িনউ ইয়ক� ে�ট: আইিডিস িববরণী
আইিডিস িক?
 ��স্ েথেক িনবািচত
�
িসেনটর েজফ ে�ইন-এর েনতৃে� পিরচািলত ই��েপে��
েডেমাে��টক কনফাের�- কেয়কজন িনউ ইয়ক� ে�ট িসেনটেদর এক�ট েগা�� যারা
েডেমাে�ট পা�ট� েথেক িনবািচত
�
হেয়িছল, িক� এখন িরপাবিলকানেদর সােথ েজাট হেয় কাজ
করেছ।
o

আইিডিস’র সদস�রা হে�ন: ম�ািরসল আলসা�া (ম�ানহাটন), টিন আেভলা (কুই�),
ড�ািভড কারলু�� (রকল�া�), েজিস হ�ািম�ন (ব্�কিলন), েজফ ে�ইন (��স্),
েহােস েপরা�া (কুই�), ডায়ান সািভেনা (��ােটন আইল�া�), ড�ািভড ভ�ােলি�
(অননদাগা)

 ২০১২ সােল েডেমাে��টক পা�ট� িনউ ইয়ক� ে�ট িসেনেটর সংখ�াগির� আসেন জয়লাভ
কের, িক� েডেমাে��টক েথেক িনবািচত
�
হেয় উে�িখত িসেনটররা মূল েডেমাে��টক
কনফাের� েথেক সের িগেয় পরবত� সমেয় আইিডিস গঠেনর কারেণ িরপাবিলকানরা
িসেনেটর িনয়�ণ িনেয় েনয়।
o

হািফংটন েপা�: ই��েপে�� েডেমাে�টেদর েজােটর মাধ�েম িনউ ইয়ক� ে�ট িসেনট

িরপাবিলকানেদর দখেল চেল েগেছ
 http://www.huffingtonpost.com/2012/12/04/new-york-state-senatecoalition_n_2238324.html
 ২০১৬ সােলর িবেশষ িনবাচেন
�
জয়লােভর পর েডেমাে�টরা িসেনেট সংখাগির�তা অজ�ন
কের এবং ২০১৬ এর িনয়িমত িনবাচেনও
�
েস�ট বজায় থােক, িক� �তারক েডেমাে�টেদর
মাধ�েম িরপাবিলকানরা তারা তােদর �মতা ধের রােখ
o

বােফেলা িনউজ : িনউ ইয়ক� ে�ট িসেনেট দলত�াগী েডেমাে�টরা �জওিপ’র সােথ েথেক

যাওয়ার িস�া� িনেলা
 https://buffalonews.com/2017/01/02/breakaway-democrats-decide-stick-gopnew-york-state-senate/

“�া�-এর দল”: আইিডিস’র িরপাবিলকান িম�রা কারা?
 িসেনট িরপাবিলকানেদর মধ� েথেক তারাই আইিডিসেক �মতাবান কেরেছ যারা িছল েডানা�
�াে�র এেকবাের �থমিদককার, অিত উৎসাহী সমথক
� এবং সবচাইেত কােছর আদশগত
� িম�
o

এনওয়াই েডইিল িনউজ: �ািনগান [িসেনট েনতা] �াে�র িশ�া ম�ী পেদ
��ািবত ব���র প� সমথন� কের �জওিপ’র িচ�ঠেত সা�র িদেয়েছ
 http://www.nydailynews.com/news/politics/flanagan-signs-letter-supportingtrump-education-secretary-pick-article-1.2959251

 িসেনট িরপাবিলকান কনফাের� হে� এক�ট ১০০% এি� চেয়জ (নারীর গভ�ধারেণর �াধীনতা
িবল) এবং এল�জিব�ট িবেরাধী, এনওয়াই ��ম এ�া� (আন ডকুেমে�ড ছা�-ছা�ীেদর িশ�া
সুেযাগ �দােনর িবল), অপরাধী িবচার ব�ব�া সংেশাধন এবং ক�াে�ইন ফাইনা� সংেশাধন
��ােবর স�ূণ িবেরাধী।
�
তারা সব সময় অিভবাসীেদর িবরে� আনীত িবিভ� িবেলর পে�
অব�ান েনয়, যা হয়েতা ি�ভ ব�ানেনর �ারা িলিখত:
o

এনওয়াই েপা� : িমউিনিসপ�াল আইিড �ংস করা আটকােত িসেনেট িবল ��াব করা

হেয়েছ
 http://nypost.com/2017/01/29/senate-proposes-bill-to-prevent-destruction-ofmunicipal-id-records/
o

এনওয়াই েডইিল িনউজ: : িবেদেশ জ� েনয়া ছা�-ছা�ীেদর তথ� সং�হ করেত বাধ�তামূলক

করেত িনউ ইয়ক� ে�ট িসেনেট িবল
 http://www.nydailynews.com/news/politics/n-y-senate-bill-collect-data- foreign-borncollege-students-article-1.2959107

িরপাবিলকানেদর সােথ েজাট গঠন কের আইিডিস’র িক লাভ?
 সিত�কােরর েকান �ভাব নয়- দূণ�িতবাজ িসেনট িরপাবিলকান েনতা িডন ��ােলাস, ে�ইন এবং
আইিডিস’র (বত�মান িরপাবিলকান েনতা ��ািনগান-এর সােথও একই চ��� রেয়েছ) স�েক�র

উে�শ� স�েক� েগাপেন েরকড� করা এক�ট েফানালােপ িব�ািরত জািনেয়েছ, যা িনেচ উে�খ
করা হেলা:
o

ইউএসএ ট�েড: ‘এটা হেব িগেয় সমবায় েজােটর েনতা, যার আসেল েকান মােন েনই’

িডন ��ােলাস বলেলা। “আিম হেবা িগেয় িসেনট ে�িসেড�, সংখ�াগির�েদর েনতা,
আিম সবিকছ� িনয়�ণ করেবা। েক েকান কিম�টর েনতৃে� থাকেব, েকান আইন ��াব

ে�াের উঠেব, বােজট--সবিকছ� আিম িনয়�ণ করেবা”
 http://www.usatoday.com/story/news/politics/blogs/vote-up/2015/11/19/iam-going-to-control-everything-wiretap-reveals-skelos-strategy-on-kleinidc/76048310/
 এর িবিনমেয় আইিডিস সদস�রা ব���গত �েণাদনা ও উপহার েপেয় থােক, যখন িকনা
রাজ�ব�াপী �গিতশীল আইন ��াব�েলা দীঘািয়ত
�
হেত থােক।
 এনিপআর: “ে�ইন এবং ই��েপে�� েডেমাে�টরা অন�ান� েডেমাে�ট
িসেনটরেদর েচেয় অেনক েবিশ, সরকাির সুেযাগ-সুিবধার এক�ট িবশাল অংশ
পােব, যার মেধ� রেয়েছ, অিফেসর জন� জায়গা, কমকত�
� া-কমচারীেদর
�
েবতনবােজট এবং ক��উটার সর�ামািদ।
 http://wrvo.org/post/state-senate-starts-2015-gop-fully-charge
 এনওয়াই েপা�: ে�ট িসেনটর েবতন বাড়ােনার জন� দল পিরবত�ন করেলা
 http://nypost.com/2017/01/29/state-senator-switched-partiesbecause-he-needed-a-pay-raise/

আইিডিস “িবক� তথ�” বনাম বা�বতা
 িবক� তথ�: আইিডিস ’নু�নতম মজুির ১৫ ডলার আে�ালন‘-এর েনতৃ� �দান কেরেছ
 বা�বতা: ২০১৩ সােল িরপাবিলকান ও আইিডিস েকায়ািলশন �মা�েয় নু�নতম মজুির বৃ��র জন�
েভাট �দান কের,
$৭.২৫/ঘ�া েথেক $৯.00/ঘ�া, যা িকনা িবেশষ� ও �থমসািরর েডেমাে�টরা এেত েকান উপকার
হেব না বেল সমােলাচনা কেরন। ২০১৫ সােল আইিডিস যখন আইন �ণয়ন িবষয় িনধারেণ
�
েকান
মতামত রাখার সুেযাগ হারােলা, তখন গভণর� কুেমা নুন�তম মজুির $১৫.00/ঘ�ােত উ�ীত করেত
উেদ�াগী হেল েডেমাে��টক পা�ট� র মূল কনফােরে�র সদস�েদর েভােটর �েয়াজন হয় এবং তােদর
েভােটই েস�ট পাশ হয়।
 িবক� বা�বতা: আইিডিস িরপাবিলকানেদর উপর �গিতশীল আইন পাশ করার জন� চাপ �েয়াগ
করেত পারেব
 �কৃত বা�বতা: িরপাবিলকান িসেনট সদস�রা িনে�া� আইন ��াব�েলা আটেক িদেয়েছ, পাশ
হেত েদয়িন:
o আনডকুেমে�ড অিভবাসীেদর স�ােনরা িশ�া�হেণ সহায়ক ��ম এ�া�
o িনউ ইয়ক� আইেন েরা বনাম ওেয়ড মামলায় িবিধব� করার জন� ওেম� ইকুয়ািল�ট এ�া�
o িনউ ইয়েক�র এল�জিব�ট কিমউিন�টেক ৈবষম� েথেক র�া করেত GENDA
o েভাট প�িতর সংেশাধন, যার মেধ� রেয়েছ, আগাম েভাট েদয়া ও �য়ং��য়ভােব েভাটার
ের�জে�শন চালু করা
o অপরাধী িবচার প�িতর সংেশাধন, যার মেধ� রেয়েছ ‘বয়স বৃ�� করা’
• আলেবনীর দূণ�িত ব� করার জন� িনবাচনী
�
তহিবল গঠন প�িত ও িনয়মকানুন সংেশাধন
• িনউ ইয়ক� েহলথ এ�া�: ি�ট িনউ ইয়ক�-এর জন� একক �দায়ক প�িত

দুঃখজনক সত�
 িভেলজ ভেয়জ: আলেবনী ভ�ু র অব�ায়ই েথেক যাে� এবং ই��েপে�� েডেমাে��টক
কেনফাের�ই হে� এর সবচাইেত বড় কারণ
o http://www.villagevoice.com/news/albany-will-stay-broken-and-the-growingindependent-democratic-conference-is-a-big-reason-why-9612732

