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রা পিত াে র চতথ মণ 
িনিষ  

 

িডসে মার: এই পরামশ দ  িলগাল এইড সাসাই ট, ইিমে শন ল ইউিনট তির কেরেছ। এই পরামশ ট আইনী পরামশ নয়, এবং 
অিভবাসন িবেশষে র পরামেশর িবক  নয়। এখােন থাকা তথ িল এই দ ােবেজর নীেচ সং রণ তািরখ িহসােব বতমান এবং 
মামলা মাক মার ফল প পিরবিতত হেত পাের। 
 
26 জনু, 2018 তািরেখ, া  বনাম হাওয়াইেয়, মািকন সুি ম কাট বেলেছ য 24 শ সে র, 2017-এ জাির করা 
রা পিত াে র তৃতীয় মণ িনেষধা া অসাংিবধািনক িছল না। িনেষধা ায় আট ট দেশর নাগিরকেক উে শ  করা 
হেয়িছল, এর মেধ  ছয় ট ধানত মুসিলম জনসংখ া রেয়েছ: চাদ, ইরান, িলিবয়া, উ র কািরয়া, িসিরয়া, ভিনজেুয়লা, 
ইেয়েমন এবং সামািলয়া। শাসন 10 এি ল, 2018 তািরেখ চােদর িব ে  িনেষধা া ত াহার কেরিছল, তেব বািক 
সাত ট দেশ মণ িনেষধা া এখনও রেয়েছ। 
 
31 জানুয়ারী 2020 সােল, রা পিত া  নাইেজিরয়া, বামা (িময়ানমার), ইির য়া, িকরিগজ ান, সুদান এবং তানজািনয়া 
সহ চতথ মণ িনেষধা া জাির কেরিছেলন। চতথ মণ িনেষধা া  21 শ ফব্ য়ারী, 2020 এ কাযকর হেব। 
 
িনেষধা া িল অিভবাসী (যারা আইনী ায়ী বািস া বা ি ন কাড ধারক িহসােব েবশ কের) এবং অন-
অিভবাসীেদর (যারা সীিমত সমেয়র জন  েবশ কের, উদাহরণ প দশনাথ  বা িশ াথ  িহসােব) মেধ  পাথক  রােখ: 

দশ   অিভবাসী িভসা অন-অিভবাসী িভসা ম ব  

বামা 
(িময়ানমার) 

সম  িগতােদশ, িবেশষ 
অিভবাসী ব তীত যােদর 
যাগ তা মািকন সরকারেক 

সাহায  দওয়ার উপর িভি  
কের 

েযাজ  নয়  

চাদ 
 

িনেষধা া তালা হেয়েছ 10 
এি ল, 2018 

িনেষধা া তালা হেয়েছ 10 
এি ল, 2018 

 

ইির য়া সম  িগতােদশ, িবেশষ 
অিভবাসী ব তীত যােদর 
যাগ তা মািকন সরকারেক 

সাহায  দওয়ার উপর িভি  
কের 

েযাজ  নয়  

 ইরান সম  িগত সাধারণত িগত রেয়েছ, 
িশ াথ  (F এবং M) এবং 
এ েচ  িভ জটর (J) 
িভসাধারীেদর ব তীত েবশ 
করেত পাের, বাড়ােনা িনং 
এবং পরী ার সােপে

মািকন যু রাে  কানও 
ব  বা ব র সােথ 
িব  স কযু  
ব েদর অব াহিত; ছাড় 
18 অে াবর, 2017 শষ 
হেয়েছ 

ইরাক েবশ করেত পাের, তেব 
জাতীয় সুর া বা 
জনিনরাপ ার ঝঁুিক রেয়েছ 
িকনা তা িনধারণ করেত 
সতকতার সােথ তদ  তদ  
করা সােপক্ষ 

েবশ করেত পাের, তেব 
জাতীয় সুর া বা 
জনিনরাপ ার ঝঁুিক রেয়েছ 
িকনা তা িনধারণ করেত 
সতকতার সােথ তদ  তদ  
করা সােপ

িনঃশত িনেষধা া আর 
কানও িবষয় নয় 
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দশ অিভবাসী িভসা অন-অিভবাসী িভসা ম ব  

িলিবয়া সম  িগত B1/B2 ব বসা এবং পযটক 
দশনাথ েদর িগত করা 
হেয়েছ 

মািকন যু রাে  কানও 
ব  বা ব র সােথ 
িব  স কযু  
ব েদর অব াহিত; ছাড় 
18 অে াবর, 2017 শষ 
হেয়েছ 

িকরিগজ ান সম  িগতােদশ, িবেশষ 
অিভবাসী ব তীত যােদর 
যাগ তা মািকন সরকারেক 

সাহায  দওয়ার উপর িভি  
কের 

েযাজ  নয়  

নাইেজিরয়া সম  িগতােদশ, িবেশষ 
অিভবাসী ব তীত যােদর 
যাগ তা মািকন সরকারেক 

সাহায  দওয়ার উপর িভি  
কের 

েযাজ  নয়  

উ র 
কািরয়া 

 

সম  িগত সম  িগত  

সামািলয়া সম  িগত েবশ করেত পাের, তেব 
আেবদনকারী স াসবাদী 
সংগঠেনর সােথ  যু  িকনা বা 
অন ভােব মািকন যু রাে র 
জাতীয় সুর া বা 
জনিনরাপ ার জন  হমিক 
িকনা তা িনধারণ করেত 
অিতির তদ সােপ

মািকন যু রাে  কানও 
ব  বা ব র সােথ 
িব  স কযু  কবলা  
অিভবাসী িভসা 
আেবদনকারীেদর অব াহিত; 
ছাড় 18 অে াবর, 2017 শষ 
হেয়েছ 

সুদান ধুমা  বিচ  িভসা 
লটাির অিভবাসীেদর 
িহসােব িগত করা হেয়েছ

েযাজ  নয়  

িসিরয়া সম  িগত 
 

সম  িগত 
 

মািকন যু রাে  কানও 
ব  বা ব র সােথ 
িব  স কযু  
ব েদর অব াহিত; ছাড় 
18 অে াবর, 2017 শষ 
হেয়েছ 

তানজািনয়া ধুমা  বিচ  িভসা 
লটাির অিভবাসীেদর 
িহসােব িগত করা হেয়েছ

েযাজ  নয়  
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দশ অিভবাসী িভসা অন-অিভবাসী িভসা ম ব  

ইেয়েমন সম  িগত 
 

B1/B2 ব বসা এবং পযটক 
দশনাথ েদর িগত করা 
হেয়েছ 

মািকন যু রাে  কানও 
ব  বা ব র সােথ 
িব  স কযু  
ব েদর অব াহিত; ছাড় 
18 অে াবর, 2017 শষ 
হেয়েছ 

 
 িন িলিখত ব েদর মণ িনেষধা া থেক বাদ দওয়া হেয়েছ: 

o ায়ী বািস া; 
o িনেদেশর কাযকর তািরেখ বা পের যােদর মািকন যু রাে  স িত বা মু  দওয়া হেয়িছল: 
 24 সে র, 2017 ইরান, িলিবয়া, সামািলয়া, িসিরয়া এবং ইেয়েমেনর জন ; অথবা 
 18 অে াবর, 2017 উ র কািরয়া এবং ভিনজেুয়লার জন ; অথবা 
 21 ফব্ য়ারী, 2020 বামা (িময়ানমার), ইির য়া, িকরিগজ ান, নাইেজিরয়া, সুদান এবং 

তানজািনয়ার জন ; 
o যােদর কােছ িভসা ব তীত অন  কানও নিথ রেয়েছ - যমন পিরবহেণর িচ ঠ, উপযু  বািডং 

ফেয়ল, বা অি ম প ােরাল নিথ - িনেদেশর কাযকর তািরেখ বধ; 
o ত নাগিরকে র অিধকারীর অ-মেনানীত দেশর পাসেপােট মণ; 
o িনিদ  কূটনীিতক িভসাধারীরা;  
o অ ািসিলস এবং শরণাথ রা িনেদেশর কাযকর তািরখ িহসােব ইিতমেধ  মযাদা পেয়েছ; এবং 
o যােদর িনযাতেনর িব ে  সে লেনর অধীন অপসারণ বা সুর া সংযত করা হেয়েছ। 
 

 যিদ কানও ব  িন িলিখত িতন ট মানদ  থােক তেব অিধকার পিরত াগ করা হেব: 
o েবশ অ ীকার হেল অেযৗ ক কে র কারণ হেত পাের; 
o েবশ জাতীয় িনরাপ ার জন  হমিক তির করেব না; এবং 
o েবশ জন ােথ হেব। 
 

 
 শরণাথ  

o এই নতন মণ িনেষধা ায় কানও পিরবতন করা হয়িন। 
o      16 ই মাচ, 2017 মণ িনেষধা ার কারেণ শরণাথ র েবশ 120 িদন থামােনার দরকার িছল, যা 14     

জলুাই, 2017 এ শষ হেয়িছল, এবং 24 সে র, 2017 বা 31 জানুয়ারী, 2020 মণ িনেষধা ায় 
এ টেক সে াধন করা হয়িন। 
 

আপনার যিদ কানও  থােক বা সাহােয র েয়াজন হয়, অনু হ কের আমােদর 
ইিমে শন হটলাইন 844-955-3425 এ কল ক ন। 


