
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/12/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
যবি আপবর্ দিম্বে র্া থাম্বকর্: বর্উইয়কন  দেইবল বর্উম্বে (NEW YORK DAILY NEWS) গভর্নর 
কুওম্বমার মতামত: বর্উইয়কন  এিং আম্বমবরকা িোপী প্রগবতেীলম্বির িরুিস্থা: দেম্বমাক্রাটম্বির 

অিেেই প্রবতশ্রুবত প্রিাম্বর্র দেম্বয় ফলাফল ততবরর প্রবত আরও মম্বর্াম্বযাগী হম্বত হম্বি  
  
  
নিউইয়র্ক  ডেইনি নিউজ গভিকর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমার নিউইয়র্ক  এবং আমমনরর্া জমু়ে 
ডেমমাক্রাটমের প্রনি বাগা়েম্বমরর ডেময় ফিাফি তিনরর প্রনি আরও মমিানিমবশ র্রার আহ্বাি 
সম্বনিি প্রগনিশীিিা সম্পনর্ক ি এর্টি মিামি প্রর্াশ র্মরমে  
  
উপ-সম্পাের্ীয়টি নিমে পাওয়া যামব এবং এখামি অ্িিাইমি ডেখা যামব।  
  
এ মামসর ডগা়োর নেমর্ ডেইনি নিউজ সম্পাের্ীয় ডবােক  নিমখনেি ডয, "বাম নেমর্ োনির্ ভুি 
পেমেপ" এর র্ারমে গুরুত্বপূেক প্রগনিশীি অ্গ্রানির্ার নরর্াসক আইিযান্ড বন্ধ র্রার পনরর্ল্পিার 
সবকিাশ ঘমট ডযমি পামর।  
  
আনম মমি র্নর ডয, নরর্াসক আইিযান্ড প্রনিস্থাপি সংক্রান্ত নবপযকয় এর্টি বৃহত্তর সমসযার 
প্রিীর্স্বরুপ যা েিমাি ডেমমামক্রটির্ ডপ্রনসমেনিয়াি প্রাইমানর প্রনিমযানগিায় উন্মুক্তভামব আমিােিা 
র্রা উনেি। প্রগনিশীি হওয়া বিমি র্ী বুঝায়? এটি এর্টি ডিমবি যা এখি সবাই বযবহার 
র্মর, নর্ন্তু নর্ভামব আমরা সনিযর্ার প্রগনিশীিিামর্ সংজ্ঞানয়ি র্রব?  
  
শব্দটি নর্ বাগা়েম্বর বা ফিাফি, প্রিীর্গি অ্বস্থা বা িাৎপযক, রাজিীনি বা িীনি দ্বারা 
সংজ্ঞানয়ি র্রা হয়?  
  
প্রনিশ্রুনি এবং নবপমের উোহরে সহমযামগ নিউইয়র্ক  প্রগনিশীিিামর্ বযাখযা র্মর।  
  
নরর্াসক আইিযান্ড হি এর্টি জািীয় র্িঙ্ক। পাাঁে বের আমগ ডফোমরি সরর্ার িাগনরর্ অ্নির্ার 
সংক্রান্ত এর্টি মামিা শুরু র্মর। োর বের আমগ ডমাট জিসংখযা র্নমময় আিা এবং নবেযমাি 
র্ারাগারমর্ োরটি িিুি ডোট র্ারাগার নেময় প্রনিস্থাপমির প্রস্তাব র্মর এর্টি অ্িুনমি প্রগনিশীি 
পনরর্ল্পিা ডঘাষো র্রা হয় যা 10 বেমরর মমিয সম্পন্ন র্রা হমব।  
  
10 বেমরর পনরর্ল্পিা - ডয সমময়র মমিয বিক মামি নিবকানেি সমস্ত র্মকর্িক ার োনয়মত্বর ডময়াে 
ডশষ হময় যামব - যামর্ অ্ন্তি সমেহজির্ বিা যায়। এই পনরর্ল্পিায় শহর জমু়ে এর্ানির্ 
র্ারাগামরর প্রস্তাব র্রা হয়, যা িারোগিভামব আর্ষকেীয় হমিও রাজনিনির্ভামব নেি অ্ভাবিীয়।  

https://www.nydailynews.com/opinion/ny-oped-the-progressive-predicament-20190712-xgddltyf2jgv7cgdgvtrii5mlq-story.html


 

 

  
নর্েুটা নবস্ময়র্র: এই পনরর্ল্পিা স্থনগি র্রা হময়মে এবং নরর্াসক ভীনি অ্বযাহি রময়মে।  
  
আমরর্টি উোহরে: নিউইয়র্ক  শহর হি প্রগনিশীি স্থাি (capitol), নর্ন্তু বিক মামি গৃহহীিিার 
অ্বস্থা রুনে নজনিয়ানি (Rudy Giuliani) এবং মাইমর্ি ব্লুমবাগক (Michael Bloomberg) এর 
নরপাবনির্াি ও স্বিন্ত্র প্রশাসমির অ্িীমি ডযমি নেি িার ডেময় খারাপ।  
  
অ্পর নেমর্, এখাির্ার আইি পনরষে হি ডেমশর অ্িযিম প্রগনিশীি, িমব আমরা এখিও সমৃদ্ধ 
নেসনিক্টগুমিার জিয এর্সামে িহনবি িা বান়েময় আমামের শীষক সামানজর্ িযায়নবোর এবং 
িযাযযিার অ্গ্রানির্ার েনরদ্র সু্কি নেসনিক্টগুমিার জিয িহনবি বৃনদ্ধ র্রনে িা।  
  
প্রগনিশীিরা সবাই সাশ্রয়ী বাসস্থামির প্রময়াজিীয়িা অ্িুভব র্মর, অ্েে িারা নিউইয়র্ক  নসটি 
আবাসি র্িৃক পমের (New York City Housing Authority, NYCHA)অ্মযাগযিামর্ বেমরর পর 
বের িমর সহয র্মরমে, ডযখামি নশশুমের জিয উষ্ণিা নেি িা এবং িারা ডর্ামিা সঙ্গি সমািাি 
ো়োই সীসার নবষাক্তিার সংস্পমশক নেি।  
  
এর্মাত্র প্রনিনক্রয়া হি ভঙ্গরু বযবস্থার জিয আরও অ্েক োনব র্রা। ভঙ্গরু আমিািন্ত্রমর্ সংমশািি 
র্রার মি সমনিি প্রগনিশীি প্রনিনক্রয়া এবং আরও গুরুত্বপূেক েূ়োন্ত পেমেপ ডর্াোয়?  
  
এসব গুরুির বযেকিার সািারে পনরেনি - নরর্াসক, েনরদ্র সু্কি, NYCHA - অ্বশযই: েনরদ্র, 
েমিাহীি সংখযািঘু এবং ডমৌনির্ িাগনরর্ অ্নির্ামরর িঙ্ঘি। এগুমিা সমািাি র্রাটাই হওয়া 
উনেি সনিযর্ামরর প্রগনিশীি র্মকসনূের নভনত্ত, ডযখামি এখমিা ম্লাি অ্বস্থা অ্বযাহি রময়মে।  
  
নিউইয়র্ক  ডর্বি আিনুির্ সমময়র নর্েু প্রুনিশীিিার ত্রুটিই নিমেকশ র্মর িা; বরং ইনিবাের্ 
প্রগনিশীি র্মকসনূেরও অ্ঙ্গীর্ার র্মর।  
  
আমার বাবা বিমিি, "এমি িয় ডয িীনিমািা সম্পনর্ক ি র্ো ভাি শুিায়, বরং িীনিমািার 
র্োই ভাি।" এর মমিয রময়মে অ্েকিীনির নবর্াশ সািি এবং ডবর্ারত্ব অ্মিকমর্ িানমময় আিার 
পাশাপানশ িূিযিম মজনুর বৃনদ্ধ, অ্িয ডয ডর্ামিা অ্ঙ্গরামজযর ডেময় আরও ডবনশ িিুি অ্বর্াঠামমা 
নিমকাে, মিযনবমত্তর জিয পাবনির্ র্মিমজর নশোোি, ডয ডর্ামিা অ্ঙ্গরাজয প্রশাসমির ডেময় ডবনশ 
র্ারাগার বন্ধ র্রা এবং নশো, োর্নরর প্রনশেে ও র্ারাবনেমত্বর নবর্মল্পর জিয অ্েকায়ি বৃনদ্ধ 
র্রা।  
  
সনিযর্ার প্রগনিশীিরা উপিনি র্মর ডয, সঠির্ র্াজ সম্পােমি বযেক হমি বা ভ্রান্ত, অ্িবগি বা 
অ্-র্ামযকাপমযাগী অ্গ্রানির্ার নিময় অ্গ্রসর হমি আমরা সরর্ারমর্ অ্মযাগয বমি প্রনিপন্ন র্রব, যা 
নরপাবনির্ািমের সঠির্ বমি প্রমাে র্রমব এবং আমারা গুরুত্বপূেক জি-সমেকি হানরময় ডফিব যা 
অ্জক ি র্রা প্রময়াজি।  
  



 

 

ডেমমামক্রটির্ পাটিক র বিক মাি বযেকিা উচ্চার্াঙ্ক্ষার িয়, বরং মািুমষর জীবিযাত্রায় িারাবানহর্ভামব 
অ্েকপূেক অ্গ্রগনি সািমি বযেকিার বনহিঃপ্রর্াশ।  
  
ডেমমাক্রাট নহসামব আমরা সবাই সরর্ারমর্ মঙ্গমির পমের এর্টি শনক্ত নহসামব নবশ্বাস র্নর - যা 
হমব এর্ মহাি সমিানবিাির্ারী এবং িযাযয সমামজ আবশযর্ ভূনমর্া পািির্ারী। নরপাবনির্ািরা 
ডোট সরর্ামর নবশ্বাসী - যা িূযিিম ডসবা সরবরাহ র্রমব, আর বানর্টা ডবসরর্ানর খামির 
উপর ডেম়ে ডেমব।  
  
নর্ন্তু অ্মিমর্ই বুঝমি পামর িা ডয, ডেমমাক্রাটমের বযেকিা ডেমর্ই নরপাবনির্ািমের জ্বািানির 
ডজাগা়ে হয়।  
  
আজ 2020 সামির প্রমিযর্ ডপ্রনসমেন্ট প্রােী আরও অ্েকনিনির্ সুমযাগ, ডশ্রয়ির জিনশো, সাশ্রয়ী 
স্বাস্থয পনরেযকা ইিযানে অ্নভন্ন ডমৌনির্ "প্রগনিশীি" িমেযর র্ো বিমেি। আমার র্ামে আরও 
গুরুত্বপূেক হি, নর্ভামব আমরা এই িেয অ্জক ি র্রব এবং র্ার িা সম্পন্ন র্রার ডযাগযিা 
সেমিা রময়মে।  
  
প্রনিশ্রুনি প্রোি র্রার সেমিার সামে িয়, বরং িা বাস্তবায়ি র্রার সেমিার সামেই 
প্রগনিশীিিা সম্পনর্ক ি।  
  
এই পােকর্য বিক মামির টুইটার সংিামপর জিয খবু সূক্ষ্ম হমি পামর, িমব এটাই সমস্ত পনরবিক ি 
সূনেি র্মর। নর্ভামব আমরা ডর্ামিা সনিযর্ার প্রগনিশীিমর্ সঙ্গানয়ি র্রব ডসটাই আমামের 
নিবকােিী, এবং আরও যা গুরুত্বপূেক িা হি শাসি সংনিষ্ট সাফিয নিিকারে র্রমব।  
  
কুওমমা হমিি নিউ ইয়মর্ক র গভিকর।  
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