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গহৃ জ্বালানি সহায়তা কর্মসূনি (Home Energy Assistance Program) 
য াগযতাপ্রাপ্ত নিদেশী 

 
 
 
য োগ্যতোপ্রোপ্ত বিদেশী হদেন একজন িযবি ব বন বনম্নবেবিত শতত গুবের মদযয একটি পূরণ কদরন: 
 
• ইবমদেশন অ্যোন্ড নযোশনোেটি অ্যোদের (Immigration and Nationality Act, INA) অ্যীদন স্থোযী বিদেশী িোবিন্দোর 

স্ট্যোটোি অ্নুদমোবেত হদযদে। 
 
• INA-র যোরো 208 এর অ্যীদন আশ্রয আদিেন অ্নুদমোবেত হদযদে। 
 
• INA-র যোরো 207 এর অ্যীদন মোবকত ন  ুিরোদে উদ্বোস্তু বহদিদি স্বীকৃবত প্রোপ্ত।  
 
• অ্ন্তত এক িেদরর জনয INA-র যিকশন 212(d)(5) এর অ্যীদন মোবকত ন  ুিরোদে পযোদরোদে মুবি পোওযো। 

 
• 1 এবপ্রে 1997 এর পূদিত কো তকর INA-র যোরো 243(h) এর অ্যীদন  োর বনিতোিন আটদক রোিো হদে, অ্থিো 

INA-র যোরো 241(b)(3) এর অ্যীদন  োর অ্পিোরণ আটদক রোিো হদে। 
 
• 1 এবপ্রে, 1980 এর আদগ্ কো তকর INA-র যোরো 203(a)(7) এর অ্যীদন শতত োযীন প্রদিশ অ্নুদমোেন করো 

হদযদে। 
 
• 1980 িোদের যরবিউবজ এডুদকশন অ্যোদের (Refugee Education Assistance Act) যোরো 501(e) এ 

িংজ্ঞোবযত একজন বকউিোন িো হোইবতযোন প্রদিশকোরী। 
 
• মোবকত ন  ুিরোদের একজন নোগ্বরক িো আইনগ্ত স্থোযী িোবিন্দোর আঘোতপ্রোপ্ত স্বোমী/স্ত্রী, িো বশশু িো িোিো-মো িো 

যতমন আঘোতপ্রোপ্ত িযবির বশশু, এিং অ্নযথোয 8 USC 1641(c) এর শতত  পূরণ কদর। 
 
• কোনোডোয জন্মেহণকোরী আবেিোিী উত্তর আদমবরকোন-ইবন্ডযোন এিং কম পদে 50% আদমবরকোন-ইবন্ডযোন রি 

যোরণকোরী অ্থিো মোবকত ন  ুিরোদের িোইদর জন্ম যনওযো বকন্তু যিডোদরে স্বীকৃবত প্রোপ্ত উপজোবতর িেিয। 
 
• আদমদরবিযোন অ্বিিোিী। 
 
• বকেু হমং িো হোইেযোন্ড েোওবশযোন উপজোবতর িেিয। 
 
• যিদটরোন, স্বোমী-স্ত্রী, অ্বিিোবহত যিেঁদে থোকো স্বোমী-স্ত্রী এিং মোবকত ন  ুিরোদের যিদটরোদনর অ্বিিোবহত বনিত রশীে 

বশশু ব বন নূযনতম িবিয েোবযত্ব পোেদনর শতত  পূরণ কদরদেন (েইু িের)। 
 
• িবিয িোমবরক েোবযত্ব িো যিনো, যনৌিোবহনী, এযোর যিোিত, যমবরন কপত িো যকোস্ট্ গ্োদডত র পূণতকোেীণ িেিয, পত্নী 

ও বনিত রশীে বশশু। 
 
• যিডোদরে িরকোর িংজ্ঞোবযত মোবকত ন  ুিরোদের অ্-নোগ্বরক নযোশোনোে।  
 
• গুরুতর যরদনর মোনি পোেোদরর বশকোর  োদক (প্রোপ্তিযস্ক) প্রতযবযত করো হদযদে অ্থিো ব বন যরবিউবজ 

বরদিদটেদমন্ট অ্বিদি (Office of Refugee Resettlement) যথদক একটি য োগ্যতোর বেঠি (বশশু) যপদযদেন।  
 
• বিদশষ অ্বিিোিী বিিোযোরী - ইরোকী ও আিগ্োন নোগ্বরকগ্ণ। 


