
নাগরিকত্ব ককড়ে কনওয়া 
সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত নির দ্ে শিকা

এই প্ারকরে দ্ওয়া এই তথ্ শুধুমাত্র শিষিামূলক উরদেরি্র জি্ এবং এনে অ্ােক্িদে-ক্ারয়ন্ট 
সম্পরকদে র অংি িয়। আপিার নিক্ দ্ে ষ্ট পশরশথিততরত উপযুক্ত আইনি পরামরিদের শবকল্প এনে িয়।
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িাগশরকত্ব দকরে দিওয়া অতিবাসধীরা তার্র মারককি ন 
নাগরিক হওয়াি আড়গি রথিতিড়ি ফিড়ি যাড়েন।

• উদাহিণ স্বরূপ: অতিষ্ঠ িাগশরক যশ্ একজি ববধ থিায়ধী বাতসন্া (LPR) 

হরয় থারকি, তাহরল ততনি আবার LPR হরবি। 

• রকন্তু: িাগশরকত্ব দকরে দিওয়া অতিবাসধীর যশ্ ববধ শথিতত িা থারক বা 

ততনি যশ্ মারকদে ি যুক্তরার্রে থাকাকালধীি দকািও অপরাধমূলক কারজ 

যুক্ত হরয় থারকি তাহরল প্রনরিয়ানে ফনেকিাসড়নি শ্রক চাক্লত হরত পারর। 

নাগরিকত্ব ককড়ে কনওয়া হল এমন একফি প্রফরিয়া যাি 
মাধ্যড়ম যকু্তিাষ্ট্রীয় সিকাি একজন নাগরিকত্বপ্রাপ্ত 
নাগরিড়কি নাগরিকত্ব ককড়ে ফনড়ি পাড়ি।
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শুধুমাত্র নাগরিকত্ব-প্রাপ্ত নাগরিড়কিই নাগরিকত্ব ককড়ে কনওয়া কযড়ি 
পাড়ি। 

সরকার যুক্তরা্রে্রীয় আ্ালরত কদওয়াফন অথবা কিৌজদারি আইনি 
কাযদেরিরমর মাধ্রম িাগশরকত্ব দকরে দিওয়ার কাজ কররত পারর। 

িাগশরকত্ব দকরে দিওয়া সম্পরকদে ত মামলাগুক্ল মারকদে ি যুক্তরার্রের শবচার 
শবিাগ (U.S. Department of Justice)(DOJ) দ্ারা পশরচাক্লত হয়। 

কদওয়াফন মামলাসমহূ

সরকার যশ্ স্পষ্ট, প্রি্যয়জনক এেং দ্্যরকিহীন 

প্রমাড়ণি মাধ্যড়ম প্রতিপন্ন কিড়ি পাড়ি দয 

ব্তক্তনে অবেধভাড়ে অথবা োস্তে সি্য কগাপন 

কিা বা ইচ্াকৃি ির্য ভুলভাড়ে ে্যাখ্যা 

কিাি দ্ারা তার িাগশরকত্ব অজদে ি কররনিরলি 

তাহরল ব্তক্তনে দ্ওয়ানি মামলায় তার মারকদে ি 

িাগশরকত্ব হারারত পাররি।

কিৌজদারি মামলা

সরকার যশ্ যুতক্তসঙ্গি সড়দেহ ে্যিীি প্রমাণ 

কিড়ি পাড়ি দয ব্তক্তনে অবেধভাড়ে অথবা 

োস্তে সি্য কগাপন কিা বা ইচ্াকৃি ির্য 

ভুলভাড়ে ে্যাখ্যা কিাি দ্ারা তার িাগশরকত্ব 

অজদে ি কররনিরলি তাহরল ব্তক্তনে দ্ওয়ানি 

মামলায় তার মারকদে ি িাগশরকত্ব হারারত 

পাররি। 
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অবেধভাড়ে অজকি ন কিা

দকািও ব্তক্ত িাগশরকত্ব সংরিান্ত আবি্কতাগুক্ল 

পূরণ িা করা সর্বেও িাগরশকত্ব পাওয়ার প্রনরিয়ায় 

সিকাড়িি কাড়ে অসি্যভাড়ে উপথিাপন কড়িফেড়লন 

দয ততনি আবি্কতাগুক্ল পূরণ করররিি। 

িাগশরকত্ব দকরে দিওয়ার শ্রক চাক্লত হওয়ার জি্ 

এই অসত্ উপথিাপি ইচ্াকৃত হওয়ার প্ররয়াজি 

দিই।

কযমন, দকািও ব্তক্তর দরকর দ্ে  নিক্ দ্ে ষ্ট অরযাগ্ 

প্রমাণকারধী অপরারধর দরক দ্ে  থাকা সর্বেও ততনি তার 

িাগশরকত্ব লারির আরব্িপরত্র ্াশব কররত পাররি 

দয ততনি “উত্তম বিততক চশরত্র” সংরিান্ত আবি্কতা 

পূরণ করররিি।

িাগশরকত্ব দকরে দিওয়ার জি্ মারকদে ি শবচার শবিাগরক (U.S. Department of 
Justice) আ্ালরত প্রমাণ কররত হয় দয আপিার িাগরশকত্ব এই ততিনে উপারয়র 
দকািও একনে দ্ারা অজদে ি করা হরয়নিল:

োস্তে সি্য কগাপন কড়ি অজকি ন 
কিা

দকািও ব্তক্ত িাগশরকত্ব লারির প্রনরিয়ায় 

উড়দেশ্যমূলকভাড়ে ির্য কগাপন কিড়ল দসনে 

িাগশরকত্ব লারির দষিরত্র অরযাগ্ প্রমাণণত 

হওয়ার সম্ভবিারক আরও বানেরয় তুলরত পারর।

অতিবাসি এবং িাগরশকত্ব প্র্াি পশররেবা 

(INS)-এর তসদ্ান্ত গ্রহণরক প্রিাশবত কররত এই 

বাস্তব সরত্র অবি্ই “স্ািাশবক প্রবণতা” নিল।

ইচ্াকৃি োস্তে সি্য ভুলভাড়ে 
ে্যাখ্যা কিা

দকািও ব্তক্ত িাগরশকত্ব পাওয়ার সম্ভবিা আরও 

িাল করার জি্ তার িাগশরকত্ব লারির প্রনরিয়ায় 

উড়দেশ্যমূলকভাড়ে রেভ্ান্তিকি ির্য রদড়য়ড়েন।

INS-এর তসদ্ান্ত গ্রহণরক প্রিাশবত করার জি্ 

এই বাস্তব সরত্র অবি্ই “স্ািাশবক প্রবণতা” 

দথরক থাকরব।
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মিাদড়শকিি তভততিড়ি নাগরিকত্ব ককড়ে কনওয়া 

দকািও ব্তক্ত যশ্ তার িাগশরকত্ব লারির 10 বির আরগ পযদেন্ত বা 

িাগরশকত্ব লারির পরর পাঁচ বিররর মরধ্ কশমউনিস্ট পাতেদে , অি্ দকািও 

দোোক্লরেশরয়াি পাতেদে  বা মারকদে ি যুক্তরা্রে সরকাররর দ্ারা নিধদোশরত দকািও 

সন্তাসবা্ধী সংগঠরির সারথ যুক্ত থারকি তাহরল ততনি তার িাগশরকত্ব 

হারারত পাররি।

প্রেীণ ে্যতক্তি নাগরিকত্ব ককড়ে কনওয়া

দকািও ব্তক্ত যশ্ যরুদ্র সময় দসিাবাশহিধীরত কাজ করর থারকি এবং যশ্ পাঁচ 

বিররর মরধ্ INA § 329(c)-এর অধধীরি অসম্ািজিকিারব দসিাবাশহিধী 

দথরক শবতানেত হরয় থারকি তাহরল তার িাগশরকত্ব খাশরজ হরত পারর।

দকািও ব্তক্তরক যশ্ দসিাবাশহিধীরত অসম্ািজিকিারব বশহষ্ার করা 

হরয় থারক তাহরল দসই ব্তক্তর িাগশরকত্ব দকরে দিওয়ার সময় তার 

উত্তরাশধকারধীরা যশ্ মারকদে ি যুক্তরার্রের বাইরর দথরক থারকি তাহরল তারাও 

তার্র িাগরশককত্ব হারারত পাররি।
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নাগিরকত্ব ককড়ে কনওয়া হড়ল িা আমাি 
পরিোিড়ক উপি প্রভাে কিলড়ি পাড়ি রক?

অতিবাসি এবং জাতধীয়তা আইি (“INA”)-এর ধারা 340(d)-এর অধধীরি, 
উতিিারধকািীি অথদে হল সন্তাি বা স্ামধী/স্তধী, যারা অি্ দকািও ব্তক্তর সারথ থাকা 
সম্পরকদে র কাররণ িাগশরকত্ব লাি করররিি, িািা কয ে্যতক্তি কািড়ণ নাগরিকত্ব 
কপড়য়ড়েন যরদ কসই ে্যতক্তি নাগরিকত্ব ককড়ে কনওয়া হয় িাহড়ল িািাও িাড়দি 
নাগরিকত্ব হািাড়ি পাড়িন।

আ্ালত যশ্ মরি করর দয আপনি আপিার 

িাগশরকত্ব “অবেধভাড়ে অজকি ন কড়িড়েন” তাহরল 

আপনি আপিার মারকদে ি িাগশরকত্ব পাওয়ার আরগর 

শথিততরত নিরর দগরলও আপিার উত্তরাশধকারধীরা 

তার্র িাগশরকত্ব বজায় রাখরত পাররি। 

আ্ালত যশ্ মরি করর দয আপনি িাগশরকত্ব 

লাি করার জি্ োস্তে সি্য কগাপন কড়িড়েন বা 

ইচ্াকৃিভাড়ে ির্য ভুলভাড়ে ে্যাখ্যা কড়িড়েন 

তাহরল আপিার মাধ্রম আপিার দয উত্তরাশধকারধী 

িাগশরকত্ব দপরয়রিি তার িাগশরকত্বও দকরে দিওয়া 

হরত পারর। 

মড়ন িাখড়েন

অববধিারব অজদে ি করার শবেরয় INA-এর ধারা 

316(a)-দত উরলেখ করা আরি। এখারি বলা হরয়রি 

দয িাগরশকত্ব চাওয়া দযরকািও ব্তক্তরক অেশ্যই: 

• মারকদে ি যুক্তরার্রে বসবাস সম্পরকদে ত নিক্ দ্ে ষ্ট 

আবি্কতা পূরণ কররত হরব 

• বিততক চশরত্র িাল হরত হরব 

• মারকদে ি সংশবধািরক সম্াি কররত হরব

আপনি যশ্ এই আবি্কতাগুক্ল পূরণ িা কররি 

তাহরল আপনি িাগশরকত্ব লাি করার কযাগ্য 

নন। আপনি যশ্ আবি্কতাগুক্ল পূরণ িা 

কররও িাগশরকত্ব অজদে ি করর থারকি তাহরল দসই 

িাগশরকত্ব অবেধভাড়ে অজকি ন করা হরয়রি।
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নাগরিকত্ব ককড়ে কনওয়াি রেষয়ফি জফিল।

কযাগাড়যাগ Muslim Advocates 

কিান  (202) 897-2622
ইড়মল intake@muslimadvocates.org
ওড়য়ে muslimadvocates.org/action/report-discrimination

আপফন আপনাি এলাকাি খ্যািনামা অতভোসন অ্যািন্নকিি করড়ক আইফন 
পিামশকি ফনড়ি পাড়িন।

এই প্ারকরে দ্ওয়া এই তথ্ শুধুমাত্র শিষিামূলক উরদেরি্র জি্ এবং এনে অ্ােক্িদে-ক্ারয়ন্ট সম্পরকদে র অংি িয়। আপিার নিক্ দ্ে ষ্ট পশরশথিততরত 
উপযুক্ত আইনি পরামরিদের শবকল্প এনে িয়।


