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�কািভড-19 অিতমারীর সমেয়, িকছু অিভলাষী 

অিভবাসীর উপর রা�পিত �াে�র 

সরকাির �মণ িনেষধা�া

দািব অ�ীকার: এই পরামশ�মূলক িববৃিত�র �চারকারী The Legal Aid Society, Immigration Law Unit. এই পরামশ�মূলক িববৃিত� এক�

আইিন পরামশ� নয়,  এবং একজন অিভবাসন িবষয়ক িবেশষে�র পরামেশ�র িবক� নয়৷ এতদমে� অ�ভু� � ত��িল, নিথ�র নীেচ �দ�

সং�রণ তািরেখ সা�িতকতম, এবং পিরবত� েনর িবষয়ব� হেত পাের৷

এি�ল 22, 2020 তািরেখ, রা�পিত �া� লফুল পাম�ােন� �রিসেড�স (LPRs, অথ�াৎ ি�ন কারক

ধারণকারীগণ) হওয়ার অিভলাষী িকছু িনিদ�� �ি�র মািক� ন যু�রাে� �েবশ রদ কের এক� আ�াপ�

�দান কেরেছন৷ আ�াপ�� এি�ল 23, 2020 তািরেখর রাত 11:59 �থেক কায�করী, এবং যিদও এ�

দীঘ�ািয়ত হেত পাের, 60 িদন পের �ময়ােদা�ীণ� হওয়ার জ� িনধ�ািরত৷

আ�াপ�� কােদর ��ে� �েযাজ�? 

LPR-এর ময�াদা�াি�র অিভলাষী মানুষেদর ��ে� আ�াপ�� �েযাজ�: 

• যাঁরা এ� কায�করী হওয়ার তািরেখ মািক� ন যু�রাে�র বাইের আেছন; 

• যাঁেদর এক� অিভবাসী িভসা (অথ�াৎ LPR ময�াদার জ� এক� িভসা) নাই �য� আ�াপ��

কায�করী হওয়ার তািরেখ �বধ নয়; এবং

• যাঁেদর িনকট, এক� িভসা (�যমন �মণ সং�া� প�, উপযু� �বািড� ং ফেয়ল,  অথবা এক�

অ�াডভা� �ােরাল ড�েম�) �তীত এক� �থানগু �মণ নিথ িব�মান নাই৷

�কান �কার �িত�ম আেছ কী? 

হ�াঁ৷ আ�াপ�� বত� মােন �বধ LPR�দর ��ে� �েযাজ� নয়৷

এ�, মািক� ন যু�রাে�র বাইের থাকা �ি�েদর ��ে�ও, অিভবাসী িভসার জ� আেবদন করেছন এবং LPR 

ময�াদা�াি�র উে�ে� মািক� ন যু�রাে� আসার �চ�া করেছন, �েযাজ� হয় না: 

• একজন মািক� ন নাগিরেকর, স�া� �পা� িহসােব গহৃীত স�ানেদর অ�ভু� � কের, �ামী অথবা �ী

অথবা নাবালক, 21 বছেরর কম বয়সী অিববািহত স�ান িহসােব;  

• একজন িচিকৎসক, নাস�, অ�া� �া�� �য� িবষয়ক �পশাদার, ছাড়াও তাঁেদর �ামী অথবা �ী

অথবা 21 বছেরর কম বয়সী অিববািহত স�ান িহসােব; 

• একজন িচিকৎসা িবষয়ক গেবষক অথবা �কািভড-19 এর িব�ােরর িব�ে� লড়াইেয় ই�কু অ�া�

গেবষক, ছাড়াও তাঁেদর �ামী অথবা �ী অথবা 21 বছেরর কম বয়সী অিববািহত স�ান িহসােব; 

• �কািভড-19 এর িব�ে� লড়াইেয়র জ�, �স�র �থেক উপশম লােভর ��ে� অথবা অ�ভােব

�স�র �ভাব অপসারেণর জ� �েয়াজনীয় কম� স�াদেনর উে��যু� �ি�, এছাড়াও ছাড়াও

তাঁেদর �ামী অথবা �ী অথবা 21 বছেরর কম বয়সী অিববািহত স�ান িহসােব;     

• EB-5 ইিম��া� ইনেভ�র ��া�াম-এর অধীেন; 

• ���পূণ� মািক� ন আইন বলবতকরেণর উে�ে� (যিদও �স�িল অিনিদ��কৃত); 
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• মািক� ন সামিরক বল, এবং তাঁেদর �ামী অথবা �ী অথবা 21 বছেরর কম বয়সী অিববািহত স�ান

িহসােব; 

• িকছু িনিদ�� িবেশষ িভসা ধারণকারী, এবং তাঁেদর �ামী অথবা �ী অথবা 21 বছেরর কম বয়সী 

অিববািহত স�ান িহসােব; 

• যাঁেদর �েবশ জাতীয় �াথ�বাহী হেব৷ 

অ-অিভবাসী িভসার স�েক�  কী? 

আ�াপ�� অ-অিভবাসী (সামিয়ক) িভসার অধীেন মািক� ন যু�রাে� �েবেশর ই�াযু� �ি�েদর উপর 

িনেষধা�া �েয়াগ কের না, যিদও এ� ইি�ত কের �য অ-অিভবাসী িভসা�িলর �িত আগামী 30 িদেনর 

মে� নজর �দওয়া হেব৷ 

ইিতমে�ই মািক� ন যু�রাে�র মে� থাকা �ি�েদর িবষেয় কী? 

আ�াপ�� ইিতমে�ই মািক� ন যু�রাে�র মে� থাকা এবং অিভবাসী এবং অ-অিভবাসী িভসা �াথ�

�ি�েদর ��ে� �েযাজ� হয় না৷ এ� �ধুমা� আ�াপ��র কায�করী হওয়ার তািরেখ �দশ�র বাইের থাকা 

িকছু িনিদ�� িভসা �াথ�র �ারা মািক� ন য�ুরাে� �েবেশই সীিমত কের৷ 

আ�য়�াথ�েদর িবষেয় কী? 

আ�াপ��, আ�য়, উ�া�র ময�াদা �াথ�েদর, অপসারণ সামিয়ক রদ করার, অথবা কনেভশন এেগন�

টচ� ার-এর অধীেন সরু�া �দােনর স�মতােক সীিমত কের না৷ 

�কান �কার দািব পিরত�ােগর �ি�য়া আেছ কী? 

যিদও, �মণ িনেষধা�ার দািব পিরত�ােগর জ� আেবদেনর �কান �থাগত �ি�য়া নাই, আ�াপ��েত - 

�ভািবত �ি�েদর, �সে�টাির অব ��ট, িদ �সে�টাির অব �হাম�া� িসিকউির�, অথবা �সে�টাির�েয়র

মে� �য কােরার �ারা অনুেমািদত অ� কােরার �ারা িনধ�ািরত অনুসাের, যিদ তাঁরা �মাণ করেত স�ম

হন �য তাঁেদর �েবশ জাতীয় �াথ�বাহী হেব মািক� ন যু�রাে� �েবেশর অনুেমাদন ম�ুরকারী সকল 

সং�ান�িলেক স�ম কের এক� সাধারণ উে�খ রেয়েছ৷ 

যিদ আপনার �কান �� অথবা সহায়তার �েয়াজন থােক, তাহেল অনু�হ কের, �সামবার �থেক ��বার

সকাল 9:00 �থেক িবকাল 5:00-এর মে� 844-955-3425 ন�ের আমােদর অিভবাসী �হ�লাইন ন�ের

�ফান ক�ন৷


