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আমােদর অিভবাসী কিমউিন�টর সে� আ�া েজারদার করেত আিল �ংটেনর 
অ�ীকার 

 
I. উে�শ� 
আিল �ংটন কাউি� �ীকার কের েয কাউি�র নতৃা��ক, জািতগত, ও ভাষাগত ৈবিচ�� আমােদর 
শ��র এক�ট ���পণূ � উৎস। আমােদর িভশন হেলা এমন এক�ট উ� ও অ�ভ� ���মূলক 
কিমউিন�ট হেয় উঠা েযখােন �েত�ক ব��� ���পূণ � িবেবিচত হেবন, এবং �েত�েক সম�ৃ� 
অজ�ন করেত পারেবন। অিভবাসীেদর অিভবাসনগত বা নাগিরকে�র অব�া িনিব �েশেষ সব 
অিভবাসীর অিধকার সুরি�ত রাখেত, এবং আিল �ংটেনর �েত�েক যােত আমােদর অথ �নীিতেত 
অংশ�হণ করার সমান সুেযাগ লাভ করেত পােরন েস িবষয়�ট িন��ত করেত এই কাউি� দৃঢ় 
�িত�। কাউি�র বত�মান নীিতমালা পুনরায় দৃঢ়ভােব ব�� করা এবং কিমউিন�টর �া��, সুর�া, 
কল�াণ, ও িনরাপ�া উ�ত করা এবং অিভবাসীেদর েশয়ার করা তথ� েফডােরল অিভবাসন 
কম �কত�ােদর কােছ �কাশ কের েদওয়া হেব এই ভয় ছাড়াই অিভবাসী বািস�ারা যােত কাউি�র 
সুেযাগ-সুিবধা ও পিরেষবা�েলা অ�াে�স করার িন�য়তা পান েস িবষয়�ট িন��ত করার মাধ�েম 
আ�া গেড় েতালা ���পূণ � বেল আমরা িব�াস কির। েফডােরল অিভবাসন আইন �েয়ােগর 
কােজ স��ৃ হওয়ার জন�, েয�ট এককভােব েফডােরল সরকােরর দািয়�, আিল �ংটন কাউি�র 
স�দ ব�বহার করা স�িতপূণ � নয়। এই কাউি� ইিমে�শন এ� কা�মস এনেফাস �েম� (ICE) এবং 
অন�ান� েফডােরল অিভবাসন কম �কত�ােদর সে� সহেযািগতা বাধ�তামূলক কের েদওয়া সব 
েফডােরল বা ে�ট পয �ােয়র িবিধমালার পাশাপািশ কাউি�র সহেযািগতা বা পদে�প �হণ 
বাধ�তামূলক কের েদওয়া জিুডিশয়াল ওয়�াের� ও সিপনা মান� করেব, িক� আিল �ংটন কাউি� 
পুিলশ িবভােগর িনেদ�শনামূলক ম�ানুয়াল নীিতমালা 523.04 (েসকশন II.B-এ বিণ �ত) অনুযায়ী 
িনধ �ািরত ব�িত�ম ব�তীত অন�ান� ে�ে� অিভবাসন আইন �েয়ােগর �েচ�ােক এিগেয় িনেত 
পাের এমন ব���গত শনা�েযাগ� তথ� েশয়ার করার ে�ে� িনেষধা�া আেরাপ করেব।   
 
II. েগাপনীয়তা র�ার এবং জনসাধারেণর আ�া বৃ��র মানদ�সমূহ 
 A. তথ� পাওয়ার জন� অনুেরাধ করা, তথ� অ�াে�স করা অথবা তথ� �কাশ করা িনিষ�  
1. নাগিরক� বা অিভবাসনগত অব�া। কাউি� েরকড� েথেক েকােনা ব���র নাগিরক� বা 
অিভবাসনগত অব�া সং�া� তথ� পাওয়ার জন� েকােনা কম� অনুেরাধ করেত পারেবন না, তথ� 
েরকড� করেত, অ�াে�স করেত পারেবন না অথবা অন� েকােনা ব��� বা স�ার কােছ তা �কাশ 
করেত পারেবন না, যিদ না উ� পদে�প �হণ  

(a) �েযাজ� ে�ট বা েফডােরল আইন বা িবিধমালা, জিুডিশয়াল ওয়�াের�, েকাড� অড�ার বা 
সিপনা অনুযায়ী আবশ�ক হয় অথবা 8 U.S.C. § 1373(a) এর সােথ স�িতপূণ � হয় েযখােন বলা হেয়েছ 
েয “েফডােরল, ে�ট, বা �ানীয় আইেনর অন� েকােনা ধারার সে� সাংঘিষ �ক না হেল, েফডােরল, 
ে�ট, বা �ানীয় সরকােরর েকােনা স�া বা কম �কত�া, েকােনা সরকাির স�া বা কম �কত�ােক েকােনা 
ব���র ৈবধ বা অৈবধ নাগিরক� বা অিভবাসনগত অব�া স�িক�ত তথ� ইিমে�শন এ� 
ন�াচারালাইেজশন সািভ�েসর কােছ পাঠােনা, অথবা তােদর কাছ েথেক �হণ করার ব�াপাের িনেষধ 
করেত, অথবা েকােনা উপােয় সীমাব� করেত পারেব না”  

অথবা (b) উ� ব���র �ারা অথবা েস ব���র েকােনা অিভভাবেকর �ারা অনুেমািদত হয়।  
2. এই আ�া সং�া� নীিতমালার েকােনা িবষয় েফডােরল আইেনর সে� সাংঘিষ �ক হেব না। 
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B. আইন �েয়াগ 
আিল �ংটন কাউি� এই িবষেয় দৃঢ় �িত� মেনাভাব েপাষণ কের েয েফডােরল অিভবাসন আইন 
�েয়ােগর দািয়� এককভােব েফডােরল সরকােরর উপর বত�ায় এবং একইভােব আিল �ংটন কাউি� 
পুিলশ িবভােগর িনেদ�শনামূলক ম�ানুয়াল নীিতমালা 523.04 অনুযায়ী িনধ �ািরত ব�িত�ম ব�তীত 
অন�ান� ে�ে� এধরেনর আইন �েয়ােগর জন� আিল �ংটন কাউি�র সং�ান�েলা ব�বহার করা 
এবং নাগিরক �শাসিনক অিভবাসন আইন �েয়ােগর ে�ে� সহেযািগতা করা অস�িতপূণ �।  

• েকােনা ব���র পুিলশ িরেপাট� দািখল করা, পুিলশ-কিমউিন�ট ��য়াকলােপ অংশ�হণ করার অথবা 
অন� েকােনাভােব পুিলেশর েসবা েথেক উপকৃত হওয়াটা নাগিরক� বা অিভবাসনগত অব�ার 
উপর িনভ�রশীল নয়, এবং উপেরা� েসকশন II.A.1 অনুযায়ী তােদর অিভবাসনগত অব�া সং�া� 
তেথ�র জন� অনুেরাধ করা, েসই তথ� েরকড� করা অথবা অ�াে�স করা হেব না। 

• এককভােব �ধু অিভবাসনগত অব�া িনণ �েয়র উে�েশ� আিল �ংটন কাউি� েকােনা 
ব���েক তদারিক কের না, আটক কের না, সা�াতকার েনয় না, অথবা তদ� কের না। 

• আিল �ংটন কাউি� েফডােরল অিভবাসন আইন �েয়াগ কের না; এবং 
• ICE-এর পদে�প �হেণর ে�ে� ACPD-এর স��ৃতা েসসব পদে�েপর মেধ� সীমাব� 

থাকেব েযে�ে� সুিনিদ�� েকােনা ব��� বা ব���েদর আটক করার জন� েফৗজদাির 
ওয়�াের� িবদ�মান থােক অথবা আিল �ংটন কাউি� পুিলশ িবভােগর িনেদ�শনামূলক 
ম�ানুয়াল 523.04-এ িনধ �ািরত মানদ� ও কম �প�িত পূরণ করা ও অনুসরণ করা হয়। 

 
C. নাগিরক অিভবাসন আইন �েয়ােগর জন� কাউি�র সং�ান�েলা ব�বহার করা িনিষ�  
কম �চারীরা অিভবাসন আইন �েয়াগকারী কম �কত�ােদর েকােনা ব���গত শনা�েযাগ� তেথ�র 
অ�াে�স �দান করেত কাউি�র সং�ান�েলা (েযমন ফ�ািসিল�ট, সর�াম, েসল েফান, অিফস 
সা�াই, েরিডও, ইেমইল, ডাটােবস এবং দািয়�রত অব�ায় কম �চারীেদর সময়) কােজ লাগােত 
পারেবন না, যিদ না কম �চারীেদর এই পদে�প আিল �ংটন কাউি� পুিলশ িবভােগর িনেদ�শনামূলক 
ম�ানুয়াল 523.04 অনুযায়ী সু��ভােব অনুেমািদত হয়।  
 
D. নাগিরক� বা অিভবাসনগত অব�ার িভি�েত �মিক বা �েরাচনামূলক পদে�প �হণ িনিষ�  
কম �চারীরা েকােনা ব���র �কৃত বা আপাত নাগিরক� বা অিভবাসনগত অব�া, অথবা েসই ব���র 
পিরবােরর েকােনা সদেস�র �কৃত বা আপাত নাগিরক� বা অিভবাসনগত অব�ার িভি�েত উ� 
ব���েক �মিক �দান করেত, েজারপূব �ক বাধ� করেত, অথবা ভীতস�� করেত পারেবন না। 
কম �চারীরা �কৃত বা আপাত নাগিরক� বা অিভবাসনগত অব�ার িভি�েত কাউি� েবিনিফট, 
সুেযাগ-সুিবধা বা পিরেষবা�েলা �দান কের �েরািচত করেত পারেবন না, যিদ না ে�ট বা 
েফডােরল আইন বা িবিধমালা অথবা আদালেতর আেদশ অনুযায়ী তা আবশ�ক হয়।  
 
E. নাগিরক অিভবাসন আইন �েয়াগ সহজীকরণ 
কম �চারীরা নাগিরক অিভবাসন আইন �েয়ােগর কায ��েম অংশ�হণ করেবন না অথবা উ� 
কায ��ম সহজীকরেণর জন� েকােনা পদে�প �হণ করেবন না, যিদ না কাউি� অ�াটিন � কতৃ�ক 
�েয়াগেযাগ� িহেসেব গণ� হওয়া েকােনা �েযাজ� ে�ট বা েফডােরল আইন, েফৗজদাির জিুডিশয়াল 
ওয়�াের�, আদালেতর আেদশ বা সিপনা অনুযায়ী েস�ট আবশ�ক হয়।  
 
F. েফডােরল ের�জি�েত অংশ�হণ িনিষ�  
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নাগিরক�, অিভবাসনগত অব�া, জািত, জাতীয় বা নতৃা��ক উৎস, ভাষার দ�তা, িল�, িল� 
পিরচয়, েযৗন অিভমুখীতা, ধম �, অ�মতা, বা বয়েসর িভি�েত েলাকজেনর িনব�ন আবশ�ক হয় 
এমন েকােনা েফডােরল ে�া�ােমর তদ� বা আইন �েয়ােগ সহায়তা করার জন� কাউি�র েকােনা 
স�দ ব�বহার করা যােব না। অনুদান পাওয়ার উপযু�তা অজ�ন করেত, অনুদােনর শত�াবলী এবং/অথবা 
চ� �� েমেন চলা স�েক� �ত�য়ন করেত �েযাজ� ে�ট/েফডােরল সং�া�েলােক সা�ট�িফেকশন �দােনর 
উে�েশ� কাউি� তথ� সং�হ করেত ও একীভূত করেত পাের, িক� এধরেনর সা�ট�িফেকশেন সুিনিদ�� 
ব���েক শনা� করা হেব না অথবা ব���গতভােব শনা�েযাগ� তথ� �কাশ করা হেব না। 
 
IV. সরকাির পিরেষবা�েলােত অ�াে�স  
আিল �ংটন কাউি� সব অিধবাসীর জন� সরকাির পিরেষবা ও ফ�ািসিল�ট�েলােত সমতাপূণ � 
অ�াে�স �দান করেব।  

• েফডােরল বা ে�ট আইন অনুযায়ী আবশ�ক না হেল কাউি� সরকােরর পিরেষবা�েলা, 
েযমন �ানীয় পুিলশ, দমকল, জ�ির েমিডেকল পিরেষবা, পাক�, িচ�িবেনাদন, লাইে�ির, 
আিল �ংটন এ�জং এ� িডসঅ�ািবিল�ট সািভ�েসস, জ�ির আিথ �ক সহায়তা, আিল �ংটন েহলথ, 
মানিসক �া��, �া��েসবা, খাদ�, আ�য়�ল, িশ�াগত অথবা মাদক�েব�র অপব�বহার 
সং�া� পিরেষবা, ইত�ািদ অ�াে�স করেত আিল �ংটন কাউি� েকােনা অিধবাসীর আইিন 
অব�ােনর �মাণ �দান করা আবশ�ক কেরিন এবং করেব না।   েফডােরল অথ �ায়েন 
পিরচািলত িকছ�  কম �সূিচ ও পিরেষবার জন� উপযু�তার শত� পূরণ করেত আইিন 
কাগজপে�র �েয়াজন হয়। 


