
ICE দ্বারবা একজন প্রিয়জনকক আটক করবা 
হকে প্ক করকে হকে

আমার প্রিয়জনকে ICE দ্ারা আটে েরা হকয়প্িল। আপ্ম তাকেরকে প্েভাকে খঁুকজ পাে?  

আপনার প্রিয়জকনর সকগে সাক্াৎ েরা প্ে প্নরাপে? 
আপ্ম প্েভাকে তাকের সকগে দেখা েরকত পারকো এেং 
তাকেরকে অর্থ পাঠাকত পারকো? 
অনপ্িভুক্ত লেবাককরবা প্রায়ই প্নকজর প্রিয়জনকের সকগে লেখবা ককর এেং 
সবাধবারণেঃ পপ্রের্শককর অপ্ভেবাসন অেস্বান জবানবাকনবা হয় নবা*। যপ্েও, পপ্রচয় 
এেং ে্যপ্ক্তগে যবাচবাইকরকণর েরকবার আকে প্কনবা েবার জন্য রিপ্েটি কবারবাগবাকরর 
রিকয়বাজনগুপ্ে পয্শকেক্ষণ করবা গুরুত্বপূণ্শ। এখবাকন েি্য লেখুন:  
ice.gov/detention-facilities, এেং েি্য সুপ্নপ্চিে করবার জন্য 
কবারবাগবাকর ল�বান করুন। আপনবাকক অের্যই আপনবার প্রিয়জকনর পপ্রের্শককর 
েবাপ্েকবায় উকলেপ্খে িবাককে হকে এেং লকন্দ্র দ্বারবা স্বাপ্পে প্নপ্ে্শষ্ট প্েন এেং 
সমকয়ই পপ্রের্শন করকে পবারকেন।

*দ্রষ্টে্য: যপ্ে আপপ্ন প্চপ্তিে িবাককন লয পপ্রের্শকন লগকে আপনবার প্নজস্ব লককসর সবাকি
যুক্ত সমস্যবা এেং আপনবার অপ্ভভবাসন অেস্বান আপনবার ঝঁুপ্কর কবারণ হকে পবাকর, বাকর
েবাহকে আপনবার একজন উপ্ককের পরবামর্শ লনওয়বা উপ্চে।

আমার প্রিয়জন প্েভাকে এেজন উপ্েল পাকেন? 
মবাপ্ক্শ ন যুক্তরবাক্রের সরকবার প্নে্শবাসন সম্ুখীন অপ্ভেবাসীকের জন্য উপ্কে রিেবান ককর নবা। প্কেু লেবাকককের জন্য প্নউ ইয়ে্থ  অপ্ভোসী পপ্রোর 
ঐে্য রিেল্প (New York Immigrant Family Unity Project, NYIFUP)-এর মবাধ্যকম একজন উপ্কেকক প্নযুক্ত করবা হকে, এটি 
ICE দ্বারবা আটক করবা প্নউ ইয়ক্শ েবাসীকের জন্য, যবাকের অপ্ভেবাসন আেবােকে একটি লকস আকে েবাকেরকক প্েনবামকূে্য, উচ্চ-মবাকনর উপ্কে রিেবান 
করবার উকদেকর্য NYC দ্বারবা প্নপ্হে একটি রিকল্প। 

NYIFUP দ�াগ্যকের জন্য এেজন প্েনামকূল্যর উপ্েল প্ন�কু্ত েরকে (এটি রিরম মাস্ার ে্যাকলন্ার শুানাপ্নর পর �তটা 
তাডাতাপ্ড সম্ভে েরা হকে), �প্ে তাকেরকে আটে েরা হয় এেং:

• প্নে্শবাসন লকসটি Varick St. ্�াপ্রে দসন্ট অপ্ভোসন আোলকত (Varick St. Immigration Court) আকে অিেবা 
ে্যপ্ক্তটি একজন প্নউ ইয়ে্থ  প্সটির প্নোসী এেং লকসটি প্নউ জাপ্স্থ আোলকত আকে;

• আটকবাকনবা ে্যপ্ক্তর কবাকে ইপ্তমক্্যই এেজন উপ্েল দনই;

• এটি এই দেকসর জন্য অপ্ভোসন আোলকত রিরম শুনাপ্ন; এেং

• পপ্রেবাকরর আয় ল�কেরবাে েবাপ্রদ্রেবা প্নকে্শরবােেীর 200%-এর েম ।

রিবায়রই প্জজ্বাপ্সে রিশ্বােেী

যপ্ে অপ্ভেবাসন এেং কবাস্টম্স েেেৎকরণ (Immigration and Customs Enforcement, ICE) আপনবার প্রিযজনকক প্নউ ইয়ক্শ  প্সটির 
মকধ্য অিেবা আকরপবাকর আটক ককর েবাহকে েবাকের ম্যবানহবাটকন ICE অপ্�কস রিপ্রিয়বাকরণ করবা হকে এেং েবারপর কবারবাগবাকর স্বানবাতিপ্রে করবা হকে, খুে 
সম্ভেেঃ প্নউ ইয়ক্শ  অিেবা প্নউ জবাপ্স্শকে। রিপ্রিয়বাকরণ এক প্েকনর মকধ্য হয়।

দরেফতাপ্র
Varick 
Street, 
Manhattan 
রিপ্রিয়ােরণ

আপপ্ন এখবাকন অনেবাইন ICE লেবাককটর ে্যেহবার ককর
আপনবার প্রিয়জনকক আটক করবা হকয়কে েবা প্নপ্চিে

করকে পবাকরন: 

locator.ice.gov 

লেবাককটর ে্যেহবার করবার জন্য আপনবার প্রিয়জকনর  
A নম্বর রিকয়বাজন:

জকমের লের এেং “A নম্বর”* 
অরো

জকমের লের, নবাম, পেপ্ে (নবাকমর সঠিক েবানবান অের্যই 
প্েখকে হকে) এেং জমে েবাপ্রখ। দলাকেটর ে্যেহার েরা 

প্নরাপে।

পরামর্থ: একটি “A নম্বর” হকেবা A অক্ষকরর পর 8 অিেবা 
9 সংখ্যক আইকেপ্টিপ্�ককরন নম্বর এেং লেপ্ররভবাগ 

অপ্ভভবাসন নপ্িপকরে পবাওয়বা যবায় এেং আটক করবার সময় 
আপনবার প্রিয়জকনর প্রস্টে্যবাকডেও উকলেপ্খে িবাককে। 

যপ্ে আপনবার কবাকে এটি নবা িবাকক েবাহকে আপনবার 
প্রিয়জনকের সকগে কিবা হকে েবাকক প্জজ্বাসবা করকেন। 

উেবাহরকণর জন্য: A 200-300-4XX

প্নউ জাপ্স্থ অরো 
প্নউ ইয়ে্থ  ICE 
প্িকটনরন দেক্রে 
স্ানান্তরণ

Bengali



প্নউ ইয়ক্শ  প্সটির লময়করর অপ্ভেবাসন প্েষয়ক অপ্�সকক েবাকের সমি্শকনর জন্য ধন্যেবাে যবা এই রিবায়রই প্জজ্বাস্য রিশ্বােেী সম্ভে ককর েুকেকে।

েকয়েজন দলাে NYIFUP-এর মা্্যকম এেজন উপ্েল পাকেন না। অনরুেহ েকর মকন রাখকেন NYIFUP লসই ে্যপ্ক্তকের রিপ্েপ্নপ্ধত্ব 
ককর যবাকের একজন অপ্ভেবাসন প্েচবারপপ্ের সম্ুকখ অমীমবাংপ্সে অপ্ভেবাসন লকস আকে এেং লয ে্যপ্ক্তকের ইপ্েমকধ্যই উৎখবাকের আকের আকে 
অিেবা যবাকের ওকপন লকস লনই েবাকের রিপ্েপ্নপ্ধত্ব রিেবান ককর নবা-প্নকচ আরও েি্য লেখুন। 

তৎক্ণাৎ অপ্ভোসন উপ্েকলর সকগে েরা েলা েখন রিকয়াজনীয়? 
• যপ্ে লকবানও প্েচবারপপ্ে আকগই েবাকের প্নে্শবাসকনর আকের প্েকয় িবাককন (একটি শুনবাপ্নর েবাপ্রকখ নবা আসবার জন্য অিেবা েবাকের লকস হবারবার 

জন্য), অিেবা

• সীমবাকতি েবাকের অপ্ভেবাসকনর সকগে লযবাগবাকযবাগ হকয়কে এেং সীমবাকতি হয়ে “দ্রুে উৎখবাকের” রিপ্রিয়বার মধ্য প্েকয় লযকে পবাকরন - যবা একজন 
প্েচবারপপ্ের সকগে লেখবা নবা ককর প্নে্শবাসকনর একটি দ্রুে, রিরবাসপ্নক পদ্ধপ্ে, অিেবা

• যপ্ে েবাকেরকক প্নউ ইয়ক্শ /প্নউ জবাপ্স্শ লিকক স্বানবাতিপ্রে করবা হয়; অিেবা

• যপ্ে েবারবা প্ভসবা মকুে রিককল্পররিককল্পরর সবাহবাকয্য লেকর রিকের ককর িবাককন।

যপ্ে এর মকধ্য লকবানও একটি ঘকট িবাকক েবাহকে েবাকেরকক দ্রুে প্নে্শবাসন করবা লযকে পবাকর এেং েবাকের প্নে্শবাসন েন্ধ করবার রিয়বাস করবার জন্য 
েত্ক্ষণবাে একজন প্েশ্বস্ত অপ্ভেবাসন উপ্ককের পরবামর্শ লনওয়বা উপ্চে। লয লকবানও অেীকের অপ্ভেবাসন মবামেবা সম্পপ্ক্শ ে সমস্ত নপ্িপরে 
সংগ্রহ করবা আের্যক যবা প্রিয়জকনর কবাকে হয়কেবা আকে। যপ্ে আপনবার প্রিয়জন NYIFUP-এর জন্য লযবাগ্য নবা হয় েবাহকে একজন প্েশ্বস্ত 
অপ্ভেবাসী উপ্কে লখবাঁজবার জন্য প্নম্নপ্েপ্খে হটেবাইকনর সকগে লযবাগবাকযবাগ করুন:

• NYC-এর প্নোসীকের জন্য: Action NYC-লক 1-800-354-0365 নম্বকর কে করুন অিেবা 311 নম্বকর কে করুন এেং “Action 
NYC” েেনু

• NYC-এর োইকর প্নউ ইয়ে্থ  দস্কটর প্নোসীকের জন্য, 1-800-566-7636 নম্বকর প্নউ অ্যবাকমপ্রকবান্স হটেবাইন অপ্�কসর (Office 
of New Americans) সকগে লযবাগবাকযবাগ করুন

রিরম আোলকতর তাপ্রখ সম্পকে্থ  আমরা প্েভাকে জানকত পারে? 
কখন এেং লকবািবায় আেবােকের েবাপ্রখ অনপু্ঠিে হকে েবা আপপ্ন 1-800-898-7180 নম্বকর কে করবার মবাধ্যকম এেং A-নম্বর উকলেখ ককর 
জবানকে পবারকেন। এই েি্যটি স্্যবাপ্নকরও পবাওয়বা যবাকছে।

*দ্রষ্টে্য: যপ্ে েবারবা প্সকস্টকমর মকধ্য িবাকক প্ক্েুঅকটবাকমকটে একটি আেবােকের েবাপ্রখ লনই েবাহকে পুরকনবা প্সদ্ধবাতি লেখবার জন্য 3 টিপনু। যপ্ে 
লকবানও আেবােে উৎখবাকের আকের প্েকয় িবাকক েবাহকে এটির অি্শ হকেবা আপনবার প্রিয়জন একটি নেুন শুনবাপ্ন পবাকেন নবা। - উপকরবাক্ত “কখন 
আপনবার একজন অপ্ভেবাসন উপ্ককের কপ্েকরর সকগে কিবা েেবা উপ্চৎ এখন?” লেখুন.

তাকেরকে েত প্েন আটে রাখা হকে? 
এই রিকশ্র উত্তর লেওয়বা একটু কঠিন এেং প্নপ্ে্শষ্ট লককসর ওপর প্নভ্শ র ককর। এই সরকবার প্েশ্ববাস ককর লয একজন অপ্ভেবাসন প্েচবারপপ্ের সবামকন 
েডে শুনবাপ্নর জন্য লকেে ককয়কজন লেবাক লযবাগ্য হয়। যপ্ে আপনবার প্রিয়জন এমন লকবানও ে্যপ্ক্ত হয় প্যপ্ন েডে শুনবাপ্নর জন্য লযবাগ্য নয় েকে 
সরকবার প্েশ্ববাস ককর েবাহকে এই আটকবাকনবাকক প্েরআপপ্ত্ত জবানবাকনবার অন্যবান্য উপবায় িবাককে পবাকর। এটির জন্য অপ্ভজ্ উপ্ককের সবাকি েবাকের 
লককসর যত্ন সহকবাকর পয্শকেক্ষণ রিকয়বাজন। যপ্ে েডে মঞ্রু করবা হকয় িবাকক এেং আপপ্ন এটির খরচ েহন করকে নবা পবাকরন েবাহকে আপপ্ন  
347-427-9353 নম্বকর ল�বান ককর প্নউ ইয়ে্থ  অপ্ভোসন স্া্ীনতা তহপ্েল (New York Immigrant Freedom Fund) 
দ্বারবা লপবাস্ট করবা েডে পবাওয়বার জন্য লযবাগ্য হকে পবাকরন। 

আমার এখন আর প্ে েরা উপ্িৎ?
রিিমেঃ যপ্ে ওখবাকন লকবানও রিে্যক্ষ সবাক্ষী িবাকক েবাহকে আপনবার প্রিয়জনকক আটক করবার সময় লয সমস্ত প্কেু ঘকটকে েবা আপপ্ন যেটবা মকন 
করকে পবারকেন েেটবা প্েস্ততৃেভবাকে প্েখুন। প্দ্েীয়েঃ, লরইকের/অপ্ভযবাকনর ে্যবাপবাকর জবানবান! অপ্ভোসন রিপ্তকরা্ রিেল্প (Immigrant 
Defense Project)-এর সকগে 212-725-6422 নম্বকর লযবাগবাকযবাগ করুন। 

ইংকরপ্জর জন্য 
1 টিপনু

A নম্বর উকলেখ েরুন। 
অকটাকমাকটি প্সকস্ম 
A#-এর পনুরােৃপ্তি 
েরকে; সপু্নপ্চিত 
েরার জন্য 1 টিপনু

অকটাকমকটি 
প্সকস্ম আপনার 
প্রিয়জকনর নাম 
উকলেখ েরকে

সপু্নপ্চিত েরার 
জন্য 1 টিপনু

আগামী আোলকতর 
শুনাপ্নর তাপ্রকখর 
জন্য 1 টিপনু


