
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/31/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
অর্ন িছর (FISCAL YEAR, FY) 2020 িাম্বেম্বে গভর্নর কুওম্বমা: আমরা এটি সম্পন্ন কম্বরবছ!  

  
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্: "সম্ভিত এটি আমাম্বের করা স্টেম্বের বিসৃ্তত, সুেরূপ্রসাবর পবরকল্পর্া। 
অম্বর্কগুম্বলা োতীয় অগ্রাবিকার রম্বয়ম্বছ এিং এটি সবতেই েীর্নবের্ িম্বর এই স্টেে স্টে কঠির্ 

সমসোগুম্বলার সমু্মখীর্ হম্বে তা সমািাম্বর্র স্টেষ্টা কম্বর। এিং আমরা এই স্টেম্বে প্রেুর ভাম্বলা কাে 
কম্বরবছ, প্রেুর পবরমাণ ভাম্বলা কাে ো োবতম্বক োর্াম্বর্া হম্বয়ম্বছ এিং আবম মম্বর্ কবর এই িাম্বেে 
সম্ভিত আমাম্বের প্রেত্ত একটি েবিোলী প্রগবতেীল বিিৃবত এিং প্রকৃতপম্বে আমরা িতন মাম্বর্ স্টেসি 

কঠির্ সমসোর সমু্মখীর্ হবে তার সমািার্ কম্বর।"  
  

FY 2020 িাম্বেে ওয়াবেংেম্বর্র মিেবিত্তম্বের উপর স্টিআইর্ী হামলার বিরুম্বে লড়াই কম্বর – 
মিেবিত্তম্বের ের্ে সম্পবত্ত কম্বরর সীমা (Property Tax Cap) স্থায়ী কম্বর, িেয় 2% স্টত সীমািে কম্বর 

এিং কর কতন র্ কম্বর  
  

স্টসন্ট্রাল বিেম্বর্স বিবিক্ট স্টোবলং (Central Business District Tolling) সহ েীর্ন স্টময়াবে রােস্ব 
প্রিাম্বহ স্টেম্বে স্টমম্বরাপবলের্ রান্সম্বপােন  অর্বরটি (Metropolitan Transportation Authority, MTA) 

এর সংস্কারম্বক সমর্নর্ কম্বর  
  

স্টেেেমু্বড় অিকাঠাম্বমাগত প্রকল্পগুম্বলার সহায়তায় গভর্নম্বরর অভূতপিূন 150 বিবলয়র্ মাবকন র্ 
িলার বিবর্ম্বয়াম্বগর অংে বহম্বসম্বি FY 2020 স্টত িড় িড় প্রকল্পগুম্বলা শুরু করার ের্ে অর্নায়র্ কম্বর  

  
সু্কম্বল সিনম্বমাে সহায়তা 27.9 বিবলয়র্ মাবকন র্ িলাম্বর আর্য়র্ কম্বর সু্কল সহায়তা (School Aid) 1 
বিবলয়র্ মাবকন র্ িলাম্বররও স্টিবে িৃবে কম্বর, এিং অম্বপোকৃত েবরদ্র সু্কলগুম্বলার ের্ে অর্নায়ম্বর্ 

অগ্রাবিকার স্টেওয়ার মািেম্বম বেোয় সামেতা আর্য়র্ কম্বর  
  

র্গে োবমর্ (Cash Bail) হ্রাস, দ্রুতগবতর বিোর িেিস্থার পরু্ঃপ্রবতষ্ঠা এিং অর্ুসন্ধার্ প্রবিয়ার 
রূপান্তম্বরর মািেম্বম মলূ স্ট ৌেোবর বিোর িেিস্থা সংস্কাম্বরর আইর্ পাস কম্বর  

  
ইর্ বভম্বরা  াটিন লাইম্বেের্ (In vitro fertilisation, IVF) ও এগ-বিবেং (Egg-Freezing) স্টসিা 
গ্রহম্বণর সুম্বোগ িৃবে, স্টেৌর্ পাোম্বর (Sex Trafficking) েবতগ্রস্তম্বের ের্ে ির্নণ স্টরািমলূক িেিস্থা 
(Rape Shield) স্থাপর্ এিং মাতৃৃ্ ত্বেবর্ত মৃতুের হার কমাম্বর্ার উম্বেোম্বগ বিবর্ম্বয়াম্বগর মািেম্বম 

র্ারী এম্বেন্ডা উম্বেোগগুবলম্বক েবিোলী কম্বর  
  

স্টেে আইম্বর্ স্টেম্বের স্বাস্থে িীমা মাম্বকন েম্বেস (Health Insurance Marketplace) সহ সাশ্রয়ীমমূ্বলের 
স্টসিা আইর্ িেিস্থা (Affordable Care Act Provisions) বিবিিে কম্বর  



  
  
আজ সকালে, গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওলমা FY 2020 বালজলের উলেখল াগয অ্ংশসমূহ ঘ াষণা 
কলরর্। এই বালজলে বববভন্ন বববশষ্ট্যমেূক র্ীবিমাো অ্ন্তভুন ক্ত রলেলে  া আর্ের্ করলব স্থােী 2% 
সম্পবি কলরর সীমা  া 2012 সালে প্রথম বাস্তবাবেি হওোর পর ঘথলক বর্উ ইেকন বাসীলের 25 
বববেের্ মাবকন র্ ডোর সঞ্চে কলরলে িার রূপান্তর; ঘসন্ট্রাে ববজলর্স বডবিক্ট ঘোবেং এর মাধ্যলম 
পরবিী বড় পবরকল্পর্ার জর্য সুলকৌশেী MTA সংস্কার পবরকল্পর্া ও বস্থবিশীে রাজস্ব প্রবাহ; বশক্ষা 
ঘক্ষলে ঘমাে 27.9 বববেের্ মাবকন র্ ডোলরর অ্র্থাের্ সহ সহােিার জর্য অ্বিবরক্ত 1 বববেের্ 
মাবকন র্ ডোর; এবং বালজলে র্বম ধ্ারাবাবহক বের ধ্লর 2% বযে ববৃি ধ্লর রাখা এবং 
মধ্যববিলের জর্য কর কিন লর্র পাশাপাবশ সবার জর্য আরও র্যা য ও র্যােপরাের্ বর্উ ইেলকন র 
উলেলশয র্গে জাবমর্ পিবি, দ্রুিগবির ববচার বযবস্থা ও অ্র্সুন্ধার্ প্রবিোর সংস্কার সহ 
বববশষ্ট্যমূেক ঘ ৌজোবর র্যােববচার সংস্কার।  
  
আজলকর অ্র্ুষ্ঠালর্র ইউটিউব বভবিও এখালর্ এবং (h.264, mp4)  রমযালে টিবভর মার্সম্পন্ন 
বভবডও এখালর্ পাওো  ালব।  
  
আজলকর অ্র্ুষ্ঠালর্র অবিও এখালর্ পাওো  ালব।  
  
অ্র্ুষ্ঠালর্র ছবি ঘেখা  ালব গভর্নলরর বিকার ঘপলজ।  
  
গভর্নলরর বক্তলবযর বেবখি রূপ বর্লচ ঘেওো হে:  
  
শুভ ববকাে—সন্ধযা। এর সবগুলো একসালথ একটি জােগাে বমবেি হলেলে। আমরা আপর্ালেরলক 
বালজলের পাাঁচ পষৃ্ঠার ঘ  সংবক্ষপ্তসার প্রোর্ কলরবে, আবম বর্বিি আপর্ারা সবাই ঘসটি পলড়লের্, 
ঘসটি োড়াও আরও বকেু ববস্তাবরি বববরণ িুলে ধ্রলি চাই। প্রথলম আবম অ্সাধ্ারণ কাজ 
সম্পন্নকারী বিকার কােন বহবি এবং ঘসলর্ে ঘর্িা অ্যাবন্ড্রো িুোেন -কাবজর্লেরলক অ্বভর্ন্দর্ 
জার্ালি চাই। সম্ভবি এটি আমালের করা ঘিলের ববসৃ্তি, সুেরূপ্রসাবর পবরকল্পর্া। অ্লর্কগুলো 
জািীে অ্গ্রাবধ্কার রলেলে এবং এটি সবিযই েী নবের্ ধ্লর এই ঘিে ঘ  কঠির্ সমসযাগুলোর সম্মখুীর্ 
হলে িা সমাধ্ালর্র ঘচষ্ট্া কলর। এবং আমরা এই ঘিলে প্রচুর ভালো কাজ কলরবে। এবং আমরা 
এই ঘিলে প্রচুর ভালো কাজ কলরবে, প্রচুর পবরমাণ ভালো কাজ  া জাবিলক জার্ালর্া হলেলে এবং 
আবম মলর্ কবর এই বালজে সম্ভবি আমালের প্রেি একটি শবক্তশােী প্রগবিশীে বববৃবি এবং 
প্রকৃিপলক্ষ আমরা বিন মালর্ ঘ সব কঠির্ সমসযার সম্মুখীর্ হবে িার সমাধ্ার্ কলর।  
  
আবম আমার েেলকও ধ্র্যবাে জার্ালি চাই। বালজে পবরচােক, রব মুবজকা ও কাউলেে, 
অ্যােল ার্লসা ঘডবভড  ারা অ্লর্ক বের্ ঘথলক োবেত্ব পাের্ কলরলের্ এবং একটি অ্সাধ্ারণ কাজ 
কলরলের্। গভর্নলরর ঘসলিোবর, ঘমবেসা বডলরাজা, ব বর্ সব প্রকলল্প োবেত্ব পাের্ কলরলের্। এোড়া, 
ডার্া কযালরাটির্ালো—হেি আমার ইোবেোর্ র্ালম সমসযা হলেলে, আপর্ারা জালর্র্ এটি কঠির্—
কযালরাটির্ালো, ব বর্ েলের প্রথম বেলরই কাজ কলরলের্ এবং বিবর্ খবু, খুব ভালো কাজ কলরলের্, 
আবম িালক ধ্র্যবাে বেলি চাই।  
  

https://youtu.be/yT14JnY3WyM
https://youtu.be/yT14JnY3WyM
https://spaces.hightail.com/receive/6QM4BAP6ce
https://spaces.hightail.com/receive/6QM4BAP6ce
https://soundcloud.com/nygovcuomo/governor-cuomo-highlights-fy-2020-budget-accomplishments
https://soundcloud.com/nygovcuomo/governor-cuomo-highlights-fy-2020-budget-accomplishments
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157690682460853
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157690682460853


বিকালরর পক্ষ ঘথলক, েঅু্যার্ বসলকাবর্ ও ঘেক ওোবশংের্  ালের সালথ আবম অ্লর্ক বের ধ্লর 
কাজ কলরবে এবং  ারা সবিযই অ্সাধ্ারণ কাজ কলরলের্। এবং ঘশার্লেে বিথ ও েড সু্কোরমযার্ 
 ারা ঘসলর্ে ঘর্িা অ্যাবন্ড্রো িুোেন -কাবজর্স এর েলে আলের্। এটি ও বালজেটি িারা িখর্ প্রথম 
বালরর মি কলরবেলের্, আপর্ারা পূলবন ঘ  বালজে কলরলের্ বর্উ ইেকন  ঘিলের জর্য 175 বববেের্ 
মাবকন র্ ডোলরর এই বালজে িার সালথ অ্সেশৃ, িাই এটি প্রাে অ্বণনর্ীে একটি অ্বভজ্ঞিা এবং 
িারা অ্সাধ্ারণভালব কাজ কলরবেলের্, িাই আবম িালের ধ্র্যবাে বেলি চাই।  
  
প্রথলম আবম ঘ  কাজটি বেলে শুরু করলি চাই ঘসটি হলো পবরলপ্রবক্ষলির জর্য একটি আহ্বার্। আমরা 
সবাই এই ভবলর্ েী ন সমে ধ্লর আবে। এবং এটি বাস্তবিার একটি বচে। বকন্তু আমরা  বে অ্ল্প 
পেলক্ষপ বপবেলে  াই, িলব ঘসটি সরকালরর জর্য কঠির্ সমে হলব। এটি বর্উ ইেকন  ঘিলের জর্য 
কঠির্ সমে। আপর্ালের কালে বববভন্ন বসর্যবাবহর্ী ও গবিববেযা আলে  া বিন মালর্ বিোশীে। 
আপর্ারা ওোবশংেলর্র কাে ঘথলক ঘ ডালরে হামো এবং এই বালজলের অ্থনর্ীবিলি 2.3 বববেের্ 
মাবকন র্ ডোলরর  ােবি বর্লে কাজ শুরু কলরলের্। অ্যামাজলর্র পরাজে ও িার পবরণবি। 
আপলিলের অ্বধ্ক অ্থননর্বিক উন্নেলর্র চেমার্ চাবহো। ঘ ৌজোবর ববচার বযবস্থা  া েশক ধ্লর 
অ্র্যা য বেে। এবং বেপ সাবভন স (lip service) ও ঘপ্রস কর্ ালরে অ্জন র্ কলরলে বকন্তু ঘকালর্া 
উন্নের্ হেবর্। ডাউর্লিে বর্উ ইেলকন , আপর্ালের একটি ট্রাব ক সমসযা আলে,  ার্জে সমসযা  া 
িমশ খারাপ হলে। আপর্ালের কালে একটি MTA আলে  া গভর্নর রকল োর কিৃন ক বিবর হওোর 
পর ঘথলক সংস্কালরর প্রিযাশা করলে। আবম ববশ্বাস কবর এটি শুরু ঘথলক বিধ্াবিি।  
  
আপর্ালের আবহাওো ও জেবােুর চরম পবরবিন র্ হলেলে  া অ্র্স্বীকা ন। এলি িাৎক্ষবণক র্জর 
ঘেওো প্রলোজর্ এবং এটি ওোবশংের্ ঘথলক হলি  ালে র্া, ঘ টি ঘিে অ্ব বডর্াইোে (state of 
denial) র্ামক—51িম ঘিে বহলসলব িালের বর্জস্ব ঘিে। এবং আপর্ালের কালে রাজনর্বিক 
চরমপন্থার পবরলবশ রলেলে  া আমরা প্রবিবের্ ঘেখলি পাই।  বে আপর্ালের ববরাে সমসযা থালক, 
এটি বৃহৎ সমাধ্ার্ বর্লে আসলব। এবং এই বযাপালরই আমরা গি বডলসম্বলর বলেবেোম। আবম একটি 
বকৃ্তিা বেলেবেোম, আমরা ফ্রাঙ্কবের্ বড. রুজলভল্ট (Franklin D. Roosevelt, FDR) বকৃ্তিা 
বলেবেোম, ঘ খালর্ আবম সবনাবধ্ক উচ্চাকাঙ্ক্ষীে ও প্রগবিশীে এলজন্ডার পবরকল্পর্া কলরবেোম  া 
এই ঘিে ঘেলখলে। এটি ঘকর্ অ্িযন্ত আগ্রাসী বেে? কারণ এই সমসযাগুলো অ্লর্ক কঠির্ সমসযা। 
এবং  খর্ আপর্ারা শাসর্ কলরর্, আপর্ারা ঘসই মুহূিন টিলক শাসর্ কলরর্। আপর্ারা সমেলক শাসর্ 
কলরর্। এবং আপর্ারা ঘসই সমলে উদু্ভি অ্বস্থালক সামোলর্ার জর্য আপর্ালের সলবনাচ্চ সাধ্যমি 
শাসর্ কলরর্। এবং এই সমলে, আবম আমার জীবলর্র ঘ লকালর্া সমে  িো ঘভলববেোম আমালের 
িার ঘচলে ঘববশ চযালেলের মুলখামুবখ হলি হে। িাই এই এলজন্ডার এই সাহবসকিা।  
  
আমরা 100 বেলর্র এলজন্ডার পবরকল্পর্া কলরবে, এর 20 টি পলেন্ট, 20 টি মূে এলজন্ডা ববষে 
বেে। আজ 100 বেলর্র এলজন্ডার ঘসই সমে ঘথলক 90 িম বের্ চেলে। এবং বস্তুি, আমরা সব 
কাজ সম্পন্ন কলরবে। 2 শিাংশ সম্পবি কলরর সীমা  া আপর্ারা জালর্র্। এর 25 বববেের্ মাবকন র্ 
ডোর  া এটি বর্উ ইেকন বাসীলের রক্ষা কলরলে—ঘকবে ঘসই োকার পবরমাণ বর্লে ভাবুর্। আমরা 
আবারও মধ্যববিলের জর্য কলরর হার 300,000 মাবকন র্ ডোর প নন্ত কবমলেবে  া মধ্যববিলের 
জর্য বযাপক পবরমাণ। আমরা বলেবে ঘ  আমালের ঘিে ও স্থার্ীে কর (State And Local Tax, 
SALT) বর্লে সংগ্রাম করলি হলব। SALT সংগ্রালম আমার  া করা সম্ভব িার সব আবম করবে। 
আবম ঘপ্রবসলডলন্টর সালথ সাক্ষাৎ কলরবে, আবম সারা ঘেলশর গভর্নরলের সংগঠিিকরলণর জর্য কাজ 



করবে। আমরা েযাক্স ঘকালডর মাধ্যলম SALT এর ঘ  ববষেগুলো ঘ ডালরে সরকার প্রিযাখযার্ 
কলরবেে িার অ্লর্কগুলো ববকল্প বর্লে এলসবে। আবম বিকার ঘপলোবসর সালথ কথা বলেবে এবং 
ঘ টি আবম বর্উ ইেকন  ঘিলের জর্য অ্িযন্ত গুরুত্বপুণন বলে ববশ্বাস কবর ঘসটি  িক্ষণ অ্জন র্ করলি 
পারবে র্া িিক্ষণ আবম এই সংগ্রাম চালেলে  াব।  
  
ঘপ্রবসলডন্ট ট্রাম্প সাশ্রেী, সাশ্রেী ঘসবা আইলর্  রুপাক খালের্। িার ঘকালর্া ববকল্প পবরকল্পর্া ঘর্ই, 
বিবর্ শুধ্ু এই পবরকল্পর্ালিই  ুরপাক খালের্। বর্উ ইেকন  ঘিলের উলেখল াগয আইবর্ ক্ষমিা রলেলে 
কারণ আমরা বীমা বশল্পলক বর্েন্ত্রণ কবর। এবং আমরা ওবামালকোর এর সরুক্ষাগুলোর অ্লর্কগুলোই 
বববধ্বরি কলরবে, িাই ঘপ্রবসলডন্ট ট্রাম্প  াই করুক র্া ঘকর্, আমরা জাবর্ ঘ  বর্উ ইেলকন  আমলের 
একটি স্বাস্থযলসবা কমনসূবচ রলেলে  া বর্উইেকন বাসীলের সুরক্ষা ঘেলব। পূবন ববেযমার্ শিন াববে, 10 টি 
অ্পবরহা ন স্বাস্থয সুববধ্া, ঘকালর্া খরচ ভাগাভাবগ র্া করা, বর্উ ইেকন  স্বাস্থয বীমা বাজারলক 
বববধ্বি করা, ইিযাবে ইিযাবে।  
  
আমরা প্রজর্র্ স্বাস্থয আইর্ পাস কলরবে, েী নবের্ ধ্লর  ার প্রবিশ্রুবি ঘেো হলেবেে। এবং আমরা 
িা প্রথম 30 বেলর্র মলধ্যই কলরবে। আমরা র্ারী এলজন্ডা কলরবে, আমরা ঘ টির প্রবিশ্রুবি 
বেলেবেোম,  া আমালের 2019 র্ারী এলজন্ডার বভবিলি গঠিি  া IVF ও বডম্বাণু বহমাবেি করার 
ববষে অ্ন্তভুন ক্ত কলর, এই সমসযাগুবে ঘমাকালবো করলের্ এমর্ র্ারীলের জর্য  া একটি বড় 
আশীবনাে। ঘ সব েম্পবি ও পবরবার এই সমসযাটি ঘমাকালবো কলর আসলে িালের জর্য। এো খুব 
বযেবহুে। এবং আপর্ার পবরবার আলে  ারা এই ববকল্পগুলোর সুববধ্া বর্লি পালর র্া কারণ 
অ্থননর্বিকভালব িারা এগুলোর সামথনয রালখ র্া। এটি ধ্ষনণ ঘরাধ্মূেক বযবরস্থালক ববসৃ্তি কলর, এটি 
পাবরবাবরক সবহংস আশ্রলের প্রলোজর্ীেিালক ববসৃ্তি কলর, বশশু ঘসবার জর্য িহববে 26 বববেের্ 
মাবকন র্ ডোলর বৃবি কলর।  
  
বন্দলুকর ঘক্ষলে, আমরা ঘরড িযাগ (Red Flag) আইর্ পাস কলরবে, বাম্প িক (bump stock) 
বর্বষি কলরবে, একটি বন্দকু ঘকর্ার জর্য অ্লপক্ষমার্ সমে বাবড়লে বেলেবে। অ্বকাঠালমার ঘক্ষলে, 
আমরা ইলিামলধ্যই, আমরা আলমবরকা  কু্তরালের সবলচলে আগ্রাসী 100 বববেের্ মাবকন র্ ডোলরর 
অ্বকাঠালমাগি কমনসূবচলি রলেবে, সমগ্র ঘিলের প্রকল্পগুলো পুর্ঃবর্মনাণ কলর এবং প্রকৃিপলক্ষ িাই 
করা হলে। আমরা এই বালজলে এটি 150 বববেের্ মাবকন র্ ডোলর বাড়ালি  াবে। ঘেলশর 
শীষনস্থার্ীে অ্বকাঠালমাগি বববর্লোগ।  
  
আমরা MTA সম্পলকন  কথা বলেবে। আবম বর্উ ইেলকন  একটি ঘপ্রলজলন্টশর্ বেলেবেোম এবং আবম 
বলেবেোম এটির েটুি বেক রলেলে। এটি হলে M&M (management and money), বযবস্থাপর্া ও 
অ্থন। MTA এর জর্য আবম বর্উ ইেকন বাসীলের কালে আরও অ্র্থ চাইবে র্া  বে র্া আবম জাবর্ 
ঘ  MTA-ঘি একটি উিম বযবস্থাপর্া পিবি রলেলে। এবং এটি উভেটিই কলর। আবম আমার প্রথম 
ঘপ্রলজলন্টশলর্ 12 টি অ্পবরহা ন বযবস্থাপর্া সংস্কালরর ববষলে পবরকল্পর্া কলরবে। এই বালজলের মলধ্য 
ঘসসব বযবরস্থাপর্া সংস্কালরর 12 টিই অ্ন্তভুন ক্ত আলে। িারা মূেি একটি অ্েশৃয ঘক্ষলে MTA-ঘক 
পুর্গনঠর্ করলব ঘ লহিু রকল োর এটি বিবর কলরলের্। এমর্বক আপবর্ বেলি পালরর্ এটি এটিলক 
পুর্রাে বিবর করলে কারণ রকল োর MTA-ঘক একটি ঘহাবডং ঘকাম্পাবর্লি পবরণি কলরবেলের্। 
বিবর্ শুধ্ু পথৃক কলপনালরশর্ গ্রহণ কলরলের্, বিবর্ এটিলক একটি ঘেোরলহলডর অ্ধ্ীলর্ রালখর্।  া 
অ্লর্ক অ্পবযে, অ্েক্ষিা ও ববভাজর্ বিবর কলরলে।  



 
আমরা আসলে ঘমলট্রাপবেোর্ ট্রােলপােন  এলজবের এক একবেকরণ করলি চলেবে। িারপর আমালের 
একটি অ্থনােলর্র প্রবাহ প্রলোজর্, সবাই কলেশর্ প্রাইবসলের কথা বেবেলের্। আবম একু্ষবর্ একজর্ 
জ্ঞার্ী সাংবাবেলকর সালথ কথা বেোম, সব সাংবাবেকই অ্বশয িালের বর্লজর মি কলর জ্ঞার্ী হর্, 
ব বর্ বর্লেনশ কলরর্ ঘ  সবনপ্রথম কলেশর্ প্রাইবসে সম্বলন্ধ কথা বলেবেলের্ ঘমজর বেন্ডলস এবং 
গভর্নর রকল োলরর। এবং আজ আমরা এো করলি ঘপলরবে। ঘেলশর প্রথম রাে, এবং এটি ববলশ্বর 
বকেু জােগাে সম্পাবেি হলেলে, বসঙ্গাপরু, িকলহাম, েন্ডর্, বকন্তু মাবকন র্  ুক্তরালে ঘকার্ স্থালর্ 
র্ে। এটি একটি ঘকন্দ্রীে বযবসাবেক ঘজো গঠর্ কলর এবং ঘকন্দ্রীে বযবসাবেক ঘজোে ভ্রমলণর জর্য 
এক উচ্চির হার ধ্া ন কলর। এটি কলেশর্ হ্রাস করলি, রাজস্ব বাড়ালি বিবর করা হলেলে, 5 
বববেের্ মাবকন র্ ডোলরর মযার্শর্ েযাক্স ঘথলক রাজস্ব আলস, ইন্টারলর্ে কলরর সুববধ্াটি বর্মূনে কলর, 
 ার অ্থন ইন্টারলর্ে িলের উপর কর ধ্া ন করা  া হলব 5 বববেের্ মাবকন র্ ডোর। এবং িারপলর 
আলস ঘোে,  া MTA পলরর বের শুরু করলব কযাবপোে প্ল্যার্ প্রবিষ্ঠা করার পর এবং আমরা 
জার্লি পারবে ঘ  আমালের কি পবরমাণ িুেলি হলব। বালজেটি ইন্টারলর্ে কলরর সুববধ্ালকও বর্মূনে 
কলর, ঘসই িেগুবেলক এখর্ ববিে কর প্রোর্ করলি হলব  ার পবরমাণ হে 5 বববেের্ মাবকন র্ 
ডোর।  
  
সু্কে এইড সলবনাচ্চ স্তলর ঘপৌাঁোে, এটি 1 বববেের্ মাবকন র্ ডোর ঘববশ, এবং আলরা স্বে, আলরা 
সমিাপূণন। আপবর্ কিগুবে ঘপ্রস কর্ ালরলে উপবস্থি ঘথলকলের্ ঘ খালর্ েবরদ্র সু্কলের জর্য আরও 
অ্থন, েবরদ্র সু্কলের জর্য আরও অ্থন কথাটি শুলর্লের্? আপবর্ কি েগ বেলখলের্, কিগুবে বর্বন্ধ 
বেলখলের্? এবং আমরা আসলে এর সম্পলকন  আসলে বক কলরবে? আমরা সু্কে ঘজোগুবের অ্থনাের্ 
কবর। সু্কে র্ে, সু্কে ঘজো। এবং আমরা বকভালব িহববে ববিরণ করলি হলব িা বর্ধ্নারণ করা 
সু্কে ঘজো র উপর ঘেলড় বেলেবে। এবং স্বেিার সূে ঘথলক আমরা  া জার্লি পাবর িা হে সু্কে 
ঘজোগুবে েবরদ্র ববেযােেগুবেলক ঘববশ অ্থন বেবেে র্া। এই বালজে বলে েবরদ্র ববেযােেগুবেলক 
ঘজোর িারা অ্থনােলর্র েবৃষ্ট্লকাণ ঘথলক অ্বশযই অ্গ্রাবধ্কার ঘেওো উবচি। এবং িালের অ্বশযই 
িালের ঘজোর মলধ্য সু্কেগুবেলক কিো অ্থনাের্ কলরলে িা প্রকাশ করলি হলব। অ্িএব, এটি 
আসলে আমরা আলগ  া কলরবে িার ঘচলে ববলশষভালব েবরদ্র সু্কে জর্য আলরা অ্লর্ক ঘববশ কাজ 
কলর। এখর্ প নন্ত  ুবক্তটি এক্সবহে সবার জর্য আরও ঘববশ অ্থন, িলব  বে সবার জর্য ঘববশ অ্থন 
হে িাহলে আপবর্ সমৃি সু্কে ঘজোসমূহলক আলরা ঘববশ অ্থন প্রোর্ করলের্  া িালের প্রলোজর্ 
ঘর্ই।  খর্ অ্গ্রাবধ্কার সব সমে েবরদ্র সু্কে ঘজোগুবের অ্থনাের্ ঘক ঘেওো হলেলে, িখর্ িা 
ঘকর্ বলের্বর্, ঘকর্, বলের্বর্ েবরদ্র সু্কেগুবেলক অ্গ্রাবধ্কার ঘেওো হলব? কারণ রাজনর্বিকভালব 
ঘসো কঠির্। প্রবিবর্বধ্রা বর্বিি করলি চার্ ঘ  িারা প্রবিটি সু্কলের জর্য ঘ র্ অ্থন আর্লি 
পালরর্। আপবর্  বে আমার মলিা েবরদ্র সু্কলের অ্থনাের্ করাে ববশ্বাস কলরর্ িাহলে িা বেুর্ এবং 
করুর্।  
  
ঐবিহাবসক ঘ ৌজোবর ববচার সংস্কার, অ্বভ ুক্তলের 90 শিাংশ ঘজলেই থাকলব। আপবর্ একটি 
জীবর্ পবরবিন র্কারী বযবস্থার কথা বেলি চার্, মার্ুলষর জর্য প্রকৃি জীবর্ সম্পলকন  কথা বেলি 
চার্। এরা হে ঘসই সব মার্ুষ  ালের বর্উ ইেকন  বসটির বরকাসন আইেযালন্ড পাঠালর্া হলিা। 
আপর্ালক বরকাসন আইেযালন্ড  বে পাঠালর্া হে, ঘসটি একটি জীবর্ পবরবিন র্কারী অ্বভজ্ঞিা হলি 
পালর, বকন্তু কখর্ও ভালোর জর্য র্ে। এই ঘ ৌজোবর ববচার সংস্কার বলে র্গে অ্লথনর জাবমর্ 
বর্মূনে করুর্,  ার অ্থন র্গে এবং সম্পে র্যালের বেবে বহলসলব বযবভ্রি হলি পালর র্া। র্যাে 



বযবস্থা কখর্ই বলেবর্ 'এবং িারপলর আমরা বর্ধ্নারণ করলবা ঘক ঘক বাবড় ঘ লি পালর এবং কালক 
বরকালসন বলস থাকলি হলব, ঘক কি অ্থন িুেলি পালর িার উপর বর্ভন র কলর।' ঘসো র্যাে বেে 
র্া। এটি ঘসই বজবর্সটি বর্মূনে কলর। আমরা সবহংস অ্পরাধ্গুবে বর্লে কাজ কবরবর্, ঘজগুবে 
সংখযার বহলসলব সংখযাে ু গণয করা  াে, এবং এটি এমর্ বকেু  ার উপর আমরা কাজ করা 
চাবেলে  ালবা।  
  
দ্রুি ববচার সংস্কার, আববষ্কার সংস্কার, আমরা বিম অ্যাক্ট (DREAM Act) পাস কলরবে, আমরা 
2040 সালের মলধ্য 100% কাবনর্ মুক্ত হলি ঘেলশর সব ঘচলে আিমর্াত্মক, সাহসী বর্লেন বশকা বগ্রর্ 
বর্উ বডে (Green New Deal) পাস কলরবে।  
  
প্ল্াবিলকর বযালগর উপর বর্লষধ্াজ্ঞা জারী হওোে আবম খুবই আর্বন্দি, এটি েী নকাে ববেবম্বি 
বেে, আপবর্ এই ঘিলের শহুলর এোকার মধ্য বেলে  ার্, আপবর্ বকেু উদ্ভে বিসমাস অ্েঙ্কালরর 
মলিা গাে ঘথলক ঝুেন্ত প্ল্াবিলকর বযাগ ঘেখলি পার্। আপবর্ এই ঘিে জলুড় সবনে জেপলথ 
প্ল্াবিলকর বযাগ ঘেখলি পার্। আবম মহাসাগলর 40 মাইে েলূর মাে ধ্রবেোম এবং ভাসমার্ এই 
প্ল্াবিলকর বযাগগুবের এক কুচকাওোজ ঘেখলি পাই। ঘকার্ প্রলোজর্ বেে র্া, আমরা এই কাজটি 
করার ঘচষ্ট্া করবেোম এবং আমরা এটি করলি ঘপলরবে।  
  
এর্ভােরর্লমন্টাে ঘপ্রালেকশর্  ালন্ডর (Environmental Protection Fund, EPF) জর্য 300 
বমবেের্ ডোর এবং বযাগ ব , কাগলজর বযাগ ব লের 3 ঘসন্ট EPF এর কালে  াে  া EPF এর 
জর্য এক বড় ববৃি। আমরা বর্রাপে পার্ীে পাবর্র কথা বলেবে, আমরা অ্বিবরক্ত 500 বমবেের্ 
ডোর প্রোর্ করবে, এটি এখর্ একটি 3 বববেের্ মাবকন র্ ডোর বববর্লোগ।  
  
গণিলন্ত্রর উন্নবি, আমরা একটি রােীে বর্বনাচলর্র েুটির বের্ আলে। সবাই বির্  ন্টার োড় পালব, 
ঘভাে ঘেবার জর্য ঘবির্সহ সমে োড় ঘেওো হলব। আপলিে বর্বনাচর্ শুরুর উপর বর্লষধ্াজ্ঞা 
বর্মূনে করা। ঘকার্ অ্দু্ভি কারলণ, বর্উ ইেকন  একই সমে বা র্মর্ীেিার সালথ ঘভাে বেলি পালরবর্ 
 া ডাউর্লিে ঘপলরলে। িাড়ািাবড় ঘভালের জর্য কাউবন্টগুবেলক 10 বমবেের্ মাবকন র্ ডোর প্রোর্ 
করা হলে। ঘ ডালরে এবং ঘিে বর্বনাচলর্র মলধ্য আমরা সমিেসাধ্র্ কলরবে। আমরা 
অ্প্রাপ্তবেস্কলের জর্য প্রাক-বর্ববন্ধকরণ, বর্ববন্ধকরলণর সবনজর্ীর্ স্থার্ান্তকরণ, ঘমইে িারা 
অ্জহুািববহীর্ অ্র্ুপবস্থি ঘভােোর্, একই বেলর্ বর্বন্ধীকরণ করার অ্র্ুমবি বেবে। সিুরাং, এটি 
অ্লর্ক ঘববশ সহজ হলব এবং আশা কবর আমরা অ্লর্ক ঘববশ ঘভাোলরর অ্ংশগ্রহণ পালবা।  
  
আমরা LLC েপুলহাে বন্ধ কলরবে, এবং জর্সাধ্ারলণর অ্থনাের্ একটি জািীে মলডে। আবম ববশ্বাস 
কবর আমালের জর্সাধ্ারলণর অ্থনাের্ বযবস্থাটি মাবকন র্  ুক্তরালের ঘসরা হলব। ইবিমলধ্যই 
জর্সাধ্ারলণর অ্থনাের্ কলরলে এমর্ পাাঁচ বা েেটি অ্র্যার্য রাজয রলেলে, আমরা জর্সাধ্ারলণর 
অ্থনাের্ কলরলে এমর্ সবনবৃহৎ রাজয হব। আমরা ঘসই বসলিলমর জর্য 100 বমবেের্ মাবকন র্ ডোর 
ঘজাগার কলরবে। বডলসম্বলর কবমশর্ একটি বাধ্যবাধ্কিাপূণন বসলিম বর্লে আসলব,  বে র্া আইর্সভা 
এমর্ এক আইর্ পাস কলর  া ঘসই বযবস্থালক রে কলর বা ঘসই ঘসটিলক পবরবিন র্ কলর। অ্িএব 
বেলরর ঘশষ র্াগাে আমালের একটি জর্সাধ্ারলণর অ্থনােলর্র মলডে থাকলব।  
  



সংগঠিি শ্রম সুরবক্ষি করা বেে এলজন্ডার 16িম আইলেম। আবম আবার বডলসম্বলরর এলজন্ডাটি 
ঘেখবে  া জাক ঘসই সমে মুখস্থ কলরবেে, কারণ িার পলে ঘস এই েক্ষিা এবং অ্ধ্যবসাে বর্লে 
এলসলে। সুিরাং ঘস জালর্ এটি 16 র্ম্বর, বকন্তু 20 টি আইলেলমর মলধ্য, 16 র্ম্বরটি পাববেক 
ঘসক্টর ইউবর্ের্গুবে রক্ষা করা সম্বলন্ধ বেে। জার্ুলসর সালথ আমরা িাই কবর। 17 র্ম্বর বেে 
সাশ্রেী মূলেযর বাসস্থার্। আমালের কালে 20 বববেের্ মাবকন র্ ডোলরর সাশ্রেী মূলেযর আবাসর্ 
পবরকল্পর্া রলেলে,  া রালজযর ইবিহালস সব ঘচলে বড়।  
  
বর্ নাবিি বশশু আইর্ (Child Victims Act) পাশ করা হলেলে। আলমর্। মাজন  মাবকন , বিবর্ 
আপর্ালের অ্লর্লকর আলগ এখালর্ এলসবেলের্, বকন্তু বিবর্ িার সমলের িুের্াে এবগলে বেলের্। 
বিবর্ একজর্ সংসে সেসয বেলের্ ব বর্ এর জর্য ঘচষ্ট্া কলরলের্, ঘচষ্ট্া কলরলের্, এবং ঘচষ্ট্া 
কলরলের্। এবং বিবর্ সঠিক বেলের্। এবং এটি অ্জন র্ করা হলেবেে এবং এটি  া বলেলে িা হে 
' বে আপবর্ এই সমালজর একটি শবক্তশােী প্রবিষ্ঠার্ও হর্ িাহলেও র্যাে প্রোর্ করা  ালব, এবং 
র্যােববচার করা হলব।'  
  
ঘেসববোর্, ঘগ, বাইলসক্সেুাে, ট্রােলজন্ডার, ট্রােলসক্সেুাে, কুইোর (LGBTQ) সম্প্রোেলক রক্ষা 
করার জর্য আমরা ঘজন্ডার এক্সলপ্রশর্ র্র্-বডবিবমলর্শর্ অ্যাক্ট (Gender Expression Non-
Discrimination Act, GENDA) পাস কলরবে এবং সাববনকভালব আবথনক োবেত্ব বজাে ঘরলখ আমরা 
এটি কলরবে। এটি একটি 2 শিাংশ খরচ বৃবি, আমরা এখর্ এই রালজয খরচ িমাগি র্ে বের 
ধ্লর বর্েন্ত্রণ কলরবে, এবং আমরা অ্থননর্বিক উন্নেলর্ এর  ো ে ঘেখলি পাই। এই রালজয এখর্ 
আলগর ঘচলে অ্লর্ক ঘববশ ঘবসরকাবর খালির চাকবর ববেযমার্, আলগর ঘচলে অ্লর্ক ঘববশ 
ঘবসরকাবর খালির চাকবর এখর্ ববেযমার্। বাস, এই, বাকয ঘশষ।  
  
র্বম বার, ধ্ারাবাবহকভালব সমেমি বাবষনক বালজে। এখর্ও আলরা অ্লর্ক বকেু করার আলে,  লর 
বকেু মার্ুলষর বসবর্বসজলমর কথা মলর্ ঘরলখ। বডলসম্বলর ঘ  20 টি আইলেলমর আমরা বস্থর কবর 
িার মলধ্য ঘকার্টি আমরা কবরবর্? আমরা গবেকালক আইর্সম্মি কলরবে, প্রাপ্তবেস্করা গবেকা 
বযবহার কলরর্। রাজনর্বিক ইো আলে, আবম ববশ্বাস কবর আমরা এো করলি পারব। এমর্ একটি 
ঘপ্রাগ্রালমর বর্লে আসা জটিে  া এটি কলর এবং জর্সাধ্ারলণর বর্রাপিা রক্ষা কলর এবং মূেয প্রোর্ 
কলরলে এমর্ সমাজগুবের অ্থননর্বিক ক্ষমিাের্ কলর। এবং এটি করার ঘসরা উপাে বালজলের 
ঘেৌলড় র্ে। এবং ঘসো র্িুর্ বকেুই র্ে, আমরা ঘবশ বকেু সপ্তাহ ধ্লর এটি বর্লে কথা বেবে। 
বকন্তু িাবেকাে ঘসটি একমাে আইলেম ঘ ো বর্লে আমরা এখর্ও বকেু করলি পাবরবর্।  
  
আমালের এখর্ও ভাড়া প্রববধ্ার্গুবে করলি হলব, আমরা প্রচবেি মজবুর আইর্, িথাকবথি গণপূিন  
ববেটি হাের্াগাে করলি চাই। বকন্তু, আবম এই  লর বলসবে, আবম কলেক ডজর্ মাইলিাল ালর্র 
সামলর্ ঘথলকবে, এবং আবম বলেবে এই বালজলে বর্বেনষ্ট্ বকেু অ্গ্রাবধ্কার আলে। এবং হযাাঁ, আমরা 
সমে মি একটি বালজে করলি ঘচলেবেোম, বকন্তু আমরা একটি ভাে বালজে ঘচলেবেোম। এবং 
আমরা বলেবে এইভালব আমরা ভাে বালজে সংজ্ঞাবেি কবর। এটি গবণি, এবং এর সংখযাগুবে 
সঠিকভালব ঘ াগ হওো প্রলোজর্, এবং এটি একটি বিসমালসর চাবহোর িাবেকা হলি পালর র্া  া 
রাজযলক ঘেউবেো কলর ঘেে। এই সংখযাগুবে, বশক্ষার অ্থনাের্ আমরা ঠিক  া প্রস্তাব কলরবে, িাই।  
  



এটি একটি বাস্তব আবথনক অ্খণ্ডিা সহ বালজে। আবম বলেবেোম আমালের কলেশর্ প্রাইবসং করলি 
হলব। আমরা িা কলরবে। আমালের ঘ ৌজোবর ববচার সংস্কার করলি হলেবেে  া করা কঠির্ বেে। 
আবম সংসে সেসয েযাবট্রস ওোকারলক অ্বভর্ন্দর্ জার্ালি চাই, ব বর্ সবিযই খুব সহােক এবং খুব 
গঠর্মূেক বেলের্, এবং চাপা উলিজর্াগুবে বুঝলি ঘপলরবেলের্ এবং সমস্ত প্রবিো জলুড় খুব সহােক 
বেলের্। আমালের স্থােী সম্পবি কলরর এক উচ্চসীমার প্রলোজর্ বেে, ঘসটিও ববিবকন ি বেে, এবং 
অ্লর্ক ঘোক এটি করলি সম্মি হর্ র্া। বকন্তু শহলরর বাইলর থাকা মার্ুলষর জর্য এটি অ্পবরহা ন 
 ারা ঘসই করটি প্রোর্ কলরর্,  থা সম্পবি কর। িারা স্নােববক চালপ আলের্ কারণ িালের 
সম্পবি কর হেি ঘ ডালরে সরকার এবং সলল্টর (State And Local tax, SALT) কারলণ ঘবলড় 
ঘ লি পালর। এটি িালের বো অ্পবরহা ন বেে ঘ  আপর্ার সম্পবি করগুবে অ্ন্তি রালজযর বেক 
ঘথলক বর্েন্ত্রলণ আলে।  
  
এবং আমরা ববে ঘ  আমালের একটি পাববেক  াইর্াে বসলিম েরকার, আমরা এটি সম্পলকন  
 লথষ্ট্ সমে ধ্লর কথা বেবে, এবার করার সমে হলেলে। এবং আমরা িা কলরবে। সব ঘচলে বড় 
কথা, সরকার কাজ কলর। এটি একটি সাহসী, আিমণাত্মক, কঠির্ কমনসূচী বেে। আমরা এক বা 
েটুি বড় বজবর্স আলে এমর্ কমনসচূী আলগ কলরবে। এবং আমরা এক বা েটুি বড় বজবর্স পাওোর 
জর্য েবৃষ্ট্ বর্বি কলরবে। বববালহর ঘক্ষলে সমিা, 15 ডোর র্যূর্িম মজবুর। এলি পাাঁচ বা েেটি 
বড়, কঠির্ েী নলমোেী সমসযা রলেলে  ার ঘমাকাববো করলি হলেবেে এবং এটি িালের সালথ একটি 
আবথনকভালব োেবি উপালে মকাববো কলর। অ্গ্রগবিশীেিার বেক ঘথলক এটি একটি ঘর্িৃস্থার্ীে 
রাজয। আমরা ঘসটি প্রবিষ্ঠা কলরবে। আবম ববশ্বাস কবর এই পবরকল্পর্ার সালথ আমরা অ্বভর্বত্ব, 
এবং বর্মনাণ, এবং সংস্কালরর ঘক্ষলেও জাবিলক ঘর্িৃত্ব বেই।  
  
এবং আবম ববধ্ার্সভাে আমার সহকমীকলের ধ্র্যবাে জার্ালি চাই আবার  ালের ঘর্িৃত্ব বেলেলের্ 
বিকার কােন ঘহবি এবং বসলর্লের ঘর্িা অ্যাবন্ড্রো িুোেন -কাবজে। এটি সহজ কাজ বেে র্া। এটি 
কঠির্ বেে। সংজ্ঞা িারা বকন্তু শক্তগুবে ঘবশী ভাে হে। কঠির্ ববষেগুবে পাশ কাটিলে  াওো 
সহজ। এটি ঘসাজা। এবং এই কারলণ এগুবে কঠির্ ববষে। ঘ লহিু ঘসগুবে বেলরর পর বের, 
বেলরর পর বের সবরলে রাখা হলেলে। ঘকর্? কারণ ঘকউ ঘসগুবে সামোলি চােবর্। কারণ ঘসগুবে 
ববিবকন ি এবং কঠির্ বেে। হযাাঁ, আমরা এখালর্ কলঠার বজবর্সগুবে করলি এলসবে, কারণ ঘসইগুবেই 
অ্জন র্ করলি হলব। MTA-র সংস্কার। কলেশর্ প্রাইবসং করুর্। অ্পরাধ্মূেক র্যােববচার বযবস্থার 
সংস্কার করুর্। বের পর বের, বরকালসন ঘ  েেুনশা চলেলে িা ঘেখুর্। এবং ঘকউ ঘকার্ কালজর 
কাজ করলের্ র্া। এটি ঘশষ করুর্। ঘমরামি করুর্। আমরা ঘসোই করবে।  
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