িকছু িবেশষভােব মুসিলম pধান েদেশর নাগিরক eবং udাsেদর
জনয্ রা পিত ােmর মণিভিtক িনেষধাjা

দািব asীকারিভিtক িববৃিত: ei uপেদশকিট িদ িলগাল eiড েসাসাiিটর, aিভবাসন আiন িবভােগর dারা psতকৃ ত৷ ei
uপেদশকিট েকান আiিন পরামশর্ নয়, eবং eকিট aিভবাসন িবেশষেjর পরামেশর্র িবকl নয়৷

26েশ জুন, 2017 তািরেখ, মািকর্ ন যুkরাে র সেবর্াc নয্ায়ালয়, আংিশকভােব কতৃর্ পkীয় (িবেশষত িলিখত)
আেদশ েযিট, রা পিত েডানাl ােmর, 6i মাচর্, 2017 তািরেখর iরাণ, িলিবয়া, েসামািলয়া, সুদান,
িসিরয়া eবং iেয়েমেনর udাs eবং নাগিরকেদর মণ িনিষdকারী pশাসিনক িনেদর্ শিটর পায়ণেক sিগত
কের আসিছল, তু েল িনেয় াm বনাম IRAP-মামলািটর রায় pদান কেরেছন৷
মািকর্ ন sরা
িবভাগ eবং মািকর্ ন আভয্nরীণ সুরkা িবভাগ uভেয়i কীভােব মণিভিtক িনেষধাjািট
পািয়ত হেব েসi সmেকর্ pাথিমক িনেদর্ িশকা জাির কেরিছেলন৷ আগামী সpাহ িলেত িকছু aিতিরk
িনেদর্ িশকা pদােনর eবং িকছু যুkরা ীয় আদালেতর মামলা, েয িল iিতমেধয্i
হেয়েছ, pতয্াশা করা
হেc৷
মণ িনেষধাjািটর বতর্মান aবsা কী pকার? (30েশ জুন, 2017 তািরেখ)

মণ িনেষধাjািট pেযাজয্ হয়, নােমােlিখত ছয়িট েদেশর নাগিরকেদর pিত যাঁরা 26েশ জুন, 2017
তািরেখ মািকর্ ন যুkরাে র বাiের িছেলন, যাঁেদর িনকট 27েশ জানুয়ারী, 2017 তািরেখর সnয্া
5:00 EST-eর মেধয্ eকিট ৈবধ িভসা িছল না, eবং যাঁেদর িনকট 29েশ জুন, 2017 তািরেখর
রাত 8:00 EDT-eর মেধয্ eকিট ৈবধ িভসা িছল না৷
 ei ছয়িট েদেশর েসi সকল নাগিরকেদর িব েd মণ িনেষধাjািট pেযাজয্ হেব না, যাঁেদর মািকর্ ন
যুkরাে র েকান eকিট বয্িk aথবা সtার সে eকিট pকৃ ত (িনভর্ রেযাগয্ আsা) সmকর্ আেছ,
aথবা যাঁরা িনেষধাjািটর আoতার বিহভূর্ ত, aথবা যাঁরা eকিট ছাড়pািpর জনয্ uপযুk৷
 eকজন বয্িkর সে সmকর্ বলেত েবাঝায় eকিট িনকটবতর্ী পািরবািরক সmকর্ ৷
o anভুর্ k সmকর্ িল: িপতা eবং মাতা, শ র eবং শা িড়, sামী eবং stী, বাগদtা aথবা
বাগদtা, সnান, pাpবয়s পুt aথবা কনয্া, জামাতা, পুtবধূ, াতা eবং ভিগনী, (পূণর্,
aধর্ aথবা সত)৷
o বিহভূর্ ত সmকর্ িল: িপতামহ, িপতামহী, মাতামহ, মাতামহী, েপৗt-েপৗtী, কাকী-মািস-িপিস,
কাকা, াতু ুtী, ভািগেনয়ী, াতু ুt, ভািগেনয়, তু ত- াতা-ভিগনী, েদবর-শয্ালক, eবং
ননদ-শয্ািলকা, eবং aনয্ েযেকােনা "দীঘর্ািয়ত" পািরবািরক সদসয্৷
 হাoয়াi iিতমেধয্i ei pকার পািরবািরক সদসয্েদর বিহ ার করার িবষয়িটেক
চয্ােল
জািনেয় eকিট যুkরা ীয় আiিন মামলা
জু কেরেছ; আমরা ei
মামলািটর ফলাফেলর জনয্ aেপkা করিছ৷
o udাsেদর uপর িনেষধাjা সেtto, udাs sামী aথবা stী eবং সnান িল যাঁরা, iিতমেধয্i
মািকর্ ন যুkরাে থাকা eকজন udাsর সে "িমিলত হoয়ার েচ া করেছন", তাঁেদর pেবশ
করার েkেt বাধা েদoয়া হেব না, েযেহতু তাঁেদর eকিট pকৃ ত পািরবািরক সmকর্ িবদয্মান
রেয়েছ৷
 সtা িলর সে সmকর্ িলেক আবিশয্কভােব pথাগত, নিথকৃ ত, eবং eকিট সাধারণ kমানুসাের
গিঠত হেত হেব৷
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ছাt িভসা eবং িনযুিkিভিtক িভসা িল eকিট িনিদর্ িশkািভিtক aথবা বয্বসায়ীক সtার
সে সmিকর্ ত, েয িলর সে আেবদনকারীর eকিট pথাগত, নিথকৃ ত সmকর্ আেছ েযিট
eকিট সাধারণ kমানুসাের গিঠত হেয়িছল, তাi নােমােlিখত ছয়িট েদেশর মেধয্ েকান
eকিটর নাগিরকেদর, যাঁরা ei pকার িভসা pাথর্ী, িভসা pািp aথবা মািকর্ ন যুkরাে
pেবেশর েkেt বাধা pদান করা হেব না্৷
o
মণ িনেষধাjািট ফাঁিক েদoয়ার uেdেশয্ েকান eকিট সtার সে সmকর্ গিঠত হেয় থাকা
যােব না৷
o udাs পূনিsর্ িতকরণ pিতিনিধ সংsার সে
eকজন udাs সmকর্ িট,
মণিভিtক
িনেষধাjার uেdেশয্, মািকর্ ন যুkরাে র eকিট সtার সে eকিট pকৃ ত সmকর্ িহসােব ei
মুহূেতর্ sীকৃ ত নয়৷ শীঘ্রi aিতিরk িনেদর্ িশকা pকােশর pতয্াশা করা হেc৷
ছয়িট নােমােlিখত েদেশর মেধয্ েকান eকিটর েথেক পযর্টক aথবা পিরদশর্ক িভসা pাথর্ীেদর িনিষd
করা হেত পাের, যিদ না তাঁরা মািকর্ ন যুkরাে র eকজন বয্িk aথবা সtার সে eকিট pকৃ ত
সmেকর্ র pামািণক নিথ েপশ করেত সkম হন৷
িনmিলিখত বয্িkবগর্ মণিভিtক িনেষধাjািটর বিহভূর্ ত:
o sায়ী বসবাসকারীবৃn;
o িনেদর্ শিটর তািরেখ(26েশ জুন, 2017) aথবা তার পের েয সকল বয্িkেক মািকর্ ন
যুkরাে pেবেশর aনুেমাদন unীত পয্ােরাল anভুর্ k কের, িবেশষ সামিয়ক aবকাশ pদান
করা হেয়েছ;
o a-িনিদর্ কৃ ত েদেশর পাসেপাটর্ সহ ৈdত-নাগিরকtযুk মণকারী;
o িকছু kটৈনিতক িভসা ধারণকারী;
o িনেদর্ শিট কাযর্করী হoয়ার তািরেখ iিতমেধয্i aবsান aনুেমািদত শরণাথর্ী eবং udাs;
o যাঁেদর pিত aতয্াচােরর িব েd সেmলেনর aধীেন যাঁেদর pিত aপসারণ কাযর্করী না
করার aথবা সুরkা aনুেমাদন pদান করা হেয়েছ৷
যিদ েকান বয্িk িনmিলিখত িতনিট িনণর্ায়কi পূরণ করেত সkম হন, তাহেল ছাড় pাp হেত
পােরন:
o pেবেশর েkেt asীকৃ িত aেযৗিkক কে র কারণ হেব;
 ei িবষয়িটর েkেt eখনo পযর্n কে র েকাণo সংjা pদান করা হয়িন৷
o pেবশিট জাতীয় িনরাপtার েkেt eকিট মিক সৃি করেব না; eবং
o pেবশিট হেব জনsাথর্িভিtক৷
o







মণিভিtক িনেষধাjািট িনেজ কী uেlখ কের?
aনয্ানয্ বs িলর মেধয্,
িনেদর্ শ কের:




মেণর uপর 6i মাচর্, 2017 তািরেখর pশাসিনক িনেদর্ শিট যুkরা ীয় সরকারেক

িনেদর্ শিটর কাযর্করী হoয়ার তািরেখ (বতর্ মােন 26েশ জুন, 2017 তািরেখ মািকর্ ন যুkরাে র বাiের
থাকা iরাণ, িলিবয়া, েসামািলয়া, সুদান, িসিরয়া eবং iেয়েমেনর সকল নাগিরকেদর, যাঁেদর িনকট
27েশ জানুয়ারী, 2017 তািরেখর সnয্া 5:00 EST-eর মেধয্ eকিট ৈবধ িভসা িছল না, eবং
যাঁেদর িনকট 29েশ জুন, 2017 তািরেখর রাত 8:00 EDT-eর মেধয্ eকিট ৈবধ িভসা িছল না৷
pেবশ িনিষd করেত৷
o iরাক আর িনিষd তািলকার anভুর্ k নয়৷
sায়ী বসবাসকারীবৃn; sায়ী বসবাসকারীবৃn; িনেদর্ শিটর তািরেখ(26েশ জুন, 2017) aথবা তার
পের েয সকল বয্িkেক মািকর্ ন যুkরাে pেবেশর aনুেমাদন unীত পয্ােরাল anভুর্ k কের, িবেশষ
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সামিয়ক aবকাশ pদান করা হেয়েছ; a-িনিদর্ কৃ ত েদেশর পাসেপাটর্ সহ ৈdত-নাগিরকtযুk
মণকারী; িকছু kটৈনিতক িভসা ধারণকারী; িনেদর্ শিট কাযর্করী হoয়ার তািরেখ iিতমেধয্i aবsান
aনুেমািদত শরণাথর্ী eবং udাs; যাঁেদর pিত aতয্াচােরর িব েd সেmলেনর aধীেন যাঁেদর pিত
aপসারণ কাযর্করী না করার aথবা সুরkা aনুেমাদন pদান করা হেয়েছ, pিত িনেষধাjািট pেয়াগ
না করেত৷
িবিভn pকার িনণর্ায়েকর aনুসরেণ, মামলা-েথেক-মামলার িভিtেত মণিভিtক িনেষধjািটর েkেt
ছাড় aনুেমাদন করেত৷
iরােকর নাগিরকেদর pিত মণিভিtক িনেষধাjািট pেয়াগ না করেত, পিরবেতর্ যাঁরা পু ানুপু
পযর্ােলাচনার িবষয়বs করেত৷
কমপেk 120 িদেনর জনয্ সকল pকার udাs pেবশ বn রাখেত৷
o িনেদর্ শিট কাযর্করী হoয়ার তািরেখর, বতর্ মােন 29েশ জুন, 2017 তািরেখর রাত 8:00 EDT
পূেবর্ মেণর জনয্ pথাগতভােব িনধর্ািরত udাsেদর েkেt pেযাজয্ হয় না৷
o মামলা-েথেক-মামলার িভিtেত udাsেদর েkেt িনেষধাjািটর বয্িতkম ঘটােনা েযেত পাের৷
udাs pেবেশর েkেt, রা পিত oবামার 110,000 জেনর লkয্িটেক, aথর্বষর্ 2017-েত 50,000-e
নািমেয় আনেত৷
dত eকিট বায়েমি ক pেবশ-psান বয্বsা সmূণর্ করেত৷
িভসা inারিভu oেয়iভার েpাgাম, aথর্াৎ িভসািভিtক সাkাৎকাের ছােড়র কাযর্kমিটেক
সামিয়কভােব বn রাখেত eবং সকল িভসা আেবদনকারীর, আiেনর dারা apেয়াজনীয় না হেল,
eকিট সাkাৎকাের uপিsিত aপিরহাযর্ করেত৷
o eকিট িভসা ছােড়র কাযর্kমিটেক pভািবত কের না, েযিট eকিট পিরদশর্নকারী িভসা pাp
করার pেয়াজনীয়তািটেত ছাড় pদান কের৷
বয্িkিটর eকিট সmাবয্ "সntাসবাদী pিত ান"-eর
সমথর্েনর apাসি কতা aথবা aবাsবতার
পিরমাপ বয্িতেরেকi েহাক না েকন, সntাসবাদ-সmিকর্ ত apেবশেযাগয্তার েkt িলেত সকল pকার
ছােড়র সমািpকরণ িবেবচনা করেত৷

যিদ আপনার েকান p থােক aথবা সহায়তার pেয়াজন হয়, তাহেল aনুgহ কের 844-955-3425 নmের
aিভবাসন হটলাiেন েফান ক ন৷
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