PRESIDENT TRUMP’S
EXECUTIVE ORDERS ON
IMMIGRATION
িডসেkiমার: The Legal Aid Society, aিভবাসন আiন iuিনট কতৃর্ ক ei uপেদশকিট (Advisory) ৈতির করা হেয়েছ। ei uপেদশকিট আiিন
পরামশর্ নয়, eবং eিট aিভবাসন িবেশষেjর পরামেশর্র িবকl নয়।

25 জানুয়াির, 2017 তািরেখ, েpিসেডn Trump িতনিট িনবর্াহী আেদশ িদেয়েছন যা িবিভn uপােয় aিভবাসী সmpদায়েক
মকীর মুেখ েফেলেছ। eকিট আেদশ মািকর্ ন যুkরাে র বয্িkেদরেক

t েদয়, aনয্িট সীমােn আটক বয্িkেদর uপর

tt েদয়, eবং তৃ তীয় eকিট আেদশ udাs eবং রা পিত কতৃর্ ক িবপjনক বেল গণয্ েদশ েথেক আগত বয্িkেদরেক
িনিষd করার uপর

t েদয়।

আরo িতনিট খসড়া আেদশ রেয়েছ, েয েলা eখেনা sাkিরত হয়িন। খসড়া েলার িভিtেত আমরা েদেখিছ: eকিট আেদশ
DACA pকেlর সমািp o aপসারেণর agািধকারেক পিরবতর্ ন করেব, িdতীয়িট aিভবাসী o তােদর snরেদরেক
pভাবকারী সরকােরর িনিদর্ সুিবধািদ gহেণর uপায়েক পিরবতর্ ন করেব, তৃ তীয়িট িবেদশী িমকেদরেক pভািবত করেব।
d বয্: িবিভn sাkিরত o খসড়া আেদেশর কেয়কিট িবধান সmবত েpিসেডেnর kমতার uে র্ িকংবা সmবত
সংিবধােনর ল ন। ফলs প, েস েলা পরবতর্ীেত যুkরা ীয় আদালত কতৃর্ ক বািতল হেত পাের।
I.iেতামেধয্ যা হেয়েছ
aভয্nরীণ আiন pেয়াগকরণ আেদশ(25 জানুয়াির, 2017 তািরেখ sাkিরত)
aনয্ানয্ িবষয়ািদর মেধয্, ei আেদশ যুkরা সরকারেক িনেদর্ শ েদয়:
 িনবর্াসন pেয়াগকরণ pেচ া (deportation enforcement efforts) বৃিd করেত েসসকল বয্িkেদরেক anভুর্ k
করার জনয্:
o যােদরেক aপরাধী িহেসেব সাবয্s করা হেয়েছ,
o যােদর uপর aপরােধর aিভেযাগ আনা হেয়েছ যিদo েফৗজদাির আদালেত িবচারকাযর্ সmn হয়িন,
o যারা aপরাধমূলক কাজ কেরেছ িকn eখেনা aিভযুk হয়িন,
o যারা েকােনা সরকারী সংsার সে pতারণায় জিড়েয়েছ,
o যারা aৈবধভােব মানব-কলয্াণমূলক সুিবধা লাভ কেরেছ,
o যােদর uপর েদশ তয্ােগর চূ ড়াn আেদশ আেছ িকn কখেনাi তয্াগ কেরিন, eবং
o

যারা aনয্থায় জন-িনরাপtা বা জাতীয় িনরাপtােক মকীর মুেখ েঠেল িদেয়েছ।



aিতিরk 10,000 জন িনবর্াসন aিফসার (deportation officers) িনযুk করেত।



েফডােরল তহিবল pিতসংহােরর মাধয্েম েফডােরল aিভবাসন কতৃর্ পেkর সে সহেযাগীতা করার জনয্ েযসকল
রাজয্ o sান sানীয় আiন pেয়াগকরেণ aনুমিত pদান pতয্াখয্ান কের তােদরেক শািs িদেত।



aনিথভু k aিভবাসীেদর মাধয্েম aপরােধর িশকারেদরেক সাহাযয্ করেত।



aনিথভু k aিভবাসীেদর েথেক aপিরেশািধত জিরমানা সংgহ করেত।

মুসিলম o aনয্ানয্েদরেক বজর্েনর আেদশ(27 জানুয়াির, 2017 তািরেখ sাkিরত)
aনয্ানয্ িবষয়ািদর মেধয্, ei আেদশ যুkরা সরকারেক িনেদর্ শ েদয়:
 anত 120 িদেনর জনয্ aিধকাংশ শরণাথর্ীেদর pেবশািধকার রিহত করেত, তেব ধমর্ীয় িনপীড়েন পািলেয়
আসােদর েkেt বয্িতkম হেব যিদ তােদর ধমর্িট তােদর েদেশ eকিট সংখয্ালঘু ধমর্ হয়।
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FY2017 eর জনয্, েpিসেডn Obama eর লkয্মাtা 110,000 জন েথেক শরণাথর্ীর pেবশ 50,000 জেন hাস
করেত।



anত 90 িদেনর জনয্, মেনানীত েদেশর েযমন iরান, iরাক, িলিবয়া, েসামািলয়া, সুদান, িসিরয়া, o iেয়েমেনর
সকল aিভবাসী eবং aনিভবাসীেদর pেবশ িনিষd করেত।



জািলয়ািত eবং জাতীয় িনরাপtার লেkয্ সকল aিভবাসী eবং aনিভবাসীেদর আেবদন (immigrant and nonimmigrant applications) েগাপন রাখেত।



eকিট বােয়ােমি ক pেবশ-psােনর বয্বsা সmnকরণ tরািnত করেত।



িভসা সাkাৎকার পিরতয্াগী pকl (Visa Interview Waiver Program) sিগত করেত, eবং যিদ না সংিবিধ
aনুযায়ী আবশয্ক না হয় তেব সব িভসা আেবদনকারীেদরেক সাkাৎকাের েযাগ েদoয়া আবশয্ক করেত।
o

eিট িভসা পিরতয্াগী pকlেক pভািবত করেব না, যা eকিট দশর্নাথর্ী িভসা (visitor visa) aজর্েন
আবশয্ক িবষয় েলােক পিরতয্াগ কের।



eকিট কিথত "সntাসী সংগঠেন" েকােনা বয্িkর সমথর্ন যতi

tহীন বা aবাsব েহাক না েকেনা সntাস-

সংkাn agাহয্তা িভিtক সব পিরতয্াগীর aবসান িবেবচনা করেত।
সীমােn িনরাপtা eবং িনবর্ াসন আেদশ(25 জানুয়াির, 2017 তািরেখ sাkিরত)
aনয্ানয্ িবষয়ািদর মেধয্, ei আেদশ যুkরা সরকারেক িনেদর্ শ েদয়:


আমােদর দিkণ সীমােn eকিট pাচীর গেড় তু লেত।



দিkণ সীমাn িনরাপদ রাখেত, যােত েকu aনুমিত ছাড়া pেবশ করেত না পাের।



দিkণ সীমােnর কােছ নতু ন আটক সুিবধা(detention facilities) ৈতির করেত।



েযসকল বয্িk aনুমিত ছাড়াi pেবশ কের তােদর জনয্ "ধরা eবং েছেড় েদoয়া" নীিতর সমািp করেত, যােত
তােদরেক িনবর্াসেনর মামলা থাকেল আটেক রাখা যায়।



5,000 aিতিরk বডর্ার পয্াে াল aিফসার (Border Patrol officers) িনযুk করেত।



আ য় আেবদেন (asylum applications) িনরাপtা বৃিd করেত যােত aিধক আ য় আেবদন pতয্াহার করা েযেত
পাের।



েফডােরল aিভবাসন কতৃর্ পেkর সে সহেযাগীতা করার জনয্ েযসকল রাজয্ o sান sানীয় আiন pেয়াগকরেণ
aনুমিত pদান pতয্াখয্ান কের তােদরেক শািs িদেত।

II. শীঘ্রi যা হেত পাের
খসড়া DACA, DAPA, eবং আiন pেয়াগকরণ agািধকার আেদশ(30 জানুয়াির, 2017 তািরখ aবিধ sাkিরত
হয়িন)
eপযর্n, েpিসেডn Trump িনেদর্ শ িদেয়েছন েয েযসকল যুবক েলাক ৈশশব আগমেনর জনয্ িবলিmত কমর্
(Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA))-েত িনবnন কেরেছন তােদরেক আiন pেয়াগকরেণ
agািধকার েদয়া হেব না, aথর্াৎ েযসকল েলাকেদর DACA আেছ তােদরেক িতিন িবতািড়ত করেত চাiেছন
না। েয খসড়া আমরা েদেখিছ তা eখেনা sাkিরত হয়িন। ei খসড়া িনবর্াহী আেদশ, DACA eর
aবসান ঘটােত পারেতা। aনয্ানয্ িবষয়ািদর মেধয্, ei আেদশ যুkরা সরকারেক িনেদর্ শ িদত:


DACA pকl pিত াকারী 15 জুন, 2012 তািরেখর sারকিলিপ বািতল করেত।



pিতিট oয়াকর্ পারিমেটর েময়ােদাtীেণর্র পূবর্ পযর্n ৈবধ থাকার uেdেশয্ DACA eর aধীেন জািরকৃ ত েযেকােনা
কমর্সংsান aনুেমাদেনর নিথপtেক (oয়াকর্ পারিমটেক) েমেন িনেত।
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o

তেব, সmবত বতর্ মান DACA eর oয়াকর্ পারিমট েলার েময়াদ বিধর্ত করা হেব না।



DACA িনবnকেদর aিgম pিত িত বা parole ( মেণর aনুমিত) aনুদান বn করেত।



আেমিরকান o sায়ী aিধবাসী িপতামাতােদর জনয্ িবলিmত কমর্ (DAPA) ৈতিরকারী 20 নেভmর, 2014
তািরেখর sারকিলিপ বািতল করেত।



িকছু আiন pেয়াগকরেণ agািধকার sারকিলিপ pতয্াহার করেত।



DACA েক তখেনা pিতিট িবষেয়র আলাদা তদেnর িভিtেত গৃহীত হoয়ার aনুমিত িদেত।

সরকাির সুিবধািদ gহণকারীেদরেক pভাবকারী খসড়া আেদশ(30 জানুয়াির, 2017 তািরখ aবিধ sাkিরত হয়িন)
আমরা ei িনবর্াহী আেদেশর eকিট খসড়া েদেখিছ যা eখেনা sাkিরত হয়িন। eিট aনিতিবলেm snরoয়ালা
aিভবাসীেদরেক pভািবত করেব। বতর্ মান েফডােরল মানব-কলয্াণ আiন snরড aিভবাসী কতৃর্ ক গৃহীত িকছু
সুিবধার খরেচর জনয্ সহায়তাকারী snরেদর হলফনামা তলব করেত সরকারেক aনুমিত েদয়, িকn
েবিশরভাগ aংেশর জনয্, ei আiন ঐিতহািসকভােব িনu iয়কর্ েsেট জাির করা হয়িন। snরেদর েথেক িকছু
সুিবধািদর খরচ সংgহ করার জনয্ আiনিট জাির করেত ei িনবর্াহী আেদশ েফডােরল সরকারেক িনেদর্ শ েদেব।
ei িনবর্াহী আেদশ েনািটশ o মnেবয্র eকিট িনিদর্ সমেয়র পর নতু ন নীিতমালা জািররo িনেদর্ শ েদেব। aথর্াৎ
ei নতু ন নীিতমালা তাৎkিণকভােব কাযর্কর হেব না, eবং eকিট জবাব o আমােদর gাহকেদর aনুসরণীয়
পরামশর্ psত করার জনয্ আমােদর হােত সময় থাকেব। ei নতু ন নীিতমালা েস বয্িk সmিকর্ ত, যােক eকিট
"পাবিলক চাজর্" পিরিsিতর বেল িবেবচনা করা হয় েয পিরিsিতর aধীেন িযিন সরকােরর সুিবধািদ gহণ কেরন
িতিন aপসারণ বা যুkরাে pেবশািধকার pতয্াহােরর ঝুঁ িকেত রেয়েছন। েযসকল যুkরা ীয় তহিবেলর
সুিবধািদ েকােনা বয্িkেক aপসারণ বা pেবশািধকার pতয্াহােরর ঝুঁ িকেত েঠেল েদয় েসসকল সুিবধািদর
তািলকােক ei নতু ন নীিতমালা পুনরায় সংjািয়ত করেব।
িবেদশী িমকেদর বয্াপাের খসড়া আেদশ (30 জানুয়াির, 2017 তািরখ aবিধ sাkিরত হয়িন)
aনয্ানয্ িবষয়ািদর মেধয্, eখেনা asাkিরত ei িনবর্াহী আেদেশর খসড়া েফডােরল সরকারেক িনেদর্ শ েদয়:
 pিত িত (parole) নীিতেক সংেশাধন করেত, eবং সmবত aিgম pিত িতেত মেণর পর eবং pিত িতেত
pেবেশর পর কােরা sয্াটাস sায়ী বািসnােদর sয্াটােসর সােথ িমলােনার সkমতােক পিরহার করেত।


িনেmাk িবষয়ািদসহ িবিভn িবেদশী িমক িভসা িবভােগ িবিভn ধরেনর পিরবতর্ ন আনেত:
o

eকজেনর sয্াটােস সমnয় আনার সkমতা সীিমতকরণ।

o

eকিট েমধা-িভিtক বয্বsায় পরবতর্ ন।

o

িবেদশী িমকেদর dারা যুkরাে র শিমকেদর kিতgsতার হাত েথেক সুরkা pদান।

o

H2A কৃ িষ িমক pকlেক আেরা কাযর্কর করণ।



iেলক িনক যাচাiকরেণর (E-Verify) বয্বহার িবsৃ ত-করণ।



েকােনা িবেদশী িমক কতৃর্ ক যুkরাে র িমকেদরেক েযেকােনা ধরেণর আঘােতর তদn করণ।



িবেদেশ জnpাp বয্িkেদরেক pদানকৃ ত oয়াকর্ পারিমেটর সংখয্া eবং িবেদেশ জn-pাp বয্িkেদরেক যুkরাে
কাজ করার aনুমিত pদােনর সংখয্া িরেপাটর্ করণ।
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III. aনয্ানয্
asায়ী সুরিkত sয্াটাস (TPS)
 েpিসেডn Trump েযসকল েদেশর asায়ী সুরিkত sয্াটাস (Temporary Protected Status (TPS)) রেয়েছ
েসসকল েদশেক মেনানীত করা aবয্াহত রাখেবন িক রাখেবন না তা eখেনা বেলনিন।


TPS েডিজগেনশন সমাপেনর জনয্ 60 িদেনর েনািটশ pেয়াজন হয়।



িনmিলিখত েদশসমূেহর বতর্ মােন TPS আেছ: eল সালভাডর, িগিন, হাiিত, হnুরাস, লাiেবিরয়া, েনপাল,
িনকারা য়া, িসেয়রা িলoন, েসামািলয়া, দিkণ সুদান, িসিরয়া, iেয়েমন

aপরােধ েদাষী সাবয্s a-নাগিরকরা
 আপনার uিচৎ eকজন খয্াতনামা আiনজীবী বা আiিন পিরেষবা pদানকারীর সােথ েযাগােযাগ করা যিদ
আপিন েকােনা aপরােধ েদাষী সাবয্s হন।


আপনার যিদ eখন বা ভিবষয্েত েফৗজদাির মামলা েথেক থােক তাহেল আপনার uিচৎ আপনার আiনজীবীেক
aবিহত করা েয আপিন eকজন a-নাগিরক o eকিট aপরােধ েদাষী সাবয্s aথবা aিভযুেkর aিভবাসন
পিরণিত সmেকর্ uিdg থাকা।

আপনার aিধকার আেছ
 চু প থাকার aিধকার: aিভবাসন eেজn বা পুিলেশর সােথ কথা বলেবন না, eবং pথেম eকজন আiনজীবীর
সােথ কথা বলা ছাড়া েকাথাo sাkর করেবন না।
o

আপনার নাম o িঠকানা েদoয়া ছাড়া আর িকছু i করেবন না।

o

আপনার জnভূ িম বা নাগিরকtt/জাতীয়তা েয েদেশ েস েদেশর নাম বলেবন না।

o

িমথয্া বলেবন না বা ভু ল তথয্ েদেবন না।

o

ধু বলেবন "আমার আiনজীবী ছাড়া আিম আর েকােনা pে র utর িদেত পারেবা না।" তারপর
নীরব থাকেবন!



আপনার ঘেরর দরজা খুলেবন না eবং পুিলশেক সাচর্ oয়ােরn না থাকেল েভতের pেবশ করেত েদেবন না।



িনিদর্ সুেযাগ-সুিবধার জনয্ আপনার েযাগয্তা আেছ িকনা েসটা েদখেত না হেল িসিট aয্ােজিnরা আপনার
aিভবাসন sয্াটাস সmেকর্ িজjাসা করেব বেল মেন হয় না।



পুিলেশর তদেnর সােথ pাসি ক না হেল তারা আপনার aিভবাসন sয্াটাস সmেকর্ জানেত চাiেব বেল মেন হয়
না।



আপনােক েgফতার করা হেল আপনার দূতাবােস (consulate) েফান ক ন।



আপনার aনয্ানয্ ছিব সmিলত পিরচয়পt থাকেল, আপনার sেদেশর পাসেপাটর্ িকংবা দূতাদবাস কাডর্ বহন
করেবন না।

সামেনর পিরকlনা
 আটক o িনবর্াসেনর েkেt eকিট জ রী পিরকlনা gহণ ক ন:


আপনার সnানেদর যt িনেত কাuেক দািয়t িদন।



আপনার পিরচেয়র নিথপেtর (পাসেপাটর্, জn সনদ, iতয্ািদর) aনুিলিপ আপিন আsা রাখেত পােরন
eমন কাuেক িদন।

আপনার েকান p থাকেল বা সহায়তা pেয়াজন হেল,

kবার সকাল 9:30 েথেক িবকাল 12:30 eর মেধয্

আমােদর iিমেgশন হটলাiেন কল ক ন - 844-955-3425।
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