অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/10/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

বর্উ ইয়ম্বকনর ভ্রমণকারীম্বের উপর হামলা করা বর্ম্বয় ট্রাম্প প্রোসম্বর্র বিরুম্বে মামলা োম্বয়র
করার কথা ঘ াষণা করম্বলর্ গভর্ন র কুওম্বমা

মামলাটি বর্উ ইয়ম্বকনর িাবসন্দাম্বের জর্ে ঘলািাল এবি বর্বষে করা ঘথম্বক ট্রাম্প প্রোসর্ম্বক
আটকাম্বে চায়

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়মকন র পক্ষ ঘেমক অ্যাটনর্ন ঘজর্ামরল
ঘলটিনিয়া ঘজমস একটি র্তু র্ ঘেডামরল র্ীনত নর্ময় ট্রাম্প প্রিাসমর্র নিরুমে মামলা দাময়র
কমরমের্, ো নর্উ ইয়কন িাসীমদর ঘেমডরাল সরকামরর ট্রামেড ট্রযামভলার ঘপ্রাগ্রামগুনলমত (Trusted
Traveler Programs, TTP) নর্িন্ধর্ িা পুর্রায় নর্িন্ধর্ করা নর্নষে কমর। মানকন র্ ঘ ামলযান্ড
নসনকউনরটি নডপাটনমমন্ট (U.S. Department of Homeland Security), মানকন র্ কােমস অ্যান্ড
িডনার ঘপ্রামটকির্ (U.S. Customs and Border Protection, CBP), এিং এই দুই সংস্থার
ভারপ্রাপ্ত-ঘর্তামদর নিরুমে দাময়র করা এই মামলার েুনি এই ঘে, এই র্ীনত পনরিতন র্
ঘেচ্ছাচারপ্রসূত এিং নর্উ ইয়কন িাসীমদর নর্রাপত্তা এিং রামজযর অ্েনর্ীনতমক নিপন্ন কমর, সরাসনর
াজার াজার িানসন্দামদর ক্ষনত কমর, এিং সািনমভৌম রাজয ন মসমি নর্উ ইয়মকন র অ্নিকামর স্তমক্ষপ
কমর।
"ঘেডামরল সরকার েখর্ অ্র্যায়ভামি এিং ঘিআইনর্ভামি নর্উ ইয়কন মক তার লক্ষয করমে, তখর্
আমরা আমামদর মূলযমিামির সামে আপস করমিা র্া িা নপনেময় োি র্া," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্।
"এক ডজর্ রাজয আমে - লাল রাজযগুনল স - ঘেখামর্ অ্র্ুরূপ আইর্ আমে, নকন্তু ঘপ্রনসমডন্ট
ট্রাম্প এিং তার সক্ষমকারীরা আমরা একিার নর্উ ইয়মকন র অ্েনর্ীনতমক তামদর লক্ষয করমে
এমর্ভামি গ্র ণ করা য় ঘে শুিু ভ্রমণনপপাসুমদর অ্সুনিিা সৃনি কমর তাই র্য়,, অ্তযন্ত িাস্তি
নর্রাপত্তার নিষয়ও ততনর কমর। এ নিষময় ঘকামর্া ভু ল করমির্ র্া ঘে আমরা এর নিরুমে লড়াই
করনে এিং আমামদর কামে উপলব্ধ প্রনতটি এর জর্য িযি ার করমিা।"
"নর্উ ইয়কন রামজযর সািনমভৌম অ্নিকামর স্তমক্ষপ করার উমেিয ঘে প্রিাসমর্র, এিং ঘে প্রিাসর্
একমোমগ সারা ঘদমি তিষমযমূলক র্ীনতর কাজ কমর, তারা নর্উ ইয়কন মক ঘ ামেজ রাখমত পারমি
র্া," অোটবর্ন ঘজর্াম্বরল ঘলটিটিয়া ঘজমস িম্বলম্বের্। "আজ আমরা রাষ্ট্রপনত ও তার প্রিাসর্মক
নর্মজর আইর্ পামসর জর্য নর্উ ইয়কন মক িানস্ত প্রদার্ করা িন্ধ করমত একটি মামলা দাময়র করনে।
ট্রাম্প প্রিাসমর্র র্তু র্ র্ীনত শুিু ভ্রমণনপপাসু, শ্রনমক, িানণজয, এিং আমামদর অ্েনর্ীনতমত

ঘর্নতিাচক প্রভাি ঘেমল তাই র্য়, িরং তা জর্নর্রাপত্তামকও ক্ষনতগ্রস্থ কমর। ঘকউ ঘের্ কখমর্া
আমামদর জানতর নর্রাপত্তামক রাজনর্নতক অ্স্ত্র ন মসমি িযি ার র্া কমর, নিমিষ কমর
কমান্ডার-ইর্-নচে নর্মজ।"
ঘে সকল নর্উ ইয়কন িাসীরা ট্রামেড ট্রযামভলার ঘপ্রাগ্রামম ঘোগদার্ করমত চার্ তামদর ঘেমক
প্রময়াজর্ীয় তেয সংগ্র করার ক্ষমতা ঘেডারাল সরকামরর োকা সমেও গত সপ্তাম , ঘপ্রনসমডন্ট ট্রাম্প
নর্মজর ঘেট অ্ে দয ইউনর্য়র্ অ্যামেমস রাষ্ট্রীয় র্ীনতমালা িাস্তিায়মর্র জর্য নর্উ ইয়কন মক ঘিমে
ঘর্র্। পমরর নদর্ ভারপ্রাপ্ত নডপাটনমমন্ট অ্ে ঘ ামলযন্ড নসনকউনরটি (Department of Homeland
Security, DHS) ঘসমেটানর উলে একটি নিিৃনত জানর কমরর্ ো একইভামি নর্উ ইয়মকন র র্ীনতর
পেন্দগুনলর সমামলাচর্া কমর। গত 5ই ঘেব্রুয়ানর, DHS নর্উ ইয়কন ঘেট নডপাটনমমন্ট অ্ে ঘমাটর
ঘভন মকলসমক নচঠি নদময় জার্ায় ঘে DHS নর্উ ইয়মকন র িানসন্দামদর লক্ষয করমি এিং ঘলািাল এনি
(Global Entry), নসনকওর ইমলক্ট্রনর্ক ঘর্টওয়াকন ের ট্রযামভলাসন র্
যানপড ইন্সমপকির্ (SENTRI),
ঘর্ক্সাস (NEXUS) এিং নি অ্যান্ড নসনকওর ঘট্রড (FAST) স ঘিি নকেু ট্রামেড ট্রযামভলার
ঘপ্রাগ্রামম তামদর নর্িনন্ধকরণ এিং পুর্রায় নর্িনন্ধকরণ করা িন্ধ করমি। DHS নর্উ ইয়মকন র গ্রীর্
লাইট আইর্মক েুনি ন মসমি িযি ার কমরমে, আমরা 13টি রাজয এিং নডনিক্ট অ্ে কলনিয়া একই
রকম আইর্ পাি করা সমেও ো অ্র্নেভু ি অ্নভিাসীমদর োইভাসন লাইমসন্স পাওয়ার সুমোগ কমর
নদময়মে।
আজমকর দাময়র করা মামলা ট্রাম্প প্রিাসমর্র র্তু র্ র্ীনত নর্নদন িভামি 2004-এর ইমন্টনলমজন্স নরেমন
অ্যান্ড ঘটরনরজম নপ্রমভর্ির্ অ্যামক্টর (Intelligence Reform and Terrorism Prevention
Act)নিমরানিতা কমরমে, ো একটি কংমগ্রির্াল মযামন্ডট এিং তিপানক্ষক 9/11 কনমিমর্র অ্িীমর্
DHS-ঘক একটি একটি আন্তজনানতক নর্িনন্ধত ট্রযামভলার ঘপ্রাগ্রাম প্রনতষ্ঠা করার জর্য আহ্বার্ কমর ো
মানকন র্ েুিরামষ্ট্রর সিকটি রাজয এিং এলাকা িযি ার করমত পারমি। এই ঘপ্রাগ্রামম নর্উ ইয়মকন র
অ্ংিগ্র ণমক এককভামি িন্ধ করার নসোন্ত নর্উ ইয়কন িাসী এিং সকল ভ্রমণকারীমদর জর্য গণ
নর্রাপত্তা নর্নিত কমর। তাোড়াও, এই মামলার েুনি মচ্ছ ঘে এই র্তু র্ র্ীনত মচ্ছ নর্উ ইয়কন মক
এককভামি ঘিমে নর্ময় রাজযটিমক ঘজার কমর তার র্ীনতগুনল পনরিতন র্ করমত িািয করা োমত
তারা পেন্দসই েুিরাষ্ট্রীয় র্ীনত ঘমমর্ চলমত িািয য়।
এই র্ীনত জর্সািারমণর নর্রাপত্তামক প্রভানিত কমর তাই র্য়, এটি নিমিষভামি নর্উ ইয়মকন র
অ্েনর্ীনত ও িানণমজযর ক্ষনত কমর, এিং তার সামে একক ভ্রমণকারীমদরও। েত কম নর্উ ইয়কন িাসী
ট্রামেড ট্রযামভলার ঘপ্রাগ্রামম (TTPs) নর্িনন্ধত এিং পুর্রায় নর্িনন্ধত মি, তার পনরণনত সারা
রামজয প্রনতেনলত মি। নর্উ ইয়মকন র নিমার্িন্দরগুনলমত ন নি লাইর্ — োর নিষনস্থার্ীয় নতর্টিমত
2018 সামল 138 নমনলয়মর্র ঘিনি োত্রী পনরমিনিত য় - এিং অ্র্যার্য সীমান্ত েনসংয়গুনল
সংস্থার্গুনলমত টার্ ঘেলমি এিং সকল ভ্রমণােীমদর জর্য নর্রাপত্তা নির্ি করমি। নর্উ ইয়মকন র
অ্েনর্ীনত ভু গমি সীমার্া পার করার জর্য অ্মপক্ষার সময় িৃনে পামি, নিশ্বিযাপী িযিসা করা
নর্ময়াগকারীরা প্রনতমোনগতামূলক অ্সুনিিার মমিয পরমির্ এিং সীমান্ত ভ্রমমণর উপর নর্ভন র করা
িানসন্দারা এই সমস্ত ঘপ্রাগ্রামমর অ্যামক্সস ারামি।

DHS এর নসোন্ত অ্নিলমি াজার াজার নর্উ ইয়কন িাসীমদর প্রভানিত করমি এিং এক িেমরর
মমিয িত স স্র রামজযর অ্নিিাসীমদর উপর প্রভাি ঘেলমি:
•

•
•
•

50,000 িযনিমক িতন সামপমক্ষ ঘলািাল এনির জর্য অ্র্ুমমাদর্ করা ময়মে, নকন্তু এখর্ও
তামদর সাক্ষাৎকার ঘিষ য়নর্ এিং এইভামি তামদর আমিদর্ ঘিষ করা ঘেমক "ঘকমট ঘেলা"
মি।
30,000টি অ্নতনরি নর্উ ইয়মকন র িানসন্দামদর িতন মামর্ ঘলািাল এনির জর্য ঘভটিং প্রনেয়া
মুলতু নি করা আমে।
আরও 175,000 জর্ নর্উ ইয়কন িাসী, োমদর ঘলািাল এনির ঘমিারনিপ এ িের ঘিষ মচ্ছ,
তামদর এই ঘপ্রাগ্রামম পুর্রায় র্াম র্নেভু ি করার অ্র্ুমনত ঘদওয়া মি র্া।
গমিষকমদর অ্র্ুমার্, জর্ এে. ঘকমর্নড নিমার্িন্দমর অ্মপক্ষার সময় কমামল শুদু ঘসটাই
একা কময়ক লক্ষ মানকন র্ ডলার িাাঁচামত পামর র্ি ওয়া সমময়র ন মসমি।

উপরন্তু, অ্েনর্ীনতনিদরা অ্র্ুমার্ কমরমের্ ঘে আমমনরকা/কার্াডা সীমামন্ত নিলি ইনতমমিযই
আমমনরকার্ িযিসাগুনলর প্রনত িের কময়ক নিনলয়র্ ডলার র্ি কমরমে এিং এর েমল াজার
াজার চাকনর চমল ঘগমে, ো ঘপ্রনসমডমন্টর নসোন্ত নর্উ ইয়কন িাসীমদর জর্য আমরা ক্ষনতকারক কমর
তু মলমে — নিমিষ কমর োরা পনিম নর্উ ইয়মকন োমকর্। আসমল ঘে সি নর্উ ইয়কন িাসীরা
কার্াডার সমে নর্উ ইয়মকন র স্থল সীমার্া পারাপার করমত চার্ - নিমিষ কমর োরা পনিম নর্উ
ইয়মকন োমকর্ — তারা ট্রাম্প প্রিাসমর্র র্য়া র্ীনতর েমল ভীষণ ক্ষনতগ্রস্ত মির্:
•
•

•
•

FAST ঘপ্রাগ্রামম 30,000 চালকরা েয়ংনেয় নসমেমমর অ্যামক্সস ারামির্।
NEXUS ঘপ্রাগ্রামম চালকরা — ো, ওময়োর্ন নর্উ ইয়মকন একা, 6,500 টি নট্রপ নপস নিজ,
ওয়ার্ল্ুনল নিজ, নলউইের্-কুইন্সের্ নিজ, এিং ঘরর্মিা নিজ জুমড় প্রমতযকনদর্ পনরমিির্
কমরর্ — তারা গুরুতরভামি ক্ষনতগ্রস্ত মির্।
এই নপস নিজমক িযি ার করা ট্রযানেমকর 25 িতাংি NEXUS ঘপ্রাগ্রামমর উপর নর্ভন র কমর
এিং 60-িতাংি ট্রাক চালকরা FAST ঘপ্রাগ্রামটি িযি ার কমর।
একজর্ র্র্-NEXUS োইভার দ্বারা চানলত গাড়ী সািারণত একটি NEXUS োইভার দ্বারা
চানলত একটি গাড়ীর ঘচময় নপস নিজ নদময় ঘেমত চারগুর্ ঘিনি সময় ঘর্য়।

উপরন্তু, DHS জানর্ময়মে ঘে নর্উ ইয়কন রামজয ঘখতািিারী ও নর্িনন্ধত িযিহৃত োর্িা মর্র
এক্সমপামটনির্ নিলনিত মত পামর এিং র্তু র্ র্ীনতর অ্িীমর্ ঘসগুনল িযয়িহুল মত পামর।
মামলাটি এই েুনি ঘদয় ঘে DHS ও CBP-র র্ীনত নিমিষভামি পঞ্চম সংমিাির্ীর সমার্ সুরক্ষার
গযারানন্ট, দিম সংমিাির্ীর রাজযগুনলর মমিয সম-সািনমভৌমমের গযারানন্ট, িলপূিনক ঘেডামরল
অ্যাকিমর্র দিম সংমিাির্ীর নর্নষেকরণ এিং প্রিাসনর্ক পেনত আইর্ (Administrative
Procedure Act) লঙ্ঘর্ কমর।

নর্উ ইয়মকন র মামলা োড়াও নর্উ ইয়কন নসনভল নলিাটিন ইউনর্য়র্ও (New York Civil Liberties
Union) আজ DHS ও CBP নিরুমে ঘেডামরল মামলা দাময়র কমরমে। নর্উ ইয়মকন র কময়ক ঘকাটি
িানসন্দার একটি ক্লামসর পক্ষ ঘেমক নর্উ ইয়কন নসনভল নলিাটিনজ ইউনর্য়মর্র (New York Civil
Liberties Union, NYCLU) মামলা করা য়, োরা এখর্ ঘলািাল এনিমত র্নেভু ি িা
পুর্ঃর্নেভু ি করার জর্য আমিদর্ করমত িািা ঘপময়মের্, োর মমিয াজার াজার িানসন্দা, োমদর
আমিদর্পত্র নর্মষিাজ্ঞার সময় নিচারািীর্ নেল। নর্উ ইয়মকন র মমতা NYCLU অ্র্ুমোগ কমরর্, ট্রাম্প
প্রিাসমর্র কমনকাণ্ডমক প্রিাসনর্ক পেনত আইর্ এিং ইউর্াইমটড ঘেটস সংনিিামর্র দিম সংমিাির্ী
লঙ্ঘর্ কমর।
"এটি একটি রাজনর্নতক আেমণ ো অ্নভিাসী সম্প্রদাময়র উপর ট্রামম্পর েুমের মুমখ উমড় োওয়া
সািারণ জ্ঞামর্র আইর্ পাি করার জর্য নর্উ ইয়কন াররা িানস্ত প্রদার্ কমর," জাবর্ম্বয়ম্বের্ বর্উইয়কন
বসবভল বলিাটিন ইউবর্য়ম্বর্র (New York Civil Liberties Union) এবিবকউটিভ বিম্বরক্টর ঘিার্া
বলিারমোর্। "নর্উ ইয়কন িাসীমদর োত্রাপমের অ্যামক্সমস স্তমক্ষপ করা ঘিপমরায়া মলও নিস্ময়কর
নকেু র্য়। এটা ঠিক তাই ো একজর্ রাষ্ট্রপনতর কাে ঘেমক আমামদর আিা করা উনচত ঘে তার
নর্ষ্ঠুর এমজন্ডার পমে োরা িাাঁিা ময় আমে তামদর িানস্ত ঘদিার জর্য ঘে কণ নকেু করমি।"
এই র্তু র্ র্ীনত আমরাপ করার জর্য ঘেডামরল সরকামরর নসোন্ত নর্উ ইয়মকন র নগ্রর্ লাইট আইর্
(New York's Green Light law) সম্পমকন একটি নিতকন ঘেমক উদ্ভূ ত ময়মে। গত িের, নর্উ
ইয়মকন র গভর্নর এন্ড্রু কুওমমা নগ্রর্ লাইট নিল আইমর্ সাইর্ কমরনেমলর্, ো অ্র্নেভু ি অ্নভিাসীমদর
োইভাসন লাইমসমন্সর জর্য আমিদর্ করমত অ্র্ুমনত ঘদয়। নগ্রর্ লাইট আইর্ পনরকনর্ল্ত ময়নেল নর্উ
ইয়মকন র পেগুনলমক নর্রাপদ করার জর্য, রামষ্ট্রর অ্েনর্ীনতমক সা ােয করার জর্য, এিং অ্নভিাসীমদর
োয়া ঘেমক ঘিনরময় আসা অ্র্ুমদমর্র জর্য। ইনতমমিয, দুটি পৃেক ঘেডামরল আদালত আইর্টির
নিরুমে অ্মেৌনিক মামলাগুনলমক িরখাস্ত কমরমে। ঘে সমস্ত িানসন্দারা গ্রীর্ লাইট আইমর্র অ্িীমর্
োইভামরর লাইমসন্স পাওয়ার জর্য র্তু র্ কমর ঘোগযতাপ্রাপ্ত ময়মের্ তারা ঘের্ আমিদর্ করমত
এনগময় আমসর্ তা নর্নিত করমত, আইর্ অ্র্ুোয়ী প্রময়াজর্ োড়া, ঘেডামরল ইনমমগ্রির্ কতৃন পমক্ষর
কামে আমিদর্কারীমদর িযনিগত তেয প্রকামির নিষয়টি নর্নষে কমর।
নর্উ ইয়মকন র ঘেসি অ্নিিাসীরা ইনতমমিযই সনেয় ট্রামেডট্রযামভলাসন ঘপ্রাগ্রামমর অ্ংিগ্র ণকারী, তারা
ঘলািাল এনিমত অ্ংিগ্র ণ করমত পারমির্ র্া অ্েিা রদ করা অ্র্য ঘকামর্া ঘপ্রাগ্রামম অ্ংিগ্র ণ
করমত পারমির্ র্া। েনদও DHS জানর্ময়মে (Transportation Security Administration PreCheck,
TSA Pre)টিএসএ নপ্র এই সমময় প্রভানিত মি র্া, ভনিষযমত আমরা িযিস্থা ঘর্ওয়ার সম্ভাির্া তারা
িানতল কমর ঘদয়নর্।
এই নিষয়টি পনরচালর্া করমের্ ঘকন্দ্রীয় উমদযাগ নিভামগর (Division of Federal Initiatives)
স কারী অ্যাটনর্ন ঘজর্ামরল ডযানর্ময়লা ঘর্াগুইরা, র্াগনরক অ্নিকামরর ঘডপুটি িুযমরা প্রিার্ এনলর্া
ঘগাল্ডমেইর্ এিং ঘেডামরল উমদযামগর প্রিার্ কাউমন্সল মযােু ঘকামলমিমলা এিং তার সামে ঘডপুটি
সনলনসটর ঘজর্ামরল ঘজনি ডনিউ লযাং এিং অ্যানসেযান্ট সনলনসটর ঘজর্ামরল নলন্ডা েযাং — দুজমর্ই

অ্যানপলস অ্যান্ড ওনপনর্ওন্স নিভামগর (Division of Appeals and Opinions)। ঘেডামরল উমদযাগ
নিভাগটির তোিিামর্র দানয়ে প্রেম ঘডপুটি অ্যাটনর্ন ঘজর্ামরল ঘজনর্োর ঘলনভর উপর র্যস্ত।
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