
অন-ক্যাম্পাস চিচক্ৎসা এবং ক্াউন্সেচ ংন্সের চরন্সসাস সগুন্স ার পাশাপাচশ 

উপ ব্ধ সংস্থান সম্পন্সক্স তথ্য এখান্সন পাওো যান্সব: https://www.tntech.edu/healthservices/

চশক্ষাথ্ী পচরিা ন প্রক্রিো সম্পন্সক্স তথ্য এখান্সন পাওো যান্সব: https://www.tntech.edu/policies/

  

হযা াঁ। আপনার প্রন্সেন্সশর যযৌন চনগ্রহ, পাচরবাচরক্ চহংসা, যপ্রন্সের সম্পন্সক্স 

চহংসা এবং য াপন্সন অনসুরন্সের য ৌজোচর সংজ্ঞা সম্পন্সক্স তথ্য বাচষ সক্ 

চনরাপত্তা প্রচতন্সবেন্সন পাওো যান্সব: https://www.tntech.edu/police/annual-security-report

U Visa T Visa

চনচেসষ্ট য ৌজোচর ক্রিোক্ াপ এবং যযৌন চনগ্রহ, পাচরবাচরক্ চহংসা, ধষ সে, 

চনগ্রহ বা অনযানয সম্পচক্সত য ৌজোচর অপরান্সধর   স্বরূপ উন্সেখন্সযা য 

শারীচরক্ বা োনচসক্ চহংসাে আিান্তন্সের যক্ষন্সে

-চশক্ার/আন্সবেক্ হওোর জনয তান্সক্ অবশযই যযা যতাোন পূরে ক্রা 

য ৌজোচর ক্রিোক্ ান্সপর চশক্ার হন্সত হন্সব এবং যসই য ৌজোচর 

ক্রিোক্ ান্সপর অনসুন্ধান এবং/চবিান্সরর পন্সক্ষ সহােক্ হন্সত হন্সব

-সাধারে ভান্সব িার বছন্সরর জনয ববধ

-আন্সরা তন্সথ্যর জনয যক্ান্সনা অচভবাসন অযাটচন সর সান্সথ্ পরােশ স ক্রুন এবং 

এটট যেখনু:

োনব পািান্সরর আিান্তন্সের যক্ষন্সে

-আইন ব বৎক্ারী চবভান্স র ক্াছ যথ্ন্সক্ তেন্সন্ত সহন্সযাচ তার জনয অথ্বা 

পািারন্সরাধী আইন(গুচ )র চনব সাহন্সন ক্ারেযুক্ত অননু্সরাধ অবশযই অনসুরে 

ক্রন্সত হন্সব (যচে না শারীচরক্ বা োনচসক্ আঘান্সতর ক্ারন্সে সহন্সযাচ তা 

ক্রন্সত অক্ষে না হে) এবং অবশযই চশক্ার/আন্সবেক্ন্সক্ োচক্সন যুক্তরাষ্ট্র 

যথ্ন্সক্ সরান্স  অতযন্ত ক্টিন পচরচস্থচতর সম্মখুীন হন্সব তা অবশযই প্রেশ সন 

ক্রন্সত সক্ষে হন্সত হন্সব

-সাধারে ভান্সব িার বছন্সরর জনয ববধ

-আন্সরা তন্সথ্যর জনয যক্ান্সনা অচভবাসন অযাটচন সর সান্সথ্ পরােশ স ক্রুন এবং 

এটট যেখনু:

http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-

crimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-

activity-u-nonimmigrant-status

http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-

crimes/victims-human-trafficking-t-nonimmigrant-status

অপরাধের শিকারধের জন্য শক ককাধন্া শন্শেিষ্ট শিসা এবং অশিবাসন্ শিশি রধেধে?

হযা াঁ। যযৌন চনগ্রহ, পাচরবাচরক্ চহংসা, যপ্রন্সের সম্পন্সক্স চহংসা এবং য াপন্সন অনসুরন্সের চশক্ারন্সের জনয U এবং T চভসা সহ অনযানয চভসার চবক্ল্প রন্সেন্সছ। 

চনচেসষ্ট তন্সথ্যর জনয যক্ান্সনা অচভবাসন অযাটচন সর সান্সথ্ ক্থ্া ব ুন।

আমাধক অশিশরক্ত িথ্য শেধি পাধর অশিধস শক এমন্ ককাধন্া কযাম্পাস রধেধে?

 , 

, ,  

আন্তজসাচতক্ চশক্ষাথ্ী এবং স্ক ারন্সের পচরন্সষবাোন্সনর অচ স অচভবাসন চস্থচত সম্পন্সক্স জরুরী তথ্য সরবরাহ ক্রন্সত পান্সর। েন্সন রাখন্সবন অনযানয চভসা 

চস্থচতন্সত পচরবতসন চবষেক্ প্রশ্ন বা োনক্ F-1 এবং J-1 চশক্ষাথ্ীন্সের চভসার বাইন্সর থ্াক্া আইচন চবক্ল্পগুচ  বা চনন্সো ক্তসার স্পনসর ক্রা ক্ান্সজর চভসার 

যক্ষন্সে এক্জন যযা য অচভবাসন অযাটচন সর পরােশ স চনন।

শিসার শবকল্পগুশি

zedmondson@tntech.edu

ক ৌন্ এবং আন্তঃবযক্তক্তগি শ ংসাে আক্রান্তধের জন্য অশিবাসন্ এবং শিসা সম্পশকিি িথ্য

আন্তজসাচতক্ চশক্ষাথ্ী এবং স্ক াররা যান্সের চনন্সজন্সের অচভবাসন এবং চভসার চস্থচত চনন্সে প্রশ্ন রন্সেন্সছ তান্সের যক্ান্সনা অচভবাসন অযাটচন সর ক্াছ যথ্ন্সক্ 

সহাে্তা যনওোর পরােশ স যেওো হন্সে। এই ডকু্ন্সেন্টটট আইন্সনর চনচেসষ্ট চেক্গুচ  বযাখযা ক্রার এক্টট সংস্থান, তন্সব এটট যক্ান্সনা আইচন পরােন্সশ সর চবক্ল্প 

নে।

আশম শন্গ্রধ র শিকার, আমার অশিবাসন্ শিশিটি শক অন্-কযাম্পাধসর শরধসাস িগুধিাধি আমার প্রধবিাশেকারধক প্রিাশবি করধব?

না।  আইন অনসুান্সর, যযৌন বা আন্তঃবযক্রক্ত ত চহংসার চশক্ার বা এটট ক্াটটন্সে উন্সিন্সছন এেন চশক্ষাথ্ী এবং ক্েী 1972 সান্স র চশক্ষা সংন্সশাধনী (চশন্সরানাে 

IX) এবং েচহ ান্সের প্রচত চহংসার প্রচতন্সরাধে ূক্ আইন বা ভান্সোন্স ে এন্স ইনস্ট উওেযান অযাক্ট (VAWA)-এর অধীন্সন অচভবাসন এবং চভসার চস্থচত 

চনচব সন্সশন্সষ এক্ই অচধক্ার পান্সবন।

ক্ন্স জ যক্ান্সনা অপরান্সধর অচভন্সযা  ক্রার চভচত্তন্সত আপনার চবরুন্সে প্রচতচহংসাে ূক্ বা আপনার সান্সথ্ পথৃ্ক্ আিরে ক্রন্সব না।

আশম শক ন্শথ্বদ্ধ বা অন্শথ্বদ্ধ অশিবাসী শ সাধব কিৌজোশর অশিধ াধগর চাপ শেধি পারব?

অচভন্সযা  োচখ  ক্রা সম্পন্সক্স চনচেসষ্ট প্রশ্ন এখান্সন যেওো যান্সব :

Zeva Edmondson, Title IX Office 

1 William L. Jones Dr., Derryberry Hall 256, Cookeville, TN 38505

931-372-3112

https://www.tntech.edu/titleIX

http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status
http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status
http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status
http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status
http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-human-trafficking-t-nonimmigrant-status
http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-human-trafficking-t-nonimmigrant-status


F-1 এবং J-1 চস্থচতযুক্ত চশক্ষাথ্ীরা

• যক্ান্সনা  াইন্সসেপ্রাপ্ত চিচক্ৎসক্, অচস্টওপযাচথ্র চিচক্ৎসক্ বা 

 াইন্সসেপ্রাপ্ত চনোচনক্ েন্সনাচবন্সের ক্ারন্সে হ্রাসপ্রাপ্ত পািযিন্সের ভান্সরর 

অননু্সোেন্সনর চবক্ল্পসেহূ

• আপনার আক্ান্সেচেক্ যপ্রাগ্রাে যথ্ন্সক্ প্রতযাহান্সরর সনু্সযা  এবং পচরোে

• যচে চশক্ষাথ্ী প্রতযাহার ক্রা যবন্সছ যনে তন্সব পন্সরর যক্ান্সনা তাচরন্সখ 

আক্ান্সেচেক্ যপ্রাগ্রান্সে য রা সম্পন্সক্স তথ্য

• স্বােী/স্ত্রীন্সক্ সান্সথ্ যনওোর সনু্সযা  এবং পচরোে

• চভসা চস্থচতন্সত পচরবতসন্সনর চবক্ল্পগুচ  সম্পন্সক্স সাধারে তথ্য।

• U এবং T চভসা সম্পন্সক্স সাধারে তথ্য। (যক্ান্সনা যযা যতাোন সম্পন্ন 

অচভবাসন্সন অযাটচন সর ক্ান্সছ যর ারা )

• যক্ান্সনা যযা যতাোন সম্পন্ন অযাটচন সর ক্ান্সছ যর ারা 

H-1B, O-1, E-3 অথ্বা TN ক্েীরা

• ক্াজ যথ্ন্সক্ সােচেক্ চবরচতর চবক্ল্প এবং আপনার অচভবাসন চস্থচতন্সত 

পচরোে

• স্বােী/স্ত্রীন্সক্ সান্সথ্ যনওোর সনু্সযা  এবং পচরোে

• চভসা চস্থচত পচরবতসন্সনর চবক্ল্প সম্পন্সক্স সাধারে তথ্য। যক্ান্সনা যযা যতাোন 

সম্পন্ন অচভবাসন অযাটচন সর ক্ান্সছ যর ারা 

• U এবং T চভসা সম্পন্সক্স সাধারে তথ্য। (যক্ান্সনা যযা যতাোন সম্পন্ন 

অচভবাসন অযাটচন সর ক্ান্সছ যর ারা )

• যক্ান্সনা যযা যতাোন সম্পন্ন অচভবাসন অযাটচন সর ক্ান্সছ যর ারা 

• থ্াক্া োচক্সন যুক্তরান্সষ্ট্র স্থােী অচধবাসী (চগ্রন ক্াডস এখন্সনা অননু্সোেন পাে 

চন) 

• আপনার ে ুতুচব থ্াক্া চনন্সো ক্তসার স্পনসর ক্রা স্থােী বসবান্সসর 

আন্সবেন্সন আপনার ক্াজ ছাড়ার প্রভাব; 

• যক্ান্সনা যযা যতাোন সম্পন্ন অযাটচন সর ক্ান্সছ যর ারা 

USCIS: আপনার ক্চেউচনটটর পষৃ্ঠাে সহাে্তা খুাঁন্সজ পান USCIS: আইচন পচরন্সষবার ওন্সেবপষৃ্ঠা খুাঁন্সজ পান

আশম ককাধন্া িান্ীে অশিবাসন্ অযািশন্ ি ককাথ্াে খ ুঁধজ কপধি পাধরন্?

ইউএস চসটটন্সজনচশপ অযান্ড ইচেন্সগ্রশন সাচভসন্সসস (USCIS), চডপাটসন্সেন্ট অ  যহাে যান্ড চসচক্ওচরটট (DHS)র এক্টট বযুন্সরা বযাক্রক্তন্সের চবনােনূ্স য বা স্বল্প 

বযন্সে আইচন প্রচতচনচধত্ব চেন্সে সহাে্তার জনয চনম্নচ চখত েুটট সাইট অ ার ক্ন্সর:

যবাডস অ  ইচেন্সগ্রশন আচপ  (BIA) চবনােনূ্স য বা স্বল্প বযন্সে অচভবাসন্সনর পচরন্সষবা সরাবরাহ ক্ন্সর এেন প্রন্সেন্সশর অযাটচন সন্সের এক্টট তাচ ক্া সরবরাহ 

ক্ন্সর।

আন্সেচরক্ান ইচেন্সগ্রশন  ইোস স অযান্সসাচসন্সেশন (AILA)  এক্টট অন াইন অচভবাসন আইনজীচবন্সের যর ারা  পচরন্সষবা সরবরাহ ক্ন্সর যা যক্ান্সনা চশক্ষাথ্ী 

বা স্ক ারন্সক্ এক্জন অচভবাসন আইনজীচব খুাঁন্সজ যপন্সত সাহাযয ক্ন্সর।

আন্সেচরক্ান বার অযান্সসাচসন্সেশনও প্রন্সেশ দ্বারা আইচন পচরন্সষবাগুচ  যখা াঁজার যক্ষন্সে তথ্য সরবরাহ ক্ন্সর।

অচভবাসন আইনজীচবরা হন্স ন  াইন্সসেপ্রাপ্ত অযাটচন স যারা অচভবাসন আইন সম্পন্সক্স চবন্সশষজ্ঞ। তারা অচভবাসন্সনর সচুবধার জনয আন্সবেন োচখ  ক্রার 

পাশাপাচশ ক্লান্সেন্সন্টর অযাডন্সভান্সক্ট চহসান্সব ক্াজ ক্ন্সরন এবং অচভবাসন এন্সজক্রে এবং অচভবাসন আো ত উভন্সের ক্ান্সছই তান্সের প্রচতচনচধত্ব ক্রন্সত 

পান্সরন। আইনজীচব সাধারে পরােশ স চেন্সত পান্সরন এবং অচভবাসন্সনর চবক্ল্পগুচ  চনন্সে আন্স ািনা ক্রন্সত পান্সরন। অনয সেস্ত আইনজীচবর েন্সতা 

অচভবাসন আইনজীচবরা যপশাোর এচথ্ক্স এবং আইচন প্রন্সোজনীে্তা দ্বারা বাধয এবং ক্লান্সেন্সন্টর সান্সথ্ তান্সের আন্স ািনান্সক্ য াপনীে রান্সখ।

অশিবাসন্ আইন্জীশব কক এবং িারা কী কধরন্?


