নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া
সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকা

এই প্যাকেটে দেওয়া এই তথ্য শুধুমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের জন্য এবং এটি অ্যাটর্নি-ক্লায়েন্ট
সম্পর্কে র অংশ নয়। আপনার নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে উপযুক্ত আইনি পরামর্শের বিকল্প এটি নয়।

নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার
মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার একজন নাগরিকত্বপ্রাপ্ত
নাগরিকের নাগরিকত্ব কেড়ে নিতে পারে।

নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া অভিবাসীরা তাদের মার্কি ন
নাগরিক হওয়ার আগের স্থিতিতে ফিরে যাবেন।
• উদাহরণ স্বরূপ: অভিষ্ঠ নাগরিক যদি একজন বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা (LPR)
হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি আবার LPR হবেন।
• কিন্তু: নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া অভিবাসীর যদি বৈধ স্থিতি না থাকে বা
তিনি যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন ক�োনও অপরাধমূলক কাজে
যুক্ত হয়ে থাকেন তাহলে প্রক্রিয়াটি নির্বাসনের দিকে চালিত হতে পারে।

2

শুধুমাত্র নাগরিকত্ব-প্রাপ্ত নাগরিকেরই নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া যেতে
পারে।
সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে দেওয়ানি অথবা ফ�ৌজদারি আইনি
কার্যক্রমের মাধ্যমে নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার কাজ করতে পারে।
নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া সম্পর্কি ত মামলাগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার
বিভাগ (U.S. Department of Justice)(DOJ) দ্বারা পরিচালিত হয়।

দেওয়ানি মামলাসমূহ

ফ�ৌজদারি মামলা

সরকার যদি স্পষ্ট, প্রত্যয়জনক এবং দ্ব্যর্থহীন

সরকার যদি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ ব্যতীত প্রমাণ

প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিপন্ন করতে পারে যে

করতে পারে যে ব্যক্তিটি অবৈধভাবে অথবা

ব্যক্তিটি অবৈধভাবে অথবা বাস্তব সত্য গ�োপন

বাস্তব সত্য গ�োপন করা বা ইচ্ছাকৃ ত তথ্য

করা বা ইচ্ছাকৃ ত তথ্য ভু লভাবে ব্যাখ্যা

ভু লভাবে ব্যাখ্যা করার দ্বারা তার নাগরিকত্ব

করার দ্বারা তার নাগরিকত্ব অর্জন করেছিলেন

অর্জন করেছিলেন তাহলে ব্যক্তিটি দেওয়ানি

তাহলে ব্যক্তিটি দেওয়ানি মামলায় তার মার্কিন

মামলায় তার মার্কিন নাগরিকত্ব হারাতে

নাগরিকত্ব হারাতে পারেন।

পারেন।
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নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার জন্য মার্কিন বিচার বিভাগকে (U.S. Department of
Justice) আদালতে প্রমাণ করতে হয় যে আপনার নাগরকিত্ব এই তিনটি উপায়ের
ক�োনও একটি দ্বারা অর্জন করা হয়েছিল:

ক�োনও ব্যক্তি নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আবশ্যকতাগুলি

বাস্তব সত্য গ�োপন করে অর্জ ন
করা

পূরণ না করা সত্ত্বেও নাগরকিত্ব পাওয়ার প্রক্রিয়ায়

ক�োনও ব্যক্তি নাগরিকত্ব লাভের প্রক্রিয়ায়

সরকারের কাছে অসত্যভাবে উপস্থাপন করেছিলেন

উদ্দেশ্যমূলকভাবে তথ্য গ�োপন করলে সেটি

যে তিনি আবশ্যকতাগুলি পূরণ করেছেন।

নাগরিকত্ব লাভের ক্ষেত্রে অয�োগ্য প্রমাণিত

অবৈধভাবে অর্জ ন করা

হওয়ার সম্ভবনাকে আরও বাড়িয়ে তু লতে পারে।
নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার দিকে চালিত হওয়ার জন্য
এই অসত্য উপস্থাপন ইচ্ছাকৃ ত হওয়ার প্রয়�োজন

অভিবাসন এবং নাগরকিত্ব প্রদান পরিষেবা

নেই।

(INS)-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করতে এই
বাস্তব সত্যের অবশ্যই “স্বাভাবিক প্রবণতা” ছিল।

যেমন, ক�োনও ব্যক্তির রেকর্ডে নির্দিষ্ট অয�োগ্য
প্রমাণকারী অপরাধের রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও তিনি তার

ইচ্ছাকৃ ত বাস্তব সত্য ভুলভাবে
ব্যাখ্যা করা

নাগরিকত্ব লাভের আবেদনপত্রে দাবি করতে পারেন
যে তিনি “উত্তম নৈতিক চরিত্র” সংক্রান্ত আবশ্যকতা
পূরণ করেছেন।

ক�োনও ব্যক্তি নাগরকিত্ব পাওয়ার সম্ভবনা আরও
ভাল করার জন্য তার নাগরিকত্ব লাভের প্রক্রিয়ায়
উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়েছেন।
INS-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করার জন্য
এই বাস্তব সত্যের অবশ্যই “স্বাভাবিক প্রবণতা”
থেকে থাকবে।
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মতাদর্শের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া
ক�োনও ব্যক্তি যদি তার নাগরিকত্ব লাভের 10 বছর আগে পর্যন্ত বা
নাগরকিত্ব লাভের পরে পাঁচ বছরের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি , অন্য ক�োনও
ট�োটালিটেরিয়ান পার্টি বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দ্বারা নির্ধারিত ক�োনও
সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকেন তাহলে তিনি তার নাগরিকত্ব
হারাতে পারেন।

প্রবীণ ব্যক্তির নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া
ক�োনও ব্যক্তি যদি যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে কাজ করে থাকেন এবং যদি পাঁচ
বছরের মধ্যে INA § 329(c)-এর অধীনে অসম্মানজনকভাবে সেনাবাহিনী
থেকে বিতাড়িত হয়ে থাকেন তাহলে তার নাগরিকত্ব খারিজ হতে পারে।
ক�োনও ব্যক্তিকে যদি সেনাবাহিনীতে অসম্মানজনকভাবে বহিষ্কার করা
হয়ে থাকে তাহলে সেই ব্যক্তির নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার সময় তার
উত্তরাধিকারীরা যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থেকে থাকেন তাহলে তারাও
তাদের নাগরকিকত্ব হারাতে পারেন।
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নাগরকিত্ব কেড়ে নেওয়া হলে তা আমার
পরিবারকে উপর প্রভাব ফেলতে পারে কি?
অভিবাসন এবং জাতীয়তা আইন (“INA”)-এর ধারা 340(d)-এর অধীনে,
উত্তরাধিকারীর অর্থ হল সন্তান বা স্বামী/স্ত্রী, যারা অন্য ক�োনও ব্যক্তির সাথে থাকা
সম্পর্কে র কারণে নাগরিকত্ব লাভ করেছেন, তারা যে ব্যক্তির কারণে নাগরিকত্ব
পেয়েছেন যদি সেই ব্যক্তির নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হয় তাহলে তারাও তাদের
নাগরিকত্ব হারাতে পারেন।

আদালত যদি মনে করে যে আপনি আপনার

মনে রাখবেন

নাগরিকত্ব “অবৈধভাবে অর্জ ন করেছেন” তাহলে

অবৈধভাবে অর্জন করার বিষয়ে INA-এর ধারা

আপনি আপনার মার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়ার আগের

316(a)-তে উল্লেখ করা আছে। এখানে বলা হয়েছে

স্থিতিতে ফিরে গেলেও আপনার উত্তরাধিকারীরা

যে নাগরকিত্ব চাওয়া যেক�োনও ব্যক্তিকে অবশ্যই:

তাদের নাগরিকত্ব বজায় রাখতে পারেন।

• মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস সম্পর্কি ত নির্দিষ্ট
আবশ্যকতা পূরণ করতে হবে

আদালত যদি মনে করে যে আপনি নাগরিকত্ব

• নৈতিক চরিত্র ভাল হতে হবে

লাভ করার জন্য বাস্তব সত্য গ�োপন করেছেন বা

• মার্কিন সংবিধানকে সম্মান করতে হবে

ইচ্ছাকৃ তভাবে তথ্য ভু লভাবে ব্যাখ্যা করেছেন
তাহলে আপনার মাধ্যমে আপনার যে উত্তরাধিকারী

আপনি যদি এই আবশ্যকতাগুলি পূরণ না করেন

নাগরিকত্ব পেয়েছেন তার নাগরিকত্বও কেড়ে নেওয়া

তাহলে আপনি নাগরিকত্ব লাভ করার য�োগ্য

হতে পারে।

নন। আপনি যদি আবশ্যকতাগুলি পূরণ না
করেও নাগরিকত্ব অর্জন করে থাকেন তাহলে সেই
নাগরিকত্ব অবৈধভাবে অর্জ ন করা হয়েছে।
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নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার বিষয়টি জটিল।
য�োগায�োগ Muslim Advocates
ফ�োন		
ইমেল
ওয়েব

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

আপনি আপনার এলাকার খ্যাতনামা অভিবাসন অ্যাটর্নির থেকে আইনি
পরামর্শ নিতে পারেন।

এই প্যাকেটে দেওয়া এই তথ্য শুধুমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের জন্য এবং এটি অ্যাটর্নি-ক্লায়েন্ট সম্পর্কে র অংশ নয়। আপনার নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে
উপযুক্ত আইনি পরামর্শের বিকল্প এটি নয়।
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