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ব্রংক্স এর অবভিাসী বিতাম্বক গভর্নর কুওম্বমার ক্ষমা প্রদেনর্  

  

ব্রংম্বক্সর িািা বসল্লাহম্বক ক্ষমার আম্বদে জাবর করা হয় বিবর্ দে িছম্বররও বিবে সময় আম্বগ 

সংঘটিত বছাটখাট, অবহংস অিরাম্বের বভবিম্বত আসন্ন িবহষ্কাম্বরর মুম্বখামুবখ  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওম া আজ পাাঁচ র্াবালক সন্তামর্র এক পপতার প্রপত ক্ষ ার আমেশ জাপর কমরমের্ পিপর্ 10 

বেমররও ববপশ স য় ধমর স ামজ অ্বোর্ বরমে চমলমের্ এবং অ্পরাধ ুক্ত পেমলর্ পকন্তু বতন  ামর্ বেডামরল 

সরকার কততন ক বপিষ্কার িমত িামের্। জর্াব পসল্লাি 22 বের বয়মস, গাপিয়া বেমক একজর্ পর্পীড়ক পপতার 

কাে বেমক পাপলময় এবং অ্র্য সবার  ত আম পরকায় উন্নত ভপবষ্যত গড়ার আশায় িকু্তরামে অ্পভবাসী িময় 

আমসর্। পতপর্ একজর্ আম পরকার্ র্াগপরকমক পবময় কমরর্ এবং বতন  ামর্ পাাঁচ সন্তামর্র জর্ক। বিমিতু পতপর্ 

এই বেমশ একজর্ পিনটক পিমসমব এমসপেমলর্, পতপর্ কাজ করার এবং লাইমসন্স বযতীত কাপড় পবপি এবং 
সরবরাি করার অ্র্ু পতপ্রাপ্ত পেমলর্ র্া এবং একাপধক পর্চু  ামর্র ববআইপর্ কাজ ও অ্পরামধর জর্য অ্পভিকু্ত 

ির্। পরবতীমত পতপর্ একজর্ কুপল পিমসমব কাজ পার্, িা পতপর্ 15 বের ধমর কমরমের্ এবং 15 বের ধমর কর 

প্রোর্ কমরমের্।  

  

"বপ্রপসমডন্ট ট্রাম্প অ্পভবাসীমের বাইমর রাোর উমেমশয বেয়াল পর্ নাণ পর্ময় আেন্ন, পকন্তু পর্উ ইয়কন  পপরবার 

জামর্ বি এর ববপচত্র্যই আ ামের শপক্ত", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্, "স মবের্া এবং র্যায়পবচার এম্পায়ার 

বেমটর র্ীপত এবং জর্াব পসল্লাি পাাঁচ সন্তামর্র জর্ক পিপর্ তার পপরবামরর সামে োকার অ্পধকার রামের্।"  

  

জর্াব পসল্লাি পর্মেনশর্া ব াতামবক 17 বের ধমর কমর আসা একটি বর্প পিক ইউ.এস. ইপ মেশর্ এন্ড কাে স 

এর্মোসনম ন্ট (Immigration and Customs Enforcement, ICE) অ্যাপময়ন্টম মন্ট িাপজরা বেওয়ার পর 

জার্ুয়াপর বেমক কারারুদ্ধ আমের্। পতপর্ পকয়াপর্ন, পর্উ জাপসনর িাডসর্ কামরকশর্াল েযাপসপলটিমত (Hudson 

Correctional Facility) কারাবদ্ধ আমের্ এবং সম্প্রপত পর্উ ইয়মকন  ক্ষ া প্রেশনমর্র জর্য আমবের্ 

জাপর্ময়মের্। বেব্রুয়াপরর বশমষ্ তামক সপরময় বর্য়া পর্ধনাপরত িওয়ার পর, বেডামরল পডপিক্ট বকামটন  এক 

জরুপর আমবেমর্র বপ্রপক্ষমত তার বপিষ্কার স্থপগত রাো িয়। পতপর্ এরপর এই আোলমত িাপজরা বেমবর্ শুিবার 

িের্ পতপর্ এই ক্ষ ামক েপলল পিমসমব উপস্থাপর্ করমত পারমবর্ বির্ তার বপিষ্কার স্থপগত অ্বস্থামতই রাো িয়। 

িপে আোলত জর্াব পসল্লাির পমক্ষ রায় বের্ তািমল এই ক্ষ ার সািামিয পতপর্ অ্োিযতার োপবতযাগ (waiver 

of inadmissibility) এর জর্য আমবের্ করমত পারমবর্ িা তার অ্পসারণ িওয়ামক পচরপেমর্র জর্য রুমে পেমব 

এবং তার স্ত্রী, পিপর্ একজর্  াপকন র্ র্াগপরক, এর  াধযম  তামক র্াগপরক পিমসমব স্বীকত পত পাওয়ার সুমিাগ কমর 

পেমব।  

  

বহক্টর বিগুম্বয়রা, বপ্রবসম্বেন্ট, 32BJ SEIU িম্বলর্, "আ রা গভর্নর কুওম ামক সাধুবাে জার্াই ক্ষ ার 

আমেশ জাপর করার জর্য এবং ইপ মেশর্ কততন পক্ষমক বেপেময় বেয়ার জর্য িা আ রা জাপর্ বি বাবা পসল্লাি 



 

 

একজর্ কম ার পপরশ্র ী পর্উ ইয়কন বাসী পিপর্ তার পপরবামরর সামে োকার অ্পধকার রামের্। িতক্ষণ র্া পতপর্ 

বাপড়মত তার উপর পর্ভন রশীল তার স্ত্রী এবং সন্তার্মের কামে পেরমের্, আ রা তামক এবং তার পপরবারমক 

স েনর্ পেময় িাব।”  

  

বর্উ ইয়কন  বহাম্বটল বেেস কাউবিল (New York Hotel Trades Council) এর বপ্রবসম্বেন্ট বিটার 

ওয়ােন  িম্বলর্, “আ রা গভর্নর কুওম া এর কামে আজ এই ক্ষ ার আমেশ জাপর করার জর্য গভীরভামব 

কত তজ্ঞ। বাবা পসল্লাি এবং তার স্ত্রী  যা াউ উভময়ই কম ার পপরশ্র ী ইউপর্য়র্ সেসয িারা পর্উ ইয়কন  শিমর 

পপরবার পপরচালর্ার জর্য তামের সমবনাচ্চ বচষ্টা চাপলময় িামের্। তারা একমত্র্ োকার অ্পধকার রামের্ এবং 
গভর্নর কুওম ার এই ক্ষ া তামের এই ব ৌপলক সম্মার্ পুর্রুদ্ধার করমত সুেরূপ্রসারী প্রভাব বেলমব।"  

  

1993 সামল, জর্াব পসল্লাি 22 বের বয়মস, গাপিয়া বেমক একজর্ পর্পীড়ক পপতার কাে বেমক পাপলময় এবং 
অ্র্য সবার  ত আম পরকায় উন্নত ভপবষ্যত গড়ার আশায় িুক্তরামে অ্পভবাসী িময় আমসর্। বিমিতু পতপর্ এই 
বেমশ একজর্ পিনটক পিমসমব এমসপেমলর্, পতপর্ কাজ করার অ্র্ু পতপ্রাপ্ত পেমলর্ র্া। ববকার অ্বস্থায় এবং 
সম্ভাবয চাকরীোতা তার অ্পভবাসী িওয়ার কো বজমর্ বেলমল তামক বপিষ্কামরর পশকার িমত িমব এই ভময়, 

জর্াব পসল্লাি লাইমসন্স োড়া পাাঁচ বের ধমর  ধয  যার্িাটমর্ জা াকাপড় এবং অ্র্যার্য সা েী পবপি করমত 

োমকর্। এই স ময় জর্াব পসল্লাি তার লাইমসন্সপবিীর্ পবিয় কাজ সংিান্ত একাপধক পর্চু  ামর্র ববআইপর্ কাজ 

এবং অ্পরামধর জর্য বোষ্ী সাবযস্ত ির্।  

  

জর্াব পসল্লাি, পিপর্ এের্ 47 বের বয়সী, পরবতীমত এক ICE সুপারপভশর্ অ্ডন ার অ্র্ুসামর কাজ করার 

অ্র্ু পত বপময় িার্ এবং 11 বের ধমর অ্পরাধ ুক্ত জীবর্ িাপর্ কমর আসমের্। বতন  ামর্, একটি ইপতবাচক ও 

েলপ্রসূ জীবর্ িাপমর্র প্রপতশ্রুপতবদ্ধ একজর্ পর্উ ইয়কন বাসী পিমসমব জর্াব পসল্লাি একজর্ কুপল পিমসমব কাজ 

কমরর্, বি কামজ পতপর্ 15 বের ধমর বিাল আমের্ এবং কর পপরমশাধ কমর আসমের্। এোড়াও পতপর্ তার 

ইউপর্য়র্ 32BJ SEIU এর একজর্ সপিয় সেসয। পতপর্ এবং তার স্ত্রী,  যা াউ, একজর্ গতিক ী তামের পাাঁচ 

র্াবালক সন্তামর্র বেোমশার্ার োপয়ত্ব সা লার্, িামের  মধয পতর্জর্ প মসস পসল্লাি এর আমগর সম্পমকন র পকন্তু 

তারা জর্াব বাবামকই তামের পপতা পিমসমব বেমে। জর্াব পসল্লাি তার বেমলর প্রময়াজর্ীয় পচপকৎসা চাপিো পূরমণ 

প্রময়াজর্ীয় িাতায়াত, বসবািত্ন এবং স্বাস্থয বী ার বযবস্থা কমরর্। পতপর্ বপিষ্কতত িমল পসল্লাি পপরবার প্রময়াজর্ীয় 

উপাজন মর্র সামে সামে বসবািত্ন ও সিায়তার এক গুরুত্বপূণন উৎসও িাপরময় বেলমবর্।  

  

এই অ্পরাধস ূি বিগুমলার জর্য পতপর্ ইমতা মধয শাপস্তমভাগ কমরমের্ এবং স্পষ্টতই বিগুমলা বেমক েমূর আমের্, 

জর্াব পসল্লাি, একজর্ পপতা, একজর্ স্বা ী, একজর্ অ্পভবাসী, একজর্ পর্উ ইয়কন বাসীমক বপিষ্কতত করা অ্মর্ক 

বড় অ্র্যায় িমব। এই ক্ষ া বাবা পসল্লািমক এই বেশ িামক পতপর্ তার জীবমর্র অ্মধনমকর ববপশ স য় ধমর ঘর 

বভমব এমসমের্ তামত োকার সুমিাগ কমর পেমব।  

  
###  
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