
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/15/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 'আমাম্বের আোলত রক্ষা করুর্' আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরর্  
  

স্টেট আোলম্বতর কার্নবিিরণীম্বত এিং ভ্রমণকাম্বল বর্উ ইয়কন িাসীরা স্টেডাম্বরল ইবমম্বেের্ 
কততন পম্বক্ষর দ্বারা লক্ষেিস্তুত হওয়ার ভম্বয় বির্া বিচাম্বর বিচার িেিস্থায় অোম্বেস স্টপম্বত পাম্বর তা 

বর্বিত করার জর্ে গভর্নম্বরর কার্নবর্িনাহী আম্বেম্বের বভবিম্বত আইর্টি গঠর্ কম্বর  
  

সুরক্ষা বর্বিত করম্বত সাহার্ে করম্বি স্টর্ বর্উ ইয়ম্বকন র আোলতগুবল স্টেম্বটর সকল িাবসন্দাম্বের 
জর্ে কাজ চাবলম্বয় স্টর্ম্বত পাম্বর  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ আমামের আোলত রক্ষা করুর্ আইর্ (S00425A/A2176A) এ 
স্বাক্ষর কমরমের্ যামত নর্উ ইয়কন বাসীরা ফেডামরল ইনমমেশর্ কততন পক্ষ এর লক্ষযবস্তু হওয়ার ভয় 
োড়াই নবচার বযবস্থায় অ্বামে অ্যামেস করমত পামর। এই আইর্টি েীর্ননেমর্র উমেমগর কথা তুমল 
েমরমে ফয ফেডামরল ইনমমেশর্ এর্মোসনমমন্ট অ্নভবাসীমের নর্উ ইয়কন  ফেট আোলমত হানজর হমত 
বাো নেমে এবং র্যায়নবচামরর সুষু্ঠ প্রশাসর্মক বাোেস্ত করমে। এটি গভর্নমরর একটি পূবনবতী 
নর্বনাহী আমেশ এবং নর্উ ইয়কন  ফেট ইউনর্োময়ড ফকাটন  নসমেম (New York State Unified 
Court System) এর প্রোর্ নবচারমকর একটি নর্মেন নশকার উপর নভনি কমর ততনর করা হময়মে।  
  
"এটি ফেডামরল সরকামরর মমতা র্য়, নর্উ ইয়কন  সবসময় আমামের অ্নভবাসী সম্প্রোয়মক রক্ষা 
কমরমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই আইর্ নর্নিত করমব ফয প্রমতযক নর্উ ইয়কন বাসী ICE বা 
অ্র্যার্য ফেডামরল ইনমমেশর্ কততন পক্ষমক অ্র্যায়ভামব লক্ষযবস্তু করার ভয় োড়াই আোলমত তামের 
প্রময়াজমর্র নের্ থাকমত পামর।"  
  
এই নবমল ফকামর্া নবচারক কততন পক্ষ কততন ক অ্র্ুমমানেত ফেপ্তানর পমরায়ার্া নর্নিদ্ধ করা হমব র্া। 
যাইমহাক, একটি প্রশাসনর্ক পমরায়ার্ার উপর নভনি কমর ইনমমেশর্ সম্পনকন ত আোলত ফেেতার 
অ্থবা ফকামর্া ওয়ামরন্ট োড়া অ্র্ুমমানেত হমব র্া। ফেপ্তামরর আশঙ্কা োড়াই ফেমটর সম্পনিমত 
প্রময়াজর্ীয় পনরমিবাগুনল অ্যামেস করা নর্উ ইয়কন কারীমের সরুক্ষার জর্য 2018 সামল জানর করা 
নর্বনাহী আমেশ 170.1 অ্র্যুায়ী প্রনত ফেমটর জনম ও ফেট ভবমর্ এটির প্রময়াজর্ীয়তা।  
  
বর্উ ইয়কন  বসম্বর্ট জবুডবেয়াবর কবমটির সভাপবত বসম্বর্টর ব্র্োড হম্বয়লমোর্, িম্বলর্, "এই র্তুর্ 
আইর্টি নবোয়ী ট্রাম্প প্রশাসর্ এবং তামের অ্নভবাসর্ র্ীনতগুনলর একটি বযাপক তীব্র নর্ন্দা যা 
আমামের নবচার বযবস্থামক ক্ষনতেস্ত কমরমে। আজমকর পর, নর্উ ইয়মকন র আোলত আর ফেডামরল 

https://www.governor.ny.gov/news/no-1701-amendment-executive-order-170-state-policy-concerning-immigrant-access-state-services


 

 

এমজন্টমের জর্য অ্নভবাসীমের নবরুমদ্ধ নর্বনাসর্ প্রনিয়া শুরু করার ফচষ্টা করমে র্া এবং তামের 
পমক্ষ নশকামরর ফক্ষত্র থাকমব র্া। সুরক্ষা আমামের আোলত আইর্ ICE-ফক আোলমতর কাযনিমম 
অ্ংশেহণকারী অ্নভবাসীমের ওয়ামরন্টনবহীর্ র্াগনরক ফেপ্তার করমত নর্মিে কমর এবং নর্উ 
ইয়কন বাসীমের মমর্র শানি প্রোর্ কমর ফয আমামের আোলতগুমলা র্যায়নবচামরর আশ্রয়স্থল। আনম 
এই নবমল স্বাক্ষর করার জর্য গভর্নর কুওমমা এবং নসমর্মটর সংখ্যাগনরষ্ঠ ফর্তা আমেয়া েুয়াটন -
কানজর্মের অ্নভবাসী অ্নেকারমক অ্োনেকার ফেয়ার জর্য কত তজ্ঞ, ফসই সামথ সংসে সেসয মাইমকল 
ফসামলজ এবং এডমভামকনস সংস্থার ফজাট যারা এই নবমলর জর্য লড়াই কমরমে তামের কামে কত তজ্ঞ, 
যার মমেয রময়মে অ্নভবাসী প্রনতরক্ষা প্রকল্প, ফমক েয ফরাড নর্উ ইয়কন  (Make the Road New 
York) এবং নর্উ ইয়কন  ইনমমেশর্ ফকায়ানলশর্ (New York Immigration Coalition)। ICE এর 
জর্র্য আোলত ফেেতামরর অ্র্ুশীলমর্ তার সেল আইনর্ চযামলমের জর্য আনম অ্যাটনর্ন ফজর্ামরল 
নতশ ফজমমসর কামেও কত তজ্ঞ।"  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেট ব্ল্োক, পমু্বয়ম্বটন াবরকার্, বহস্পাবর্ক ও এবেয়ার্ স্টলবজসম্বলটিভ কম্বকোম্বসর 
স্টচয়ারমোর্ অোম্বসেবলম্বমোর মাইম্বকল স্টসাম্বলজ িম্বলর্, "যুক্তরামের সংনবোর্ কততন ক সকল নর্উ 
ইয়কন বাসীমক ফয বযনক্তগত অ্নেকার প্রোর্ করা হময়মে তা রােপনত পমে ফক থাকমব তার উপর 
নর্ভন র করা উনচত র্য়। অ্নভবাসী সম্প্রোময়র মমেয একটি বাস্তব ও স্পষ্ট ভয় আমে ফয আোলত 
ICE হস্তমক্ষপ ফথমক নর্রাপে র্য়, প্রায়ই র্যায়নবচামরর জর্য একটি নবপজ্জর্ক বাো ততনর কমর। 
আোলত সুরক্ষা আইর্ (The Protect of Courts Act) আমামের র্যায়নবচারগুনলর ফয র্ীনতগুনল 
প্রনতনষ্ঠত হময়নেল তার প্রনত আমামের প্রনতশ্রুনত পুর্বনযক্ত কমর। আয়, জানত, েমন বা অ্নভবাসর্ 
অ্বস্থা নর্নবনমশমি সকল নর্উ ইয়কন বাসীমের নর্মজমের এবং তামের স্বামথনর পমক্ষ পতষ্ঠমপািক করার 
জর্য আোলত বযবস্থা বযবহার করার সুমযাগ থাকা উনচত। আমার সহমযাগী নসমর্টর ফহাময়লমযার্, 
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা এবং জানেস ফরাডমযাপ ফকায়ানলশর্ (Justice Roadmap Coalition), 
নবমশি কমর অ্নভবাসী প্রনতরক্ষা প্রকল্প (Immigrant Defense Project) এবং নর্উ ইয়কন  ইনমমেশর্ 
ফকায়ানলশর্ (New York Immigration Coalition) গঠিত সকল এডমভামকনস সংস্থাসমূমহর নবপুল 
প্রমচষ্টা োড়া এই নবল ফশি সীমা অ্নতিম করমত পারত র্া। এই নবজয় নর্উ ইয়মকন র আোলমত 
র্যায়নবচার চাওয়া প্রমতযক বযনক্তর জর্য।"  
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