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গভর্রন কোবি হ াকল

গভর্রন হ াকল র্বিিব ভভ ত
ন অবভিাসীম্বের তাম্বের অবভিাসর্ অিস্থা বরম্ব ার্ন
হুমবক হিম্বক রক্ষা করম্বত আইর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্

ওয়ার

আইর্টর্ (S.343-A/A.3412-A) অর্ে হকাম্বর্া িেক্তির অবভিাসর্ অিস্থা বরম্ব ার্ন করার
হুমবক প্রোর্কারী িেক্তির বিরুম্বে অর্োয় োবি িা িলপ্রম্বয়াম্বগর আইবর্ মার্েণ্ড প্রম্বয়াগ
করম্বি
গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ (S.343-A/A.3412-A) আইর্টি স্বাক্ষর ক্করকের্ যা হক্াকর্া ব্যক্তির
অথভব্াসর্ অব্স্থা থরক ািন ক্রার থব্কেষ থক্েু হুমথক্কক্ থর্উ ইয়কক্নর আইকর্র অধীকর্ অর্যায়
দাথব্ ব্া ব্লপ্রকয়াগ থ কসকব্ হেথিথব্র্যাস ক্কর। ব্র্নমাকর্ হক্াকর্া ব্যক্তির অথভব্াসর্ অব্স্থা
থরক ািন ক্রার হুমথক্কক্ েম াচার ও হযৌর্ াচারমূলক্ ঘির্ার হক্ষকে অ রাধ থ কসকব্ গিয
ক্রা যাকব্, থক্ন্তু ূকব্ এটিকক্
ন
সম্ভাব্য অর্যায় দাথব্ ব্া ব্লপ্রকয়াগ অ রাধ থ কসকব্ থব্কব্চর্া ক্রা
য়থর্।
"থর্উ ইয়ক্ন ব্হু প্রজকের অথভব্াসীকদর ক্ক ার থরেম ও সঙ্ককের মাধযকম গকে উক কে, এব্ং
হয মার্ুষগুথল থর্কজকদর ও র্াকদর থরব্াকরর জর্য উন্নর্র্র জীব্র্ গোর হচষ্টা ক্রকে,
আমাকদরকক্ র্াকদর সা াযয ক্রকর্ কব্," গভর্রন হ াকল িম্বলর্।"আইর্টি অথভব্াসর্ অব্স্থার
ক্ারকি অর্যায় দাথব্ ব্া ব্ল প্রকয়াগক্ারী খারা
ক্ষ হিকক্ হিকক্ থর্উ ইয়ক্নব্াসীকক্ সুরথক্ষর্
রাখকব্, এব্ং থর্চ হুমথক্ ও ভীথর্প্রদের্ন হিকক্ আমাকদর হেিকক্ আকরা থর্রা দ ক্রকব্।"
থব্লটির ফকল প্রথসথক্উের্ এখর্ েম ব্া হযৌর্ াচাকরর সাকি সংথিষ্ট র্া কলও হক্াকর্া ব্যক্তিকক্
থিক াকিন ের্ প্রক্তিয়া শুরু ক্রার হুমথক্ থদকয় ব্ল্যাক্কমইল ক্রার জর্য প্রথসথক্উি ক্রকর্ ারকব্।
ক্যাথলকফাথর্য়া,
ন ক্কলারাকিা, মযাথরলযান্ড এব্ং ভাক্তজথন র্য়াকর্ও এক্ই ধরকির ব্যব্স্থা প্রিীর্ কয়কে
এব্ং এই আইর্টি দয াব্থলক্ থলিারথে ইর্থেটিউকির (The Public Leadership Institute)
সু াথরেক্ৃর্ "থপ্রকভন্ট এক্সিের্ন অফ ইথমগ্র্যান্টস অযাক্ট (Prevent Extortion of Immigrants
Act)" েীষক্
ন মকিল আইকর্র থভথিকর্ হলখা কয়কে।
বসম্বর্র্র আর্া এম. কা লার্ িম্বলর্, "থর্কজর হদকের থব্ দ হিকক্ ালাকর্া র্থি ব্থ ভূ র্
ন
এক্জর্ অথভব্াসীর জর্য, ইথমকগ্র্ের্ অযান্ড ক্ােমস এর্কফাসকমকন্ট
ন
(Immigration and
Customs Enforcement, ICE) থরক াকিন ি ওয়া মৃর্ুযদকের সাথমল, থক্ন্তু দুুঃখজর্ক্ভাকব্ অকর্ক্
হব্থে সংখযক্ মার্ুষ আমাকদর এই হব্থে দুব্লন প্রথর্কব্েীকদর প্রথর্ হক্াকর্াভাকব্ অর্যায় দাথব্
ক্রার জর্য র্াকদর অথভব্াসর্ অব্স্থার হুমথক্ প্রদার্ ক্রার মাধযকম র্াকদর হিকক্ সুথব্ধা থর্কর্

চায়। ব্হুথদর্ আকগ ওয়া উথচর্ থেল এমর্ এই ব্যব্স্থা প্রিীর্ ক্কর, আমরা অর্যায় দাথব্ ও
ব্লপ্রকয়াগ সংিান্ত আইর্ উন্নর্ ক্রথে যাকর্ এটি থর্ক্তির্ ক্রা যায় হয অথভব্াসী থর্উ
ইয়ক্নব্াসীরা এমর্ থর্চ হুমথক্র জর্য দুব্লন কয় িাক্কব্ র্া। আথম এই সমসযা সমাধাকর্ র্ার
অংেীদাথরকের জর্য অযাকসম্বথলকমম্বার হসালাকজকসর প্রথর্ এব্ং আমাকদর সম্প্রদায়সমূ কক্
থর্রা দ ও সুরথক্ষর্ রাখা থর্ক্তির্ ক্রার জর্য গভর্রন হ াক্কলর প্রথর্ অর্যন্ত ক্ৃর্জ্ঞ।"
অোম্বসেবলম্বমোর বমম্বেল বস. হসালাম্বেস িম্বলর্, "র্থিব্থ ভূ র্
ন থর্উ ইয়ক্নব্াসীকদর, যারা
সম্ভব্র্ আমাকদর হেকির সব্কিকক্ দুব্লন ব্াথসন্দা, সুরক্ষা প্রদাকর্ থর্উ ইয়কক্নর চলমার্ প্রকচষ্টার
হক্ষকে আইর্টি এক্টি র্র্ু র্ সূচর্া ক্রকলা। এই অথর্ জরুথর সংকোধর্কক্ আইর্ থ কসকব্ স্বাক্ষর
ক্রার জর্য আথম গভর্রন হ াক্লকক্ ধর্যব্াদ জার্াই, এটি থর্উ ইয়কক্নর র্থিব্থ ভূ র্
ন
অথভব্াসীকদর অর্যায় দাথব্ ও ব্লপ্রকয়াগ হিকক্ রক্ষা ক্রকব্। থর্কজর থরব্াকরর খাদয সংস্থার্
ক্রা এব্ং র্াকদর সন্তার্কদর আকরা ভাকলা জীব্র্ প্রদাকর্ প্রকচষ্টারর্ থর্উ ইয়ক্নব্াসীর জর্য অব্াধ
থিক াকিন েকর্র হুমথক্ খুব্ই ক্ষথর্ক্র, এব্ং আমরা আজকক্ এব্ং সব্দা
ন র্াকদর াকে িাক্কব্া।"
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