K

Y

R

WHILE

TRAVELING

KNOW YOUR RIGHTS
While Traveling

সারাংশ

• িটএসএ এবং িসিবিপ আপনার ধমর্ীয়, জািতগত বা
ঐিতহ্য় সংক্রান্ত ৈবিশেষ্ট্যর জন্য আপনােক অিতিরক্ত
িস্ক্রিনং বা প্রেশ্নর সম্মুখীন করেত পাের না।
• িসিবিপ েজার কের আপনার ইেলকট্রিনক যন্ত্র দখল
করেত পাের, িকন্তু তারা আপনােক েসগুেলা আনলক
করার জন্য েজার করেত পারেব না। িসিবিপ কী পিরমাণ
তথ্য পরীক্ষা করেত পারেব েস ব্যাপাের বাধ্য বাধকতা
রেয়েছ। আেরা তেথ্যর জন্য িসএআইআর-এর সােথ
েযাগােযাগ করুন।
• জবাব না েদওয়ার িসদ্ধান্ত েনওয়ার েপ্রিক্ষেত, যুক্তরােষ্ট্র
নাগিরকেদর প্রেবশ িনেষধ করা যায় না। তেব, আপনার
অিধকার ব্যবহার করার ফেল িকছু িবলম্ব সৃিষ্ট হেত
পাের।
• িগ্রন কাডর্ধারী ব্যিক্তেদর ভ্রমণ সংিক্ষপ্ত এবং ইউএসিস
১১০১(এ)(১৪) অনুযায়ী িনরপরাধ হেল তােদর প্রেবশ
িনেষধ করা যায় না। তেব, আপনার অিধকার ব্যবহার
করার ফেল িকছু িবলম্ব সৃিষ্ট হেত পাের।
• সহেযািগতা না করেল অ-নাগিরক িভসা প্রাপ্তেদর েদেশ
প্রেবশ িনেষধ করা হেত পাের। েদশ ত্যাগ করার আেগ
একজন আইনজীবীর সােথ কথা বেল িনন।
• ভ্রমেণর েক্ষেত্র িসএআইআর-এর কােছ িরেপাটর্ করুন।

এই তথ্য আইিন পরামশর্ িবেবচনা করা উিচত নয়।
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িটএসএ িস্ক্রনার যা
পারেব না
+

ধমর্ ীয়, জািতগত বা ঐিতহ্য় সংক্রান্ত ৈবিশেষ্ট্যর
জন্য আপনােক অিতিরক্ত িস্ক্রিনং বা প্রেশ্নর
সম্মুখীন করেত।

+

আপিন আইন ভঙ্গ করেছন এমন িবশ্বাসেযাগ্য
তথ্য ছাড়াই আপনােক সাধারণ িজজ্ঞাসাবাদ
করেত। েযমন, তারা আপনােক আপনার
ব্যিক্তগত জীবন, আপিন েকাথায় সময় কাটান,
কাজ, বা উপাসনা সংক্রান্ত প্রশ্ন করেত পারেব
না।

+

+

ধমর্ ীয়, জািতগত বা ঐিতহ্য় সংক্রান্ত ৈবিশেষ্ট্যর
জন্য আপনােক অিতিরক্ত িস্ক্রিনং বা প্রেশ্নর
সম্মুখীন করেত।

+

আপিন আইন ভঙ্গ করেছন এমন
িবশ্বাসেযাগ্য তথ্য ছাড়াই আপনােক সাধারণ
িজজ্ঞাসাবাদ করেত। েযমন, তারা আপনােক
আপনার ব্যিক্তগত জীবন, আপিন েকাথায়
সময় কাটান, কাজ, বা উপাসনা সংক্রান্ত প্রশ্ন
করেত পারেব না।

আপনােক হাতকড়া পরােনা বা নগ্ন কের সাচর্
করা।

িসিবিপ যা পাের:
+

িসিবিপ যা পাের না:

েয ব্যাপাের িজেজ্ঞস করেত পাের:
•
আপনার নাগিরকত্ব
•
আপনার ভ্রমেণর প্রকৃ িত বা উেদ্দশ্য
•
এমন েকান িজিনস যা আপিন মািকর্ন
যুক্তরােষ্ট্র েফরত িনেয় যােচ্ছন
িকন্তু ভ্রমেণর উেদ্দেশ্য েবর হওয়ার সময় তা
আপনার সােথ িছল না।

+

আপনার মালপত্র এবং এর েভতেরর সবিকছু
পরীক্ষা করেত

+

আপনার ইেলকট্রিনক যন্ত্র দখল করেত পাের,
িকন্তু তারা আপনােক েসটা আনলক করার জন্য
েজার করেত পারেব না। িসিবিপ কী পিরমাণ তথ্য
পরীক্ষা করেত পারেব েস ব্যাপাের বাধ্য বাধকতা
রেয়েছ। আেরা তেথ্যর জন্য আপনার স্থানীয়
িসএআইআর চ্যাপ্টােরর সােথ েযাগােযাগ করুন।
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আপিন যখন বডর্ াের আপনার
অিধকার ব্যবহার করেত চান
তখন আপনার ইিমেগ্রশন
স্ট্যাটাস তােত িক প্রভাব েফেল?
+

জবাব না েদওয়ার িসদ্ধান্ত েনওয়ার েপ্রিক্ষেত,
যুক্তরােষ্ট্র নাগিরকেদর প্রেবশ িনেষধ করা যায়
না। তেব, আপনার অিধকার ব্যবহার করার
ফেল িকছু িবলম্ব সৃিষ্ট হেত পাের।

+

িগ্রন কাডর্ধারী ব্যিক্তেদর ভ্রমণ সংিক্ষপ্ত এবং
ইউএসিস ১১০১(এ)(১৪) অনুযায়ী িনরপরাধ
হেল তােদর প্রেবশ িনেষধ করা যায় না। তেব,
আপনার অিধকার ব্যবহার করার ফেল িকছু
িবলম্ব সৃিষ্ট হেত পাের।

+

সহেযািগতা না করেল অ-নাগিরক িভসা
প্রাপ্তেদর েদেশ প্রেবশ িনেষধ করা হেত পাের।
েদশ ত্যাগ করার আেগ একজন আইনজীবীর
সােথ কথা বেল িনন।

একজন এয়ারলাইন যাত্রী িহেসেব, এয়ারলাইন
এবং িনরাপত্তা কমর্ ীেদর কাছ েথেক আপিন িবনীত
এবং সম্মানজনক আচরণ পাওয়ার অিধকারী।
আপনার প্রিত আচরণ যিদ ৈবষম্যমূলক হেয়েছ
বেল আপনার িবশ্বাস হয় তাহেল আপনার
অিভেযাগ জানােনার অিধকার রেয়েছ। যিদ
আপনার মেন হয় েয আপনার সােথ ৈবষম্যমূলক
আচরণ করা হেয়েছ, শীঘ্রই:
+

ঘটনার সােথ জিড়ত সকল ব্যিক্তর নাম এবং
আইিড জানেত চান। এই তথ্যগুেলা িনিশ্চতভােব
িলেখ রাখুন।

+

একজন সুপারভাইজােরর সােথ কথা বলার জন্য
ইচ্ছা প্রকাশ করুন।

+

িজেজ্ঞস করুন েয আপনােক আপনার নাম,
উপিস্থিত, পিরচ্ছদ, জািত, ঐিতহ্য়, িবশ্বাস বা
জাতীয়তা মূেলর জন্য আলাদাভােব েদখা হেচ্ছ
িকনা।

+

সাক্ষীেদরেক তােদর নাম এবং েযাগােযােগর তথ্য
জানােত বলুন।

+

ঘটনািট ঘটার সােথ সােথ সত্য তথ্য সম্বিলত
একিট িববৃিত িলখুন। ফ্লাইট নম্বর, ফ্লাইেটর
তািরখ, এবং এয়ারলাইেনর নাম িলখেত ভু লেবন
না।

+

একিট অিভেযাগ দােয়র করার জন্য
িসএআইআর-এর সােথ েযাগােযাগ করুন।

+

একজন পাইলট যিদ পযর্ েবক্ষেণর সােপেক্ষ
েযৗিক্তক ভােব িবশ্বাস কেরন েয েকােনা যাত্রী
ফ্লাইেটর িনরাপত্তার জন্য হুমিকস্বরূপ, িতিন
যাত্রীেক েপ্লেন ওঠােত প্রত্যাখ্যান করেত
পােরন। িকন্তু একজন পাইলট আপনােক প্রশ্ন
করেত পােরন না বা আপনার ধমর্ , জাতীয়তা
মূল, িলঙ্গ, ঐিতহ্য়, বা রাজৈনিতক িবশ্বােসর
মতন পক্ষপাতমূলক গতানুগিতকতার িভিত্তেত
আপনােক ফ্লাইেট ওঠা েথেক িবরত করেত
পােরন না।
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