
রিটার্ নিং রিরিডেন্ট আডেদ্কািীডদি জ্য প্রশ্নমালা  

যদি আপদি যুক্তরাষ্ট্রের বাইষ্ট্রর এক বছষ্ট্ররর কম সময় ধষ্ট্রর থেষ্ট্রক োষ্ট্রকি, এবং যদি আপদি এদিষ্ট্রয়ি থরজিষ্ট্রেশি 

দরদসপ্ট কার্ড (গ্রীি কার্ড) থেষ্ট্রক োষ্ট্রক, তাহষ্ট্রি শুধমুাত্র ঐ কার্ড এবং ববধ পাসষ্ট্রপাষ্ট্রটডর দিদিষ্ট্রতই আপদি যুক্তরাষ্ট্রে 

আবার প্রষ্ট্রবশ করষ্ট্রত পারষ্ট্রবি। 

 

যুক্তরাষ্ট্রের অদিবাসি আইি ও দবদধ-দবধাি অিুযায়ী এদিষ্ট্রয়ি থরজিষ্ট্রেশি দরদসপ্ট কার্ডধারী বযজক্তষ্ট্রক এক বছষ্ট্ররর 

থবদশ সময় ধষ্ট্রর যুক্তরাষ্ট্রে অিপুদিদত শুরু হওয়ার আষ্ট্রেই যুক্তরাষ্ট্রে প্রষ্ট্রবশ করষ্ট্রত হষ্ট্রব। আইি অিুযায়ী এদিষ্ট্রয়ি 

থরজিষ্ট্রেশি দরদসপ্ট কাষ্ট্রর্ডর ববধতার থময়াি বৃজির থকাি দবধাি িাই।   

 

যদি আপদি যুক্তরাষ্ট্রের বাইষ্ট্রর এক িাোষ্ট্রে এক বছর বা তারও থবদশ সময় ধষ্ট্রর োষ্ট্রকি তাহষ্ট্রি আপদি দরটাদি ডং 

থরদসষ্ট্রর্ন্ট  দিসার িিয আষ্ট্রবিি করার থযােয হষ্ট্রবি। এই থেষ্ট্রত্র আপিার এই ময ডািার িাদবিার হওয়ার দবষয়টট 

দিধ ডারণ করার িিয দিষ্ট্রের প্রশ্নগুদি যতটা পূণ ডাঙ্গিাষ্ট্রে উির থিয়া যায় থসিাষ্ট্রব দিি: 

 

এখাড্ রকছু রলখডে্ ্া 

 

কিসযুিার শাখা, যুক্তরাে িূতাবাস               অিুষ্ট্রমািি করা হি / অিুষ্ট্রমািি করা হি িা 
 

 

তাদরখ:                     কিসযুিার অদিস 

 

 

১. আপিার সম্পণূ ড িাম, িন্ম তাদরখ এবং িন্মিাি------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

২. দক দক কারষ্ট্রণ আপদি যুক্তরাে থছষ্ট্রেদছষ্ট্রিি?---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৩. থশষবার টিক থকাি তাদরষ্ট্রখ যুক্তরাে থছষ্ট্রে দেষ্ট্রয়দছষ্ট্রিি?---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৪. থশষবার যুক্তরাে ছাোর সময় কতদিি দবষ্ট্রিষ্ট্রশ োকষ্ট্রবি বষ্ট্রি পদরকল্পিা কষ্ট্ররদছষ্ট্রিি?----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৫. থকি আপদি যুক্তরাষ্ট্রের বাইষ্ট্রর এক বছষ্ট্ররর থবদশ সময় ধষ্ট্রর অবিাি কষ্ট্ররষ্ট্রছি?----------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



৬. আপিার কাষ্ট্রছ দক এদিষ্ট্রয়ি থরজিষ্ট্রেশি দরদসপ্ট কার্ড (গ্রীি কার্ড) আষ্ট্রছ?   হযা াঁ    িা   

     এদিষ্ট্রয়ি দিবন্ধি িম্বর: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

৭. যুক্তরাে থছষ্ট্রে আসবার সময় আপদি দক অদিবাসি ও িােদরকতা সাদিডস দবিাে থেষ্ট্রক পুিঃপ্রষ্ট্রবশ অিমুদতপত্র 

দিষ্ট্রয়দছষ্ট্রিি (সািা রংষ্ট্রয়র পাসষ্ট্রপাটড আকাষ্ট্ররর একটট থছাট পুজিকা)?    হযা াঁ    িা   

৮. বাংিাষ্ট্রিষ্ট্রশ আপিার থকাি থকাি আত্মীয় আষ্ট্রছ?----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

৯. থশষবার যুক্তরাে থেষ্ট্রক েষ্ট্রি আসবার আষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রে কতদিি দছষ্ট্রিি? ------------------------------------------ 

এ সময় দক একিাোষ্ট্রে থেষ্ট্রকষ্ট্রছি, িাদক অিপুদিদতর কারষ্ট্রণ আপিার দিরদবজিন্ন বসবাস দবদিত হষ্ট্রয়ষ্ট্রছ? বযাখযা  

করুি।-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

১০. যুক্তরাষ্ট্রে আপিার থকাি থকাি আত্মীয় োষ্ট্রকি? ---------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

১১. আপিার এমি থকাি আত্মীয় আষ্ট্রছি যারা যকু্তরাষ্ট্রের িােদরক?   হযা াঁ    িা   

১২.যুক্তরাষ্ট্রে আপদি দক দক সম্পষ্ট্রির মাদিক?----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

১৩. যুক্তরাষ্ট্রের বাইষ্ট্রর অবিাি করার সময় আপদি দক যুক্তরাষ্ট্রের অিযন্তরীণ থরষ্ট্রিদিউ সাদিডস অদিষ্ট্রস আয়কর 

িমা দিষ্ট্রয়ষ্ট্রছি?   হযা াঁ    িা   যদি হযা াঁ হয়, তাহষ্ট্রি কখি?------------------------------------ 

১৪. এ সময় থকি যুক্তরাষ্ট্রে দিরষ্ট্রত োষ্ট্রিি?------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

১৫. দিষ্ট্রর এষ্ট্রস যুক্তরাষ্ট্রে কতদিি োকার পদরকল্পিা করষ্ট্রছি?------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

১৬. যদি দরটাদি ডং থরদসষ্ট্রর্ন্ট দপটটশি অিুষ্ট্রমািি করা হয় তাহষ্ট্রি আিমুাদিক থকাি সমষ্ট্রয়র মষ্ট্রধয আপদি যুক্তরাষ্ট্রে 

দিষ্ট্রর আসার পদরকল্পিা করষ্ট্রছি?-----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

১৭. থক আপিার সাষ্ট্রে যকু্তরাষ্ট্রে আসষ্ট্রবি?------------------------------------------------------------------------- 

১৮. যুক্তরাষ্ট্রের অদিবাসি দিসা দিষ্ট্রয় প্রেষ্ট্রম আপদি যুক্তরাষ্ট্রের িায়ী থরদসষ্ট্রর্ন্ট এদিষ্ট্রয়ি ময ডািা িাি কষ্ট্ররষ্ট্রছি - 

িাদক যুক্তরাষ্ট্রে আপিার থেটাস এর্িাে কষ্ট্রর এটট থপষ্ট্রয়ষ্ট্রছি?----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

১৯. থকাি আত্মীষ্ট্রয়র িাষ্ট্রম আপদি থকাি দিসা আষ্ট্রবিি িাদখি কষ্ট্ররষ্ট্রছি দক? যদি তাই হষ্ট্রয় োষ্ট্রক তাহষ্ট্রি কখি এবং 

কার িিয? ( তাষ্ট্রির সম্পণূ ড িাম, এবং িন্ম তাদরখ ও িন্মিাষ্ট্রির িাম দিখুি )  --------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

২০. আপিার সম্পণূ ড িাম এবং বতডমাি টিকািা দিখুি---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 

0 

0 

0 


