
২২তম িসি কাউি�ল িডি�� 

ক�া ক�ানিনাাডস (Costa Constantinides) (D, WF) 

হযাালা, আিম Costa Constantinides এবং আিম আপনাাদর িসি কাউি�ল েম�ার পাদ �াথ�। আমার জীবানর 

পাুরাটা অংশা আিম অিধকতর িনরাপদ এা�িরয়া এবং ওায়�াণর কানস গড়ার জনয িনরলস কাজ কার চালিছ। 

আিম এা েনাবারহাড েবাড় ওঠা খুব পছ� করতাম। ৈশশব েথাকা আিম সং�াামর গর এবং সমাাজর জানয 

এর ভূিমকা স�াকর  িশাখিছ। ৈশশাব একবার মাাক িনায় আিম �ুল বাঁচাাত ছুাট িগায়িছলাম। এখন একজন �ামী 

এবং বাবা িহাসাব আিম চাা আমার পিরবার েহাক েসরা পিরবার। একজন সমাজ সংগঠক িহাসাব িডি�কট 

লীডার এবং �াফ িহাসাব িসি কাউি�াল আমার অানকগালা জায়র ঘটনা আাছ। একজন েডামাা�িক 

িডি�কট লীডার আিম �া� এাভিনউ ডাকঘর বাঁচাাত সহায়তা কারিছ, �ািফক বযববার উ�য়ন, ভাালা ভাালা 

�ুলগালা র�াাথর আিম উা�খাযাগয ভূিমকা েরাখিছ। কানস কাউি� ায়াং েডামা�টস এর সভাপিত িহাসাব 

আিম ে�িসাড� ওবামাাক জায়র জনয কাজ কারিছ তার সাাথ অপরাপর �গিতশীল  েনতাাদর জনযও UCCA-এর 

একজন িনবরাহী সদসয িহাসাব আিম দায়ীরশীল উ�য়নমূলক কাাজ শি�শালী অবদান েরাখিছ। একজন 

েলিজমালিভ ডাাার�ার এবং িডপিু চীফ অব �াফ ান দযা িসি কাউি�ল িহাসাব বায় ুদষূণ েরাাধ এবং �াণীর 

জালর মাানা�য়ান অসামানয ভূিমকা পালন কারিছ। িসি কাউি�ল সদসয িনবরািচত হাত পারাল জীবানর  

�িতি মুহতর  সামািজক উ�য়ান িদনমান কাজ করব। একি অিধকতর িনরাপদ সমাজ গঠানর লা�য দরকার 

অিধকতর পিুলশ অিফসার এবং ফায়ার কাাঠাারর বযববা। বাতাস �াবশ �াবয বযববাাক অিধকতর উপাযাগী 

কার েতালার জানয িসনহা হাসপাতালাক আারা আধুিনক করা �ায়াজন। �ুলগালাাক অিতির� িশ�ক িনায়াাগর 

কারাণ সমসযা সিৃ� হায়াছ, সমসযা হায়াছ আসানর ে�া�ও। এটা িনরলস �াযাজন। বায় ুদষুণ িনারাধ কা� 

�ায়াজনীয় বযববা �হন েযমন আমাাদর সবুজ চতর আারা স�সািরত করাত হাব। এ গালা বহৃৎ পিরক�না এবং 

করা খুব সহজসাধযও নয়। আিম িন�য়তা িদায় বলাত পাির েকহা আপনাাদর জনয অিধক �ম িদাত এিগায় 

আসাবন না। আপনাাদর সমায়র জনয আপনাাক ধনযবাদ।   

�াথ� কতৃর ক �াদয় তথয অনুবাদ কার মুি�ত।  কযাা�ান ফাানযা� ে�া�াম অংশ�হণ করাছন। 



২২তম িসি কাউি�ল িডি�� 

ডযািিনেল এম. িড ে�ফানিা (Danielle M. De Stefano) (C, I) 

হাই। আমার িাম Danielle De Stefano। িসি কাউি�ল ২২তম িডি�নকট আিম একজি �াথ�। এি এন�ািরো, 

যা দীঘর �ীপ িগরী ই� এমহা� জযাকসি হাইটস এবং িবশাল বিা�নলর চািরিদনক েবি�ত। �ত� �াথ� িহনসনব 

লড়াই করিছ, তনব গনবরর িবষে হনলা র�িশীল দল আমানক সমথরি বাচক দিৃ�ভ�ী বযাা কনরনছ। আিম �াথ� 

হনেিছ কারণ আিম মনি কির আিমই একমা� �াথ� িযিি েভাটারনদর আশা, আকাংখা ও �ন�র ভাষা েবানঝ। 

আিম এন�ািরোনি বংশাি�ুামক ৪থর বযিা এবং আমার �ামী একজি �ীক অিভবাসীর স�াি িযিি এনদনশ 

এনসিছনলি একি উ�ত জীবনির স�ানি। িবষেগনলা আমার িবনবচিাে অতীব গরবহ এবং আমার িব�াস এটা 

২২তম িডি�কট এর সকনলর কানছই গরপ�ণর েয, এখািকার জিিিরাপতা, আবাসি ও ওোকর  �ািড িিতা�ই 

দিু��ার কারণ। আিম আমানদর েলাকনদর জীবি যা�া িিনেই শ ুভাবিছিা আমার িচ�া েচতিাে রনেনছ এই 

েলাকগনলার জীবনির মানিা�েি। এই কাজি করনত েয তযাগ ও একা�তা দরকার, আমার দনুটাই আনছ। আিম 

�ীকার কির, েয কানজ আিম হাত িদনেিছ এি একি মহাি ও কাযরসায কাজ। এখানি আমার �তযে আিম 

জিগনির �তযাশা পরুনি আিম সবরশিা িিনোগ করনবা যানদরনক আিম ভানলাবািস। েদখুি িা েকাথাে দািড়নে 

আিম এ �তযে বযা করিছ। আিম একজি মা, একজি গিৃহিী, একজি �িশ�ক এবং একজি পরামশরক। আিম 

মনি কির আমার গিগনলানক আিম কানজ লািগনে তার সানথ অিয েয সামথয রনেনছ যাু কনর জিগনির েসবাে 

�ত করা যাে এবং আমার এ আরায বা�বােনি আশা করার ২২তম কাউি�ল িডি�কট এর িগরবাসী আমার 

পানশ থাকনব। আিম আশা কির আপিানদর েভাট পানবা।     

�াথ� কতৃর ক �নদে তথয অিুবাদ কনর মুি�ত।  কযানেইি ফাইিযা� ে�া�াম অংশ�হণ করনছি। 



২২তম িসি কাউি�ল িডি��   

িলন সাপর (Lynne Serpe) (G) 

হযাালা, আিম Lynne Serpe, ২২তম িডি�া�র িসি কাউি�ল িনবাচর ান আপনাাদর �ীন পাির  �াথ�। 

গতানগুিতকভাাব আপনারা রাজিনতীর �িত বীত�� হায় পাড়াছন, েকাল�ারী আর িপছন দরজা েলনাদান? 

েভাটারগনাক একটা শ� ও �াধীন পছ� করার �ািধকার আিম �দান করিছ। আমার কাাছ বা�ব সমাধান 

রায়াছ এবং আমাাদর কিমউিনি ও সরকাার কাজ করার অিভ�তা। কু� লাুা�ির একটা সবুজায়ন উাদযাাগ 

�ায় ১ িমিলয়ন ডলার তহবীল সং�াহ সহায়তা িদায়িছ, এবং নতুন বাগান সজৃন কারিছ েয েলাাকরা �া�স�ত 

খাদয উৎপাদন কার িনবাচর ন সংি�� বযাি�বগরাক েসবা �দান ও আুানর খসড়া ��তকারী িনবািচর ত 

কমরচারীাদর জনয আিম কাজ কারিছ। আপনাাদর এমন একজন কাউি�ল েম�ার �ায়াজন িযিন বযাি� েক�ীক 

উাদয�াাদর তাাদর �িত�তী র�া করা িনি�ত করাব, নতুন �ুল এবং সপুার মাাকর ট সমূাহর জনয এবং একটা 

নতুন কিমউিনি েস�ার ও তটারখা বরাবর িনকটতর সাি�ধয �দান। আমার কাাছ স�াদর সিুব� সদবযবহার, 

জন�া� এবং �ু� বযাবসা গিতশীলকরন, সবুজ সাতজ মান করা উিচৎ। আমার বাবা আিমরাত GED েপায়িছালন 

এবং আিম কালজ িশ�া চািলায় িনাত বহিবধ কাজ কারিছ। আিম জািন েকমন কার টাকা বাঁচাানা যায় এবং 

ভাল িশ�ার গর। আমাাদর �ায়াজন সবুজায়ন িশ�া এবং শি� সামাথর িবিনায়াগ করা, যা েসরা িবল কিমায় 

আনাব। সাাধযর মাধয গহৃায়ন সংর�ন এবং �ানীয়ভাাব কমরসং�ান করাব। আরও বাস, সাুাকল চলাচল এবং 

জলযান বায় ুগনামান উ�ত করাব এবং গণপিরবহান ভীড়, জটলাব�তা কমাাব, সাাথ সাাথ আমাাদর আবজর না 

পনু:বযাবহার ও এর কমরকাা িমিলয়নাক িমিলয়ন মানুষাক র�া করাব। আসনু আমাাদর পাকর গালাাক উ�ীত 

কির, আমাাদর খািল জায়গাগিল সবুজায়ন কির এবং আমাাদর লাুা�রীগিল স�ৃ� কির বয়� েক� ও আফটার 

�ুল কমরসচূী সমহূ, আমরা চমৎকার এক বহিবধ িম�ানর পিরাবাশ বাস কির। আিম আপনাাদর জনয কাজ করাত 

চাু, এাক িনরাপদ পির�� ও সবুজ রাখাত চাু। আিম নাভ�র ৫ তািরাখ আপনাাদর েভাট চাু। অন�ুহপবূৃক 

আমার ওায়বসাুট সাুট িভিজট serpeforcouncil.org কন। ধনযবাদ। 

�াথ� কতৃর ক �াদয় তথয অনুবাদ কার মুি�ত।  কযাা�ুন ফাুনযা� ে�া�াম অংশ�হণ করাছন। 



২২তম িসি কাউি�ল িডি��   

েজরী কযাা (Jerry Kann) (P) 

বতর মাাা দিু িাউইয়কর  িবদযমাা।একি হালা �� জাাগা�ীর যারা অাাক, অাাক ধাী এবং যারা আইাাক কমই 

েতায়া�া কার। আর অপরি হালা িবশাল জাাগা�ীর জাপদ, যাাদর অিধকাংশ কাজ-কমর কার াগরীাক বাঁিচায় 

েরাখাছ আর েকহ আাছ যারা েকাা কাজই পাা�াা। আমরা ি�তীয় ে�াীভূ� েলাাকরা �থম ে�ণীর েলাকাদরাক 

আইাার দীঘর হাাত িফিরায় আাা �ায়াজা। �ায় দইু বছর আাগর কথা, আিম েময়র Michael Bloomberg এর 

িবরাে আা�ুািাকভাাব একটা অিভাযাগ উতাপা কারিছলাম। িসির কযাােইা িফাযা� ল মত িদল েয, 

Bloomberg ২০০৯ সাালর িাবরাচা কাাল আইা ল�া কারাছা। কযাােইা িফাা� েবাডর , তার কাাজর অংশ 

িহাসাব, েময়রাক একি আাদশ বাল পির�ার করল েয িতিা অসৎ। এখাও, েবাাডর র চার সদাসযর মাধয একজা 

মত িদালা মামলাির তদ� কার কাযর্ম শর করাত। এটা িছল একটা ভাল ল�া। দ:ুখজাক বযাপার হালা 

িাউ ইয়কর  িসিাত এ িাায় তুলকালাম শর হায় েগল। গণত� িাাজই সংকাট। িকছু েলাকাক যিদ আইা ল�াার 

সাুযাগ কার েদয়া হয়  যা সকালর েমাা চলাই বা�াীয়, েস ে�া� েবশী সাুযাগ�া� �� সংখযক েলাকজা অবশযই 

�মতার অপবযবহার শর কার েদাব। তখা তারা জাগাণর অিধকার ও �াাথরর িবরাে �মতার অপবযবহার শর 

কার েদাব। আমরা েসটা ঘটার অাুামাদা িদাত পাির াা। িক� আর েবশী িক, আমরা এটাাক সহয করার েকাা 

কারণই োই এই পিৃথবীেত। আিম যিদ িাচর ািচত হই, আিম আইাার িকছু িবষায় কাজ করাত চাই যার ফাল দাূ�িত 

িকছুটা িতারািহত হাব যা আিম এখাাা বণরাা কারিছ। আিম াাভ�র মাাসর ৫ তািরখ, ম�লবার, আপাাাদর 

েভাট চাই এবং আপাাাদরাক ধাযবাদ।  

�াথ� কতৃর ক �াদয় তথয অাুবাদ কার মুি�ত।  কযাােইা ফাইাযা� ে�া�াম অংশ�হণ করাছা। 
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