
ই�ারিভউেত িনেজেক িব�াসেযাগ�ভােব �মাণ করার জন�
আপনার একিট মা� সুেযাগ রেয়েছ।

অ�াটিন� ফরহাদ �শঠনা ২০২০

এটা খুব ���পূণ� �য একজন ব�ি� িযিন আেমিরকার
বড� াের �পৗ�েছ রাজৈনিতক আ�য় দািব কেরেছন। আ�য়
কম�কত� া( পুিলশ) �য ধরেণর �� িজ�াসা করেবন তার
উ�র �দওয়ার জন� ��িত রাখুন। 

আ�য়দাতা অিফসার (পুিলশ )বা �� ও সীমা�
সুর�াকারীর সােথ সা�াৎকােরর পূেব� রাজৈনিতক আ�য়
�াথ�েক কী ধরেনর �� করা হেব এবং কী ধরেনর ��িত
তার �নওয়া উিচত �স স�েক�  আিম িকছ�  গাইেড� িদি�।

পটভ� িম িহসােব, �য �কউ যু�রাে� রাজৈনিতক আ�য়
�াথ�না করেবন ,তােদর অবশ�ই আ�য় অিফেস �মাণ
করেত হেব �য, তারা তােদর �দেশর বািড়েত িনয�াতেনর
িশকার হেয়েছ এবং তােদর ভয় রেয়েছ ভিবষ�েতও তােদর
উপর পূনরায় িনয�াতন করা হেব।

এই ধরেনর অত�াচার অবশ�ই আেবদনকারীর জািত,
ধম�, জাতীয়তা, িনিদ�� সামািজক �গা��েত সদস�তা বা
রাজৈনিতক মতামেতর কারেণ হেত হেব ।

অথ�ৈনিতক ক� বা সাধারণ অপরাধমূলক সিহংসতা
আ�েয়র �কানও িভি� নয়।



আ�েয়র �কানও িভি� নয়।

 অিধক�, আেবদনকারীেক অবশ�ই �মান করেত হেব
�য �স িনরাপেদ িনেজর �দেশর অন� �কান �ােন �ানা�র
করেত পারেবনা, কারণ �সখােনও তােক খুঁেজ �বর
কের িনয�ািতত করা হেব।

�যমনিট আিম আমার �ােয়�েদর বলিছ: সত� বলুন,
ঘটনা�িলেক �রন ক�ন, �কানও িমথ�া বলেবন না বা
�কানও িমথ�া গ�ও বলেবন না।

সাধারণত,  আ�য় কম�কত� া( আিমিরকান �শাসন) �য ধরেনর
�� িজ�াসা করেত পাের। �যমন:
• আপনার পুেরা নাম এবং জীবনী সং�া�   িববরণ-বয়স,

জ� তািরখ ইত�ািদ।
• আপনার িপতামাতার নাম, িঠকানা এবং যু�রাে�

আ�ীয় বা পিরবািরক ব�ু তােদর �ফান ন�র ,যার সােথ
আপিন থাকেত পােরন ...

• আপিন কীভােব মািক� ন যু�রাে� এেসেছন, আপিন �কান
�দশ�িলর মধ� িদেয় �মণ  কের আিমিরকায় এেসেছন ?

• ���পূন� িবষয়: ঐ সময় আপিন �য �দশ�িলর মধ� িদেয়
�মণ কেরেছন, িবেশষত �মি�েকা, �য়ােতমালা বা হ��রাস,
এই �দশ�েলােত আপেন আ�েয়র আেবদন কের থাকেল,
যিদ তারা আপনােক আ�েয়র সুেযাগ না �দয় তাহেল �সই
িবষয়িট আ�য়কম�কত� া অিফসারেক অবগত ক�ন ।



"এিট খবুই ���পূণ� িবষয়: কারণ মািক� ন সরকার আেবদন
কেরেছ �য, মািক� ন যু�রা� আসার আেগ আ�য়�াথ�েদরেক
এই �দশ�েলােত আ�েয়র অিধকার �দওয়া উিচত "।

•  আপিন িক িনেজর �দেশ �িত�� হেয়েছন?
• খুব সুিনিদ�� হেত হেব- �কন আপিন িনয�ািতত হেলন?

(আরও তেথ�র জন� নীেচ �দখুন) ।
• আপনােক িক শারীিরকভােব আ�মণ করা হেয়িছল?
• আপিন িক আহত হেয়েছন ? 
• আপিন িক শারীিরক ভােব আহত হেয়েছন?
•  �ক আপনােক আ�মণ কেরেছ?
• �কান অ� ব�বহার করা হেয়িছল ?
•  এিট �কান তািরেখ ঘেটিছল- স�ােহর �কান িদনিট িছল ?
•  আপিন িক ডা�ার বা হাসপাতােল �গেয়েছন ?
•  আপিন িক ধরেনর িচিকৎসা িনেয়েছন ?
•  আপিন িক িনেজর আহত এবং �সই আঘােতর স�াব�

কারণ �মাণ কের নিথ(ডাঃ বা হসিপটাল এর কাগজ
প�) �পষ করেত পারেবন ?

• যারা আপনােক আঘাত কেরেছ তােদর নাম িক ?
•  আপনার িব�ে� অন� �কানও ফেলা-আপ �মিক

বা আ�মণ আেছ? 
• আ�মণকারীরা বা অন� �কান ব�ি� িক আ�মণিটর

পের আপনােক খুঁেজিছল?

• অন� �কানও ব�ি� িক আহত হেয়েছন বা আপনার
পিরবােরর অন�ান� সদস�েদর িক �মিক �দওয়া



পিরবােরর অন�ান� সদস�েদর িক �মিক �দওয়া
হেয়িছল? (এখােনও পূেব� উে�িখত ���েলা পুনরায়
িজে�সা করেত পাের)।

• আপিন িক পুিলেশর কােছ িগেয়েছন ?
•  পুিলশ িক কেরেছ বা িক বেলেছ ?
• তারা িক িববৃিত িদেয়েছ ?
• পুিলশ িক তােদর ���ার করার �চ�া কেরিছল যারা

আপনােক আঘাত কেরেছ ?
• িক হেয়িছল?

• আপিন িক িনরাপেদ িনেজর �দেশ িফের �যেত পারেবন ?  
• আপিন িক িনেজর �দেশ অন� �কানও জায়গায় �যেত

পােরন ? �যখােন আপিন িনরাপদ থাকেবন ।
• �কন পারেবন না?
�কবল "তারা আমােক খুঁেজ পােব" এ ধরেনর উ�র িদেবন
না। তারা কীভােব আপনােক খুঁেজ পােব? আপনার �দেশর
আইন�েলা কীভােব কাজ কের তা ব�াখ�া ক�ন?

• �কন আপিন িনয�ািতত হেলন ?
• এটা িক আপনার জািত িনেয়?
• এটা িক আপনার ধম� িনেয়?
• এটা িক আপনার রাজৈনিতক মতামেতর কারেন ?



• এিট িক িনিদ�� সামািজক �েপ আপনার সদস�তার
কারেন হেয়িছল ?

•  এিট িক আপনার জাতীয়তার কারেন হেয়িছল ?
• আপনােক �য কারেন িনপীড়ন করা হেয়িছল তার সম�

কারণ�িল তািলকাভ�� ক�ন। পের অিভেযাগ করেবন
না �য,আপনার আ�য় কম�কত� ােক আপনার পুেরা গ�
বলার সুেযাগ হয়িন। আপিন িক ধরেনর ভয় �পেয়েছন �য,
আপিন যিদ আপনার �দেশ িফের যান  তেব আপনােক
িনয�াতন করা হেব ?

•  কারা আপানােক িনয�াতন করেব ?
• িকভােব আপানােক িনয�াতন করেব ?
•  তারা আপনােক িক করেব ?

সাধারণ উপেদশ:

পিরেশেষ, আিম আপনােদর বলিছ এই কথাটা খুব ভাল
ভােব মেন রাখেবন। যিদ আপিন �দাভাষীর কথা  বুঝেত না
পােরন, অথবা �দাভাষী বা আ�য়দানকারী অিফসােরর সােথ
�টিলেফােন কথা বলার সময় সংেযাগ িবি�� হেয় পেড় এবং
আপিন তােদর কথা পুেরাপুির বা সিঠকভােব �নেত বা বুঝেত
না পােরন, তাহেল আ�য় কম�কত� ােক অিবলে� জানােত
পােরন। আপিন �কবল মা� একিট সুেযাগ পােবন িনেজেক
�মান করােনার জন� ,আপিন যিদ এই সুেযাগিট �গালমাল
কেরন, তেব আপিন পের অিভেযাগ করেত পারেবন না �য,
আপিন অিফসােরর কথা �শােননিন বা আপিন �দাভাষীর
কথা বুঝেত পােরনিন। 
"এই িবষয় �েলা আ�েয়র ইনটারিভউর (সা�াৎকােরর)
সময় দািব ক�ন"।



সময় দািব ক�ন"।
 বত� মােন �য �দাভাষী আেছ, আপিন যিদ তার কথা বুঝেত না
পােরন এবং িতিন যিদ সিঠকভােব অনুবাদ করেত না পাের
তাহেল আপিন ভােলা একজন �দাভাষীর আেবদন ক�ন।

এই সময়িট আপনার জন� খুবই ���পূন� সময়। ই�ারিভও
�দওয়ার আেগ আপনার যিদ �কানও অ�াটিন�র সােথ �দখা
করার �েয়াজন বা কারও কাছ �থেক পরামশ� �নওয়ার
�েয়াজন হয় তেব অিতির� সময় চান।
আিম বলিছ, এখন চ�পচাপ থাকার সময় নয়। এটাই একমা�
সময়।িনেজেক র�া করার এবং যু�রাে� আ�েয়র আেবদন
করার অিধকারিট র�া করার। সুতরাং িচ�া ভাবনা কের
সম� �ে�র উ�র িদেবন। 

অ�াটিন� ফরহাদ �শঠনা ২০২০

ফরহাদ �শঠনা, ২৫ বছেররও �বিশ সময় ধের আইন অনুশীলন
করেছন। ১৯৯০ সােল িতিন িজ.িড এবং ১৯৯১ সােল িতিন
এম.িব.এ. �শষ কেরন আ�েনর িব�িবদ�ালয় �থেক। ১৯৯৬
সাল �থেক িতিন ওিহওর আকরেনর আ�ন িব�িবদ�ালেয়র
অিভবাসন িবষয় আইেনর অধ�াপক িহসােব তার কম� জীবন
�� কেরন। �সখােন িতিন িনেজর ইিমে�শন পাঠ� বইিট িলেখন
এবং অনুশীশনও �� কেরন।
অ�াটিন� �শঠনা অব�াহত আইনী িশ�া এবং িবিভ� অিভবাসন
স�িক� ত িবষেয় �পশাদার িবকাশ �সিমনাের িনয়িমত িতিন
ব�ৃতা কেরন এবং িতিন অিভবাসন িনেয় অনুশীলন  বা
ওকালিত কেরন এবং িতিন িনেজেক �ছাট ব�বসা- বািণেজ�র



মেধ� সীমাব� �রেখেছন। িতিন িশ�কতা এবং ��া-�বােনা
পিরেষবার জন� ���ে�র পুর�ার িজেতেছন। �সাওয়াইগা
ফলস, অ�া�ন এবং িনউ িফলােডলিফয়া, ওহাইওেতও তার
িনজ�  অিফস আেছ, অ�াটিন� �শঠনা সম� ধরেণর অিভবাসন
মামলায় �ােয়�েদর �ফডােরল এেজি� এবং �দশব�াপী
অিভবাসন আদালেতর সামেন �িতিনিধ� কেরন। একজন
�াইেভট পাইলেটর মত ফরহােদর ল� ওহাইওর ৮৮ িট
িবমানব�র�িলর �িতিটেত উড়াল �দওয়া।

আপিন আপনার সাধারণ ইিমে�শন স�ৃ� ���িল
"AttorneySethna@immigration-
america.com" এই ইেমইেল ��রণ করেত পােরন ।
যথাস�ব আমরা আপনার ���েলার উ�র
�দওয়ার �চ�া করব।
�যাগােযাগ: (330) -384-8000.
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