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Stay calm, plead the 5th and remain silent.
“I plead the 5th and choose to remain silent.”
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Do NOT sign anything! You have the right to
consult with an attorney before answering
any questions or signing any documents.
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You do NOT need to show ID or immigration
documents to the officers. If requested, reply
by saying “I wish to speak to an attorney.” If
you have a valid green card or work permit,
carry it with you.

3

You do NOT need to show ID or immigration
documents to the officers. If requested, reply
by saying “I wish to speak to an attorney.” If
you have a valid green card or work permit,
carry it with you.

4

No law enforcement agent has the right to
enter your home without a proper warrant
signed by a judge with your correct name
and address. Do NOT open the door without
having them first show you a signed warrant.
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Hand this card to the officer and remain silent.
The card explains that you are exercising your
right to refuse to answer any questions until
you have talked with a lawyer.
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For more information and resources to know and defend your
rights, please visit go.aflcio.org/ immigrationresources.
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NOTE: These general principles are not meant to
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DETACH HERE

I am exercising my right to remain silent
and my right to refuse to answer your
questions. If I am detained, I request to
contact an attorney immediately. I also
am exercising my right to refuse to sign
anything until I consult an attorney.
Thank you.
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আপিন কাজের জায়গায়, বাড়িতে বা আপনার কমিউনিটিতে যেখানেই
থাকুন না কেন, লেবার মুভমেন্ট চায় যে, আপনি যাতে
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এবং ইমিগ্রেশন এজেন্ট সহ আইন প্রয়োগকারীদের সাথে
কথা বলার জন্য প্রস্তত
ু থাকেন।
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শান্ত থাকুন, 5ম ধারাটি জানিয়ে অনুরোধ করুন। “আমি
5ম ধারাটি উল্লেখ করে অনুরোধ করছি এবং নীরব
থাকাকে বেছে নিচ্ছি।”
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কোন কিছুতে স্বাক্ষর করবেন না! কোন প্রশ্নের
উত্তর দেওয়া বা কোন নথিতে স্বাক্ষর করার আগে
আপনার একজন আইনজীবীর সাথে আলোচনা করে
নেওয়ার অধিকার রয়েছে।
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আপনার অধিকারগুিল
সম্পর্কে জানেন

3
4

আপনার অধিকারগুিল
সম্পর্কে জানেন

3

আপনাকে যে অফিসারকে আইডি বা ইমিগ্রেশনের
কাগজপত্র দেখাতেই হবে তা নয়। তা দেখানোর জন্য
অনুরোধ করলে, এই বলে উত্তর দিন যে “আমি একজন
আইনজীবীর সাথে কথা বলতে চাই।” আপনার যদি একটি
বৈধ গ্রীন কার্ড বা ওয়ার্ক পারমিট থাকে তা নিজের সাথে
বহন করুন।
কোন আইন প্রয়োগকারী এজেন্টেরই একজন বিচারকের
স্বাক্ষরকৃত যথাযথ একটি ওয়্যারান্ট ছাড়া আপনার
বাড়িতে প্রবেশের অধিকার নেই। তাদেরকে প্রথমে একটি
স্বাক্ষরিত ওয়্যারান্ট দেখাতে বলুন এবং তা না দেখালে
দরজা খুলবেন না।
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মনে রাখবেনঃ এই তথ্যাবলীর উদ্দেশ্য আইনী পরামর্শ প্রদান করা নয়।
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আমি একজন আইনজীবীর সাথে পরামর্শ না করা পর্যন্ত, আমার
নীরব থাকার অধিকার, আপনার প্রশ্নের উত্তর না দেওয়ার
অধিকার এবং আমার কোন কিছুতে স্বাক্ষর করা প্রত্যাখ্যান
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সেক্ষেত্রে আমি এই আইনজীবী/সংস্থার সাথে অবিলম্বে
যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করছি। আপনাকে ধন্যবাদ।
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