এগেোি আক্ষমগরকাি গলিাল গর্ক্ষেন্স অযান্ড এর্ু ক্ষকেি োন্ড
99 HUDSON STREET, 12th FL, NEW YORK, NY 10013-2815

212.966.5932

212.966.4303

“স্থগিত পদক্ষেপ” গিষক্ষে ওিামার গিক্ষদেক্ষের অর্ে আমার কাক্ষে কী?
রাষ্ট্রপগত ওিামার 15ই জুি, 2012 তাগরক্ষের গিক্ষদেেটি “স্থগিত পদক্ষেপ” অিস্থা মঞ্জুর কক্ষর, যাক্ষত যযািযতাসম্পন্ন অল্পিেস্ক িযগিক্ষদর
আক্ষমগরকা যর্ক্ষক যদোন্তগরত করা আটকাক্ষিা যাে। তক্ষি স্থগিত পদক্ষেপ পাওোর অর্ে এই িে যয আপগি গ্রীি কার্ে িা িািগরকত্ব যপক্ষত
পাক্ষরি।
যযািযতার মাপকাঠি
আপগি স্থগিত পদক্ষেক্ষপর জিয যযািয হক্ষত পাক্ষরি, যগদ আপগি:

গকন্তু অক্ষপো করুি! আপগি যগদ িুরত
ু র অগিিাসি লংঘি কক্ষর
র্াক্ষকি, তাহক্ষল আপগি যযািয িাও হক্ষত পাক্ষরি।
একজি আইিজীিীর পরামেে গিি, যগদ আপগি:
 যকাক্ষিা িুরুতর অপরাধ িা 1 িেক্ষরর যিগে কারািাক্ষসর
োগিক্ষযািয অপরাক্ষধ যদাষী সািযি হক্ষে র্াক্ষকি।
 যকাক্ষিা উক্ষেেক্ষযািয লঘু অপরাধ, অর্োৎ 6 গদি যর্ক্ষক 1
িের পযেন্ত কারািাক্ষসর োগিক্ষযািয অপরাক্ষধ যদাষী সািযি
হক্ষে র্াক্ষকি, এিং গিম্নগলগেত ঘটিািুগল জগেত র্াক্ষক:
পাগরিাগরক গহংসা; যযৌি গিযোতি িা যোষণ; র্াকাগত;
যিআইগিিাক্ষি আক্ষেোস্ত্র রাো িা িযিহার করা; মাদকদ্রিয
গিতরণ িা যচারাচালাি;
; িা
এমি যকাক্ষিা অপরাধ যার জিয আপিাক্ষক 90 গদক্ষির যিগে
কারািাক্ষসর সাজা যদওো হক্ষেগেল।
 3 টি িা তার যিগে লঘু অপরাধ, যোটোক্ষটা অপরাক্ষধ যদাষী
সািযি হক্ষে র্াক্ষকি।
 জাতীে সুরো িা সািেজিীি গিরাপত্তার পক্ষে গিপজ্জিক
হি।

1. আক্ষিদি করার সমে আপিার িেস কমপক্ষে 15 িের
হে।
2. 15 জুি 2012 পযেন্ত আপিার িেস 31 িেক্ষরর কম
হে;
3. 16 িের িেক্ষসর আক্ষি যুিরাক্ষষ্ট্র এক্ষস র্াক্ষকি;
4. 15ই জুি 2007 এর পর যর্ক্ষক একটািা যুিরাক্ষষ্ট্র িাস
কক্ষর চক্ষলক্ষেি;
5. 15ই জুি, 2012 তাগরক্ষে এিং আক্ষিদি করার সমে
যুিরাক্ষষ্ট্র উপগস্থত গেক্ষলি;
6. 15ই জুি, 2012 তাগরক্ষে যকাক্ষিা আইিসম্মত
িািগরকত্ব/গ্রীি কার্ে অিস্থা গেল িা; এিং
7. িতে মাক্ষি স্কুক্ষল পক্ষেি, অর্িা হাই স্কুল যর্ক্ষক গ্রযাজুক্ষেট
কক্ষরক্ষেি, অর্িা GED যপক্ষেগেক্ষলি, অযাক্ষসাগসক্ষেট িা
িযাক্ষচলসে গর্গ্রী সহ গ্রযাজুক্ষেট হক্ষেগেক্ষলি, অর্িা আপগি
যগদ যকাস্ট িার্ে িা সেস্ত্র িাগহিী যর্ক্ষক সসম্মাক্ষি অিযাহগত
পাওো অিসরপ্রাপ্ত সসগিক হি
স্থগিত পদক্ষেক্ষপর জিয দরোিিুগল এেি http://www.uscis.gov/humanitarian/consideration-deferredaction-childhood-arrivals-daca এ পাওো যাে।

সুগিধাসমূহ
স্থগিত পদক্ষেপ গিক্ষত যযািয হক্ষল আপিাক্ষক যদোন্তগরত করা যাক্ষি িা এিং আপিাক্ষক কাক্ষজর অিুমগতপক্ষের জিয আক্ষিদি করার সুক্ষযাি
যদো হক্ষি। আপগি যযোক্ষি িাস কক্ষরি তার উপক্ষর গিিে র কক্ষর, যযািযতাসম্পন্ন োেোেীরা িাগে চালাক্ষিার লাইক্ষসন্স ও যসােযাল
গসগকউগরটি িম্বক্ষরর জিযও আক্ষিদি করক্ষত পাক্ষরি। আপগি যগদ স্থগিত পদক্ষেপ মযোদা পাি, তাহক্ষল আপগি গিক্ষেষ পগরগস্থগতক্ষত ভ্রমণও
করক্ষত পাক্ষরি।
সীমা ও ঝুঁ গকসমূহ
স্থগিত পদক্ষেপ গ্রীি কার্ে িা িািগরকত্ব অজে ক্ষির পর্ িে। িািগরকত্ব পাওোর একটি পর্ সতগর করার জিয, কংক্ষগ্রসক্ষক DREAM
অযাক্ট িা অিয আইি পাস করক্ষত হক্ষি, যা গেেু অিস্থাে U.S. এ আসা অগিিাসী তরুণ-তরুণীক্ষদর ওপর প্রক্ষযাজয হক্ষি। স্থগিত পদক্ষেপ
দু’িেক্ষরর জিয প্রাগপ্তসাধয। এই দু’িেক্ষরর যেক্ষষ, আপিাক্ষক আিার অিেযই U.S. এর কাক্ষে আপিার দরোি িিােক্ষির জিয আক্ষিদি
করক্ষত হক্ষি। আপগি যগদ যযািযতার মাপকাঠি পূরণ কক্ষরি, এমি গক তাহক্ষলও স্থগিত পদক্ষেক্ষপর গিশ্চেতা যদওো হে িা এিং যয যকাক্ষিা
সমে তা সমাপ্ত কক্ষর যদওো হক্ষত পাক্ষর। আপীল করার যকাক্ষিা প্রগিো যিই। আপগি যগদ আক্ষিদি কক্ষরি, গকন্তু যযািযতার যমৌগলক
আিেযকতািুগল পূরণ িা কক্ষরি, গকংিা িুরত
ু র অগিিাসি লংঘি কক্ষর র্াক্ষকি, তাহক্ষল সরকার আপিাক্ষক আক্ষমগরকা যর্ক্ষক গিিোগসত
(যির) কক্ষর যদওোর জিয কাযেপ্রণালী আরম্ভ করক্ষত পাক্ষর।
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কীিাক্ষি আক্ষিদি করক্ষত হে
গিক্ষদেোিলী ও েমেিগু লর জিয
www.uscis.gov/childhoodarrivals এ যাি।
আক্ষিদি করার জিয, আপিাক্ষক অিেযই স্থগিত পদক্ষেপ েমে
(I-821D), সমর্েিকারী কািজপে, গিক্ষোি অিুক্ষমাদি েমে ও
ওোকে গেট (I-765 ও I-765WS), এিং 2টি পাসক্ষপাটে
মাক্ষপর েক্ষটা জমা গদক্ষত হক্ষি।
সহােক কািজপেিুগলক্ষক তাগলকাে যদওো 7টি যযািযতার
মাপকাঠির প্রমাণ গদক্ষত হক্ষি। আপিার যয সমি কািজপে
প্রক্ষোজি হক্ষি যসিুগল জক্ষো করার জিয “সহােক কািজপক্ষের
যচকগলস্ট” িযিহার করুি।
যকার্াে আক্ষিদি করক্ষত হে
আপিার আক্ষিদিপে পাঠাক্ষিার ঠিকািাটি গিিে র করক্ষি আপগি
যয যস্টক্ষট র্াক্ষকি তার ওপর।
www.ucsis.gov/childhoodarrivals যদেুি।
আক্ষিদক্ষির েরচ
DACA আক্ষিদক্ষির জিয যকাক্ষিা মূলয প্রক্ষোজি হে িা, তক্ষি
আপিাক্ষক কাক্ষজর অিুমগতপে এিং আঙু ক্ষলর োপ যিওোর
আিেযকতার জিয “U.S. গর্পাটে ক্ষমন্ট অে যহামলযান্ড
গকউগরটি”-যক প্রদত্ত যমাট $465 েী জমা গদক্ষত হক্ষি।

সহােক কািজপক্ষের যচকগলস্ট





আপিার মূল যদক্ষের পাসক্ষপাটে
জক্ষের প্রমাণপে
ভ্রমক্ষণর কািজপে
আগর্েক যরকর্ে, যযমি িযাংক্ষকর যস্টটক্ষমন্ট, টযাক্স
গরটািে
 ইউটিগলটি গিল
 স্কুক্ষলর িগর্
 গর্ক্ষলামা, GED সাটিেগেক্ষকট
 গরক্ষপাটে কার্ে ও ট্র্যান্সগিপ্ট
 গচগকৎসার িগর্পে
 সামগরক িগর্পে (কমেচারী, স্বাস্থয)
 যকাক্ষিা চূ োন্ত আক্ষদে িা গিিোসি িা অগিিাসি
সংিান্ত কািজপক্ষের প্রগতগলগপ
 অপরাক্ষধর কারক্ষণ যগ্রপ্তার হওোর যেক্ষে যেৌজদারী
িগর্ িা আদালক্ষতর গিিৃগতর প্রগতগলগপ
 সমাক্ষজর সমর্েক্ষির গচঠি
 যয সমি কািজপে আপিার সপক্ষে যুগিিুগলর প্রগত
দৃগি আকষেণ কক্ষর, যযমি সমাক্ষজর সাক্ষর্ সম্বন্ধ,
কাযেকলাপ, পুরস্কার
যয যকাক্ষিা সম্ভািয প্রতারণা ও জাগলোগতর যর্ক্ষক সািধাি! এই আক্ষিদক্ষির যেক্ষে সাহাযয করার জিয, আপিাক্ষক কাউক্ষক যকাক্ষিা অর্ে গদক্ষত
হে িা। অক্ষিক প্রগতষ্ঠাি গিিামূক্ষলয আইগি পগরক্ষষিা প্রদাি করক্ষে।
যযািযতাসম্পন্ন অল্পিেস্কক্ষদর পগরিাক্ষরর সদসযরা স্থগিত পদক্ষেক্ষপর জিয যযািয িি, যগদ িা পগরিাক্ষরর সদসযরা গিক্ষজরাও যযািযতার
মাপকাঠি পূণে কক্ষরি।
কীিাক্ষি িিােি করক্ষত হে
আপিার যগদ ইগতমক্ষধযই DACA র্াক্ষক, তাহক্ষল আপিার স্থগিত পদক্ষেক্ষপর যমোদ অগতিান্ত হওোর কমপক্ষে 120 গদি (4 মাস)
আক্ষি আপিার িিােক্ষির দরোি জমা গদি তক্ষি এর জিয 150 গদক্ষির (5 মাক্ষসর) যিেী সমে যিক্ষিি িা। িিােি করার জিয,
একটি িতু ি I-821D, I-765, ও I-765WS এর সাক্ষর্ আক্ষরা $465 েী জমা গদি। আপিাক্ষক আিার সহােক কািজপে জমা গদক্ষত
হক্ষি িা, যগদ িা আপিার কাক্ষে এমি যকাক্ষিা িতু ি অগিিাসি ও অপরাধমূলক ইগতহাক্ষসর িগর্পে র্াক্ষক যা পূক্ষিে জমা যদওো হে গি।
গিক্ষদেোিলী ও েমেিগু ল www.uscis.gov/childhoodarrivals এ পাওো যাে।
আক্ষরা তক্ষর্যর জিয AALDEF-এর FAQ যর্ক্ষক DACA সম্বক্ষন্ধ আক্ষরা জািুি, যা এোক্ষি যদওো হক্ষেক্ষে:
http://aaldef.org/obamas-dream-act-directive-on-deferred-action----faqs.html.
গিিামূক্ষলয আইগি পরামেে ও সহােতা AALDEF-এর সক্ষে (212) 966-5932 িম্বক্ষর িা info@aaldef.org এ যযািাক্ষযাি
করুি।
পরামেে ও প্রগতগিগধত্ব প্রদাক্ষির জিয AALDEF গিিামূক্ষলয DACA আইগি গিগিক আক্ষোজি কক্ষর। িগর্পেগিহীি এগেোি আক্ষমগরকাি
তরুণ-তরুণীক্ষদর জিয AALDEF একটি যুি যিাষ্ঠীও পগরচালিা কক্ষর, যাক্ষত িযাযয অগিিাসি িীগত সংিঠিত করার জিয একটি
গিরাপদ স্থাি ও সহােতা প্রদাি করা যাে। আক্ষরা তক্ষর্যর জিয আমাক্ষদর ইক্ষমল করুি িা যোি করুি।
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