
কেে�ালাট 

�ট এম. ি��াট (Scott M. Stringer) (D, WF) 

আমাট নাম Scott Stringer এবং আিম িসিট কেে�ালাট পদিট জনয �িত�ি�তা কটিছ। ওয়ািশংটন হাইটস্এ 

বড় হওয়াট সমেয়, আিম মেন কটতাম িনউ ইয়কথ  পিৃথবীট সবেথেক উতম �ান। এি সবসমেয় সহজ িছল না, 

িক� আমটা জািন েয যিদ আপিন কিঠন পিট�ম কেটন তাহেল সবিকছু কটা স�ব। এই পাঁচি বেটােত থাকা বহ 

পিটবাট এখন আট েসটকম েবাধ কেটন না। সবিকছুট দাম েবেড় যাে� এবং একি চাকটী যা যেথ� মাইেন েদয় 

পাওয়া কিঠন হেয় দাঁড়ােত পােট। মধযিবত পিটবাটগিল যাঁটা এই িসিেক ৈতটী কেটেছন, তাঁেদট নাগােলট 

বাইেট চেল িগেয়েছন। এিেক থামােনা �েয়াজন। েসইজেনয আিম কেে�ালাট পেদ দাঁড়াি�। িসিট মূখয 

অথথৈনিতক অিফসাট িহেসেব আিম �িতিদন আপনােদট কিঠন পিট�েমট কেটট ডলােটট জেনয লড়াই চািলেয় 

যােবা। তাট মােন িনি�ত কটা েয িসি যখন বােজট �ণয়ন কটেব তখন অ�ািধকাট িঠক কটেব েসই 

িজিনসগিলট জনয িসিেক আপনাট জেনয আেটা ভাল কাজ কটাট যা সাহাযয কটেব – �ুল, িচিকৎসাবযব�া, 

সামেথথট মেধয বাস�ান। তাট মােন অপচয় এবং অপবযবহাট েক সমূেল উৎপাটন কটা, যােত আপনাটা 

আপনােদট টাকা আেটা েবিশ কেট টাখেত পােটন েযখােন েসিট থাকাট কথা: আপনােদট পেকেট। গত কুিড় 

বছট ধেট আিম েসিই কেট আসিছ। বেটা ে�িসেড� িহেসেব, আমাট কাযথালয় িশ�াথ�েদট ভিতথ ট পবূথানুমােনট, 

অিত�েয়াজনীয় �ুল ৈতটী কটেত বযথথতা �কাশ কেটেছ। আমটা েদেখিছ েয সটকাটী আবাসেনট িলফট্গিলট 

৭৫% পিটদশথেণ পাশ কেট না, এবং িসিেক বাধয কেটিছ েসগিল েমটামত কটেত। সটকােটট দািয়�শীলতাট জনয 

লড়াই কটাট উে�েশয এেস�িলেত আিম আমাট িনেজট দেলট েনতৃ� িনেয়িছ। আিম েসিট জেনয গিবথত এবং 

সটকাটেক আপনােদট কােছ আেটা েবিশ জবাবিদিহ কটাট জনয আিম েকান িদনও লড়াই কটা েছেড় েদব না। 

আিম এই িসিেক ভােলাবািস। এি পেুটা পিৃথবীট মেধয সেবথাতম। িক� এিেক েসইটকম কটেত হেল আমােদটেক 

িনি�ত কটেত হেব যােত মধযিবত পিটবাটগিল এখােন সাফলয লাভ কটেত পােটন। েসিট বযাপােট আিম কাজ 

কটেবা আপনােদট কেে�ালাট িহেসেব। আমাট সােথ েযাগদান করন এবং চলনু কােজ েলেগ পিড়। 

�াথ� কতৃথ ক �েদয় তথয অনুবাদ কেট মুি�ত।  কযােেইন ফাইনযাা ে�া�াম অংশ�হণ কটেছন। 



ক�ে�ালার 

জন বােণর্ (John Burnett) (R, C, SC) 

শেেভা িনউ ইয়কর বাসীেদর। আমার নাম John Burnett এবং আিম িনউ ইয়কর  িসির ক�ে�ালার পেদ 

�িত�ি�তা করিভ। আিম সারাজীবন িনউ ইয়কর -এর বািস�া – �কলীন-এ জ� �হণ, কইই-এ েবেড় ওেঠ  এবং 

বতর মােন হারেলম-এ বসবাস কির। িসি �িত বভর শতশত িমিলয়ন ডলার কারচুিপ এবং অদ�তার মাধযেম 

অপচয় কের, তা একজন ক�ে�ালার িহেসেব, আিম মলূ েথেক উৎপা্ন করেবা। িসির ক�ে�ালার শধুমাা 

অবসরোতার তহিবলি ত�াবধান কেরন না; িক� িসির �ধান আিথরক বযববা-সং�া� অিফসার িহসােব িতিন 

িনরী�ার করার �মতা রােখন। আিম েসই �মতাি বযবহার কের সব পির�ার করেবা। 

আপিন িজে�স করেত পােরন আিম েসি িকোেব স�� করেবা? আসেল, আিম একজন নােভাড়বা�া সরকা্রী 

বাইেরর েলাক যাঁর সাহস আেভ গরপণূরোেব সরকারী দায়ীরশীলতা এবং ��তােক চাল ুকরার। Shirley 

Chisolm-এর োষায়, আিম আন-বট — এবং আন-বস — ্ (িব�য় হয়না এবং তাঁেবদাির কির না)। 

আিম সকল কিমউিনির িনউ ইয়কর বাসীেদর অনুেরাধ করিভ েয, আমােক তাঁেদর রাজ�-সং�া� িবষেয় 

র�াকারী িহেসেব িনয�ু করেত। এই কাজির জনয আমার রাজ� িবষেয় অিে�তা এবং িশ�াগত েযাগযতা 

আেভ, িক� আমার �িত��ীেদর েনই। আমার েডেমা�যািক �িত��ী বারংবার কর বাড়ােনােত মত িদেয়েভন – 

অনযতম কারণ েযি িনউ ইয়কর -েক বযবসার উ�িতর জনয আেমিরকার মেধয সবেথেক খারাপ জায়গায় িনেয় 

িগেয়েভ। 

িহেসেব, িনউ ইয়কর -এর বহ িমিলয়ন বাঁিচেয় েদওয়ার জেনয আিম অবসরোতার পিরচালনার খরচ িহেসেব 

বযাপক কমরসচূী ভিড়েয় েদব একইসােথ িনি�ত করেবা সবরসেমত িবিনেয়াগ করা ্াকার েফরতমূলয বাড়ােনার 

সােথ সােথ আমােদর অবসর�া� বেয়ােজ�রা যােত তাঁেদর জীবেনর েসানালী বভরগেলা যত্া আরােম 

কা্ােনার অিধকারী েস্াই করেত পােরন। 

আেরা োেলা রাজ� বযববাপনা এবং পিরক�নার মাধযেম আমরা আেরা োল করেত পাির। আিম িনউ ইয়কর -

বাসীেদর েপশ করিভ েসই িবক�ি েযি পাওয়ার তাঁেদর অিধকার আেভ এবং একি সেুযাগ এমন একজেনর পে� 

েো্ েদওয়ার জেনয যাঁর িসির ক�ে�ালার িহেসেব কাজ করার আসল েযাগযতা আেভ । আপনােদর সমেয়র 

জেনয ধনযবাদ। েযখােন অিে�তার মূলয আেভ, John Burnett-েক েো্ িদন, িনউ ইয়কর  শহেরর েিবষযত 

িহসাবর�ক। 

�াথ� কতৃর ক �েদয় তথয অনুবাদ কের মুি�ত।  কযাে�ইন ফাইনযাই ে�া�াম অংশ�হণ করেভন। 



কেে�ালার 

জিুলয়া উইেল�া� (Julia Willebrand) (G) 

আমার বযবসার কাডর িেত বহবছর ধের েলখা আেছ Julia Willebrand, স�ীয় কম�। এবং, আিম যিদ িনবরািচত হই 

একজন স�ীয় কম� কেে�ালার হেবা। অেনক েভাটদাতারা কেে�ালারেক ভােবন মূখয বুক িকপার। িক�, 

একজন কেে�ালার এর েথেক অেনক েবির দািয়� পালন কেরন। একজন কেে�ালার হে�ন NYC-র 

জনসাধারেণর পাঁচজন �াি�র একজন। এই দািয়ে�র ফেল এবং আমরা েয আিথরক সংকেটর স�ুখীন হি� েসই 

কারেন, আিম সপুািরর হল কেপরােররেনর অেহতুক উৎপাদন ও সরবরাহ বািতল করা। তারপর আিম 

কেে�ালােরর দািয়�ি বযবহার করেবা ৩৮,০০০ চুি�গিলেক নিথভু� করার জেনয েযগিল িসির �িত বছর 

েযাগ কের েবসরকারী েযৗথসং�াগিলর সােথ রহরির সবরিন� অংর র�া করার জেনয পনুর�ার এবং 

অিধকমূেলযর জেনয রাি�র রতর  েযাগ কের। এইসব রতর গিল আেরা SAIC এবং িসি টাইম-এর �ারা বহ িমিলয়ন 

ডলার অিত্মূেলযর খােত িলেখ েনওয়ােক আটকােব। তারপের কেে�ালােরর বােজট করার �মতাি �েয়াগ 

কের, আিম িনি�ত করেবা েয জনসাধারন েযন অবগত থােকন অপচয়মূলক খরেচর  বযাপারগিলর িবষেয়, 

েযমন BOE-র িসির সব েথেক দামী এলাকায় �ুেলর জিমগিলেক িবলাসবহল বাস�ােন পযরবিসত করার জনয 

স�িত েডেভলাপারেদর তলব করা। অথবা সরকারী আবাসেনর েখলার মাঠগিলেত িবলাসবহল আবাসন 

বানােনার জেনয NYCHA-র উপ�াপনা। এইসব গর�হীন ঘটনা সামেথরর মেধয বাস�ােনর খুব কমই ৈতরী 

করেব। এবং তা সে�ও, যেথ� পিরমােন অবযবহৃত আকারপথ আেছ আমােদর উঁচুবািড় সমি�ত রহরিেত। 

অতএব সামেথরর মেধয বাস�ান ৈতরী করার জেনয আিম আকারপেথর অিধকার িব�ী করা চাল ুকরেবা িনচু 

উ�তার রহেরর মািলকানার অ�ভুর � বািড়গিলর ওপের েযমন আমােদর ১৭০০ি সরকারী �ুলগিল। আিম 

একজন স�ীয় কম� কেে�ালার হেবা। 

�াথ� কতৃর ক �েদয় তথয অনুবাদ কের মুি�ত।  কযােেইন ফাইনযাা ে�া�াম অংর�হণ করেছ না। 
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