
এই প্রাথমিক মিয়িগুমি জেনি মিিঃ
 
শরান্ত থরাকনেি, জ�ৌন়ে পরািরানেি িরা। সরােধরানি কথরা েিুি, আপমি যরা েনিনেি তরা আপিরার মেরুনধে 
ে্যেহরার কররা হনত পরানর।

অমিসরারন�র স্পশ্শ করনেি িরা, আপিরার হরাত এিিভরানে ররাখুি জযখরাি জথনক তরাররা জ�খনত পরানর।

েরাধরা ম�নেি িরা, এিিমক আপমি যম� মিন�্শরাষ হি অথেরা আপমি িনি কনরি জয পুমিশ েরা আইচ  
[ICE] অন্রায় েরা অবেধ করাে করনে।

আপিরার িরা েিরার অমধকরার আনে যখি তরাররা আপিরার গরাম়ে, েরাম়ে অথেরা ে্যমতি আপিরানক 
অনুসন্রানির জচষ্রা কনর। আপমি যম� জকরাি অনুসন্রানি সম্মত িরা হি, তরাহনি আপিরানক জরেিতরার 
কররা যরানে িরা।

যম� পুমিশ েরা আইচ আপিরানক থরািরায়, তরাহনি আপমি তরান�র মেনঞেস করনেি, “আমি মক জযনত 
পরামর” । আপমি যম� চনি জযনত চরাি এেং কথরা েিনত িরা চরাি, আপমি শরান্তভরানে জসখরাি জথনক 
জহঁনে চনি যরানেি।

আপমি পুমিশ েরা ICE এর সরানথ কথরা েিনত েরাধ্য িি।যরাররা এখরানি বেধ অমভেরাসী, আপিরার 
অেস্রানির কথরা মেঞেরাস করনি আপমি শুধুিরাত্র আইচ এনেনেন�র করানে এেরার প্িরাণ জ�খরানেি, 
তনে পুমিশ কি্শকত্শরান�র করানে িয়।

যম� আপিরানক জরেিতরার কররা হয়:

• একেি আইিেীেীর েন্ েিুি
• কি্শকত্শরা েরা এনেনেনক েিুি জয আপমি িীরে থরাকনেি 
• এেং অন্ জকরাি মকেু েিনেি িরা 

মিউ েরামস্শর পমুিশ েরা 
অমভেরাসি কি্শকত্শরা 
আপিরানক যম� থরািরায়, তনে জেনি 
মিি তখি আপিরানক মক করনত হনেঃ
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যম� আপিরানক ররাস্রায় থরািরানিরা হয়ঃ
 

পমুিশ আপিরানক ধনর ররাখনত পরানর িরা, মকন্তু যম� তরাররা সনদেহ কনর জয আপমি অপররাধিিূক 
করায্শকিরানপর সরানথ েম়েত, তরাহনি তরাররা আপিরানক ধনর ররাখনত পরানর। ICE আপিরানক ধনর ররাখনত 
পরানর িরা, মকন্তু যম� তরাররা িনি কনর আপমি অনুনিরা�ি েরা়েরাই জ�নশ থরানকি, তনে তরাররা আপিরানক 
ধনর ররাখনত পরানর । শুধিুরাত্র েরামত, জগরাষ্ী েরা েনণ্শর করারনণ পমুিশ এেং ICE আপিরানক 

থরািরানত পরারনে িরা । যম� পুমিশ েরা ICE আপিরানক থরািরায় , আপমি মেঞেরাসরা করনেি “আমি মক 
জযনত পরামর?" যম� আপমি জযনত পরানরি এেং তরান�র সরানথ কথরা েিনত ইচ্ুক িরা হনি তরাহনি 
শরান্তভরানে জহঁনে চনি যরানেি।

পুমিশ আপিরার েরাইনরর জপরাশরাকগুমির তল্রামশ চরািরানত পরানর িরা, মকন্তু যম� তরাররা সনদেহ কনর জয 
আপিরার করানে একমে জগরাপি অস্ত্র আনে, তনে তরাররা এমে করনত পরানরি।

পুমিশ এেং ICE আপিরানক েরা আপিরার পনকে েরা ে্যরাগ অনুসন্রাি করনত পরানর িরা, যম� িরা তরান�র 
মেশ্রাসনযরাগ্য করারণ থরানক জয তরাররা আনুসন্রানির িরাধ্যনি একমে অপররানধর প্িরাণ পরানেি অথেরা 
যখি আপিরানক জরেপ্রার কররা হনে। যম� পুমিশ েরা ICE আপিরানক েরা আপিরার মেমিসপত্র অনুসন্রাি 
কররার জচষ্রা কনর, েিনেি, «আমি এই অনুসন্রানির েন্ অনুিমত ম�মচ্ িরা।» মকন্তু শরারীমরকভরানে 
তরান�র েরাধরা ম�নেি িরা।

মিউ েরামস্শর পুমিশ আপিরার আইমি জ�খরার েন্ �রামে অথেরা আপিরার িরাি েরািনত চরাইনত পরানর িরা 
যম� িরা ইমতিনধ্য আপিরার িরানি আ�রািত জথনক একমে সিি েরামর কররা হনয়নে।

আপিরার অমভেরাসি অেস্রা সম্পনক্শ পমুিশ েরা ICE এর সনগে কথরা েিনত হনে িরা। যম� চরাওয়রা হয়, 
যরাররা বেধ অমভেরাসী তরাররা আইচ এনেনেন�র করানে তরান�র অেস্রানির প্িরাণ অেশ্যই জ�খরানত হনে, 
মকন্তু পমুিশ কি্শকত্শরান�র করানে তরান�র জকরাি প্িরাি জ�খরানত হনে িরা। যম� আপিরার বেধ অমভেরাসনির 
করাগেপত্র িরা থরানক, তনে তরান�র েিিু জয আপমি িীরে থরাকনেি। আপমি আপিরার িরাগমরকত্ব 
সম্পনক্শ মিথ্যরা েিনেি িরা অথেরা মিথ্যরা জকরাি করাগেপত্র প্�রাি করনেি িরা।

 

গরাম়ের জষেনত্র:
 

পুমিশ আপিরার গরাম়ে তখিই থরািরানত পরানর শুধুিরাত্র যখি তরান�র যুমতিসগেত সনদেহ থরানক জয আপমি 
একমে অপররাধ েরা একমে ট্রামিক আইি ভগে কনরনেি।

যম� গরাম়েনত থরাকরা অেস্রায় থরািরানিরা হয়, তনে চরািনকর ড্রাইভরার িরাইনসন্স, জরমেন্রেশি, এেং েীিরা 
করাি্শ জ�খরানত হনে।

যম� তরান�র করানে জরেপ্রানরর পনররায়রািরা থরানক, পুমিশ আপিরার গরাম়ে অনুসন্রাি করনত পরানর, েরা 
আপমি যম� অনুিমত ম�ি, অথেরা আপিরার গরাম়ে থরািরানিরার পনর তরাররা সম্রাে্য করারণ খুঁনে পরায় জয 
আপিরার গরাম়েনত, তরাররা অবেধ েরা জকরাি অপররানধর প্িরাি পরানেি।

পুমিশ আপিরার গরাম়ে অনুসন্রাি করনত পরানর িরা যম� িরা তরান�র সুমিম�্শষ্ সনদেহ থরানক জয 



অপররানধর প্িরাণ মভতনর আনে।

পুমিশ গরাম়ে জথনক চরািকনক জের হনত েিনত পরানরি, মকন্তু জকরাি যরাত্রীনক িরা যম� িরা তরান�র 
মিররাপত্রােমিত জকরাি উনবেনগর করারি বতমর হয়।

যম� সনদেহ কনর জয আপমি গরাম়ে চরািরানচ্ি জকরাি িরা�নকর প্ভরানের অধীনি (মি,ইও, আই), তনে 
আপরািরার একমে অ্যরািনকরাহি স্কীমিং পরীষেরা জ�ওয়রার প্নয়রােি হনত পরানর। যম� আপমি অস্ীকরার 
কনরি, তরাহনি আপমি DUI অপররাধ মহসরানে ড্রাইমভং সুমেধরাগুমি হরাররানিরা সহ একই পমরিরাি ষেমতর 
সম্মুখীি হনেি।

 

আপিরার েরাম়েনত:
 

পমুিশ এেং আইচ এনেনেন�র আপরািরার েরাম়েনত প্নেশ করনত হনি তরান�র করানে অেশ্যই পনররায়রািরা 
থরাকনত হনে, শধিুরাত্র েরুমর অেস্রা ে্যতীত, (জযিি একেি ে্যমতির মচৎকরার করনে) েরা যম� আপমি 
তরান�র ঢকুনত ম�নয়নেি। যম� পমুিশ েরা আইচ এনেনে েনি তরান�র করানে পনররায়রািরা আনে:

•  তরান�র করানে পনররায়রািরামে জ�খনত চরাইনেি- তরান�র �রেরার মিচ ম�নয় েরা েরািরািরার করানে এমে 
ধরনত েিনেি।

•  জখয়রাি করনেি জয সে তথ্য জ�য়রা আনে সে সমিক।
•  মিমচিত করনেি জয একেি মেচরারক এনত স্রাষের কনরনেি।

পুমিশ যম� ওয়রানরনে েরা়েরা আপিরার েরাম়েনত অনুসন্রাি চরািরানত চরায়, আপমি তরানত অনুিমত ম�নত 
অস্ীকরার করনত পরানরি।

আপমি যম� আপিরার েরাম়েনত জরেিতরার হি, পুমিশ আপিরানক আর আপিরার আনশপরানশর এিরাকরা 
জত অনুসন্রাি করনত পরানর, মকন্ত জেমশরভরাগ জষেনত্র আপমি জযই কনষে আনেি, জসেরানত সীিরােদ্দ 
থরানক। 

যম� আপমি আেক হি, তরাহনি মকভরানে জসেরা জিরাকরামেিরা করনেি জসেরার েন্ মিনেনক এেং 
আপিরার পমরেরার জক প্স্তুত ররাখুি। আপিরার পমরেরানরর এেং আইিেীেীর জিরাি িম্বরগুমি িুখস্ 
কনর ররাখনেি। 

 েরুমর অেস্রার েন্ পমরকল্পিরা করুি,মেনশষকনর,পরাওয়রার অে অ্যরােমি্শ, অথেরা জযখরানি মশশু েরা 
মচমকৎসরার প্নয়রােি থরাকনত পরানর। আপিরার মেশ্স্ করানররা করানে গুরুত্বপূণ্শ করাগেপনত্রর কমপ ররাখুি।

আপিরার অমধকরানরর েন্ জসরাচ্রার হি:

কখিও কখিও পুমিশ িরানুষ জক তরান�র অমধকরার খে্শ কনর থরািরায়, তল্রামশ চরািরায়,অথেরা জরেিতরার 
কনর। যম� আপিরার সরানথ এিি ঘনে, অথেরা যম� আইচ অমভযরানি আনস, যত শীঘ্র সম্ে,ে্যরাে 
এেং েহি গরা়েীর িম্বর সহ সেমকেু মিনখ ররাখনেি। যম� আপমি আহত হি, দ্রুত মচমকৎসরা মিনেি, 
এেং েমে তুনি ররাখনেি।



আপিরানক যম� জরেপ্রার কররা িরা হয়, তরাহনি েিসম্মুনখ আপমি পুমিশ েরা আইচ করায্শকিরানপর েমে 
তুিনত েরা মভমিও কররার অমধকরার আপিরার আনে যম� িরা আপমি শরারীমরকভরানে হস্নষেপ কনরি। 
আপিরার জযনকরানিরা েরায়গরা জত থরাকরার এেং জসখরাি জথনক জরকি্শ কররার অমধকরার আনে।

পুমিশ ওয়রানরনে েরা়েরাই আপিরার জিরাি খুঁেনত পরানর িরা। আপমি জিরােরাইি ন্রায় মেচরার অ্যরামলিনকশি 
ে্যেহরার কনর এর িরাধ্যনি অমিও অথেরা মভমিও জরকি্শ কনর সররাসমর  
এমসএিইউ-এিনে-জত পরািরানত পরানরি। িরাউিনিরাি করনত পরানরি আখরাি জথনক:  
www.aclu-nj.org/TheAppPlace । যত জেমশ আপিরার িকুনিননেশি , তত জেমশ ভরাি।

আপরািনক জরেপ্রার কররার পর আপমি যম� পুমিনশর আপিরার দুে্শ্যেহরানরর মশকরার হি, তরাহনি যত 
তরা়েরাতরাম়ে সম্ে একেি আইিেীেীর সরানথ জযরাগরানযরাগ করুি। 

জকরাি আইিেীেীর সরানথ কথরা িরা েনি জকরািও িকুনিনে এ সরাষের ম�নেি িরা।

 

অমধকরার িমঘিত?
 

অমভনযরাগ করুি পুমিনশর অভ্যন্তরীণ মেষয়ক মেভরানগ, তরাররা জয জকরানিরা সিনয় জয করানররা করাে জথনক 
অমভনযরাগ রেহণ কনর (জেিরািী সূত্র সহ ) । আইচ সম্পনক্শ অমভনযরাগ �রানয়র করনত, জযরাগরানযরাগ 
করুি জপশরাগত �রাময়ত্ব অমিনসর সনগে Joint.Intake@dhs.gov েরা ১-৮৭৭-২ইিনেক

আপমি এমসএিইউ এর সরানথ ও জযরাগরানযরাগ করনত পরানরি এই িরাম্বরারমেনত ঃ ৯৭৩-৬৪২-২০৮৪ 
সরাপ্রামহক ম�িগুিুনত । 

িরাউিনিরাি জিরােরাইি মেচরার: www.aclu-nj.org/TheAppPlace

আনিমরকরাি মসমভি মিেরামে্শমে ইউমিয়ি অে মিউ েরামস্শ
মপ.মপ. েক্স ৩২১৫৯, জিরায়রাক, এিনে ০৭১০২ 
intake@aclu-nj.org | www.aclu-nj.org

 

এই করানি্শর তথ্য সরাধরারণ প্কমৃতর এেং এমে আইমি পররািশ্শ জ�য় িরা। আইমি পররািশ্শ েন্ একেি অ্যরােমি্শর পররািশ্শ 
মিি। আনিমরকরাি মসমভি মিেরামে্শস ইউমিয়ি এর মিউ েরামস্শ িরাউননিশি জথনক , একমে িি-পরামে্শশরাি, অিরাভেিক িরাগমরক 
অমধকরার অ্যরািনভরানকমস গ্রুপ বেরাররা মেিরািনূি্য এমে েিসরাধরারনণর জসেরার উনদ্দনশ বতমর এেং মেতরণ কররা হনচ্ ।

NOVEMBER 2017 (BENGALI)


