 

করা হথল গুরুত্বপূণ য বিষয় গুথলা হারাথনা য থত পাথর। হািলার 

সি়ি আপবন য  যপাশাক এিং অন্তি যাস পথরবছথলন তা বিবকত্সা 

য ৌন বন যাতন িা লাঞ্ছনার বিরুথদ্ধ অবভথ াগ আনা এিং তদন্তকাথজ 

অংশগ্রহথণর জন্য যকউ প্রবতথশাধ বনথত ভয়-ভীবত প্রদশ যন,শবি 

প্রথয়াগ, হুিবকিা অপ্রীবতকর পবরবস্থবত বতবরর সুথ াগ পাথি না। 
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পরীক্ষায় বনথয় আসা আপনার জন্য গুরুত্বপূণ য।  বদ দাবয়ত্বরত 

কিীথদর কাথছ এই বজবনসগুথলা োথক তথি পরীক্ষকথক তা জানান। 

য ৌন বন যাতথনর  থরনবসক পরীক্ষা যকাোয় বকভাথি হথি 

SANE/ SAFE িা যপশাদার বিবকৎসথকর িােথি য ৌন 

বন যাতথনর  থরনবসক যিবিকযাল পরীক্ষা একটি হাসপাতাল িা অন্য 

োস্থযথসিা সুবিধা যকথন্দ্র করা হথি। SANE and SAFE এর 

বিবকত্সা কিীরা য ৌন বনগ্রথহর বশকার ব্যবিথদর পরীক্ষা এিং 

বিবকত্সা করার জন্য বিথশষভাথি প্রবশক্ষণপ্রাি। এই পরীক্ষাটি 

জটিল এিং গথড় বতন (৩) যেথক িার (৪) ঘন্টা সিয় যনয়। 

পরীক্ষা শুরুর আথগ বিবকৎসক আপনার বিশদ োথস্থযর বিিরণ বলথখ 

রাখথিন।এরপর আপনার িাো যেথক পা প যন্ত সিস্ত শরীর 

গভীরভাথি প যথিক্ষণ করথিন। প্রথয়াজথন বভতথরর যকান অংশ 

পরীক্ষা করথিন। এর িথে রি, প্রস্রাি, চুল এিং শরীথরর অন্যান্য 

ক্ষরথণর নমুনা সংগ্রহ, আঘাথতর ছবি এিং যপাশাক সংগ্রহ অন্তভুযি 

োকথত পাথর। অিথশথষ বিবকত্সক য ৌন সংক্রিণ বিবকত্সা সম্পথকয 

কো িলথিন  া আক্রান্ত হওয়ার সিয় ভুিথভাগীর যজারপূি যক যখালা 

হথয়বছল এিং িবহলা ভুিথভাগীথদর জন্য গভ যািস্থার ঝু ুঁবক মূো়িন 

এিং  থত্নর ব্যাপাথর পরািশ য যদয়া হথি। আপবন সকল রকথির 

বিবকৎসা, োস্থযথসিা এিং পরািশ য পাথচ্ছন বকনা তা কর্তযপক্ষ যখয়াল 

করথি। 

িানবসক োস্থয এিং ভুিথভাগী যসিাসমূহ 

আপনাথক প্রথ়িাজনীয় িানবসক োস্থযথসিা যদওয়া হথি এিং প্রথয়াজন 

পড়থল িাইথরর যকান োস্থযথসিা পরািশ য যকন্দ্র পাঠাথনা হথত পাথর। 

আপবন িাইথল একজন আইনজীিীর সাথেও য াগাথ াগ রাখথত 

পাথরন। আইনজীিী এিং সংকট প্রবতথরাধ যসিাগুথলার িােথি 

দীঘ যথিয়াবদ যকান ব্যিস্থা গ্রহথণর প্রস্তুবত বনথত পাথরন।এর িথে 

য ৌজদাবর তদন্ত, য ৌন বন যাতথনর  থরনবসক যিবিকযাল পরীক্ষা, 

যকান হািলার পথর িানবসক এিং শারীবরক প্রবতবক্রয়া ইতযাবদ 

অন্তভুযি োকথত পাথর এিং  থরনবসক যিবিথকল পরীক্ষা িা 

তদন্তকারীর সাক্ষাত্কাথরর সিয় আপনার উপবস্থবত অন্তভুযি োকথত 

পাথর।একজন যপশাদার ব্যবি আপনাথক আপনার শবি য াগাথত এিং 

আপনার কাথরা সাথে য াগাথ াগ কবরথ়ি বদথত, সিস্যা সিাধান 

করথত, িাড়বত সহায়তা (থ িন- সাইথকালবজকযাল, যিবিথকল, 

আইনী) করথত এিং ঘটনা সম্পবক যত অবভিাসন বিষথ়ি যকাথনা তে 

বনথত এিং আইবসই যহ াজত যেথক মুবি বদথল আপনাথক সহায়তা 

করথি। 

য ৌজদারী কা যবিবধ সম্পথক য ধারণা 

আপবন  খন যকান য ৌন বন যাতন িা হািলার ঘটনার কো জানান 

তখন কর্তযপক্ষ অেিা যকান উপযুি আইন প্রয়্গকারী সংস্থা এ বিষথয় 

তদন্ত করথি। য ৌন বন যাতন িা লাঞ্ছনার অবভথ াগ করা একটি 

গুরুত্বপূণ য পদথক্ষপ। এটি প্রিাণ সংগ্রহ (উপথর আথলািনা করা 

হথয়থছ) এিং বনথজথক পুনরুদ্ধাথর সহায়তা করথত পাথর। যকিলিাত্র 

ঘটনার অবভথ াগ করার িােথি আপবন বনথজথক পুনরুদ্ধার এিং 

আপনার জীিথনর ভাথলা যিাথধর সূিনা করথত পাথরন। সিস্ত 

তদন্তকারী সাক্ষাত্কাথরর সিয় আপনার সাথে ভুিথভাগী আইনজীিী 

পাওয়ার অবধকার রথয়থছ।  া ঘথটবছল তা পবরিত যথনর যকানও উপায় 

না োকথলও আপবন ন্যায়বিিার িাইথত পাথরন এিং অপরাধীথক অন্য 

য ৌন বন যাতন িা লাঞ্ছনা যেথক দূথর রাখথত পাথরন। আপনার য ৌন 

বন যাতন িা হািলার অবভথ াগটি আপনার অবভিাসন িািলায় প্রভাি 

য লথি না। 

তদথন্তর উথেশ্য 

কর্তযপক্ষ কর্তযক িা য ৌজদাবর তদথন্তর উথেশ্য হথলা য ৌন বন যাতন 

িা লাঞ্ছনার ঘটনার প্রকৃবত এিং ধরন বনধ যারণ করা। আইন 

প্রথয়াগকারী কি যকত যা িা কর্তযপক্ষ তদন্তকারী একটি বলবখত 

প্রবতথিদন দাবখল করথিন এিং অবভথ াথগর জন্য একটি ট্র্যাবকং 

নম্বর িরাে করথিন। 

সাক্ষাৎকার 

িািলার পবরবস্থবত অনুসাথর সাক্ষাত্কারটি যিশ কথ়িক ঘন্টা 

সিয়বনথয় হথত পাথর। বকছু প্রশ্ন শুথন আপনার কাথছ খারাপ লাগথত 

পাথর এিং অব সার িা তদন্তকারী আপনার একাবধকিার 

সাক্ষাত্কার বনথত পাথর। বিস্তৃত প্রথশ্নাত্তথরর কারণ এই নয় য  

অব সার িা তদন্তকারী আপনাথক বিশ্বাস কথর না; কী ঘথটবছল তার 

একটি সঠিক, বিশদ বিিরণ পাওয়া তাথদর কাজ। আপবন  বদ 

অনুথরাধ কথরন তথি আপনার সাক্ষাত্কাথরর সিয় আপনার 

ভুিথভাগী আইনজীিী উপবস্থত োকথত পাথরন। 

ঘটনার অবভথ াগ / িাজয গঠথন িাপ প্রথয়াগ 

আইন প্রথয়াগকারী সংস্থার কাথছ আপনার অবভথ াগ যদওয়ার 

পরপরই অপরাধীর বিরুথদ্ধ িাজয গঠথনর িাপ বদথত পাথরন না। য ৌন 

বন যাতথনর যকান ঘটনা ঘটার অথনকবদন পর িা কথয়ক িাস পর 

অবভথ াগ করার সুথ াগ রথয়থছ। আপবন  খনই অবভথ াগ করুন না 

যকন আপনার বিষয়টি বনথয় দ্রুত তদন্ত শুরু হথি এিং উপযুি 

প্রিাণাবদ যির কথর আনা হথি।এছাড়াও এই সুবিধাটি অন্য িন্দীথদর 

 ারা সুরক্ষা ঝু ুঁবকর িথে রথয়থছ তাথদর সুরক্ষা করথত সহায়তা 

করথি।  বদ য ৌজদাবর অবভথ াগ দাথয়র করা হয় তথি তা 

রােপথক্ষর জন্য উপস্থাপন করা হথি। উপযুি বিষয়িস্তু এিং প্রিাণ 

না োকথল যকান অবভথ াগ বিিাথরর আওতায় আনা হথি না। 

অথনক যক্ষথত্র বকছু বনবদ যষ্ট পবরবস্থবত রথয়থছ  াথত প্রবসবকউটর 

যকিল উপস্থাবপত প্রিাথণর বভবত্তথত অবভথ াগ বনথয় কাজ শুরু 

কথরন। উদাহরণেরূপ, য ৌন বন যাতথনর ঘটনা িা হািলার ঘটনা 

প্রবসবকউটর আপনার যকান িতািত ছা়িাই আইনগত কাজ শুরু 

কথর যদন।  বদ িািলাটি বিিাথর  ায় তথি আপনাথক সাধারণ 

সাক্ষয বদথত িলা হথি। প্রবসবকউটর (িা আপনার অযাটবন য) িা 

ভুিথভাগী আইনজীিীর সাথে আপনার য  উথিগ রথয়থছ তা বনথয় 

আথলািনা করা য থত পাথর। 

তদথন্তর সিাবি 

যকানও তদন্ত যশষ হথয় যগথল এটি সিবে যত, অসিবে যত িা বভবত্তহীন 

বহসাথি িন্ধ করা হথি। আপবন আইবসই যেথক তদথন্তর  লা ল 

অবভথ াগ করার আথগ আপনার যগাসল করা, বিোি কক্ষ ব্যিহার করা, কাপড় 

পবরিত যন করা, চুল বিরুবন করা, ঘটনাস্থলটি পবরষ্কার করা উবিত নয় িা 

অপরাধীর যছায়া োকা যকানও বকছু সবরথয় যনওয়া উবিত নয়। 
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এিং বক পদথক্ষপ যনয়া হথয়থছ তার একটি বলবখত বিজ্ঞবি পাথিন। 

• সিবে যত-ঘটনার বিষয়িস্তু এিং প্রিাণাবদর সতযতা রথয়থছ; 

• অসিবে যত -ঘটনার বিষয়িস্তু এিং প্রিাণাবদর  থেষ্ট 

সতযতা যনই  া বদথ়ি অবভথ াগটি প্রিাণ করা  ায়; এিং 

• বভবত্তহীন-তদথন্ত য  সকল বিষয় িস্তু উথঠ এথসথছ তা 

বদথয় প্রিাবণত হয় য  এই ধরথনর যকান ঘটনা ঘথটবন। 

বনথজর অনুভূবত সম্পথকয জানা 

আক্রান্ত হওয়ার পর বনথজর বনরাপত্তা এিং বিশ্বাথসর উপর আস্থা 

হারাথত পাথরন।আপবন প্রিন্ড ধাক্কা, যক্রাধ এিং উথিগ অনুভি 

করথত পাথরন এিং বন যাতথনর পথর কথয়ক িাস িা এিনবক কথয়ক 

িছর ধথর বিব্রতথিাধ, যক্রাধ, অপরাধথিাধ, আতঙ্ক, হতাশা এিং 

ভথয়র অনুভূবত অনুভি করা োভাবিক। দুিঃেপ্ন িা অতীত স্মৃবত 

িারিার যিাথখর সািথন যভথস আসার কারথণ খাওয়া এিং ঘুথির 

পবরিত যন যেথক শুরু কথর বিবভন্ন শারীবরক প্রবতবক্রয়া অনুভি করাও 

োভাবিক।এ সকল অনুভূবতর কারথণ আপবন বনথজথক হাবরথয় 

য লথত পাথরন।শবিহীন িা হতাশ যিাধ করাও োভাবিক। 

আপনার প্রবতবক্রয়া িা ভয়  াই যহাক না যকন, এটি যিাঝা 

গুরুত্বপূণ য য  আপবন যদাষী নন এিং এই প্রবতবক্রয়া গুথলা 

োভাবিক। 

সকল প্রকার সাহাে পাথিন 

হাউবজং ইউবনট কর্তযপক্ষ এিং আইবসই আপনাথক সহায়তা যপথত 

এিং আপনার প্রথয়াজন অনুসাথর সকল বকছু গ্রহথণ এবগথয় আসথি। 

সংস্থার িানবসক োস্থয ইউবনট, বিবকত্সা কিী এিং ধি য াজকথদর 

কাছ যেথক িানবসক সাহস পাথিন। 

এছাড়াও আপবন িাইথল কত যব্যরত কিীরা স্থানীয় োস্থয যসিা 

প্রদানকারী যগাষ্ঠী িা একজন আইনজীিীর সাথে য াগাথ াগ করার 

সুথ াগ কথর বদথি। আরও তে জানথত “িানবসক োস্থয এিং 

ভুিথভাগী যসিা” অংশটি যদখথত পাথরন। 

য ৌন বন যাতন এিং লাঞ্ছনা য  কারও সাথে হথত পাথর। য ৌন 

বন যাতন এিং লাঞ্ছনা শুধু য ৌনতা সম্পথকয নয়; এটা আপনার 

িানবসক শবি এিং বনয়ন্ত্রণ সম্পথকযও ধারণা যদয়। আপনার সিস্ত 

অবভথ াগ গুরুত্ব সহকাথর যনয়া হয়। আপনার সুরক্ষা এিং অথন্যর 

সুরক্ষা এখাথন সিথিথয় গুরুত্বপূণ য বিষয়। প্রথতযথকর সুরক্ষার জন্য, 

আপনাথক সিস্ত ঘটনা, হুিবক িা আক্রিণ সম্পথকয অবভথ াগ করথত 

উত্সাবহত করা হথি। 

িানি পািার 

আপবন িা আপনার পবরবিত যকউ িানি পািাথরর বশকার হথত 

পাথরন। িানি পািাথরর যক্ষথত্র য  সকল বিষয়গুথলা ঘথট তা হথলা: 

আপনাথক যজারপূি যক যকাথনা কাথজ িা পবততাবৃবত্তথত বলি করা হয়, 

আপনার পাসথপাট য িা অন্য পবরি়ি পত্র যজার কথর যকথড় যনয়া হয় িা 

যরথখ যদয়া হয়, আপবন যকান িাকবর ছাড়থত িাইথল হুিবক যদয়া হয় 

এিং িলা হয় আপবন তাথদর ঋণ যশাথধর আথগ এই িাকবর ছাড়থত 

পারথিন না। কাজটি আইনী িা অনিধ হথত পাথর, য িন কারখানা, 

বনি যাণ, কৃবষ, যরথস্তাুঁরা, যহাথটল, ম্যাথসজ পাল যার, গৃহকিী, যিৌবকদাবর 

যসিা িা পবততাবৃবত্ত গুথলাথত।এিনবক আপবন অনিধভাথি যকান যদথশ 

প্রথিশ করথলও আপবন িানি পািাথরর বশকার হথত পাথরন। 

আপবন  বদ িথন কথরন য  আপবন একজন িানি পািাথরর বশকার, 

বশকার হথত পাথরন এিন কাউথক জাথনন িা এিন কাউথক জাথনন 

ব বন অন্যথক কাজ করথত িাে করথছন িা যিশ্যাবৃবত্তথত জবড়ত 

করথছন তাহথল যজথন রাখুন তাথদর যক্ষথত্র িাবক যন সরকার িানি 

পািাথরর বশকারথদর সুরক্ষা বদথয় এিং পািারকারীথদর দিন কথর 

সাহাে করথত িায়। 

িানি পািার সংক্রান্ত অবভথ াগ 

িানি পািাথরর ব্যাপাথর যকান তে োকথল যস বিষথয় অবভথ াগ 

করথত পাথরন। আপবন য খাথন আথছন তার িাইথরও িানি পািার 

সংক্রান্ত যকান তে োকথল যসটাও জানাথত পাথরন। 

বনথি িানিপািাথরর বিষথয় যকাথনা অবভথ াগ িা তে োকথল তা 

বকভাথি জানাথিন িণ যনা করা হথলা: 

আইবসই িা ইআরও 

একজন আইবসই কি যকত যার সাথে কো িলথত পাথরন িা 

বলবখতভাথি জানাথত পাথরন। আপবন একটি সাদা কাগথজ বলবখত 

ভাথি জানাথত পাথরন িা হাউবজং ইউবনট কি যকত যার কাছ যেথক 

একটি অবভথ াগ  রি বনথত পাথরন। 

োস্থযকিী 

আপনার ওখাথন োকা যকান কি যরত োস্থয কিীর কাথছও এ 

ব্যাপাথর জানাথত পাথরন। 

আইবসই সদর দির 

আইবসই বিথটনশন বরথপাটি যং এিং ইন রথিশন লাইন 

(বিআরআইএল) এ বি কল করুন ১-৮৮৮-৩৫১-৪০২৪ িা ৯১১৬# 

িা TTY যিবশন যেথক িায়াল করুন ৭১১। 

যহািোন্ড বসবকউবরটি ইনথভবস্টথগশনস টিপ লাইন 

১-৮৬৬-বিএইিএস-২- আইবসই (১-৮৬৬-৩৪৭-২৪২৩) িা TTY 

যিবশন যেথক িায়াল করুন ৭১১। 

জাতীয় িানি পািার হটলাইন 

জাতীয় িানি পািার হটলাইনটি একটি োয়ত্তশাবসত সংস্থা িারা 

পবরিাবলত হয় এিং য িাথরল সরকার িারা অে যাবয়ত হয়: ১-৮৬৬-

৩৪৭ -৭৮৮৮ িা যিবশন যেথক িায়াল করুন ৭১১। 

প্রশ্ন, অনুথরাধ এিং অসথন্তাষ 

হ্যান্ডবুথকর এই বিভাথগ আপনার প্রশ্ন, অনুথরাধ িা সিস্যা োকথল 

কী করথত হথি তা ব্যাখ্যা কথর; কীভাথি অবভথ াগ দাথয়র 

করথিন; এিং আপবন  খন অবভথ াগ দাথয়র করথিন তখন কী 

হথি। 

প্রশ্ন, অনুথরাধ এিং অনানুষ্ঠাবনক অবভথ াগ 

 বদ আপনার যকানও প্রশ্ন, অনুথরাধ, উথিগ, অবভথ াগ, িা 

সুবিধার বনয়িগুবল সম্পথকয আরও তে িান তথি আপবন এখাথনর 
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যকান স্টা  সদস্যথক বজজ্ঞাসা করথত পাথরন িা যকান আইবসই 

কি যকত যার সাথে কো িলথত পাথরন।কর্তযপথক্ষরকাথছ িা 

আইবসইথত সরাসবর বলবখত অনুথরাধ পাঠাথত পাথরন। 

আবি বকভাথি বলবখত অনুথরাধ করথত পাবর? 

আপবন একটি সাদা কাগথজ বলবখত ভাথি জানাথত পাথরন িা 

হাউবজং ইউবনট কি যকত যার কাছ যেথক একটি অনুথরাধ  রি বনথত 

পাথরন। বকভাথি নাবলশ করথত হয় জানার জন্য বনথি যদখুন। 

িন্দী অনুথরাধ  ি য বক? 

এটি এিন একটি  ি য  া আপবন হাউবজং ইউবনট িা আইবসই 

কিীথদর কাথছ অনুথরাধ িা অনানুষ্ঠাবনক অবভথ াগ করার জন্য পূরণ 

করথত পাথরন। আপনার  বদ িন্দীথদর অনুথরাধ  ি যটি পূরণ করথত 

সহায়তা প্রথয়াজন হয় তথি আপবন অন্য আটক িন্দী, আপনার 

আিাসন কি যকত যা িা অন্য যকানও স্টা  সদস্যথক এ বিষথয় 

বজজ্ঞাসা করথত পাথরন। 

গুরুত্বপূণ য ! িন্দী অনুথরাধ  ি যটি একটি অনানুষ্ঠাবনক অনুথরাধ পত্র। 

এটি যকান অবভথ াগ  নয়। আপবন  বদ যকান আনুষ্ঠাবনক অবভথ াগ 

করথত িান তথি আপবন অবভথ াগ দাথয়র করথত পাথরন। 

আিার অনুথরাধ বক যগাপন োকথি? 

হ্যা। আপবন আপনার অনুথরাধটি একটি খাথি যরথখ সীল করথত পাথরন। 

দাবয়ত্বরত কিীরা এটি পাঠিথয় বদথি।অন্য যকান আটক ব্যবি এটি পাঠাথত 

পারথিন না। কিীরা অনুথরাধটি পড়থি না িা পবরিতযন করথি না। 

আিার অনুথরাধটি যক পড়থি? 

আপবন যকাোয় অনুথরাধটি পাঠাথত িান তা ঠিক করুন । খাথি নাি, 

বশথরানাি, িা অব স য খাথন অনুথরাধটি পাঠাথত িান তা বলখুন। 

আবি বকভাথি অনুথরাধটি পাঠাথিা? 

আপনার আিাসথনর একটি তালািদ্ধ িথে অনুথরাধপত্রটি 

য লুন। সিাথহ অন্তত দুইিার এ ধরথনর বিঠি দাবয়ত্বপ্রাি 

আইবসই কি যকত যার কাথছ পাঠাথনা হয়। 

আইবসই কখন আিার অনুথরাথধর উত্তর বদথিন? 

আইবসই সাধারণত বতন কা যবদিথসর িথেই আপনার আথিদথনর 

উত্তর বদথি। 

বকভাথি একটি নাবলশ িা আনুষ্ঠাবনক অবভথ াগ বদথত হয় 

আপনার  বদ যকান সিস্যা হ়ি তথি প্রেথি যকান কি যকত যা িা অন্য 

স্টা  সদথস্যর সাথে কো িলার যিষ্টা করুন। যস অনানুষ্ঠাবনকভাথি 

সিস্যাটি সিাধান করার যিষ্টা করথি। আপবন  বদ যকান অব সার িা 

অন্য কিী সদথস্যর সাথে কো িলথত োচ্ছন্দয যিাধ না কথরন িা কো 

িলার  থল সিস্যাটি সিাধাথন সহা়িতা না হয় তথি আপবন একটি 

আনুষ্ঠাবনক অবভথ াগ দাথয়র করথত পাথরন। বকছু জা়িগায় আপবন 

অনানুষ্ঠাবনক ভাথি সিস্যাটি সিাধান করার যিষ্টা করার সিয় একই 

সাথে একটি আনুষ্ঠাবনক অবভথ াগও দাথয়র করথত পাথরন। আপবন 

কখন অবভথ াগ দাথয়র করথত পাথরন যস সম্পথকয জানথত আপনার 

স্থানীয় হ্যান্ডবুকটি যদথখ বনথত পাথরন। 

আনুষ্ঠাবনক অবভথ াগ দাথয়থরর যক্ষথত্র বনথির ধাপগুবল অনুসরণ করুন: 

1) আপনার আিাসন কি যকত যাথক অবভথ াগ  থি যর জন্য বজজ্ঞাসা 

করুন; 

2) অবভথ াথগর  ি যটি পূরণ করুন এিং তারপথর আপনার 

আিাসন কি যকত যাথক বদন; 

3) আপবন আপনার অবভথ াগটি আিাসন কি যকত যার কাছ 

যেথক খাথি বসল কথর যগাপন রাখথত পাথরন; 

4) আপনার অবভথ াথগর  ি যটি অবভথ াগ অব সারথক 

(বজও) যপ্ররণ করা হথি; এিং 

5) বজও আপনার অবভথ াগ পাও়িার পাুঁি (৫) বদথনর িথে 

আপনাথক বলবখত িা যিৌবখক প্রবতবক্রয়া জানাথি। 

ব্যবতক্রি: বকছু জায়গায়  বদ আপনার অবভথ াগ যকান যিবিথকল 

সিস্যার বিষথয় হয় তথি আপনার অবভথ াগ  ি যটি সরাসবর 

বিবকত্সা কিীথদর কাথছ যপ্ররণ করা হথি এিং যগাপনীয় রাখা 

হথি। আপনার স্থানীয় হ্যান্ডবুথক বিস্তাবরত যদখুন। 

 বদ আবি বিিত যপাষণ কবর তথি আবি বক বজও’র 

বসদ্ধাথন্তর বিপরীথত আথিদন করথত পাবর? 

আপবন একটি বলবখত আথিদন অবভথ াগ আবপল কবিটির কাথছ 

দাথয়র করথত পাথরন। সাধারণত একটি অবভথ াগ আবপল যিাি য 

(বজএবি) িা বিথটনী অবভথ াগ কবিটি (বিবজবস) নাথি 

পবরবিত।কবিটির সদস্যথদর িথে যকউই যসই কি যকত যা িা কিী 

সদস্য হথত পারথিন না  াথদর অবভথ াথগ নাি যলখা হথ়িথছ, 

ইবতিথে আপনার অবভথ াগ প যাথলািনা কথরথছন িা আপনাথক 

আপনার অবভথ াগ বলখথত সহায়তা কথরথছন। 

 খন গ্যাি িা বিবজবস আথলািনায় িসথি, তারা সাক্ষীথদর কল 

করথত পাথর, প্রিাণগুবল যদখথত পাথর এিং আপনার অবভথ াথগর 

ব্যাপাথর সুষ্ঠুভাথি বসদ্ধান্ত যনয়ার জন্য প্রথয়াজনীয় তে সংগ্রহ 

করথত পাথর। 

গ্যাি িা বিবজবস আপনাথক আথলািনায় য থত িলথি  াথত 

আপবন বনথজর কারণ িলথত পাথরন; প্রথশ্নর উত্তর বদথত পাথরন 

এিং আপনার সাথে বিিথতর ব্যাপাথর যকান প্রিাণ িা সাথক্ষযর 

জিাি বদথত পাথরন। গ্যাি িা বিবজবস আপনাথক য াথন তাথদর 

সাথে যদখা করথত িলথত পাথর। আপনার আথিদন যদ ার পাুঁি 

(৫) বদথনর িথে বলবখতভাথি একটি বসদ্ধান্ত পাথিন। এিন 

বসদ্ধান্ত যকন যনয়া হথয়থছ যসটিও জানথত পারথিন। 

 বদ আবি বিিত যপাষণ কবর তথি আবি বক গ্যাি িা 

বিবজবস এর বসদ্ধাথন্তর বিপরীথত আথিদন করথত পাবর? 

আপবন  বদ গ্যাি িা বিবজবসর বসদ্ধাথন্ত সতু পষ্ট হথত না পাথরন তাহথল 

একজন প্রশাসথকর কাথছ আথিদন জানাথত পাথরন। এ বিষথয় আরও 

বিস্তাবরত জানথত স্থানীয় হ্যান্ডবুকটি যদখুন। 

আবি বক অন্য কাথরা পথক্ষ অবভথ াগ করথত পাবর? 

না। বকতু প আপবন যকান অবভথ াগ করথত িাইথল অন্য যকান িন্দী 

িা দাবয়ত্বরত কিীরা আপনাথক সাবি যক সহথ াবগতা করথি। 

গুরুত্বপূণ য !  বদ আপনার অন্য কাথরা সাহাথের প্রথয়াজন হ়ি 
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তথি অিশ্যই অবভথ াগ দাথয়থরর সিয়সীিা সম্পথকয সথিতন 

োকথিন। 

অবভথ াগ বদথল আিার উপর বক বিরূপ প্রবতবক্রয়া হথত 

পাথর? 

না। আপবন অবভথ াগ করার কারথণ আপনাথক হয়রাবন, শাবস্ত িা 

শৃঙ্খলািদ্ধ হথত হথি না। আপবন  বদ অবভথ াগ কথরন য  

আপবন অবভথ াগ দাথয়র করার কারথণ আপনার বিরুথদ্ধ 

প্রবতথশাধ যনয়া হথয়থছ তাহথল অবিলথম্ব বজও িা প্রশাসথকর 

সাথে য াগাথ াগ করুন। 

অবভথ াথগর একটি কবপ বক আিার  াইথল োকথি? 

হ্যা। আপনার অবভথ াথগর একটি কবপ বতন িছর ধথর আপনার 

আটথকর  াইথল োথক। 

যকান জরুরী অবভথ াগ োকথল বক করথত পাবর? 

জরুরী অবভথ াগ গুথলা পবরিালনা করার জন্য কর্তযপথক্ষর বনজে 

পদ্ধবত োকথি  া আপনার জীিন, োস্থয এিং সুরক্ষাথক বনবিত 

করথি। আপনার োস্থয িা সুরক্ষার  হুিবকর সাথে জবড়ত  বদ যকান 

অবভথ াগ োকথল অবিলথম্ব বজও িা প্রশাসথকর সাথে য াগাথ াগ 

করুন। 

এর িাইথর আর যকাোয় অবভথ াগ করথত পাবর? 

আপবন আপনার সিস্যাগুথলার অবভথ াগ আইবসই বিথটনশন 

বরথপাটি যং এিং ইন রথিশন লাইন (বিআরআইএল) এ য াগাথ াগ 

করথত পাথরন। যসািিার যেথক শুক্রিার সকাল ৮টা যেথক রাত ৮টা 

প যন্ত বি কল করুন ১-৮৮৮-৩৫১-৪০২৪ িা ৯১১৬# িা TTY 

যিবশন যেথক িায়াল করুন ৭১১। দক্ষ অপাথরটর জনসাধারথণর জন্য 

এিং িত যিাথন আইবসই আটথক োকা ব্যবিথদর জন্য বনথয়াবজত 

রথয়থছ। বিআরআইএল সম্পবক যত তেগুথলা (ইংথরবজ এিং 

স্পযাবনশ) আিাসন ইউবনথটর বনবদ যষ্ট স্থাথন যপাস্ট করা হ়ি। এ সকল 

তথের ভাষা বুঝথত  ািতীয় সহায়তা পাথিন। 

য  সকল ব্যাপাথর কল করথত পাথরন: 

• অবভিাসন িািলার প্রােবিক তে গ্রহণ; 

• আইবন যসিা দানকারীথদর য ান নম্বর বনথত পাথরন এিং 

আইনগত অবধকার আদা়ি যগাষ্ঠীর অনুষ্ঠান সম্পথকয 

জানথত পাথরন; 

• য ৌন িা শারীবরক বন যাতন িা অপব্যিহাথরর একটি 

ঘটনার অবভথ াগ বদথত পাথরন; 

• আপনার আিাসন ব্যিস্থার গুরুতর িা অিীিাংবসত সিস্যা 

সম্পথকয জানাথত পাথরন; 

• আপবন িানি পািাথরর বশকার িা িাইথর যকাোও িানি 

পািার সম্পবক যত তে বদথত পাথরন; 

• আপনার গুরুতর িানবসক ব্যাবধ িা পবরবস্থবতথত রথয়থছন 

বকনা জাবনথয় বদন।  বদ আপবন িথন কথরন য  এই ব্যাবধ 

িা পবরবস্থবত আপনার বনথজর বিন্তা প্রকাথশ িা অবভিাসন 

আদালথতর িািলায় অংশ যনওয়ার যক্ষথত্র বিড়ম্বনা বতবর 

করথি তাহথল আপনার ইবিথগ্রশন বিিারকথক অিবহত 

করা উবিত; িা 

• ইবিথগ্রশথন আটথকর কারথণ আপনার উপর বনভ যরশীল 

নািালক সন্তাথনর কাছ যেথক আপনাথক আলাদা করা হথল 

আইবসই যক জানান। 

স্টা  সদস্যথদর িাথজ ব্যিহাথরর অবভথ াগ যকাো়ি য থত 

পাবর? 

আপবন  বদ ভাথিন য  কিীরা আপনার সাথে খারাপ ব্যিহার 

কথরথছন িা আপনার নাগবরক অবধকার লঙ্ঘন কথরথছন তাহথল 

আপবন ইথিইল, য ান িা বিঠি িারা বিনামূথে বিএইিএথসর কাথছ 

অবভথ াগ দাথয়র করথত পাথরন। 

বিএইিএস িহাপবরদশ যথকর (ওআইবজ) সাথে য াগাথ াগ করুন 

• কল: ১-৮০০-৩২৩-৮৬০৩ 

• TTY: ১-৮৪৪-৮৮৯-৪৩৫৭ 

•  যাে: ১-২০২-২৫৪-৪২৯৭ 

• বিঠি পাঠাথনার ঠিকানা:  

DHS Office of Inspector General/Mail Stop 

0305   Attn: Office of Investigations Hotline                                

245 Murray Lane, SW 

Washington, D.C.  20528-0305 

নাগবরক অবধকার ও নাগবরক োধীনতার (বসআরবসএল) জন্য 

বিএইিএস অব থস য াগাথ াগ করুন 

• ইথিইল: CRCLCompliance@hq.dhs.gov 

• বিঠি পাঠাথনার ঠিকানা:  

Office for Civil Rights and Civil Liberties 

U.S. Department of Homeland Security 

Compliance Branch, Mail Stop #0190 

2707 Martin Luther King, Jr. Ave., SE 

Washington, DC 20528-0190 

কিীথদর দুব্যযিহাথরর অবভথ াগ িা স্টা  সদথস্যর িারা িা অন্য 

যকান আটক ব্যবির িারা য ৌন বন যাতথনর অবভথ াথগর ব্যাপাথরও 

আপবন বিএইিএস জথয়ন্ট ইনথটক যসন্টাথর (থজআইবস) 

য াগাথ াগ করথত পাথরন। 

• কল:১-৮৭৭-২ইনথটক িা TTY যিবশন যেথক িায়াল করুন ৭১১ 

•  যাে:1-202-344-3390 

• ইথিইল: Joint.Intake@dhs.gov 

• বিঠি পাঠাথনার ঠিকানা:  

P.O. Box 14475 

1200 Pennsylvania Ave., NW  

Washington, D.C. 20044 

যরকি যস 

হ্যান্ডবুথকর এই অংশটি ব্যাখ্যা কথর য  আইবসই আপনার 

সম্পথকয কী যরকি য এিং  াইলগুথলা রাথখ। 

আিার বক বক  াইল োকথি? 

mailto:Joint.Intake@dhs.gov
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আইবসই আপনার এ- াইল, আটক  াইল এিং যিবিকযাল 

যরকি যগুবল রাথখ। 

আিার এ- াইথল বক োকথি? 

আপনার এ- াইলটিথত আপনার সিস্ত আইনী বক্রয়াকলাথপর 

সংবক্ষিসার রথয়থছ এিং এথত আরও অন্তভুযি োকথত পাথর: 

• পবরিয় পত্র; 

•  থটা; 

• পাসথপাট য; 

• য ৌজদারী ইবতহাস; এিং 

• ইবিথগ্রশন ইবতহাস সম্পবক যত নবে। 

আিার আটক  াইথল বক োকথি? 

আপনার আটক  াইথল য  সকল বিষয় োকথি তা হল: 

• বুবকং যরকি য; 

• যেবণকরণ তে; 

• শৃঙ্খলা সংক্রান্ত তে; 

• আিরণগত তে; 

• টাকা িা অন্য যকান সম্পবত্ত জিাদাথনর রবশদ; 

• বলবখত অনুথরাধ, অবভথ াগ িা অন্যান্য বিষয়াবদ; 

• যুিরাে সরকাথরর যকান নবেপত্র; এিং 

• বিথশষ হাউবজং ইউবনথটর তে। 

আপবন  বদ আপনার এ- াইল, বিথটনশন  াইল, িা 

যিবিথকল যরকথি যর যকান নবে িা নবের একটি অনুবলবপ িান 

তথি আপনার আইবসই কি যকত যা িা সুবিধা কিীথদর বজজ্ঞাসা 

করুন। আপবন  বদ অন্য যকানও ব্যবিথক যসই নবের অনুবলবপ 

বদথত িান তথি আপনাথক বলবখত সম্মবত প্রদান করথত হথি। 

আিার যরকি যগুথলা কারা রাথখ? 

আইবসই আপনার এ- াইল রাথখ। হাউবজং ইউবনট কর্তযপক্ষ িা 

আইবসইথত আপনার আটক এিং যিবিথকল  াইল োথক। 

আটক অিস্থা যেথক মুবি 

ইবিথগ্রশন যহ াজত যেথক মুবি যপথল আপবন অিশ্যই 

বনথির বিষয়গুথলা প্রতযাশা করথত পাথরন: 

আইনগত িাধা 

আপনার সিস্ত আইনী কাগজপত্র প যাথলািনা করা উবিত। 

আপনার মুবির শত য এিং পরিতীথত  বদ আদালথত 

উপবস্থবতর তাবরখ োথক তথি অিশ্যই জানথত হথি । আপবন 

 বদ আপনার পরিতী আদালথতর তাবরখ সম্পথকয অবনবিত 

োথকন তথি ইবিথগ্রশন বরবভউ (EOIR) বনি যাহী অব থস ১-

৮০০-৮৯৮-৭১৮০ কল করথত পাথরন িা TTY যিবশন 

যেথক িায়াল করুন ৭১১ । 

য ান কল 

মুবি বনবিত হওয়ার পর  াতা়িাত ব্যিস্থার জন্য আপবন 

একটি বি কল করথত পাথরন। 

মুবির সিয় এিং  াতায়াত ব্যিস্থা 

বদথনর একটি উপযুি সিয় আপনাথক যছথড় যদয়া হথি  াথত 

সহথজই আপবন আপনার গন্তথব্য যপৌছাথত পাথরন। আপনার 

যকাথনা িন্ধু িা পবরিাথরর সদস্য  বদ আপনাথক বনথত 

আসথত না পাথর তা হথল কত যব্যরত স্টা  িা আইবসই 

কি যকত যাথক  াতায়াত ব্যিস্থা কথর যদওয়ার অনুথরাধ করথত 

পাথরন। আপবন িাস যস্টশন, যট্র্ন যস্টশন িা এয়ারথপাথট য 

 াওয়ার ব্যিস্থা গ্রহথণর জন্য িলথত পাথরন। 

সম্পদ এিং যপাশাক 

আপবন আটক হওয়ার সি়ি য  যপাশাক পথরবছথলন যসগুবল সহ 

আপনাথক আপনার সম্পবত্ত ব বরথয় যদয়া হথি। এগুবল আপবন 

আটক হওয়ার পথর একটি প্রাবি বলথস্ট োকথি। রবশদ অনু ায়ী 

সম্পবত্ত বুথঝ যনওয়ার দাবয়ত্ব আপনার। আপবন  বদ আপনার 

সিস্ত সম্পবত্ত না যপথয় োথকন তথি অনুপবস্থত সম্পবত্ত  থি যর 

জন্য যকান কিী সদস্যথক বজজ্ঞাসা করুন। আপনার যপাশাক  বদ 

িাইথর আিহাওয়ার জন্য উপযুি না হয় তথি যকান কিী সদস্য িা 

আইবসই অব সারথক আিহাওয়ার উপযুি যপাশাথকর জন্য 

অনুথরাধ করথত পাথরন। 

যিবিথকল বরথপাট য  

আটক অিস্থা  োকাকালীন  বদ আপবন বিবকত্সা যসিা পান তথি 

আপনাথক বিবকত্সা কাগজপত্র যদয়া হথি। এর িথে আপনার 

বিবকত্সা যরকি য, পবরথষিাথত োকার সিয় আপবন য  োস্থযথসিা 

যপথয়থছন তার একটি সংবক্ষিসার িা বিবকত্সা শত যািলী 

অনুসরথণর জন্য বনথদ যশািলী িা যর াথরল অন্তভুযি োকথত পাথর। 

আটক অিস্থায় োকাকালীন  বদ আপবন ওষুধ পান, তথি আপবন 

য  ওষুধ খাথচ্ছন যসগুবল সরিরাহ করা হথি। 

স্থানী়ি যসিা প্রদানকারী যগাষ্ঠীর তাবলকা 

 বদ আপনার স্থানীয় যসিা প্রদানকারী যগাষ্ঠীর তাবলকা প্রথয়াজন 

হয়তাহথল যকান স্টা  সদস্য িা আইবসই অব সারথক বজজ্ঞাসা 

করুন। আপনাথক মুবি যদওয়ার পথর আইনী, বিবকত্সা, আিাসন 

িা অন্যান্য সািাবজক সিস্যায় সহায়তা করথত পাথর। তথি সি 

জা়িগা়ি এ ধরথনর যগাষ্ঠীর তাবলকা োথক না। 

গুরুত্বপূণ য!  বদ আপবন উপথর তাবলকাভুি তে এিং বজবনসপত্র 

গুথলা না পান তথি দয়া কথর যকান কিী সদস্য িা যকান আইবসই 

অব সারথক  ত তাড়াতাবড় সম্ভি িলুন। আপবন এখান যেথক যির 

হওয়ার আথগই য াগাথ াগ করথিন। 

তে প্রকাশ এিং বিজ্ঞবি 

পরিতী পৃষ্ঠাগুথলাথত আটক অিস্থানকালীন তে প্রকাশ এিং 

বিজ্ঞবির নমুনা রথয়থছ। আপবন িাইথল এগুথলা যদথখ বনথত পাথরন। 
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NEED HELP?

Complaints filed with OIDO are confidential, 
and case managers will not reveal any 
information about your case without your 
consent. Talking to an OIDO case manager 
or filing a complaint will not affect your 
immigration case or detention status.

OIDO case managers are experienced and 
trained professionals who understand 
immigration detention issues and facilities 
and are eager to help you.

PHYSICAL, MENTAL,  
OR EMOTIONAL ABUSE

INADEQUATE FOOD OR 
MEDICAL TREATMENT

POOR OR UNSAFE  
LIVING CONDITIONS

To file a complaint, ask 
to speak with the OIDO 
case manager in your 

facility. Your family, legal 
representative, or other 

advocate can also file for 
you at dhs.gov/OIDO.

The Office of the Immigration Detention Ombudsman (OIDO) is 
an independent and neutral office—separate from ICE and CBP—
that is committed to humane treatment and safe living conditions 
for all individuals in U.S. immigration custody and detention.

You can report any issues—such as abuse, inadequate food or medical treatment, or poor or unsafe 
living conditions—to the OIDO case manager in your facility.

www.dhs.gov/OIDO
OIDO is an independent office within  
the Department of Homeland Security.



¿NECESITA AYUDA?

Puede reportar cualquier problema, como abuso, alimentación o tratamiento médico inadecuados, 
o condiciones de vida deficientes o inseguras, al administrador de casos de OIDO de su centro.

Las quejas presentadas ante OIDO son 

confidenciales y los administradores de casos no 

revelarán ninguna información sobre su caso sin su 

consentimiento. Hablar con un administrador de 

casos de OIDO o presentar una queja no afectará 

su caso de inmigración o estado de detención.

Los administradores de casos de OIDO son 

profesionales experimentados y capacitados que 

entienden los problemas y los centros de detención 

de inmigrantes y están ansiosos por ayudarlo.

ABUSO FÍSICO, MENTAL 
O EMOCIONAL

ALIMENTACIÓN O 
TRATAMIENTO MÉDICO 

INADECUADOS

CONDICIONES DE 
VIDA DEFICIENTES O 

INSEGURAS

Para presentar una queja, pida 

hablar con el administrador de 

casos de OIDO de su centro. 

Su familia, representante legal 

u otro defensor también puede

presentar una queja en su

nombre en dhs.gov/OIDO.

La Oficina del Defensor de Inmigrantes Detenidos (OIDO) es 
una oficina independiente y neutral—separada de ICE y CBP—
que está comprometida con el trato humano y las condiciones de 
vida seguras para todas las personas bajo custodia y detención de 
inmigración de los EE. UU.

www.dhs.gov/OIDO
OIDO es una oficina independiente dentro del 
Departamento de Seguridad Nacional.

Oficina del Defensor de 
Inmigrantes Detenidos

SPANISH/ESPAÑOL



NEED HELP?
You can report issues about facility conditions or treatment — such as abuse, inadequate 
food or medical treatment, or poor or unsafe living conditions — to the Office of the 
Immigration Detention Ombudsman (OIDO).   

• Ask to speak with the OIDO case manager in your facility
• On a tablet, sign up for an appointment to speak with your case manager under the “OIDO” tab in the

“Requests” section.
• Your family, legal representative, or other advocate can also file for you at www.dhs.gov/OIDO

www.dhs.gov/OIDO

•
•

•

یمكنك أن تقّدم بالغا إلى مكتب محقق شكاوى احتجاز المھاجرین (OIDO) عن أي مشكلة تتعلف بأوضاع المنشأة 
أو العالج – مثل سوء المعاملة، أو عدم كفایة الطعام أو العالج الطبي،  أو الظروف المعیشیة السیئة أو غیر اآلمنة. 

اطلب التحدث مع المسؤول عن حالتك من مكتب محقق شكاوى احتجاز المھاجرین  OIDO في منشأتك 
سّجل، من خالل  على جھاز لوحي  (تابلت) من أجل الحصول على موعد للتحدث مع مدیر الحالة الخاص 

بك ضمن عالمة التبویب "OIDO" في قسم "الطلبات". 
 www.dhs.gov/OIDO یمكن أیًضا لعائلتك أو ممثلك القانوني أو أي محاٍم آخر  تقدیم الطلب نیابة عنك على

您可以向移民拘留申诉专员办公室（英文缩写“OIDO”）举报有关拘留设施条件或待遇
方面的问题，例如虐待、食物或医疗条件不足，或者恶劣或不安全的生活条件。

• 要求与您所在拘留设施的移民拘留申诉专员办公室的个案经理交谈。
• 在平板电脑上，在“请求”部分的“移民拘留申诉专员办公室”选项下登记，与您的个案经理

预约会面。
• 您的家人、法定代表或其他支持者也可以在该网站（www.dhs.gov/OIDO）上为您提交请求。

Vous pouvez signaler des problèmes concernant les conditions ou le traitement de l'établissement, tels que la maltraitance, 
une alimentation ou un traitement médical inadéquat(e), ou des conditions de vie mauvaises ou dangereuses, au bureau du 
médiateur de la détention liée à l'immigration (Office of the Immigration Detention Ombudsman ou OIDO).

• Demandez à parler au responsable des dossiers OIDO de votre établissement
• Sur une tablette, prenez rendez-vous pour parler avec le responsable de votre dossier sous l'onglet « OIDO » dans la section

« Requests (demandes).
• Votre famille, votre représentant légal ou autre peut également déposer un dossier pour vous à www.dhs.gov/OIDO

Ou kapab siyale pwoblèm ki genyen yo konsènan kondisyon oswa tretman nan yon etablisman; tankou abi, yon alimantasyon 
oswa yon tretman medikal ki pa apwopriye, oswa kondisyon vi ki deplorab oswa danjere. Ou ka fè sa nan Biwo Medyatè ki 
Kenbe Imigran yo (Office of the Immigration Detention Ombudsman, OIDO).

• Mande pou w pale ak responsab ki jere ka OIDO nan etablisman w lan
• Sou yon tablèt, enskri pou w pran yon randevou pou w pale ak responsab ka pa w lan anba tab navigasyon ki ekri “OIDO” nan seksyon

“Demann yo” (“Requests”).
• Fanmi w, titè legal ou, oswa yon lòt reprezantan kapab ranpli dosye a pou ou tou nan www.dhs.gov/OIDO

आप आपवासनर् नजरबंदी लोकपाल के कायालयर् (OIDO) स े— अपने सुिवधा-स्थल की ििस्थतयों या व्यवहार के बारे में िरपोटर् कर सकते है ं
— जैसे िक दुव्यवहारर्, अपयाप्तर् भोजन या ििचकत्सा उपचार, या रहने की खराब या असुिरक्षत ििस्थतयाँ।   

• अपने सुिवधा-स्थल में OIDO केस मैनेजर से बात करने के िलए कहें
• अपने केस मैनेजर से बात करने के िलए, टैबलेट पर, " Requests" (अनुरोध) अनुभाग में िदए "OIDO" टैब के तहत एक अपॉइंटमेंट के िलए साइन अप करें।
• आपका िपरवार, कानूनी पर्िितिनध, या कोई अन्य अिधवक्ता भी www.dhs.gov/OIDO पर आपकी ओर से िशकायत दजर् कर सकते हैं

অপবয্বহার, অপযরা্প্ত খাবার অথবা েমিডেকল িটর্টেমন্ট অথবা খারাপ বা অসুরিক্ষত পিরেবেশ 
বসবােসর মেতা েফিসিলিটর অবস্থা বা িচিকৎসার বয্াপাের অিফস অব দয্ ইিমেগর্শন িডেটনশন 
ওমব্ুডসময্ান (OIDO)-এর কােছ অিভেযাগ জানােত পােরন।

• আপনার েফিসিলিটেত OIDO েকস ময্ােনজােরর সােথ কথা বলেত চান বেল জানান
• একিট টয্াবেলেট িগেয়, “অনুেরাধ” িবভােগ, “OIDO” টয্ােবর িনেচ আপনার েকস ময্ােনজােরর সােথ কথা বলেত

অয্াপেয়ন্টেমেন্টর জনয্ সাইন আপ করুন।
• আপনার পিরবার, আইনী পর্িতিনিধ বা অনয্ানয্ অয্াডেভােকটরাও www.dhs.gov/OIDO-েত িগেয় আপনার জনয্ দািখল

করেত পােরন।
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OIDO is an independent office within  
the Department of Homeland Security.



www.dhs.gov/OIDO
OIDO is an independent office within  
the Department of Homeland Security.

Puteți raporta orice problemă – cum ar fi abuz, tratament sau alimentație necorespunzătoare, 
sau condiții de cazare necorespunzătoare și nesigure- la Biroul de mediere în centrele de 
detenție ale imigrației (OIDO).

• Cereți să vorbiți cu managerul de caz de la OIDO din centrul de detenție
• Ca să vorbiți cu managerul de caz, înscrieți-vă pe tabletă la rubrica „OIDO”, în secțiunea „Requests” (Cereri)/
• Familia dvs., reprezentatul legal sau un avocat poate să depună o cerere în numele dvs., online la dhs.gov/OIDO.

Вы можете сообщить о проблемах, связанных с условиями содержания или обращением в 
учреждении, таких как жестокое обращение, неадекватное питание или медицинское 
обслуживание, плохие или небезопасные условия проживания, в Управление омбудсмена по 
вопросам содержания под стражей иммигрантов (OIDO).

• Попросите поговорить с менеджером по делам OIDO в вашем учреждении
• На планшете запишитесь на прием к своему куратору на вкладке "OIDO" в разделе "Запросы".
• Ваша семья, законный представитель или другой защитник также могут подать за вас заявление на сайте

www.dhs.gov/OIDO.

Puede denunciar problemas relacionados con las condiciones del centro o el trato recibido - como por ejemplo, abusos, 
alimentación o tratamiento médico inadecuados, o condiciones de vida deficientes o inseguras - a la Oficina del Defensor 
de Inmigrantes Detenidos (OIDO, por sus siglas en inglés).    

• Pida hablar con el manejador de casos de OIDO en su centro
• En una tableta, solicite una cita para hablar con su manejador de caso bajo la pestaña "OIDO" en la sección "Requests".
• Su familia, representante legal u otro defensor también puede presentar la solicitud por usted en www.dhs.gov/OIDO.

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਜਾਂ ਿਵਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ—ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ 
ਇਲਾਜ, ਜਾਂ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੁਰਿੱਖਅਤ ਸਿਥਤੀਆਂ—ਬਾਰੇ ਆਿਫਸ ਔਫ਼ ਿਦ ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਿਡਟੈਂਸ਼ਨ 
ਓਮਬਡਸਮੈਨ (OIDO) ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।   

• ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ OIDO ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।
• ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ, “Requests” ਭਾਗ ਿਵੱਚ “OIDO” ਟੈਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰੋ।
• ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ dhs.gov/OIDO 'ਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Você pode reportar problemas com as condições ou o tratamento na instituição – como abuso, 
alimentação ou tratamento médico inadequado, ou condições de vida precárias ou perigosas – 
no Escritório do Mediador nas Detenções da Imigração (OIDO).

• Peça para falar com o gerente de casos do OIDO na sua instituição.
• No tablet, registre-se usando a aba “OIDO”, na seção “Pedidos”, para marcar uma consulta.
• Um familiar, representante legal ou outro defensor também pode registrar uma reclamação por você no

www.dhs.gov/OIDO

İstismar, yetersiz gıda veya tıbbi tedavi veya kötü veya güvenli olmayan yaşam koşulları ile ilgili sorunları, Göçmen Gözaltı 
Merkezi ile İlgili Kamu Denetçisi Ofisi’ne (OIDO) bildirebilirsiniz.   

• Tesisinizde bulunan OIDO vaka yöneticisi ile konuşmayı isteyin
• Bir tablette, "Talepler" bölümündeki "OIDO" sekmesi altında, vaka yöneticinizle konuşmak için bir randevu için kaydolun.
• Aileniz, yasal temsilciniz veya başka bir müdafiniz de sizin için, www.dhs.gov/OIDO adresinden başvuruda bulunabilir

Quý vị có thể báo cáo bất kỳ vấn đề nào về tình trạng và cách đối xử tại cơ sở—như lạm dụng, không đủ thực phẩm hoặc chữa trị 
y tế, hoặc điều kiện sống tệ hoặc không an toàn—đến Văn Phòng Thanh Tra Giam Giữ Người Nhập Cư (Office of the Immigration 
Detention Ombudsman, hay OIDO).   

• Yêu cầu nói chuyện với người quản lý hồ sơ OIDO trong cơ sở của quý vị
• Trên máy tính bảng (tablet), hãy lấy hẹn để nói chuyện với người quản lý hồ sơ của quý vị liệt kê ở trang “OIDO” trong phần

“Requests” (Yêu cầu).
• Gia đình, người đại diện hợp pháp hoặc người biện hộ khác cũng có thể nộp cho quý vị tại dhs.gov/OIDO.
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