
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/10/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

প্রস্তুতকৃত মন্তিে: গভর্ নর হ াকল 2023 হেট অফ দ্ে হেট প্রদ্ার্ করম্বলর্  

  

"বর্উ ইয়কন স্বপ্ন অর্নর্" এম্বর্ন্ডায় রম্বয়ম্বে আম্বরা সাশ্রয়ী, িাসম্ব াগে এিং বর্রাপদ্তর 

বর্উ ইয়কন ততবর করার র্র্ে 147টট সা সী উম্বদ্োগ  

  

"বর্উ ইয়কন আিাসর্ কম্প্োক্ট" হকৌেল  া বর্উ ইয়ম্বকনর আিাসর্ সঙ্কট সমাধার্ করম্বি, 

আগামী দ্েকরু্ম্বে 800,000 র্তুর্ িাসা বর্ম নাণ করম্বি  

  

মার্বসক স্বাস্থ্ে হসিা হর্ারদ্ার করম্বত রূপান্তরকারী পবরকল্পর্া, ইর্ম্বপম্বেন্ট মর্স্তাত্ত্বিক 

বিবকৎসার ধারণক্ষমতা 1,000 ে ো িৃত্ত্বি করম্বি এিং মার্বসক অসুস্থ্তাস  িেত্ত্বিম্বদ্র 

হসিায় 3,500 আিাসর্ ইউবর্ট হ াগ করম্বি   

  

িন্দকু ও সব ংস অপরাধ হ্রাস করম্বত মুখ্ে র্র্বর্রাপত্তা উম্বদ্োগ ও বিবর্ম্বয়াগ  

  

িাবষ নক সি নবর্ম্ন হিতর্ এিং মুদ্রাস্ফীবতর ইর্ম্বেক্স িৃত্ত্বি করা, বর্উ ইয়কনিাসীম্বদ্র 

র্ীির্ াত্রার িবধ নত িেয় সম্প্ম্বকন সা া ে করা  

  

বির্ াউর্ গোস বর্িঃসরণ হ্রাস এিং র্লিায় ুপবরিতনম্বর্র সাম্বি লোইম্বয়র র্র্ে কোপ-

এিং-বিবর্ম্বয়াগ কম নসূবি  

  

800,000-র হিবে ইউটটবলটট িা ম্বকর র্র্ে 165 বমবলয়র্ মাবকনর্ েলার ত্রাণ  

  

বর্উ ইয়ম্বকন িাইল্ডম্বকয়ারম্বক আম্বরা সাশ্রয়ী, অোম্বক্সবসিল, এিং র্ো ে করার পবরকল্পর্া  

  

হেট অি দ্ো হেট িইটট পাওয়া  াম্বি এখ্াম্বর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ তার 2023 হেট অফ দ্য হেট (State of the State) ভাষণ প্রদ্ার্ 

ক্রকলর্ হেখাকর্ থর্উ ইয়ক্ন স্বপ্ন অজনর্ (Achieving the New York Dream) থর্কয় তার 

পথরক্ল্পর্ার রূপকরখা রকয়কে। গভর্ নর হ াক্ল এই ভাষকণ থর্উ ইয়ক্নকক্ আকরা সাশ্রয়ী, বাসকোগয 

ও থর্রাপদ্তর ক্রার মুখয উপাদ্ার্সমূক র রূপকরখা প্রদ্ার্ ক্করকের্।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2023-01%2F2023SOTSBook.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4d9ff552d4dc42b980f108daf336f58d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638089714778822375%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rJiJtHvFmc1o5JTOOCue1%2B2lPue5EKRj%2FFhcIyk8Pec%3D&reserved=0


গভর্ নকরর প্রস্তুত ক্রা মন্তবয থর্কে উপলভয:  

  

ধর্যবাদ্, হলফকটর্যান্ট গভর্ নর হেলগাকো। আথম থর্উ ইয়কক্নর মার্ুষকক্ হসবাদ্ার্ ক্রার সময় 

আপর্াকক্ আমার পাকে হপকয় গথব নত। এবং সনু্দর প্রাি নর্াটটর জর্য আপর্াকক্ ধর্যবাদ্, 

হরভাকরন্ড োাঃ েথিউ. থরোেনসর্।  

  

এোড়াও আথম সরক্াকর আমার অংেীদ্ারকদ্র ধর্যবাদ্ জার্াকত োই: হেট ক্ম্পকরালার টম 

থের্যাকপাথল। হেট অযাটথর্ ন হজর্াকরল টটে হজমস। থসকর্ট সংখযাগথরষ্ঠ হর্তা অযান্ড্রিয়া স্টুয়াটন-

ক্ান্ড্রজন্স। অযাকসম্বথলর স্পিক্ার ক্াল ন থ থে। সংখযাগথরষ্ঠ হর্তা ন্ড্রিোল থপপল-হোক্স। 

সংখযালঘু হর্তা থসকর্টর রব ওটন। সংখযালঘু হর্তা অযাকসম্বথল সদ্সয উইল বাক্নকল। থর্উ ইয়ক্ন 

আথপল হক্াকটনর (New York Court of Appeals) থবোরপথতগণ। হময়র অযাোমস এবং 

হেটজকুড় হময়রগণ ও ক্াউথন্ট থর্ব না ীগণ। প্রাক্তর্ গভর্ নর েযাথভে পযাটারসর্। আমার 

ক্যাথবকর্কটর সদ্সযগণ। শ্রথমক্কদ্র প্রথতথর্থধ ও থবথেষ্ট অথতথিবনৃ্দ।  

  

আমার স ক্মী থর্ব নাথেত ক্ম নক্তনাগণ, অবকেকষ সেরীকর আপর্াকদ্র সাকি হেম্বাকর হফরত 

আসকত পারা এক্টট সম্মাকর্র বযাপার। মাত্র এক্ বের আকগ, ওথমির্ আমাকদ্রকক্ দ্রূবতী স্থার্ 

হিকক্ ক্াজ ক্রকত বাধয ক্করথেকলা। আজকক্ আথম শুধ ুআপর্াকদ্র সাকিই র্য়, বরং োকদ্র 

হসবাদ্ার্ ক্রার থবকেষাথধক্ার আমরা হপকয়থে তাকদ্র সাকিও সরাসথর ক্িা বলথে।  

  

আমার থপ্রয় থর্উ ইয়ক্নবাসী, থতর্টট অতযন্ত ক্টির্, দ্ুাঃখজর্ক্, পীড়াদ্ায়ক্ বেকরর পর আথম 

গকব নর সাকি বলথে হে আমাকদ্র হেকটর দ্ো মজবুত, থক্ন্তু আমাকদ্র ক্াজ ক্রকত  কব।  

  

গত বের, অতযথধক্ ক্াটির্য ও অথর্শ্চয়তার মুকখ আমরা টটকক্ হিকক্থে। আমরা থবশ্বকক্ প্রমাণ 

ক্করথে হে থর্উ ইয়ক্ন ধাক্কা হখকয় পকড় হেকত পাকর। থক্ন্তু আমরা সব নদ্া, সবসময়, আবার উকি 

দ্া াঁড়াই।  

  

হসই ক্ারকণ, আথম আগামী বের ও ভথবষযৎ থর্কয় আোবাদ্ী। আমাকদ্র সামকর্ বড় থক্েু েযাকলঞ্জ 

আকে থক্ন্তু সটিক্ ক্াকজর জর্য লড়াই ক্রা সবসময়ই মূলযবার্।  

  

আথম এই উপলথি দ্বারা দৃ্ঢ়সংক্ল্প হে আমরা েথদ্ এই পথরবতনকর্র মু কূতন এক্ন্ড্রত্রত  ই, এবং 

আমরা োরা ক্ষমতায় আথে তারা থর্উ ইয়কক্নর মার্ুকষর জর্য ো ক্রা দ্রক্ার তা ক্রকত পাথর, 

তা কল আমাকদ্র সন্ড্রম্মথলত সম্ভাবর্া সীমা ীর্।  

  

হেমর্টট আথম আমার উকদ্বাধর্ী ভাষকণ বকলথেলাম: আমরা এক্ন্ড্রত্রত িাক্কল আমাকদ্র হক্উ 

হিক্াকত পারকব র্া। এবং েথদ্ হেই পা াকড় আমরা এখকর্া েড়কত পাথরথর্ তার ক্িা বথল তা কল 

আমরা এই বেকর হসখাকর্ হেকত প্রস্তুত ক্ারণ অতীকত আমরা হসই েূড়া ইথতমকধয জয় ক্করথে।  

  

2022 সাকল আমাকদ্র অবক্ািাকমা হজারদ্ার ও  ালর্াগাদ্ ক্রকত; এক্টট থবশ্বমাকর্র 

গণপথরব র্ বযবস্থা গির্ ক্রকত; দৃ্ঢ় সরক্াথর থেক্ষা বযবস্থা ততথর ক্রকত; জলবায় ুপথরবতনকর্র 

হমাক্াকবলা ক্রকত; আমাকদ্র স্বাস্থযকসবা বযবস্থা বলীয়ার্ ক্রকত; আমাকদ্র কু্ষদ্র বযবসাসমূ কক্ 



হক্াথভে হিকক্ পুর্রুদ্ধার হপকত; এবং হেটজকুড় অি ননর্থতক্ থবক্াকের সূের্া ক্রকত আমরা 

ঐথত াথসক্ থবথর্কয়াগ ক্করথে।  

  

আমরা হেকটর ইথত াকসর ব ৃত্তম থবথর্কয়াগসমূ  হপকয়থে, োর মকধয আকে ইন্টারর্যাের্াল 

থবজকর্স হমথের্স ক্কপ নাকরেকর্র (International Business Machines Corporation, IBM) হিকক্ 

20 থবথলয়র্ মাথক্নর্ েলার এবং মাইির্ হিকক্ 100 থবথলয়র্ মাথক্নর্ েলার, ো 50,000 র্তুর্ 

োক্থর ততথর ক্রকব।   আমরা মধযথবত্ত হশ্রণীর জর্য ক্র ক্তনর্কক্ ত্বরাথিত ক্করথে, সম্পথত্তর ক্র 

থরকবট প্রদ্ার্ ক্করথে, এবং পাকম্প মূলয হরক্েন পথরমাণ  ওয়ায় গযাস ক্র স্থথগত ক্করথে।  

  

আপর্ারা 840টটর হবথে থবল পাে ক্করকের্ এবং আথম হসগুথল স্বাক্ষর ক্করথে। মম নাথন্তক্ ঘটর্া 

এবং হেকগর মকতা বাড়কত িাক্া বন্দকু্ সথ ংসতার সাড়াদ্ার্ থ কসকব আমরা আমাকদ্র বন্দকু্ 

থর্রাপত্তা আইর্ হজারদ্ার ক্করথে, ো ইথতমকধযই হদ্কের মকধয সবকিকক্ হজারাকলা থেকলা।  

  

সুথপ্রম হক্াটন েখর্ হরা বর্াম ওকয়কের রায় পাকে হদ্য়, তখর্ থর্উ ইয়কক্ন প্রজর্র্ সংিান্ত 

স্বাস্থযকসবাকক্ এক্টট মার্বাথধক্ার থ কসকব ব াল রাখা থর্ন্ড্রশ্চত ক্রকত আমরা সা সী পদ্কক্ষপ 

গ্র ণ ক্করথে।  

  

এবং েথদ্ও আমরা র্ন্ড্রজরথব ীর্ রাজস্ব হপকয়থে, এবং ওয়াথেংটকর্ আমাকদ্র অংেীদ্ারগণ, 

সংখযাগথরষ্ঠ হর্তা শুমার, থসকর্টর ন্ড্রজথলব্র্যান্ড ও আমাকদ্র ক্ংকগ্রের্াল হেথলকগেকর্র 

সদ্সযকদ্র ক্লযাকণ অকর্ক্ হবথে এক্ক্ালীর্ হফোকরল স ায়তা হপকয়থে।  

  

এোড়াও আমরা দ্ুথদ্নকর্র জর্য অি ন সঞ্চয় ক্কর হরকখথে। থফকর তাক্াকল হসটটকক্ এক্টট বুন্ড্রদ্ধমার্ 

থসদ্ধান্ত বলকতই  কব হেক তু এক্ বের পর হবথেরভাগ অি নর্ীথতথবদ্ এক্টট মন্দার আেঙ্কা 

ক্রকের্।  

  

এবং আমরা হে এই বের আয়ক্র বনৃ্ড্রদ্ধ ক্রকবা র্া তার হপেকর্ এটটও এক্টট ক্ারণ। 2022 সাকলর 

সমসযাসমূক র সমাধাকর্ অংেীদ্ার  কয় িাক্ার জর্য আথম আইর্সভাকক্ ধর্যবাদ্ জার্ান্ড্রি।  

  

আথম হেষবার েখর্ এখাকর্ একসথেলাম, তখর্ থর্উ ইয়ক্ন স্বপ্ন থর্কয় ক্িা বকলথেলাম। অকর্ক্ 

প্রজন্ম ধকর থবকশ্বর থবথভন্ন স্থার্ হিকক্ মার্ুষ আকমথরক্ার্ স্বকপ্নর টাকর্ এখাকর্ একসকে।  

  

আথম আজকক্ এখাকর্ দ্া াঁথড়কয়থে ক্ারণ আমার পথরবাকরর হসই স্বপ্ন পূরণ  কয়থেকলা। এবং আথম 

োই োকত আকরা হবথে থর্উ ইয়ক্নবাসীর ক্াকে োকত আমার পথরবাকরর মকতা হসই সুকোগ িাকক্। 

জর্কসবার অি নই তা।  

  

ফ্র্যাঙ্কথলর্ হেলাকর্া রুজকভকের (Franklin Delano Roosevelt, FDR) শ্রম সথেব, ম ার্ ফ্র্াকন্সস 

পাথক্নন্স এক্বার বকলথেকলর্: "এক্টট সরক্াকরর উকেেয  ওয়া উথেত এর অথধকক্ষকত্রর সক্ল 

মার্ুষকক্ সম্ভাবয হসরা জীবর্ প্রদ্াকর্র হেষ্টা ক্রা।" এটটই সথতয।  

  



এটটই  কলা আমাকদ্র োক্থর। আমরা এটট ক্রার জর্যই এখাকর্ আথে। এবং আমরা বলকত 

পারকবা র্া হে আমাকদ্র ক্াজ হেষ  কয়কে। ক্ারণ েথদ্ও আমরা থর্উ ইয়কক্নর ইথত াকসর 

সবকিকক্ সমদৃ্ধোলী সমকয়র জর্য হটথবল সান্ড্রজকয় হরকখথে।  

  

েথদ্ থর্উ ইয়ক্নবাসীরা আমাকদ্র সম্প্রদ্ায়সমূক  থর্কজকদ্র থর্রাপদ্ হবাধ র্া ক্কর, েথদ্ তারা বাসা 

থক্র্কত বা ভাড়া থদ্কত র্া পাকর, তা কল হসই স্বপ্ন ধরা হো াঁয়ার বাইকরই হিকক্ োয়।  

  

আমরা ইথতমকধয হেই হেট তযাকগর ঘটর্া হদ্খথে তা আমরা অগ্রা য ক্রকত পাথর র্া, োক্থর 

পাওয়া অকর্ক্ ক্টির্ থেকলা এমর্ এক্টট সময় ওকয়োর্ ন থর্উ ইয়কক্ন বড়  ওয়ার ফকল আথম 

এটট খুব ভাকলা ক্করই বুন্ড্রি। আমরা এমর্টট আকরক্বার  কত থদ্কত পাথর র্া। সুসংবাদ্টট  কলা: 

এমর্  ওয়ার প্রকয়াজর্ হর্ই।  

  

আমরা আজকক্ ো থর্কয় আকলাের্া ক্রকবা তা থর্উ ইয়ক্নকক্ আর সাশ্রয়ী, বসবাসকোগয, ও 

থর্রাপদ্তর ক্রার মুখয পথলথসসমূক র সারসংকক্ষপ। ক্ীভাকব আমরা তা ক্রার পথরক্ল্পর্া ক্রথে 

তা আথম বলকত োন্ড্রি।  

  

আমার সব নপ্রিম অগ্রাথধক্ার সবসময় ো থেকলা এখকর্া তাই আকে - থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ থর্রাপদ্ 

রাখা।  

  

এবং এমর্ এক্থদ্র্ও পার  য়থর্ েখর্ আথম এই লকক্ষয থর্থবড় মকর্াকোগী থেলাম র্া। ম ামারী 

আমাকদ্র হেট, হদ্ে এবং পুকরা সমাকজই বযাপক্ ধ্বংকসর ক্ারণ  কয়কে। এবং জর্থর্রাপত্তার 

এর গভীর প্রভাব পকড়কে।  

  

আমাকদ্র তদ্র্ন্ড্রন্দর্ জীবকর্ হেই বযাপক্ অস্বন্ড্রি বাসা হবাঁকধকে, সামান্ড্রজক্ থবন্ড্রিন্নতা ও 

অি ননর্থতক্ োকপর ফকল হদ্েবযাপী অপরাধ এবং বন্দকু্ সথ ংসতা বনৃ্ড্রদ্ধ হপকয়কে, োর 

হমাক্াকবলা আমরা এখর্ ক্রথে।  

  

সাড়াদ্ার্ ক্রার জর্য আমরা র্তুর্ হক্ৌেল গির্ ক্করথে এবং র্তুর্ ক্ম নসূথেকত থবথর্কয়াগ 

ক্করথে। আকরা ক্কিার আইর্ পাে ক্রা এবং লুপক াল বন্ধ ক্রার মাধযকম আমাকদ্র বন্দকু্ 

সথ ংসতা প্রথতকরাধ আইর্ হজারদ্ার ক্রা। হগাে গার্ থর্থষদ্ধ ক্রা এবং বন্দকু্ অপরাকধ 

জাথমকর্র হোগযতা সম্প্রসারণ ক্রা। বন্দকু্ পাোকরর প্রথসথক্উের্ ক্টির্তর ক্রা। হরে ফ্ল্যাগ 

(Red Flag) আইর্ বযব ার ক্রা বাধযতামূলক্ ক্রা োর ফকল 5,000টটর হবথে মামলায় আমরা 

এমর্ মার্ুকষর  াত হিকক্ বন্দকু্ সথরকয় থর্কয়থে োকদ্র  াকত এগুথল িাক্া উথেত র্া এবং থর্রী  

মার্ুষকক্ আ ত  ওয়া হিকক্ রক্ষা ক্করথে।  

  

হসথম অকটামযাটটক্ অস্ত্র িকয়র হক্ষকত্র সব নথর্ম্ন বয়স বাথড়কয় 21 ক্রা। হদ্কের প্রিম এক্টট 

অনবধ বন্দকুক্র 9 হেট টাস্ককফাস ন শুরু ক্রা ো গত বেকর আমাকদ্র সড়ক্ হিকক্ 10,000-র 

হবথে অনবধ অস্ত্র সথরকয় থর্কয়কে। এবং বন্দকু্ সথ ংসতা থবথিত ক্রার ক্ম নসূথেকত আমাকদ্র 

থবথর্কয়াগ থতর্গুণ ক্রা।  

  



আমরা স্থার্ীয় সরক্ারগুথলর সাকি হেই স কোথগতামূলক্ ক্াজ ক্করথে তা পূকব ন ক্খকর্াই ক্রা 

 য়থর্। সাবওকয়কত আর পুথলে হমাতাকয়র্ হিকক্ শুরু ক্কর, রকেোকর প্রথতবন্ধক্তা হ্রাস ক্রা 

পে নন্ত, োকত হেক্ক াল্ডারগণ অবকেকষ এক্কত্র ক্াজ ক্রকত পাকর। এবং আমাকদ্র প্রয়াস ক্াজ 

ক্রকত শুরু ক্করকে।  

  

গত বের আমরা র্র তযা ও গুথল উভয় ঘটর্ায় দ্ুই অকঙ্কর হ্রাস হদ্কখথে। থক্ন্তু আমরা এখকর্া 

প্রাক্-ম ামারী অপরাধ পে নাকয় হফরত োওয়া হিকক্ অকর্ক্ দ্কূর রকয়থে, তাই আমাকদ্র ক্াজ 

হেষ  কত অকর্ক্ বাথক্। জর্থর্রাপত্তার হক্ষকত্র জাথমর্ সংকোধকর্র মকতা আকরা হক্ার্ও থবষকয় 

একতা থবতথক্নত আকলাের্া  য়থর্।  

  

আজকক্র থদ্কর্র হবথেরভাগ রাজর্ীথতর মকতাই এই আকলাের্াটট দ্রুত দ্ুইটট থবপক্ষ দ্কলর 

মধযক্ার থবতকক্ন পথরণত  কয়কে োর হক্ার্ও মধযম অবস্থা হর্ই। থক্ন্তু আথম থবশ্বাস ক্থর হে 

হবথেরভাগ মার্ুষ এক্াথধক্ ন্ড্রজথর্কস সম্মত  কবর্।  

  

প্রিমত, হক্ার্ও অপরাকধ হদ্াষী সাবযি  ওয়ার পূকব ন বযন্ড্রক্ত হজকল বকস িাক্কব, র্াথক্ বাথড় থফকর 

োকব, তা তার বযাংক্ অযাক্াউকন্টর থভথত্তকত থর্ণীত  ওয়া উথেত র্া।  

  

জাথমর্ সংকোধকর্র লক্ষয তাই থেকলা। এটট র্ীথতথর্ষ্ঠ এবং আথম এর সমি নর্ ক্থর। থদ্বতীয়ত, 

ম ামারীস  অকর্ক্গুথল ক্ারণ এক্ন্ড্রত্রত  কয় হে জাতীয় অপরাকধর হেউ ততথর ক্করকে, জাথমর্ 

সংকোধর্ তার মূল োলক্ র্য়। এবং তৃতীয়ত, বতনমাকর্ হেই জাথমর্ সংকোধর্ আইর্ হলখা  কি 

তা ভথবষযকত সংকোধর্ ক্রা সম্ভব।  

  

থর্উ ইয়ক্নবাসীরা প্রায়েই বকল িাকক্ হে অপরাধ তাকদ্র মূল উকদ্বগ এবং হর্তা থ কসকব আমরা 

তা অগ্রা য ক্রকত পাথর র্া। এবং তাই, আমার আইর্সভার অংেীদ্ারকদ্র বলথে, েলুর্ এই 

সন্ড্রম্মথলত উপলথি শুরু ক্রা োক্ এবং আইকর্ আমরা ক্ী উন্নয়র্ ক্রকত পাথর হসই বযাপাকর 

বাকজট প্রন্ড্রিয়ায় থেন্তােীল আকলাের্া ক্রা োক্।  

  

আমরা অবেযই এটট জাথর্ হে আমাকদ্র জাথমর্ আইর্ পথরবতনর্ ক্রকল তা স্বয়ংন্ড্রিয়ভাকব 

অপরাকধর  ার হ্রাস ক্রকব র্া। এোড়াও, থেক্ষা, আবাসর্, ও মার্থসক্ স্বাকস্থয আমরা হে হরক্েন 

পথরমাণ থবথর্কয়াগ ক্রথে, তার সবই সম্প্রদ্ায়সমূ কক্ থস্থথতেীল ক্রকত এবং ঐথত াথসক্ 

অসমতা দ্রূ ক্রকত বযবহৃত  কব। এইসব থবথর্কয়াগ অবেযই অবযা ত রাখকত  কব।  

  

এোড়াও আথম হেকটর বন্দকু্ সম্পথক্নত সথ ংসতা থর্মূ নল উকদ্যাকগ (Gun Involved Violence 

Elimination, GIVE) সব নক্াকলর সকব নাচ্চ থবথর্কয়াকগর প্রিাবর্া ক্রথে, এটট বন্দকু্ সথ ংসতা দ্বারা 

সবকিকক্ হবথে আিান্ত সম্প্রদ্ায়সমূক  জীবর্ রক্ষা ক্কর। স জভাকব বলকল, আমরা হসখাকর্ 

থবথর্কয়াগ ক্রথে হেখাকর্ আমরা জাথর্ হে ক্াজ  কব।  

বাকফকলাকত গুথলর ঘটর্া 32 েতাংে হ্রাস হপকয়কে। লং আইলযাকন্ড তা 29 েতাংে হ্রাস হপকয়কে। 

ওকয়েকেোকর তা 27 েতাংে হ্রাস হপকয়কে - এর সবগুথলই GIVE অথধকক্ষত্র।  

  



এোড়াও আমাকদ্র সম্প্রদ্ায়সমূক  সথ ংস অপরাকধর থবরুকদ্ধ লড়াইকয় আকরা সরাসথর ভূথমক্া 

পালকর্র জর্য আথম হেট পুথলেকক্ থর্কদ্নে থদ্কয়থে। তাই আমরা হেটজকুড় 25টট সম্প্রদ্াকয় 

হেট পুথলে সম্প্রদ্ায় থস্থথতেীলক্রণ ইউথর্ট (State Police Community Stabilization Units) 

থবস্তৃত ক্রকত োন্ড্রি।  

  

মার্ুষকক্ থর্রাপদ্ রাখার জর্য ও তাকদ্র সুস্থতা সুরথক্ষত রাখকত থর্উ ইয়কক্নর মার্থসক্ স্বাস্থয 

হসবা বযবস্থা টিক্ ক্রা অতযাবেযক্ীয়, এবং তা অকর্ক্ আকগই  ওয়া উথেত থেকলা।  

  

এমর্থক্ হক্াথভকের পূকব নও, মার্থসক্ অসুস্থতার  ার হবকড় েকলথেকলা। এবং ম ামারী আসার পর 

হিকক্, প্রথত থতর্ জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর মকধয এক্জকর্র হবথে হক্ার্ও র্া হক্ার্ও ধরকর্র 

মার্থসক্ স্বাস্থয হসবার সন্ধার্ ক্করকে, বা এমর্ ক্াউকক্ থেকর্ হে এটট সন্ধার্ ক্করকে।  

  

তাকদ্র মকধয অকর্কক্ই তা পায়থর্। প্রথতবন্ধক্তাগুথল সীমা ীর্ মকর্  কি। বাথড়র ক্াকে হক্ার্ও 

অযাপকয়ন্টকমন্ট উপলভয হর্ই। এই থেথক্ৎসা বীমার আওতাধীর্ র্য়।  াসপাতাকল মর্িান্ড্রিক্ 

েেযার জর্য অকপক্ষা দ্ীঘ ন।  

  

ফলস্বরূপ, মার্ুষকক্ র্ীরকব ভুগকত  কয়কে। থেথক্ৎসা র্া হপকল অসুখ হবকড় োয়। এবং হসজর্য 

মার্থসক্ অসুস্থতায় ভুগকত িাক্া মার্ুকষর সংখযা হে হবকড় েকলকে তাকত অবাক্  ওয়ার থক্েু 

হর্ই।  

  

আমরা দ্ীঘ নথদ্র্ ধকর মার্থসক্ স্বাস্থয হসবায় প্রকয়াজকর্র ক্ম থবথর্কয়াগ ক্করথে এবং পথরথস্থথতকক্ 

একতা সংক্টপূণ ন  কত থদ্কয়থে হে তা এক্টট জর্থর্রাপত্তা সঙ্ককট পথরণত  কয়কে।  

  

থর্উ ইয়ক্নবাসীরা সাবওকয়কত বা সড়কক্ সা াকেযর প্রকয়াজর্ আকে এমর্ বযন্ড্রক্তকদ্র, থর্কজকদ্র 

েিােি েত্ন থর্কত অক্ষম বযন্ড্রক্তকদ্র, অর্যকদ্র ও থর্কজকদ্র ক্ষথত ক্রকত পাকর এমর্ বযন্ড্রক্তকদ্র, 

এবং অপরাকধর থেক্ার  ওয়ার িুাঁ থক্গ্রি বযন্ড্রক্তকদ্র হদ্কখ উথদ্বগ্ন  কয় োয়।  

  

আথম হঘাষণা ক্রথে হে এই বযন্ড্রক্তকদ্র োথ দ্া অগ্রা য ক্রার থদ্র্ হেষ। ক্ারণ সরক্াকরর হর্তৃবনৃ্দ 

থ কসকব আমাকদ্র সাফলয থর্ভনর ক্কব আমাকদ্র সক্ল র্াগথরক্কক্ উন্ড্রিত ও সমি নর্ ক্রার 

সক্ষমতার উপর।  

  

আজকক্ মার্থসক্ স্বাস্থয হসবার হক্ষকত্র আমাকদ্র হেকটর বদ্কল োওয়ার সূের্া। হক্উ োকত বাদ্ 

র্া পকড় তা থর্ন্ড্রশ্চত ক্রার জর্য এটট এক্টট েুগান্তক্ারী পথরবতনর্। এটট 1970 দ্েকক্র 

থেইন্সটটটটউের্ালাইকজেকর্র পর হিকক্ সবকিকক্ বড় পথরবতনর্।  

  

আথম হঘাষণা ক্রকত হপকর গথব নত হে আমরা 1 থবথলয়র্ মাথক্নর্ েলাকরর হবথে থবথর্কয়াগ ক্রকবা 

এবং অথত গুরুত্বপূণ ন পথলথস পথরবতনর্ ক্রকবা োর ফকল অবকেকষ আমাকদ্র হেকটর মার্থসক্ 

স্বাস্থয োথ দ্া পূরণ ক্রা  কব।  

  



বতনমাকর্, মারাত্মক্ মার্থসক্ অসুস্থতা বা আসন্ড্রক্তকত ভুগকত িাক্া প্রায় 3,200 থর্উ ইয়ক্নবাসী 

সড়কক্ বা সাবওকয়কত বাস ক্রকে।  

  

এক্ই সমকয়, আমাকদ্র ইর্কপকেন্ট মর্িান্ড্রিক্ েেযা ও আউটকপকেন্ট হসবার পে নায় পে নাপ্ত র্য়।  

  

আমরা 1,000টট ইর্কপকেন্ট েেযা হোগ ক্রকবা, হেট ফযাথসথলটটগুথলকত 150টট র্তুর্ েেযার 

অি নায়র্ ক্রকবা এবং  াসপাতালগুথলকত 850 েেযা পুর্রায় অর্লাইর্ ক্রকবা। এটট  কলা 2014 

সাল হিকক্ আমরা হেই েেযা  াথরকয়থে তার অকধ নকক্র হবথে এবং এগুথল প্রথতবের 10,000-র 

হবথে থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ হসবাদ্ার্ ক্রকব। এই পদ্কক্ষপ আকরা অকর্ক্ আকগই গ্র ণ ক্রা উথেত 

থেকলা।  

  

গত বের, মর্িান্ড্রিক্ েেযাকক্ সম্পূণ ন সম্ভব ক্রার জর্য আমাকদ্রকক্  াসপাতাকলর বযয়পূরণ 

 ার বনৃ্ড্রদ্ধ ক্রকত বলা  কয়থেকলা। আমরা তা ক্করথে, এবং আকরা ব ৃত্তর বযয়পূরকণর জর্য 27.5 

থমথলয়র্ মাথক্নর্ েলার প্রদ্ার্ ক্করথে। তবুও হসইসব েেযার মকধয ক্কয়ক্ েত অফলাইর্ রকয়কে। 

এটট গ্র ণকোগয র্য়।  

  

তাই আমরা এখর্ হসইসব েেযা অর্লাইকর্ আর্কত হজার প্রদ্ার্ ক্রকবা, এবং এইসব উকেেয 

পূরণ থর্ন্ড্রশ্চত ক্রার জর্য মার্থসক্ স্বাস্থয অথফসকক্ (Office of Mental Health) আকরা হবথে 

ক্তৃনত্ব প্রদ্ার্ ক্রার হেষ্টা ক্রকবা। এটট তর্থতক্ভাকব অপথর াে ন, এবং এটট জর্থর্রাপত্তার জর্য 

অপথর াে ন।  

  

এোড়াও আমরা এমর্ হসবায় থবথর্কয়াগ ক্রকবা ো হরাগীকদ্রকক্ তাকদ্র ও তাকদ্র সম্প্রদ্াকয়র 

জর্য থর্রাপদ্ভাকব পুর্রায় সম্প্রদ্াকয় প্রকবে ক্রকত থদ্কব, োকত আকরা েিােি আউটকপকেন্ট 

হসবা উপলভয র্া িাক্ার ক্ারকণ আমাকদ্র ইর্কপকেন্ট েেযাগুথল আটকক্ র্া িাকক্।  

  

আমরা জাথর্ হে প্রথতকরাধ ও থর্রাময় উভকয়র জর্য সমি নক্ আবাসর্ প্রকয়াজর্ীয়। হসজর্য 

আমার পথরক্ল্পর্ায় 3,500-র হবথে আবাথসক্ ইউথর্ট অন্তভুনক্ত, ো থর্থবড় মার্থসক্ স্বাস্থয হসবা 

দ্বারা সমথি নত  কব।  

  

এবং আমরা থর্ন্ড্রশ্চত ক্রকবা োকত হরাগীরা এক্ ধরকর্র হসবা হিকক্ অর্য ধরকর্র হসবায় হেকত 

পাকর, হক্উ বাদ্ র্া পকড়। আমাকদ্র পথরক্ল্পর্া অর্ুোয়ী ফযাথসথলটটগুথল উচ্চ িুাঁ থক্গ্রি 

হরাগীকদ্রকক্ থর্থবড় রয্াপঅযারাউন্ড হসবায় থেসোজন ক্রকব।  

  

এবং আথম এমর্ থবথধমালা প্রিাব ক্রকবা ো বীমা হক্াম্পাথর্গুথলকক্ অথত গুরুত্বপূণ ন মার্থসক্ 

স্বাস্থয হসবা প্রতযাখযার্ ক্রা হিকক্ থর্থষদ্ধ ক্রকব।  

  

পথরকেকষ, আমরা আমাকদ্র থেশুকদ্র উপর মকর্াকোগ প্রদ্ার্ ক্রকবা। ক্ারণ অকর্ক্ হবথে সু্কল 

হক্ার্ও মার্থসক্ স্বাস্থয সমি নর্ প্রদ্ার্ ক্কর র্া। আমাকদ্র থেশুকদ্র এখর্ প্রথতকরাধক্ হসবা 

প্রকয়াজর্ ো তাকদ্র ভথবষযকত থর্থবড় হসবার প্রকয়াজর্ এড়াকত থদ্কব।  

  



আমাকদ্র উকেকেয  কলা আগামী পাাঁে বেকরর মকধয থেশুকদ্র মার্থসক্ স্বাস্থয অপূণ ন োথ দ্া 

অকধ নকক্ র্াথমকয় আর্া।  

  

অি নাৎ আেরণগত সমসযাস  থেশু, বা থবষণ্ণতায় ভুগকত িাক্া এখর্ প্রাপ্তবয়কস্কর হক্উই ন্ড্রিথর্ং, 

বা োক্তাকরর অযাপকয়ন্টকমন্ট বা ক্াউকন্সথলংকয়র সুকোগ হিকক্ বন্ড্রঞ্চত  কব র্া। এবং খরে 

ক্খকর্াই প্রথতবন্ধক্তা  ওয়া উথেত র্া।  

  

এর মকধয আসন্ড্রক্তকত, থবকেষ ক্কর আথফম আসন্ড্রক্তকত ভুগকত িাক্া বযন্ড্রক্তকদ্র হসবাও অন্তভুনক্ত। 

আমার পথরবাকরর মকতা আকরা বহু পথরবারকক্ এক্জর্ থপ্রয়জর্  ারাকর্ার হবদ্র্ার স য ক্রকত 

 কয়কে।  

  

হসজর্যই আমরা হফোকরল ও স্থার্ীয় অংেীদ্ারকদ্র সাকত থমকল আমাকদ্র সম্প্রদ্াকয় অনবধ 

মাদ্কক্র প্রবা  বন্ধ ক্রকত এবং জাইলযান্ড্রজকর্র মকতা র্তুর্ প্রাণঘাতী সংকোজক্ বন্ধ ক্রকত 

আকরা ক্াজ ক্রকবা। হেসব স্থার্ীয়রা হফন্টাথর্ল সরবরা ক্ারী বন্ধ ক্রকত ক্াজ ক্রকে আমরা 

তাকদ্র সংস্থার্ হপ্ররণ ক্রকবা।  

  

প্রাণঘাতী সংকোজক্ বযব াকরর পূকব নই সর্াক্ত ক্রকত পাকর এবং ওভারকোজ বদ্কল থদ্কত পাকর 

এমর্ প্রেুন্ড্রক্তর সম্প্রসারণ আমরা অবযা ত রাখকবা। এবং আমরা র্তুর্ আন্তাঃএকজন্ড্রন্স টাস্ককফাস ন 

ততথর ক্রকবা োরা সক্ল সম্ভাবয সমাধার্ থর্রীক্ষা ক্রকব। ক্ারণ আমাকদ্রকক্ অবেযই এই 

সঙ্কটকক্ প্রকয়াজর্ীয় তাথগকদ্র সাকি সমাধার্ ক্রকত  কব।  

  

শুরুকতই আথম বকলথে হে আমাকদ্রকক্ অবেযই থর্উ ইয়ক্নবাসীকদ্র জীবর্োত্রার মার্ উন্নত 

ক্রকত  কব। থক্ন্তু জীবর্োত্রার বযকয়র বযাপাকর ক্িা র্া বকল আমরা জীবর্োত্রার মার্ থর্কয় ক্িা 

বলকত পাথর র্া। মুদ্রাস্ফীথত হবকড় েকলকে, পথরবাকরর প্রকয়াজর্ীয় সক্ল পকণযর দ্রবযমূলয হবকড় 

েকলকে। এবং তার উপর মাথসক্ ভাড়া বা মটনকগজ পথরকোধ ক্রা, এটট সথতযই দ্ুব ন ।  

  

হতা আসুর্ সক্কলর সব নব ৃৎ বযয় থর্কয় ক্িা বথল: আবাসর্। আথম আমার থর্কজর পথরবাকরর 

গকল্পর ক্িা ভাথব। আমার থপতামাতা তাকদ্র থববাথ ত জীবর্ শুরু ক্করথেল এক্টট হরইলার 

পাকক্ন। আমার বাবার থেল েযাকন্টর হবতর্ থদ্কয় তারা এক্সময় এক্টট হোট হদ্াতলা ফ্ল্যাকট বাস 

ক্রকত সক্ষম  য়। এবং হসখার্ হিকক্ তারা সঞ্চয় ক্কর এক্টট হোট হক্প ক্ে বাথড় থক্র্কত 

পাকর।  

  

আমরা বড়  ন্ড্রিলাম আর বাবাকক্ োক্থর পথরবতনর্ ক্রকত হদ্খথেলাম। আমার থপতামাতার বাথড় 

িয়ক্ষমতার অগ্রগথতর মকধয থদ্কয় আথম তাকদ্র সাফলয হদ্কখথে। তারা জার্কতর্ হে আবাসকর্র 

গুরুত্ব ক্ত হবথে, এবং তারা পথরবতনকর্র জর্য লড়াই ক্রকত থেথখকয় আমাকদ্র বড় ক্করকের্।  

  

তারা সন্ড্রিয়তাবাদ্ী থেকলর্, এবং তারা " াউন্ড্রজং অপেুনথর্টটজ হমে ইকু্যয়াল (Housing 

Opportunities Made Equal)" র্াকমর এক্টট সংগিকর্ হস্বিাকসবক্ থ কসকব ক্াজ ক্করকের্ 

এমর্ এক্টট স্থার্ ও সমকয় হেখাকর্ তা থবতথক্নত থেকলা।  



তারা বুকিথেকলর্ হে সমাজকক্ এর সম্পূণ ন সম্ভাবর্ায় হপৌৌঁকে হদ্ওয়ার জর্য, আবাসকর্র সমার্ 

অযাকেস আবথেযক্।  

  

ক্ারণ েথদ্ সক্ল মার্ুকষর জর্য তারা সংগ্রাম ক্রকব  

  

েথদ্ পথরথস্থথত হবথে খারাপ  য়, তা কল তারা সুকোকগর সন্ধাকর্ অর্য স্থাকর্ েকল োয়।  

  

গত দ্ে বের ধকর আমাকদ্র হেট 1.2 থমথলয়র্ ক্ম নসংস্থার্ থক্ন্তু মাত্র 400,000 র্তুর্ বাসা ততথর 

ক্করকে। অকর্ক্ ক্ারকণ এই পথরথস্থথত সটৃষ্ট  কয়কে।  

  

থক্ন্তু মূল ক্ারণ  ল স্থার্ীয় জথমগুথল এমর্ পথলথস বযব ার ক্কর ো হদ্কের মকধয সব নাথধক্ 

সীমাবদ্ধ। হজাথর্ংকয়র মাধযকম, স্থার্ীয় সম্প্রদ্ায়গুথলর ক্াকে থবক্াে বন্ধ ক্রার বযাপক্ ক্ষমতা 

রকয়কে।  

বহু পথরবাকরর বাসা ততথরকত সম্পূণ ন থর্কষধাজ্ঞা এবং ক্টির্ হজাথর্ং ও অর্ুকমাদ্র্ প্রন্ড্রিয়া থমথলত 

 কয়, র্তুর্ বাসা ততথর ক্টির্, এমর্থক্ অসম্ভব ক্কর হতাকল।  

  

হভকব হদ্খুর্।মার্ুষ এখাকর্ বাস ক্রকত োয়, থক্ন্তু থবক্াে সীমাবদ্ধ ক্রার স্থার্ীয় থসদ্ধাকন্তর 

ক্ারকণ তারা তা পারকে র্া। স্থার্ীয় সরক্ারসমূক র থভন্ন থবক্ল্প গ্র ণ ক্রকত পারা ও ক্রা উথেত।  

  

আথম 14 বের স্থার্ীয় সরক্াকর ক্াজ ক্করথে এবং আমাকদ্র সম্প্রদ্াকয়র এক্টট র্াগথরক্ োথলত 

ম াপথরক্ল্পর্া থেকলা ো সবুজ স্থার্ রক্ষা ক্কর অভীষ্ট আবাসর্ ও অি ননর্থতক্ থবক্াকের অর্ুমথত 

প্রদ্ার্ ক্রকতা। আথম জাথর্ এটট ক্রা সম্ভব।  

  

থক্ন্তু এটট  য়থর্। 2010 হিকক্ 2018 সাকলর মকধয, র্াসাউ, সাকফাক্, ওকয়েকেোর, এবং 

পাটর্যাম, প্রথতটট ক্াউথন্ট থর্কম্নাক্ত হেটগুথলর প্রায় সক্ল সবাব নার্ ক্াউথন্টর তুলর্ায় পার 

ক্যাথপটা অকপক্ষাকৃ্ত ক্ম ভবকর্র অর্ুমথত প্রদ্ার্ ক্করকে: মযাসােুকসটস, ক্াইকর্টটক্াট, 

সাউদ্ার্ ন ক্যাথলকফাথর্ নয়া, থর্উ জাথস ন, হপর্থসলভযাথর্য়া, এবং র্দ্নার্ ন ভান্ড্রজনথর্য়া।  

  

এবং থর্উ ইয়ক্ন থসটটর হক্ষকত্র, অর্যার্য হমকরা এলাক্াসমূ  আমাকদ্র তুলর্ায় দ্ুই বা োরগুণ 

হবথে  কর র্তুর্ আবাসর্ ততথর ক্রকে। হবােকর্র  ার প্রায় থদ্বগুণ। ওয়াথেংটর্ থেথসর থতর্গুণ। 

থসয়াটকলর োরগুণ।  

  

সরবরা  ক্ম িাক্কল োথ দ্ার ক্ারকণ মূলয বনৃ্ড্রদ্ধ পায়। এবং এর ফকল ক্ারা ভুক্তকভাগী  য়? 

মধযথবত্ত পথরবারসমূ  ও থর্ম্ন আকয়র পথরবারসমূ ।  

  

হসজর্য গভর্ নর  ওয়ার পর হিকক্, আবাসর্ আমার একজন্ডার এক্টট সম্মুখসাথরর ও হক্ন্দ্রীয় 

অংে  কয় আকে। গত বের আমরা এক্কত্র হেই বাকজট পাে ক্করথে, হসখাকর্ 100,000টট সাশ্রয়ী 

বাসা ততথর ও সংরক্ষকণর জর্য এক্টট পাাঁে বেকরর 25 থবথলয়র্ মাথক্নর্ েলাকরর পথরক্ল্পর্া 

রকয়কে, ো আমাকদ্র হেকটর ইথত াকসর সব নব ৃৎ এক্ক্ আবাসর্ থবথর্কয়াগ।  

  



থর্উ ইয়ক্ন থসটট সরক্াথর আবাসর্ সংরক্ষণ রাে (New York City Public Housing Preservation 

Trust) ততথরর মাধযকম আমরা থর্উ ইয়ক্ন থসটট আবাসর্ ক্তৃনপকক্ষর (New York City Housing 

Authority, NYCHA) জর্য ক্কয়ক্ থবথলয়র্ মাথক্নর্ েলার উকন্মাথেত ক্করথে। আমরা 25 থমথলয়র্ 

মাথক্নর্ েলাকরর উকিদ্ প্রথতকরাধ আইথর্ স ায়তা ক্ম নসূথে (Eviction Prevention Legal 

Assistance Program) ততথর ক্করথে, ো থর্ন্ড্রশ্চত ক্রকব হে দ্াুঃস্থ ভাড়াটটয়াকদ্র জর্য আদ্ালকত 

তাকদ্র প্রাপয প্রথতথর্থধ িাক্কব। আমরা বাথড়র মাথলক্কদ্র স ায়তা ত থবকল (Homeowner 

Assistance Fund) 539 থমথলয়র্ মাথক্নর্ েলার থবথর্কয়াগ ক্করথে এবং 100 থমথলয়র্ মাথক্নর্ েলার 

ভাড়া সম্পূরক্ উপলভয ক্করথে।  

  

অকর্ক্ থক্েু এক্কত্র অজনর্ ক্রা  কয়কে, এবং আবাসর্কক্ অগ্রাথধক্ার প্রদ্াকর্র জর্য আথম 

হর্তা অযান্ড্রিয়া স্টুয়াটন-ক্ান্ড্রজন্স ও স্পিক্ার ক্াল ন থ থেকক্ ধর্যবাদ্ জার্ান্ড্রি।  

  

তারা এটট সটিক্ভাকব উপলথি ক্করকের্ হে আমাকদ্র অকর্ক্ মার্ুষ বাসা বলার মকতা এক্টট 

স্থার্ হপকত সংগ্রাম ক্রকে, এবং তারা সা সী হর্তৃকত্বর জর্য আমাকদ্র থদ্কক্ই তাথক্কয় আকে। 

থসদ্ধান্তমূলক্ পদ্কক্ষকপর প্রকয়াজর্ এখর্ই।  

  

আজকক্ আথম থর্উ ইয়ক্ন আবাসর্ ক্ম্পযাক্ট (New York Housing Compact) উপস্থাপর্ ক্রকত 

হপকর গথব নত, এটট আমাকদ্র সম্প্রদ্ায়সমূক র সমনৃ্ড্রদ্ধর জর্য আমাকদ্র প্রকয়াজর্ীয় আবাসর্ 

থবক্াকের অর্ুঘটকক্র জর্য এক্টট েগুান্তক্ারী হক্ৌেল। আমাকদ্র অি নর্ীথতর থবক্াকের জর্য। 

এবং আমাকদ্র হেট সমনৃ্ড্রদ্ধর জর্য।  

  

ক্ম্পযাক্টটট পথলথস পথরবতনকর্র এক্টট থবস্তৃত হমর্ু এক্ন্ড্রত্রত ক্কর ো সাথব নক্ভাকব আগামী এক্ 

দ্েকক্ 800,000 র্তুর্ বাসার উচ্চাক্াঙ্ক্ষী লক্ষয পূরণ ক্রকব।  

  

ক্ম্পযাক্টটট আমাকদ্র প্রকয়াজর্ীয় থবক্াকের জর্য িষ্ট প্রতযাো থস্থর ক্কর হদ্য় এবং এক্ইসাকি 

স্থার্ীয়কদ্র হসই থবক্াে উেীথপত ক্রার জর্য প্রেুর  াথতয়ার, র্মর্ীয়তা ও সংস্থার্ প্রদ্ার্ ক্কর।  

  

হেটজকুড় প্রথতটট স্থার্ীয় এলাক্া র্তুর্ বাসা ততথরর এক্টট লক্ষয পাকব। আপকেকট এই লক্ষয 

 কব প্রথত থতর্বেকর বতনমার্ আবাসর্ মজদু্কক্ 1 েতাংে বনৃ্ড্রদ্ধ ক্রা। োউর্কেকট তা  কব প্রথত 

থতর্বেকর 3 েতাংে বনৃ্ড্রদ্ধ ক্রা।  

  

হেটজকুড় বহু স্থার্ীয় এলাক্া ইথতমকধয এই লক্ষয পূরণ ক্রকে। অর্য অকর্কক্র তা পরূকণ 

সামার্য ঘাটথত রকয়কে।  

  

এবং আমাকদ্র হোট টাউর্ ও গ্রাকম, মাত্র ক্কয়ক্টট বাসা ততথর ক্রা  কলই হসই লক্ষয পূরণ  কব। 

থক্ন্তু বািব  কলা এই হে থক্েু সম্প্রদ্াকয় আমাকদ্র প্রকয়াজর্ীয় আবাসর্ ততথর ক্রার জর্য 

সথতযক্াকরর পথরবতনর্ আর্কত  কব।  

  

এটট সক্কলর জর্য এক্ পন্থা র্য়। স্থার্ীয় সরক্ারগুথল হেভাকব ইিা হসভাকব এই লকক্ষয 

হপৌৌঁোকত পারকব এবং ক্ীভাকব তারা ভবর্ ধারণক্ষমতা বনৃ্ড্রদ্ধ ক্রকব তার উপায় হবর ক্রকত 



পারকব, হেমর্ পুরকর্া মল ও অথফস পাকক্নর পুর্গ নির্, র্তুর্ আবাসর্ থর্ম নাকণ প্রকণাদ্র্া, বা 

প্রথতবন্ধক্তা হ্রাস ক্রকত হজাথর্ং থর্য়ম সংকোধর্ ক্রা।  

  

আমরা জাথর্ এটট বড় এক্টট োওয়া। এবং হসজর্যই স্থার্ীয় এলাক্াগুথল এই এক্ই উকেেয 

অজনকর্ হেকটর সা ােয পাকব। থবক্ােমার্ সম্প্রদ্ায়সমূক র সমি নকর্র জর্য প্রকয়াজর্ীয় সু্কল, 

রািা, এবং থসউয়াকরর মকতা অবক্ািাকমার জর্য আমরা হটক্সই র্তুর্ ত থবল প্রদ্ার্ ক্রকবা।  

  

এবং আমরা প্রক্ল্পসমূক র দ্রুত অগ্রগথতর জর্য লাল থফতা ক্তনর্ ক্রকবা এবং এক্ইসাকি 

আমাকদ্র সম্প্রদ্ায়সমূক র স্বাস্থয, থর্রাপত্তা, এবং পথরকবকের সুরক্ষাও ক্রকবা।  

  

থক্ন্তু েথদ্ হক্ার্ও তবধ ক্ারণ োড়া প্রিাথবত আবাসর্ প্রক্ল্পগুথল বন্ধ  কয় িাক্ার পকরও েথদ্ 

সম্প্রদ্ায়সমূ  হক্ার্ও শুদ্ধমথত প্রয়াস গ্র ণ র্া ক্কর, তা কল হেট এক্টট র্তুর্ দ্রুত অর্ুকমাদ্র্ 

প্রন্ড্রিয়া বািবায়র্ ক্রকব।  

  

ক্ারণ সঙ্ককটর সময় থক্েু র্া ক্রা  কল তা আমাকদ্র দ্াথয়ত্বকক্ অস্বীক্ার ক্রা  কব। এোড়াও 

আবাসর্ ক্ম্পযাক্ট পথরব র্ অথভমুখী থবক্াকে থর্থবড় মকর্াকোগ প্রদ্ার্ ক্রকব। আমরা সক্কলই 

জাথর্ হে থর্উ ইয়ক্ন থসটট হমকরা অঞ্চকলর প্রাণেন্ড্রক্ত  কলা হমকরাপথলটর্ পথরব র্ ক্তৃনপক্ষ 

(Metropolitan Transportation Authority, MTA), এবং আমরা এর দ্ীঘ নকময়াথদ্ আথি নক্ স্বাস্থয 

থর্ন্ড্রশ্চত ক্রকত থবথর্কয়াগ ক্কর োকবা।  

  

আমাকদ্র থবশ্বমাকর্র ক্থমউটার হরললাইকর্ আমাকদ্র থবথর্কয়াগ আকরা হবথে মার্ুষকক্ োক্থরর 

সাকি েুক্ত ক্কর থদ্কয়কে এবং আকরা সমদৃ্ধোলী োউর্টাউর্ গির্ ক্করকে।  

  

হসজর্য হসই এক্ই এলাক্ায় র্তুর্ আবাসর্ থর্ম নাণ অি নপূণ ন  কব। হসজর্য থবশ্বজকুড় ে রগুথলকত 

এমর্টটই  কয় িাকক্।  

  

তাই ক্ম্পযাকক্টর অংে থ কসকব এক্টট হরর্ হেের্স  সক্ল থমউথর্থসপযাথলটট হেেকর্র 

অধ নমাইল জকুড় এলাক্াকক্ থরকজার্ ক্রকব, োকত আগামী থতর্ বেকরর মকধয হসখাকর্ র্তুর্ 

আবাসর্ ততথর ক্রা োয়।  

  

পথরকেকষ, বািবতা  কলা থর্উ ইয়ক্ন থসটটকত 421a ক্ম নসূথের মকতা প্রকণাদ্র্া বযতীত আমরা 

আবাসকর্র োথ দ্া পূরণ ক্রকত পারকবা র্া। এটট োড়া থর্ম নাতারা শুধুই ক্কন্ডাথমথর্য়াম গির্ 

ক্রকত বা অর্য স্থাকর্ থর্ম নাণ ক্রকত পারকব, ো আমাকদ্র ক্াস্পঙ্ক্ষত ফলাফল র্য়।  

  

আমাকদ্র আবাসর্ লক্ষয অজনর্ ক্রার জর্য ধা াঁধার অথত গুরুত্বপূণ ন অংকের প্রথতস্থাপর্ ক্রকত 

আমাকদ্রকক্ আইর্সভার সাকি ক্াজ ক্রকত  কব।  

  

সাথব নক্ভাকব এই পথরক্ল্পর্াটট উচ্চাক্াঙ্ক্ষী। থক্ন্তু থর্উ ইয়ক্ন তাকদ্র হর্তৃবকৃন্দর ক্াে হিকক্ 

এটটই প্রতযাো ক্কর এবং এটটই তাকদ্র প্রাপয।  

  



আজকক্ আমরা থবলম্বকক্ র্া বলথে। আমরা এই সমসযা সমাধাকর্র জর্য আর ক্াকরা জর্য 

অকপক্ষা ক্রকবা র্া। আবাসর্ এক্টট মার্বাথধক্ার।পে নাপ্ত আবাসর্ থর্ম নাণ থর্ন্ড্রশ্চত ক্রার মাধযকম 

আমরা হসই অথধক্ার রক্ষা ক্রকত পারকবা।  

  

এক্টট প্রেথলত ক্িা আকে হে, "সঙ্ককটর সুকোগ ক্খকর্া বিৃা হেকত থদ্ও র্া।" এবং আমরা এই 

সুকোগ র্ষ্ট  কত থদ্কবা র্া। আমাকদ্র প্রকয়াজর্ সক্কলর এবং সক্ল সম্প্রদ্াকয়র থর্জ থর্জ 

দ্াথয়ত্ব পালর্ ক্রা।  

  

আমাকদ্র আবাসর্ সঙ্কট সমাধার্ ক্রা থর্উ ইয়ক্নকক্ আকরা সাশ্রয়ী ক্রার জর্য এক্টট থবোল 

অগ্রগামী ধাপ  কব। থক্ন্তু এটটকক্ এক্টট ব ৃত্তর প্রয়াকসর অংে  কত  কব।  

  

বাথড়র মাথলকক্রা এবং ভাড়াটটয়ারা তাকদ্র থবদ্ুযৎ থবল পথরকোকধর বযাপাকর উথদ্বগ্ন। ক্ারণ এই 

 ার এখর্ হরক্েন পথরমাণ হবথে, ো আমাকদ্র থর্য়ন্ত্রকণর বাইকরর ভূরাজনর্থতক্ েন্ড্রক্তর দ্বারা বনৃ্ড্রদ্ধ 

হপকয়কে, থক্ন্তু োর ধাক্কা এখাকর্ আমাকদ্র বাথড়কত আমাকদ্র ওয়াকলকট একস পকড়কে।  

  

এই েীতক্াকল, আমাকদ্র েন্ড্রক্তর মূলয গত বেকরর তুলর্ায় 20 হিকক্ 30 েতাংে হবথে  কব। ো 

অকর্ক্ হবথে থর্ম্ন আকয়র পথরবারকক্ থসদ্ধান্ত থর্কত বাধয ক্কর: আমরা থক্ িাকম নােযাট বাথড়কয় 

রাখকবা? র্াথক্ আমরা খাবাকরর বযবস্থা ক্রকবা?  

  

ক্াউকক্ এই থসদ্ধান্ত থর্কত  ওয়া উথেত র্া। এবং থর্উ ইয়কক্ন হে হদ্কের সবকিকক্ পুরকর্া থক্েু 

বাথড় রকয়কে তা এই বযাপাকর সা ােয ক্রকে র্া। এগুথল ক্ম ইন্সুযকলকটে, গরম ক্রা হবথে ক্ষ্ট, 

এবং একদ্র থগ্রর্ াউজ থর্াঃসরণ অকপক্ষাকৃ্ত হবথে।  

  

প্রকৃ্তপকক্ষ ভবর্  কলা আমাকদ্র হেকটর থর্াঃসরকণর সব নব ৃৎ উৎস, ো আমাকদ্র থগ্রর্ াউজ 

গযাস আউটপুকটর এক্ তৃতীয়াংকের জর্য দ্ায়ী, এবং হসই সাকি অযাজমা বাড়াকর্া ও আমাকদ্র 

থেশুকদ্র থবপদ্গ্রি ক্রার জর্যও তা দ্ায়ী।  

  

তাই আমাকদ্র সবকিকক্ দ্ুাঃস্থ গ ৃস্থাথলগুথলকক্ অতযথধক্ েন্ড্রক্ত থবল হিকক্ সুরক্ষা দ্ার্ ক্রকত 

এবং আকরা হটক্সই ভথবষযকতর পি পথরষ্কার ক্রকত আথম আজকক্ পথলথসর এক্টট 

উচ্চাক্াঙ্ক্ষী থসথরকজর প্রিাবর্া ক্রথে।  

  

আমরা এটটর র্াম থদ্কয়থে "দ্য এমপাওয়ার োস (The EmPower Plus)" ক্ম নসূথে, এবং এটট থর্ম্ন 

আকয়র পথরবারগুথলকক্ ইন্সুযকলের্ হোগ ক্কর, অযাোকয়ন্স  ালর্াগাদ্ ক্কর, এবং জীবাশ্ম 

জ্বালাথর্ বদ্ল ক্কর পথরিন্ন তবদ্ুযথতক্ থ টটং বযবস্থায় মাধযকম তাকদ্র বাসাকক্ হরকরাথফট ক্রকত 

সা ােয ক্রকব।  

  

এই ক্ম নসূথেটট এক্ বেকরর মকধয ক্কয়ক্  াজার গ ৃস্থাথলকত হপৌৌঁকে োকব। হেসব বাসা থবদ্ুযতায়র্ 

ক্রকব তারা হদ্কের সব নপ্রিম এক্টট েন্ড্রক্ত িয়ক্ষমতা গযারাথন্টর (Energy Affordability 

Guarantee) জর্য হোগয  কব, এটট এক্টট প্রথতশ্রুথত হে তারা ক্খকর্াই তাকদ্র উপাজনকর্র 6 

েতাংকের হবথে থবদ্ুযকতর জর্য বযয় ক্রকব র্া।  



  

এবং এোড়াও আমরা আমাকদ্র উচ্চ থবদ্ুযৎ থবল থর্কয় সমসযায় িাক্া বাথসন্দাকদ্র োপ ক্মাকত 

োই। তাই আমরা 800,000-র হবথে ইউটটথলটট গ্রা ক্কক্ ক্মপকক্ষ 165 থমথলয়র্ মাথক্নর্ েলার 

ত্রাণ প্রদ্ার্ ক্রকবা। আমরা জাথর্ হে আমাকদ্র ওয়াকলট ও আমাকদ্র গ্রক র দ্ীঘ নকময়াথদ্ হটক্সই 

 ওয়ার এক্টট োথবক্াটি  কলা জীবাশ্ম জ্বালাথর্ হিকক্ সকর আসা।  

  

আমাকদ্রকক্ হসই পকি স্থাপর্ ক্রার জর্য আথম 2030 সাকলর মকধয সবরক্ম র্তুর্ জীবাশ্ম 

জ্বালাথর্ োথলত থ টটং সরঞ্জাম থবন্ড্রি হেষ ক্রার পথরক্ল্পর্া প্রিাব ক্রকত োন্ড্রি।  

  

এবং আথম সক্ল র্তুর্ থর্ম নাণক্াজকক্ থর্াঃসরণমুক্ত ক্রার আহ্বার্ ক্রথে, ো কু্ষদ্র ভবকর্র জর্য 

2025 সাকল এবং বড় ভবকর্র জর্য 2028 সাকল শুরু  কব। আমরা এই পদ্কক্ষপগুথল গ্র ণ ক্রথে 

ক্ারণ আমাকদ্র গ্র , আমাকদ্র সন্তার্ ও আমাকদ্র র্াথতর্াতথর্কদ্র জর্য জলবায় ুপথরবতনর্ 

এখকর্া সবকিকক্ বড় হুমথক্  কয় আকে।  

  

2019 সাকল, এই থবথধমালা থর্াঃসরণ হ্রাকসর জর্য আগ্রাসী বাধযবাধক্তা ও সময়সীমা থর্ধ নারণ ক্কর 

থদ্কয়থেকলা।  

  

এবং এখর্ আমরা হসই পথরক্ল্পর্া বািবায়র্ ক্রথে। আমাকদ্রকক্ অবেযই তা থবকবের্ার সাকি 

ক্রকত  কব। এমর্ এক্টট উপাকয় ো িয়ক্ষমতাকক্ অগ্রাথধক্ার হদ্য়, ইথতমকধয হবাঁকে িাক্কত 

সংগ্রাম ক্রকে োরা তাকদ্র রক্ষা ক্কর এবং অতীকতর পথরকবে সংিান্ত অথবোর সটিক্ ক্কর।  

  

এই বযাপারটট মািায় রকয়কে আমরা থগ্রর্ াউজ থর্াঃসরণ সীথমত ক্রার জর্য, পথরিন্ন েন্ড্রক্তর 

অি নর্ীথতকত থবথর্কয়াগ ক্রার জর্য, এবং আমাকদ্র পথরবারসমূক র স্বাস্থয ও অি ননর্থতক্ সুস্থতাকক্ 

অগ্রাথধক্ার প্রদ্াকর্র জর্য হদ্কের েীষ নস্থার্ীয় এক্টট ক্যাপ-এবং-থবথর্কয়াগ ক্ম নসূথে থর্কত োন্ড্রি।  

  

বড় থর্াঃসরণক্ারী দ্ষূণক্ারী জ্বালাথর্ থবন্ড্রির জর্য অর্ুমথত িয় ক্রকত  কব। হেই জ্বালাথর্ েত 

অপথরিন্ন, তার মূলয তত হবথে  কব। এবং ক্ম নসূথেটটর "থবথর্কয়াগ" অংেটট পথরিন্ন েন্ড্রক্তকত 

রূপান্তরকক্ ত্বরাথিত ক্রকব এবং একত এক্টট 1 থবথলয়র্ মাথক্নর্ েলার রাজস্ব অজনর্ক্ারী 

সাব নজর্ীর্ জলবায় ুপদ্কক্ষপ থরকবট িাক্কব ো ইউটটথলটট থবল, পথরব র্ বযয়, এবং 

থেক্াকব নার্াইকজের্ প্রয়াকস সা ােয ক্রার জর্য আমরা বরাে ক্রকবা।  

  

এবং ক্যাপ-এবং-থবথর্কয়াকগর সবকিকক্ ভাকলা থদ্ক্  কলা এটট আমাকদ্রকক্ র্মর্ীয়তা প্রদ্ার্ 

ক্কর, ফকল আমরা সবকিকক্ বড় দ্ষূণক্ারীকদ্র উপর আমাকদ্র প্রয়াসকক্ হক্ন্দ্রীভূত ক্রকত 

পারকবা, এবং থর্ন্ড্রশ্চত ক্রকত পারকবা োকত পথরবার, খামার, এবং কু্ষদ্র বযবসা এই বযয় দ্বারা 

োপগ্রি র্া  য়।  

  

আমরা পথরবারগুথলকক্ েন্ড্রক্তর বযয় ও ভথবষযকত রূপান্তকর সা ােয ক্রথে ক্ারণ আমরা জাথর্ হে 

ভথবষযৎ আমাকদ্র সন্তার্কদ্র জর্য।  

  



হেটকক্ হর্তৃত্ব হদ্ওয়া প্রিম মা থ কসকব আথম থর্কজর অথভজ্ঞতা জাথর্ সাশ্রয়ী োইল্ডকক্য়াকরর 

অভাব পথরবাকরর উপর ক্ী প্রভাব হফকল।  

  

থক্ন্তু গভর্ নর থ কসকব, আথম হেকটর অি নর্ীথতর উপর প্রভাবও জাথর্। 35 বেকরর হবথে আকগ 

আথম ক্যাথপটল থ কল (Capitol Hill) থসকর্টর েযাথর্কয়ল পযাটরক্ ময়থর্ াকর্র জর্য ক্াজ 

ক্রথেলাম।  

  

আথম আমার োক্থরকক্ ভাকলাবাসতাম, থক্ন্তু হসখাকর্ আমার িয়ক্ষমতার মকধয হক্ার্ও োইল্ড 

হক্য়ার থবক্ল্প থেকলা র্া। তাই আমার সন্তার্কদ্র লালর্পালর্ ক্রার জর্য আমাকক্ আমার 

ক্যাথরয়াকর থবরথত থদ্কত  কয়থেকলা।  

  

প্রায়েই মাকদ্রকক্ এই থবোল আত্মতযাগ ক্রকত  য়। হসজর্য গত বেকরর বাকজকট োর বেকরর 

জর্য সাশ্রয়ী োইল্ড হক্য়াকরর জর্য 7 থবথলয়র্ মাথক্নর্ েলার হঘাষণা ক্রকত হপকর আথম গথব নত, 

এবং আমরা এটট ক্রকত এক্কত্র ক্াজ ক্করথে।  

  

আমরা বহু পথরবাকরর থর্কজকদ্র অি ন বযয় ক্থমকয় একর্থে এবং হেসব এলাক্ায় বযাপক্ ঘাটথত 

থেকলা হসখাকর্ হসবার সরবরা  থবস্তৃত ক্করথে। থক্ন্তু অকর্ক্ হবথে পথরবার উপলভয সংস্থাকর্র 

অযাকেস পাকি র্া।  

  

োইল্ড হক্য়ার স ায়তা পাওয়ার হোগয পথরবাকরর 10 েতাংকের ক্ম থর্বথন্ধত আকে। এটট  কলা 

ইিাপূব নক্ভাকব ক্টির্ এক্টট বযবস্থা ততথর ক্রার থলকগথস। এটট বদ্লাকত  কব।  

  

আমাকদ্র পথরক্ল্পর্া োইল্ডকক্য়ার আকবদ্র্ প্রন্ড্রিয়াকক্ সরলতর এবং হক্ন্দ্রীয় ক্রকব, সবকিকক্ 

দ্ুাঃস্থ পথরবাকরর জর্য অযাকেস সম্প্রসাথরত ক্রকব, আকয়র হোগযতা বনৃ্ড্রদ্ধ ক্রকব, হক্া-হপ হ্রাস 

ক্রকব, এবং এক্ইসাকি ক্ম নজীবী থপতামাতার জর্য অপথর াে ন োইল্ড হক্য়ার প্রদ্ার্ক্ারীকদ্র 

সমি নর্ ক্রকব।  

  

এখর্ েথদ্ আমরা সথতযই িয়ক্ষমতা সঙ্ককটর হমাক্াকবলা সামকর্ হিকক্ ক্রকত োই, তা কল 

আমাকদ্রকক্ অবেযই উপলথি ক্রকত  কব হে থর্ম্ন আকয়র ক্মীরা উচ্চ মুদ্রাস্ফীথত দ্বারা 

সবকিকক্ হবথে ক্ষথতগ্রি  কি।  

  

থর্ম্ন আকয়র গ ৃস্থাথলর জর্য মাথসক্ গড় পণয ও েন্ড্রক্তর বযয় মাত্র দ্ুই বেকর 13 েতাংকের হবথে 

বনৃ্ড্রদ্ধ হপকয়কে।  

  

এটট থক্র্ারায় িাক্া পথরবারগুথলকক্ স র্সীমার বাইকর হিকল হদ্য়। তাই, র্যােযতা ও সামান্ড্রজক্ 

র্যায়থবোকরর ক্িা থবকবের্া ক্কর আথম সব নথর্ম্ন হবতর্কক্ মুদ্রাস্ফীথতর সাকি েুক্ত ক্রার এক্টট 

প্রিাবর্া প্রদ্াকর্র পথরক্ল্পর্া ক্রথে।  

  



েথদ্ মূলয বনৃ্ড্রদ্ধ পায়, তা কল হবতর্ও বনৃ্ড্রদ্ধ পাকব। অর্য হেইসব হেট এই পথলথস বািবায়র্ 

ক্করকে তাকদ্র মকতা আমরাও োক্থরদ্াতাকদ্র জর্য অর্কুময় বনৃ্ড্রদ্ধ ক্রার জর্য গােনকরইল স্থাপর্ 

ক্রকবা, এবং মন্দার ঘটর্ার হক্ষকত্র র্মর্ীয়তা সটৃষ্ট ক্রকবা।  

  

থক্ন্তু এই গুরুত্বপূণ ন পথরবতনর্টট প্রায় 900,000 সব নথর্ম্ন হবতকর্র ক্মীকদ্র এক্টট লাইফলাইর্ 

প্রদ্ার্ ক্রকব। এই ক্মীকদ্র হবথেরভাগ র্ারী, োকদ্র হবথেরভাগ এক্া মা, এবং তাকদ্র হবথেরভাগ 

অকশ্বতাঙ্গ।  

  

তাকদ্র পকক্কট আকরা অি ন প্রদ্ার্ ক্রা  কল তা তাকদ্রকক্ ও আমাকদ্র সামথগ্রক্ অি নর্ীথতকক্ 

সা ােয ক্রকব, হেক তু এই অি ন স্থার্ীয় বযবসা ও হসবায় বযবহৃত  কব।  

  

এইসব উকদ্যাগ ও পথলথস, র্তুর্ থবথর্কয়াগ ও পন্থা  কলা আইসবাকগ নর েূড়ামাত্র।  

  

আপর্ারা আমার হিকক্ ো শুর্কলর্ তা  কলা থর্উ ইয়ক্নবাসীকদ্র জীবর্ উন্নত ক্রার জর্য 

আমার েীষ ন অগ্রাথধক্ারসমূ ।  

থক্ন্তু এটট হক্ার্ও অবস্থাকতই সমগ্র তাথলক্া র্য়। প্রকৃ্তপকক্ষ আথম জাথর্ হে আপর্াকদ্র মকধয 

অকর্কক্ই আমাকদ্র 275 পষৃ্ঠার বইটট পড়ার জর্য আগ্র ী হেখাকর্ 147টট থেন্তােীল পথলথস 

প্রিাবর্া রকয়কে।  

  

থক্ন্তু সংকক্ষকপ পুর্রাবথৃত্ত ক্রথে: আমার লক্ষয অক্পট ও িষ্ট। আমরা থর্উ ইয়ক্নকক্ 

থর্রাপদ্তর ক্রকবা। আমরা থর্উ ইয়ক্নকক্ আকরা সাশ্রয়ী ক্রকবা। আমরা আজকক্র ও আগামী 

থদ্কর্র থর্উ ইয়ক্নবাসীকদ্র জর্য আকরা ক্ম নসংস্থার্ ও সুকোগ সটৃষ্ট ক্রকবা।  

  

ঐথত াথসক্ভাকব র্যােয সুকোগ হিকক্ বন্ড্রঞ্চত সম্প্রদ্ায়সমূক র ও বযন্ড্রক্তকদ্র জর্য আমরা 

সাফকলযর দ্ুয়ার উন্মুক্ত ক্কর থদ্কবা।  

  

হমৌথলক্ ও অপথর াে ন অথধক্াকরর হক্ষকত্র অর্য হেটগুথল েখর্ হপেকর্র থদ্কক্ োকি, আমরা 

তখর্ হসই অথধক্ারসমূ  রক্ষা ও প্রথতপালর্ ক্রকবা। আমরা সক্ল উপাকয় হদ্েকক্ হর্তৃত্ব থদ্কয় 

োকবা।  

  

আমাকদ্র সামকর্র ক্াজ খুবই ক্টির্ এবং িুাঁ থক্ এর হিকক্ হবথে  কত পাকর র্া। থক্ন্তু আথম এমর্ 

এক্টট বাথড়কত িাক্ার হসৌভাগয হপকয়থে হেখাকর্ এক্সময় আমাকদ্র হেকটর ম ার্তম হর্তা ও 

থেন্তাথবদ্ িাক্কতর্, োর র্াম রুজকভে।  

  

একলকর্ার রুজকভে এক্বার বকলথেকলর্, হতামরা োরা র্তুর্ এক্টট থবশ্ব গির্ ক্রকব, তাকদ্র 

অবেযই সা থসক্তার সাকি অগ্রসর  কত  কব। আমরা এক্টট র্তুর্ থবশ্ব গির্ ক্রকবা।এবং 

আমরা সা সী  কবা।  

আমরা ক্টির্ ক্াজগুথল ক্রকবা, প্রকয়াজর্ীয় ক্াজগুথল ক্রকবা, থর্উ ইয়ক্নবাসীকদ্র উন্ড্রিত ও 

সমি নর্ ক্রকবা এবং তাকদ্র থর্উ ইয়ক্ন স্বপ্ন বািবায়র্ ক্রার পি পথরষ্কার ক্কর থদ্কবা।  

  



এটট থর্উ ইয়কক্নর মার্ুকষর ক্াকে আমার প্রথতশ্রুথত, এবং আথম হসই প্রথতশ্রুথত রক্ষা ক্রকত 

আইর্সভার সদ্সযকদ্র সাকত ক্াজ ক্রকবা।  

  

ঈশ্বর ম ার্ থর্উ ইয়ক্ন হেকটর এবং আকমথরক্ার মঙ্গল ক্রুর্। ধর্যবাদ্।  
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