অভিবাসনের সম্পর্কে পাবলিক চার্জের নিয়ম যুকত
্ রাষ্টর
্ ের হোমল্যান্ড
সিকিউরিটি বিভাগ
(U.S. Department of Homeland Security) সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে
অগাস্ট 12, 2019, ফেডারেল সরকার নতুন পাবলিক চার্জ নিয়ম
প্রকাশ করেছে। আদালতের বিলম্ব বা বাতিল করা না হলে
অক্টোবর 15, 2019 থেকে এই নিয়ম কার্যকরী হবে। নতুন
নিয়ম ("নতুন বিধি") অভিবাসনের আবেদন এবং স্থিতির
সামঞ্জস্যের জন্য পাবলিক চার্জ গঠন বিস্তৃত করবে।

নতুন নিয়ম অনুসারে কারা প্রভাবিত হবে?
যে কোনও ব্যক্তি পাবলিক চার্জ পরীক্ষার অধীন, যার মধ্যে এতে
আবেদনকারীরাও অন্তর্ভক
ু ত
্ :

• যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ (আইনগত স্থায়ী বাসিন্দারা (LPR) সহ, যারা
180 দিনের বেশি না থাকার পরে আবার প্রবেশের চেষ্টা করে);
• বিদেশের দূতাবাসে অভিবাসী বা অ-অভিবাসী ভিসা;
• LPR স্থিতির সমন্বয়;

“পাবলিক চার্জ” কী?
অভিবাসন কর্মকর্তারা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশযোগ্যতা
নির্ধারণ করতে বা যুক্তরাষ্ট্রে স্থিতির সামঞ্জস্য
নির্ধারণের জন্য 100 বছরেরও বেশি সময় ধরে “পাবলিক চার্জ”
পরীক্ষা ব্যবহার করে আসছেন, পাবলিক চার্জ বলতে এমন
কাউকে বোঝানো হয় যিনি সহায়তার জন্য সরকারের উপর
নির্ভরশীল বা নির্ভরশীল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

নতুন নিয়ম কী?
নতুন নিয়ম কার্যকরী হওয়ার পর নিম্নলিখিত
পরিবর্তন হবে:
• অতিরিক্ত সরকারি প্রকল্প
পাবলিক চার্জের পরীক্ষায় বিবেচনা করা হবে, এগুলি সহ:
➢ Medicaid (গর্ভবতী বা 21 বছরের কম বয়সী না হলে)
➢ SNAP/ফুড স্ট্যাম্প
➢ ফেডারেশন আবাসন কেন্দ্র যেমন ধারা 8 এবং
ফেডারেল সাহায্য প্রাপ্ত সরকারি আবাসন
যেমন NYCHA বা বাফেলো মিউনিসিপাল হাউজিং
অথরিটি (Buffalo Municipal Housing
Authority)
• কেউ পাবলিক চার্জে পরিণত হবে কিনা তা পরীক্ষা করে আয়ের
স্তর স্থাপন করা
• এগুলি সহ অন্যান্য বিষয়ের বিবেচনা: ইংরেজিতে সাবলীলতা
এবং শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য
নতুন বিধি কার্যকর হওয়ার পরেও আবেদনকারীরা এখনও
তাদের জন্য কেন "পাবলিক চার্জ" হবেন না সে বিষয়ে মামলা
করতে পারেন।

পাবলিক চার্জে এইসব বিষয় দেখা হবে না:
• নতুন নিয়ম কার্যকর হওয়ার আগে প্রাপ্ত অতিরিক্ত সুবিধা
(SNAP, Medicaid, ধারা 8)।
• আবেদনকারীর পরিবারের প্রাপ্ত সুবিধা – তারা কেবল
আবেদনকারীর সরাসরি প্রাপ্ত সুবিধা দেখবে।
• স্বাস্থ্য সুবিধা যেমন Essential Plan, Child Health Plus,
Qualified Health Plans বা উন্নত প্রিমিয়াম ট্যাক্স ক্রেডিট।

• বর্তমান অভিবাসী বা অ-অভিবাসী স্থিতির
সম্প্রসারণ।

নতুন নিয়ম এইসবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না:
• বেশিরভাগ আইনগত স্থায়ী বাসিন্দা (গ্রীন কার্ডধারীরা)
• VAWA স্ব-আবেদনকারীর
• U বা T ভিসা আবেদনকারী/প্রাপ্তরা
• সাময়িক সুরক্ষিত স্থিতির আবেদনকারীরা
• উদ্বাস্তু ও শরণার্থী
• নাগরিকত্বের আবেদনকারীরা
ধারা 8 বা ফেডারেল সরকারি আবাসনের মতো NY স্বাস্থ্য প্রকল্পে বা
আবাসন প্রকল্পে থাকা বেশিরভাগ মানুষ নতুন বিধি দ্বারা প্রভাবিত হবেন
না কারণ এইসব প্রকল্পের যোগ্যতা নাগরিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং
পাবলিক চার্জ পরীক্ষা দিতে হননি এমন সংখ্যক অ-নাগরিকদের মধ্যেই
সীমিত। কোনও পাবলিক চার্জ পরীক্ষা আপনার উপর কীভাবে প্রযোজ্য
তা সম্পর্কে জানতে একজন অভিবাসন বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলুন।

ফেডারেল-ভর্তক
ু িযুকত
্ আবাসনগুলিতে মিশ্র-স্থিতির পরিবারগুলির কী
হবে?
নতুন বিধি প্রস্তাবিত HUD "মিশ্র-স্থিতি" নিয়মের মতো নয়, যা কেবল
আবাসনকে প্রভাবিত করে। প্রস্তাবিত HUD বিধিমালায় "মিশ্রস্থিতির” পরিবারগুলিকে ফেডারেল সরকার কর্তৃক ভর্তুকিযুক্ত
আবাসনে একসাথে বসবাস করা নিষিদ্ধ করবে (ধারা 8 এবং ফেডারেল
সরকারি আবাসন সহ)। প্রস্তাবিত HUD বিধি কার্যকর নয়। যদি এটি
কার্যকর হয়, তাহলে কেবলমাত্র সেই পরিবারগুলিতে যেখানে প্রতিটি
সদস্যই এই ফেডেরাল আবাসন সুবিধাগুলি পাওয়ার যোগ্য, সেই পরিবারে
থাকতে পারে।

আরও তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে:
নিউ ইয়র্ক স্টেটের নিউ আমেরিকানস হটলাইনের 1 (800)
566-7636 নম্বরে আইনি পরিষেবা ও অতিরিক্ত সংস্থানের
জন্য যোগাযোগ করুন। সোমবার থেকে শুক্রবার 9AM থেকে
8PM পর্যন্ত (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত)

