
আপনার অধিকারগুধি 
জাননু

জাতীয় মানব পাচার হটলাইন ১-৮৮৮-৩৭৩-৭৮৮৮ 

(যকু্তরাষ্ট্রের ভিতর থেষ্টে)

এটি এেটি তে্যপভুতিো যাষ্টত যকু্তরাষ্ট্রে েম্মরত োোোলীন আপনার 

অভিোর সম্পষ্টে্ম  বর্মনা থেওয়া হষ্টয়ষ্টে৷



আপনার অধিকারগুধি জাননু
আমরা ভনভচিত থয আপনার যকু্তরাষ্ট্রে অবস্ান অষ্টনে লািজনে হষ্টব৷ তবওু,যভে খারাপ ভেেু 
ঘষ্টট, থসষ্টষেষ্টরে আপনার অভিোর আষ্টে সাহায্য পাবার!

আপনার এসব অধিকার আছে:

 • ন্যায্য থবতন পাওয়ার

 • ববষম্যমকু্ত হষ্টয় োোর

 • থযৌন উৎপীড়ন এবং থযৌন থ�াষর থেষ্টে মকু্ত োোর

 • স্াস্্যের এবং ভনরাপে েম্মস্ল পাওয়ার

 • ইউভনয়ন, অভিবাসী এবং শ্রম অভিোরমলুে েলগভুলর োষ্টে সাহায্য চাইবার

 • এেটি অপমানজনে েম্মষ্টষেরে থেষ্টড় যাওয়ার

আপনার প্রধি ককান দবূ্ব্যবহার করা হছি, 
জািীয় মানব পাচার হটিাইছনর সাছে ক�াগাছ�াগ করুন 

এই নম্বছর-১-৮৮৮-৩৭৩-৭৮৮৮(�কু্তরাছ্রের ধিির কেছক), 
কটক্সট করুন “HELP” ২৩৩-৭৩৩ নম্বছর (�কু্তরাছ্রের ধিির কেছক), 

অেবা ই-কমইি করুন NHTRC@POLARISPROJECT.ORG

প্রধিক্ষনপ্রাপ্ত ধবছিষজ্ঞরা সব সময়ই ২০০র কবধি িাষায় সাহা�্য 
কদবার জন্য প্রস্তুি োছকন। আপনার ধনছজর নাম জানাছনার অেবা 

পধরচয় কদওয়ার ককান প্রছয়াজন কনই৷ আরও জানছি চাইছি 
WWW.TRAFFICKINGRESOURCECENTER.ORG  

ওছয়বসাইট টি কদখুন।

যভে তৎষেরাৎ ভবপষ্টের সম্াবনা োষ্টে, তষ্টব পভুল�’থে ডাকুন ৯১১ টিষ্টপ (যকু্তরাষ্ট্রের ভিতর 
থেষ্টে)৷ তাষ্টেরষ্টে খষু্টল বলনু আপনার ভবপে সম্পষ্টে্ম , তাষ্টেরষ্টে আপনার থ�ান নম্বর এবং 
আপনার অবস্ান (থোোয় আষ্টেন) সম্বষ্টধে অবভহত েরনু। আপভন যভে ইংষ্টরভজষ্টত না 
বলষ্টত পাষ্টরন তাহষ্টল এেজন থোিাষী’থে থচষ্টয় ভনন। পভুল� আসার পষ্টর, তাষ্টেরষ্টে এই তে্য 
পভুতিোটি থেখাষ্টত পাষ্টরন এবং আপভন থয েষূ্টি্ম াষ্টগ িুষ্টগষ্টেন/ভবপষ্টের সম্খুীন হষ্টয়ষ্টেন থস ভবষষ্টয় 
জানান।
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পরাম�্ম: িভবষ্যষ্টত থেখার জন্য এই পভুতিোটি আপনার সাষ্টে যকু্তরাষ্ট্রে ভনষ্টয় আসষ্টবন৷

আপভন যভে এেটি এ-৩, ভজ-৫, এইচ, থজ, থনষ্টটা-৭ অেবা ভব-১ গহৃেমমী ভহষ্টসষ্টব, তষ্টব 
অভিবাসী ভহষ্টসষ্টব নয়, এমন ভিসা থপষ্টয় োষ্টেন, তষ্টব আপনার ভিসার সাষোৎোষ্টরর সময় 
আপনার এই পভুতিোটি পাওয়া উভচত। ভিসা পাওয়ার আষ্টগই েনস্ুযষ্টলষ্টটর েম্মেত্ম া ভনভচিত 
েরষ্টবন থয, আপভন এই তে্য-পভুতিোটি থপষ্টয়ষ্টেন, পষ্টড়ষ্টেন, এবং বঝুষ্টত থপষ্টরষ্টেন৷ আপভন 
যভে তা না েষ্টর োষ্টেন, তষ্টব েনস্ুযষ্টলষ্টটর েম্মেত্ম া এই তে্য পভুতিোটি আপনাষ্টে ভেষ্টবন 
এবং এই ভবষষ্টয় আপনার সাষ্টে আষ্টলাচনা েষ্টর এর প্রষ্টয়াজনীয়তা সম্পষ্টে্ম  আপনাষ্টে বভুঝষ্টয় 
বলষ্টবন। এোড়াও, েনস্ুযষ্টলষ্টটর েম্মেত্ম ার েত্মব্য এই পভুতিোর তে্য ভবষয়ে থোন প্রশ্ন 
োেষ্টল তার উত্তর থেওয়ার।

ধিসাগি অবস্ানটি �াই কহাক না ককন 
আপনার অধিকারসমূহ
আপভন যভে ভবশ্াস েষ্টরন থয আপনার অভিোর লঙ্ঘন েরা হষ্টয়ষ্টে, থোন সরোভর সংস্ায়, 
ইউভনয়ষ্টনর োষ্টে, থব-সরোভর সংগঠন, অেবা অন্য থোন সংস্া যারা আপনাষ্টে সাহায্য 
েরষ্টত পারষ্টব, তাষ্টের োষ্টে ভগষ্টয় জানাষ্টবন। আপভন যভে ইংষ্টরভজষ্টত বলষ্টত না পাষ্টরন তষ্টব 
এেজন থোিাষী’থে চাইষ্টবন৷

১. ন্যা�্য কবিন পাওয়ার অধিকার

 • আপভন যতষের োজ েরষ্টবন তার সম্পূর্মটার জন্যই আপনার থবতন পাওয়ার অভিোর 
আষ্টে৷

 • থবভ�র িাগ োষ্টজর জন্য থেন্দীয় সরোষ্টরর থয আইনত: ন্ূযনতম থবতন িায্ম্য েরা 
আষ্টে, থসটি পাবার অভিোর আষ্টে আপনার৷ বত্মমান সময়োর ন্ূযনতম থবতষ্টনর থেন্দীয় 
হার জানার জন্য থেখনু www.dol.gov/whd/minimumwage.htm

 • হয়ত থেন্দীয় নূ্যনতম হাষ্টরর থবভ� আপনার প্রাপ্য হষ্টত পাষ্টর যভেঃ

 • আপভন এমন থোন অঙ্গরাষ্টজ্য, �হষ্টর অেবা োউভটিষ্টত োজ েষ্টরন থযখানোর 
ন্ূযনতম থবতষ্টনর হার আরও উষ্টদ্্ম ।

 • আপনার োষ্টজর চুভক্তপষ্টরে /ভিসা’র োয্মক্রষ্টম উচ্চতর হাষ্টরর েো বলা আষ্টে।

 • সপ্াষ্টহ ৪০ ঘটিার থবভ� োজ েষ্টর োেষ্টল অভতভরক্ত সমষ্টয়র জন্য আপভন ঘটিায় যা 
সািাররত পান, তার থেড় গনু থবভ� থপষ্টত পাষ্টরন৷ উোহররস্রপু, আপভন সািারনত 
ঘটিায় যভে $১০ েষ্টর থপষ্টয় োষ্টেন, তাহ’থল আপনাষ্টে অভতভরক্ত সময় োজ েরাষ্টনার 
জন্য আপনার মাভলেষ্টে হয়ত থসই অভতভরক্ত সময়োষ্টল ঘটিায় $১৫ েষ্টর ভেষ্টত হষ্টত 
পাষ্টর৷



 • আপনার মাভলে তো ভনষ্টয়াগেত্ম া যভে আপনার থবতন থেষ্টে টাো থেষ্টট রাষ্টখ, এষ্টে 
বলা হয় ভবষ্টয়াজন বা ভডডােসন৷ আপনার ভনষ্টয়াগেত্ম াষ্টে আপনার থবতন থেষ্টে থেষ্টট 
থনওয়া প্রষ্টত্যেটি ভবষ্টয়াজনষ্টে ভচভনিত েষ্টর অব�্যই থবতষ্টনর থচে’টিষ্টত আপনাষ্টে থেভখষ্টয় 
ভেষ্টত হষ্টব৷

 • ভবষ্টয়াজনগভুল থবআইভন হষ্টয় থযষ্টত পাষ্টর যভে ভবষ্টয়াজষ্টনর পর আপনার থবতন আইনানযুায়ী 
ভনি্মাভরত প্রাপ্ থবতন হাষ্টরর থচষ্টয় েম হষ্টয় যায়৷ থোন মাভলে সািাররত ইউভন�ম্ম, 
ভনরাপত্তা সরঞ্াম, প্রষ্টয়াজনীয় হাভতয়ারগভুল, থযাগান, সরঞ্াম অেবা ভনষ্টয়াষ্টগর জন্য প্রষ্টেয় 
অষ্টে্মর জন্য থোন টাো থেষ্টট ভনষ্টত পারষ্টবন না। থোন থোন ভিসা থশ্ররীষ্টত, ভবনামষূ্টল্য 
বসবাষ্টসর ব্যবস্াটি আবভ�্যে েরা হষ্টয়ষ্টে।

 • আইনত ভবষ্টয়াজষ্টনর মষ্টি্য অন্তিু্মক্ত োেষ্টব থসই খাতগভুল থযগভুল আপভন ভনষ্টজ থবষ্টে 
থনষ্টবন, থযমন স্াস্্যবীমা, ইউভনয়ষ্টনর পাওনা, অেবা থবতষ্টনর অগ্ীম, এবং তাোড়াও থয 
ভবষ্টয়াজন থোন মাভলে পষেষ্টে েরষ্টত হয় ভবচারষ্টের ভনষ্টে্ম ষ্ট� সন্তাষ্টনর অেবা প্রাক্তন স্তীর 
থখারষ্টপাষ্ট�র জন্য অেবা থেউভলয়া প্রভক্রয়ার জন্য৷ খবু েম ব্যভতক্রম োড়া, অ-অভিবাসী 
ভিসািারী ব্যভক্ত যারা যকু্তরাষ্ট্রে োজ েষ্টরন তারা থেন্দীয় এবং অঙ্গরাষ্টজ্যর আয়ের 
এবং েম্মসংস্াষ্টনর েষ্টরর অিীষ্টন পষ্টড়ন৷ আপভন এবং আপনার মাভলেপষে এেমত হষ্টয় 
আপনার থবতন থেষ্টে আয়ের থেষ্টট রাখষ্টত পাষ্টরন৷ সািারনত মাভলেপষে আপনার থবতন 
থেষ্টে সরাসভর আপনার েম্মসংস্ান ের থেষ্টট রাখষ্টবন যার অন্তিু্মক্ত োেষ্টব থসাসাল 
ভসভেউভরটি এবং থমভডষ্টেয়ার েরসমহু৷

২. আপনার অধিকার আছে ববষম্যমুক্ত োকার

 • আপনার ভনষ্টয়াগেত্ম ার আচরর অববি বষ্টল গন্য েরা হষ্টব যভে তাঁরা আপনার বয়ষ্টসর 
োরষ্টন (যভে আপনার বয়স ৪০ বা তার উষ্টদ্্ম  হয়), আপভন মভহলা অেবা পরুষু ব’থল, 
আপনার জাভত, থে�, সাংসৃ্ভতেষ্টগাভঠি, বর্ম, িম্ম, বং�ানগুভত তে্য, (পভরবাষ্টরর স্াস্্যগত 
ইভতহাসসহ), অেবা প্রভতবধেেতার োরষ্টন আপনার প্রভত ভিন্ন রেষ্টমর আচরর েষ্টরন।
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পরাম�্ম:আপভন েতভেন োেষ্টবন তার ওপর ভনি্ম রেষ্টর, যকু্তরাষ্ট্রে োোোলীন সমষ্টয় 
আপনার স্াস্্যবীমার প্রষ্টয়াজন হষ্টব ভেনা থসটি৷ স্াস্্যবীমার হার েমাবার জন্য হয়ত 
আভে্মে সাহায্য পাবার থযাগ্যতাও আপভন অজ্ম ন েরষ্টত পাষ্টরন।



 • আপনার ভনষ্টয়াগেত্ম া আপনার প্রভত ভিন্ন আচরর েরষ্টত পাষ্টরন না োরর আপভন 
এেজন মভহলা অেবা আপভন গি্ম িারন েষ্টরষ্টেন বষ্টল, ভ��ষু্টে তিন্যপান েরান বষ্টল, 
অেবা গি্ম িারর েরষ্টত পাষ্টরন বষ্টল।

৩. ক�ৌন হয়রানী এবং ক�ৌন-স্াছে্বর ধিকার হওয়া কেছক উন্কু্ত োকার কক্ষছরে 
আপনার অধিকার

 • ভনষ্টয়াগেত্ম া আপনাষ্টে থযৌন হয়রানী েরষ্টল থসটি হষ্টব থব-আইনী। আপনার ভনষ্টয়াগেত্ম া 
আপভত্তের থোন থযৌন অেবা ভলঙ্গ-ভিভত্তে মন্তব্য েরষ্টত পারষ্টবন না৷

 • আপনার প্রভত থোন রেষ্টমর থযৌনভক্রয়ার সষু্টযাগ গ্হর েরাটি আপনার ভনষ্টয়াগেত্ম ার জন্য 
হষ্টব থবআইভন, এর মষ্টি্য অন্তিু্মক্ত:

 • আপনাষ্টে ভেষ্টয় থোন থযৌনভক্রয়া েরাষ্টনার োভব েরা;

 • থযৌনপন্ায় আপনাষ্টে স্প�্ম েরা;

 • থজারপূব্মে, চাতুরী দ্ারা অেবা বাি্য েরার মাি্যষ্টম থযৌনভক্রয়া েরাষ্টনা।

৪. আপনার স্াস্্যকর এবং ধনরাপদ কম্বস্ি পাবার অধিকার

যকু্তরাষ্ট্রে এেজন েমমী ভহষ্টসষ্টব, আপনার অভিোর আষ্টে ভনরাপে, স্াস্্যের পভরষ্টব�সমদৃ্ 
েম্মস্ল পাবার যার মষ্টি্য অন্তিু্মক্ত:

 • স্াস্্যধচধকৎসা: োষ্টজর সাষ্টে জভড়ত থোন আঘাত অেবা অসসু্্যতার ভবষষ্টয় 
মাভলেপষেষ্টে জানাষ্টনার অভিোর আপনার আষ্টে৷ আপভন োষ্টজ োোোলীন যভে আঘাত 
পান অেবা অসসু্্য হষ্টয় পষ্টড়ন, আপভন ভচভেৎসা চাইষ্টত পাষ্টরন৷ থবভ�রিাগ থষেষ্টরেই, 
মাভলেপষেই আপনার োষ্টজর সাষ্টে জভড়ত আঘাত অেবা অসু্স্্যতার জন্য ভবনামষূ্টল্য 
ভচভেৎসা এবং আঘাতজভনত োরষ্টর োজ েরষ্টত না পারার সমষ্টয়র থবতষ্টনর অং�টি 
প্রোন েরষ্টবন। আপনাষ্টে হয়ত থয অঙ্গরাষ্টজ্য বা থটেষ্টট োজ েষ্টরন থসখাষ্টন েমমী 
ষেভতপূরষ্টরর জন্য আষ্টবেন েরষ্টত হষ্টত পাষ্টর৷
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পরাম�্ম: যকু্তরা্রে যাবার আষ্টগ, অভিবাসী েমমী সংগঠনগভুলর, অেবা প্রাক্তন অভিবাসী 
েমমীষ্টের োে থেষ্টে উপষ্টে� ভনন৷ তারা আপনাষ্টে থোন থলাষ্টের বা সংগঠষ্টনর নাম 
এবং নম্বরগভুল ভেষ্টত পারষ্টব �ষ্টল যকু্তরাষ্ট্রে োোোভলন আপনার থোন সমস্যা থেখা 
ভেষ্টল অেবা প্রশ্ন োেষ্টল যাষ্টের সাষ্টে আপভন থযাগাষ্টযাগ েরষ্টত পারষ্টবন৷



 • ধনরাপত্ামিুক সরঞ্াম: আপভন যভে েীটনা�ে অেবা ভবপজ্জনে রাসায়ভনে বস্তু ভনষ্টয় 
বা এর োোোভে থেষ্টে োজ েষ্টরন, থসষ্টষেষ্টরে আপনার ভনষ্টয়াগেত্ম াষ্টে অব�্যই থসই 
োষ্টজর জন্য প্রষ্টয়াজনীয় ভনরাপত্তামলূে সরঞ্াম ভেষ্টন ভেষ্টত হষ্টব (থযমন শ্াস থনবার যন্ত্র 
অেবা েতিানা)৷

 • প্রধিক্ষন: ঝঁুভে সম্বষ্টধে, ষেয়ষেভত ভনবারষ্টরর পদ্ভত, এবং থযসব ভনরাপত্তা এবং সসু্াষ্টস্্যর 
নীভত আপনার েম্মষ্টষেষ্টরে প্রষ্টজায্য থসসব ভবষষ্টয় আপনার তে্য এবং প্রভ�ষেন পাওয়ার 
অভিোর আষ্টে৷ এই প্রভ�ষেষ্টনর িাষা আবভ�্যেিাষ্টবই হষ্টত হষ্টব থসই িাষা ও �ব্দগভুল 
ভেষ্টয় যা আপনার থবািগম্য হষ্টব।

 • বাসস্ান: আপনার ভনষ্টয়াগেত্ম া যভে আপনার বাসস্াষ্টনর ব্যবস্া েষ্টর থেয়, থসটা 
পভরষ্ার এবং ভনরাপে হওয়া আব�্যে৷যখন োষ্টজ োেষ্টবন না তখন অব�্যই বাভড়র 
বাইষ্টর যাবার সষু্টযাগ োেষ্টত হষ্টব আপনার।

 • বােরুম: বােরমু পভরষ্ার এবং প্রষ্টব�গম্য হওয়া আব�্যে৷ েতৃপষেষ্টে আপনার প্রষ্টয়াজন 
মত বােরমু ব্যবহাষ্টরর সভুবিা ভেষ্টত হষ্টব।

 • সছুপয়পাধন: পান েরবার জন্য স্চ্ছ পানীয়জল পাওয়ার অভিোর আপনার আষ্টে৷

 • সাবান এবং পধরষ্ার পাধন: প্রষ্টয়াজনমত সাবান এবং পাভন ভেষ্টয় হাত থিায়ার অভিোর 
আপনার আষ্টে ভবষ্ট�ষ েষ্টর েীটনা�ে/ রাসায়ভনেবস্তু, যার মষ্টি্য অন্তিু্মক্ত �ােসভজি 
এবং �ল থযগভুলষ্টত েীটনা�ে/ রাসায়ভনে পোে্ম থেওয়া হষ্টয়ষ্টে, থসসব নাড়া-চাড়া 
েরার পর৷

 • ধচধকৎসাগি জরুরী অবস্া: হয়ত আপনার এই খরচগভুল ইভতমষ্টি্যই থেওয়া আষ্টে, 
থসইজন্য যত �ীঘ্র পাষ্টরন আপনার আঘাত অেবা অসসু্তার ভবষয় ভনষ্টয়াগেত্ম াষ্টে 
জাভনষ্টয় ভেষ্টত হষ্টব যাষ্টত ভনষ্টয়াগেত্ম া েরোভর োগজপরেগভুল পূরর েষ্টর জমা ভেষ্টত পাষ্টর৷ 
আপভন যখন ডাক্তার, ভলিভনে অেবা হাসপাতাষ্টল যাষ্টবন, তখন আপনার অসসু্তা অেবা 
আঘাষ্টতর ভবষষ্টয় যা থলখা হষ্টয়ষ্টে থসসব োগজ-পষ্টরের এেটা ে’থর েভপ থচষ্টয় থনষ্টবন৷
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পরাম�্ম: আপনার ভনষ্টয়াগেত্ম া অেবা ঠিোোর, অেবা েমমী সংগ্োরীষ্টের োে থেষ্টে 
পাওয়া আইনী পরাম�্ম পষেপাতেষু্ট হষ্টত পাষ্টর৷ থোন স্ািীন আইনজীভব’র োে থেষ্টে 
পরাম�্ম ভনন৷



আপভন যভে েীটনা�ে অেবা ভবপজ্জনে রাসায়ভনে ভজভনষ ভনষ্টয় োজ েষ্টরন অেবা তার 
সভন্নেষ্টট োষ্টেন:

 • থযসব রাসায়ভনে বস্তু ভনষ্টয় োজ েরষ্টেন থসটা বঝুবার এবং জানবার আপনার এেটা 
অভিোর আষ্টে, এবং আপনার ভনষ্টয়াগেত্ম া অব�্যই থবতনসহ আপনাষ্টে েম্মস্ষ্টলর 
রাসায়ভনে পোে্ম ভবষয়ে প্রভ�ষেষ্টরর ব্যবস্া েরষ্টব।

 • আপনার ভনষ্টয়াগেত্ম া আপনাষ্টে অব�্যই জানাষ্টবন থোোয় এবং েখন েীটনা�ে েড়াষ্টনা 
হষ্টয়ষ্টে এবং েখন থোন েীটনা�ে থেওয়া জায়গাষ্টত ভনরাপষ্টে পনুঃপ্রষ্টব� েরা যাষ্টব যাষ্টত 
েঘূ্মটনাব�তঃ এর প্রিাষ্টব আসাটি এভড়ষ্টয় থযষ্টত পাষ্টরন। থযখাষ্টন েীটনা�ে েড়াষ্টনা হষ্টচ্ছ 
থসখাষ্টন োেষ্টবন না।

৫. ইউধনয়ন, অধিবাসন, এবং শ্রধমক অধিকার সংস্ার কাছে আপনার সাহা�্য 
প্রাে্বনার অধিকার

 • েষ্টয়েটি ব্যভতক্রম োড়া, আপনার সহেমমীষ্টের সাষ্টে থযাগ ভেষ্টয় আপনার ভনষ্টয়াগেত্ম াষ্টে 
থবতষ্টনর হার বাড়াবার অেবা েম্মস্াষ্টনর পভরষ্টব� উন্নয়ষ্টনর েো বলার অভিোর 
আপনার আষ্টে৷ অভিোং� েমমীর আরও অভিোর আষ্টে, েম্মস্ষ্টল ইউভনয়ন গঠন, তাষ্টত 
থযাগোন, এবং সমে্মন েরার৷

 • আপভন যখন োজ েরষ্টেন না, তখন থবতন বাড়াষ্টনার বা উত্তম েম্ম পভরষ্টবষ্ট�র োবীর 
সমে্মষ্টন আষ্টয়াভজত থোন প্রো�্য সিা, সমাষ্টব� এবং ভবষ্টষোষ্টি অং� ভনষ্টত পাষ্টরন।

 • আপনার অভিবাসষ্টনর অবস্া যাই থহাে না থেন, এই অভিোরটি আপনার োেষ্টব৷ 
আপনার অভিোর োভব েরার জন্য আপনার ভনষ্টয়াগেত্ম া আপনার ভবরষু্টদ্ থোন ব্যবস্া 
ভনষ্টত পারষ্টবনা৷

৬. অপমানজনক কম্ব-পধরছবি ি্যাগ করার অধিকার

 • আপনার ওপর যভে অন্যায় আচরর েরা হয় তাহষ্টল আপনার জন্য সবচাইষ্টত গরুতু্বপূর্ম 
ভবষয় হষ্টয় উঠষ্টব ভনরাপত্তার থখাঁজ েরা৷যভে আপনার ভনষ্টয়াগেত্ম া আপনার ওপর অন্যায় 
সষু্টযাগ গ্হর অব্যাহত রাষ্টখ তষ্টব থসই চােরীষ্টত আপনার োেষ্টত হষ্টবনা৷

 • যভেও আপনার চােরী থেষ্টড় থগষ্টল আপনার ভিসার অবস্ানটি আর ববি োেষ্টবনা, তষ্টব 
আপভন হয়ত আপনার ভিসার অবস্ানটি অেবা েম্মস্ান পভরবত্মন েরষ্টত সষেম হষ্টবন৷ 
এটা েরার জন্য হয়ত যকু্তরা্্রে থেষ্টড় থযষ্টত হষ্টব৷যভেও আপনার ভিসার অবস্ান ববি 
নয়, তবওু আপনার অত্যাচাভর েতৃপষেষ্টে োড়ার সাষ্টে সাষ্টেই সাহায্য থপষ্টয় যাষ্টবন৷

 • আপভন োষ্টজ োেষ্টত োেষ্টতই অেবা োজ থেষ্টড় যাওয়ার পর ভবভিসম্তিাষ্টব অভিষ্টযাগ 
েরষ্টত পাষ্টরন অেবা আপনার ভনষ্টয়াগেত্ম ার ভবরষু্টদ্ মামলা রজু ুেরষ্টত পাষ্টরন৷ এটা 
েরার জন্য ভনষ্টয়াগেত্ম া যভে আপনার ভবরষু্টদ্ ভেেু েষ্টর (অেবা বেলা থনয়), তারা 
তখন আইন লঙ্ঘন েরষ্টে৷
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অন-অধিবাসী িো অধিবাসনহীন অবস্ান 
ধিধত্ক আপনার অধিধরক্ত অধিকার
এ-৩ , ধজ-৫, কনছটা-৭, এবং ধব-১ গহৃকমমীবৃন্দ

 • আপনার ভনষ্টয়াগেত্ম া অব�্যই আপনাষ্টে এেটি েম্মসংস্ান চুভক্ত প্রোন েরষ্টবন থযটি 
যকু্তরাষ্ট্রের আইষ্টনর সাষ্টে সামঞ্স্যপূর্ম।

 • এই চুভক্তষ্টত অব�্যই থলখা োেষ্টত হষ্টব গহৃেমমীষ্টে ঘটিাপ্রভত েত থবতন থেওয়া হষ্টব৷ 
ঘটিাপ্রভত থবতন অব�্যই হষ্টত হষ্টব যকু্তরাষ্ট্রের থ�ডাষ্টরল, রাজ্য, অেবা স্ানীয় আইষ্টন 
বভর্মত ন্ূযনতম থবতষ্টনর হাষ্টরর মষ্টি্য সষ্টব্মাচ্চটি।

 • আপনার ভনষ্টয়াগেত্ম াষ্টে অব�্যই আপভন বঝুষ্টত পাষ্টরন এমন এেটি িাষায় চুভক্তপরে 
সরবরাহ েরষ্টত হষ্টব। ভনভচিত হষ্টয় ভনন চুভক্তর �ত্ম াবলীগভুল আপভন জাষ্টনন এবং এর 
ভিতষ্টর ভে বলা হষ্টয়ষ্টে থসটি না থজষ্টন থোন েভলষ্টল স্াষের েরষ্টবন না।

এ-৩, ধজ-৫ এবং কনছটা-৭ গহৃকমমীছদর জন্য অধিধরক্ত প্রছয়াজনীয়িাসমূহ

ন্ুযনতমপষ্টষে, চুভক্তষ্টত ভনষ্ট্াক্ত অনভুবভিগভুল োো আব�্যে:

 • আপনার ভনষ্টয়াগেত্ম া দ্ারা প্রস্তুত েরা চুভক্তটি যকু্তরাষ্ট্রের সব আইন থমষ্টন চলষ্টব;

 • েত ঘনঘন এবং ভেিাষ্টব থবতন থেওয়া হষ্টব, ভে োজ েরষ্টত হষ্টব, সপ্াষ্টহ েখন থেষ্টে 
েখন োজ, েুটির ভেন, অসসু্্যতাজভনত েুটি, অবো�যাপনগত েুটি; এবং

 • আপনার ভনষ্টয়াগেত্ম ার সাষ্টে েরা চুভক্ত থয তাঁরা আপনার পাসষ্টপাট্ম , োষ্টজর চুভক্ত অেবা 
অন্য থোন ব্যভক্তগত সম্পে আপনার োে থেষ্টে ভনষ্টয় থনষ্টবন না।

এইচ-২এ সামধয়ক কৃধষকমমী ধিসাসমূহ

 • আপনাষ্টে েখষ্টনাই থোন েমমী সংগ্হোরী োলালষ্টে এজন্য থোন অে্ম ভেষ্টত হষ্টবনা।

 • আপনাষ্টে অব�্যই ভলভখত এেটি োষ্টজর চুভক্ত থপষ্টত হষ্টব যার িাষা আপভন থবাষ্টঝন৷ 
তাষ্টত ভবতিাভরতিাষ্টব মজরুী, েত ঘটিা োজ, োষ্টজর সময়, সষু্টযাগ-সভুবিাগভুল(পভরবহন, 
বাসস্ান এবং ঘর অেবা রান্নার ব্যবস্াসহ), এবং আপনার থবতন থেষ্টে থয থোন 
ভবষ্টয়াজনগভুল ভলভখত োেষ্টব।

 • ন্যায্য হাষ্টর থবতন পাওয়ার অভিোর আপনার আষ্টে এমন ভে আপভন যভে এষ্টেেটি ভপস 
তো টুেরা প্রভত মজরুীও থপষ্টয় োষ্টেন।

 • আপনার ভনষ্টয়াগেত্ম াষ্টে অব�্যই আপভন থযখান থেষ্টে োষ্টজ আসষ্টেন তার জন্য পভরবহন 
অেবা োষ্টজ আসার িাড়া, অেবা আপনাষ্টে যভুক্তসম্তিাষ্টব খরষ্টচর টাো পভরষ্ট�াি 
েষ্টর ভেষ্টত হষ্টব যখন আপভন োষ্টজর চুভক্ত থমাতাষ্টবে অষ্টি্মেটা োজ েষ্টর থ�লষ্টবন। 
চুভক্ত অনযুায়ী আপনার োজ থ�ষ হষ্টয় থগষ্টল, আপনার ভনষ্টয়াগেত্ম াষ্টে আপভন থযখান 
থেষ্টে এষ্টসভেষ্টলন থসখাষ্টন থ�রৎ যাবার ব্যবস্া েষ্টর ভেষ্টত হষ্টব অেবা তার খরচ ভেষ্টত 
হষ্টব৷ আপনার ভনষ্টয়াগেত্ম াষ্টে হয়ত আপনার োষ্টজর প্রেম সপ্াষ্টহই আপনার আসার 
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পরাম�্ম: আপনার ভনষ্টয়াগেত্ম াষ্টে যোসমষ্টয়ই আপনার প্রাপ্য পভরষ্ট�াি েরষ্টত হষ্টব। 
যকু্তরাষ্ট্রে এটা খবুই সািারর রীভত, েমমীরা েইু সপ্াহ অন্তর মাইষ্টন পায়৷

এবং ভিসার খরচাপাভত আপনাষ্টে থ�রৎ ভেষ্টত হষ্টব যভে থেখা যায় থয আপনার উপাজ্ম ন 
থেষ্টে খরচ বাে ভেষ্টল থযটা োষ্টে থসটা মাভে্ম ন যকু্তরাষ্ট্রের ন্ূযনতম থবতষ্টনর থেষ্টে েম৷ 
আপনাষ্টে ভনষ্টয়াগেত্ম া প্রেত্ত বাসস্ান থেষ্টে েম্মস্াষ্টন ভবনামষু্টল্য থপৌঁষ্টে থেবার োভয়ত্বও 
আপনার ভনষ্টয়াগেত্ম ার৷

 • আপভন এইচ-২এ ভিসার সাষ্টে যকু্ত যত োজ েষ্টরষ্টেন তার উপাজ্ম ন থেষ্টে যকু্তরাষ্ট্রের 
থসাস্যাল ভসভেউভরটি এবং থমভডষ্টেয়ার ের থেষ্টে আপভন অব্যাহভত পাষ্টবন৷

 • সািারনত, আপনার ভনষ্টয়াগেত্ম াষ্টে অব�্যই চুভক্তর পষু্টরা সময়োষ্টল আপনাষ্টে 
েম্মভেবসগভুলর ৩/৪ িাষ্টগর সমপভরমান সব্মষ্টমাট সংখ্যে ঘটিার োষ্টজর সষু্টযাগ ভেষ্টত 
হষ্টব।

এইচ-২ধব সামধয়ক অ-কৃধষকমমী ধিসা

 • আপনাষ্টে েখষ্টনাই েমমী সংগ্হোরী োলালষ্টে টাো ভেষ্টত হষ্টবনা৷

 • আপনাষ্টে অব�্যই এেটি ভলভখত োষ্টজর ভনষ্টে্ম�নামা থপষ্টত হষ্টব যার িাষাটি আপভন 
থবাষ্টঝন৷ তাষ্টত ভবতিাভরতিাষ্টব তে্য থেওয়া োেষ্টব মজরুী, েত ঘটিার োজ, েখন থেষ্টে 
েখন, সষু্টযাগ-সভুবিা (যাতায়ষ্টতর ব্যবস্া, বাসস্ান এবং খাওয়া-োওয়া অেবা রান্নার 
ব্যবস্া), এবং আপনার থবতন থেষ্টে থোন অে্ম থেষ্টট থনওয়ার ভবষয়গভুল সম্পষ্টে্ম ৷

 • সািারনত, আপনার ভনষ্টয়াগেত্ম াষ্টে অব�্যই আপনাষ্টে সব্মষ্টমাট তত ঘটিার সমসংখ্যে 
োষ্টজর সষু্টযাগ ভেষ্টত হষ্টব যা েমপষ্টষে প্রভত ১২ সপ্াহ সময়োষ্টলর েম্মভেবসগভুলর ৩/৪ 
হয়।

 • ন্যায্য হাষ্টর থবতন পাওয়ার অভিোর আপনার আষ্টে এমনভে আপভন যভে ভপস বা টুেরা 
প্রভত হাষ্টর মজরুীও পান।

 • আপনার ভনষ্টয়াগেত্ম াষ্টে অব�্যই ভবষ্টেষ্ট�র থযখান থেষ্টেই আপভন োষ্টজ আসনু না থেন 
থসই পভরবহন খরচ অেবা থসটার িাড়া এবং থখারাভে ভেষ্টত হষ্টব আপনার চুভক্তর 
অষ্টদ্্মে সময় পূর্ম হবার সময়োষ্টলর মষ্টি্যই৷ তাোড়াও, আপনার ভনষ্টয়াগেত্ম াষ্টে অব�্যই 
আপনার বাভড় থ�রৎ যাবার পভরবহন খরচ থখারাভেসহ ভেষ্টত হষ্টব যভে আপভন চােরীর 
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থময়াে পূর্ম েষ্টর োষ্টেন, অেবা থোন োরষ্টন আপনার অনষু্টমাভেত চােরীর থময়ােোল 
থ�ষ হবার আষ্টগই আপনার ভনষ্টয়াগেত্ম া েতৃ্মে আপভন োঁটাই হষ্টয় থগষ্টল৷ আপনার 
ভনষ্টয়াগেত্ম াষ্টে হয়ত আপনার আসার এবং ভিসার খরচ-পাভত োষ্টজর প্রেম সপ্াষ্টহই 
আপনাষ্টে ভেষ্টত হষ্টত পাষ্টর যভে থেখা যায় থয উপাজ্ম ন থেষ্টে খরচ বাে ভেষ্টল যা োষ্টে 
থসটা যকু্তরাষ্ট্রের ন্ূযনতম থবতষ্টনর থেষ্টে েম৷

কজ-১ দি্বনােমী ধবধনময় ধিসা

 • আপনার অনষু্টমাভেত ভড এস-২০১৯-এ বলা আষ্টে আপনার োয্মক্রষ্টমর তাভরখগভুল, 
ভবভনমষ্টয়র থশ্ররীভবিাগ, আপনার ব্যয়িার বহনোরীর নাম, এবং থযখাষ্টন আপনার 
ভবভনময় োয্মক্রম হষ্টব থসখানোর ভনমন্ত্ররোতা থে৷

 • আপনার ব্যায়িার বহনোরীষ্টে সব ভেেু সঠিেিাষ্টব বভুঝষ্টয় বলষ্টত হষ্টব, খরচ,�ত্মসমহূ, 
এবং-আপনার ভবভনময়-োয্মক্রষ্টমর ভবভি-ভনষ্টষিগভুল।

গ্ীষ্মকািীন কম্বভ্রমণ

 • আপনার োজ যভে আষ্টগই ঠিে েরা না োষ্টে, তষ্টব আপনার যকু্তরাষ্ট্রে থপৌঁেষ্টনার পর 
আপনার ব্যায়িার বহনোরীষ্টে অব�্যই আপনাষ্টে োজ খুষঁ্টজ ভেষ্টত সাহায্য েরষ্টত হষ্টব৷

ধিক্ষানবীি অেবা প্রধিক্ষণােমী

 • আপনার ব্যায়িার বহনোরীষ্টে সামনা-সামভন আপনার সাষোৎোর ভনষ্টত হষ্টব, 
থটভলষ্ট�াষ্টন, অেবা ওষ্টয়ব ে্যাষ্টমরার মাি্যষ্টম।

 • আপনার ব্যায়িার বহনোরীষ্টে অব�্যই এেটি ভ�ষোনবী� অেবা প্রভ�ষেরােমী অন্তিু্মক্তেরর 
পভরেল্পনা (ভডএস-৭০০২) আপনাষ্টে ভেষ্টত হষ্টব, এবং তার মষ্টি্য ভলভখতিাষ্টব োেষ্টব 
আপভন থয থবতন পাষ্টবন থসটি এবং এই োয্মক্রষ্টমর প্রভ�ষেরগত উষ্টদে�্যাবলীর সারাং�৷ 
আপনাষ্টে অব�্যই সপ্াষ্টহ অন্তত ৩২ ঘটিার োজ ভেষ্টত হষ্টব।

 • আপনার ব্যয়িার বহনোরীষ্টে আপনার সমেুয় খরচ এবং প্রষ্টেয় অে্ম যা ভেষ্টত হষ্টব 
থসগভুলসহ যকু্তরাষ্ট্রে আপনার বসবাসোলীন আনমুাভনে খরষ্টচর এেটি ভলভখত ভববরর 
আপনাষ্টে ভেষ্টত হষ্টব৷

 • ব্যায়িার বহনোরীষ্টে ভনভচিত েরষ্টত হষ্টব থয আপনার ভচভেৎসা বীমা আষ্টে, যভেও 
আপনার ব্যায়িার বহনোরীষ্টে আপনাষ্টে এই বীমা অেবা তার খরচ ভেষ্টত হষ্টবনা৷

প্রি্যাবাধসকা

 • আপনার ভনমন্ত্রাতা পভরবারষ্টে অব�্যই আপনাষ্টে সাহায্য েরষ্টত হষ্টব থোন প্রভতঠিাষ্টন উচ্চ 
মাি্যভমে লিাষ্টস তাভলোিুক্ত েষ্টর থেয়ায় এবং $৫০০ ডলার পয্মন্ত থসসব লিাষ্টসর খরচ 
বহন েরায়।

 • আপনার ভেষ্টন ১০ ঘটিা অেবা সপ্াষ্টহ ৪৫ ঘটিার থবভ� োজ েরার প্রষ্টয়াজন নাই৷

 • আপনার সাষ্টে এবং ভনমন্ত্রাতা পভরবাষ্টরর সাষ্টে আপনার উপষ্টেষ্টার ভনয়ভমত থযাগাষ্টযাগ 
রাখা আব�্যে।



আপনার অন-অধিবাসী ধিসা
অন-অভিবাসী বা অভিবাসনভবহীন ভিসা হষ্টচ্ছ যকু্তরা্রে সরোষ্টরর এেটি েভলল যা অনমুভত 
প্রোন েষ্টর থযসব ব্যভক্ত যকু্তরা্রে ভ্রমষ্টর এষ্টস এেটি ভনভে্মষ্ট উষ্টদেষ্ট�্য োেষ্টত চায়, যার 
মষ্টি্য অন্তিু্মক্ত োষ্টে োজ, পড়া-থলখা, বা থোন সাংসৃ্ভতে ভবভনময় োয্মক্রষ্টম অং� গ্হর। 
আপনাষ্টে ভবষ্টেষ্ট� থোন মাভে্ম ন যতুরাষ্ট্রের েতূাবাষ্টস অেবা েনস্ুযষ্টলষ্টট ভিসার জন্য আষ্টবেন 
েরষ্টত হষ্টব৷ আপভন এেবার যখন অন-অভিবাসী ভিসাটি থপষ্টয় যাষ্টবন তখন আপভন যকু্তরাষ্ট্রে 
থযষ্টত পারষ্টবন এবং থসখাষ্টন এেজন অভিবাসন েম্মেত্ম ার সামষ্টন থসটি উপস্াপন েরষ্টবন 
প্রষ্টব�াভিোর লাষ্টির জন্য। আপনার ভিসার থময়াে থ�ষ হষ্টয় ভগষ্টয় োেষ্টল যকু্তরাষ্ট্রে পনুঃপ্রষ্টব� 
েরার আষ্টগ এেটা নতুন ভিসা েরাষ্টত হষ্টব৷

আপনার যকু্তরাষ্ট্রে প্রষ্টব� অভিোর পাওয়ার পর, এেজন অভিবাসন 
েম্মেত্ম া আপনার পাসষ্টপাষ্টট্ম  োপ ভেষ্টয় প্রষ্টবষ্ট�র তাভরখ, থোন থশ্ররীর 
প্রষ্টব� অভিোর এবং “অনষু্টমাভেতিাষ্টব োেবার থ�ষ ভেন” ভলষ্টখ 
থেষ্টবন৷ আপনাষ্টে আই- ৯৪-এ “অনষু্টমাভেত িাষ্টব োেবার থ�ষ 
ভেন” থেওয়া তাভরষ্টখর মষ্টি্যই যকু্তরা্রে থেষ্টড় থযষ্টত হষ্টব যাষ্টত আপনার 

প্রষ্টব� অভিোর আইনসঙ্গত োষ্টে, যভে না থময়াে বাড়াষ্টনার জন্য ইউ এস ভসটিষ্টজন�ীপ এবং 
ইভমষ্টগ্�ন সাভি্ম ষ্টসর োষ্টে আষ্টবেন েষ্টর োষ্টেন৷ এইখাষ্টন থগষ্টল আপনার আই-৯৪ এর নেী 
থেখষ্টত পাষ্টবন https://i94.cbp.dhs.gov.

পরাম�্ম: আপনার ভ্রমষ্টরর আষ্টগ, জরভুর োগজ-পরে, ভবষ্ট�ষ েষ্টর আপনার পাসষ্টপাট্ম , 
ইউ এস ভিসা, আপনার চােরীর চুভক্ত, এবং অভতভরক্ত অন্য থোন পভরচয়-পরেমলুে 
োগজ-পষ্টরের েটুি েষ্টর েভপ েরষ্টবন৷ েভপর এেটি থসট আপনার থেষ্ট� ভবশ্তি োররু 
োষ্টে থরষ্টখ থেষ্টবন, এবং অন্যটি ভনষ্টজর সাষ্টে ভনষ্টয় যাষ্টবন৷

প্রেম নাম
ভিসা থোোয় 
থেওয়া হষ্টয়ভেল আপনার 

জন্ম তাভরখ

“থময়াে উত্তীষ্টন্মর 
তাভরখ” হষ্টচ্ছ যকু্তরাষ্ট্রে 
প্রষ্টব� েরার জন্য 
এই তাভরখটি আপনার 
থ�ষ ভেন থযভেন পয্মন্ত 
এই ভিসাটি ব্যবহার 
েরা যাষ্টব। এর সাষ্টে 
যকু্তরাষ্ট্রে েত ভেন 
োেষ্টত পারষ্টবন তার 
থোন সম্বধে নাই৷

“এষ্টনাষ্টটসন”/ “টীো”: 
এষ্টত হয়ত আপনার 
ভিসা সম্বষ্টধে অভতভরক্ত 
তে্য থেওয়া আষ্টে৷ 
উোহররস্রপু, থোন 
ভ�ষোেমী ভিসাষ্টত, 
আপনার SEVIS নম্বর 
এবং আপনার সু্ষ্টলর 
নাম থেখাষ্টত পাষ্টর৷

“R” মাষ্টন “সািারর পাসষ্টপাট্ম ”৷ 
“লিাস” হষ্টচ্ছ ভিসার িরর৷

“M” মাষ্টন 
আপভন যকু্তরাষ্ট্রে 
অষ্টনেবার 
প্রষ্টব�াভিোর 
চাইষ্টত পাষ্টরন৷ 
এখাষ্টন থোন 
সংখ্যা থেওয়া 
োেষ্টল আপভন 
ততবার 
প্রষ্টবষ্ট�র জন্য 
আষ্টবেন েরষ্টত 
পাষ্টরন৷

থ�ষ্টষর নাম
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আদম পাচার
আেম পাচাষ্টরর ভ�োরষ্টের সরুষো এবং থসবা পাওয়ার অভিোর আষ্টে, এবং হয়ত ভেেু 
সরোরী সষু্টযাগ সভুবিার জন্য উপযকু্ত হষ্টবন৷ আেম পাচার এেটি অপরাি যার মাি্যষ্টম থোট 
থেষ্টল-থমষ্টয়ষ্টের উপর সষু্টযাগ গ্হর েরা হয় বাভরভজ্যে থযৌনভক্রয়া েভরষ্টয়, প্রাপ্ বয়স্ষ্টেরও 
থজারপূব্মে, ভমে্যা বষ্টল এবং েমন নীভতর মাি্যষ্টম বাভরভজ্যে থযৌনভক্রয়া েভরষ্টয় এবং থযষ্টোন 
মানষুষ্টে বলপূব্মে ইচ্ছার ভবরষু্টদ্ খাটিষ্টয়৷ এই িরষ্টরর স্াে্মসািেরা, যাষ্টের মষ্টি্য োেষ্টত পাষ্টর 
শ্রভমে পাচারোরী, থব�্যাগষৃ্টহর োলাল, এবং বাভরভজ্যে থযৌনভক্রয়ার খভরদোর এষ্টেরষ্টে থ�ৌজোভর 
মামলাষ্টত অভিযকু্ত েরা যায় থেন্দীয় এবং অঙ্গ-রাষ্টজ্যর আেম পাচার-ভবষ্টরািী আইন 
অনসুাষ্টর৷ শ্রভমে পাচারোরী এবং থযৌনেমমী পাচারোরীষ্টের থ�ৌজোভর মামলায় অভিযকু্ত েরা 
যায় এবং এমনভে তারা থেওয়াভন মামলারও সন্মভুখন হষ্টত পাষ্টর৷ ভন্ ভলভখত সংষ্টেতগভুল 
আেম পাচাষ্টরর সতে্ম বাত্ম া হষ্টয় উঠষ্টত পাষ্টর৷

হুমধক এবং িয়

পাচারোরী এবং তাষ্টের সাহায্য েষ্টর যারা তারা হুমভে এবং ভবভিন্ন িীভত প্রে�্মে োজ েষ্টর 
োষ্টে যাষ্টত আপনাষ্টে এবং অন্যষ্টের িয় থেভখষ্টয় পালাবার থচষ্টা োমায়৷ উোহররস্রপু:

 • মারষ্টিার, �ারীভরে অত্যাচার, অেবা থযৌন-উৎপীড়ন;

 • মারষ্টিাষ্টরর, �ারীভরে অত্যাচাষ্টরর, থযৌন-উৎপীড়ষ্টনর হুমভে;

 • থোন েমমীষ্টে তালাবধে েষ্টর আটে রাখা অেবা তার েম্মস্ল বা বাভড় থেষ্টড় যাওয়া 
থেষ্টে ভনবতৃ্ত েরা;

 • আপভন চষ্টল যাবার থচষ্টা েরষ্টল, েবূ্ম্যবহাষ্টরর জন্য অভিষ্টযাগ েরার থচষ্টা েরষ্টল, 
েতৃপষ্টষের োষ্টে নাভল� েরার থচষ্টা েরষ্টল অেবা সাহায্য চাইবার থচষ্টা েরষ্টল আপনার 
অেবা আপনার পভরবারষ্টে ষেভত েরার হুমভে;
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পরাম�্ম: যকু্তরাষ্ট্রে থপৌঁেষ্টনার পর, আপনার পাসষ্টপাট্ম  এবং অন্যান্য ভ্রমষ্টনর োগজ থোন 
ভনরাপে জায়গায় রাখষ্টবন যাষ্টত ইচ্ছামত থসগভুল থপষ্টত পাষ্টরন৷ আপনার ভনষ্টয়াগেত্ম ার 
জন্য পাসষ্টপাট্ম  ভনষ্টয় থনওয়া থবআইভন বষ্টল গন্য হষ্টব৷



 • আপনাষ্টে ভবতাভড়ত অেবা থগ্প্ার েরা হষ্টব সাহয্য চাওয়ার জন্য এই বষ্টল হুমভে; 
অেবা

 • হুমভে অেবা ষেভত অন্যান্য েমমীষ্টের প্রভত যারা চষ্টল যাবার থচষ্টা েষ্টরভেল, অভিষ্টযাগ 
েষ্টরভেল, ঘটনাটি ভরষ্টপাট্ম  েরষ্টত অেবা সাহাষ্টয্যর জন্য থচষ্টা েষ্টরভেল অেবা হুমভে থয 
থেউ পাভলষ্টয় যাবার থচষ্টা েরষ্টল, তাষ্টে খুষঁ্টজ বার েরা হষ্টব এবং থ�রত আনা হষ্টব৷

কদনা

পাচারোভর, এবং থযসব মানষু তাষ্টের সাহায্য েষ্টর, োভব েরষ্টত পাষ্টর থয আপভন থোন 
শ্রমবহুল োজ, োসত্ব, অেবা বাভনভজ্যে থযৌনভক্রয়া (গভরোবভৃত্ত )েষ্টর থোন থেনা থ�াি 
েরষ্টবন৷ থোন থোন থষেষ্টরে পাচারোরীরাই এই থেনার ভবষয়টি বতরী েষ্টর এবং োয়িার 
আপনার উপর চাভপষ্টয় থেয়৷ শ্রমবহুল োজ, োসত্ব, অেবা বাভনভজ্যে থযৌনভক্রয়া (গভরোবভৃত্ত) 
েষ্টর থোন থেনা পভরষ্ট�াি েরষ্টত বাি্য েরা অেবা চষ্টল যাওয়া থেষ্টে ভনবতৃ্ত েরা থবআইভন 
োজ৷ পাচারোভররা আপনার থেনা’র ভবষয়টিষ্টে ভনষ্টজষ্টের স্াে্ম উদ্াষ্টর ব্যবহার েরষ্টত ভগষ্টয় 
আপনার এই থেনা পভরষ্ট�ািষ্টে আষ্টরা েঠিন েষ্টর তুলষ্টত পাষ্টর এবং এর থেষ্টে আপভন হয়ত 
ভবশ্াস েরষ্টত পাষ্টরন থয ঐ পাচারোরীর োষ্টেই আপনাষ্টে োজ েষ্টর থযষ্টত হষ্টব যত ভেন 
না ঋর থ�াি হয়৷ থেনা’থে ভনষ্টজষ্টের স্াে্ম উদ্াষ্টরর োষ্টজ ব্যবহার েরার উোহররগভুলর মষ্টি্য 
আষ্টে:

 • থয থেনা যভুক্তযকু্ত সমষ্টয়র মষ্টি্য পভরষ্ট�াি েরা েঠিন অেবা অসম্ব এবং থযটা আপনার 
সম্াব্য আষ্টয়র অনপুাষ্টত অস্ািাভবে৷

 • এমন এেটি থেনার োয় আপনার উপর চাভপষ্টয় থেওয়া যাষ্টত আপভন আষ্টগ সন্মভত থেন 
নাই অেবা থয থেনাষ্টত আপভন রাভজ হষ্টয়ভেষ্টলন এটি তার অনপুাষ্টত থবভ�;

 • আপনার উপাজ্ম ন থেষ্টে টাো ভেষ্টয় থেনা পভরষ্ট�াি েরাষ্টত অ-রাভজ হওয়া ;

 • থেনা থ�াষ্টি পাচারোরীর োষ্টে েত ভেন োজ েরষ্টত হষ্টব তা ভনি্মারষ্টর অস্ীেৃভত;

 • পভরবহন, বাসস্ান, খাে্য এবং খরষ্টচর উপর মলূ্য িষ্টর থেনা’র সাষ্টে থযাগ েরা যাষ্টত 
আপভন আষ্টগ থেষ্টে সন্মভত থেন নাই; এবং

 • ভনয়ম িষ্টঙ্গর জন্য, যষ্টেষ্ট উপাজ্ম ন না েরার জন্য, অেবা যষ্টেষ্ট পভরশ্রম, োজ অেবা 
বাভরভজ্যে থযৌনেষ্টম্ম ভলপ্ হষ্টয় অভতভরক্ত উপাজ্ম ন না েরার জন্য জভরমানা অেবা েণ্ড 
আষ্টরাপ৷
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পরাম�্ম: ভবতিাভরতিাষ্টব ভলষ্টখ রাখষ্টবন থযষ্টোন অনপুযকু্ত মন্তব্য এবং/অেবা আপনার 
ভনষ্টয়াগেত্ম া আপনার ভবরষু্টদ্ এমন থোন োয্মেলাপ েষ্টর এবং যভে থোন সাষেী োষ্টে 
তাহষ্টল তাষ্টের নাম এবং থ�ান নম্বর৷



ধনয়ম এবং ধনয়ন্ত্রণ

পাচারোরীরা, এবং যারা তাষ্টের সাহা্য্য েষ্টর, তারা হয়ত ভনয়ম এবং ভনয়ন্ত্রষ্টরর ভবষয়গভুল 
ব্যবহার েরষ্টত পাষ্টর যাষ্টত আপনার এবং অন্যষ্টের চষ্টল যাওয়া, নাভল� েরা, অেবা সাহা্য্য 
চাওয়া েঠিন হষ্টয় পষ্টড়৷ উোহররস্রপু:

 • েম্মস্ল থেষ্টড় যাওয়ার ভবরষু্টদ্ ভনয়ম অেবা োষ্টজর ভবরভতর সময় থোন্ থোন্ জায়গায় 
থযষ্টত পারষ্টবন থসই ভবষষ্টয় েড়া ভবিান;

 • আপনার পাসষ্টপাট্ম , ভিসা, জন্মসনে, অেবা অন্য থোন পভরচয়পরেমলুে নভেসমহূ আপনার 
ভনষ্টজর োষ্টে রাখার ভবরষু্টদ্ ভনয়ম;

 • পয্মাপ্ খাবার, ভনদ্া, অেবা ভচভেৎসা থেষ্টে বভচিত েরা; অেবা

 • আপনার পভরবার, অন্যান্য েমমী, খভরদোর, অেবা োষ্টজর বাইষ্টরর থোন থলােজন, থযমন 
আইন অেবা সমাজষ্টসবা সম্পভে্ম ত েমমীর সাষ্টে থযাগাষ্টযাগ বধে, সীভমত েরষ্টল অেবা 
নজষ্টর রাখষ্টল।

কিাঁকা কদয়া এবং ধমে্যাবিা

পাচারোরী এবং যারা তাষ্টের সাহায্য েষ্টর তারা হয়ত িাপ্াবাভজ এবং ভমে্যার আশ্রয় ভনষ্টত 
পাষ্টর৷ উোহররস্রপু:

 • ভমে্যা প্রভতশ্রুতী: ভে িরষ্টরর োজ, ভেষ্টন েত ঘটিা োজ, োষ্টজর এবং োোর ব্যবস্া, 
অেবা থবতন;

 • আপনাষ্টে খবু িাল এে োষ্টজর প্রভতশ্রুতী ভেষ্টয় তারপর আপনাষ্টে ভেষ্টয় অষ্টনে থবভ� 
ঘটিার োজ েভরষ্টয় থনওয়া, অষ্টনে েঠিন পভরষ্টবষ্ট�, অেবা থয প্রভতশ্রুতী ভেষ্টয়ভেল তার 
চাইষ্টত অষ্টনে েম থবতষ্টন; অেবা

 • িাল োষ্টজর প্রভতশ্রুতী ভেষ্টয় আপনাষ্টে ভেষ্টয় অন্য িরষ্টরর োজ, অন্য থসবা অেবা 
বাভরভজ্যে থযৌনভক্রয়া-েলাপ েরাষ্টনা; এর মষ্টি্য োেষ্টত পাষ্টর এমন োষ্টজর প্রভতশ্রুতী 
থযমন নাভস্মং অি্যাপনার চােভর, তারপর থজার েষ্টর আপনাষ্টে ভেষ্টয় থোন নাভস্মং থহাষ্টম 
এেজন সািারর েমমী ভহষ্টসষ্টব োজ েভরষ্টয় থনওয়া, অেবা থেষ্টলষ্টমষ্টয়র আয়া’র োষ্টজর 
প্রভতশ্রুভত ভেষ্টয় এবং তারপষ্টর থজার েষ্টর ভবভচরে নত্ম ভে ভহষ্টসষ্টব অেবা বাভরভজ্যে 
থযৌনভক্রয়া-েলাষ্টপ বাি্য েরা (গভরোবতৃ্তী)।

 • আপনাষ্টে বলষ্টব থয আপনার থোন অভিোর নাই;

 • আপনাষ্টে বলষ্টব থয আপনাষ্টে থেউ ভবশ্াস েরষ্টবনা অেবা আপভন সাহা্য্য চাইষ্টত থগষ্টল 
আপনাষ্টে ভবতাভড়ত েরষ্টব; অেবা

 • আপনাষ্টে ভমে্যা বলষ্টত বলষ্টব থোন পাচারোভরর পভরচয় ভবষষ্টয়৷

আপনাছক ধক ধবিাধ়িি কছর কদছব �ধদ আপধন এই অি্যাচাছরর কো নাধিি 
কছরন?

যারা অত্যাচার ভবষষ্টয় নাভল� েষ্টর তাষ্টের সরুষো থেবার জন্য নানা োয্মক্রম আষ্টে৷ 
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পরাম�্ম: িাল হয় যভে আপভন যতভেন োজ েরষ্টবন,তার এেটি ভলভখত প্রমার 
রাষ্টখন। এেটি খাতাষ্টত ভলষ্টখ রাখনু থসইসব ভেন ও ঘটিার েো থযসব ভেনগভুলষ্টত োজ 
েষ্টরষ্টেন, েত থবতন থপষ্টয়ষ্টেন, থয থয তাভরষ্টখ থবতন থপষ্টয়ষ্টেন, থবতন থেষ্টে থোন 
টাো থেষ্টট থনওয়া হষ্টয়ষ্টে ভে-না, এবং ভে োরষ্টর থেষ্টট থনওয়া হষ্টয়ভেল, ইত্যাভে।

িারধখ কার্�কিাপ কি ঘন্টা পারধি্রমধক

প্রষ্টব�:  _______________
প্রস্ান:  _______________
সর্্মষ্টমাট:  _____________

প্রষ্টব�:  _______________
প্রস্ান:  _______________
সর্্মষ্টমাট:  _____________

বদনধন্দন কা�্বাবিীর সাপ্তাধহক ধহসাব ধনবন্ধন বইছয়র নমুনা

কমমী: কম্বকি্ব া:

অভিবাসন সম্বষ্টধে আপনার েভুচিন্তা োেষ্টলও, সাহায্য চাইষ্টত িয় পাষ্টবননা৷ আপনার উভচৎ 
থোন এমন ইভমষ্টগ্�ন উভেষ্টলর সাষ্টে পরাম�্ম েরা থয আপনার ভনষ্টয়াগেত্ম ার জন্য োজ 
েষ্টরনা৷

আপভন যভে মষ্টন েষ্টরন থয আপভন আেম পাচাষ্টরর অেবা অন্য থোন গরুতুর অপরাষ্টির 
ভ�োর হষ্টয়ষ্টেন, এর অন্তিু্মক্ত িষ্মর অেবা থযৌন অত্যাচার, আপভন হয়ত অন্য িরষ্টরর 
অভিবাসনহীন অবস্াষ্টনর জন্য উপযকু্ত হষ্টবন, থযমন “টি” (ট্্যাভ�ভেং/আেমপাচাষ্টরর ভ�োর) 
অেবা “ইউ” (আেম পাচার অেবা অন্যান্য গরুতু্বপূর্ম অত্যাচাষ্টরর ভ�োর) অন-অভিবাসী 
তো অভিবাসনহীন অবস্ান অেবা যকু্তরাষ্ট্রে সামভয়েিাষ্টব োোর ভিন্নতর অনমুভত৷ 
এই অন-অভিবাসী অবস্ানগভুলর সভৃষ্ট েরা হষ্টয়ষ্টে ভ�োর তো প্রতাভরত থলােষ্টের সরুষো 
থেবার জন্য৷ যকু্তরাষ্ট্রে অষ্টনষ্টেই “টি” অেবা “ইউ” অন-অভিবাসী অবস্াষ্টনর ভবষষ্টয় অবগত 
নন এবং হয়ত থসই সব থলােষ্টের ভবষষ্টয় আপনাষ্টে বলষ্টত হষ্টব তাষ্টের োষ্টে, যারা আপনাষ্টে 
সাহায্য েরষ্টে৷

মানব পাচাছরর ধিকাররা ধক িরছণর কসবা কপছি পাছর?

 • যকু্তরাষ্ট্রে মানব পাচাষ্টরর ভ�োররা সষু্টযাগ-সভুবিা, থসবা এবং অভিবাসষ্টন োড় পাওয়ার 
জন্য উপযকু্ত হষ্টত পাষ্টর থেন্দীয় অেবা অঙ্গ-রাষ্টজ্যর োয্মক্রম অনযুায়ী৷ অষ্টনে সংস্া 
থেষ্টে এইসব সষু্টযাগ-সভুবিা থযমন, ভচভেৎসা/োঁষ্টতর যত্ন, মানভসে ভচভেৎসা, বাসস্ান, 
অভিবাসষ্টনর জন্য বা অন্যান্য েরোষ্টর আইনী সাহায্য, চােরী থপষ্টত সাহায্য, এবং 
সরোরী সষু্টযাগ-সভুবিাসমহূ থপষ্টত সাহায্য েষ্টর৷



এই পভুতিোটি বতরী হষ্টয়ষ্টে, William Wilberforce Trafficking Victims Protection 
Reauthorization Act of 2008, Public Law 110-457 িারা ২০২ অনযুায়ী

এই ওছয়ব সাইছট কগছি আরও িে্য পাছবন এই ধবষছয়:

ভন্ ভলভখত ওষ্টয়ব সাইটসমহূ ইংষ্টরভজষ্টত থেওয়া

 • ভিসার আবেদন পদ্ধভি এেং আপনার ইউ এস ভিসা: usvisas.state.gov

 • আেমপাচার: www.state.gov/j/tip

 • থজ-১ ভিসা ভবভনময় োয্মক্রম: j1visa.state.gov

 • সমষ্টযাগ্যতা, এবং আপনার থয অভিোর আষ্টে েম্মস্ষ্টল, জাভত, বর্ম, িম্ম, স্তী অেবা 
পরুষু (গি্ম িাররসহ), থোন থেষ্ট�র মানষু, বয়স (৪০ ভে তার উষ্টদ্্ম) ভবেলাঙ্গতা 
অেবা বং�ানগুভতে তষ্টে্যর জন্য, ববষম্য থবাি না েরা এবং এেটি ববষষ্টম্যর অভিষ্টযাগ 
আোলষ্টত থপ� েরষ্টত হষ্টল: www.eeoc.gov

 • আপনার েম্মস্ষ্টল ভনরাপত্তার অভিোর, অেবা আপভন যভে মষ্টন েষ্টরন থয আপনার 
োজটা ভবপজ্জনে এবং আপভন এেটি পভরে�্মন অনষু্টরাি েরষ্টত চান: www.osha.gov

 • আপনার বষ্টেয়া থবতন আপনার ভনষ্টয়াগেত্ম ার োে থেষ্টে ভে েষ্টর থপষ্টত পাষ্টরন: 
webapps.dol.gov/wow

 • ন্যায্য থবতন পাবার অভিোর, তার সাষ্টে থবতন ভবষষ্টয় অভিষ্টযাগ ভেিাষ্টব েরষ্টবন: 
www.dol.gov/WHD/immigration

 • আপনার নাগভরেত্বগত অবস্ান ভনষ্টয় ববষম্য থবাি না েরার অভিোর এবং এ ভবষষ্টয় 
ববষষ্টম্যর অভিষ্টযাগ থপ� েরষ্টত: www.justice.gov/crt/filing-charge

 • অন্যান্য েমমীষ্টের সাষ্টে থযাগ ভেষ্টয় আপনার থবতন অেবা োষ্টজর অবস্ার উন্নভত েরার 
অভিোর, তার সাষ্টে অভিষ্টযাগ ভে েষ্টর থপ� েরষ্টবন: www.nlrb.gov

 • আপনার অভিোরসমহূ, োভয়ত্ব, এবং স্াস্্যবীমা থেষ্টে অব্যাহভত: 
localhelp.healthcare.gov


