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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। 


