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বিপার্ন ম্বমন্ট অফ হ ামলোন্ড বিবকউবরটির (DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY) 
বিদ্ধান্ত অর্ুযায়ী বর্উ ইয়কন িািীম্বেরম্বক ট্রাম্বেি ট্রাম্বভলার হপ্রাগ্রাম (TRUSTED TRAVELER 

PROGRAM) হেম্বক বর্বিদ্ধ করার ফম্বল হকন্দ্রীয় িরকাম্বরর বিরুম্বদ্ধ আোলম্বে অবভম্বযাগ করার 
িাগ্র  িেক্ত কম্বরম্বের্ গভর্নর কুউম্বমা  

  
ট্রাম্প প্রোিম্বর্র রাজনর্বেকভাম্বি অর্ুম্বপ্রবরে বর্ম্বিধাজ্ঞার্ বর্উ ইয়ম্বকন র বগ্রর্ লাইর্ আইম্বর্র 
(Green Light Law) িরািবর প্রবেফল যা রাষ্ট্রীয় অবভিাির্ িংস্থাগুম্বলাম্বক বিপার্ন ম্বমন্ট অফ 

হমার্র হভব কলম্বির (Department of Motor Vehicles, DMV) উপাত্ত উপলভে করা হেম্বক বিরে 
কম্বর  

  
  
ডিপার্ট মেন্ট অফ হ ােল্যান্ড ডিডিউডিটিি ডিদ্ধান্ত অনযুায়ী ডনউ ইয়িট বািীমেিমি ট্রামেি ট্রামেল্াি 
হরাগ্রাে হেমি ডনডিদ্ধ িিাি ফমল্ আজ হিন্দ্রীয় িিিামিি ডবরুমদ্ধ োেল্া িিাি অডেরায় বযক্ত 
িমিমেন গেনটি অযানু্ড্র এে. কুউমো। জনু 17, 2019 এ, গেনটি কুউমো ডগ্রন ল্াইর্ আইন স্বাক্ষি 
িমিডেমল্ন অডনবডিত অডেবািীমেি ডনউ ইয়মিট ি চাল্মিি ল্াইমিমেি জনয আমবেন িিমত, এবং 
িাষ্ট্রীয় অডেবািন িংস্থাগুমল্ামি ডিপার্ট মেন্ট অফ হোর্ি হেড িল্মিি হির্া উপল্েয িিা হেমি 
ডবিত িাখমত। ট্রাম্প রশািমনি িাজননডতি উমেশযরম াডেত ডনমিধাজ্ঞা ডনউ ইয়মিট ি ডগ্রন ল্াইর্ 
আইমনি রতযক্ষ রডতমশাধ গ্র  । অনযানয হতিটি িাজয এবং ডিডিক্ট অফ িল্ডিয়ামত ডগ্রন ল্াইর্ 
আইন িময়মে, তমব ডনউ ইয়িট  এিোত্র িাজয যা এই রশািন িততট ি রডতমশাধ হনওয়াি জনয 
ল্ক্ষযবস্তু  ময়মে।  
  
ডনউ ইয়মিট ি অযার্ডনট হজনামিল্ হল্টিডশয়া হজেি োেল্াটি ল্ড়মবন, ডবতিট  িিমব হয হফিামিল্ 
ডিপার্ট মেন্ট অফ হ ােল্যান্ড ডিডিউডিটি ডনউ ইয়মিট ি িাবটমেৌে অনাক্রেযতা ল্ঙ্ঘন িমিমে, 
আোমেি বাডিন্দামেিমি িোন িুিক্ষা রোন িিমে না এবং এিটি হস্বচ্ছামিবী এবং হিৌতুিপূ টোমব 
আচি  িিমে যা িেস্ত ডনউ ইয়িট বািীি অডধিাি এবং িুমযাগগুডল্ অস্বীিাি িমি। হল্টিডশয়া 
হজেি ডনউ ইয়মিট ি ডগ্রন ল্াইর্ আইমনি বাাঁধাগুমল্া হেমিও িক্ষা িমি চমল্মেন।  
  
"বাি বাি হরডিমিন্ট ট্রাম্প এবং তাি ওয়াডশংর্মনি িেেটিিা যখনই িম্ভব তামেি ডবপজ্জনি এবং 
ডবোজনেূল্ি িম্পােয িাযটাবল্ীি িামে তাল্ ডেডল্ময় চল্া রতযাখযান িিাি জনয শাডস্ত ড িামব ডনউ 
ইয়িট  এবং অনযানয ব্লু হের্গুমল্ামি আঘাত িিাি োত্রা োডড়ময় হগমে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "হ ােল্যান্ড ডিডিউডিটি ডবোমগি ট্রামেি ট্রামেল্াি হরাগ্রাে হেমি ডনউ ইয়িট বািীমি ডনডিদ্ধ 



 

 

িিাি ডিদ্ধান্ত আিও এিটি উো ি  এই রশািমনি আইমনি শািমনি অিম্মান, অডত-পক্ষপাতেূল্ি 
িাজনীডত এবং অনযায় োবী বযব ামিি। িাজননডতিোমব অনুরাড ত এই ডনমিধাজ্ঞাি হিানও 
হযৌডক্তি ডেডি হনই,এবং আেিা হিন্দ্র িিিািমি ডনউ ইয়মিট ি িাজননডতি িুডবধা ততিীমত 
অিুডবধা িিা হেমি ডবিত িাখমত আইনী পেমক্ষপ ডনডচ্ছ।"  
  
"এটি িাজননডতি রডতমশাধ, ি জ ও িিল্ এবং হরডিমিন্ট যখন ডনউ ইয়িট মি তাি জাডতগত 
তবিমেযি নীডতোল্াি ডবপমক্ষ োাঁড়মনাি জনয শাডস্ত ডেমত চান, তখনও আেিা ডপেপা  মবা না," 
অোর্বর্ন হজর্াম্বরল হজমি িম্বলর্। "আেিা ডনউ ইয়িট  িামজযি বাডিন্দামেি অনুপযুক্ত ল্ক্ষযবস্তু 
িিাি জনয ট্রাম্প রশািমনি ডবরুমদ্ধ আইনানুগ বযবস্থা হনওয়াি এবং োেল্া িিাি পডিিল্পনা 
ডনময়ডে। এই নতুন নীডতটি ভ্রে িািী, শ্রডেি, বাড জয এবং আোমেি অেটনীডতমত হনডতবাচি 
রোব হফল্মব, িুতিাং আেিা তাি রাক্তন এল্ািাি ডবরুমদ্ধ হরডিমিমন্টি কু্ষদ্রতি যুমদ্ধি ডবরুমদ্ধ 
ল্ড়াই িিব। আেিা ডনউ ইয়িট বািীমেি হিানও িততট ত্ববােী েবুতটি দ্বািা ল্ক্ষযবস্তু  ওয়াি বা 
উৎপীডড়ত িিাি অনুেডত হেব না।"  
  
Global Entry, SENTRI, NEXUS এবং FAST-ি  ট্রামেি ট্রামেল্াি হরাগ্রাে, ডবোনবন্দি এবং 
আন্তজট াডতি িীোন্তগুডল্মত ি জিাধয পে বযব াি িমি যুক্তিামষ্ট্র পূবট-অনুমোডেত ভ্রে িািীমেি 
রমবমশি িুডবধামেট। ডিপার্ট মেন্ট অফ হ ােল্যান্ড ডিডিউডিটিি ডনমিধাজ্ঞাি অধীমন, ডনউ ইয়িট  
িামজযি বাডিন্দািা আি োডিট ন িােেি এযান্ড বিট াি ট্রামেি ট্রামেল্াি হরাগ্রামেি (U.S. 
Customs and Border Protection Trusted Traveler Programs) িেিযপমেি জনয আমবেন বা 
িেিযপে নবায়ন িিমত পািমবন না। এই জাতীয় িাযটক্রেগুমল্া ডিপার্ট মেন্ট অফ হ ােল্যান্ড 
ডিডিউডিটি দ্বািা পডিচাডল্ত  য় যািা স্বতন্ত্রোমব পডিচয় এবং নাগডিিত্ব যাচাই িমি, এবং এই 
জাতীয় অনূক্রমেি জনয DMV-ি উপাি এবং তেয রময়াজন  য় না।  
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