
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/5/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
বলিার্টন  বিম্বেন্স প্রকম্বের (LIBERTY DEFENSE PROJECT, LDP) সম্প্রসারম্বে সহায়তার জর্ে 

2020 সাম্বলর অর্ুম্বমাবিত িাম্বজম্বে 10 বমবলয়র্ মাবকন র্ িলার অন্তভুন ক্ত রম্বয়ম্বে তা গভর্নর কুওম্বমা 
ও আইর্ প্রেয়র্কারী নর্তাগে ন াষো কম্বরর্  

  
বিধ্বংসী নেিাম্বরল ইবমম্বেের্ র্ীবতর লক্ষ্েিস্তু অবভিাসী ও কবমউবর্র্টসমহূম্বক োর্স্ন -ইর্-িে-

নর্ের্ উম্বিোম্বগর মাধ্েম্বম 30,000 এরও নিবে আইবর্ নসিা প্রিার্ করা হম্বয়ম্বে  
  

সম্প্রসারে অবভিাসী বেশুম্বির এিং পবরিারগুবলম্বত নসিা প্রিাম্বর্র জর্ে র্তুর্ নপ্রাোম এিং 
ইবমম্বেের্ অোন্ড কার্স্মস এর্ম্বোসনম্বমন্ট (Immigration and Customs Enforcement, ICE) কততন ক 
লক্ষ্েবিরকত ত ঝর্টকা হামলা ও বর্বিনচাম্বর নেেতাম্বরর পর দ্রুত সাড়া প্রিাম্বর্র জর্ে র্তুর্ কমনসবূচ 

অন্তভুন ক্ত কম্বর  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা, সিমর্ট িংখ্যাগসরষ্ঠ নর্তা অ্যাসন্ড্রয়া সু্টয়াটন -কাসিন্স ও অ্যামিম্বসি 
স্পীকার কািন সিসস্ট আি ন াষণা কমরর্ নে 2017 িামি চািু িওয়া ফাস্টন -ইর্-দ্য-নর্শর্ সিবার্টন  
সিমফন্স প্রকল্প িম্প্রিারমণ িিায়তার ির্য 2020 অ্র্ন বছমরর ির্য পািকৃত বামিমট 10 সমসিয়র্ 
মাসকন র্ িিার অ্ন্তভুন ক্ত রময়মছ। অ্সভবািীমদ্র সবর্ামমূিয আইসর্ পরামশন ও সিসর্ং প্রদ্ার্, সিমপামটন শর্ 
প্রসিয়ায় অ্সভবািীমদ্র প্রসতসর্সিত্ব পসরচাির্া এবং রামের র্াগসরক অ্সিকার পাওয়া, কমনিংস্থার্ 
অ্র্ুমমাদ্র্ এবং স্থায়ী বিবামির ির্য অ্সভবািমর্র আমবদ্র্ দ্াসখ্ি করায় িািােয করমত LDP এর 
নে সমশর্ রময়মছ তা অ্বযািত রাখ্মত এই অ্সতসরক্ত অ্র্নায়র্ িিায়তা করমব।  
  
"িারা সবমের অ্সভবািীমদ্র ির্য আশার আমিাকবসতন কা সিমিমব সর্উ ইয়কন  দ্ী নসদ্র্ িমর সবমবসচত 
এবং নেখ্ামর্ ওয়াসশংটর্ র্তুর্ আমমসরকার্মদ্র অ্সিকামর হুমসক অ্বযািত নরমখ্মছ, নিখ্ামর্ তারা 
নের্ আরও িুরসিত র্ামকর্ তা সর্সিত করমত আমরা আমগর নচময় কম ার পসরশ্রম করব", 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "সিবার্টন  সিমফন্স প্রকমল্পর মািযমম প্রদ্ত্ত কমনিসূচর িম্প্রিারমণর মািযমম সর্উ 
ইয়মকন র অ্সভবািীমদ্র িামাসিক নিবা, স্বাস্থযমিবা এবং তামদ্র সর্মিমদ্র ও তামদ্র পসরবামরর ির্য 
আরও ভামিা িীবর্ অ্মেষমণর ির্য প্রময়াির্ীয় িরুসর িিায়তা প্রাসি আমরা সর্সিত করমত 
পারব।"  
  
বসম্বর্ে সংখ্োগবরষ্ঠ নর্তা অোবন্ড্রয়া রু্স্য়ােন -কাবজন্স িম্বলর্, "সিমর্ট িংখ্যাগসরষ্ঠ এর্ট প্রদ্শনর্ 
কমরমছ নে আমামদ্র নস্টমটর র্তুর্ অ্সিবািীিি আমরা সর্উ ইয়মকন র িকি অ্সিবািীমদ্র ির্য 
িড়াই করমবা। সিবার্টন  সিমফন্স প্রকল্প অ্বযািত ও িম্প্রিারণ করমত এই প্রমচষ্টার একর্ট অ্ংমশর 
কাি সছি নস্টমটর বামিমট োমত তিসবি অ্ন্তভুন ক্ত করা িয়। আমামদ্র অ্সভবািী কসমউসর্র্টর 



 

 

অ্সিকার িুরসিত করার ির্য আসম আমার িিকমী িুইি নিপুিমভদ্ার নর্তৃমত্বর প্রশংিা কসর এবং 
এই প্রময়াির্ীয় নস্টট তিসবি বরাদ্দ করমত সিমর্ট িংখ্যাগসরমষ্ঠর িামর্ কাি করার ির্য স্পীকার 
সিসস্ট ও গভর্নর কুওমমামক আসম ির্যবাদ্ িার্াই।"  
  
"অ্সভবািীরা িমের্ আমামদ্র ইসতিাি এবং নস্টমটর গ মর্র একর্ট অ্পসরিােন নোগিূত্র", অোম্বসেবল 
বিকার কালন বহবর্স্ িম্বলর্, "নেখ্ামর্ নফিামরি প্রশাির্ অ্সভবািীমদ্র উপর সর্ষু্ঠর ও বণনবাদ্ী 
িামিা অ্বযািত নরমখ্মছ, নিখ্ামর্ োরা আমামদ্র কসমউসর্র্টমত আরও ভামিা িীবর্োপর্ করার 
নচষ্টা করমছর্ তামদ্রমক ির্টি আইসর্ নিবার িুমোগ প্রদ্ার্ করার পর্ সর্উ ইয়কন  নবমছ সর্ময়মছ। 
নকার্ায় িন্মগ্রিণ কমরসছি বা নকার্া নর্মক এমিমছ এিব সবষয় সর্সবনমশমষ োমত িকি মার্ুষ নবমড় 
উ মত পামর ও প্রসতষ্ঠা িাভ করমত পামর এরকম একর্ট স্বাগতপণূন স্থার্ সিমিমব সর্উ ইয়কন  নস্টটমক 
গমড় নতািার ির্য এমিম্বসি িংখ্যাগসরষ্ঠ কাি করা চাসিময় োমব।"  
  
"নফিামরি িরকার েসদ্ও অ্সভবািীমদ্র অ্সিকারমক হুমসকর মুমখ্ নফমি সদ্ময়মছ, সর্উ ইয়কন  
আমামদ্র নস্টমটর অ্সভবািী সশশু ও পসরবারগুসিমক সর্সিতভামব িুরিা ও নিবা প্রদ্ামর্র ির্য 
অ্ঙ্গীকারবদ্ধ", নলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবি নহাচুল িম্বলর্। "সিবার্টন  সিমফন্স প্রকমল্পর িম্প্রিারমণর 
ফমি অ্সভবািীরা আইসর্ নিবা পামবর্ এবং তামদ্র ির্য ের্ার্ন প্রসতসর্সিত্ব সর্সিত িমব। নে ববসচত্রয 
ও িমৃদ্ধ িংসৃ্কসত আমামদ্রমক এম্পায়ার নস্টট (Empire State) বার্ায় তা সর্ময় সর্উ ইয়কন  
গসবনত।"  
  
এই িম্প্রিারণ সতর্র্ট র্তুর্ উমদ্যাগ চািু রাখ্মত িিায়তা কমর: প্রমিক্ট নগামের্ নিার, সরসিওর্াি 
রয্াসপি নরিপন্স কমনিূসচ ও নভরা ইন্সর্টর্টউট অ্ব িাসস্টি’ি (Vera Institute of Justice) সর্উ 
ইয়কন  ইসমগ্রযান্ট ফযাসমসি ইউসর্ট প্রমিক্ট (New York Immigrant Family Unity Project, 
NYIFUP) আপমস্টট। স্টযাচু অ্ব সিবার্টন মত অ্সিত পংসক্ত অ্র্ুোয়ী র্ামকরণ করা প্রমিক্ট নগামের্ 
নিারর্ট পুমরা সর্উ ইয়কন  িমুড় 12র্ট িায়গায় পসরবার িিায়তা নিবা প্রদ্ার্ কমর, োমত রময়মছ 
িামাসিক নিবা িরবরািকারী, িযার্টমর্া কসমউসর্র্ট-সভসত্তক সচসকৎিক, ও নপ্রা নবামর্া অ্যাটসর্ন ও 
অ্সভবাির্ সবমশষজ্ঞমদ্র সর্কট োওয়ার িুমোগ। ইসমমগ্রশর্ অ্যান্ড কাস্টমি এর্মফািনমমন্ট (ICE) এর 
অ্প্রতযাসশত বি প্রময়াগকারী কাি ও িিযসস্থর করা ঝর্টকা িামিা এবং নঝেঁ র্টময় সবদ্াময়র 
প্রসতসিয়ায় আরও দ্রুত িাড়া প্রদ্ামর্র ির্য সরসিওর্াি রয্াসপি নরিপন্স কমনিূসচর্ট নস্টমটর 10র্ট 
সরসিওর্াি ইমকার্সমক নিমভিপমমন্ট কাউসন্সি অ্ঞ্চমির িবগুমিামত সর্মবসদ্ত অ্যাটসর্ন সর্ময়াসিত 
কমরমছ। অ্পিারমণর ির্য পূমবন নকামর্া আমদ্শ ছাড়াই নেিব অ্সভবািীমদ্র আটক করা িময়মছ 
তামদ্রমক প্রসতসর্সিত্ব প্রদ্ামর্র কাির্ট NYIFUP চাসিময় োমব।  
  
বসম্বর্ের লুইস নসপলুম্বভিা িম্বলর্, "সরপাবসিকার্ পার্টন  ও ট্রাম্প প্রশাির্ নর্মক বতন মামর্ নেিব 
বক্তবয পাওয়া োমে নিগুমিা নর্মক আমামদ্র অ্সভবািীমদ্র িুরিা প্রদ্ামর্র ির্য এই উমদ্যাগ কাি 
করমছ। আইসর্ পরামশন ও প্রসতসর্সিমত্বর মমতা নিবা প্রদ্ার্ করার মািযমম, অ্সভবািী 
কসমউসর্র্টগুমিামক প্রভাসবত কমর এমর্ অ্র্যাময়র িড়াই আমরা কমর র্াসক। একির্ িযার্টমর্া 
প্রসতসর্সি সিমিমব, এই সবষময় িসিয় র্াকমত আসম একর্ট সবমশষ দ্াসয়ত্ব অ্র্ভুব কসর এবং এই 
তিসবি িুরসিত করার ির্য গভর্নর কুওমমা ও সিমর্মট আমার িিকমীমদ্র িামর্ কাি করমত নপমর 
আসম গসবনত সছিাম।"  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-expansion-liberty-defense-project-provide-enhanced-immigration-legal
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-measures-assist-immigrants-and-protect-them-ice
https://www.dos.ny.gov/press/2019/ldp-0215.html


 

 

  
"ICE কতৃন ক আমামদ্র কসমউসর্র্টগুমিামত িিযেুক্ত আিমমণর কারমণ সর্উ ইয়মকন র অ্সভবািীমদ্র 
এখ্র্ আমগর নচময় আরও নবসশ আইসর্ িিায়তা ও িুরিার প্রময়াির্", পমু্বয়ম্বতন া বরকার্ / 
বহিাবর্ক োস্ক নোসন (Puerto Rican/Hispanic Task Force) এর অোম্বসেবল সভাপবত, মাবরতজা 
নিবভলা িম্বলর্। "অ্সভবািীমদ্র সবরুমদ্ধ নপ্রসিমিন্ট েখ্র্  ৃণাপূণন ও সববাদ্ িসৃষ্টকারী বক্তবয প্রদ্ার্ 
চাসিময় োমের্, তখ্র্ এই তিসবি একর্ট স্পষ্ট বাতন া পা ায় নে, এই সর্উ ইয়মকন  আমরা 
অ্সভবািীমদ্র িামর্ আসছ এবং প্রমতযক সর্উ ইয়কন বািীর অ্সিকার িুরিার পর্ আমরা নবমছ নর্ব।"  
  
"ওয়াসশংটর্ েখ্র্ তার অ্সভবাির্-সবমরািী অ্বনাচীর্ র্ীসত নমমর্ োমে, তখ্র্ অ্সভবািীমদ্র ির্য 
সর্রাপদ্ আশ্রয়স্থি বতসরর ির্য সর্উ ইয়কন  সর্রিিভামব কাি কমরমছ", বর্উ আম্বমবরকার্স 
োস্কম্বোম্বসনর সভাপবত, অোম্বসেবল সিসে বভক্টর এম. বপকাম্বিন া িম্বলর্। "সিবার্টন  সিমফন্স প্রকমল্পর 
ির্য বামিমট প্রদ্ত্ত তিসবি এর্ট সর্সিত কমর নে আমরা সর্উ ইয়মকন  বিবািরত র্তুর্ 
আমমসরকার্মদ্র ির্য েুদ্ধ চাসিময় নেমত পারব, োমত প্রমতযমকই আমমসরকার্ সিম অ্িন মর্র িুমোগ 
পায়।"  
  
বলিার্টন  বিম্বেন্স প্রকে ও অবেস ের বর্উ আম্বমবরকার্স (Office for New Americans) এর 
তত্ত্বািধ্ায়ক বর্উ ইয়কন  নর্স্ম্বের নসম্বেোবর নরাসার্া নরাসাম্বিা িম্বলর্, "সিবার্টন  সিমফন্স প্রকল্পর্ট 
িমে নিইিব কামির একর্ট অ্ংশ নেগুমিা সর্উ ইয়কন মক অ্সভবািীমদ্র কামছ িবমচময় স্বাগতপণূন নস্টট 
কমর নতামি। নেখ্ামর্ নফিামরি িরকার র্তুর্ আমমসরকার্মদ্র সবমরাসিতা ও তামদ্রমক হুমসক স্বরূপ 
উপস্থাপর্ করা চাসিময় োমে, নিখ্ামর্ আইসর্ নিবা ও পর্ প্রদ্শনমর্র মািযমম আমরা তামদ্রমক 
আমমসরকার্ িীবমর্ পণূন অ্ংশগ্রিমণর ির্য িািােয করার নচষ্টা করসছ। সিবার্টন  সিমফন্স প্রমিক্ট 
ইমতামমিয সর্উ ইয়কন বািীমদ্র ির্য দ্দু্ন ান্ত কাি কমরমছ এবং আমামদ্র আরও সকছু করার বাসক 
আমছ। গভর্নর কুওমমার নর্তৃমত্বর প্রসত ির্যবাদ্, োর কারমণ আমরা পুমরা নস্টমটর অ্সভবািীমদ্র 
ির্য প্রময়াির্ীয় নিবা প্রদ্ার্ চাসিময় োব।"  
  
আি পেনন্ত, LDP অ্সভবািী ও কসমউসর্র্টর প্রময়ািমর্র িময় 30,000 এরও নবসশ অ্তযাবশযক 
আইসর্ নিবা প্রদ্ার্ কমরমছ - সবমশষ কমর তামদ্রমক োরা নফিামরি অ্সভবাির্ বি প্রময়াগকারী 
নকৌশমির িিযবস্তু িময় উম মছ, এর মমিয নিফািন  অ্যাকশর্ ফর আসিন চাইেহুি অ্যারাইভািি 
(Deferred Action for Early Childhood Arrivals, DACA) বা নটমম্পারাসর নপ্রামটমক্টি স্টযাটাি 
(Temporary Protected Status, TPS) অ্ন্তভুন ক্ত। িরকাসর-নবিরকাসর এই অ্ংশীদ্াসরত্বর্টর 
প্রশািসর্ক দ্াসয়মত্ব আমছ অ্সফি ফর সর্উ আমমসরকার্ি এবং এর্ট পুমরা নস্টমটর সবসভন্ন আইসর্ 
ফামন, আইসর্ িসমসত, অ্যািমভামকসি প্রসতষ্ঠার্, কমিি, সবেসবদ্যািয় ও বার অ্যামিাসিময়শমর্র 
অ্ংশীদ্াসরমত্ব পসরচাসিত িমে। LDP প্রদ্ার্ কমর:  
  

• সর্উ ইয়কন  িমুড় অ্সভবািীমদ্র ির্য সবর্ামূমিয আইসর্ পরামশন ও সিসর্ং।  
• সিমপামটন শর্ প্রসিয়ায় এবং অ্র্যার্য মামিায় িরািসর অ্সভবািীমদ্র প্রসতসর্সিত্ব করা।  
• অ্র্যার্য অ্সভবাির্ িংিান্ত আইসর্ নিবা, সবমশষ কমর ির্টি বযাপামর িিায়তা করা।  
• অ্সভবািী এবং কসমউসর্র্টর ির্য আপর্ার অ্সিকার িার্ুর্ (Know Your Rights) 

প্রসশিণ।  



 

 

• সর্উ ইয়কন -সভসত্তক আটককৃত অ্সভবািী োরা LDP-এর অ্িীমর্ সর্বনাির্ প্রসতরিা 
প্রসতসর্সিত্ব নপময়মছ তামদ্র এক চতুর্নাংশ মুসক্ত নপময়মছ এবং তামদ্র কসমউসর্র্টমত তামদ্র 
পসরবামরর িামর্ পুর্রায় সমসিত িমত নপমরমছ, নেখ্ামর্ তারা দ্ী নমময়াসদ্ স্বসির আশায় 
তামদ্র মামিার প্রস্তুসতর ির্য আইসর্ িিায়তা নখ্ােঁিার ির্য আরও ভামিা অ্বস্থামর্ রময়মছ।  

  
েসদ্ নকামর্া অ্সভবািীর সবর্ামূমিয আইসর্ িিায়তা প্রময়াির্ িয় তািমি তামদ্র র্তুর্ আমমসরকার্মদ্র 
িটিাইর্ (New Americans Hotline) 1-800-566-7636 এ নফার্ করমত বিা িমে। 
নফার্কমির িব তর্য নগাপর্ীয়। 200র্টর নবসশ ভাষায় িািােয পাওয়া োমব।  
  

###  
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