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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

মমম্বরাপবলটর্ পবরিহর্ কর্তন পক্ষ (METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY,
MTA) এর িোপাম্বর িাম্বেট পবরচালক রিাটন মুবহকার বিিতবর্
"আমরা নতু ন শুরু করতত যাচ্ছি,আমার পরামর্শ হল: চলুন তথ্য চ্ছিচ্ছিক চ্ছিতেষতে চ্ছিতর যাওয়া
যাক। ওয়াচ্ছর্িংটন, চ্ছিচ্ছির রাজননচ্ছতক িিংলাতপর অধঃপতন হতয় টু ইতটর মাধযতম পচ্ছলচ্ছি পযশাতয় এতি পতেতে।
চ্ছনউ ইয়তকশ র উিম পন্থা প্রদর্শন করা উচ্ছচত। চলুন একটি িাস্তি আতলাচনা করা যাক যার শুরু হতি MTA
চ্ছদতয়। এিিং চলুন একটি স্পষ্টিাদী িতযচ্ছনষ্ঠ আতলাচনা করা যাক। L ট্রেন টাতনল (L Train tunnel) িিংক্রান্ত
িাম্প্রচ্ছতক পচ্ছরচ্ছিচ্ছত একটি িমতয়াপতযাগী এচ্ছি পতয়ন্ট।
কযাচ্ছথ্ ওয়াইতের িিাপচ্ছততের িি ট্রেট িরকাতরর র্াখা চ্ছনতয় গঠিত "ট্রমতোপচ্ছলটন পচ্ছরিহন ট্রটকিইতা
পরামর্শক ওয়াকশ গ্রুপ (Metropolitan Transportation Sustainability Advisory Workgroup)" এর
18 চ্ছিতিম্বর, 2018 এ প্রকাচ্ছর্ত িিশতর্ষ প্রচ্ছততিদন প্রায় ট্রিই একই কথ্া িলতে যা গত চ্ছতন দর্তকর প্রচ্ছততিদন
িতলতে। MTA-এর আতরা প্রচ্ছততিদতনর জনয কাতরা িইতয়র তাতক - যা পচ্ছরষ্কার িতল চ্ছদতি ট্রয ট্রকাতনা একটি
পদতেপ ট্রনওয়ার িময় এতি ট্রগতে।
প্রচ্ছততিদতন দুইটি মূল চ্ছিষয় চ্ছনতয় িলা হতয়তে। প্রথ্ম, MTA-এর একটি চ্ছনতিচ্ছদত রাজস্ব িযিিা
প্রতয়াজন। একটি চ্ছিশ্বািতযাগয তহচ্ছিতলর প্রতয়াজতনর িযাপাতর প্রচ্ছততিদনটি িঠিক এিিং এটিও িতয ট্রয আমাতদর
মযানহাটতনর ট্রকন্দ্রীয় িযিিা ট্রজলার চ্ছিে কমাতত হতি। একমাত্র িম্ভািয িায়ী উপায় হল, চ্ছিতের উপর অথ্শ
চ্ছনধশারে করা, ট্রযমনটি প্রচ্ছততিদতনর উপিিংহাতর িলা হতয়তে। রাজনীচ্ছতচ্ছিতদরা যারা অনযানয উপাতয়র কথ্া
িলতেন তারা শুধুই রাজনীচ্ছত করতেন।
যচ্ছদ এই চ্ছিধাচ্ছনক অচ্ছধতির্তন চ্ছিতের উপর অথ্শ চ্ছনধশারে করা পার্, চ্ছিগত িেরগুচ্ছলর মতই চ্ছিতেমটির েয়
চলতত থ্াকতি। চ্ছিধানিিার উচ্ছচত দাচ্ছয়তের িাতথ্ কাতজ করা এিিং এটি পার্ করা।
গিনশর প্রস্তাি কতরতেন ট্রয চ্ছিতের উপর চ্ছনধশারে করা অথ্শ এিিং চ্ছনউ ইয়কশ র্হর ও ট্রেট তহচ্ছিতলর ট্রযতকাতনা
ঘাটচ্ছত আধাআচ্ছধ িাগ কতর চ্ছনতি। আজতক ট্রিইচ্ছল চ্ছনউজ উতেখ কতরতে ট্রয, িকল োনচ্ছজট িম্পদ র্হতরর
মাচ্ছলকানাধীন এিিং র্হর "িকল কযাচ্ছপটাল িযতয়র জনয দায়িদ্ধ।" একটি িমান িাগ উদারতার ট্রিচ্ছর্। গত
িের িািওতয় পদতেপ পচ্ছরকল্পনার (Subway Action Plan) তহচ্ছিতলর জনয ট্রেতটর চ্ছিধানিিা এটিই পার্
কতরচ্ছেতলা।
চ্ছিতীয় চ্ছিষয়টি হল - এিিং এই িযাপাতর প্রকাচ্ছর্ত িি প্রচ্ছততিদতন এই একই উপিিংহার পাওয়া ট্রগতে - MTA
চ্ছির্ৃঙ্খল এিিং এতক অির্যই পুনচ্ছিশনযাি করতত হতি। 1960 এর দর্তক MTA িমতিত করা হতয়চ্ছেল, মূলত
চারটি িািচ্ছিচ্ছির্তনর জনয একটি ট্রহাচ্ছেিং কতপশাতরর্ন চ্ছহতিতিঃ ট্রমতো উির, লিং আইলযান্ড ট্ররল ট্ররাি (Long

Island Rail Road, LIRR), চ্ছনউ ইয়কশ চ্ছিটি োনচ্ছজট অতথ্াচ্ছরটি (New York City Transit Authority,
NYCTA) এিিং োইিতরা চ্ছিজ অযান্ড টাতনল অতথ্াচ্ছরটি (Triborough Bridge and Tunnel Authority,
TBTA)। প্রচ্ছতটি িািচ্ছিচ্ছির্ন পৃথ্ক আইন অচ্ছিি, আহরে, মানিিম্পদ, এিিং প্রতকৌর্ল চ্ছিিাগ চ্ছনতয় এতককটি
স্বাধীন চ্ছিিিম জায়গীর। এখাতন িযাপক চ্ছির্ৃঙ্খলা এিিং খুি কম জিািচ্ছদচ্ছহতা রতয়তে। ট্রমৌচ্ছলকিাতি, ট্রকউ
"দাচ্ছয়তে" ট্রনই। চ্ছনতয়াগপ্রাপ্ত "পষশদ" টির ট্রকাতনা রাজননচ্ছতক দায়িদ্ধতা ট্রনই। প্রচ্ছতটি িমিযার িলািল হয়
শুধুই এতক অনযতক ট্রদাষ ট্রদওয়া।
L ট্রেন টাতনতলর িি িম্ভািয চ্ছিকল্প পরীো না কতর ট্রদখার জনয কাতক দায়ী করা হতি? পষশতদর িকল িদিয,
NYCTA-এর কাচ্ছরগচ্ছর ট্রপর্াদার প্রধান অযাচ্ছন্ড িাইতিািশ, ট্রময়র চ্ছি ব্ল্যাচ্ছজও চ্ছযচ্ছন কযাচ্ছপটাল িাতজতট
পচ্ছরকল্পনাটি অনুতমাদন কচ্ছরতয়তেন এিিং যার DOT কচ্ছমর্নার ও MTA পষশদ িদিয ট্রকাতিশর পচ্ছরকল্পনাটি
িযিিাপনা করচ্ছেতলন, গিনশর কুওতমা চ্ছযচ্ছন িিাপচ্ছত ও ট্রিাতিশর অনয 5 িদতিযর নাম ট্রঘাষো কতরতেন?
অযাতিম্বচ্ছল স্পীকার কালশ চ্ছহচ্ছে চ্ছযচ্ছন কযাচ্ছপটাল পচ্ছরকল্পনা অনুতমাদন কতরতেন? চ্ছিতনটর ফ্ল্যানতগন চ্ছযচ্ছন
কযাচ্ছপটাল পচ্ছরকল্পনা অনুতমাদন কতরতেন? উিরটি হল িিাই। চ্ছকন্তু যখনই ট্রকাতনা চ্ছকেু র উির “িিাই” হতয়
যায় তখন উির হয় "ট্রকউ না"। গিনশর কুওতমার িযিিাপনার ট্রমৌচ্ছলক চ্ছনয়ম হল ট্রকাতনা একজনতক দাচ্ছয়ে
গ্রহে করতত হতি।
MTA-এর চ্ছনয়ন্ত্রতের িমিযাটি ক্লাচ্ছন্তকর হতয় উতেতে, এিিং তাতদর প্রচ্ছততিদন িতেও ট্রকউ িযাপারগুচ্ছল িুঝতত
পারতে না। রাজননচ্ছতক চ্ছিততকশ মতন হতি পচ্ছলচ্ছির চ্ছিস্তাচ্ছরততর জনয খুি কম িহনর্ীলতা রতয়তে। তাই নতু ন
চ্ছিধাচ্ছনক অচ্ছধতির্ন করার আতগ, চলুন ততথ্যর উপর এতকিাতর িম্মত হই এিিং এরপর িিাইতক যার যার
"মতামত" চ্ছদতত ট্রদই - প্রয়াত মহান চ্ছিতনটর ময়চ্ছনহাতনর িাষায়।
MTA-এর একটি 17-িদতিযর পষশদ আতে: গিনশর েয়জন িদিয িাোই কতরন যাতদর মতধয একজন িিাপচ্ছত,
িিাপচ্ছতর ট্রকিল একটি ট্রিাট আতে; ট্রময়র চারজন িদিয িাোই কতরন; এিিং কাউচ্ছন্ট চ্ছনিশাহীরা িাতজন
িদিয িাোই কতর যাতদর ট্রমাট চারটি ট্রিাট আতে।
MTA-এর মূল প্রর্ািচ্ছনক ও পচ্ছলচ্ছি চ্ছনতদশ র্না - যথ্ারীচ্ছত - কযাচ্ছপটাল িাতজতটর অনুতমাদন িারা চ্ছনধশাচ্ছরত
হয়। অচ্ছধকািংর্ "অিগত উৎি" চ্ছিশ্বাি কতর ট্রয MTA পষশদ িাতজটটি পার্ কতর। ট্রযটি িচ্ছতয নয়। পষশদ একটি
কযাচ্ছপটাল িাতজট পার্ কতর ট্রযটিতক কমপতে চার জন িযচ্ছি নচ্ছজরহীন একতরিা িাতি ট্রিতটা চ্ছদতত পাতর।
গিনশর, স্পীকার কালশ চ্ছহচ্ছে, চ্ছিতনতটর ট্রনতা, এিিং চ্ছনউ ইয়কশ র্হতরর ট্রময়র িািওতয় িাতজতট ট্রিতটা চ্ছদতত
পাতরন। এটি আর ট্রকাতনা িরকাচ্ছর এনটিটির জনয ট্রনই। ট্রিতটার ট্রযতকাতনা চ্ছিচ্ছি থ্াকতত পাতর। ট্রকাতনা যুচ্ছি
প্রদর্শন করতত হয় না, এটি িম্পূেশ রাজননচ্ছতক হতত পাতর। যারা মতন কতর অযালতিচ্ছনতত "িতিজ িানাতনা"
একটি কুৎচ্ছিত প্রচ্ছক্রয়া, তাতদর উচ্ছচত MTA িাতজট প্রচ্ছক্রয়া ট্রদখা যচ্ছদ তারা িচ্ছতযই অিাক হতত চায়।
দাচ্ছয়ের্ীলতার অিাি ও অচ্ছতচ্ছরি-রাজননচ্ছতক প্রচ্ছক্রয়ার িাতথ্ যুি হতয়তে চ্ছকেু িিংখযক ঠিকাদাতরর উপর
অচ্ছত চ্ছনিশ রতা যাতদর িাতথ্ িলতত ট্রগতল MTA-এর দীঘশতময়াচ্ছদ অজাচারী িম্পকশ রতয়তে। গিনশর MTA-এর
এইিি ঠিকাদার ও চ্ছিতক্রতাতদর এই ট্রোট দলতক পচ্ছরিহন চ্ছর্তল্পর জটিলতা{ চ্ছহতিতি নামকরে কতরতেন। এখাতন
িলতত ট্রগতল ট্রকাতনা প্রচ্ছততযাচ্ছগতা িা উদ্ভািন ট্রনই। আমলাতাচ্ছন্ত্রক িূত্র ট্রয "আমরা িিিময় এিাতিই কাজ
কতরচ্ছে" MTA-এর জনয িহাল তচ্ছিয়তত জীচ্ছিত আতে।

অপাতরর্নগতিাতি, MTA িািচ্ছিচ্ছির্নগুচ্ছলর মতধয এিিং িযাক অচ্ছিতির মতধয কমশকাতের িু চ্ছিতকর্ন আতে।
িহু িিংখযক পুচ্ছলর্ চ্ছিিাগ ও অচ্ছিচ্ছনিশাপক চ্ছিিাগ "ঘটনা িযিিাপনা" িযিহার কতর যা তাতদর MTA-এর
কমশকতশ াতদর অগ্রাহয কতর ট্রেন থ্ামাতনা ও চালাতনার চ্ছনয়ন্ত্রে ট্রদয়। ট্রিিার উপর এটির নাটকীয় প্রিাি পতে।
এটি MTA-পুচ্ছলতর্র জনযও িু চ্ছিতকটিি যাতদর একটি র্চ্ছি আতে যাতদর পুতরাপুচ্ছর িহিতী আইনগত অচ্ছধকার
রতয়তে। MTA কমীতদর প্রচ্ছতচ্ছনচ্ছধে কতর এমন 32টি ইউচ্ছনয়ন আতে যারা চ্ছনিশাচ্ছচত কমশকতশ াতদর পর
উতেখতযাগয রাজননচ্ছতক চাপ প্রদান কতর যারা 17-িদতিযর পষশদ এিিং একতরি ট্রিতটার অচ্ছধকার পাওয়া 4
রাজনীচ্ছতচ্ছিদতক চ্ছনতয়াগ ট্রদয়। যচ্ছদ ট্রকাতনা ইউচ্ছনয়ন ট্রকাতনা িযাপাতরর চ্ছিপতে যায়, পষশদ পযশাতয় তা পার্
করাতনা খুিই কঠিন হতয় যায় এিিং এটির ট্রিতটা প্রচ্ছক্রয়া পার হওয়ার িম্ভািনা খুি েীে। এইরকম অদ্ভু ত
িিংগেতনর িাতথ্ িিংতযাজন, িািওতয়র িি কমীর চ্ছনতয়াগ ট্রদয় চ্ছনউ ইয়কশ র্হতরর চ্ছিচ্ছিল িাচ্ছিশি চ্ছিতেম (New
York City Civil Service System) এিিং চ্ছনউ ইয়কশ র্হর িি িািওতয় ট্রেন ও ট্রের্তনর মাচ্ছলক!
এটি কীিাতি হতত পাতর? MTA ট্রক চ্ছিতর্ষ কতর এইিাতি নকর্া করা ট্রকাতনা একক রাজননচ্ছতক কমশকতশ ার
উপর দাচ্ছয়ে ও দায়িদ্ধতা না থ্াতক। এর মূল অনুতপ্ররো চ্ছেল িাো িৃচ্ছদ্ধ এিিং দুিশল অপাতরর্তনর দাচ্ছয়ে ট্রথ্তক
রাজননচ্ছতক কমশকতশ াতদর রো করা। এই জটিল, হাইচ্ছিি কাোতমা এটি কতরতে - যাত্রীতদর েচ্ছত কতর।
গিনশর ট্রযরকম িতলতেন, এিিং এই চ্ছিধাচ্ছনক অচ্ছধতির্তনও পুনরািৃচ্ছি করতেন, যচ্ছদ চ্ছিধানিিা গিশ নরতক
কতৃশ ে প্রদান কতর তাহতল চ্ছতচ্ছন দাচ্ছয়ে গ্রহে করতিন। চ্ছকন্তু চ্ছতচ্ছন শুধু কতৃশ তের িাতথ্ই দাচ্ছয়ে গ্রহে করতিন।
ট্রমৌচ্ছলক চ্ছনিশাহী কতৃশ ে হতি পষশতদর চ্ছনতয়াগপ্রাপ্ত িযচ্ছিতদর িিংখযাগচ্ছরষ্ঠতা, অনয ট্রকাতনা চ্ছনিশাচ্ছচত কমশকতশ ার
ট্রকাতনা স্বাধীন একতরিা িাতজট ট্রিতটা থ্াকতি না, এিিং চ্ছনতয়াগ/চাকচ্ছরচু যত করার ও িািংগেচ্ছনক কতৃশ ে। এর
ট্রথ্তক ট্রযৌচ্ছিক চ্ছকেু হতত পাতর না, এিিং ট্রকাতনা চ্ছিশ্বািতযাগয চ্ছনিশাহীর এর ট্রথ্তক কম দাচ্ছি থ্াকতি না।
এর আতগ ট্রকাতনা গিনশর িা ট্রময়র দাচ্ছয়ে গ্রহতে ইিুক চ্ছেতলন না। ইচ্ছতহাি ট্রদখায় ট্রিচ্ছর্রিাগই MTA-এর
িাতথ্ কাজ করতত এতকিাতর অস্বীকৃ চ্ছত জানায়। গিনশর এচ্ছগতয় এতিতেন, যচ্ছদও এটি রাজননচ্ছতকিাতি তার
চ্ছনতজর স্বাতথ্শর জনয িাতলা না।
চ্ছকন্তু গিনশর ট্রেতটর মানুতষর িামতন MTA-এর দাচ্ছয়তের প্রচ্ছতচ্ছনচ্ছধে করতিন না যখন চ্ছতচ্ছন প্রকৃ তপতে
দাচ্ছয়োধীন নন।
মূল প্রশ্ন হল, চ্ছিধানিিা ট্রকন গিনশরতক কতৃশ ে চ্ছদতি না যখন রাজনীচ্ছতচ্ছিদরা দাচ্ছি করতে ট্রয গিনশতরর
ইচ্ছতমতধয কতৃশ ে আতে? এই প্রশ্নটি পচ্ছরচ্ছিচ্ছতর কপটতা উতমাচ্ছচত কতর।
তার আট িের র্ািনামতল, গিনশর কুওতমার অজশনতক অস্বীকার করা যাতি না এিিং চ্ছতচ্ছন কখতনা দাচ্ছয়ে গ্রহে
অস্বীকৃ চ্ছত জানানচ্ছন, চ্ছিপরীতটিই হতয়তে। তার প্রর্ািতনর ধরন হতল এচ্ছগতয় এতি দীঘশচ্ছদতনর পুতরাতনা িমিযা
িমাধাতনর প্রতচষ্টা করা। চ্ছনধশাচ্ছরত িাতন িাের করতত তার ট্রকাতনা িমিযা হয়চ্ছন।
চ্ছতচ্ছন ময়চ্ছনহান ট্ররলতের্তনর (Moynihan Train Station) 20-িের-পুতরাতনা িমিযার দাচ্ছয়ে গ্রহে কতরন।
চ্ছতচ্ছন চ্ছনউ ইয়তকশ ট্রপাটশ অতথ্াচ্ছরটি (Port Authority) যা যা কতর িি চ্ছকেু র দাচ্ছয়ে চ্ছনতয়তেন যচ্ছদও পষশদটি দুই
ট্রেতটর মতধয িমানিাতি চ্ছিিি এিিং এটি অপাতরর্ন দুঃস্বতের মততা। একইিাতি, চ্ছতচ্ছন লাগাচ্ছিশয়া চ্ছিমানিন্দর
(LaGuardia Airport), টাপান চ্ছজ ট্রিতু (Tappan Zee Bridge), কিচ্ছকউজতকা ট্রিতু (Kosciuszko

Bridge), ইতলক্ট্রচ্ছনক ট্রটাল িযিিা, লিং আইলযান্ড রইল ট্ররাতির িািল ও তৃ তীয় েযাক চ্ছনমশাতের 30-িের
পুতরাতনা প্রতচষ্টা, আপতেট চ্ছিমানিন্দরগুচ্ছলর পুনচ্ছনশমাশ ে, কুইন্স চ্ছমিটাউন টাতনল (Queens Midtown
Tunnel) এিিং ব্রুকচ্ছলন িযাটাচ্ছর টাতনতলর (Brooklyn Battery Tunnel) পুনচ্ছনশমশাে এিিং প্রচ্ছতটি প্রাকৃ চ্ছতক
দুতযশাতগর পরিতী পুনচ্ছনশমাশ তের জনয চ্ছতচ্ছন দাচ্ছয়ে চ্ছনতয়তেন। এোোও চ্ছতচ্ছন তার চ্ছনয়ন্ত্রোধীন চ্ছিতর্ষ চ্ছকেু
MTA প্রকতল্পর দাচ্ছয়ে গ্রহে কতরতেন, ট্রযমন ট্রিতকন্ড অযাচ্ছিচ্ছনউ িািওতয় (Second Avenue Subway),
যার কতয়ক দর্ক পুতরাতনা ঝাতমলা রতয়তে, এিিং য ঠিক করার জনয চ্ছতচ্ছন দুই িের ধতর প্রচ্ছতচ্ছদন কাজ
কতরতেন। এইিি চ্ছিতর্ষ প্রকতল্প, তার প্রচ্ছক্রয়া চ্ছনয়ন্ত্রতের েমতা চ্ছেল কারে, িচ্ছতযকার অতথ্শ, চ্ছনিশাচ্ছচত আতরা
ট্রকাতনা কমশকতশ া এটির িাতথ্ জচ্ছেত হতত চানচ্ছন।
িিংতেতপ, চ্ছিধানিিার উচ্ছচত চ্ছিতের উপর অথ্শ চ্ছনধশারে পার্ করা এিিং তহচ্ছিল ঘাটচ্ছত ট্রেট ও র্হতরর মতধয
িাগ হওয়া আির্যক করা এিিং এোোও গিনশরতক অপাতরর্তনর দাচ্ছয়ে প্রদান করা।
অন্তিশতীকাতল, গিনশর কুওতমা চ্ছিতের উপর অথ্শ চ্ছনধশারে পার্ করতত এিিং MTA-এর জনয একটি পচ্ছরকল্পনা
িনাি করতত কতোর পচ্ছরশ্রম করতিন। তার ট্রযইটু কু কতৃশ ে আতে তা িযিহার কতর তার যা করা িম্ভি চ্ছতচ্ছন
ট্রিরাটাই করতিন এিিং তাতক কতৃশ ে প্রদান করা হতল MTA-এর ট্রযতকাতনা প্রকতল্প প্রতয়াজনীয় হস্ততেপ করতিন।
চ্ছকন্তু একটি চ্ছনতিচ্ছদত তহচ্ছিল চ্ছিম িাচ্ছপত পযশন্ত এিিং প্রর্ািচ্ছনক কাোতমা ও িযিিাপনা দাচ্ছয়ে চ্ছিনযাি করার
আতগ পযশন্ত প্রকৃ ত িিংতর্াধন হতি না।"
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