
েময়র 

এ�নী �েনাউইচ (Anthony Gronowicz) (G) 

একজন িনউইয়কর ্াাী িহোে্ আমরা জািন েয, ২০০৮ াােল অথর্নিিক ধা এ্ং অিিমাি�ক ঝড় াযািির কারেন 
চাকরীর ে�� নািমেয় েদয়, োই াােথ গহৃায়ন, �া�য  পিরচযরা এ্ং িশ�া ে�ে�ও ি্পযয়র েনেম আো।   

একি ি্দযমান পিরে্শ এই াম� ি্ষেয় আমােদরেক িচি�ি কের েয িন�গামী অ্�ায় ি্পরীিযও আােি পাের।   

একজন েময়র িহোে্ আিম েজার িদ্ জী্া� �ালানী ্য্�া িুেল েদয়া যা হাঁপানী এ্ং অনযানয �াা��াাজিনি 
েরাগ ামুহ ািৃ� কের িেক যা আমেদরেক উৎপীিড়ি কের েিােল এ্ং োই াােথ োালার, ্ািাা এ্ং ির� শি� 
�ভৃিির।   

্ির মােন, একি েরকডর  রেয়েছ েয ৫৩,০০০ েছেলেমেয় যারা াড়ক এ্ং ি্িভ� আ�ায়েন রেয়েছ- এ্ং ২০০৮ 
াােলর পের এ াংখযা -৫০০% ্ৃি� েপেয়েছ। �ুেল যাওয়ার পেথ ্হ াংখযক ছা� ছা�ী যারা ঘিৃনি কেমরর �ারা 
্াঁধা�� হয় এ্ং পিুলশ ি্ভােগর �ারা উৎপীিড়ি হয় েযখােন ইিিহাোর া্েচেয় ধনী েময়র ্েল থােকন ”আমার 
িনজ� আম�”। িা াে�ও ঘটনা হল েয েকন িিিন এখেনা পয�র  েময়র আেছন িা হল ২৯ িাি কাউি�েলর 
েডেমা�াটরা ওভাররেলর মাধযেম ২ি পা্িলক েরফােরিা কের িােক িৃিীয় ্ার থাকেি িদেয়েছ। 

আিম এইরপ �াপ এি ি�� ্�  কের িদ্ এ্ং গাঁজা রাখার অিধকারেক অপরাধে্াধ কিমেয় িদে্া। LA এ্ং িনউ 
অরিলে�, এলাকা ামুেহ, া�াাী অপরাধ আরও িনেচ েনেম এোেছ % িহাাে্ যা �প এ্ং ি�� ্যিীি। 

�থম ে�নীর িশ�া ্য্�া যা আিম েপেয়িছ, আিম �াইেভট �ুল ামুেহ ২০ এর নযায় কযাপ ে�নীক� করিাম েযখােন 
�ম্াগর িার া�ানেদর পািেয়িছেলন। আিম �াক-�ুল কায�র েম �িিি িশশর জনয িহি্েলর ্য্�া করিাম; 
এ্ং িােদরেক শারীিরক ্যায়াম, কলা, এ্ং াংগীি ি্দযার পাঠ ামুেহ িফিরেয় আিন- এ্ং অনযানয ্া�্যি্দযা 
ে�নীেি পাঠ লওয়ার ��া্ েদই।  

�কৃিির �িি গর� উাািহি করার জনয �িিি গণ ি্দযালেয় একি াামািজক ্াগােনর ্য্�া করিাম এ্ং 
একি গহৃ া্ুেজ াাজািাম। গণ ি্দযালয় ্ে�র ে�ে� িলা গণ হাাাপাল �ভৃিি িা গিহর ি কাজ। অথরায়ন ঘটােিা 
১% উপির আয় েথেক যাহারা িাি আেয়র েমাট ৪৫% ভাগ েিেক িদি।   

�ক �ানা�ের কর ধায া�েকর  পনু:পিরিচি করােনার ে�ে� যার �ভা্ আো ১৯০৫ াাল েথেক ১৯৮০ াাল পয� 
াময় কােল িােি আিম মািকর ন ডলার ১৬ ি্িলয়ন ্যয় কেরিছ ্ািষরক িভিতেি। কি�উটার কর এ্ং একি 
্ৃি�মুলক ্যি�গি আেয়র কর যা ঐ াম� ্াািরক িভিতক আেয়র উপর িা হইয়ািছল মািকর ন ডলার ২৫০,০০০ 
এর েচেয় ে্শী েযখােন ১৯৭০ াােল দািরে�র �ভা্ মুেছ েফলা হইয়ািছল এ্ং িা �েিযক �কার �� ্যেয় হইিজং 
�কে� ্যয় করা হইয়ািছল একজন এনওয়াইিা েি জ� �হণকারী িহোে্ এ্ং কলি�য়া ি্�ি্দযালেয়র �ািক 
িহোে্ আমােদর নগরীিই হইল আমার ে�নীক�, আমার গে্ষনাগার, আমার জী্ন। াাধারণ ওেয়লেফয়ারেক 
ওয়াল �ীেট আিম কখনও আেপাষ কর্ না েযমনি ২ি ্ড় দেলর �াথ�গণ িাহােদর �চারািভযােনর িহি্েলর 
জনয িৃি�হীন অনুা�ান কিরয়ােছ।   

�াথ� কিৃর ক �েদয় িথয অনু্াদ কের মুি�ি।  কযাে�ইন ফাইনযা� ে�া�াম অংশ�হণ করেছ না। 


