
েময়র 

িবল িড �ািসও (Bill de Blasio) (D, WF) 

হযােলা, আিম Bill de Blasio। আিম আউটার েবােরািস্হত একজন কমরজীিব িপতা এবং পাবিলক �ুলসমুেহর গিবরত 

িপতা। আিম বতর মােন িনউ ইয়কর  িসিেত পাবিলক এডেভােকট িহেসেব কাজ করিছ। আর আিম আপনােদর েময়র 

হওয়ার জনয েচ�া চালাি�। একজন অ�বত� সং�ারক এবং তৃণমুল সংগঠক িহেসেব আিম আমার জীবন 

অিতবািহত কেরিছ, ি�নটন �শাসেন Andrew Cuomo এর সিহত কাজ কেরিছ, Hillary Clinton-এর �থম 

�চারািভযােন েনতৃ� িদেয়িছ, এবং - আিম আমার �ানীয় �ুল েবাডর , িসি কাউি�ল ও গণ আইনজীিব িহেসেব 

কাজ কের নগরীর পিরবতর েনর েচ�া কেরিছ। আিম হাজার �ুল িশ�েকর ছাটাই �িতেরাধ কেরিছ এবং 

েনইবারহড �ুল সমুেহর ব� হওয়া েথেক িনরাপদ কেরিছ; এবং বি� ভুিম মািলকেদর জবাবিদহীতার বযবস্হা 

কেরিছ; যারা ৯/১১ এর পের �থম দেুযরাগ কবিলতেদর যথাযথ �িতপরুণ আদােয় সাহাযয কেরিছ; এবং েয সম� 

েছেলেমেয় যারা অপবযবহার এবং অবেহলার িশকার হেয়েছ তাঁেদরেক সরু�া কেরিছ। আিম তাঁেদর জনয কথা 

বলার ে�ে� কখনও ভীত হই নাই যারা িসি হেলর �ারা �িতিনয়ত িনগহৃীত হয়। িক এখনই আমরা দইু নগরীর 

গে�র নযায় একি নগরীেত বাস কির েযখােন ধনীরা আরও অিধকতর ধনী হে� আর েযখােন মধয ে�নীর িনউ 

ইয়কর বাসীরা দেুভর াগ েভাগ করেছ এবং আমােদর নগরীর �ায় অেধরক েলাকজন দাির� সীমায় অথবা তাঁর 

কাছাকািছ বসবাস করেছ। সদুীঘর বার বছর েময়র Bloomberg-এর পর আমরা একজন েনতােক চাই িযিন 

শধুমা� ওয়াল �ীট, বড় বড় কেপরােরশন এবং বড় বড় িরেয়ল এে�ট িনমরাতােদর চািহদাই পরুণ করেবন না। 

আমরা আমােদর সম� িসির জনয একজন েময়র চাই - যা সকল পাঁচি বেরার জনয। একজন েময়র িহেসেব 

আিম �ায় ২০০,০০০ সামেথরযর মেধয গহৃায়ন �িত�ার জনয �িত�াব� এবং িবিধব� ভতুর িকর  সমুহ পনু:�াপেন েসই 

সােথ CUNY প�িতেত িবিনেয়াগসহ এবং �প এ� িফ� সং�ার করা যােত বনরবাদ ও যবুকেদর অনুিচত ভােব 

থামােনা না হয়। আিম সচূনাকারীেদর ে�ে� িবিনেয়াগ করেবা, উদীয়মান িশ� গঠেন সহায়তা �দান করেবা, 

েদউিলয়াপনা �ু� বযবসায়ীেদর ে�ে� অিতির� জিরমানা আদায় ব� করব, এবং িশ�া নীিতমালা �নয়েনর 

সময় িপতা-মাতােদর ব�বয শনেবা। অতয্ গ�পনুর, েয আিম একমা� েডেমা�াট �াথ� িযিন �িত�াব� 

সিতযকােরর স�দশালীেদর ে�ে� করবৃি�র এবং িচরাচিরত �ী-েক এবং �িতি িমডল �ুেলর েছেলেমেয়েদর জনয 

যােদর  �েয়াজন রেয়েছ তােদর আফটার �ুল কাযর�ম িদেত। আমার ে�ে�, গনগত মােনর �ুল আমার বযি�গত 

ধারনা। আিম গেবরর সিহত বলেত পাির েয িনউ ইয়েকর র ইিতহােস আিমই �থম েময়র হেত যাি� িযিন তার 

িশশেদর পাবিলক �ুেল িদে�। আিম �িত�াব� েয আিম আমােদর িসিেক নতুন, অ�গিতমুখী িহেসেব পরবত� 

বছর গিলেত চািলত করেবা এবং আিম আশা কির েয আপিন আমার সিহত েযাগ েদেবন।  

�াথ� কতৃর ক �েদয় তথয অনুবাদ কের মুি�ত।  কযাে�ইন ফাইনযা� ে�া�াম অংশ�হণ করেছন। 



েময়র 

েজােসফ েজ. েলাটা (Joseph J. Lhota) (R, C, SF, T2H) 

হাই! আিম Joe Lhota এবং আিম পরবত� েময়র হওয়ার জনয �িত�ি�তা করিছ। আিম �ংে� জ� �হন কির অ� 

বয়� িপতা মাতার ঘের। আমার িপতা  NYC-এর একজন পিুলশ িছেলন। তাহার িপতা NYC-এর একজন 

অি�িনবরাপক এবং আমার মাতার িপতা িছেলন িসির একজন েটি�চালক। �থম েথেক িনউ ইয়কর  িসির 

ঘটনাবলী আমার রে�র সিহত িমি�ত। আমার পিরবাের আিমই �থম িযিন কেলেজ েগেছন। �াতক িড�ী লাভ 

করার পর আিম িনউ ইয়েকর  িফের আিস এবং িবগত পঁিচশ বছর বযাপী আমার পিরবার এবং আিম �কলীেন বাস 

কেরিছ। আিম ওয়াল �ীেট আমার েপশাগত জীবন শ কির তখন চাকরীর �চুর সেুযাগ িছল এবং িড 

জিুলয়ািনর �শাসেনর বােজট পিরচালক ও উপ-েময়র িহসােব উভয় ে�ে�। িনউ ইয়কর  নগরীর জনয তখন িছল 

একি বযিততমী সময় কাল –পিরবতর েনর একি যগু। আপনােদর অেনেক এখন মেন করেত পােরন এবং অেনেক 

পােরন না। িক� েসই সময় নগরীিেক বলা হেতা বযব�াপনা এবং  �শাসন অস�ব একি নগর িহেসেব। 

আমােদর সড়ক পথগিল সবরদা স�াসী অপরােধ ভরপরু থাকেতা এবং সবর� অথর্নিতক িবশংৃখলা েলেগ থাকেতা, 

িসির বািস�ারা অনয েকাথাও অেপ�াকৃত উ�ত জীবন মােনর আশা করেতা। িক� সিক েনতৃ� এবং সিক 

নীিতমালার �ারা এগেলার পিরবতর ন শ হয়। অপরাধ �বনতা �রনীয় ভােব কেম আেস। বযবসা-বািনজয 

উ�ল হেয় উেঠ এবং িসিি পনু:জে�র অিভ�তা লাভ কের। বতর মােন আমরা আেমিরকায় িনরাপদ বহৃৎ 

নগরীেত বাস কির। েলাকজন নগরীর অংশ িবেশেষ  বাস কেরেছ যা তারা পেুবর কখেনা পাের নাই এবং ৈজব 

�যিু� েথেক উ� �যিু�র নতুন িশ� ৈতরী করিছ। আমরা আমােদর �ুল প�িতেত অবশয সং�ার সাধেনর কাজ 

আর� কেরিছ। িক� আমােদর অ�গিত ভ�রু এবং সংশেয়র মেধয যা ভুল প�িত অবল�ন করেল িহেতিবপরীত 

হেত পাের, যা িনভর র কের আমােদর নতুন েময়েরর কাযরতেমর উপর। িনউ ইয়কর  িসি �শাসন $৭০ িবিলয়ন 

�িত�ান �ারা েবি�ত েযখােন ৩০০,০০০ জন কমররত আেছ। আিম িব�াস কির েয আমােদর পরবত� েময়র 

অবশযই সরকারী ও েবসরকারী উভয়ে�ে�র অিভ�তা স�� হেবন যা �ারা বহৃতর �শাসন, জিল �িত�ান এবং 

এই িসিেক �াক-উ�য়ন িসি হেত েনতৃ� িদেবন, ৫ি বেরার েকৗশল। আিম িকছু উ�ল এবং গিবরত মুহেতর  িনউ 

ইয়কর বাসীেদর েসবা কেরিছ আমােদর এবং অবশয আমােদর বৃহতর চযােলেের সময়। আিম িব�াস কির েয 

আমােদর উতম িদন গিল এখনও সামেন পেড় আেছ। স�ি�ত ভােব আমােদর িসিেক সামেন এিগেয় িনেত হেব। 

আিম আশা কির িনবরাচেনর সময় আপনারা েভাট িদেয় আমার কথার �িতফলন ঘটােবন। ধনযবাদ।  

�াথ� কতৃর ক �েদয় তথয অনুবাদ কের মুি�ত।  কযাে�ইন ফাইনযাা ে�া�াম অংশ�হণ করেছন। 



েময়র 

এডলফ েকিরওন, জনু (Adolfo Carrión, Jr.) (I) 

আমার িপতামাতা েপােটর া িরেকা েথেক িনউ ইয়েকর  আেসন। কারণ তারা আমােদর মহান িসির �িত�ায় িব�াস 

করেতন। িক� আজ আমােদর অেনেকর নযায় িনউ ইয়কর  অিতির� বযয় বহল িহেসেব পিরিচত হে�। আমােদর 

যবু বয়সী েলাকেদরেক এখনও পযর্ েতমন েকান িশ�া েদয়া হে�না যা তােদর সাফলয লােভর জনয এবং এরপ 

নব আিব�ােরর েকান �কার েক� নাই এবং এইরপ েকান �কার আকষরণ েনই  েয চাকরী আসেব, এক সময় যা 

িছল। আিম েময়র িহেসেব �িত�ি�তা করিছ েয িনউ ইয়কর বাসীর পাঁচি এলাকার মেধয �কার �িত�া িফিরেয় 

আনার জনয। আিম �িত�ি�তা কিরেতিছ এই ন্রীিেক আপনার ন্রীেত পিরনত করা জনয। আমােদরেক 

�ত� �াধীন েনতার �েয়াজন যা রাজৈনিতক দলগিল �ারা িনয়�ন করা যায় না এবং কিতপয় �াথর আমােদর 

সকলেক �িতেরাধ করেব এবং িনউ ইয়কর েক বসবােসর জনয, কােজর জনয এবং একি পিরবার উিয়া আসার 

জনয অেপ�াকৃত উতম জায়্া িহেসেব িবেবিচত হেব।আিম যথা�েম একজন িশ�ক, িসি কাউি�ল েম�র বেরা 

ে�িসেড�, ওবামা ে�িসেডে�র অধীেন েহায়াইট হাউেসর একজন কমরচারী এবং একজন �ু� বযবসায়ী। আমার 

অিভ�তা আমােক েদখায় েয সরকার অেপ�াকৃত ভাল িকছু করেত পাের। এত সাধারণ অনুভূিত বযবহার করা 

েযেত পাের িদক িনেদর শনা িহেসেব এবং এটা অিধকতর নব আিব�ারমূলক এবং কাযরকরী হয়।   

আমােদর িনউ ইয়কর —আপনার িসি—একি জায়্া িহেসেব েযখােন িপতামাতা এবং ছা�ছা�ীরা যােদর হােত 

ইউিনয়েনর েনতৃবৃে�র েচেয় অেনক �মতা থােক। ইহা একি জায়্া যা বযবসা বৃি�েত সহায়তা কের রা�া 

অবেরাধ কের তােদর সাফেলযর পেথর বযাাাত াটােনার েচেয় উ� কেরর আকাের, িফ এর আকাের এবং 

জিরমানার আকাের। িনউ ইয়কর  হল িনরাপদ িনউ ইয়কর  েযখােন পিুলেশর হাটা এবং পনু:রায় িপটােনা এবং 

েযখােন একি শি�শালী স�কর  রেয়েছ আমােদর েনইবাহডেদর মেধয। এটা একি �ু� �কৃিতর ন্রী একি 

একশ শতেকর ন্রী েযখােন �যিু� বযবহার আমােদর জীবন যা�ােক সহজতর কের তুেলেছ এবং এটা একি 

ন্রী যা কর পিরেশােধর ন্রী। আিম �িত�া করিছ েয আমােদর কেঠার পির�মী পিরবারগেলার জনয েকান 

�কার কর বৃি� করা হেব না। আিম েময়র পেদ �িত�ি�তা করিছ। কারণ আিম িব�াস কির একি িনউইয়কর  এ 

েযখােন আপনার সীিমত সামথরয �কােশ সহায়তা করেব এবং এটা একি ন্রী েযখােন উ�ত জীবেনর �িত�া 

রাখা যায় েযমন আমার িপতা—মাতা কেরিছল কেঠান পির�েমর মাধযেম এরপ পাওয়ার জেনয যা সকেলর জনয 

ধের রাকা যায়। আপনারা �মতাবান। এই েভােট আপনােদর ক��র �েয়াজন। আিম আপনােদর েময়র হেত চাই 

এবং আিম আপনােদর সমথরন—এবং আপনােদর েভাটি চাই।    

�াথ� কতৃর ক �েদয় তথয অনুবাদ কের মুি�ত।  কযাে�ইন ফাইনযা� ে�া�াম অংশ�হণ করেছ না। 



েময়র 

এ�নী �েনাউইচ (Anthony Gronowicz) (G) 

একজন িনউইয়কর ্াাী িহোে্ আমরা জািন েয, ২০০৮ াােল অথর্নিিক ধা এ্ং অিিমাি�ক ঝড় াযািির কারেন 
চাকরীর ে�� নািমেয় েদয়, োই াােথ গহৃায়ন, �া�য  পিরচযরা এ্ং িশ�া ে�ে�ও ি্পযয়র েনেম আো।   

একি ি্দযমান পিরে্শ এই াম� ি্ষেয় আমােদরেক িচি�ি কের েয িন�গামী অ্�ায় ি্পরীিযও আােি পাের।   

একজন েময়র িহোে্ আিম েজার িদ্ জী্া� �ালানী ্য্�া িুেল েদয়া যা হাঁপানী এ্ং অনযানয �াা��াাজিনি 
েরাগ ামুহ ািৃ� কের িেক যা আমেদরেক উৎপীিড়ি কের েিােল এ্ং োই াােথ োালার, ্ািাা এ্ং ির� শি� 
�ভৃিির।   

্ির মােন, একি েরকডর  রেয়েছ েয ৫৩,০০০ েছেলেমেয় যারা াড়ক এ্ং ি্িভ� আ�ায়েন রেয়েছ- এ্ং ২০০৮ 
াােলর পের এ াংখযা -৫০০% ্ৃি� েপেয়েছ। �ুেল যাওয়ার পেথ ্হ াংখযক ছা� ছা�ী যারা ঘিৃনি কেমরর �ারা 
্াঁধা�� হয় এ্ং পিুলশ ি্ভােগর �ারা উৎপীিড়ি হয় েযখােন ইিিহাোর া্েচেয় ধনী েময়র ্েল থােকন ”আমার 
িনজ� আম�”। িা াে�ও ঘটনা হল েয েকন িিিন এখেনা পয�র  েময়র আেছন িা হল ২৯ িাি কাউি�েলর 
েডেমা�াটরা ওভাররেলর মাধযেম ২ি পা্িলক েরফােরিা কের িােক িৃিীয় ্ার থাকেি িদেয়েছ। 

আিম এইরপ �াপ এি ি�� ্�  কের িদ্ এ্ং গাঁজা রাখার অিধকারেক অপরাধে্াধ কিমেয় িদে্া। LA এ্ং িনউ 
অরিলে�, এলাকা ামুেহ, া�াাী অপরাধ আরও িনেচ েনেম এোেছ % িহাাে্ যা �প এ্ং ি�� ্যিীি। 

�থম ে�নীর িশ�া ্য্�া যা আিম েপেয়িছ, আিম �াইেভট �ুল ামুেহ ২০ এর নযায় কযাপ ে�নীক� করিাম েযখােন 
�ম্াগর িার া�ানেদর পািেয়িছেলন। আিম �াক-�ুল কায�র েম �িিি িশশর জনয িহি্েলর ্য্�া করিাম; 
এ্ং িােদরেক শারীিরক ্যায়াম, কলা, এ্ং াংগীি ি্দযার পাঠ ামুেহ িফিরেয় আিন- এ্ং অনযানয ্া�্যি্দযা 
ে�নীেি পাঠ লওয়ার ��া্ েদই।  

�কৃিির �িি গর� উাািহি করার জনয �িিি গণ ি্দযালেয় একি াামািজক ্াগােনর ্য্�া করিাম এ্ং 
একি গহৃ া্ুেজ াাজািাম। গণ ি্দযালয় ্ে�র ে�ে� িলা গণ হাাাপাল �ভৃিি িা গিহর ি কাজ। অথরায়ন ঘটােিা 
১% উপির আয় েথেক যাহারা িাি আেয়র েমাট ৪৫% ভাগ েিেক িদি।   

�ক �ানা�ের কর ধায া�েকর  পনু:পিরিচি করােনার ে�ে� যার �ভা্ আো ১৯০৫ াাল েথেক ১৯৮০ াাল পয� 
াময় কােল িােি আিম মািকর ন ডলার ১৬ ি্িলয়ন ্যয় কেরিছ ্ািষরক িভিতেি। কি�উটার কর এ্ং একি 
্ৃি�মুলক ্যি�গি আেয়র কর যা ঐ াম� ্াািরক িভিতক আেয়র উপর িা হইয়ািছল মািকর ন ডলার ২৫০,০০০ 
এর েচেয় ে্শী েযখােন ১৯৭০ াােল দািরে�র �ভা্ মুেছ েফলা হইয়ািছল এ্ং িা �েিযক �কার �� ্যেয় হইিজং 
�কে� ্যয় করা হইয়ািছল একজন এনওয়াইিা েি জ� �হণকারী িহোে্ এ্ং কলি�য়া ি্�ি্দযালেয়র �ািক 
িহোে্ আমােদর নগরীিই হইল আমার ে�নীক�, আমার গে্ষনাগার, আমার জী্ন। াাধারণ ওেয়লেফয়ারেক 
ওয়াল �ীেট আিম কখনও আেপাষ কর্ না েযমনি ২ি ্ড় দেলর �াথ�গণ িাহােদর �চারািভযােনর িহি্েলর 
জনয িৃি�হীন অনুা�ান কিরয়ােছ।   

�াথ� কিৃর ক �েদয় িথয অনু্াদ কের মুি�ি।  কযাে�ইন ফাইনযা� ে�া�াম অংশ�হণ করেছ না। 



েমযর  

েরি� ে�িডেকা (Randy Credico) (TWS) 

আিম স�ুখগিত স�� েডেমা�যাট। George Mcgovern েক ১৯৭২ সােল �থমবােরর মেতা আমার েভাট �দান 

েথেক এখােন আিছ। সামািজক ও রাজৈনিতক স�ীয়তায় আমার একটা ল�া ইিতহাস রেয়েছ। আিম ৩০ি বছর 

পার কেরিছ, এবং এখনও তা কের যাি�, একজন রাজৈনিতক িব�পাতক েলখক িহসােব। আমার এই দ�তা আিম 

সামািজক, রাজৈনিতক এবং অথরৈনিতক সমতা আনায়েন কােজ লািগেয়িছ। আিম কখনও েকান দ�রধারী হই 

নাই। আিম ১৯ শতেকর �ীতদাস�থা িবেলাপ আ�লেনর একজন ছা�। আিম John Brown, Richard Hildreth, 

Fredric Douglass, Passmore Williamson এবং Theodore Parker �ারা �ভািবত হেয়িছ। ১৪ বছর যাবৎ আিম 

William Moses Kunstler  ফা� ফর েরিসয়াল  জাসিস িডের�র িছলাম। েসই বছরগিলেত আমরা Tulia ৪৬ 

�াগ বা� এবং বণরবাদী Rockefeller �াগ লজ জাতীর কােছ তুেল ধেরিছলাম। Kunstler ফা� িনউ ইয়েকর র ঠা�া 

এবং িহং�তাপণূর ব�ীশালার িনয়েম জেড়া করা বযিিেদর পিরবাবগরেক একতাব� কেরিছল। আমরা উৎসািহত 

হেয়িছলাম আেজর িিনার Madres De Plaza De Mayo �ারা। ২০০৬ সােল মানবািধকার কমরকাে� আমার কােজর 

জনয Madres আমােক পরু�ৃত কের। ১৯৯৪ সােল Rudy Giuliani নাগিরক �াধীনতা পযুরদদ পরবত� সময়কােল 

িনউ ইয়কর  িসি একি িবভি নগরীেত পিরনত হয় এবং েস অব�া পরবত� ২০ বছর ধের চলেত থােক। েফৗজদারী 

বযব�া এখােন গহীন দি�েনর েচেয় ভী� নয়। িনউ ইয়কর  িসির �েয়াজন একটা স�ূণর সািবরক আপাদ মদক 

পনুিবরনযাস। আমার ওেয়বসাইট www.credico2013.org এ আমার একটা পিরক�না রেয়েছ। আমােদর কেয়ক 

িমিলয়ন স�ী সাথী িনউ ইয়াকর বাসীর মােঝ অেনক হতাশা ও য�না রেয়েছ। আিম তােদর পে� কথা বিল। আিম 

শিিশালী আবাসন সং�া, বযাংিকং খাত এবং ওয়াল �ীট েথেক েকান টাকা পয়সা পাই না। অনু�হ কের আমােক 

িবেবচনায় রাখেবন।      

�াথ� কতৃর ক �েদয় তথয অনুবাদ কের মুি�ত।  কযাে�ইন ফাইনযাা ে�া�াম অংশ�হণ করেছন না। 



েময়র 

জয্া িড. িহড্রী (Jack D. Hidary) (CS, JE) 

হ্ই, আিম Jack Hidary। �ালীেনর আিদ ব্িস�্ িহেসেব আিম আম্েদর িসির ভিবষয্ িনেয় অিধাত্র যতব্ন। 

িসি ভ্ল রােমর অ�গিত স্ধন ারেছ িা� িনউইয়োর  সাল িনউইয়ার ব্সীর �� পরুন ারেত আম্েদর এখনও বহ 

া্জ ব্াী আেছ।   

অেনা িনউইয়ার ব্সী বতর ম্েন ো্ন া্জ ন্ই অথব্ �� আেয়র এাি চ্করী প্ওয়্র জনয আ�্ণ েচ�্ চ্ল্েছ। 

আম্র পিরা�ন্ হেল্ েয িসিেত হ্জ্র হ্জ্র নতুন ামরসসং্ন সিৃ� ার্ এবস িনউইয়ার ব্সীেদর �িশ�ণ েদয়্ েবশী 

েবতেন চ্করী প্ওয়্ য্য়।   

এাজন সফল বযবস্র ম্িলা িহেসেব আম্র পয্�র অিভ�ত্ রেয়েছ য্র �েয়্জন রেয়েছ িনউইয়োর  অথর্নিতা 

উ�য়েন।    

আম্র �থম ো্�্নীি আেমিরা্নেদর �্র্ চ্িলত েযখ্েন ল� ল� চ্করীর বযবং্ হেয়েছ।  

আিম িব�্স াির েয অবশযই অথর্নিতা সেুয্গ সিৃ� ারেত হেব োবল ম্� ম্নহ্ট্ন এল্া্য় নয় প্ঁচি বের্েতও।   

িনউ ইয়োর র জনয এাট্ন্ �বৃি� ারেত হেব। আম্েদর অবশয ভ্ল �ুেলর �েয়্জন রেয়েছ, রেয়েছ এাি িনর্পদ 

নগরী এবস �� বয্েয় আর্মদ্য়া গহৃ্য়ন বযবং্ �ভৃিত।  

এাি মহিত িশ�্ই �িতি িশশর ভিবষয্ জীবেনর েমৗিলা চ্িবা্ি। িা� আম্েদর �ুলগিল বহ সসখযা িশ�্থ�েদর 

িশ�্ দ্েন বযথর হে�।   

িশ�্ ে�ে� বহ বছর অিত�ম ার্র পের আম্র পিরা�ন্ হেল্  েয ে�নীাে�র নব্য়ন ারেত হেব এবস চ্করীেত 

স�ম �য্জেুয়টেদরো ত্ িদেত হেব।   

এাি িনর্পদ িসির েমৗিলা এাি িবষয় হেল্ েয �িত বছর ৫২ ল� পযটর োর িনউইয়োর  �মন ারেত আেস এবস 

আম্েদর অথরনীিতেত চ্িলা্ সচল র্েখ।   

পিরেশেষ �� বযেয় আর্মদ্য়া গহৃ্য়ন এাি জিল সমযস্ য্ NYC েত আম্েদর িন� এবস মধযে�ণীর পিরব্রেদেরা 

ধের র্খ্ য্ সবদর ্ উ� খরেচর জীবনয্�্র া্রেণ হমিার মুেখ পড়েছ।   

আিম এাজন েপশ্গত র্জনীিতা নই। আিম এাজন বযবস্ �িত�্েনর ম্িলা িযিন ােয়াি বযবস্ �িত�্ াের 

সফলভ্েব পিরচ্লন্ ােরেছন।   

আম্র শি�শ্লী বযবং্পন্ অিভ�ত্, আম্র �ুেল া্েজর এবস �� আেয়র চ্করী সিৃ�র েযৗথ অিভ�ত্ NYC-এর 

চম্া্র ভিবষয্ েনতৃ� েদয়্র জনয ৈতরী ারেছ।   

আিম আশ্ াির েয আপন্েদর সমথরন এবস ৫ই নেভ�েরর েভ্টি প্ব, য্েত িনউ ইয়ার ো িসি িহেসেব গেড় তুলেত 

প্ির েযখ্েন আম্েদর সােলর সেুয্গ থ্ােব।    

�্থ� াতৃর া �েদয় তথয অনুব্দ াের মুি�ত।  ায্ে�ইন ফ্ইনয্া ে�্�্ম অসশ�হণ ারেছন। 



েময়র 

িজিম (ভাড়া খুব েবিশ) মযাািমমাা [Jimmy (rent is too damn high) McMillan] (R2H) 

ভাড়া মা�ািতির� েবিশ, ১৯০০ ডমার/�িত স�াহ, �ুিডও: ৫০০০ ডমার/�িত মাস, ১ েবডরম: ৪,৯৭৫ ডমার/�িত 

মাস, ২ েবডরম: ৮,৭৫৯ ডমার /�িত মাস। বযবসা েশষ, বযবসা েছেড় িদে�, মীজ হারা হেত হে�—েবাার� 

সংাট—গহৃ হারা সংাট—গহৃায়া সংাট। দািরে�র িবরেে সং�াম। যবুা পরুষ জাোাা োাথায় েযেত হেব এবং 

যবু মিহমা জাোাা োাথায় েযেত হেব। তারা িদো ৮ ঘ�া—স�ােহ ৪০ ঘ�া াাজ ারেছ এবং োউ োউ তৃতীয় 

োাা াােজ েমেগেছ। িশশরা �িত�� এবং আমরা অবশয্ সাহাযয ারব “ােমজ িউশা মা�ািতির� অিত 

েবিশ”। আমরা  আপাােদর সহায়তা চা্, এখা্ আমােদর সােথ েযাগ িদা—আজ্! ভাড়া মা�ািতির� েবিশ পাি 

এবং োাা িাছু বমার ো্, িাছু্ ো্। ২০১৩ সােমর ােভ�েরর ৫ তািরেখ মা�ািতির� ভাড়ার পািট র এবং 

Jimmy McMillanো িাউ ্য়াাট  িসির েময়র পেদর জায জায েভাট িদা। োাট; �িতি িশশ আমার স�াা—এবং 

আপাােদর মাথার উপের ছাদ েদয়া আমার াাজ, আপাার পোেট পয়সা েযাগাা েদওয়া, েটিবেমর উপের খাাা, 

াা�া, মা�   এবং িডাার—আিম আপাােদর আপাােদরো ভামবািস! 

�াথ� াতৃট া �েদয় তথয অাুবাদ াের মুি�ত।  াযােে্া ফা্াযাা ে�া�াম অংশ�হণ ারেছা। 



েময়র  

েজােসফ িজ. েমলারাংেনা (Joseph G. Melaragno) (AT) 

আিম েময়র পেদ �িত�ি�তা করিছ কারণ একি িসি িহেসেব অনয িনউ ইয়কর বাসসেদর জনয আমরা সবেচেয় 

েবশস গরপ�নর িবষেয় পযরাা দিৃ� েদই — েযখােন সামেথরযর মেধয বাস করার জনয পিৃথবসর সবেচেয় ভাল শহর। 

িসিেত একি এপারটেম� ভাড়া েনয়া খ�বই বযয়বহল। একি বযবসা শ করেল তা িসির অিধবাসসেদর 

চাকরসর স�েযাগ সিৃ� করেব তাও খ�বই বযয় বহল। িসির কর পিরেশাধ করা খ�বই বযয় বহল। েকন আমরা এত 

েবশস ভাড়া �দান করিছ? এটা সাধারণ চািহদা ও সরবরােহর িভিতেত হয়। অেনক িনউ ইয়কর  বাসসর জনয খ�ব 

�� সংখযক আবাসন রেয়েছ। আিম �তগিতেত অন�মিত �দান করেবা এবং এলাকা িভিতক েকাড �ভৃিত 

সংেশাধন করেবা যা �ারা বযাপক �েয়াজনসতার ে�ে� বহ সংখযক িনমরাণ কােজর অন�মিত েদয়া যায় — িবেশষ 

কের তা সাবওেয়র ধােরর কােছ। এই সম� িবষয় সংি�া সমেয় করা হেব এবং সকল িনউ ইয়কর বাসসর জনয �� 

বযেয় আরামদায়ক গেৃহর বযববা করা হেব। আমােদর িনউ ইয়কর বাসসেদর জনয িক অিধক সংখযক চাকরসর বযববা 

আেছ? উ� �কৃিতর �শাসিনক বাঁধা এবং গহৃায়েনর অিধক মা�ার খরচ িবিভ� ফামর এবং �িত�ানেক এখােন 

চাকরসর ে�� ৈতরসেত অন�ৎসািহত কের। িকভােব একজন উেদযাাা তাঁর কােজর ঝ�ঁ িক এিড়েয়, পরবত� গগল 

�িত�া করেত পারেব যখন ভাড়া এতটাই বযয় বহল? আিম এই সম� েবাঝাগেলা ও বযয় �াস কের বৃহৎ 

�িত�ানগেলােক এবং উেদযাাােদরেক িসিেত কমরসংবান সিৃ� করার জনয উৎসািহত করেবা। েকন করসম�হ 

এতটা েবাঝা�রপ এবং জিল �কৃিতর হেব? অিধবাসসগণ যারা স�েদর উপর কর �দান কের, খ�চরা ম�েলয �য় 

কের, আয় কের এবং তা আরও অেনক িকছ�। িসির মধযম গেড়র অিধবাসসগণ তাঁেদর ব�কসর িবষেয় প�ন: 

অথরায়ন করার জনয $৭,৫০০ কর পিরেশাধ করেত হয়। আিম আমােদর কর পিরেশাধ েকাডগিল সরলসকরণ 

করেবা যােত িসির অিধবাসস এবং বযবসায়স উভয় স�দােয়র ে�ে� জিলতা দরূ হয় এবং গহৃ স�িতর কর কম 

কের গেড় �িত বছর �ায় $২,০০০ করা। িনউ ইয়কর  �� বযেয় অিধক গহৃ ৈতরস েবশ জিল হেয় উঠেছ িসির 

ভিবষযেতর জনয যা এই েদেশর অনযানয নগরসর এবং বাইেরর েলাকেদর �িত�ি�তা করার জনয নত� ন চাকরসর ও 

অিধবািসেদর আকৃ� করেব। আিম অিধকতর স�িবধাজনক গহৃায়ন ৈতরসর েচ�া করেবা, নত� ন চাকরস সিৃ� করেবা 

আমােদর কম�েদর জনয, সকল �কার ��� বযবসায়সেদর জনয নত� ন ে�তা আনেবা, এবং সকেলর জনয অিধকতর 

মান স�� জসবন যাপেনর বযববহা করেবা। 

�াথ� কতৃর ক �েদয় তথয অন�বাদ কের ম�ি�ত।  কযাে�ইন ফাইনযাা ে�া�াম অংশ�হণ করেছন না। 



েময়র 

কালর পারসন (Carl Person) (REF) 

আমার নাম Carl Person এবং েময়র পেদ আিম িরফমর পাির  �াথ�। NYC েময়র একটা একক সং�ার সাধন কের 

সিুবধা বি�ত যবু স�দায়, েবকার, �া�বয়� েবকার এবং অভাবী পিরবারবেগরর অথর্নিতক সমসযাবলী 

সামাধান করেত পােরন। আমরা �েয়াজেনর তািগেদ স-ুপিরসর তথয �যিু� হাই �ুেলর িসিনয়র �ােসর িশ�াথ� 

(কেলজ �াজেুয়ট ও জীবনাবিধ ঋেণ আটক বযি�েদর পিরবেতর ) েদরেক িশ�া িদেত পাির, পাশাপািশ ঐ যবু 

স�দােয়র জনয চাল ুরাখা ি�-১ বছর েময়াদী ে�াগাম,  যােত তারা েয েকান যায়গায় কাজ করার েযাগযতা 

অজর ন কের, আর এটা লাইেস� বা পরী্�া ছাড়াই হেব, তােদরেক ঘ�া �িত $২৫ েথেক $১০০ ডলার 

পাির�িমেকর শেতর , তারা কাজ অথবা চাকরী করেব-�ু� বযবসা �িত�ােন, েপশাদারী ফােমর, অ-লাভজনক ও 

সরকারী সং�া সমূেহ। এটা �ু� বযবসা, �ানীয় য�েযােগ উৎপািদত িশ�, কৃিষজাত ও সংি�� কাজকমর এবং 

�ানীয়ভােব েঠক েদওয়া েসবাসমুহ �সািরত করেব, �াবর স�েদর মূলয বাড়ােব, রাজ্নিতক সং�ার সাধন 

করেব এবং �প এ� িফ� তুেল েফলব। আিম একজন হাভর াড ল �ুল �াজেুয়ট, আইনিজবী এবং বযবসায়ী। আিম 

কমরসং�ান িহসােব আইনগত শ করলাম, মািলক হলাম এবং ১৮ বছর ধের আেরকটা অনুপ ে�া�ােমর 

পাশাপািশ একটা লাভজনক েটকিনকযাল �িশ�ণ �ুল পিরচলনা করলাম। NYC -এর ৭৫,০০০ নামধারী �ুল 

িশ�কেদর অেনেক এই ে�া�াম পড়ােত পােরন। আমার ে�াগােমর জনয সনদ �ারা সংরি�ত েকান �ুেলর 

�েয়াজন আমােদর েনই। অিভভাবক মাতা-িপতা ও ছা�রা হাই�ুেল ভিতর  হেব ঐ সব উ� েরাজগারী কােজ ও 

�ু� বযবসা সেুযাগ িনেত পােরন। এই �িশ�ন দরকার কারণ িবগত ১৬ বছেরর �ত �যিু�গত অ�গিত হেয়েছ। 

NYC-েক েদেশর িশ�ার রাজধানীেত পিরনত করেব। আপিন যা চান তা রাজিনতীকেদরেক বলনু এবং আপনার 

েভাট ন� করেবন না-আমােক েভাট িদন, Carl Person, িরফমর পাির  �াথ�। 

�াথ� কতৃর ক �েদয় তথয অনুবাদ কের মুি�ত।  কযাে�ইন ফাইনযা� ে�া�াম অংশ�হণ করেছন না। 



েময়র 

এিরক সা�াডু (Erick Salgado) (SC) 

হযাাো এবং এই তথযসস�ৃ িভিডওি েদখার মাধযাম িনউইয়কর  িসির �িত অিধকতর মানাাযাগী হওয়ার জনয 

আপনাাদরাক ধনযবাদ। আিম Erick Salgado এবং আিম েময়র পাদর জনয �াথ� । আিম এই িসিাক জািন। আিম 

২৪ ি বছর কািায়িছ এর িবভী� িবিচ� কিমউিনি গিোক সাহযয সহায়তা কার এবং একজন বযাবসায়ী িহাসাব 

আিম বযাবসা �িত�ান সমহূ �িতি�ত ও উ�য়ন কারিছ যাাত আমার সাথী িনউইয়কর বাসীরা কাজকামর 

িনায়ািজত হায়াছন। িনরাপতা হা� আমার �থম অ�ািধকার। আপিন এবং আপনার পিরবার শধু িনরাপদ থাকন 

তাই নয়, অিধক� আমাাদর রা�াঘাাট যখন হাাটন, সাব ওায়াত চাড়ন এবং  বাড়ীাত আরাম করার সময়ও 

িনরাপদ েবাধ করন। েসই জনয আিম েময়র Giuliani এর �শাসন সময়কাের মাতা �র িবনযাাস পিুেশ 

িডপাটর ামাের পদগিোক পনু�বতর ন করাবা। আিম সকে �কার েকাটাপৃতী বাতীে করাবা। অপর অ�িধকারি 

হা� িনউইয়কর বাসীাদর জনয কমরসংংান স�ি�। সিসিেতভাাব, �ু� বযাবসা হা� আমাাদর িসির সবরব�হহ 

িনায়াগকারী। আিম দিূরভূত করাবা েস সব বাঁধা িবপিত যা িসি হে স�ি� কারাছ যাাত বযাবসা  স�সারন 

বযাহত হয়। বযাবসা বাড়ার সাাথ িনউইয়কর বাসীর জনয কাাজর সংখযাও বাাড়। আিম টযাাস উ�ীপনাও 

বযাবহার করাবা নতুন কমরস�ি� ো�য এবং িসি কন�া� সমূাহর নীোম অন�ুান কমরকাাে িনউইয়কর  �িত�ান 

সমূহাক অ�ািধকার েদাবা। েয েকান কাাজ উপয�ু েযাগযতা অজর ন করাত িনউইয়কর বাসীর জনয উ�ত িশ�া 

�ায়াজন। িশ�া িবভাগাক অবশযই িশ�াথ�াদর �ায়াজন েমটাাত হাব। আিম অিভভাবক সংি��তা বাড়াাত চাই, 

িশ�ক মূেযায়ান তাাদর একটা ে�ড েদওয়ার �মতা থাকাব। আিম একটা ��ীয়াগত অিডট পৃিত চাে ুকরাত 

চাই যাাত কমরকাাের সফেতা িনণরয় করা যায় এবং েস তথয সকে িশ�ক ও অধয�গাণর মাধয িবতরন করা 

যায়। আবারও, ধনযবাদ েময়র িনবরাচনী েদৗাড় আপনাাদর উহসাাহর জনয। সবাই িমাে আমরা এই িসিাক ভাে 

রাখাত পাির। 

�াথ� কত�র ক �াদয় তথয অনুবাদ কার মুি�ত।  কযাােইন ফাইনযাা ে�া�াম অংশ�হণ করাছন। 
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