২০২২-এর পাবিলক চাজ চূ ড়া িনয়ম

করা

মািকন যু রাে র িডপাটেম অফ হামল া িসিকউির (DHS) এক চূ ড়া িনয়ম জাির কেরেছ, যা ফডােরল রিজ াের
কািশত হেব, এবং য অনাগিরকেদর জন
তা এবং ধারাবািহকতা দান কের য DHS কীভােব অ হণেযাগ তার
পাবিলক চাজ াউ পিরচালনা করেব। কেয়ক দশক ধের বজায় থাকা এই িনয়ম 'পাবিলক চাজ'-এর ঐিতহািসক
বাধগম তােক পুন
ার কের, যত ণ না পেবর
ূ
শাসন স রক
জন া সিবধাসমহ
ু
ূ যমন মিডেকড এবং পিু সহায়তােক
ূ
পাবিলক চােজর অ হণেযাগ তা িনধারেণর অংশ িহেসেব িবেবচনা করা
কের। আমােদর আইিন অিভবাসন ব ব ায় থাকা
িব াস পুন
ার করার জন আজ ঘািষত িনয়ম বাইেডন শাসেনর িত িতর উে খ কের।
একজন অনাগিরক িযিন 'পাবিলক চাজ' হেত পােরন বেল মেন করা হয়, যার অথ হল তারা জীিবকা িনবােহর জন াথিমকভােব
সরকােরর উপর িনভরশীল হেত পােরন, তােদর য কানও ভিত বা বধ ায়ী বাস ান অ ীকার করা যেত পাের (সাধারণত
ীন কাড িহসােব পিরিচত)। ২০১৯-এর আেগ, নগদ নয় এমন ায় সম সরকাির সুিবধাসমহূ যমন মিডেকড বা পিু সহায়তা
িবেবচনার বাইের িছল। ২০১৯ িবিধ শষ পয নাকচ করা হেয়িছল এবং এখন আর কাযকর নয়, এর ফেল এমন ব ি েদর
মেধ এই জাতীয় কায ম িলেত তািলকাভু ি র পিরমাণ াস পেয়েছ যারা অ হণেযাগ তার পাবিলক চাজ াউে র অধীেন
পের না, যমন িম -মযাদাভু
পিরবােরর মািকন নাগিরক িশ । ফডােরল রিজ াের এই িনয়েমর কাশনা শতাবলীর
ঐিতহািসক বাধগম তা েক আনু ািনকভােব কাড করার মাধ েম এই ভাব িলেক এড়ায়।

এই িনয়েমর সােথ, DHS অ হণেযাগ তার পাবিলক চাজ

াউ

েক

এমনভােব বা বায়ন করেত চায় যা:
িনয়ি ত জনসাধারেণর জন িন য়তা
দান কের;

কংে েসর িনেদেশর সােথ সাম স পূণ;

অিফসার এবং অনাগিরক ও তােদর
পিরবােরর জন
এবং বাধগম ;

একইভােব অব ানকারী ব ি েদর িত
অসমভােব আচরণ করার ঝুঁ িক কমােত
এক ন ায এবং সাম স পূণ িবচােরর
িদেক অ সর কের;
আেবদনকারীেদর উপর থাকা অস ত
বাধা িলেক অপসারণ কের; এবং

যারা পাবিলক চাজ াউে র অধীন নয়
তােদর ারা সাবজনীন সুিবধার ব বহারেক
িন ৎসািহত করার িবষয় েক এিড়েয় যায়।

যার জন নতু ন এবং ভারসাম যু
এবং সমথনকারী ড েমে শন স
করার েয়াজন নই;

ফম

জ ল এবং িব াি কর মানদ সমূেহর
াপন কের না;
থাকার
অব ার
আেবদন
েযাজ

ময়াদ বাড়ােনার জন এবং
পিরবতেনর জন অ-অিভবাসী
এবং দরখা িলর
ে
নয়; এবং

"িচিলং এেফ " এড়ােনার
েক
উেপ া কের না – অথাৎ, নিতবাচক
অিভবাসন পিরণিতর মত ভেয়র উপর
িভি কের, সবজনীন সুিবধাযু
কায ম িলেত একজন ব ি র অংশ হণেক
িন ৎসািহত করা, এমনিক যখন সই
বি
থেমই িনয়েমর অধীন
না হয়।

