
২০তম িসি কাউি�ল িডসি�� 

িপটার এ. েকা (Peter A. Koo) (D, C) 

এই নগরবাসীর এবং এই মহান নগরীর প� েথেক স�ানীত হওয়ায় এবং একই সােথ আমার �িত সমথরেকর 

জানােনার জনয আিম এই সভায় সকলেক কৃত�তা বযাা করিছ। িনউইয়কর  িসি কাউি�েলর আজেকর এই মহান 

সভায় আপনােদর েসবা করার সেুযাগ পাওয়ায় আিম িনেজেক আশীবরাদপুু  ভাবিছ। আপনােদর িসি কাউি�ল 

�িতিনিধ িহেসেব আমার �িত আপনােদর িব�াস েদিখেয়েছন তা এক কথায় মযরাদাকর এবং িকছুটা হেলও 

েগৗরেরর এবং গরবহ। �থমবার দািয়র পাবার পর আিম �কৃত বা�বানুক িবষয়গেলার উ�য়নকে�, 

�েয়াজনীয় েসবাদান িফিরেয় আনেত এবং সিু�য় নগরবাসীেক আিথরক আনকুলযতা িনি�ত করেত �াি�হীনভােব 

কাজ কের আসিছ। অতয� গেবরর সােথ জানাি� েয, আমােদর সামািজক সমসযা স�িলত ৬৮০০ি অিভেযাগ 

সমাধান আমরা িদেত েপেরিছ এবং িসির উ�য়নকে� আমরা ১৫ িমিলয়ন ডলার �া� হেয়িছ। �থমবার 

িনবরািিত হেয় আিম আমার িনবরািিত সহেযাগী ব�ৃ ও সমােজর গনযমানয েনতৃবৃে�র সহায়তার অৈবধ কিমউটার 

বাস রা�া েথেক সরােনার বযববা কেরিছ, �ািশং ডাউনটাউেন অিত �েয়াজনীয় িনরাপতা কযামরার জনয আমরা 

তহিবল গঠন কেরিছ, যােদর �েয়াজন তােদর জনয �ু শেটর বযববহা কেরিছ, �েয়াজনমত িবিভ� অববান েথেক 

িবিভ� সড়ক পরী�া করার বযববহা কেরিছ এবং মটরিালক ও পথিারীেদর জনয রা�ােক িনরাপদ করার 

বযববহা িনেয়িছ। বহ িশ�ামূলক ওয়াকর শপ ও সামািজক �িতুান গঠন, নতুন ধারার �ািফক িসগনাল বাপন 

ইতযািদ িনি�ত কেরিছ। পনু: িনবরািিত হেল, আিম আমার িডি�ে�র কেঠার পির�মী েলাকেদর জনয আমার 

�িত�িত অবযাহত রাখেবা। িডি�েকটর মানষুগেলার জীবন মান উ�য়েন সাধযমত কাজ কের যাব, যার ফেল 

মূলধনী �েজ� �িতুা লাভ করা স�ব হয় এবং অিত �েয়াজনীয় েসটা িনি�ত করা যায়। িনউইকর  িসি 

কাউি�েল আপনােদর েসবা েদয়ার সেুযাগ েপেয় এবং িনউ ইয়কর  িসিেত আপনােদর আ�হ ল�য কের আিম গিবরত 

এবং আিম আগামীেত আমার সহকম�েদর সােথ িমেল িনউ ইয়কর  িসির জনগেনর জনয িমৎকার সব িজিনস 

করার েি�ায় আিছ।          

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



২০তম িসি কাউি�ল িডি��   

এভার�ীন িস. চাও (Evergreen C. Chou) (G) 

হাই, আমার নাম Evergreen Chou। আিম ২০তম িসি কাউি�েলর িনবরাচেন �ীন পাির র মেনানীত �াথ� িহেসেব 

জনগেনর েসবাদােনর �ত িনেয় িনবরাচেন �াথ� হেয়িছ! 

একজন সেনা�াফার িহেসেব আিম লথুার েমিডেকল েস�াের এ কাজ কির। আিম েসখােন ২৩ বছর ধের কাজ 

কেরিছ। আিম �ানীয় SEIU/১৯৯৯ এর গিত ইউিনয়ন েম�ার। আমার সং�াম �িমকেদর অিধকার সংর�ণ লাভ 

এবং �িমকেদর পাির�িমক িনি�ত করা। আিম বেয়জ কাউট �ুপ #৮৮৮ এর �াউটমা�ার।  

২০ বছর যাবৎ আিম �ািশং-এ বসবাস কেরিছ। এখােন সামেথর্র মেধ্ েকনা যায় এমন বািড়ঘেরর সংখ্া খুব 

েবশী নয়। েবেচঁ থাকার মেত কমরসং�ান এখােন েনই। �ািশং এর বায় ুপরী�া কের েদখার �েয়াজন আেছ যােত 

�ািশং এর অ�বয়সী েলাকজেনর হাপানী েরােগর সােথ স�িকর ত িকনা তা িনধরারণ করা যায়। আমরা এখােন 

�ািশং েয সংকটগিলর সােথ পিরিচত েসগেলার িনরসেন �ীন পাির র দশি কী কমরসসচী সহায়ক হেত পাের। 

সােধ্র মেধ্ বািড় িনমরােণর জন্ উ�ীপক টাকাগেলা ব্বহার করন। বািড় ভাড়া আমােদর আেয়র ১/৩ ভােগর 

মেধ্ হওয়া উিচত।  িন� আয়েক েলাকেদর জন্ ১/৩ ভাগ অফার িবশাল িনমরােণর একি িবধান; ভবেনর ১/৩ 

অংশ মাঝাির আয় এবং েশষ ১/৩ অংশ বাজার দের েযেত পাের। 

েবেচ থাকার জন্ �ািশং-এ �েয়াজন ঘ�ায় $১২ মজরুী। েময়েরর িনয়�াধীন ি� পাবিলক �ুলগেলা প�িত 

পরী�া েনয়ার েকে� পিরণত হেয়েছ। িশ�ার �িতফলন যখন এমন এক পযরােয় দািড়েছেয় েয সরকারী �ুলগেলা 

েযগেলা আমরা ব� কের িদেয়িছ েসগেলার মেধ্ কয়টা চাটর ার �ুলেক সংেকািচত কের বানােনা যায়। িকভােব 

েট� িদেত হয় তা িশখােনার জন্ িশ�কগণ সাবর�িনক চােপর মেধ্ থােকন। আমােদর িশ�ক, অিভভাবক ও 

অধ্�গেণর কাছ েথেক মতামত েনয়া দরকার। 

সােধ্র মেধ্ েকনা যায় এমন আবাসন িনমরান করন! যবু ও কমরহীনেদর জন্ জব ে�িনং এর ব্ব�া করন! 

বণরবাদ ব� করন! আমােদর �ুলগেলােক টাকা িদেয় বতর মান সমেয়র জন্ সাহায্ করন! �ীনেক েভাট িদন! 

�াথ� কতৃর ক �েদয় তথ্ অনুবাদ কের মুি�ত।  ক্াে�ইন ফাইন্া� ে�া�াম অংশ�হণ করেছন। 



২০তম িসি কাউি�ল িডি��   

সািন হান (Sunny Hahn) (REF) 

অেনক ভােবই আমােদর িসি ও আেমিরকা একি �শ-েরােডর মধযবতত �ােন অব�ান করেছ। যখন আমােদর 

�েয়াজন বা অভাব এক নাগােড় বাড়েত থােক তখন আমােদর রাজা� িভ�মুিখ হেত থােক। জনগন যখন কােজর 

স�ােন উ�ূখ বযিিমািলকানা �িত�ানগেলা ঐগেলা উৎপাদন িবমূখ, যখন আমরা আমােদর লাইফ �াইল ধের 

রাখেত চাই তখন  �াকৃিতক ও িনরাপতাজিনত সমসযা আমােদর জীবন �বাহেক কের বযাহত। দেল দেল মুেখামুিখ 

সংঘষর এবং িবিভ� িবষেয় �ায়ুিবক চাপ আেরা শিিশালী হেত থােক। আমােদর িক একি দলেক ছাড় িদেয় অনয 

দলেক সহায়তা করা উিচৎ? জনগন েভাটািধকার �েয়ােগ আেরা েবশী েবশী সি�হান। এখন সময় এেসেছ 

আমােদরেক েসরা ও উ�লতম িজিনসটােক আহবান করা যা আমােদর িসির জনয সহায়ক হেব। েসরা এই জনয 

েয, িচ�া ভাবনার ে�ে� আমােদর েনতৃব�ৃেক আেরা পিরশীিলত হেত হেব। উ�লতার কারণ আমােদর জীবন ও 

িসি এতই জিলতার মেধয রেয়েছ েয জনয আমােদর �াস ��াস  এবং গভীরতর সমসযাগেলা বুঝার জনয 

উ�তর বুি�বৃিতক মেনর �েয়াজন হেব এবং এগেলার সমাধােনর জনয পেথর স�ান করেত হেব।  আমােদর 

িসির অতয� গরপণূর িডি�� �ািশং, যাহা আমােদর অতীত ও ভিবষযেতর �িতিনিধর কের আসেছ, এর েসবা 

করার জনয আিম ��ত। 

�াথত কতৃর ক �েদয় তথয অনুবাদ কের মুি�ত।  কযােেইন ফাইনযা� ে�া�াম অংশ�হণ করেছন। 
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