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অ‐নাগিরকেদর জন �মণ 
উপেদ�া 
 

 

দািবতাগ: এই পরামশ ��ট িলগাল এইড �সাসাই�টর অিভবাসন আইন ইউিনট "ারা #তির করা হেয়েছ। এই উপেদশ�ট 

আইিন পরামশ � নয় এবং অিভবাসন িবেশষে*র পরামেশ �র িবক+ নয়।  

 

বছেরর পর বছর ধের, ইউএস িডপাট�েম� অফ �হামল�া� িসিকউির�ট ("DHS") এেজ�রা হাজার হাজার 

অ-নাগিরকেদর অপসারণ/িনব �াসন  !"য়ায় �রেখেছ,  ায়ই িবেদশ &মেণর পের। নীেচ িকছ*   + এবং 

উ-র �দওয়া হল যা আপনােক িস1া2 িনেত সাহায� করেত পাের �য আপিন মািক�ন যু5রা6 �ছেড় �যেত 

পারেবন িকনা এবং অিভবাসন সমস�া সৃ�; না কেরই িফের আসেত পারেবন িকনা। সাধারণত, উ-র�ট 

িনভ�র করেব আপনার ব�!5গত মামলার তেথ�র উপর। যিদ িন=িলিখত িবষয়?িলর মেধ� �কান�ট 

আপনার �@েA  েযাজ� হয়, তাহেল মািক�ন যু5রা6 ত�াগ করার �কান পিরকBনা করার আেগ 

আপনােক একজন সCািনত, অিভD অিভবাসন আইনজীবীর কাছ �থেক আইিন পরামশ � �নওয়া উিচত। 
 

আিম মািক�ন য.ুরাে/র একজন #বধ 1ায়ী বািস3া (ি4ন কাড�ধারী) পূেব � �কানও ধরেনর 

�কানও আইন 7েয়াগকারীর �যাগােযাগ ছাড়াই। আিম যিদ মািক�ন য.ুরাে/র বাইের �মণ কির, 

আিম িক িফের আসেত পাির? 

হা।ঁ   একজন Eবধ Fায়ী বািসGা িহেসেব আপিন মািক�ন যু5রা6 �থেক  Fান করেত এবং 

পুনরায়  েবশ করেত পােরন। আবার  েবশ করেত, আপনােক আপনার িHন কাড� �দখােত হেব 

(অথবা আপনার পাসেপােট� এক�ট �ময়াদ অনু-ীণ � “I-551 I�াJ” �দখােত হেব যিদ আপনার 

এখনও আপনার িHন কাড� না থােক ), আপনার জাতীয়তার �দেশর এক�ট Eবধ পাসেপাট� বা 
এক�ট শরণাথK &মণ নিথ সহ। যত@ণ না আপিন এক বছেরর �বিশ মািক�ন যু5রাে6র বাইের 

থাকেবন না, তত@ণ আপিন আপনার Fায়ী বসবােসর অবFা বজায় রাখেবন। উেLখ�, তেব, 

এমনিক ছয় মােসর �বিশ সময়  Fান করারও পরামশ � �দওয়া হয় না, কারণ এ�ট 

Mাভািবককরেণর উেNেশ� অিব!OP বসবাসেক �ভেঙ �দেব এবং আপনার িফের আসার পের 

মািক�ন যু5রাে6র সােথ আপনার বত�মান সJেক�র িবষেয় গভীর তদে2র িবষয় হেত পাের। 

আপনােক যিদ এক বছেরর �বিশ সময় ধের মািক�ন য5ুরাে6র বাইের থাকেতই হয় তেব আপিন 

আপনার Eবধ Fায়ী ময �াদা র@ার জন� পদে@প িনেত পােরন, তেব আপনােক মািক�ন যু5রা6 

�ছেড় যাওয়ার আেগই এই পদে@প?িল িনেত হেব। আপিন যিদ মেন কেরন �য আপনার �Rপ 

এক বছেরর �বিশ সময় ধের চলেত পাের তেব (বা এমনিক ছয় মােসরও �বিশ সময়), আপিন 

মািক�ন যু5রা6 �ছেড় যাওয়ার আেগ একজন Mনামধন�, অিভD অিভবাসন আইনজীবীর কাছ 

�থেক আইিন পরামশ � িনন। 
 

আিম মািক�ন য.ুরাে/র একজন #বধ 1ায়ী বািস3া (ি4ন কাড� ধারী) এবং পূেব � আইন 

7েয়াগকারীর সােথ �যাগােযাগ আেছ। আিম যিদ মািক�ন যু.রাে/র বাইের �মণ কির, আিম িক 

িফের আসেত পাির?  

হা ঁিকন্ত=।  আপনার িবSে1 অিভেযােগর উপর িনভ�র কের, আপিন যিদ &মণ কেরন এবং 
িফের আসেত চান আপিন িকছ*  অপরােধ �দাষী সাব�T হেল DHS আপনার িবSে1 

অপসারণ/িনব �াসেনর  !"য়া US করেত পাের। DHS আপনােক অিভবাসন আটেক রাখেত 

পাের যখন তারা আপনােক অপসারণ/িনব �াসেনর �চ;া কের। আপিন যিদ �Hফতার হন, িকন্ত*  
�দাষী সাব�T না হন, তাহেল  মািণত নিথপA িনেয় &মণ করেত ভ* লেবন না �য �ফৗজদাির 

অিভেযাগ খািরজ করা হেয়েছ, �যমন িডসেপা!জশন সা�ট�িফেকট। উেLখ�, যাইেহাক, �যখােন 

আপিন জিরমানা  দান কেরেছন বা  েবশন �পেয়িছেলন, বা �য?িলেক খািরজ করা হেয়েছ, 
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এমন অিভেযােগর জন�ও আপনােক অপসারণেযাগ�/িনব �াসনেযাগ� বেল িবেবচনা করা হেত 

পাের। িকছ*  �@েA, এমনিক এক�ট  ত�য় ছাড়াই DHS বলেত পাের �য তােদর "িবXাস করার 

কারণ" আেছ িকছ*  িকছ* র জন� আপিন অHহণেযাগ� হেত পােরন; আপিন যিদ ১৮০ িদেনর �বিশ 

মািক�ন যু5রাে6র বাইের থােকন তেব এ�ট িবেশষভােব উে\েগর িবষয়। আপিন যিদ কখনও 

�H]ার হেয় থােকন, আপিন �দাষী সাব�T হন বা না হন, আপিন মািক�ন যু5রা6 �ছেড় যাওয়ার 

আেগ একজন Mনামধন�, অিভD অিভবাসন আইনজীবীর কাছ �থেক আইিন পরামশ � িনন।  
 

আিম বত�মােন অপসারণ (িনব �াসন) কায �>েম আিছ। আিম িক �মণ করেত পাির? 

িনভ�র কের।  আপিন যিদ একজন Eবধ Fায়ী বািসGা হন (িHন কাড�ধারী) এবং বত�মােন 

অিভবাসন আদালেত অপসারেণর  !"য়ার মেধ� আেছন, তাহেল আপিন মািক�ন যু5রা6 �ছেড় 

�যেত এবং পুনরায়  েবশ করেত স@ম হেবন, যত@ণ আপনার (i) এক�ট Eবধ �ময়াদ অনু-ীণ � 
পাসেপাট� থােক , এবং (ii) আপনার এক�ট �ময়াদ অনু-ীণ � িHন কাড� বা পাসেপােট� �ময়াদ 
অনু-ীণ � I-551 I�াJ বা এক�ট I-94 কাড� থােক। যিদও আপনার মামলার তেথ�র উপর িনভ�র 

কের, আপিন িফের আসার সময় আপনােক একজন "আগত এিলেয়ন" িহসােব িবেবচনা করা 
হেত পাের, যা আপনার অিধকারেক  ভািবত করেত পাের। এছাড়াও, আপনার মামলার তেথ�র 

উপর িনভ�র কের, আপনার িফের আসার পের আপনােক বাধ�তামূলক আটেক রাখা হেত পাের। 

অিধকন্ত* , আপিন মািক�ন যু5রাে6র বাইের থাকাকালীন আপনার িHন কােড�র �ময়াদ �শষ হেয় 

�গেল এবং আপনার অনুপিFিত এক�ট বিধ �ত সমেয়র জন� থাকেল, আপনার এ�ট পুনন �বীকরণ 

করেত অসুিবধা হেত পাের (আপনার মামলার তেথ�র উপর িনভ�র কের), যা আপনার িফের 

আসার @মতােক জ�টল কের ত* লেত পাের।  িবধান?িল িHন কাড� ধারকেদর পুনরায়  েবেশর 

অনুমিতর জন� আেবদন করার অনুমিত �দয় এবং শরণাথKেদর এক�ট শরণাথK &মণ নিথর জন� 
আেবদন করার অনুমিত �দয়, এমনিক অপসারেণর  !"য়া চলাকালীনও &মণ করার অনুমিত 

�দয়। উেLখ�, তেব, �সই নিথ?িলর সােথও, অপসারেণর  !"য়া চলাকালীন িবেদশ &মণ করা 
জ�টল হেত পাের। আপিন যিদ এই পিরিFিতেত থােকন তাহেল একজন Mনামধন�, অিভD 

অিভবাসন আইনজীবীর কাছ �থেক আইিন পরামশ � িনন।  
 

আমার পূেব � অপসারেণর (িনব �াসেনর) আেদশ আেছ। আিম চেল �গেল িক আিম যু.রাে/ 

িফের �যেত পারব?  

 িনভ�র কের।  যিদ আপনােক অপসারণ/িনব �াসেনর আেদশ �দওয়া হয়, তাহেল মািক�ন যু5রা6 

ত�াগ কের আপিন িনেজেক িনব �ািসত করেবন। আপিন যিদ &মণ কেরন তেব আপনােক �দেশ 

�ফরার অনুমিত �দওয়া হেব না, যিদ না আপিন আেগ �থেক এক�ট িনিদ�; "মওকুফ" পান, অথবা 
আপিন চেল যাওয়ার পের এক�ট িনিদ�; সময় অিতবািহত না হয়, এবং তারপের আপিন এক�ট 

নত* ন িভসা বা অন� অনুমিতর জন� আেবদন কেরন। (আপনােক �কন অপসারণ/িনব �াসেনর 

আেদশ �দওয়া হেয়িছল তার উপর িনভ�র কের, িনিদ�; সময় অিতবািহত হওয়ার পেরও আপিন 

িফের আসেত নাও পারেত পােরন।) যিদ আপনােক কখনও অিভবাসন আদালেত হা!জর হওয়ার 

জন� �না�টশ পাঠােনা হয়, তেব আপনােক অপসারেণর/িনব �াসেনর আেদশ �দওয়া হেত পাের। 

এমনিক আপিন যিদ আপনার আদালেত উপিFত না হন তেব আপনার অনুপিFিতেত আপনােক 

অপসারণ/িনব �াসেনর আেদশ �দওয়া হেত পাের। অেনক �লােকর পূেব � অপসারণ/িনব �াসেনর 

আেদশ রেয়েছ এবং �স?িল সJেক� জােনন না। আপনােক অপসারণ/িনব �াসেনর আেদশ 

�দওয়া হেয়েছ িকনা তা জানেত, আপিন 1-800-898-7180 ন`ের ইিমেHশন িরিভউ Mয়ং!"য় 

হটলাইেন এ!aিকউ�টভ অিফেস কল করেত পােরন। কল করা িনরাপদ। হটলাইন ব�বহার করার 

জন� আপনার এিলেয়ন �র!জেbশন ন`র (এ-ন`র)  েয়াজন।  
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আিম �বআইিনভােব মািক�ন য.ুরাে/ এেসিছ বা আমার িভসায় অনুেমািদত সময় অিত>ম 

কেরিছ। আিম চেল �গেল িক আিম যু.রাে/ িফের �যেত পারব? 

িনভ�র কের।  আপিন যিদ আইনগতভােব মািক�ন যু5রাে6 এেস থােকন িকন্ত*  আপনার ফম � I-
94 আগমন/ Fান �রকেড� অনুেমািদত সমেয়র �চেয় �বিশ সময় অবFান কেরন (�হায়াইট বা 
িHন কাড� যা আপিন মািক�ন যু5রাে6 আসার সময় আপনার পাসেপােট� I�াপল করা থাকেত 

পাের, বা যা আপিন i94.cbp.dhs.gov �থেক ডাউনেলাড করেত স@ম হেত পােরন), অথবা আপিন 

যিদ পিরদশ �ন ছাড়াই বা জাল নিথ িদেয় সীমা2 অিত"ম কের �বআইিনভােব মািক�ন যু5রাে6 

 েবশ কেরন, তাহেল আপনােক "অবFার বাইের" বা অনিথভ* 5 বেল িবেবচনা করা হেব৷ আপিন 

�দশ �ছেড় চেল �গেল, আপনার �দেশ িফের আসার �কানও অিধকার �নই যিদ না আপিন 

আপনার �দেশ মািক�ন দতূাবাস বা কনসু�েলেট যান এবং িভসার জন� আেবদন কেরন। আপিন 

�য সময়কােল মািক�ন যু5রাে6 বসবাস করিছেলন যখন আপিন "িFিতর বাইের" িছেলন তােক 

�বআইিন উপিFিত বলা হয়। আপনার যিদ ১৮০ িদেনর �বিশ িকন্ত*  এক বছেরর কম সময় 
�বআইিন উপিFিত থােক এবং আপিন মািক�ন যু5রা6 ত�াগ কেরন তেব আপনােক িতন বছেরর 

জন� মািক�ন যু5রাে6 িফের যাওয়ার জন� িভসা পাওয়ার অনুমিত �দওয়া হেব না। যিদ আপনার 

এক বছর বা তার �বিশ �বআইিন উপিFিত থােক এবং আপিন মািক�ন যু5রা6 �ছেড় যান, তাহেল 

আপনােক দশ বছেরর জন� িভসা �পেত বাধা �দওয়া হেব। এ?িলেক �বআইিন উপি1িতর 

কারেণ িতন-বছর বা দশ বছেরর বার বলা হয়। যিদ আপিন িতন-বছর বা দশ বছেরর দেdর 

অধীন নাও হন, আপিন যিদ মািক�ন যু5রাে6 �বআইিনভােব থােকন এবং আপিন চেল যান, 

তাহেল ভিবষ�েত িভসা পাওয়া আপনার পে@ ক�ঠন হেব কারণ আপনােক মািক�ন সরকােরর 
কােছ  মাণ করেত হেব �য আপিন নত* ন িভসার শত�াবলী �মেন চলেবন। িনিদ�; পিরিFিতেত, 

আপিন &মেণর আেগ, িতন-বছর বা দশ-বছেরর বােরর "মওকুফ" চাইেত পােরন। আপিন মািক�ন 

যু5রা6 �ছেড় যাওয়ার আেগ একজন Mনামধন�, অিভD অিভবাসন আইনজীবীর কাছ �থেক 

আইিন পরামশ � িনন। 
 

আমার পাসেপােট� এখনও এক�ট #বধ নন-ইিম4াA িভসা রেয়েছ এবং িভসা একািধক 7েবেশর 

অনুমিত �দয়। আিম িক মািক�ন য.ুরাে/ িফের আসার জন এ�ট ববহার করেত পাির? 

হাঁ, িকন্ত*  Uধু যিদ আপিন এখন I�াটােস থােকন। এর মােন হল �য আপিন আপনার ফম � I-94 

আগমন/ Fােনর �রকেড� �লখা তািরেখর পের মািক�ন যু5রাে6 থােকনিন (�হায়াইট বা িHন কাড� 
যা আপিন মািক�ন যু5রাে6 আসার সময় আপনার পাসেপােট� I�াপল করা থাকেত পাের, বা যা 
আপিন i94.cbp.dhs.gov �থেক ডাউনেলাড করেত স@ম)। আপিন যিদ "অবFার বাইের" হন তেব 

আপিন আপনার িভসায় মািক�ন যু5রাে6 িফের আসেত পারেবন না। আপিন যিদ I-94-এ �লখা 
তািরেখর এক িদন পেরও মািক�ন যু5রাে6 �থেক থােকন তেব আপনার িভসা বািতল হেয় যােব। 

আপিন মািক�ন যু5রাে6 িফের আসার আেগ আপনােক আপনার িনেজর �দেশ মািক�ন 

কনসু�েলট �থেক এক�ট নত* ন িভসা �পেত হেব (িকছ*  �@েA, আপিন িনেজর �দশ ছাড়াও অন� 
�দেশ িভসার আেবদন করেত পােরন।) িতন বছেরর বা দশ বছেরর বার িনয়ম, যা উপের বিণ �ত, 

আপনার জন�  েযাজ� হেত পাের, আপনার অবFার বাইের থাকা সমেয়র উপর িনভ�র কের। 

মািক�ন যু5রা6 ছাড়ার আেগ একজন Mনামধন�, অিভD অিভবাসন আইনজীবীর কাছ �থেক 

আইিন পরামশ � িনন। 
 

আিম এক�ট অ1ায়ী িভসায় মািক�ন য.ুরাে/ এেসিছ এবং আমার এক�ট এCেটনশন বা 
Dাটাস পিরবত�েনর আেবদন DHS-এর কােছ মুলত= িব রেয়েছ। আিম িক মািক�ন য.ুরা/ �ছেড় 
�যেত পাির এবং িফের আসেত পাির? 

না।  আপনার আেবদন মুলত* িব থাকা অবFায় আপিন যিদ মািক�ন যু5রা6 �ছেড় যান, DHS 

আপনার আেবদন  ত�াহার বা পিরত�5 িবেবচনা করেব। আপনার যিদ জSরীভােব �দশ ত�াগ 

করার  েয়াজন হয়, আপিন DHS �ক আপনার আেবদেনর  !"য়াকরণ eতু করেত বলেত 
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পােরন। আপনার রিসদ িবDি]েত মুিeত ন`ের আপিন DHS-�ক কল করেত পােরন। 
 

আমার ি1িত আেবদেনর এক�ট সামEস (ি4ন কাড� অািFেকশন/ফম � I-485) মুলত= িব আেছ। 

আিম িক মািক�ন যু.রা/ �ছেড় �যেত পাির এবং িফের আসেত পাির? 

িনভ�র কের।  আপনার িFিতর সামfস� মুলত* িব থাকা অবFায় মািক�ন যু5রা6 ত�াগ করায় (যিদ 

না আপনার এক�ট H-1B বা L-1 িভসা থােক) সাধারণত আপনার আেবদন  ত�াহার বা ত�াগ করার 

আইিন  ভাব থাকেব। যাইেহাক, &মেণর আেগ আপিন অি4ম পােরােলর জন� এক�ট 

আেবদন কের মািক�ন যু5রা6 ত�াগ করার জন� DHS-এর কােছ অনুমিত চাইেত পােরন। অিHম 

প�ােরাল হল িকছ*  অনাগিরকেদর িবেদশ &মেণর পের মািক�ন যু5রাে6 পুনরায়  েবেশর 

অনুমিত। যিদ আপনার কােছ এক�ট অনুেমািদত, �ময়াদ অনু-ীণ � অিHম প�ােরাল নিথ থােক, 

তাহেল মািক�ন যু5রা6 ত�াগ করা আপনার িFিতর আেবদেনর সামfস� পিরত�াগ করার জন� 
িবেবচনা করা হেব না। মািক�ন যু5রা6 ছাড়ার আেগ একজন Mনামধন�, অিভD অিভবাসন 

আইনজীবীর কাছ �থেক আইিন পরামশ � িনন।  
 

আিম যিদ অি4ম পােরাল পাই, তাহেল িক আিম যু.রাে/ পনুরায় 7েবেশর িনGয়তা পাব? 

না। অিHম প�ােরােলর মঞ্জিুর এমন �কানও িভি-েক ছাড় �দয় না যার অধীেন DHS সাধারণত 

আপনােক মািক�ন যু5রাে6 পুনঃ েবশেক অMীকার করেত পাের। যিদ আপিন �কানও অপরাধ 

কের থােকন, �H]ার হন বা �দাষী সাব�T হন, তেব  থেম একজন Mনামধন�, অিভD অিভবাসন 

আইনজীবীর কাছ �থেক আইিন পরামশ � না িনেয় অিHম প�ােরাল িনেয় মািক�ন যু5রা6 �ছেড় 

যােবন না। আপনার অিHম প�ােরাল থাকেলও, DHS আপনােক পুনরায়  েবশ করেত অMীকার 

করেত পাের। 
 

আমার এক�ট আHয় আেবদন মুলত= িব আেছ। আিম িক মািক�ন য.ুরা/ �ছেড় �যেত পাির এবং 

িফের আসেত পাির? 

িনভ�র কের।  আপিন যিদ মািক�ন যু5রা6 �ছেড় যান, DHS সাধারণত আপনার আiেয়র 

আেবদন  ত�াহার বা পিরত�5 িবেবচনা করেব। অিHম প�ােরােলর জন� আেবদন কের আপিন 

DHS �থেক মািক�ন যু5রা6 ত�াগ করার অনুমিত চাইেত পােরন, িকন্ত*  এ�ট গ�ারাি� �দয় না �য 

আপনােক মািক�ন যু5রাে6 িফের �যেত �দওয়া হেব। আপিন �য �দেশ িনয �ািতত হেবন বেল দািব 
কেরেছন �সই �দেশর পাসেপাট� িনেয় আপনার &মণ করা উিচৎ নয়। এছাড়াও, আপিন �য �দেশ 

িনয �ািতত হেবন বেল দািব কেরেছন �সই �দেশ &মণ কেরন, তাহেল সkবত USCIS আপনার 

আiেয়র আেবদন  ত�াখ�ান করেব কারণ এ�ট এই উপসংহাের আসেত পাের �য আপিন �সই 

�দেশ িফের �যেত আর ভয় পােবন না। মািক�ন যু5রা6 ছাড়ার আেগ একজন Mনামধন�, অিভD 

অিভবাসন আইনজীবীর কাছ �থেক আইিন পরামশ � িনন।  
 

আিম একজন আHয়7াথI বা আিম আHয় পাওয়ার পর আমার #বধ 1ায়ী বািস3ার ময �াদা 
�পেয়িছ। আিম িক মািক�ন য.ুরাে/র বাইের �মণ করেত পাির এবং িফের আসেত পাির? 

হাঁ, িকন্ত*  Uধু যিদ আপিন  থেম DHS �থেক িরিফউJজ Kােভল ডকুেমA পান। �য �দেশ 

আপিন িনয �ািতত হেবন বেল দািব কেরেছন �সখােনর পাসেপােট� &মণ করেবন না। এছাড়াও, �য 

�দেশ আপিন িনয �ািতত হেবন বেল দািব কেরেছন �সই �দেশ যিদ &মণ কেরন, তাহেল DHS 

আপনার আiেয়র মঞ্জিুর বািতল করেত চাইেত পাের। আপনার অ2িন �িহত আiেয়র িFিত 

�শষ হেয় �যেত পাের এমনিক যিদ আপিন ইেতামেধ�ই আiয় পাওয়ার পের Eবধ Fায়ী বািসGা 
হেয় থােকন, যিদ আপিন দািব করা িনপীড়েনর �দেশ িফের যান, যিদ আপিন �সই �দেশর 

পাসেপাট� ব�বহার কেরন, বা যিদ আপিন �কানভােব �সই �দেশর সুর@ার সুিবধা পান। মািক�ন 

যু5রা6 ছাড়ার আেগ একজন Mনামধন�, অিভD অিভবাসন আইনজীবীর কাছ �থেক আইিন 

পরামশ � িনন। 
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আমার U অনঅিভবাসন ি1িত আেছ। আিম িক মািক�ন য.ুরা/ �ছেড় �যেত পাির এবং িফের 

আসেত পাির? 

হা ঁতেব �মেণর পরামশ � �দওয়া হয় না। আপিন যিদ আপনার U অনুেমাদেনর পের মািক�ন 

যু5রাে6র বাইের &মণ কেরন িকন্ত*  আপনার পাসেপােট� আপনার Eবধ U িভসা না থােক, তাহেল 

আপনােক অবশ�ই (ক) মািক�ন যু5রাে6 িফের আসার অনুমিত �দওয়ার জন� িবেদেশ এক�ট 

মািক�ন কনসু�েলেট এক�ট নত* ন U িভসার জন� আেবদন করেত হেব, এবং (খ) ৯০ িদেনর মেধ� 
িফের যােবন না হেল আপিন িFিত সামfস� করার (িHন কােড�র জন� আেবদন করা) �যাগ�তা 
হারােবন। আপিন যিদ &মেণর আেগ ১৮০ িদেনর �বিশ �বআইিন উপিFিত অজ�ন কের থােকন, 

তাহেল মািক�ন যু5রাে6 িফের আসার জন� িভসার জন� আেবদন করার আেগ আপনােক িতন 

বছর বা দশ বছেরর বােরর জন� মওকুফ চাইেত হেব। মািক�ন যু5রা6 ছাড়ার আেগ একজন 

সCািনত, অিভD অিভবাসন আইনজীবীর কাছ �থেক আইিন পরামশ � িনন। 

  

আিম U অনঅিভবাসন ি1িতর জন আেবদন করিছ, এবং আমার আেবদন মুলত= িব আেছ। 

আিম িক মািক�ন যু.রা/ �ছেড় �যেত পাির এবং িফের আসেত পাির? 

হা ঁতেব �মেণর পরামশ � �দওয়া হয় না। আপিন যিদ U অনঅিভবাসন িFিতর জন� আপনার 

আেবদন মুলত* িব থাকা অবFায় মািক�ন যু5রাে6র বাইের &মণ কেরন, এবং আপিন যিদ অন�থায় 

মািক�ন যু5রাে6  েবেশর জন� অনুেমািদত না হন, তেব আপনার  কৃত U িভসা অনুেমািদত না 
হওয়া পয �2 আপনােক মািক�ন যু5রাে6র বাইের থাকেত হেব, সkবত চেল যাওয়ার অেনক বছর 

পের, যিদ না আপনােক �ফরার জন� প�ােরাল মঞ্জরু করা হয়। চেল যাওয়ার আেগ যিদ আপিন 

১৮০ িদেনর �বিশ �বআইিন উপিFিত সংHহ কের থােকন, তাহেল আপিন িফের আসার �যাগ� 
হওয়ার আেগ আপনােক িতন-বছর বা দশ-বছেরর বােরর জন� মওকুফ চাইেত হেব। U-এর 

�যাগ�তা অজ�নকারী অপরােধর তদ2/িবচার এখনও চলমান থাকেল, মািক�ন যু5রা6 �ছেড় 

যাওয়া আইন  েয়াগকারীেক সহেযািগতা করার আপনার @মতােকও  ভািবত করেত পাের; 

আপিন আইন  েয়াগকারীেক সহেযািগতা না করেল, আপনার আেবদন  ত�াখ�ান করা হেত 

পাের। মািক�ন যু5রা6 ছাড়ার আেগ একজন Mনামধন�, অিভD অিভবাসন আইনজীবীর কাছ 

�থেক আইিন পরামশ � িনন। 
  

আমার T অনঅিভবাসন ি1িত আেছ। আিম িক মািক�ন য.ুরা/ �ছেড় �যেত পাির এবং িফের 

আসেত পাির? 

হা ঁতেব �মেণর পরামশ � �দওয়া হয় না। আপিন যিদ আপনার T অনুেমাদেনর পের মািক�ন 

যু5রাে6র বাইের &মণ কেরন িকন্ত*  আপনার পাসেপােট� Eবধ T িভসা না থােক, তাহেল 

আপনােক অবশ�ই (ক) মািক�ন কনসু�েলেট এক�ট T িভসার জন� আেবদন করেত হেব যােত 

আপিন মািক�ন যু5রাে6 িফের আসেত পােরন, এবং (খ) ৯০ িদেনর মেধ� িফের যান না হেল 

আপিন িFিত সামfস� করার �যাগ�তা হারােবন। চেল যাওয়ার আেগ যিদ আপিন ১৮০ িদেনর 

�বিশ �বআইিন উপিFিত সংHহ কের থােকন, তাহেল আপিন িফের আসার �যাগ� হওয়ার আেগ 

আপনােক িতন-বছর বা দশ-বছেরর বােরর জন� মওকুফ চাইেত হেব। এছাড়াও, আপিন যিদ 

আপনার �দেশ িফের যান, তাহেল এর জন� আপনােক আপনার T িFিত হারােত হেত পাের, 

�যেহত*  আপিন আপনার T আেবদেন দািব কেরেছন �য আপনার �দেশ িফের �গেল আপিন চরম 

কে;র সCুখীন হেবন। মািক�ন যু5রা6 ছাড়ার আেগ একজন Mনামধন�, অিভD অিভবাসন 

আইনজীবীর কাছ �থেক আইিন পরামশ � িনন। 
  

আিম T অনঅিভবাসন ি1িতর জন আেবদন করিছ, এবং আমার আেবদন মুলত= িব আেছ। 

আিম িক মািক�ন যু.রা/ �ছেড় �যেত পাির এবং িফের আসেত পাির? 

সাধারণত না। আপনার T িভসা মুলত* িব থাকা অবFায় আপিন চেল �গেল, আপিন T িভসার জন� 
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আপনার �যাগ�তা হারােবন। একমাA ব�িত"ম যা আপনােক মািক�ন যু5রাে6 িফের �যেত �দয় 

তা আপনার পাচােরর িশকার হওয়ার সােথ সJিক�ত। 

 

আিম িক পেুয়েত�া িরেকা, Nয়াম, মািক�ন য.ুরাে/র ভাJজ�ন "ীপপুE বা উOর মািরয়ানা 
"ীপপেুE �মণ করেত পাির? 

হেত পাের। যিদও পুেয়েত�া িরেকা, ?য়াম, মািক�ন যু5রাে6র ভা!জ�ন \ীপপুf এবং উ-র 

মািরয়ানা \ীপপুf ("মািক�ন অoল") মািক�ন যু5রাে6র অংশ, মূল ভূখd মািক�ন যু5রা6 �থেক 

এই Fান?িলেত অনাগিরক &মণকারীেদর আ2জ�ািতক &মণকারীেদর মত মািক�ন অিভবাসন 

কম �কত�ােদর \ারা একই পয �ােলাচনা  !"য়ার মেধ� রাখা হেত পাের। (INA § 212(d)(7) এবং 8 CFR 

§ 235.5 �দখুন।) কাIমস অ�া� বড�ার � ােটকশন (CBP) মািক�ন ভূখেdর িবমানবGের "ি -

ইpেপকশন" পিরচালনা কের, &মণকারীেক মূল ভূখেd পুনরায়  েবেশর অনুমিত �দওয়া হেব 

িকনা �সই িস1া2 িনেত। এই "ি -ইpেপকশন"  !"য়া�ট সাধারণত আইিন  িতিনিধর সাহায� 
ছাড়াই খুব অনানুqািনক প1িতেত করা হয়। এর মেধ� CBP অিফসারেদর অিভবাসন িFিত 

সJেক� !জDাসা করা, পাসেপাট� পরী@া করা বা &মণকারীেক আরও িবTািরত !জDাসাবােদর 

জন� আলাদা এলাকায় িনেয় যাওয়া জিড়ত থাকেত পাের। যিদও এই মািক�ন অoল?িল �থেক 

মািক�ন যু5রাে6র মূল ভূখেd &মণকারী অনাগিরকরা আ2জ�ািতক &মণকারীেদর মুেখামুিখ 

হওয়া পাসেপাট� এবং িভসার  েয়াজনীয়তা �থেক অব�াহিত া], তারা অHহণেযাগ�তার অন�ান� 
সমT িভি-র অধীন। (INA § 212(d)(7) এবং 22 § CFR 41.1(c) �দখুন)। এই কারেণ, মূল ভূখd 

�থেক এই মািক�ন অoল?িলর মেধ� �যেকােনা &মণ অিনবিrত ব�!5 এবং আইনগত 

ময �াদাসJP ব�!5 যারা অপরাধী �দাষী সাব�T হওয়া বা অন�ান� বােরর কারেণ পুনরায়  েবেশর 

জন� িনব �াসনেযাগ� বা অHহণেযাগ� উভেয়র জন�ই ঝঁুিকপূণ � হেত পাের। মূল ভূখd মািক�ন 

যু5রা6 �থেক এই অoল?িলর �য �কানও এক�টেত &মণ করার আেগ একজন Mনামধন�, 
অিভD অিভবাসন আইনজীবীর কাছ �থেক আইিন পরামশ � িনন।  

 


