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এনওয়াইসি সিওই সু্কলিমূহে স্থানীয় নয় এমন আইন প্রহয়াগকারী এহেসির, যার অন্তরুু্ক্ত ইসমহেশন এনহ ািুহমন্ট 
অযাকশনস্, তৎপরতা সিষহয় সপ্রসিপযালহের েনয গাইহিি 

এই ডক্যুমেন্ট সাধারণ প্রক্রিয়া অনুসরমণর গাইমডন্স যা স্থানীয় নয় এেে ক ান আইন প্রময়াগ ারী অক্রিক্রসয়াল যক্রি, এর 
অন্তরুু্ক্ত কিডামরল ব্ুুমরা অর্ ইনমর্ক্রিমগশন (“FBI”), অথব্া ইক্রেমেশন অুান্ড  ািেস্ এনমিাসুমেন্ট 
(“ICE”)(সক্রিক্রলতর্ামব্, “নন-মলা াল আইন প্রময়াগ ারী অক্রিসারগণ”), এনওয়াইক্রস ক্রডওই সু্কল প্রক্রতষ্ঠান, ক্রশক্ষাথী, অথব্া 
ক্রশক্ষাথী কর মডু প্রমব্মশর অনুমরাধ জানায়, কসমক্ষমে যা  রণীয় তার ক্রব্ব্রণ কিয়।  এই গাইমডন্স ক্রনউ ইয় ু ক্রসটি পুক্রলশ 
ক্রডপারু্মেন্ট (“NYPD”) ততু   কয  েু-তৎপরতা কসটির কব্লায় প্রমযাজু নয়, ক ননা সু্কমল তামির  েু-তৎপরতা, কযেনটি 
ক্রনমে ব্ক্রণুত আমে, কসগুক্রল অনু ডক্যুমেন্ট এব্ং নীক্রতোলা দ্বারা পক্ররোক্রলত।  যসে স্থানীয় নয় এমন ককান আইন 
প্রহয়াগকারী অস িার আপনার সু্কহল প্রহিশ করহত চায়, আপনাহক অিশযই এই গাইহিহির কশহষ কয প্রসিয়া উসিসিত 
আহে কিই অনুিাহর আরও সনহেুশনার েনয আপনার সিসনয়র স ল্ড কাউহিহলর(“SFC”)িাহে কযাগাহযাগ করহত েহি।    

শুধুোে আইক্রন ব্াধুব্াধ তার কক্ষমে সু্কলগুক্রল প্রমব্শাক্রধ ার প্রিান  রমব্, এব্ং কসটি শুধু এসএিক্রস-র সামথ পরােমশুর পমর। 

সু্কল প্রসতষ্ঠাহন প্রহিশ িম্পসকুত আইন 

ক্রনউ ইয় ু ক্রসটি পুক্রলশ ক্রডপারু্মেন্ট (“NYPD”) এনওয়াইক্রস পাব্ক্রল  সু্কলগুক্রলর ক্রনরাপত্তার িাক্রয়ত্ব পালন  মর এব্ং ক্রডওই 
এব্ং এনওয়াইক্রপক্রড ও েুামন্সলমরর প্রক্রব্ধামনর োমে এ টি কব্াোপড়ার ক্রর্ক্রত্তমত তামির সু্কল প্রক্রতষ্ঠামন প্রমব্মশর অনুেক্রত 
আমে। এনওয়াইক্রপক্রড অক্রিসারগণ এব্ং সু্কল কসিটি এমজন্টগণ সু্কলসেূমে পুক্রলশ  েু-তৎপরতা ক্রব্ষময় এ টি িীরু্মেয়াক্রি 
এনওয়াইক্রপক্রড নীক্রতোলা দ্বারা পক্ররোক্রলত। 

আইক্রসই অক্রিসারসে নন-মলা াল আইন প্রময়াগ ারী অক্রিসারগণ, শুধুোে সু্কল প্রক্রতষ্ঠান অথব্া সু্কমল ক্রশক্ষাথীমির  ামে 
প্রমব্শাক্রধ ার লার্  রমত তখনই পারমব্ যখন ক্রনমে উক্রিক্রখত অব্স্থা সতক্রি েয়: প্রমব্মশ  তুপমক্ষর সিক্রত থাম ; কেপ্তাক্রর 
পমরায়ানা থাম ; অথব্া গুরুত্বপূণু অব্স্থার সতক্রি েয়।   

1.  িম্মসত 

ককান পসরসস্থসতহতই সিওই নন-হলাকাল আইন প্রহয়াকারীহের সু্কল প্রসতষ্ঠাহন প্রহিহশর অনুমসত প্রোন কহর না, এিং 
সপ্রসিপযাল ও অনয সু্কল কমুকতুা এহত িম্মসত নাও সেহত পাহর।  

2.  যোযে কেপ্তাসর পহরায়ানা 

আইক্রসই অক্রিসারসে ক ান নন-মলা াল আইন প্রময়াগ ারী অক্রিসারম  কেপ্তাক্রর পমরায়ানা ক্রনক্রিুি ক ান ব্ুব্স্থা েেণ কযেন 
তিাক্রশ অথব্া কেপ্তার  রার অনুেক্রত প্রিান  মর ক্র না কসটি ক্রনরু্র  মর কেপ্তামরর পক্ররসমরর উপর এব্ং তা ক ান ক্রব্োর  
অথব্া প্রশাসক্রন র্ামব্ ইসুু ত ত ক্র না তার উপর।  আইমনর শাসমনর সামথ সেক্রিতর্ামব্ ক্রডওই অব্শুই বব্ধ আইনগত 
কেপ্তাক্রর পমরায়ানার প্রক্রত শ্রদ্ধাশীল থা মব্, ক্র ন্তু ক ান কেপ্তাক্রর পমরায়ানা বব্ধ এ জন ক্রব্োর   ততু   ইসুু ত ত ক্র না কসটি 
ক্রনধুারণ  রা এ জন প্রক্রশক্ষণেীন ব্ুক্রক্তর জনু  ঠিন।  সুতরাং, কেপ্তাক্রর পমরায়ানার এ টি  ক্রপ রাখা অতুন্ত গুরুত্বপূণু 
এব্ং ক ান কেপ্তাক্রর পমরায়ানা অনুযায়ী কযম ান প্রমব্মশর অনুেক্রতর আমগ এসএিক্রস-র সামথ কযাগামযাগ  রুন।   যক্রি ক ান 
নন-মলা াল আইন প্রময়াগ ারী অক্রিসার, এর অন্তরুু্ক্ত আইক্রসই অক্রিসার, ক ান কেপ্তাক্রর পমরায়ানা উপস্থাপন  মর, 
পহরায়ানাটি এিএ সি-র কাহে সেন এিং পরিতী সনহেুশনার েনয অহপক্ষা করুন।   

3.  েরুসর পসরসস্থসত 

জরুক্রর পক্ররক্রস্থক্রতর উদ্ভব্, কযেন আসন্ন েততুু, শারীক্রর  ক্ষক্রতর েুুঁ ক্র  যা থা মত ব্া নাও থা মত পামর এেন  অব্স্থার 
উদ্ভব্ েব্ার আশং া খুব্ই সাোনু, কতমন কক্ষহে অসতিত্তর এিএ সি এিং সু্কল কি ঠি এহেন্টহক এনওয়াসপসি-র িাহে 
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কযাগহযাগ করহত সেন।  

িতুমান আইসিই নীসত েহলা সু্কলিমূহে িাধারণত তাহের কমু-তৎপরতা এসিহয় যাওয়া। 

ব্তুোন আইক্রসই এব্ং ইউ.এস  ািেস্ এব্ং ব্ডুার প্রক্রতরক্ষা নীক্রত, যা নতুন কিডামরল প্রশাসন  ততু   অব্ুােত রময়মে, 
কসটি স্পশু াতর স্থামন, যার অন্তরুু্ক্ত সু্কলসেূে, কেপ্তার, ইন্টারক্রর্উ, তিাক্রশ, এব্ং নজরিাক্ররম  সীক্রেত  মর।  সাম্প্রক্রত  
ব্েরগুক্রলমত সু্কলসেূমে এই আইন প্রময়াগ তৎপরতা খুব্ই সাোনু কিখা কগমে। 

সশক্ষােী করকহিুর অনুহরাধ 

যক্রিও ব্তুোন আইক্রসই-র স্পশু াতর স্থান নীক্রত ঐসব্  েু াণ্ড কযেন সু্কল  ততু পক্ষ অথব্া  েীমির  াে কথম  কর ডু 
অথব্া ডক্যুমেন্ট সংেে, সাক্রপনা জাক্রর ইতুাক্রি  েু াণ্ডম  সেথুন  মর না, কিডামরল কগাপনীয়তার আইন (এর ব্ুক্রতিে 
স্বাস্থু অথব্া ক্রনরাপত্তাজক্রনত জরুক্রর পক্ররক্রস্থক্রত) সাধারণর্ামব্ ক ান আইন প্রময়াগ ারী অক্রিসারমির  ামে ক্রশক্ষাথীর কর ডু 
কথম  ক ান তথু প্র াশ ক্রনক্রষদ্ধ  মর – এর ব্ুক্রতিে শুধু ক ামরু্র আমিশ, আইনগতর্ামব্ ইসুু ত ত সাক্রপনা, অথব্া ক্রশক্ষাথী, 
যক্রি কস 18 ব্ের অথব্া তার অক্রধ   ব্য়সী েয় তার ব্া ক্রশক্ষাথীর ক্রপতাোতার সজ্ঞাত ক্রলক্রখত সিক্রত।   আইক্রসই 
অক্রিসারসে, কযম ান আইন প্রময়াগ ারী অক্রিসার যক্রি ক্রশক্ষাথী কর মডু প্রমব্শাক্রধ ার োয়, আইন প্রময়াগ ারী অক্রিসার প্রিত্ত 
কযম ান সাক্রপনা অথব্া ক ারু্ আমিমশর  ক্রপ আপনার এসএিক্রস-র  ামে ক্রিন, এব্ং এসএিক্রস কথম  ক্রনমিুশ না পাওয়া পযুন্ত 
ক ান ব্ুব্স্থা কনমব্ন না। 

িাধারণ প্রসিয়া – আইসিই অস িারিে যসে ককান নন-হলাকাল আইন প্রহয়াগকারী অস িার ককান কারহণ আপনার সু্কহল 
আহি: 

1. অক্রিসামরর সামথ সু্কল কসিটি এমজন্ট কডমস্ক ক্রেক্রলত কোন।  
2. সু্কল কসিটি এমজন্ট কডমস্ক, অক্রিসামরর নাে এব্ং ব্ুাজ/আইক্রড নম্বর, তার সুপারর্াইজমরর কিান নম্বর, সু্কমল আসার 

উমেশু, এব্ং সু্কল েলা ামল ক্রতক্রন ক ন আপনার সু্কল পক্ররিশুমন এমসমেন তার  ারণ কজমন ক্রনন। 
3. অক্রিসামরর  াে কথম  কযম ান ডক্যুমেন্ট কেময় ক্রনন (মযেন সাক্রপনা; তিাক্রশর পমরায়ানা; কেপ্তার পমরায়ানা)। 
4. অক্রিসারম  পরােশু ক্রিন কয, তার অনুমরামধর উত্তর কিব্ার আমগ, আপনাম  অব্শুই  াউমন্সলম  জানামত এব্ং তার কথম  

গাইমডন্স ক্রনমত েমব্। 
5. অক্রিসারম  ব্লুন কয,  াউমন্সমলর  াে কথম  গাইমডন্স কনয়ার সেয় ক্রতক্রন কযন অব্শুই সু্কল ক্রব্ক্রডংময়র ব্াইমর অমপক্ষা 

 মরন।   
6. আপনার এসএিক্রস-ম  জানান, এব্ং অক্রিসার প্রিত্ত ক্রব্স্তাক্ররত এব্ং ডক্যুমেমন্টশন আপনার এসএিক্রস-ম  ক্রিন। এসএিক্রস-র 

 ামে কথম  ক্রনমিুশ না পাওয়া পযুন্ত ক ান ব্ুব্স্থা কনমব্ন না। 
7. এসএিক্রস-র সামথ পরােমশুর পর ক্রপতাোতার সামথ কযাগামযাগ  রুন। 
8. এনওয়াইক্রপক্রড ক্রপ্রক্রসংক্ট অথব্া সু্কল কসিটি ক্রডক্রর্শন – কযটি উপযুক্ত েমন  মরন, জানান।  
9. যক্রি নন-মলা াল আইন প্রমযাগ ারী অক্রিসার ক্রনমিুশনা োনমত ব্ুথু েয়, ক ান প্রময়াগ ব্ুব্স্থার সামথ শারীক্রর র্ামব্ জক্রড়ময় 

পড়ার কেিা  রমব্ন না। এইসব্ পক্ররক্রস্থক্রতমত, অক্রিসামরর  ামে যতর্া সম্ভব্ তথু সংেে  রুন এব্ং এসএিক্রস এব্ং 
এনওয়াইক্রপক্রড ক্রপ্রক্রসংক্ট/সু্কল কসিটি ক্রডক্রর্শনম  জানান। 

চযাহিলহরর প্রসিধানিমূহের প্রহয়াগ 

এই গাইডলাইনসেূে ক্রব্িুোন েুামন্সলমরর প্রক্রব্ধানগুক্রলর সম্পূর । আইক্রসই অক্রিসারসে, ক ান নন-মলা াল আইন প্রময়াগ ারী 
অক্রিসার যক্রি  াউম  কেপ্তার  মর, েুামন্সলমরর প্রক্রব্ধান A-412-এর কস শন III(C) প্রক্রিয়া অনুসরণ  রুন।  আইক্রসই 
অক্রিসারসে, ক ান নন-মলা াল আইন প্রময়াগ ারী অক্রিসার যক্রি ক ান কগাপনীয় তমথুর অনুমরাধ জানায়,, েুামন্সলমরর 
প্রক্রব্ধান A-820-এ  ব্ক্রণুত প্রক্রিয়া এব্ং নীক্রতোলাও প্রমযাজু েমব্। 


