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পাবিলক চাজ� িক? "পাবিলক চাজ� " অিভবাসন আইেন �ব�ত এক� আইনী শ�। যখন �কউ �বধ �ায়ী আবাসেনর জ� (LPR / "ি�ন কাড� " ি�িত) 

আেবদন কের তখন এটা মািক� ন যু�রাে� অিভবাসন কম�কত� ারা �ব�ত �ীিনং পরী�ার অংশ হয়। যিদ �কউ পাবিলক চাজ�  িহেসেব িবেবিচত হয়, 

তাহেল িতিন ি�ন কাড� পােবন না, তারা এক� পাবিলক চাজ�  মুচেলখা না লাগােনা পয��।

নতুন �কান পাবিলক চাজ� িনয়ম কায�কর হেয়েছ? হ�াঁ, 24 �ফ�য়াির, 2020 �থেক �� হে�, িক� িনয়ম� �ধুমা� �সই �ি�েদর উপর 

কায�কর হেব যারা পাবিলক চাজ� সােপ� (নীেচ �দখুন) এবং যারা �ীন কােড� র জ� বা অন-অিভবাসী িভসা পিরবত� ন/স�সারণ করেত 24 �ফ�য়ারী, 2020 

তািরেখ বা তার পের �পা�মাক�  কের �কােনা আেবদন জমা িদেয়েছন

�ক নতুন পাবিলক চাজ� িনয়েমর সােপে� রেয়েছ?  পাবিলক চাজ� �কবলমা� িন�িলিখত �প�িলেত �েযাজ�: 
1. মািক� ন যু�রাে�র �লােকরা যারা পিরবােরর সদ� (�ায়ই বাবা-মা, স�ান বা �ী) এর মা�েম ি�ন কােড� র আেবদন করার �ি�য়াধীেন

রেয়েছন; 
2. �সই সম� �ি�রা যােদর ইিতমে� ি�ন কাড� রেয়েছ তেব যারা িবেদেশ �মেণর পের মািক� ন যু�রাে� পুনরায়-�েবেশর �চ�ায় করেছন হয়: 

a. 180 িদেনরও �বিশ সময় ধের বা
b. নয়েতা িনিদ� � অপরাধমূলক মামলায় �দাষী সা�� হেয়েছন (বা উভয়ই);

3. �সই সম� �ি�রা যারা পিরবােরর সদ�েদর মািলকানাধীেন �ছাট �বসার দািয়ে� রেয়েছন।

���: এছাড়াও, �য �কান �ি� পিরবােরর সদ� বা এক� �ছাট �বসােয়র (পিরবােরর মািলকানাধীন) মা�েম ি�ন কােড� র জ� আেবদেনর পিরক�না

করেছন,  বা যার ি�ন কাড� রেয়েছ এবং একটানা 180 িদেনর �বিশ সমেয় িবেদশ �মণ করার পিরক�না করেছন বা িনিদ� � অপরাধমূলক মামলায়

�দাষী সা�� হেয়েছন তােক পাবিলক চাজ� স�েক� জানেত হেব।

সম� অিভবাসীেদর জ� িক পাবিলক চাজ� �েযাজ�? নং. নীেচ তািলকাভু� িবভােগর �ি�েদর পাবিলক চােজ� র কারেণ ি�ন কাড� অননুেমাদন

হওয়ার িবষেয় িচ�া করার দরকার �নই: 

পাবিলক চােজ� র কারেণ ি�ন কাড� অননুেমাদন হওয়ার িবষেয় কার িচ�া করার দরকার �নই? 

�য সম� �ি� ি�ন কােড� র জ� আেবদন করেছন না:
�য সম� �ি� ি�ন কােড� র জ� আেবদন করেত পােরন, তেব তারা

পাবিলক চাজ�  �থেক অ�াহত:
মািক� ন নাগিরক বা নাগিরকে�র অিধকার পা�য়ার মা�েম নাগিরক হওয়ার
জ� আেবদনকারী �ি�রা।

শরণাথ�, অ�ািসিলস এবং �ি�রা অপসারণ বািতল করেত চাইেছ।

�সই সম� �ি�রা যােদর ইিতমে� �ীন কাড� রেয়েছ (শত� সােপ�

ি�িতযু� �ি� সহ) (যিদ না180 িদেনর �বিশ িবেদশ �মণ কের বা

�দাষী সা�� অপরাধী )।

িবেশষ অিভবাসী ত�ণ SIJ ; অিভবাসী িভসাধারীরা (আফগান বা ইরািক নাগিরক যারা

মািক� ন যু�রা�েক সাহা� কেরিছেলন)।

LPRs একটানা 180 িদেনর কম সমেয়র জ� িবেদশ �মণ কের (এবং

যােদর �কানও িনিদ� � অপরাধমূলক মামলা�িলেত �দাষী সা�� নয়) 

VAWA, U, এবং T িভসা আেবদনকারী এবং ধারকগণ।

অন-অিভবাসী িভসার সােথ রেয়েছ এমন �ি�রা, বা যােদর �কানও

��াটাস �নই, এবং আগামী  36 মােস ি�ন কােড� র জ� আেবদন করার 
এবং তােদর অন-অিভবাসী িভসা পিরবত� ন বা স�সারণ করার পিরক�না

�নই। (আপিন যিদ ি�ন কােড� র জ� আেবদন করার �যা� িকনা �সই িবষেয়

অিনি�ত থােকন তাহেল একজন আইনজীিবর সােথ পরামশ� ক�ন।) 

িকউবান অ�াডজা�েম� অ�া� (Cuban Adjustment Act) 

(CAA), িনকারা�য়ান অ�াডজা�েম� অ�া� �স�াল আেমিরকান িরিলফ

অ�া� (Nicaraguan Adjustment & Central American 

Relief Act) (NACARA), হাইিতয়ান িরিফউিজ ইিমে�শন �ফয়ারেনস

অ�া�  (Haitian Refugee Immigration Fairness Act) 

(HRIFA), বা লাইেবিরয়ান িরিফউিজ ইিমে�শন �ফয়ারেনস অ�াে�র

(Liberian Refugee Immigration Fairness Act) অধীেন
সম�য় করার �যা� �ি�রা।

�কানও �ােয়� যিদ পাবিলক চােজ� র সােপে� থােক তেব আমার িক করা উিচত? িনয়ম�িল জ�ল হওয়ার কারেণ তােদর �কান আইনজীিবর
সােথ কথা বলা উিচত (নীেচ আরও ত� �দখুন)। আমরা �থেম আইনজীিবর সােথ কথা না বেল �কানও �ব�া �নওয়ার পরামশ� িদই না।

পাবিলক চাজ� এবং �কাথায় সাহায�পােবন

�স স�িক�ত সাধারণ��
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• অিভবাসন আইনজীিবেক কল ক�ন: আপনার �ােয়ে�র যিদ ইিতমে� অিভবাসন আইনজীিব থােক এবং তারা ি�ন কােড� র জ� আেবদন করার
পিরক�না করেছন, তেব তােদর আইনজীিবেক �ফান করা উিচত এবং তােদর বলুন �য নতুন িনয়ম িকভােব ি�ন কােড� র জ� তােদর
আেবদন�িলেক�ক �ভািবত করেত পাের �স স�েক� তােদর কথা বলেত হেব।

• একজন আইনজীবী িনন:  আপনার �ােয়ে�র যিদ �কানও অিভবাসন আইনজীিব না থােক, তারা একজন আইনজীবীর অনুেরাধ করেত সকাল 9 টা
�থেক িবকাল 5 টার মে� 800-354-0365 অ�াকশনএনওয়াইিস (ActionNYC) কল করেত পারেবন, M-F, অথবা 311 এ কল ক�ন এবং
"অ�াকশনএনওয়াইিস" (ActionNYC) বলুন।

• আপনার �ােয়ে�র জ� পাবিলক চাজ� িকভােব �েযাজ� তা স�েক� ��? িল�াল এইড �সাসাই�র ইিমে�শন (Legal Aid 
Society’s Immigration) �হ�লাইেন কল ক�ন 844-955-3425, সকাল 9 টা �থেক িবকাল 5 টার মে�, M-F। �হ�লাইন কম�রা 
ত� সং�হ কের তা পাবিলক চাজ�  �েমর কােছ �পৗঁেছ �দেব।  

নতুন পাবিলক চাজ� িনয়ম অনুসাের �কান সুিবধা� �নিতবাচকভােব আচরণ করা হয়? নতুন িনয়ম অনুসাের িন�িলিখত সুিবধা�িল �াি�
�নিতবাচকভােব আচরণ করা হয়: 

a) দ সহায়তা, সাি�েম�াল িসিকউির� ইনকাম (SSI); 

b) দীঘ�েময়াদী �ািত�ািনক ত�াবধােন সরকার তহিবল িদেয়েছ; 

c) সাি�েম�াল িনউ�শন অ�ািসসেট� ��া�াম (SNAP); 

d) খুব সীমাব� অিভবাসী �েপর জ� যু�রা�ীয়-অথ�ািয়ত �মিডেকইড (��ট অথ�ািয়ত �মিডেকড, দানযু� �মিডেকড, �েয়াজনীয় পিরক�না,

চাই� �াস �হলথ, NYC �কয়ার এবং হাসপাতােলর আিথ�ক সাহাে�র অ�া� �কার�িল �াহ� করা হয় না); 

e) িনউ ইয়ক� িস� হাউিসং অথির� (NYCHA) / পাবিলক হাউিজং বা �সকশন 8।

24 �ফ�য়ারী, 2020 এর আেগ �ীন কাড� আেবদনকারীেদর িব�ে� �াহ� করার আেগ �কানও সুিবধা িক পাবিলক চােজ� র সােপে�

�বহার করাহেব? হ�াঁ। উপেরর (a) এবং (b) িবভাগ�িল 24 �ফ�য়ারী, 2020 এর আেগ �ীন কাড� আেবদনকারীেদর িব�ে� �াহ� করা হেব।

(c)-(e) িবভাগ�িলর সুিবধা �কবলমা� �নিতবাচকভােব �াহ� করা হেব (�বহােরর সময়কাল অনুসাের), 24 �ফ�য়াির, 2020 তািরেখ বা তার

পের �বহার করা হেল।

সুিবধা ছাড়া �ািত�ম হেলা, অ�া� �কান কারণ�িল �ীন কােড� র জ� �কানও আেবদনকারীেক পাবিলক চাজ� পাওয়ার ঝঁুিকেত

�ফেল?অেনক ই�ুক অিভবাসী যারা পাবিলক চােজ� র সােপে� উপেরা� তািলকাভু� সুিবধা�িলর জ� উপযু� নয়, তেব তার অথ� এই নয় �য তারা
�য �কানও উপােয় পাবিলক চােজ� র অনুস�ােনর ঝঁুিকেত �নই। �য �বিশ���িল পাবিলক চাজ� অনুস�ােনর ফলাফল হেত পাের তার মে�

িন�িলিখত�িল রেয়েছ: 

• দাির�� �েরর 125% এরও কম আয়;
• �বকার হওয়া;
• 18 বছেরর কম বয়সী বা 61 এর �বিশ বয়সী;

• �িতব�ী হওয়া;
• �ডিবট ও কম ��িডট ��ার করা;
• ইংেরজী দ�তার সীমাব�তা আেছ।

পাবিলক চােজ� র কারেণ যিদ �কানও �ােয়� �কানও সুিবধায় �কস �পেত বা বজায় রাখেত অিন�ুক হয় তাহেল আিম িক করব? িক করা উিচত

তা িস�া� �নওয়ার আেগ �সই �ি� পাবিলক চােজ� র সােপে� িকনা তা িনধ�ারণ করা খুব ���পূণ�। এই পৃ�ার শীেষ� তািলকাভু� সাহাে�র উ�স�িলর

এক�েত �পৗঁছান।

�কােনা �ােয়� অসু� হেয় �গেল এবং তার হাসপাতােলর পিরেষবা সহ COVID-19 এর জ� পরী�া বা অ�া� COVID-19 সং�া� পরী�ার 

�েয়াজন হেল, �সটা িক তােদর এক� পাবিলক চাজ�  হেয় ওঠার ঝঁুিক বািড়েয় �দয়? না। আমরা িনউ ইয়েক�  COVID-19 সং�া� উপল� এমন �কােনা 

�মিডেকল �সবার কথা জািন না যা �কােনা �ি�র িব�ে� এক� পাবিলক চােজ� র সােপে� যােব, এবং মািক� ন নাগিরক� ও অিভবাসন পিরেষবা (U.S. 

Citizenship and Immigration Services (USCIS))বেলেছ �য COVID-19 সং�া� �সবােক গ� করা হেব না। অিভবাসী পিরবারেদর তােদর �েয়াজনীয় 

িচিকৎসাগত �সবা চাওয়া উিচৎ।  তেব, পূেব�র অিভ�তার িভি�েত, আমরা আশা কির �য অেনক অ-নাগিরক, যারা এমনিক �কৃতপে� পাবিলক চাজ�  পয�ােলাচনা 

সােপ� না হেলও তারা িচিকৎসা �হেণর পাবিলক চােজ� র পিরণাম �িল স�েক�  িচি�ত থাকেবন।

পাবিলক চাজ� স�েক� �কানও নতুন ত� আেছ িকনা আিম িকভােব জানব? 

আমরা www.legalaidnyc.org/notice/public-charge/ এ আপেডট িদেয় �দেবা


