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1.সংস্টিপ্ত স্টিিরণ 

 

প্রথর্ অংেঃ প্রাথস্টর্ক িথয 
 

I. েূস্টর্কা 
 
এই প্যাকেকে অভিবাসন আইন সম্বন্ধীয় প্রাথভিে তথয অর্ন্তিুক্ত রকয়কে। এটি আপ্নাকে আপ্নার আইভন অভিোর এবং 
আপ্নার দাভয়কের ভবষকয় অবভিত েরকব। 

 
আকিভরো যুক্তরাষ্ট্র থথকে আপ্নাকে বভিষ্কাকরর জনয ভিএইচএস (DHS) অকনেগুভি আইনগত প্দ্ধভতর সািাযয ভনকত 
প্াকর। এই প্যাকেেটি থস সিস্ত বযভক্তকদর জনয যারা ভনয়ভিত ভবতাড়ন, বভিিঃষ্কার বা ভনবতাসন িািিায় জভড়ত। এটি 
থসসব এেে বযভক্তকদর থেকে প্রক্ াজয নয় যারা ভবতাড়ন েরাভিতেরণ, ভবতাড়ন বা প্রশাসভনে ভবতাড়কনর প্ুনতবিাকির 
অবস্থার িকিয প্কড়ন। যভদ আপ্ভন এই সব িািিায় জভড়ত থাকেন, অনুগ্রি েকর অনযানয িিয তথযগুভি প্ড়ুন, থযগুভি  
ভবতাড়ন েরাভিতেরণ, ভবতাড়ন বা প্রশাসভনে ভবতাড়কনর প্ুনতবিাকির প্রভিয়াগুভিকে বযাখ্যা েকর। 

  
II. আপস্টন এখাক্ন ভকন? 

 
এ)  আপ্নাকে ইউ.এস. িাতৃিূভির ভনরাপ্ত্তা ভবিাগ, অথবা ভিএইচএস (DHS) দ্বারা আেে েরা িকয়কে, যা 
আকিভরোন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরোকরর অংশ, যা “অভিবাসন দপ্তর” ভিসাকবও প্ভরভচত। আপ্ভন এখ্াকন আকেন োরণ 
ইউ.এস. সরোর িকন েকর থয আপ্ভন থোন অভিবাসন আইন িঙ্গ েকরকেন। আপ্ভন িয়কতা অববিিাকব আকিভরো 
যুক্তরাকষ্ট্র একসকেন। আপ্ভন িয়কতা ববিিাকব আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র একসকেন ভেন্তু অকনেভদন িকর রকয়কেন। আপ্ভন িয়কতা 
এিন থোন অপ্রাি েকরকেন যা আপ্নার অভিবাসন অবভস্থভতকে েভতগ্রস্ত েরকে।  

 

ভব)  সরোর আপ্নাকে আকিভরো যুক্তরাষ্ট্র থথকে ভবতাড়কনর থচষ্টা েরকে। এই প্রভিয়াকে “ভবতাড়ন” অথবা “বভিিঃষ্কার” 

বিা িকয় থাকে। যভদ আপ্ভন আপ্নার িািিা না িকড়ন, আপ্নাকে আকিভরো যুক্তরাষ্ট্র প্ভরতযাকগর ভনকদতশ থদওয়া িকব 
এবং আইনগতিাকব অকনে বেকরর জনয আকিভরোয় আপ্ভন িয়ত ভিরকত প্ারকবন না। যভদ আপ্ভন আেে থাোোিীন 
চূড়ার্ন্ ভবতাড়কনর আকদশ প্ান, ইউ.এস.সরোর আপ্নাকে আপ্নার ভনকজর থদকশ সশরীকর থিরৎ  প্াঠিকয় থদকব। 

 
ভস)  আপ্ভন এই থদকশ থথকে যাবার থযাগযতা অজত ন েরকত প্াকরন। অথবা আপ্ভন এিনিাকব উপ্স্থাপ্না েরকত সেি 
িকবন যাকত িভবষযকত আপ্নার থিরৎ আসা সিজ িয়। যভদ আপ্ভন আপ্নার িািিা না িকড়ন, অথবা যভদ ভবচারপ্ভত 
আপ্নাকে আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র থাো উপ্যুক্ত বকি িকন না েকরন, ভবচারপ্ভত আপ্নাকে আকিভরো যুক্তরাষ্ট্র প্ভরতযাগ 
েরার ভনকদতশ ভদকত প্াকরন।  
 
 
III. আপনার অস্টিকারগুস্টল স্টক স্টক? 

 
এ) আপ্নার ভবচারপ্ভতর সাকথ েথা বিার অভিোর আকে। যভদ আপ্ভন ইংরাজী না বিকত প্াকরন বা বুঝকত না 
প্াকরন, আদািত আপ্নাকে এেজন থদািাষী প্রদান েরকব ভযভন আপ্নার িাষা বিকত প্াকরন এবং আদািকত থাোোিীন 
ভে ঘেকে তা বিকত এবং বুঝকত আপ্নাকে সািাযয েরকব। 

 

ভব) আপ্নার শুনানীর অভিোর রকয়কে, ঐ শুনানীকত আপ্ভন এেজন আইনজীভব থপ্কত প্াকরন ভযভন আদািকত 
আপ্নাকে থেন আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র থােকত থদওয়া উভচত তা বযাখ্যা েরার জনয আপ্নাকে সািাযয েরকত প্াকরন। 
ভেন্তু সরোর আপ্নার আইনজীভবর জনয খ্রচ বিন েরকব না। 
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ভস। আপ্নার িািিায় থযসেি তথয ভবচারপ্ভতকে সািাযয েরকত প্াকর তা ওনাকে প্রদান েরার অভিোর রকয়কে। 

 

ভি) আপ্নার ভবরুকদ্ধ যারা আদািকত বক্তবয রাখ্কবন তাকদর প্রশ্ন েরার অভিোর আপ্নার রকয়কে। 

 

ই) যভদ ভবচারপ্ভত িকন েকরন থয আপ্ভন আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র থােকত প্ারকবন না, থবািত  অফ্ ইভিকগ্রশন অযাভপ্ি 
আদািকত আপ্নার শুনানী প্াওয়ার অভিোর আকে। একে বিা িয় “প্ুনভবতকবচনার আকবদন”। 

 
 

স্টিিীয় অংেঃ শুনানী 
 

I. শুনানীক্ি স্টক হক্য় থাক্ক? 

 
এ) সািারণতিঃ ভবচারপ্ভত আদািকতর সািকন আসন গ্রিণ েকরন। সািারণিাকব অভতভরক্ত দুটি থেভবি থাকে। অভিবাসন 
দপ্তকরর আইনজীভব, বা ভিএইচএস এেটি থেভবকির সািকন বকসন, এবং যভদ আপ্নার প্কে থোন আইনজীভব থাকেন, 
আপ্ভন তার সাকথ অনয থেভবকির সািকন বসকবন। েখ্কনা েখ্কনা ভবচারে বা সরোরী আইনজীভবকে থেভিভিশকনও থদখ্া 
থযকত প্াকর।  

 

ভব) প্রথি শুনানীকত এই প্রশ্নগুভির উত্তর থদওয়ার জনয প্রস্তুত থাকুনিঃ 
1. আদািকত আপ্নার সম্বকন্ধ থদওয়া তথযগুভি ভে সঠিে? 

2. আপ্ভন ভে আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র আপ্নার ভবতাড়কনর ভবরুকদ্ধ িড়কত চান? 

3. আপ্নার প্কে ভে থোন আইনজীভব আকেন? 

4. আপ্ভন ভে থোকনা আইনজীভবকে ভনকয়াগ েরকত চান? 

5. আপ্ভন ভে স্বতিঃপ্রবৃত্তিাকব বভিিঃষৃ্কত িকত চান? 

6. আপ্ভন ভে ভবতাভড়ত িওয়ার (বভিিঃষৃ্কত) জনয বিকত চান? 

ভনকচ আিরা এই প্রশ্নগুভির প্রকতযেটির ভবষকয় তথয ভদভি। 

 

1. আপনার সম্বক্ন্ধ ভেওয়া আোলক্ির িথযগুস্টল স্টক সঠিক? 

এ)  আপ্ভন ভনশ্চই এেটি োগজ থপ্কয়কেন যাকে “উপ্ভস্থত িওয়ার ভবজ্ঞভপ্ত” (েখ্কনা েখ্কনা সরিিাকব “এনটিএ” 
বিা িয়)। এই োগজটি খ্ুবই গুরুেপ্ূণত। যভদ এই োগজটি আপ্নার োকে না থাকে, আপ্ভন যখ্ন আদািকত 
িাভজর িকবন তখ্ন এর এেটি প্রভতভিভপ্ প্াকবন। “উপ্ভস্থত িওয়ার ভবজ্ঞভপ্ত”- টি আপ্নার সম্বকন্ধ সরোকরর 
িাবনাভচর্ন্া প্রোশ েকর থযিন আপ্নার নাি, আপ্নার জাভতসত্ত্বার থদশ (যভদ আপ্নার ভবরুকদ্ধ ভবতাড়কনর 
ভনকদতশ জাভর িয় আপ্নাকে থোথায় থিরৎ প্াঠাকনা িকব), আপ্নার অভিবাসন নম্বর, আপ্ভন থোন তাভরকখ্ 
আকিভরোয় প্রকবশ েকরভেকিন, ভেিাকব আপ্ভন একসভেকিন, এবং ভে োরকণর জনয তারা আপ্নাকে বভিিঃষ্কার 
েরার থচষ্টা েরকেন। আপ্ভন সতেত তার সাকথ এই োগজটি প্ড়কবন।  

 
ভব)  “উপ্ভস্থত িওয়ার ভবজ্ঞভপ্ত” –থত প্রদত্ত আপ্নার ভবষকয় তকথয যভদ থোন িুি থাকে, ভবচারেকে বিুন। 
যভদ আপ্ভন এই োগজটি না প্ড়কত প্াকরন, থদািাষী ভযভন আপ্নার িাষা বিকত প্াকরন, এটি আপ্নাকে প্কড় 
থশানাকবন। শুনানীকত ভবচারে “উপ্ভস্থত িওয়ার ভবজ্ঞভপ্ত” থথকে তথয প্ড়কবন এবং আপ্নাকে ভজজ্ঞাসা েরকবন 
এটি সঠিে ভে না। আপ্নাকে অবশযই বিকত িকবিঃ “িযাাঁ, এটি ঠিে আকে” যভদ সব তথয সঠিে থাকে, অথবা 
“না, এটি ঠিে নয়” যভদ থোন ভেেু িুি থাকে। 

 
2. আপস্টন স্টক আক্র্স্টরকা  ুক্তরাক্ে ভথক্ক অপসারক্ণর স্টিরুক্ে লড়ক্ি িান? 
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যভদ আপ্ভন আপ্নার িািিা িড়কত চান, আপ্নাকে এেটি োরণ দশতাকত িকব থেন সরোর আপ্নাকে 
আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র থাোর অনুিভত থদকব। ভবচারপ্ভত আপ্নার বভিিঃষ্কাকরর ভনকদতশ অকনে োরকণ বাভতি 
েরকত প্াকরন (যা “বভিিঃষ্কার” ভিসাকবও প্ভরভচত) এবং আপ্নাকে আকিভরোয় থাোর অনুিভত ভদকত প্াকরন। 

 
এ)  আপস্টন স্টক আক্র্স্টরকা  ুক্তরাক্ের নাগস্টরক? 

থেউ থেউ আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্রর নাগভরে ভেন্তু তারা এিনভে তা জাকনন না। আপ্ভন যভদ আকিভরো 
যুক্তরাকষ্ট্রর নাগভরে িন, সরোর আপ্নাকে আেভেকয় রাখ্কত বা আকিভরো থথকে বভিিঃষ্কার েরকত প্াকর না। 
আপ্ভন এেজন নাগভরে িকত প্াকরন যভদিঃ 

 আপ্ভন আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র জন্মগ্রিণ েকর থাকেন,  
 আপ্নার ভপ্তািাতা বা দাদঠুাকুিা আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র জকন্মভেকিন, অথবা 
 আপ্নার বয়স 18 বের িওয়ার আকগই আপ্নার ভপ্তািাতা আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্রর নাগভরেে িাি 

েকরভেকিন। 

যভদ আপ্নার ভপ্তািাতার িকিয থেউ আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্রর নাগভরে িন তািকি আপ্নার আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্রর 
নাগভরেে প্াওয়া সম্ভব িকত প্াকর। 

 
স্টি)  আপস্টন স্টক স্টেসাসক্র্ি বিিোক্ি আক্র্স্টরকা  ুক্তরাক্ে প্রক্িে কক্রস্টিক্লন?  

আপ্ভন যভদ ববিিাকব প্রকবশ েকর থাকেন, এবং: 
 আপ্নার স্বািী বা স্ত্রী রকয়কেন ভযভন আকিভরোর নাগভরে, অথবা 
 আপ্নার এেটি প্ুে বা েনযা আকে যার বয়স অর্ন্তিঃপ্কে 21 বের বয়স এবং এেজন আকিভরোর 

নাগভরে, অথবা 
 আপ্ভন অভববাভিত/অভববাভিতা, তরুণ/তরুণী এবং 21 বেকরর েি, এবং আপ্নার ভপ্তািাতার এেজন 

আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্রর নাগভরে, 
আপ্ভন স্থায়ী বাভসন্দা িওয়ার জনয উপ্যুক্ত ভবকবভচত িকত প্াকরন। যভদ অভিবাসন আদািকত আপ্নাকে স্থায়ী 
বাভসন্দা ভিসাকব থাোর অনুিভত থদওয়া িয়, সরোর তািকি সম্ভবতিঃ এখ্ন আর আপ্নাকে ভবতাড়ন 
(বভিিঃষ্কার) েরকত প্ারকব না। 

 

স্টস) আপস্টন স্টক অনুর্স্টি িযিীি অবিিোক্ি আক্র্স্টরকা  ুক্তরাক্ে প্রক্িে কক্রস্টিক্লন? 

যভদ আপ্ভন অববিিাকব আকিভরোয় প্রকবশ েকর থাকেন, এবং  

 আপ্নার িকয় এভপ্রি 2001-এর আকগ থেউ অভিবাসন দপ্তকরর োকে থেউ আকবদনপ্ে থপ্শ 
েকরভেকিন, অথবা 
 আপ্নার প্রভত থোন স্বািী বা স্ত্রী বা ভপ্তািাতা অিযতাদাসুিি বযবিার েকরভেকিন ভযভন আকিভরো 
যুক্তরাকষ্ট্রর নাগভরে,  

আপ্ভন স্থায়ী বাভসন্দা িওয়ার উপ্যুক্ত িকত প্াকরন। যভদ অভিবাসন আদািকত আপ্নাকে স্থায়ী বাভসন্দা ভিসাকব 
থাোর অনুিভত থদওয়া িয়, তািকি সম্ভবতিঃ সরোর এখ্ন আর আপ্নাকে ভবতাড়ন (বভিিঃষ্কার) েরকত 
প্ারকব না। 

 
স্টে)  আপনার স্টক ভকান “সিুজ কােম ” আক্ি? আপস্টন স্টক আক্র্স্টরকা  ুক্তরাক্ের এক আইনসম্মি স্থায়ী 
িাস্টসন্দা?  

যভদ আপ্ভন আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্রর এে স্থায়ী বাভসন্দা এবং 
 আপ্নার অর্ন্তিঃপ্কে 5 বের িকর সবুজ োিত  আকে, এবং 
 যখ্ন থথকে আপ্ভন আইনসম্মতিাকব প্রকবশাভিোর থপ্কয়কেন তখ্ন থথকে িারাবাভিেিাকব আকিভরো 

যুক্তরাকষ্ট্র 7 বের িকর বসবাস েরকেন, এবং 
 আপ্ভন থোন গুরুতর অপ্রাকির আসািী ভিসাকব সাবযস্ত িনভন (এই গুরুতর অপ্রািগুভি যাকে 

অভিেতর গুরুতর অপ্রাি বিা িকয় থাকে তার অর্ন্তিুক্ত িিিঃ খ্ুন, িষতণ, থোন নাবাভিোর বা 
নাবািকের উপ্র থযৌন অতযাচার, িাদে থচারাচািান, ভিংসাত্মে অপ্রাকি এে বের বা তার থবশী 
সিকয়র জনয দণ্ডাকদশ, এবং চুভরর জনয এে বের বা তার থবশী সিকয়র জনয দণ্ডাকদশ।) 
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আপ্ভন “ভবতাড়কনর আকদশ বাভতি”-এর জনয উপ্যুক্ত বকি ভবকবভচত িকত প্াকরন এবং ভবচারপ্ভত আপ্নাকে 
আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র থাোর অনুিভত ভদকত প্াকরন এবং আপ্নাকে “সবুজ োিত ” রাখ্ার অনুিভত ভদকত প্াকরন 
যাকে আপ্নার স্থায়ী আবাসও বিা িকয় থাকে।  

 
ই)  আপনার িস্টহঃষ্কার স্টক আপনার পস্টরিাক্রর পক্ি অিযন্ত অসুস্টিিাজনক হক্ি পাক্র? আপনার পস্টরিাক্রর 
স্টক স্টিক্েষ সর্সযা আক্ি? 

যভদ আপ্নার থোন সবুজ োিত  না থাকে, আপ্ভন আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্রর আইনসম্মত স্থায়ী বাভসন্দা নন, ভেন্তুিঃ 
 আপ্নার স্বািী বা প্ত্নী, আপ্নার সর্ন্ানসর্ন্ভত, বা আপ্নার ভপ্তািাতা আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্রর নাগভরে 

অথবা আইনসম্মত স্থায়ী বাভসন্দা িন, এবং আপ্নার বভিিঃষ্কার তাকদর প্কে খ্ুবই অসুভবিার োরণ 
িকব োরণ থোন ভবকশষ বা অস্বািাভবে সিসযা রকয়কে, এবং  

 আপ্ভন আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র িারাবাভিেিাকব গত 10 বের িকর বসবাস েরকেন (আপ্ভন এই সিকয় 
বভিিঃষৃ্কত িন ভন এবং আপ্ভন অকনে সিকয়র জনয আকিভরো যুক্তরাষ্ট্র প্ভরতযাগ েকরন ভন), এবং  

 এই  10 বের সিয়োকি আপ্ভন এেজন “উত্তি বনভতে চভরে”-এর অভিোরী ভেকিন, 

আপ্ভন “ভবতাড়কনর আকদশ বাভতি”-এর জনয উপ্যুক্ত িকত প্াকরন এবং ভবচারপ্ভত আপ্নাকে আকিভরো 
যুক্তরাকষ্ট্র থাোর অনুিভত ভদকত প্াকরন। যভদ আপ্নার ভবতাড়কনর আকদশ বাভতকির অনুিভত থদওয়া িকয় থাকে, 
আপ্ভন এেটি “সবুজ োিত ” থপ্কত প্াকরন যাকে স্থায়ী আবাসও বিা থযকত প্াকর।  

 

এফ)  আপস্টন স্টক পাস্টরিাস্টরক স্টহংসার স্টেকার হক্য়ক্িন? 

যভদ আপ্ভন প্াভরবাভরে ভিংসার ভশোর িকয় থাকেন, এবং 

 আপ্নার স্বািী বা স্ত্রী বা ভপ্তািাতা আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্রর নাগভরে বা আইনসম্মত স্থায়ী বাভসন্দা 
রকয়কেন এবং আপ্নাকে শারীভরে বা িানভসেিাকব ভনগৃিীত েকরকেন, অথবা 

 আপ্নার সর্ন্াকনর ভপ্তািাতা আপ্নার সর্ন্ানকে শারীভরে বা িানভসেিাকব ভনগৃিীত েকরকেন, এবং 
থসই বযভক্ত আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্রর নাগভরে বা আইনসম্মত স্থায়ী বাভসন্দা 

এবং 
 আপ্ভন অর্ন্তিঃপ্কে 3 বের িকর আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র বসবাস েরকেন, এবং 
 আপ্ভন এেজন “উত্তি বনভতে চভরে”-এর অভিোরী 

আপ্ভন “প্াভরবাভরে ভিংসার ভশোর িওয়ার োরকণ অপ্সারকণর ভনকদতশ বাভতি,”-এর জনয উপ্যুক্ত ভবকবভচত 
িকত প্াকরন এবং ভবচারপ্ভত আপ্নাকে আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র থাোর অনুিভত ভদকত প্াকরন। যভদ আপ্নার 
প্াভরবাভরে ভিংসার ভশোর িওয়ার োরকণ অপ্সারকণর আকদশ বাভতকির অনুিভত থদওয়া িকয় থাকে, আপ্ভন 
এেটি “সবুজ োিত ” থপ্কত প্াকরন যাকে স্থায়ী আবাসও বিা থযকত প্াকর। 

 
     স্টজ)  আপস্টন এস্টপ্রল 1997-এর আক্গ স্টক ভকান অপরাক্ির জনয ভোষ স্বীকার কক্রস্টিক্লন?  

যভদিঃ 

 আপ্ভন আইনসম্মত স্থায়ী বাভসন্দা িন, বা আপ্নার এেটি “সবুজ োিত ” থাকে,  
 আপ্ভন থদাষ স্বীোর েকরকেন, অথবা েকয়েটি সাভেত কে, এভপ্রি 1997-এর আকগ অপ্রািী সাবযস্ত 

িকয়ভেকিন, এবং  
 আপ্নার দণ্ডাকদকশর জনয আপ্ভন 5 বেকরর থবশী োরাগাকর ভেকিন না। 

আপ্ভন ভবকশষ অনুিভত,  212(ভস)-র োড় ভনকয় আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র থােকত প্ারকবন।  

আপ্ভন এই ভবকশষ োকড়র জনয ভবকবভচত িকত প্াকরন যভদিঃ 
 আপ্ভন এেজন আইনসম্মত স্থায়ী বাভসন্দা িন, এবং  
 আপ্ভন 29থশ নকিম্বর, 1990-এর আকগ থোন অপ্রাকির জনয থদাষ স্বীোর েকর ভনকয়কেন, এিনভে 

যভদ আপ্ভন 5 বেকরর থবশী োরাগাকর োটিকয় থাকেন। 

যভদ আপ্নাকে 212(ভস) োকড়র অনুিভত থদওয়া িকয় থাকে, আপ্নাকে আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র থাোর অনুিভত 
থদওয়া িকব এবং আপ্ভন আপ্নার “সবুজ োিত ,” রাখ্কত প্াকরন যাকে স্থায়ী আবাসও বিা থযকত প্াকর। 
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    এইি)  আপস্টন স্টক আপনার ভেক্ে ভফরি ভ ক্ি েয় পাক্েন?  

যভদ অতীকত আপ্ভন েভতগ্রস্ত িকয় থাকেন বা আপ্ভন িকন েকরন থয থদকশ ভিকর থগকি আপ্নার েভত িকত 
প্াকর, আপ্ভন “আশ্রয়”-এর জনয ভবকবভচত িকত প্াকরন। এই েভত অবশযই আপ্নার থয োরকণ িকত িকবিঃ 

 জাভত 

 িিত 
 জাভতয়তা 
 রাজবনভতে িতািত (রাজবনভতে িতািকতর িকিয থােকত প্াকর থজারপ্ূবতে গিত প্াকতর ভবরুকদ্ব 

প্রভতকরাি বা বািা বা অনযানয প্রোকরর থজারপ্ূবতে জনসংখ্যা ভনয়ন্ত্রকণর প্রকচষ্টা।) 

 থোন ভবকশষ সািাভজে থগাষ্ঠীর সদসযপ্দ (কোন ভবকশষ সািাভজে থগাষ্ঠীর িকিয থােকত প্াকরন 
স্বকদকশ প্াভরবাভরে ভিংসায় ভনযতাভততরা; সিোিী  বা ভিঙ্গপ্ভরবতত োরী বযভক্তগণ; থযসব বযভক্তকদর 
জীবকনর আশঙ্কাযুক্ত অসুখ্ বা িানভসে বযাভি রকয়কে; এবং েখ্কনা েখ্কনা থসসব বযভক্তগণ যারা  
দসুযদকির প্রাক্তন সদসয ভেকিন বা দসুযদকির িাকত ভনগৃিীত িকয়ভেকিন।) 

 
যভদ আপ্ভন থোন গুরুতর অপ্রাকি থদাষী সাবযস্ত িন, আপ্নার আশ্রয় প্াওয়ার িঞ্জরুী নাও ভবকবভচত িকত 
প্াকর। সািারণতিঃ, আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র আসার এে বেকরর িকিয আপ্নাকে আশ্রকয়র জনয অবশযই আকবদন 
েরকত িকব, অথবা েকয়েটি ভনভদতষ্ট োরণ বযতীত আপ্ভন আশ্রকয়র জনয আকবদন েরকত সিথত িকবন না। 
ভেন্তু থযসব বযভক্তগণ আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র এে বেকরর থবশী রকয়কেন, বা থোন গুরুতর অপ্রাকির জনয 
থদাষী সাবযস্ত িকয়কেন, তাকদর আশ্রকয়র ভবেল্প উপ্ায় উপ্িব্ধ রকয়কে। (একে “ভবতাড়কনর ভনকদতশ স্থভগত রাখ্া” 
বিা িকয় থাকে)। আপ্ভন আপ্নার ভনকজর থদকশ ভিরকত িীত িওয়ার োরকণ আশ্রকয়র জনয ভবকবভচত িকত 
প্াকরন ভে না থস ভবষকয় আপ্ভন থোন অযােনীর সাকথ েথা বিুন।  

 
যভদ আপ্নাকে আশ্রকয়র অনুিভত থদওয়া িয়, আপ্ভন এে বের প্কর সবুজ োকিত র জনয আকবদন েরকত 
প্াকরন এবং আপ্নার স্ত্রী বা স্বািী এবং সর্ন্ানকদর আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র ভনকয় আসার আকবদন েরকত প্াকরন। 
আপ্ভন চাকুভর, বাসস্থান, এবং ভচভেতসাগত সুভবিার জনযও ভবকবভচত িকত প্াকরন। তকব, আপ্নাকে যভদ 
আশ্রয় থদওয়া িয়, আপ্নার ভনকজর থদকশ ভ্রিণ েরার ভবষকয় সতেত  থােকবন, োরণ আপ্নার সবুজ োিত  
এবং আইনগত প্দিযতাদা থেকড় থনওয়া িকত প্াকর।  

 

যভদ আপ্নাকে আপ্নার ভবতাড়কনর ভনকদতশ স্থভগত রাখ্ার অনুিভত থদওয়া িয়, আপ্ভন আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র 
বসবাস েরকত এবং আইনসম্মতিাকব োজ েরকত সিথত থােকবন, ভেন্তু আপ্ভন থোন সবুজ োিত  থপ্কত 
প্ারকবন না বা আপ্নার স্ত্রী বা স্বািী এবং সর্ন্ানকদর ভনকয় আসকত প্ারকবন না। ভবতাড়কনর ভনকদতশ স্থভগত 
রাখ্ার অথত িি শুিুিাে থয থদকশ আপ্ভন েভতগ্রস্ত িওয়ার আশঙ্কা েরকেন থস থদকশ ভিরকত প্ারকবন না। 
আপ্নাকে এটিও অবশযই থজকন রাখ্কত িকব থয যভদ প্রথকি ভিএইচএস থথকে অনুিভত বযতীত আপ্ভন আকিভরো 
যুক্তরাষ্ট্র প্ভরতযাগ েকরন, আপ্ভন আর আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র থিরত আসকত নাও সিথত িকত প্াকরন, ভবকশষ 
েকর থয থদশ থথকে আপ্ভন েভতর আশঙ্কা েরকেন যভদ থসখ্াকন থিরত যান। যভদ আপ্ভন ভনভশ্চত না িকয় 
থাকেন, আপ্নার অবশযই এেজন আইনজীভবর সাকথ প্রািশত েরা উভচত।  

 
আই)   স্টে আপস্টন আপনার ভেক্ে ভফরি  ান আপনার উপর স্টক অিযািার হক্ি পাক্র? 

যভদ আপ্ভন আপ্নার থদকশ থিরত যান এবং থসই থদকশর সরোর বা সরোকরর িকয় থযসেি বযভক্তরা োজ 
েরকেন তাকদর দ্বারা অতযাচাভরত িওয়ার আশঙ্কা রকয়কে, আপ্নাকে “অতযাচাকরর ভবরুকদ্ধ সিকঝাতা চুভক্ত” 
অনুযায়ী আপ্নাকে সুরো থদওয়া িকত প্াকর।  এর িকি আপ্ভন সবুজ োিত  প্াওয়ার অভিোরী িকবন না বা 
আপ্নার স্ত্রী বা স্বািী বা সর্ন্ানকদর আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র ভনকয় আসার আকবদন েরকত প্ারকবন না। যভদ 
আপ্নাকে অতযাচাকরর ভবরুকদ্ধ সিকঝাতা চুভক্তর অিীকন আশ্রকয়র অনুিভত থদওয়া িয়, আপ্ভন আকিভরো 
যুক্তরাকষ্ট্র থােকত প্াকরন, ভেন্তু যভদ আপ্ভন েখ্কনা এই থদশ তযাগ েকরন, তািকি আর আপ্নাকে ভিকর আসার 
অনুিভত থদওয়া নাও িকত প্াকর। এোও িকত প্াকর থয আপ্নাকে অনয থোন থদকশ প্াঠিকয় থদওয়া িি থযখ্াকন 
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আপ্ভন অতযাচাভরত িকবন না এবং আপ্নার ভনকজর বযভক্তগত প্ভরভস্থভত অনুযায়ী আপ্নাকে আেে থােকত িকত 
প্াকর। 

 
ভজ)  আপস্টন স্টক  1লা জানুয়ারী, 1972 ভথক্ক আক্র্স্টরকা  ুক্তরাক্ে িসিাস করক্িন? 

আপ্ভন যভদ  1িা জানুয়ারী, 1972 থথকে আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র বসবাস েকর থাকেন, এবং উত্তি বনভতে চভরকের 
অভিোরী িন, আপ্ভন “ভনবন্ধীেরণ”-এর জনয ভবকবভচত িকত প্াকরন। আপ্ভন এেজন আইনসম্মত স্থায়ী 
বাভসন্দা িকবন এবং এেটি সবুজ োিত  প্াকবন। 

 
ভক)  আপস্টন স্টক স্টনকারাগুয়া, স্টকউিা, এল সালক্েের, গুয়াক্ির্ালা, হাইস্টি িা সাক্িক ভসাস্টেক্য়ি ইউস্টনয়ন 
ব্লক্কর ভকাক্না ভেে ভথক্ক এক্সক্িন?  

আপ্ভন এনএভসএআরএ (NACARA)-এর অিীকন আইনসম্মত অভিবাসন অবভস্থভতর জনয ভবকবভচত িকত প্ারকবন 
যভদ আপ্ভন এ)আকগ েখ্কনা বভিিঃষৃ্কত না িকয় থাকেন,  ভব) আপ্ভন “উত্তি বনভতে চভরে”-এর অভিোরী 
িন, ভস) থোনপ্রোকরর অভিেতর গুরুতর অপ্রাকি থদাষী সাবযস্ত িন ভন, এবং যভদিঃ  

 আপ্ভন ভনোরাগুয়া বা ভেউবা থদকশর িন, আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র 1িা ভিকসম্বর, 1995-এর আকগ 
একসভেকিন, এবং 1িা এভপ্রি, 2000-এর আকগ ভবকশষ সুভবিার জনয আকবদন েকরভেকিন, 

 আপ্ভন এি সািকিদর থদশ থথকে একসকেন, আপ্ভন আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র 20থশ থসকেম্বর, 1990-এর 
আকগ একসভেকিন, এবং আপ্ভন ভবকশষ সুভবিার জনয ভনবভন্ধত িকয়কেন, অথবা  

 আপ্ভন গুয়াকতিািা থথকে একসকেন, আপ্ভন আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র 2য় অকটাবর, 1990-এর আকগ 
একসভেকিন, এবং আপ্ভন ভবকশষ সুভবিার জনয ভনবভন্ধত িকয়কেন, অথবা  

 আপ্ভন এি সািকিদর বা গুয়াকতিািা থথকে একসভেকিন এবং আপ্ভন 2য় এভপ্রি, 1990-এর আকগ 
আশ্রকয়র জনয আকবদন েকরভেকিন, 

 আপ্ভন সাকবে থসাভিকয়ত ইউভনয়ন ব্লে থদকশর নাগভরে এবং আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র 1িা জানুয়ারী, 
1991-এর আকগ একসভেকিন এবং 1িা জানুয়ারী, 1992-এর আকগ আশ্রকয়র জনয আকবদন েকরভেকিন। 

যভদ আপ্ভন এেটি এনএভসএআরএ দাভবর অনুিভত থপ্কয় থাকেন, আপ্নাকে আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র থাোর অনুিভত 
থদওয়া িকব। 

 
এোড়াও, আপ্ভন যভদ ভনকচর থোন এেটি থদশ থথকে একস থাকেন এবং অভিেতর গুরুতর থোন অপ্রাি বা 
দটুি বা তার থবশী অপ্েকিতর জনয থদাষী সাবযস্ত না িকয় থাকেন, আপ্ভন থোন তাভরকখ্ এই থদকশ একসভেকিন 
তার উপ্কর ভনিত র েকর আপ্ভন আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র থােকত সিথত িকবনিঃ এি সািকিদর, গুকয়না, িাইভত, 
িনু্ডরাস, িাইকবভরয়া, থনপ্াি, ভনোরাগুয়া, ভসকয়রা ভিকয়ন, থসািাভিয়া, সুদান, ভসভরয়া বা ইকয়কিন। যভদ 
আপ্ভন িকন েকরন আপ্নার জাভতগত ববভশকষ্টযর ভিভত্তকত আপ্ভন অস্থায়ী আশ্রকয়র অবভস্থভতর জনয ভবকবভচত 
িকত প্াকরন, অনুগ্রি েকর থোন অযােভনতর সাকথ প্রািশত েরুন   

 
এল)  আপস্টন স্টক ভকান অপরাক্ির স্টেকার হক্য়ক্িন  া আপনাক্ক িযাপকোক্ি িস্টিগ্রস্ত কক্রক্ি?  

যভদ আপ্ভনিঃ 
 আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র থোন অপ্রাকির ভশোর িকয়কেন,  
 ভনযতাভতত িওয়ার োরকণ যকথষ্ট প্ভরিাকণ শারীভরে বা িানভসে যন্ত্রণা থপ্কয়ভেকিন, এবং  
 আইন প্রকয়াগোরী েিতেতত াকদর সিায়ে িকয়কেন বা সিায়ে িকবন, 

আপ্ভন ইউ ভিসা নাকি এে ভবকশষ ভিসার জনয আকবদন েরকত সিথত িকবন। 

 
যভদ আপ্নাকে এেটি ইউ ভিসার অনুিভত থদওয়া িকয় থাকে, আপ্ভন আইনগতিাকব আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র 
অস্থায়ী সিকয়র জনয থােকত সিথত িকবন। তকব, ভেেুোি প্কর আপ্ভন আকবদন েরকত সিথত িকবন এবং 
এেটি “সবুজ োিত ” প্াকবন যা স্থায়ী আবাস ভিসাকবও প্ভরভচত। 

 
এর্)  আপনার ভকান অপরািরূ্লক সংস্থার স্টিষক্য় গুরুত্বপণূম িথয রক্য়ক্ি? 

যভদিঃ 
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 আপ্নার থোন অপ্রািিূিত সংস্থার ভবষকয় গুরুেপ্ূণত এবং ভনিত রকযাগয তথয রকয়কে, 
 যভদ আপ্ভন এই তথয আইন প্রকয়াগোরী েিতেতত াকদর ভদকয় থাকেন অথবা আপ্ভন এই তথয আইন 

প্রকয়াগোরী েিতেতত াকদর ভদকত রাভজ থাকেন, এবং  

 আইন প্রকয়াগোরী েিতেতত াগণ ভস্থর েকরন থয অপ্রািিূিে সংস্থার ভবরুকদ্ধ তাকদর তদকর্ন্র োকজ 
আপ্নার আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র থাো প্রকয়াজন, 

আপ্ভন এেটি ভবকশষ ভিসা থপ্কত সিথত িকবন যাকে এস ভিসা বিা িয়।  

 
যভদ আপ্নাকে এস ভিসার অনুিভত থদওয়া িয়, আপ্ভন আইনসম্মতিাকব আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র থােকত প্ারকবন। 
ভেেুোি প্কর আপ্ভন আকবদন েরকত সিথত িকবন এবং এেটি “সবুজ োিত ” প্াকবন যা স্থায়ী আবাস ভিসাকবও 
প্ভরভচত। 

 
এন)  আপস্টন স্টক আক্র্স্টরকা  ুক্তরাক্ে র্ানুষ পািাক্রর স্টেকার হক্য়ক্িন? 

থোন বযভক্তকে বিপ্ূবতে বা িয়িীভত থদভখ্কয় বা জবরদভস্ত শ্রি বা থযৌন থশাষকণ প্রকরাভচত েকর িানুষ প্াচার 
েরা িকয় থাকে। েকয়েটি উদািরণ িিিঃ বাভিো বা িভিিাকদর েখ্কনা েখ্কনা বিপ্ূবতে বা িয়িীভতর দ্বারা  
থবশযাবৃভত্ত বা প্াভরবাভরে থগািাভির জনয প্াচার েরা িকয় থাকে। বািেকদর বা প্ুরুষকদর েখ্কনা েখ্কনা 
বিপ্ূবতে ভনিতাণ, েৃভষ বা োরখ্ানার জনয প্াচার েরা িকয় থাকে। তকব, িভিিাকদর শ্রি এবং প্ুরুষকদর 
থযৌনোকযতর জনযও প্াচার েরা িকয় থাকে। েখ্কনা েখ্কনা িানুষ প্াচাকরর ভনযতাভততকদর বিা িয় থয ঋণ 
প্ভরকশাকির জনয তাকদর ঐ প্ভরভস্থভতকত অবশযই থােকত িকব, সািারণতিঃ থসগুভি তাকদর আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র 
আনা এবং খ্াদয ও আশ্রকয়র জনয অথত বযকয়র সাকথ সম্পভেত ত। িানুষ প্াচাকরর ভনযতাভততকদর েখ্কনা েখ্কনা 
এোেী রাখ্া িয় এবং তাকদর বিা িয় থয তারা েখ্কনা এই প্ভরভস্থভত থেকড় থবকরাকত প্ারকব না। েখ্কনা 
েখ্কনা িানুষ প্াচাকরর ভনযতাভততরা থযন না প্াভিকয় থযকত প্াকর, তা ভনভশ্চত েরার জনয তাকদর োে থথকে 
প্াসকপ্ােত , প্ভরচয়প্ে এবং অথত থেকড় থনওয়া িয়। এোড়াও িানুষ প্াচাকর েভতগ্রস্তকদর যা বিা িকয় থাকে তা 
না েরকি তাকদর অথবা তাকদর প্ভরবাকরর উপ্কর শারীভরে ভনযতাতকনর িয় থদখ্াকনা িকয় থাকে।  

 

যভদিঃ 
 আপ্ভন আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র িানুষ প্াচাকরর ভশোর িকয় থাকেন,  
 আপ্ভন আইন প্রকয়াগোরী েতৃত প্েকে িানুষ প্াচাকরর তদকর্ন্ বা প্াচাকরর িািিায় সিায়তা েরকত 

রাভজ থাকেন (এটি থেবিিাে প্রাপ্তবয়স্ককদর থেকে প্রকযাজয), এবং  
 যভদ আপ্নাকে আকিভরো যুক্তরাষ্ট্র থথকে থথকে ভবতাভড়ত েরা িয়, আপ্ভন অতযর্ন্ েভতগ্রস্ত িকবন, 

আপ্ভন এেটি ভবকশষ ভিসা, এেটি টি ভিসা অথবা অস্থায়ী অবভস্থভত থপ্কত সিথত িকবন, যা “চিিান 
উপ্ভস্থভত” ভিসাকব প্ভরভচত, যভদ আপ্ভন থযসব বযভক্তরা আপ্নাকে প্াচার েকর একনকে তাকদর অভিযুক্ত েরকত 
আইন প্রকয়াগোরী েতৃত প্েকে সিায়তা েকরন।  

  
যভদ আপ্নাকে এেটি টি ভিসার অনুিভত থদওয়া িয়, আপ্ভন আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র আইনসম্মতিাকব থােকত 
প্ারকবন। ভেেু সিয় প্কর আপ্ভন আকবদন েরকত সিথত িকবন এবং এেটি “সবুজ োিত ” প্াকবন যা স্থায়ী 
আবাস ভিসাকবও প্ভরভচত। 

 
3. আপনার পক্ি স্টক ভকান আইনজীস্টি রক্য়ক্িন? 

 
এ) এেজন আইনজীভব আপ্নার িকয় আইভন উত্তর ভদকত প্ারকবন এবং শুনানীকত আপ্নার প্রভতভনভিে েরকত 
প্ারকবন। 

 যভদ আপ্নার থোন আইনজীভব থাকেন, আপ্নার প্রভতভনভিে েরার জনয থসই আইনজীভবকে িাকুন। 

 

ভব) যভদ আপ্নার প্কে থোন আইনজীভব থাকেন, প্রথি শুনানীর সিয় থসই আইনজীভবকে অবশযই উপ্ভস্থত 
থােকত িকব এবং ভবচারপ্ভতকে বিকত িকব থয ভতভন আপ্নার আইনজীভব। যভদ আপ্নার আইনজীভবর সাকথ 
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আপ্নার থোন সিসযা িকয় থাকে, আপ্ভন তাকে বরখ্াস্ত েরকত চান, অনুগ্রি েকর ভবচারপ্ভতকে বিুন বা 
থোন থস্বিাকসবে আইনজীভবর সাকথ েথা বিুন। 

 
4. আপস্টন স্টক ভকান আইনজীস্টিক্ক স্টন ুক্ত করক্ি িান? 

 
এ) যভদ আপ্নার প্কে থোন আইনজীভব না থাকে, ভেন্তু ভনযুক্ত েরার িকতা অথত আপ্নার থাকে, যত 
তাড়াতাভড় সম্ভব এেজন আইনজীভব ভনযুক্ত েরুন। 

 

ভব) যভদ আপ্ভন এেজন আইনজীভবর থখ্াাঁকজ রকয়কেন, ভেন্তু প্রথি শুনানীর সিয় ভতভন আপ্নার সাকথ  না 
থাকেন, আইনজীভব থখ্াাঁজার জনয ভবচারপ্ভতর োে থথকে সিয় ভনন। ভবচারপ্ভত আপ্নার শুনানীর জনয 
আপ্নাকে অনয আকরেটি ভদন িাযতয েরকবন। 

 

ভস) যভদ আইনজীভব ভনকয়াগ েরার জনয আপ্নার োকে অথত না থাকে, আপ্নার এেজন আইনজীভব থখ্াাঁজার 
প্রকয়াজন প্ড়কব ভযভন আপ্নার িািিা ভবনািূকিয গ্রিণ েরকবন। আপ্ভন আদািকতর োকে ভবনািূকিয িািিা 
িড়ার আইনজীভবর তাভিো চাইকত প্াকরন। 

 
5. আপস্টন স্টক ভস্বোয় গর্ক্নর অনুক্রাি করক্ি িান? 
 

যভদ আপ্ভন আপ্নার িািিা না িড়কত চান, আপ্ভন “থস্বিায় গিন”-এর অনুকরাি েরকত প্াকরন। 

এ) আকিভরো যুক্তরাষ্ট্র থথকে থস্বিায় গিন েরা সকবতাত্তি প্েন্দ িকত প্াকর যভদিঃ 
 আপ্নার ভবরুকদ্ধ থোন গুরুতর অপ্রাকির অভিকযাগ না থাকে, এবং 
 ভবতাড়কনর ভবরুকদ্ধ আপ্নার আত্মপ্ে সিথতকনর থোন যুভক্ত থনই। 

 
ভব) থস্বিায় গিন থনওয়ার সুভবিাগুভি িিিঃ 

 যভদ আপ্নাকে ভবতাড়কনর আকদশ থদবার প্ভরবকতত  থস্বিায় গিকনর অনুিভত থদওয়া িয়, িভবষযকত 
আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র থিরত আসা সািারণতিঃ অকপ্োেৃত সিজ িয়। 

 যভদ আপ্ভন থস্বিায় গিকনর আকদশ থপ্কয় থাকেন, তািকি ভবতাড়কনর (বভিিঃষ্কার) আকদশ প্াওয়ার 
প্কর আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র থিরত আসায় যতো অর্ন্রায় িয়, একত ততো সিয় িাগকব না।  

ভবতাড়কনর (বভিিঃষ্কার) আকদশ প্াওয়ার প্কর অববিিাকব আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র থিরত আসার থবআইভন 
অপ্রাকি জভরিানা এবং 20 বের প্যতর্ন্ িাজতবাস িকত প্াকর। থস্বিািূিে গিকনর আকদশ প্রাপ্ত িওয়ার প্কর 
অববিিাকব আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র ভিকর আসা অকনে েি থবআইভন অপ্রাি ভিসাকব গণয িকয় থাকে। 

 
ভস) যভদ আপ্ভন স্বতিঃপ্রবৃত্ত িকয় আকিভরো যুক্তরাষ্ট্র প্ভরতযাগ েরকত চান, আপ্নার প্রথি শুনানীকত আপ্নাকে 
অবশযইিঃ 

 ভবচারপ্ভতকে থস্বিায় গিকনর অনুকরাি জানাকত িকব, 
 আপ্নাকে স্বীোর েরকত িকব থয আপ্নাকে আকিভরো যুক্তরাষ্ট্র থথকে বভিিঃষ্কার েরা থযকত প্াকর এবং 

 থিকন ভনকত িকব থয আপ্ভন আপ্নার িািিা িড়কত চান না বা প্ুনতভবচাকরর আকবদন েরকত চান 
না। 

যভদ আপ্ভন অতীকত গুরুতর অপ্রাকি অভিযুক্ত সাবযস্ত িকয়ভেকিন বা আপ্নাকে থস্বিায় গিকনর অনুিভত 
থদওয়া িকয়ভেি, আপ্নাকে থস্বিায় গিকনর অনুিভত থদওয়া িকব না। 

 
ভি) যভদ আপ্নাকে থস্বিায় গিকনর অনুিভত থদওয়া িয়িঃ 

 আপ্নার থয সেি ভ্রিকণর োগজপ্কের প্রকয়াজন িকব, থসগুভি অবশযই প্াকবন। এর অর্ন্তিুক্ত িি 
আপ্নার প্াসকপ্ােত । অভিবাসন দপ্তর আপ্নাকে ভনকচর থোন দভিিপ্ে থপ্কত সািাযয েরকব না,, 

 আপ্নাকে অবশযই আকিভরো যুক্তরাষ্ট্র প্ভরতযাগ েরকত িকব, এবং 

 আপ্নার টিভেকের জনয আপ্নাকে অথতপ্রদান েরকত িকব। 
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আপ্নাকে এটিও অবশযই জানকত িকব থয আপ্নার সারাজীবকন আপ্নাকে এেবারই থস্বিায় গিকনর 
অনুিভত থদওয়া িকব। যভদ আপ্নার িকন িকয় থয আপ্ভন ভ্রিকণর োগজপ্ে নাও থপ্কত প্াকরন বা 
আপ্নার থিরত যাবার অথত নাও থজাগাড় েরকত প্াকরন, তািকি আপ্ভন ভবতাড়কনর (বভিিঃষ্কার)আকদশ 
ভবকবচনা েরকত প্াকরন। এোড়াও, যভদ আপ্নাকে থস্বিায় গিকনর অনুিভত থদওয়া িকয় থাকে, তািকি 
আপ্নার থরেকিত  ভবতাড়কনর থোন আকদশ থােকব না। এর িকি িভবষযকত আইনসম্মতিাকব আপ্নার 
থিরত আসা অভিেতর সিজ িকত প্াকর।  

 
ই) 1িা এভপ্রি, 1997 থথকে যভদ আপ্নাকে থস্বিায় গিকনর অনুিভত থদওয়া িকয় থাকে এবং আপ্নার 18 বের 
বয়স অভতিার্ন্ িওয়ার প্কর আপ্ভন আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র অববিিাকব এে বেকরর থবশী রকয়কেন, আপ্ভন 
আইনসম্মতিাকব 10 বেকরর জনয ভিরকত প্ারকবন না। যভদ আপ্ভন 18 বের অভতিি েরার প্কর অববিিাকব 
180 ভদকনর থবশী (যার অথত িি প্রায় 6 িাস) থাকেন, আপ্ভন আইনসম্মতিাকব 3 বেকরর জনয ভিরকত প্ারকবন 
না। তকব, যভদ আপ্ভন থদখ্াকত প্াকরন থয আপ্নার আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র না থাোর োরকণ আপ্নার স্ত্রী বা 
স্বািী, ভপ্তািাতা বা সর্ন্াকনর অসীি অসুভবিা িকব যারা আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্রর নাগভরে বা আইনসম্মত স্থায়ী 
বাভসন্দা, আপ্ভন 3 অথবা 10 বেকরর আকগ প্রকবকশর এে ভবকশষ োকড়র জনয আকবদন েরকত প্াকরন। 

 
এি) যভদ আপ্নাকে থস্বিায় গিকনর অনুিভত থদওয়া িকয় থাকে এবং আপ্ভন ঐ ভনভদতষ্ট থস্বিায় গিকনর 
সিয়োকির িকিয থিরত থযকত বযথত িন, ঐ আকদশটি আপ্নাআপ্ভন এে ভবতাড়কনর আকদকশ প্ভরণত িকব। 
আপ্নাকে থদওয়াভন ভবভি অনুযায়ী জভরিানা ভদকত িকত প্াকর এবং আপ্ভন প্কর 10 বেকরর জনয আপ্নার 
অভিবাসন অবভস্থভত প্ভরবতত ন েরার থযাগয বকি ভবকবভচত নাও িকত প্াকরন।  

 
ভজ) যভদ আপ্নাকে থস্বিায় গিকনর অনুিভত থদওয়া িকয় থাকে এবং আপ্ভন আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র অনুিভত 
বযতীত অববিিাকব ভিকর আকসন, আপ্নাকে আেে েরা িকত প্াকর এবং আকিভরো যুক্তরাষ্ট্র থথকে ভবতাভড়ত 
(বভিিঃষ্কার) েরা িকত প্াকর।  

 
6. আপস্টন স্টক স্টিিাস্টড়ি (িস্টহঃষৃ্কি) হওয়ার অনুক্রাি করক্ি িান?? 

যভদ আপ্ভন আপ্নার িািিাটি না িড়কত চান এবং আপ্ভন থস্বিায় গিকনর জনয ভবকবভচত না িন, আপ্ভন 
ভবতাড়কনর (বভিিঃষ্কার) অনুকরাি জানাকত প্াকরন। যভদ আপ্ভন আপ্নার িািিা না িড়কত চান, আপ্নাকে 
আকিভরো যুক্তরাষ্ট্র প্ভরতযাকগর ভনকদতশ থদওয়া িকব।  

 
 
II. স্টিিারপস্টি স্টকোক্ি স্টসোন্ত স্টনক্য় থাক্কন? 

 
যভদ আপ্ভন িািিা েরার ভসদ্ধার্ন্ ভনকয় থাকেন, আপ্ভন অভতভরক্ত শুনানী প্াকবন। এইসব অভতভরক্ত শুনানীগুভিকত, 
আপ্ভন ভবচারপ্ভতকে থযকোন প্রোকরর তথযপ্রদান েরকত প্াকরন থেন আপ্নাকে ভবতাড়ন (বভিিঃষ্কার) েরা উভচত িকব 
না। যভদ আপ্নার প্কে থোন আইনজীভব না থাকে, আপ্নাকে ভনকজর িকয় বক্তবয রাখ্কত িকব। সরোরী আইনজীভব 
প্রিাণ েরার থচষ্টা েরকবন থেন আপ্নাকে আকিভরো যুক্তরাষ্ট্র থথকে ভবতাড়ন (বভিিঃষ্কার) েরা উভচত িকব। 
ভবচারপ্ভত আপ্নাকদর উিকয়রই বক্তবয শুনকবন এবং এেটি ভসদ্ধার্ন্ থদকবন। ভবচারপ্ভত সিস্ত তথয প্াবার প্কর এেটি 
আকদশ থদকবন।  

 
 
III. এই স্টসোক্ন্তর স্টক পস্টরিিম ন হক্ি পাক্র? 

 
এ) আপ্নার যভদ িকন িয় আপ্নার শুনানীর সিয় ভবচারপ্ভত থোন িুি েকরকেন, িািিাটি প্ুনভবতকবচনার জনয 
আকবদন েরার অভিোর আপ্নার রকয়কে। এর অথত িি অনয থোন ভবচারপ্ভত আপ্নার িািিাটি প্ুনভবতকবচনা েরকবন।  
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ভব) যভদ আপ্ভন প্ুনভবতকবচনার আকবদন েরকত চান, আপ্নাকে অবশযই আপ্নার শুনানীর প্কর ভবচারপ্ভতকে তা বিকত 
িকব এবং আপ্নাকে অবশযই ভবচারপ্ভতর ভসদ্ধাকর্ন্র ভতভরশ (30) ভদকনর িকিয থবািত  অফ্ ইভিকগ্রশন অযাভপ্কির োকে 
আপ্নার প্ুনভবতকবচনার ভবজ্ঞভপ্ত থপ্শ েরকত িকব।  

 

ভস) এেটি প্ুনভবতকবচনার আকবদন প্রায় 3 থথকে 6 িাস ভনকত প্াকর, েখ্কনা েখ্কনা আকরা থদরী িকত প্াকর এবং েখ্কনা 
েখ্কনা অকপ্োেৃত েি সিয় িাগকত প্াকর। সািারণতিঃ অকপ্ো েরাোিীন আপ্নাকে আেে অবস্থায় থােকত িকব। 
যভদ আপ্ভন আপ্নার প্রথি প্ুনভবতকবচনার আকবদকন থিকর যান, এবং আপ্ভন অনয থোন আদািকত (প্ুনভবতকবচনার 
আকবদন আদািকতর এেটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সাভেত ে) আবারও প্ুনভবতকবচনার আকবদন েরার ভসদ্ধার্ন্ থনন, প্ুনভবতকবচনার 
আকবদকনর জনয অকনে সিয় িাগকত প্াকর, েখ্কনা েখ্কনা 1-2 বেকরর িত দীঘতসিয় বযাপ্ী। 

 
 

IV. আটকক্কন্দ্র পস্টরিযাগ করা স্টক সম্ভি? 

 
এ) থেউ থেউ আেেকেন্দ্র প্ভরতযাগ েরকত প্াকরন যভদ তারা অথতপ্রদান েরকত প্াকরন যাকে বণ্ড বিা িয়। যভদ 
আপ্ভন বকণ্ডর অথতপ্রদান েকরন, আপ্নাকে অবশযই প্রভতশ্রুভত ভদকত িকব থয আপ্ভন আদািকতর প্রকতযে শুনানীকত িাভজর 
থােকবন। এেটি বণ্ড িি অর্ন্তিঃপ্কে 1,500 িিার, েখ্কনা েখ্কনা আকরা থবশী। যভদ আপ্ভন আদািকতর থোন 
শুনানীকত অনুপ্ভস্থত থাকেন, আপ্ভন থযই অথতপ্রদান েকরকেন, তা বাকজয়াপ্ত িকব। ঐ অথত আপ্নাকে থিরত থদওয়া িকব 
যভদ আপ্নাকে ভবতাড়কনর (বভিিঃষ্কার) আকদশ থদওয়া িয়। তকব, ঐ অথত থিরত থপ্কত িকি, আপ্নাকে সরোকরর োকে 
প্রিাণ েরকত িকব থয আপ্নাকে ভবতাড়কনর (বভিিঃষ্কার) আকদশ থদওয়ার প্কর আপ্ভন প্রেৃতপ্কে আকিভরো যুক্তরাষ্ট্র 
প্ভরতযাগ েকরকেন। সািারণতিঃ, আপ্নাকে আপ্নার ভনকজর থদকশ থোন আকিভরোন েনসুযকিে বা দতূাবাকস থযকত িকব, 
ইউ.এস. অভিস থথকে এেটি িিত প্ূরণ েরকত িকব, এবং এরপ্কর ঐ িিতটিকে আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্রর অভিবাসন দপ্তকরর 
বণ্ড অভিকস প্াঠাকত িকব। 

 

ভব) অনয থেউ আপ্নার িকয় বকণ্ডর অথতপ্রদান েরকত প্াকরন, অথবা আদািকত অথত জিা ভদকত প্াকরন। এই বযভক্তকে 
অবশযই আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্রর নাগভরে িকত িকব অথবা আইনসম্মত স্থায়ী বাভসন্দা  (“সবুজ োকিত র িারে”) িকত িকব। 
আপ্নাকে যা যা েরকত বিা িকব আপ্ভন যভদ তা প্ািন েকর থাকেন, থযই বযভক্ত বকণ্ডর অথতপ্রদান েকরকেন, ভতভন 
সিস্ত অথত থিরত প্াকবন। এটি খ্ুবই গুরুেপ্ূণত থয বকণ্ডর অথত থিরত প্াবার জনয আপ্নার সিস্ত আদািকতর 
শুনানীগুভি থযন ঠিেঠাে থাকে।  

 
ভস) আপ্ভন যভদ আপ্নার বকণ্ডর জনয অথতপ্রদান েরকত প্াকরন, আপ্ভন আেেকেন্দ্র প্ভরতযাগ েরকত প্াকরন। আপ্নার 
সিস্ত আদািকতর শুনানী আেেকেকন্দ্রর বাইকর অনুভষ্ঠত িকব।  

 

ভি) আপ্ভন যভদ আপ্নার আেেকেন্দ্র থথকে অকনে দকূর থাকেন, আপ্ভন ভবচারপ্ভতকে অনুকরাি জানাকত প্াকরন আপ্ভন 
থযখ্াকন রকয়কেন তার োোোভে থোন অভিবাসন আদািকত থযন আপ্নার িািিাটি স্থানার্ন্ভরত েরা িয়। ভবচারপ্ভত 
নাও বিকত প্াকরন। ভবচারপ্ভত থযখ্ান আদািকতর শুনানী িকব বকি ভস্থর েরকবন, আপ্নাকে থসই আদািকতই থযকত 
িকব। যভদ আপ্ভন থোন শুনানীকত অনুপ্ভস্থত থাকেন, থেবিিাে উপ্ভস্থত না থাোর োরকণ ভবচারপ্ভত আপ্নার 
ভবতাড়কনর (বভিিঃষ্কার) আকদশ থদকবন, এবং আপ্নার বকণ্ডর জনয প্রদত্ত অথতও আপ্ভন িারাকবন।  

 

ই) আপ্নার বাসস্থাকনর ঠিোনা প্ভরবতত কনর 5 ভদকনর িকিয আপ্নাকে অবশযই অভিবাসন আদািতকে ঐ প্ভরবতত কনর 
ভবষকয় অবভিত েরকত িকব। আপ্নাকে ভিএইচএস-কেও স্থানার্ন্করর 10 ভদকনর িকিয অবশযই ঐ প্ভরবতত কনর ভবষকয় 
জানাকত িকব। যভদ আপ্ভন এই তথয আদািত এবং ভিএইচএস-কে না অবভিত েকরন, আপ্ভন গুরুেপ্ূণত শুনানীর 
ভবজ্ঞভপ্ত নাও থপ্কত প্াকরন এবং আপ্নার বভিিঃষ্কাকরর আকদশ প্াবার ঝুাঁ ভে থথকে যাকব। 

 
 
V. িক্ের শুনানী কাক্ক িক্ল? 
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এ) েখ্কনা েখ্কনা আদািকত িাভজর িওয়ার আকগ আপ্নাকে বণ্ড থদওয়া িয় না, তাই আেেকেন্দ্র প্ভরতযাকগর জনয 
আপ্ভন অথতপ্রদান েরকত প্াকরন না। েখ্কনা েখ্কনা বকণ্ডর জনয প্রচুর অকথতর প্রকয়াজন িয়। যভদ আপ্ভন চান থয 
এেজন ভবচারপ্ভত আপ্নাকে বণ্ড থদবার আকদশ থদন বা েি অথতিূকিযর থোন বণ্ড থদন, বকণ্ডর শুনানীর জনয আকবদন 
েরুন। ভেন্তু সতেত  থােকবন।  

 খ্ুব িািিাকব প্রস্তুভত থনকবন। আপ্নার থেবিিাে এেটি বকণ্ডর শুনানীরই অভিোর থােকব।  

 আপ্ভন চাইকত প্াকরন ভবচারপ্ভত থযন আপ্নার জনয থযন েি অথতিূকিযর থোন বকণ্ডর আকদশ থদন। ভেন্তু 
ভবচারপ্ভত আপ্নাকে এিন থোন বন্ড থদবার আকদশ ভদকত প্াকরন যাকত আকরা থবশী অকথতর প্রকয়াজন িকত 
প্াকর। অথবা ভবচারপ্ভত আপ্নাকে আকদৌ থোন বণ্ড না থদবার ভসদ্ধার্ন্ ভদকত প্াকরন এবং ভসদ্ধার্ন্ ভদকত প্াকরন 
থয আপ্ভন েখ্কনা আেেকেন্দ্র থেকড় থযকত প্ারকবন না। 

 

ভব) আপ্নার বণ্ড শুনানীর সিয়, আপ্ভন ভবচারপ্ভতকে থদখ্াকত চানিঃ (1) আপ্ভন থোন ভবপ্জ্জনে বযভক্ত নন, এবং (2) 

আপ্ভন সিস্ত শুনানীকত উপ্ভস্থত থােকবন। ভবচারপ্ভতকে এটি থদখ্াকত থয আপ্ভন প্াকরনিঃ 
 ভনকয়াগোরী, প্ভরবার, িিীয় থনতা বা বনু্ধকদর থথকে প্রাপ্ত ভচঠিপ্ে ভবচারপ্ভতকে ভদন যা ভববৃত েকর থয 

আপ্ভন এেজন সজ্জন বযভক্ত। যভদ তারা আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্রর আইনসম্মত অভিবাসী িন, তারা শুনানীকত একস 
ভবচারপ্ভতকে আপ্নার ভবষকয় বিকত প্াকরন। যভদ থেউ শুনানীকত উপ্ভস্থত না থােকত প্াকরন, আপ্ভন 
ভবচারপ্ভতকে তাকদর থেভিকিান িাোর অনুকরাি েরকত প্াকরন। 

 ভবচারপ্ভতকে আপ্নার প্ভরবাকরর থযকোন সদকসযর ভযভন আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র জন্মগ্রিণ েকরকেন, তার জন্ম 
প্রতযায়নপ্ে এবং থসই োগজপ্েগুভি বা োকিত র প্রভতভিভপ্গুভি ভদন থযগুভি থদখ্ায় থয আপ্নার আত্মীয়কদর 
িকিয থোন এেজন আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র আইনসম্মতিাকব বসবাস েরকেন। যভদ আপ্ভন আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্রর 
থোন নাগভরেকে ভববাি েকরন, আপ্নার ভববাি প্রশংসাপ্কের এেটি প্রভতভিভপ্ ভবচারপ্ভতকে ভদন এবং প্রিাণ 
েরুন থয আপ্নার স্ত্রী বা স্বািী এেজন আকিভরো যুক্তরাকষ্টর নাগভরে। 

 যভদ প্ূকবত আপ্ভন থোন অপ্রাকি অভিযুক্ত িকয় থাকেন, ভবচারপ্ভতকে প্রিাণ ভদন থয আপ্নার িকিয প্ভরবতত ন 
একসকে, ভবকশষ েকর আপ্নার প্ুনতবাসন েিতসূভচর বা প্ঠনকশ্রণীর থোন প্রশংসাপ্ে থযখ্াকন আপ্ভন উপ্ভস্থত 
ভেকিন। 

 যভদ আপ্ভন আকিভরো যুক্তরাকষ্ট্র সু্ককি বা থশ্রণীকত ভগকয় থাকেন, থযিন ইংরাজী, থিাি ভনয়ন্ত্রণ বা 
িািনপ্ািকনর দেতা সম্বন্ধীয় প্ঠন, ভবচারপ্ভতর োকে গ্রাজকুয়ে স্তকরর প্রশংসাপ্ে থপ্শ েরুন।  

 আপ্নার েরসংিার্ন্ নভথপ্কের প্রভতভিভপ্ ভবচারপ্ভতকে ভদন। 

 আপ্নার েিতকেকের থবতন প্রীোর নভথগুভির প্রভতভিভপ্ ভবচারপ্ভতকে ভদন। 

 

ভস) আপ্নার থয ভবষকয় প্রস্তুত থােকত িকব। 

 আপ্নার সিস্ত নভথপ্ে সংগ্রি েরন এবং ঠিেঠাে রাখ্ুন।  

 যভদ প্াকরন, সরোরী আইনজীভব এবং ভবচারপ্ভতর জনয অভতভরক্ত প্রভতভিভপ্ বতরী রাখ্ুন, সবতসকিত 3টি েকর 
প্রভতভিভপ্। 

 
VI. আপনাক্ক স্টিিাড়ন (িস্টহঃষ্কার) করার পক্র স্টক হক্ি ? 

 

এ) যভদ এটি আপ্নার প্রথি বাকরর ভবতাড়কনর (বভিিঃষ্কার)আকদশ িয় এবং আপ্ভন থোন গুরুতর অপ্রাকির জনয 
অভিযুক্ত না িকয় থাকেন, আপ্ভন ববিিাকব 10 বেকরর জনয ভিকর আসকত প্ারকবন না। েখ্কনা েখ্কনা আপ্ভন এই 
সিয়োকির োড় থপ্কত প্াকরন এবং সের ভিকর আসকত প্াকরন, ভেন্তু আপ্নাকে প্রিাণ েরকত িকব থয আপ্নাকে সের 
ভিকর আসার অনুিভত থদওয়ার ভবষকয় আপ্নার বা আপ্নার প্ভরবাকরর থজারাকিা থোন োরণ রকয়কে।  

 

ভব) আপ্নাকে প্ূকবত ভবতাড়ন বা বভিিঃষ্কাকরর আকদশ থদওয়া িকয় থােকি, আপ্ভন আইনসম্মতিাকব 20 বেকরর আকগ 
থিরত আসকত প্ারকবন না। 
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ভস) যভদ আপ্নাকে থোন গুরুতর অপ্রাকির জনয ভবতাভড়ত (বভিিঃষ্কার) েরা িকয় থাকে, আপ্ভন ববিিাকব েখ্নই 
নাও ভিরকত প্াকরন। যভদ আপ্ভন অববিিাকব ভিকর আকসন, এই অপ্রাকি আপ্নার ভবরুকদ্ধ িািিা রুজ ুেরা িকত প্াকর 
এবং জভরিানা িকত প্াকর এবং থোন যুক্তরাষ্ট্রীয় োরাগাকর থােকত িকত প্াকর, 20 বের প্যতর্ন্ োরাদণ্ড িকত প্াকর। 

 

ভি) যভদ আপ্নাকে আকিভরো যুক্তরাষ্ট্র থথকে ভবতাড়ন (বভিিঃষ্কার) েরা িয়, এবং আপ্ভন অনুিভত বযতীত আকিভরো 
যুক্তরাকষ্ট থিরত আকসন এবং িরা প্কড় যান, যুক্তরাষ্ট্রীয় োঠাকিায় আপ্নার ভবরুকদ্ধ িািিা থসাপ্দত িকত প্াকর এবং 
জভরিানা িকত প্াকর এবং আপ্নাকে স্বকদকশ থিরত প্াঠাবার আকগ আপ্নাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় োরাগাকর থােকত িকত প্াকর। 
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