
কুইা  বুরা ে�িসুড�  

েমিল�া কায়জ্ (Melinda Katz) (D, WF) 

হাই, আিম েমিল�া কায়জ় এবং কুইা বুরা ে�িসুড� পুদর জুনয আিম একজন েডুমা�যািক �াথ�। 

আমার পিরবাুরর গভীর েশকড় আুছ কুইা-এ। আমার িপতা, David, কুইা িস�নী অরুক�া �িত�াতা এবং 

পিরচালনা করুতন এবং আমার মাতা, Jeanne, কুইা কাউিাল ফর দা আয়র স �িত�া কুরিছুলন। আমার �াে 

পজু রা জীবন আিম এখাুন কুইা-এ েথুকিছ, এবং আিম কুইা-এর সরকারী �জলগিলর একজন গিবরত �যাজজু েয়। 

আমার দজই েছুল হা�ার এবং কায়র ার ফুর� িহলস-এর েসই বািড়ুত বড় করিছ েযখাুন আিম িনুজ বড় হুেিছ। 

আিম কুইা বুরা ে�িসুড� পুদর জনয দাঁড়াি� কারণ কুইা-এর জনয আমার একি �তযাশা আুছ েযি 

আমাুদর অিত সজ�র বুরার িভ�তাুক উদযািপত কুর এবং েসিুক পিরবার �িতপালুণর জুনয একি সজ�র 

জােগাে পিরণত কুর। েযুহতজ  আিম কুইা-এ িব�াস কির, আিম আমার জীবনুক জনসাধারুণর েসবাে উৎসগর 

কুরিছ। 

আমার এলাকাুত আিম আয় বছর িসি কাউিাল-এর সদসয িহুসুব কাজ কুরিছ। েসই সমুে, আিম লযা� ইউজ 

কিমি-র সভাপিত িছলাম েযখাুন আিম েবসরকারী ে�ু�র অংশীদারী� িনি�ত কুরিছলাম েযি সচূনা 

কুরিছল ১৫,০০০-ি সামুথরর মুধয বাসংাুনর। আিম িসি জজু ড় পনূিবরভজ ি� বযবংাপণা অনজুমাদুনর জনযও 

দােীু� িছলাম, েযি হাজার হাজার চাকরীর সচূনা কুরিছল আর একইসাুথ আমাুদর এলাকাগিলুক অিতির� 

উ�িতর হাত েথুক সজরি�ত েরুখিছল। 

কাউিালির আুগ, বুরা ে�িসুড� Claire Shulman-এর কমজযিনি েবাডর স-এর পিরচালক িহুসুব আিম িনযজ� 

িছলাম এবং জীবুনর িবিভ� ে�ু� এলাকার মানজুষর মতামত েপুে। আমার কমরজীবুনর �থম িদুক আিম ে�য় 

এুস�িল-র সদসয হুে কাজ কুরিছ। 

আবরান েহলথ –এর উপ কিমির েচোর িহুসুব, আিম িলুখিছ এবং পাশ কিরুেিছ একি আইন েযির কারুন 

HMOগিল মিহলাুদর গরতর �ীুরাুগর পিরুষবার সজু যাগ সরাসির িদুত বাধয হুব। আিম লুড়িছ এবং েমের 

Giuliani-েক হািরুে সরকারী হাসপাতালগিলুক েবসরকারী হুে যাওো েথুক থািমুেিছ, এবং আিম ঐিতহািসক 

েক�লস ল’-ির প�ৃুপাষক হুেিছ এবং পাশ কিরুেিছ েযি ল�া-সমুের, বারংবার হওো িশশ িনযরাতুনর 

মামলাগিলুক চািলুে েযুত আইনজীবীুদর সাহাযয কুর। 

বুরা ে�িসুড� িহুসুব, কুইা-এ আিম �ধান সমসযাগিল েমাকািবলা করুত ��ত। কমরসংংান সিৃ� এবং আিথরক 

উ�িতর জুনয ে�রণা েযাগাুবা, যার মুধয যজ� থাকুব ওুে�াণর কুইা-এ একি �যজি�র েক�ংল ৈতির করার 

লড়াই কুর যাব। আিম �জলগুলার সহ-অবংাুনর িবরু� এবং একি যজ�ে�� বানাুনা ব� করার জনয সং�াম 

করুবা, যাুত আমাুদর স�ানরা সবুথুক ভাল িশ�ার সজু যাগ পাওো িনি�ত কুর। রকওুে এবং সাউথই� 

কুইা-েক পণূিনরমরাণ এবং পিরবহণ বযংার আরও উ�েুনর জনয আমরা একসাুথ কাজ করুবা এবং সামুথরর 

মুধয বাসংান এবং আমাুদর সবার জীবুনর মান উ�ত করার জুনয আিম কাজ চািলুে যাব। 

িনবরাচুনর িদুন আপনাুদর সমথরুনর ওপর ভরসা রাখুত পারুবা বুল আিম আশা করুবা। 

�াথ� কতৃর ক �ুদে তথয অনজবাদ কুর মজি�ত।  কযাুেইন ফাইনযাা ে�া�াম অংশ�হণ করুছন। 



 



কুইা াের্ ে�িসেডা 

অেরিলও অয্ািিও আকর ্ায্িাও (Aurelio Antonio Arcabascio) (R) 

হয্েল্, আম্র ি্ম অেরিলও আরক্া্িসও এাং সা্ই আম্েক েট্িি ােল েচেিি। আিম কুইা াের্ সভ্পিত 

পেদর জিয দ্ঁড়্ি�। 

আিম ৪ াছর ায়স পযর্ এ�িরয়্-য় াড় হেয়িছ এাং ত্রপর ইির-র কেলেজ PA পড়েত য্ওয়্র আগ পযর্ 

য্ইজয্কসি হ্ইটস-এ েথেকিছ। আিম কুইা-এ োেড় উঠেত েপের এাং সরক্রী াুলগিলেত �থম েথেক অ�ম 

ে�ণীেত পড়্র সেুয্গ েপেয় খুিশ িছল্ম। 

ত্রপর আিম ম্ট্র ি্ি� HS (এখি েসইা জা ে�প)-এ পিড়। আিম োসাল েখেলিছ এাং আম্র াুেল এাং 

আম্র য্জকপ�ীর িািভ� সি�ত্িু�্েি আিম সি্য় িছল্ম। আিম আওয়্র েলিড অফ ফ্িটম্ � লয্া্রস্ 

�্ম কপর-এর স্েথ য�ু িছল্ম। 

এিট একিট সি�তদেলর স্েথ য�ু থ্ক্র েথেকও োিশ িছল, এিট িছল একিট অিভ�ত্ য্ আম্র স্েথ স্র্ 

জীাি ধের আেছ এাং জীািভেরর �িৃত যিুগেয়েছ। এিট হে� েসই ধরেির ৈশশোর অিভ�ত্ য্ আম্র স্্েির্ 

প্ো ােল ক্মি্ কির। 

েদখুি, েকালম্� আম্েদর �্িীয় সংগঠেির িািভ� ক্যর্েমর ক্রেি আমর্ খুা স্ীয় িছল্ম, িক� েসিট 

ইিতমেধয অিুদ্েির অভ্ো েসগেল্ া� হেয় িগেয়েছ। 

আপি্েদর পরািতর  াের্ ে�িসেডা িহস্ো েসগেল্ িফিরেয় আি্র জিয কিঠি �েচ�্ কর্ হো, আম্র অিযতম 

পদে�প। 

আিম অিুদ্েির াযা�্ করো্ এাং �্িীয় সংগঠেিগেল্র স্েথ এই ক্যরয্মগিলেক পিুরীি�াীত কর্র জিয 

আল্প কের, েযগিলেত আম্েদর স্্ির্ য�ু হো এাং য্ ত্েদরেক দলা�ত্ এাং দ্িয়�শীলত্ েশখ্ো, 

েক্ি দ�ত্র কথ্ েত্ উে�খই করিছ ি্।। 

আপি্র্ েদখুি, যিদ আমর্ একিট দল িহেসো একস্েথ ক্জ কির, আমর্ একিট াের্ িহেসো অেিক িকছু 

হ্িসল করেত প্ির। 

কুইা হে� NYC-র জ্িল্ এাং িতুি আগতর্ যখি আম্েদর প্ড়্ িদেয় েপিরেয় NY-এর অিয্িয জ্য়গ্য় 

য্োি ত্ঁর্ ালোি “েফর্র পেথ আমর্ এখ্েি থ্মা” েসরকম কর্র জিয আম্েদর �েয়্জি যথ্স�া েচ�্ 

কর্ এাং আমর্ ালো্, “কুইা….আম্েদর া্িড়েত �্গতম!” 

�্থ� কতৃর ক �েদয় তথয অিুা্দ কের মুি�ত।  কয্েেইি ফ্ইিয্া ে�্�্ম অংশ�হণ করেছি। 
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