
২৯তম িসি কাউি�ল িডি�� 

 কযাাের কসালাউইত্ (Karen Koslowitz) (D, WF) 

হযাালা, আিম Karen Koslowitz এবং আিম ২৯তম িসি কাউি�ল িডি�া� পরু:িরবরািিত 

হওয়াে ্রয �িত�ি�তা কেিছ। েযাহতু আমো দীঘর অথর্রিতক অি�িতশীলতা েভাগ কোে পে  

আমাাদে িসিাক পরু:িরিমরত কোে কা্ আে� কােিছ, যাাত আো সিক সংাযা্র সহকাাে গণকমরিােীে 

অিভ�তাে উপি�িত িাই এবং কাঠাে পিে�মী মধযম ে�রীে �াথর ে�া কোত িাই। আমাে সংগঠিরক 

কাযর্ামে উপে একি শি�শালী অিভ�তা োয়াছ। আিম আমে কিমউিরিে �ায়া্রীয়তাে কথা সবরাাে 

গর েদই। এক্র কাউি�ল সদসয িহাসাব কা্ কোে সময় আিম ল� ল� ডলাে �ুল সমুাহে সাুযাগ বৃি�ে 

্রয, ো�াসমুহ, েখলাে মাঠ, পাঠাগাে এবং সাং�ৃিতক �িত�ার সমুাহে উ�য়ারে ্রয অ র্ র কিে।  অথর্রিতক 

উ�য়র কিমিে সভাপিত িহাসাব আিম দঢ়ৃভাাব রীিতমালা েহর কিে এবং �ম্ীবী ও মধযম ে�রীে �থরে�া 

কিে। দইু করযাে এক্র মাতা িহাসাব আিম ্াির েয আমাাদে স�াারোই আমাাদে ভিবষয্ এবং অবশযই 

আমাদে তাাদঁে সাফলয লাাভে ্রয �ায়া্রীয় সে�াম অবশযই �দার কোত হাব। আিম দঢ়ৃ ভাাব �িত�াব� 

যা এক্র িপতা-মাতা অিভভাবক এবং গণ কমরিােী িহাসাব আমাাদে ছা�-ছা�ীাদোক খুবই উ�ত মাারে 

িশ�া �দার কোত হাব। আিম অ�া� পিে�ম কােিছ আমাাদে িশশাদে ধাাপ ধাাপ �ায়া্রীয় পিেিয়রা তহিবল 

পরু:�াে কো এবং �ুল িবকর কাযর্ামে অারক �ায়া্রীয়তা োয়াছ। রাগিেক অিধকাে সংে�াণ আমাে 

অবশয একি বিল� েরতৃ�ারীয় ক� োয়াছ। যখর ��ািবত বাা্ট কতর ারে ��াব কো হয় তখর রাগিেক 

সাুযাগ সিুবধাে একি িবষয় ভযংকে ভাাব কতর ারে ঝঁুিকাত পাড়। আিম বয়� রাগিেকাদে পিেপরুর েসবাে 

িরিমাত �ায়া্রীয় তহিবল সংোহে িবয়ায় সংোম কােিছ। েসই সাাথ খাদয সেবোহ কাযর্ম এবং সিুবধা ও 

উপয�ুতাে ে�া� সহায়তা কো �ভৃিত। একি বৃহতে কমর োয়াছে যা অিধকতে সম�য় কোত হাব এবং এই 

কােণ আমাে পা� পরু:িরবরািারে িরিমাত িরবরািার অংশেহর কো। আিম ২৯তম কাউি�ালে �ায়া্রীয় 

কাযর্ম স�� কোে ্রয একটারা েি�া িালাইয়া যাইব এবং রগেীিাক �িতিদর উ�য়ারে েি�া কোবা। 

আপরাাক সিুবধা �দার এবং স�ার্রক কা্ কোে সাুযাগ েদয়াে ্রয আিম আপরাাক ধরযবাদ ্ারাই, এবং 

আ�া ও িব��তাে সিহত পরুোয় বিলাত িাই বযালট বা� আপরাে েভাটি আমাাক িদাবর। আপরাাদোক 

ধরযবাদ।   

�াথ� কতৃর ক �াদয় তথয অরুবাদ কাে মুি�ত।  কযাা�ইর ফাইরযা� ে�াোম অংশেহণ কোছর। 



২৯তম িসি কাউি�ল িডি��   

জন টরদাস (Jon Torodash) (CV) 

হযাালা, ফার� িহলস, িকউ গাাডর �, েরাগা পাকর , িরচম� িহল এবং পা�বত� এলাকার বািস�াগন। আমার নাম Jon 

Torodash, এবং আিম িসি কাউি�ল িনবরাচান আপনাাদর জনয িনবরাচান �িত�ি�তা করিছ। আপিন িক েপশাগত 

রাজনীিতকাদর �ারা হতাশ হায় পাড়াছন? হযাা, আিম ভীষণ িবর�। িকছু সংখযক ে�া� িসির �মাগত খারাপ কাজ 

আমাাক অ�হী কারাছ,  একজন �ানীয় জ� �হনকারী  ও েবাড় উঠার সাধারণ নাগিরকাদর হায় কাজ করার জনয 

বযি�� িহাসাব।  

িনউ ইয়কর  িসি সমসযা েভাগ করাছ এর বাাজাট, িশ�া বযব�ায়, গণপিরবহন, িরায়ল এা�ট, পাকর , সমািজক কাযর�ম 

এবং অনযানয অানক ে�া�, যা একটানা েকানরপ ৈনিতকতা ছাড়াই েবাড় চালাছ এবং এাদরাক �িতকার করার জনয 

দািয়�পনুর েনতৃ� �ায়াজন। আিম একজন সফটওয়যার �াকৗশলী িহাসাব েবসরকারী ে�া� আরামদায়ক চাকরীাত 

িনায়ািজত এবং আপিন েপশাগত ঝুিকা  িবহীন িনভর ায় সতযককা বলার ে�া� আমার উপর িনভর র করাত পাারন। 

একি সরকারী চুি�নামা সং�ার, যাচাইমুলক অবালাকন বৃি এবং সশুীল সমাাজর বৃহতর সাচতনতা উভায়র মাধযাম 

যকাযক উপাায় গণ কাযর�াম গণ তহিবল পনু:রাারর ে�া� আমার উ�াবনী ধারণা রায়াছ।  

�ুল সমুহ সং�াারর মাধযাম: আমরা একি সমি�ত পাঠ�ম ৈতরী করাবা, মান স�ত িনাদর শনা �দান করাবা, এবং 

ে�নীর আকার সমুহ কিমায় আনার উপর আালাকপাত করাবা; যাাত মান স�ত পরী�া কাকাব না এবং বযকরতাবরাণর 

মত অিভ�তা মুাখামুিখ হাত হাব না। িনউ ইয়াকর  একি ভীষনভাাব পযরযাব�ণ করাব েয, িক কার সড়ক পিতর উপর, 

েটাল, এবং গণ পিরবহন বযব�ায় এবং েকান �কার উৎস কাকাল তা অাপ�াকৃত ভাল উপাায় বরা� েদয়া যায়। 

�ানীয় উ�য়ন করাপাারশন সমহুাক যকাযক ভাাব তাাদর অতীাতর অৈবধ উপাায় �ভািবত করা কাযর�ামর জবাবিদিহ 

করাত হাব, এবং অ� বযায় আরামদায়ক গহৃায়ন �কা�র েলাকসাান তাাদর ভুিমকা যাচাই করা হাব। 

আিম NYC লযা�মাকর স ি�জারাভশন কিমশনাক সংগত �� উপাায় লযা�মািকর ং পিরাবশন চািহদাপরুণ কার আমাাদর 

অতীত ইিতহাাসর সরু�া করার, এবং আিম NYC ভবন িবভাগাক এলাকািভিতক আইন ল�ান  এবং সম� নীিতমালার 

উপর েয গিল আমাাদর অবকাঠাামার উপর মা�িতির� চাপ সিৃ� কার েরাখাছ। 

আিম কাউি�াল চাপ িদব েয েকান �কার জীবনযা�া মজিুর িবল আনার জনয এবং দাির�তা িবামাচন �াচ�ার অংশ 

িহাসাব জীবন যা�ার মজরুীর উপর �িতপরুণ িদাত হাব যা �ু� বযবসায়ীাদর উপর পিরপনুর আকাার কর িবরিতাত এরপ 

ভাাব আসার ভ�রু অকরনীিতাত আঘাত কার না। এসম� িবষয় এবং অনযানয অানক �কার ধারণা আিন আমার ওায়ব 

সাইট: jontorodash2013.com-েত েদখাত পাাবন। আিম �িত�ি�তা করিছ একজন স�নুর �ত� �াক� িহাসাব - আমার 

আদাশরর উপর। আিম চাই এই িসির বািস�াাদর একি সি�িলত শি� েবিরায় আসকু যারা জানকু েয িনউ ইয়কর  

বসবাাসর িনিমাত একি অাপ�াকৃত ভাল জায়গা এবং আিম িসি হল-এ অবিহত করাাত চাই েয, রাজৈনিতক ভাাব 

দনু�িত এবং অদ�তা - িবাশষ কিরয়া নতুন ৯১১ পিতাত - যা আমাাদরাক েমার েফলাছ। েভাাটর িদন, Jon Torodash 

এর িদাক েখয়াল রাখাবন, িযিন সশুীল সমাাজর নি�ত �াক�। 

�াক� কতৃর ক �াদয় তকয অনুবাদ কার মুি�ত।  কযাা�ইন ফাইনযা� ে�া�াম অংশ�হণ করাছন। 
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