
H: অিভবাসীেদর .িত ন1ায়িবচােরর জন1 আ6ান   

SH: আইন .েয়াগকারী সং<ার টােগ>েট পিরণত হওয়া অিভবাসীেদর কাছ Dথেক Dফানকল Hহেণর জন1 
িমিশগান ইিমH1াK পুিলশ িমসকনডাN হটলাইেনর নতুন ACLU .Sত রেয়েছ 

িলেখেছন রািমস ওয়াদদু ও মিনকা আUােদ  

 
িমিশগােনর অিভবাসীরা .ায়শই পুিলশ কম>কত> া ও ইিমেHশন এেজKেদর হােত িনপীড়ন ও Xবষেম1র িশকার 
হন। গত বছর .কািশত আমােদর যুগা\কারী .িতেবদন সীমাে\র দীঘ> ছায়া-েত Dযমনটা উে`খ করা 
হেয়েছ, Dফডােরল অিভবাসন সং<াbেলা .িতিনয়ত অিভবাসীেদর িবcেd Xবষম1মলূক আচরণ করেত এবং 
তােদর পিরবার ও কিমউিনfbেলার মেধ1 িবেভদ সৃিi করেত <ানীয় ও Djট পুিলশ কম>কত> ােদর সােথ 
ঘিনkভােব কাজ কের থােক। এসব <ানীয় ও Dফডােরল সং<া একসােথ িমেল অিভবাসন আইন বাlবায়েনর 
এমন এক জfল জাল বেুনেছ যা Djেটর .িতf Dকানায় ভেয়র এক সংmৃিত গেড় তুেলেছ। বn বছর ধের 
চেল আসা বণ>বাদী .কাশভoী, অিভবাসন-িবেরাধী নীিতমালা, এবং পুিলেশর অিতিরp কতৃ> q জািহর করা 
পিরি<িত Dকবল খারােপর িদেকই িনেয় Dগেছ।   
 
িমিশগােনর ACLU এখন এই িনত1িদেনর সিহংসতা, Xবষম1, ও নজরদািরতা Dমাকােবলার জন1 পরবতr 
পদেsপ Hহণ করেছ: পুিলেশর অসদাচরেণর িশকার হওয়া অিভবাসী ভুpেভাগীেদর সtুখীন হওয়া িনপীড়ন ও 
হয়রািন লাঘেবর Dsেu তােদর .িতিনিধq করার জন1 িনেবিদত একf .কv চাল ুকরেছ। এই .কেvর অংশ 
িহেসেব, আমরা ইিমH1াK পুিলশ িমসকনডাN হটলাইন (313-208-7048) চাল ুকেরিছ যা অিভবাসনগত 
অব<ার কারেণ পুিলিশ সিহংসতা, Xবষম1, বা নজরদািরতার িশকার হওয়ার ঘটনা স�েক>  ACLU-এর কােছ 
িরেপাট>  করেত চাওয়া Dযেকােনা িমিশগানবাসীর জন1 লভ1 থাকেব। .দানকৃত সব তথ1 Dগাপন রাখা হেব। 
 
উপিশেরানাম: আমরা চার. ভাষায় 24/7 সহায়তা 9দান কির। 
 
Dযসব সরকাির Dরকড> েক আমরা আমােদর .িতেবদেনর িভি� িহেসেব Hহণ কেরিছলাম Dসbেলা পয>ােলাচনা 
করার সময় আমরা বার বার Dদেখিছ Dয িকভােব আইন .েয়াগকারী সং<ার সকল পয>ােয় অে�তাo 
ব1িpেদর .িত িভ�রকম আচরণ করা হে�। অে�তাo অিভবাসীেদর, যােদর মেধ1 অেনেকই দীঘ> সময় ধের 
Djেটর বািস�া, সব রকেমর Dবআইিন কারেণ টােগ>ট করা হেয়েছ। Dলাকজনেক তােদর গাuবেণ>র কারেণ 
িনয়িমতভােব রাlায় থামােনা হি�ল, Dযখােন অিফসাররা বণ>বাদী দিৃiভিo িনেয় গািড় থামােনা আড়াল 
করার জন1 .চিলত িবিভ� অজহুাত ব1বহার করিছেলন। একf ঘটনায়, �িমকেদর একf দলেক 
ম1াকেডানাে� সকােলর নাlা করার সময় আটক করা হয় এবং িজ�াসাবাদ করা হয় �ধু এই কারেণ Dয 
তারা �1ািনশ ভাষায় কথা বলিছেলন। িবিভ� অিভবাসী কিমউিনfেত থাকা আমােদর ব�ু-বা�েবর সােথ 
কথা বেল আমরা আেরা জানেত Dপেরিছ Dয িকভােব যুpরােiর সীমা\ টহল বািহনী Dকবল mুল বা 
উপাসনার <ানbেলার কাছাকািছ িচি�ত গািড়েত বেস Dথেকই জনমেন uাস সৃিi করেত পাের।  
 
আরিব, বাংলা, "#ািনশ ও ইংেরিজ–এই চারf ভাষায়–সহায়তা .দানকারী িমিশগােনর ACLU �ারা 
পিরচািলত এই হটলাইন িদেনর 24 ঘ�া, স�ােহ সাত িদন Dখালা থাকেব। Dফান কলকারী ব1িpরা আইন 
.েয়াগকারী সং<ার সােথ কী সমস1ার সtুখীন হে�ন তার িববরণ িদেয় একf Dমেসজ রাখার জন1 
তােদরেক বলা হেব। আমরা Dস Dমেসজ �েন যত �ত স�ব সাড়া .দান করেবা।   



 
যিদ আমরা সরাসির সাহায1 করার জন1 সtত হই, তাহেল Dসf খুব স�বত পরামশ>মলূক .েচiা হেব 
Dযমন Dকােনা কম>কত> ার িবcেd অসদাচরেণর অিভেযাগ দােয়র করা অথবা Dকােনা আইন .েয়াগকারী 
সং<ার নীিতমালা পিরবত> েনর জন1 উপর Dসfর চাপ .েয়াগ করা। কখেনা কখেনা এর ফলাফল হেত পাের 
�ধুই দঃুখ .কাশ করা। অন1ান1 Dsেu আিথ>ক sিতপূরণ পাওয়া Dযেত পাের অথবা িবভােগর নীিতমালায় 
পিরবত> ন আসেত পাের। যিদ আমরা বঝুেত পাির Dয আমরা সরাসির সাহায1 করেত পারেবা না, তাহেল 
আমরা অ\ত কলকারী ব1িpেদরেক তােদর উে�গbেলা Dমাকােবলার জন1 আেরা উপযুp অন1ান1 সং<ােনর 
িদকিনেদ>শনা িদেত পারেবা বেল আশা রািখ।  
 
উপিশেরানাম পিুলশ অিভেযােগর পBাটানD EBাক করা 
 
ইিমH1াK পুিলশ িমসকনডাN হটলাইেনর আেরকf উে�শ1 রেয়েছ: Djটব1াপী আইন .েয়াগকারী সং<ার 
অনশুীলনসমহূ পিরবত> ন করার অেপsাকৃত িবlৃত লs1 িনেয়, সংগৃহীত তথ1 একিuত করার মাধ1েম আমরা 
িনিদ>i পুিলশ িবভাগ অথবা আইন .েয়াগকারী সং<ার মেধ1 িনপীড়েনর প1াটান>bেলা শনাp করেত পারেবা।  
 
হটলাইেনর সােথ হওয়া সকল Dযাগােযাগ কেঠারভােব Dগাপনীয় থাকেব। আমরা Dফান কলকারী ব1িpর নাম, 
অিভবাসনগত অব<া, অথবা অন1ান1 ব1িpগত তথ1 ACLU-এর বাইেরর কােরা সােথ Dশয়ার করেবা না, 
যিদ না কলকারী ব1িp Dকােনা অিভেযােগর সােথ অথবা অন1 Dকােনা পদেsেপর সােথ তােদর নাম সংযুp 
করেত সtিত .দান কেরন।   
 
িনপীড়নকারী পুিলশ এেজি�bেলার িবcেd লড়াই করার মাধ1েম, এই .কv িমিশগােনর অিভবাসী 
কিমউিনfbেলার মেধ1 িনরাপ�া ও আ<া পুনcdার করার পেথ একf bcqপূণ> পদেsপ Hহণ করেছ।  
  
  


