
অভিবাসন 
পভিষেবাষে 
াভিয়া্ভে

আপনাি অভিকাি 
সম্পষকি্ জানুন! 

আমাষেি অভিবাসী সম্পি্োয়গুভি New 
York State-এি সমৃে্ি সাংস্কৃভেক 
পভিকাঠাষমাি একভি গুিুেব্পূরি্ অংশ। 
োষেি অষনক দেভনক অবোষনি ফষি 
আমাষেি ষস্িি দবভিেি্য্, অজি্ন এবং 
সুষযাষগি ভেক ভেষয় ভবষশব্ি িাজিানী 
ভিসাষব সব্ীকৃভে ষপষয়ষে। 
েুিি্াগয্কি্ষম, বিু অভিবাসী যািা 
আইনেিাষব োষেি অভিবাসষনি ভস্িভে 
ষযাগয্ কিষে িান। োিা পি্োিক 
ইভমষগি্শন পভিষেবা সিবিািকািীষেি 
ভশকাি িন। এি পভিরভে িয়াবি িষে 
পাষি। 
এই পি্িািপেি্ভি আপনাষক আইষনি 
আওোয় আপনাি অভিকাি ও ভবকি্পগুভি 
সম্পষকি্ জানাষনাি জনয্ ভিজাইন কিা 
িষয়ষে এবং আমিা এই েিয্ আপনাষক 
ভনিাপে্ো ভেষে বয্বিাি কিব, যখন 
আপভন New York-এ আপনাি িভবেয্ে 
দেভি কিষবন।
 ভবনীে,

ভিয় ভনউ ইয়কি্বাসী,

ভনউ ইয়কি্ ষস্িি অভফস অফ েয্ 
অয্ািভনি্ সািাির নাগভিক অভিকাি বুয্ষিা
আমিা আপনাি অভিবাসন ভস্িভেি ভবেষয় 
ভজজ্ঞাসাবাে কিব না বা আপনাি েিয্ িাগ 
কিব না।

(866) 390-2992
ag.ny.gov

New York State-এি ভনউ আষমভিকান 
িিিাইন
New York State-এ New Americans-ষেি জনয্ 
অভফস েব্ািা পভিিাভিে, োিা অিািজনক 
পি্ভেে্ঠানগুভিষক ষিফাষিি ভেষে পাষি।

(800) 566-7636
newamericans.ny.gov

U.S. নাগভিকেব্ ও অভিবাসন সংকি্ান্ে 
পভিষেবা (USCIS): 

(800) 375-5283
uscis.gov/immigrationpractice

ভবিািভবিাগ (OLAP)-এি আইভন 
পি্ষবশাভিকাি ষপি্াগি্াষমি েপ্েষি যান
ভনখিিায় আইভন পভিষেবা, সব্ীকৃে পি্ভেভনভি 
এবং অনয্ানয্ সব্-সিায়ো সংস্িানগুভিি একভি 
োভিকা ষপষে U.S. 

justice.gov/eoir/office-of-legalaccess-
programs

ভনউ ইয়কি্ ষস্িি বাি অয্াষসাভসষয়শন
nysba.org

আষমভিকান অভিবাসন আইনজীবী সভমভে
aila.org

ভনউ ইয়ষকি্ি 
অয্ািভনি্ ষজনাষিি 
ষিভিভশয়া ষজমস

সংস্িানসমূি

ভনউ ইয়ষকি্ি অয্ািভনি্ 
ষজনাষিি ষিভিভশয়া 
ষজমষসি অভফস



অভিবাসন পভিষেবাষে জাভিয়াভে
অভিবাসন আইন ষবশ জভিি এবং অভিবাসন 
কেৃি্পষক্েি সাষি কিা বিাি সময় অষনষকই 
সািাযয্ িান। েুিি্াগয্কি্ষম, এমন বয্ভক্ে এবং 
সংস্িা িষয়ষে যািা যেিা আইভন োি ষিষয় ষবভশ 
আপনাষক পি্ভেশি্ুভে ষেষব এবং ষয পভিষেবাগুভি 
োিা ভেষে পািষব না োি জনয্ও িাকা ষনষব। 
অভিবাসন সংকি্ান্ে সমসয্ায় আপনাষক সিায়োি 
কিাি জনয্ কাউষক ভনষয়াগ কিাি আষগ, আপনাষক 
এিা বুঝষে িষব ষয ষক আপনাষক সিায়ো কিষে 
পািষব এবং আইনে োিা কী কিষে পাষি।  

অভিবাসন সম্পভকি্ে ভবিাষিি ভবভিন্ন িাষপ ষক 
আপনাি পি্ভেভনভিেব্ কিষে পাষি?

USCIS-এ আপনাি আষবেন সম্পষকি্ বা অভিবাসন 
আোিষেি অভিবাসন পযি্াষিািনাি কাযি্ভনবি্ািী 
েপ্েি (EOIR) এবং অভিবাসষনি আষবেষনি ষবািি্ 
(BIA)-এি সামষন ষকবিমােি্ আপভন, একজন 
অয্ািভনি্ বা ষকানও সব্ীকৃে সংস্িা আপনাি িষয় 
ষযাগাষযাগ কিষে পাষি। USCIS, EOIR, বা BIA-এি 
কাষে ষকান আষবেন বা ভপভিশন ফাইি কিষে িষব ষস 
সম্পষকি্ আপনাি যভে পিামষশি্ি পি্ষয়াজন িয় বা 
এই ভবিাভিক সংস্িাগুভিি ষয ষকানও একভিি সামষন 
ভবিাষিি সময় আপনাি পি্ভেভনভিেব্ কিাি জনয্ 
যভে আপনাি কাউষক পি্ষয়াজন িয়, োিষি এগুভিি 
সিায়ো ভনন:

• একজন িাইষসন্সপি্াপ্ে অয্ািভনি্: 
অয্ািভনি্ বেি্মাষন New York State-এ 
ভনবভন্িে িষয়ষেন ভকনা ো ষেখাি জনয্ 
আপভন iapps.courts.state.ny.us/attorney 
-এ ষযষে পাষিন।

• OLAP েব্ািা সব্ীকৃে পি্ভেভনভিিা USCIS, 
EOIR এবং BIA-এি সামষন আপনাি 
পি্ভেভনভিেব্ কিষে পাষি এবং োষেি 
োভিকা িষয়ষে  justice.gov/eoir/can-
someone-represent-you-eoir-এ

একিভ অিভবাসন সষবা প্িোনকািী কভ?
অন্যান্য অনষক ব্যক্েভ, যােষি অনষক সময় 
অিভবাসন পিভেষবা সিবিািকািীও বিা িয়, োিা 
আপনাকষ শুিুমাে্ি ইমভগ্িষশন ফি্ম পূির কিা বা 
নিভ অনুবাে কিাি মেো ক্িািভক্যাি পিভেষবা েভেষ 
পািষ। অিভবাসন জািভয়ােভি শভকাি িওয়া িষকষ 
আপনাকষ িক্ো কিাি জন্য, New York State 
অিভবাসন পিভেষবা সিবিািকািীেষি নভয়ন্ে্ির কিষ 
এবং কভেু পিভেষবা প্িোন কিা িষকষ োেষি নভেভে্ি 
কিষ। 

একজন অিভবাসন পিভেষবা প্িোনকািীকষ অবশ্যই:
• আপনাষক ইংষিভজষে এবং আপভন বুঝষে পাষিন 

এমন একভি িাোয় িুভক্ে ভেষে িষব, ষযখাষন 
োিা আপনাষক কী পভিষেবা পি্োন কিষব এবং 
োি জনয্ আপনাষক কে িাজি্ কিষব োি 
ভবশে বরি্না িাকষব। িুভক্ে ষয ষকানও সময় 
বাভেি িষে পাষি; 

•  স্পে্ি কষি উষি্িখ কিষে িষব ষয োিা 
অয্ািভনি্ নয় এবং োিা আপনাষক আইভন 
পিামশি্ ভেষে পাষি না;

• সিকাষিি োষয়ি কিা ষয ষকাষনা নভিপষেি্ি 
কভপ আপনাষক ভেষে িষব;

•  আপনাি ষয ষকাষনা আসি নভিপেি্ আপনাষক 
ষফিে ভেষে িষব এবং

•  আপভন োভব কিষি ষকানও ভফ োি়াই আপনাি 
ফাইষিি একভি কভপ ভেষে িষব।

NYS আইনষি প্িোনকািী, একজন অিভবাসন সিকাি 
কখনোই:

• আপনাষক আইভন পিামশি্ ভেষে পাষি না; 
• USCIS, EOIR, BIA অিবা শি্ম েপ্েষিি কাষে 

ষকানও বষকয়া মামিায় আপনাি পি্ভেভনভিেব্ 
কিষে পাষি না;

• আপনাষক অভিবাসন কেৃি্পষক্েি কাষে ভিষপািি্ 
কিাি িুমভক ভেষে পাষি না;

• আপভন অভিবাসন কেৃি্পষক্েি কাে ষিষক ভবষশে 
সুভবিা পাষবন এমন পি্ভেশি্ুভে ভেষে পাষি না;

• আপনাষক অভিবাসন কেৃি্পক্েষক ভমিয্া েিয্ 
ষেওয়াি ভনষেি্শ ভেষে পাষি না অিবা

• অভিবাসন সংকি্ান্ে ভবেষয় আপনাষক সািাযয্ 
কিষে পাষি এমন ষযাগয্ কাউষক ষিফাষিষিি জনয্ 
আপনাি ষিষক িাজি্ ভনষে পাষি না।

আপনভ কোন বভেয়ষ সম্মে িিষন ও স্বাক্েি কিিষন, 
সষ সম্পি্কষ সেি্ক িাকুন।
এমন অনষক অিভবাসন পিভেষবা সিবিািকািী আেষ্, যািা 
আপনাকষ কাজষি পািমভি, িভসা বা অন্যান্য ফিাফি 
ে্িুে পাইয়ষ েষওয়াি োবভ কিষ। এই িিনষি প্িেভশ্িুেভ 
িষকষ সাবিান িাকুন এবং োিা আপনাকষ কী কিেষ 
বিেষ সষ সম্পি্কষ সেি্ক িাকুন। আপনভ কখনওই:

• ফমি্ পূির কিষে সিায়ো কিাি জনয্ ষবভশ ভফ 
ভেষে িাভজ িষবন না;

• ভবস্োভিে িভশে না ষপষয় িাকা ষেষবন না; 
• ফাঁকা আষবেনপেি্ বা ভপভিশষন সব্াক্েি কিষবন 

না অিবা
• ভমষিয্ বা িুি েিয্ িষয়ষে এমন নভিপষেি্ 

সব্াক্েি কিষবন না।

Notario Público জাভিয়াভে ষিষক সেকি্ িাকুন 
অষনক স্পয্াভনশিােী ষেষশই ষকানও Notario Público একজন আইনজীবী িন। United States-এ, 
োিা আইনজীবী নন (যভেও অষনক আইনজীবী একই পভিষেবা ভেষে পাষিন)।

Notaries Public আপনাি পভিিয় ও সব্াক্েি পি্েয্ভয়ে কিষে পাষি (এবং একভি সামানয্ ভফও 
ভনষে পাষি), েষব োিা USCIS, EOIR, বা BIA-এি সামষন আপনাি পি্ভেভনভিেব্ কিষে বা আপনাষক 
আইভন পিামশি্ ভেষে নাও পাষি।


