
কুই বেরা ে�িসেড� 

িপটার এফ. ভযােোা জিুাঃ (Peter F. Vallone Jr.) (D) 

হাু, আিম কাউিইে েম�ার Peter F. Vallone Jr. এবস আিম কুই বেরা ে�িসেড� পেদ �িত�ি�তা করিছ| আিম 

�িত�ি�তা করিছ কারণ কুই-এর �েয়াজা এমা একজােক িযিা সরু�া িদেবা – আমােদর পিরবারগিের, 

আমােদর রা�াগিের, আমােদর বযবসাগিের এবস আমােদর স�াােদর িশ�ার| িাউ ুয়কর  িসি কাউিইেে 

জাসাধারণ সরু�া কিমির �ধাা িহেসেব আমার ১২ বছর ধের কাজ করার সেুযাগ হেয়িছে| আিম Ray Kelly-র 

সােথ কাজ কের অপরাধমূেক কমরকা� ৩৫% �াস কারার জায কাজ কেরিছ| েদয়াে িেখা, েযৗা অপরাধয়েদর 

এবস ব�কু োারাাাোাকারয়েদর িবরে� কেঠার আুা পাশ করার জায আিম অ�া�ভােব কাজ কেরিছ| আিম 

একমা� �াথ�র যার কুই-এর জাসাধারেণর সরু�া করার বযাপাের েযেকাোা অিভ�তা আেছ| 

িােজ একজা বািড়র মািেক িহেসেব, আিম জািা �েতযক বছের কুই-এ একি বািড়র মািেক হওয়া আেরা 

কিঠা হেয় যাে�। েসজায িসি কাউিইে সদসযেদর মেধয একমা� আিম গতবােরর স�িত্তকর বাড়ার িবরে� 

েভাট িদেয়িছোম এবস পািার িবে বাড়াোার িবরে� েড়াুি সামোর সাির েথেক এিগেয় িােয় িগেয়িছ। 

এু �াথিমক িাবরাাো হয়তবা আিম একমা� �ু� বযবসায়য়ও। কুই-এ আমােদর �ু� বযবসাগিে বেরাির 

েমরদ�, িবেশষত আমােদর াতুা অিভভাসয় এোকাগিেেত, েযজোয আিম অ�েয়াজায়য় িবিধিােষধ কম করার 

জোয কাজ কেরিছ যােত তাঁরা আমােদর অথরায়িত িবকিশত এবস পিরাাোা করেত পােরা। কমরসসংাা সিৃ� এবস 

বযবসায় সাহাযয করার জোয, আপাার �থম �েয়াজা বযবসােক েবাঝা এবস আমার পেুরা কমরজয়বা ধেরু 

কেঠার পির�ময় বযবসায়য়েদর পে� আিম েড়াু কের ােেিছ, শধমুা� িাবরাাোর সমেয় ায়। 

এবস েশষ িক� অবশযু সবরেশষ ায়, কুই-এর সরকারয় �ুেগিের �া�া দুু  িকেশারয়র িপতা িহেসেব একি 

িারাপদ পড়ােশাাার আবহাওয়া এবস ভােো পড়ােশাাার গর� কতটা তা আিম জািা। �ুেগিেেত সরু�া 

কযােমরা বসাোার আুাি আিম িেেখিছ এবস িশশেদর িারাপেদ �ুেে আসা-যাওয়ার িাি�ত করার জায 

েসেেফাা �ুেে োয়ার অামুিতর জোয আুাির আিম সমথরা কেরিছ। আিম আমােদর িজ এ� ি  কমরসাূয়গিের 

জোয েেড়িছ এবস েসগিেেক িিকেয় েরেখিছ, এবস িপতামাতােদর আেরা মতামত পাওয়ার জোয একজা 

অিভভাবক িহেসেব, আিম েড়াু াািেেয় যােবা– আমরা অবেহিেত হওয়া আর েমো োব াা। 

কুই-এর �েয়াজা একজোর যাঁর আপাােদর জোয েড়াু করার সিতযকার ুিতহাস আেছ। ৯ িদোর 

েোডেসিডস, তুষার ঝেড় ো�ে ছাড়া, আমােদর রকাওেয়-র বািস�ােদর জোয পরবত� ঝেড়র েথেক এখাু 

সরু�া েদওয়ার জোয – িযিা কা এড, ি�কার এবস েময়র সােথ বযবংা িােয়েছা – এবস ফে েপেয়েছা। কুই-

এর অিধকার এমা একজা বেরা ে�িসেড� পাওয়ার িযিা এুসব এবস আেরা অোক অসিুবিবেধগিের বযাপাের 

আমােদর সকেের সােথ থাকেবা। এবস আপাােদর েভাট েপেয় আিম স�ািাত েবাধ করেবা। আপাারা আমার 

স�েকর  আেরা েবিশ জাােত পারেবা Petervallone.com-এ এবস, ওহ, এবস াোু আমরা রািখ এি কুইবেরা 

�য়জ. ঈ�র আশয়বরাদ করা। 

�াথ� কতৃর ক �েদয় তথয অাুবাদ কের মুি�ত।  কযাে�ুা ফাুাযাই ে�া�াম অসশ�হণ করেছা। 


