
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/5/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

প্রস্তুতকৃত মন্তিে: গভর্ নর হ াকল 2022 হেট অফ দ্ে হেট প্রদ্ার্ করম্বলর্  

  

"বর্উ ইয়ম্বকনর র্তুর্ যুগ" এম্বেন্ডাম্বত রম্বয়ম্বে 228টট সা সী উম্বদ্োগ যা বর্উ ইয়ম্বকনর 

বফম্বর আসার সূচর্া করম্বি  

  

10 বিবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর স্বাস্থ্েম্বসিা পবরকল্পর্া কমীিাব র্ীম্বক পুর্গ নঠর্ এিং িৃদ্ধি 

করম্বি, কমীম্বদ্র সরাসবর হিতর্ প্রদ্ার্ করম্বি  

  

প্রধার্ র্ীবতসংক্রান্ত সংম্বোধর্ হেটিোপী বর্ি নাবচত কম নকতনাম্বদ্র কাে দ্ইু হময়াম্বদ্ 

সীমািি করম্বি, িাইম্বরর উপােনর্ বর্বিি করম্বি এিং JCOPE-হক র্তুর্ স্বাধীর্ র্ীবতোস্ত্র 

এম্বেদ্ধি দ্বারা প্রবতস্থ্াবপত করম্বি  

  

বিবলয়র্ ডলাম্বরর উিার পবরকল্পর্া কু্ষদ্র িেিসাসমূ ম্বক বফম্বর আসম্বত সা াযে করম্বি, 

মধেবিম্বের কর ত্রাণ লাখ লাখ বর্উ ইয়কনিাসীর উন্নবত করম্বি  

  

অিকাঠাম্বমাম্বত বিবর্ম্বয়াগ বর্উ ইয়কন বসটটম্বত ট্রার্দ্ধেট সম্প্রসারণ করম্বি এিং েলিায় ু

পদ্ম্বক্ষম্বপ হদ্ম্বের হর্তৃত্ব বদ্ম্বি  

  

হেট অফ দ্ে হেট িইটট এখাম্বর্ উপলভে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ তার 2022 হেট অফ দ্য হেট ভাষণ প্রদ্ার্ ক্রকলর্ হেখাকর্ থর্উ 

ইয়কক্নর এক্টট র্তুর্ েুগ (A New Era for New York) থর্কয় তার পথরক্ল্পর্ার রূপকরখা রকয়কে। 

ভাষকণ গভর্ নর হ াক্ল তার একজন্ডার র্য়টট মুখয উপাদ্াকর্র রূপকরখা প্রদ্ার্ ক্করর্: আমাকদ্র 

স্বাস্থ্যকেবা অি নর্ীথত পুর্গ নঠর্ ক্রা, জর্থর্রাপত্তা রক্ষা ক্রা এবং বন্দকু্ েথ ংেতার থবরুকে 

ক্কঠার পদ্কক্ষপ হর্ওয়া, থর্উ ইয়কক্নর মার্ুকষর জর্য থবথর্কয়াগ ক্রা, থর্উ ইয়কক্নর 

েম্প্রদ্ায়েমূক র জর্য থবথর্কয়াগ ক্রা, থর্উ ইয়কক্নর আবাের্ বযবস্থ্াকক্ আকরা োশ্রয়ী, র্যােয 

এবং থস্থ্থতশীল ক্রা, থর্উ ইয়ক্নকক্ জলবায় ুপদ্কক্ষপ এবং েবুজ ক্ম নেংস্থ্াকর্র থদ্ক্ থদ্কয় হদ্কশর 

শীকষ ন থর্কয় োওয়া, থর্উ ইয়কক্নর থশক্ষক্ ক্মীবাথ র্ীকক্ পুর্গ নঠর্ ক্রা এবং উচ্চতর থশক্ষা 

পুর্ঃক্ল্পর্া ক্রা, জাতীয় র্যােযতার মকেল থ কেকব থর্উ ইয়কক্নর অবস্থ্ার্ অগ্রের ক্রা, এবং 

েরক্াকরর প্রথত থর্উ ইয়ক্নবােীর থবশ্বাে পুর্ঃপ্রথতষ্ঠা ক্রা।  

  

গভর্ নকরর প্রস্তুত ক্রা মন্তবয থর্কে উপলভয:  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgovernor.ny.gov%2Fgkh2022gkh&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C22c6839e4822424fd79408d9d07949d2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770041622159724%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=op70jAzTdfi5M7zU5yGtzPW2U1VU1y2cD09lvlhKwNo%3D&reserved=0


  

ধর্যবাদ্, হলফকটর্যান্ট গভর্ নর। আপথর্ একতা স্বল্প েমকয় দ্ুদ্নান্ত ক্াজ ক্রকের্ এবং থর্উ ইয়কক্নর 

মার্ুষকক্ হেবা প্রদ্াকর্র েময় আপর্াকক্ আমার পাকশ হপকয় আথম গথব নত।  

  

এোড়াও আথম েরক্াকর আমার অংশীদ্ারকদ্র ধর্যবাদ্ জার্াকত োই। হেট ক্ম্পকরালার টম 

থের্যাকপাথল, হেট অযাটথর্ ন হজর্াকরল টটশ হজমে, থেকর্ট েংখযাগথরষ্ঠ হর্তা অযান্ড্রিয়া ে্টুয়াটন-

ক্ান্ড্রজন্স, অযাকেম্বথল েংখযাগথরষ্ঠ হর্তা ন্ড্রিোল থপপলে-হোক্ে, এবং আথম আশা ক্রথে 

অযাকেম্বথলর স্পিক্ার ক্াল ন থ থে দ্রুত েুস্থ্  কয় উঠকবর্।  

  

এবং ধর্যবাদ্ আপর্াকদ্রকক্, পযাের েকলামর্ থেজ এবং অযাথল র্াভাকরট, গাল ন স্কাউটকদ্র 

প্রথতথর্থধত্ব একতা ভাকলাভাকব ক্রার জর্য।  

  

আজকক্ আপর্াকদ্র োমকর্ দ্া াঁথড়কয়, আথম খুব ভাকলা ক্করই এই মু কূতনর গুরুত্ব অর্ুধাবর্: থর্উ 

ইয়কক্নর ইথত াকে প্রিমবাকরর মকতা এক্জর্ র্ারী এই বাথষ নক্ ভাষণ থদ্কে। থক্ন্তু আথম এখাকর্ 

ইথত াে গড়কত আথেথর্। আথম পথরবতনর্ আর্কত একেথে।  

  

থর্ন্ড্রিত িাকু্র্, আমাকদ্র হেকটর েুবণ ন অতীকতর প্রথত আমার গভীর শ্রো রকয়কে। এবং আমরা 

এই েুন্দর অযাকেম্বথল হেম্বাকর এক্ন্ড্রিত  কয় হেটটকক্ েম্মার্ জার্ান্ড্রে, থর্ব নাথেত ক্ম নক্তনাকদ্র 

জর্য এটটই আেল এবং র্যােয স্থ্ার্, হেখাকর্ আমরা জর্গকণর হেবায় এক্ন্ড্রিত  কয়থে।  

  

আথম এই েভার োকবক্ েদ্েয, এক্ েমকয়র গভর্ নর হটথে রুজকভকের উন্ড্রি থদ্কত পেন্দ ক্থর, 

থতথর্ বকলকের্: "েমাকলােক্ র্য়, কৃ্থতত্ব হেই পুরুকষর - থক্ংবা বলা উথেত হেই র্ারীর - হে 

প্রকৃ্তপকক্ষ ময়দ্াকর্ রকয়কে।"  

  

েরক্াকর আমার ে ক্মী ও অংশীদ্ারকদ্র প্রথত, দ্ীর্ ন েময় ধকর, অযালবাথর্র থর্ব না ী ও 

আইর্েভার শাখাগুথল এই ময়দ্াকর্ পরির লড়াই ক্রকে। আর র্য়। হেটা এখর্ হশষ  কে।  

  

আথম প্রস্তাব ক্রথে থর্উ ইয়কক্নর জর্য এক্দ্ম র্তুর্ এক্টট েুগ। গভর্ নরকদ্র এই আইর্েভার 

র্যােয ভূথমক্া অগ্রা য ক্রার থদ্র্ হশষ। থর্উ ইয়কক্নর গভর্ নর এবং থর্উ ইয়ক্ন থেটটর হময়করর 

মধযক্ার কু্ষদ্রমর্া প্রথতদ্বন্ড্রিতার থদ্র্ হশষ। তাকদ্র েরক্ার আেকলই তাকদ্র ক্াজ ক্রকে থক্র্া, 

থর্উ ইয়ক্নবােীর এই প্রশ্ন ক্রার থদ্র্ হশষ।  

  

এবং এক্টট ক্কক্ষ থতর্জর্ পুরুকষর থদ্র্ হশষ - েংখযাগথরষ্ঠ হর্তা হেটট ভাকলাই বলকত পারকবর্।  

  

আমরা জাথর্ হে র্ারীকদ্র েবেময় উচ্চতর আদ্কশ ন থবকবের্া ক্রা  কয়কে। তাই আথম জাথর্ হে 

আমাকক্ প্রতযাশা শুধ ুপূরণ ক্রকল েলকব র্া, প্রতযাশার বাইকর থগকয় ক্াজ ক্রকত  কব োকত ক্কর 

এটট আর ঐথত াথেক্ অজনর্ র্া  কয় স্বাভাথবক্ র্টর্া  কয় োয়। তাই আমরা থভন্নভাকব ক্াজ 

ক্রকবা। এখর্ হিকক্: আমরা োফলয ভাগ ক্কর থর্কবা। আমরা ক্ীভাকব এক্মত  কত পাথর তা 

হবর ক্কর থর্কবা। আমরা এই েরক্াকরর প্রথত থবশ্বাে পুর্ঃস্থ্াপর্ ক্রকবা, ক্ারণ অকর্ক্ হবথশ 



েময় ধকর এটট ক্ষয়প্রাপ্ত  কয়কে। এবং আমরা ক্টঠর্ লড়াই ক্রকবা - প্রথতকোথগতা বা স্বীকৃ্থতর 

জর্য র্য়, বরং থর্উ ইয়ক্নবােীর জর্য।  

  

আথম এই আইর্েভার েদ্েযকদ্র োকি ক্াজ ক্রকত হপকর, হেকেম্বর হিকক্ আপর্াকদ্র 400-র 

হবথশ থবকল স্বাক্ষর ক্রকত হপকর গথব নত। এবং আমরা মািই ক্াজ শুরু ক্করথে।  

উচ্চাথভলাষী এই একজন্ডা পাশ ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্নবােীর এই ক্কক্ষর েক্কলর ো ােয 

প্রকয়াজর্। এমর্ এক্টট একজন্ডা ো হক্াথভে-19 ম ামারীর োড়াদ্ার্ ক্কর এবং এক্ই োকি 

আমাকদ্র স্বাস্থ্যকেবা ও থশক্ষক্ ক্মীবাথ র্ীকক্ পরু্গ নঠর্ ক্কর, োকদ্র েব হিকক্ হবথশ প্রকয়াজর্ 

তাকদ্র ক্র িাণ প্রদ্ার্ ক্কর, অি ননর্থতক্ থবক্াশ ত্বরাথিত ক্কর এবং ভাকলা হবতকর্র, মধযথবত্ত 

ক্ম নেংস্থ্ার্ েটৃি ক্কর, আমাকদ্র অবক্াঠাকমা হজারদ্ার ক্কর এবং জলবায় ুপথরবতনকর্র 

হমাক্াকবলা ক্কর, জর্থর্রাপত্তা থর্ন্ড্রিত ক্কর, আবাের্ আকরা োশ্রয়ী ক্কর এবং েক্ল থর্উ 

ইয়ক্নবােীর মািার উপর োদ্ থর্ন্ড্রিত ক্কর এবং আমাকদ্র হেকটর েরক্াকর ো েী েংকশাধর্ 

প্রণয়র্ ক্কর।  

  

আমার থপ্রয় থর্উ ইয়ক্নবােী: এই একজন্ডা আপর্াকদ্র জর্য।  

  

প্রথতটট উকদ্যাগই ক্ীভাকব এটট আপর্াকক্ ও আপর্ার পথরবারকক্ ো ােয ক্রকব হেই ক্িা হভকব 

হর্ওয়া  কে। আথম জাথর্ আপর্ারা অবেন্ন, আথম জাথর্ আপর্ারা এই ম ামারীর ইথত োর্, 

আথম জাথর্ আপর্ারা অি নর্ীথত, মূলযস্ফীথত, আপর্াকদ্র েন্তার্ ও তাকদ্র থশক্ষা এবং ভথবষযকত 

ক্ী  কত োকে র্া থর্কয় দ্ুন্ড্রিন্তাগ্রস্ত।  

  

গত দ্ুই বের আমরা অকর্ক্ ক্টঠর্ েমকয়র মধয থদ্কয় পার ক্করথে। আমরা থপ্রয়জর্কদ্র ক্বর 

থদ্কয়থে, আমাকদ্র দদ্র্ন্ড্রন্দর্ জীবকর্ ভূক্ম্পীয় পথরবতনর্ হদ্কখথে এবং জীবকর্র অকর্ক্ অথত 

মূলযবার্ মাইলফলক্  াথরকয় হফকলথে হেমর্, েুটটর থদ্র্, থবকয়, গ্রযাজকুয়শর্, র্াথত র্াতথর্র জন্ম।  

  

একতা হবথশ থক্েু আমরা  াথরকয়থে, অকর্ক্ হবথশ জীবর্, আমাকদ্র অকর্ক্ হবথশ আো ও স্বপ্ন। 

এবং এখর্, টঠক্ েখর্ আমরা হভকবথেলাম েময় বদ্কল োকে, র্তুর্ এক্টট ভযাথরকয়ন্ট একেকে। 

আিাকন্তর েংখযা আবার বনৃ্ড্রে পাকে। মকর্  কে হের্ এক্টট হেজা ভু।  

  

এবং আথম জাথর্ আপর্াকদ্র েক্কলর প্রশ্ন: আমরা থক্ এটট পার ক্রকত পারকবা?  

  

 যা াঁ। আমরা পারকবা।  

  

আমরা থর্উ ইয়ক্নবােী। আমরা আকগও ধাক্কা হখকয়থে। আমাকদ্র থ কেকবর বাইকর হফকল হদ্ওয়া 

 কয়কে। থক্ন্তু তার উত্তকর, আমরা ক্খকর্াই েক্ল প্রথতকূ্লতার থবরুকে লড়াই ক্কর র্তুর্ 

উচ্চতায় উঠকত বযি ন  ইথর্।  

  

থর্উ ইয়ক্ন েবেময় ধ্বংোবকশষ হিকক্ উকঠ দ্া াঁড়ায়। এই জর্য আথম থবশ্বাে ক্থর হে, এটট 

 তাশার মু তূ ন র্য়, বরং দ্ারুণ েম্ভাবর্ার মু তূ ন। ক্ারণ েথদ্ও আমরা এক্টট েব নক্ষয়ী েঙ্ককটর 



মকধয রকয়থে, আমাকদ্রকক্ এটটও মকর্ রাখকত  কব হে েথদ্ আমরা এখর্ েটঠক্ থেোন্ত হর্ই, এটট 

হশষ  কয় োকব।  

  

থক্ন্তু প্রিকম, আমাকদ্রকক্ োরপাকশর ঝকড়র হমাক্াকবলা ক্রকত  কব। অি নাৎ এই ভাইরােকক্ 

থর্য়ন্ত্রণ ক্রকত এবং এটট দ্বারা থর্য়থন্ত্রত  ওয়া োকব র্া।  

  

েখর্ আথম দ্াথয়ত্ব গ্র ণ ক্থর, তখর্ আমরা তাৎক্ষথণক্ভাকব এক্টট োথব নক্ ম ামারী পথরক্ল্পর্া 

প্রণয়র্ ক্থর এবং আমরা ওথমিকর্র মকতা র্তুর্ ভযাথরকয়ন্ট আোর োকি োকি অথভকোজর্ 

ক্রা অবযা ত হরকখথে। আমরা থর্উ ইয়ক্নবােীকক্ স্বাস্থ্যবার্ রাখকত েম্ভাবয েবথক্েু ক্রথে: এমর্ 

র্ীথত দতথর ক্করথে োর ফকল আমাকদ্র টটক্া গ্র কণর  ার হদ্কশ েকব নাচ্চগুথলর মকধয এক্টট 

 কয়কে, টটক্া ও র্মুর্া পরীক্ষার োইকট োমথরক্-পন্থায় ক্ম নক্াণ্ড েন্ড্রিয় ক্রা  কয়কে, আমাকদ্র 

 ােপাতাল ও র্াথে নং হ ামগুথলকত র্যাশর্াল গােন (National Guard) থর্েুি ক্রা  কয়কে এবং 

পুকরা হেকট 37 থমথলয়র্ র্মুর্া পরীক্ষার বযবস্থ্া হপ্ররণ ক্রা  কয়কে।  

  

এই শীতক্ালীর্ েংিমণ বনৃ্ড্রের েময়, আমাকদ্র মূল মকর্াকোগ  কলা আমাকদ্র থশশুকদ্র সু্ককল 

রাখা, বযবোেমূ কক্ হখালা রাখা এবং থর্উ ইয়ক্নবােীর জীবর্ েত েম্ভব স্বাভাথবক্ রাখা।  

  

আমরা েম্মখু হিকক্ এই ভাইরােকক্ আিমণ ক্রথে, এক্টট েুকক্ৌশলী, থবজ্ঞার্েম্মত পন্থায় 

এবং আমরা োমকর্ োই আেুক্ র্া হক্কর্া, তার জর্য প্রস্তুত।  

  

থক্ন্তু হেমর্টট আমরা েক্কলই খুব ভাকলা ক্কর জাথর্, এটট শুধুই এক্টট জর্স্বাস্থ্য েঙ্কট র্য়। 

এখর্ আমাকদ্রকক্ েবকিকক্ হবথশ দ্ুদ্নশাগ্রস্ত মার্ুষ, স্থ্ার্ এবং থশল্পেমূ কক্ েমি নর্ ক্রকত  কব, 

োর শুরু  কব প্রিম থদ্র্ হিকক্ ফ্রন্টলাইকর্ িাক্া থর্উ ইয়ক্নবােীকদ্র থদ্কয়।  

  

প্রিমথদ্কক্র ভয়াব  মােগুথলকত, েখর্ অকর্কক্ বাথড়কত লুথক্কয় থেকলা, আমাকদ্র স্বাস্থ্যকেবা 

ক্মীরা এবং প্রিম োড়াদ্ার্ক্ারীরা থদ্কর্র পর থদ্র্, রাকতর পর রাত ক্াকজ একেকে এবং অকর্ক্ 

োবল থশফট ক্করকে, অর্যকদ্র বা াঁোকত থর্কজকদ্র জীবর্কক্ ঝুাঁ থক্গ্রস্ত ক্করকে।  

  

তারা শুধু শারীথরক্ভাকব অবেন্ন র্য়, মার্থেক্ভাকবও অবেন্ন। আথম মাি গত েপ্তাক ই বাকফকলা 

হিকক্ পটেেযাম পে নন্ত  ােপাতালগুথলকত তাকদ্র হোকখ এই ক্লাথন্ত হদ্কখথে।  

  

পূকব ন থবদ্যমার্ িাক্া ক্মী র্াটথতর োকি এই ক্লাথন্ত থমকল এক্টট েঙ্কট েটৃি ক্করকে। আমাকদ্র 

হক্ার্ওভাকবই আমাকদ্র  ােপাতাল বা দ্ীর্ নকময়াথদ্ হেবা ফযাথেথলটট, আমাকদ্র অযামু্বকলকন্স বা 

আমাকদ্র থপ্রয়জকর্র হ ামকে পে নাপ্ত স্বাস্থ্যকেবা ক্মী হর্ই।  

  

প্রকতযক্ থর্উ ইয়ক্নবােীর স্বাস্থ্য থর্ভনর ক্কর দৃ্ঢ়, থস্থ্থতশীল এবং র্যােয স্বাস্থ্যকেবা বযবস্থ্ার উপকর 

এবং স্বাস্থ্যকেবা ক্মীরাই এর মূল থভথত্ত। আকরা েময় পার  ওয়ার আকগই আমাকদ্র ো েী 

পদ্কক্ষপ থর্কত  কব।  

  



প্রিকম, আমাকদ্রকক্ অবশযই স্বাস্থ্যকেবা ক্মীকদ্র বতনমার্ রিক্ষরণ বন্ধ ক্রকত  কব এবং আমরা 

এটট ক্রকবা শুধ ুমুকখ আমরা তাকদ্র ক্াকে ঋণী বকল র্য়, বরং তাকদ্র হেই অি ন প্রদ্ার্ ক্কর ো 

আমাকদ্র ক্াকে তাকদ্র প্রাপয, ো শুরু  কব আমাকদ্র স্বাস্থ্য ও েরােথর হেবা ক্মীকদ্র ধকর রাখার 

জর্য 3,000 মাথক্নর্ েলার হবার্াে থদ্কয় এবং আমরা স্বাস্থ্যকেবা ক্মীবাথ র্ীর েক্ল অংকশ 

উচ্চতর হবতকর্র জর্য ক্াজ ক্রকবা, োকত ক্কর োরা পথৃিবীকত ঈশ্বকরর ক্াজ ক্রকে তাকদ্র 

হের্ হেই ক্াজ েব নথর্ম্ন হবতকর্ ক্রকত র্া  য়।  

  

হবতর্ োড়াও, আমরা অর্য হেকটর োিার ও র্াকে নর জর্য তাকদ্র থবদ্যমার্ লাইকেন্স থদ্কয় থর্উ 

ইয়কক্ন প্রযাক্টটে ক্রা ে জতর ক্কর থদ্কবা। আমরা আমাকদ্র হমথেক্যাল প্রথতষ্ঠার্গুথলর 

ধারণক্ষমতা বনৃ্ড্রে ক্রকবা োকত ক্কর আকরা হবথশ থশক্ষািী উচ্চ োথ দ্ার স্বাস্থ্যকেবা োক্থরর জর্য 

প্রথশক্ষণ থর্কত পাকর এবং েথদ্ তারা স্নাতকক্র পর এখাকর্ই িাকক্ তা কল থবর্ামূকলয পড়ার খরে 

ও উপবথৃত্ত প্রদ্ার্ ক্কর তাকদ্র প্রথশক্ষণ গ্র ণ েম্ভব ক্রকবা।  

  

জীবকর্ এক্বারই  য় এমর্ ম ামারীর জর্য জীবকর্ এক্বার  ওয়ার মকতা োড়াদ্ার্ প্রকয়াজর্:  

  

এইজর্য আথম আমাকদ্র স্বাস্থ্যকেবা ক্মীবাথ র্ীকক্ আগামী পাাঁে বেকর 20 শতাংশ েম্প্রোরণ 

ক্রার উচ্চাক্াঙ্ক্ষী লক্ষয থস্থ্র ক্রথে। এবং আমরা হেকটর ইথত াকে স্বাস্থ্যকেবায় েকব নাচ্চ 

থবথর্কয়াগ ক্রকত, োন্ড্রে 10 থবথলয়র্ মাথক্নর্ েলার। েখর্ আমরা আমাকদ্র ক্লান্ত, অবেন্ন 

স্বাস্থ্যকেবা ক্মীবাথ র্ীকক্ হজারদ্ার ক্রথে, আমরা জাথর্ হে তারা ম ামারীর এক্মাি র্ায়ক্ র্য়।  

  

আথম ক্াউথন্টর হর্তৃবনৃ্দ, সু্কল েুপাথরকন্টর্কেন্ট, প্রশােক্, থপতামাতা এবং থশক্ষক্কদ্র প্রথত 

কৃ্তজ্ঞ আমাকদ্র োকি র্থর্ষ্ঠভাকব ক্াজ ক্কর এই েপ্তাক  থশশুকদ্র সু্ককল হফরাকর্ার জর্য।  

  

এক্টট থশশুর জীবকর্ এক্জর্ থশক্ষকক্র ভূথমক্া অপূরণীয় এবং গত দ্ুই বেকর এটট অকর্ক্ হবথশ 

প্রক্ট  কয়কে হে, থপতামাতার জীবকর্ও তাকদ্র অপূরণীয় ভূথমক্া রকয়কে।  

  

এক্জর্ মা থ কেকব, আথম আমার অথভজ্ঞতা হিকক্ এটট জাথর্। এই ক্মীবাথ র্ীও অবোদ্গ্রস্ত 

এবং তাকদ্র অথতথরি ক্াকজর োপ রকয়কে। তাই আমরা থশক্ষক্ থর্কয়াগ ও ধকর রাখার জর্য 

প্রকেিা হজারদ্ার ক্রকবা, আকরা ক্াে নক্র প্রথশক্ষণ, েমি নর্, দ্রুততর এবং ে জতর ের্দ্প্রাথপ্ত, 

এবং আকরা মজবুত ক্যাথরয়ার পাইপলাইর্ ও উন্নথতর মাধযকম।  

  

এবং আমরা সু্ককল আকরা হবথশ মার্থেক্ স্বাস্থ্য হপশাদ্ার থর্েুি ক্রকবা োকত ক্কর আইকোকলশর্ 

ও দ্রূবতী থশক্ষার মার্থেক্ ধক্ল োথড়কয় হতালা োয়। অর্যরাও েমেযায় রকয়কে। পথরবার, কু্ষদ্র 

বযবোর মাথলক্, খামাথর, তাকদ্র েক্কলরই আমাকদ্র ো ােয প্রকয়াজর্। তাকদ্র ো ােয এখর্ই 

প্রকয়াজর্ এবং তারা হেটট পাকব।  

  

আমরা এক্টট 1.2 থবথলয়র্ মাথক্নর্ েলাকরর ক্র ক্তনর্ ত্বরাথিত ক্রকবা, ো আেকল এখর্ হিকক্ 

2025-র মকধয ক্াে নক্র  ওয়ার ক্িা থেকলা, োকত ক্কর এটট দ্রুত পাওয়া োয়। অি নাৎ 6 থমথলয়কর্র 

হবথশ মধযথবত্ত ক্রদ্াতা তাকদ্র পকক্কট দ্রুত অি ন পাকব, এমর্ এক্ েমকয় েখর্ মূলযস্ফীথতর ফকল 

তাকদ্র আয় হিকক্ হক্ার্ও থক্েুই বাথক্ িাক্কে র্া।  



  

েম্পথত্তর ক্কর ো ােয ক্রার জর্য, আমরা 2 থমথলয়কর্র হবথশ বাথড়র মাথলক্কদ্র জর্য 1 থবথলয়র্ 

মাথক্নর্ েলার মধযথবত্ত হশ্রণীর েম্পথত্ত ক্র োড় প্রদ্ার্ ক্রকবা। এবং থপতামাতাকক্ ক্াকজ হফরত 

হেকত ো ােয ক্রার জর্য, আমরা আকরা 100,000 ক্ম নজীবী পথরবাকরর োশ্রয়ী োইল্ডকক্য়ার 

পাওয়ার েুকোগ বনৃ্ড্রে ক্রকবা এবং োইল্ডকক্য়ার ক্মীকদ্র হবতকর্ 75 থমথলয়র্ মাথক্নর্ েলার 

থবথর্কয়াগ ক্রকবা।  

  

এোড়াও আমরা প্রায় 200,000 কু্ষদ্র বযবোকক্ অথত প্রকয়াজর্ীয় িাণ থ কেকব 100 থমথলয়র্ 

মাথক্নর্ েলার প্রদ্ার্ ক্রকবা োকত ক্কর তারা বযবো েেল রাখকত পাকর এবং আগামী ক্কয়ক্ 

মাকের থবপদ্ োমাল থদ্কত পাকর। এই বযবোগুথল কু্ষদ্র টাউর্ ও বড় শ র েব স্থ্াকর্র অি ননর্থতক্ 

ইন্ড্রির্, এগুথলই আমাকদ্র েম্প্রদ্ায়েমূ কক্ অর্র্য ক্কর এবং তাকদ্র বযন্ড্রিত্ব প্রদ্ার্ ক্কর।  

  

আথম এটট ভাকলাই জাথর্, আথম হবথশর ভাগ টাউর্ ও শ কর হক্র্াক্াটা ও খাওয়াদ্াওয়া ক্করথে।  

  

এোড়াও আথম আমার মাকক্ এক্টট ফুকলর হদ্াক্ার্ খুলকত এবং আমার হবার্কক্ এক্টট হোট 

প্রেুন্ড্রি হক্াম্পাথর্ খুলকত ো ােয ক্করথে, তাই আথম আমার থর্কজর অথভজ্ঞতা হিকক্ জাথর্ এটট 

ক্তটা ক্টঠর্। আথম জাথর্ মাথলক্ ও উকদ্যািারা ক্ী পথরমাণ ঝুাঁ থক্ হর্য়, এবং র্ারীরা ক্ী 

প্রথতবন্ধক্তার েম্মুখীর্  য়। অকর্ক্ হবথশ কু্ষদ্র বযবো ধ্বংকের দ্বারপ্রাকন্ত হপৌৌঁকে থগকয়কে।  াজার 

 াজার পার্শালা এবং হরকস্তারা, আমাকদ্র এলাক্ার প্রাণ, বন্ধ  কয় থগকয়কে।  

  

অর্যকদ্র জর্য, োরা হক্ার্ওমকত টটকক্ আকে, টটকক্ িাক্া থর্ভনর ক্রকব তারা আউটকোকর আকরা 

স্থ্ার্ দতথর ক্রকত পারকব থক্র্া তার উপর, ো শীতক্াকল থর্উ ইয়কক্ন খুব ক্টঠর্ ক্াজ। এই বযকয় 

ো ােয ক্রকত, আমরা হক্াথভে-েংিান্ত িকয়, হেমর্ আউটকোর থ টার এবং বোর বযবস্থ্া, ক্র 

হিথেট প্রদ্ার্ ক্রকবা। এবং আমরা এোড়াও এমর্ এক্টট ক্াজ ক্রকবা োর অর্ুকরাধ পার্শালা 

এবং হরকস্তারাগুথল বার বার ক্করকে, োকি থর্কয় োওয়ার জর্য পার্ীয় থবিয়, এটট গত েমকয় 

মুর্াফার গুরুত্বপূণ ন পন্থা থেকলা।  

  

থেয়াে ন, থর্উ ইয়ক্ন।  

  

হরকস্তারার এবং আমাকদ্র থর্কজকদ্র রান্নার্কর হেই খামাথররা েরবরা  ক্কর, তাকদ্রও ো ােয 

প্রকয়াজর্। আথম হজকর্থে ক্াউথন্ট হিকক্ লং আইলযাকন্ডর র্ি ন হফাক্ পে নন্ত অকর্ক্ খামার 

পথরদ্শ নর্ ক্করথে, এবং ভাকলা েমকয়ও জীবর্ হেখাকর্ ক্টঠর্। তাই আমরা তাকদ্র েমি নর্ ক্রার 

জর্য তারা ওভারটাইম র্ণ্টার জর্য হেই অি ন প্রদ্ার্ ক্কর তার উপর ক্র হিথেট প্রদ্ার্ ক্রথে, 

থবথর্কয়াগ ক্র হিথেট (Investment Tax Credit) বনৃ্ড্রে ক্রথে এবং খামার ক্মীবাথ র্ীর ধকর 

রাখার হিথেট থদ্বগুণ ক্রথে।  

  

এটট ক্মী র্াটথত দ্রূ ক্রকত শুরু ক্রকব ো থর্কয় অকর্ক্ খামার ভুগকে।  

  

এইভাকবই আমরা স্বাস্থ্যকেবা ক্মী, থশক্ষক্, কু্ষদ্র বযবো, খামার এবং পথরবারগুথলকক্ অি নর্ীথতকত 

হক্াথভকের থবপে নয়ক্ারী প্রভাব ক্াটটকয় উঠকত ো ােয ক্রা শুরু ক্রকবা।  



  

থক্ন্তু ম ামারীর বাইকরও, আমার একজন্ডাকত আমার এই থবশ্বাকের প্রথতফলর্ রকয়কে হে আমরা 

ভাইরােকক্ আমাকদ্র জীবকর্ এমর্ দৃ্ঢ়  কয় উঠকত থদ্কত পাথর র্া হে এটট আমাকদ্র ভথবষযৎ 

থেন্তাকক্ বা াঁধাগ্রস্ত ক্কর। আমাকদ্র প্রাক্-ম ামারী জীবকর্ েরলভাকব হফরত োওয়ার ইো শুধ ু

ভীতু এবং ক্ল্পর্াশন্ড্রি ীর্  কব র্া। এটট আমাকদ্র ইথত ােকক্ও অগ্রা য ক্রকব এবং থর্উ 

ইয়ক্নকক্ ো থর্উ ইয়ক্ন ক্কর হতাকল, তার েব থক্েুর থবপরীকত োকব।  

  

এমর্ েমকয়র ফকল হেই েম্ভাবর্ার েটৃি  কয়কে আমরা েথদ্ হেগুথল গ্র ণ ক্রকত র্া পাথর, 

তা কল আমরা আমাকদ্র পূকব নর অথতশয় ো েী, স্বপ্নদ্রিা থর্উ ইয়ক্নবােীকদ্র অজনর্ ও স্মথৃতকক্ 

েম্মার্ জার্াকত বযি ন  কবা।  

  

গভর্ নকরর বােভবকর্ মযান্টকলর উপর ফ্রযাঙ্কথলর্ রুজকভকের (Franklin D. Roosevelt, FDR) 

প্রথতকৃ্থত আমাকক্ প্রথতথদ্র্ মকর্ ক্থরকয় হদ্য় হে েঙ্ককটর েময় হর্তৃত্ব প্রদ্ার্ ক্ীরক্ম  ওয়া 

উথেত। প্রিকম গভর্ নর থ কেকব, এবং এরপর রাষ্ট্রপথত থ কেকব, FDR আক্ষথরক্ অকি নই 29-র 

পতকর্র পর অি নর্ীথতকক্ পুর্গ নটঠত ক্করকের্। মার্ুষকক্ োক্থর হদ্ওয়ার হিকক্ও বড় থক্েু থতথর্ 

থদ্কয়কের্, আশা।  

  

তার র্তুর্ েুন্ড্রির (New Deal) র্ীথতগুথল শুধ ুেব ন ারা পথরবারগুথলকক্ই ো ােয ক্করথর্, হেগুথল 

অকর্ক্ দ্শকক্র অি ননর্থতক্ থবক্াকশর েটৃি ক্করকে এবং মধযথবত্ত হশ্রণীকক্ জন্ম থদ্কয়কে। বার 

বার থতথর্ তার োরপাকশর ঝকড়র প্রথত মকর্াকোগ থদ্কয়কের্, থক্ন্তু র্জর হরকখকের্ োমকর্র 

থদ্গকন্ত, েবেময় এমর্ থদ্কর্র পথরক্ল্পর্া ক্করকের্ েখর্ হমর্ হক্কট োকব।  

  

আমরা এখর্ টঠক্ হেটটই ক্রথে। আমরা আজকক্ হেেক্ল েমেযার েম্মুখীর্  ন্ড্রে, তার েবগুথল 

ম ামারী েিৃ র্য়। এটট শুধুই আমাকদ্র োমকর্ এক্টট হরকখ আমাকদ্র েমাকজর ফাটলগুথল 

হদ্খকত বাধয ক্করকে ো এতথদ্র্ খুব ে কজ উকপক্ষা ক্রা থগকয়কে। েঙ্কটটট আমাকদ্র থর্কজকদ্র 

থভন্নভাকব েংজ্ঞাথয়ত ক্রার এক্টট েুকোগ েটৃি ক্করকে, এবং আমাকদ্রকক্ তা গ্র ণ ক্রকতই 

 কব।  

  

থক্ন্তু েখর্ আমরা আমাকদ্র হেকটর এই র্তুর্ েুকগ পদ্াপ নণ ক্রকত োন্ড্রে, আমাকদ্রকক্ ক্টঠর্ 

বাস্তবতার েম্মুখীর্  কত  কে। হেমর্, এই েথতয হে গত বেকর 300,000 থর্উ ইয়ক্নবােী 

আমাকদ্র হেট হেকড় েকল হগকে। ো হদ্কশর হেকক্ার্ও হেকটর মকধয েব নাথধক্ জর্েংখযা হ্রাে, 

এটট এক্টট েতক্নবাতনা ো অগ্রা য ক্রা োকব র্া। োরা ম ামারীর ক্ারকণ অস্থ্ায়ীভাকব েকল 

থগকয়কে বা োরা এই অথর্ন্ড্রিত েমকয় পরবতী ধাপ ক্ী  কত পাকর হবাঝার হেিা ক্রকে, তাকদ্র 

জর্য আমার এক্টট বাতনা রকয়কে: োমকর্ ো  কত োকে আপর্ারা হেই েুকোগ  ারাকত োইকবর্ 

র্া।  

  

এখর্ই, বাস্তথবক্ েমকয়, আমরা আপর্ার প্রথতভা ও উচ্চাক্াঙ্ক্ষার হোগয এক্টট র্তুর্ থর্উ ইয়ক্ন 

গঠর্ ক্রথে। আমরা হদ্কশর েব নাথধক্ বযবো-বান্ধব ও ক্মী-বান্ধব হেট  কয় আমাকদ্র 

অি ননর্থতক্ পুর্রুোকরর ক্াজ শুরু ক্রকবা।  

  



মার্ুষ ও বযবোকক্ আকৃ্ি ক্রকত, আমরা আমাকদ্র শ করর োউর্টাউর্গুথলকক্ র্তুর্ 

ক্ম নেংস্থ্ার্ ও র্তুর্ েুকোকগর েুম্বকক্ রূপান্তথরত ক্রকত থমথলয়র্ থমথলয়র্ েলার থবথর্কয়াগ 

ক্রথে, োকত বহুথদ্র্ ধকর েেল এবং উদ্ীয়মার্ উভয় ধরকর্র থশকল্প োফলয আকে।  

  

থর্উ ইয়ক্ন ইথতমকধযই থবকশ্বর েব নাথধক্ প্রভাবশালী থক্েু থশকল্পর আবাে। হেমর্ অি নর্ীথত, খুেরা 

থবিয়, স্বাস্থ্যকেবা, প্রেুন্ড্রি, ফযাশর্, থবকর্াদ্র্।  

  

থক্ন্তু থবক্াকশর আকরা অকর্ক্ েুকোগ রকয়কে। র্তুর্ প্রস্তুতক্ারক্ এবং গুদ্াকমর জর্য ক্াজ-

ক্রার-জর্য প্রস্তুত োইট, আমাকদ্র মালবা ী অবক্াঠাকমাকত উন্নয়র্ এবং এমর্ প্রেুন্ড্রিকত 

থবথর্কয়াগ ো ভথবষযকতর োক্থর হজারদ্ার ক্রকব। এবং আমরা থর্ন্ড্রিত ক্রকবা হে এইেব োক্থর 

গ্র কণর জর্য আমাকদ্র প্রথশথক্ষত ক্মীবাথ র্ী আকে।  

  

এইজর্যই আমরা ক্মীবাথ র্ী থবক্াশ ক্ম নেূথেকত বুন্ড্রে ও হক্ৌশকলর োকি থবথর্কয়াগ ক্রকবা অি নাৎ 

মার্ুষকক্ প্রথশক্ষণ ও োক্থরর োকি েুি ক্কর থদ্কবা।  

  

আথম জাথর্ োথ দ্া অকর্ক্ হবথশ। আথম হেই  াজার  াজার ক্ম নস্থ্ল পথরদ্শ নর্ ক্করথে, হেখাকর্ 

েব নজর্ীর্ অথভকোগ থেকলা পে নাপ্ত প্রথশথক্ষত ক্মীবাথ র্ী র্া িাক্া। প্রকতযক্টট স্থ্াকর্ই, এক্ই 

র্টর্া।  

  

এইজর্য আমরা আমাকদ্র ক্মীবাথ র্ী থবক্াশ অথফে (Workforce Development Office) 

পুর্রায় শুরু ক্রকবা, এটটকক্ এম্পায়ার হেট হেকভলপকমকন্টর (Empire State Development) 

অংশ ক্রকবা োকত ক্কর আমরা োক্থরদ্াতাকদ্র োকি আকরা শন্ড্রিশালী অংশীদ্াথরত্ব গঠর্ 

ক্রকত পাথর এবং আমাকদ্র আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ থবক্াশ পথরষদ্েমূক র (Regional Economic 

Development Councils) মাধযকম ত থবল প্রদ্ার্ ক্রকত পাথর োকত ক্কর আমরা এমর্ ক্ম নেূথে 

থবক্াশ ক্রকত পাথর হেগুথল এমর্ োক্থরর জর্য প্রথশক্ষণ প্রদ্ার্ ক্কর োর হেকটর থবথভন্ন অংকশ 

েথতযক্াকরর োথ দ্া রকয়কে।  

  

এবং এটট ক্রার বুন্ড্রেমার্ উপায়  কলা সু্কল হজলা, ক্থমউথর্টট ক্কলজ, থর্উ ইয়ক্ন হেট 

ইউথর্ভাথে নটট (State University of New York, SUNY) এবং থর্উ ইয়ক্ন থেটট ইউথর্ভাথে নটট (City 

University of New York. CUNY) েক্কলর এক্ই উকেকশয মকর্াথর্কবশ ক্রা।  

  

আমরা ক্মীবাথ র্ীর এক্টট অংশকক্ উচ্চ োক্থর প্রদ্াকর্র  াকরর োকি েুি ক্কর োফকলযর 

প্রকণাদ্র্া প্রদ্ার্ ক্রকবা। এোড়াও আমরা এক্টট েংখযালর্ু/মথ লা মাথলক্ার্াধীর্ বযবো উকদ্যাগ 

(Minority/Women-owned Business Enterprises, MWBE) থ কেকব হোগয  ওয়া ে জতর 

ক্রকবা, োকত েক্কলই েুকোগ পায়। এটট এক্টট োধারণ জ্ঞাকর্র পন্থা, ো অোধারণ মািার 

অি নায়র্ দ্বারা েমথি নত  কব। এবং এটট আমাকদ্র অি নর্ীথতকক্ েুপারোজন ক্রকত ো ােয ক্রকব।  

  

আমাকদ্র লক্ষয  কলা থর্উ ইয়ক্নকক্ জাতীয়ভাকব এমর্ এক্টট স্থ্ার্ থ কেকব পথরথেত ক্রা হেখাকর্ 

প্রবনৃ্ড্রে  কয় এবং প্রথতভা আকৃ্ি  য়, বযবো তার োকিই আেকব। এবং বযবো েফল  ওয়ার জর্য, 

তাকদ্র ভাকলাভাকব প্রথশথক্ষত এবং থশথক্ষত ক্মীবাথ র্ী প্রকয়াজর্।  



  

আথম আমার অন্তকরর অন্তঃস্থ্ল হিকক্ থবশ্বাে ক্থর হে েুকোগ ও েমৃে অজনকর্র জর্য থশক্ষা ও 

প্রথশক্ষকণর হিকক্ মূলযবার্ আর থক্েুই হর্ই। এটট এক্াথধক্ প্রজকন্মর জর্য জীবর্ বদ্কল হদ্য়।  

  

আথম জাথর্ থশক্ষা আমার থর্কজর পথরবাকরর পথরথস্থ্থতকত ক্ী অবদ্ার্ হরকখকে। আমার দ্াদ্া-

দ্াদ্ী থক্কশার বয়কে আয়ারলযান্ড হিকক্ পাথলকয় একেথেকলা ক্ারণ তাকদ্র থক্েুই থেকলা র্া, তারা 

গথরব থেকলা, থর্কজর হদ্কশ তাকদ্র হক্ার্ওরক্ম েুকোগ থেকলা র্া। আমার দ্াদ্া প্রিকম দ্থক্ষণ 

োকক্াটার মাকঠ অথভবােী খামার ক্মী থ কেকব ক্াজ ক্কর, এবং পরবতীকত হে এবং দ্াদ্ী 

গ ৃক্মী  কয় োয় এবং এরপর েবথক্েু বদ্কল োয় েখর্ হে জার্কত পাকর হে থর্উ ইয়কক্নর 

বাকফকলা র্ামক্ স্থ্াকর্ হবিকলক ম থেল প্ল্যাকন্ট (Bethlehem steel plant) দ্ারুণ োক্থরর েুকোগ 

রকয়কে।  

  

দ্াথদ্ হবল অযাকরাকিকে (Bell Aerospace) থদ্বতীয় থবশ্বেুকের েময় আমাকদ্র হপ্ল্কর্র পাটনে 

বার্াকর্ার এক্টট োক্থর খুাঁকজ পায়। হেটট থেকলা তাকদ্র হেই জীবকর্র টটকক্ট োর েন্ধাকর্ তারা 

এখাকর্ একেথেকলা।  

  

থক্ন্তু ো েথতযই আমার পথরবারকক্ বদ্কল থদ্কয়থেকলা তা  কলা আমার বাবা থদ্কর্ তার বাবার োকি 

থেল প্ল্যাকন্ট ক্াজ ক্করও রাকতর হবলা এক্টট ক্কলজ থেথগ্র অজনর্ ক্রকত পাকর।  

  

েথদ্ হে এই ক্াজটট র্া ক্রকতা, এবং থর্কজর থশক্ষায় থবথর্কয়াগ র্া ক্রকতা, আজকক্ আমার 

জীবর্ েম্পণূ ন থভন্ন  কতা। আমার পুকরা পথরবাকরর জীবর্ থভন্ন  কতা। এইজর্যই আথম থশক্ষাগত 

েুকোগ বনৃ্ড্রের থদ্কক্ মর্কোগী, ো শুরু  কব খণ্ডক্ালীর্ থশক্ষািীকদ্র জর্য হেকটর টটউশর্ 

ে ায়তা ক্ম নেূথে উপলভয ক্রার মাধযকম।  

  

আথম থবশ্বাে ক্থর SUNY এবং CUNY  কলা োমান্ড্রজক্ গথতশীলতার ইন্ড্রির্ এবং তাকদ্র এখকর্া 

বযব ার  য়থর্ এমর্ েম্ভাবর্া রকয়কে ো বযব ার ক্রা প্রকয়াজর্।  

  

তাই আজকক্ আথম SUNY-হক্ হেটবযাপী েরক্াথর উচ্চতর থশক্ষা বযবস্থ্ার হক্ষকি হদ্কশর হেরা 

ক্রার স্বকপ্নর রূপকরখা প্রদ্ার্ ক্রথে। ক্ীভাকব? থবশ্বমাকর্র ফযাক্াথে থর্কয়াগ থদ্কয়, হোথর্ ব্রুক্ 

(Stony Brook) এবং বাকফকলা ইউথর্ভাথে নটটকত (University at Buffalo) ফ্ল্যাগথশপ প্রথতষ্ঠার্ দতথর 

ক্কর, থবং যামটর্ এবং অযালবাথর্কত আমাকদ্র হেরা গকবষণা ফযাথেথলটটকত আকরা থবথর্কয়াগ 

ক্কর, আমাকদ্র োর-বেকরর োথব নক্ ক্কলজ, আমাকদ্র প্রেুন্ড্রি ক্কলজ এবং আমাকদ্র ক্থমউথর্টট 

ক্কলকজর শন্ড্রির উপর থর্ভনর ক্কর, প্রথতটট ক্যাম্পাকে োইল্ডকক্য়ার প্রদ্ার্ ক্কর, 2030 োকলর 

মকধয থশক্ষািী ভথতন ক্রা 500,000 বনৃ্ড্রে ক্কর, SUNYহক্ র্যােযতার জাতীয় হর্তা বাথর্কয়, প্রকতযক্ 

েম্প্রদ্াকয় থেথগ্র ও হিকের্থশয়াল মাধযকম মার্ুকষর েংখযা ও দবথেিয বনৃ্ড্রে ক্রা োকত মধযথবত্ত 

ক্যাথরয়ার শুরু ক্কর হদ্ওয়া োয় এবং SUNY ক্যাম্পাে োকত আকশপাকশর েম্প্রদ্াকয় অি ননর্থতক্ 

থবক্াশ শুরু ক্কর হদ্য় তা থর্ন্ড্রিত ক্রার মাধযকম।  

  



েখর্ আমরা হেটবযাপী আমাকদ্র উচ্চতর থশক্ষার প্রথতষ্ঠার্গুথলকক্ উন্নত ক্রথে, আমরা এটটও 

জাথর্ হে আমরা েথদ্ তাকদ্র জর্য োক্থরর প্রথশক্ষণ এবং থশক্ষার েুকোগ েটৃি র্া ক্থর তা কল 

অকর্ক্ জর্কগাষ্ঠীর পতকর্র ঝুাঁ থক্ রকয়কে।  

  

উদ্া রণস্বরূপ, আমরা জাথর্ হে হেেক্ল ক্ারাবন্দী েংকশাধর্মূলক্ থশক্ষা ক্ম নেূথেকত অংশগ্র ণ 

ক্কর তাকদ্র পুর্রায় অপরাধ ক্রার েম্ভাবর্া অকর্ক্ ক্ম এবং ক্ারাগার হিকক্ হবর  কয় োক্থর 

খুাঁকজ হর্ওয়ার েম্ভাবর্া 13 গুণ হবথশ।  

  

এই ফলাফল দ্বারা প্রাির্ ক্ারাবন্দী োক্থরদ্াতা োকদ্র ক্মী প্রকয়াজর্, থর্উ ইয়ক্ন হেকটর 

ক্রদ্াতারা েক্কলই লাভবার্  য়, এবং এটটই  ওয়া উথেত।  

  

তাই আজকক্ আথম এক্টট র্তুর্ "ক্ারাগার-হিকক্-োক্থরকত" উকদ্যাগ হর্াষণা ক্রথে, োকত ক্কর 

ক্ারাবন্দীরা ক্ারাগার হিকক্ হবর  কয় োক্থর হখা াঁজার জর্য প্রকয়াজর্ীয় েমি নর্ পায়। এোড়াও 

আমরা 30 বেকরর থর্কষধাজ্ঞার পর ক্ারাবন্দীকদ্র জর্য টটউশর্ ে ায়তা ক্ম নেূথে (Tuition 

Assistance Program) পুর্রায় শুরু ক্রকত োন্ড্রে।  

  

েখর্ আমরা প্রথতটট হক্ষকি অি ননর্থতক্ েুকোগ দতথর ক্রথে, তখর্ এমর্ এক্টট থশল্প আকে ো 

আগামী বহু বের ধকর েব নদ্া ক্াজ ক্রকব, থর্ম নাণ বাথণকজয আমার বনু্ধরা, তারা এমর্ অবক্াঠাকমা 

থর্ম নাণ ক্রকব হেমর্টট আমরা আকগ ক্খকর্া হদ্থখথর্।  

  

অবক্াঠাকমার অি ন একক্ক্ মার্ুকষর ক্াকে একক্ক্  কত পাকর। আমার ক্াকে, এটট আক্ষ নণীয় 

ক্ারণ এর মলূ উকেশয েংকোগ স্থ্াপর্। এলাক্ার মকধয েংকোগ, মার্ুষ ও োক্থরর োকি েংকোগ 

এবং মার্ুকষর ও তাকদ্র পথরবাকরর েংকোগ।  

  

থর্ম্নমাকর্র অবক্াঠাকমার অি ন  কত পাকর দ্ীর্ ন ক্থমউট, পথরবাকরর োকি েময় ক্াটাকর্ার েময় 

হ্রাে, এমর্থক্ থশশুর র্ুমাকত োওয়ার েময়টট  াথরকয় হফলা। গকতন পকর টায়ার হমরামকতর 

হদ্াক্াকর্ েময় বযয় ক্রার োপ ক্াকরা থর্কত  ওয়া উথেত র্া। এইজর্য আথম আমাকদ্র 

অবক্াঠাকমা থর্ম নাণ ও উন্নয়র্কক্ জীবর্োিার মার্ েংিান্ত েমেযা বকল মকর্ ক্থর।  

  

র্কভম্বকর আথম ক্ংকগ্রকে আমার োকবক্ ে ক্মীকদ্র োকি হ ায়াইট  াউকজর বাগাকর্ 

দ্া াঁথড়কয়থেলাম েখর্ রাষ্ট্রপথত বাইকের্ ঐথত াথেক্ অবক্াঠাকমা থবকল স্বাক্ষর ক্করকের্, ো 

আমাকদ্র থবথর্কয়াগ ক্রার শতকক্-এক্বার পাওয়া োয় এমর্ েুকোগ থদ্কয়কে।  

  

আমরা এই মু তূ নকক্  াথরকয় হেকত থদ্কত পাথর র্া, এবং আমরা থদ্কবা র্া।  

  

থর্উ ইয়ক্নবােীকদ্র োথ দ্া হেরাটট এবং তারা টঠক্ হেটটই হপকত োকে। হদ্খুর্ গত োর মাকে 

আমার প্রশাের্ ইথতমকধযই ক্ী ক্ী হর্াষণা ক্করকে।  

  

আমরা অবকশকষ হপর্ হেশর্কক্ আমাকদ্র শ করর জর্য উপেুি থবশ্বমাকর্র ফযাথেথলটটকত 

পথরণত ক্রকবা, থর্ন্ড্রিত ক্রকবা হে হগটওকয় প্রক্ল্পটট োকত অবকশকষ অগ্রের  য়, লাগুয়াথদ্নয়া 



এবং জর্ এফ হক্কর্থে (John F. Kennedy, JFK) উভয় থবমার্বন্দকর এমর্ উন্নয়র্ ক্রকবা ো 

অকর্ক্ আকগই  ওয়া উথেত থেকলা, এবং ইে  ারকলকম োক্থরর োকি েংকোগ স্থ্াপকর্র জর্য 

হেকক্ন্ড অযাথভথর্উ োবওকয়র (2nd Avenue Subway) ক্াজ হশষ ক্রকবা।  

  

থক্ন্তু আমরা হক্বল ক্াজ শুরু ক্করথে।  

  

আজকক্, আথম এক্টট ো েী ধারণা হর্াষণা ক্রথে, এক্টট পুরকর্া, অবযবহৃত, 14-মাইল লম্বা 

রাস্তার অথধক্ার থর্কয় ব্রুক্থলর্ ও কু্ইকন্সর েংকোগ স্থ্াপর্ক্ারী র্তুর্ হরল হেবা দতথর ক্রা, 

োকক্ আমরা ইন্টার-বকরা এক্সকপ্রে (Inter-Borough Express) োক্থে।  

  

আথম হমকরাপথলটর্ রান্সকপাকটনশর্ অকিাথরটটকক্ (Metropolitan Transportation Authority, 

MTA) অথবলকম্ব এক্টট পথরকবশগত পে নাকলাের্া ক্রার থর্কদ্নশ থদ্ন্ড্রে োকত ক্কর আমরা এই 

প্রক্ল্পটটর ক্াজ শুরু ক্রকত পাথর এবং এোড়া আথম হপাটন অকিাথরটটকক্ (Port Authority) িে-

 ারবার মালবা ী টাকর্কলর ক্াজ অগ্রের ক্রকত থর্কদ্নশ থদ্ন্ড্রে।  

  

হেমর্টট আথম আকগও বকলথে, অবক্াঠাকমার মূল উকেশয েংকোগ। আমাকদ্র এলাক্াগুথলকক্ 

পুর্রায় েংেুি ক্রকত  কব ো অযােফকের রাজপি দ্বারা থবন্ড্রেন্ন  কয় থগকয়থেকলা, ো অকশ্বতাঙ্গ 

েম্প্রদ্ায়েমূ কক্ অোমিেযপূণ নভাকব প্রভাথবত ক্করকে।  

  

আমরা বাকফকলার হক্র্থেংটর্ এক্সকপ্রেওকয় (Kensington Expressway), থেরাথক্উকে I-81, 

রকেোকর ইর্ার লুপ (Inner Loop) এবং িে-ব্রঙ্কে এক্সকপ্রেওকয়র (Cross-Bronx Expressway) 

মকতা প্রক্ল্পেমূ  থদ্কয় অধ ন শতাব্দীর পূকব ন ক্রা ক্ষথত পূরণ ক্রকত েকলথে।  

  

আথম গত োত বেকরর প্রথতটটকত আমাকদ্র 62 ক্াউথন্টর প্রকতযক্টটকত থগকয়থে, তাই আথম প্রায় 

েক্ল রাস্তা,  াইওকয়, হেতু থেথর্।  

  

এোড়াও থর্উ ইয়কক্নর রাস্তার প্রায় প্রথতটট গকতনর বযাপাকর আমার বযন্ড্রিগত অথভজ্ঞতা রকয়কে, 

থবকশষ ক্কর লং আইলযান্ড এক্সকপ্রেওকয়কত (Long Island Expressway)। আথম হেগুথলও টঠক্ 

ক্রকবা।  

  

এবং আমরা থর্উ ইয়কক্নর থেন্ড্রজটাল অবক্াঠাকমাকত েব নক্াকলর েব নব ৃৎ থবথর্কয়াগ ক্রথে, আকরা 

হবথশ থর্উ ইয়ক্নবােীকক্ উচ্চগথতর ইন্টারকর্কটর োকি েুি ক্রকত 1 থবথলয়র্ মাথক্নর্ েলার 

প্রদ্ার্ ক্রথে। থবথর্কয়াগটট উদ্ভাবর্ এবং অি ননর্থতক্ থবক্াশ বনৃ্ড্রে ক্রকব, থবকশষ ক্কর আমাকদ্র 

গ্রামীণ েম্প্রদ্ায়গুথলকত।  

  

আমাকদ্র অবক্াঠাকমা পুর্গ নঠকর্র পথরক্ল্পর্ায় আকরক্টট অথত গুরুত্বপূণ ন অংশ রকয়কে, একক্ 

জলবায় ুপথরবতনকর্র থবরুকে আকরা মজবুত ক্রা। দ্াথয়ত্ব গ্র কণর থক্েুথদ্র্ পকরই,  াথরকক্র্ 

আইো আমাকদ্র আর্াত ক্কর। আথম কু্ইকন্স ইে এলম াকেনর পাথর্কত েুকব িাক্া রাস্তায় 

হ াঁকটথে এবং প্রকৃ্থত ও আমাকদ্র দ্বু নল অবক্াঠাকমার ম াক্াথবযক্ েংর্াকতর পরবতী অবস্থ্া 

হদ্কখথে, োর ফল থবধ্বংেী থেকলা।  



  

এটট থর্ষ্ঠুরভাকব মকর্ ক্থরকয় থদ্কয়কে হে জলবায় ুপথরবতনকর্র থবরুকে লড়াইকয় অকর্ক্ হবথশ 

েময় পার  কয় হগকে। র্টর্াগুথল আর থবন্ড্রেন্ন র্য়, আগামীটট আেকে। তা হদ্খার জর্য "500 

বেকরর" বর্যা দ্বারা ক্ষতথবক্ষত আপকেট ক্াউথন্টগুথল বা থর্উ ইয়ক্ন থেটটর টাকর্ল পে নন্ত হগকলই 

েকল এবং লং আইলযাকন্ডর েম্প্রদ্ায়েমূ   াথরকক্র্ েযান্ড্রন্ডর আর্াত  ার্ার এক্ দ্শক্ পকরও 

এখকর্া হমরামত ক্কর োকে।  

  

এটট এখর্ই এবং এখাকর্ই আমাকদ্র জীবর্োিার প্রথত হুমথক্স্বরূপ, এবং এইজর্যই আমাকদ্রকক্ 

অবশযই এই মু কূতনর প্রকয়াজর্ হমটাকর্া উচ্চাক্াঙ্ক্ষী একজন্ডা বাস্তবায়র্ ক্রকত  কব, এবং 

আমরা ক্রকবা।  

  

আমরা ইথতমকধয এই শরকতর বযালকট এর্ভায়রর্কমন্টাল বন্ড অযাক্ট (Environmental Bond Act) 

4 থবথলয়র্ মাথক্নর্ েলাকর বনৃ্ড্রে ক্রার মাধযকম শুরু ক্করথে োকত ক্কর আমাকদ্র প্রকয়াজর্ীয় 

েংস্থ্ার্ িাকক্।  

  

আথম এখর্ অফকশার বায় ুশন্ড্রিকত হদ্কশর েকব নাচ্চ 500 থমথলয়র্ মাথক্নর্ েলার থবথর্কয়াকগর 

হর্াষণা থদ্ন্ড্রে ো  াজার  াজার ভাকলা হবতকর্র েবুজ ক্ম নেংস্থ্ার্ েটৃি ক্রকব।  

  

হেক তু আমরা আমাকদ্র বায়-ুশন্ড্রির ক্ষমতা গঠর্ ক্রথে এবং েবুজ শন্ড্রিকত রূপান্তর অবযা ত 

হরকখথে, তাই জীবাশ্ম জ্বালাথর্র প্রথত আমাকদ্র থর্ভনরতা ধীকর ধীকর হশষ ক্রকত  কব। হেকেম্বকর, 

আথম দ্ুইটট পথরেন্ন শন্ড্রির হমগা-প্রক্ল্প হর্াষণা ক্করথে ো 2030 োকলর মকধয থর্উ ইয়ক্ন থেটটর 

পাওয়ার প্ল্যাকন্টর থর্ঃেরণ 80 শতাংশ হ্রাে ক্রার উচ্চাক্াঙ্ক্ষী লক্ষয অজনকর্র জর্য আমাকদ্র 

েটঠক্ পকি হরকখকে। 2027 োকলর মকধয হেকট র্তুর্ থর্ম নাণ ক্াজ থর্ঃেরণমুি  কব, এবং 

আমরা জলবায় ুবান্ধব, দবদ্ুযথতক্ বাথড় বার্াকবা এবং দবদ্ুযথতক্ গাথড়, রাক্, এবং বাে বনৃ্ড্রে 

ক্রকবা।  

  

আমাকদ্র পথরকবশ রক্ষা ক্রা আমার জর্য বযন্ড্রিগত বযাপার। আথম এমর্ এক্ েমকয় এবং এমর্ 

এক্ স্থ্াকর্ জকন্মথে, হেখাকর্ ফযাক্টথরর হস্মাক্েযাক্ হিকক্ হবর  ওয়া ক্মলা হধায়া আক্াশকক্ই 

হেকক্ থদ্কতা, োকি এমর্ দ্ুগ নন্ধ থেকলা ো আথম এখকর্া মকর্ ক্রকত পাথর এবং এক্ইোকি এটট 

থবকশ্বর েব নব ৃৎ থমঠাপাথর্র হলকক্ থবষাি বজনয হফলকতা।  

  

আথম আমার োরপাকশ জলবায় ুপথরবতনকর্র ক্ারণ থর্কয় হবাঁকেথে, এবং আথম এখর্ তার প্রভাব 

থর্কয় বা াঁেথে।  

  

এখর্ েখর্ আমাকদ্র জলবায় ুেঙ্ককটর হমাক্াকবলা ক্রকত  কে, আমরা মার্ুকষর েবকিকক্ বড় 

হমৌথলক্ অথধক্ারগুথলর এক্টট থর্কয় েমেযা েমাধার্ ক্রকবা, ো  কলা রাস্তায়, সু্ককল এবং বাথড়কত 

থর্রাপদ্ হবাধ ক্রা।  

  



েময় েমকয়, থর্উ ইয়ক্নবােীরা আমাকক্ বকলকে হে তারা থর্রাপদ্ হবাধ ক্কর র্া হে তারা রাস্তায় 

ো হদ্খকে তা তাকদ্র ভাকলা লাকগ র্া এবং েময় পাকে থগকয়কে বকল মকর্  য়, থক্ন্তু ভাকলা থদ্কক্ 

র্য়।  

  

এটট শুধু থর্উ ইয়ক্ন থেটটকত র্য়, পুকরা আকমথরক্ার েক্ল শ করই  কে। আমাকদ্র রাস্তা 

অথর্রাপদ্ মকর্  ওয়ার হপেকর্ অকর্ক্ ক্ারণ রকয়কে হেমর্ ম ামারী শুরু  ওয়ার েময় হিকক্ 

পুকরা হদ্কশ বাস্তব বন্দকু্ েথ ংেতা বনৃ্ড্রে।  

  

এখর্, এটট 70, 80 এবং 90 দ্শকক্র অন্ধক্ার েুকগ হফরত োওয়া র্য়। থক্ন্তু এটট আমাকদ্র 

োফকলযর মাপক্াটঠ র্য়। আমাকদ্র েটঠক্ পকি হফরত আেকত  কব।  

  

অকক্টাবকর, আথম এক্টট থবকল স্বাক্ষর ক্করথে ো বন্দকু্ োকি রাখার এবং থর্বন্ধকর্র লপুক াল বন্ধ 

ক্কর, ো আইর্ প্রকয়াগক্ারী বাথ র্ীর জর্য অপরাকধ বযবহৃত অস্ত্র খুাঁকজ পাওয়া এবং বন্দকু্ 

পাোর বন্ধ ক্রা ে জতর ক্কর।  

  

এবং আমরা হগাে গার্ থবিয় থর্থষে ক্করথে। আগামীকত, আমরা বন্দকু্ েথ ংেতার োকি 

লড়াই ক্রার জর্য বযব াথরক্, প্রমাথণত আইর্ প্রকয়াকগর হক্ৌশল আকরা বনৃ্ড্রে ক্রকবা। হময়র 

অযাোমে এবং হলফকটর্যান্ট গভর্ নকরর, োকক্ আথম আমাকদ্র প্রশােকর্র  কয় হর্তৃত্ব থদ্কত 

বকলথে, ক্াজ ক্কর আমরা থর্উ ইয়ক্ন হেট পুথলশ (New York State Police), থর্উ ইয়ক্ন পুথলশ 

থেপাটনকমন্ট (New York Police Department, NYPD) এবং অর্যার্য আইর্ প্রকয়াগক্ারী 

একজন্ড্রন্সর মকধয এক্টট র্তুর্ ক্র্কোটটনয়াম গঠর্ ক্রকবা, হেখাকর্ অপরাকধ বযবহৃত বন্দকু্ খুাঁকজ 

হবর ক্রা এবং আমাকদ্র হেকট বন্দকু্ প্রবা  বন্ধ ক্রার জর্য প্রথতকবশী হেটেমূ  অন্তভুনি 

িাক্কব।  

  

আমরা আমাকদ্র বন্দকু্ খুাঁকজ হবর ক্রার প্রকেিা এবং েফল েম্প্রদ্ায়-থভথত্তক্ ক্ম নেূথে উভকয়র 

জর্য েংস্থ্ার্ থতর্গুণ ক্রকবা।  

  

বন্দকু্ েথ ংেতার থবরুকে লড়াই ক্রা অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন, থক্ন্তু আমাকদ্রকক্ অর্য হেেক্ল 

ক্ারকণ আমাকদ্র রাস্তায় অকর্কক্ই বযাপক্ অস্বন্ড্রস্ত হবাধ ক্কর তার েমাধার্ও ক্রকত  কব।  

  

এর মকধয রকয়কে আমাকদ্র োমকর্ই শুরু  ওয়া মার্বাথধক্ার েঙ্কট: রাস্তায় গ ৃ ীর্ মার্ুকষর 

েংখযা বনৃ্ড্রে। আমাকদ্র মকতা থর্উ ইয়ক্নবােীরা, োকদ্র পথরথস্থ্থতর ক্ারকণ আমাকদ্র ে ার্ুভূথত 

প্রাপয, তারা হেটট পাকব এবং আমাকদ্র েমি নর্ও পাকব।  

  

আমরা মার্থেক্ স্বাস্থ্য হপশাদ্ার এবং োমান্ড্রজক্ ক্মীকদ্র এক্টট দ্ল গঠর্ ক্রকবা, োরা থর্উ 

ইয়ক্ন থেটটর আউটথরে ক্মীকদ্র োকি অংশীদ্াথরত্ব ক্কর গ ৃ ীর্ মার্ুষকদ্র খুাঁজকব এবং তাকদ্র 

আশ্রয়কক্ন্দ্র ও আবােকর্ স্থ্ার্ান্তর ক্রকব।  

  

এক্ই েমকয়, আমরা জাথর্ হে রাস্তার গ ৃ ীর্ মার্ুষ হমাট গ ৃ ীর্ জর্কগাষ্ঠীর এক্টট কু্ষদ্র অংশ 

মাি।  



  

রাস্তায় র্ুমাকে এমর্ মার্ুষ োড়াও, লাখ লাখ মার্ুষ থর্কজর বাো বলার মকতা স্থ্ার্ থর্ন্ড্রিত 

ক্রকত থগকয় আশ্রয়কক্কন্দ্র আো োওয়া ক্কর এবং দ্ুঃখজর্ক্ভাকব এর মকধয অকর্কক্ই থশশু।  

  

আমাকদ্র গ ৃ ীর্তার মূল ক্ারণ েমাধাকর্ মকর্াকোগ থদ্কত  কব, মার্থেক্ স্বাকস্থ্যর অপূণ ন োথ দ্া, 

দ্াথরদ্রয, আেন্ড্রি, এবং আবাের্ অথর্রাপত্তা।  

  

প্রকতযক্ থর্উ ইয়ক্নবােীর োশ্রয়ী আবাের্ পাওয়ার অথধক্ার রকয়কে, গ ৃ ীর্তার ঝুাঁ থক্কত িাক্া 

মার্ুকষর এবং প্রথত মাকে ভাড়া প্রদ্াকর্ ক্কি িাক্া মার্ুকষর জর্যও।  

  

অকর্ক্ হবথশ মার্ুষ শুধ ুথর্দ্ারুণ আথি নক্ ক্ি হভাগ ক্রকে র্া, বরং আকরা হবথশ েমেযা  কলা 

আবােকর্র মূলয বহু মার্ুকষর র্াগাকলর বাইকর বনৃ্ড্রে হপকয়ই োকে, োর ফকল পথরথস্থ্থত আকরা 

খারাপ  কে।  

  

এইজর্য আথম এক্টট র্তুর্, পাাঁে-বেকরর আবাের্ পথরক্ল্পর্া শুরু ক্রথে ো 100,000টট োশ্রয়ী 

আবাের্ দতথর ও েংরক্ষণ ক্রকব, হেখাকর্ উচ্চ ঝুাঁ থক্র জর্কগাষ্ঠীর জর্য 10,000টট েমি নক্ 

হেবাে  ইউথর্ট িাক্কব, হেমর্ পাথলকয় োওয়া থশশু থক্কশার এবং প্রাির্ ক্ারাবন্দী মার্ুষ।  

  

এবং আমরা থর্উ ইয়ক্ন থেটট  াউথেং অকিাথরটটর (New York City Housing Authority, NYCHA) 

বাথেন্দাকদ্র েমেযা আর অগ্রা য ক্রকত পাথর র্া োরা মাকঝ মাকঝ হশাের্ীয় অবস্থ্ায় বাে ক্রকে। 

হলফকটর্যান্ট গভর্ নর এবং আথম থর্উ ইয়ক্ন থেটট এবং আইর্েভার োকি ক্াজ ক্রকবা এই 

হেশকর্ হজার পদ্কক্ষপ হর্ওয়ার জর্য। এোড়াও আমরা হেকক্কল জথম বযব াকরর আইর্ টঠক্ 

ক্রকবা ো আবাের্ েরবরা কক্ বা াঁধাগ্রস্ত ক্কর।  

  

আমরা রার্ন্ড্রজট-হক্ন্ড্রন্দ্রক্ থবক্াশ উৎোথ ত ক্রকবা এবং হ াকটল ও অথফেকক্ আবােকর্ পথরণত 

ক্রাও আমাকদ্র আবাের্ হক্ৌশকলর এক্টট অংশ।  

  

আমার প্রস্তাথবত েবথক্েু অজনর্ থর্ভনর ক্কর এমর্ এক্টট েরক্াকরর উপর োর প্রথত মার্ুকষর 

আস্থ্া রকয়কে।  

  

পুকরা হদ্কশ, েরক্াকরর প্রথত মার্ুকষর আস্থ্া এখর্ েব নথর্ম্ন। আমরা জাথর্ হক্কর্া। োমান্ড্রজক্ 

হোগাকোগ মাধযকমর ভুল তিয এবং থমিযা থদ্বপাশ্বীয় হভদ্াকভদ্কক্ থবে্তৃত ক্রকে, ওয়াথশংটকর্র 

থগ্রেলক্ হভাটাথধক্ারকক্ও েরােথর আিমণ ক্রকে।  

  

েরক্াকরর েক্ল পে নাকয় থর্ব নাথেত ক্ম নক্তনাকদ্র থবশ্বাে ক্রা মার্ুকষর জর্য ক্টঠর্ এবং ক্টঠর্তর 

 কয় োকে।  

  

প্রশ্ন  কলা: আমরা ক্ীভাকব তাকদ্র থবশ্বাে পুর্ঃস্থ্াপর্ ক্রকবা?  

  



এখাকর্, থর্উ ইয়কক্ন, আমাকদ্র জবাব  কলা তাকদ্র প্রদ্শ নর্ ক্রা ভাকলা ও েৎ েরক্ার ক্ীরক্ম 

 য়।  

  

এবং আমরা ইথতমকধয আমাকদ্র প্রিম পদ্কক্ষপ হর্াষণা ক্করথে।  

  

আমরা হেটবযাপী ক্ম নক্তনাকদ্র হময়াদ্ দ্ুইটটকত েীথমত ক্রার জর্য আইর্েভায় এক্টট প্রস্তাবর্া 

হপশ ক্রথে।  

  

েরক্ার ক্াে নক্র ক্রার জর্য, ক্ষমতােীর্রা ক্ষমতা আাঁক্কড় রাখকত পারকব র্া।  

  

আমাকদ্রকক্ থর্য়থমতভাকব থভন্ন দৃ্টিভথঙ্গ ও র্তুর্ ধারণার র্তুর্ হর্তৃবনৃ্দকক্ দ্াথয়ত্ব  স্তান্তর 

ক্রকত িাক্কত  কব।  

  

আমাকদ্র েংকশাধকর্ হেটবযাপী ক্ম নক্তনাকদ্র জর্য বাইকরর উপাজনর্ থর্থষে ক্রা অন্তভুনি 

িাক্কব ক্ারণ আমাকদ্র এক্মাি োক্থর  ওয়া উথেত থর্উ ইয়কক্নর মার্ুষকক্ পথরকষবা প্রদ্ার্।  

  

থক্ন্তু, বযবস্থ্ার এটটই এক্মাি অংশ র্য় হেটট ক্াজ ক্রকে র্া।  

  

এটট হগাপর্ বযাপার র্য় হে োম্প্রথতক্ থক্েু র্টর্ার ফকল গণর্ীথতর হেৌি ক্থমশকর্র (Joint 

Commission on Public Ethics, JCOPE) ক্াে নক্াথরতা থর্কয় প্রশ্ন উকঠকে।  

  

আথম এই ক্থমশর্কক্ এক্টট র্তুর্ র্ীথতশাস্ত্র প্রণয়র্ প্র রী দ্বারা প্রথতস্থ্াপর্ ক্রার থবথধমালা 

উপস্থ্াপর্ ক্রকবা।  

  

োকদ্র েথতযক্াকরর ক্ষমতা িাক্কব। োরা থর্উ ইয়ক্নবােীর ক্াকে জবাবথদ্থ  িাক্কব - 

রাজর্ীথতথবদ্কদ্র ক্াকে র্য়।  

  

এই পথরবতনকর্র হক্ার্ওটটই রাতারাথত আমাকদ্র েরক্ারকক্ টঠক্ ক্কর থদ্কব র্া এবং এই 

রক্ষাক্বে স্থ্াপকর্র অি ন এটট  কব র্া হে থর্ব নাথেত ক্ম নক্তনারা হ া াঁেট খাকব র্া বা েথতযই ভুল 

ক্রকব র্া।  

  

থক্ন্তু অথত প্রকয়াজর্ীয় এই েংকশাধর্ স্থ্াপর্ ক্রার মাধযকম, আমরা থর্কদ্র্পকক্ষ আমাকদ্র 

বাথেন্দার জর্য হক্ার্টট েথতযই গুরুত্বপূণ ন হেই বযাপাকর মকর্াকোগ থদ্কত জর্গকণর থবশ্বাে 

পুর্ঃস্থ্াপর্ শুরু ক্রকত পারকবা।  

  

  

আপর্ার ো শুর্কলর্ তা  কলা আমাকদ্র আজকক্ প্রক্াথশত বইকয় িাক্া 220টটর হবথশ প্রস্তাবর্ার 

র্মুর্ামাি।  

  

হবশ অোধারণ এক্টট অজনর্ হেক তু আমরা মাি 134 থদ্র্ ধকর দ্াথয়ত্ব পালর্ ক্রথে।  



  

আথম আমার ক্কঠার পথরশ্রমী োকফর প্রশংো ক্রথে োরা আমাকক্ এই একজন্ডা দতথরকত 

ো ােয ক্করকে, আথম থর্উ ইয়ক্ন হেকটর েব নক্াকলর েবকিকক্ দবথেিযময় প্রথতভাবার্ দ্কলর 

হপকয় গথব নত।  

  

এখর্ হিকক্ হবর  কয় ক্াকজ থর্কয়াগ  ওয়ার আকগ।  

  

আথম এক্ মু কূতনর থবরথত থর্কয় আমাকদ্র হেকটর অর্র্য গল্প মকর্ ক্রকত োই এবং আমাকদ্র 

ভথবতকবযর বযাপাকর ভাবকত োই।  

  

এর েূের্ালগ্ন হিকক্ই আমাকদ্র হদ্শ থবকশ্বর েব স্থ্াকর্র মার্ুষকক্ আকৃ্ি ক্করকে, এমর্ এক্টট 

আদ্কশ নর েন্ধাকর্ ো থর্কজর মাতৃভূথম তযাকগর ঝুাঁ থক্ হর্ওয়ার হোগয।  

  

দ্ুইটট ে জ শব্দ: আকমথরক্ার্ স্বপ্ন।  

  

এবং এর হখা াঁকজ, লাখ লাখ মার্ুষ এখাকর্, আমাকদ্র ক্াকে একে পকড়কে।  

  

থর্উ ইয়ক্ন েবেময় আকরা ভাকলা জীবকর্র প্রথতশ্রুথত থেকলা, এথলে আইলযাকন্ডর মাধযকম 

দ্থক্ষকণর দ্ােত্ব হিকক্ পাথলকয় আো মার্ুকষর জর্য বা আফগাথর্স্তার্ হিকক্ উকেদ্  ওয়া 

মার্ুকষর এখাকর্ পুর্ব নােকর্র জর্য।  

  

আমাকদ্র হেট পুকরা হদ্কশ েমতা ও প্রগথতর আকন্দালকর্র জন্মস্থ্ার্ থ কেকব পথরথেত, শ্রথমক্ 

আকন্দালর্, র্ারী অথধক্াকরর আকন্দালর্, LGBTQ+আকন্দালর্, পথরকবশ েংিান্ত আকন্দালর্, বণ ন 

েংিান্ত র্যায়থবোকরর আকন্দালর্ এই েবগুথলই আকলাথক্ত থর্উ ইয়ক্নবােীর দ্বারা এখাকর্ শুরু 

 কয়কে।  

  

আমরা হেরা, উজ্জ্বলতম এবং েবকিকক্ ো েীকদ্র আকৃ্ি ক্থর। আমরা বণ নগত, জাথতগত এবং 

থলঙ্গগত দবথেিযকক্, েংসৃ্কথত ও থবকর্াদ্র্কক্ গ্র ণ ও উদ্োপর্ ক্থর, হেখাকর্ ব্রেওকয়র মকতা 

এক্টট শব্দই েবথক্েু বকল হদ্য়।  

  

হেখাকর্ র্ায়াগ্রা ফলে, অযাথেরর্েযাক্, হজান্স দেক্ত, থফঙ্গার হলক্ে, ইথর খাল এবং  ােের্ 

র্দ্ী ভযাথলর অতুলর্ীয় হেৌন্দে ন  

  

এবং রাকত আকলাক্েস্পিত থর্উ ইয়ক্ন থেটটর স্কাইলাইকর্র জাাঁক্জমক্, েবই মকর্ামুগ্ধক্র।  

  

আমরা এই রক্ম এবং আমরা এটট থর্কয় গব ন ক্থর, আমরা অতীকতর আকন্দালকর্র থশখা প্রজ্বথলত 

রাথখ। আমাকদ্র ক্াকে আমার্ত রাখা প্রাকৃ্থতক্ েম্পকদ্র রক্ষক্ এবং ো ে ও আত্মথবশ্বাকের 

োকি আমাকদ্র হেটকক্ হর্তৃত্ব থদ্কব এমর্ স্বপ্নদ্রিা।  

  



েথদ্ও আমরা থর্খুাঁত র্ই, থক্ন্তু থর্উ ইয়ক্নবােীরা েবেময় ঝুাঁ থক্ থর্কয়কে, তারা উকদ্যািা, উদ্ভাবক্, 

থর্ম নাতা, র্তুর্ অথভবােী, থশক্ষািী এবং েথতযক্াকরর থবশ্বােী এবং স্বপ্নদ্রিা, োরা জাকর্ হে থর্উ 

ইয়ক্ন এক্টটই।  

  

আমার থপ্রয় থর্উ ইয়ক্নবােী, আইর্েভার েদ্েযরা, এক্টট র্তুর্ আকমথরক্ার্ স্বকপ্নর েময় একে 

হগকে।  

  

আকরা ভাকলা, র্যােযতর, আকরা অন্তভুনন্ড্রিমূলক্ থর্উ ইয়ক্ন োকক্ আথম দ্য থর্উ ইয়ক্ন ন্ড্রিম 

োক্থে।  

  

ক্ারণ থর্উ ইয়ক্ন শুধুই এক্টট স্থ্ার্ র্য়, এটট এক্টট আদ্শ নও।  

  

এমর্ এক্টট আদ্শ ন ো আর্ন্দ, শন্ড্রি, এবং েীমা ীর্ েম্ভাবর্া ধারণ ক্কর।  

  

টঠক্ হেমর্ আমরা আমাকদ্র হদ্কশর োমান্ড্রজক্ র্যায়থবোর আকন্দালকর্র হর্তৃত্ব হদ্ওয়া ম ার্ 

থর্উ ইয়ক্নবােীর দ্বারা, এবং FDR-র মকতা ঠাণ্ডা মািায় েঙ্কট হমাক্াকবলা ক্রকত পারা হর্তার 

দ্বারা েিৃ ইথত াে দ্বারা অর্ুপ্রাথণত  কয়থে, টঠক্ হতমর্টট ইথত াে থফকর তাথক্কয় আমাকদ্র 

েময়কক্ হদ্খকব।  

  

আমাকদ্র ক্ীভাকব থবোর ক্রা  কব তা থর্ণীত  কব এখর্ এই েময় আমরা ক্ী ক্রথে তার উপর।  

  

েলুর্ এই মু তূ নকক্ দ্ারুণ আত্মথবশ্বাে ও আশাবাদ্ থদ্কয় ক্াকজ লাগাই।  

  

এবং এমর্ এক্টট অজনকর্র হলকগথে দতথর ক্থর ো দ্ীর্ নথদ্র্ ধকর হবাঁকে িাক্কব, থর্উ ইয়কক্নর জর্য 

এক্টট র্তুর্ েুগ।  

  

এবং ঈশ্বর ম ার্ থর্উ ইয়ক্ন হেকটর এবং আমাকদ্র হদ্কশর মার্ুষকদ্র মঙ্গল ক্রুর্।  

  

ধর্যবাদ্।  

  

###  
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