
• িটএসএ এবং িসিবিপ আপনার ধম�ীয়, জািতগত বা 
ঐিত	 সং�া� ৈবিশে��র জন� আপনােক অিতির� 
ি�িনং বা �ে�র স ুখীন করেত পাের না।

• িসিবিপ েজার কের আপনার ইেলক�িনক য� দখল 
করেত পাের, িক� তারা আপনােক েস�েলা আনলক 
করার জন� েজার করেত পারেব না। িসিবিপ কী পিরমাণ 
তথ� পরী�া করেত পারেব েস ব�াপাের বাধ� বাধকতা 
রেয়েছ। আেরা তেথ�র জন� িসএআইআর-এর সােথ 
েযাগােযাগ ক�ন। 

• জবাব না েদওয়ার িস�া� েনওয়ার ে�ি�েত, যু�রাে� 
নাগিরকেদর �েবশ িনেষধ করা যায় না। তেব, আপনার 
অিধকার ব�বহার করার ফেল িকছু িবল� সিৃ� হেত 
পাের।

• ি¢ন কাড� ধারী ব�ি�েদর ¤মণ সংি�¥ এবং ইউএসিস 
১১০১(এ)(১৪) অনুযায়ী িনরপরাধ হেল তােদর �েবশ 
িনেষধ করা যায় না। তেব, আপনার অিধকার ব�বহার 
করার ফেল িকছু িবল� সিৃ� হেত পাের।

• সহেযািগতা না করেল অ-নাগিরক িভসা �া¥েদর েদেশ 
�েবশ িনেষধ করা হেত পাের। েদশ ত�াগ করার আেগ 
একজন আইনজীবীর সােথ কথা বেল িনন।

• ¤মেণর ে�ে« িসএআইআর-এর কােছ িরেপাট�  ক�ন। 
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এই তথ� আইিন পরামশ� িবেবচনা করা উিচত নয়।
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িটএসএ ি�নার যা 
পারেব না

+ ধম�ীয়, জািতগত বা ঐিত	 সং�া� ৈবিশে��র 
জন� আপনােক অিতির� ি�িনং বা �ে�র 
স ুখীন করেত।

+ আপিন আইন ভ¯ করেছন এমন িব°াসেযাগ� 
তথ� ছাড়াই আপনােক সাধারণ িজ²াসাবাদ 
করেত। েযমন, তারা আপনােক আপনার 
ব�ি�গত জীবন, আপিন েকাথায় সময় কাটান, 
কাজ, বা উপাসনা সং�া� �� করেত পারেব 
না।

+ আপনােক হাতকড়া পরােনা বা ন³ কের সাচ�  
করা।

িসিবিপ যা পাের:

+ েয ব�াপাের িজে²স করেত পাের: 
• আপনার নাগিরক´ 
• আপনার ¤মেণর �কৃিত বা উেµশ�  
• এমন েকান িজিনস যা আপিন মািক� ন  
 যু�রাে� েফরত িনেয় যাে¶ন   
 িক� ¤মেণর উেµেশ� েবর  হওয়ার সময় তা  
 আপনার সােথ িছল না।

+ আপনার মালপ« এবং এর েভতেরর সবিকছু 
পরী�া করেত 

+ আপনার ইেলক�িনক য� দখল করেত পাের, 
িক� তারা আপনােক েসটা আনলক করার জন� 
েজার করেত পারেব না। িসিবিপ কী পিরমাণ তথ� 
পরী�া করেত পারেব েস ব�াপাের বাধ� বাধকতা 
রেয়েছ। আেরা তেথ�র জন� আপনার ·ানীয় 
িসএআইআর চ�া¸ােরর সােথ েযাগােযাগ ক�ন। 

িসিবিপ যা পাের না: 

+ ধম�ীয়, জািতগত বা ঐিত	 সং�া� ৈবিশে��র 
জন� আপনােক অিতির� ি�িনং বা �ে�র 
স ুখীন করেত।

+ আপিন আইন ভ¯ করেছন এমন 
িব°াসেযাগ� তথ� ছাড়াই আপনােক সাধারণ 
িজ²াসাবাদ করেত। েযমন, তারা আপনােক 
আপনার ব�ি�গত জীবন, আপিন েকাথায় 
সময় কাটান, কাজ, বা উপাসনা সং�া� �� 
করেত পারেব না।

+ জবাব না েদওয়ার িস�া� েনওয়ার ে�ি�েত, 
যু�রাে� নাগিরকেদর �েবশ িনেষধ করা যায় 
না। তেব, আপনার অিধকার ব�বহার করার 
ফেল িকছু িবল� সৃি� হেত পাের। 

+ ি¢ন কাড� ধারী ব�ি�েদর ¤মণ সংি�¥ এবং 
ইউএসিস ১১০১(এ)(১৪) অনুযায়ী িনরপরাধ 
হেল তােদর �েবশ িনেষধ করা যায় না। তেব, 
আপনার অিধকার ব�বহার করার ফেল িকছু 
িবল� সৃি� হেত পাের। 

+ সহেযািগতা না করেল অ-নাগিরক িভসা 
�া¥েদর েদেশ �েবশ িনেষধ করা হেত পাের। 
েদশ ত�াগ করার আেগ একজন আইনজীবীর 
সােথ কথা বেল িনন।

আপিন যখন বড� াের আপনার 
অিধকার ব
বহার করেত চান 
তখন আপনার ইিমে�শন 
�
াটাস তােত িক �ভাব েফেল?

একজন এয়ারলাইন যা�ী িহেসেব, এয়ারলাইন 
এবং িনরাপ�া কম�ীেদর কাছ েথেক আপিন িবনীত 
এবং স�ানজনক আচরণ পাওয়ার অিধকারী। 
আপনার �িত আচরণ যিদ ৈবষম
মূলক হেয়েছ 
বেল আপনার িব�াস হয় তাহেল আপনার 
অিভেযাগ জানােনার অিধকার রেয়েছ। যিদ 
আপনার মেন হয় েয আপনার সােথ ৈবষম
মূলক 
আচরণ করা হেয়েছ, শী�ই:

+ ঘটনার সােথ জিড়ত সকল ব�ি�র নাম এবং 
আইিড জানেত চান। এই তথ��েলা িনিºতভােব 
িলেখ রাখুন। 

+ একজন সুপারভাইজােরর সােথ কথা বলার জন� 
ই¶া �কাশ ক�ন।

+ িজে²স ক�ন েয আপনােক আপনার নাম, 
উপি·িত, পির¶দ, জািত, ঐিত	, িব°াস বা 
জাতীয়তা মূেলর জন� আলাদাভােব েদখা হে¶ 
িকনা। 

+ সা�ীেদরেক তােদর নাম এবং েযাগােযােগর তথ� 
জানােত বলুন। 

+ ঘটনািট ঘটার সােথ সােথ সত� তথ� স�িলত 
একিট িববৃিত িলখুন। ¼াইট ন�র, ¼াইেটর 
তািরখ, এবং এয়ারলাইেনর নাম িলখেত ভুলেবন 
না।

+ একিট অিভেযাগ দােয়র করার জন� 
িসএআইআর-এর সােথ েযাগােযাগ ক�ন।

+ একজন পাইলট যিদ পয�েব�েণর সােপে� 
েযৗি�ক ভােব িব°াস কেরন েয েকােনা যা«ী 
¼াইেটর িনরাপ¾ার জন� ¿মিকÀÁপ, িতিন 
যা«ীেক েÂেন ওঠােত �ত�াখ�ান করেত 
পােরন। িক� একজন পাইলট আপনােক �� 
করেত পােরন না বা আপনার ধম�, জাতীয়তা 
মূল, িল¯, ঐিত	, বা রাজৈনিতক িব°ােসর 
মতন প�পাতমূলক গতানুগিতকতার িভি¾েত 
আপনােক ¼াইেট ওঠা েথেক িবরত করেত 
পােরন না।
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