
আইনগত এবং অন্যোন্য তে সমূহ

ককোেো কেয়ক আডম ডবনোমূয়ল্য আইডন সহো তো কপয়ত পোডর? 

অডভবোসন পযোটয়েোিনোর েন্য ডবিোর ডবভোয়গর ডনবোটহী অডিস 

(EOIR): https://www.iustice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers. 

 অডভবোসন আইডন সহো তো সমূয়হর ডনয়িডটেকো:

https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/. 

• আয়মডরকোন বোর অযোয়সোডসয়য়েয়নর ডবনোমূয়ল্য আইডন উত্তর: কেচ্ছোয়সবী অযোর্ডন টরো আপনোর প্রয়ের উত্তর কি  ডকন্তু তোরো িীর্য়ট ময়োিী প্রডতডনডধে প্রিোন কয়র নো। 

https:/labafederal.freeleqalanswers.orq/

আডম আমোর আইডন অডধকোর এবং অডভবোসন স্পনয়ক ট ককোেোয় েোনয়ত পোডর? 

• আয়মডরকোন বোর অযোয়সোডসয় েন (এডবএ) "আপনোর অডধকোর েোনুন" নোয়ম একটি ম্যোনু োে ততডর কয়রয়ছ,

https://www.americanbar.orq(groups(public interest/immigration/proiects initiatives/know-your-riqhts/ েেঅব
ডনয়িরডেংকগ ে যযেবহ র কর

 | Arabic PDF | 中文/Chinese PDF | English PDF | Français/French PDF | Português/Portuguese PDF//العربیة

Español/Spanish PDF | Tiếng Việt/Vietnamese PDF

 িোউনয়েোি করয়ত পোয়রন:• EOIR's ডেগ্যোে ওডরয় য়ন্টেন কপ্রোগ্রোম (এে ও ডপ) এই ওয় বসোইয়র্র মোেয়ম ৩০ টিরও কবডে ভোষো 

https:/(www.vera.org/lTAC

 কপয়ত পোডর? 

• িোি টও োল্ডট সোডভ টস ডরয়সোস ট কে কসন্টোর: ১-৮০০-৩৭৫-১৪৩৩, কসোমবোর-শুিবোর ৯ এ এম-৫ ডপএম EST ইংয়রডে, স্প্যোডনে, হোইডত ন ডিওে। মোডক টন

যুক্তরোয়ে কসবো প্রিোনকোরীয়ির সুপোডরয়ের েন্য কে করুন যোরো আবোসন, আইনী এবং অন্যোন্য কসবোসমূহ (উদ্বোস্তু পুনবোটসন অডিস, ডগেটো যোেক সম্প্রিো ,

আশ্র  কনর্ও োক ট, বো ডিডকৎসো পডরয়ষবো সহ) স্থোনী  সহো তো প্রিোন করয়ত পোয়র। ভয় ে কমইে গুয়েো ডিয়ন ২৪ র্ন্টো, সপ্তোয়হর ৭ ডিন কখ োে রোখো হ ।

 ব্যোক করো হ । 

• েোডতসংর্ েরণোেীয়ির েন্য হোইকডমেনোর (ইউএনএইিডসআর) মোডক টন হর্েোইন: যুক্তরোয়ে েরণোেী বো আশ্রয়প্রোেীয়ির সোহোয়ের েন্য।

EST পয টি কে করয়ত পোয়রন । কর্ডেয়িোয়ন

 কডমউডনটি কেয়ক: ১-২০২-৪৬১-২৩৫৬ কয 

আইডসই কোয়টোডি কেয়ক: ১-৮৮৮-২৭২-১৯১৩, আপডন কসোমবোর, বুধবোর এবং শুিবোর দুপুর ২ র্ো কেয়ক ডবকোে ৫ র্ো 

ভোষোগত সহো তোও পোয়বন । যডি আপডন প্রেমবোর সংয়যোগ নো পোন তয়ব আপনোয়ক আবোর কে করয়ত হয়ত পোয়র। মো ডকটন

 কময়সে কি োর েন্য । আপডন েোভোডবক কম ট ডিবয়স একটি কে ব্যোক পোয়বন। ইয়মইয়ের মোেয়মও ডেজ্ঞোসোবোি করো যোয়ব

usawainq@unhcr.org. 

আইডসই ডিকনরনেন ডরয়েপ ি টংট অযে ন্ড  ইনিরয়মেন েে ইন ( ডিআরআইএে):১-৮৮৮-৩৫১-৪০২৪ 

কসোমবোর-শুিবোর (কিিোয়রে ছুটির ডিন ছোড়ো) সকোে ৮ র্ো কেয়ক রোত ৮ র্ো পয টি। কবে কয়য়কটি ভোষো  সহো তো প্রিোন করো হ । আপডন আপনোর প্রয়ের েন্য এই 

নোম্বোয়র কে করয়ত পোয়রন এবং আপনোর উয়দ্বয়গর ডবষ  গুয়েো স্পনয়ক ট েোনয়ত বো েোনোয়ত পোয়রন। কযমন আপনোর মোমেোর কমৌডেক তে সমূহ েোনো, ইডময়গ্রেন 

কহিোেয়ত েোকোকোেীন কযৌন বো েোরীডরক ডনযোটতয়নর ডরয়পোর্ টকরয়ত পোয়রন, নোবোেক বো ডনভ টরেীে বো ডপতোমোতো স্পনডক টত

কক্ষয়ত্র আপডন আপনোর আইডন সহো তো িোইয়ত পোয়রন। 

ডভকটিম এনয়গেয়মন্ট অযোন্ড সোডভ টয়সস েোইন (ডভইএসএে): ১-৮৩৩-৩৮৩-১৪৬৫ 

 েোয়কন আপডন এই েোইয়ন কে করয়ত পোয়রন, আপনোর অডভবোসন অবস্থো বো অপরোধীর অডভবোসন অবস্থো এখোয়ন ডবয়বিয ন । 

আপনোর আই ডস ই কিক-ইন এর সোক্ষোয়তর েন্য: 

আই ডস ই কিক-ইন সোক্ষোয়তর সম  ডনধোটরয়ণর েন্য ডভডের্ করুণ

 www.ice.gov/check-in. আপনোর সোবয়েক্ট আই ডি প্রয় োেন হয়ব এবং ১-৩৮৫ িয়ম টেন্ম

স্থোয়নর নোম উয়েখ করয়ত হয়ব। আপডন উপয়র উয়েডখত ডি আর আই এে েোইয়নও কযোগোয়যোগ করয়ত পোয়রন।

আডম সোধোরণ সহোয়তো ককোেো 
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জানুয়াির

আিম েকাথায় েগেল মািকর্ন যুক্তরােষ্টর্র অিভবাসন এবং শুল্ক আইন পর্েয়াগকারী সংস্থা (ICE) েথেক সাহাযয্ েপেত পাির?
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* এখােন তািলকাভুক্ত েকান তথয্-উপাত্ত আই িস ই (ICE) বা আই িস ই (ICE) এর েকান 
অঙ্গ সংস্থার সােথ সংিশ্লষ্ট, সংযুক্ত, সম্পিকর্ত িকংবা এিট দব্ারা অনুেমািদত নয়। 
েযাগােযােগর তথয্সমূহ পর্কাশনার তািরখ অনুযায়ী হালনাগাদ করা আেছ।

https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers
https://www.vera.org/ITAC
https:/labafederal.freeleqalanswers.orq/
https://www.ice.gov/detain/attorney-information-resources
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