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বই 2 লেখনি ল োশ্যোে  োনভিস   লরোগ্রোম (Social Services Programs)  ম্পসকি আপিোর কী জোিো উনিৎ 

 

পষৃ্ঠো 6 

 

রথম রসনোত্তসরর বদসে নিম্ননেনখত বযবহোর করুিঃ 

 

প্রঃ আমি মি টেম্পোরোমর অ্যোমিস্ট্যোন্স (Temporary Assistance) টেম্ে েোমর যমি আমি িোমিিন 

যুক্তরোম্ের (U.S.) নোগমরি নো হই? 

 

উঃ  আপনি যনদ মোনকিি যুক্তরোসের িোগনরক িো হি, তোহসে লেসম্পোরোনর অ্যোন স্ট্যোসের জিয লযোগয হসত 

আপিোসক রমোণ করসত হসব লয আপনি নিসম্ন নেনখত নবভোগগুনের একটেসত আসেি (নকেু নকেু 

মোিুষ লকবে ল ফটে লিে অ্যোন সস্ট্ে (Safety Net Assistance, SNA) এর জিয লযোগয হসত পোসর): 

 

1. মোনকিি যুক্তরোসের একজি অ্-িোগনরক অ্নিবো ী; অ্থবো  

2. কোিোডোয় জন্মগ্রহণকোরী একজি িথ ি আসমনরকোি ইন্ডিয়োি যোর উপর অ্নভবো ি এবং জোতীয়তো 

আইসির (Immigration and Nationality Act, INA) ল কশ্ি 289 রসযোজয; অ্থবো 

3. ইন্ডিয়োি ল েফ-নডেোনম িসিশ্ি অ্যোি এডুসকশ্ি অ্যোন স্ট্যোে অ্যোসের (Indian Self-

Determination and Education Assistance Act) (25 U.S.C 5304(e)) িোরো 4(e) এর  ংজ্ঞো 

অ্িুযোয়ী একটে লফডোসরেভোসব স্বীকৃত ইন্ডিয়োি উপজোনতয় দসের একজি  দ য, নযনি মোনকিি 

যুক্তরোসের বোইসর জন্মগ্রহণ কসরসেি; অ্থবো 

4. INA এর ল কশ্ি 207 এর অ্িীসি মোনকিি যুক্তরোসে শ্রণোথী নহ োসব রসবশ্কোরী একজি 

বনহরোগত বযন্ডক্ত; অ্থবো 

5. INA এর ল কশ্ি 208 এর অ্িীসি আস্রয়রোপ্ত একজি বনহরোগত বযন্ডক্ত; অ্থবো 

6. একজি বনহরোগত বযন্ডক্ত যোর দ্বীপোন্তর INA এর ল কশ্ি 243(h) এর কোরসণ স্থনগত আসে, যো 1 

এনরে, 1997 এর আসগ লথসক কোয িকর, অ্থবো একজি বনহরোগত যোর অ্প োরণ INA এর 

ল কশ্ি 241(b)(3) এর কোরসণ স্থনগত আসে; অ্থবো  

7. একজি বনহরোগত নযনি নকউবো বো হোইনত লথসক আগত, যো 1980  োসের শ্রণোথী নশ্ক্ষো  হোয়তো 

আইসির (Refugee Education Assistance Act) এর ল কশ্ি 501(e) অ্িু োসর  ংজ্ঞোনয়ত; অ্থবো 

8. একজি বনহরোগত নযনি আসমরোন য়োি অ্নভবো ী নহ োসব আসমনরকোয় রসবশ্ কসরসেি যো 1996 

 োসের বযন্ডক্তগত দোনয়ত্ব এবং কোসজর  ুসযোগ পুিনম িেি আইি (Personal Responsibility and 

Work Opportunity Reconciliation Act) (8 U.S.C. 1612(a)(2)(A)(v)) এর ল কশ্ি 

402(a)(2)(A)(i)(V) এ বনণ িত আসে; অ্থবো  

9. নিনদিষ্ট মোং বো হোইেযোি েোওনশ্য়োি বনহরোগত বযন্ডক্ত; অ্থবো 

10. একজি লযোগযতো  ম্পন্ন বনহরোগত বযন্ডক্ত নযনি মোনকিি যুক্তরোসের  শ্স্ত্র বোনহিীসত  ন্ডিয় 

নমনেেোনর দোনয়সত্ব রসয়সেি, রনশ্ক্ষসণর জিয  ন্ডিয় দোনয়ত্ব েোড়ো, অ্থবো তোসদর স্বোমী/স্ত্রী, 

অ্নববোনহত লবেঁসি থোকো স্বোমী/স্ত্রী, বো অ্নববোনহত নিভিরশ্ীে  ন্তোি, যনদ এমি স্বোমী/স্ত্রী বো নিভিরশ্ীে 

 ন্তোি বনহরোগত হয় এবং লযোগয স্ট্যোেো   ম্পন্ন হয়; অ্থবো 

11. একজি লযোগযতো  ম্পন্ন বনহরোগত বযন্ডক্ত নযনি একজি লভসেরোি, (1) নযনি মোনকিি যুক্তরোসের 

 শ্স্ত্র বোনহিী লথসক খোনরজ রোপ্ত হসয়সেি যো  ম্মোসির  োসথ খোনরজ নহ োসব নবসবনিত এবং 

বনহরোগত হওয়োর কোরসণ িয়, অ্থবো (2) যোর একটে লযোগযতোপূরক অ্বস্থো রসয়সে, যো নিউ ইয়কি 

লস্ট্ে এন্ডিনকউটেভ আইসির (New York State Executive Law) ল কশ্ি 350 এ  ংজ্ঞোনয়ত 

আসে, এবং মোনকিি যুক্তরোসের  শ্স্ত্র বোনহিী লথসক তোসক খোনরজ করো হসয়সে বোসজ আিরণ বো 

অ্ ম্মোিজিক খোনরজ েোড়ো (এবং বনহরোগত হওয়োর কোরসণ িয়), অ্থবো (3) একজি খোনরজরোপ্ত 

LGBT লভসেরোি, যো নিউ ইয়কি লস্ট্ে এন্ডিনকউটেভ আইসির ল কশ্ি 350 এ  ংজ্ঞোনয়ত আসে, 
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এবং মোনকিি যুক্তরোসের  শ্স্ত্র বোনহিী লথসক তোসক খোনরজ করো হসয়সে বোসজ আিরণ বো 

অ্ ম্মোিজিক খোনরজ েোড়ো (এবং বনহরোগত হওয়োর কোরসণ িয়); অ্থবো তোসদর স্বোমী/স্ত্রী, 

অ্নববোনহত লবেঁসি থোকো স্বোমী/স্ত্রী, বো অ্নববোনহত নিভিরশ্ীে  ন্তোি, যনদ এমি স্বোমী/স্ত্রী বো নিভিরশ্ীে 

 ন্তোি বনহরোগত হয় এবং লযোগয স্ট্যোেো   ম্পন্ন হয়; অ্থবো  

12. একজি লযোগযতো  ম্পন্ন বনহরোগত বযন্ডক্ত নযনি 40 (ল োশ্যোে ন নকউনরটে) লযোগযতো  ম্পন্ন 

ত্রৈমোস  কোজ কসরসেি এবং 22 আগস্ট্, 1996 এর পূসব ি মোনকিি যুক্তরোসে স্থোয়ী ব বোস র জিয 

আইিোিুগভোসব দোনখে হসয়সেি, অ্থবো নযনি 22 আগস্ট্, 1996 এ বো তোর পসর মোনকিি যুক্তরোসে 

রসবশ্ কসরসেি এবং লযোগযতো  ম্পন্ন স্ট্যোেো   হকোরসর মোনকিি যুক্তরোসে পোেঁি বো তোর লবনশ্ 

বের ব বো  কসরসেি। একটে লযোগযতো  ম্পন্ন ত্রৈমোস র মসিয রসয়সে এমি লযসকোসিো ত্রৈমো  

লযখোসি বনহরোগসতর নপতো-মোতো কোজ কসরসেি যখি বনহরোগত 18 বেসরর কম বয় ী নেসেি 

এবং বনহরোগসতর স্বোমী/স্ত্রী কোজ কসরসেি এমি লযসকোসিো ত্রৈমো , যনদ বনহরোগত বযন্ডক্ত তোর 

স্বোমী/স্ত্রীর  োসথ নববোনহত থোসকি অ্থবো স্বোমী/স্ত্রী মৃতুয বরণ কসর থোসকি। 31 নডস ম্বর, 1996 এর 

পসর অ্ন্ডজিত লকোি ত্রৈমো  গণিো করো হসব িো, যনদ বনহরোগত এই  মসয় লকোি লফডোসরে গড়-

পনরনক্ষত  রকোনর  ুনবিো লপসয় থোসকি; অ্থবো 

13. একজি লযোগযতো  ম্পন্ন বনহরোগত বযন্ডক্ত নযনি 22 আগস্ট্, 1996 এর পূসব ি মোনকিি যুক্তরোসে স্থোয়ী 

ব বোস র জিয আইিোিুগভোসব দোনখে হসয়সেি, অ্থবো নযনি 22 আগস্ট্, 1996 এ বো তোর পসর 

মোনকিি যুক্তরোসে রসবশ্ কসরসেি এবং লযোগযতো  ম্পন্ন স্ট্যোেো   হকোরসর মোনকিি যুক্তরোসে পোেঁি 

বো তোর লবনশ্ বের ব বো  কসরসেি; অ্থবো 

14. একজি লযোগযতো  ম্পন্ন বনহরোগত বযন্ডক্ত নযনি নযনি 22 আগস্ট্, 1996 এ বো তোর পসর মোনকিি 

যুক্তরোসে রসবশ্ কসরসেি এবং লযোগযতো  ম্পন্ন স্ট্যোেোস  পোেঁি বেসরর কম  মসয়র জিয মোনকিি 

যুক্তরোসে ব বো রত নেসেি; অ্থবো 

15. INA এর ল কশ্ি 212(d)(5) এর অ্িীসি অ্ন্তত এক বেসরর জিয মোনকিি যুক্তরোসে পযোসরোসে 

থোকো একজি বনহরোগত; অ্থবো 

16. 1 এনরে, 1980 এর পূসব ি লথসক কোয িকর INA এর ল কশ্ি 203(a)(7) এর অ্িীসি শ্তিোিীি 

রসবসশ্র অ্িুসমোদি পোওয়ো একজি বনহরোগত; অ্থবো 

17. নিনদিষ্ট ইরোনক বো আফগোি িোগনরক যোসদর INA এর ল কশ্ি 101(a)(27) এর অ্িীসি অ্থবো 2009 

 োসের আফগোি অ্যোেোই  লরোসেকশ্ি অ্যোে (Afghan Allies Protection Act, AAPA) এর 

ল কশ্ি 602(B)(1)/2006  োসের িযোশ্িোে নডসফে অ্সথোরোইসজশ্ি অ্যোে (National Defense 

Authorization Act, NDAA) এর ল কশ্ি 1059(a) এর অ্িীসি শ্রণোথী স্ট্যোেো  লদওয়ো হসয়সে; 

অ্থবো 

18. 8 U.S.C. 1641(c) এ  ংজ্ঞোনয়ত অ্িু োসর নিনদিষ্ট পীনড়ত বনহরোগত; অ্থবো 

19. একজি বনহরোগত নযনি মোনকিি যুক্তরোসের স্বোস্থয ও মোিনবক পনরসষবো নবভোসগর (U.S. 

Department of Health and Human Services) নিনদিষ্ট রতযয়ি লপসয়সেি যো তোসদর মোিব 

পোিোসরর মোরোত্মক িরসণর ভুক্তসভোগী নহ োসব শ্িোক্ত কসর অ্থবো নযনি 2000  োসের পোিোর এবং 

 নহং তো লথসক  ুরক্ষো রদোিকোরী আইি (Victims of Trafficking and Violence Protection 

Act) এর নশ্সরোিোম 8 এর ল কশ্ি 1101(a)(15)(T)(ii) এর  ংসশ্োিসির অ্িীসি অ্-অ্নভবো ী 

নহ োসব ক্লোন ফোইড; অ্থবো  

20. একজি বনহরোগত যোর স্ট্যোেো  উপসর উনিনখত লিই এবং নযনি লযোগযতো  ম্পন্ন বনহরোগসতর 

মসিয পসড়ি িো, নকন্তু নযনি অ্িযথোয় কোেোর অ্ফ ে অ্িুযোয়ী স্থোয়ীভোসব মোনকিি যুক্তরোসে ব বো  

করসেি (Permanently Residing in the United States Under Color of Law, PRUCOL), যোর 

মসিয রসয়সে: 

a. INA এর ল কশ্ি 212(d)(5) এর অ্িীসি এক বেসরর কম  মসয়র জিয মোনকিি যুক্তরোসে 

পযোসরোসে থোকো একজি বনহরোগত; অ্থবো 
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b. একজি বনহরোগত নযনি INA এর ল কশ্ি 241(a)(3) অ্িুযোয়ী একটে তত্বোবিোসির আসদশ্ 

(Order of Supervision) অ্িুযোয়ী মোনকিি যুক্তরোসে ব বো  করসেি; অ্থবো 

c. একজি বনহরোগত, INA এর ল কশ্ি 240A অ্িুযোয়ী যোর বনহষ্কোর বোনতে মঞ্জরু করো 

হসয়সে; 

d. একজি বনহরোগত যোর কোয িিম স্থনগত স্ট্যোেো  মঞ্জরু হসয়সে; অ্থবো 

e. একজি বনহরোগত যোসক নেগযোে ইনমসগ্রশ্ি ফযোনমনে ইকুযইটে আইসির (Legal 

Immigration Family Equity Act, LIFE Act) অ্িীসি গটিত “K3” বো “K4” বো “V” নভ ো 

মঞ্জরু করো হসয়সে; 

f. একজি বনহরোগত যোসক একটে “U” নভ োর জিয অ্ন্তব িতীকোেীি েোড় নহস সব কোয িিম 

স্থনগত স্ট্যোেো  মঞ্জরু করো হসয়সে; এবং 

g. একজি বনহরোগত যোসক “S” অ্থবো “U” নভ ো স্ট্যোেো  মঞ্জরু হসয়সে; অ্থবো 

h. একজি বনহরোগত নযনি লদনখসয়সেি লয INA এর ল কশ্ি 249 অ্িুযোয়ী নতনি মোনকিি 

যুক্তরোসে রসবশ্ কসরসেি এবং 1972  োসের 1 জোিুয়োনর লথসক অ্নবরত ল খোসি ব বো  

করসেি; অ্থবো 

i. একজি বনহরোগত নযনি একজি স্থোয়ী অ্-অ্নভবো ী, গণ আইসির (Public Law, P.L.) 99-

239 এর অ্িীসি, লযমিটে P.L 108-188 এ  ংসশ্োনিত হসয়সে (লফডোসরে লস্ট্ে অ্ফ 

মোইিসিনশ্য়ো এবং নরপোবনেক অ্ফ মোশ্ িোে আইেযোিস র নিনদিষ্ট িোগনরকসদর লক্ষসৈ 

রসযোজয) অ্থবো P.L. 99-658 এর অ্িীসি (নরপোবনেক অ্ফ পোেোউ এর িোগনরকসদর 

লক্ষসৈ রসযোজয); অ্থবো 

j. মোনকিি যুক্তরোে িোগনরকত্ব এবং অ্নভবো ি পনরসষবো (United State Citizenship and 

Immigration Services, USCIS) কতৃিক লেসম্পোরোনর লরোসেসেড স্ট্যোেো  (Temporary 

Protected Status, TPS) মঞ্জরু করো হসয়সে এমি বনহরোগত; অ্থবো 

k. একজি বনহরোগত যোর আশ্রয় আসবদি মুেতনব আসে এবং নযনি USCIS কতৃিক কোজ 

করোর অ্িুসমোদি লপসয়সেি; অ্থবো 

l. একজি বনহরোগত নযনি মোনকিি যুক্তরোসের একজি লরন সডসের ক্ষমতোবসে বনহষ্কোসর 

স্থনগতোসদশ্  ুনবিো লপসয়সেি; অ্থবো 

m. এখি বনহরোগত নযনি USCIS কতৃিক নবসশ্ষ অ্নভবো ী অ্রোপ্তবয়স্ক (Special Immigrant 

Juvenile, SIJ) ক্লোন নফসকশ্ি লপসয়সেি; অ্থবো  

n. একজি বনহরোগত নযনি USCIS কতৃিক আিুষ্ঠোনিকভোসব মোনকিি যুক্তরোসে আইিোিুগভোসব 

উপনস্থত নহ োসব নিি িোনরত হসয়সেি এবং যোসক USCIS অ্নিনদিষ্ট কোসের জিয লদসশ্ থোকোর 

অ্িুমনত নদসয়সে। 

 




