
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। 
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