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যবি আপবর্ দিম্বে র্া থাম্বকর্: বর্উ ইয়কন  দেইবল বর্উম্বের দমবেম্বকইে সম্পম্বকন  বর্উইয়কন  দেট 
িাম্বেট পবরচালক রিাটন  মুবেকার উপসম্পািকীয়  

  
  
আজ, নিউ ইয়র্ক  ডেইনি নিউজ নিউ ইয়র্ক  ডেট বাজজট পনিচাির্ িবাটক  মুনজর্াি এর্টি 
উপসম্পাদর্ীয়ি এর্টি সংস্কিণ প্রর্াশ র্জিজে, যাি মজযে িজয়জে ডমনেএইে খিচ বনৃিি ফজি সৃষ্ট 
বাজজজট 4 নবনিয়ি মানর্ক ি েিাজিি বেবযাি পূিণ র্িাি পনির্ল্পিা। ডেইনি নিউজজ ডয 
উপসম্পাদর্ীয় প্রর্ানশত হজয়নেি, ডসই ডিখাটি এখাজি পাওয়া যাজব।  
  
উপসম্পদর্ীজয়ি সমূ্পণক ডিখাটি নিজচ ডদওয়া হি:  
  
ওয়ানশংটজি িাজনিনতর্ নবশৃঙ্খিা সজেও সির্ািজর্ এখজিা র্াজ র্িজত হজব। ডফোিাি সির্াজিি 
সহায়তা িা থার্া সজেও িাজেগুনিজর্ নবজশষ র্জি এনিজয় আসজত হজব এবং অগ্রিনতি পজথ ডিতৃত্ব 
নদজত হজব।  
  
নিউইয়র্ক  ডেট হজে প্রযাি উদাহিণ: ডফোিাি সির্াি িাজে ও স্থািীয় র্ি প্রদাজিি উর্ধ্কসীমা 
ডবেঁজয নদজয় নিউ ইয়র্ক বাসীজদি ডবাঝা বান়িজয় নদজয়জে, এবং আবাসি এবং সমাজজসবা তহনবজিি 
পনিমাণ র্নমজয় নিউ ইয়র্ক বাসীজদি প্রভানবত র্জিজে। এি প্রনতনিয়ায় িাজে সবাি জিে সামানজর্ 
অগ্রিনত নিনিত র্িজত র্ি র্তক ি ও আইি পাস র্িাি প্রজচষ্টা নিগুণ র্জিজে।  
  
আজ, যখি ট্রাম্প প্রশাসি স্বাস্থে পনিচযকা এবং সাশ্রয়ী পনিচযকাি আইি (Affordable Care Act) 
চূণক র্িজত ি়িাই র্িজে, নিউ ইয়জর্ক  চমর্প্রদভাজব 95% বানসন্দাজদি স্বাস্থেনবমা আজে।  
  
এটি এর্টি ঐনতহানসর্ প্রানি ডযখাজি পূবকবতী প্রজন্ম শুযুমাত্র ডপ েঁোজিাি স্বপ্ন ডদখজত পািত। এ 
বেি আমাজদি িাজে বাজজজটি সব ডচজয় ব়ি চোজিঞ্জ হি, সব নিউ ইয়র্ক বাসীি ভনবষেজতি জিে 
এই সাফিে বজায় িাখা।  
  
এটা র্িজত, আমাজদি অবশেই ডমনেজর্ইে খিজচি সাম্প্রনতর্ অতেনযর্ বনৃিি ফজি হওয়া এর্টি 4 
নবনিয়ি মানর্ক ি েিাজিি বেবযাি পূণক র্িজত হজব।  
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আমাজদি বাজজট ডমনেজর্ইে ডপ্রাগ্রাজম (Medicaid program) যনুিসঙ্গত মুদ্রাস্ফীনত সংিান্ত বৃনি 
সামাি নদজত পাজি (আিমুানির্ 3%), নর্ন্তু আমিা 7% বানষকর্ বনৃি বজায় িাখজত পািজব িা, 
যাি র্ািণ এর্টি অদক্ষ নবতিণ বেবস্থা।  
  
ডমনেজর্ইে ডপ্রাগ্রাজমি বৃনি, স্থািীয় সির্াজিি র্াে ডথজর্ আনথকর্ দানয়ত্ব পািি র্িাি জিে িাজজেি 
অিুমাজিি সাজথ নমজি যায়। বেজিি পি বেি যজি,ডয এিার্াগুনি নিজ নিজ ডমনেজর্ইে ডপ্রাগ্রাম 
পনিচািিা র্জি, তািা খিজচি 25% দানয়ত্ব বহি র্জি। 2015 সাজি, স্থািীয় সির্াি যািা 2% 
প্রপাটিক  টোক্স র্োজপি মজযে বাস র্িজতি তাজদি সহায়তা র্িাি জিে, স্থািীয় সির্াজিি ভাি সহ 
ডমনেজর্ইে ডপ্রাগ্রাজমি জিে সব ভনবষেত খিচ বৃনিি দানয়ত্ব বহি র্িাি িাজে গ্রহণ র্জি। আমিা 
এর্টি চুনি র্জিনে: িাজে সব এিার্াগুনিি জিে ডমনেজর্ইে খিচ বৃনিি জিে অথক প্রদাজিি জিে 
প্রনতশ্রুনত নদজয়জেি 4.5 নবনিয়ি-এি ডবনশ, এবং এিার্াগুনি তাজদি সম্পনি র্ি নিয়ন্ত্রণ র্িজব। 
নর্ন্তু, তাজদি ডমনেজর্ইে ডপ্রাগ্রাজমি আনথকর্ দানয়ত্ব পািি র্িা ডথজর্ এিার্াগুনিজর্ অবোহনত 
ডদওয়াি মাযেজম, আমিা তাজদি ডমনেজর্ইে ডপ্রাগ্রাজমি বেয় নিয়ন্ত্রজণি জিে ডর্াজিা প্রজণাদর্ ডথজর্ও 
অবেহনত নদজয়নে। এি ফজি স্থািীয় সির্াজিি "ঝুেঁ নর্" অপসািণ র্িা হয়। ফজি র্মকসূনচি হাি 
বৃনি আর্াশ েুেঁ জয়জে। িভিকি কুওজমা এজর্ "ব্ল্োঙ্ক ডচর্ নসিজরাম" আখো নদজয়জেি, ডসই অর্াটে 
তথেটি নিজদকশ র্জি ডয আনথকর্ দানয়ত্ব পািি আনথকর্ দায়বিতাি সমাি।  
  
আমাজদি অবশেই ডমনেজর্ইে ডপ্রাগ্রাজমি বনৃিি হাি র্মাজত হজব এবং স্থািীয় সির্ািগুনিজর্ আনথকর্ 
দায়বিতা অপকি র্িজত হজব যখি িাজে আনথকর্ দানয়ত্ব পািি র্িজত থাজর্।  
বাজজজটি প্রস্তাবিা অিুযায়ী িাজে তাি আনথকর্ দানয়ত্ব পািি র্িা অবোহত িাখজব এবং তাি সাজথ 
িতুি প্রজণাদর্ প্রদাি এবং নিরুতসাহর্ প্রদাি র্িজব এিার্াগুনিি জিে খিচ নিয়ন্ত্রণ র্িাি জিে 
এবং সম্পনি র্জিি জিে। যনদ ডর্ািও এিার্া সম্পনি র্জিি র্োপ ডিজটি মজযে থাজর্, তা হজি 
িাজে যত নদি ডমনেজর্ইে খিচ 3%-এি িীজচ থাজর্, ততনদি তাি বনযকত পনিমাণ প্রদাি র্িজত 
থার্জব। যনদ এিার্াি খিচ 3%-এি উপজি যায়, তা হজি এিার্াটী 3%-এি ডচজয় ডবনশ ডবজ়ি 
যাওয়া পনিমাজণি জিে দায়বি হজব। এনদজর্, এিার্াটি যনদ 3% এি নিজচ থাজর্, তা হজি এটি 
সঞ্চজয়ি 25%-এি ভাি পাজব। নর্ন্তু, যনদ ডর্াি ডপ িসভা সম্পনি র্ি বৃনিি সীমা 2% িা 
সীনমত র্জি তাহজি তািা ডমনেজর্ইে বৃনিি বযকজিি জিে দায়ী হজব।  
  
স্থািীয় নর্েু সির্াজিি দানব, তািা তাজদি র্মকসূনচি বৃনি নিয়ন্ত্রণ সম্পনর্ক ত ডর্াজিা দানয়ত্ব বহি 
র্জি িা। ডর্ািও সজন্দহ ডিই ডয, "ব্ল্োঙ্ক ডচর্" ডমনেএইে ডপ্রাগ্রাম স্থািীয় সির্াজিি পজক্ষ সামাি 
ডদওয়া সহজ। এর্ই নজনিস অবশে র্িদাতাজদি জিে সতে িয়। তােঁিা আিও বিজেি, র্মকসূনচি 
প্রশাসি তাজদি খিচ নিয়ন্ত্রজণি ক্ষমতা ডদয় িা। যা এজর্বাজিই সনতে িয়।  
  
এিার্াগুনি মূি প্রশাসনির্ র্াজ র্জি যা গুরুত্বপূণক প্রভাব ডফজি ডমনেজর্ইে ডপ্রাগ্রাজমি বৃনি ও 
খিজচি ডক্ষজত্র। তািা নিনদকষ্ট পনিজষবাি জিে আনথকর্ ডযািেতা নিযকািি র্জি ও পনিচযকাি র্াযকিম 
ততনি এবং পনিচািিা র্জি। এই নিযকািজিি ডক্ষজত্র বেনিি প্ররৃ্ত আয় ও সম্পদ জািজত, এবং ডসই 
সব সম্পদ ডযি প্রর্াশ র্িা হয় তা নিনিত র্িজত অযোবসায় প্রজয়াজি।  
  



 

 

এর্টি িানসকং ডহাম বা িৃহ স্বাস্থে পনিচযকা িািা ডমনেজর্ইে প্রাপজর্িা ভাজিা পনিজষবা পাজবি নর্িা 
তা এিার্া নিযকািণ র্জি। তািা বান়িি স্বাস্থে পনিচযকা জিে নিজদক নশত যািা তাজদি প্রজয়াজিীয় 
যজেি মাত্রা নিযকািণ র্জি এবং প্রনত সিাজহ র্ত ঘন্টা এবং নদি তাজদি ডসই যজেি প্রজয়াজি হয় 
তাও নিযকািি র্জি। তািা তািপি র্াযকর্ানিতা ও দক্ষতা নিযকািজণ খিচ মনিটি র্জি।  
  
নিউ ইয়র্ক  শহজিি অনফনসয়াি ওজয়বসাইট এমিনর্ স্পষ্টভাজব জািায় ডয তাজদি 1,800 ডমনেজর্য়াি 
ডপ্রাগ্রাজমি র্মীিা "দীঘকজময়াদী পনিচযকাি ডমনেজর্ইে র্ভাজিজজি জিে আপিাি ডযািেতা নিযকািণ 
র্িজব, আপিাি নচনর্ৎসাি চানহদা মূিোয়ি র্িজব, উপযুি পনিচযকা নিযকািণ র্িজব এবং এর্টি 
ডসবা প্রদাজিি পনির্ল্পিা িজ়ি তুিজব যনদ আপনি নচনর্তসািতভাজব ডযািে হি।"  
  
আমিা জানি স্থািীয় সির্াি তাজদি র্াযকিম পনিচািিাি ডক্ষজত্র অনবজেদে নেি র্ািণ 50 বেি 
পূজবক ডমনেজর্ইে খিজচি দায়ভাি স্থািীয় প্রবনৃি িাজে নিজয় ডিওয়াি আজি, স্থািীয় সির্ািগুনি 
নিয়নমতভাজব খিচ সাশ্রজয়ি পিামশক নিজয় িাজজেি র্াজে আসজতা। ডর্ািও ির্ম আনথকর্ উৎসাজহি 
অভাজব স্থািীয় সির্ািগুনি এই র্মকসূনচজর্ তোবযাি র্িাি উৎসাহ হানিজয় ডফজিি।  
আমাজদি প্রস্তাব ডর্বি এিার্াগুনিজর্ তাজদি পযকজবক্ষজণি ভূনমর্া নফনিজয় ডদয়, 3% পযকন্ত বেয় বৃনি 
র্ভাি র্িাি জিে িাজজেি দানয়ত্ব অবোহত ডিজখ।  
  
ডমেীজর্ইে খিচ র্মাজিাি সমীর্িজণ নিতীয় উপাদাি হি নশজল্পি সঞ্চজয়ি স্থািগুনি নচনিত র্িা। 
হাসপাতাি, িানসকং ডহাম, ডহিথ প্ল্োি, ডহাম ডর্য়াি ডপ্রাভাইেি এবং ডহিথ ডর্য়াি র্মীিা ডবাজঝি 
ডয এই ডপ্রাগ্রাজমি বতক মাি বৃনি বজায় িাখা যাজব িা এবং তাজদি নমশজি অটি থার্জত িাজজেি 
অংশীদাি হজত সম্মত হজয়জেি। আমিা এর্টি ডমনেজর্ইে নিনেজাইি টিম নিজয় আসনে যাজত তািা 
দক্ষতাি ডক্ষত্রগুনি এবং আপনির্ি অিুশীিিগুনি বাি র্িজত এবং হ্রাস র্িজত পাজিি। এবং আমিা 
জানি এটা র্াজ র্িজব, ডযজহতু আমিা এি আজি 2011 সাজি MRT মজেিটি দারুণ সাফজিেি সজঙ্গ 
র্াজজ িানিজয়নেিাম। আমাজদি প্রথম MRT-ি পি নিউইয়র্ক  নসটিি ডমনেজর্ইে ডপ্রাগ্রাজমি িি-
ডফোজিি ডশয়াজিি ি়ি বানষকর্ বনৃি নেি 2.1% পজিি আট বেজিি জিে -- আমাজদি প্রনক্ষি 
3% বৃনিি যজথষ্ট নিজচ।  
  
সির্াি, সবকস্তজি, খিচ হ্রাজসি র্থায় উজিনজত হজয় পজিি। প্রনতটি বাজজট আজিাচিায়, প্রনতটি 
স্থািীয় সির্াি এবং প্রনতটি নবজশষ আগ্রজহি ডক্ষজত্র -- এবং এমিনর্ িাষ্ট্রায়ি সংস্থাগুজিাও -- 
এর্ই নজনিজসি জিে তর্ক  র্জিি: "আজিা ডবনশ টার্া"। তজব নিউ ইয়জর্ক ি র্িদাতািা, যােঁজদি 
র্াজে আমিা সবাই দায়বি, তােঁজদি পজর্জট আজিা টার্া চাি। অনত দক্ষভাজব সম্ভাবে প্রজয়াজিীয় 
পনিজষবাগুনি ডদওয়াি দায়বিতা আমাজদি।  
  
আমিা সবাই এর্ই িজক্ষেি নদজর্ এর্সাজথ র্াজ র্িনে: প্রজতের্ নিউ ইয়র্ক বাসীজর্ ডসই স্বাস্থে 
পনিজষবা প্রদাি র্িা যা তাজদি প্রজয়াজি। এখি আমাজদি সবাইজর্ এর্সাজথ র্াজ র্িজত হজব যাজত 
প্রজজন্মি পি প্রজন্ম যজি আমাজদি িক্ষেগুনি ফিপ্রস ূর্িা নিনিত র্িা যায়।  
  



 

 

নিউ ইয়র্ক  সব সময়ই ডয ডর্াি নবষয় নিজয় সাহজসি সাজথ, সৃজিশীিভাজব, িমবযকমািভাজব এবং 
দানয়ত্বশীিতাি সাজথ সম্মখুীি হজয়জে। আমিা এ বেি বহু চোজিজঞ্জি মুজখামুনখ হজয়নে - জিবায়ু 
পনিবতক ি এবং জিস্বাস্থে সঙ্কট ডথজর্, তবষমে এবং ঘণৃাি উত্থাি অবনয- এবং এর্সাজথ, আমিা 
ডসগুনি পিাভূত র্িব এবং ডদশজর্ ডদখাজত থার্ব ডয নর্ ডযািে, সনতের্াজিি প্রিনতশীি সির্াি 
জিিজণি জিে নর্ অজক ি র্িজত পাজি।  
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