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OMB কেন্টরা্ল নং 1601-0035 
েময়াদ েশষ হওয়ার তািরখ: 
08/31/2025

েহামলয্ান্ড িসিকউিরিট িডপাটর্েমন্ট-এর 
নাগিরক অিধকার সমব্ন্ধীয় অিভেযাগ

এই নিথিটর উেদ্দশয ্হল িডপাটর্েমন্ট অফ েহামলয্ান্ড িসিকউিরিট (DHS) অিফস ফর িসিভল রাইটস এন্ড িসিভল িলবািটর্জ (CRCL)-এর কােছ DHS 
েপরা্গর্াম এবং কাযর্কর্ম সম্পেকর ্নাগিরক অিধকার/নাগিরক সব্াধীনতার অিভেযাগ দােয়র করেত সহায়তা করা। এই নিথিটর DHS-এর কমর্সংস্থান 
সম্পিকর্ত অিভেযােগর জনয্ বয্বহার করা নয়। একিট অিভেযাগ দােয়র করার জনয্ আপনােক এই নিথিট বয্বহার করেত হেব না; একই তথয ্সহ একিট 
িচিঠই যেথষ্ট। একিট অিভেযাগ দােয়র করার জনয্ আপনােক এই নিথিট বয্বহার করেত হেব না; একই তথয ্সহ একিট িচিঠই যেথষ্ট। সাধারণত, CRCL 
েক যতটা সম্ভব তথয ্পর্দান করা আপনার অিভেযােগর তদেন্ত সহায়তা কের। যিদও, ফেমর্র েকােনা েক্ষতর ্পর্েযা়জন েনই, এবং আপিন েয তথয ্
পর্দান করেবন তা CRCL পযর্ােলাচনা করেব। 
 
CRCL িমশন: 
DHS অিফস ফর িসিভল রাইটস অয্ান্ড িসিভল িলবািটর্জ (িসআরিসএল) েহামলয্ান্ড িসিকউিরিট িবভাগেক সমথর্ন কের কারণ এিট আইেনর অধীেন 
বয্িক্তসব্াধীনতা, নয্াযয্তা এবং সমতা রক্ষা কের জািতেক সুরিক্ষত রােখ। আমরা নাগিরক অিধকার এবং নাগিরক সব্াধীনতার অপবয্বহােরর দািবগুিল 
তদন্ত কির, যােত DHS সুরক্ষা এবং েপরা্গর্ামগুিলেক উন্নত করেত সহায়তা কের। 
 
আপনার িক DHS নাগিরক অিধকার িনেয় বা নাগিরক সব্াধীনতা িনেয় েকানও অিভেযাগ আেছ? আপিন যিদ িবশব্াস কেরন েয DHS কমর্ীরা বা DHS 
েপরা্গর্াম বা কাযর্কলাপ আপনার অিধকার লঙ্ঘন কেরেছ, তাহেল আমরা আপনার কাছ েথেক শুনেত চাইব। এই নিথিট পূরণ করুন, অথবা আমােদর একিট 
ইেমল বা িচিঠ িলখুন। 
 
এই ডকুেমন্টিট অনয্ানয ্ভাষায় www.dhs.gov/file-civil-rights-complaint. ইংেরিজ ছাড়াও অনয ্ভাষায় অিভেযাগ গর্হণ করা হয়। আপিন যিদ ইংেরিজ 
বলেত বা িলখেত না পােরন, তাহেল CRCL-এর কােছ েদাভাষী এবং অনুবাদকেদর অয্ােক্সস রেয়েছ তারা আপনার সােথ েযেকােনা ভাষায় কথা বলেত পােরন। 
একিট DHS েপরা্গর্াম, কাযর্কলাপ, বা নীিতর সােথ সম্পিকর্ত, আপনার িক অিভজ্ঞতা হেয়েছ: 

 • আপনার জািত, জাতীয় উত্স, ধমর্, িলঙ্গ, েযৗন অিভমুখীতা, িলঙ্গ পিরচয়, বা অক্ষমতার উপর িভত্িত কের ৈবষময্ িনেয়? (দর্ষ্টবয্: 
কমর্সংস্থােন ৈবষময্ সম্পেকর ্অিভেযাগ করেত এই ফমর্িট বয্বহার করেবন না; এখােন েদখুন (www.dhs.gov/filing-equal-employment-
opportunity-eeo-complaint) 

 • সীিমত ইংেরিজ দক্ষতার কারেণ DHS বা DHS-সমিথর্ত েপরা্গর্াম, কাযর্কলাপ বা পিরেষবাগুিলেত অথর্পূণর ্অয্ােক্সস অসব্ীকার? 
 • অিভবাসন সংেশাধনাগাের থাকার সময় বা অিভবাসন পর্েযা়েগর িবষয় িহসােব আপনার অিধকার লঙ্ঘন? 
 • মািকর্ন যুক্তরােষ্টর ্পর্েবেশর সােথ সম্পিকর্ত ৈবষময্ বা অনুপযুক্ত পর্শ্ন? 
 • আপনার রাইট টুয্ িডউ পর্েসেসর লঙ্ঘন, েযমন আপনার সময়মত চােজর্র েনািটশ বা আপনার আইনজীবীর কােছ যাওয়ার অিধকার? 
 • নারীেদর িবরুেদ্ধ সিহংসতা আইেনর েগাপনীয়তা শতর ্লঙ্ঘন অিভবাসন অবস্থা-সম্পিকর্ত েগাপনীয়তা পর্েযা়জনীয়তা? 
 • আপনার উপর িক শারীিরক বা অনয ্েকান ধরেনর অতয্াচার হেয়েছ? 
 • DHS েপরা্গর্াম বা কাযর্কলােপর সােথ সম্পিকর্ত অনয ্েকান নাগিরক অিধকার বা নাগিরক সব্াধীনতা লঙ্ঘন, েযিট DHS েথেক আিথর্ক সহায়তা 

পায় এমন একিট সংস্থা বা েপরা্গর্াম দব্ারা ৈবষময্ সহ? 
 
েগাপনীয়তা এবং ছদ্মনাম সম্পেকর ্েনাট: 

 A) আপিন নীেচ আপনার নাম পূরণ না কের েবনামী থাকেত পােরন. যিদও, CRCL আপনার অিভেযাগ তদন্ত করেত সক্ষম নাও হেত পাের যিদ না আপিন 
তদন্ত করার জনয্ যেথষ্ট তথয ্পর্দান কেরন। 

 B) আপনার পিরচয় সহ আপনার পর্দান করা তেথয্র পর্কাশ একিট "জানা পর্েযা়জন" িভত্িতেত হেব, এবং এই নিথর েশেষ েগাপনীয়তা িববৃিতেত 
আেলাচনা করা হেয়েছ। আপিন যিদ নীেচর বাক্সিট েচক কেরন, আমরা আপনার পিরচয় অনয ্অিফেস, DHS-এর মেধয্ বা বাইের পর্কাশ করব না 
(যিদ না এিট অপরাধমূলক অসদাচরণ তদেন্তর জনয্ পর্েযা়জন হয়)। মেন রাখেবন, যিদও, এই বাক্সিট েচক করা অেনক পিরিস্থিতেত আপনার 
উত্থািপত অিভেযাগগুিল তদন্ত করা আমােদর জনয্ কিঠন বা অসম্ভব কের তুলেব৷

আিম চাই না েয CRCL আমার নাম অনয ্অিফেস পর্কাশ করুক, এবং আিম বুিঝ েয এই িসদ্ধান্তিট তদন্তিট চািলেয় িনেয় যাওয়া অসম্ভব 
কের তুলেব।

পর্িতেশােধর িবরুেদ্ধ িনেষধাজ্ঞা সমব্ন্ধীয় েনাট: 
 
েফডােরল আইন CRCL এর কােছ অিভেযাগ কের বা তথয ্পর্কাশ কের এমন একজন বয্িক্তর িবরুেদ্ধ েফডােরল কমর্চারীর দব্ারা 
পর্িতেশাধ েনওয়া িনিষদ্ধ। আপিন যিদ িবশব্াস কেরন েয আপিন বা অনয ্েকউ এই ধরেনর পর্িতেশােধর িশকার হেয়েছন, অনুগর্হ কের 
অিবলেমব ্CRCLCompliance@hq.dhs.gov-এ ইেমল বা েফােনর মাধয্েম 866-644-8369, 866-644-8361 (TTY) এ েযাগােযাগ করুন। 

www.dhs.gov/file-civil-rights-complaint
www.dhs.gov/filing-equal-employment-opportunity-eeo-complaint
www.dhs.gov/filing-equal-employment-opportunity-eeo-complaint
mailto:CRCLCompliance@hq.dhs.gov
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অিভেযােগর তথয্

1. েয বয্িক্তর অিভযুক্ত নাগিরক অিধকার/নাগিরক সব্াধীনতা লঙ্ঘেনর অিভজ্ঞতা রেয়েছ তার সম্পেকর ্তথয ্(আপিন যত টুকু পােরন পূরণ করুন)

নাম:
নাম এবং মধয্ নাম (পর্দত্ত নাম) পদিব (পািরবািরক নাম/উপািধ)

েফান #: েসল/েমাবাইল: বািড়: কমর্েক্ষতর:্ 

িচিঠ পাঠােনার িঠকানা:  
PO বক্স বা রাস্তার িঠকানা িসিট েস্টট িজপ

েদশ (যিদ মািকর্ন যুক্তরােষ্টর্র বাইের হয়)

জন্ম তািরখ (মাস/িদন/বছর): ইেমইল:

এিলেয়ন েরিজেস্টর্শন # (যিদ আপনার কােছ থােক এবং এিট উপলব্ধ থােক):

আপিন এখন সংেশাধনাগাের থাকেল এখােন েচক করুন।

েকান সংেশাধনাগাের? 
সংেশাধনাগােরর নাম সংেশাধনাগােরর িঠকানা

এই অিভেযােগ বিণর্ত সমসয্াগুিলর জনয্ আপনােক একজন অয্াটিনর ্পর্িতিনিধতব ্করেছন িকনা তা এখােন েদখুন। যিদ তাই হয়, অনুগর্হ কের 
অয্াটিনর্র নাম এবং েযাগােযােগর তথয ্পর্দান করুন:

যিদ হয্াঁ হয়, তাহেল নীেচ আপনার তথয ্পর্দান করুন, এবং উপের তােদর তথয ্পর্দান করুন। (অনুগর্হ কের মেন রাখেবন েয আপনােক অবশয্ই েসই 
বয্িক্তর সব্াক্ষিরত িলিখত সম্মিত জমা িদেত হেব যার অিভযুক্ত নাগিরক অিধকার বা নাগিরক সব্াধীনতা লঙ্ঘেনর অিভজ্ঞতা রেয়েছ যােত CRCL 
আপনার কােছ তথয ্পর্কাশ করেত পাের।)

চাকিরর পদ (যিদ থােক):

সংস্থা (যিদ থােক):

পর্েযা়জেন একিট অয্ািডশনাল েপেজ কিন্টিনউ করুন।

3. িক হেয়িছল? (আপনার অিভেযাগিট বণর্না করুন। যতটা সম্ভব িবস্তািরত জানান।)

2. আপিন িক অনয ্েকানও বয্িক্তর হেয় এই অিভেযাগ ফমর্িট পূরণ করেছন?

নাম: 
নাম এবং মধয্ নাম (পর্দত্ত নাম) পদিব (পািরবািরক নাম/উপািধ)

ইেমইল:

েফান #: েসল/েমাবাইল: বািড়: কমর্েক্ষতর:্ 

িচিঠ পাঠােনার িঠকানা:
PO বক্স বা রাস্তার িঠকানা িসিট েস্টট িজপ

েদশ (যিদ মািকর্ন যুক্তরােষ্টর্র বাইের হয়)
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5.  অনয ্কাউেক তািলকাভুক্ত করুন যারা িক ঘেটেছ েদেখেছন বা শুেনেছন। 
 (আপিন যিদ তােদর নাম (গুিল) না জােনন তেব আপিন যত টুকু পারেছন তার িববরণ িদন।)

এটা েকাথায় ঘেটেছ?  
স্থান (উদাহরণসব্রূপ, সংেশাধনাগার, িবমানবন্দর, বা অনয ্অবস্থােনর নাম িদন):

শহর: রাজয্ বা েদশ:

একজন কমর্চারী, িঠকাদার, কমর্কতর্া বা েপরা্গর্ােমর (যতজন আেবদন কেরেছন তা েদখুন):

নাগিরকতব ্এবং অিভবাসন পিরেষবা (USCIS)

কাস্টমস এবং বডর্ার েপরা্েটকশন (CBP)*

কাস্টমস অিফসার

বডর্ার পয্াটর্ল এেজন্ট

েফডােরল ইমােজর্িন্স ময্ােনজেমন্ট এেজিন্স (FEMA)

ইিমেগর্শন অয্ান্ড কাস্টমস এনেফাসর্েমন্ট (ICE)   

িসেকর্ট সািভর্স (USSS)

পিরবহন িনরাপত্তা পর্শাসন (TSA)*

U.S. েকাস্ট গাডর্ (USCG)

অনয্ানয ্(িনিদর্ষ্ট করুন):

িনিশ্চত নয়

নন- DHS কমর্চারী DHS-এর কতৃর্েতব্র অধীেন কমর্রত 
(েযমন, 287(g) অিফসার) (িনিদর্ষ্ট করুন):

*যিদ আপনার অিভেযাগ একিট িবমানবন্দর, েটর্ন েস্টশন, বা বডর্ার কর্িসং-এ িস্কর্িনংেয়র ঘটনা সম্পেকর ্হয়, তাহেল আপিন িডপাটর্েমন্ট অফ 
েহামলয্ান্ড িসিকউিরিটর টর্ােভলার িরেডর্স ইনেকায়াির েপরা্গর্াম (DHS TRIP)-এর কােছও অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন। www.dhs.gov/trip-এ যান।

নাম (বা অনয্ানয ্তথয,্ েযমন, সংস্থা):

েফান #:  ইেমইল:

িজপেস্টট   িসিট PO বক্স বা রাস্তার িঠকানা
িচিঠ পাঠােনার িঠকানা:

নাম (বা অনয্ানয ্তথয,্ েযমন, সংস্থা):

এিট কখন ঘেটেছ? যিদ এই মূহুেতর ্এিট চলেছ, তাহেল সমসয্া কখন শুর ুহেয়েছ তা িনেদর্শ করুন। (যিদ এিট একািধক তািরেখ ঘেট থােক তেব সমস্ত 
তািরখ তািলকাভুক্ত করুন):

4. এিট কার সম্পেকর?্

িচিঠ পাঠােনার িঠকানা: 
PO বক্স বা রাস্তার িঠকানা িসিট েস্টট িজপ

ইেমইল:েফান #: 

পর্েযা়জেন একিট অয্ািডশনাল েপেজ কিন্টিনউ করুন।

https://www.dhs.gov/dhs-trip
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সংস্থা/অিফস/আদালত: তািরখ:

যিদ তাই হয়, েকউ িক আপনার অিভেযােগর জবাব িদেয়েছ? 

(যিদ হয্াঁ হয়, তাহেল আপনার অিভেযােগর পর্িতিকর্য়া জানােত কী করা হেয়েছ তা বণর্না করুন।)

6. আপিন িক এই অিভেযােগর িবষেয় অনয ্েকান DHS উপাদান বা অনয্ানয ্েফডােরল, রাজয্, বা স্থানীয ়সরকারী সংস্থা বা আদালেতর সােথ েযাগােযাগ 
কেরেছন?

না

হয্াঁ: না

হয্াঁ:

7. এমন িক আর েকানও তেথয ্আেছ যা আপিন আমােদর জানেত চান?  
    (যিদ পর্েযা়জন হয়, এই ফেমর্র েশেষ েদওয়া একিট অয্ািডশনাল েপেজ কিন্টিনউ করুন।)

পর্েযা়জেন একিট অয্ািডশনাল েপেজ কিন্টিনউ করুন।
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ইেমইল: CRCLCompliance@hq.dhs.gov 
 
েফান: স্থানীয:় 202-401-1474, বা 
 েটাল িফর্: 866-644-8360 

TTY: েলাকাল TTY: 202-401-0470, অথবা 
 এিভিনউ SE েটাল িফর্ TTY: 866-644-8361 

ফয্াক্স: 202-401-4708

মািকর্ন ডাক পিরেষবা: 
েহামলয্ান্ড িসিকউিরিট িডপাটর্েমন্ট 
নাগিরক অিধকার এবং নাগিরক সব্াধীনতার জনয্ অিফস 
কমপ্লােয়ন্স বর্াঞ্চ, েমল স্টপ #0190 
2707 মািটর্ন লুথার িকং জুিনয়র  
ওয়ািশংটন, িডিস 20528-0190 
িবঃদর্ঃ: িনরাপত্তা বয্বস্থার কারেণ, আমােদর ফয্াক্স করেত 4 সপ্তাহ পযর্ন্ত সময় লাগেত 
পাের: মািকর্ন েমইল পান।

কিপ জমা িদন, আসল নয়; পর্িতিট নিথেত আপনার নাম এবং এই অিভেযােগর তািরখ িলখুন। ( ফয্াক্স করুন: 202-401-4708, অথবা আপনার নিথর ইেমল 
স্কয্ান করুন CRCLCompliance@hq.dhs.gov,অথবা উপের তািলকাভুক্ত িঠকানায় েমল করুন।)
এই ফমর্িট পূরণ করার তািরখ: 

আপনার েরকেডর্র জনয্ এই অিভেযােগর একিট কিপ রাখুন।

েগাপনীয়তা আইন িববৃিত 
 

কতৃর্পক্ষ: 6 U.S.C.  § 345 এবং 42 U.S.C. § 2000ee-1 এিট তথয ্সংগর্েহর অনুেমাদন েদয়। 
 
উেদ্দশয:্ িডপাটর্েমন্ট অফ েহামলয্ান্ড িসিকউিরিট (DHS) এই তথয্িট জনগেণর কাছ েথেক আসা অিভেযাগ এবং তথয্গুিল পযর্ােলাচনা 
করার জনয্ এবং তদন্ত করার জনয্ বয্বহার করেব যা নাগিরক অিধকার এবং/অথবা নাগিরক সব্াধীনতার সম্ভাবয ্লঙ্ঘন সম্পেকর ্
DHS কমর্চারী, েপরা্গর্াম, বা কাযর্কলােপর সােথ সম্পিকর্ত। 
 
রুিটন বয্বহার: এই তথয্িট DHS-এর মেধয্ থাকা কমর্ী এবং িঠকাদারেদর কােছ পর্কাশ করা এবং বয্বহার করা হেত পাের যােদর 
আপনার অিভেযাগ পযর্ােলাচনা করার জনয্ তথয ্জানা পর্েযা়জন। DHS অিফস ফর িসিভল রাইটস অয্ান্ড িসিভল িলবািটর্জ (CRCL) 
আপনার অিভেযােগর সমাধােনর জনয্ DHS স-এর বাইের উপযুক্ত সরকাির সংস্থার সােথ বা েবসরকারী সংস্থার সােথ অথবা এিটর 
পর্কািশত িডপাটর্েমন্ট অফ েহামলয্ান্ড িসিকউিরিট/ALL-029-এর অনুসরেণ আপনার তথয ্েশয়ার করেত পাের নাগিরক অিধকার এবং 
নাগিরক সব্াধীনতা েরকডর ্িসেস্টেমর েরকডর্। 
 
বয্ক্তকরণ: CRCL-েক এই তথয ্েসব্চ্ছায ়পর্দান করা হয়; যিদও, অনুেরাধকৃত তথয ্পর্দােন বয্থর্তা CRCL েক আপনার অিভেযােগর 
পযর্াপ্ত পযর্ােলাচনা এবং তদন্ত করেত িবলমব্ বা বাধা িদেত পাের। পর্েযা়জেন, আপনার উেদব্েগর সমাধান করার জনয্ উপযুক্ত 
পদ্ধিত িনধর্ারণ করার জনয্ CRCL আপনার কাছ েথেক অিতিরক্ত তেথয্র অনুেরাধও করেত পাের। 
েগাপনীয়তা আইন সম্পেকর ্আরও জানেত, www.dhs.gov/privacy-এ যান।

েপপারওয়াকর ্িরডাকশন অয্াক্ট 
 

এই তথয ্সংগর্হ সম্পূণর ্করার জনয্ পাবিলক িরেপািটর্ং বােডর্ন অনুমান করা হয় পর্িত পর্িতিকর্য়ায ়1 ঘন্টা, িনেদর্শাবলী 
পযর্ােলাচনা করার সময়, িবদয্মান েডটা উত্স অনুসন্ধান, পর্েযা়জনীয় েডটা সংগর্হ এবং রক্ষণােবক্ষণ এবং সংগৃহীত তথয ্সম্পূণর ্ও 
পযর্ােলাচনা করার সময় সহ। একিট এেজিন্স পিরচালনা বা পৃষ্ঠেপাষক নাও হেত পাের, এবং একজন বয্িক্তেক তথয ্সংগর্েহর 
পর্িতিকর্য়া জানােনার পর্েযা়জন হয় না যিদ না এিট বতর্মােন একিট ৈবধ OMB িনয়ন্তর্ণ নমব্র এবং েময়াদ েশষ হওয়ার তািরখ 
পর্দশর্ন কের। এই বােডর্ন এিস্টেমট বা তেথয্র এই সংগর্েহর অনয ্েকােনা িদক সম্পেকর ্মন্তবয ্পাঠান, যার মেধয্ এই েবাঝা 
কমােনার জনয্ পরামশর ্সহ DHS অিফস ফর িসিভল রাইটস অয্ান্ড িসিভল িলবািটর্জ,CRCLCompliance@hq.dhs.gov, ATTN: 
PRA 1601-NEW. 
 

9. এই ফমর্িট বা অনয ্েকান পর্শ্ন বুঝেত যিদ আপনার সমসয্া হয় তাহেল, CRCL এর সােথ েযাগােযাগ করুন:

10. এই ফমর্িট ইেমেলর মাধয্েম জমা িদেত, অনুগর্হ কের েসভ করুন, অয্াটাচ করুন এবং CRCLCompliance@hq.dhs.gov-এ পাঠান। অনুগর্হ কের 
আপনার অিভেযাগেক সমথর্ন কের এমন সমস্ত তথয ্অয্াটাচ করুন বা পাঠান, েযমন নিথ, ফেটা, েমিডকয্াল েরকডর,্ অিভেযাগ বা সাক্ষীর িববৃিত।

8. আপিন যিদ ইংেরিজেত দক্ষ না হন, তাহেল অনুগর্হ কের আপনার সােথ কথা বলার জনয্ আমােদর েয ভাষা বয্বহার করা উিচত তা েবেছ িনন।

ভাষা:

mailto:CRCLCompliance@hq.dhs.gov
www.dhs.gov/privacy
mailto:CRCLCompliance@hq.dhs.gov?subject=ATTN:%20PRA-1601-NEW
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পর্েযা়জেন আপনার অিভেযাগ সম্পেকর ্অিতিরক্ত তথয ্অন্তভুর্ক্ত করেত আপিন িনম্নিলিখত পৃষ্ঠাগুিল বয্বহার করেত পােরন। অনুগর্হ কের উেল্লখ 
করুন েয আপিন উপের েকান সংখয্া(গুিল) কিন্টিনউ করেছন৷
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নাগিরক অিধকার এবং নাগিরক সব্াধীনতার জনয্ েহামলয্ান্ড িসিকউিরিট অিফেসর িবভাগ 
অনয ্বয্িক্তর কােছ তথয ্পর্কােশর অনুেমাদন

িডপাটর্েমন্ট অফ েহামলয্ান্ড িসিকউিরিট (DHS) অিফস ফর িসিভল রাইটস অয্ান্ড িসিভল িলবািটর্জ (CRCL) েক আপনার উেদব্েগর সােথ সম্পিকর্ত 
তথয ্অনয ্বয্িক্তর কােছ পর্কাশ করার জনয্ অনুগর্হ কের এই ফমর্িট পূরণ করুন। স্টারমাকর(্*) দব্ারা িচিহ্নত েক্ষতর্গুিল বাধয্তামূলক৷ আপিন এই 
ফমর্িট েসব্চ্ছায ়পূরণ করেছন; DHS বা তৃতীয ়েকােনা পক্ষই আপনােক এই ফমর্িট পূরণ করেত এবং জমা িদেত বাধয্ করেত পাের না। CRCL আপনার 
উেদব্েগর পযর্ােলাচনা েশষ করার পের আপনার অনুেমাদন 24 মােসর জনয্ ৈবধ থাকেব।

িবভাগ I. বয্িক্তগত তথয্

*পুেরা নাম

*িচিঠ পাঠােনার িঠকানা:  

*িসিট *েস্টট  *িজপ

েদশ েটিলেফান নমব্র ইেমল িঠকানা (যিদ থােক)

*জন্ম তািরখ *জন্মস্থান (শহর, রাজয্, েদশ) এিলেয়ন েরিজেস্টর্শন নমব্র (পর্েযাজয্ হেল) 

িবভাগ II পর্িতিনিধ তথয্

বয্িক্ত বা সংস্থার নাম

িচিঠ পাঠােনার িঠকানা: 

*িসিট *েস্টট *িজপ

েদশ েটিলেফান নমব্র

1974-এর েগাপনীয়তা আইন (5 U.S.C. §552a(b)) অনুসাের, আিম DHS এবং/অথবা DHS উপাদান উপাদানগুিলেক আমার জমা েদওয়া অিভেযাগ, বা 
DHS-এর সােথ আমার উত্থািপত িবষয়গুিলর সােথ সম্পিকর্ত েয েকানও এবং সমস্ত তথয ্পর্কাশ করার জনয্ অনুেমাদন কির৷ 

28 U.S.C. §1746 অনুযায়ী, আিম মািকর্ন যুক্তরােষ্টর্র আইেনর অধীেন িমথয্া পর্মােণর দেণ্ডর অধীেন েঘাষণা করিছ েয পূেবরা্ক্ত সতয ্এবং সিঠক, 
এবং আিম অনুেচ্ছেদর উপের উেল্লিক্ষত বয্িক্ত। আিম বুিঝ েয এই িববৃিতিটর িমথয্াচার িবধােনর অধীেন শািস্তেযাগয্ 18 U.S.C.  §1001 অনিধক 
$10,000 জিরমানা বা অনিধক পাঁচ বছেরর কারাদণ্ড, বা উভয়ই হেত পাের।

সব্াক্ষর িরখ

েগাপনীয়তা আইন িববৃিত: 
 
কতৃর্পক্ষ: 6 U.S.C § 345 এবং 42 U.S.C. § 2000ee-1 DHS CRCL-েক DHS-এর কমর্চারী এবং কমর্কতর্ােদর দব্ারা নাগিরক 
অিধকার, নাগিরক সব্াধীনতা, এবং জািত বা ধেমর্র িভত্িতেত েপরা্ফাইিলং এর অপবয্বহার সম্পিকর্ত তথয ্পযর্ােলাচনা এবং মূলয্ায়ন 
করার অনুমিত েদয়। 
 
পর্ধান উেদ্দশয(্গুিল): DHS কমর্চারী, েপরা্গর্াম, বা কাযর্কলাপ সম্পিকর্ত নাগিরক অিধকার এবং/অথবা নাগিরক সব্াধীনতার 
সম্ভাবয্ লঙ্ঘনগুিল েমাকােবলা করার জনয্ পৃথক অিভেযাগকারী এবং জনসাধারেণর কাছ েথেক পাওয়া তথয ্বয্বহার করেত পাের। 
 
রুিটন বয্বহার(গুিল): আপনার পর্দত্ত তথয ্পর্িকর্য়াকরেণর উেদ্দেশয ্DHS/ALL-029 িসিভল রাইটস অয্ান্ড িসিভল িলবািটর্জ 
েরকডর্স িসেস্টম ওফ েরকডর্স,  75 FR 39266 (জুলাই 8, 2010) এ তািলকাভুক্ত রুিটন বয্বহােরর অধীেন DHS আপনার তথয ্DHS-
এর বাইের েশয়ার করেত পাের। 
 
পর্কাশ: এই তথয্গুিল েসব্চ্ছায় পর্দান করা হেয়েছ।
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DHS Form 3500_Bengali
U.S. Department of Homeland Security, CRCL
6.3.0.20170316.1.928536
CIVIL RIGHTS COMPLAINT
এই নথিটির উদ্দেশ্য হল ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (DHS) অফিস ফর সিভিল রাইটস এন্ড সিভিল লিবার্টিজ (CRCL)-এর কাছে DHS প্রোগ্রাম এবং কার্যক্রম সম্পর্কে নাগরিক অধিকার/নাগরিক স্বাধীনতার অভিযোগ দায়ের করতে সহায়তা করা। এই নথিটির DHS-এর কর্মসংস্থান সম্পর্কিত অভিযোগের জন্য ব্যবহার করা নয়। একটি অভিযোগ দায়ের করার জন্য আপনাকে এই নথিটি ব্যবহার করতে হবে না; একই তথ্য সহ একটি চিঠিই যথেষ্ট। একটি অভিযোগ দায়ের করার জন্য আপনাকে এই নথিটি ব্যবহার করতে হবে না; একই তথ্য সহ একটি চিঠিই যথেষ্ট। সাধারণত, CRCL কে যতটা সম্ভব তথ্য প্রদান করা আপনার অভিযোগের তদন্তে সহায়তা করে। যদিও, ফর্মের কোনো ক্ষেত্র প্রয়োজন নেই, এবং আপনি যে তথ্য প্রদান করবেন তা CRCL পর্যালোচনা করবে।
CRCL মিশন:
DHS অফিস ফর সিভিল রাইটস অ্যান্ড সিভিল লিবার্টিজ (সিআরসিএল) হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগকে সমর্থন করে কারণ এটি আইনের অধীনে ব্যক্তিস্বাধীনতা, ন্যায্যতা এবং সমতা রক্ষা করে জাতিকে সুরক্ষিত রাখে। আমরা নাগরিক অধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতার অপব্যবহারের দাবিগুলি তদন্ত করি, যাতে DHS সুরক্ষা এবং প্রোগ্রামগুলিকে উন্নত করতে সহায়তা করে।
আপনার কি DHS নাগরিক অধিকার নিয়ে বা নাগরিক স্বাধীনতা নিয়ে কোনও অভিযোগ আছে? আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে DHS কর্মীরা বা DHS প্রোগ্রাম বা কার্যকলাপ আপনার অধিকার লঙ্ঘন করেছে, তাহলে আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাইব। এই নথিটি পূরণ করুন, অথবা আমাদের একটি ইমেল বা চিঠি লিখুন।
এই ডকুমেন্টটি অন্যান্য ভাষায় www.dhs.gov/file-civil-rights-complaint. ইংরেজি ছাড়াও অন্য ভাষায় অভিযোগ গ্রহণ করা হয়। আপনি যদি ইংরেজি বলতে বা লিখতে না পারেন, তাহলে CRCL-এর কাছে দোভাষী এবং অনুবাদকদের অ্যাক্সেস রয়েছে তারা আপনার সাথে যেকোনো ভাষায় কথা বলতে পারেন।
একটি DHS প্রোগ্রাম, কার্যকলাপ, বা নীতির সাথে সম্পর্কিত, আপনার কি অভিজ্ঞতা হয়েছে:
         •         আপনার জাতি, জাতীয় উৎস, ধর্ম, লিঙ্গ, যৌন অভিমুখীতা, লিঙ্গ পরিচয়, বা অক্ষমতার উপর ভিত্তি করে বৈষম্য নিয়ে? (দ্রষ্টব্য: কর্মসংস্থানে বৈষম্য সম্পর্কে অভিযোগ করতে এই ফর্মটি ব্যবহার করবেন না; এখানে দেখুন (www.dhs.gov/filing-equal-employment-opportunity-eeo-complaint)
         •         সীমিত ইংরেজি দক্ষতার কারণে DHS বা DHS-সমর্থিত প্রোগ্রাম, কার্যকলাপ বা পরিষেবাগুলিতে অর্থপূর্ণ অ্যাক্সেস অস্বীকার?
         •         অভিবাসন সংশোধনাগারে থাকার সময় বা অভিবাসন প্রয়োগের বিষয় হিসাবে আপনার অধিকার লঙ্ঘন?
         •         মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সাথে সম্পর্কিত বৈষম্য বা অনুপযুক্ত প্রশ্ন?
         •         আপনার রাইট ট্যু ডিউ প্রসেসের লঙ্ঘন, যেমন আপনার সময়মত চার্জের নোটিশ বা আপনার আইনজীবীর কাছে যাওয়ার অধিকার?
         •         নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা আইনের গোপনীয়তা শর্ত লঙ্ঘন অভিবাসন অবস্থা-সম্পর্কিত গোপনীয়তা প্রয়োজনীয়তা?
         •         আপনার উপর কি শারীরিক বা অন্য কোন ধরনের অত্যাচার হয়েছে?
         •         DHS প্রোগ্রাম বা কার্যকলাপের সাথে সম্পর্কিত অন্য কোন নাগরিক অধিকার বা নাগরিক স্বাধীনতা লঙ্ঘন, যেটি DHS থেকে আর্থিক সহায়তা পায় এমন একটি সংস্থা বা প্রোগ্রাম দ্বারা বৈষম্য সহ?
গোপনীয়তা এবং ছদ্মনাম সম্পর্কে নোট:
         A)         আপনি নীচে আপনার নাম পূরণ না করে বেনামী থাকতে পারেন. যদিও, CRCL আপনার অভিযোগ তদন্ত করতে সক্ষম নাও হতে পারে যদি না আপনি তদন্ত করার জন্য যথেষ্ট তথ্য প্রদান করেন।
         B)         আপনার পরিচয় সহ আপনার প্রদান করা তথ্যের প্রকাশ একটি "জানা প্রয়োজন" ভিত্তিতে হবে, এবং এই নথির শেষে গোপনীয়তা বিবৃতিতে আলোচনা করা হয়েছে। আপনি যদি নীচের বাক্সটি চেক করেন, আমরা আপনার পরিচয় অন্য অফিসে, DHS-এর মধ্যে বা বাইরে প্রকাশ করব না (যদি না এটি অপরাধমূলক অসদাচরণ তদন্তের জন্য প্রয়োজন হয়)। মনে রাখবেন, যদিও, এই বাক্সটি চেক করা অনেক পরিস্থিতিতে আপনার উত্থাপিত অভিযোগগুলি তদন্ত করা আমাদের জন্য কঠিন বা অসম্ভব করে তুলবে৷
আমি চাই না যে CRCL আমার নাম অন্য অফিসে প্রকাশ করুক, এবং আমি বুঝি যে এই সিদ্ধান্তটি তদন্তটি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব করে তুলবে।
আমি চাই না যে CRCL আমার নাম অন্য অফিসে প্রকাশ করুক, এবং আমি বুঝি যে এই সিদ্ধান্তটি তদন্তটি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব করে তুলবে।
প্রতিশোধের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা সম্বন্ধীয় নোট:
ফেডারেল আইন CRCL এর কাছে অভিযোগ করে বা তথ্য প্রকাশ করে এমন একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফেডারেল কর্মচারীর দ্বারা প্রতিশোধ নেওয়া নিষিদ্ধ। আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে আপনি বা অন্য কেউ এই ধরনের প্রতিশোধের শিকার হয়েছেন, অনুগ্রহ করে অবিলম্বে CRCLCompliance@hq.dhs.gov-এ ইমেল বা ফোনের মাধ্যমে 866-644-8369, 866-644-8361 (TTY) এ যোগাযোগ করুন।
প্রতিশোধের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা সম্বন্ধীয় নোট:ফেডারেল আইন CRCL এর কাছে অভিযোগ করে বা তথ্য প্রকাশ করে এমন একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফেডারেল কর্মচারীর দ্বারা প্রতিশোধ নেওয়া নিষিদ্ধ। আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে আপনি বা অন্য কেউ এই ধরনের প্রতিশোধের শিকার হয়েছেন, অনুগ্রহ করে অবিলম্বে CRCLCompliance@hq.dhs.gov-এ ইমেল বা ফোনের মাধ্যমে 866-644-8369, 866-644-8361 (TTY) এ যোগাযোগ করুন।
অভিযোগের তথ্য
অভিযোগের তথ্য
1.         যে ব্যক্তির অভিযুক্ত নাগরিক অধিকার/নাগরিক স্বাধীনতা লঙ্ঘনের অভিজ্ঞতা রয়েছে তার সম্পর্কে তথ্য (আপনি যত টুকু পারেন পূরণ করুন)
যে ব্যক্তির অভিযুক্ত নাগরিক অধিকার/নাগরিক স্বাধীনতা লঙ্ঘনের অভিজ্ঞতা রয়েছে তার সম্পর্কে তথ্য (আপনি যত টুকু পারেন পূরণ করুন)নাম:
নাম:
নাম এবং মধ্য নাম (প্রদত্ত নাম)
পদবি (পারিবারিক নাম/উপাধি)
ফোন #: 
সেল/মোবাইল: 
বাড়ি:
কর্মক্ষেত্র: 
চিঠি পাঠানোর ঠিকানা:  
PO বক্স বা রাস্তার ঠিকানা
সিটি 
সিটি 
স্টেট
জিপ
দেশ (যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে হয়)
জন্ম তারিখ (মাস/দিন/বছর):
ইমেইল:
এলিয়েন রেজিস্ট্রেশন # (যদি আপনার কাছে থাকে এবং এটি উপলব্ধ থাকে):
আপনি এখন সংশোধনাগারে থাকলে এখানে চেক করুন।
কোন সংশোধনাগারে? 
সংশোধনাগারের নাম 
সংশোধনাগারের ঠিকানা
এই অভিযোগে বর্ণিত সমস্যাগুলির জন্য আপনাকে একজন অ্যাটর্নি প্রতিনিধিত্ব করছেন কিনা তা এখানে দেখুন। যদি তাই হয়, অনুগ্রহ করে অ্যাটর্নির নাম এবং যোগাযোগের তথ্য প্রদান করুন:
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে নীচে আপনার তথ্য প্রদান করুন, এবং উপরে তাদের তথ্য প্রদান করুন। (অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আপনাকে অবশ্যই সেই ব্যক্তির স্বাক্ষরিত লিখিত সম্মতি জমা দিতে হবে যার অভিযুক্ত নাগরিক অধিকার বা নাগরিক স্বাধীনতা লঙ্ঘনের অভিজ্ঞতা রয়েছে যাতে CRCL আপনার কাছে তথ্য প্রকাশ করতে পারে।)
যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে নীচে আপনার তথ্য প্রদান করুন, এবং উপরে তাদের তথ্য প্রদান করুন। (অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আপনাকে অবশ্যই সেই ব্যক্তির স্বাক্ষরিত লিখিত সম্মতি জমা দিতে হবে যার অভিযুক্ত নাগরিক অধিকার বা নাগরিক স্বাধীনতা লঙ্ঘনের অভিজ্ঞতা রয়েছে যাতে CRCL আপনার কাছে তথ্য প্রকাশ করতে পারে।)
চাকরির পদ (যদি থাকে):
সংস্থা (যদি থাকে):
প্রয়োজনে একটি অ্যাডিশনাল পেজে কন্টিনিউ করুন।
প্রয়োজনে একটি অ্যাডিশনাল পেজে কন্টিনিউ করুন।
3.         কি হয়েছিল? (আপনার অভিযোগটি বর্ণনা করুন। যতটা সম্ভব বিস্তারিত জানান।)
3.	কি হয়েছিল? (আপনার অভিযোগটি বর্ণনা করুন। যতটা সম্ভব বিস্তারিত জানান।)
2.         আপনি কি অন্য কোনও ব্যক্তির হয়ে এই অভিযোগ ফর্মটি পূরণ করছেন?
আপনি কি অন্য কোনও ব্যক্তির হয়ে এই অভিযোগ ফর্মটি পূরণ করছেন?
নাম: 
নাম এবং মধ্য নাম (প্রদত্ত নাম)
পদবি (পারিবারিক নাম/উপাধি)
ইমেইল:
ফোন #: 
সেল/মোবাইল:
বাড়ি: 
কর্মক্ষেত্র:  
চিঠি পাঠানোর ঠিকানা:  
PO বক্স বা রাস্তার ঠিকানা
সিটি 
স্টেট
জিপ
দেশ (যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে হয়)
5.          অন্য কাউকে তালিকাভুক্ত করুন যারা কি ঘটেছে দেখেছেন বা শুনেছেন।
         (আপনি যদি তাদের নাম (গুলি) না জানেন তবে আপনি যত টুকু পারছেন তার বিবরণ দিন।)
এটা কোথায় ঘটেছে?  
স্থান (উদাহরণস্বরূপ, সংশোধনাগার, বিমানবন্দর, বা অন্য অবস্থানের নাম দিন):
শহর:
রাজ্য বা দেশ:
একজন কর্মচারী, ঠিকাদার, কর্মকর্তা বা প্রোগ্রামের (যতজন আবেদন করেছেন তা দেখুন):
নাগরিকত্ব এবং অভিবাসন পরিষেবা (USCIS)
কাস্টমস এবং বর্ডার প্রোটেকশন (CBP)*
কাস্টমস অফিসার
বর্ডার প্যাট্রল এজেন্ট
ফেডারেল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি (FEMA)
ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (ICE)   
সিক্রেট সার্ভিস (USSS)
পরিবহন নিরাপত্তা প্রশাসন (TSA)*
U.S. কোস্ট গার্ড (USCG)
অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন):
নিশ্চিত নয়
নন- DHS কর্মচারী DHS-এর কর্তৃত্বের অধীনে কর্মরত (যেমন, 287(g) অফিসার) (নির্দিষ্ট করুন):
*যদি আপনার অভিযোগ একটি বিমানবন্দর, ট্রেন স্টেশন, বা বর্ডার ক্রসিং-এ স্ক্রিনিংয়ের ঘটনা সম্পর্কে হয়, তাহলে আপনি ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটির ট্রাভেলার রিড্রেস ইনকোয়ারি প্রোগ্রাম (DHS TRIP)-এর কাছেও অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। www.dhs.gov/trip-এ যান।
নাম (বা অন্যান্য তথ্য, যেমন, সংস্থা):
ফোন #:  
ইমেইল:
জিপ
স্টেট   
সিটি 
PO বক্স বা রাস্তার ঠিকানা
চিঠি পাঠানোর ঠিকানা:  
নাম (বা অন্যান্য তথ্য, যেমন, সংস্থা):
এটি কখন ঘটেছে? যদি এই মূহুর্তে এটি চলছে, তাহলে সমস্যা কখন শুরু হয়েছে তা নির্দেশ করুন। (যদি এটি একাধিক তারিখে ঘটে থাকে তবে সমস্ত তারিখ তালিকাভুক্ত করুন):
4.         এটি কার সম্পর্কে?
চিঠি পাঠানোর ঠিকানা: 
PO বক্স বা রাস্তার ঠিকানা
সিটি 
স্টেট 
জিপ
ইমেইল:
ফোন #: 
প্রয়োজনে একটি অ্যাডিশনাল পেজে কন্টিনিউ করুন।
সংস্থা/অফিস/আদালত:
তারিখ:
যদি তাই হয়, কেউ কি আপনার অভিযোগের জবাব দিয়েছে? 
(যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে আপনার অভিযোগের প্রতিক্রিয়া জানাতে কী করা হয়েছে তা বর্ণনা করুন।)
6.         আপনি কি এই অভিযোগের বিষয়ে অন্য কোন DHS উপাদান বা অন্যান্য ফেডারেল, রাজ্য, বা স্থানীয় সরকারী সংস্থা বা আদালতের সাথে যোগাযোগ করেছেন?
7. এমন কি আর কোনও তথ্যে আছে যা আপনি আমাদের জানতে চান? 
    (যদি প্রয়োজন হয়, এই ফর্মের শেষে দেওয়া একটি অ্যাডিশনাল পেজে কন্টিনিউ করুন।)
প্রয়োজনে একটি অ্যাডিশনাল পেজে কন্টিনিউ করুন।
ইমেইল:         CRCLCompliance@hq.dhs.gov
ফোন:         স্থানীয়: 202-401-1474, বা
         টোল ফ্রি: 866-644-8360
TTY:         লোকাল TTY: 202-401-0470, অথবা         এভিনিউ SE টোল ফ্রি TTY: 866-644-8361
ফ্যাক্স:         202-401-4708
মার্কিন ডাক পরিষেবা:
হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট
নাগরিক অধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতার জন্য অফিস
কমপ্লায়েন্স ব্রাঞ্চ, মেল স্টপ #0190
2707 মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র 
ওয়াশিংটন, ডিসি 20528-0190
বিঃদ্রঃ: নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে, আমাদের ফ্যাক্স করতে 4 সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লাগতে 
পারে: মার্কিন মেইল পান।
কপি জমা দিন, আসল নয়; প্রতিটি নথিতে আপনার নাম এবং এই অভিযোগের তারিখ লিখুন। ( ফ্যাক্স করুন: 202-401-4708, অথবা আপনার নথির ইমেল স্ক্যান করুন CRCLCompliance@hq.dhs.gov,অথবা উপরে তালিকাভুক্ত ঠিকানায় মেল করুন।)
এই ফর্মটি পূরণ করার তারিখ: 
আপনার রেকর্ডের জন্য এই অভিযোগের একটি কপি রাখুন।
গোপনীয়তা আইন বিবৃতি
কর্তৃপক্ষ: 6 U.S.C.  § 345 এবং 42 U.S.C. § 2000ee-1 এটি তথ্য সংগ্রহের অনুমোদন দেয়।
উদ্দেশ্য: ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (DHS) এই তথ্যটি জনগণের কাছ থেকে আসা অভিযোগ এবং তথ্যগুলি পর্যালোচনা করার জন্য এবং তদন্ত করার জন্য ব্যবহার করবে যা নাগরিক অধিকার এবং/অথবা নাগরিক স্বাধীনতার সম্ভাব্য লঙ্ঘন সম্পর্কে DHS কর্মচারী, প্রোগ্রাম, বা কার্যকলাপের সাথে সম্পর্কিত।
রুটিন ব্যবহার: এই তথ্যটি DHS-এর মধ্যে থাকা কর্মী এবং ঠিকাদারদের কাছে প্রকাশ করা এবং ব্যবহার করা হতে পারে যাদের আপনার অভিযোগ পর্যালোচনা করার জন্য তথ্য জানা প্রয়োজন। DHS অফিস ফর সিভিল রাইটস অ্যান্ড সিভিল লিবার্টিজ (CRCL) আপনার অভিযোগের সমাধানের জন্য DHS স-এর বাইরে উপযুক্ত সরকারি সংস্থার সাথে বা বেসরকারী সংস্থার সাথে অথবা এটির প্রকাশিত ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি/ALL-029-এর অনুসরণে আপনার তথ্য শেয়ার করতে পারে নাগরিক অধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতা রেকর্ড সিস্টেমের রেকর্ড।
ব্যক্তকরণ: CRCL-কে এই তথ্য স্বেচ্ছায় প্রদান করা হয়; যদিও, অনুরোধকৃত তথ্য প্রদানে ব্যর্থতা CRCL কে আপনার অভিযোগের পর্যাপ্ত পর্যালোচনা এবং তদন্ত করতে বিলম্ব বা বাধা দিতে পারে। প্রয়োজনে, আপনার উদ্বেগের সমাধান করার জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি নির্ধারণ করার জন্য CRCL আপনার কাছ থেকে অতিরিক্ত তথ্যের অনুরোধও করতে পারে।
গোপনীয়তা আইন সম্পর্কে আরও জানতে, www.dhs.gov/privacy-এ যান।
পেপারওয়ার্ক রিডাকশন অ্যাক্ট
এই তথ্য সংগ্রহ সম্পূর্ণ করার জন্য পাবলিক রিপোর্টিং বার্ডেন অনুমান করা হয় প্রতি প্রতিক্রিয়ায় 1 ঘন্টা, নির্দেশাবলী পর্যালোচনা করার সময়, বিদ্যমান ডেটা উৎস অনুসন্ধান, প্রয়োজনীয় ডেটা সংগ্রহ এবং রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংগৃহীত তথ্য সম্পূর্ণ ও পর্যালোচনা করার সময় সহ। একটি এজেন্সি পরিচালনা বা পৃষ্ঠপোষক নাও হতে পারে, এবং একজন ব্যক্তিকে তথ্য সংগ্রহের প্রতিক্রিয়া জানানোর প্রয়োজন হয় না যদি না এটি বর্তমানে একটি বৈধ OMB নিয়ন্ত্রণ নম্বর এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ প্রদর্শন করে। এই বার্ডেন এস্টিমেট বা তথ্যের এই সংগ্রহের অন্য কোনো দিক সম্পর্কে মন্তব্য পাঠান, যার মধ্যে এই বোঝা কমানোর জন্য পরামর্শ সহ DHS অফিস ফর সিভিল রাইটস অ্যান্ড সিভিল লিবার্টিজ,CRCLCompliance@hq.dhs.gov, ATTN: PRA 1601-NEW.
9. এই ফর্মটি বা অন্য কোন প্রশ্ন বুঝতে যদি আপনার সমস্যা হয় তাহলে, CRCL এর সাথে যোগাযোগ করুন:
10.         এই ফর্মটি ইমেলের মাধ্যমে জমা দিতে, অনুগ্রহ করে সেভ করুন, অ্যাটাচ করুন এবং CRCLCompliance@hq.dhs.gov-এ পাঠান। অনুগ্রহ করে আপনার অভিযোগকে সমর্থন করে এমন সমস্ত তথ্য অ্যাটাচ করুন বা পাঠান, যেমন নথি, ফটো, মেডিক্যাল রেকর্ড, অভিযোগ বা সাক্ষীর বিবৃতি।
8. আপনি যদি ইংরেজিতে দক্ষ না হন, তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার সাথে কথা বলার জন্য আমাদের যে ভাষা ব্যবহার করা উচিত তা বেছে নিন।
ভাষা:
ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (DHS) অফিস ফর সিভিল রাইটস অ্যান্ড সিভিল লিবার্টিজ (CRCL) কে আপনার উদ্বেগের সাথে সম্পর্কিত তথ্য অন্য ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করার জন্য অনুগ্রহ করে এই ফর্মটি পূরণ করুন। স্টারমার্ক(*) দ্বারা চিহ্নিত ক্ষেত্রগুলি বাধ্যতামূলক৷ আপনি এই ফর্মটি স্বেচ্ছায় পূরণ করছেন; DHS বা তৃতীয় কোনো পক্ষই আপনাকে এই ফর্মটি পূরণ করতে এবং জমা দিতে বাধ্য করতে পারে না। CRCL আপনার উদ্বেগের পর্যালোচনা শেষ করার পরে আপনার অনুমোদন 24 মাসের জন্য বৈধ থাকবে।
বিভাগ I. ব্যক্তিগত তথ্য
*পুরো নাম
*চিঠি পাঠানোর ঠিকানা:  
*সিটি 
*স্টেট  
*জিপ
দেশ
টেলিফোন নম্বর
ইমেল ঠিকানা (যদি থাকে)
*জন্ম তারিখ
*জন্মস্থান (শহর, রাজ্য, দেশ)
এলিয়েন রেজিস্ট্রেশন নম্বর (প্রযোজ্য হলে) 
বিভাগ II প্রতিনিধি তথ্য
ব্যক্তি বা সংস্থার নাম
চিঠি পাঠানোর ঠিকানা: 
*সিটি 
*স্টেট 
*জিপ
দেশ
টেলিফোন নম্বর
1974-এর গোপনীয়তা আইন (5 U.S.C. §552a(b)) অনুসারে, আমি DHS এবং/অথবা DHS উপাদান উপাদানগুলিকে আমার জমা দেওয়া অভিযোগ, বা DHS-এর সাথে আমার উত্থাপিত বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত যে কোনও এবং সমস্ত তথ্য প্রকাশ করার জন্য অনুমোদন করি৷
28 U.S.C. §1746 অনুযায়ী, আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনের অধীনে মিথ্যা প্রমাণের দণ্ডের অধীনে ঘোষণা করছি যে পূর্বোক্ত সত্য এবং সঠিক, এবং আমি অনুচ্ছেদের উপরে উল্লেক্ষিত ব্যক্তি। আমি বুঝি যে এই বিবৃতিটির মিথ্যাচার বিধানের অধীনে শাস্তিযোগ্য 18 U.S.C.  §1001 অনধিক $10,000 জরিমানা বা অনধিক পাঁচ বছরের কারাদণ্ড, বা উভয়ই হতে পারে।
স্বাক্ষর
রিখ
গোপনীয়তা আইন বিবৃতি:
কর্তৃপক্ষ: 6 U.S.C § 345 এবং 42 U.S.C. § 2000ee-1 DHS CRCL-কে DHS-এর কর্মচারী এবং কর্মকর্তাদের দ্বারা নাগরিক অধিকার, নাগরিক স্বাধীনতা, এবং জাতি বা ধর্মের ভিত্তিতে প্রোফাইলিং এর অপব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন করার অনুমতি দেয়।
প্রধান উদ্দেশ্য(গুলি): DHS কর্মচারী, প্রোগ্রাম, বা কার্যকলাপ সম্পর্কিত নাগরিক অধিকার এবং/অথবা নাগরিক স্বাধীনতার সম্ভাব্য লঙ্ঘনগুলি মোকাবেলা করার জন্য পৃথক অভিযোগকারী এবং জনসাধারণের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য ব্যবহার করতে পারে।
রুটিন ব্যবহার(গুলি): আপনার প্রদত্ত তথ্য প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্যে DHS/ALL-029 সিভিল রাইটস অ্যান্ড সিভিল লিবার্টিজ রেকর্ডস সিস্টেম ওফ রেকর্ডস,  75 FR 39266 (জুলাই 8, 2010) এ তালিকাভুক্ত রুটিন ব্যবহারের অধীনে DHS আপনার তথ্য DHS-এর বাইরে শেয়ার করতে পারে।
প্রকাশ: এই তথ্যগুলি স্বেচ্ছায় প্রদান করা হয়েছে।
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	অন্য ব্যক্তির কাছে তথ্য প্রকাশের অনুমোদন বিভাগ I. ব্যক্তিগত তথ্য চিঠি পাঠানোর ঠিকানা: : 
	অন্য ব্যক্তির কাছে তথ্য প্রকাশের অনুমোদন বিভাগ I. ব্যক্তিগত তথ্য *স্টেট  : 
	অন্য ব্যক্তির কাছে তথ্য প্রকাশের অনুমোদন বিভাগ I. ব্যক্তিগত তথ্য জিপ: 
	AUTHORIZATION TO RELEASE INFORMATION TO ANOTHER PERSON.  SECTION 1. Personal Information. ইমেল ঠিকানা (যদি থাকে): 
	অন্য ব্যক্তির কাছে তথ্য প্রকাশের অনুমোদন বিভাগ I. ব্যক্তিগত তথ্য সিটি : 
	বিভাগ I. ব্যক্তিগত তথ্. দেশ: 
	অন্য ব্যক্তির কাছে তথ্য প্রকাশের অনুমোদন বিভাগ I. ব্যক্তিগত তথ্য *জন্ম তারিখ: 
	অন্য ব্যক্তির কাছে তথ্য প্রকাশের অনুমোদন বিভাগ I. ব্যক্তিগত তথ্যএলিয়েন রেজিস্ট্রেশন নম্বর (প্রযোজ্য হলে) : 
	অন্য ব্যক্তির কাছে তথ্য প্রকাশের অনুমোদন বিভাগ II প্রতিনিধি তথ্য ব্যক্তি বা সংস্থার নাম: 
	অন্য ব্যক্তির কাছে তথ্য প্রকাশের অনুমোদন বিভাগ II প্রতিনিধি তথ্য চিঠি পাঠানোর ঠিকানা: : 
	অন্য ব্যক্তির কাছে তথ্য প্রকাশের অনুমোদন বিভাগ II প্রতিনিধি তথ্য *সিটি : 
	অন্য ব্যক্তির কাছে তথ্য প্রকাশের অনুমোদন বিভাগ II প্রতিনিধি তথ্য   টেলিফোন নম্বর: 
	অন্য ব্যক্তির কাছে তথ্য প্রকাশের অনুমোদন বিভাগ II প্রতিনিধি তথ্য জিপ: 
	অন্য ব্যক্তির কাছে তথ্য প্রকাশের অনুমোদন বিভাগ II প্রতিনিধি তথ্য   দেশ: 
	10. স্বাক্ষর: 



