
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/31/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা 29 িেবির োবি মওকুফ কম্বর বিম্বলর্  

  

যখর্ রাষ্ট্রপবি ট্রাম্প এিং ফফডাম্বরল সরকার আমাম্বির সীমার্ায় অবভিাসী কবমউবর্টিসমমূ্বের 

বিপম্বে যদু্ধ ফ াষণা করম্বে, গভর্নর কুওম্বমা িখর্ ফোটখাম্বটা অপরাম্বে োবি পাওয়া িেবিম্বির 

বডম্বপাম্বটন ের্ ফেম্বক েমা প্রিার্ করম্বলর্  

  

েমা প্রিার্ অবভিাসীসমেূম্বক রো করম্বি গভর্নম্বরর ফরকম্বডন র সংম্বযাজর্ যার মম্বেে ফিম্বের-প্রেম 

বলিাটিন  বডম্বফন্স প্রকল্প (Liberty Defense Project) অন্তভুন ি যা ফেট এম্বজবন্স ও আইর্ 

প্রম্বয়াগকারী সংস্থাম্বক অবভিাসর্ অিস্থার িোপাম্বর বজজ্ঞাসািাি করা ফেম্বক বিরি রাখম্বি এিং 
ফেট ভিম্বর্ ICE প্রম্বিোবেকার সীমািদ্ধ করম্বি আইবর্ সুরো এিং বর্িনােী বিয়া প্রিার্ কম্বর  

  

অর্ুম্বোচর্া, পরু্িনাসর্ এিং কবমউবর্টির প্রবি বিশ্বিিা প্রিেনম্বর্র জর্ে িেবিম্বির োবি কবমম্বয় 

ফিওয়া েয়  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে উমেখম াগযভামে পুর্েনাসর্ ও েমমউমর্টির অ্পরাধ হ্রাস েরার দঢ়ৃ 

মমর্াভাে প্রদর্নর্োরী 29 েযমির র্ামি মওকুফ েমর দদর্।  

  

"রাষ্ট্রপমি  খর্ অ্মভোসীমদর োইমর রাখার েযাপামর মর্মজর দজমদর োরমে দফডামরল সরোর েন্ধ েমর 

দফমলমের্, মর্উ ইয়েন  অ্মভোসী েমমউমর্টির প্রমি িার সমর্নমর্র জর্য র্ি অ্েস্থার্ গ্রহে েরমে", গভর্নর 

কুওম্বমা িম্বলর্। "এইসে পদমেপ অ্মভোসী পমরোরগুমলমে এেসামর্ র্ােমি সাহা য েরমে এেং আমরা 
র্যায়পরায়ে, আমরা র্যা য, আমরা সহার্ুভূমির্ীল মর্উ ইয়েন  প্রমিষ্ঠার মদমে এেটি গুরুত্বপূেন ধাপ।"  

  

েমা  
  

গভর্নর কুওমমা আজমে িামদর পুর্েনাসর্ প্রমেষ্টা র্র্াি েমর মর্মের েযমিমদর েমা প্রদার্ েরমলর্  ামি 

িামদর অ্পরাধী দরেডন  িামদর অ্মভোসর্ অ্েস্থায় দোমর্া প্রভাে দফলমি র্া পামর। এমদর দেউ দেউ 

মডমপামটন র্মর্র সম্মুখীর্, দেউ দেউ িারা দ ই দদর্মে োমি মমর্ েমর দসই দদমর্র র্াগমরে মহমসমে 

েমমউমর্টিমি র্ােমি োয়। প্রমি দেমে, েমার োরমে অ্মভোসর্-সংক্রান্ত োে স্বয়ংমক্রয় র্া হমলও সম্ভে 

হমে। মেমভন্ন উপাময় েমমউমর্টি ও িামদর পমরোমরর জর্য োজ েমর এেং উমেখম াগয সমময়র জর্য  
অ্পরাধ-মুি ভামলা র্াগমরমের গুে প্রদর্নর্ েমর প্রমিযে প্রাপে এেটি ভামলা অ্েস্থামর্ রময়মে। এই মর্ময় পঞ্চম 

োমরর মি গভর্নর কুওমমা সম্ভােয মডমপামটন র্মর্র সম্মুখীর্ েযমিমদর রো েরমি মর্মজর েমা েরার অ্মধোর 

েযেহার েরমলর্, সম্প্রমি অ্গাস্ট মামস মিমর্ এে েযমিমে িার মডমপামটন র্র্ শুর্ামর্র মদর্ সোমল েমা প্রদার্ 

েমরর্ এেং জলুাই মামস অ্র্য সাি েযমিমে েমা প্রদার্ েমরর্।  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-grants-pardon-harveys-gomez-ahead-immigration-hearing
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-grants-pardon-harveys-gomez-ahead-immigration-hearing
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-grants-pardons-seven-individuals-facing-deportation#_blank


 

 

  

বসবরকাও কর্ম্বসপের্ সান্টার্া, 67, 1997 সামল সপ্তম মাোয় মর্য়মিি পদার্ন মর্মজর োমে রাখার 

অ্পরামধ (Criminal Possession of a Controlled Substance) দদাষী সােযি হময়মেল এেং 1998 

সামল মযার্হাটমর্ েিুর্ন মাোর র্ামেন াটিে মর্মজর োমে রাখার অ্পরামধ (Criminal Possession of a 

Narcotic) দদাষী সােযি হময়মেল। দদাষী সােযি হওয়ার পর 20 েের ধমর দস দর্র্ামুি এেং অ্পরাধ-মিু, 

এেং দস অ্মির্য় ধামমনে হময় দগমে। জর্াে সান্টার্া ডমমমর্োর্ মরপােমলে দর্মে এমসমের্ এেং েিন মামর্ 

অ্পসারে প্রমক্রয়ার সম্মুখীর্ হময়মের্। েমা িামে িার পমরোমরর দদখামর্ার্া েরমি এেং প্রময়াজর্ীয় 

মেমেৎসা দসো দপমি সাহা য েরমে।  

  

বগল বগবলম্বয়র্, 52, 1987 সামল ব্রঙ্কমস িৃিীয় মাোর মর্য়মিি পদার্ন মেমক্রর দেষ্টার অ্পরামধ 

(Attempted Criminal Sale of a Controlled Substance) দদাষী সােযি হময়মেল। ডমমমর্োর্ 

মরপােমলে দর্মে  ুিরামষ্ট্র আসার পর দস দমেে েযামরামলর্ামি মর্মজর েযেসা শুরু েমর এেং দসখামর্ িার 

স্ত্রী ও ের্যামে মর্ময় োস েরমে। দস 31 েের ধমর অ্পরাধ-মুি র্ােমি দপমরমে। এোিাও জর্াে মগমলময়র্ 

দমেে েযামরামলর্ায় সাম্প্রমিে ঘূমেনঝমি মেধ্বি ঘরোমি পুর্মর্নমনাে েরমি মর্মজর অ্মর্ে সময় দস্বচ্ছায় প্রদার্ 

েমরমে। দস েমার দ্বারা র্াগমরেত্ব পাওয়ার দেষ্টা েরমে।  

  

ফলে আলটি, 47, 1997 সামল মর্মরা োউমন্টমি িৃিীয় মাোর মর্য়মিি পদার্ন মেমক্রর অ্পরামধ (Criminal 

Sale of a Controlled Substance) দদাষী সােযি হময়মেল। জর্াে আলটি ইরাে দর্মে এমস িার স্ত্রী ও 

দইু সন্তার্ মর্ময় দরামেস্টামর োস েরমে। েমা পাওয়ার ফমল দস িার অ্পরামধর োরমে মডমপামটন র্মর্র ঝুুঁ মে 

এিামি পারমে, দ ই অ্পরাধ দস 21 েের আমগ েমরমেল এেং এরপর দস েখমর্া দগ্রফিার হয়মর্।  

  

সম্বিটিস বিম্বটা, 42, 1996 সামল মযার্হাটমর্ 20 েের েয়মস েিুর্ন মাোর গাুঁজা মেমক্রর অ্পরামধ 

(Criminal Sale of Marjuana) দদাষী সােযি হময়মেল। দস 5 েের েয়মস বেধ স্থায়ী োমসন্দা মহমসমে 

ডমমমর্োর্ মরপােমলে দর্মে মামেন র্  ুিরামষ্ট্র আমস। জর্াে মব্রমটা িার েমমউমর্টির এেজর্ সমক্রয় 

দস্বচ্ছামসেে এেং দস 22 েের ধমর অ্পরাধ মুি। েমা পাওয়ার ফমল দস িার অ্পরামধর োরমে 

মডমপামটন র্মর্র ঝুুঁ মে এিামি পারমে।  

  

জর্ ফ বডবর্, 67, 1982 সামল মযার্হাটমর্ মদ্বিীয় মাোর গাুঁজা মর্মজর োমে রাখার অ্পরামধ (Criminal 

Possession of Marijuana) দদাষী সােযি হময়মেল। দঘমডমর্র জন্ম দমমিমোমি এেং িার মপিামািা 
ইিামলয়ার্ এেং দস 9 েের েয়মস মামেন র্  ুিরামষ্ট্র আমস। মর্উ ইয়মেন র এে দোম্পামর্মি প্রায় মের্ েের 

োজ েরার পর দস সম্প্রমি অ্েসর গ্রহে েমরমে। েমা দপমল দস স্থায়ী অ্মভোসর্ অ্েস্থার জর্য আমেদর্ 

েরমি পারমে এেং দসই দদমর্ দর্মে দ মি পারমে দ খামর্ দস প্রায় ষাট েের ধমর োস েরমে। দস গি 36 

েের ধমর অ্পরাধ মিু দর্মেমে।  

  

ফিায়াজ িোগ-িোগ, 53, কুইন্স োউমন্টমি মদ্বিীয় মাোর দেডমােন  জামলয়ামির (Trademark 

Counterfeiting) জর্য দদাষী সােযি হময়মেল  ার জর্য িার জমরমার্া হময়মেল মেন্তু দোমর্া োরাদণ্ড 

হয়মর্। এরপর 10 েের দস দোমর্া অ্পরাধ েমরমর্। জর্াে েযাগ-েযাগ এর আমগও দোমর্া অ্পরামধ দদাষী 
সােযি হয়মর্। িার জন্ম ইসরাময়মল এেং দস মর্উ ইয়েন  র্হমর 6,000 গামিোলেমে োজ দদয় এমর্ এেটি 

দোম্পামর্র মসইও। েমা দপমল িা িামে অ্পসারে প্রমক্রয়ার ঝুুঁ মে দর্মে রো েরমে।  

  



 

 

বিমাস একিা রাবমম্বরজ, 64, 1976 সামল মযার্হাটমর্ িৃিীয় মাোর ডাোমি(Robbery), 1992 সামল 

ওময়স্টমেস্টামর দোটখামটা দজাচু্চমর (Petit Larceny) এেং 1997 সামল ব্রঙ্কমস িৃিীয় মাোর মর্য়মিি পদার্ন 
মেমক্রর অ্পরামধ দদাষী সােযি হময়মেল। জর্াে রামমমরজ 21 েের ধমর অ্পরাধ-মুি এেং দর্র্ামিু 

রময়মের্। িার জন্ম েমলামিয়ামি এেং দস সমক্রয়ভামে মডমপামটন র্মর্র সম্মুখীর্, 46 েের ধমর এখামর্ োস 

েরার পমরও। জর্াে রামমমরজ এেজর্ দস্বচ্ছামসেে  াজে দ  িার র্ামির্ািমর্মদর দদখামর্ার্া েমর এেং 
িার োর সন্তামর্র মির্ জর্ মামেন র্ দসর্াোমহর্ীমি োজ েমরমে। দস 21 েের ধমর অ্পরাধ-মুি জীের্ াপর্ 

েরমে।  

  

বরকাম্বডন া িার্নািুে, 59, 1986 সামল মর্মরা োউমন্টমি িৃিীয় মাোর মর্য়মিি পদার্ন মর্মজর োমে রাখার 

অ্পরামধ দদাষী সােযি হময়মেল। দস মেউোর অ্মভোসী এেং দলামরডামি দমোমর্মের োজ েমর, দ খামর্ দস 

ও িার স্ত্রী িামদর সন্তার্মদর েি েরমে। দস 32 েের ধমর অ্পরাধ-মুি আমে। েমার ফমল দস অ্পসারে 

প্রমক্রয়ার ঝুুঁ মের মেরুমে সুরো পামে।  

  

ওয়াজবসম্বয়ক ফলসবর্য়াক, 36, 2006 সামল কুইন্স োউমন্টমি দগ্রফিার এিামর্ার দেষ্টা (Resisting 

Arrest) এেং িৃিীয় মাোর অ্র্ুমমাদর্হীর্  ার্োহর্ েযেহামরর অ্পরামধ (Attempted Unauthorized 

Use of a Vehicle) দদাষী সােযি হময়মেল। জর্াে দলসমর্য়াে অ্যালমোহল ও মাদে েযেহামরর আোমসে 

মেমেৎসা সমূ্পেন েমরমে এেং েিন মামর্ এেটি দর্র্ামিু োমিমি োমি েযেস্থাপমের োজ েরমে এেং এেটি 

আোমসে আসমি মেমেৎসা দপ্রাগ্রামমর গামিোলে মহমসমে োজ েরমে। দস দদাষী সােযি হওয়ার পর 12 

েের ধমর অ্পরাধ-মুি দর্র্াহীর্ জীের্ াপর্ েরমে। েমা দপমল দস িার মগ্রর্ োমডন র জর্য পরু্রামেদর্ 

েরমি পারমে এেং রামষ্ট্রর র্াগমরে অ্মধোর পাওয়ার দেষ্টা েরমি পারমে।  

  

অবলভ ফার্গনসর্, 75, 1991 সামল ব্রঙ্কমস িৃিীয় মাোর মর্য়মিি পদামর্নর মেমক্রর দেষ্টার অ্পরামধ দদাষী 
সােযি হময়মেল। এরপর দর্মে দস অ্পরাধ-মুি রময়মে। মমস ফাগুনসমর্র জন্ম জযামাইোমি এেং দস িার 

মগজন ার এেজর্ সমক্রয় সদসয। দস 27 েের ধমর অ্পরাধ-মুি রময়মে। েমা িার মডমপামটন র্মর্র ঝুুঁ মে েমামে।  

  

অোন্থবর্ খার্, 66, 1980 সামল সপ্তম মাোর মর্য়মিি পদার্ন মর্মজর োমে রাখার অ্পরামধ দদাষী সােযি 

হময়মেল  খর্ দস এেজর্ পমরমেি েযমির সামর্ মর্য়মিি পদার্ন মেমক্র েরমি  ায় এেং এেটি মস্টং 
অ্পামরর্মর্র অ্ংর্ মহমসমে দগ্রফিার হয়। িার জন্ম মেমর্দামদ এেং দস 1971 সামল মামেন র্  ুিরামষ্ট্র 

এমসমেল। দস এেজর্ সমক্রয় মগজন ায় গমর্োরী এেং এেজর্ স্বামী ও মপিা, দস 35 েের ধমর টযামি ও 

মলমমামজর্ েমমর্মর্র হময় োজ েরমে। দস 37 েের ধমর অ্পরাধ-মুি আমে।  

  

ফরাোর্ বেল্টর্, 47, 1992 সামল িৃিীয় মাোর মর্য়মিি পদার্ন মেমক্রর দেষ্টার অ্পরামধ, 2001 ও 2003 

সামল পঞ্চম মাোর মর্মজর োমে গাুঁজা রাখার অ্পরামধ দদাষী সােযি হময়মেল, সেগুমল ঘটর্াই কুইমন্স 

ঘমট। জর্াে মহল্টর্ 30 েের আমগ রাজনর্মিে মর্পীির্ দর্মে োুঁেমি িার পমরোর মর্ময় জযামাইো দর্মে 

মামেন র্  িুরামষ্ট্র এমসমেল। এেজর্ োো এেং মর্মেমদি পামরোমরে মার্ুষ মহমসমে, দস এখর্ কুইমন্স োস েমর 

ও োজ েমর। েমা পাওয়ার ফমল দস িার মডমপামটন র্র্ মর্মদনর্ দর্মে মেমেের্ামূলে মমুির আমেদর্ েরমি 

পারমে। দস 12 েের ধমর দোমর্া অ্পেমন ো গুরুির অ্পরাধ েমর মর্।  

  

রে্ামর্ বভবভম্বয়সা, 40, 1999 সামল মযার্হাটমর্ িৃিীয় ও সপ্তম মাোর মর্য়মিি পদার্ন মর্মজর োমে রাখার 

অ্পরামধ দদাষী সােযি হময়মেল। িার জন্ম ডমমমর্োর্ মরপােমলমে এেং দস 8 েের েয়মস মামেন র্  ুিরামষ্ট্র 



 

 

এমসমে। জর্াে মভমভময়সা মির্জর্ সন্তামর্র মপিা  ারা মামেন র্  িুরামষ্ট্রর র্াগমরে এেং িার পমরোমরর 

এেমাে অ্র্ন উপাজন র্োরী। দস মর্উ ইয়েন  র্হমর আটন  হযান্ডলার মহমসমে োজ েমর এেং 20 েের ধমর 

অ্পরাধ মুি রময়মে।  

  

মোরু্ম্বয়ল বভিাল অোবন্টর্গয়া, 38, 2007 সামল কুইমন্স েিুর্ন মাোর মর্য়মিি পদার্ন মেমক্রর অ্পরামধ 

দদাষী সােযি হময়মেল োরে দস িার মাময়র মেমেৎসা খরে দজাগাি েরমি অ্ল্প মেেু মর্য়মিি পদার্ন মেমক্র 

েমরমেল। দস ডমমমর্োর্ মরপােমলমে জমন্মমেল এেং েিন মামর্ অ্পসারমের মর্মদন মর্র সম্মুখীর্ হময়মে। জর্াে 

অ্যামন্টগুয়া দইুজর্ আমমমরোর্ মর্শুর মপিা এেং মর্মজর েমমউমর্টি সফটেল দল পমরোলর্া েমর, এেং িার 

েয়স্ক মাময়র দদখামর্ার্া েমর। জর্াে মভদাল অ্যামন্টগুয়া 12 েের ধমর দোমর্া অ্পরাধ েমর মর্।  

  

ডবরস ইম্বয়রা োবচর্সর্, 74, 2002 সামল ব্রঙ্কমস িৃিীয় মাোর মর্য়মিি পদার্ন মেমক্রর অ্পরামধ দদাষী 
সােযি হময়মেল। মমস হামের্সর্ এেজর্ অ্েসরপ্রাপ্ত দামদ দ  ডমমমর্োর্ মরপােমলমে জমন্মমেল মেন্তু িার 

মপিা এেজর্ মামেন র্ র্াগমরে হওয়া স্বমত্বও দস মর্মজ র্াগমরেত্ব পায়মর্। দস 11 েের ধমর অ্পরাধ মুি 

রময়মে।  

  

ফকরর্ ফকয়-মোবর পাকন স, 33, 2013 সামল কুইমন্স সপ্তম মাোর মর্য়মিি পদার্ন মর্মজর োমে রাখার 

অ্পরামধ দদাষী সােযি হময়মেল। দস জযামাইোমি জমন্মমেমলা, এেজর্ গৃহ মর্ নািমর্র মর্োর, মির্ সন্তামর্র 

মা দ  অ্র্ার দরামল আমে এেং েিন মামর্ এেটি র্ামসনং দহামম পূেনোলীর্ দস্বচ্ছামসেে মহমসমে োজ েরমে। দস 

পাুঁে েের ধমর অ্পরাধ মিু আমে।  

  

ফরম্বচল লুইস, 50, 1990-এর দর্মে ব্রঙ্কমস দের্ মেেু দোটখামটা মাদে অ্পরাধ এেং দষুু্টমম সংক্রান্ত অ্পরামধ 

(Criminal Mischief) দদাষী সােযি হময়মেল। িার জন্ম  ুিরামজয এেং দস 2 েের েয়মস মামেন র্  ুিরামষ্ট্র 

আমস। িার মা এেং সন্তামর্রা সোই  ুিরামষ্ট্রর র্াগমরে। মমস লুইস মর্উ ইয়েন  র্হমর সামেে োরােন্দীমদর 

মাদে মেমেৎসার োউমন্সলর মহমসমে োজ েমর। েমা দপমল দস িার মগ্রর্ োডন  র্োয়র্ েরমি পারমে এেং 
িার োেমর েরা োমলময় দ মি পারমে। মমস লুইস 13 েের ধমর অ্পরাধ মুি আমে।  

  

ফজম্বরবম গ্র্োন্ট, 58, 2005 সামল িৃিীয় মাোর মর্য়মিি পদার্ন মেমক্রর অ্পরামধ দদাষী সােযি হময়মেল  খর্ 

দস দ ই মাদে েযেসায়ী দমলর সদসয মেল দসই দমলর এেজর্ েদ্মমের্ী পমুলর্মে মাদে মেমক্র েরমি মগময় 

পুমরা দল মর্ময় মযার্হাটমর্ ধরা পমি। দস জযামাইো দর্মে অ্মভোসী হময় এমসমে এেং 2006 সাল দর্মে 

দীঘনমময়ামদ অ্পসারে প্রমক্রয়ার মধয মদময়  ামচ্ছ। দস 13 েের ধমর অ্পরাধ মিু আমে। মগ্রর্ োমডন র জর্য 
আমেদর্ েরার োুঁধা এই েমা দরূ েরমে এেং মডমপামটন র্র্ ও িার প্রময়াজর্ীয় মেমেৎসা হারামর্া দর্মে দর্মে 

িামে রো েরমে।  

  

জজন  লুর্া ফটাম্বরস, 44, 1999 সামল িৃিীয় মাোর অ্মিসংম ামগর প্রমেষ্টার অ্পরামধ (Attempted Arson) 

দদাষী সােযি হময়মেল  খর্ দস দষুু্টমম েমর পমরমেি এেজমর্র গামিমি আগুর্ ধমরময় দদয়। দস প্রায় 20 েের 

ধমর আর দোমর্া অ্পরাধ েমর মর্। জর্াে দটামরস 9 েের েয়মস এেজর্ বেধ স্থায়ী োমসন্দা মহমসমে মামেন র্ 

 ুিরামষ্ট্র প্রমের্ েমর। দস গমেমি B.A. লাভ েমর এেং িার মেষময় মর্োর্ীমদর পিায়। অ্মভোসর্ ও 

োস্টমস প্রময়াগোরী সংস্থার (Immigration and Customs Enforcement, ICE) দ্বারা িার 

অ্পসারমের মর্মদন মর্র মেরুমে লিাই েরমি এই েমা িামে সাহা য েরমে।  

  



 

 

ফট্রভর এবলয়ট, 67, র্ব্বই দর্মের শুরুর মদমে ওময়স্টমেস্টামর িৃিীয় মাোর মর্য়মিি পদার্ন মেমক্র ও 

মেমক্রর দেষ্টার অ্পরামধ এেং েিুর্ন মাোর গাুঁজা মেমক্রর অ্পরামধ দদাষী সােযি হময়মেল। দস জযামাইোমি 

জন্মগ্রহে েমর এেং িরুেমদর সামামজে দসো প্রদার্ েমর এমর্ এেটি অ্লাভজর্ে প্রমিষ্ঠামর্ োজ েরমিা 
এেং েয়স্কমদর দসোদার্োরী মহমসমেও োজ েরমিা। েমা দপমল জর্াে এমলয়ট র্াগমরেমত্বর জর্য আমেদর্ 

েরমি পারমে। দস 10 েের ধমর অ্পরাধ-মুি জীের্ াপর্ েরমে।  

  

মাবভন র্ োর্নাম্বেজ, 34, 2006 সামল 21 েের েয়মস ওময়স্টমেস্টামর এে োি আেজন র্ায় আগুর্ লামগময় 

দদওয়ার জর্য িৃিীয় মাোর অ্মিসংম াগ দেষ্টার অ্পরামধ দদাষী সােযি হময়মেল। দোমর্া হিাহমির ঘটর্া ঘমট 

মর্, এেং জর্াে হার্নামন্দজ 12 েের ধমর অ্পরাধ-মুি জীের্ াপর্ েরমে। দস 3 েের েয়মস এল সযালভাডর 

দর্মে িার মপিামািার সামর্ র্ােমি মামেন র্  ুিরামষ্ট্র আমস। েমা দপমল দস এল সযালভাডমর মডমপাটন  হওয়া 
এিামি পারমে, দ খামর্ িার দোমর্া পমরোর দর্ই এেং দ খামর্ দস দজাটেে সমহংসিার মর্োর হমে েমল ভয় 

পামচ্ছ।  

  

ফরবজর্াল্ড কাম্বেল, 45, 1999 সামল প্রায় 20 েের আমগ দরামেস্টামর প্রর্ম মাোর হামলার অ্পরামধ 

(Assault) দদাষী সােযি হময়মেল। জর্াে োমস্টমলর জন্ম হাইমিমি এেং দস 8 েের েয়মস মামেন র্  িুরামষ্ট্র 

আমস। দস মেোমহি এেং িার োরটি সন্তার্ আমে এেং 2017 সামলর দসমেির মামস িামে মের্া দর্াটিমস 

মডমপাটন  েরা হয়। েমা দপমল জর্াে োমস্টল  ুিরামষ্ট্র পরু্ঃপ্রমেমর্র আমেদর্ েরমি পারমে এেং পমরোমরর 

সামর্ মমমলি হমি পারমে। দস 19 েের ধমর অ্পরাধ মিু আমে।  

  

দফডামরল আক্রমমের হাি দর্মে অ্মভোসীমদর রো ও সমর্নর্ েরার জর্য এই েমা হল গভর্নর কুওমমার 

সেনমর্ষ পদমেপ। 2011 সামল, মিমর্ দস্টট এমজমন্সগুমলমি ভাষার অ্মধোর মর্মিি েরার জর্য এেটি 

েযাপে-মেিৃি মর্েনাহী আমদর্ সাের েমরর্, এেটি দফডামরল দপ্রাগ্রাম দ খামর্ স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগোরী 
সংস্থামে মডমপাটন  েরার দ াগয েযমিমদর মেমিি েরমি সাহা য েরমি হয় দসখামর্ দস্টমটর অ্ংর্গ্রহে োমিল 

েমরর্, অ্মভোসীমদর দধাুঁো দদয় এমর্ এর্টিটিমে দায়ী েমর আইর্ পার্ েমরর্, এেং অ্মফস ফর মর্উ 

আমমমরোর্স (Office for New Americans) স্থাপর্ েমরর্। মিমর্ র্যাোরালাইজমর্উইয়েন  
(NaturalizeNY) শুরু েমরর্,  া এই ধরমর্র প্রর্ম সরোমর-দেসরোমর অ্ংর্ীদামরত্ব  া মর্উ ইয়েন  দস্টমটর 

উপ ুি অ্মভোসীমদর মামেন র্ র্াগমরে হমি উৎসামহি ও সহম ামগিা েমর।  

  

2017 সামল গভর্নর মলোটিন  মডমফন্স প্রেল্প শুরু েমরর্, এেটি দস্টট-দর্িৃত্বাধীর্ সরোমর-দেসরোমর আইমর্ 

প্রমিরো দপ্রাগ্রাম  া মর্মিি েমর দ  অ্েস্থা মর্মেনমর্মষ সে অ্মভোসী দ র্ উচ্চ মামের আইমর্ পরামর্ন দপমি 

পামর। র্ীষনস্থার্ীয় অ্লাভজর্ে আইমর্ দসো প্রদার্োরীমদর সামর্ অ্ংর্ীদামরমত্ব প্রেল্পটি পুমরা দস্টমট অ্মভোসর্ 

অ্যাটমর্নর সহজলভযিা উমেখম াগযভামে েমৃে েমরমে। 2019 মফসেযাল েেমরর োমজমট মলোটিন  মডমফন্স 

প্রেল্পমে টিমেময় রাখার জর্য এেং এটি  ামি আমামদর অ্মভোসর্ েমমউমর্টিসমূমহর প্রমিরোয় আইর্ি  

দসো প্রদার্োরীর দর্টওয়ােন  সম্প্রসারে েরমি পামর িার জর্য অ্মিমরি 10 মমমলয়র্ মামেন র্ মেমর্ময়াগ  ুি 

েরা হময়মে।  

  

োম্প প্রর্াসমর্র মামেন র্ দমেে সীমার্ায় েলপূেনে পমরোর পৃর্েীেরে পমলমসমে েযামলঞ্জ েমর গভর্নর কুওমমা 
এই গ্রীমে এেটি মামলা দাময়র েমরর্। ICE েমধনি হমর দ ইসে অ্মিমরি আগ্রাসী মডমপামটন র্র্ দেৌর্ল 

েযেহার েরমে িা দর্মে অ্মভোসীমদর রো েরমি, গভর্নর মর্েনাহী আমদর্ প্রদার্ েমরর্  া দস্টট 

ফযামসমলটিমি ওয়ামরন্ট োিা দগ্রফিার েরমি ICEদে মর্মষধ েমর, আইর্ি প্রময়াজর্ র্া হমল ো দোমর্া 



 

 

েলযাে ো দসো প্রামপ্তর উপ িুিার জর্য র্া হমল ো দেসামমরে আইর্ প্রময়ামগর েযাপামর দফডামরল 

অ্মভোসর্ েিৃন পেমে ির্য মদমি র্া হমল দস্টট এমজমন্সমে ো েমনেিন ামদর দোমর্া েযমির অ্মভোসর্ অ্েস্থা 
মর্ময় প্রশ্ন েরমি মর্মষধ েমর।  

  

অসম্বিার্ন অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (Osborne Association) বর্িনােী পবরচালক এবলজাম্বিে ফগইর্স 

িম্বলর্, "এমর্ এেটা সময়  খর্ দফডামরল সরোর এই দদমর্ উন্নিির জীের্ খুুঁজমি আসা মার্ুষমে েজন র্ ও 

এেঘমর েরার এেটি দদওয়ামলর দামেমি েন্ধ হময় েমস আমে, িখর্ মর্উ ইয়েন  দস্টট দদওয়াল দভমে দফলমে, 

দসইসে মার্ুমষর মূলয েুঝমি পারমে  ারা দদমখময় মদময়মে দ  িামদর অ্িীি িামদর ভমেষযৎ র্য়। দদওয়ার 

দপেমর্র দসই মার্ুষমদর জর্য দয়ুার খুমল দদওয়ার জর্য এেং  ারা র্ােমি োয় িামদর জর্য দয়ুার খুমল রাখার 

জর্য এেং আমামদর েমমউমর্টিমি অ্েযাহি অ্েদামর্র জর্য অ্সমোর্ন অ্যামসামসময়র্র্ গভর্নর কুওমমার োমে 

েৃিজ্ঞ।"  

  

অবভিাসী প্রবিরো প্রকম্বল্পর (Immigrant Defense Project) বর্িনােী পবরচালক এবলসা 
ওম্বয়ম্বলক িম্বলর্, "েহু েের ধমর আমামদর েমমউমর্টিমি অ্েদার্ রাখার পমরও মডমপামটন র্মর্র সম্মুখীর্ মর্উ 

ইয়মেন র অ্মভোসীমদর েমা েমর দদওয়ার মাধযমম, গভর্নর কুওমমা দসইসে মার্ুমষর ম নাদা পুর্ঃস্থাপর্ েরমি 

এেটি র্মির্ালী েযেস্থা েযেহার েমরমের্  ামদর র্ামি শুধু এে োরমে েখমর্াই দর্ষ হমিা র্া দ  িারা এই 
দদমর্ জন্মায় মর্। োমম্পর ঘেৃামূলে এমজন্ডার মুমখ মর্উ ইয়মেন র অ্মভোসীরা  ামি িামদর পমরোমরর সামর্ 

র্াোর জর্য লিাই েরার সুম াগ পায় দসই উমেমর্য আমরা গভর্নর কুওমমার অ্মফমসর সামর্ এেং আমামদর 

ইমমগ্রযান্ট দেমমর্মস প্রমজমে (Immigrant Clemency Project) আমরা োজ োমলময় দ মি োই।"  

  

োবি হ্রাস  

  

গভর্নর কুওমমা আজমে উমেখম াগয পুর্েনাসমর্র প্রমাে প্রদর্নর্োরী সাি েযমির র্ামি হ্রাস েমর দদর্। িারা 
িামদর েমমউমর্টিমি মফমর  ামে এেং মর্উ ইয়েন  দস্টমটর অ্পরাধ েমামি গুরুত্বপূেন মেশ্বাসম াগয োিন াোহে 

মহমসমে োজ েরমে।  

  

আম্বে ফজর্বকন্স, 52, প্রর্ম মাোর ডাোমির জর্য 22 ো  ােজ্জীের্ োরাদণ্ড পায়  ার 15 েের 

অ্মিোমহি হময়মে। 2005 সামল জর্াে দজর্মেন্সমে সাফমলাে োউমন্টমি মির্ েযমিমে মের্িাই েরার 

অ্মভম ামগ দদাষী সােযি েরা হয়। েন্দেু দদমখময় মের্িাই এর এই অ্মভম ামগ দোমর্া েন্দেু উোর েরা 
 ায়মর্। দস িার অ্পরাধমূলে জীের্ াো মর্ময় গভীর অ্র্ুমর্াের্া প্রোর্ েমরমে। জর্াে দজর্মেন্স মাদে 

অ্পেযেহার মেমেৎসা সমূ্পেন েমরমে এেং োরাগামর দর্মে B.A. ও M.A. দইুটিই প্রাপ্ত হয়। দস ভময়মসস ফ্রম 

উইমদর্ (Voices from Within) এর সহ প্রমিষ্ঠািা, এটি এেটি গ্রুপ  া িরুেমদর েন্দেু সমহংসিায় মলপ্ত 

হওয়া দর্েে  মর্রুৎসামহি েমর, েন্দেু পরু্রায় মেমর্ দর্ওয়ার উমদযামগ দর্িৃত্ব দদয়, মসং মসং এর NAACP-

এর (Sing Sing's NAACP) দপ্রমসমডন্ট মেল, এেং ঘূমেনঝি সযামন্ডর োমের জর্য িহমেল সংগ্রহ েমর।  

  

িায়ার্ মোোরর্, 42, েয়টি প্রর্ম মাোর ডাোমির জর্য 18 েের োরাদণ্ড পায়  ার মমধয 12 েের 

অ্মিোমহি হময়মে। জর্াে মযাস্টারর্ 2006 সামল োমফমলামি এে র্াগামি অ্মর্েগুমল ডাোমি েমর, এমি 

দেউ হিাহি হয়মর্। এইসে অ্পরামধর জর্য দস গভীর অ্র্ুমর্াের্া প্রোর্ েমরমে। জর্াে মযাস্টারর্ মগমর্মস 

েমমউমর্টি েমলজ (Genesee Community College) দর্মে িার অ্যামসামসময়ট মডগ্রী দপময়মে এেং এেটি 

সাজাপ্রাপ্ত সামেে বসমর্মের সমর্নর্ গ্রুপ এেং এেটি মাদে অ্পেযেহার মেমেৎসা গ্রুমপ োজ েমরমে। এোিাও 



 

 

জর্াে মযাস্টারর্ প্রাপ্তেয়স্কমদর দমৌমলে মর্োর জর্য সহোরী মর্েে মহমসমে োজ েমরমে এেং িারুমেযর 

সহম াগী দপ্রাগ্রামম (Youth Assistance Program) সমক্রয়ভামে অ্ংর্গ্রহে েমরমে। এইসে আের্যেিা 
পূরে েরার পর দস মাদে অ্পেযেহার োউমন্সলর মহমসমে োজ েরমি োয়, মেন্তু আপািি ইমর োউমন্টর 

এে দপইন্টাসন ইউমর্য়মর্ িার এেটি সহায়ে োেমরর সুম াগ আমে।  

  

ইউবজর্ িুে, 52, মদ্বিীয় মাোর অ্স্ত্র রাখার অ্পরামধ (Criminal Possession of a Weapon) পাওয়া 
25 ো  ােজ্জীের্ োরাদমণ্ডর 22 েের অ্মিোমহি েমরমে। 1998 সামল ব্রুেমলমর্ দস এেটি অ্মেমজা মপিল 

রাখার ের্া স্বীোর েমর। জর্াে েুর্ িার অ্পরাধমূলে জীের্ াোর জর্য গভীর অ্র্মুর্াের্া প্রোমর্ েমরমে। 

জর্াে েুর্ লাইমব্রমর োেন  মহমসমে োজ েমর, অ্র্ার ব্লমে োস েমর এেং েিন মামর্ মর্মজর B.A. মডমগ্রর জর্য 
োজ েরমে। োিা পাওয়ার পর, জর্াে েুর্ িামে প্রদার্ েরা োেমরর সুম াগগুমলর এেটি গ্রহে েরমে,  ার 

মমধয োউমন্সমলং োেমর অ্ন্তভুন ি, এেং দস িার স্ত্রীর োমে মফমর  ামে দ  দীঘনমময়ামদ অ্সুস্থিায় ভুগমে।  

  

আলম্বফার্ম্বস রাইবল-ফজমস, 49, 1988 সামল মদ্বিীয় মাোর খুর্ (Murder), প্রর্ম মাোর ডাোমি, প্রর্ম 

মাোর েুমর (Burglary) এেং মদ্বিীয় মািার অ্স্ত্র রাখার অ্পরামধ িামে প্রদত্ত 50 ো  ােজ্জীের্ োরাদমণ্ডর 

30 েের অ্মিোমহি েমরমে। 18 েের েয়মস, এেটি মাদে েুমির অ্ংর্ মহমসমে দস এেটি দমলর সামর্ 

অ্যালমেমর্মি  ায়  ার ফমল দইু জর্ মার্ুমষর মৃিুয হয়।  মদও জর্াে রাইমল-দজমস দমলর অ্ংর্ মেল, িামে 

দোমর্া মিুৃযর জর্য দায়ী েরা হয়মর্। জর্াে রাইমল-দজমস দ  প্রাের্ার্ হময়মে িার জর্য গভীর অ্র্ুমর্াের্া 
প্রোর্ েমরমে। জর্াে রাইমল-দজমস িার ফযামসমলটির এেজর্ দর্িা, দ খামর্ দস দমৌমলে আইমর্ গমেষো 
দর্খায়, এেটি দাো োমের দর্িৃত্ব দদয় এেং িার স্ত্রীর সামর্ এেটি অ্র্ননর্মিে স্বােরিার মর্উজমলটার 

োলায়। দস B.A. েমরমে, এেজর্ আইর্ লাইমব্রমর োেন  মহমসমে োজ েমর এেং এেটি মর্শু দেমে এেং এেটি 

প্রাপ্তেয়স্ক মর্ো দেমে দস্বচ্ছামসেমের োজ েমর। জর্াে রাইমল-দজমমসর পযারামলগাল সাটিন মফমেট আমে এেং 
মুমি পাওয়ার পর দস পযারামলগাল মহমসমে োজ েরমি োয়।  

  

রয় িলুস, 49, মদ্বিীয় মাোর খুর্, প্রর্ম মাোর ডাোমি, প্রর্ম মাোর েুমর এেং মদ্বিীয় মাোর অ্স্ত্র রাখার 

অ্পরামধ 1988 সামল 75 ো  ােজ্জীের্ োরাদমণ্ড দমণ্ডি হয়  ার মমধয 30 েের অ্মিোমহি হময়মে। 18 

েের েয়মস, এেটি মাদে েুমির অ্ংর্ মহমসমে দস এেটি দমলর সামর্ অ্যালমেমর্মি  ায়  ার ফমল দইু জর্ 

মার্ুমষর মিুৃয হয়।  মদও জর্াে েলুস দলটির অ্ংর্ মেল, িামে দোমর্া মৃিুযর জর্য দায়ী েরা হয়মর্। দ  

প্রাের্ার্ হময়মে িার জর্য দস গভীর অ্র্ুমর্াের্া প্রোর্ েমরমে। জর্াে েলুস এেটি B.A . এেং দইুটি মাস্টাসন 
মডগ্রী দপময়মে এেং মর্োগি দর্িৃমত্বর েযাপামর মপএইেমড েরমে। দস এইেআইমভ প্রমিমরাধ দোসন পমিময়মে, 

মেমভন্ন দািেয েযাপামর দর্িৃত্ব মদময়মে, এেং ইময়ল আইর্ সু্কমলর (Yale Law School) PACT-পুর্ঃপ্রমের্ 

দপ্রাগ্রামমর (PACT-Reentry program) দপ্রমসমডন্ট মহমসমে োজ েমরমে। োিা পাওয়ার পর, দস িার 

মপএইেমড সমূ্পেন েরমে এেং মর্েমের োেমরর জর্য আমেদর্ েরমে।  

  

মাইম্বকল িম্বফাডন , 38, মদ্বিীয় মাোর খুর্, প্রর্ম মাোর ডাোমি, প্রর্ম মাোর ডাোমির দেষ্টা এেং িৃিীয় 

মাোর েুমর েরা সামগ্রী মর্মজর োমে রাখার অ্পরামধ (Criminal Possession of Stolen Property) 

পাওয়া 22 েের ো আজীের্ োরাদমণ্ডর মমধয 20 েের অ্মিক্রম েমরমে। জর্াে ক্রমফাডন  1999 সামল 

োমফমলামি 17 েের েয়মস ের্সামটন র টিমেট েুমর েমর পালামর্ার জর্য এেজর্মে গুমল েমর, দ ও িার সামর্ই 
এেটি মাদে দগাষ্ঠীর সামর্ জমিি মেল। দ  প্রাের্ার্ হময়মে িার জর্য দস গভীর অ্র্ুমর্াের্া প্রোর্ েমরমে। 

জর্াে ক্রমফাডন  মর্শুোমল এেজর্  াজমের হামি দ ৌর্ মর্পীিমর্র মর্োর হময়মেল, এেং জর্াে ক্রমফামডন র 

জোর্েমন্দ দসই মর্পীিমের 70 েের সাজা পাওয়ার জর্য অ্মি গুরুত্বপূেন মেল। সাজা পাওয়ার পর দর্মে, দস 



 

 

GED সমূ্পেন েমরমে, োডন  (Bard) দর্মে B.A. েমরমে এেং মর্উ ইয়েন  মর্ওলমজেযাল দসমমর্ামর (New 

York Theological Seminary) দর্মে M.A. েমরমে। জর্াে ক্রমফাডন  দস্বচ্ছামসেে োমজ সমক্রয়,  ার মমধয 
রময়মে মর্শুমদর জর্য োপি দোর্া এেং ইউর্াইমটড ওময় (United Way) দডামর্র্র্ সংগ্রহ েরা। জর্াে 

ক্রমফামডন র োমফমলার দসইন্ট জর্ েযামেস্ট মগজন ামি এেটি োেমরর সুম াগ আমে  া দস োিা পাওয়ার পর 

গ্রহে েরমে।  

  

ফডবর্স উডিাইর্, 42, 1998 সামল 19 েের েয়মস ব্রুেমলমর্র এে ঘটর্ায় মদ্বিীয় মাোর খুর্ এেং মদ্বিীয় 

মাোর অ্স্ত্র রাখার অ্পরামধ 25 ো  ােজ্জীের্ োরাদণ্ড পায়  ার মমধয প্রায় 22 েের দস অ্মিোমহি েমরমে। 

িার গয়র্া েুমর েমর পালামর্া এেদল িরুেমে িাি   েরার সময় জর্াে উডোইর্ গুমল েমর এেং এেজর্ 

মর্রপরাধ পর্োরীর গাময় গুমল লামগ। দ  প্রাের্ার্ হময়মে িার জর্য দস গভীর অ্র্ুমর্াের্া প্রোর্ েমরমে। 

জর্াে উডোইর্ হাডসর্ মলমঙ্কর (Hudson Link) মাধযমম মামসন েমলজ (Mercy College) দর্মে স্নািে 

মডগ্রী লাভ েমর। এোিাও দস এেজর্ িারুমেযর সহম াগী দমন্টর (Youth Assistance Mentor) এেং 
মর্মল্পর মাধযমম পুর্েনাসর্ প্রমিষ্ঠামর্ (Rehabilitation Through the Arts) সমক্রয়, দস িার সংমর্াধর্ 

ফযামসমলটিমি র্াটে পমরোলর্া ও িামি অ্মভর্য় েমর। জর্াে উডোইর্ এেটি PBS ির্যমেে, ড্রামাটিে 

এমস্কমপর (Dramatic Escape) অ্ংর্ মেল, দ টি RTA সাফমলযর গল্প মর্ময় এেটি ির্যমেে। োিা পাওয়ার 

পর, দস এমিাডাস োর্মজর্র্াল েমমউমর্টি, এেটি র্ীষনস্থার্ীয় পুর্ঃপ্রমের্ প্রমিষ্ঠার্, এ এেজর্ িরুেমদর 

দমন্টর মহমসমে োজ েরমে, এেং িার স্ত্রী ও সৎ দেমলমমময়র সামর্ োস েরমে,  ারা িামে িামদর োোই মমর্ 

েরে ।  

  

বর্উ ইয়কন  ফেম্বটর ফেট ফসম্বিটাবর এিং গভর্নর কুওম্বমার পরু্ঃপ্রম্বিে ও পরু্ঃপ্রবিষ্ঠা কাউবন্সম্বলর 

(Re-entry and Reintegration Council) সে সভাপবি ফরাজার্া ফরাসাম্বডা িম্বলর্, "অ্পরাধ 

মেোর েযেস্থার লেয হল ভুল সংমর্াধর্ েরা, আজীের্ র্ামি প্রদার্ র্য়। গভর্নরমদর েমা েরার েমিা প্রদার্ 

েরা হয় োরে আমমমরোর মজেুি সামামজে সুিার আদর্ন মহমসমে সহার্ভূুমির্ীল েমা ওিমপ্রািভামে 

জমিময় আমে। এই ধারোটি সোর জর্য এেটি মজেুিির এেং আর্াোদী ভমেষযৎ োর্ামি আমামদর সাহা য 
েমর। আমম গমেনি দ  গভর্নর কুওমমা মর্উ ইয়েন  দস্টটমে এমর্ এেটি স্থার্ োর্ামচ্ছর্ দ খামর্ েমা অ্জন র্ 

েরার সুম াগ আমে।"  

  

বর্উ ইয়কন  ফেম্বটর সংম্বোের্ ও কবমউবর্টি সুপারবভের্ অবেিপ্তম্বরর (Department of 

Corrections and Community Supervision) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার অোন্থবর্ এর্ুবচ 

িম্বলর্, "র্যায়পরায়ে সমামজর জর্য, র্যায়মেোরমে েমার্ীল হমি হমে। এইসে েমা প্রদামর্র মাধযমম, গভর্নর 

কুওমমা আমরেোর দদমখময় মদমলর্ দ  মর্উ ইয়েন  আর্া ও জ্ঞামর্র জর্য এেটি আমলােমর্খার মির্।"  

  

বর্উ ইয়কন  বিশ্ববিিোলম্বয়র আইর্ সু্কম্বলর (New York University School of Law) অেোপক, 

পরু্ঃপ্রম্বিে কাউবন্সম্বলর সে সভাপবি অোন্থবর্ টম্পসর্ িম্বলর্, "মার্ষু েদলামি পামর এটি র্র্াি েমর 

গভর্নর কুওমমার এই দর্িৃত্বসলুভ গুরুত্বপূেন েযেস্থাটি প্রর্ংসর্ীয়। গে র্ামির মর্ভন রর্ীলিা দর্ষ েরার জর্য 
এেং পুর্েনাসর্ ও সংমর্াধমর্র গুরুত্ব দোঝার জর্য এটি এেটি গুরুত্বপূেন ধাপ।"  

  

কারাগাম্বর উচ্চ বেোর োডসর্ বলম্বের (Hudson Link for Higher Education in Prison) 

বর্িনােী পবরচালক ের্ বপকা িম্বলর্, "সামেে সাজাপ্রাপ্ত মার্ুমষরা িামদর পমরোর, েমমউমর্টি ও সমামজ 

দ ই িরমের মমিা প্রভাে দফলমি পামর িামি মেশ্বাস েরার জর্য আমরা গভর্নর কুওমমার প্রর্ংসা েরমে এেং 



 

 

িামে ধর্যোদ জার্ামচ্ছ। এই মর্েনাহী েমিা েযেহার েরার জর্য সমিযোমরর সাহস ও মেশ্বাস র্ােমি হয়। এই 
সে র্ারীপুরুমষরা  ারা েযমিগি উন্নয়মর্র জর্য মর্মেমদিভামে েম ার পমরশ্রম েমরমে িারা িামদর মদ্বিীয় 

সুম াগ েযেহার েমর েী প্রদর্নর্ েমর িা দদখার জর্য আমরা উন্মখু হময় আমে।"  

  

ফকাটন  উদ্ভাির্ ফকম্বের (Center for Court Innovation)পবরচালক ফগ্র্গ িারমোর্ িম্বলর্, "দোটন  
উদ্ভাের্ দেে গভর্নর কুওমমামে সাধুোদ জার্ামচ্ছ দসইসে মার্ুষমে েমা প্রদার্ েরার জর্য  ারা শুধু 
মর্মজমদর জীের্ েদলামর্ার প্রমিশ্রুমি প্রদর্নর্ েমরমর্ েরং রূপান্তমরর অ্েীোর েমরমে। আমামদর দপ্রাগ্রামমর 

অ্মভজ্ঞিাসহ প্রমাে দদখায় দ  মেশ্বাসম াগয োিন াোহে - এমর্ মার্ুষ  ারা অ্পরাধেমমন মলপ্ত হময় জীের্ 

শুধমর দফমলমে - মর্মজর জীেমর্র োিে জ্ঞার্ েযেহার েমর প্রমিমর্াধমূলে সমহংসিা হওয়ার পূমেনই দ মেময় 

মদমি পামর। গভর্নর কুওমমা  ামদর েমা প্রদার্ েমরমের্ দসই রেম সামেে সাজাপ্রাপ্ত েযমিরা অ্পরাধপ্রেে 

েমমউমর্টির মমধয র্ামন্ত এেং অ্সমহংস দ্বমের সুরাহা েরমি মূলযোর্ ভূমমো রাখমি পামর।"  

  

পোটারসর্ ফিলর্োপ ওম্বয়ি এন্ড টাইলার (Patterson Belknap Webb and Tyler) এর 

কোেবরর্া বজম্বোরবস্ক িম্বলর্, "আমরা অ্মির্য় আর্মন্দি দ  আমামদর দইুজর্ মমেল, দমসাসন ক্রমফাডন  এেং 
উডোইর্ এই েের মর্েনাহী েমা লাভ েমরমে। িারা দ ই পুর্েনাসর্মূলে প্রমেষ্টা প্রদর্নর্ েমরমে, িামদর 

অ্সাধারে মর্োগি অ্জন র্, এেং মর্মজর েমমউমর্টির উন্নয়মর্ িামদর প্রমিশ্রুমি দদমখ আমরা দঢ়ৃভামে মেশ্বাস 

ক্রয় দ  োরাগার দর্মে মুমির পর িারা খেুই ভামলা মেেু েরমে। মর্উ ইয়েন মে এেটি র্যা যির এেং আমরা 
সহার্ুভূমির্ীল অ্পরাধ মেোর েযেস্থার মদমে ধামেি েরমি গভর্নর কুওমমার দ  অ্েযাহি মমর্াম াগ,  া এই 
সাজা মওকুমফ প্রমিফমলি হমচ্ছ, িার জর্য আমরা িার প্রর্ংসা েরমে।"  

  

CUNY আইর্ সু্কম্বলর (CUNY School of Law) বিবর্কোল আইর্ অেোপক বেম্বভর্ বজডমোর্ 

িম্বলর্, "আমামদর মমেল আলমফার্মস রাইমল-দজমস, রয় েলুস এেং আমে দজর্মেন্স দ ই অ্সাধারে অ্গ্রগমি 

েমরমে, িারা দ  েযমিক্রমী মার্ুমষ পমরেি হময়মে, এেং োরাগামরর োইমর িারা আমামদর েী প্রদার্ েরমি 

পামর এই সে মেেু র্র্াি ও মূলযায়র্ েরার জর্য, আমম গভর্নরমে ধর্যোদ জার্ামচ্ছ।"  
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