
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/30/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা কর্স্েুম্বলট ও ধমীয় প্রবিষ্ঠার্গুবলম্বি অবভিাস্ী পবরম্বেিা দেওয়ার কথা দ ােণা 

কম্বরম্বের্  
  

র্েন ার্ন মোর্হাটর্ দকায়াবলের্ ফর ইবমগ্র্োন্ট রাইটস্ (Northern Manhattan Coalition for 
Immigrant Rights, NMCIR) এর স্হম্ব াবগিায় বলিার্টন  বিম্বফন্স দপ্রাম্বেক্ট (Liberty Defense 

Project, LDP) েিূনল অবভিাস্ীম্বের প্রম্বয়ােম্বর্ কর্স্েুম্বলট ও ধমীয় প্রবিষ্ঠার্গুবলম্বি আিবেেক 
পবরম্বেিাগুবল প্রোর্ করম্বি  

  
  
নিউ ইয়র্ক  নিটির র্িিযুলেট এবং ধর্মীয় প্রনিষ্ঠািগুনেলি নবিার্মযলেু আইনি পনরলেবা, অনিবািীলের 
জিু নিনির্, আপিার-অনধর্ার-জািযি সিনর্মিার এবং অিুািু অনিবািী পনরলেবা প্রোি র্রলি 
গিিকর অুান্ড্রয  এর্ম. কুওলর্মা আজ এর্টি িিয ি র্র্মকিূনির র্থা স ােণা র্লরলেি। গিিকলরর নেবাটিক  
নিলেন্স সপ্রালজক্ট এবং িেক ািক র্মুািহাটি সর্ায়ানেশি ের ইনর্মগ্র্ুান্ট রাইটি এর র্মলধু এই যযগান্তর্ারী 
অংশীোরীত্ব সেলশর র্মলধু এই প্রথর্ম এবং সিটি েযবকেির্ম অনিবািীলের র্ালে সপ ৌঁোলব যারা হয়ি 
সর্ািওিালবই এই পনরলেবাগুনের র্ালে সপ ৌঁোলি পারি িা।  
  
"যখি যযক্তরাষ্ট্রীয় প্রশািি িার িীনি এরর্র্ম িালব পনরবিক ি র্রলে যালি অনিবািীলের এখালি 
আিাটা আরও র্ঠিি হলয় যায়, সিখালি নিউ ইয়র্ক  সেট স্বীর্ার র্রলে সয ববনিত্র্ুই হে আর্মালের 
আিে শনক্ত এবং আর্মালের অথকনিনির্ এবং িাংসৃ্কনির্ উিয় স্বালথকর জিুই ঐ ঐনিহু রক্ষা র্রলি 
হলব", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আর্মরা এর্টি অনিবািীলের সেশ হওয়া স্বলিও অলির্ অনিবািী 
পনরবারলর্ অিুায়িালব েক্ষীিূি এবং নিপীড়ি র্রা হয়, এবং এই িিয ি র্র্মকিূনি আর্মালের নর্েয 
েযবকেির্ম নিউ ইয়র্ক  বািীলের িালের প্রলয়াজিীয় এর্টি নিরাপে এবং িহায়র্ অবর্ালশর জিু 
আইনি িহায়িা পাওয়ার িযলযাগ র্লর সেলব।"  
  
"েুা নেবাটিক  নিলেন্স সপ্রালজক্ট নিউ ইয়লর্ক  অনিবািীলের, িালের অনধর্ার এবং িযরক্ষা নিনিি 
র্রলি িালের প্রলয়াজিীয় পনরলেবাগুনে প্রোি র্রলে", দলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ দহাচুল িম্বলর্। 
"এই িংস্থািগুনে যালি নিউ ইয়র্ক  সেলটর আর্মালের েযবকেির্ম অনিবািীলের র্ালে সপ ৌঁলে সেওয়া 
যায় িা নিনিি র্রলি িেক ািক র্মুািহাটি সর্ায়ানেশি ের ইনর্মগ্র্ুান্ট রাইটি (Northern 
Manhattan Coalition for Immigrant Rights) এর িালথ এই অংশীোরীত্ব, নিউ ইয়র্ক  নিটির 
র্িিযুলেট ও ধর্মীয় প্রনিষ্ঠািগুনেলি এই পনরলেবাগুনে প্রোি র্রলব।"  
  
বহু অনিবািী যযক্তরাষ্ট্রীয় প্রশািলির িীনি দ্বারা নিপীনড়ি হলয়লেি, অিাধয নিলয়াগর্ারী, নবলবর্হীি 
আইিজীবী এবং/অথবা আইিজীবীর সির্ধারী বুনক্ত, সিইিালথ অিুরাও অনিবািীলের নবনিন্নিালব 



 

 

ক্ষনিিাধি র্লরলে। েেস্বরূপ, এই নিউ ইয়র্ক  বািীলের যখি অনবেলে নবিার্মূলেুর নবলশেজ্ঞ আইনি 
িহায়িা প্রলয়াজি, িারা িখি নিলজর সথলর্ এই পনরলেবাগুনের র্ালে সযলি িয় পাি। এই 
পনরবার ও বুনক্তবগক প্রায়শই িালের িািক , র্মিনজে, নিিাগগ এবং সব দ্ধ র্মনির, সিইিালথ িালের 
স্বলেলশর নিউ ইয়র্ক  নিনির্ র্িিযুলেটগুনের নিরাপে আশ্রয়স্থলে আশ্রয় এবং পরার্মশক িায়। এই 
র্নর্মউনিটিগুনেলর্ এর্টি নিরাপে এবং িহায়র্ পনরলবলশ রাখলি, এই জায়গাগুনেলি িরািনর 
পনরলেবাগুনে প্রোি র্রলি গিিকর কুওলর্মার নেবাটিক  নিলেন্স সপ্রালজক্ট, িেক ািক র্মুািহাটি সর্ায়ানেশি 
ের ইনর্মগ্র্ুান্ট রাইটি (NMCIR) এর িালথ সযাগোি র্রলে।  
  
যযগ যযগ ধলর, NMCIR িেক ািক র্মুািহাটি, ব্রিক্স, ওলয়ষ্টলিোর র্াউনন্ট, ব্রুর্নেি এবং কুইলন্স 
অনিবািী র্নর্মউনিটিগুনেলর্ পনরলেবা প্রোি র্লর আিলে। NMCIR সবনশরিাগ নিম্ন-আলয়র 
অনিবািীলের পনরলেবা নেলয় থালর্ এবং নিরাপে স্থাি নহিালব নবলবনিি প্রনিষ্ঠািগুনের িালথ িম্পর্ক  
স্থাপি র্লরলে। যযগ্ম LDP এবং NMCIR সিে সহলিি সপ্রাগ্র্ার্ম (Safe Haven Program) নিউ 
ইয়র্ক  নিটির সয র্মািযেজলির র্ালে সপ ৌঁোলিা র্ঠিি িালেরলর্ নবশ্বস্ত আইনি প্রনিনিনধত্বলি 
প্রলবশানধর্ার প্রোি র্লর এই উলেুাগলর্ িম্প্রিানরি র্লরলে।  
  
কর্স্েুম্বলটস্মূহ  
  
নিউ ইয়র্ক  নিটি নবলশ্বর নবনিন্ন সেলশর 100টিরও সবনশ র্িিযুলেলটর আবাি, যা 4.4 নর্মনেয়ি 
নবলেলশ জন্ম সিওয়া নিউ ইয়র্ক বািীলের পনরলেবা প্রোি র্লর। পািলপালটক র িবীর্রণ এবং এর্টি 
অনিবািলির আলবেি িমূ্পণক র্রলি িনথপত্র্ িহ, পনরলেবা প্রাথী অনিবািীলের জিু এই সর্ন্দ্রগুনে 
নিরাপে আশ্রয়স্থে। নিউ ইয়র্ক  সেট অনেি ের নিউ আলর্মনরর্ািি (Office for New 
Americans, ONA) এর িথু অিযযায়ী, নবলেলশ জন্ম সিওয়া নিউ ইয়র্ক  সেলটর অনধবািীলের 
িবলথলর্ সবনশ েশটি উৎি সেশ হে:  

• সিানর্মনির্াি নরপাবনের্  
• িীি  
• জার্মাইর্া  
• সর্মনক্সলর্া  
• ইকুলয়ির  
• গায়ািা  
• িারিবেক  
• হাইনি  
• এে িােিাির  
• র্লোনেয়া  

  
সিে সহলিি সপ্রাগ্র্ালর্মর র্মাধুলর্ম, সয সর্ািও েযবকে অিাবী অনিবািী, উপলর িানের্াবদ্ধ সিরা েশটি 
উৎি সেলশর সথলর্ যারা এলিলেি িারা িহ, যালি এর্টি নিরাপে আশ্রলয় আইনি পনরলেবাগুনেলি 
সপ ৌঁোলি পালর িা নিনিি র্রলি LDP ও NMCIR র্াজ র্রলব।  
  



 

 

র্িিযুলেটগুনেলি, সিে সহলিি সপ্রাগ্র্ার্ম অন্তিযক ক্ত র্রলব:  

• আইর্েীিী কমীম্বের দ্বারা আলাো আলাো ভাম্বি অবভিাস্র্ পরামেন: NMCIR এর 
নবলশেজ্ঞ র্র্মী আইিজীবী এবং আধা আইনি র্র্মী সর্লন্দ্র িূনিি আইনি পরার্মশক এবং 
অিুািু পনরলেবা প্রোি র্রলবি।  

• দেম্বের র্াগবরক এিং কর্স্েুম্বলট কমী উভম্বয়র ের্েই কর্স্েুম্বলটগুবলম্বি আপর্ার-
অবধকার-োর্রু্ এিং প্রবেক্ষকম্বের-প্রবেবক্ষি-করুর্ ওয়াকন েপ: ইনর্মলগ্র্শি অুান্ড 
র্াের্মি এিলোিকলর্মন্ট (Immigration and Customs Enforcement, ICE) আপিার 
বানড়লি আিলে নর্িালব প্রলের উির সেলবি, নর্িালব এর্টি আনথকর্ এবং পনরবার 
পনরর্ল্পিা গলড় িয েলবি এবং নর্িালব নিলজলর্ প্রিারর্ সিাটানর/আইিজীবীলের সথলর্ 
বাৌঁিালবি, িার উপর NMCIR ওয়ার্ক শপ র্রলব।  

• বির্ামূম্বলে আইবর্ স্হায়িা এিং/অথিা প্রবিবর্বধত্ব চাওয়া অবভিাস্ীম্বের ের্ে NMCIR 
এিং অর্ে অবফস্ ফর বর্উ আম্বমবরকার্ অংেীোরম্বের কাম্বে একর্ট দরফাম্বরল কমনস্বূচ: 
সয ির্ে িাগনরর্লের অনিবািি িম্পনর্ক ি প্রলয়াজিীয়িা আলে িালের র্াযকর্রিালব সরোর 
র্রার জিু NMCIR ির্মন্বয় িাধি র্রলব এবং প্রনশক্ষণ ও উপর্রণ প্রোি র্রলব।  

  
ধমীয় প্রবিষ্ঠার্স্মূহ  
  
িািক , র্মিনজে, নিিাগগ, সব দ্ধ র্মনির িহ নিউ ইয়র্ক  নিটি শিানধর্ নবনিন্ন ধর্মীয় প্রনিষ্ঠালির 
পীঠিূনর্ম যা িালের অনিবািীলের জিু এর্টি নিরাপে আশ্রয়স্থে নহিালব র্াজ র্লর। সিে সহলিি 
র্র্মকিূনিটি এই িংস্থাগুনের িালথ অংশীোরীত্ব বিনর র্রলব এবং িালের প্রনিষ্ঠািগুনেলি নিম্ননেনখি 
পনরলেবাগুনে প্রোি র্রলব:  

• আইবর্ পবরম্বেিাগুবলম্বি স্াধারণ দরফাম্বরল দপাগ্র্ামস্মূহ: সয ির্ে র্নর্মউনিটি িেিুলের 
অনিবািি-িম্পনর্ক ি প্রলয়াজিীিা আলে িালের নর্িালব িবলথলর্ িালোিালব সরোর র্রা 
যায়, সিে সহলিি র্র্মকিূনিটি সিই িম্পলর্ক  প্রনশক্ষণ এবং উপর্রলণর ির্মন্বয় িাধি র্লর।  

• স্ারাবের্-িোপী অবভিাস্র্ বিবর্ং বিবর্কস্: িহায়িা প্রলয়াজি এর্মি নবপযে িংখুর্ 
অনিবািীলের র্ালে সপ ৌঁোলি NMCIR ধর্মীয় প্রনিষ্ঠািগুনেলি অি িাইট অনিবািি নিনিং 
নিনির্গুনের আলয়াজি র্রলব।  

• স্ীমার্ায় বিবিন্ন হম্বয়  াওয়া পবরিারগুবলম্বক পরু্রায় একবিি করম্বি কমনরি ধমীয় 
প্রবিষ্ঠার্গুবলর ের্ে আইবর্ প্রবিবর্বধত্ব: অলির্ ধর্মীয় প্রনিষ্ঠাি অনিবািীলের অনধর্ারগুনে 
সপলি িহায়িা র্রার সক্ষলত্র্ ইনির্মলধু িনিয় আলে এবং পনরবারগুনেলর্ পযিরায় এর্নত্র্ি 
র্রলি িহায়িা র্রার জিু এনগলয় এলিলে। এই প্রনিষ্ঠািগুনে যখি আইনি প্রলয়াজি আলে 
এর্মি পনরবারগুনেলর্ িিাক্ত র্লর, LDP এবং NMCIR আইনি প্রনিনিনধত্ব প্রোি র্লর।  

  
বর্উ ইয়কন  দেম্বটর দস্ম্বেটাবর অফ দেট দরাোর্া দরাস্াম্বিা, ব বর্ বলিার্টন  বিম্বফন্স দপ্রাম্বেক্ট এিং 
েো অবফস্ ফর বর্উ আম্বমবরকার্ম্বস্র, িত্ত্বািধার্ কম্বরর্, বিবর্ িম্বলম্বের্, "অনিবািীরা জালিি সয 
িারা র্িিযুলেট এবং ধর্মকস্থালি আশ্রয় ও িহায়িা িাইলি পালরি। সিই র্ারলণ আর্মরা এই 
প্রনিষ্ঠািগুনের িালথ র্াজ র্রনে যালি এই েযবকে পনরবার এবং বুনক্তবগক উপেিু িলবকাির্ম আইনি 



 

 

পনরলেবাগুনের র্ালে সপ ৌঁোলি পালরি। গিিকর কুওলর্মা সযর্মি িযস্পষ্ট র্লর নেলয়লেি: অনিবািীলের 
নিউ ইয়লর্ক  িেে হলি আর্মরা িহায়িা র্রলি িাই। িেক ািক র্মুািহাটি সর্ায়ানেশি ের ইনর্মগ্র্ুান্ট 
রাইটি এর েক্ষিার র্মাধুলর্ম, আর্মরা এখি নিরাপে এবং অনিগর্মু স্থালি যালের এটি প্রলয়াজি সিটি 
িালের র্ালে সপ ৌঁলে নেলি িক্ষর্ম।"  
  
আলিা বভলা, এবিবকউর্টভ বিম্বরক্টর অফ র্েন ার্ন মোর্হাটর্ দকায়াবলের্ ফর ইবমম্বগ্র্ের্ 
রাইটস্, িম্বলম্বের্, "অনিবািী র্নর্মউনিটিগুনের নিরাপে আশ্রয়স্থে নহিালব নবলবনিি িংস্থাগুনের 
িালথ  নিষ্ঠ বন্ধলির জিু NMCIR এর নবপযে িংখুর্ জিগলণর র্ালে সপ ৌঁোবার র্লঠার পনরশ্রলর্মর 
ইনিহাি আলে। এই নবেলয় আর্মালের িম্প্রিারলণর অিযর্মনি সেলব বলে আর্মরা সিে সহলিি 
সপ্রাগ্র্ালর্মর র্ালে রৃ্িজ্ঞ, যা সয ির্ে িাগনরর্লের র্ালে সপ ৌঁোলিা র্ঠিি িালের র্ালে সপ ৌঁোবার 
পথ সেখালব যা র্িিযুলেট এবং ধর্মীয় প্রনিষ্ঠািির্মূলহর র্মলিা উপালয়র র্মাধুলর্ম নবশ্বস্ত আইনি 
প্রনিনিনধত্ব িাওয়া যালব।"  
  
বস্ম্বর্টর লুইস্ দস্পলুম্বভিা িম্বলর্, "নিউ ইয়লর্ক  আর্মরা আন্তনরর্িালব অনিবািীলের স্বাগি জািাই 
এবং িালের র্মূেুলবাধ এবং নবনবধ িংসৃ্কনি িাগ্র্লহ গ্র্হণ র্নর। িিয ি সিে সহলিি র্র্মকিূনিটি নিউ 
ইয়র্ক বািীলের শুধযর্মাত্র্ িালের প্রলয়াজিীয় আইনি িহায়িাই প্রোি র্রলব িা, এটি িালের এর্টি 
নিরাপে স্থািও প্রোি র্রলব সযখালি িারা আশ্রয় ও িহায়িা িাইলি পারলব। আর্মালের এই র্মহাি 
সেলট বহু িংখুর্ অনিবািীলের প্ররৃ্ি স্বলেলশর অিযিূনি প্রোি র্রলি িহায়িার্ারী গিিকর 
কুওলর্মার এই গুরুত্বপূণক উলেুাগলর্ আনর্ম ধিুবাে জািাই।"  
  
অোম্বস্েবল স্েস্ো মাবরিো দেবভলা, পমু্বয়ম্বিন া বরকার্/বহস্পাবর্ক টাস্ক দফাস্ন (Puerto 
Rican/Hispanic Task Force) এর স্ভাপবি, িম্বলম্বের্, "েুা নেবাটিক  নিলেন্স সপ্রালজক্ট বহু 
অনিবািী পনরবারলের প্রনিয়ার জিু প্রলয়াজিীয় আইনি পনরলেবাগুনে সপলি এবং এর্িালথ বানড়লি 
বিবাি র্রলি ইনির্মলধু িহায়িা র্রলে। সিে সহলিি র্র্মকিূনিটি বিনর র্রলি এই যযগান্তর্ারী 
অংশীোরীত্ব আর্মালের িবলথলর্ েযবকে অনিবািীলের নিউ ইয়লর্ক  নিরাপে সবাধ র্রা নিনিি র্রলি 
এবং স্বাগি জািালি এই িেে প্রলিষ্টাগুনেলর্ প্রিানরি র্রলব। নিউ ইয়র্ক  যালি এর্টি আশার 
আলো থালর্ এবং িবাইলর্ আপি র্লর সিয় িা নিনিি র্রলি গিিকর কুওলর্মার নিরেি প্রলিষ্টার 
আনর্ম প্রশংিা র্নর।"  
  
অোম্বস্মব্লী স্েস্ে বভক্টর বপকাম্বিন া, বর্উ আম্বমবরকার্ম্বস্র টাস্ক দফাম্বস্নর স্ভাপবি, িম্বলম্বের্, 
"ব্রিলক্স আর্মার অলির্ প্রনিলবশীলের র্মলিা নিউ ইয়লর্ক র অনিবািীলের স্বাগি জািালিার এবং 
িযরনক্ষি রাখার এর্টি েী ক ইনিহাি আলে। এখি, িিয ি সিে সহলিি র্র্মকিূনির র্মাধুলর্ম, আর্মরা 
আলগর সথলর্ও অলির্ সবনশ েযবকে র্নর্মউনিটিগুনের র্ালে সপ ৌঁোলি পারনে এবং নিনিি র্রলি 
পারনে সয বানড়লি থার্ার জিু প্রলয়াজিীয় িংস্থািগুনে িালের আলে। এই সয অংশীোরীত্ব যা 
এম্পায়ার সেলট বহু িংখুর্ অনিবািী পনরবারলের জীবিলর্ পনরবিক ি র্রলব িার জিু আনর্ম 
গিিকর কুওলর্মালর্ িাধযবাে জািাই।"  
  
কালনস্ কোবেম্বলা, বর্উ ইয়ম্বকন  দিাবমবর্কার্ বরপািবলম্বকর দের্াম্বরল কর্স্াল, িম্বলম্বের্ 
"আর্মালের িাগনরর্, এবং আপার্মর অনিবািী র্নর্মউনিটির িযনবধার জিু নিরাপে ও িযরনক্ষি 



 

 

আশ্রয়স্থলের র্মলধু নবিার্মূলেু আইনি িহায়িা এবং ির্মথকি প্রোি র্রলি, আর্মালের র্নর্মউনিটির 
এর্টি র্মূেুবাি প্রনিষ্ঠাি, NMCIR এবং গিিকর কুওলর্মার অনেলির র্মলধু অশীোরীত্বটিলর্ 
সিানর্মনির্াি নরপাবনেলর্র র্িিযুলেট সজিালরে স্বাগি জািায়।"  
  
বলো ব্রায়ার্ স্মাটন , োমাইকার ভারপ্রাপ্ত কর্স্াল দের্াম্বরল, িম্বলম্বের্ "নিউ ইয়লর্ক  আর্মালের 
অনিবািী র্নর্মউনিটি সয ির্ে প্রনিবন্ধর্িার িম্মযখীি হয় িার িহায়র্ িৃজিশীে ির্মাধাি খযৌঁলজ 
সবর র্রলি আর্মরা আগ্র্হী বলে নিউ ইয়লর্ক  জার্মাইর্া র্িিযুলেট, গিিকর অুান্ড্রয  এর্ম. কুওলর্মার 
নেবাটিক  নিলেন্স সপ্রালজক্ট এবং িেক ািক র্মুািহাটি সর্ায়ানেশি ের ইনর্মলগ্র্শি রাইটলির র্মলধু 
অংশীোরীত্ব িম্পলর্ক  আরও নর্েয সশািার আশা রালখ। আর্মালের অিহায় র্নর্মউনিটিগুনেলর্ শনক্তশােী 
র্লর িয েলি হলে এরর্র্ম অংশীোরীত্ব অিুন্ত জরুনর যা ির্মস্ত অংশীোরলের উপর্ার র্রলব।"  
  
কালনস্ দগরারম্বিা ইম্বজা, দমবিম্বকা কর্স্েুম্বলট দের্াম্বরম্বলর স্রকাবর বিেয়ক কর্স্াল, িম্বলম্বের্, 
"নিউ ইয়লর্ক , আর্মালের র্নর্মউনিটির বাড়লি থার্া িানহোগুনে পূরণ র্রলি, নিউ ইয়লর্ক  সর্মনক্সলর্ার 
র্িিযুলেট সজিালরে, এই অঞ্চলে বিবাির্ারী সর্মনক্সর্ািলের র্েুাণ িযরনক্ষি র্রার েঢ়ৃ আলেশ 
সর্মলি সেট এবং নিটি র্িৃক পক্ষলের িালথ আর্মালের বন্ধি আরও েঢ়ৃ র্রা অবুাহি রাখলব। আর্মরা 
গিিকর কুওলর্মার েঢ়ৃ প্রনিজ্ঞা এবং েষৃ্টান্তর্মূের্ োয়বদ্ধিা স্বীর্ার র্নর যা নিউ ইয়র্ক  নিটিলি 
র্িিযুলেট ও ধর্মীয় প্রনিষ্ঠািগুনেলি, অনিবািীলের, যালের র্মলধু অলিলর্ সর্মনক্সর্াি বংলশাদূ্ভি, 
নবিার্মূলেু আইনি পনরলেবা, অনিবািি নিনির্, আপিার-অনধর্ারগুনে-জািযি সিনর্মিার এবং 
অিুািু প্রলয়াজিীয় িংস্থাি প্রোি র্লরলে।"  
  
িংস্থাগুনের িালথ ির্মস্ত িয নক্ত পযকালোিিা এবং অনেি অে েুা সেট র্ম্পলরাোলরর (Office of 
the State Comptroller) অিযলর্মােি িালপক্ষ।  
  
অবফস্ অি বর্উ আম্বমবরকার্স্ এিং বলিার্টন  বিম্বফন্স প্রম্বেম্বক্টর িোপাম্বর  
নিউ ইয়র্ক  সেলটর অনেি ের নিউ আলর্মনরর্ািি স্থানপি হলয়নেে পাৌঁি বের আলগ এবং এটি নেে 
সেলশর প্রথর্ম েুািয লটানরনে িালব স্থানপি অনিবািি সিবা অনেি। পযলরা সেলট ONA এর িযলযাগ 
সর্ন্দ্র রলয়লে যা নিউ ইয়লর্ক র িিয ি আলর্মনরর্ািলের আইনি সিবা, উলেুালগ িহায়িা প্রোি র্রার 
জিু নবনিন্ন র্নর্মউনিটি নিনির্ প্রনিষ্ঠালির র্মাধুলর্ম পনরিানেি হয়। এই িাইটগুনে হে 
অনিবািীলের আপি র্লর সিওয়ার জিু এবং িালের সেলট প্রলয়াজিীয় িবনর্েয প্রোলির জিু 
র্নর্মউনিটির সর্ন্দ্রনবিয।  
  
2017 িালে গিিকর কুওলর্মা প্রথর্ম নেবাটিক  নিলেন্স প্রলজক্ট শুরু র্লরি যা নেে সেলশর প্রথর্ম 
সেলটর সিিৃত্বাধীি িরর্ানর-সবিরর্ানর প্রর্ল্প অনিবািীলের আইনি সিবা প্রোলির জিু। প্রর্ল্পটির 
প্রশািনির্ োনয়লত্ব আলে ONA এবং এটি আইি োর্মক, আইি িহায়র্, অুািলিালর্নি প্রনিষ্ঠাি, 
প্রধাি প্রধাি র্লেজ ও নবশ্বনবেুােয় এবং বার অুালিানিলয়শলির িালথ অংশীোনরলত্ব। LDP প্রোি 
র্রলবেঃ  

• নিউ ইয়র্ক  সেটজযলড় অনিবািীলের জিু নবিার্মূলেু আইনি পরার্মশক ও নিনিং।  
• নিলপালটক শি প্রনিয়ায় এবং অিুািু র্মার্মোয় িরািনর অনিবািীলের প্রনিনিনধত্ব র্রা।  



 

 

• অিুািু অনিবািি িংিান্ত আইনি সিবা, নবলশে র্লর জটিে বুাপালর িহায়িা র্রা।  
• অনিবািী এবং র্নর্মউনিটির জিু আপিার অনধর্ার জািযি (Know Your Rights) 

প্রনশক্ষণ।  
  

যনে সর্ালিা অনিবািীর নবিার্মূলেু আইনি িহায়িা প্রলয়াজি হয় িাহলে িালের িিয ি 
আলর্মনরর্ািলের হটোইি 1-800-566-7636 এ সোি র্রলি বো হলে। সোির্লের িব িথু 
সগাপিীয়। 200 টির সবনশ িাোয় িাহাযু পাওয়া যালব।  
  
র্েন ার্ন মোর্হাটর্ দকায়াবলের্ ফর ইবমগ্র্োন্ট রাইটস্ স্ম্পম্বকন   
িেক ািক র্মুািহাটি সর্ায়ানেশি ের ইনর্মগ্র্ুান্ট রাইটি অনিবািি-িংিান্ত আইনি পনরলেবা, নশক্ষা এবং 
িত্ত্বাবধাি প্রোি র্লর শুধযর্মাত্র্ পনরবারগুনেলর্ এর্িালথ রাখার েনৃষ্ট নিবদ্ধ সরলখ িবলথলর্ পযরািি 
পনরলেবা প্রোির্ারী িংস্থা। গি েশ বের ধলর, NMCIR এর আওিািয ক্ত অঞ্চে ওলয়ষ্টলিোর 
র্াউনন্ট, ব্রুর্নেি এবং কুইন্সলর্ অন্তিযক ক্ত র্রলি প্রিানরি হলয়লে।  
  
1982 িাে সথলর্, 200,000 এরও সবনশ গ্র্াহর্লর্ NMCIR পনরলেবা নেলয়লে। সবনশরিাগ নবলশ্বর 
নবনিন্ন সেলশর নিম্ন-আলয়র অনিবািী। অনিবািী র্নর্মউনিটিগুনের নিরাপে আশ্রয়স্থে নহিালব 
নবলবনিি িংস্থাগুনের িালথ  নিষ্ঠ বন্ধলির জিু নবপযে িংখুর্ জিগলণর র্ালে সপ ৌঁোবার র্লঠার 
পনরশ্রলর্মর জিু NMCIR িযেক্ষ। আর্মালের পনরলেবা সেওয়া গ্র্াহর্লের প্রায় 90% যযক্তরাষ্ট্রীয় োনরদ্র্ু 
িীর্মার 200% িীর্মালি বা িার নিলি আলেি। আর্মালের গ্র্াহর্লের র্মলধু 50% এর এর্টয সবনশ 
র্র্মকরি। আর্মালের র্র্মকরি র্মনহোলের সবনশরিাগ গৃহ-স্বাস্থু িহায়র্, আয়া এবং সরলস্তারাৌঁর র্র্মী 
নহিালব র্াজ র্লরি, যালের বানেকর্ সবিি 15,000 িোর সথলর্ 20,000 িোর। র্র্মকরি পযরুে 
গ্র্াহলর্রা প্রধািি সরলস্তারাৌঁ র্র্মী, র্ুাব িাের্, নবনডং িযপানরলন্টলন্ডন্ট, নির্মকাণ র্র্মী, এবং ক্ষয দ্র্ 
বুবিার র্মানের্ (উলেুাক্তা) যালের বানেকর্ সবিি 20,000 িোর সথলর্ 25,000 িোলরর 
র্মলধু।  
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