
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/17/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা প্রথম 100 বিম্বর্র এম্বেন্ডা - 2019 র্োয়বিচার এম্বেন্ডা (2019 JUSTICE 

AGENDA) উম্বমাবচত করম্বলর্  

  

ওয়াবেিংটর্ থথম্বক বর্উ ইয়কন  থেম্বটর স্বাধীর্তা থ াষণা  
  

  

নিউ ইয়র্ক  স্টেটের প্রনি স্টেডাটরল সরর্াটরর আক্রমটের মুটে, গভিকর অ্যানু্ড্র এম. কুওটমা আজটর্ িার 2019 

িযায়নিচার এটজন্ডা উটমাচি র্রটলি, নিধািসভাটর্ আগামী অ্নধটিশটির প্রথম 100 নিটির পিটেপ নিটয় 

িাগািা নিটলি। গভিকটরর এটজন্ডাটি সিার জিয পূেক ও সিয িযায়নিচার স্টেমি অ্থকনিনির্, সামানজর্ ও িেক 
সংক্রান্ত িযায়নিচার নিনিি র্রার জিয স্টিশ নর্ছু উচ্চানভলাষী প্রস্তাটির এর্টি সমন্বয়।  

  

রুজটভল্ট ইিনেটিউটে আটয়ানজি এর্টি ভাষটে গভিকর কুওটমা এটজন্ডাটি স্ট াষো র্টরি। এই িছর, স্টিটশর 

সিকিৃহৎ সামানজর্ সংর্টের মুটোমুনে হটয় এিং স্টেডাটরল সরর্ার েেি িহু প্রজটমর অ্গ্রগনি িানিল র্রটি 

চাটে, গভিকর কুওটমা ঐনিহয স্টভটে স্টেে অ্ি িয স্টেটের অ্টপো িা র্টর 2018 সাটলর নডটসম্বর মাটস িার 

আইনি এটজন্ডা স্টপশ র্রটলি োটি নিধািসভা এই শীষক অ্গ্রানধর্ারপ্রাপ্ত িযাপাটর র্াজ শুরু র্রটি পাটর।  

  

“এই এটজন্ডাটি স্টহার্ নিউ ইয়টর্ক র স্বাধীিিার স্ট াষো। আমরা স্টেডাটরল সরর্াটরর পনলনস স্টথটর্ স্বাধীিিা 
স্ট াষো র্রনছ। আমরা জািীয়িািাি, এিং িেকিাি, এিং নিশৃঙ্খলা, এিং নিটিশািঙ্ক, এিং স্ত্রী-নিটেষ, এিং 
বিষময, এিং এই ওয়ানশংেি প্রশাসটির অ্িিরে স্টথটর্ নিটজটির নিনেন্ন র্রনছ”, গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলম্বের্। “আমরা উচ্চর্টে জানহর র্রনছ স্টে স্টেডাটরল সরর্াটরর পনলনস শুধু পিাৎিিী িয়, িরং নিউ 

ইয়টর্ক র মূলযটিাটধর সাটথ স্টিমািাি, আমরা এটিটর্ আটমনরর্াি-িয় (un-American) নহটসটি স্ট াষো 
র্রনছ। নিউ ইয়টর্ক র সনিযর্াটরর গেিন্ত্র স্টেরাটিার জিয, সুনিচার, অ্গ্রগনি ও গিক পুিরুদ্ধার র্রার জিয 
এই উচ্চানভলাষী প্রগনিশীল এটজন্ডাটি পাশ র্রা স্টহার্।”  

  

20-িোর মটধয রটয়টছেঃ  
  

একটি প্রগবতেীল কর িেিস্থা বর্বিত করাাঃ েনিও স্টেডাটরল সরর্ার র্টপকাটরশি ও ধিীটির র্র র্িক টি 

অ্গ্রানধর্ার স্টিয়, গভিকর কুওটমা এর্টি সুষম, প্রগনিশীল র্র িযিস্থায় নিশ্বাস র্টরি স্টেোটি িাগনরর্রা 
িাটির সামথকয অ্িেুায়ী র্র প্রিাি র্টর। গভিকর স্টেটের প্রগনিশীল আয়র্র িজায় রােটিি এর্জি 

নমনলয়নিয়ার এর র্র নিটয় এিং পিাৎমেুী স্থািীয় সম্পি র্র 2% এ আেটর্ রাো হটি।  

  

মধেবিত্তম্বির কর কতন র্ এিিং একইসাম্বথ SALT রি করার ের্ে লড়াইাঃ স্টেে এিং স্থািীয় র্র (State 

and Local Tax, SALT) নিটয়াটগর স্টেটে স্টেডাটরল সরর্াটরর িীনি নিউ ইয়র্ক টর্ লেযিস্তু র্টর এর্টি 

সাং ানির্ েনির্র আক্রমে ো নিউ ইয়র্ক িাসীর র্র িৃনদ্ধ র্টর এিং আিাসটির মূলয র্নমটয় স্টিয়। গভিকর 



 

 

কুওটমা SALT িীনি রি র্রটি লড়াই চানলটয় োটিি এিং নিউ ইয়টর্ক র মধযনিত্ত পনরিাটরর র্র র্িক ি 

র্রটি থার্টিি।  

  

সাম্বধের মম্বধে মার্সম্পন্ন স্বাস্থেম্বসিা রক্ষা করাাঃ েনিও স্টেডাটরল সরর্ার এিং স্টমৌলিািী নিচারর্ 

সাশ্রয়ী মূটলযর স্বাস্থযটসিার আইিটি (Affordable Care Act) রি র্টর লে লে আটমনরর্ািটির স্বাস্থযটসিা 
স্টর্টড় নিটি চাইটছ, গভিকর কুওটমা নিউ ইয়র্ক িাসীটর্ সুরনেি রাো নিনিি র্রার জিয পিটেপ স্টিটিি। 

গভিকর স্বাস্থয নিনিময়টর্ আইটি পনরেি র্রটি র্াজ র্টর োটিি এিং এটি নিনিি র্রটি চাি স্টে স্টেডাটরল 

স্টেটে োই স্টহার্ িা স্টর্ি, স্টেই অ্িস্থা ইনিমটধয নিিযমাি িার জিয িীমা স্টর্াম্পানিগুনলটর্ অ্থক নিটিই হটি।  

  

প্রের্র্ অবধকার বিবধিদ্ধ করাাঃ েেি িারীটির প্রজিি অ্নধর্াটরর উপর স্টেডাটরল আক্রমে চলটছ 

এমিনর্ সুনপ্রম স্টর্ােক ও স্টরা িিাম ওটয়ড (Roe v. Wade) নেনরটয় স্টিওয়ার হুমনর্ নিটে, গভিকর কুওটমা 
িিুি অ্নধটিশটির প্রথম 30 নিটির মটধয প্রজিি স্বাস্থয আইি (Reproductive Health Act) এিং নিসৃ্তি 

গভক নিটরাধর্ অ্ন্তভুক নির পনরনধ আইি (Comprehensive Contraceptive Coverage Act) পাশ র্রাটি 

লড়াই র্টর োটিি।  

  

বলঙ্গ সমতাম্বক আইম্বর্ পবরণত করাাঃ প্রস্তািিার প্রায় এর্ শির্ পটরও, নিউ ইয়র্ক  স্টেে এেটিা আমাটির 

স্টেটের সংনিধাটি নলেনভনত্তর্ বিষময স্টথটর্ সুরোর জিয সম অ্নধর্ার সংটশাধি পাশ র্রটি পাটর নি। িহু 

িশর্ ধটর হটয় আসা এই ভুলটি সঠির্ র্রটি গভিকর কুওটমা নলেটর্ এর্টি সুরনেি স্টশ্রেী নহটসটি স্টোগ র্রার 

জিয সম অ্নধর্ার সংটশাধি পাশ র্রাটিার িযাপাটর স্টজার নিটিি।  

  

িন্দকু সব িংসতার সাম্বথ লড়াইাঃ সু্কল এ গুনলিষকটের নির্ স্টথটর্ 2018 নছল এেি পেকন্ত আটমনরর্াি 

ইনিহাটসর সিটথটর্ োরাপ িছর। িন্দরু্ নিরাপত্তায় আটরা এর্িার স্টিশটর্ স্টিিৃত্ব নিটি,গভিকর কুওটমা লাল 

পিার্া আইি (Red Flag Law) পাশ, িাম্প ের্ নিনষদ্ধ র্রা এিং িন্দরু্ স্টর্িার পূটিকর অ্টপোর্ালীি 

সময় নিি িৃনদ্ধ র্টর 10 নিি র্রার িযাপাটর র্াজ র্রটিি।  

  

150 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলার মূম্বলের পবরকাঠাম্বমা পবরকল্পর্া শুরাঃ েনিও স্টেডাটরল সরর্ার 

পনরর্াঠাটমা পনরর্ল্পিায় অ্গ্রগনি র্রটি িযথক হটে, গভিকর কুওটমা স্টিটশর শীষকস্থািীয় নিউ ইয়টর্ক র 100 

নিনলয়ি মানর্ক ি ডলার মূটলযর পনরর্াঠাটমা পনরর্ল্পিায় স্টিিৃত্ব নিটিি -- পুটরা স্টেটে িিুি নিমািিন্দর, স্টসিু 

এিং স্টরলটেশি িানিটয় -- অ্নিনরি আটরা 150 নিনলয়ি মানর্ক ি ডলার আমাটির পনরর্াঠাটমাটি নিনিটয়াগ 

র্রটিি োর েটল হাজার হাজার স্টলাটর্র র্মকসংস্থাি হটি।  

  

থমম্বরাপবলটার্ রান্সম্বপাটন  অম্বথাবরটি (Metropolitan Transportation Authority, MTA) এর 

ের্ে অথনায়র্ ও কাঠাম্বমা পরু্গনঠর্ একইসাম্বথ বর্উ ইয়কন  ে ম্বরর িেিসা থেলায় রাবিক উন্নত 

করাাঃ িহু িশটর্র অ্িটহলা এিং িানয়ত্ব অ্গ্রাহয র্রার পর, MTA এর জিয অ্থকায়ি ও পুিেঃসংগঠটির িযাপর্ 

প্রটয়াজি। এর্টি চলমাি অ্থকায়ি িযিস্থা ও র্ােকক্রমটর্ েুি ভাটলাভাটি চালিা র্টর এমি র্াঠাটমার সাহাটেয 
অ্িযনধর্ নভটড়র মূলয পাশ র্টর এিং অ্টথানরটির অ্নি প্রাচীি র্াঠাটমাটর্ স্টেটল সানজটয় এর্টি নিভক রটোগয, 
অ্িযাধুনির্ গে পনরিহি িযিস্থা বিনর র্রার মাধযটম MTA স্টর্ ঠির্ র্রটিি।  

  

বেক্ষায় সমার্ ইকুেইটি বর্বিত করাাঃ গি িছটরর িাটজটে র্ীভাটি স্থািীয় সু্কলগুনলটি িহনিল িণ্টি 

হটয়টছ স্টসই উপাত্ত স্টিোর পর, এটি স্পষ্ট স্টে িাটির সু্কল স্টজলাগুনলটি স্টথটর্ অ্টপোরৃ্ি স্টিনশ গনরি সু্কলগুনল 



 

 

অ্টির্ সময় িহনিটলর িাটির প্রাপয ভাগ পায় িা। গভিকর কুওটমা এমি এর্টি নশো িযিস্থার জিয লড়াই 
র্রটিি স্টেোটি প্রটয়াজি ও িযােযিা অ্িেুায়ী িহনিল িণ্টি র্রা োটি প্রটিযর্ নশশু মািসম্পন্ন নশো পাটে 

িা নিনিি হয়।  

  

স্বপ্ন আইর্ (Dream Act) পাে করাাঃ েনিও স্টেডাটরল সরর্ার িিুি অ্নভিাসীটির নিরুটদ্ধ েুদ্ধ স্ট াষো 
র্টরটছ, নিউ ইয়র্ক  আমাটির অ্নভিাসী র্নমউনিটিসমূটহর পাটশই আটছ। এই িছর, নিউ ইয়র্ক  সিসমটয়র 

জিয স্বপ্ন আইি পাশ র্রটি ো উচ্চ নশোর এমি এর্টি িযিস্থা নিনিি র্রটি ো আমাটির সর্ল নশশুটির 

জিয সম্ভািিার িয়ুার েুটল নিটি।  

  

সিুে র্তুর্ চুবির (Green New Deal) কাে শুর করাাঃ স্টেডাটরল সরর্ার জলিায়ু পনরিিক ি 

অ্স্বীর্ার র্টরই োটে, এমিনর্ িাটির নিটজটির সরর্াটরর বিজ্ঞানির্ প্রনিটিিি অ্গ্রাহয র্রটছ। 

িিায়িটোটগযর নিটর্ ঝুুঁ টর্ এিং িিুি স্টের্সই সিুজ অ্থকিীনি বিনর র্টর নিউ ইয়র্ক  স্টিটশর সি স্টথটর্ 

প্রগনিশীল স্টেে হটয় উঠটি। সিুজ িিুি চুনি নিউ ইয়টর্ক র নিিযুৎটর্ 2040 সাটলর মটধয র্ািকি নিরটপে 

র্রটি এিং স্টেেটর্ িার র্ািকি পিনচহ্ন মুটছ স্টেলার পটথ অ্গ্রসর র্রটি।  

  

সিার ের্ে পবরষ্কার, বর্রাপি খািার পাবর্ বর্বিত করাাঃ নশল্প িজক য আমাটির র্নমউনিটিসমূটহর 

অ্টির্ োিার পানির িযিস্থাটর্ র্লুনষি র্টরটছ, নর্ন্তু রাসায়নির্ পিাথক ও িষূে নিয়ন্ত্রটে স্টেডাটরল পনরটিশ 

রো এটজনি (Environmental Protection Agency) েুিই ধীটর র্াজ র্রটছ। গভিকর কুওটমা আমাটির 

পানি পনরর্াঠাটমাটি নিনিটয়াগ র্রটিি এিং আমাটির সন্তািটির জিয ও িাটির সন্তািটির জিয পানি পনরষ্কার 

র্রটিি।  

  

আমাম্বির গণতন্ত্র উন্নত করাাঃ নিউ ইয়টর্ক র সিার জিয িযায়নিচাটরর প্রগনিশীল পথ চলা অ্িযাহি রােটি 

গভিকর কুওটমা আমাটির গেিন্ত্র রো র্রটিি এিং নিনিি র্রটিি স্টে আমাটির সরর্ার সনিযই আমাটির 

মািষুটির প্রনিনিনধত্ব র্টর। স্টেডাটরল সরর্ার স্টভাোরটির নিিানড়ি র্রার জিয র্াজ র্রটছ, নর্ন্তু গভিকর 

কুওটমা িাগনরর্টিরটর্ গেিানন্ত্রর্ প্রনক্রয়ায় অ্ংশগ্রহে র্রটি উৎসানহি র্টরি িাটির স্টমইল এর মাধযটম 

স্টভাে স্টিওয়ার অ্িমুনি প্রিাি র্টর, সমটয়র পূটিক স্টভাে গ্রহে র্টর, এর্ই নিি স্বয়ংনক্রয় স্টভাোর নিিন্ধি 

প্রনিষ্ঠা র্টর, স্টেডাটরল এিং স্টেে নিিকাচিগুনলর সময় নমনলি র্টর এিং োটি সম্ভািয সিকানধর্ মািুষ 

গেিানন্ত্রর্ প্রনক্রয়ায় অ্ংশ নিটি পাটর উটেটশয নিিকাচি নিিসটর্ রাষ্ট্রীয় ছুটি স্ট াষো র্টর।  

  

গণতাবন্ত্রক িেিস্থায় আস্থা িৃবদ্ধ করাাঃ সরর্ার জিগটের জিয, জিগে নিটয় বিনর এটি নিনিি র্রটি 

গভিকর কুওটমা সি LLC লুপটহাল িন্ধ র্রটিি, র্যাটম্পইটি র্টপকাটরে অ্িিাি িানিল র্রটিি, আমাটির 

র্যাটম্পইি অ্থকায়ি িযিস্থাটর্ স্টেটল সাজাটিি এিং আইিপ্রটেিাটির িানহযর্ উপাজক টির অ্িসাি  োটিি।  

  

পািবলক থসক্টর ইউবর্য়র্ রক্ষা করাাঃ েনিও স্টেডাটরল সরর্ার উভয় সরর্ানর ও স্টিসরর্ানর োটি শ্রম 

আটন্দালটির উপর সিকাত্মর্ আক্রমে চালাটে এিং সংগঠিি ও স্টেৌথভাটি ির র্ষার্নষর অ্নধর্ারটর্ িিুকল 

র্রার স্টচষ্টা র্রটছ, গভিকর কুওটমা নিশ্বাস র্টরি স্টে শ্রম আটন্দালি সামানজর্ িযায়নিচার এিং মধযনিটত্তর 

জিয এর্টি স্টপ্ররো নহসািে  র্াজ র্টর। গভিকর স্থািীয় পেকাটয় পািনলর্ স্টসক্টর শ্রম ইউনিয়িগুনলর জিয 
স্টজিাস সুরো সম্প্রসানরি র্রটিি এিং নগগ অ্থকিীনিটি শ্রনমর্টির শ্রম অ্নধর্ার নিনিি র্রটিি।  

  



 

 

আিাসর্ বর্উ ইয়কন িাসীর সামম্বথনের মম্বধে রাখাাঃ সাটধযর মটধয আিাসটির অ্ভাি পুটরা স্টেে এিং 
জানির জিয এর্টি সঙ্কে। স্টেডাটরল সরর্ার েেি 1949 আিাসি আইটির (1949 Housing Act) 

অ্িুোয়ী িার স্টে সাংনিধানির্ ও বিনির্ িানয়ত্ব রটয়টছ পালটি অ্স্বীর্ার র্রটছ, গভিকর কুওটমার স্টিিৃটত্ব 

নিউ ইয়র্ক  আটগর স্টথটর্ অ্টির্ স্টিনশ র্টর সামটথকযর মটধয আিাসি বিনরটি নিনিটয়াগ র্রটছ। গভিকর কুওটমা 
িানড়ভাড়ার আইি স্টেটল সাজাটিি, োর মটধয অ্ন্তগকি হটি শূিযিা নিয়ন্ত্রে, অ্গ্রানধর্ার ভাড়া িানিল এিং 
মূলধি উন্নয়ি িাম স্টিওয়া সীমািদ্ধ র্রটিি োটি সামটথকযর মটধয আিাসি সুরনেি থাটর্ এিং ভাড়াটিয়াটির 

অ্নধর্াটরর প্রনি সম্মাি স্টিোটিা হয়।  

  

বর্র্নাবতত বেশু আইর্ (Child Victims Act) পাে করাাঃ নিেকানিি নশশু আইি পাশ র্টর গভিকর 

কুওটমা এটি নিনিি র্রটি লড়াই র্টর োটিি স্টে োরা নশশু নিেকািি র্টর সমাজ স্টেি সিসময় িাটির 

আইিগি ও সামানজর্ভাটি িায়ী র্টর।  

  

LGBTQ অবধকার রক্ষা করাাঃ নিউ ইয়র্ক  প্রথম িড় স্টেে নহটসটি নিিাটহর সমিা পাশ র্টর, নর্ন্তু স্টেটহিু 

স্টেডাটরল সরর্ার এেটিা LGBTQ র্নমউনিটির নিরুটদ্ধ বিষময প্রিশকি র্রটছ, গভিকর কুওটমা নিউ ইয়র্ক  
স্টেটের আইটি নলে িনহেঃপ্রর্াশ বিষমযহীিিা আইি (Gender Expression Non-Discrimination Act) 

নিনধিদ্ধ র্রটিি এিং রূপান্তর স্টথরানপর অ্িসাি  োটিি।  

  

প্রাপ্তিয়স্কম্বির বিম্বর্াির্মূলক গাাঁো থসির্ বিধ করাাঃ গভিকর কুওটমা িেকটভটি সামঞ্জসযহীিভাটি 

অ্পরাধ সংজ্ঞানয়ি র্রার অ্িসাি  োটি প্রাপ্তিয়স্কটির নিটিািিমূলর্ গাুঁজা স্টসিি নিয়নন্ত্রিভাটি বিধ 

র্রটিি এিং এর উপর র্র আটরাপ র্রটিি।  

  

থিৌেিাবর বিচার িেিস্থায় (Criminal Justice System) সবুিচার বর্বিত করাাঃ িগি জানমি 

িানিল র্টর এিং দ্রুি নিচার ও িিন্তর্ালীি সমটয়র মাধযটম গভিকর কুওটমা স্টেৌজিানর নিচার িযিস্থায় 

অ্নিচাটরর অ্িসাি র্রার জিয র্াজ র্রটিি।  

  
###  
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