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স্োগতম
আপনোে ছোপ ভিন এই বছদরর সোধোরণ ভিবকেোচদি ভ�োট প্েোি ্দর ভসটির সর্োদর অংশ ভিি!  
ভিউ ইয় ক্ে  ভসটির িি্ এইটি এ্টি বড় ভিবকেোচিী বছর ভেয়ে, পোবভলক এডরিোরকট, কম্পররিোলোে, বোরেোে ভরেভসরডন্ট, এবং ভসটি কোউভসিরলে ভিবকেোচিী প্ভতদ�োভগতো। 

এই গোইিটিদত প্ভতটি প্োর্থীর ব্ো্গ্োউন্ড ও প্োটফমকে সম্পদ ক্ে  তর্্োভে রদয়দছ, �োদত আপভি ভিদি বদুে ভ�োট ভেদত পোদরি। রেোর্থীরিে ভরেোফোইল 4 নং পষৃ্ো ভর্রক শুরু 
হরয়রছ। এখোদি আরও আদছ এ বছদরর ভটেট ব্োলট প্স্োবিো সমহূ পৃষ্ো 28-29। (ভবস্োভরত িোিোর িি্ অিলোইি গোইি ভেখুি www.nyccfb.info/voterguide)।

NYC Votes, ে্ো ্্োদম্পইি ফোইিোন্স ভবোদিকে র ভ�োটোরদের সংভলিষ্টতোর প্চোরণোয় আপিোরো প্োর্থীদের সম্পদ ক্ে  ভবভ�ন্ন উপোদয় িোিদত পোরদবি। ভিোটোে গোইরডে 
ভিভডও সংস্কেরে NYC gov চ্োরনরল ভগদয় প্োর্থীদের ভ�ভিও ভববভৃত ভেখদত পোদবি। অিলোইি ভ�োটোর গোইদি ভগদয় প্োর্থীদের ভপ্োফোইল পড়দত, তোদের ভ�ভিও ভেখদত, 
তোদের ওদয়বসোইট এবং সোমোভি্ ভমভিয়োর পোতোগুদলো প�কেোদলোচিো এবং ভ�োটোরদের িি্ অি্ ওদয়ব ভরদসোসকে সম্পদ ক্ে  িোিদত পোরদবি, ব্োলদট অি্োি্ ভিবকেোচি ভবষদয় 
তর্্ও রদয়দছ। ভসটি ব্োপী আভফদসর প্োর্থীদের আিষু্োভি্ সবকেদশষ NYC Votes সোধোেে ভনব্োচরনে ভবতক্গুরলো। চলোর পদর্ আদছি? আপভি আপিোর স্োট্ ভফোন 
বো ট্োবরলরট ভিোটোে তরর্্ে জন্ আেোরিে নতুন ভেোবোইল এভলিরকশন ব্বহোে করুে www.nycvotes.org|

্্োদম্পইি ফোইিোন্স ভবোিকে  সম্পদ ক্ে  আরও িোিোর িি্ পৃষ্ো 31 ভেখুি|

আপিোর NYC ভিোটোে গোইরড

নরিম্বে ৫, ২০১৩ সরনে সোধোেে ভনব্োচরন ভিোট ভিয়োে অভধকোে 
আপনোে আরছ যভি:
» আপভি ভিবভধিত ভ�োটোর হি।
» ৫ই িদ�ম্বর রোত ৯ টোর  মদধ্ আপভি আপিোর ভ�োট ভ্দ্রের ভ�তদর অবস্োি ্দরি।

ভয ভকোন ভনব্োচরন আপনোে অভধকোে আরছ ভয:
» �ভে ভ�োট েোদি সোহোদ�্র প্দয়োিি হয় তখি এ্িি প্ভশক্ষণপ্োপ্ত ভিবকেোচি ্মথীসহ 
আপিোর পছদদের ভ� ভ্োি ব্ভতি দ্োরো (আপিোর ভিদয়োগ ্তকে ো বো ইউভিয়ি 
প্ভতভিভধ ছোড়ো)।  �ভে ভেো�োষী পভরদসবোর প্দয়োিি হয় BOE ভেো�োষীদের পোওয়ো 
�োদব ভ্ছু মদিোিীত ভ্দ্রে। ্ল ্রুি 866-VOTE-NYC আদরো তদর্্র িি্ 
ও দ্োি ভ্োি ভ�োট ভ্দ্রে ভেো�োষী পভরদসবো ভমলদব এবং ভ্োি ভ্োি �োষোয়।

» ভিবকেোচি ্মথীদের ভিজ্োসো  ্রো ভ্ �োদব ভ�োট ভেদত হয়।   
» এই ভ�োটোর গোইিসহ ্োগি পত্র ভিদয় আসদবি। 
(অিগু্হ ্দর ভ�োট েোি ভশদষ আপিোর সোদর্ এ সব ্োগি পত্র ভফরত ভিদয় �োদবি।)

» ভ�োট প্েোদির �ন্ত্র ভব্ল র্ো্ো সদ্বেও ভ�োট ভেি।
» আপিোর ভ�োট ভ্দ্রের ভ�োটোর তোভল্োয় �ভে আপিোর িোম বোে পদড় তোহদল 
“এভফদিভ�ট ব্োলট” এর মোধ্দম ভ�োট ভেি।

এই ভনব্োচরন আপনোে ভিোট ভকর্রে যভি রের্ে বোরেে েত ভিোট  
ভিরত আরসন তোহরল আপনোে পভেচয় পত্র ভিখোরত হরত পোরে। 
আপভি �ভে পভরচয় পত্র ভেখোদত িো পদরি বো িো চোি এভফদিভ�ট ব্োলট 
এর মোধ্দম ভ�োট ভেয়োর অভধ্োর আপিোর আদছ।

ভিোটোে ভহসোরব আপনোে অভধকোে আপিোর ভিোট সংক্োন্ত যোবতীয় রেরয়োজন বো রেরনেে জন্…
ভ�োগোদ�োগ ্রুি NYC Board of Elections (BOE) ভফোদির মোধ্দম 
866-VOTE-NYC (866-868-3692; 212-487-5496 যোেো শ্রবে 
রেভতবন্ী) অিলোইদি www.vote.nyc.ny.us অর্বো ব্ভতিগত �োদব স্োিীয় 
BOE ্ো�কেোলদয়

ভজনোরেল অভফস
32 Broadway 
7th Floor  
New York, NY 10004 
(212) 487-5400

ব্রুকভলন
345 Adams Street 
4th Floor 
Brooklyn, NY 11201 
(718) 797-8800

ে্োনহ্োটোন
200 Varick Street 
10th Floor 
New York, NY 10014 
(212) 886-2100

কুইনস
126-06 Queens Boulevard 
Kew Gardens, NY 11415 
(718) 730-6730

ি্ো ব্রঙ্কস
1780 Grand Concourse 
5th Floor 
Bronx, NY 10457 
(718) 299-9017

স্্োরটন আইল্োণ্ড
1 Edgewater Plaza 
4th Floor 
Staten Island, NY 10305 
(718) 876-0079
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সোধোেে ভনব্োচন ভক?
এ্টি সোধোরণ ভিবকেোচি হদছে �খি ভবভ�ন্ন েল ভর্দ্ মদিোিয়ি প্োপ্ত ব্ভতিগণ সর্োরী পদের িি্ 
প্ভতদ�োভগতো ্দরি। এর মদধ্ অন্ত�ুকে তি ভসদটেম্বর ১০-এর প্োইমোভরদত ভবিয়ী প্োর্ীগণ এবং স্তন্ত্র �োদব 
লদড় �োদছেি ভস স্ল প্োর্থীগণ। 

ভিউ ইয় ক্ে  শহদর অদি্গুভল রোিনিভত্ েল আদছ, এবং এ্িি ভ�োটোর ভহদসদব আপিোদ্ই ভসদ্োন্ত ভিদত 
হদব ভ্োি প্োর্থী আপিোর প্দয়োিিগুভল সবদর্দ্ �োদলো ভমটোদত পোরদবি।

৫ই নরিম্বরেে সোধোেে ভনব্োচরন আভে ভক ভিোট ভিরত পোেব?
ভিউ ইয় ক্ে  ভসটিদত আপভি �ভে ভিবভধিত ভ�োটোর হদয় র্োদ্ি তোহদল ৫ই িদ�ম্বদর আপভি ভ�োট ভেদত পোরদবি 
(এবং উভচতও)। ভ�োট ভ্্রে ভখোলো র্ো্দব স্োল ৬ টো ভর্দ্ রোত ৯ টো প�কেন্ত। ভিবভধিত ভ�োটোরগণ 
BOE ্তৃকে ্ িো্ ভ�োদগ পোঠোদিো ভিোটিদস ভ�োট ভ্দ্রের ঠি্োিোসহ ভ�োট সংক্োন্ত আর অি্ তর্্ পোদবি। 
ভ্োি ভিোটিস �ভে আপভি িো ভপদয় র্োদ্ি তোহদল হয়দতো আপভি ভিবভধিত িি। �োচোই ্রোর িি্ ্ল 
্রুি 866-VOTE-NYC অর্বো ভিবধিি ভবষদয় অিলোইদি ভেখুি voterlookup.elections.state.ny.us ভ�োগ্ 
হদত হদল গত বছে ১২ই অদ্োবর (২০১২) তোভরদখর মদধ্ এ্টি েদল িোম ভলখোদত হদব।

ব্োলট রেস্োবনো কী? 
ব্োলট প্স্োব হদছ এ্টি প্শ্ন �ো ব্োলদট উত্োপি ্রো হয় ভ�োটোরগদণর ভসদ্োদন্তর িি্। এ বছর ব্োলদট 
ভিউ ইয় ক্ে  ভটেট এর সংভবধোিদ্ সংদশোধদির ছয়টি প্স্োব রদয়দছ। ভটেট ভসদিট ও আদসম্বভল ্তৃকে ্ গৃহীত 
এই সংদশোধিগুভল ভ�োটোর গদির মদতর উপর ভি�কে রশীল, �োর মোদি হদছে আপভি চোইদল তো ভ�োট েোদির 
মোধ্দম গ্হণ বো প্ত্োখোি ্রদত পোদরি। প্ভতটো প্স্োব সম্পদ ক্ে  28-29 পৃষ্োয় ভগদয় ভিদি ভিি।

সোধোেে ভনব্োচরন আভে কোঁরিে জন্ ভিোট ভিব?
আপভি ভ�োট ভেদছেি ভময়র, পোবভল্ অ্োিদ�োদ্ট, ্ম্পদ্োলোর, ভবোদরো ভপ্ভসদিন্ট এবং আপিোর ভিভ্রি্ 
এর ভসটি ্োউিভসল ভমম্বোরদ্ ভিবকেোভচত ্রোর িি্। আপভি অি্ ভিবকেোচদিও ভ�োট ভেদত পোদরি �ো এই 
ভ�োটোর গোইদির অন্ত�ুতি িয়, ভ�মি এদসম্বভল ভমম্বোর বো ভিভ্রি্ এটভিকে। 

আপভি ভ� েদলই তোভল্ো�ুতি হি িো ভ্ি ভ� ভ্োদিো েদলর ভ� ভ্োদিো প্োর্থীদ্ ভ�োট ভেদত পোদরি।

আপভি NYS এর ছয়টি ব্োলট প্স্োদব ভ�োট ভেদত �োদছেি �ো ভটেট সংভবধোিদ্ ভবভ�ন্ন �োদব সংদশোধি 
্রদত পোদর �ভে ভ�োটোরগণ দ্োরো অিদুমোভেত হয়। 

ভিোট ভিওয়োে জন্ ভকিোরব আেোে নোে ভনবভন্ত কেব?
এ বছদরর সোধোরণ ভিবকেোচদি ভ�োট ভেয়োর িি্ ভিবধিি ্রোদিোর সময় ভশষ হদয় ভগদছ। (ভশষ সময় ভছল 
অদ্োবর ১১, ২০১৩) ভ্ন্তু আপভি �ভে ভিবভধিত িো হদয় র্োদ্ি তোহদল েয়ো ্দর �ভবষ্ৎ ভিবকেোচদির 
িি্ ভিবধিি ্ভরদয় ভিি। ভ�োটোর ভিবধিদির এ্টি আদবেিপত্র পূরণ ্দর সশরীদর বো িো্ ভ�োদগ NYC 
Board of Elections (BOE)-ভত িমো ভেদত পোদরি। আপভি BOE-র ওদয়ব সোইট ভর্দ্ ভিবধিদির 
আদবেিপত্র িোমোদত পোদরি, স্োিীয় BOE অভফস ভর্দ্ সংগ্হ ্রদত বো 866-VOTE-NYC ভফোি 
্দর িো্ ভ�োদগ পোঠোদিোর অিদুরোধ ্রদত পোদরি।

আেোে ভেভজর্রেশরনে ভেয়োি ভক উত্ীে্ হরত পোরে?
আপিোর ভরভিদ্রিশদির ভময়োে উত্ীণকে হওয়োর ভ্োি তোভরখ ভিই, ভ্ন্তু ভসটি বোভতল হদয় ভগদয় র্ো্দত পোদর 
�ভে আপভি ঠি্োিো বেল ্দর র্োদ্ি এবং আপিোর িতুি ঠি্োিোটি BOE-ভ্ িো িোভিদয় র্োদ্ি, অর্বো 
�ভে আপভি ভবগত েটুি ভফিোদরল ভিবকেোচদি ভ�োট িো ভেদয় র্োদ্ি। সঠি্ তর্্ িোিদত 866-VOTE-NYC 
িম্বদর ভফোি ্রুি বো voterlookup.elections.state.ny.us ঠি্োিোয় ভেখুি৷

আভে ভশষ বোে ভিোট ভিরয় যভি ভনউ ইয়রক্ে েরধ্ই বোভ়ি বিল কভে?
আপভি বোভড় বেল ্রদল, তো ২৫ ভেদির মদধ্ BOE-ভ্ অবশ্ই অবভহত ্রত হদব৷ অবভহত ্রোর 
িি্ আপিোদ্ এ্টি ভরভিষ্ট্রশি ফদমকের তর্্োভে পূরণ ্দর িমো ভেদত হদব। ভবদশষ ্দর ভ� বোক্সটিদত 
ভলখো র্ো্দব “ভ�োটেোদির পভরবভতকে ত তর্্৷” আপিোর পুরোতি এবং িতুি ঠি্োিো ভলখুি, আপভি ভ� পোটিকে র 
িি্ িোম ভলখোদত চোি, ভসই বোদক্স েোগ ভেি (আপিোর আদগর ঠি্োিোয় ভ্োদিো পোটিকে র িি্ িোম ভলখোদিো 
র্ো্দলও এখোদি আবোর ভলখুি), এবং আর ভ্োদিো তর্্ িোিোদত হদল ভসগুভলও ভেি৷ আপভি �ভে বোভড় 
বেদল র্োদ্ি ভ্ন্তু ভিভেকেষ্ট সমদয়র মদধ্ BOE-র ্োদছ পভরবভতকে ত ঠি্োিো িো িোভিদয় র্োদ্ি, তোহদল 
আপিোদ্ আপিোর িতুি ভ�োটেোদির িোয়গোয় ভ�দত হদব এবং অ্োভফদিভ�ট ব্োলদটর মোধ্দম ভ�োট ভেদত 
হদব৷ আপিোর ঠি্োিো পভরবতকে ি হদয়দছ ভ্িো িোিোর িি্ 866-VOTE-NYC িম্বদর ভফোি ্রুি৷

আভে ভিোট ভিরত ভগরল তোেো যভি আেোে নোে ভিোটোে তোভলকোয় খঁুরজ নো পোয়?
প্র্দম, এটি ভিভচিত ্রুি ভ� আপভি আপিোর িদি্ সঠি্ পভরষে এবং ভিবকেোচদির ভিলোর ভটভবলটিদত সই 
্রদছি। এই ভিলো সংখ্োগুভল ভ�োটোর ভিদেকেষোবলী বইটির িোম-ঠি্োিো ভলখো িোয়গোটিদত আপিোর িোদমর 
ওপদর ছোপোদিো র্ো্দব এবং প্দত্্ অগোটে মোদস সব ির্ী�ুতি ভ�োটোরদেরদ্ BOE ভ� খোমটি পোঠোয় ভসটির 
ওপদর র্োদ্। আপভি এ্িি ভ�োট্মথীর ্োছ ভর্দ্ও সোহো�্ চোইদত পোদরি, অর্বো nyc.pollsitelocator.com 
ও পদড় ভেখদত পোদরি।

�ভে আপভি সঠি্ ভটভবদলই র্োদ্ি ভ্ন্তু ভ�োটোর তোভল্োয় আপিোর িোম িো র্োদ্, তোহদল হয়দতো BOE-র 
্োদছ আপিোর ভরভিদ্রিশি ফমকে ভপৌঁছোয়ভি৷ �ভে আপভি মদি ্দরি ভ� আপিোর ভ�োট ভেওয়োর ভ�োগ্তো 
আদছ, তোহদল আপভন ভিোট ভিরতই পোরেন৷ এ্টি অ্োভফরডভিট ব্োলট ভচদয় ভিি, এবং ভিদেকেশগুভল 
অিসুরণ ্রুি৷ ভিবকেোচদির পদর, BOE তোদের ভর্িকে  ভচ্ ্দর ভেখদব এবং আপভি ভ�োট ভেওয়োর  
ভ�োগ্ হদয় র্ো্দল আপিোর ভ�োটটিও গণ্ হদব৷ িো হদল, আপভি এ্টি ভিোটিশ পোদবি, ভ� আপভি ভ�োট 
ভেওয়োর ভ�োগ্ ভছদলি িো এবং ভসই সদঙ্গ পরবতথী ভিবকেোচিগুভলর িি্ এ্টি ভরভিদ্রিশি ফমকেও পোদবি৷

যভি আভে ভনব্োচরনে ভিন আেোে ভিোটরকর্রে ভযরত নো পোভে?
আপভি �ভে আপিোর ভপশোগত, ব্বসো, পড়োদশোিো, ভ্রমণ, হোিতবোস (গুরুতর অপরোধ ছোড়ো), অসুস্তো, 
প্ভতবধিী, হোসপোতোদল �ভতকে  র্ো্ো বো েীরকেদময়োভে ভ্য়োর ভফভসভলটিদত �ভতকে  র্ো্োর েরুি ভ�োটদ্দ্রে িো 
ভ�দত পোরদল অ্োবদসভটি (অিপুভস্ত) ব্োলদটর মোধ্দম ভ�োট ভেদত পোরদবি৷ েইু �োদব অ্োবদসভটি ব্োলদটর 
মোধ্দম ভ�োট ভেওয়ো �োয়: িোদ্ পোঠিদয় বো সশরীদর৷

ডোকরযোরগ অ্োবরসভটি ভিোট ভিরত হরল, 866-VOTE-NYC িম্বদর ভফোি ্দর এ্টি অ্োবদসভটি ব্োলট 
অ্োভপ্দ্শি ভচদয় ভিি বো www.vote.nyc.ny.us ভর্দ্ িোউিদলোি ্রুি৷ অ্োভপ্দ্শি ফমকেটি পূরণ ্দর 
আপিোর BOE বদরো অভফদস িো্দ�োদগ পোঠিদয় ভপ্ভরত আদবেিপদত্র অদ্োবর ২৯, ২০১৩ তোভরদখর মদধ্র 
ডোকরেোহে র্ো্দত হদব। BOE আপিোদ্ এ্টি অ্োবদসভটি ব্োলট পোঠোদব৷ ভসটি পূরণ BOE বদরো 
অভফদস পোঠিদয় ভেি(৪ই িদ�ম্বর, ২০১৩ এর মদধ্র িো্রদরর টে্োম্প র্ো্দত হদব)৷

সশেীরে অ্োবরসভটি ভিোট: ব্োলট হোদত এদলই (ইদল্শদির অন্তত ৩২ ভেি আদগ) অ্োবদসভটি ভ�োট 
ভেওয়ো শুরু হয় এবং ভিবকেোচদির ভেি ভশষ হয়৷ এটি আপিোর বরেো অভফরস প্ভত ভসোম ভর্দ্ শুক্বোর 
এবং ভিবকেোচদির আদগর সোপ্তোভহ্ ছুটির ভেি স্োল ৯টো ভর্দ্ ভবদ্ল ৫টো প�কেন্ত এবং ইদল্শদির ভেি  
রোত ৯টো প�কেন্ত িমো ভেয়ো �োদব৷ 

েরন েোখরবন: �ভে িো্দ�োদগ অ্োবদসভটি ব্োলট ভচদয় পোঠোদিোর ভশষ তোভরখ পোর হদয় ভগদয় র্োদ্ এবং 
ভ্োি েরুকেটিো বো আ্ভমি্ অসুস্তোর েরুি আপভি ভিবকেোচদির ভেি আপিোর ভ�োটদ্দ্রে ভ�দত িো পোদরি, 
তদব আপিোর এ্িি প্ভতভিভধদ্ ভলভখত অিুমভতপত্র ভেদয় BOE বদরো অভফদস পোঠিদয় আপিোর হদয় 
অ্োবদসভটি ব্োলট আিোদত পোদরি৷ পূরণ ্রো অ্োভপ্দ্শি ফমকে এবং আপিোর পূরণ ্রো ব্োলট ৫ই 
িদ�ম্বর রোত ৯টোর মদধ্ আপনোে BOE বদরো অভফদস অবশ্ই িমো ভেদত হদব৷

সচেোচে কেো রেনেেোলো 

AL এভবওিোি লদরল-ভমির্ LBT ভলবোরটোভরয়োি 
AT সোমর্কে্ Tmrw P পপুভলটে 
CV সুশীল সেগুিোবলী PR প্গভতশীল 
CS সোধোরণ জ্োি REF সংস্োর পন্ী 
C রক্ষণশীল পন্ী RTH বোড়ী �োড়ো অত্োভধ্ ভবভশ
D ভিদমোদক্টি্ R ভরপোবভলদ্ি 
DD িোম্প ে্ো িোম্প S2A ভসদ্ন্ড এভ�ভিউ ভ্ বোচোি
FV ভবশ্োস ও মলূ্দবোধ SC সু্ল চদয়স 
FE েীভপ্তময় সূদ�কের মত প্ভতটি SW সমোিতন্ত্রী ্মথী 

ব্ভতিদ্ সমদৃ্ ্রো SF ছোত্ররো প্র্ম 
FB এভগদয় চল ব্রু্ভলি TWS ওয়োল ্রিীদটর উপর
F ভরিিম ্র আদরোপ ্রুি
G গ্ীি পোটিকে  T2H ্র অভতভরতি 
I ইভন্ডদপিদিন্স U এ্তো 
JE ্োি ও ভশক্ষো WV �ুদ্প্বীি 
L উেোর পন্ী WF ্মকেিীভব পভরবোর

এই গোইিটি  মদু্রদণ �োওয়োর পর েদলর িোম পভরবতকে ি হদয় র্ো্দত পোদর।  
হল িোগোে তদর্্র িি্ ভেখুি www.nyccfb.info/voterguide।

িরলে রেতীকীI Need to:

ভবষয়সচূী
ভ�োটেোতো ভহসোদব আপিোর অভধ্োর ....................................2
সচরোচর ্রো প্শ্নমোলো ...................................................3
ভসটিব্োপী প্োর্থীদের পভরভচভত. ............................................4
স্োিীয় প্োর্থীদের পভরভচভত. ..............................................13
ভিউ ইয় ক্ে  ভটেট ব্োলট প্স্োবিো সমহূ ............................... 28
ভ্�োদব ভ�োট ভেদবি ................................................... 30
ভ�ভিও ভ�োটোর গোইি সময়সূচী ........................................31
ভসটিব্োপী ভবতদ ক্ে র সময়সূচী ...........................................31
এিওয়োইভস ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভবোিকে  ..................................31

ভনভচিত নন ভকোন ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট এ বসবোস করেন? 
এই গোইরডে রেচ্ছরি ভিখুন: আপিোর িোম ঠি্োিোর উপদরই আপিোর ভিভ্রি্ িম্বর গুদলো 
মভুদ্রত আদছ। আপভি ভ�ভসট ্রদত পোদরি nyc.pollsitelocator.com, এই িম্বদর ভ�োটোর 
হটলোইদি ্ল ্রুি 866-Vote-NYC, অর্বো আপিোর ভবোদরো এর BOE ্ো�কেোলদয় 
ভ�োগোদ�োগ ্রুি।

এই সংদক্ষপ্রণগুদলো প্ভতটি প্োর্থীর িোদমর ্োদছ র্ো্দব �োদত বুেো �োয় তোরো 
ভ্োি েদলর পক্ষ (পক্ষসমহূ) ভিদয় লদড় �োদছেি।
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ভময়র হদলি ভিউ ইয় ক্ে  ভসটির প্ধোি প্শোসভি্ ্মক্ে তকে ো 
ভ�ভি ভসটির সর্োরী ্মক্ে োণ্ড ্ো�কে্রী ও সুষু্�োদব 
পভরচোলিোর িি্ েোভয়ত্বশীল৷ ভময়দরর অদি্গুভল ্োদির মদধ্ 
্দয়্টি হল ভমদয়োরোল এদিভন্সগুভলর এদিভন্স ভহি ও ্ভমশিোর 
ভিদয়োগ ও অপসোরণ ্রো; ভবভ�ন্ন সর্োভর প্ভতষ্োি, ্ভমশি ও 
ভবোদিকে র সেস্ ভিদয়োগ ্রো; এবং ভিউ ইয় ক্ে  ভসটির িি্ 
বোদিট ভপশ ্রো৷ এ ছোড়োও ভময়দরর হোদত ভসটি ্োউভন্সদলর 
আইভি ও িভম-ব্বহোর ভবষয়্ ভসদ্োন্ত িোমঞ্রু ্রোর  
ক্ষমতো আদছ৷ ভময়র বোভষকে্ $২২৫,০০০ ভবতি পোি৷

ভেয়ে
ভসটিব্োপী প্োর্থীদের

ভবল ভি ব্্োভসও (Bill de Blasio) (D)
ভিোদসফ ভি. ভলোটো (Joseph J. Lhota) (R, C, SF)
ভ্ভ�ি এ. ভফভিদগি (Kevin A. Finnegan) (WF)*

অ্োিলদফো ্্োভরয়ি িভুিঃ (Adolfo Carrión, Jr.) (I)
অ্োন্িী ভগ্োদিোউইচ (Anthony Gronowicz) (G)
অ্োভবওিোি স্োমদুয়ল লদরল ভমির্  
(Abiodun Samuel Laurel-Smith) (AL)
ভিোদসফ ভি. ভমলোরোগদিো (Joseph G. Melaragno) (AT)*

িিকে  ম্ো্দিোিোল্ড (George McDonald) (CS)
মোইদ্ল ভ�. ভেগ্োর (Michael J. Dilger) (FE)*

মোইদ্ল ভ্. ভগ্ইস (Michael K. Greys) (F)*

ি্ো্ ভি. ভহিোভর (Jack D. Hidary) (JE)
িি ্্োটভসম্োটিভিস (John Catsimatidis) (L, T2H)
মোইদ্ল ভসদঞ্স (Michael Sanchez) (LBT)*

্োলকে পোরসি (Carl Person) (REF)
ভিভম (�োড়ো খুব ভবভশ) ম্ো্ভমলোি  
[Jimmy (rent is too damn high) McMillan] (RTH)
এভর্ সোলগোদিো (Erick Salgado) (SC)
ভিি ফ্োইি (Dan Fein) (SW)
ভরভন্ড ভক্ভিদ্ো (Randy Credico) (TWS)
ভসম ভ্োয়োি (Sam Sloan) (WV)*

ব্োলট ভপ্দস পোঠোদিো সময় চূড়োন্ত হয়ভি। ভপ্দস �োবোর পর হয়দতো ভ্ছুর প্োর্থীদের িোম বোে ভেয়ো হদত পোদর এবং প্োর্থীদের িোম উপদরোতি 
তোভল্ো ভর্দ্ ভ�ন্ন ক্মোিসুোদর প্্োশ ্রো হদব। 

*  প্োর্থীরো এই মভুদ্রত ভ�োটোর গোইদি অন্ত�ুকে তি ্রোর িি্ তোঁদের সমূ্পণকে প্ফোইল প্েোি ্দরি িোই, ভ্ন্তু অিলোইি গোইদির তোঁরো সোমোভি্ 
ভমভিয়ো ভলঙ্ক এবং ওদয়বসোইি তর্্ ভেদয়দছি; www.nyccfb.info/voterguide-এ ভেখুি।

ভবল ভি ব্্োভসও (Bill de Blasio)

ভেয়ে (D)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভিদমোক্্োটি্

বত্েোন ভপশো: ভিউ ইয় ক্ে  ভসটি পোবভল্ অ্োিদ�োদ্ট

পব্ূবতথী ভপশো: ভহলোরী ভক্ন্টদির ভসদিট ভিবকেোচদির ্্োদম্পইি ম্োদিিোর; ইউ. 
এস. ভিপোটকে দমন্ট অফ হোউভিং এন্ড আরবোি ভিদ�লপদমন্ট-এর আঞ্চভল্ পভরচোল্ 
(ভরভিওিোল ভিদর্র); ভময়োর ভিিভ্ন্স-এর এইি

ভশ�োগত ভযোগ্তো: ্দলোভম্বয়ো ইউভি�োভসকেটি সু্ল অফ ইন্টোরি্োশোিোল অ্োন্ড পোবভল্ অ্োদফয়োসকে 
ভর্দ্ M.A.; ভিউ ইয় ক্ে  ইউভি�োভসকেটি ভর্দ্ B.A.

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: N/A

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: ভিউ ইয় ক্ে  ভসটি ্োউভন্সল ভম�োর ভিভ্রি্ ৩৯ 
(ব্রু্ভলি); ্ভমউভিটি সু্ল ভবোিকে  ১৫-এর সেস্

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব ভসটিে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
আমোর অগ্োভধ্োদরর তোভল্োয় র্ো্দব অর্কেনিভত্ তবষম্দ্ সমোধোি ্রো। বহু �ুগ ধদরই ভসটি হল অর্কেবোিদের 
চোভহেো পূরণ ্দর এদসদছ আর অি্ভেদ্ মধ্ভবত্ ও �মিীভব সমোদির চোভহেোদ্ হ� িো্চ িো হয় অগ্োহ্ 
্রো হদয়দছ। এই অর্কেনিভত্ তবষম্দ্ মদুছ ভফলদত আমোদের ভশক্ষো ব্বস্োদ্ আরও েঢ়ৃ ্রদত হদব, সোদধ্র 
মদধ্ আবোসিদ্ আরও ভবসৃ্ত ্রদত হদব ও তোদ্ সুরভক্ষত রোখদত হদব, এবং পোঁচটি বদরোর মদধ্ অদি্ 
্মকেসংস্োি ্রদত হদব। আভমই এ্মোত্র প্োর্থী, �োর ্োদছ সবোর িি্ প্োর্ভম্ ভশক্ষো (আভলকে এিুদ্শি) ও 
সু্ল-বভহ�ূকে ত ভপ্োগ্োম ততভর ্রোর িি্ এ্টি সুভিভেকেষ্ট পভর্ল্পিো আদছ, �ো চলোদিো �োদব অর্কেবোিদের উপর 
অল্পমোত্রোয় অভতভরতি ্র ধো�কে ্দর।

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
আভম অবগত আভছ ভ�, পুভলশ ও িিসোধোরদণর মদধ্ �ঙ্গরু সম্প ক্ে  ভ্�োদব উ�দয়র িি্ই �দর্ষ্ট েঁুভ্দত 
পভরণত হয়, আর আভম টেপ অ্োন্ড ভরিস্-এর পূণকে সংস্োর এবং িোভতগত ভপ্োফোইভলং ভিভষদ্ ্রোর িি্ 
ভ্োঠর আইদির পদক্ষ। আভম ভবশ্োস ্ভর ভ�, আমোদের ভসটির এ্টি প্ধোি অঙ্গ হল অভ�বোসীরো (ইভমগ্্োন্টরো) 
এবং আমোদের ভসটির পরবতথী প্শোসিদ্ এই গুরুত্বপূণকে অভ�বোসীদের ্ভমউভিটিগুদলো সোদর্ রভিষ্ট ও সহদ�োভগতো 
ভিদত হদব।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
আভম অর্কেবোি ও ক্ষমতোবোিদের ভবদরোধীতোয় আর ভিয়ভমত ্রেোতো, পভরবোর ও সোধোরণ ভিউ ইয় ক্ে  বোসীর পক্ষ 
ভিদয় ্র্ো বলোর িি্ আমোর ্মকেিীবি উৎসগকে ্দরভছ। বদরোর-বোইদর বসবোস্োরী ্মকেিীভব ভপতো এবং সর্োরী 
সু্দলর ভশক্ষোর্থীর অভ��োব্ ভহসোদব আভম পভরবোরগুদলোর তেিভদেি সমস্ো সমদূহর সমু্মখীি হয়, ভসই ভবষদয় 
অবভহত আভছঃ অর্কেনিভত্ ি্ো�্তো, ্মকেসংস্োি, প্োর্ভম্ ভশক্ষো (আভলকে এিুদ্শি) ও সু্ল-বভহ�ূকে ত ভপ্োগ্োমগুভল, 
ভশশু পভরচ�কেো, িীবি-ধোরণদ�োগ্ ভবতি, ্ো�কে্রী ও সম্মোিীয় পুভলশ ব্বস্ো, এবং সোদধ্র মদধ্ আবোসি।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।
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আপিোর ভিোটোে গোইড সম্পদ ক্ে
এই মভুদ্রত গোইদি অন্ত�ুকে ভতির িি্ সময় মত �ভে ভ্োি প্োর্থী ভ�োটোর গোইি ভপ্োফোইল িমো িো ভেদয়ও র্োদ্ি মুদ্রদণর সময় প�কেন্ত সোধোরণ 
ভিবকেোচদির ব্োলদট �োদের িোম এদসদছ এই গোইদি সমস্ প্োর্থীদের িোম তোভল�ুতি ্রো হদয়দছ। ভ�দহতু আইিগত ্োরদণ প্োর্থীদের িোম ঠি্ 
ভিবকেোচদির প্োক্োদলও অপসোরণ ্রো হদত পোদর ভসদহতু এই গোইদির তোভল্োয় অন্ত�ুকে তি ভ্ছু প্োর্থীর িোম ব্োলদট িো ও র্ো্দত পোদর।�ভে 
ভ্োি প্োইমোভর ভিবকেোচদির ফলোফল মদু্রদণর সময় প�কেন্ত খুবই ্োছো ্োভছ হয় অর্বো রোি অফ ভিবকেোচদির প্ত্োশো র্োদ্ তদব এ্ই েদলর 
এ্োভধ্ প্োর্থীর িোম তোভল্োয় আসদব এবং ভ্ি তো উদলেখ হদব এ্টি পোে টী্োয় তদব সোধোরণ ভিবকেোচিী ব্োলদট প্ভত েদলর শুধু এ্িি 
্দর প্োর্থীর িোম র্ো্দব।হোল িোগোে সোধোরণ ভিবকেোচদির তদর্্র িি্ অিলোইি ভ�োটোর গোইি ভেখুি এখোদি www.nyccfb.info/voterguide, 
অর্বো আপিোর স্োম্পল ব্োলট ভেখোর িি্ ব্বহোর ্রুি BOE এর ভিবকেোচিী ভ্্রে ভিদেকেশ্ এখোদি www.vote.nyc.ny.us।

এই গোদইির ভপ্োফোইল ও ছভবগুদলো প্োর্থীদের ্তৃ্ CFB এর ভি্ট েোভখল ্রো ভহদয়ছ। স্ল প্োর্থীরো অসত্ শপদর্র েদন্ডর অধীি হলফ 
্দরদছি ভ�, তোের জ্োি অি�ুোয়ী ভপ্োফোইদল প্েত্ স্ল তর্্ সত্। প্োর্ী ্তৃকে ্ CFB এর ভি্ট েোভখল্ৃত তর্্োভে হুবহুু পুিমুকেদ্রণ ্রো 
হদয়দছ ভসগুদলো ছোড়ো ভ� গুদলোর ভবষম ত্রুটি এবং ভছোট খোট ফরম্োটিং ইসু্ রদয়দছ তো মদু্রদণর আদগ CFB ্তৃকে ্ সংদশোধি ্রো হদয় র্ো্দত 
পোদর। প্োর্থীদের প্ভতদবেদি প্্োভশত ভববভৃত তোদের ভিিস্ বতিব্, এর সোদর্ ভিউ ইয় ক্ে  ্্োদম্পইি ফোইিোন্স ভবোদিকে র ভ্োি সংভলিষ্টো ভিই।
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ভিোদসফ ভি. ভলোটো (Joseph J. Lhota)

ভেয়ে (R, C, SF)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভরপোবভল্োি

বত্েোন ভপশো: পূণকে সমদয়র প্োর্থী

পব্ূবতথী ভপশো: ভমদ্োপভলটি ্োন্সদপোদটকে শি অর্ভরটি-র ভচয়োরম্োি ও CEO; 
ভিপুটি ভময়র ও বোদিট ভিদর্র, ভিউভলয়োভি প্শোসি; ম্োভিসি ভস্োয়োর গোদিকে ি ও ভ্বল ভ�শি -এর 
এভক্সভ্উটি� �োইস ভপ্ভসদিন্ট; ইিদ�টেদমন্ট ব্োং্োর

ভশ�োগত ভযোগ্তো: িিকে টোউি ইউভি�োভসকেটি ভর্দ্ BS ১৯৭৬; হো�কে োিকে  ভবিদিস সু্ল ভর্দ্ MBA ১৯৮০

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: CUNY, ভবোিকে  অফ ্োভটেি-এর সেস্

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: ভিউভলয়োভি প্শোসদি বোদিট ভিদর্র ও ভিপুটি ভময়র 
অপোদরশিস; ভমদ্োপভলটি ্োন্সদপোদটকে শি অর্ভরটি-র ভচয়োরম্োি ও CEO

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব ভসটিে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
্মকেসংস্োি সৃভষ্ট ্রো ও এ্টি ভব্োশশীল, বহুমখুী অর্কেিীভত আমোদের ভসটিদ্ সোফদল্র ভশখদর ভপৌঁদছ 
ভেয়োর মখু্ �ূভম্ো পোলি ্দর। সর্োর সরোসভর চো্ভর সৃভষ্ট ্রদত পোদর িো, ভ্ন্তু তোরো এমি এ্ 
পভরদবশ ততভর ্রদত পোদর �োদত চো্ভরর সংখ্ো ও সুদ�োগ বোড়োদত পোদর। আমোদের সর্োর আরও 
েক্ষতোর সোদর্ পভরচোভলত হওয়ো উভচত, কু্ষদ্র ব্বসোগুভলর শ্োসরুদ্ ্দর, এমি সব ট্োক্স ্ভমদয় ও ভসই 

সমস্ েভুবকেষহ ভবভধ ও শোভস্ভবধোি সভরদয়। আমোদের ভিোর ভেদত হদব পোঁচটি বদরোদতই ভসই সব ভব্োশশীল 
ভশদল্পর প্ভত �োদত তোরো উচ্চমোদির ও �োদলো ভবতদির চো্ভর ততভর ্দর। 

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
সর্োদর সংস্োর রটোদিো সবদচদয় বড় আগ্োভধ্োর হওয়ো প্দয়োিি। আমোদের প্দয়োিি তিভত্ সংস্োর �োদত 
েিুথীভতগ্স্ রোিনিভত্দের সভরদয় ভফলো �োয় এবং ভশক্ষোগত সংস্োর �োদত আমোদের সু্লগুভল উন্নত হদত 
পোদর। আমোদের িীবদির মোদিোন্নয়দি িিসোধোরদণর ভিরোপত্োও খুবই িরুভর ভবষয়। সন্ত্রোসীদের ও ভহং� 
অপরোধীদের ভর্দ্ আমোদের ভিরোপত্োর িি্ ভিউ ইয় ক্ে  পুভলশ ভিপোটকে দমন্ট (NYPD)-এর ্োদছ �দর্ষ্ট 
পভরমোদণ প্দয়োিিীয় পন্ো ও সম্পে আদছ তো ভিভচিত ্রদত হদব।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
পরবতথী ভময়দরর ্োদছ �দর্ষ্ট অভ�জ্তো ও েরূেভৃষ্ট র্ো্ো উভচত �োদত ভতভি প্র্ম ভেি ভর্দ্ ভিউ ইয় ক্ে  
শহরদ্ ভিতৃত্ব ভেদত পোদরি। আমোদের ভসটিটি হল $৭০ ভবভলয়ি মদূল্র উদদে্োগ, ভ�খোদি প্োয় ৩০০,০০০ 
মোিষু ্োি ্দরি। আভমই এ্মোত্র প্োর্থী �োর সর্োরী ও ভবসর্োরী উ�য় ভক্ষদত্রই ভবভ�ন্ন িটিল সংস্ো 
পভরচোলিো ্রোর ভবপুল অভ�জ্তো আদছ। আমোর ভসৌ�োগ্ হদয়ভছল ভ� আভম এই শহদরর মোিষুিিদের 
ভসবো ্রদত ভপদরভছলোম, �খি আমোদের এই শহর �ত বভৃদ্ পোভছেল ও পভরবভতকে ত হভছেল, এমিভ্ �খি 
আমোদের এই শহর খুব বড় চ্োদলদঞ্র মদুখোমভুখ হদয়ভছল ভসই সমদয়ও আভম মোিদুষর ভসবোয় পোভশ ভছলোম 
ভ�মি ৯/১১ এবং হোভরদ্ি স্োভন্ড-র সমদয়। আভম ভবশ্োস ্ভর ভ� আমোদের সুসময় খুব �ত আসদত 
চদলদছ এবং ভময়র ভহসোদব আভম আমোর সোধোরণ বভুদ্ ব্বহোর ্রব, আমোর েরূেভৃষ্ট ও অভ�জ্তো ব্বহোর 
্রব �োদত আভম ভিউ ইয় ক্ে  শহরদ্ আরও এভগদয় ভিদয় ভ�দত পোভর।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।

  www.joelhotaformayor.com

অ্োিলদফো ্্োভরয়ি, িভুিঃ (Adolfo Carrión, Jr.)

ভেয়ে (I)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভ্োদিো রোিনিভত্ েল�ুতি িয়

বত্েোন ভপশো: ভমদ্ো ভফউচোসকে LLC সংস্োর প্ভতষ্োতো/ব্বস্োপিো পভরচোল্, 
(ম্োভিভিং ভিদর্র)।

পব্ূবতথী ভপশো: কু্ষদ্র ব্বসোয়ী, NYC-র সর্োরী সু্ল ভশক্ষ্, ভসটি প্্োিোর (শহর পভর্ল্প্), 
্ভমউভিটি ভবোিকে  ম্োদিিোর

ভশ�োগত ভযোগ্তো: �োত্ ভিভগ্ - ভ্ংস ্দলি; আবকেোি প্্োভিং ভবষদয় �োতদ্োত্র ভিভগ্ - CUNY - 
হোন্টোর ্দলি

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: মভরস হোইটস ভহল্র্ ভসন্টোর, ্োউভন্ট এভক্সভ্উটি�স অফ আদমভর্ো, হোিসি 
ভর�োর �প ভক্য়োরওয়োটোর অগকে, রিঙ্কস ভি�ো ট্ - ভিোদমভটে্ �োদয়োদলন্স অ্োওয়োরদিস

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: ভহোয়োইট হোউস ভিদর্র অফ আবকেোি অ্োদফয়োসকে, 
ইউ. এস. ভিপোটকে দমন্ট অফ হোউভিং অ্োন্ড আবকেি ভিদ�লপদমন্ট-এ ভরভিওিোল ভিদর্র, েবুোর রিঙ্কস 
বদরো ভপ্ভসদিন্ট, NYC ্োউভন্সল সেস্, NALEO (ি্োশোিোল অ্োদসোভসদয়শি অফ ল্োটিদিো ইদলদ্ি 
অভফভশয়োলস)-র প্োতিি ভপ্ভসদিন্ট

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব ভসটিে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
সবকেোভধ্ অগ্োভধ্োর ভেওয়ো উভচত ভশক্ষো সংস্োদরর উপর, �োদত ভিভচিত ্রো �োয় ভ� িবীিরো অর্কেিীভতদত 
অংশগ্হণ ্রদত ততভর র্োদ্। এই মহূুদতকে  ভশক্ষো অভ��োব্ ও ছোত্র-ছোত্রীদের প্দয়োিি ও চোভহেো ভমটোদিোর 
বেদল ভ্ছু প্োপ্তবয়স্দের প্দয়োিি ও চোভহেো ভমটোদিোর িি্ ্োি ্দর চদলদছ, �ো প্্োরন্তদর এ্টি ব্র্কে 
ব্বস্োদ্ই ইভঙ্গত ্রদছ।

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
ভিউ ইয় ক্ে  ভসটিদ্ মধ্ভবত্ ও এখোদি আরও উন্নত িীবদির সধিোদি আসো মোিদুষর সোদধ্র মদধ্ রোখদত 
হদব। এটিদ্ ব্বসো-বোধিব শহরও হদত হদব, �ো ভশল্প ও ্মকেসংস্োদির ভ�োগোি ভেদয় চলদব। ্র িো 
বোভড়দয় ও আমোদের মোিষু ও ব্বসোগুভলদ্ সর্োদরর ATM-এর মদতো িো ভ�দব, আমরো এটি অিকে ি 
্রদত পোরব। আমোদের ভসটিদ্ ভিরোপে হদত হদব এবং ভসই অ�ূতপূবকে স্োি হদত হদব, ভ�খোদি উ�োবি 
্োদির সুদ�োগ ততভর ্রদব।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
আভম ভিবকেোভচত হদল আমোর অভ�জ্তোর �োণ্ডোর উিোর ্দর ভেব ও আমোর সোধোরণ বভুদ্র আইভিয়োগুভলদ্ 
এবং স্োধীি ভিতৃত্বদ্ ্োদি লোগোব �ো ভিউ ইয় ক্ে  বোসীরো চোয় ও ভসটি হদলর িি্ উপ�ুতি। এর আদগ 
ভিউ ইয় ক্ে  ভসটির পভরচোলিোর েোভয়দত্ব ভছদলি ভবভ�ন্ন ভবদশষ স্োর্কে ভগোষ্ী ও রোিনিভত্ েলগুভল। আমোদের 
ভসটি চোয় আরও �োদলো ্োি ও েপৃ্ত েরূেভৃষ্ট এমি এ্টি শহর ততভরর িি্ �ো সবোর মঙ্গল ্রদত সক্ষম 
হদব। এটি আসদল ভময়দরর েোভয়ত্ব য়োদত ভিউ ইয় ক্ে  বোসীর িীবিমোি উন্নয়ি ্রো । ভসদ্োন্তগুভল ভিওয়ো 
খুব সহি িয়, ভ্ন্তু আমোর পূবকে অভ�জ্তো ভর্দ্ ভেখদত পোদবি ভ�, সবোর আদগ মোিষুদের রোখদল �োদলো 
ফল অবশ্ই পোওয়ো �োয়।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি িো।
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অ্োন্িী ভগ্োদিোউইচ (Anthony Gronowicz)

ভেয়ে (G)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভগ্ি পোটিকে

বত্েোন ভপশো: CUNY প্দফসর

পব্ূবতথী ভপশো: CUNY প্দফসর

ভশ�োগত ভযোগ্তো: BA ্দলোভম্বয়ো ্দলি; ভিউ ইয় ক্ে  ভসটি পভলটি্্োল ভহভ্রি-ভত PhD,ইউভি�োভসকেটি 
অফ ভপিভসল�োভিয়ো

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: অ্োদমভর্োি ভহদটেোভর্্োল অ্োদসোভসদয়শি; অগকেোিোইদিশি অফ অ্োদমভর্োি 
ভহদটেোভরয়োন্স

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: ভরি পোটিকে  অফ NYS ভটেট ্ভমটি-র প্ভতভিভধ

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব ভসটিে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেধোন্ ভিরবন?
পভরদবশগত ক্ষয় সব ভর্দ্ িরুরী ভবষয়, �ো সব ভিউ ইয়কে্বোসী �োর সমু্মখীি হদছে। আভম এ্িি ভিউ 
ইয় ক্ে  ভসটির বোভসদেো ভহসোদব স্ী্োর ্ভর, ভবদশষত সুপোর্রিম স্োভন্ড এবং ২০০৮ সোদল অর্কেব্বস্ো ভ�দঙ্গ 
পড়োর পদর, �ো আবোসি, স্োস্্ পভরদষবো, ্মকেসংস্োি এবং ভশক্ষো এসব ভ্ছুই পভরদবদশর মোদির দ্োরো 
প্�োভবত হয়। এ্টি সহিীয় পভরদবশ গড়পড়তো ভিউইয় ক্ে বোসীর েীরকে এবং সমৃদ্ িীবদির চোভব্োঠি। 

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন? 
এই ভসটির ৫৩,০০০ – এরও ভবভশ ভশশুদের স্োয়ী গৃহ ভিই – ২০০৮ সোদলর ভর্দ্ ৫০০% ভবভশ। পোবভল্ 
সু্দলর ৫% ভশক্ষোর্থীরো অস্োয়ী আবোসদি (ভশল্টোর) বোস ্দর। এইসব ভশক্ষোর্থীদের ভবভশর�োগ লোভতদিো এবং 
আভরি্োি-আদমভর্োি। এইসব ভশক্ষোর্থীদের অদিদ্ই পুভলশ র্োভমদয় এবং তলেোভশর (টেপ এন্ড ভরিস্) সমু্মখীি 
্দর, ভ� পুভলশ ভব�োগ সম্পদ ক্ে  বলদত ভগদয় ইভতহোদস সব ভর্দ্ ধিী ভময়র “আমোর ভিিস্ ভসিো বোভহিী” 
বদল মন্তব্ ্দরদছি। আভম �ভে ভিবকেোভচত হই তদব এই িরি্ পদ্ভত বধি ্রব। , আমোদের সংভবধোি 
অন্ত�ুকে তি অভধ্োদরর ভবভ�ন্ন ধোরোদ্ ল�ি িো ্দরই ভিউ ইয়দ ক্ে র তুলিোয় লস অ্োদঞ্লস, ভিউ অভলকেন্স, 
ি্োলোস, এবং বোভল্টদমোদর অপরোধ শতোংদশর ভহসোদবরও ভিদচ ভিদম ভগদছ। অি্ এ্টি প্ধোি সমস্ো প্ো্ৃভত্ 
�োলোিী ভর্দ্ সৃষ্ট বিকে ্পেোর্কে, �ো আমোদের ভশশুদের হোঁপোভি এবং অি্সব শ্োসিভিত অসুদখর বৃভদ্র ্োরণ। 
অভধ্তর উন্নত ভশক্ষো ভেদত, আভম ক্োদসর আ্োর ২০টি আসদি সীমোবদ্ ্রব, প্দত্্ ভশশুর িি্ ভপ্-সু্ল 
ভপ্োগ্োদম ভবভশ অর্কে ভবভিদয়োগ ্রব এবং ভিম, ভশল্প এবং সঙ্গীত ভফভরদয় ভিদয় আিব। সর্োরী সু্ল এবং 
সর্োরী হোসপোতোল বধি ্দর ভেওয়ো ভ্োি�োদব ভমদি ভিওয়ো সম্ব িয়।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
আভম আমোর িীবি সোধোরণ ভিউইয় ক্ে বোসীর প্দয়োিি ভমটোদিোর িি্ উৎসগকে ্দরভছ। আমোর �োবিোভচন্তো 
অভবচভলত�োদব ৯৯% ভের িি্, ১% ভের িি্ িয়, �োরো অদর্কের উপর ভি�কে রশীল অর্কেিীভত ভর্দ্ সোমঞ্স্হীি 
�োদব উপ্ৃত হদয়দছ, এবং ভ্উই স্ল সুভবধো সহ সমূ্পণকে ্মকেসংস্োদির ব্বস্োর ্র্ো �োদবিো।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি িো।

  www.votegronowicz.info  |    VoteGronowicz
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অ্োভবওিোি স্োমদুয়ল লদরল ভমির্ 
(Abiodun Samuel Laurel-Smith)

ভেয়ে (AL)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: স্তন্ত্র

বত্েোন ভপশো: ভশল্পী, ভলখ্, প্্োশ্

পব্ূবতথী ভপশো: ভশল্পী, ভলখ্, প্্োশ্

ভশ�োগত ভযোগ্তো: ফোইি আটকে  পদড়দছি পভলদট্ভি্ ইবোিোি, িোইদিভরয়ো, তোরপর ভশল্প, সমোি ও 
ছোপোর ইভতহোস পদড়দছি অক্সদফোিকে  ব্রু্স ইউভি�োভসকেটি, অক্সদফোিকে , �ুতিরোদি্ এবং ভশদল্পর ইভতহোস ও 
ভহভরদটি ম্োদিিদমন্ট পদড়দছি ে্ ইউভি�োভসকেটি অফ বোভ্ংহ্োম, বোভ্ংহ্োম, �ুতিরোদি্।

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: ভরিন্ডস অফ ভমিভেি ভিউ ইয় ক্ে  (FoSNY)

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: সর্োরী চো্ভর (MOD)

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব ভসটিে  ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেধোন্ ভিরবন?
ভিরোপত্ো এবং প্ভতরক্ষোর মোধ্দম ভসটির রোিস্ আদয়র ভব্ল্প উৎস সৃভষ্ট ্রো। এরপদর গদবষণো, প্�ুভতি 
এবং ভসবো ভশল্পগুদলো ভসটিদত ভফভরদয় আিো হদব।

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
“HOMEWORKNY” মোধ্দম সবকেস্দর �োদলো ভশক্ষো ভেদয় অভ��োব্দের এবং অভ�বোসী পভরবোরগুভল তোঁদের 
েক্ষতোদ্ উন্নত, তোঁদের সন্তোিদের ভহোমওয়োদ ক্ে  সোহো�্ ্রদত এবং বতকে মোি �ত গভতসম্পন্ন এবং ভিভিটোল 
প্ভতদ�োভগতোমলূ্ সমোদির েোভব ভমটোদত পোরদবি। সু্দলর বোইদর ইন্টোরদিট অ্োদক্সস ভেওয়ো এবং ভি�ভবত্ 
পভরবোর ভর্দ্ ভশশুদের এদত সং�ুতি ্রো, �োদত তোরো সু্ল পরবতথী পড়োশুদিো ্রদত পোদর।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
আভম ভ�োগ্তম ্োরণ আভম ভময়র �মবোদগকের েল-ভিরদপক্ষ (িি পোটিকে সোি) পন্োয় ্োি ্দর �োব। িতুি 
উৎস ভ�মি – গদবষণো, মোিবসম্পে, পভরদষবো ভক্ষত্র এবং প্�ুভতি – এসদবর মোধ্দম ভসটির িি্ রোিস্ আয় 
বভৃদ্ ্রব। ব্দ্র পর ব্দ্ মদধ্ সোদধ্র মদধ্ আবোসি এবং ভহল্র্ ভ্য়োদরর ভমো্োভবলো ্রো হদব, �োদত 
আমোর প্শোসি িোিদত পোদর ভ�, ভ্ ভ্োর্োয় বোস ্দরি এবং ভ্োি অবস্োয় ভ্মি�োদব উন্নভত ্রদছি।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।

  www.smithiesny.com

ভ�োট েোি পূদবকে প্োর্ীদের এবং ব্োলট প্স্োবসমহূ 
সম্পদ ক্ে  আর িোিোর ভচষ্টো ্রুি এখোদি NYC Votes!

NYC Votes ভ�োদটর ভবত ক্ে  ভেখুি। 
আপোিোর বোদরোর ভ�ভিও গোইিটি ভেখুি।

টিভি ও ভিভডও ভ�োটোর 
গোইি এবং ভবত ক্ে  সমহূ

আপিোর ভমোবোইল ভি�োইি 
ভর্দ্ www.nycvotes.org–এ 
ভেখুি।

ভেোবোইল 
এভপ্দ্শি

অিলোইদি গোইিটি ভেখুি 
www.nyccfb.info/voterguide।

অনলোইন 
ভ�োটোর গোইি

স্ল ভিবকেোচি ভ্্রেগুদলো ভখোলো র্ো্দব স্োল ৬ টো ভর্রক-েোত ৯ টো প�কেন্ত। ভিভচিত িি ভ� ভ্োর্োয় ভ�োট 
ভেদবি? ্ল ্রুি 866-VOTE-NYC অর্বো ভেখুি  nyc.pollsitelocator.com

সোধোরণ ভিবকেোচি
েঙ্গলবোে, নরিম্বে ৫�ভাট�ভাটআ

পন
ার ছ

াপ িদন
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িিকে  ম্ো্দিোিোল্ড (George McDonald)

ভেয়ে (CS)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভরপোবভল্োি

বত্েোন ভপশো: ভেদশর অি্তম ভবখ্োত অলো�িি্ সংস্ো ভিো ফোদণ্ডর প্ভতষ্োতো 
ও ভপ্ভসদিন্ট। িিকে  ম্ো্দিোিোল্ড প্মোণ ্দরদছি ভ� মোিষুদ্ ভবতিসহ ্োদির 
সুদ�োগ ভেদল তোদের িীবি পোদল্ট ভেওয়ো �োয়। তোঁর স্তী হ্োভরদয়দটর সদঙ্গ এবং এই 
ভবশ্োদস �র ্দর ভ� “্োদি ্োি হয়।” ভিো ফোণ্ড ১৮০০০-এরও ভবভশ মোিষুদ্ তোদের িীবি ভফদর 
ভপদত সোহো�্ ্দরদছ, �োর মদধ্ �ুদ্দফরত তসভি্ ভর্দ্ প্োতিি বদেী, স্দলই আদছ৷

পব্ূবতথী ভপশো: ম্ো্দগ্গর ভস্পোটকে সওয়্োদর অ্োপোদরল ইণ্ডোভ্রি এভক্সভ্উটি�৷

ভশ�োগত ভযোগ্তো: তোঁর পুদরো ্্োভরয়োদরর সময়্োল িদুড় ম্ো্দিোিোল্ড অসংখ্ প্শংসো ও স্ী্ৃভত 
লো� ্দরদছি, �োর মদধ্ আদছ ম্োিহ্োটোি ইিভটেটিউদটর লোইফটোইম অ্োভচ�দমটি অ্োওয়োিকে  ইি 
ভসোশ্োল অঁদত্রদপ্দিোরভশপ এবং ভহোবোটকে  ও উইভলয়োম ্দলি ভর্দ্ সোম্মোভি্ ভিভগ্।

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: ABO

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: ২০০৫ সোদল িিকে  NYS ইভণ্ডদপদণ্ডটি ্ভমটি অি ভরএভ� 
অ্োণ্ড এমপ্য়দমদটির স�োপভতত্ব ্দরি৷ বতকে মোদি ভতভি গ�িকের কুদয়োদমোর ওয়ো ক্ে  ফর সো্দসস এভক্সভ্উটি� 
্ভমটিদত আদছি৷

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব ভসটিে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
চো্ভর, চো্ভর, চো্ভর! NYC প্দত্্ বসবোস্োরী �োরো ্োি ্রদত চোি, তোদের এ্টি পোওয়ো উভচত। 
�ো িোগভর্ িীবদির প্ভতটি ভেদ্ িোট্ীয় প্�োব ভফলদব। আমোদের ভসটিদ্ আদরো ভিরোপে ্দর ভতোলোর ভচষ্টো 
চোভলদয় ভ�দত হদল, চো্ভর হল িিগদণর ভিরোপত্োর ভশষ সীমোিো। িতুি িতুি খরচ ভমটোদিোর িি্ আমরো 
ভ�মি ্োি ্ভর, ভসখোদি ্র িো বোভড়দয় ভসটির রোিস্ আয় বভৃদ্র সবদর্দ্ �োদলো উপোয় হল চো্ভরর 
সুদ�োগ সৃভষ্ট ্রো। সবদশদষ, িতুি চো্ভর ও সুদ�োগ ততভর ্দর আমরো বোদিট ঠি্ রোখদত পোরব ্োরণ 
তোহদল এিটোইটলদমটি ব্য় এড়োদিো �োদব।

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
ভময়দরর সব ভর্দ্ গুরুত্বপূণকে ্োি হল আমোদের ভসটিদ্ ভিরোপে রোখো। ভসটো ্রদত হদল আমোদের টেপ, 
ভ্োদয়দচিি অ্োণ্ড ভরিস্ পদ্ভত শুধু িোভর রোখদলই হদব িো, তোদ্ আদরো উন্নত ্রদত হদব।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
২৫ বছর আদগ এ্টোিো ৭০০ রোত ধদর গৃহহীিদের খোবোর সরবরোদহর ্োদি সোহো�্ ্রদত আভম গ্্োণ্ড 
ভস�োদল ভ�তোম৷ ওরো স্োণ্ডউইচগুদলো ভপদয় খুভশ হদতি ঠি্ই, ভ্ন্তু সভত্ ্দর �ো চোইদতি তো হল 
“এ্টো রর আর তোর �োড়ো ভিোগোবোর িি্ এ্টো চো্ভর।” ্র্োটো আভম শুদিভছলোম আর ভসভেি 
ভর্দ্ আি প�কেন্ত তোদের িীবিদ্ ্োদির সোহোদ�্ পোলদট ভেওয়োর সুদ�োগ ্দর ভেওয়োর িি্ই ্ঠিি 
পভর�ম ্দর এদসভছ। ভময়র ভহদসদব, আভম NYC-র প্দত্দ্র িি্ই তো ্রব।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি িো।

  McDonald2013.com  |    McDonald2013  |    Mcdonald4nyc  |    mcdonald4ny

ি্ো্ ভি. ভহিোভর (Jack D. Hidary)

ভেয়ে (JE)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভ্োিটোই িয়

বত্েোন ভপশো: উদে্োতিো

পব্ূবতথী ভপশো: Dice.com (NYSE: DHX)-এর ভচয়োরম্োি ও CEO 

ভশ�োগত ভযোগ্তো: ্লোভম্বয়ো ইউভি�োভসকেটি-ভত পড়োশুিো ্দরদছি, ি্োশিোল ইন্সটিটিউট অফ ভহলর্ 
(NIH)-এ ভক্ভি্োল ভিউদরোসোদয়ন্স-এ টে্োিভল ভফদলোভশপ 

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: XPrize.org, গুদগোল এক্স ল্োবস, ি্োশিোল ভরভিউএবল এিোভিকে  ল্োব (NREL), 
ভক্ন্টি ভগ্োবোল ইভিভশদয়টি� (CGI), ইটে সোইি ্ভমউভিটি হোই সু্ল 

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: ভিই

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব ভসটিে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
বহু সংখ্্ ভিউ ইয় ক্ে  অভধবোসীর ্োি ভিই, অর্বো তোরো খুব ্ম মোইদির চো্রী ভেদয় ভ্োিমদত 
িীবিধোরদির ্দঠোর ভচষ্টো চোভলদয় �োদছে। NYC-র ভব্োরত্ব-র হোর ৯%-র ভবশী, ভ�টো ভেদশর গড় 
হোদরর ভচদয় অভধ্। আমোর পঞ্চ-সূত্র পভর্ল্পিো NYC-ভত হোিোর হোিোর িতুি চো্রী সৃভষ্ট ্রদব, 
এবং দবশী ভবতদির পদে উন্নীত হবোর সুভবধোদর্কে ভিউ ইয় ক্ে  অভধবোসীদের হোদত-্লদম ভশক্ষো প্েোি ্রদব। 
এ্িি উদে্োতিো, ভিউ ইয় ক্ে -এর অর্কেনিভত্ অবস্োর উন্নভতসোধি ্রোর িি্ প্দয়োিিীয়- অিি্ 

অভ�জ্তো আমোর আদছ। আমোর প্র্ম ভ্োম্পোভি, Dice.com, ৫ ভমভলয়দিরও ভবশী ভলো্-ভ্ চো্রীর 
ভ�োগোদ�োগ ্ভরদয় ভেদয়দছ। ব্রু্ভলি-এর বোভসদেো ভহসোদব আভম ভবশ্োস ্ভর ভ� আমোদের অর্কেনিভত্ সুদ�োগ 
অবশ্ই ততভর ্রদত হদব, তদব শুধুমোত্র পোঁচটি ‘ভবোদরো’-ভতই িয়। 

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
�োদলো �োদলো সু্ল, ভিরোপে শহর ও আভর্ক্ে  সোমদর্ক্ে র মদধ্ আবোসি-ও আমোদের প্দয়োিি; �োদত NYC এর 
বভৃদ্ অব্োহত র্োদ্। �োদলো ভশক্ষো প্ভতটি ভশশুর �ভবষ্দতর চোভব্োঠি, ভ্ন্তু আমোদের সু্লগুভলদত প্চুর সংখ্্ 
ভশশুরো অসফল হদছে। ভশক্ষো িগদত অদি্ বছর ্োি ্রোর পর, আমোর পভর্ল্পিো হদব ক্োসরুম অভ�জ্তোয় 
িতুি�োদব প্বতকে ি আিো ও চোকুভরর ভ�োগ্ ভশভক্ষতদের ্মকেসংস্োি ্দর ভেওয়ো। ভিউ ইয় ক্ে -এ প্ভত বছর িভির 
সৃভষ্ট্োরী ভর্িকে  ৫২ ভমভলয়ি প�কেটদ্র আগমি ও আমোদের অর্কেনিভত্ ব্বস্ো–ভ্ সমৃদ্ ্রোর ধোরো বিোয় 
রোখোর চোভব্োঠি হল ভিরোপে শহর। সবকেদশদষ, ভি� ও মধ্-আদয়র পভরবোরগণ, �োরো ভরোি্োর র্ো্ো-খোওয়োর 
খরচ বভৃদ্র চোদপ ভিদ�ভষত, তোদেরদ্ ভিউ ইয় ক্ে  শহদর টিভ্দয় রোখোর িি্ সহি-সোধ্ আয়ত্োধীি আবোসি 
খুবই গুরুত্বপূণকে। 

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
আভম িীভব্োর িি্ রোিিীভত ্ভর িো। আভম এ্িি উদে্োতিো, ভ�ভি অদি্ সফল ব্বসো স্োপি ও 
পভরচোলিো ্দরদছি, �োর মদধ্ রদয়দছ- ভেদশর সবদচদয় অগ্সর আই টি-চো্ভরর ওদয়বসোইট, ভ�টি এ্টি 
পোবভল্ ভলদটেি ভ্োম্পোভি। ব্বস্োপিোয় আমোর প্গোঢ় অভ�জ্তো, তৎসহ সু্দল ও ভি�-আয়ীদের অর্কেনিভত্ 
উন্নভত্দল্প আমোর ্োি্মকে, আমোদ্ প্স্তুত ্দরদছ NYC ভ্ ভিতৃত্ব ভেদয় এ্টি ভরোমোঞ্চ্র �ভবষ্দতর ভেদ্ 
এভগদয় ভিদয় �োবোর িি্।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।

  www.hidaryfornyc.com

িি ্্োটভসম্োটিভিস (John Catsimatidis)

ভেয়ে (L, T2H)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভরপোবভল্োি

বত্েোন ভপশো: সফল স্তন্ত্র ব্বসোয়ী. ভরি অ্োদপল �দপর CEO

পব্ূবতথী ভপশো: সফল ব্বসোয়ী ভরি অ্োদপল �দপর CEO

ভশ�োগত ভযোগ্তো: ব্রু্ভলি ভট্সহ ভিউ ইয় ক্ে  শহদরর পোবভল্ ও প্োদরোভ্য়োল সু্ল সমদূহ, NYU 
(ভিউ ইয় ক্ে  ইউভি�োভসকেটি)-ভত ভগদয়ভছদলি।

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: পুভলশ অ্োর্দলটি্ ভলগ-এর ভবোিকে  সেস্ আদছি প্োয় ৩০ বছর, ভতভি ভবোিকে  সেস্ 
ভহসোদব ্োি ্রদছি ্দলোভম্বয়ো ভপ্সভবদটভরয়োি হোসপোতোদল, ভহদলভি্ টোইমস স্লোরভশপ ফোন্ড-এ, ভসন্ট 
রিোভন্সস ফুি প্োভন্টি-এ, এবং ভতভি গ্ী্ অদর্কেোিক্স আচকে িোদয়োদসশি ্োউভন্সল-এর প্োতি �োইস ভচয়োরম্োি 
ভছদলি। আভম স্োিীয় 338 RWDSU/UFCW-এর ভপিশি ভবোিকে -এর সেস্ ভহসোদব ্োি ্রভছ।

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: সোধোরণ জ্োি সম্পন্ন ব্বসোয়ী ভ�ভি শণূ্ ভর্দ্ এ্টি 
গুরুত্বপূণকে ও সফল ভরদটল সংস্ো শুরু ্দরদছি। এ্মোত্র প্োর্থী �োঁর ভিউ ইয় ক্ে  ভসটির মদতো এদতো বড় 
ও এত িটিল সংগঠি চোলোদিোর িি্ প্দয়োিিীয় অভ�জ্তো আদছ।

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব ভসটিে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
িিসোধোরদণর ভিরোপত্ো: ভ�সব িীভত ভিউ ইয় ক্ে  ভসটিদ্ আপরোধ ও সন্ত্রোসবোে ভর্দ্ এতভেি ভিরোপে 
ভরদখদছ ভসগুদলো অব্োহত রোখদবো। ভিউ ইয় ক্ে বোসী ভ�ি তোঁদের ভিবোরহুদি (পোড়োদত) ভিরোপদে চলোদফরো 
্রদত পোদরি, আভম তো ভিভচিত ্রব। আমোদের এ্টি ভিরোপে ভসটির প্দয়োিি �োদত ভিউ ইয় ক্ে  ভসটিদত 
ভবভিদয়োগ অব্োহত রোখোর িি্ ভবদশ্র আস্ো অিকে ি ্রো �োয়। 

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
চোকুভর এবং অর্কেিীভত: এই ভিবকেোচদি আভমই এ্মোত্র প্োর্থী ভ�, ভিউ ইয় ক্ে  ভসটিদতই ্মকেসংস্োি সৃভষ্ট ্রোর 
অতীদত ভর্িকে  আদছ এবং ভময়র ভহসোদবও আভম ভসই ধোরো বিোয় রোখব; 
ভশক্ষো: বভৃত্মলূ্ ভপ্োগ্োদমর মোধ্দম সু্ল ছুদটর সংখ্ো প্োয় ৪০% হ্োস ্রব এবং প্ভতটি ভশক্ষোর্থীদ্ সফল 
হওয়োর িি্ প্দয়োিিীয় �ন্ত্রপোভত সহোয়তো সরবরোহ ্রো হদব।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
আভম এ্িি সফল স্তন্ত্র ব্বসোয়ী �োর ভিউ ইয় ক্ে  ভসটিদত ্মকেসংস্োি সৃভষ্ট ্রোর ভর্িকে  রদয়দছ। আভম 
৪০ বছদরর ভবভশ সময় ধদর CEO -র ্োি ্রভছ এবং আভমই এ্মোত্র প্োর্থী �োর $৭০ ভবভলয়ি মদূল্র 
এই ভবশোল ভসটিদ্ পভরচোলিো ্রোর ভ�োগ্তো আদছ। আভম বড় হদয় উদঠভছ হোরদলম-এর ১৩৫তম ভ্রিদট 
এবং ্খিই �ুভলভি আভম ভ্োর্ো ভর্দ্ এদসভছ। আভম ভশক্ষোয় লক্ষ লক্ষ িলোদরর আভর্কে্ অিেুোি ভ�োগোড় 
্দরভছ এবং আভম ভময়র ভিবকেোচদি এই িি্ অংশগ্হি ্রভছ ্োরণ আভম ভবশ্োস ্ভর আভম 
�ো সুদ�োগ ভপদয়ভছ তো প্ভতটি ভিউ ইয় ক্ে  বোসীর পোওয়োর অভধ্োর আদছ।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি িো।

  www.cats2013.com  |    JohnCats2013  |    JCats2013
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্োলকে পোরসি (Carl Person)

ভেয়ে (REF)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: গ্ীি পোটিকে

বত্েোন ভপশো: ভফোরদক্োিোর (বদ্য়ো ঋদণর ্োরদণ বধি্ সম্পভত্ অভধগ্হণ) ও 
অি্োি্ ঋণ সংক্োন্ত ছোদড়র িি্ ভবভ�ন্ন বোভড়র মোভল্ ও কু্ষদ্র ব্বসোয়ীদের হদয় 
অ্োটভিকের ্োি ্রো; এবং কু্ষদ্র ব্বসোয়ীদের হদয় ব্বসোগত মোমলো পভরচোলিো ্রো

পব্ূবতথী ভপশো: মোভ ক্ে ি �ুতিরোদষ্ট্র ্দলি গ্্োিদুয়টদের প্োরোভলগোল-এর ভ্ভরয়োর ভক্ষত্র ও তোদত ্োি 
্রোর ভিদেকে ভশ্ো ততভর (৬০০,০০০ প্োরোভলগ্োল) ্দরদছি িি্ প্র্ম প্োরোভলগোল সু্দলর প্ভতষ্োতো 
ও তো ১৮ বছর ধদর পভরচোলিো ্রো। সু্লটির ্োদছ ভবস্োভরত-ভট্িলভি পড়োদিোর িি্ লোইদসন্স 
ও স্ী্ৃভত ভেওয়ো হদয়দছ

ভশ�োগত ভযোগ্তো: হোই সু্ল ছুট। সোমভর্ বোভহিীদত ৩ বছর ্োি ্রোর পর ব্রু্ভলদির LIU ভর্দ্ 
ম্োগিো ্োম লি (magna cum laude) পোশ ্দরদছি; তোরপর হো�কে োিকে  ল’ সু্ল ভর্দ্ পোশ ্দরদছি 
“ওয়োল ভ্রিট” ট্োক্স ও ভবিদিস ভ্োদসকের ঐভছে্ ভবষয়গুভল ভিদয়

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: ঋণ ছোদড়র িি্ সোহো�্্োরী সংগঠিগুভলর সোদর্ মতুি ভিোট; ্মকেসংস্োি ততভর, 
কু্ষদ্র ব্বসোর িি্ সুদ�োগ এবং ব্ভতি ও সংখ্োলরু ভগোষ্ীদের সমৃভদ্

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: ২০১০ সোদলর NYS অ্োটভিকে ভিিোদরল-এর ভিবকেোচদি ৩৭,০০০ 
ভ�োট ভপদয় ৩য় হদয়ভছদলি এবং ২০১২ সোদল মোভ ক্ে ি ভপ্ভসদিন্ট ভিবকেোচদির িি্ মদিোিয়ি েোভখল ্দরভছদলি

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব ভসটিে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
স্ল ভিউ ইয় ক্ে  ভসটি বোভসদেো (হোইসু্ল ভসভিয়র এবং অ্োিোল্ট এিুদ্শি ভপ্োগ্োদম র্ো্ো সমস্ 
প্োপ্তবয়স্দের)-ভের িি্ ভবিোমদূল্ ১ বছদরর প্ভশক্ষণ ভেওয়ো হদব $২৫-৬০ প্ভত রন্টো (অর্বো $৮০-$১০০ 
প্ভত রন্টো স্োধীি ্ি্্ো্র ভহসোদব), �োদত গ্্োিদুয়টরো মোভ ক্ে ি �ুতিরোদষ্ট্রর ভ� ভ্োদিো স্োদি চো্ভর পোয়। 
িতুি ইন্টোরদিট ও ্ভম্পউটোর প্�ুভতির ্োরদণ সর্োরী সু্লগুভলদত ্োভরকুলোদমর পভরবতকে ি ্রদত হদব, 
�োদত ভিউ ইয় ক্ে  ভসটির বোভসদেো ও কু্ষদ্র ব্বসোয়ীরো �োদলো চো্ভর পোয়, কু্ষদ্র ব্বসোর সুদ�োগ পোয় ও 
সমদৃ্ হদয় ওদঠ। ্োভরকুলোমটি পোওয়ো �োদব এই ওদয়বসোইদট carlperson.com/resume03

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
ব্বসোর ভবভধ-ভবধোি হ্োস ্রো। স্ল আভর্কে্ ভলিদেদি স্ছেতো র্ো্দব এবং ওদয়বসোইদটর মোধ্দম প্্োশ 
্রো হদব। ্োি ্দর এমি পোবভল্ ্্োদম্পইি অর্কে ভতোলো হদব। ভবিোমদূল্ সর্োরী গণপভরবহণ (রোিস্ 
আয় ভর্দ্)।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
কু্ষদ্র ব্বসোদয় ও ভ্ভরয়োর মখুী ভশক্ষোয় আমোর ৫০ বছদরর অভ�জ্তো আদছ, এবং ভিউ ইয় ক্ে  ভসটির বোভসদেোদের 
�োদলো ভবতদির চো্ভরর সুদ�োগ সৃভষ্টর িি্ ভ� িতুি ভশক্ষো ্ো�কেক্দমর প্দয়োিি আদছ তো আভম অবগত আভছ। 
অভধ্োংশ ভিউ ইয় ক্ে  ভসটির বোভসদেোদের িি্ আভর্ক্ে  সমস্োর সমোধোি ্রদত আমোদের প্র্দম �োদলো ভবতদির 
চো্ভরর সুদ�োগ সৃভষ্ট ্রদত হদব, তোরপর ্দলি ভবষদয় পেদক্ষপ ভিয়ো �োদব।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি িো।

  carlperson2013.nationbuilder.com

ভিভম (�োড়ো খুব ভবভশ) ম্ো্ভমলোি 
[Jimmy (rent is too damn high) McMillan]

ভেয়ে (RTH)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভরপোবভল্োি

বত্েোন ভপশো: ভরন্ট ইি টু ি্োম হোই পোটিকে র প্ভতষ্তো

পব্ূবতথী ভপশো: িো্ ভব�োদগর ্মথী, ইউিোইদটি ভটেটস আভমকের প্োতিি তসভি্, সতন্ত্র আণ্ডোর্�োর 
ইিদ�ভটেদগটর ভগোদয়দেো)

ভশ�োগত ভযোগ্তো: বো ক্ে দল PSI ভর্দ্ �োত্

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: ভিই

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: ভিই

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব ভসটিে  ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
�োড়ো হ্োস ্রণ

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন? 
ভশক্ষো
্মকেিীবী পভরবোরসমহূ
েভরদ্রতো

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
আভম িিতোর ্ণ্ঠস্র, আর ভিউ ইয় ক্ে  ভসটির �ুদল �োওয়ো মোিষুগুদলোর ্ণ্ঠস্র: �ুবো, গরীব, 
�মিীবী পভরবোর সমদূহর এবং প্ভতবভধিদের।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।

  www.jimmymcmillan.org

এভর্ সোলগোদিো (Erick Salgado)

ভেয়ে (SC)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভিদমোক্্োটি্

বত্েোন ভপশো: পূণকে সমদয়র িি্ প্োর্থী ভ�ভি ভবিসিহোটেকে -এর ইগদলভশয়ো 
ভিোদ�দিস ভক্টেোিসু চোচকে -এ প্োটের ভহসোদব ্োি ্দরি।

পব্ূবতথী ভপশো: এভর্ এ্টি বইদয়র ভেো্োি খুদলভছদলি ও ভসটিদ্ ৪টি বদরোদত ভচইি ভহসোদব ছভড়দয় 
ভেদয়ভছদলি। ভতভি এছোড়োও এ্টি ভরভিও ভিটওয়ো ক্ে  প্ভতষ্ো ্দরভছদলি এবং গত ভিদসম্বর প�কেন্ত 
ভতভি ভরভিও ্্োভন্টদ্ো িদুয়দ�ো ইি্-এর ভপ্ভসদিন্ট ভছদলি, ভবগত ২৪ বছদর এভর্ NYC ভবভ�ন্ন 
্ভমউভিটিদত র্ো্ো মোিষুিিদের সোদর্ প্চুর সময় ব্য় ্দরদছি।

ভশ�োগত ভযোগ্তো: এভর্ UTI ইউভি�োভসকেটি ভর্দ্ ভর্ওলভি্্োল টেোভিি-এ ি্দরট ্দরদছি।

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: N/A

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: N/A

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব ভসটিে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
ভময়র ভিভলয়োভির প্শোসদির পুভলশ ভব�োদগর পেগুভলদ্ আভম ভফভরদয় আিব, ভ্োটো বভহষ্োর ্রব এবং 
সব অভফসোদরর িি্ অভতভরতি সংদবেিশীলতো প্ভশক্ষণ বোস্বোভয়ত ্রব। সন্ত্রোসবোদের সদঙ্গ লড়োই ্রদত 
পুভলশ ভব�োদগর উদে্োগ আভম অব্োহত রোখব।

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন? 
১. ভিউ ইয় ক্ে বোসীদের চো্ভরর প্দয়োিি ভ�খোদি তোরো ভবদঁচ র্ো্োর অত্োবশ্ীয় ভবতি পোদব। আভম 
আমলোতোভন্ত্র্ প্ভতবধি্তোগুভল েরূ ্রব �ো অদি্ ব্বসোদ্ ভবদড় উঠদত বোধো ভেয়, পুদরোদিো আমদলর 
ভিয়ম্োিিু ভরোভহত ্রব, অিলোইদি �তখোভি সম্ব ভবভশ অিদুমোেি প্ভক্য়ো রোখব, িতুি চো্ভরর 
সৃভষ্টদ্ উৎসোহ প্েোি ্রদত ট্োক্স ইিদসিটি� ভেব, ভরদ্োদয়টে ফর ভপ্োদপোিোল-এর ভক্ষদত্র ভসটির অিদুরোদধ 
NY ব্বসোগুদলোদ্ প্োধোি্ ভেব এবং NYC ভত অভতভরতি ব্বসোদ্ আ্ষকেণ ্রদত ট্োক্স ইিদসিটি� 
(্র-উৎসোহপ্েোয়ী) ব্বহোর ্রব। ২. ভশক্ষো ভব�োগ অভবলদম্ব ভশক্ষোর্থীদের প্দয়োিি অবশ্ই ভমটোদব। 
অভ��োব্দের �ূভম্ো বভৃদ্ ্রব, ভশক্ষ্দের মলূ্োয়দি অভ��োব্দের ভগ্ি ভেয়ো অন্ত�ুকে তি ্রব। ভ্োি 
্ো�কেক্মটি সফল তো ভস্র ্রদত আভম এ্টি ব্বস্ো-ভবসৃ্ত (ভসদটেম-ওয়োইি) অভিট পভরচোলিো ্রব, 
এবং ভসই তর্্ ভশক্ষ্ এবং প্ধোিভশক্ষ্দের িোিোদিো হদব। পুদরো NYC ভিবকেোভচত ্ভমউভিটি সু্ল ভবোিকে  
পুিঃপ্ভতষ্ো ্রদত আভম ্োি ্রব।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
আভমই এ্মোত্র প্োর্থী ভ� NYC-র ভবভ�ন্ন ভগোষ্ী এবং ধমকেসম্প্রেোদয়র প্ভতভিভধত্ব ্রদবো এবং তোঁরো ভ্�োদব 
তোঁদের িীবি�োপি ্রদবি তোর আদেশ ভেব িো। আভম এভে্ ভর্দ্ও এ্মোত্র প্োর্থী ভ�, প্র্োগত 
পোভরবোভর্ মলূ্দবোধদ্ প্োধোি্ ভেয় এবং ভ� আমোদের িবীিদের সদবকেোত্ম ভশক্ষোর িি্ লড়োই ্রদব, 
এমিভ্ তো �ভে ভশক্ষ্দের সভমভতর ভবদরোভধতো স্দত্বও।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।

  salgadonyc.com  |    ErickSalgadoNYC  |    ErickSalgadoNYC



ভিি ফ্োইি (Dan Fein)

ভেয়ে (SW)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: স্তন্ত্র

বত্েোন ভপশো: ইদল�ভিক্স ভশদল্প �োভন্ত্র্ সংদ�োিি্োরী

পব্ূবতথী ভপশো: আদলো্সভ�ত ্োরখোিোয় সংদ�োিি্োরী 

ভশ�োগত ভযোগ্তো: ইউভি�োভসকেটি অফ ্্োভলদফোভিকেয়ো

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: ভসোশ্োভলটে ওয়ো ক্ে োসকে পোটিকে

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: ২০০০ সোদলর ভিউ ইয়দ ক্ে র গ�িকের ভিবকেোচদি 
এসিোভব্উভপ-র প্োর্থী। 

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব ভসটিে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
ে্ো ভসোশ্োভলটে ওয়ো ক্ে োরস প্োর্থীরো �ভম্দের িি্ এ্টি উেোহরণ প্ভতষ্ো ্দরদছি ভ�, ভিদমোদক্টি্, 
ভরপোবভল্োি এবং অি্োি্ পুভঁিবোেী েল ভর্দ্ মভুতির প্দয়োিি এবং স্োধীি �ভম্-ভ�ণী রোিনিভত্ 
্ো�কেক্দমর লক্ষ্বস্তু ভস্র ্রো। ভসটিদত এবং ভেদশ সব ভচদয় গুরুত্বপূণকে ভবষয় হদছে ভব্োরত্ব। �মিীবী 
ভ�ণীর মদধ্ ভ� ্োি ্দর আর ভ�ভি ্োি ্দরি িো এই পোর্কে্্ সর্োরী অিেুোদি গণপূতকে  প্্ল্প ্দর 
লক্ষ লক্ষ ্মকেসংস্োি সৃভষ্ট, সো�য়ী মদুল্ আবোসি, হোসপোতোল, ভশশু পভরচ�কেো ভ্্রে এবং অি্োি্ চোভহেো 
ভমটোদিোর �ভম্ আদদেোলদির ভ� সংগ্োম, তোর মোধ্দম েরূ ্রো সম্ব।

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
�ভম্ ভ�ণীর মদধ্ এ্তো, ভিদপোদটশি বধি ্রো, সবকেভি� মিভুরর ভবশোল বৃভদ্র, অসংগঠিত �ভম্দের 
সংগ্োমী ইউভিয়দি সংগঠিত ্রো
ভ্উবোি পোঁচ িিদ্ মতুি ্রো, ১৯৯৮ সোল ভর্দ্ পোঁচ ভ্উবোি ভবপ্বীরো আদমভর্োর �ূভম ভর্দ্ 
পভরচোভলত ভ্উবোি-আদমভর্োি পোল্টো ভবপ্বী �পগুদলোর ্মক্ে োণ্ড সম্পদ ক্ে  তর্্ সংগ্হ ্রোর েোদয় 
“ষড়�দন্ত্রর” পোতোদিো অভ�দ�োদগ ইউএদসর ভিদল বদেী আদছি। 
মভহলোদের গ�কে পোদতর অভধ্োর সমর্কেি ্রো। ওয়োভশংটদির �ুদ্গুদলোদ্ িো বলো। আফগোভিস্োি, ভ্োভরয়ো, 
গুয়োিতোিোদমো ও পৃভর্বীর অি্োি্ স্োি ভর্দ্ U.S. তসি্ ভফরত আিোর িি্। টেপ এন্ড ভরিস্ রভহত 
্রো। Trayvon Martin হত�ো্োরীর ভবচোদরর েোবীদত প্ভতবোদে আভম ভ�োগ ভেদয়ভছলোম। 

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
এই ভিবকেোচদি এ্মোত্র আভমই ওয়ো ক্ে োসকে পোটথীর ভর্দ্ ভময়র পে প্োর্থী ভসোশ্োভলটে ওয়ো ক্ে োসকে পোটথী। গত শীদত 
সু্ল বোস চোল্ এবং ভম্িদের ধমকেরদটর সময় আভম এমোলদিদমদটট ্োিভিট ইউভিয়ি ভলো্োল ১১৮১-এর 
সোদর্ ভমভছল ্দর প্ভতবোে ্দরভছ। আমোর ইউভিয়দির ধমকেরদট অংশ ভিয়োর ও মোভল্ ও তোদের সর্োদরর 
আক্মদণর ভবরুদদ্ প্ভতদরোধ ্রোর েশ্ব্োপী-েীরকে ইভতহোস আদছ।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি িো।

অনলোইরন রেোর্থীরিে সম্পরক্ জোননু!
অদি্ প্োর্থীরো তোদের ভপ্োফোইদল সোেোভজক 
ভেভডয়োে তর্্োভে প্েোি ্দরদছি। এই 
সোইিগুদলো ভেখোর িি্ ভিদ�োতি ঠি্োিো 
ব্বহোর ্রুি, সরোসভর তোদের পোতোয় 
�োওয়োর িি্ ইউআরএল (URL)-এর 
ভশদষ প্োর্থীর এ্্ শিোতি্রণ ভলখুি।

www.twitter.com/

www.youtube.com/

www.linkedin.com/

www.facebook.com/

২০১৩ সোদলর সোধোরণ ভিবকেোচি নরিম্বে ৫  |  স্োল ৬টো ভর্দ্ রোত ৯টো    9 

ভরভন্ড ভক্ভিদ্ো (Randy Credico) 

ভেয়ে (TWS)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভিদমোক্্োটি্

বত্েোন ভপশো: রোিনিভত্ সমোদলোচ্(ব্োঙ্গভশল্পী), ইদম্প্রশভিটে, ্িসোলদটন্ট

পব্ূবতথী ভপশো: উইভলয়োম কুিটেলোর ফোন্ড ফর রোভি্্োল িোভটেস-এর ভিদর্র, 
ভ্দম্পইি ্িসোলদটন্ট

ভশ�োগত ভযোগ্তো: মোউন্ট স্ো্ ্দলি ্্োভলদফোভিকেয়ো

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: কুিটেলোর ফোন্ড

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: শিূ্

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব ভসটিে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
ভিউ ইয়দ ক্ে র ভফৌিেোভর ভবচোর ব্বস্ো সংস্োর ্রদত চোইব 

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
ওয়োল ভ্রিদট ট্োক্স বসোব ১ শতোংশ
বোভ্ ৯৯ %-এর ট্োদক্সর ভবোেো ্মোব
সর্োরী সু্লগুভলদ্ উন্নত ্রব

ভবশোল FDR চো্ভরর ভপ্োগ্োম
ভবিোমদূল্ ভহল্র্ ভ্য়োর ও ্দলি ভশক্ষো
ক্মবধকেমোদি বোড়ো ভরদয়ল এদটেট ট্োক্স
সোদধ্র মদধ্ আবোসি
ভবসর্োরী ্দলদি ট্োক্স বসোব
ধূমপোি ভিভষদ্ ্রণ ও ্্োবোদরট আইি রে ্রব
ভছোদটো ব্বসোদ্ সুরভক্ষত ্রব
ray kelly-ভ্ বরখোস্ ্রব
ভশক্ষ্-ভশভক্ষ্োদের সুরভক্ষত ্রব
্ভমউভিটি পুভলশ ব্বস্ো চোল ু্রব
ভবিোমদূল্ বোস ও সোবওদয় পভরদষবো ভেব
িগ রোি বোড়োব
সমূ্পণকে তোভল্ো পোওয়ো �োদব credico2013.org-এ

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
আভম রোিনিভত্ সমোদলোচ্(ব্োঙ্গভশল্পী), রোিিীভতভবে িই
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি িো।

  www.credico2013.org  |    pages/Randy-Credico-for-Mayor-of-New-York-City-2013/111174312385339  |    credico2013
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ভসটির “ওমু্বিসম্োি্ো়ো” বো মখুপোত্র ভহসোদব,  
পোবভল্ অ্োিদ�োদ্দটর ্োদির মদধ্ আদছ ভসটির এদিভন্সগুভলর সর্োভর 
তর্্ এবং পভরদষবো অভ�দ�োগ ভপ্োগ্োমগুভলর প্ভত িির রোখো এবং ভবভ�ন্ন 
পভরদষবো সংক্োন্ত অভ�দ�োগ খভতদয় ভেখো ও মীমোংসো ্রোর ভচষ্টো ্রো৷ 
ভময়দরর অিপুভস্ভতদত পোবভল্ অ্োিদ�োদ্ট ভময়দরর েোভয়ত্ব পোলি ্দরি; 
ভময়দরর আসিটি শিূ্ র্ো্দল, এ্টি ভবদশষ ভিবকেোচি িো হওয়ো প�কেন্ত 
পোবভল্ অ্োিদ�োদ্ট ভময়র ভহসোদব েোভয়ত্ব পোলি ্দরি৷ পোবভল্ 
অ্োিদ�োদ্ট ভসটি ্োউভন্সল ভমটিংগুভলদতও স�োপভতত্ব ্দরি ও স্োিীয় 
আইি স্পিসর ্রদত পোদরি৷ পোবভল্ অ্োিদ�োদ্ট বোভষক্ে  $১৬৫,০০০ 
ভবতি পোি৷

পোবভলক অ্োডরিোরকট
ভসটিব্োপী প্োর্থীদের

ভলটিভশয়ো ভিমস (Letitia James) (D†, WF)
ি্োভিদয়ল ভস্োয়োড্রি (Daniel Squadron) (D†)
রবোটকে  মোদরস্ো (Robert Maresca) (C)*

ভিমস ভলি (James Lane) (G)
মোইদ্ল ভ্. লদয়ি (Michael K. Lloyd) (F)*

এদলক্স ভমরভসি (Alex Merced) (LBT)*

টোইদরল এল. িয়িোর-এইল্োন্ড (Tyrrell L. Joiner-Eiland) (RTH)
ভিবরোহ ভলয়োতস (Deborah Liatos) (SW)
ভমোদলিো ভি. ফোভরি্োন্ট (Mollena G. Fabricant) (SF)*

আইদরিী ই. এস্তোেো রু্োি (Irene E. Estrada Rukaj) (WV)*

ভলটিভশয়ো ভিমস (Letitia James)

পোবভলক অ্োডরিোরকট (D, WF)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভিদমোক্োটি্

বত্েোন ভপশো: NYC ্োউভন্সল ভমম্বোর

পব্ূবতথী ভপশো: ভলগ্োল এইি ভসোসোইটিদত সর্োরী প্ভতরক্ষো্োরী; সহ্োরী 
NYS অ্োটভিকে ভিিোদরল; NYS অ্োদসম্বভলদত ভচফ অফ টেোফ

ভশ�োগত ভযোগ্তো: ভিউ ইয় ক্ে  ভসটি পোবভল্ সু্ল; CUNY ভলম্োি ্দলি; হোওয়োিকে  ইউভি�কে োভসটি ল’সু্ল

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: আরবোি ভিটওয়ো ক্ে -এর প্ভতষ্োতো �োরো সংখ্োলরু ভপশোেোর সংস্োর এ্টি সহদ�োগী 
সংস্ো ভহসোদব অর্কে সংগ্হ ্দর শহদরর মধ্স্ �ুব সম্প্রেোদয়র িি্ ্দলি স্লোরভশপ প্েোি ্দর।

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: NYC ্োউভন্সল ভমম্বোর, ৩৫তম ভিভ্রি্

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব ভসটিে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
আমোদের প্ভতটি ভশশুর িি্ �োদলো ভশক্ষো ব্বস্োর লদক্ষ সংগ্োম ্রোই হদব আমোর মলূ লক্ষ্। সর্োরী 
প্বতিোর ্ো�কেোলদয়র মোধ্দম আভম েোবী িোিোব, �োদত ভসটির ভশক্ষোর গুিগত মোদির উন্নভত রটোদিো �োয় 
এবং আভম স্ল পভরবোর ও ্ভমউভিটিদ্ এই আদদেোলদি অন্ত�ুকে তি ্দর আমোদের প্ভতটি ভশশুদ্ শুধুমোত্র 
পরীক্ষো ভেবোর িি্ই ভশক্ষো িো ভেদয়, ্দলি ও বতকে মোি ভবদশ্র উপদ�োগী ভশক্ষো পোয় তো আভম স্ল 
পভরবোর ও ্ভমউভিটিদ্ আদদেোলদি অন্ত�ুকে তি ্দর ভিভচিত ্রদবো। 

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
আভম িিগদণর িি্ ি্ো�্ ভবতি ও সুদ�োগ সুভবধো সম্বভলত �োল ্মকেসংস্োি, সো�য়ী মদূল্ আবোসি, 
ভ�োতিোর ভিরোপত্ো, স্োস্্ ভসবো এবং িিগদণর ভিরোপত্োর িি্ সংগ্োম ্রব। 

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
আভম সোরো ্মকে িীবি প্গভতশীল ্োদির িি্ ভসোচ্চোর ভছলোম। এ্িি সর্োরী প্বতিো ভহসোদব, আভম 
স্ল ভিউইয় ক্ে বোসীদের িি্ �োদলো সু্ল, ি্ো�্ ভবতদির চো্রী, সো�য়ী আবোসি এবং ভসটির �মিীভব 
এবং মধ্ভবত্ ভ�ণীর স্োর্কে সুরভক্ষত ্রোর লদক্ষ অর্কেনিভত্ ও সোমোভি্ ি্োয়ভবচোদরর লড়োই চোভলদয় �োব।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।

  letitiajames2013.com

ি্োভিদয়ল ভস্োয়োড্রি (Daniel Squadron)

পোবভলক অ্োডরিোরকট (D)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভিদমোক্্োটি্

বত্েোন ভপশো: ভষ্টট ভসদিটর

পব্ূবতথী ভপশো: িীদচ ভেখুি

ভশ�োগত ভযোগ্তো: ইদয়ল ইউভি�োভসকেটি

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: N/A

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: ২০০৮ সোদল ভিবকেোভচত হওয়োর আদগ আভম US ভসদিটর 
Chuck Schumer-এর প্ধোি এইি ভহসোদব ্োি ্দরভছ এবং তোঁর বইদয়র সহ-ভলখ্ ভছলোম। আভম 
আমোদের ্োিভিট ব্বস্োয় $৩ ভবভলয়ি আিদত ভপদরভছ এবং আমলোদের ভর্দ্ আমোদের সর্োরী সু্দল 
অর্কে আিদত সক্ষম হদয়ভছ।

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব ভসটিে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
আভম লড়োই ্রব �োদত আমোদের ভসটিটি আরও বোসদ�োগ্ হয় ও সোদধ্র মদধ্ র্োদ্। �োদত আরও ভবভশ 
সংখ্ো্ মোিষু এখোদি র্ো্দত পোদরি, ভবদশষ ্দর অসহোয় মোিষুরো।

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
সে্ ভপতো হওয়োর সুবোদে আভম িোভি প্ভতটি ভশশুর উ�ল �ভবষ্দতর অভধ্োর আদছ। আভম সর্োরী সু্দল 
আরও ভবভশ অর্কে বরোদে ও িবোবভেভহতোর িি্ সংগ্োম ্দর �োব এবং অভ��োব্দের মতোমত প্েোদি 
ভিভচিত ্রব, ভসটি ফটেোর ভ্য়োদর ্োদছ র্ো্োর সমদয় ভশশুদের ভিরোপত্ো ভেয় এবং ভ্োদিো ভশশুই ভ�ি 
খোভল ভপদট রুমোদত িো �োয়। আভম এ্টি আইি ্দরভছলোম ভ�খোদি সশস্ত বোভহিীর মদতো অস্ত ভ�মি 
ভিউটোউদি ব্বহৃত হদয়ভছল ভসগুদলো প্দয়োগ ভিভষদ্ হদয়ভছল। আমোর ১০০% �োগ অস্ত ভিয়ন্ত্রদণর ভর্িকে  
আদছ এবং NRA-এর ভবদরোধীতো ্রোরও। আভম ভচষ্টো ্রব �োদত ভবআইিী অস্ত আমোদের িিপর্ ভর্দ্ 
েদূর রোখদত এবং ভিউ ইয় ক্ে দ্ ভিরোপে ্রব। �খি রূভণকেেড় স্োভন্ড আরোত ভহদিভছল, তখি আভম ত্রোম 
ভশভবর খুদলভছলোম এবং আটদ্ পড়ো বদৃ্ ও অি্দের খোবোর ভবতরণ ্দরভছলোম। আভম সবকেস্োন্ত বোভড়র 
মোভল্দের ট্োক্স ছোদড়র প্স্োব ্দরভছলোম। পোবভল্ অ্োিদ�োদ্ট ভহসোদব আভম ভিভচিত ্রব ভ� আমোরো 
ভ�ি ভিরোপদে র্োভ্ এ পরবতথী েদু�কেোদগর সময় প্স্তুত র্োভ্।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
আমোর পূবকেবতথী ভর্িকে  আদছ ভ� আভম ভিউ ইয় ক্ে  বোসীদের িি্ প্ভতভেি ্োি ্রভছ - েিুথীভতর ভবরুদদ্ 
লদড়ভছ, িতুি �ুগোন্তরী অস্ত আইি ্দরভছ, সোদধ্র মদধ্ আবোসি, পো ক্ে  ও �োিবোহদির পরোমশকে ভেদয়ভছ। আভম 
পোবভল্ অ্োিদ�োদ্দটর অভফসদ্ আরও ্ো�ক্ে রী ্রব ভশশু, বদৃ্ ও সোধোরণ পভরবোদরর িি্ �োদত তোদের 
আওয়োি ও ভ�ৌঁছোয়। আমোদ্ সমর্কেি ্রদছি Chuck Schumer, প্োতিি অ্োিদ�োদ্টরো ও শহদরর ভিতোরো।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।

  squadronfornewyork.com  |    Squadron4NY  |    Squadron4NY

ব্োলট ভপ্দস পোঠোদিো সময় চূড়োন্ত হয়ভি। ভপ্দস �োবোর পর হয়দতো ভ্ছুর প্োর্থীদের িোম বোে ভেয়ো হদত পোদর এবং 
প্োর্থীদের িোম উপদরোতি তোভল্ো ভর্দ্ ভ�ন্ন ক্মোিসুোদর প্্োশ ্রো হদব। 

*  প্োর্থীরো এই মভুদ্রত ভ�োটোর গোইদি অন্ত�ুকে তি ্রোর িি্ তোঁদের সমূ্পণকে প্ফোইল প্েোি ্দরি িোই, ভ্ন্তু অিলোইি 
গোইদির তোঁরো সোমোভি্ ভমভিয়ো ভলঙ্ক এবং ওদয়বসোইি তর্্ ভেদয়দছি; www.nyccfb.info/voterguide-এ ভেখুি।

†  অদ্োবর ১,২০১৩ তোভরদখ ভিদমোদক্টি্ প্োইমোরীর ভবিয়ী ভিধকেোরদণর িি্ এ্টি রোি-অফ ভিবকেোচি অিভুষ্ত হয়  
(এই গোইিটি ভপ্দস �োবোর পর)। হোলিোগোে ফলোফদলর িি্ ভেখুি www.nyccfb.info/voterguide।
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ভিবরোহ ভলয়োতস (Deborah Liatos)

পোবভলক অ্োডরিোরকট (SW)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভসোশ্োভলটে ওয়ো ক্ে োসকে পোটিকে

বত্েোন ভপশো: ইদল�ভিক্স ভশদল্প �োভন্ত্র্ সংদ�োিি্োরী

পব্ূবতথী ভপশো: ্োরখোিো �ভম্ 

ভশ�োগত ভযোগ্তো: হোই সু্ল 

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: ভসোশ্োভলটে ওয়ো ক্ে োসকে পোটিকে

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: ২০১২ সোদলর ভিবকেোচদি ১৩তম ভসভি পদে 
এসিোভব্উভপ-র প্োর্থী। 

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব ভসটিে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  রেোধোন্ ভিরবন?
পুভঁিবোেী ব্বস্োর ্োরদি সোরো ভবশ্ িদুড় অর্কেনিভত্ সং্দটর প্�োব স্ল স্োদির �ভম্রো সমু্মখীি—
আমোদের ্োদির পভরদবশ এবং িীবি�োত্রোর মোি ভিগৃহীত। পুভঁিবোদের লোভলত প্ভতদ�োভগতো ও ভব�োিি 
ভছঁদট ভফলো এবং �ভম্ ভ�ণীর মদধ্ এ্তো এবং বিুুকে য়ো ভ�ণীর ভবপদক্ষ প্ভতবোে ্রোর মত প্দয়োিিীয় 
রোিনিভত্ শভতি অিকে দির লদক্ষ্, ে্ো ভসোশ্োভলটে ওয়ো ক্ে োসকে প্চোরণো পভরচোলিো ্রদছঃ
ভবশোলো্োদরর সর্োরী অিেুোদি গণপূতকে  প্্ল্প ্দর লক্ষ লক্ষ ্মকেসংস্োি সৃভষ্ট, সো�য়ী মদুল্ আবোসি, 
হোসপোতোল, ভশশু পভরচ�কেো ভ্্রে এবং �ভম্দের অি্োি্ চোভহেো ভমটোদিো। সবকেভি� মিভুরর উদলেখদ�োগ্ 

বভৃদ্ �োর ফদল স্ল ্মকেিীবী মোিদুষর ভবতি বভৃদ্ পোয়। অসংগঠিত �ভম্দের সংগঠিত ও এ্ভত্রত ্রো। 
মভহলোদের গ�কে পোদতর অভধ্োর সমর্কেি ্রো। টেপ এন্ড ভরিস্ রভহত ্রো। 

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
এ্টি গুরুত্বপূণকে ভবষয় হল, পোঁচিি ভ্উবোদির মভুতির প্চোরোভ��োদি ভ�োগ ভেয়ো—ভিরোরদেো হোিকেোদদেি, ভরমি 
লোবোভিদিো, এদন্টোভিও ভিদরদরো, ফোিকেোদদেি গদঞ্লোস এবং ভরদি গদঞ্লোস— ১৯৯৮ সোদল ভ্উবোি ভবপ্বীদেরদ্ 
ষড়�ন্ত্রমলূ্ অভ�দ�োদগ ফোঁসোদিো হদয়দছ – এখিও এ্িি ছোড়ো বোভ্ সবোই ইউএসদত বদেী আদছি। এই 
পোঁচিি আদমভর্ো ভর্দ্ পভরচোভলত েোয়মতুি ভ্উবোি-আদমভর্োি পোল্টো ভবপ্বী �পগুদলোর ্মক্ে োণ্ড সম্পদ ক্ে  
তর্্ সংগ্হ ্রভছদলি। এ মোমলোটি ব্প্ িিসমর্কেি অিকে ি ্দরদছ। তোরো হল এমি পুরুষ ও মভহলোর 
উেোরহি �োরো গত পোঁচ েশদ্র ভবভশ ধদর ভ্উবোর ভবপ্বদ্ রক্ষো ্দর �োদছেি এবং রোিনিভত্ ক্ষমতোয়দি 
�ভম্ ভ�ণীর আদদেোলদি ভিতৃত্ব েোদির িি্ ভব�বী েল গঠি ্রদব।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
আভম ও অি্োি্ ভসোশ্োভলটে ওয়ো ক্ে োসকে প্োর্থীরো �ভম্দের িি্ এ্টি উেোহরণ প্ভতষ্ো ্দরভছ �োদত তোরো 
ভিদমোদক্টি্, ভরপোবভল্োি এবং অি্োি্ পুভঁিবোেী েল ভর্দ্ মভুতির প্দয়োিিীয়তো অি�ুব ্দর এবং স্োধীি 
�ভম্-ভ�ণীর রোিনিভত্ ্ো�কেক্ম পভরচোলিো ্রো। এই প্চোরণো ও রোিনিভত্ ইসু্গুদলো সম্পদ ক্ে  আরও 
িোিদত হদল ে্ো ভমভলদটন্ট ভিউিদপপোর পড়িু। আমোদের প্চোরণো ্ো�কেোলদয় ২১২-৭৩৬-২৫৪০ িম্বদর বো 
newyorkswp@mac.com –এ ভ�োগোদ�োগ ্রুি।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি িো।

ভিমস ভলি (James Lane)

পোবভলক অ্োডরিোরকট (G)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: গ্ীি পোটিকে

বত্েোন ভপশো: ২৪/৭ ভমভিয়ো-ভত �োইস ভপ্ভসদিন্ট, ক্োদয়ন্ট সভলউশিস; 
হট ইভন্ড ভমভিয়ো-র প্ভতষ্তো; ব্্ো্ িি-এর ব্োভসটে

পব্ূবতথী ভপশো: ভগ্োবোল অ্ো্োউন্টস অ্োিোভলটে, রয়টোসকে ফোইি্োভন্সয়োল টেোফ; টেোফ অ্ো্োউদন্টন্ট, 
রদয়টোসকে ভহল্র্; ভবভলং ভ্োঅভিকে দিটর; পোটকে িোসকে ইি ভ্য়োর; ভসভিয়র ভপদশন্টস অ্ো্োউন্টস ভরদপ্দিদন্টটি�, 
ভ�ভিটিং িোসকে সোভ�কে স অফ ভিউ ইয় ক্ে

ভশ�োগত ভযোগ্তো: ইউ. এস. আভমকে ভসগিোল সু্ল, ইদল�ভিক্স/্ভমউভিদ্শিস ভট্ভিভশয়োি; হোই সু্ল 
অফ আটকে  অ্োন্ড ভিিোইি, ্মোভশকেয়োল আটকে স/গ্োভফ্ ভিিোইি

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: িোই�োভসকেটি ্ভমটি ভমম্বোর, ভগ্ি পোটিকে  অফ ে্ ইউিোইদটি ভটেটস; ভটেট ্ভমটি 
ভমম্বোর, ভগ্ি পোটিকে  অফ ভিউ ইয় ক্ে ;

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: আমোর ্ভমউভিটিদ্ উন্নত ্রদত আভম সমস্ ্োি 
ভস্ছেোদসব্ হদয় ্দরভছ, ভবতি�ূগী সর্োরী পদে ভর্দ্ িয়। �োদ্ েত্্ ভিওয়ো হদছে তোর আভে 
পভরচয় িোিোর অভধ্োর, আমোদের অভতভরতি ভমভলটোভর বোদিট ্মোদিো, হোইদড্রোরি্োভ্ং ভিভষদ্ ্রো 
এবং ভরসোইদ্লইং বোড়োদিো মদতো অদি্ সমস্োই আমোর তোভল্োয় আদছ।

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব ভসটিে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
সব মোিষুদের স্োস্্ ও সোমোভি্ ্ল্োদণ উন্নভতর লদক্ষ্ তোদের আওয়োি সর্োদরর ভিতৃদত্বর ্োদছ ভপৌঁদছ 
ভেব, তোদের আভর্কে্ অবস্ো �োই র্োকু্ িো ভ্ি, �োঁরো আমোদের অদি্ভেিই অগ্োহ্ ্রদছি।

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
েত্্ আভধ্োর, সোদধ্র মদধ্ আবোসি, ভ�োতিোদের অভধ্োর, পোভরদবভশ্ বভুদ্মত্ো, তৃণমলূ স্দর গণতন্ত্র, 
উচ্চ ভশক্ষো, গণ পভরবোহি, ভহংসোদরোধ, িিস্োস্্ এবং সোমোভি্ ি্োয়।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
আভম ভপশোেোর রোিনিভত্ িই, আভম আিীবি ভিউ ইয় ক্ে  ভসটির বোভসদেো, আভম িন্ গ্হণ ্দরভছ ্োভশং-এ 
এবং বড় হদয়ভছ হোরদলম-এ, ভবোধ-বভুদ্ এদসদছ ভহলস ভ্দচি-এ এবং বতকে মোদি পো ক্ে  ভ্োপ-এ বসবোস ্ভর। 
আভম ভববোভহত এবং আমোর এ্টি সন্তোর আদছ, ভ� ভসটির সর্োরী সু্দল পদড়। গত ৩০ বছদর আভম 
ভমভলটোভর, ্দপকেোদরট এবং ইন্টোরদিট ভট্িলভি চো্ভরদত ভিতৃদত্বর পদে ভছলোম এবং ভচষ্টো ্দরভছ তোর মদধ্ 
ভর্দ্ �তটো সম্ব সময় বোর ্দর ভিদয় ভিরোপে ও েীরক্ে োলীি �ভবষ্ত গড়দত। পোবভল্ অ্োিদ�োদ্ট পদে 
গ্ীি পোটিকে র প্োর্থী ভহসোদব আভম শপর্ ভিভছে ভ�, আভম ভময়র ও ভসটি প্শোসদির উপর ্ড়ো েভৃষ্ট রোখব ্োরণ 
আভম মদি ্ভর েটুি েদলর বোইদর ভ্োদিো ব্ভতি ভ্োদিো সর্োরী পদে ভিবকেোভচত হদল সভত্্োদরর গণতদন্ত্রর 
সোহো�্ হদব।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি িো।
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টোইদরল এল. িয়িোর-এইল্োন্ড (Tyrrell L. Joiner-Eiland)

পোবভলক অ্োডরিোরকট (RTH)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভরপোবভল্োি

বত্েোন ভপশো: ভ�ষ্ ধমকে�োি্ | ভগ্টোর চোচকে  অফ গি ভপিটোদ্োটেোল, Inc.।

পব্ূবতথী ভপশো: প্দি্ ম্োদিিোর D.C. এর আবোসি ও সোমোভি্ উন্নয়ি ভব�োগ। 
স্পভত ইন্টোিকে |অলদটেট ইিসু্দরন্স  ভ্োম্পোভি মোইিভরটি আউটরীচ এন্ড ভিদ�লোপদমন্ট | � ক্স � 
ভশল্ড আবকেোি লীগ অফ ভপট্স্োগকে, ভপ্ভন্সপোল | আভ ক্ে দট্চোরোল ্িদসপ্ট্স, ভপ্ভন্সপোল | GB হসভপটোভলটি 
�প, ি্োশিোল গ্ীি ভশদরট ফ্োভসভলদটটর | এন্টোরপ্োইস ফোউদন্ডশি, ইি্। 

ভশ�োগত ভযোগ্তো: অগক্ে োিোইদিসিোল ভবদহভ�য়র-ভিউ ইয় ক্ে  ইউভি�োভসকেটি, আভ ক্ে দট্চোর-হোওয়োিকে  
ইউভি�োভসকেটি, ফোন্ড ভরইভিং ম্দিিদমন্ট-ইভন্ডয়োিো ইউভি�োভসকেটি, ভপ্োদটো্ল | ভপ্োদটো্ল সু্ল অফ ওয়োভশংটি

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: সেস্ | ভ্ওয়োভিস ইন্টোরি্োশিোল, U.S. ভিভলদগট | ওয়োল্ডকে  ইউভিয়ি অফ 
িইুস টুেদিন্টস | ভগ্টোর  ভফদলোভশপ NYU, এদসোভশদয়ট। আদমর্োি ইন্সটিটিউট  অফ আরভ্দট্স, 
্ভমটি ভমম্বোর। US গ্ীি ভবভল্ডং ্োউভন্সল, ভপিটোদ্োটেোল চোদচকে স অফ ভিসোস ক্োইটে। মোউন্ট ্ো�ো�ী 
হভল চোদচকে স অফ আদমভর্ো, এিদশন্ট ভরি এন্ড এদক্সপদটি ভমসন্স

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: ইন্টোিকে, ওয়োইট হোউস | U.S. ভিপোটকে দমন্ট অফ ভটেট, 
সেস্ | ওদয়টেদচষ্টোর  ্োউভন্ট ্োউভন্সল অি আবকেোি ইউর্

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব ভসটিে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
ভিউ ইয় ক্ে  বোসীর িি্ আবোসি এ্টি বড় সমস্ো। আবোসস্দল অভতভরতি ভ�ড়, তোর সোদর্ অদ�ৌভতি্ 
�োড়োর বভৃদ্, এবং এখি হ্োভরদ্ি স্োভন্ডর ্োরদণ আমোদের ভসটির প্দয়োিি এ্িি ্ড়ো অ্োিদ�োদ্ট-
এর, ভ�ভি সোদধ্র মদধ্ আবোসদির রোটভতদ্ সমোধোি ্রদত পোরদবি। আভম ভবশ্োস ্ভর ভ� এই ভসটির 
প্ভতটি িোগভরদ্র অভধ্োর আদছ এমি এ্টি স্োদির ভ�খোদি তোরো ভিভচিদন্ত রুমোদত পোদরি ও �োদ্ তোরো 
ভিদিদের বোসো বলদত পোদরি। 

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন? 
পভর্োঠোদমো ও েদু�কেোগ ব্বস্োপিো ভবষয়টি আমোদের ভসটির অগ্োভধ্োদরর তোভল্োয় র্ো্ো উভচত, আমোদের 
এ্টি পভরষ্োর িীভত র্ো্ো উভচত ভ� আমরো আমোদের উপকূলদ্ ভ্�োদব রক্ষো ্রব এবং প্ো্ৃভত্ েদু�কেোদগ 
ক্ষয়ক্ষভতর মোত্রোদ্ িু্ িতম প�কেোয় এদি ভেদব। অ্োিদ�োদ্দটর প্ধোি অগ্োভধ্োদরর মদধ্ ভশক্ষো ব্বস্োর 
সংস্োর র্ো্ো উভচত, এমি অবস্োয় আমরো ভিই ভ�, আমরো হোত গুটিদয় বদস র্ো্ব আর আমোদের ছোত্র-
ছোত্রীরো অধঃপতদির ভেদ্ �োদব। আমোদের লক্ষ্ হওয়ো উভচত ভশক্ষোর ্ৃভতদত্বর ও উৎ্দষকের ধোরোটি বিোয় 
রোখো এই প্শোসি ্রদব এবং পদরর প্শোসদির সমদয়ও চলদত র্ো্দব। আমোদের �ুব্রো এ্টি ্ঠিি �ুদদ্ 
ক্মশ হোল ভছদড় ভেদছে, আর ্মকেসংস্োদির অ�োদব সহদিই গ্োং, ড্রোগ ও অপরোধ িগদতর ভেদ্ চদল �োদছে। 
আমোদের এই ভবষদয় এ্টি সমোধোি প্দয়োিি।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
আভমও ভপ্য়িি হোভরদয়ভছ এবং এ্িি অ্োিদ�োদ্ট ভহসোদব িিগদণর ভমৌভল্ চোভহেো বভুে। আভম ভবশ্োস 
্ভর ভ�, আভম শুধুমোত্র এই পদে েোরুি ভিতৃত্ব ভিদয় আসব তোই িয়, আভম িোভি মোিদুষর চোভহেো ও 
প্দয়োিি ্ী, ্োরণ আভম তোদের মদধ্ ভর্দ্ই উদঠ এদসভছ।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।
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্ম্পদ্োলোর ভসটির মখু্ আভর্কে্ অভফসোর৷ ্ম্পদ্োলোদরর  
েোভয়দত্বর মদধ্ আদছ: ভময়র ও ভসটি ্োউভন্সলদ্ ভসটির আভর্কে্  
অবস্ো সম্বদধি অবভহত রোখো; শহদরর ্োি্মকে, আভর্কে্ িীভত ও  
আভর্কে্ ভলিদেি সম্পদ ক্ে  সুপোভরশ ্রো; ভসটির এদিভন্সগুভলর অভিট  
্রো ও ভসটির আভর্কে্ অবস্ো সংক্োন্ত �োবতীয় ভবষয় অিসুধিোি  
্দর ভেখো; ্ি্্ো্ ভরভিটেোর ও অভিট ্রো; ভসটির বণ্ড  
ইসু্ ও ভবভক্ ্রো; ভসটির ভসংভ্ং ফোণ্ড ও অি্োি্ ্োটে এবং  
ভপিশি ফোণ্ড ম্োদিি ্রো; এবং ভসটির ্োি্মকে ভর্দ্ অপচয়  
ও েিুথীভত েরূ ্রোর িি্ প�কেোদলোচিো ্রো।্ম্পদ্োলোদরর বোভষকে্  
ভবতি $১৮৫,০০০৷

কম্পররিোলোে
ভসটিব্োপী প্োর্থীদের

স্ট এম. ভ্রিঞ্োর (Scott M. Stringer) (D, WF)
িি বোদণকেট (John Burnett) (R, C, SC)
িভুলয়ো উইদলরিোন্ড (Julia Willebrand) (G)

হোশোম এল-ভমভলগী (Hesham El-Meligy) (LBT)*

িি টুেেোর (John Studer) (SW)*

ভরচোিকে  বিভুলচ (Richard Bozulich) (WV)*

িি বোদণকেট (John Burnett) 

কম্পররিোলোে (R, C, SC)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভরপোবভল্োি

বত্েোন ভপশো: ভহোয়োইট উলফ ্্োভপটোদলর এ্িি পরোমশকেেোতো ভবোিকে  সেস্।

পব্ূবতথী ভপশো: িদির ২০ বছদরর ভবশী সমদয়র অর্কেনিভত্ পভরদষবোর 
অভ�জ্তো আদছ এবং প্দয়োগ, পভরচোলিো, ভবভিদয়োগ েরূেভশকেতো এবং েঁুভ্ পভরচোলিোর 
ভক্ষত্রগুভলদত আ�্ন্তরীণ এবং আন্তিকে োভত্ ভিতৃদত্বর �ূভম্ো পোলি ্দরদছি।

ভশ�োগত ভযোগ্তো: িি ভিউইয় ক্ে  ভবশ্ভবে্োলয় ভর্দ্ ভলিোরভশপ এবং ম্োদিিদমন্ট টেোভিদত সোন্োভি্ 
BS ভিগ্ী লো� ্দরদছি এবং ্দণকেল ভবশ্ভবে্োলদয়র িিসি সু্ল অফ ম্োদিিদমন্ট ভর্দ্ এ্িি 
MBA হদয়দছি।

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: আরবোি ভরদসোসকে ইন্সটিটিউট ভবোিকে  ্োটেী, পোবভল্ এিুদ্শি িীিস ভসভ�্ 
ইি�ল�দমন্ট ইি লোভণকেং (P.E.N.C.I.L.), আলফো ভফ আলফো ভরিটোরভিটি ইি্রদপোদরশি, - ি্োশিোল 
এদসোভসদয়শি অফ ব্্ো্ এ্োউন্টস, ওয়োর হোন্ডদরি ব্্ো্ ভমি, ইি্দপকেোদরশদির আিীবি সেস্।

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: িি সভক্য় �োদব ইউর্ মভিটোভরং ্মকেসূভচ, ্ভমউভিটি 
পভরদষবো এিহ্োন্সদমন্ট প্দিদ্, ভশক্ষো এবং স্োস্্ ্মকেসূভচগুভলদত প্ত্ক্ষ�োদব �ুতি আদছি।

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব ভসটিে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
আভম ভিভচিত ্রব �োদত ভসটির ভপিসি পভর্ল্পিোগুভল ্ো�ক্ে রী�োদব পভরচোলিো ্রো হয় এবং তোর দ্োরো 
ভ�ি সদবকেোচ্চ ভবভিদয়োগ ভফরত পোওয়ো �োয়। �খি ভবভিদয়োদগর পভরমোণ সবকেভি� লদক্ষ ভপৌঁছোদত পোদর িো, 
তখি ্দরর িলোর ভপিসি পভর্ল্পিোগুভল তহভবদলর িি্ ব্বহোর ্রো হয়। আভম ্রেোতোদের িলোরগুভল 
ব্বহোর ্রদত চোই িো এবং ভিভচিত ্রদত চোই ভ� ভপিসি ফোন্ডগুভল ভ�ি অবসর্োরীদের িি্ সদবকেোচ্চ 
ভরটোদণকে (ভফরৎ) ভবভিদয়োগ ্রো হয়।

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল সেোধোন কেরত চোইরবন?
আভম িিসোধোরদণর পভরদষবোয় অখণ্ডতো পুিরুদ্োদর সোহো�্ ্রদত চোই। আভম ভসটিব্োপী েঁুভ্ মলূ্োয়ি 
ততরী ্রব এবং রোিস্খোদত অপচয় এবং ভিউ ইয় ক্ে  ভসটির সর্োদরর মদধ্ প্তোরণো হ্োস ্দর মলূ্দ্ 
সদবকেোচ্চ প�কেোদয় আিোর িি্ সংদশোধি্োরী ্ো�কে পভর্ল্পিো গ্হণ ্রব। এই বোঁচোদিো খরচ আমোদের 
�ভবষ্দতর িি্ উৎপোেি বোড়োদত, ্মকেসুদ�োগ ততরী ্রদত এবং এ্টি উন্নততর ভশক্ষো ব্বস্ো ্রদত 
আভম পুিকেভবভিদয়োগ ্রদত পোভর।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
ভিউইয় ক্ে  ভসটি ্ম্পদ্োলোর হদলি ভচফ ভফিোভন্সয়োল অভফসোর (CFO)। এই ্ো�কেোলদয়র ্তকে ব্গুভল হল 
ভপিসি ফোদন্ডর ্ো�কে েক্ষতোর প্ভত েভৃষ্ট রোখো, ভসটি এদিন্সীগুভলর অভিট ্রো এবং আভর্কে্ ভবষয়গুভলর 
উপদর পরোমশকে েোি। আভম ভিউ ইয় ক্ে  ভসটি ভ�োটেোতোদের এ্িি ্ম্পদ্োলোর ভহসোদব আমোদ্ ্োি ্রোর 
িি্ ভিবকেোভচত ্রদত অিদুরোধ ্রভছ ভ� ্োিগুভল আভম গত ২০ বছর ধদর ্দর আসভছ, ভ�মি, ভবভিদয়োগ 
ভপোটকে দফোভলও, অভিট, ভিয়ম িীভত প্দয়োগ, চুভতিবদ্ প্শোসি, বোদিট ্রো এবং অর্কেনিভত্ ্োি্মকে।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।
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স্ট এম. ভ্রিঞ্োর (Scott M. Stringer)

কম্পররিোলোে (D, WF)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভিদমোক্োটি্

বত্েোন ভপশো: ২০০৬ সোল ভর্দ্ এখিও প�কেন্ত ম্োিহোটি বদরো ভপ্ভসদিন্ট

পব্ূবতথী ভপশো: ভিউ ইয় ক্ে  ভটেট অ্োদসম্বভল ভমম্বোর, ভিভ্রি্ ৬৭ 

ভশ�োগত ভযোগ্তো: িি ভি ্দলি অফ ভক্ভমিোল িোভটেস ভর্দ্ B.A|

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: N/A

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: ২০০৬ সোল ভর্দ্ এখিও প�কেন্ত ম্োিহোটি বদরো 
ভপ্ভসদিন্ট; ১৯৯২ ভর্দ্ ২০০৫ সোল প�কেন্ত ভিউ ইয় ক্ে  ভটেট অ্োদসম্বভল ভমম্বোর, ভিভ্রি্ ৬৭ 

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব ভসটিে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
ভসটির রোিস্ খোদত �োদত উন্নভত ভিভচিত ্রো �োয় এবং ্র ভেওয়ো প্ভতটি িলোদরর সুরক্ষোর িি্ 
ভবরোমহীি�োদব ্োি ্দর �োব। ভসটির সমস্ খরচ আভম ভ্োঠর �োদব ভিরীক্ষো ্রব এব্ং অপচয় 
ও অেক্ষতো সমদূল উৎপোটি ্রব। েোয়দ�োগ্ লভগ্নর মোধ্দম আমোদের ভপিশি তহভবল বৃভদ্র িি্ 
্োি ্রব এবং ভবভ�ন্ন চুভতির ্োরদণ ভসটির েিুথীভত এবং অপচয় �োদত িো হয় ভস ্োরদণ িিরেোরী 
শভতিশোলী ্রব।

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল সেোধোন কেরত চোইরবন?
আমোর সর্োরী ্মকে িীবদি সোরোিীবি ধদর আভম ভ�মি�োদব ্োি ্দর ভগভছ ঠি্ ভসই�োদব সর্োদরর 
্োদি স্ছেতো এবং িবোবভেভহতো আিবোর িি্ িতুি পভরমোপ ভিধকেোরণ ্রব। শহদরর বোদিট ভিরুপি 
ভর্দ্ অভিট্োরী ভবভ�ন্ন এদিন্সীগুভলর ্োদি ্ঠিি িিরেোরী সহ আভম এই সর্োরী ্োি এমি�োদব 
পভরচোভলত ্রব �োদত প্ভতটি ্র প্েোি্োরীর সদবকেোত্ম স্োর্কে সুরভক্ষত র্োদ্। আমোদের এই অর্কেিীভতদ্ 
ভবভ�ন্ন উে্মশীল পদর্ পভরচোভলত ্রবোর ভচষ্টো ্রব এবং পোঁচটি বদরোর প্দত্্টিদত উন্নয়দির ভ� 
ধোরো পভরচোভলত হদছে তোর সহদ�োভগতোয় মধ্ভবত্ ভ�ণী ও �মিীভব পভরবোরদের িি্ িতুি িতুি 
্োদির সুদ�োগ সৃভষ্ট ্রব।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
আমোর ২০ বছদরর সর্োরী ্মকেিীবদি, আভম এ্িি প্গভতশীল, সংস্োরপন্ী ভিদমোক্্োট ভ� প্্ৃত লক্ষ্ 
অিকে ি ্দরভছ। বদরো ভপ্ভসদিন্ট ভহসোদব, বোইদরর ্িসোলদটন্টদের িি্ ভসটির লোগোমহীি ভমভলয়ি িলোদরর 
ব্য় ভিউ ইয় ক্ে বোসীদের পভরদশোধ ্রদত হয়, ভসগুদলো আভম প্্োশ ্রব। ভশক্ষো ভবোদিকে র পূবকেোিমুোদির 
ভ�ভত্দত ভশক্ষোর্থী �ভতকে  ্রোর ব্র্কেতো আভম ভেভখদয় ভেদয়ভছ এবং অভত প্দয়োিিীয় িতুি িতুি সু্ল �বি 
ভিমকেোণ প্্ৃয়ো তরোভ�ত ্দরভছ। সর্োরী আবোসদির ৭৫ শতোংশ এভলদ�তটর পভরেশকেি প্্ৃয়োর উত্ীণকে 
হদত ব্র্কে হওয়ো ভসগুভল ভমরোমভতর িি্ লক্ষোভধ্ িলোর সংরভক্ষত ্দর আভম �োড়োটিয়োদের িি্ ভবিয় 
এদিভছ। ্ম্পদ্োলোর ভহসোদব, এই ভসটির বোভসদেোদের সমোি এ্তো, সভক্য়তো আিব এবং তোদের িি্ 
সংগ্োম ্রোর অঙ্গী্োরবদ্।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।

  www.Stringer2013.com  |    Stringer2013  |    Stringer2013

ব্োলট ভপ্দস পোঠোদিো সময় চূড়োন্ত হয়ভি। ভপ্দস �োবোর পর হয়দতো ভ্ছুর প্োর্থীদের িোম বোে ভেয়ো হদত পোদর এবং 
প্োর্থীদের িোম উপদরোতি তোভল্ো ভর্দ্ ভ�ন্ন ক্মোিসুোদর প্্োশ ্রো হদব। 

*  প্োর্থীরো এই মভুদ্রত ভ�োটোর গোইদি অন্ত�ুকে তি ্রোর িি্ তোঁদের সমূ্পণকে প্ফোইল প্েোি ্দরি িোই, ভ্ন্তু অিলোইি 
গোইদির তোঁরো সোমোভি্ ভমভিয়ো ভলঙ্ক এবং ওদয়বসোইি তর্্ ভেদয়দছি; www.nyccfb.info/voterguide-এ ভেখুি।



২০১৩ সোদলর সোধোরণ ভিবকেোচি নরিম্বে ৫  |  স্োল ৬টো ভর্দ্ রোত ৯টো    13 

িভুলয়ো উইদলরিোন্ড (Julia Willebrand)

কম্পররিোলোে (G)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভগ্ি পোটিকে

বত্েোন ভপশো: এ্িি সভক্য় ্মথী ভহসোদব লক্ষ্ হল ভিউ ইয়দ ক্ে র ্রদপোদরট 
িগত ভিয়ভন্ত্রত ‘ভদ্েলীয়’ ভ�োট ব্বস্ো পভরবতকে ি ্দর এমি এ্ অবস্ো আিো 
�োদত স্ল ভিউ ইয় ক্ে বোসীর সোমোভি্ ি্োয়ভবচোর, পভরদবশগত এবং অর্কেনিভত্ মলূ্দবোধ প্ভতষ্ো হয়।

পব্ূবতথী ভপশো: বু্ ভ্পোর, ওদয়দ্স, ভবসর্োরী ভগোদয়দেো এবং মদিল। ভ্ন্তু আমোর অভধ্োংশ ্মকেিীবি 
ভ্দটদছ ভশক্ষোভবে ভহসোদব হোদঙ্গরীদত ফুলরিোইট প্দফসর; ভষ্্টট ইউভি�োরভসটির ভলবোর ্দলদি ইংভলশ 
ভিপোটকে দমদন্টর ভচয়োর; িোভসকে ভসটি ভটেট ্দলদি ESL ভ্োঅভিকে দিটর; টেোফ ভি�লপদমন্ট সুপোর�োইিোর, 
ওদয়লদফয়োর এিুদ্শি ভপ্োগ্োম, ভশক্ষ্, ভপএস৮৪।

ভশ�োগত ভযোগ্তো: ভসন্ট ভিি ব্োপটিটে হোই সু্ল; CCNY ভর্দ্ আদমভর্োি টেোভিি-এ BA; ্লভম্বয়ো 
ইউভি�োভসকেটি ভর্দ্ অ্োিোল্ট এিুদ্শদি MA; ্লভম্বয়ো ইউভি�োভসকেটি ভর্দ্ এিুদ্শদি ভিদপ্োমো, TESOL

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: ইউএস ভগ্ি পোটিকে  ইন্টোরি্োশোিোল ্ভমটির ভ্ো-ভচয়োর; আদমভর্োি ইউএস 
ভিভলদগদটর ভফিোদরশি অফ ভগ্ি পোটিকে স; ভসদয়রো ক্োব ্রদপোদরট অ্ো্োউভন্টভবভলটি টোস্ ভফোদসকের 
এ্িি ভমম্বোর; আ�োলোভচয়োি মোউদন্টি ক্োব ্িসোরদ�শি ভচয়োর; ইউিোইদটি ভফিোদরশি অফ টিচোসকে 
ভিভলদগট; OWS অল্টোরদিটি� ব্োভঙ্কং �প

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: ভচয়োর, ম্োিহোটি সভলি ওদয়টে অ্োি�োইসভর ভবোিকে

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব ভসটিে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
NYC-র �তুকে ভ্ প্োপ্ত ্দপকেোদরশি ভ�মি NYCHA হোউভিং প্দি্ ও ভখলোর মোঠগুদলো ও ভশক্ষো ভবোদিকে র 
প্স্োভবত সু্ল ভ�দঙ্গ ভসই িভমদত ভবলোসবহুল সুউচ্চ অ�োভল্ো ভিমকেোদণর িি্ ভিদ�লপোদরর ভি্ট ভবক্য় 
্রো পভর্ল্পিো বোভতল ্রো।

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল সেোধোন কেরত চোইরবন?
১) NYC বন্ডগুভলদত ব্োভঙ্কং বোবে খরচ এবং সুদের হোর ্মোদিোর িি্ ির্কে িোদ্োটোর অিু্ রদণ এ্টি 
ভটেট ব্োঙ্ক গদড় ভতোলোয় সহদ�োভগতো ্রো। ২) ভ� স্ল চো্রীর ভক্ষত্র গদড়ই ওদঠভি ভসগুভল পূবকেোিমুোদির 
ভ�ভত্দত ভবভ�ন্ন ্রদপোদরশিগুভলদ্ ভেওয়ো বহুভবধ সর্োরী ্র ছোড় বধি ্রো। ৩) প্ো্ৃভত্ েদু�োদগকের 
ভমো্োভবলোয় িীবো�রটিত �োলোিী ্রদপোদরশিগুভলদত NYC ভপিশি ফোদন্ডর ভশয়োরগুভল ভরয়োৎ ভেয়োর 
সুপোভরশ ্রো।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
পোবভল্ সু্ল ভর্দ্ ভশক্ষোপ্োপ্ত ২টি সন্তোদির িিিী ভহসোদব, ব্রু্লীি শহদর িন্গ্হণ ্দর, ভমদয় এবং 
িোতিী ভহসোদব ভিউইয়দ ক্ে র বোভসদেো হদয়, কুইদন্স ভবদড় উদঠ, ম্োিহোটি ভর্দ্ ভশভক্ষত হদয় এবং রিঙ্কদস 
ভিদির ্মকেিীবি ্োটিদয় আভম সমোদির ভবভ�ন্ন ভ�ণীর এবং এই ভসটি খুব �োল�োদব ভচভি ও িোভি। 
এই অভফদসর ভ� ক্ষমতো ভসটি স্োধীি�োদব ব্বহোর ্দর ভ্বলমোত্র ১ শতোংশ িয়, বরং সমগ্ 
ভিউইয় ক্ে বোসীদ্ সুভবধো েোি ্রোই আমোর লক্ষ্।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি িো।

  www.votewillebrand.info  |    VotejuliaNYC

স্োনীয় প্োর্থীরো

বরেো ভরেভসরডটি
বদরো ভপ্ভসদিটিরো প্ভতটি বদরোর প্ধোি প্শোস্ ভহসোদব ্োি 
্দরি৷ তোঁদের ভিি ভিি বদরোর িি্ বোভষকে্ প্শোসভি্ বোদিট 
ততভরর ভক্ষদত্র ভময়দরর সদঙ্গ পরোমশকে ্রোর অভধ্োর তোঁদের আদছ; 
বোদিদটর অগ্োভধ্োর, ্্োভপটোল ভপ্োদি্ ও অি্োি্ ভবষদয় সুপোভরশ  
্রোর অভধ্োর আদছ; িভম-ব্বহোর ও ভসটির প্স্োভবত ভফভসভলটিগুভলর 
িোয়গো সংক্োন্ত ভসদ্োন্ত প�কেোদলোচিো ্রোর অভধ্োর আদছ; িোগভর্ 
পভরদষবো প্েোি ও ্ন্টো্দের সম্পোভেত ্োদির ওপর িির রোখোর 
অভধ্োর আদছ; এবং ভসটি ্োউভন্সদল আইি প্বতকে দির অভধ্োর  
আদছ৷ বদরো ভপ্ভসদিটিরো বোভষকে্ $১৬০,০০০ ভবতি পোি৷

ভমভলন্ডো ্োটজ্ (Melinda Katz) (D, WF)
অদরভলও অ্োন্টভিও আ ক্ে োব্োভস্ও (Aurelio Antonio Arcabascio) (R) 
ভপটোর এফ. �্োদলোি িভুিঃ (Peter F. Vallone Jr.) (C)
এ�োরভল ভি. রিোউি (Everly D. Brown) (JE)

ব্োলট ভপ্দস পোঠোদিো সময় চূড়োন্ত হয়ভি। ভপ্দস �োবোর পর হয়দতো ভ্ছুর প্োর্থীদের িোম বোে ভেয়ো হদত পোদর এবং 
প্োর্থীদের িোম উপদরোতি তোভল্ো ভর্দ্ ভ�ন্ন ক্মোিসুোদর প্্োশ ্রো হদব। 

ভমভলন্ডো ্োটজ্ (Melinda Katz)

কুইসি বরেো ভরেভসরডন্ট (D, WF)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভিদমোক্োটি্

বত্েোন ভপশো: কুইন্স বদরো ভপ্ভসদিদন্টর িি্ সবকেক্ষদণর প্োর্থী

পব্ূবতথী ভপশো: ভিউ ইয় ক্ে  ভসটি ্োউভন্সল সেস্ (২০০২-২০০৯); কুইন্স বদরো স�োপভতর ্ো�কেোলদয় 
(১৯৯৯-২০০২) প�কেন্ত ্ভমউভিটি ভবোদিকে র পভরচোল্; ভিউ ইয় ক্ে  ভটেট অ্োদসম্বভল সেস্ (১৯৯৪-১৯৯৮); 
অ্োটিথী

ভশ�োগত ভযোগ্তো: J.D., ভসন্ট িিস ইউভি�কে োভসটি সু্ল অফ ল; B.A., ইউভি�কে োভসটি অফ মোসোচুদসটস, 
ভহলদক্টে হোই সু্ল

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: সোদব্ ভবোিকে  সেস্, কুইন্স ভসমফভি অদ ক্ে ্রিো; প্োতিি ভবোিকে  সেস্, কুইন্স 
ভিউইশ ্ভমউভিটি ্োউভন্সল; ভিভ্রি্ ভলিোর, রবোটকে  এফ ভ্দিভি ভিদমোক্োটি্ ক্োব

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: ল্োন্ড ইউি ্ভমটির ্োউভন্সল সেস্ এবং ভচয়োরম্োি; 
কুইন্স বদরো ভপ্ভসদিন্ট ্ো�কেোলদয়র ্ভমউভিটি ভবোদিকে র পভরচোল্; ভিউ ইউ ক্ে  ভটেট অ্োদসম্বভলর সেস্।

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কুইরসিে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
কুইন্সদ্ আমোদের এমি�োদব গদড় তুলদত হদব ভ�খোদি মধ্ভবত্ পভরবোরগুভল সুদের�োদব বসবোস ্রদত পোরদব, 
্োি ্রদত এবং তোদের পভরবোরদ্ �োল�োদব ভবদড় উঠদত পোদর। অর্কেোৎ কুইদন্সর ভশল্পোঞ্চলগুভলর সংস্োর ্দর 
কুইদন্সর স্ল অংদশ �োদলো কোরজে সরুযোগ ৈতেী কেো,ভিভচিত ্রদত হদব �োদত আমোদের এখোদির সু্কলগুভল 
ভযন খুব িোল ফল করে এবং ভ�ি প্বীণ এবং মধ্ভবত্ পভরবোদরর ক্রয়োপরযোগী বোভড়র ব্বস্ো ্রো �োয়।

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
হ্োভরদ্ি স্োভন্ডর পরবতথী অবস্োদ্ িতুি�োদব গদড় ভতোলোর সব ভর্দ্ ভবশী গুরুত্ব আদরোপ ্রদত হদব, 
�োদত আমরো পরবতথী ভ্োি েদড়র িি্ ভিদিদের প্স্তুত রোখদত পোভর। স�বদ্ অপরোধীচক্ ও অস্তধোরীদের 
হোমলো বধি ্দর আেোরিে েোস্োঘোটরক সেুভ�ত েোখরত হরব, আমোদের সন্তোিরো �োল আফটোর-সু্দলর 
পদর সুদ�োগ পোয় ভসভেদ্ লক্ষ্ রোখদত এবং বতকে মোি টেপ-অ্োন্ড-ভরিস্ পভলভসগুভল সংদশোধি ্দর ্ো�কে্রী 
এবং সুদের ্রো। উপসংহোদর আভম এ্র্ো বলদত পোভর ভ� আমোদের ভিইবোরহুদের চোরপোদশর পভরদবশ বিোয় 
ভরদখ আরেো অরনক সোশ্রয়ী েরুল্ আবোসন ৈতেী কেব ভ�খোদি আভম ল্োন্ড ইউি ্ভমউভিটির ্োউভন্সদলর 
ভচয়োরম্োি র্ো্ো্োলীি আমোর �ো অভ�জ্তো আদছ ভসগুভল এখোদি প্দয়োগ ্রব।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
কুইন্স বদরোর সদঙ্গ আমোর গ�ীরতম সম্প ক্ে  ্োরণ আভম কুইদন্স িন্গ্হণ ্দর এবং এখোদি ভবদড় উদঠভছ 
ঠি্ ভসই�োদব আেোে িটুি ভছোট ভছরল এখোরনই ব়ি হরচ্ছ, তোই আভে গভব্ত। আভম ভসটি ও ভষ্টট সর্োদরর 
অধীদি ্োি ্দরভছ, এবং বদরো ভপ্ভসদিন্ট ভক্য়োর শুলমোদির অধীদি ্ভমউভিটি ভবোদিকে র এ্িি ভিদেকেশ্ 
ভহসোদব ্োি ্দরভছ। এই কুইসি শহরেে ভবভিন্ন সম্প্রিোয়গুভলরক আভে একসরঙ্গ ভনরয় আসোে ব্োপোরে 
রেভত�োব�, তোরিে সকরলে জন্ একটি সোধোেে ভ�ত্র খঁুরজ ভবে কেব এবং এই কোরজে জন্ রেগভতশীল 
সেোধোরনে ভবষরয় কোজ কেব।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।

  www.melindakatz.com  |    MelindaKatzForQueens  |    MelindaKatz
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এ�োরভল ভি. রিোউি (Everly D. Brown)

কুইসি বরেো ভরেভসরডন্ট (JE)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভিদমোক্্োটি্

বত্েোন ভপশো: ভিদ�লপোর, ভফোরদক্োিোর ্িসোলদটন্ট, ফোইি্োভন্সয়োল 
্িসোলদটন্ট এবং ভবভিদয়োগ্োরী। ্ভমউভিটি সংগঠ্ কুইন্স-এ ব্বসোয়ী।

পব্ূবতথী ভপশো: ভিদ�লপোর, ভফোরদক্োিোর ্িসোলদটন্ট, ফোইি্োভন্সয়োল ্িসোলদটন্ট এবং ভবভিদয়োগ্োরী।

ভশ�োগত ভযোগ্তো: ভসন্ট রিোভন্সস ্দলি ভর্দ্ ব্োদচলর ভিভগ্, ভবিদিস অ্োিভমভিদ্রিশি-এ ওয়োভশংটি 
ভবিদিস ইন্সটিটিউট অ্োদসোভসদয়টস ভিভগ্। ভিল ্োদিকেভগ ইন্সটিটিউট ভর্দ্ পোবভল্ ভস্পভ্ং, ্দলি অফ 
আটকে স, সোদয়ন্স অ্োন্ড ভট্িলভি ি্োমোই্ো WI ভবিদিস টেোভিি, ভসন্ট িি ইউভি�োভসকেটি ভবভস্ ভরদয়ল 
এদটেট ল।

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: ি্োশোিোল অ্শি ভিটওয়ো ক্ে , ভবভ�ন্ন ভসভ�্ অ্োদসোভসদয়শিস এবং চ্োভরটিগুভল।

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: NY ভটেট অ্োদসম্বভল, NYC ্োউভন্সল, 
NYS ভসদিটর প্োর্থী।

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কুইরসিে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
কুইন্স-এর বোভসদেোদের িীবদির মোি। সরোসভর সর্োদর অংশগ্হদণর দ্োরো আভম কুইদন্সর িোগভর্দের মোি 
উন্নয়দি ভবশ্োস ্ভর। বদরো ভপ্ভসদিভন্স প্শোসদির স্ছেতোর সংস্োর সোধি। ভশক্ষোর িি্ এ্টি টোস্ ভফোসকে 
গঠি, �োরো মলূ্োয়ি এবং কুইদন্সর সু্লগুভলর উন্নভতর িি্ পভরবতকে দির প্স্োব ভেদব। ্ভমউভিটির পভরষ্োর 
্রোর িি্ অদর্কের বভৃদ্। প্োর্ভম্�োদব আমোদের কুইদন্সর বতকে মোি অবস্ো ভিদয় গভবকেত হদত হদব।

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
স্োিীয় প্শোসদি সততোর পুিরুদ্োর। স্ছেতোর মোধ্দম ভসদটেদমর মদধ্ আস্ো ততভর ্রদত হদব ও তো বিোয় 
রোখদত হদব। আভম এমি এ্টি পদ্ভত শুরু ্রদত চোই �োর ফদল কুইন্স-এর বোভসদেোরো সরোসভর কুইন্স 
বদরো ভপ্ভসদিদন্টর সদঙ্গ ভদ্-সোপ্তোভহ্�োদব ভ�োগোদ�োগ ্দর তোদের উদে্োগগুদলো ব্তি ্রদত পোদর।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
গত ভতভরশ বছর ধদর কুইদন্সর বোভসদেো ও কুইদন্সর ভিতো ভহসোদব, কুইদন্সর িোগভর্দের ভ� ভবষয়গুভল 
প্�োভবত ্দর ভসগুদলো সম্পদ ক্ে  আমোর গ�ীর এবং সূক্ষ জ্োি আদছ। ্ভমউভিটি সংগঠি্োরী রূ�দপ 
আমোর ্ো�কে্োদল,আভম ্ভমউভিটি ভিমকেোদণর ভবদশষজ্তো ভপদয়ভছ এবং কুইিস ও তোর িোগভর্দের প্ভত 
আমোর আস্ো আদছ। ভিবকেোচিী এলো্োর পদক্ষ অক্োন্ত�োদব ্োি ্রোর উে্ম এবং ভপ্রণো আমোর আদছ।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।

  www.everlybrown2013.com

ভপটোর এফ. �্োদলোি িভুিঃ (Peter F. Vallone Jr.)

কুইসি বরেো ভরেভসরডন্ট (C)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভিদমোক্্োটি্

বত্েোন ভপশো: ভসটি ্োউভন্সল সেস্, ভিভ্রি্ ২২; পোবভল্ ভসফটি 
্ভমটি-র ভচয়োর

পব্ূবতথী ভপশো: প্ভসভ্উটোর, ম্োিহ্োটোি ভিভ্রি্ অ্োটভিকেস অভফস; পোটকে িোর - �্োদলোি অ্োন্ড �্োদলোি

ভশ�োগত ভযোগ্তো: ম্োগিো ্োম লি এবং ফোই ভবটো ্ো�ো-ভত গ্্োিদুয়শি ্দরদছি ভফোিকে হ্োম ্দলি 
এবং ভফোিকে হ্োম ল সু্ল ভর্দ্

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: CHOKE; ট্োভমদমন্ট ভিদমোক্্োটি্ ক্োব; অ্োদটেোভরয়ো ভসভ�্ অ্োদসোভসদয়শি; 
ভশয়োভরং অ্োন্ড ভ্য়োভরং

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: ২০০১ সোল ভর্দ্ ভিউ ইয় ক্ে  ভসটি ্োউভন্সল সেস্

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কুইরসিে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
অদি্ ্ভমউভিটির মোিষু আপিোদ্ বলদব ভ�,আবোর অপরোধ বভৃদ্ পোদছে। আমোদের এবং আমোদের পভরবোদরর 
সুরক্ষোর িি্, শুধুমোত্র রোস্োগুভল ভিরোপে ্রো �দর্ষ্ট িয়; এটি আমোদের অর্কেিীভতর উন্নভত এবং আমোদের 
িীবদির মোদির অি্োি্ সব ভেদ্র সমোধোি। ভসটি ্োউভন্সদলর পোবভল্ ভসফটি-র ভচয়োর ভহদসদব, অপরোধ 
৩৫% ্ম ্রো এবং সন্ত্রোসী, ভ�ৌি অপরোধী এবং গ্োভফটি দ্োরো িষ্টো্োরীদের ধরোর িি্ আভম রভিষ্�োদব 
NYPD ্ভমশিোর Ray Kelly (ভর ভ্ভল)-র সদঙ্গ ্োি ্দরভছ। বদরো ভপ্ভসদিন্ট ভহসোদব, আভম প্ভতজ্ো ্রভছ 
ভ� কুইন্স-ভ্ ভেদশর সবদচদয় ভিরোপে ভসটির সবদচদয় ভিরোপে বদরো বোিোদিোর িি্ লড়োই অব্োহত রোখব।

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
এই মহুুদতকে , আমোদের কু্ষদ্র ব্বসোগুভল এবং বোভড়র মোভলদ্রো এই ভসটির প্শোসি দ্োরো আক্োন্ত। আমোদের ভেো্োি 
এবং ভরটুেদরন্টগুভলদ্ ভবিো ্োরদণ িভরমোিো ভেদত হদছে। আমোদের প্পোটিকে  ট্োক্স এবং ওয়োটোর ট্োক্স (সম্পভত্ 
ও পোভির ভবল) অভবরত ভবদড়ই চদলদছ। আমোদের কু্ষদ্র ব্বসোগুভলদ্ সোহো�্ ্রোর িি্ আভম ভসটি ্োউভন্সদল 
আইি িোভর ্দরভছ এবং অল্প ্দয়্িি সেদস্র সোদর্ আভম প্পোটিকে  ট্োদক্সর ভবরুদদ্ ভ�োট ভেদয়ভছ। বদরো 
ভপ্ভসদিন্ট ভহদসদব, আভম কুইদন্সর িীবি�োত্রোর সদঙ্গ িভড়দয় র্ো্ো বোভড় এবং ব্বসোর সুরক্ষো অব্োহত রোখব।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
এই ভিবকেোচিী ভেৌদড় আভমই এ্মোত্র ব্ভতি �োর, মোিষুদ্ ভিরোপত্ো ভেওয়ো এবং কু্ষদ্র ব্বসো চোলোদিোর বোস্ব 
অভ�জ্তো আদছ। আভম প্ভসভ্উটর ভহদসদব আমোর ্মকেিীবি শুরু ্ভর এবং পদর আমোর পভরবোদরর ভছোট 
আইি ব্বসো চোলোভছে েশ বছর ধদর। সর্োরী পে খুবই উচ্চ আেদশকের, ভ্ন্তু আমোদের প্দয়োিি, বোইদরর 
অভ�জ্তো এবং েভৃষ্ট�ঙ্গী �ুতি ভিতোর ভ�ভি কুইদন্সর মধ্ভবত্ পভরবোদরর স্োদর্কের সভত্্োদরর সুরক্ষো ্রদত 
পোরদবি। কুইদন্সর ভ�োটেোতোরো আমোদ্ ভবশ্োস ্রদত পোদরি, ্োরণ আভম এই পদে ভছলোম এবং তোদের িি্ 
�ো সভত্্োদরর গুরুত্বপূণকে ্ী তো বেুদত পোভর।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।
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অদরভলও অ্োন্টভিও আ ক্ে োব্োভস্ও 
(Aurelio Antonio Arcabascio)

কুইসি বরেো ভরেভসরডন্ট (R)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভরপোবভল্োি

বত্েোন ভপশো: ইিদফো ভসদটেমস ফ্োভসভলটিস/ ্্োভপটোল ভপ্োদি্স-এর 
ভসভিয়র ম্োদিিোর

পব্ূবতথী ভপশো: ভক্মসি ভট্িলভিস, ইি্রদপোদরশি-এর প্ভতষ্োতো/ ভবভ�ন্ন প্ধোি িোতীয় এবং 
আন্তিকে োভত্ আভর্কে্ প্ভতষ্োদির ইিফরদমশি ভসদটেমস সভলউশিদস ভসভিয়র ম্োদিিদমন্ট ্িস্োলট্োন্ট

ভশ�োগত ভযোগ্তো: NYC পোবভল্ সু্ল ভগ্ি ১-৮/ম্োটর ভক্ভটে হোই সু্ল./মোভসকেহোটেকে  ইউভি�োভসকেটি/ 
CUNY সু্ল অফ প্দফশিোল টেোভিস

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: রিোঙ্ক ভ্ন্নো ভরপোবভল্োি ক্োব/ম্োিহোটি ভর্দয়টোর ক্োব/ALS ফোউদন্ডশি/
ভরিটে ্্োিসোর ভরসোচকে /

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: ভিই

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কুইরসিে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
এ্িি বদরো ভপ্ভসদিন্ট ভহসোদব ঐ পদে র্ো্োর সবদচদয় বড় েোভয়ত্ব হল মোিদুষর প্বতিো হদয় ভ্ছু বলো এবং 
প্দত্্ বোভসদেো আদরো �োদলো�োদব িীবি �োপি ্রদত পোদর, ভসই স্ল ্োরণগুভলর িি্ লড়োই ্রো। কুইসি 
হল ভনউইয়ক্ ভসটিরত েলূ রেরবশ পর্, ভসই ্োরদণ, আভম আদরো �োদলো রোস্ো, এবং সমগ্ বদরোর অঞ্চল িদুড় 
ধোরোবোভহ্�োদব ভসৌদে�কেোয়দির ্োি চোভলদয় �োওয়োর েোবী িোিোব। পো ক্ে  এবং মদিোরঞ্িমলু্ এলো্ো গদড় 
ভতোলোর িি্ েোবীর ফদল সমগ্ বদরোব্পী আমোদের ভছদলদমদয়দের িি্ আদরো িতুি িতুি ভখলোর ব্বস্ো র্ো্দব।

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
এ্িি বদরো ভপ্ভসদিন্ট ভহসোদব আপভি হদলি বদরোর এ্িি ভসলসম্োি। আগ্হী ব্বসোয়ী প্ভতষ্োিগুভলর ্োদছ 
এই বদরো সম্বদধি প্চোর ্রো খুবই গুরুত্বপূণকে ্োরণ �োদত বতকে মোদি আমোদের ভ� স্ল খোভল ভবভল্ডংগুভল পদর 
রদয়দছ ভসখোদি িতুি িতুি অভফস ্রদত পোরদব। আমোদের বদরোদত ভশক্ষোর গুণমোদির উন্নয়ি রটোদিোর িি্ 
ভসটি ভর্দ্ প্দয়োিিীয় সম্পে লো� ্রোর িি্ আমোদের ্দঠোর পভর�ম ্রদত হদব। ২০২০ সোরল অন্োন্ 
সকল বরেোে তুলনোয় আেোরিে এই বরেোরত নভর্িুতি ভশ�োর্থীে সংখ্ো সরব্ো� হরব। আমরো �ভে এই 
মহূুদতকে  সঠি্ ভসদ্োন্ত ভিদত িো পোভর, তদব আমরো আমোদের সন্তোিদের িি্ ব্র্কেতো ভিদয় আসদব।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
এ্িি সফল ভিতো ভহসোদব আমোর অভ�জ্তো, প্�ুভতিিগদতর ভপশোেোরী িীবদি আমোর ৩০ বছদরর সোফল্, 
ভহলর্দ্য়োদরর ভক্ষদত্র আমোর অভ�জ্তো ও জ্োি এবং এই বদরোদ্ এমি�োদব প্ভতষ্ো ্রো িরুভর প্দয়োিি 
�োর ফদল এখোি্োর বোভসদেোগণ ভবশ্মোদপর সুদ�োগসুভবধো ভ�োগ ্রদত পোদর। এগুভলই আভম ভেদত পোরব 
�ো অি্ আর ভ্উ ভেদত পোরদব িো। আমোর অভ�জ্তো সমস্ সম্পেগুভলদ্ ভটভবদল উত্োপি ্রদত পোরদব 
ভ�গুভল ভবভ�ন্ন ভবষদয়র সমোধোি ্রবোর িি্ প্দয়োিি এবং এর মোধ্দম আভম এই বদরোর �োবতীয় চোভহেো 
ভমটোদত পোরদবো।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।
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স্োনীয় প্োর্থীরো

ভসটি ্োউভন্সল হল ভিউ ইয় ক্ে  ভসটি প্শোসদির আইভি, বো আইি 
প্ণয়ি্োরী শোখো৷ ভসটি ্োউভন্সল স্োিীয় আইি পোস ্রো, িভম 
ব্বহোর সংক্োন্ত ভসদ্োন্ত ভিওয়ো, ভসটি এদিভন্সগুভলর ওপর িির রোখো  
ও অিসুধিোি চোলোদিো এবং শহদরর বোদিট অিদুমোেদির েোভয়ত্ব বহি ্দর৷ 
প্দত্্ ্োউভন্সল সেস্ ৫১টি ভিউ ইয় ক্ে  ভসটি ্োউভন্সল ভিভ্রিদ্র  
ভ্োদিো এ্টির প্ভতভিভধত্ব ্দরি৷ ্োউভন্সল সেস্রো বছদর $১১২,৫০০ 
ভবতি পোি৷ ্োউভন্সল লীিোর এবং ্ভমটির স�োপভতরো বোড়ভত ভবতি 
পোি৷ ্োউভন্সল সেস্রো তোঁদের ্োউভন্সল আসি ছোড়োও অি্ পে বহি 
্রদত পোদরি৷

ভসটি কোউভসিল ভেম্বোে

সোধোরণ ভিবকেোচি | ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 19

» কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 19 » কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 20
অভটেি আই. শোফরোি (Austin I. Shafran) (D†)
পল এ. �্োদলোি (Paul A. Vallone) (D†, I)
ভিভিস শোফরোি (Dennis Saffran) (R, C, REF)

ভপটোর এ. ভ্ো (Peter A. Koo) (D, C)
এ�োরভগ্ি ভস. ভচৌ (Evergreen C. Chou) (G)
মোর্কেো ভ্োদরস-�োদস্ি  
(Martha Flores-Vazquez) (JE)*

সোভি হোি (Sunny Hahn) (REF)

পল এ. �্োদলোি (Paul A. Vallone)

১৯তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (D, I)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভিদমোক্্োটি্

বত্েোন ভপশো: �্োদলোি অ্োন্ড �্োদলোি LLP -র ম্োদিভিং পোটকে িোর

পব্ূবতথী ভপশো: N/A

ভশ�োগত ভযোগ্তো: JD ভসন্ট িিস ল সু্ল ১৯৯২-এর ক্োস; BA ভফোিকে হ্োম ইউভি�োভসকেটি ১৯৮৯-এর ক্োস

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: ভক্ন্টি ভিদমোক্্োটি্ ক্োদবর ভপ্ভসদিন্ট, ভবসোইি-ভহোয়োইটদটেোি লোয়িস ক্োব-এর 
প্র্ম ভপ্ভসদিন্ট ও প্ভতষ্তো সেস্, ্োউদন্সল এবং ভবোিকে  সেস্ - অউবোিকেদিল স্োর ভপ্োগ্োম ও ভসন্ট 
িন্স ভপ্প্োদরটভর সু্ল, ্ভমউভিটি ভবোিকে  ৭-এর সেস্, কুইন্স ্োউভন্ট বোর অ্োদসোভসদয়শি, িোইটস অফ 
্দলোম্বোস িং #৫৬৯, ভসন্ট অ্োনু্ড ফোইি্োন্স ্ভমটি ও ভমন্স ভগদল্ডর সহ-ভপ্ভসদিন্ট, ভ্ওয়োভিস অ্োন্ড 
িোি �্োদলোি স্লোরভশপ ভপ্োগ্োম-এ স্লোরভশপ ভচয়োরম্োি, কুইন্স ভফো্ �দপর ভিদর্র এবং CYO 
স্োর ভ্োচ

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: NYC ভবোিকে  অফ ্োদর্শিস

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 19-এে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
আমোদের স্োিীয় ্োউভন্সল অভফস ভফদর ভপদত হদব এবং িবোবভেভহতো ও আস্োর সম্প ক্ে  ততভর ্রদত হদব। �খি 
এই ভিভ্রি্দ্ পুিঃস্োপি ও ঐ্্বদ্ ্রোর পদর আমোদের লড়োই ্রদত হদব আমোদের িীবদির�োত্রোর মোি 
রক্ষো ্রদত ও সংরক্ষণ ্রদত এবং বোভড়দত ভিরোপদে র্ো্দত। আমোদেরদ্ আমোদের স্োিীয় ভপ্দসন্ট সমহূ 
সহোয়তো ্রদত হদব এবং পোশোপোভশ সহোয়তো ্রদত হদব NYPD, FDNY এবং সমস্ িরুরী ভসবো প্েোি্োরী 
সংস্োগুভলদ্। আমোদের পুভলশ ভফোদসকের পুিরুদ্োর ও তোর ্দলবর বভৃদ্র সোদর্ সোদর্ আমোদের ্ভমউভিটির 
ভ�তদর স্োিীয় পুভলদশর সম্পে বোড়োদত হদব। 

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
আমোদের কু্ষদ্র ব্বসোদয়র উপর ভবভশ েোবী-েোওয়ো ভচদপ বসোর ফদল আমোদের ্ভমউভিটির এই গুরুত্বপূণকে 
অংশটি বধি হদত চলদছ। আভম এই সমস্ কু্ষদ্র ব্বসোগুভলর পক্ষ ভিদয় অি্ো�্ আইদির, অি্োয়মলূ্ 
িভরমোিোর ভবরুদদ্, এবং এই ভসটির সোদর্ ্োি ্রদত চোই �োদত ট্োক্স-রিী ভিোি ততভর ্রো �োয় 
এবং শণূ্ শতোংশ ঋণ ভেওয়ো �োয় �োদত িতুি ব্বসোগুভলর শুরু ্রোর খরদচ ভ্ছুটো সহোয়তো হয়, 
আর এই সব ্োরদণ অদি্ িতুি ব্বসো শুরু ্রদত পোদর িো।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
আমোদের ্ভমউভিটিদত এ্িি বোবো, স্োমী ও কু্ষদ্র ব্বসোয়ী ভহসোদব, আমোদের ্ভমউভিটির সংগঠিগুভলর 
সোদর্ আভম ্োঁদধ ্োঁধ ভমভলদয় লড়োই ্দরভছ। ্ভমউভিটি ভবোিকে  ৭-এর সেস্, ভবসোইি-ভহোয়োইটদটেোি 
লোয়ন্স ক্োব-এর প্র্ম ভপ্ভসদিন্ট ও প্ভতষ্োতো, ভক্ন্টি ভিদমোক্্োটি্ ক্োদবর সেস্, CYO স্োর ভ্োচ, 
অউবোিকেদিল স্োর ক্োব-এর ্োউদন্সল ও ভবোিকে  সেস্ হওয়ো আমোদ্ সোহো�্ ্দরদছ প্ভতভেি আমোদের 
্ভমউভিটির পোদশ েোঁড়োদত এবং ভ�সব সমস্ো আমোদের স্লদ্ প্�োভবত ্দর তোদের ভবরুদদ্ এ্সোদর্ 
লড়োই ্রদত।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।

  www.paulvallone.com  |    votevallone2013

ব্োলট ভপ্দস পোঠোদিো সময় চূড়োন্ত হয়ভি। ভপ্দস �োবোর পর হয়দতো ভ্ছুর প্োর্থীদের িোম বোে ভেয়ো হদত পোদর এবং 
প্োর্থীদের িোম উপদরোতি তোভল্ো ভর্দ্ ভ�ন্ন ক্মোিসুোদর প্্োশ ্রো হদব। 

*  প্োর্থীরো এই মভুদ্রত ভ�োটোর গোইদি অন্ত�ুকে তি ্রোর িি্ তোঁদের সমূ্পণকে প্ফোইল প্েোি ্দরি িোই, ভ্ন্তু অিলোইি 
গোইদির তোঁরো সোমোভি্ ভমভিয়ো ভলঙ্ক এবং ওদয়বসোইি তর্্ ভেদয়দছি; www.nyccfb.info/voterguide-এ ভেখুি।

†  ভিদমোদক্টি্ প্োইমোরী প্ভতদ্ভ্বিতো ভপ্দসর িি্ খুবই ্োদছ ভছল। হোলিোগোে ফলোফদলর িি্ ভেখুি  
www.nyccfb.info/voterguide।

অভটেি আই. শোফরোি (Austin I. Shafran) 

১৯তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (D)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভিদমোদক্টি্

বত্েোন ভপশো: ভসটি ্োউভন্সল ভিসভ্্ ১৯ (কুইন্স) এর প্োর্থী

পব্ূবতথী ভপশো: পোবভল্ এদফয়োদসকের সহ স�োপভত, এম্পোয়োর ভটেট ভি�োলোপদমন্ট,
গ�িকের এভন্ডউএম. কুদয়োদমোর ্ো�কেোলয়, ভিউ ইয় ক্ে  ভটেট ভসদিট ভিদমোদক্টি্ সদন্লদির ভপ্স ভসদক্টোরী; 
ভশংদ্োপ ভলভমদটদিদটর ভমভিয়ো ভরদলসিস পভরচোল্; NYC ্োউভন্সল ভফিোন্স ভচয়োর ভিভ�ি উইভপ্দির 
ভ�োগোদ�োগ; পভরচোল্ ইউএস ্ংদগ্সম্োি ভগ্ এ্োরম্োদির ্ভমউভিটি ভলদয়িঁ

ভশ�োগত ভযোগ্তো: কুইিস ্দলি, ভিউ ইয়দ ক্ে র ভসটি ইউভি�োভসকেটি

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: ভিদমোদক্টি্ ভিভ্রি্ ভিতো

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: পোবভল্ এদফয়োদসকের সহ স�োপভত, এম্পোয়োর ভটেট 
ভি�োলোপদমন্ট, গ�ণকের Andrew M. Cuomo ্ো�কেোলয়, ভিউ ইয় ক্ে  ভষ্টট ভসদিট ভিদমোদক্টি্ সদন্লদির 
ভপ্স ভসদক্টোরী; ভশংদ্োপ ভলভমদটদিদটর ভমভিয়ো ভরদলসিস ভিদেকেশ্; NYC ্োউভন্সল ভফিোন্স ভচয়োর 
David Weprin-র ভ�োগোদ�োগ ভিদেকেশ্; ্ভমউভিটি ভলদয়িঁ, US ্ংদগ্সম্োি Gary Ackerman

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডসভরিক্ট 19-এে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
আমোর সবদচদয় অগ্গণ্তোর ্োি হল ভশক্ষো িীভত পভর্ল্পিোয় অভ��োব্দের, ্ভমউভিটির এবং ভশক্ষোভবদের 
অবেোি বোভড়দয়, আমোদের সু্লগুভলদত অত্োভধ্ �ীদড়র চোপ ্ভমদয়, এবং উচ্চ-্ঠিি পরীক্ষোগুভলদত �ুল-পদর্ 
চোভলত ভি�কে রতো ্ভমদয় এদি আমোদের সন্তোিদের ভশক্ষোগত উৎ্ষকেতো এবং তোর ফলোফদলর উন্নভত সোধি ্রো। 

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
অি্োি্ অগ্োভধ্োর ভবষয়গুভলর মদধ্ আদছ ্দপকেোদরদটর অভত উন্নভত ভর্দ্ আমোদের ভিইবোরহুি রক্ষো ্রো, 
মধ্বতথী ভ�ণী পভরবোরগুভল ভর্দ্ ্র হ্োস ্রো, আমোদের বয়স্ ভ্্রেগুভল, পো ক্ে  এবং লোইদরিভরগুভলর িি্ 
আরও তহভবল ভিভচিত ্রো এবং ্োউভন্সল সেস্দের িি্ স্ল বভহরোগত আয় ভিভষদ্ ্রো এবং অদর্কের 
ভবভিমদয় চোকুরীর ব্োপোদর েিুথীভত চদক্র সমোভপ্ত ্রো।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
আভম ির্কেওদয়টে কুইদন্স িদন্ভছ এবং ভসখোদি বড় হদয়ভছ এবং আমোর সমূ্পণকে িীবি ্োি ্দরভছ এমি এ্টি 
স্োদির িি্ �োদ্ বোভড় বলো �োয়, ভ�খোদি �োল�োদব বসবোস ্রো �োয়, ্োি ্রো �োয় এবং পভরবোরদ্ রোখো 
�োয়। ভসটি, ভষ্টট এবং ভফিোরোল সর্োদর এ্ েশ্ ্োি ্রোর অভ�জ্তোয় আভম িোভি ভ্ ্দর আমোদের 
সু্লগুভলর উন্নভত ্রো �োয়, আমোদের ভিইবোরহুি রক্ষো ্রো �োয়, বয়স্দের িি্ ভসবোর উন্নভত ্রো �োয়, 
এবং এ্টি অর্কেনিভত্ বভুিয়োে গঠি ্রো �োয় �ো ্দমকের সংস্োি ্রদব এবং ্মকেরত পভরবোরগুভলর ্দরর 
হোর ্ভমদয় ভেদব। 
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।

  www.austin4council.com  |    austin4council  |    austin4council  |    austin4council  |    www.linkedin.com/austinshafran



সোধোরণ ভিবকেোচি
েঙ্গলবোে, নরিম্বে ৫ 
স্োল ৬টো ভর্দ্ রোত ৯টো প�কেন্ত ভ�োট ভ্্রেগুদলো ভখোলো র্ো্দব

ভকোর্োয় ভিোট ভিরবন ভনভচিত নয়? 
nyc.pollsitelocator.com–এ আপিোর ভ�োট ভ্দ্রের সোইটি ও িমিুো 
ব্োলট ভেখুি বো 866-VOTE-NYC িম্বদর ভফোি ্রুি।

�ভাট�ভাটআ
পন

ার ছ
াপ িদন

16    ভেখুি www.nyccfb.info/voterguide

ভপটোর এ. ভ্ো (Peter A. Koo) 

২০তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (D, C)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভিদমোক্্োটি্

বত্েোন ভপশো: ্োউভন্সল সেস্

পব্ূবতথী ভপশো: ভপটোর ভ্ো এ্িি ফোমকেোভসটে ভ�ভি টেোরসোইি ফোদমকেভস ভচইি 
প্ভতষ্োতো এবং এর ভস.ই.ও. এবং স�োপভত হদয়ভছদলি 

ভশ�োগত ভযোগ্তো: ভিউ ভমভক্সদ্ো ভবশ্ভবে্োলয় – ্দলি অফ ফোদমকেভস, ভ�খোদি ভতভি ব্োদচলসকে অফ 
সোদয়ন্স ভিগ্ী ভপদয়ভছদলি

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: ভপটোর ভ্ো ্ভমউভিটি ভবোিকে  ৭-এর এ্িি সভক্য় সেস্, উভি কুইিস্ 
ভিিোদরল হসভপটোল-এর অ্োি�োইসোভর ভবোদিকে র পরোমশকেেোতো; লোদগোভিকে য়ো ্ভমউভিটি ্দলি ফোউদন্ডশি-
এর ভ্োষোধ্ক্ষ, প্ভতষ্োতো এবং ্োভটে; ্োভশং লোয়ন্স ক্োব, ্োভশং ভরোটোভর ক্োব এবং আদমভর্োি 
্্োিসোর ভসোসোইটিদত ্োি ্দরদছি।

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: ভিউইয় ক্ে  ভসটি ্োউভন্সদল চোর বছর ধদর ্োি ্দরদছি

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 20-এে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
আমোর প্র্ম টোদমকে আভম অভফদস র্ো্ো্োলীি প্্ৃত ইভতবোচ্ পভরবতকে দির স্পদক্ষ উৎসোহ ভেদয়ভছ এবং আমোদের 
্ভমউভিটির িি্ িরুভর ভসবো সমহূ ও অিেুোি আিোর িি্ অক্োন্ত পভর�ম ্দরভছ। আভম গদবকের সোদর্ বলদত 
পোভর ভ�, আমোর অভফস ভর্দ্ ৬৮০০টি ্ভমউভিটি ভ�ভত্্ অভ�দ�োদগর মীমোংসো ্রদত ভপদরভছ এবং ভসটি 

ভর্দ্ ১৫ ভমভলয়ি িলোর অিেুোি ভহসোদব ভিসভ্দ্র িি্ সংগ্হ ্রদত ভপদরভছ। আমোর প্র্ম টোদমকে, আমোর 
সোদর্ ভিবকেোভচত অি্োি্ প্ভতভিভধ এবং ্ভমউভিটির ভিতৃত্বদের সোদর্ ভবআইভি �োত্রীবোহী বোসগুভলদ্ আমোদের 
রোস্োগুভলর ভর্দ্ েরূ ্রদত ভপদরভছ, ্োভশং িোউি টোউদি অভত প্দয়োিিীয় ভিরোপত্োমলূ্ ্্োদমরো বসোদিোর 
িি্ ের্োভর অর্কেোয়দির ব্বস্ো সুভিভচিত ্রদত ভপদরভছ, েঃুস্ ভলোদ্দের ভবিোমদূল্ ্ু ভিদরোধ্ টী্ো ভেবোর 
ব্বস্ো ্দরভছ, বহুসংখ্্ ভশক্ষোেোদির ্মকেশোলো চোলোদিোর এবং ্ভমউভিটির অিষু্োিগুভলর এবং িতুি ্োভফ্ 
ভসগিোল বসোদিোর ও ভিয়ন্ত্রদণর িি্ পৃষ্দপোষ্তো ্দরভছ ভ�ি আমোদের রোস্োরোট ভমোটরচোল্ এবং পর্চোরী 
উ�দয়র পদক্ষই ভিরোপে হদত পোদর। 

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
�োিবোহদির অবস্োর উন্নয়দির, কু্ষদ্র ব্বসোয়ীদের সোহোদ�্র, বয়স্ িোগভর্রো ভ�সব পভরদসবো পোওয়োর ্র্ো 
ভসসব পোবোর, ভশক্ষোর্থীদের ভশক্ষোগত অভ�জ্তোর উন্নয়দির, িিসোধোরদণর ভিরোপত্ো ভবধোদির উন্নভতর এবং 
স্ল বোভসদেোদের িীবদির সোভবকে্ মোদিোন্নয়দির িি্ আরও অদি্ ভ্ছু ্রোর আদছ।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
এই ভিসভ্্ আমোদের িীবদির মোদিোন্নয়দির আভম ভচষ্টো চোভলদয় �োব, ভ�ি বড় বড় প্দয়োিিীয় প্্ল্প 
হোদত ভিয়ো �োয় এবং িরুভর পভরদষবো সুরভক্ষত ্রো �োয়। আভম গভবকেত ভ� আভম আপিোদের ভসবো ্রোর 
সুদ�োগ ভপদত পোরভছ এবং ভিউইয় ক্ে  ভসটি ্োউভন্সদল আপিোদের স্োদর্কের প্ভতভিভধত্ব ্রদত পোরভছ এবং আভম 
�ভবষ্দত আমোর সহ্মথীদের সোদর্ ্োি ্দর ভিউ ইয় ক্ে  শহদরর িিসোধোরদণর িি্ েোরুণ সব ব্োপোদর 
সোফল্ অিকে ি ্রোর িি্ উেগ্ীব হদয় আভছ।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি িো।
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ভিভিস শোফরোি (Dennis Saffran)

১৯তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (R, C, REF)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভরপোবভল্োি

বত্েোন ভপশো: অ্োটভিকে

পব্ূবতথী ভপশো: এ্টি পোবভল্ ইন্টোদরটে ভগোষ্ী ভসন্টোর ফর ে্ ্ভমউভিটি
ইন্টোদরটে-এর ,পভরচোল্ ভ�টি রুভি ভগলোিীর এভন্ট-ক্োইম এবং ভ্োয়োভলটি-অফ-লোইফ ভরফমকেদসর 
দ্োরো সোহো�্প্োপ্ত

ভশ�োগত ভযোগ্তো: NYU ল সু্ল ভিভি; হো�কে োি ভবশ্ভবে্োলদয়র B.A.; ফদরটে ভহলস HS 

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: িগলোটেি ভসভ�্ এদসোভসদয়সদির সহ স�োপভত

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: উপদর ভেখুি

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 19-এে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
ভিভ্রি্ ১৯-এে সবদচদয় গুরুত্বপূণকে ভবষয় হল ির্কেইটে কুইদন্স আমোদের িীবি ধোরদণর ভবদশষ গুণমোি রক্ষো 
্রো এবং বভৃদ্ ্রো। এর মদধ্ আদছ: ভশ�ো ব্বস্োে উৎকষ্ বজোয় েোখো। সু্ল ভিভ্রি্ ২৫ এবং 
২৬-এর িি্ প�কেোপ্ত অর্কে সংস্োি ্রো এবং উচ্চ মোি বিোয় রোখোর িি্ আভম ্োি ্রব এবং এ্টি 
NAACP আইিী অভ�দ�োদগর ভবপদক্ষ ভসটির ভবদশষোভয়ত উচ্চ ভবে্োলয়গুভলদ্ রক্ষো ্দর �োব �ো ভমধো 
ভিবকেোচিদ্ সরল ্দর ভেদব। অভতভেতি উন্নভতে ভনয়ন্ত্রে। আভম িোউিদিোভিং সমর্কেি ্ভর এবং বড় বড় 
বোভণভি্্ এবং আবোভস্ ভপ্োদি্গুভলর ভবরুদদ্ �ো আমোদের সম্পেদ্ ভিঃদশষ ্দর ভেদব এবং আমোদের 

্ভমউভিটির চভরদত্রর পভরবতকে ি ্দর ভেদব, তোর ভবরুদদ্ লড়ব। েোস্োগুভলরক ভনেোপরি েোখো। আমরো 
অবশ্ই ভময়র �মবোগকে এবং ভগলোিীর এবং পুভলশ ্ভমশিোর ভর ভ্লীর িীভত চোভলদয় �োব �ো আমোদের 
ভিইবোরহুিগুদলোদ্ ভিরোপদে দরদখদছ এবং ভসটি রুদর েোভড়দয়দছ।

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
আভম প্বল�োদব ভসটি ্োউভন্সল ভবদলর ভবদরোভধতো ্দর �োব �োদত �োরো িোগভর্ িি তোদেরদ্ ভ�ি ভ�োদটর 
অিমুভত িো ভেওয়ো হয়। আভম অভ�বোসি সমর্কেি ্ভর ভ্ন্তু ভবশ্োস ্ভর ভ� এটি হল আদমভর্োি িোগভর্ত্ব 
ভ�টি অভ�বোসীদের ভেশ ভহসোদব আমোদের এ্দত্র আবদ্ ্দর ভরদখদছ এবং এই ভবলটি িোগভর্দত্বর ধোরণোর 
উপদর এ্টি আক্মণ। আভম প্বল�োদব “টেপ এবং ভরিস্”ভ্ও সমর্কেি ্ভর। অবশ্ই এই টেপগুভল �দ্োসম্মত 
এবং স�্ হদত হদব। ভ্ন্তু ভমোট ্র্ো হল তোরো রোস্ো ভর্দ্ অস্ত উদ্োর ্দর িীবি বোঁচোদব - ভবদশষ ্দর 
েভরদ্রদের এবং সংখ্োলরু বোচ্চোদের িীবি। 

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
আভম এই ্োদির িি্ এ্িি সদবকেোত্ম প্োর্থী ্োরণ ভিইবোরহুি এলো্োয় গুণমোিসম্পন্ন িীবি�োত্রো এবং অপরোধ 
প্ভতদরোধ্োরী পুিগকেঠি ্রোর লড়োইদয় আমোর ভিতৃত্ব �ো ভিউ ইয় ক্ে দ্ এ্টি উন্নততর স্োি ভহসোদব ততরী ্দর 
তুদলদছ এবং সর্োদর সততো রক্ষো ্রোই হল আমোর ভিষ্ো। এ্িি িোগভর্ ভিতো ভহসোদব আভম ভমগোদির 
আইিদ্ তুদল ধরোর িি্ ্োি ্দর �োব এবং সু্লগুভল ভর্দ্ বদেু্  বোর ্দর ভেদত, ভিইবোরহুদির অঞ্চল 
ভর্দ্ পদণকেো ভেো্োিগুভল তুদল ভেদত, এবং মোিভস্ অসুস্দের সোইিউওয়ো্ ভর্দ্ সভরদয় ভচভ্ৎসো ্ভরদয় ভেদতও 
্োি ্দর �োব। �খি বেিোম েইু পক্ষদ্ আবতৃ ্দর ভরদখদছ, তখি আভম অখণ্ডতোর েইু ঐভতহ্দ্ই 
পুিরুদ্োর ্রদত চোই �ো আমোর েইু রোিনিভত্ ভমন্টর এবং িোয়দ্র দ্োরো, ভসি, রিোঙ্ক পোিো�োি এবং 
এদসম্বভল মভহলো ভিটি ভময়োরদসোদির দ্োরো ভিধকেোভরত ্দর ভেওয়ো হদয়দছ, এবং তোরো আমোদের সম্প্রেোদয়র 
িি্ ভ� ্ঠিি ্োি ্দরভছদলি ভসই র্মই ্োি আভম ্রদত চোই।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।
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এ�োরভগ্ি ভস. ভচৌ (Evergreen C. Chou)

২০তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (G)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: গ্ীি পোটিকে

বত্েোন ভপশো: ১৯৮৯ সোল ভর্দ্ আ�ো সোউন্ড ভট্িলভিটে 

পব্ূবতথী ভপশো: ভরটুেদরন্ট ্মথী

ভশ�োগত ভযোগ্তো: SUNY ভর্দ্ ব্োদচলর অফ সোদয়ন্স: িোউিদটেট ভমভি্োল ভসন্টোর

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: লোভশং CSA (্ভমউভিটি সোদপোদটকে ি এভগ্্োলচোর); বয় স্োউট অফ আদমভর্ো; 
এ�োরভগ্ি ্ভমউভিটি গোদিকে ি; ্োভশং ভগ্িস

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: ভিবোরহুি অ্োিভ�সভর ভবোিকে  (NAB ৭)-এর সেস্

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 20-এে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
্োভশং উচ্চভবত্ হদয় �োওয়ো ও সোদধ্র মদধ্ আবোসি িো র্ো্ো। �খি আভম প্র্মবোর ভসটি ্োউভন্সদল 
পদের িি্ ভিবকেোচি ্দর ভছলোম তখি ভর্দ্ই এটি এ্টি বড় সমস্ো ভছল, এবং এখি এটি আদরো খোরোপ 
হদয়দছ। প্োর্থীরো তোঁদের �োষদণ সোদধ্র মদধ্ আবোসিদ্ অন্ত�ুকে তি ্রদছি, ভ্ন্তু ্োদির ্োি হওয়োর বেদল 
হোিোর হোিোর লোক্সোভর আবোসি ইউভিট ততভর হদছে। এদের মদধ্ অদি্গুভল খোভল পদড় র্োদ্, ্োরণ তোদের 
মোভলদ্রো এই ভষ্টদটর বোইদর ভক্তোদের ভখোঁি ্রদছি, এমিভ্ ভসই ভক্তোরো ভেদশর বোইদর ভর্দ্ও হদত 
পোদরি ্োরণ ্োভশংদয়র খুব ্ম বোভসদেোদেরই সোদধ্র মদধ্ এগুদলো রদয়দছ।

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
্োভশংদয় অদি্ চো্ভর আদছ, ভ্ন্তু তোর ভবতি খুবই ্ম �োদত মোন্সম্মত িীবি ধোরি ্রো �োয় িো। 
বোভসদেোরো আবোভস্ এবং বোভণভি্্ েইু প্্োদররই ভরদয়ল এদটেট ভর্দ্ েোদমর ্োরদণ হোত গুটিদয় ভিদছেি। 
ভ�সব পভরবোরগুভল িতুি ব্বসো শুরু ্রদছ, তোরো ক্মবধকেি �োড়োর ্োরদণ িোদিহোল। �ভে আমরো 
িীবিধোরদির িি্ ভ�োগ্ ভবতি ্োভশংদয় িো পোই; তোহদল আমোদের এমি আইি ্রদত হদব �ো �োড়োটিয়ো 
ও বোভড়র মোভল্দের এই অঞ্চদল র্ো্দত সোহো�্ ্রদব। আমোদের এই েভৃষ্ট�ঙ্গী বেলোদত হদব ভ�, ব্োং্গুভল 
এত বড় ভ� ব্র্কে হদত ভেয়ো �োয় িো আর আমরো এত কু্ষদ্র ভ� বোচোদিো �োয় িো।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
মধ্ভবত্ ও �মিীভব ভ�ণীর প্দয়োিিীয়তো গুভল বভুে; আভম ঠি্ এইর্মই। অভধ্োংশ স্োিীয় প্োর্থীরো হদলি 
ব্বসোয়ী, �োঁরো সবকে ভি� ের ছোড়ো ভ্ছুই ভেখদত পোি িো। তোই আবোসি, ভশক্ষো, চো্ভর ও স্োস্্ ভসবোর 
ভবষয়গুদলো আদস, তখি আমরো এমি ভ্ছু ভবদছ ভিদত পোভর িো �ো বড় ব্বসোর িি্ লো�িি্। এ্টি 
্ভমউভিটির প্দয়োিদি আমোদের ভসই সব ভ্ছু ভেদত হদব এবং আমোর এই ভবশ্োস আদছ ভ�, ্ভমউভিটির 
মোিষুদের �ভে সঠি্ সুদ�োগ ভেওয়ো �োয় তদব তোরো সমৃদ্ হদবি। আমোর প্চোরিোর সমদয় আভম ভ্োদিো 
টি-শোটকে  ভবভল ্রব িো; অর্বো ্োভশংদয়র েোমী ভরটুেদরদন্ট আপিোদের ভ্োদিো েোমী খোবোর খোওয়োদবো িো। 
ভ্ন্তু আভম ভিবকেোভচত হদল আভম ভসই সব ভ্ছুই ্রব, �োদত আপিোরো ভেদির ভশদষ ি্ো�্ ভবতি ভিদয় 
ভফরদত পোদরি।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।
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সোভি হোি (Sunny Hahn)

২০তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (REF)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভরপোবভল্োি

বত্েোন ভপশো: অবসরপ্োপ্ত

পব্ূবতথী ভপশো: মোিবোভধ্োর ভবদশষজ্

ভশ�োগত ভযোগ্তো: BA, MM

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: আভম ভিবকেোচদি অংশগ্হণ ্রোর িি্ অদি্গুভল সংগঠি ভর্দ্ ইস্ফো ভেদয়ভছ।

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: এখোদি উদলেখ ্রোর মত অদি্ ভ্ছু আদছ। আমোর 
সোরো িীবি ধদর আভম ভ�খোদি র্োভ্ ভসখোদির মোিদুষর ও ্ভমউভিটির ভসবো ্দরভছ। সবকেদশদষ আভম 
NYC-র ্ভমশি ভহউমোি রোইটদস ্োি ্দরভছ ও ভসখোি ভর্দ্ অবসর গ্হম ্দরভছ, প্র্ম ও এ্মোত্র 
ভ্োভরয়োি ্ভমউভিটি সংগঠ্ ভহসোদব, এবং ভসদিটর রি্োঙ্ক পোিো�োি-এর ্ভমউভিটি এইি ভহসোদব ্োি 
্দরভছ আর আভম কুইদন্সর ভ্োভরয়োি অ্োদমভর্োি অ্োদসোভসদয়শি-এর পরোমশকেেোতো ভছলোম এবং আমোর 
আবোসস্ি িোউিটোউি ্োভশংদয়র ্দন্ডোভমভিয়োদম ভপ্ভসদিন্ট ভহসোদব ্োি ্দরভছ। এছোড়োও আভম সোত 
বছর ্োভশং BID ভবোিকে -এ িি-ভ�োটিং সেস্ ভহসোদব ্োি ্দরভছ।

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 20-এে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
অভিয়ভন্ত্রত উন্নয়ি 

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
ভ�ৌভতি্ উন্নয়ি �োদত েীরকে্োলীি সুভবধো পোওয়ো �োয়, সোধোরণ �োিবোহি, ্োভশ হোইসু্দলর উন্নয়ি, 
ভমউভিভসপোল পোভ ক্ে ং লট ১-এর ্োদছ কু্ষদ্র ব্বসো সমহূ রক্ষো ্রো। 

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
্োরণ আভম সবদচদয় �োদলো ও বভুদ্মোি। আমরো এমি এ্ প্োর্থী চোই ভ� অত্ন্ত সৎ ও উন্নত তিভত্ 
চভরদত্রর অভধ্োরী, �োদত ভতভি ঠি্ ্োিগুভল ্রদত পোদরি এবং এই ভিভ্রিদ্র, কুইন্স ও ভিউ ইয় ক্ে  
ভসটির িিসোধোরদণর িি্ �োদলো ্োি ্রদত পোদরি। উন্নত তিভত্ চভরদত্রর সোদর্ খুব বভুদ্মোি হওয়োও 
প্দয়োিি। বভুদ্ ছোড়ো চোভহেোর িটিলতো ও ভ� ভিভ্রিদ্র আপভি প্ভতভিভধত্ব ্রদবি তোর সম্োব্ চোভহেোগুদলো 
ভবোেো �োদব িো। 
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।
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িভুলসো ভফদররোস (Julissa Ferreras)

২১তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (D)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভিদমোদক্টি্

বত্েোন ভপশো: ভিভ্রি্ ২১-এর NYC ্োউভন্সল সেস্

পব্ূবতথী ভপশো: NYC ্োউভন্সল ভমম্বোরদের ভসভিয়র টেোফ এবং 
অলো�িি্ ্ো�কেভিবকেোহ্ ভহসোদব ্োি ্দরদছি

ভশ�োগত ভযোগ্তো: িি ভবোউদি হোই সু্ল, লোদগোভিকে য়ো ্ভমউভিটি ্দলি, ভমদ্োপভলটি ্দলি

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: িভমভি্োি আদমভর্োি ি্োশিোল রোউন্ড ভটভবল এর ভবোিকে  সেস্। NAACP-র 
প্োতিি ভবোিকে  সেস্, ভিইবোরহুি হোউভসং সোভ�কে দসস, ভরদিসোঁস ভমউভি্ অ্োন্ড ভস্পোটকে স, এবং এ�দ্োর 
ইয়ুর্ অ্োন্ড অ্োিোল্ট অ্োভ্ভ�টিস, NALEO ইি্দপকেোদরশদির ভবোিকে  সেস্

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: আভম ১৪ বছর ধদর ্ভমউভিটির স্পদক্ষ সওয়োল 
্দর �োভছে, আভম ্দরোিো ইয়ুর্ ্োউভন্সদল ্োি ্দরভছ এবং ভতি বছর ধদর ্দরোিো-ইটে এ�হোটেকে  
NAACP ইয়ুর্ ্োউভন্সদলর স�োপভত ভছলোম। ্দরোিোদত ্ভমউভিটি ্িভসভলএশি ভিটওয়োদ ক্ে র সহ্োরী 
পভরচোল্ হদয়ভছলোম, এবং ্দরোিোদত PS ১৯-এর ভব্ি পভরচোল্ ভছলোম।

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 21-এে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
িতুি ্দরোিো প্োিো হল এ্টো বড় সোফল্, ভ্ন্তু আরও অদি্ িতুি িতুি িিসমোগদমর স্োি ততরী ্রো 
প্দয়োিি। রুিদ�ল্ট অ্োদ�ভিউর িি্ ভ� িতুি চুভতি হল তোর ফদল আবিকে িো তুদল ভফলোর ক্ষমতো ভদ্গুণ 
্দর ভেদয়দছ এবং িতুি িতুি চো্ভরর সৃভষ্ট ্দরদছ, এটো এমি এ্ সুদ�োগ �ো ভ্িো সমগ্ ্ভমউভিটিদত 
ব্োপ্ত হওয়ো ের্োর। আমরো ভবতিসহ অসুস্তো িভিত ছুটি ভেবোর িীভতদত স্ী্ৃভত ভেদয়ভছ, ভ্ন্তু উত্ম 
�ম পভরশীলি গদড় ভতোলোর িি্ আমোদের আরও ্োি ্রো ের্োর এবং িতুি চো্ভরর সুদ�োগ সৃভষ্ট ্রো 
ের্োর। সোরো ভসটি িদুড় মভহলো ও ভমদয়দের িি্ এখিও আরও উন্নততর সুরক্ষোর ব্বস্ো ্রো ের্োর। 

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
এ্িি �ভবষ্দতর মো ভহসোদব, ভিসভ্দ্র সব ভশশুদের িি্ সদবকেোত্ম ভশক্ষোেোদির ব্বস্ো ্রোর ব্োপোদর 
আমোর মদিোদ�োগ ভ্্রেী�ূত। আমোর ্োি; আভম ইভতমদধ্ই ছয়টো িতুি সু্ল, িতুি ভশক্ষ্/ভশভক্ষ্ো এবং 
সু্দলর মদধ্ অভতভরতি ভশক্ষোর্থীদের িি্ স্োি সংকুলোদির ব্বস্ো ্দরভছ। আমোদের সন্তোিরো ভ� ধরদির 
ভশক্ষো পোদছে ভসটো অবশ্ই ভিউ ইয়দ ক্ে র অি্ ভ� ভ্োি ্ভমউভিটির মদতোই �োদলো হদত হদব।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
আভম প্েোি্ৃত ভসবোর ভ� ফলোফল অিকে ি ্রদত পোরভছ তোর িি্ আভম গভবকেত, ভ�মি: রুিদ�ল্ট অ্োদ�ভিউর 
স্োদর্কে এ্টি িতুি চুভতি, িতুি সু্ল এবং সর্োভর সু্দল আরও ভবভশ আসদির ব্বস্ো, ভবতিসহ অসুস্তো 
িভিত ছুটি, র্োভমদয় তলেোভশ (টেপ এন্ড ভরিস্) ্রোর িীভতদত সংস্োর ্রো, ্ভমউভিটির স্োর ভখলোর 
মোঠগুভলর পুি সংস্োর ্রো, ভ�ৌি ্মথী পোচোর ভবআইভি ্রো, স্োস্্ পভরদষবো পোবোর সুদ�োদগর ভবস্োর, 
কু্ষদ্র ব্বসোয় সমর্কেি েোি, ্দরোিো প্োিো ভিমকেোণ ্রো, ৮২ তম সড়দ্র রোষ্ট্রীয় ব্বসোয় উন্নয়ি ভিলোয় 
ব্বসোর ভবস্োর ও উন্নভত রটোদিো, পয়ঃপ্ণোলী ভর্দ্ আবিকে িো তুদল ভফলোর ক্ষমতোর ভদ্গুণ বৃভদ্, 
্ভমউভিটির িি্ িতুি িতুি অর্কেোগম ও সম্পে আগমদির ব্বস্ো ্রো।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।

  www.julissaferreras.org

স্োনীয় প্োর্থীরো

ভসটি কোউভসিল ভেম্বোে
» কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 21 » কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 23 » কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 25

িভুলসো ভফদররোস (Julissa Ferreras) (D) মো ক্ে  এস. ওদয়ভপ্ি (Mark S. Weprin) (D)
ভিোদসফ আর. ্োঙ্কোিোি (Joseph R. Concannon) (REF)*

ি্োভিদয়ল ড্রম (Daniel Dromm) (D, WF)

» কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 22 » কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 24
্টেো ্টেোিটিিোইিস (Costa Constantinides) (D, WF)
ি্োভিদয়ল ভপ. ভপটোরসি (Daniel P. Peterson) (R)
ি্োভিদয়ল এম. ভি ভটেফোদিো (Danielle M. De Stefano) (C, I)
ভলি সোপকে (Lynne Serpe) (G)
ভিভর ্্োি (Jerry Kann) (P)

রভর আই. ল্োন্সম্োি (Rory I. Lancman) (D, WF) 
অ্োদল্িোন্ডোর ভব্শদটইি (Alexander Blishteyn) (R, C)
মভুিব রহমোি (Mujib Rahman) (FV)

্টেো ্টেোিটিিোইিস (Costa Constantinides)

২২তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (D, WF)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভিদমোক্্োটি্

বত্েোন ভপশো: ভিপুটি ভচফ অফ টেোফ, NYC ্োউভন্সল

পব্ূবতথী ভপশো: NYC ্োউভন্সদলর ভলভিসদলটি� ভিদর্র; KB টয় ভটেোর-এর 
ভটেোর ম্োদিিোর, কুইন্স ্দলদির অ্োিিোং্ ভল্চোরোর

ভশ�োগত ভযোগ্তো: PS ৮৪, PS ১২২, এবং রিোয়োন্ট হোই সু্ল ভর্দ্ গ্্োিদুয়শি ্দরদছি। কুইন্স 
্দলি ভর্দ্ ্োম লি গ্্োিদুয়শি ্দরদছি এবং ল-এর ভিভগ্ ভপদয়দছি ্োদিকে োদিো ল সু্ল ভর্দ্।

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: ভিোদমোক্্োটি্ ভিসভ্্ ভলিোর, ইউিোইদটি ্ভমউভিটি ভসভ�্ অ্োদসোভসদয়শি, 
আসগোটো অ্োদসোভসদয়শোি, লঙ আইল্োন্ড ভসটি অ্োলোদয়ন্স

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: NYC ্োউভন্সদলর ভলভিসদলটি� ভিদর্র

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 22-এে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
পভচিম কুইন্সদ্ উন্নত ও ভিরোপে বোিোদিোর িি্ আমোদেরদ্ এ্সোদর্ ্োি ্রদত হদব। তোর মোদি ভিরোপে 
্ভমউভিটি ্রোর িি্ আরও পুভলশ অভফসোর এবং েম্ল ্মথী ভিদয়োগ ্রদত হদব এবং মোউন্ট ভসিোই 
হোসপোতোলদ্ সম্প্রসোরণ ্দর উন্নত স্োস্্ ভসবো প্েোদির ব্বসো ্রো। সর্োরী সু্দলর অভতভরতি ভ�ড় ্মোদিো 
এবং গিপভরবহদির সংখ্ো বোড়োদিো। আপিোদের ভসটি ্োউভন্সদলর সেস্ ভহসোদব আভম প্ভতভেি পভচিম কুইদন্সর 
িিসোধোরদণর িি্ লড়োই ্রব।

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
এ্িি ভপতো ভহসোদব, আভম আমোদের ্ভমউভিটির পভরদবশ উন্নত ্রোর ্র্ো �োভব। আভম ভচষ্টো ্রব 
ভিোংরো পোওয়োর প্োন্টগুভলর বোয়ু েষূণ হ্োস ্রদত এবং হোইদড্রোরি্োভ্ং ভর্দ্ আমোদের খোবোর পোভি সংরক্ষণ 
্রদত। পভচিম কুইদন্সর সবিু স্োিগুদলোর আরও উন্নভত ও সম্প্রসোরদণর িি্ আভম ্োি ্রব �োব।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
আভম এই এলো্োদতই বড় হদয়ভছ, এবং এর প্ভতটি অংদশ আমোর িীবদির ভবভ�ন্ন রটিো িভড়দয় রদয়দছ। 
এখি আভম ভিদির পভরবোর ভিদয় এখোদি রদয়ভছ, আভম এই ভিইবোরহুিদ্ ভসটির মদধ্ ভ�ষ্ট এলো্ো ভহসোদব 
ভিভচিত ্রদত চোই। এ্িি ভিলো স্দরর ভিতো ভহসোদব, আভম গ্্োন্ড এভ�ভিউ ভপোটে অভফসদ্ রক্ষো ্রদত 
সোহো�্ ্দরভছ, �োি চলোচদলর ভিরোপত্ো উন্নভত ্দরভছ এবং মলূ্বোি সু্ল ও ভশক্ষোব্বস্োদ্ সুরভক্ষত ্দরভছ। 
UCCA-র সেস্ ভহসোদব, আভম ্োি ্দরভছ েোভয়ত্বশীল উন্নয়দির িি্ এবং আমোদের পভরদবশ ও উন্নত 
িীভব্োদ্ সুরভক্ষত রোখদত। ভসটির ্োউভন্সল ্মথী ভহসোদব আভম আইিস�োয় বোয়ূ েষূণ ভিদরোধ আইি পোশ 
্ভরদয়ভছ, �োদত বোযু় েষূণ ্মোদিো �োয় এবং আমোদের খোবোর পোভির মোি উন্নত ্রো �োয়। আপিোদের ভসটি 
্োউভন্সল সেস্ ভহসোদব, আমোর ভসই অভ�জ্তো ও প্মোভণত ভিতৃত্বগুণ আদছ �োদত আভম প্ভতভেিই উন্নত ও 
ভিরোপে ্ভমউভিটির িি্ সংগ্োম ্রদত পোভর।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।

  www.votecosta.com  |    costaforastoria  |    votecosta

ব্োলট ভপ্দস পোঠোদিো সময় চূড়োন্ত হয়ভি। ভপ্দস �োবোর পর হয়দতো ভ্ছুর প্োর্থীদের িোম বোে ভেয়ো হদত পোদর এবং প্োর্থীদের িোম উপদরোতি তোভল্ো ভর্দ্ ভ�ন্ন ক্মোিুসোদর প্্োশ ্রো হদব। 

*  প্োর্থীরো এই মভুদ্রত ভ�োটোর গোইদি অন্ত�ুকে তি ্রোর িি্ তোঁদের সমূ্পণকে প্ফোইল প্েোি ্দরি িোই, ভ্ন্তু অিলোইি গোইদির তোঁরো সোমোভি্ ভমভিয়ো ভলঙ্ক এবং ওদয়বসোইি তর্্ ভেদয়দছি; www.nyccfb.info/voterguide-এ ভেখুি।
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িভুলসো ভফদররোস (Julissa Ferreras) (D) মো ক্ে  এস. ওদয়ভপ্ি (Mark S. Weprin) (D)

ভিোদসফ আর. ্োঙ্কোিোি (Joseph R. Concannon) (REF)*
ি্োভিদয়ল ড্রম (Daniel Dromm) (D, WF)

» কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 22 » কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 24
্টেো ্টেোিটিিোইিস (Costa Constantinides) (D, WF)
ি্োভিদয়ল ভপ. ভপটোরসি (Daniel P. Peterson) (R)
ি্োভিদয়ল এম. ভি ভটেফোদিো (Danielle M. De Stefano) (C, I)
ভলি সোপকে (Lynne Serpe) (G)
ভিভর ্্োি (Jerry Kann) (P)

রভর আই. ল্োন্সম্োি (Rory I. Lancman) (D, WF) 
অ্োদল্িোন্ডোর ভব্শদটইি (Alexander Blishteyn) (R, C)
মভুিব রহমোি (Mujib Rahman) (FV)

ি্োভিদয়ল ভপ. ভপটোরসি (Daniel P. Peterson)

২২তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (R)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভরপোবভল্োি

বত্েোন ভপশো: টোইমস ইকুইটিস, ইি্দপকেোদরশদির অধীদি ভরয়্োল এদটেট ভলি 
এিভমভিদ্রিটর।

পব্ূবতথী ভপশো: PVC/ST ভত আবোভস্ এবং বোভণভি্্ ভহসোবরক্ষ্, TVT ভর্িকে স্-এ ভমইল অিকে োর এবং 
প্ত্ক্ষ ভবপণি, ক্সওয়ো্স টি.ভ�. (NYC TV-র পূবকেবতথী িোম)-ভত ১৯৯২ সোদলর গণতোভন্ত্র্ িোতীয় 
সদম্মলি উপলদক্ষ অিভুষ্ত ভপ্োগ্োমগুভলদত ভশক্ষোিভবস, খুচরো ও খোবোর পভরদষবো।

ভশ�োগত ভযোগ্তো: অ্োদসোভসদয়টস ভিগ্ী, কুইিস বু্ দরো ্ভমউভিটি ্দলি, ভরভিদয়ো/টি.ভ�. রিি্োভটেং 
সোটিকে ভফদ্ট, ভসন্টোর ফর ে্ো ভমভিয়ো আটকে স

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: কুইিস ভরপোবভল্োি পোটিকে , অ্োদটেোভরয়োর রিোং্ ভ্িো ভরপোবভল্োি ক্োব, ভিউ 
ইয় ক্ে  ইয়োং ভরপোবভল্োি ক্োব। 

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: ভিই

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 22-এে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
অ্োদটেোভরয়ো এবং সমস্ ভিউ ইয়দ ক্ে র ভক্ষদত্র িিসোধোরদণর ভিরোপত্োর ভবষয়টো সবদচদয় বদড়ো ভবষয় হদয়ই 
আদছ। ্োউভন্সল সেস্ ভহসোদব আভম িিসোধোরদণর ভিরোপত্োর ভবষয়দ্ এ্ িম্বর উদদ্দগর ্োরণ ভহসোদব 
তুদল ধরব, ্োরণ এটো আমরো ভ�খোদি র্োভ্, ভ��োদব র্োভ্, আমোদের ব্বসো এবং িিসমোগদমর 
স্োিগুভলদ্ এবং প্ভতভেদির িীবিধোরদণর মোি সম্পভ ক্ে ত সমস্োদ্ প্�োভবত ্দর। 

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
অি্োি্ ভ� সব সমস্ো আমোদ্ উভদ্গ্ন ্দর ভসগুভল হল িীবি ধোরদণর মোি সংক্োন্ত ভবষয়সমহূ, পো ক্ে  
ও িিসমোগদমর িি্ উন্তুি স্োিসমহূ, �োিবোহদির ভবভ�ন্ন ধরণ এবং গণপভরবহদির ভবষয়সমহূ, মোউন্ট 
ভসিোই হোসপোতোল এবং তোর প্স্োভবত সম্প্রসোরণ, ভ� সব ভিয়ম ও ্র স্োিীয় ব্বসোর ক্ষভত ্দর, 
অঞ্চল �োগো�োভগ এবং বোভড় ্রোর মত িোয়গো পোওয়ো সংক্োন্ত সমস্োসমহূ, ভশক্ষো, আপে্োলীি প্স্তুভত 
এবং অবশ্ই আমোদের ভসটির বতকে মোি ্র ্োঠোদমো এবং সর্োভর এদিভন্সগুভলর অপ্দয়োিিীয় বৃভদ্।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
েটুি ্োরণ: আভম ভ্োি ভপশোেোর রোিিীভতভবে িই এবং আভম ভ্োি আইিিীবী িই। আভম এ্িি বভহরোগত। 
আভম বরং অদি্টো সোধোরণ ভ�োটেোতোদের মতই �োরো এমি সব সমস্ো ভিদয় উভদ্গ্ন হদয় পদড় �ো আমোদ্ 
তেিভদেি ভ�ভত্দত ক্ষভতগ্স্ ্দর। আভম আমোর ্ঠিি আভর্কে্ সমদয়র মদধ্ ভেদয় ভগভছ এবং ব্ভতিগত �োদব 
ভিদির সু্দলর খরচ চোভলদয় এদসভছ ভষোল বছর বয়স ভর্দ্। আভম বভুে ভ� আমরো ভ� অর্কে ভিদয় িোড়োচোড়ো 
্ভর ভসসব হল আপিোদের টো্ো, আমোদের ভিদিদের িয় ভ� ভ�মি খুভশ তোই ্রব, তোই প্ভতটি প্দচষ্টো 
এমি হদত হদব ভ�ি এটো ভিভচিত ্রো �োয় ভসটো স্ছে �োদব ্ভমউভিটির মতোমত ভিদয় এবং সদচতি ্দর 
্রো হদছে।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।
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ি্োভিদয়ল এম. ভি ভটেফোদিো (Danielle M. De Stefano)

২২তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (C, I)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: স্তন্ত্র

বত্েোন ভপশো: মিভসভিয়র ম্ো্ক্্োভন্স ভমদমোভরয়োল হোই সু্ল, এ�হোটেকে -এ 
ভহি �ভলবল ভ্োচ।

পব্ূবতথী ভপশো: ভসন্ট িন্স ভপ্প্োদরটভর হোই সু্ল, অ্োদটেোভরয়ো-ভত �ভলবল ও সফটবল ভ্োচ। ভ্োভচং ও 
টুেদিন্ট অ্োর্ভলটদের প্ভশক্ষদণর আদগ ভতভি ভিউ ইয় ক্ে  ভমটস এন্টোরদটভিদমন্ট ভিভ�শি-এ ্োি ্রদতি।

ভশ�োগত ভযোগ্তো: ভসন্ট রিোভন্সস ্দলি, BS ভবিদিস ম্োদিিদমন্ট, ভসন্ট িিস ভপ্প্োদরটভর হোই সু্ল, 
ভিউ ইয় ক্ে  ভটেট ভরদিন্টস ভিদপ্োমো

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: ্্োর্ভল্ ইউর্ অগকেোিোইদিশি, টুেদিন্ট ভলিোরভশপ টিম

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: ্ভমউভিটি-ভত ভস্ছেোদসব্ ভহসোদব ২০ বছর ্োি ্দরভছ।

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 22-এে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
ভিভ্রি্ ২২-এ িিসোধোরদণর ভিরোপত্ো সবসমদয়ই অগ্োভধ্োর ভপদয় এদসদছ এবং �োর ভ্োি পভরবতকে ি হদব 
িো। আমোদের ভশশুদের ভিরোপে রোখদত হদব, আমোর মদত ভবদশষ ্দর ভশশুদের সু্দল �োওয়ো ও আসোর 
পদর্, ্োরণ আমোর ভিদিরও ভতিটি সন্তোি আদছ। ্ভমউভিটির প্দয়োিি ভিরোপে সড়্ ও উন্নত িীবদি 
ইসু্গুদলোর সমোধোি হওয়ো। 

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
আভম আমোর ্ভমউভিটির ভসবো ্রব বদৃ্দের িি্ সোদধ্র মদধ্ আবোসদির সুদ�োগ বোভড়দয়, আমোদের 
এলো্োয় ওয়ো ক্ে -টেোভি ভপ্োগ্োদম উৎসোহ ভেদয় এবং ভসটির অপচয় ভরোধ ্দর বোভড়র মোভল্দের উপর 
ভর্দ্ ট্োক্স হ্োস ্রো।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
এ্িি চতুর্কে প্িদন্র অ্োদটেোভরয়োি ভহসোদব আভম িোভি আমোদের ্ভমউভিটির িি্ ভ্োিটির প্দয়োিি আর 
ভ্োিটো প্দয়োিি িয়। আভম আমোর ভিবোরহুি ও তোর তবভচত্রময় বোভসদেোদের িি্ খুবই গভবকেত। আমোদের 
বোভড় সুদের, ভিরোপে ও সমদৃ্শোলী রোখোর িি্ আভম সবসমদয় লড়োই ্দর �োব। আভম আমোর িীবদির 
২০ বছদররও ভবভশ সময় ভিদবভেত ্দরভছ অ্োদটেোভরয়ো, লং আইল্োন্ড ও ি্ো্সি হোইটস-এর �ুব্দের উন্নভত 
্রদত। আভম ভস্ছেোদসবীর ভহসোদব মোদে মোদে প্ভত সপ্তোদহ অদি্ রন্টো ব্য় ্দরভছ, �ো পূণকে ্োলীি চো্ভরর 
ভর্দ্ও ভবভশ। আপিোদের ্োউভন্সল সেস্ ভহসোদব, আমোর লক্ষ্ হল সর্োরী পদে ্োি ্দর আমোর ভিিস্ 
এলো্োদ্ আরও ভবভশ সহোয়তো ্রো। ভিবকেোচদি অংশগ্হণ ্রোর ভসদ্োন্তটি আমোর �োদলোবোসোর ্ভমউভিটির 
প্ভত েোয়বদ্তোদ্ই প্ভতফভলত ্রদছ। ভিভ্রি্ ২২-ভ্ ভসবো ্রোর সুদ�োগ, আমোর ্োদছ সবদচদয় বড় 
সম্মোদি ভবষয় হদব।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।
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ভলি সোপকে (Lynne Serpe)

২২তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (G)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: গ্ীি পোটিকে

বত্েোন ভপশো: কুইন্স লোইদরিভরদত ভগ্ভিং লোইদরিভরি ্িসোলদটন্ট

পব্ূবতথী ভপশো: ইদল্শোি অ্োিভমভিদ্রিটর; ভিউ আদমভর্োি ফোউদন্ডশোি-এ 
রোিনিভত্ সংস্োর ভপ্োগ্োম-এ ভিপুটি ভিদর্র

ভশ�োগত ভযোগ্তো: সর্োর ভবষদয় ব্োদচলোসকে ভিভগ্, িোটকে মোউর্ ্দলি ভর্দ্

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: টু ভ্ো�স ্ভমউভিটি গোদিকে ি, ্োন্সদপোদটকে শোি অলটোদিকেটি�স কুইন্স ্ভমটি, 
অ্োদটেোভরয়ো পো ক্ে  অ্োলোদয়ন্স 

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: প্দ�োি্ িয়

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 22-এে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
ভট্সই উন্নয়ি উন্নত ওয়োটোর রিন্ট অ্োদক্সস খুবই �োদলো, ভ্ন্তু আমোদের ভ্ছু ভশদল্পর এলো্ো ধদর রোখো 
উভচত এবং ভগ্ি ম্োিফু্ো্চোভরং ্োদির িি্ ভবভিদয়োগ ্রো উভচত। ইষ্ট িেীর ধোদর িতুি েদুটো প্্দল্পর 
্োি ১১০০০ িতুি বোসস্োি সৃভষ্ট ্রদব। এই প্্ল্পগুভল আমোদের সু্দলগুদলোয় অভতভরতি ভ�ড়, হোসপোতোল 
সমহূ, �োতোয়োত ব্বস্ো, পয়ভিষ্োসি এবং ভবেু্ ত ব্বস্োর সমস্োগুভলদ্ উদলেখ ্রদত হদব। এ্টি বহুমখুী 
-্োদির, ্দয়্-প্িদন্র ্ভমউভিটি ভসন্টোর সবোর প্দয়োিিীয় ভশক্ষো এবং ভবদিোেদির সুদ�োগ ভেদব। 

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন? 
হোঁপোভি, িোয়ভবটিস এবং ভমোটো হদয় �োওয়ো ভবদড়ই চদলদছ, এবং আমোদের ভসটি এখিও হোভরদ্ি স্োভন্ডর 
প্�োব ্োটিদয় উঠদত পোদরভি। আমোদের স্োস্্্র খোওয়োর ব্বস্ো ভিভচিত ্রদত হদব এবং বোস এবং 
সোইদ্দলর ভিটওয়ো ক্ে  বোড়োদত হদব। খোভল িোয়গোয় ভরি গোদিকে ি ্রদল েড়-বভৃষ্টর িল িমোর সমস্ো 
ভর্দ্ রক্ষো পোওয়ো �োদব এবং সবিু িোয়গোও বভৃদ্ পোদব। আমোদের ভবভল্ডংগুভলর এিোভিকে  এভফভশদয়ভন্স 
বোড়োদল আমরো আরও সঞ্চয় ্রদত পোরব, এলো্োর বোতোদসর মোি বোড়দব এবং �োদলো ভগ্ি ্োি সৃভষ্ট 
হদব, ফদল �ো আর ভবদেশ ভর্দ্ ্রোদত হদব িো। 
গ্ন্োগোর, ভসভিয়র ভসন্টোর, এবং আফটোর সু্ল ভপ্োগ্োমগুভল �র্ো�র্�োদব অর্কে ভেদয় চোলোদত হদব, এবং 
আমোদের পো ক্ে গুভলর ভিধকেোভরত রোিস্ আদয়র খুব প্দয়োিি। ভরসোইদ্ল ্রো বোড়োদিো, পুিবকে্বহোর এবং 
্মদপোভটেং ভপ্োগ্োম অদি্ অর্কে বোঁচোদত সোহো�্ ্রদব। সবদশদষ, আমোদের ভিদিদের ইদল্শি ব্বস্ো 
উন্নত ্রো ের্োর, �োদত অংশগ্হদণর বোধোগুভল অভতক্ম ্রো �োয়।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
আভম এ্িি স্োধীি ্ভমউভিটি সংগঠ্, �োর প্শোসদির ্োি ্রোর অভ�জ্তো রদয়দছ। আভম পভরছন্ন, 
সবিু ভিবোরহুদির এবং কু্ষদ্র ব্বসোদয়র উন্নত ্রোর িি্ ্োি ্রব।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।
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ভিভর ্্োি (Jerry Kann)

২২তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (P)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: পপুভলটে

বত্েোন ভপশো: �ফভরিোর/্ভপ এভিটর (স্োধীি ্ন্ট্ো্র) কুভরয়োর 
(র্োন্ডোরবল কুভরয়োর ভসদটেমস) টুভরটে ভগ্টোর (অ্োলোদয়ন্স ফর িোউি-
টোউি ভিউ ইয় ক্ে )

পব্ূবতথী ভপশো: এিভমি অ্োভসটে (ভচদ�িস এইি ভসোসোইটি)

ভশ�োগত ভযোগ্তো: ইংদরিী সোভহদত্ – BA ভক্�ল্োন্ড ভটেট ইউভি�োভসকেটি ভক্�ল্োন্ড, ওহোয়ও ভিদসঃ 
১৯৮৫ M.A পরীক্ষোর্থী ও টিভচং অ্োভসটে, ইংদরিী সোভহত্, ভ্স ওদয়টেোিকে ভরিো�কে  ইউভি�োভসকেটি, 
ভক্�ল্োন্ড, ওহোয়ও ১৯৮৬-৮৭

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: অকুপোই অ্োদটেোভরয়ো/LIC অকুপোই ওয়োল ভ্রিট (আউটভরচ অ্োন্ড অল্টোদিকেটি� 
ব্োংভ্ং ওয়োভ ক্ে ং �পস)

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: ম্োিহ্োটোদি গ্ীি পোটিকে  অভফদস ভ্িোরোর, ২০০৪ ভর্দ্ 
এখিো প�কেন্ত ভটেট ্ভমটির সেস্, গ্ীি পোটিকে  অফ ভিউ ইয় ক্ে  ভটেট

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 22-এে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
বতকে মোদি ভিউ ইয় ক্ে  ভসটির খুব বড় সমস্ো হল, খুব ধিী মোিষুদের এত ক্ষমতো আদছ ভ� তোরো ্ো�কেত 
আইদির ঊদধকে উদঠ ভগদছ। এটি গণতদন্ত্রর িি্ এ্টি ভবপ�কেয় এবং এই সম্পদ ক্ে  আমোদের ভ্ছু ্রো উভচত। ে ু
বছর আদগ ২০০৯ সোদল, ভময়র প্োর্থী মোইদ্ল �মবোদগকের ভবরুদদ্ আভম অভ�দ�োগ েোদয়র ্ভর। ভেখো ভগদছ 
ভ�, ২০০৯ সোদল অদ্োবদর, ভময়র ভিবকেোচদির সমদয় এ্ভেদির ভিবকেোচিী ্ো�কেক্দম ভতভি ১.২ ভমভলয়ি িলোদরর 
এ্টি ব্দয়র প্ভতদবেি েোভখল ্রদত ব্র্কে হদয়দছি। ্্োদম্পইি ফোইিোন্স অ্োদ্ আদছ ভ�, ভিবকেোচদির আদগ 
এই ব্দয়র ভরদপোটকে  ভেদত ব্র্কেতোর ফদল আইি লভ�ত হয়। গত বছর, ্্োদম্পইি ফোইি্োন্স ভবোদিকে র চোর 
সেদস্র এ্িি, এই অভ�দ�োগটির তেন্ত অব্োহত রোখোর পদক্ষ ভ�োট ভেি। এটি শুধুমোত্র এ্টি উেোহরণ 
ভ�খোদি ভিবকেোভচত প্ভতভিভধরো প্্োদশ্ আইি�ঙ্গ ্দর, পোর ভপদয় �োদছেি। আভম �ভে ভিবকেোভচত হই তদব আমোর 
ক্ষমতোমদতো সব ভ্ছু ্রব �োদত ওই অি্োয় ভরোধ ্দর সবভ্ছুর পভরবতকে ি ্রো �োয়। 

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
আভম ্ভমউভিটি ভসফটি অ্ো্-এর চোরটি ভবল সমর্কেি ্ভর। পুভলশ অভফসোরদের সদদেহ�োিিদের আট্ 
এবং তলেোভশ প্দয়োিি, �খি তোদের ভবশ্োস ্রোর সম্োব্ ্োরণ র্ো্দব ভ�, এ্টি অপরোধ সংগঠিত 
হদয়দছ। ভ্ন্তু বতকে মোদি টেপ এন্ড ভরিস্ িীভত ভি�-আদয়র ভিবোরহুদির ভিউ ইয় ক্ে বোসীর িি্ ব্বহৃত 
হদছে মলূত বণকেবোেী ও তবষম্মলূ্�োদব এবং এটি অবশ্ই বধি ্রদত হদব। আভম েীরকেভেি ধদর আমোদের 
্ভমউভিটি ভবোদিকে র সেস্দের িি্ ভিবকেোচি এবং ভরন্ট গোইিলোইন্স ভবোিকে -এ �োড়োদটদের প্ভতভিভধ সংখ্ো 
বভৃদ্ ্রদত েোবী িোভিদয় এদসভছ।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
এই ভসটির ভবরোট পভরবতকে ি প্দয়োিি। এই ভসটির অদি্ ভবভশ গণতোভন্ত্র্ হওয়ো প্দয়োিি। অি্ প্োর্থীর 
ভর্দ্ আভম এই ভক্ষদত্র আরও অদি্ ভবভশ ্রদত পোভর।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।

মো ক্ে  এস. ওদয়ভপ্ি (Mark S. Weprin)

২৩তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (D)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভিদমোদক্টি্

বত্েোন ভপশো: ২৩তম ভিভ্রি্-এর ভসটি ্োউভন্সদলর সেস্

পব্ূবতথী ভপশো: ২৪তম ভিভ্রি্-এর অ্োদসম্বভল সেস্

ভশ�োগত ভযোগ্তো: SUNY আলবোভি ভর্দ্ ্ভমউভিদ্শিস ভিগ্ী, ব্রু্ভলি ল সু্ল ভর্দ্ আইদির ভিগ্ী

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: এভলির রুিদ�ল্ট ক্োদবর ভিভ্রি্ ভিতৃত্ব

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: সংখ্োগভরষ্দের সদম্মলদি প্োতিি সম্পোে্, ভিউ ইয় ক্ে  
ভটেট অ্োদসম্বভলর সেস্, এ.ভি. 24এর ভিভ্রি্ ভিতৃত্ব

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 23-এে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
আমোর সদবকেোচ্চ অগ্ভধ্োরগুদলোর মদধ্ আদছ ভিউইয় ক্ে  ভসটির সব বোচ্চোদের িি্ উন্নত-মোদির ভশক্ষো এবং 
এটো ভিভচিত ্রো ভ�ি ভশক্ষো ভব�োদগর মদধ্ অভ��োব্রো তোদের সন্তোিদের ভশক্ষোর সম্পদ ক্ে  আদলোচিোয় 
অন্ত�ুকে তি হি। আমোদের সন্তোিদের ভশক্ষোদ্ মোি ভিধকেোরণ পরীক্ষোর িি্ প্স্তুভত ভিওয়োর মদধ্ সীমোবদ্ 
্রোর বেদল তোদের প্্ৃত ভশক্ষোর ভেদ্ আমোদের মদিোভিদবশ ্রো ের্োর।

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
আমোর মদত অি্োি্ গুরুত্বপূণকে ভবষয়গুভলর মদধ্ আদছ উন্তুি প্শোসি, ভ�খোদি িিসোধোরণ এবং ভিবকেোভচত 
প্ভতভিভধদের মদধ্ মতোমত ভবভিমদয়র সুদ�োগ সৃভষ্ট হদব। আভম ্ভমউভিটি এবং তোর ভিতোদের মদধ্ 
আলোপচোভরতোর ব্বস্ো ্রোর েোভয়ত্ব ভিব। আভম এমি ভ্ছু ্মকেসূভচ চোভলদয় �োব ভ�মি অংশগ্হণমলূ্ 
পদ্ভতদত বোদিট ততভর, ভ�খোদি ্ভমউভিটিদ্ ভসটি বোদিদটর অর্কেোিকুূদল্ ভিওয়ো স্োিীয় পূভঁি খরদচর 
প্্ল্পগুভলদত ভিদিদের পছদে িোভহর ্রদত ভেওয়ো হদব।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
আমোর ১৯ বছদরর ভষ্টট ও স্োিীয় সর্োরী ্োদি আভম ভ� পভরদষবো ভেদয়ভছ তোর িি্ আভম গভবকেত, 
এবং আভম সবকেেোই ভেদশর মদধ্ অি্তম সবদচদয় ভবশী তবভচত্র্ময় এ্টো ভিসভ্দ্র প্ভতভিভধত্ব ্রদত 
ভপদর সম্মোভিত ভবোধ ্দরভছ। আভম আমোর পেদ্ ব্বহোর ্দর ভবভ�ন্ন ্ভমউভিটির মদধ্ েরূত্ব ্মোদিোর 
্োি ্দর �োব এবং ২৩তম ভিসভ্্দ্ ভসটির মদধ্ অি্তম ভ�ষ্ শভতিশোলী ্দর গদড় তুলব।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি িো।
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রভর আই. ল্োন্সম্োি (Rory I. Lancman)

২৪তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (D, WF)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভিদমোক্্োটি্

বত্েোন ভপশো: অ্োটভিকে

পব্ূবতথী ভপশো: ভিউ ইয় ক্ে  ভটেট অ্োদসম্বভলর সেস্, ২০০৭-২০১২ (ভচয়োর, 
ওয়ো ক্ে দপ্স ভসফটি সোব্ভমটি)

ভশ�োগত ভযোগ্তো: কুইন্স পোবভল্ সু্ল; কুইিস ্দলি (BA); ্দলোভম্বয়ো ল সু্ল (JD)

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: কুইন্স ভিউইশ ্ভমউভিটি ্োউভন্সল (ভবোিকে  সেস্); ্োভশং হোইটস ভসভ�্ 
অ্োদসোভসদয়শি (�োইস ভপ্ভসদিন্ট); রি্োদন্ডইস বোর অ্োদসোভসদয়শোি (ভবোিকে  সেস্); NYC ্োয়োল লয়োসকে 
অ্োদসোভসদয়শোি (ভবোিকে  সেস্); ্োউভন্সল অি ফদরি ভরদলশোন্স, ভটেট অ্োন্ড ভলো্োল অভফভশয়োলস 
ইভিভশদয়টি�; ্োউভন্সল অফ ভটেট গ�োিকেদমন্টস (ভফদলো); অউবোিকেদিল স্োর (�দলিটিয়োর ভ্োচ)

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: NYS অ্োদসম্বভল সেস্; ্ভমউভিটি ভবোিকে  ৮, কুইন্স 
(সেস্); কুইন্স হসভপটোল ভসন্টোর ্ভমউভিটি অ্োি�োইসোভর ভবোিকে  (ভচয়োর); ভসভ�ল ভ্োটকে  মিল 
ভক্ইমস আভবকেদ্টোর; ইিফ্োভন্ট অভফসোর, ৪২তম ইিফ্োভন্ট ভিভ�শি

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 24-এে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
্োউভন্সল ভিভ্রি্ ২৪ এবং সমগ্ ভিউ ইয় ক্ে  ভসটির মধ্ভবত্ পভরবোরদের সুরভক্ষত রোখো খুবই গুরুত্বপূণকে 
ভবষয়। এ্টি বোভড় ভ্িো বো �োড়ো ভিদয় র্ো্োর খরচ ভবদড়ই চদলদছ, ্দলদি ভশক্ষোও ক্মশ সোদধ্র বোইদর 
চদল �োদছে এবং সোধোরণ মোিষু ভবরুদদ্ই ভ�ি সব ভ্ছু চলদছ। �খিই আমোদের প্বতিোর প্দয়োিি হদয়দছ, 
অখিই আভম ভছলোম -- এ্িি উভ্ল ভহদসদব, ্ভমউভিটির ভিতো ভহসোদব এবং এ্িি অ্োদসম্বভলম্োি 
ভহসোদবও -- এবং ভসটি ্োউভন্সদলও �োদত প্ভতটি পভরবোরই সোফদল্র িি্ সমোি সুদ�োগ লো� ্রদত পোদর 
তোর িি্ আভম লড়োই চোভলদয় �োব।

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
এ্টি �োদলো ভিবোরহুি ততভর শুরু হয় আমোদের সন্তোিদের িি্ প্ভতটি সু্দল �োদলো মোদির ভশক্ষো ভেদয়। 
্র্োও ভ্ছু গলে আদছ �খি ভিউ ইয় ক্ে  ভসটির পোবভল্ সু্দলর অভধ্োংশ গ্্োিদুয়টদের ্দলদি �োওয়োর 
আদগ সংদশোধিমলূ্ ক্োদসর ের্োর হয় এবং �খি অভ��োব্দের ভবদছ ভিদত হয় তোদের মটকে দগি পভরদশোধ 
্রোর এবং তোদের ধদমকের ভবশ্োদস বিোয় রোখোর মদধ্।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
এই ভসটি এ্টো বড় ধরদির প্ভতকূল অবস্োর সমু্মখীি হদব �খি আগোমী বছদর পুদরো প্শোসিই িতুি 
ভিবকেোভচত হদব -- মোদি এ্িি িতুি ভময়র, ্ম্পদ্োলোর, পোবভল্ অ্োিদ�োদ্ট, এবং প্োয় অদধক্ে  ভসটি 
্োউভন্সল। আমোদের প্দয়োিি অভ�জ্, পরীভক্ষত ভিতো, ভ� আমোদের ্ভমউভিটির িি্ লড়োই ্রদব। আমোর 
সর্োরী পদে ্োি ্রোর পূদবকের অভ�জ্তো এবং ্ৃভতদত্বর ভর্িকে  দ্োরো, আভম িোভি ভ� আভম এই ্োিগুভল 
্রদত পোরব।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।

  www.rorylancman.com  |    rory.lancman  |    RoryLancman  |    www.linkedin.com/pub/rory-lancman/62/6aa/81

সোধোরণ ভিবকেোচি | ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 24

সোধোরণ ভিবকেোচি | ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 23
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অ্োদল্িোন্ডোর ভব্শদটইি (Alexander Blishteyn)

২৪তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (R, C)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভরপোবভল্োি

বত্েোন ভপশো: অ্োটভিকে

পব্ূবতথী ভপশো: আইি প্্োভ্দস ভ�ো্োর আদগ, আভম ্োি ্দরভছ বোরদটন্ডোর, ্ভম্পউটোর ্িসোলদটন্ট, 
্োটেমোর সোভ�কে স ভরদপ্দিদন্টটি�, ফোমকেোভস ফদটো ল্োব ভট্ভিভশয়োি, অ্োভমউিদমন্ট পোদ ক্ে র ভপইন্টবল 
অপোদরটোর, সুপোরমোদ ক্ে ট ্্োভশয়োর এবং ১৪ বছর বয়দস সুপোরমোদ ক্ে ট ভগ্োসোভর ব্োগোর ভহসোদব ্োি 
্দরভছ। এই এত বছর এবং এতগুভল চো্ভরর পদরও আমোর ্োি ্রোর ্ঠিি পভর�ম ও েোয়বদ্তো 
এ্টুও ্দমভি, �ো ভসটি ্োউভন্সদলও বিোয় র্ো্দব।

ভশ�োগত ভযোগ্তো: মোয়োভম ভবশ্ভবে্োলয়, সু্ল অফ ল; ভিউ ইয়টকে  ভটেট ইউভি�োভসকেটি, ভিদিদসো, 
টোউিদসন্ড হ্োভরস হোই সু্ল, রোয়োি JHS, IS ১৪৫ এবং PS ৬৯।

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: কুইন্স ্োউভন্ট বোর অ্োদসোভসদয়শোি

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: N/A

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 24-এে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
আমোদের এমি এ্টি ভশক্ষো ব্বস্ো চোই ভ�টো এই ভিভ্রিদ্র মোিদুষর প্দয়োিিীয়তো পূরণ ্রদব, এবং �ো 
অভ��োব্দের প্েোি ্রদব অদি্গুভল ভব্ল্প ভ�, ভ্োর্োয় তোঁরো তোঁদের সন্তোিদের পড়দত পোঠোদবি। এ্টি 
সমূ্পণকে �োউচোর ব্বস্োর মোধ্দম, অর্বো ভিউ ইয় ক্ে  ভসটির ট্োক্স ভক্ভিট প্েোদির মোধ্দম অভ��োব্রো তোদের 
সন্তোিদের তোদের পছদেমদতো স্ী্ৃত সু্দল পোঠোদত পোরদবি, �োদত সর্োরী সু্দল �োঁরো তোদের সন্তোিদের পড়দত 
পোঠোি তোরো তোদের ট্োদক্সর সমমলূ্ ভপদয় �োি।

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
আমোদের ভসটিদত কু্ষদ্র ব্বসোয়ীদের উপর চোপোদিো ট্োক্স এবং ভবভধর ভবোেো ্মোদত হদব, �োদত তোরো আরও 
্মথী ভিদয়োগ ্দর আমোদের ভব্োরদত্বর হোর ্মোদত পোদর। ভিভ্রি্ ২৪ সহ সোরো ভিউ ইয় ক্ে  আমোদের 
িীবদির মোি, িিগদণর সুরক্ষো এবং ভসভিয়োর পভরদষবো উন্নত ্রদত হদব।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
আমোদ্ �ো “ভ�ষ্ প্োর্থী” ্দর, তো হল আভম এ্িি িোগভর্ প্োর্থী। ভবগত ২৩ বছর ধদর এই এলো্োর 
বোভসদেো, এখোি্োর স্োিীয় সর্োরী সু্দলর ছোত্র, ব্বসোর পৃষ্দপোষ্, এ্িি বোভড়র মোভল্ এবং ভসদটেম্বর 
২০১৩ ভর্দ্ সর্োরী সু্দল পড়ো েইু সন্তোদির অভ��োব্ ভহসোদব এই ভিসভ্্ ও পুদরো ভসটির উন্নয়দি আমোর 
এ্োন্ত ব্ভতিগত স্োর্কে রদয়দছ। এ্িি িোগভর্ প্োর্থী ভহসোদব, পোটিকে র সমর্কেি িো পোওয়োর িি্ বো ভ্োদিো উচ্চ 
পে িো পোওয়োর িি্ এ্টি সো�িো পুরষ্োর বো ভ্োদিো ভ্ছুর আশোয় আভম ভসটি ্োউভন্সদলর ভিবকেোচি ্রভছ 
িো। আভম ভসটি ্োউভন্সদলর ভিবকেোচদি অংশ ভিভছে ্োরণ আমোদের প্দয়োিি আেোরিে ্ভমউভিটির মদধ্ ভর্দ্ 
আেোরিে স্োর্কে এবং ভবশ্োসদ্ প্ভতভিভধত্ব ্রো এ্িি ব্ভতিদ্, ভ� আেোরিে ভিবোরহুদির ্ণ্ঠ ভপৌঁদছ ভেদব 
আেোরিে ভসটির প্শোসদির ্োদছ।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।

  AB4NYC.org  |    AB4NYC  |    AB4NYC

মভুিব রহমোি (Mujib Rahman)

২৪তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (FV)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভিদমোক্্োটি্

বত্েোন ভপশো: স্ভিদয়োভিত

পব্ূবতথী ভপশো: ভশক্ষ্

ভশ�োগত ভযোগ্তো: CUNY গ্্োিদুয়ট

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: অদি্ ভ্ছু উদলেখ ্রোর মত

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: ্ভমউভিটি অ্ো্টিভ�টে এবং সংগঠ্

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 24-এে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
আমোদের পভরবোর এবং মলূ্দবোধদ্ সুরভক্ষত রোখোর িি্ আভম লড়োই ্রব।
ভসটির আবিকে িো ্মোদিো এবং ্র হ্োস ্রো
্মকে সংস্োি সৃভষ্ট ্রো এবং স্োিীয় অর্কেিীভতদ্ চোঙ্গো ্রো
আমোদের বদৃ্ িোগভর্দের সুরভক্ষত রোখো
MTA �োড়ো বভৃদ্র ভবরুদদ্ লড়ব

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
আমোদের পোভরবোভর্ মলূ্দবোধ ও ভবশ্োস �োগ ্দর ভিওয়ো

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
আভম প্ভ্তপদক্ষই সবোর িি্ লড়োই ্ভর 
এবং আভম এ্িি প্মোভণত ্ভমউভিটি অ্ো্টিভ�টে এবং সংগঠ্
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।

  www.rahmanforqueens.com

ি্োভিদয়ল ড্রম (Daniel Dromm)

২৫তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (D, WF)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভিদমোক্্োটি্

বত্েোন ভপশো: ভসটি ্োউভন্সল - ভিভ্রি্ ২৫-এর সেস্

পব্ূবতথী ভপশো: ভিউ ইয় ক্ে  ভসটি সর্োরী সু্ল ভশক্ষ্ – ২৫ বছর ধদর কুইন্স 
এভলদমন্টোভর সু্দল ্মকেরত।

ভশ�োগত ভযোগ্তো: ভবএ- িোিকেোভলিম, ভমভরটে; এমএ - এিুদ্শি, CUNY - ভসটি ্দলি

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: NYC ্োউভন্সল ভপ্োদগ্ভস� ্্োস, 115তম ভপ্ভসঙ্কট ্োউভন্সল

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: ভিদমোক্্োটি্ ভিভ্রি্ ভলিোর, ্ভমউভিটি অগকেোিোইিোর 
এবং মোিবোভধ্োর ্মথী।

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 25-এে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
আবোর ভিবকেোভচত হদল সবদচদয় গুরুত্বপূণকে ভ� ভবষয়টি আভম সমোধোি ্রদত চোইব ভসটি হল সর্োরী ভশক্ষো 
ব্বস্োয় উন্নভত। এ্টি েঢ়ৃ সর্োরী সু্ল ব্বস্ো ক্মবধকেমোি মধ্ভবত্ ভ�ণীর িি্ গুরুত্বপূণকে ভবদশষ ্দর ভিউ 
ইয় ক্ে  ভসটির �ভবষ্ত প্িদন্র িি্। আমোদের সু্লগুভলদ্ উন্নত ্রদত, আমোদের ভিোর ভেদত হদব আমোদের 
িোিো ভসই ভবষয়গুদলোর উপর �ো ্োি ্দর র্োদ্ - ক্োদসর আয়তি ভছোদটো ্রো, সু্দল অভতভরতি ভশক্ষোর্থী 

সংখ্ো ্মোদিো, সু্দল অভ��োব্দের িভড়ত ্রোর িি্ উৎসোভহত ্রো, ভশক্ষ্-ভশভক্ষ্োদের প্ভশক্ষণ বোড়োদিো 
ও তোদের ধদর রোখো এবং প্ভতকূল পভরদবশ ভর্দ্ আসো ভশশুদের প্ধোি সোমোভি্ প্ভতবধি্তো ভমো্োভবলো 
্রোর িি্ েোভরদ্র্ ভবদমোচি ্মকেসূচীর উন্নয়ি ্রো। ভসটি ্োউভন্সদল আমোর প্র্ম সময়্োদল সর্োরী ভশক্ষো 
ব্বস্োদ্ উন্নভত ্রদত ভ� ্োি ্দরভছ, তো এভগদয় ভিদয় �োওয়োর িি্ আভম আবোর ভিবকেোচি ্রভছ।

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
্ভমউভিটি (এলো্ো) সমদূহর প্ভতভিভধত্ব আভম ্ভর - ি্ো্সি হোইটস, এ�হোটেকে  এবং ইটে এ�হোটেকে  - 
ভসখোদি অদি্গুভল ভবভ�ন্ন ও িরুভর প্দয়োিি আদছ। আমোদের ভিবোরহুদির (পোড়োর) সবচদয় ভবভশ প্দয়োিি 
ভখোলো িোয়গো বোড়োদিো, সোদধ্র মদধ্ প্োর্ভম্ স্োস্্ ভসবোর উন্নভত ্রো, �ভম্দের অভধ্োর সুরভক্ষত ্রো, 
এবং বয়স্রো অবসর িীবদি তোদের চোভহেোমত প্দয়োিিীয় ভসবো ও সহদ�োভগতো পোওয়ো ভিভচিত ্রদত হদব।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
ভসটি ্োউভন্সদল আমোর প্র্ম ৪ বছদর, আভম ভখোলো িোয়গো বোড়োদত, অর্কেনিভত্ উন্নভত উৎসোভহত ্রদত, 
পুদরো ্ভমউভিটিদত সর্োরী সু্দল ্দয়্দশো ভসট বোড়োদত, মোিবোভধ্োর ভবষদয় আওয়োি তুলদত ভপদরভছলোম, 
এবং আভম অভ�বোসী ্ভমউভিটির েঢ়ৃ সমর্কে্ ভছলোম। আমোর ভর্িকে  ভর্দ্ ভেখো �োদব ভ� আভম আমোদের 
ভিবোরহুদি (পোড়োয়) এ্িি সভক্য় প্বতিো ভহসোদব ্োি ্দরভছ। আভম িোভি এখিও আমোদের আরও অদি্ 
্োি ্রদত হদব। আভম আশো ্রব ভ� আপিোরো আমোদ্ আরও ৪ বছদরর িি্ সুদ�োগ ভেদবি �োদত আরও 
ভবভশ উন্নভত ও অগ্গভত আপিোদের এদি ভেদত পোভর।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি িো।

  www.danieldromm.com
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ভিমস �্োম রি্োমোর (James Van Bramer)

২৬তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (D, WF)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভিদমোক্্োটি্

বত্েোন ভপশো: ভিউ ইয় ক্ে  ভসটি ্োউভন্সল সেস্, ২৬তম ভিভ্রি্

পব্ূবতথী ভপশো: ভিদর্র অফ এক্সটোিকেোল অ্োদফয়োসকে, কুইন্স পোবভল্ লোইদরিভর

ভশ�োগত ভযোগ্তো: BA, ভসন্ট িন্স ইউভি�োভসকেটি

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: প্দ�োি্ িয়

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: বতকে মোদি ভিউ ইয় ক্ে  ভসটি ্োউভন্সল সেস্ - 
২৬তম ভিভ্রিদ্র।

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 26-এে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
আমোদের ভসটির প্োণ সঞ্চোল্ স্রূ�প ভবভ�ন্ন লোইদরিভর ও সোংসৃ্ভত্ সংগঠিগুভল ভ�ি তোদের প্দ�োিি মদতো 
আভর্কে্ অিেুোি পোয় তো ভিভচিত ্রোর িি্ আভম ্োি ্দর �োব। আফটোর সু্দলর অর্কে ভ�োগোি এবং 
ভসভিয়র ভসন্টোরগুভল ভখোলো রোখোর লদক্ষ আভম সংগ্োম অব্োহত রোখদবো। 

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
আভম উন্নত মলূ্দবোধ প্ভতষ্োর সোদর্ সোদর্ আরও ভবভশ সু্ল ও সোদধ্র মধ্ আরও আবোসি আমোর ্োউভন্সল 
ভিভ্রিদ্ আিোর িি্ ্োি ্দর �োব। 

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
আভম খুবই ্দঠোর পভর�মী এবং ভবশ্োস ্ভর ভ�, ভ্োি ভবষয়ই এত কু্ষদ্রো িয়, �ো আমোর ্ো�কেোলদয় লক্ষ্ 
্রো �োদব িো। আমোর প্র্ম সময়্োদল আমোর অভফস ভর্দ্ ১০,০০০-এর অভধ্ আমোর ভিবকেোচিী এলো্োর 
মোিষুিিদের সোহো�্ ্রো হদয়দছ। আভম ভিবকেোচ্মন্ডলীর পভরদসবোয় ভিদয়োভিত র্ো্ব এবং আমোর ভিবকেোচিী 
এলো্ো ২৬তম ্োউভন্সল ভিভ্রিদ্র িিগদণর িি্ আমোর আন্তভর্ ভসবো প্েোি ্দর �োব।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।

  www.jimmyvanbramer.com  |    jimmyvanbramer  |    jimmyvanbramer
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আই. েোভি্ ভমলোর (I. Daneek Miller)

২৭তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (D, WF)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভিদমোক্্োটি্

বত্েোন ভপশো: অ্োমোলগোদমদটি ্োন্সদপোদটকে শি ইউভিয়ি(ATU) ভলো্োল িং 
১০৫৬-এর ভপ্ভসদিন্ট, �ো MTA ভিউ ইয় ক্ে  ভসটি ্োিভিট-এর কুইন্স বোস 
ভিভ�শদি ্মকেরত ড্রোই�োর ও ভম্োভি্দের প্ভতভিভধত্ব ্দর

পব্ূবতথী ভপশো: ATU ১০৫৬ পভলটি্োল অ্ো্শি ভচয়োর এবং ভর্ভিকে ং ভসদক্টোভর, MTA বোস চোল্

ভশ�োগত ভযোগ্তো: ্দিকেল ইউভি�োভসকেটি-র সু্ল অফ ভলবোর ভরদলশিস, CUNY ্োন্সদপোদটকে শি ভরসোচকে  
ইন্সটিটিউট-এর ভসটি ্দলি ও ি্োশোিোল ভলবোর ্দলি

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: আমোদের পো ক্ে গুভলদ্ আরও উন্নত ্রদত এবং আমোদের ভ্দশোর ও তরুণদের 
ভশক্ষোগত ও সোমোভি্ সুদ�োগ প্েোি ্রদত সোউেোিকে কুইন্স পো ক্ে  অ্োদসোভসদয়শদি ভতভি ্োি ্দরভছদলি; 
রিোেোসকে আিভলভমদটি-এর সহ-প্ভতষ্োতো, ভ�ই সংগঠি অ�োবী পভরবোরদের সহোয়তো ভেদয় র্োদ্; লোইফ 
্্োম্প এবং ইউিোইদটি ব্্ো্ ভমি অফ কুইন্স-এর ভমন্টর; NYC ভমভিল সু্ল ভবসবল ভলগ, �োরো 
ভসটির ব্োপী শত শত তরুণদের সোহো�্ ্রদছ, �ো গত েইু বছদর প্োয় ভদ্গুণ হদয়দছ; গোই আর. 
ব্রুয়োর এবং ইউিোইদটি ফর ভপ্োদগ্স ভিদমোক্্োটি্ ক্োবস; ওয়োভ ক্ে ং ফ্োভমভলি পোটিকে  NYC চ্োটেোর-এর 
এভক্সভ্উটি� ্োউভন্সল

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: ভ্ো-ভচয়োর, MTA ভলবোর ভ্োয়োভলশি �োরো প্ভতভিভধত্ব 
্রদছ ২৯টি ইউভিয়দির এবং ৬০,০০০-র ভবভশ ্মথীদের

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 27-এে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
সর্োরী সু্দলর সোদব্ ছোত্র এবং এ্িি অভ��োব্ �োর সন্তোদিরো NYC-র সর্োরী সু্দল পদড়, েোভি্ 
চোি সর্োরী ভশক্ষো ব্বস্োদ্ উন্নত ্রদত এবং ভশক্ষ্-ভশভক্ষ্োদের আরও ভবভশ ্দর সম্পে ও উপোয় 
ভেদত �োদত তোঁরো আমোদের সন্তোি ও তোদের সন্তোিদের সুভশভক্ষত ্দর তুলদত পোদরি। 

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
NYC-ভ্ �র্োর্কে স্োি ভহসোদব বসবোদসর িি্ গদড় তুলোর লদক্ষ্ েোভি্ লড়োই ্রদবি ভ�খোদি স্ল 
পভরবোর মোি সম্মত সর্োভর সু্দলর সুভবধো ভ�োগ ্রদব, �োল ভবতদি চোকুভরর সুদ�োগ পোদব এবং ভিবকেোভচত 
প্ভতভিভধরো িিসোধোরদণর ্োদছ েোয়বদ্ র্ো্দবি - ধিী অিেুোি প্েোি্োরীদের ্োদছ িয়। স্দলই উন্নত 
�োতোয়োত ব্বস্ো পোদব, ফদল তোরো �োদলো চো্ভরর সুদ�োগ, প্দয়োিিীয় ভশক্ষো ও ভচভ্ৎসো ভসবো পোদব।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
েোভি্ িীবি�র েভক্ষণপূবকে কুইদন্সর পভরবোরগুভলর িি্ সংগ্োম, তোর অভ�জ্তো ও �ভম্ ভিতো ভহসোদব 
তোর ভর্িকে  এবং ্মকেিীভব মোিষুদের সুভবধো ও পভরদষবো ভেওয়োর ভ্োয়োভলশি ততভরর ক্ষমতো তোঁদ্ ভসটি 
্োউভন্সল-এ েভক্ষণপূণকে কুইন্স-এর প্ভতভিভধত্ব ্রোর িি্ ভ�ষ্ প্োর্থী ্দরদছ। ভতভি বোস সোভ�কে দসর পুিস্োপি 
্দরদছি ভবদশষ ্দর Q27 এবং Q42, �োদত বোভসদেোদের ্োদি, সু্ল, ভমভি্্োল অ্োপদয়ন্টদমদন্ট এবং 
অি্োি্ ্োদি ভ�দত সহি হয়; ভতভি এছোড়োও মোভ ক্ে ি �ুতিরোদষ্ট্রর ভ� ভ্োদিো স্োদি ভমউভিভসপোল ্মথীদের 
িি্ প্র্ম চোইল্ড ভ্য়োর ভপ্োগ্োম এবং রোইিোর ও ্োিভিট ওয়ো ক্ে োরদের হোমলো ভর্দ্ রক্ষো ্রোর ব্বস্ো 
্দরদছি।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।
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স্োনীয় প্োর্থীরো

ভসটি কোউভসিল ভেম্বোে
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ভিমস �্োম রি্োমোর (James Van Bramer) (D, WF) রুদবি উইলস (Ruben Wills) (D) এভলিোদবর্ এস. ক্ভল (Elizabeth S. Crowley) (D, WF)

ভমরোইল ভপ. লীদরোয় (Mireille P. Leroy) (U)* ভক্ইগ এি. ্োরুয়োিো (Craig N. Caruana) (R, C)

» কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 27 » কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 29
আই. েোভি্ ভমলোর (I. Daneek Miller) (D†, WF) ্্োদরি ্সদলোউইতি (Karen Koslowitz) (D, WF)
ক্োইি �্োদিল (Clyde Vanel) (D†) িি ভটোদরোি্োশ (Jon Torodash) (CV)
ভসোন্ডো এইচ. পীদিি (Sondra H. Peeden) (I)

ব্োলট ভপ্দস পোঠোদিো সময় চূড়োন্ত হয়ভি। ভপ্দস �োবোর পর হয়দতো ভ্ছুর প্োর্থীদের িোম বোে ভেয়ো হদত পোদর এবং প্োর্থীদের িোম উপদরোতি তোভল্ো ভর্দ্ ভ�ন্ন ক্মোিুসোদর প্্োশ ্রো হদব। 

*  প্োর্থীরো এই মভুদ্রত ভ�োটোর গোইদি অন্ত�ুকে তি ্রোর িি্ তোঁদের সমূ্পণকে প্ফোইল প্েোি ্দরি িোই, ভ্ন্তু অিলোইি গোইদির তোঁরো সোমোভি্ ভমভিয়ো ভলঙ্ক এবং ওদয়বসোইি তর্্ ভেদয়দছি; www.nyccfb.info/voterguide-এ ভেখুি।
†  ভিদমোদক্টি্ প্োইমোরী প্ভতদ্ভ্বিতো ভপ্দসর িি্ খুবই ্োদছ ভছল। হোলিোগোে ফলোফদলর িি্ ভেখুি www.nyccfb.info/voterguide।
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ভসোন্ডো এইচ. পীদিি (Sondra H. Peeden)

২৭তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (I)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভিদমোক্্োটি্

বত্েোন ভপশো: ্িসোলদটন্ট

পব্ূবতথী ভপশো: পীদিি, ভি্বস অ্োন্ড অ্োদসোভসদয়ট-এ ম্োদিভিং ভিদর্র;্োউভন্সল 
অফ সু্ল সুপোর�োইিোসকে অ্োন্ড অ্োিভমভিদ্রিটরস-এ ভিপুটি পভলটি্োল ভিদর্র; 
্োউভন্সল সেস্ ভিভ�ি ওদয়ভপ্ি-এর ভিপুটি চীফ অফ টেোফ; ্োউভন্সল সেস্ র্মোস ভহোয়োইট 
িভুিঃ-এর পভলভস ভিদর্র; ভরদ�রো, ভসদয়রো অ্োন্ড ভ্োং-এ সহ্োরী ্িসোলদটন্ট; আউটভরচ হোউস-এর 
সোবসট্োন্স অ্োভবউস ্োউদন্সলর; ্োউভন্সল সেস্ িযু়োভিতো ওয়োটভ্ন্স-এর ভলভিসদলটি� ভিদর্র

ভশ�োগত ভযোগ্তো: ভমভরমোউন্ট ম্োিহ্োটোি ্দলি; আউটভরচ ভ্ভিং ইন্সটিটিউট

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: আিীবি এভপসদ্োপোভলয়োি; র্োরগুি মোশকেোল ভরগুলোর ভিদমোক্্োটি্ ক্োব-এর 
প্ভতষ্তো সেস্; ভসন্ট ভিমস ে্ ভলস ্ভমউভিটি-এর প্োতিি �োইস ভপ্ভসদিন্ট; লইুস এইচ. ল্োটিমোর 
ইয়ুর্ ্পকে-এর প্ভতষ্তো সেস্, ভবোিকে  অফ ভিদর্রস; আিীবি সেস্ NAACP, িোমোই্ো রিোঞ্চ; 
ইউিোইদটি ফর ভপ্োদগ্স ভিদমোক্্োটি্ ক্োব-এর সেস্

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: সর্োরী পদে আমোর ভ্ভরয়োর শুরু হদয়ভছল ভসভিয়র 
অ্োি�োইিদরর ভরদসপশভিটে ভহসোদব, এবং সব পদেই আভম িিগদণর ভবশ্োসদ্ মলূ্োয়ি ্দরভছ ও গুরুত্ব 
ভেদয় ভেদখভছ। আমোর রোিনিভত্ ভমন্টর িযু়োভিতো ওয়োটভ্ন্স-এর ্োদছ আভম ভশক্ষো ও মোিবতোর ভসবো 
িীভত ভশদখভছ। ্োউভন্সল সেস্ ভহোয়োইট-এর সোদর্ আমরো এ্দত্র িিভিরোপত্ো ও আর্কেনিভত্ উন্নয়ি 
ভিদয় ্োি ্দরভছ, এবং ্োউভন্সল সেস্ ওদয়ভপ্দির সোদর্ ভিবকেোচিী এলো্োয় ভসবো েোদি এবং ভিউ 
ইয় ক্ে  ভসটি বোদিট ভিদয় ্োি ্দরভছ। 

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 27-এে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
আমোদের মদধ্ সবদচদয় অসহোয় অল্প বয়স্দের ও বদৃ্দের সুরভক্ষত ্রদত হদব। এই েইু ভ�ণীর িিগদির 
িি্ র আবোসি সুভিভচিত ্রদত হদব, �দর্ষ্ট প�কেোপ্ত পুভষ্ট ও আভর্ক্ে  স্োয়ীত্ব ভেওয়ো িি্ অবশ্ই আমোদেরদ্ 
িীভত উন্নভত এবং ভপ্োগ্োম ততভর ্রদত হদব। 

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
আমোদের সন্তোিদের সফলতোর িি্ NYC-র ভিপোটকে দমন্ট অফ এিুদ্শি-ভ্ পুিঃভবি্োস ্রো প্দয়োিি �োদত 
আমোদের ভশশুদের সোফল্ ভিভচিত ্রো �োয়। এছোড়োও আমোদের ভশদল্পর ভব্োশ রটোদত হদব �োদত চো্ভরর 
সুদ�োগ বোদড় এবং আমোদের পভর্োঠোদমোও বভৃদ্ পোয়।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
সর্োরী পদে অদি্ ভেি ধদর ্োি ্রোর ্োরদণ ভ্�োদব ভসটি ্োউভন্সল ্োি ্দর ভস সম্পদ ক্ে  আভম 
এ্ ধরদির অন্তেৃকে ভষ্ট লো� ্দরভছ - ভ্�োদব আইি প্ণীত হয়, িীভত ততভর ্রদত হয় এবং বোদিট ্রদত 
হয় �ো আমোর ্ভমউভিটিদ্ ইভতবোচ্�োদব প্�োভবত ্রদব এবং সোমভগ্্ �োদব ভিউ ইয় ক্ে  ভসটিদ্ও। 
আমোর ভবদশষ অভ�জ্তো ও েক্ষতোর ্োরদণ আভম বহুবছর ধদর সর্োরী পদে ্োি ্রভছ, আর আভম 
ভবশ্োস ্ভর ভ�, আি আমরো ভ� সমস্োগুদলোর সমু্মভখি হদয়ভছ তোর সমোধোদির িি্ এমি ভিবকেোভচত 
প্ভতভিভধ প্দয়োিি �োর প্োভতষ্োভি্ জ্োি, িতুি েভৃষ্ট�ঙ্গী এবং অি্দের সোদর্ ্োি ্রোর েক্ষতো 
আদছ। আমোর ভসই েক্ষতোগুদলো আদছ এবং আশো ্ভর আভম আপিোদের ভসবো ্রোর সুদ�োগ পোব।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি িো।

  sondrapeeden.nationbuilder.com  |    SondraPeeden

সোধোরণ ভিবকেোচি | ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 28

রুদবি উইলস (Ruben Wills)

২৮তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (D)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভিদমোদক্টি্

বত্েোন ভপশো: ্োউভন্সল সেস্

পব্ূবতথী ভপশো: কু্ষদ্র ব্বসোর মোভল্ ্িসোলট্োন্ট

ভশ�োগত ভযোগ্তো: সোভল�োি ্মোভশকেয়োল ্দলি ভর্দ্ ভসোশ্োল সোদয়দন্স ভিভগ্, রোষ্ট্রভবজ্োদি �োত্স্দরর 
পড়োশুিো এবং এম্পোয়োর ভটেট ্দলি ভর্দ্ আরবোি �োভিং

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: NAACP, ভক্ভচিয়োি বোসদ্টবল ভলগ ইি্রদপোদরশি, ভিউইয় ক্ে  4 লোইফ ইি্.

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: ভসি শোদলকে হোন্টদলর ভচফ অফ টেোফ, ্োউভন্সল ভমম্বোর 
ভলরয় ্মভরর ভবদশষ সহদ�োগী

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 28-এে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
আমোদের প্বভৃদ্দ্ স্ভবর ্দর ভেবোর এ্টি গুরুত্বপূণকে ্োরণ হল ভট্সই এবং েীরকেদময়োেী অর্কেনিভত্ উন্নয়দির 
ভক্ষদত্র রোটভত। অর্কেনিভত্ উন্নয়দির এই শণূ্তোর প্ভত িির ভরদখ এবং ্োদির সুদ�োগ সৃভষ্টর মোধ্দম আমরো 
ভ� সুভবধোবভল েোি ্রদত পোরব তোর ফলস্রূ�প ভসটির অপরোধ ্দম �োদব এবং িীবি মোদির সোমভগ্্ 
উন্নভত রটদব। 

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
আভম ক্মবধকেমোি সঙ্গবদ্ অপরোধ এবং অনবধ অদস্তর ব্বহোর �ো এই ভসটিদত ক্মশঃই ভবদড় চদলদছ তো বধি 
্রদত উদে্োগ ভিব। অপরোদধর মলূ ভশ্ড়টি আমোদের খুদঁি ভবর ্রদত হদব এবং প্দয়োিিীয় ভসবো প্েোি 
্রদত হদব।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
এই ্ভমউভিটিদত েীরকেভেি বসবোদসর অভ�জ্তো আমোদ্ এই ভবষয়গুভলর প্ভত সংদবেিশীল ্দর তুদলদছ। আভম ২ 
১/২ (আড়োই) বছর ধদর এ্টি ভিবকেোভচত পদে রদয়ভছ ভ�খোদি আমোদের বয়স্দের এবং ভি-ভ্য়োর ভ্্রেগুভলর 
ভবরুদদ্ ভ� ব্য় ্তকে ি ্রো হদয়ভছল তোর ভবরুদদ্ লড়োই ্দর িয়লো� ্দরভছ; আমোর সমস্ স্োিীয় সর্োরী 
সু্লগুভলদত আধুভি্ প্�ুভতিগত উন্নয়দির িি্ লক্ষোভধ্ িলোর ভেদয়ভছ; ভপএস ৩০ এবং আগোষ্ট মোটিকে ি HS 
বদধির ভবরুদদ্ লড়োই চোভলদয়ভছ – PS ৪০ ভখোলো রোখোর লড়োইদয় িয় লো� ্দরভছ। ভ� স্ল অলো�িি্ 
সংস্ো িরুরী ভসবো প্েোি ্দর তোদের িি্ সুভিভচিত তহভবল গঠদির ব্বস্ো ্দরভছ।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।

  www.rubenwills.com

ক্োইি �্োদিল (Clyde Vanel)

২৭তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (D)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভিদমোক্্োটি্

বত্েোন ভপশো: অ্োটভিকে

পব্ূবতথী ভপশো: ভরদস্োরোঁর পভরচোল্, ইন্টোরদিট ভ্ভিং ভ্োং

ভশ�োগত ভযোগ্তো: ভবোটেি ইউভি�োভসকেটি ভর্দ্ িভুরস ি্র; ভটেট ইউভি�োভসকেটি অফ NY ভর্দ্ 
ব্োদচলর অফ সোদয়ন্স

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: ্্োমভরিয়ো হোইটস ভসভ�্ অ্োদসোভসদয়শি, NAACP, ্ো�ো আলফো সোই

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: ভিদমোক্্োটি্ ্োউভন্ট ্ভমটি; ভিদমোক্্োটি্ পোটিকে র 
ইদল্শি অ্োটভিকে

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 27-এে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
ক্োইি ভবশ্োস ্দরি NYC-ভত ্মকেসংস্োি ্রদত হদব এবং ভবদশষ ্দর ভিভ্রি্ ২৭-এর পরবতথী ্োউভন্সল 
সেদস্র এটি সদবকেোচ্চ অগ্োভধ্োর হওয়ো উভচত। প্োয়শই আমোদের প্ভতদবশী এবং বধুিরো চো্ভর হোরোদছি, 
�খি ভিদয়োগ্োরী NYC ভছদড় ভিউ িোভসকে বো ্োদিভ্্দট চদল �োি। ক্োইি ভবোদেি ভ� এ্ভেদ্ ভ�মি 
�োদলো ভবতি ভেি এমি িতুি ভিদয়োগ্োরীদের ভিউ ইয় ক্ে  আিদত আ্ৃষ্ট ্রো খবইু প্দয়োিি, অি্ভেদ্ 
বতকে মোি ভিয়গ্োরীদের ধদর রোখোদো ভতমিই গুরুত্বপূণকে। এছোড়োও ক্োইি কু্ষদ্র ব্বসোর রক্ষ্ ভহদসদব িভড়ত 

আদছি । ভতভি অবগত ভ�, ভসটির অদি্ বোভসদেোই কু্ষদ্র ব্বসোয় ্মকেরত। NYC-ভত কু্ষদ্র ব্বসো পভরচোলিো 
সহি ও লোল ভফতোর ভেৌরোত্ব হ্োদসর িি্ ভতভি ্দঠোর পভর�ম ্রদবি। 

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
গুরুত্বপূণকে সমস্োগুভলর সম্পদ ক্ে  ক্োইি অবগত আদছি, এর মদধ্ আদছ হয়: (১) স্োিীয় সু্লগুভলদ্ আরও 
সম্পে ভেদয় সু্ল বধি হদয় �োওয়ো আটভ্দয় ভশক্ষোয় উন্নভত ্রো, (২) বতকে মোদির টেপ অ্োন্ড ভরিস্ িীভত 
বধি ্দর আপরোধ েমি ও ভিরোপত্ো� উন্নভত রটোদিো, (৩) ট্োক্স সংস্োর ্রো �োদত মধ্ভবত্রো ভ্ছুটো 
ছোড় পোয়, (৪) ভিবোরহুদি বি্ো ভিয়ন্ত্রণ ্রো ও সোদর্ ভ�ড় ্ভমদয় পভরদবদশদর উন্নভত রটোদিো, (৫) 
বোস পভরবহণ ভসবোর উন্নভত ্রো, (৬) স্োস্্ ভসবো লো� ্রো উন্নভত ্রো, এবং (৭) ভফোরদক্োিোর 
সমস্োর সমোধোি ্রো এবং �োদত বোভসদেোরো বোভড়র মোভল্ হদয় উঠদত পোদর ভসই পর্টি সহি ্রো।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
ক্োইি সবদচদয় ভ�োগ্ প্োর্থী ্োরণ ভতভি এমি এ্িি অ্োটভিকে ভ�ভি ্ভমউভিটি ও সু্দলর িি্ বহু বছর 
ধদর লড়োই ্দরদছি ও পরোমশকে ভেদয়দছি। ভর-ভিভ্রিভ্ং প্ভক্য়োর সময় ভতভিই এ্মোত্র প্োর্থী ভ�ভি গত 
ভহমদন্তর সমদয়, ্ভমউভিটির সোদর্ ভিবোরহুিগুভলদ্ এ্ত্র রোখোর িি্ আদদেোলি ্দরভছদলি। ক্োইি 
এছোড়োও এই ভি্রিদ্ এ্টি অভফস চোলোি, ভ�খোদি এ্টি ্ভমউভিটি ভসন্টোর আদছ ও ভসখোদি স্োিীয় 
সংগঠিগুভল ভমভলত হয় এবং ভবভ�ন্ন অিষু্োদির আদয়োিি হয়।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।

  clydevanel.com  |    clyde.vanel
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িি ভটোদরোি্োশ (Jon Torodash)

২৯তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (CV)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: স্তন্ত্র

বত্েোন ভপশো: সফটওয়্োর ইভঞ্ভিয়োর, প্ভশক্ষ্, এবং কু্ষদ্র ব্বসোর মোভল্

পব্ূবতথী ভপশো: প্দ�োি্ িয়

ভশ�োগত ভযোগ্তো: টেোইদ�সোন্ট হোই সু্ল, ভ্ভিটি ্দলি, �্োন্ডোরভবল্ট ইউভি�কে োভসটি, কুইন্স ্দলি

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: triumphofcivicvirtue.org, ভরদগো ফদরটে ভপ্িোরদ�শি ্োউভন্সল, ম্ো্দিোিোল্ড 
পো ক্ে  টুেয়োিকে ভশপ, ্োটিকে স ভরভসদিন্স ভ্োঅপোদরটি�, ফোই ভবটো ্ো�ো

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: ভবভ�ন্ন

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 29-এে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
২৯ ভিভ্রিদ্র অভধ্োংশ িিগণ শভঙ্কত, ভ� আমোদের ভিইবোহুকেদির আ্ষকেিীয় মোদির িীবি�োপি ভ�মি, 
ভিরোপত্ো, �োদলো�োদব রক্ষণোদবক্ষণ ্রো সবিুোভয়ত রোস্ো,প�কেোপ্ত ভ�োগোদ�োগ ব্বস্ো এবং পোভ ক্ে ং ্রোর ব্বস্ো, 
মধ্ভবত্ ভ�ণীর উপদ�োগী আবোসি, �োদলোমোদির সু্ল, এবং ইভতহোদসর সমদৃ্ জ্োি েঁুভ্র মদধ্ আদছ। 
আমোর ইছেো এইস্ল ভবষয়গুভলদত িিগদণর ব্োপ্ সংভলিষ্টতো এবং িোগভর্ সদচতিতো গদড় ভতোলো। 

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
বতকে মোদি ভসটি প্চন্ড আভর্ক্ে  সং্দটর মদুখোমভুখ �ো িিগদণর িীবদির প্ভতটি ভক্ষত্রদ্ প্�োভবত ্রদছ। এটো 
এমি িয় ভ�, আমোদের রোিদস্র রোটভত আদছ। �দর্ছে�োদব �ুল খোদত ব্দয়র ফদল এই অবস্ো সৃভষ্ট হদয়দছ 
এবং এই সং্ট হোসপোতোল, গ্ন্োগোর (লোইদরিভর), বয়স্ ভ্্রে এবং বোদসর রুট বধি হদয় �োওয়োর মদধ্ 
ভেদয় অব্োহত আদছ। ্মকে পভরচোলিোর িি্ অপ�কেোপ্ত অর্কে র্ো্োর িি্ আমোদের পো ক্ে গুভল আি অবদহভলত, 
ভমরোমভতভবহীি রোস্োরোট, পর্রোট অরভক্ষত, এবং সু্লগুভলদত ভশক্ষোর্থীদের অত্ভধ্ �ীড়। আভম ভসটির চুভতি 
ব্বস্োর মদধ্ ভ� েিূথীভত রদয়দছ তো বধি ্রোর মোধ্দম ভ� পভরমোণ অর্কে অপচয় হদতো তো ভরোধ ্দর লক্ষোভধ্ 
িলোর সো�য় ্রব। আমরো ্মকেচঞ্চল ভসটির িি্ ্র প্েোি ্ভর এবং আমরো তো ভর্দ্ই বভঞ্চত হভছে।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
আমোর এই শহদরর সদঙ্গ িোভড়র ভ�োগোদ�োগ আদছ ্োরণ আভম ফদরটে ভহলস-এ িদন্ভছ ও বড় হদয়ভছ, এবং 
এখি আভম ভ্উ গোদিকে দন্স বসবোস ্রভছ। আভম সমূ্পণকে�োদব এ্িি ভিেকেলীয় প্োর্থী, আভম এই লড়োইদয় অংশগ্হণ 
্রভছ ভ্িিো ভ��োদব অবদহলো ্রো হদছে, মোিভস্তোর অ�োব রদয়দছ এবং স্োিীয় রোিিীভতদত েিুথীভতদত 
�দর ভগদছ �োর িি্ স্ভবরতো এদস ভগদছ তোই এ্িি িো এ্িিদ্ এর উদে্োগ ভিদতই হদব। আভম উেোর 
এবং ভিরদপক্ষ সর্োর গঠদির িি্ আমোর ্োি ্রদত উৎসোভহত এবং ভ�দহতু অত্ন্ত চোভহেোশীল এ্টি 
ভবসর্োরী ভক্ষদত্র আভম ্োি ্ভর, তোই েিুথীভত েরূী্রদণ এবং সঠি্ সর্োর গঠদির উদে্োদগ ভ্োি প্দচষ্ো 
গ্হদণ আভম ভ্োি �য় পোই িো। এ্িি প্�ুভতিভবে, এ্িি ভশক্ষ্ ও কু্ষদ্র ব্বসোয়ী ভহসোদব অি্োি্ প্োর্থীদের 
তুলিোয় আভম ভবভ�ন্ন ভবষয়গুভলদ্ ব্োপ্�োদব ভবোেোর িি্ ক্ষমতো আিয়ণ ্রব।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।
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এভলিোদবর্ এস. ক্ভল (Elizabeth S. Crowley)

৩০তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (D, WF)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভিদমোক্্োটি্

বত্েোন ভপশো: ভিউ ইয় ক্ে  ভসটি ্োউভন্সল সেস্, ৩০তম ভিভ্রি্, কুইন্স

পব্ূবতথী ভপশো: ্িসটিকে য়োম ফর ওয়ো ক্ে োর এিুদ্শদির সোদর্ ্োি ্দরভছ �োদত 
কু্ষদ্র ব্বসোগুভলদ্ ৯/১১-র পরও ভখোলো রোখো �োয় এবং চো্ভরর প্ভশক্ষণ ভেদয়ভছ হোিোর হোিোর ভিউ 
ইয় ক্ে বোসীদ্। D.C. িি্ সংরক্ষণ্োরী ভপইন্টোর ভছলোম, ভবভ�ন্ন ্ি্রিো্শি সোইদট ্োি ্দরভছ, ভ�মি 
ভরভিও ভসটি ভমউভি্ হল, ভসন্ট প্োভ্্স ্্োভর্ড্রোল এবং ভসন্টোল ভসিোদগোগ।

ভশ�োগত ভযোগ্তো: ভসটি এবং ভরভিওিোল প্্োভিংদয় এম.এস. - প্্োট ইন্সটিটিউট গ্্োিদুয়ট সু্ল অফ 
আভ ক্ে দট্চোর ভর্দ্; ভরদটেোদরশি-এ ভব.এ. SUNY ফ্োশোি ইন্সটিটিউট অফ ভট্িলভি।

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: D.C. ইন্টোর ি্োশোিোল ইউভিয়ি অফ ভপইন্টোসকে অ্োন্ড অ্োলোদয়ি ভ্িস; 
টিম্টেোিকে  িদয়ন্ট ্োউভন্সল ১৬

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: NYC ্োউভন্সল সেস্; ভিদমোক্্োটি্ ভিসভ্্ ভলেোর, 
৩৮তম অ্োদসম্বভল পোটকে  A

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 30-এে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
ভ্োদিো ্ভমউভিটি ভিরোপত্ো িো ভপদল সমদৃ্ হদত পোদর িো। ফোয়োর অ্োন্ড ভক্ভমিোল িোভটেস ্ভমটি-র ভচয়োর 
ভহসোদব, আভম ফোয়োর ভ্োম্পোভিগুদলো ভখোলো র্ো্োর এবং ভসটির িরুরীর সময় সোড়ো ভেয়োর ভ�োগোদ�োদগর 
লোইিগুভল উন্নত ্রোর িি্ আদদেোলদি ভিতৃত্ব ভেদয়ভছ। ভিউ ইয় ক্ে দ্ ভবদশ্র মদধ্ সবদচদয় ভিরোপে শহদর 
পভরণত ্রোর িি্ আরও ফোয়োরফোইটোর (েম্ল ্মথী), পুভলশ অভফসোর, এবং ্োদর্শি অভফসোদরর 
িি্ আভম এই লড়োই চোভলদয় �োব এবং পরোমশকে ভেব।

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
প্ভতটি ভশক্ষোর্থী প্ো্-ভ্ন্ডোরগোদটকে ি ভর্দ্ �োতদ্োত্র প�কেন্ত সর্োরী ভশক্ষো প্ভতষ্োদি মোি সম্মত ভশক্ষো পোয় 
তো ভিভচিত ্রব। আমোদের বদৃ্ িোগভর্দের িি্ স্োস্্ ভসবো ও ভপ্োগ্োমগুভল রক্ষো ্রদত ভচষ্টো ্রব। 
ভসটির পভর্োঠোদমোদত ভবভিদ�োগ ্রব �োদত আমোদের অর্কেিীভত েঢ়ৃ হয় এবং আমোদের িীবি�োত্রোর মোি 
বভৃদ্ পোয়।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
সোরো িীবি এই ভিভ্রিদ্র বোভসদেো ভহসোদব এবং সর্োরী সু্দল পড়ুয়ো ে’ুটি ভছদলর মো ভহসোদব আভম িোভি 
ভিউ ইয়দ ক্ে র পভরবোরদের ভ্ ভ্ চ্োদলদঞ্র ভমো্োভবলো ্রদত হয়। সর্োরী ও ভবসর্োরী েইু ভক্ষদত্রই ্োি 
্রোর সুবোদে, আমোর ্োদছ ্মকেসংস্োি সৃভষ্টর িি্ এবং ভিউ ইয় ক্ে দ্ শতি ্রোর িি্ ভ� পভরবোদররো 
্োি ্দর তোদের িি্ প্দয়োিিীয় রসে প্েোদির প্োমোভণত ভর্িকে  আদছ।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।

  www.elizabethcrowley.com
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্্োদরি ্সদলোউইতি (Karen Koslowitz)

২৯তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (D, WF)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভি ভমোক্্োটি্

বত্েোন ভপশো: NYC ্োউভন্সল সেস্ ২৯তম ্োউভন্সল ভিভ্রি্

পব্ূবতথী ভপশো: কুইন্স ভিপুটি বদরো ভপ্ভসদিন্ট, NYC ্োউভন্সল সেস্, ভসটি 
্োউভন্সল অ্োনু্ড টেোইি -এর ্ভমউভিটি ভলয়োিঁ ভপ্ভসদিন্ট, ভফশবোখ অ্োন্ড মরু ইদলভ�্োল ্ি্্োভ্ং

ভশ�োগত ভযোগ্তো: ভিমস মিদরো হোই সু্ল

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: ভরফমকেি ভটদম্পল অফ ফদরটে ভহলস, ্ভন্টদিন্টোল ভরগুলোর ভিদমোক্্োটি্ ক্োব

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: NYC ্োউভন্সল সেস্, কুইন্স ভিপুটি বদরো ভপ্ভসদিন্ট, 
ভসটি ্োউভন্সল ্ভমউভিটি ভলয়োিঁ-এর ভপ্ভসদিন্ট

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 29-এে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
২৯তম ্োউভন্সল ভিভ্রিদ্ সবদচদয় গুরুত্বপূণকে সমস্ো হল ভশক্ষোর গুণগতমোি উন্নত ্রো। অভ��োব্ ও 
ভশক্ষ্-ভশভক্ষ্ো আমোদের ভশশুদের সবদচদয় �োল ফলোফল অিকে দি সোহো�্ ্রদত পোদর তো আমোদের ভিভচিত 
্রদত হদব। আভম ভবশ্োস ্ভর ভশশুরোই আমোদের �ভবষ্ত এবং তোদের সোফদল্র িি্ প্দয়োিিীয় সব পন্ো 

ভেদত হদব। গত ২ বছর ধদর চোইল্ড ভ্য়োর ্টগুভল, আফটোর সু্ল ভপ্োগ্োমগুভল এবং লোইদরিভর সোভ�কে স-এর 
উপর বোদিট ্তকে ি �ীষণ�োদব প্�োভবত ্রদছ। আভম, আমোর সহ্মথীদের সোদর্, এই গুভল পুিরুদ্োর ্রদত 
অভবরত লড়োই ্রভছ। 

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
২০ বছদররও ভবভশ সময় ধদর আভম ফুল সোভ�কে স ভসভিয়র ভসন্টোর, খোে্ সরবরোহ ভসবো এবং আমোদের 
বদৃ্-বদৃ্োদের অিেুোি ও সুভবধো ভেদব এমি ভপ্োগ্োম-এর পদক্ষ ভিরন্তর প্চোর চোভলদয় �োভছে। আমোদের বৃদ্ বদৃ্োরো 
আমোদের ্ভমউভিটির এ্টি অভবদছেে্ অংশ এবং সবসমদয়ই তোদের সবদচদয় ভবভশ অগ্োভধ্োর ভেওয়ো উভচত। 
�োদলো ্ভমউভিটির ভচনি হল িিসোধোরদণর ভিরোপত্ো ও �োদলো িীবদির মোি, �ো মোিষুদ্ বোঁচদত ও ্োি ্রদত 
সোহো�্ ্দর। এটি ্তটো গুরুত্বপূণকে তো িোিোর ফদল আভম DOE-র তহভবল পভরদষবো বোভড়দয়ভছ ফদরটে ভহল-এ 
এবং এই মলূ্বোি পভরদষবোগুভলদ্ বোভড়দয় আভম ভরদগো পো ক্ে  এবং ভ্উ গোদিকে ন্স ভিবোরহুি (পোড়োদ্) অন্ত�ুকে তি 
্দরভছ। আভম ভিউ ইয় ক্ে  ভসটির সোদর্ আমোদের ্ভমউভিটির ভটেোর, ভবভল্ডং এবং পভর্োঠোদমোর সোমদি ভর্দ্ 
গ্োভফটি (ভেয়োল ভলখি) মদুছ ভফলদত ্োি ্রভছ।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
আমোর ্ভমউভিটি ও ভিবকেোচিী এলো্োর িিগদির িি্ লড়োই ্রোর আমোর েীরকে ও সফল ভর্িকে  আদছ। 
আমোর ্মক্ে োলীি সমদয় আভম বহু লক্ষ িলোর-এর স্োয়ী প্দি্ আমোদের সু্ল, রোস্ো ও পো ক্ে -এর উন্নভত 
্দরভছ। ইদ্োিভম্ ভিদ�লপদমন্ট ্ভমটি-র ভচয়োর ভহসোদব আমোর লক্ষ্ ভছল ভ�, মধ্ভবত্ পভরবোরগুদলো 
এবং কু্ষদ্র ব্বসো সমহূ আমোদের ভসটির �ভবষ্ৎ গড়োর বড় অংশীেোভরত্ব ভিভচিত ্রো। ২৯তম ভিভ্রিদ্র 
�ো প্দয়োিি তো প্েোি ্রোর গ�ীর জ্োি ও েক্ষতো আমোর আদছ।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।
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ভক্ইগ এি. ্োরুয়োিো (Craig N. Caruana)

৩০তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (R, C)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভরপোবভর্োি

বত্েোন ভপশো: ভিউ ইয় ক্ে  ভসটি ্োউভন্সদলর িি্ প্োর্থী 

পব্ূবতথী ভপশো: Craig ভপন্টোগদি ভর্দ্ তোঁর ্মকে িীবি শুরু ্দরি, ভতভি 
ভিৌবোভহিীর সহ্োরী ভসদক্টোভরর এইি ভহসোদব ্মকেরত ভছদলি। এই ভ�োগ্তোর ্োরদি Craig বোৎসভর্ 
$৫০ ভবভলয়ি বোদিদটর ১০০,০০০ ্মথীদের এ্টি প্ভতষ্োদি ব্বস্োপিোয় সহদ�োভগতো ্দরদছি। এছোড়ো 
Craig ঐভতহোভস্ অিকে দির প্্দল্পও ্োি ্দরদছি, এর মদধ্ উদলেখদ�োগ্ হদলো ইরোদ্ �তোর সোদর্ MRAP 
(মোইি ভরভসদটেন্ট এমু্বশ প্দটদ্ট) বোহি সরবরোহ ্দরভছদলি। সহ্োরী ভসদক্টোভরর সোদর্ ্োি ্রোর 
পর Craig ভিৌবোভহিীর ভগোদয়দেো অভফদস ভগোদয়দেো ভবদশষজ্ ভহসোদব ভ�োগ েোি ্দরভছদলি। ONI-ভত 
্মকেরত র্ো্ো্োলীি সমদয় Craig তোঁর অভ�জ্তোর আদলোদ্ সবকেপ্র্ম ভবইিলোইি মলূ্োয়ি অিদুমোেি 
্দরি। Craig ঊর্কেতি ্মক্ে তকে োদের সোদর্ উপদেশোবভল ও প্ভতদবেি প্ণয়দির িি্ ভস্পসোল এ্ো্ 
এ্োওয়োিকে  অিকে ি ্দরদছি।
ভশ�োগত ভযোগ্তো: ্্োর্ভল্ ইউভি�োভসকেটি ভর্দ্ পভলটিক্স-এ ব্োদচলর ভিগ্ী লো�। আন্তিকে োভত্ সম্প ক্ে  
ভবষদয় ভটক্সোস A & M ইউভি�োভসকেটি ভর্দ্ মোষ্টোর ভিগ্ী অিকে ি ্দরি।
সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: িভুিবোর পো ক্ে  এ্োদসোভসদয়শি, ভগ্দন্ডল ভ্ওয়োভিস ক্োব, িোইটস অফ ্লম্বোস। 
সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: ভিবোরহুি ভবভ�ন্ন সোমোভি্ ও ভসছেোদসবী সংস্ো সমদূহর 
ভবোিকে  সেস্।

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 30-এে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
�ভে ভসটি ্োউভন্সদল ভিবকেোভচত হি, তদব ভক্ইফ ভসটি হদল ৩০ িং ভিসভ্দ্র ভিইবোরহুদির ভবষয়গুদলোর 
অগ্োভধোদরর িি্ লড়োই ্রদবি। ৩০ িং ভিসভ্দ্র ্দরর রোিস্ ভফরত ্তকে ি ্রো হদলও ্র, 
িভরমোিো ও ভফ বধকেি ্রো হদয়দছ। Craig চোটকে োর সু্ল এবং ধমথীয় সু্দলর িি্ ট্োক্স ভক্ভিট সমর্কেি, 
পোভির ভবল ও সম্পভত্ ্র বোড়োদিোর ভবদরোভধতো এবং কু্ষদ্র ব্বসোদয়র িি্ ক্ষভত্র িীভতমোলোর 
ভবোেো হ্োস ্রদবি। ৩০ িং ভিসভ্দ্র এ্টি ্ণ্ঠ ের্োর আর ভসটি হদল প্দয়োিি পভরবতকে ি।

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
Craig পুভলদশর ‘stop and frisk’ প্্ৃয়ো ভবদশষ�োদব সমর্কেি ্রদবি। রোিিীভতভবেরো �ুলদত বদসদছি ভ�, 
ভিউ ইয়দ ক্ে  বসবোস ্রোটো ভ্মি ভছল, �খি িিগণ সোবওদয়দত চড়দত বো টোইম ভস্োয়োদরর মত স্োদি 
ভবড়োদত ভ�দত �য় ্রত। পুভলশদ্ তোঁর ্োদির িি্ ভিদেকে োষ প্মোভিত হবোর আদগই ভেোষী সোবস্্ ্রো ঠি্ 
িয়। এ্িি ্োউভন্সল ভমম্বোর ভহসোদব, অপরোধ েমদি ্ো�ক্ে র পদ্ভতর িি্ Craig ভবদশষ �ূভম্ো রোখদবি। 

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
অভফদস চোর বছর র্ো্োর পর, ্রেোতোর অর্কে ভফরত ভপদত ৫১টির মদধ্ ৩০ িং ভিসভ্দ্র অবস্োি 
৪৬তম। এই সমী্রণই প্মোি ্দর ভ�, আমোদের ্ভমউভিটির িি্ ্োউভন্সল ভমম্বোর ব্র্কে। Craig আমোদের 
সু্লগুদলো, বি্ো ভিয়ন্ত্রণ অব্োঠোদমোর িি্ আরও ভবভিদয়োদগর লদক্ষ ্োি ্রদবি এবং সোরো ভিভ্রিদ্র ভবভ�ন্ন 
সোমোভি্ ও ভসছেোদসবী সংস্ো সমদূহর িি্ সহদ�োভগতো আিদবি। প্ভতকূল পভরদবদশ ্োি ্রোর মত প্মোভিত 
ভিতৃদত্বর গুণোবলী ও অভ�জ্তো Craig-র আদছ। Craig িোদিি অিহুোদত ্োি হয় িো, ভ্বলমোত্র ফলোফলই 
গণ্ হয়।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।
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স্োনীয় প্োর্থীরো

ভসটি কোউভসিল ভেম্বোে
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ভিোদিো�োি ভরচোিকে স (Donovan Richards) (D) 
ভশরী এস. মোদর (Scherie S. Murray) (R)
ভর্োদিকে ো ও. রিোউি (Ricardo A. Brown) (JE)

ভলউ এম. সোইমি (Lew M. Simon) (D)
এভর্ এ. উলভরখ (Eric A. Ulrich) (R, C, I)

অ্োদন্টোভিও ভরইদিোদসো (Antonio Reynoso) (D)
গ্োভিস স্োভন্টয়োদগো (Gladys Santiago) (SC)

সোধোরণ ভিবকেোচি | ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 31

ভিোদিো�োি ভরচোিকে স (Donovan Richards)

৩১তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (D)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভিদমোক্্োটি্

বত্েোন ভপশো: ভিউ ইয় ক্ে  ভসটি ্োউভন্সল ভমম্বোর, ভিসভ্্ ৩১

পব্ূবতথী ভপশো: চীফ অফ টেোফ, ভিউ ইয় ক্ে  ভসটি ্োউভন্সল ভমম্বোর, 
James Sanders Jr. [ভিমস স্োণ্ডোরস িভুিয়র], ভিসভ্্ ৩১

ভশ�োগত ভযোগ্তো: �ি ্দলি অফ এদরোিটিক্স ভর্দ্ এভ�দয়শি ম্োদিিদমন্ট-এ এ্োদসোভসদয়ট ভিগ্ী।

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: প্োপ্ত িয়

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: চীফ অফ টেোফ, ভিউ ইয় ক্ে  ভসটি ্োউভন্সল ভমম্বোর, 
James Sanders Jr. [ভিমস স্োণ্ডোরস িভুিয়র], ভিসভ্্ ৩১।

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 31-এে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
ভসটি ্োউভন্সল ভিসভ্্ ৩১-এর অভধবোসীদের িি্ সবদচদয় গুরুত্বপূণকে ভবষয় হদছে স্োিীয়�োদব ও ভসটি 
ব্োপী অর্কেনিভত্ উন্নভত সোধি। এই ভবষয়টিদ্ �র্ো�র্�োদব বোস্বোয়ি ্রোর সবদচদয় ্ো�ক্ে োরী উপোয়গুভলর 
অি্তম হল ভিসভ্্ অভধবোসীদের িি্ স্োিীয় ্মকেসংস্োি সৃভষ্ট ্রো।

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
অবশ্ই, হ্োভরদ্ি স্োভন্ডর অভবরোম পুিরুদ্োর-্ো�কে আমোদের ্োদছ সবদচদয় অগ্োভধ্োর পোদব। তোর সোদর্ 
সোদর্, আমোদের ভেখদত হদব ভ�, সর্োরী সু্ল ও পোঠোগোর-গুভলদত ভসটি ভ�ি পুিরোয় ভবভিদয়োগ ্দর। 
এছোড়োও, আমোদের সন্তোিদের িি্ ভিবোরহুিগুদলোদ্ ভিরোপে রোখো, আমোদের রোস্ো ভর্দ্ অস্ত অপসোরণ 
্রো এবং Stop & Frisk িীভত �ো আমোদের সম্প্রেোয়দ্ আরোত ভেদয়দছ ও অল্পবয়স্দের প্ভত লক্ষ্ী�ূত 
হদয়দছ, তো বধি ্রদত আমোদের সংগ্োম চোভলদয় �োব।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
ভবদশষ ভিবকেোচদি আভম ভবিয়ী হবোর পর এই অল্প ্দয়্ মোদস আভম প্মোণ ্দরভছ ভ� ভিসভ্দ্র উন্নভত 
্রদত সক্ষম। ভসটির আইিপ্ণয়দি আভম এমি প্স্োব এদিভছ �োদত স্ছেতো সৃভষ্ট হদব এবং ত্রোণ্োদ�কে অর্কেপ্েোদির 
গভতভবভধ অিসুরণ ্দর এটো ভিভচিত ্রো হদব ভ� ভ�খোদি সবদচদয় প্দয়োিি, অর্কে ভসখোদিই প্েোি ্রো হদছে 
ও স্োভণ্ড পুিঃভিমকেোণ ্োদি ভর্দ্ স্োিীয় ্মকেসংস্োি হদছে। আমোদের ভিবকেোচিী এলো্োয় A ভ্ি পুিরোয় চোল ু
্রোর িদি্ আভম MTA-র সদঙ্গও ্োি ্দরভছ। আদরো অদি্ ্োি ্রো বো্ী আদছ। আমোদের এলো্োর 
িদি্ আমোর লড়োই ্রোর ভ� পূবকে িভির আদছ তোদত এটোই প্মোভণত হয় ভ�, ভসটি ্োউভন্সদল আমোর ভিবকেোচিী 
এলো্োবোসীর পক্ষ ভিদয় তোদের হদয় ভিতৃত্ব চোভলদয় �োওয়োর ক্ষমতো আমোর আদছ।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।

  www.donovanrichards2013.com  |    drichardsnyccouncil

ব্োলট ভপ্দস পোঠোদিো সময় চূড়োন্ত হয়ভি। ভপ্দস �োবোর পর হয়দতো ভ্ছুর প্োর্থীদের িোম বোে ভেয়ো হদত পোদর এবং প্োর্থীদের িোম উপদরোতি তোভল্ো ভর্দ্ ভ�ন্ন ক্মোিুসোদর প্্োশ ্রো হদব। 
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ভর্োদিকে ো ও. রিোউি (Ricardo A. Brown)

৩১তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (JE)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভিদমোক্্োটি্

বত্েোন ভপশো: রিোউি ইয়ং অ্োন্ড ভ্োং, ভসভপএ অ্োন্ড ্িসোলদটন্টস -এ 
ভপ্ভসদিন্ট এবং CEO|

পব্ূবতথী ভপশো: লং আইল্োদন্ডর এ্টি গুরুত্বপূণকে অলো�িি্ সংস্োর প্োতিি ভিদর্র অফ ফোইি্োন্স/
CFO| ভপিশি প্্োদির প্োতিি ্দন্টোলোর। প্ধোি চোরটি অ্ো্োউভন্টং সংস্োয় সুপোর�োইভিং ভসভিয়র। 
মোেোরী আ্ৃভতর অ্ো্োউভন্টং সংস্োয় অভিট টেোফ। 

ভশ�োগত ভযোগ্তো: অ্োপ্দয়ি সোদয়ন্স ইি অ্ো্োউভন্টং-এ অ্োদসোভসদয়টস ভিভগ্ ্দরদছি CUNY, লোগোভিকে য়ো 
্ভমউভিটি ্দলি ভর্দ্। অ্ো্োউভন্টংদয় ব্োদচলরস ভিভগ্ ্দরদছি ওল্ড ওদয়টেবোভর-র SUNY ্দলি ভর্দ্। 
২০০১ ভর্দ্ CPA এবং ২০১২-ভত আভম চোটকে োিকে  ভগ্োবোল ম্োদিিদমন্ট অ্ো্োউদন্টন্ট (CGMA) হদয়ভছ।

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: আভম ভ�ংভফল্ড/ভরোিদিল ভসভ�্ অ্োদসোভসদয়শি-এর এ্িি সেস্। NYS 
ভসোসোইটি অফ CPAs এবং আদমভর্োল ইন্সটিটিউট অফ CPAs-এর সেস্। NYSSCPA-এর 
ইিদ�টেদমন্ট ্ভমটিদত আভম আভছ।

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: ভবগত বছরগুদলোয় আভম ভবভ�ন্ন ভস্ছেোদসব্ পদে ্োি 
্দরভছ, �োর মদধ্ আদছ তৃণমলূ স্দর সংগঠিত ্রো �ো ভসই সমদয় ওবোমোদ্ ভপ্ভসদিন্ট হদত সোহো�্ 
্দরভছল। আভম ্ভমউভিটি গোিকে ি ততভর ও স্োিীয় এলো্ো পভরষ্োর রোখদত ্োি ্রভছ।

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 31-এে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
(১) স্োভন্ডদত ক্ষভতগ্স্ এলো্োর পুিভিকেমোণ ও FEMA-র ফোন্ডগুভলর ভক্ষদত্র িবোবভেভহ ্রো।
(২) �ুব্দের  িি্ চো্ভর, এমিভ্ �োরো এখিও পড়োশুিো ্রদছ তোদের িি্ ভস্ছেোদসবদ্র ্োি।
(৩) বদৃ্দের িি্ �োদলো পভরচ�কেো ও মদিোরঞ্দির অভ�গম্মতো।

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
(১) ্ভমউভিটি ও পুভলদশর মদধ্ আরও ভবভশ সহদ�োগীতো।
(২) ভিভ্রিদ্র প্ভতটি �োদগ স্োিী� অ্োদসোভসদয়শি দ্োরো ততভর এ্টি ভবসোমভর্ প্ো্ল টিম ততভর ্রো।
(৩) DEP-র উদে্োগ বোভড়দয় ্ভমউভিটির ভিষ্োশদির ব্বস্ো পভরষ্োর ্রো �োদত বি্ো ্মোদিো �োয়।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
আভম এ্িি ফোইি্োভন্সয়োল এভক্সভ্উটি� ও কু্ষদ্র ব্বসোয়ী। এ্িি ্মকেসংস্োি সৃভষ্ট্োরী ভ� ্ভমউভিটদ্ 
ভসবো ্রদত উেগ্ীব। আভম �মিীবী পভরবোরদের সংগ্োম এবং ্ভমউভিটির প্দয়োিিীয় গুরুত্বপূণকে ভসবোগুদলো 
সম্পদ ক্ে  অবভহত। আমোদের প্দয়োিি আরও �োদলো সু্ল এবং ভিরোপে সড়্ আর গ্ীদ� �ুবোদের িি্ ্োদির 
সুদ�োগ। আমোদের বয়স্ িোগভর্দের �োদলো পভরচ�কেো ও ভবদিোেদির ব্বস্ো র্ো্দত হদব।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।

  brown4ny.com
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ভলউ এম. সোইমি (Lew M. Simon)

৩২তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (D)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভিদমোক্্োটি্

বত্েোন ভপশো: ভবসর্োরী সু্ল ভশক্ষ্

পব্ূবতথী ভপশো: ভিউ ইয় ক্ে  ভটেট ভসদিট-এর ্ভমউভিটি ভলয়োিঁ

ভশ�োগত ভযোগ্তো: ভবচ চ্োদিল হোই সু্ল ভর্দ্ গ্্োিদুয়ট, ব্রু্ভলি ্দলদিও পদড়দছি

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: গুি গ�িকেদমন্ট ভরগুলোর ভিদমোক্্োটি্ ক্োব-এর এভক্সভ্উটি� ভমম্বোর, কুইন্স 
্োউভন্ট ভসন্ট প্োভ্্স ভি প্োদরি ্ভমটি-র ভবোিকে  অফ ভিদর্রস

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: অ্োদসম্বভল ভিভ্রি্ ভিতো ১৯৯৪ ভর্দ্ এখি প�কেন্ত

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 32-এে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
পনুভন্ে্োে ও ভেেোেত: হ্োভরদ্ি স্োভন্ডর ্োরদণ আমোদের এই ভিভ্রিদ্ অদি্ ক্ষয়ক্ষভত হদয়দছ। আমোদের 
প্দয়োিি এ্টি েঢ়ৃ ভিতৃদত্বর �োদত আমরো ভিভচিত ্রদত পোভর ভ� ক্ষভতগ্স্ স্োদি সুরক্ষো ভেওয়ো �োয়। আমোদের 
প্দয়োিি ি্োমোই্ো ভব-এ সমদু্র প্ভতদরোধী বোঁধ, িতুি রিিওয়ো্ ও বি্ো ভিয়ন্ত্রণ ভগট এবং বোভলয়োভড় পদ্ভত 
ও ভহসদ্ো প্ভতদরোধ ভদ্গুণ ্রো। 

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
পভেবহে: আমরো পুদরোিো র্-অ্োওদয় ভবচ LIRR লোইিদ্ আবোর চোল ু্রোর ্োি ্রব, ম্োিহ্োটদি 
এক্সদপ্স বোস ভেদি ২০ রন্টো চোলোদিো, কুইদন্সর বোভসদেোদের িি্ ক্স-ভব ভরিি ভটোল বধি ্রদত এবং 
হোওয়োিকে  ভবচ ও র্-অ্োওদয় ভর্দ্ সপ্তোদহ ৭ ভেি ভবিোমদূল্ বো $২.00 মদূল্র ভফভর চোলোদিোর। ক্স-ভব 
ও উিহ্োদ�ি বদুলো�োিকে  এবং HOV ভলদি ব্স্ সমদয় ্্োদমরো লোইটস বধি ্রো।
ভশ�ো: �দর্ষ্ট সংখ্্ সু্ল ততভর ্রব �োদত সব পভরবোদরর ভশশুদের ্োদছ পড়শুিো ্রোর মদতো স্োিীয় এলো্োর 
সু্ল র্োদ্। মোধ্ভম্ ও হোইসু্ল-ভ্ পুরোদিো পন্ী হদত হদব, কভেউভনটি এলোকোয় হরত হরব, এবং এই 
সু্লগুভলদত বভুলইং (সু্দলর ভ্ছু ছোত্র দ্োরো অি্োি্দের �য় ভেখোদিো) বধি ্রো ভিভচিত হদত হদব। সু্দলর 
বধি হদয় �োওয়ো ভঠ্োদত হদব ও ছোত্র এবং ভশক্ষ্দের অেল-বেল ্রদত হদব। উন্নভতর িি্ সম্পে ভেদত হদব। 
স্বোস্্ ভসবো: েক-অ্োওরয়রত আেোরিে রেরয়োজন অত্োধভুনক কভেউভনটি হোসপোতোল। 
বৃ�েো: ভসভিয়র ভসন্টোর বধি িো ্রো ও ভ্োদিো র্ম তোদের অিেুোি ্মোদিো হদব িো।
জীবনযোত্রোে েোন: প্ভতটি ্ভমউভিটি ভবোদিকে  এ্িি ভবভল্ডং ইন্সদপ্র ভিদয়োগ ্রো �োদত অনবধ রূ�পোন্তর 
বধি ্রো �োয়। 

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
ব্ভতিগত ভসবো ভিরন ২৫ ঘন্টো চলরব। সব ভফোি ্দলর উত্র ভেওয়ো হদব। আভম ভসটি, ভষ্টট ও ভফিোদরল 
এদিভন্সদের সোদর্ �োল ্মকে সম্প ক্ে  গদড় তুদলভছ �োদত তোদের ভর্দ্ অভবলদম্ব সহোয়তো পোওয়ো �োয়। রোস্োয় 
আদলো, রোস্োয় গতকে , পোভির ভবল, ভসোশ্োল ভসভ্উভরটি, NYC ভবভল্ডং ভিপোটকে দমন্ট, �ত ভমরোমত ইত্োভে। 
আমরো সব ভমটিং ও ্ভমউভিটি অিষু্োদি উপভস্ত র্োভ্ এবং তহভবল গড়দত আভম ভিদি উদে্োগ ভিব। 
সম্বত আভম ভিবকেোভচত ্মক্ে তকে োদের মদধ্ সবদচদয় সহিল�্। ্মথীসহ আপিোদের ্োউভন্সলম্োি-এর তুলিোয় 
আভম ১০ গুণ ভবভশ ্োি ্রদত পোরব। আমোর হৃেয় খুব বড় এবং আভম আপিোদের িি্ লড়োই ্দর 
চদলভছ। আভম ্মকে সম্পোেি িো হওয়ো প�কেন্ত র্োভম িো।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।

  groups/437100419719316

ভশরী এস. মোদর (Scherie S. Murray)

৩১তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (R)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভরপোবভল্োি

বত্েোন ভপশো: ্ভমউভিটি ্মথী

পব্ূবতথী ভপশো: ভে এসদমল �প inc.-CEO ভহোয়োটি আপ ভিউ ইয় ক্ে  - 
ভিউি অ্োঙ্কর; NYC ্দলি অফ ভট্দিোলভি ভট্ টোইমস - বভরষ্ট সম্পোে্, NYC PS ১০৫ - 
সু্দলর পদর ভিমিোভটে্ প্ভশক্ষ্

ভশ�োগত ভযোগ্তো: BS - রিি্োটে সোংবোভে্তো; A.S. - মোইদক্ো ্মভপউটোর ভবিদিস ভসদটেমস, 
ল’ গ�কে োিদমন্ট অ্োন্ড ্ভমউভিটি সোভ�কে স এইচএস-ভিদপ্োমো

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: ভে ভগ্টোর অ্োদলি ্্োভর্ড্রোল অফ ভিউ ইয় ক্ে ; CUNY অ্োলমুভি; ATHGO 
ভগ্োবোল ইদিোদ�শি ভফোরোম; কুইন্স ভরপোবভল্োি পোটিকে ; কুইন্স ভ�দলি ভরপোবভল্োি ক্োব 

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: মো, ্ভমউভিটি ্মথী, ভস্ছেোদসভব্ো

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 31-এে  ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
আভম �ভে আপিোদের ভসটি ্োউভন্সল সেস্ রূ�দপ ভিবকেোভচত হই, তোহদল অি্তম গুরুত্বপূণকে ভবষয়গুভলর মদধ্ 
ভ�টির সমোধোি আভম ্রব, তো হল কে্সংস্োন। িতুি ব্বসো স্োিীয় ্মকেসংস্োি সৃভষ্টর ্দর। ভেোসরডল, 
লরেলটন, ভ�ংগভফ� গোরড্নস এবং ফোে েকঅ্োওরয়ে মতি ্ভমউভিটিগুভলদত অদি্ উৎপোেি্োরী 

এবং গ্োহ্ ভসবো প্েোি্োরী ভ্োম্পোিী তোদের ্ো�কেোলয় স্োপি ্রোর িি্ অদপক্ষোয় আদছ। আভম সর্োরী 
এবং ভবসর্োরী সংস্োগুভলর সদঙ্গ ্োি ্রোর িি্ পভর�মী হব এবং আমোদের ্ভমউভিটির অর্কেনিভত্ 
উন্নভত শতি ্রোর িি্ সম্পে এবং অর্কে পোওয়ো ভিভচিত ্রব। এছোড়োও, ব্রু্ভ�ল পোদ ক্ে  এ্টি পুল 
ভিমকেোদণর ্োদি ভ�োগ্ বোভসদেোরো এ্টি ্মকেচুভতির িি্ ভবি ্রোর সুদ�োগ পোদবি।

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
আভম ভিবকেোভচত হদল অি্োি্ ভ� মলূ সমস্োগুভলর সমোধোি ্রব, তো হল ভশ�ো এবং অ�-সভহংসতো। এ্িি 
িতুি মো ভহসোদব আভম ভিভচিত ্রদত চোই ভ�, আমোদের সন্তোিরো এমি এ্টি ভশক্ষো পোদব �ো তোদের 
আন্তিকে োভত্ অর্কেিীভতদত প্ভতদ�োভগতো ্রোর সুদ�োগ ্দর ভেদব। ভবক� সু্করলে অপশনগুভল এবং ্মকেসূভচগুভল 
্রদত চোই ভ� আমোদের সন্তোদিরো রোস্োয় ভিরোপদে চলোদফরো ্রদব এবং এ্টি সমোধোি ততরী হদব ফদল 
অস্তবোভি অবশ্ই বধি হদব। বরুলট বোই ব্োক কে্সভূচ আভম চোল ু্রব �ো আমোদের ্ভমউভিটিসহ পোঁচটি 
বদরোর িিপর্ ভর্দ্ অস্ত ও সভহংসতো ভরোধ ্রদত সোহো�্ ্রোর িি্ ভসোপোি ভহসোদব ব্বহৃত হদব।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
আভমই ভসটি ্োউভন্সদলর িি্ সবদচদয় ভ�োগ্তম প্োর্থী ্োরণ, আপিোদের গুরুত্বপূণকে ভবষয়গুভলর সমোধোদির 
ব্বস্ো আভম ্রদত পোভর। ভেোরসরডল, লরেলটন, ভ�ংগভফ� গোরড্নস এবং ফোে েকঅ্োওরয় আভে 
ভনতৃরত্বে এক নতুন রেজ�। গত ১২ বছর ধদর আমোদের এ্ই ভসটি ্োউভন্সল ভিতৃত্ব ভছল, ১২ বছেটি 
যরর্টেই। এখন নতুন রেজর�ে যগু। এই সেরয়ই নতুন ভচন্তো=িোবনো এবং সেোধোরনে সেয়। নরিম্বে ৫ই, 
২০১৩ তোভেরখ এই সেয়টি নতুন ভনতৃরত্বে জন্ ভশেী এস, েোরেরক ভিোট ভিন। 
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।
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অ্োদন্টোভিও ভরইদিোদসো (Antonio Reynoso)

৩৪তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (D)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভিদমোক্্োটি্

বত্েোন ভপশো: NYC ্োউভন্সল সেস্ো িোয়িো ভরইিো-র ভচফ অফ টেোফ

পব্ূবতথী ভপশো: ্ভমউভিটি সংগঠ্

ভশ�োগত ভযোগ্তো: ল্ মদয়ি ্দলি, ভসরোভ্উস NY, রোষ্ট্রভবজ্োদি BS

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: ভিউ ভ্ং ভিদমোক্্োটস

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: ্োউভন্সল সেস্ো িোয়িো ভরইিো-র ভচফ অফ টেোফ-এর 
্োি ্রোর আদগ আভম ভিউ ইয় ক্ে  ভসটিব্োপী চোইল্ড ভ্য়োর ্মথীদের ্ভমউভিটি ও �ভম্ সংগঠদ্র 
্োি ্দরভছ।

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 34-এে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
্মকেভিবী পভরবোর সমহূ তোঁদের ভবল পভরদশোধ ও ক্মবধকেমোি মলূ্ বৃভদ্ সংগ্োম ্রদছ। তোই আভম প্র্ম ভেি 
ভর্দ্ই ভিউ ইয়দ ক্ে র অর্কেিীভত উন্নভত, িীবি ধোরণ ্রো �োয় এমি ভবতদির চো্ভর আর সোদধ্র মদধ্ 
আবোসদির সুদ�োগ বভৃদ্ ্রোর িি্ ্োি ্রব। ভিউ ইয় ক্ে দ্ সুদ�োদগর স্ণকেদক্ষত্র ভহসোদব ধদর রোখদত হদব, 
ভ�খোদি আমোর পভরবোদরর মত পভরবোরগুদলো তোদের সন্তোদির িি্ এ্টি �োদলো িীবি ততভর ্রোর লদক্ষ পভর�ম 
্রদত পোদর। ি্োয়সঙ্গত ও েীরকে ভময়োেী অিকে দির িি্ আমোর ্োদছ র্ো্ো সমস্ উপোয় আভম ব্বহোর ্রব। 

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
আভম ্োউভন্সল সেস্ ভহসোদব আমোদের ভশশুদের ও বদৃ্দের িি্ �োদত তোদের আওয়োি ভসটি হদল ভপৌঁদছ 
ভেওয়োয় িি্ লড়োই ্রব। আভম সর্োরী সু্দলর পভর্োঠোদমো উন্নত ্রদত ্োি ্রব এবং ভশশুদের 
তশশব বয়দসর ভশক্ষোর িি্ প্দয়োিিীয় তহভবল বোড়োদবো। আভম ভিভচিত ্রব �োদত ্দর আমোদের বৃদ্রো 
আভর্কে্ সুরক্ষো পোি এবং আত্নসম্মোদির সোদর্ র্ো্দত পোদরি। আভম ভসভিয়র ভসন্টোদর ভসবোয় ভবভিদয়োগ ্রব 
ভ�খোদি ভিভেকেষ্ট আদয়র ভসভিয়রদের ভসবো ্রো হদব। আমোদ্ ভসটি হদল পোঠোি - আর আভম ভিভচিত ্রব 
�োদত প্শোসি সবোর িি্ ্োি ্দর - শুধুমোত্র ধিী ও খুব �োদলো র্ম পভরভচত ব্ভতিদের িি্ই িয়।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
আভম এই ্ভমউভিটিদতই িদন্ভছ ও বদড়ো হদয়ভছ এবং আভম চোই ৩৪তম ভিভ্রিদ্র িিগদির ভসবো ্রদত। 
আভম এখোদি িীবি�র ভর্দ্ভছ ও ্োি ্দরভছ, আভম আমোদের ্ভমউভিটিদ্ িোভি ও তোর চ্োদলঞ্গুভল 
সম্পদ ক্ে  অদির ভবশী অবভহত। আভম িোভি ভ� আমোদের চোই সোদধ্র মদধ্ আবোসি, �োদলো ভশক্ষো প্ভতষ্োি 
এবং চো্ভরর েঢ়ৃ সুদ�োগগুভল, �োদত ভিউ ইয় ক্ে  সবোর িি্ই প্চুর সুদ�োদগর �ূভম হদয় উদঠ তো ভিভচিত 
্রো। আমোদের ্ভমউভিটির প্দয়োিি শভতিশোলী ভিতৃদত্বর, �োঁর ভিষ্ো ও অভ�জ্তো আদছ �োদত ভতভি 
উইভলয়োমসবোগকে, বশুউই্ এবং ভরিউি-এর ভিবোরহুিদ্ ভসবো ্রদত পোদরি।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।

  www.antonioreynoso2013.com

গ্োভিস স্োভন্টয়োদগো (Gladys Santiago) 

৩৪তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (SC)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভিদমোদক্টি্

বত্েোন ভপশো: এই ্ভমউভিটির সদঙ্গ ্োি ্রদছি

পব্ূবতথী ভপশো: ভহোম ভহলর্ এইি

ভশ�োগত ভযোগ্তো: বোসউই্ হোই সু্ল এবং N.Y.C.C.C

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: ্ভমউভিটি ভবোিকে  িম্বর # ১,৪ ও ৫। আেোলত ্তৃকে ্ ভরোি ভিউইয় ক্ে  এবং 
৭এ অ্োিভমভিটের ততরী ্দরদছি। 

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: ২০০২ সোদলর অ্োদসম্বভল ভিভ্রিদ্ ৫৪তদমর ভিভ্রি্ 
ভলিোর এবং ১৯৮৬ সোদলর িদ�ম্বর মোদস ব্রু্লীি শহদর ভিদমোদক্টি্ পোটিকে দত প্ভতভিভধত্ব

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 34-এে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
ক্দয়োপদ�োগী, ভিরোপে গৃহ তোর সোদর্ সোদর্ স্োস্্ ্মকেসূভচর উন্নভতর িি্ চোইল্ড ভ্য়োর, �মিীভব পভরবোরগুভলর 
উ�ল �ভবষ্দতর িি্ সমতো আিো, বয়স্ িোগভর্দের সদবকেোত্ম ভচভ্ৎসো ভবদছ ভিবোর অভধ্োর রক্ষো এবং 
আমরো স্দল আমোদের �ুব সম্প্রেোদয়র ্র্ো �ুদল ভগদল চলদব িো, আমোদেরদ্ তোদের �ভবষ্ত আদরো সুদের 
্দর গদড় তুলদত হদব এবং ফোয়োর হোউস (েম্ল) ভখোলো রোখোর িি্ লড়োই চোভলদয় ভ�দত হদব, ও সু্দলর 
তহভবল প্োভপ্তর আমোদের ভ� অভধ্োর তোর িি্ লড়োই চোলোদত হদব এবং বয়স্ ভ্্রেগুভল ভখোলো রোখোর লড়োই 
চোভলদয় ভ�দত হদব। 

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
আভম ভশশু এবং বয়স্দের স্োস্্ পভরচ�কেোর িি্ সংগ্োম ্দর �োব এবং আমোর সদবকেোচ্চ ভেবোর ভচষ্টো ্রব 
�োদত আমোদের এই ্ভমউভিটি �োদলো স্োদস্্র িি্ শভতিশোলী হদয় উঠদত পোদর ও সু্দল সফল হবোর িি্ 
ভশক্ষো ভপদত পোদর এবং তোরো �খি সু্ল ভশষ ্রদব �োদত তোরো তোদের ্োদির ভিচিয়তো ভপদত পোদর তোর 
ব্বস্ো ্রো হদব। 

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
আভম সবকেেো ক্দয়োপদ�োগী আবোসি, চোইল্ড ভ্য়োর, ভশক্ষো, চোকুরী এবং আমোদের এই ্ভমউভিটিদ্ সুরভক্ষত 
রোখবোর িি্ সংগ্োম ্রব। �খিই আমোদ্ ওদের প্দয়োিি হয় আভম তখিই তোদের মোদে ভগদয় উপভস্ত 
হই, আভম ্খিও ্োউদ্ িো বভল িো। আভম �ভে এই ভিবকেোচদি িয়লো� ্রদত পোভর ভসদক্ষদত্র আভম ভবভ�ন্ন 
্মকেসূভচ রূ�পোয়দির িি্ সবকেদতো�োদব ভচষ্টো চোভলদয় �োব, আভম এই ্ো�কেোলদয়র িি্ ভিদিদ্ এ্িি সদবকেোত্ম 
প্োর্থী ভহসোদব উপস্োপি ্রব ভ্িিো আভম ্খিই ্োউদ্ িো বভল িো এবং ভবিয়ী বো পরোভিত হই, আভম 
এখোদিই র্ো্ব। এই ্োরদণ আভম ভিদিদ্ সদবকেোত্ম প্োর্থী বদল উপস্োপি ্রভছ। 
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।

এভর্ এ. উলভরখ (Eric A. Ulrich)

৩২তে ভসটি কোউভসিল ভডভ্রেক্ট (R, C, I)

ভয েোজৈনভতক িলিুতি: ভরপোবভল্োি

বত্েোন ভপশো: ২৪ ভফব্রুয়োভর ২০০৯-ভত এভর্ উলভরখ ভসটি ্োউভন্সদলর 
ভিভ্রি্ ৩২ ভর্দ্ ভবদশষ ভিবকেোচদি ভবিয়ী হি। এ্ই বছর িদ�ম্বদরর সোধোরণ 
ভিবকেোচদি ভতভি পুিভিকেবোভচত হি। ২৮ বছর বয়সী এভর্ ভসটি ্োউভন্সদলর সবচদয় 
িবীিতম সেস্। ভতভি ভি�ভলভখত ্ভমটিগুভলর অন্ত�ুকে তি হদয়দছি: ভসভ�ল সোভ�কে স অ্োন্ড 
ভলবোর, এিুদ্শি, হোউভিং অ্োন্ড ভবভল্ডংস, পোবভল্ ভসফটি, ্োন্সদপোদটকে শি এবং ওয়োটোররিন্টস।

পব্ূবতথী ভপশো: ভশক্ষ্, ি্োভ�ভরয়োি হোই সু্ল

ভশ�োগত ভযোগ্তো: এভর্ উলভরখ ভিবোরহুি সর্োরী ও প্োদরোভ্য়োল সু্দল পদড়ভছদলি; �র্োক্দম P.S. 
৬৩Q এবং ভিটিভ�টি BVM। ভতভি সু্ল ভশক্ষো সমূ্পণকে ্দরভছদলি ্্োভর্ড্রোল ভপ্প্োদরটভর ভসভমিোভর হোইসু্ল 
ভর্দ্ এবং ভতভি তোঁর পভরবোদর প্র্ম ব্ভতি ভ�ভি এ্টি ্দলি ভিভগ্ ব্রু্ভলি হোইটস-এর ভসন্ট রিোভন্সস 
্দলি ভর্দ্ ভপদয়ভছদলি।

সোংগঠভনক সম্পতৃিতো: িোইটস অফ ্দলোম্বোস, হোওয়োিকে  ভবচ-এর ভ্ওয়োভিস ক্োব, ি্োমোই্ো ভরোটোভর 
অ্োন্ড ভি�োইি মোভসকে ্র্ভল্ অ্ো্োদিভম-র ভবোিকে  অফ ভিদর্রস।

সেকোেী পরি কোজ কেোে পব্ূবতথী অভি�তো: প্োতিি ্ভমউভিটি ভবোিকে  িং ৯-র সেস্

১। আপভন যভি ভনব্োভচত হন, তরব কোউভসিল ভডভ্রেক্ট 32-এে ভকোন গুরুত্বপে্ূ ইসু্  আপভন রেোধোন্ ভিরবন?
পদে আসীি হওয়োর পর ভর্দ্ ্োউভন্সল সেস্ উলভরখ এ্টি আক্মণোত্ম্ �ূভম্োয় ভিদমদছি, �োর লক্ষ্ 
ভছল গ্্োভফটি মদুছ ভফলো, সোইিওয়ো্ ও রোস্োর ভমরোমত, সু্দলর ভ�ড় এবং ভসটির রোস্োয় ভবআইিী িোভম্পং 
্রো। ভতভি হোভরদ্ি স্োভন্ড দ্োরো ক্ষভতগ্স্ বোভড়র মোভল্ ও বোভসদেোদের প্দয়োিি ভবষদয় আওয়োি তুদলদছি 
এবং েভক্ষণ কুইন্স-এর �োিবোহি উন্নভতর ভবষদয় লোগোতোর বদল আসদছি।

২। যভি আপভন ভনব্োভচত হন, তরব অন্ ভকোন ভকোন সেস্োগুভল আপভন সেোধোন কেরত চোইরবন?
কুইন্স ্োউভন্টদত উিহ্োদ�ি বদুল�োিকে  হল সবদচদয় ভবভশ ্োভফ্ ি্োম পূণকে ্ভরির। ্োউভন্সল সেস্ উলভরখ 
সম্প্রভত DOT-র সোদর্ ্োি ্রদছি �োদত এই ৩.২ মোইল রুদট রোভপি ্োিভিট বোস আিো �োয়। �োদত এই 
সমস্োর ভব্ল্প সমোধোি ্রো �োয়। এটি হদল সর্োরী �োিবোহি ব্বহোর্োরীদের ভক্ষদত্র ১৫-২০% গড় তেভি্ 
�োতোয়োদতর সময় বোঁচদব এবং এটি সোহো�্ ্রদব ্্োভফদ্র ভ্ো বোড়োদত প্ভতটি বড় ভমোদড়।

৩। এই পরিে জন্ ভক কোেরে আপভন ভযোগ্তে রেোর্থী বরল ভনরজরক েরন করেন?
ভসটিদিন্স ইউভিয়ি, এ্টি েল-ভিরদপক্ষ �োদলো-প্শোসদির �প, উলভরখ-ভ্ স্ী্ৃভত ভেদয়দছ এই�োদব 
“ভিভ্রিদ্ গুরুত্বপূণকে উন্নভত রটোদত তোঁর স্প্দণোভেত প্দচষ্টো এবং ভসটি ্োউভন্সল-এ িতুি ও িব ধোরণো 
আিোর [তোঁর] ক্ষমতো”।
প্োর্থী ্তৃকে ্ প্দেয় তর্্ অিবুোে ্দর মভুদ্রত। ্্োদম্পি ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম অংশগ্হণ ্রদছি।

  www.ericulrich.com  |    ericulrich32  |    eric_ulrich  |    www.linkedin.com/pub/eric-ulrich/69/b50/ba4
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৫ই িদ�ম্বর, আপিোরো ভিউ ইয় ক্ে  ভষ্টটঁ সংভবধোদির ছয়টি সংদশোধিী 
প্স্োদবর িি্  হ্োঁ অর্বো  নো ব্োলদট ভ�োট প্েোি ্রদত 
পোরদবি। প্ভতটি প্স্োবিোর িি্, আমরো ব্োলট প্দশ্নর অভফভশয়োল 
বতিব্ প্েোি ্দরভছ; এ্টি সোরসংদক্ষদপ তো বণকেিো হদয়দছ; এবং 
হ্োঁ অর্বো িো ভ�োট প্েোদির ্োরণ সমহূ, �ো ভমভিয়োর পভরদবশিো 
এবং অি্োি্ িিগদণর মতোমদতর ভ�ভত্দত CFB ্তৃকে ্ ততরী ্রো 
হদয়দছ এবং এখোদি প্ভতটি প্স্োবিোর পদক্ষ বো ভবপদক্ষর স্ল 
্োরণ প্ভতফভলত হওয়ো অপভরহো�কে িয়। 

প্ভতটি প্স্োবিোর পদক্ষ বো ভবপদক্ষ ভবভ�ন্ন প্ভতষ্োি সমহূ 
ও ব্ভতিদের “ভরেো (pro)” এবং “কন (con)” মতোমদতর িি্  
অিলোইি ভ�োটোর গোইিটি ভেখুি www.nyccfb.info/voterguide।

ভিউ ইয় ক্ে  ভটেট ব্োলট রেস্োবনো সেূহ

রেস্োবনো ১ | ্্োভসদিোয় িযু়ো ভখলো অিদুমোেি

সংভবধোদির অিদুছেে ১ এর ৯ ধোরোর সংদশোধিী প্স্োবিোর মোধ্দম আইিস�োদ্ 
ভিউ ইয় ক্ে  ভষ্টদট সোতটি প�কেন্ত ্্োভসদিো অিদুমোেি ্রোর সম্মভত প্েোি ্রো,  
এই আইি পোস ্দর ্মকেসংস্োদির প্বভৃদ্, সু্লগুদলোয় অিেুোি বভৃদ্ এবং রোিস্ 
আয় ্দর স্োিীয় সর্োর সম্পভত্ ্র ্ম ধো�কে ্রদত পোরদব।

এই সংরশোধনী ভক পোস কেো হরব?  হ্ো ঁঅর্বো  নো

১৮৯৪ সোদল ভষ্টট সংভবধোদি স্ল িযু়ো ভখলো ভিভষদ্্রণ অন্ত�ুকে তি ্রো হয়। তোরপর ভষ্টট 
লটোভর এবং ভরোড়দেৌদড় বোভি ধরো সহ ভিভেকেষ্ট ভ্ছু িযু়ো ভখলো অিদুমোেি ্দর সংভবধোি 
সংদশোধি ্রো হয় – ভ্ন্তু ্্োভসদিোয় িযু়ো ভখলো ভিউ ইয়দ ক্ে  ভবআইভি ভর্দ্ �োয়।

সংদশোধিী প্স্োবিোয় ভিউ ইয় ক্ে  ভষ্টদট সোতটি প�কেন্ত ্্োভসদিো অিদুমোেি ্দর ্মকেসংস্োদির 
প্বভৃদ্, সু্লগুদলোয় অিেুোি বভৃদ্ এবং রোিস্ আয় ্দর স্োিীয় সর্োর সম্পভত্ ্র ্ম 
ধো�কে ্রদত পোরদব। এই বছদর ভষ্টট আইিস�োয় �ভে ব্োলট প্স্োবিো পোস হদয় আইি 
প্ণীত হয়, তদব সোদর্ সোদর্ আপদষ্টদটর ভতিটি স্োদিঃ ভে হোিসি �্োলী-ভ্টভস্ল 
এলো্োয়, ভে ্্োভপটোল ভিসভ্্-সোরোদটোগো এলো্োয় এবং ভে সোউেোিকে টিয়োদর চোরটি 
্্োভসদিো ততরী ্রো হদব। সোত বছদরর মদধ্ অভতভরতি আর ভ্োি ্্োভসদিো প্ভতষ্ো 
্রো আইি ্দর ভিভষদ্ র্ো্দব।

�ভে এই ব্োলদটর প্স্োবিো পোস নো হয়, তদব এই আইদির অধীদি চোরটি প�কেন্ত স্োদি 
িতুি ভ�ভিও লটোভর িযু়ো ভখলোর সুভবধো অিদুমোেি ্রো হদব।

 হ্োঁ ভিোট রেিোরনে কোেে
» ্ ্োভসদিো অর্কেনিভত্�োদব পচিোৎপে আপদষ্টদট প�কেট্ আ্ৃষ্ট, ্মকেসংস্োি সৃভষ্ট ও রোিস্ আয় 
্দর অর্কেিীভতদত িব গভত আিদব। 

» এইটি ভষ্টট ও স্োিীয় সর্োদরর িি্ প্চুর উদলেখদ�োগ্ রোিস্ ্র আিদব। এর অভধ্োংশই 
সোবকেিিীি ভশক্ষো ও সম্পভত্ ্র ্ম ধো�কে ্রোর িি্ ব্বহৃত হদব।

» ্ ্োভসদিোদয় িযু়ো ভখলো মিোর ভবদিোেিমলূ্ ্ো�কেক্ম, �ো ভিউ ইয় ক্ে বোসীদের িি্ আরও 
উন্তুি হওয়ো ের্োর।

» ভষ্টদটর অদি্ বোভসদেো ইভতমদধ্ প্ভতদবশী ভষ্টট ভ�মি ভিউ িোভসকে, ্োদিভ্্োট-র ্্োভসদিো 
ভগদয়দছি। ভিউ ইয়দ ক্ে র বোভসদেোদের িযু়ো ভখলোর পয়সো ভিউ ইয়দ ক্ে  র্ো্ো উভচৎ, অি্ ভষ্টদট 
িয়।

» ্ ্োভসদিোয় িযু়ো ভখলোর িি্ ভষ্টদটর এ্টি সঙ্গভতপূণকে, অভ�ন্ন িীভতমোলো র্ো্ো প্দয়োিি। ইভতমদধ্ 
ভিউ ইয়দ ক্ে  ভরইস্োদ্ ভ�ভিও লটোভর টোভমকেিোল স্োপদি অিদুমোেি ভেদয়দছ ও ভফিোদরল আইদির 
আওতোয় অ্োদমভর্োি আভেবোসীদের িভমদত ভ�গোস-টেোইদল পোঁচটি ্্োভসদিো রদয়দছ।

 নো ভিোট ভিয়োে কোেে সেূহ
» ্ ্োভসদিোগুদলো তবধ ্রদল তো অসহোয় ও েভরদ্র মোিুদষর ভর্দ্ টো্ো সংগ্দহর এ্টি লণু্ঠি 
্রোর প্্ল্প হদব। �ো ভিশোগ্স্�োদব িযু়ো ভখলোর প্বণতো বোড়োদব, এর অর্কেনিভত্ ও সোমোভি্ 
খোরোপ পভরণভত �ুতি�ূগী ও তোদের ভপ্য়িিরো ভ�োগ ্রদব। 

» ্ ্োভসদিোগুদলো অনবধ ্ো�কেক্ম ভ�মি িোভলয়োভত, প্তোরণো, চুভর, অর্কে আত্মসোৎ এবং 
পভততোবভৃত্র প্বণতো বোড়োদব। িযু়োর আসদরর ্োরদি এই সব ও অি্োি্ সমস্োগুদলোর 
ভমো্োদবলোর িি্ ভষ্টদটর প্ভত বছর প্োয় $৪০০ ভমভলয়ি ব্য় হদত পোদর।

» আমরো আরও সোবধোদির সোদর্ ্্োভসদিোর সম্োব্ প্�োব অিুসধিোি ্রোর আদগ ভিউ ইয় ক্ে -এ 
্্োভসদিোর অিমুভত ভেওয়ো ঠি্ হদব িো। ্্োভসদিো অর্কেনিভত্ উন্নয়দির ভ্োি ভিচিয়তো ভেয় িো 
এবং ভ্োি ভ্োি সময় তো সোভবক্ে  অর্কেিীভতদত অল্পই প্�োব ভফদল।
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» ভিউ ইয়দ ক্ে  ্্োভসদিো ভবদশষ লো�িি্ হদব িো ও আঞ্চভল্ অর্কেিীভতদত সোমোি্ই প্�োব 
ভফলদব ্োরণ সম্প্রভত উত্রপূবকেোঞ্চদল ্্োভসদিোদত �দর ভগদছ। 

» এই প্স্োবিোয় িোউিদষ্টদট সোমোি্ই প্�োব পরদব, ্োরণ ভিউ ইয় ক্ে  ভসটি এবং আদশপোদশর 
্োউভন্ট্দত অন্তত সোত বছর ্্োভসদিো স্োপি ্রো �োদব িো।

» আমরো সব সময়ই অঙ্গী্োর ্ভর ভ�, িতুি রোিস্ ভশক্ষো খোদত ও ্র হ্োদসর িি্ ব্বহৃত 
হদব, ভ্ন্তু বোস্দব তো ্খিই হয় িো।।

রেস্োবনো ২ |  ভিদয়োগ-পরবতথী প্ত্োভয়ত প্ভতবধিী সোদব্ ভসিোদের িি্ অভতভরতি 
ভসভ�ল সোভ�কে স ভক্ভিট

সংভবধোদির ৫ িং অিদুছেদের ৬ িং ধোরোর প্স্োভবত সংদশোধিীদত এ্িি সোদব্ 
ভসিো ভ� ভসভ�ল সোভ�কে দস ভিদয়োগ বো পদেোন্নভতর িি্ ভসভ�ল সোভ�কে স ভক্ভিট 
ভপদয়দছি এবং পরবতথী্োদল প্ত্োভয়ত প্ভতবধিী ভহসোদব আবোর ভিদয়োগ বো 
পদেোন্নভতর িি্ অভতভরতি ভসভ�ল সোভ�কে স ভক্ভিট পোদবি।

এই রেস্োভবত সংরশোধনী ভক পোস কেো হরব?  হ্ো ঁঅর্বো  নো

ভষ্টদটর সংভবধোদির আওতোয় সদব্ সোমভর্ ভসিোরো ভসভ�ল সোভ�কে স পরীক্ষোয় অভতভরতি 
ভক্ভিট ভপদয় র্োদ্িঃ মলূ ভিদয়োদগর িি্ ৫ পদয়ন্ট এবং পেদন্নোভতর িি্ ২ ১/২ 
পদয়ন্ট। প্ত্োভয়ত প্ভতবধিী সোদব্ ভসিোরো অভধ্ পদয়ন্ট ভপদয় র্োদ্িঃ মলূ ভিদয়োদগর 
িি্ ১০ পদয়ন্ট এবং পেদন্নোভতর িি্ ৫ পদয়ন্ট। বতকে মোদি সোমভর্ বোভহিীর িি্ 
ভসভ�ল সোভ�কে স ভক্ভিট ভ্বলমোত্র এ্বোরই প্দ�োি্ হয়-�ভে পরবতথীদত সোদব্ ভসিো 
প্ভতবধিী ভহসোদব ভচভনিত হি, তদব ভতভি আর ভ্োি অভধ্ পভরমোণ ভক্ভিট পোদবি িো।

এই প্স্োবিোয় ভ� স্ল সোদব্ ভসিো ভিদয়োগ বো পদেোন্নভতর িি্ এ্বোর ভক্ভিট 
ভপদয়দছি পরবতথী্োদল প্ভতবধিী ভহসোদব প্ত্োয়ি ্রোর পর আদরো এ্বোর ভক্ভিট 
পোওয়োর সুদ�োগ র্ো্দব। প্ভতবধিী ভহসোদব প্ত্োয়ি হওয়োর পর সোদব্ ভসিো মূল 
ভিদয়োগ বো পদেোন্নভতর সময় ভ� ভক্ভিট ভপদয়দছি ও ১০-র মদধ্ ভ� পোর্কে্্ ভসই 
পভরমোণ ভক্ভিট অভতভরতি ভক্ভিট ভহসোদব পোদবি। এর ্োরদি এ্িি সোদব্ ভসিো 
পভরবতথী সমদয় পদেোন্নভত বো ভিদয়োদগর সময় অভতভরতি ভমোট ১০ ভসভ�ল সোভ�কে স ভক্ভিট 
ভপদত পোদরি।

 হ্োঁ ভিোট রেিোরনে কোেে
» এ্িি প্ভতবধিী সোদব্ ভসিোর িি্ ভসভ�ল সোভ�কে স ভক্ভিট গণিো ্রো ভ্োি ভবষয় িয়। 
এই প্স্োবিো ভসই রোটভত পূরণ ্রদব।

» আমোদের সোদব্ ভসিোরো আমোদেরই িি্ তোদের িীবদির েঁুভ্ ভিয় এবং এই িি্ তোরো 
�খি ভফদর আদস তখি আমোদের পূণকে সমর্কেি তোদের প্োপ্।

 নো ভিোট ভিয়োে কোেে সেহূ
» ভসভ�ল সোভ�কে স ভসদটেম প্ভতবধিী সোদব্ ভসিোদের ইভতমদধ্ প�কেোপ্ত প্ভতেোি ভেদয়দছ। আর 
প্ভতেোদির ভ্োি প্দয়োিি ভিই। 

রেস্োবনো ৩ |  পয়ঃভিষ্োশি সুভবধোর িি্ েোয়বদ্ চুভতি হদত অব্োহভত।

সংভবধোদির ৫ িং অিদুছেদের ৮ িং ধোরোর প্স্োভবত সংদশোধিী ১০ বছদরর িি্ 
বোভড়দয় িোিযু়োরী ১লো, ২০২৪ প�কেন্ত ্রো হদব, পয়ঃভিষ্োশি সুভবধো ভিমকেোণ বো 
পুিঃ ভিমকেোদণর িি্ ্োউভন্ট, ভসটি, শহর ও গ্োমগুদলোর ্তৃকে পদক্ষর সম্পোভেত 
েোয়বদ্ চুভতি তোঁদের সোংভবধোভি্ ঋণ সীমোর আওতো মতুি র্ো্দব।

এই রেস্োভবত সংরশোধনী ভক পোস কেো হরব?  হ্ো ঁঅর্বো  নো

ভষ্টট সংভবধোদির আওতোয় ্োউভন্ট, ভসটি, শহর এবং গ্োম সমদূহর িি্ ঋদণর সীমো ভিভেকেষ্ট 
্দর ভেয়ো আদছ। বতকে মোদি, ১৯৬২ সোল ভর্দ্ এই বছদরর ভশষ প�কেন্ত পয়ঃভিষ্োশদির 
সুভবধো ভিমকেোণ ও পুিভিকেমকেোদণ গৃহীত ঋণ সোংভবধোভি্ ঋণ সীমোর আওতো মতুি। এই 
প্স্োবিোয় অব্োহভতর সময় সীমো আরও েশ বছর বোভড়দয় ২০২৩ সোদলর ভশষ প�কেন্ত 
এই ধরদণর স্ল গৃহীত ঋণ অন্ত�ুকে তি ্রো হদব।

 হ্োঁ ভিোট রেিোরনে কোেে
» এই অব্োহভত ভসটি ও টোউি সমহূদ্ সোংভবধোভি্ ঋণ সীমো অভতক্ম িো ্দর উন্নতমোদির 
পয়ঃ ভিষ্োশদির পদ্ভত রক্ষণোদবক্ষণ ্রদত সোহো�্ ্রদব।

» এই প্স্োবিো ৫০ বছদরর ভবভশ সময় ভর্দ্ প্চভলত উপ�ুতি আভর্কে্ ব্বস্োপিো  
ভমদি চলদত ভমউভিভসপোলটিগুদলোদ্ সুদ�োগ ্দর ভেদব।

 নো ভিোট ভিয়োে কোেে সেহূ
» এই প্স্োবিো ভমউভিভসপোলটিগুদলোদ্ অত্োভধ্ ঋদণর পভরমোণ িমোদত ভেদব �ো �ভবষ্দত 
্রেোতোদের উপর চোঁপোদত বোধ্ হদব পোদর।

» এই অব্োহভত ভমউভিভসপোলটিগুদলোর ঋদণর সীমো এড়োদিোর সুদ�োগ ্দর ভেদল তো এ্টি খোরোপ 
উেোহরণ সৃভষ্ট হদব। আমরো �ভে মদি ্ভর এই ঋণ সীমো খুব েবুকেহ, তদব এই ঋণ সীমো 
আমরো পুিভবকেদবচিো ্রদত পোভর।



২০১৩ সোদলর সোধোরণ ভিবকেোচি নরিম্বে ৫  |  স্োল ৬টো ভর্দ্ রোত ৯টো    29 ২০১৩ সোদলর সোধোরণ ভিবকেোচি নরিম্বে ৫ | স্োল ৬টো ভর্দ্ রোত ৯টো    29 

রেস্োবনো ৪ | বিসংরক্ষণ ভবষয়্ ভববোে�ুতি টোইদটদলর ভিস্পভত্ 

সংভবধোদির ১৪ িং অিদুছেদের ১ িং ধোরোর প্স্োভবত সংদশোধিীর মোধ্দম ভষ্টট ও 
ভবসর্োভর প্ভতষ্োিদের মদধ্ লং ভল্, ভহভমল্টি ্োউভন্টর সংরভক্ষত বদির মদধ্ 
ভ্ছু ভিভেকেষ্ট েোদগর িভম ভিদয় েীরকেভেি �োবত চলদত র্ো্ো ভববোদের ভিস্পভত্ ্রোর 
িি্ আইিস�োদ্ ক্ষমতো প্েোি ্রদব। ভববোেমোি েোদগর িভমর েোবী ভছদড় ভেয়োর 
ভবভিমদয় ভষ্টট বি সংরক্ষণ সম্পভ ক্ে ত ভস স্ল �ূভম পোদব �ো বি সংরক্ষদণর 
বতকে মোদির ভববোেমোি েোদগর �ূভম ভচদয় ভবভশ লো�মোি হদব।

এই রেস্োভবত সংরশোধনী ভক পোস কেো হরব?  হ্ো ঁঅর্বো  নো

ভষ্টদটর সংভবধোি অি�ুোয়ী ভষ্টদটর-মোভল্োিোধীি এভেরিদিদক্সর স্ল িভম “সবকেেো বি্” 
ভহসোদব র্ো্দত হদব। শত বছদররও ভবভশ সময় ধদর ভহভমল্টি ্োউভন্টর টোউি অফ 
লং দল্-এর েোদগর �ুভমর টোইদটদল ভষ্টট ও ভবসর্োভর ব্ভতিবগকে মোভল্োিো েোভব ্দর 
ভববোে ্দর আসদছি। ভষ্টট সংভবধোদি সংদশোধিী ছোড়ো ভষ্টট এই েোদগর ভ্োি �ূভম ব্োভতি 
মোভল্োিোয় হস্োন্তর ্রদত পোদর িো। এই প্স্োভবত সংদশোধিীর মোধ্দম ভষ্টট বৃহৎ মদুল্র 
�ুভম �ো এভিরিদি্ পোদ ক্ে র সোদর্ �ুতি হদত পোদর এর পভরবদতকে  ভববোেমোি িভমর েোবী 
ভছদড় ভেদত পোরদব। এই সম্োব্ হস্োন্তর তখিই সম্পোভেত হদব �খি আইিস�ো ভেখদব 
ভববোেী িভম ভর্দ্ বি সংরক্ষদণর িি্ পভরবভতকে ত িভমটি ভবশী সুফল বদয় আিদব।

 হ্োঁ ভিোট রেিোরনে কোেে
» এই প্স্োবোিোয় ঐ স্ল ভববোেমোি েোদগর িভমদত বসবোস্োরী বোভসদেো ভসখোদিই র্ো্দব �খি 
িিসোধোরদণর উপদ�োদগর িি্ আরও বি �ূভম সংরভক্ষত িভমর সোদর্ �ুতি হদব।

» েশ্ ভর্দ্ েশ্ চলো ভববোে আেোলদতর মোধ্দম ভমটোদিো ব্য় বহুল হদত পোদর; এই প্স্োবিো 
পোস হদল ভষ্টট এই সম্োব্ ব্য় বোঁচোদত পোরদব। 

 নো ভিোট ভিয়োে কোেে সেূহ
» ভষ্টট সর্োরী িভম ভ্োি�োদব ব্োভতি মোভল্োিোয় ভেয়ো উভচৎ িয়।
» সংভবধোি অি�ুোয়ী এই িভম “সবকেেো বি্” ভহসোদব রোখদত হদব। �ভে ভষ্টট িভমর িি্ সংগ্োম 
্রো বধি ্দর ভেয়, তদব পুদরো সংরভক্ষত বিোঞ্চল েঁুভ্র মদধ্ পরদব।

» �ূভম হস্োন্তদরর ভবষদয় আইিস�োর উপর আস্ো রোখো �োয় িো ভ�, তোরো ভববোেী েোদগর িভম 
ভর্দ্ সংরভক্ষত বদির স্োদর্কের �ুভম অভধেখল ্রদত পোরদব। 

রেস্োবনো ৫ |  NYCO ভমিোরোলস, Inc-এর সোদর্ ভষ্টদটর সংরভক্ষত বিোঞ্চদলর মদধ্ 
�ূভম বেল সংক্োন্ত 

সংভবধোদির ১৪ িং অিদুছেদের ১ িং ধোরোর প্স্োভবত সংদশোধিীর মোধ্দম আইিস�ো 
এদসক্স ্োউভন্টর টোউি অফ লইুদস অবভস্ত সংরভক্ষত বিোঞ্চল. NYCO ভমিোরোলস, 
Inc. এ্টি ভবসর্োভর প্ভতষ্োিদ্ প্েোি ্রদবি, �োরো সংরভক্ষত বিোঞ্চদলর সংলগ্ন 
িভমদত তোদের বতকে মোদির পভরচোভলত খভির ্োি সম্প্রসোরণ ্রোর অিুদমোেি ভেদত 
পোরদব। এর বেদল NYCO ভমিোরোলস, Inc. প্োয় সমমদুল্র ্মপদক্ষ $১ ভমভলয়ি 
মদুল্র প্োয় সমপভরমোণ িভম সংরভক্ষত বদির সোদর্ সং�ুতি ্রোর িি্ প্েোি 
্রদব। �খি NYCO ভমিোরোলস তোদের খভির ্োি সম্পন্ন ্রদব তখি তোরো 
িভমটি পূবকেোবস্োয় এদি সংরভক্ষত বিোঞ্চদল ভফভরদয় ভেদব।

এই রেস্োভবত সংরশোধনী ভক পোস কেো হরব?  হ্ো ঁঅর্বো  নো

ভষ্টদটর সংভবধোি অি�ুোয়ী ভষ্টদটর-মোভল্োিোধীি এভেরিদিদক্সর স্ল িভম “সবকেেো বি্” 
ভহসোদব র্ো্দত হদব। অতএব এখোদির ভ্োি িভম অি্ ভ্োি মোভল্োিোয় হস্োন্তর 
্রদত হদল ভষ্টদটর সংভবধোদি সংদশোধি ্রদত হদব।

এই প্স্োবিোয় ভষ্টট এদসক্স ্োউভন্টর এভেরিদি্ পোদ ক্ে র প্োয় ২০০ এ্র িভম NYCO 
ভমিোরোলস, Inc. এ্টি ভবসর্োভর প্ভতষ্োিদ্ প্েোি ্রদব, �োরো সংরভক্ষত বিোঞ্চদলর 
সংলগ্ন িভমদত তোদের বতকে মোদির পভরচোভলত খভির ্োি সম্প্রসোরণ ্রদব। এর বেদল 
NYCO ভমিোরোলস, Inc. প্োয় সমমুদল্র ্মপদক্ষ $১ ভমভলয়ি মদুল্র প্োয় সমপভরমোণ 
িভম সংরভক্ষত বদির সোদর্ সং�ুতি ্রোর িি্ প্েোি ্রদব। �খি NYCO ভমিোরোলস 
তোদের খভির ্োি সম্পন্ন ্রদব তখি তোরো িভমটি পূবকেোবস্োয় এদি সংরভক্ষত বিোঞ্চদল 
ভফভরদয় ভেদব। 

এই প্স্োভবত সংদশোধিীদত NYCO ভমিোরোলস �ূভম হস্োন্তদরর পূদবকে, ভ� িভম তোদেরদ্ 
প্েোি ্রো হদব ভস িভমদত ভ্ পভরমোণ ও মোদির খভিি রদয়দছ তো পরীক্ষো ্রোর 
সুদ�োগ পোদব। NYCO ভমিোরোলস তোদের পরীক্ষোর ফলোফল ভষ্টটদ্ প্েোি ্রদব �োদত 
ভষ্টট িভমর মলূ্ ভিধকেোরণ ্দর NYCO ভমিোরোলসদ্ িোিোদত পোদর। এই প্স্োভবত 
সংদশোধিীদত আরও র্ো্দব ভ�, পরীক্ষোর পর �ভে NYCO ভমিোরোলস সংরভক্ষত 
বিোঞ্চদলর িভম িো চোয়, তদব পরীক্ষো চোলোদিোর িি্ সংরভক্ষত বিোঞ্চদলর ভ� পভরমোণ 
�ূভম ক্ষভতগ্স্ হদয়দছ NYCO ভমিোরোলস ভস পভরমোণ িভম বো ্মপদক্ষ সমমদূল্র িভম 
অবশ্ই ভষ্টটদ্ প্েোি ্রদব। এই িভম সংরভক্ষত বিোঞ্চদলর সোদর্ �ুতি হদব।

 হ্োঁ ভিোট রেিোরনে কোেে
» NYCO ভমিোরোলসদ্ িভম ব্বহোদরর অিমুভত প্েোি ্দর এর খভির আয়ু্োল ্মপদক্ষ এ্ 
েশ্ বভৃদ্ পোদব এবং এলো্োয় শতোভধ্ চোকুরী রক্ষো পোদব। বতকে মোদি এই প্ভতষ্োদির খভি 
্োি পভরচোলিোর সম্োব্ ভময়োে আর মোত্র ভতিটি বছর আদছ। 

» এই অঞ্চদলর মদধ্ ভ্বলমোত্র সংরভক্ষত বিোঞ্চলই খভির িি্ উপ�ুতি। সম্োব্ অি্োি্ স্োদি 
খভির ্োি পভরচোলিো হদব আরও ্ঠিি ও ব্য়বহুল।

» এই প্স্োবিো িিগদণর স্ল্প ভময়োেী উপদ�োদগর িি্ িভমর পভরমোণ হ্োস ্রদব িো এবং ভশষ 
প�কেন্ত বিোঞ্চদলর আ্োর বড় হদব �খি NYCO ভমিোরোলস ভষ্টদটর ্োদছ �ূভম ভফরত ভেদব।

 নো ভিোট ভিয়োে কোেে সেহূ
» এইটি এ্টি খোরোপ উেোহরণ সৃভষ্ট ্রদব, ্োরণ এভেরিদি্ পোদ ক্ে র িভম প্র্মবোদরর মত 
ভবসর্োভর ব্বসোয়ী স্োদর্কে হস্োন্তর ্রো হদছে।

» NYCO-র এেোরিদি্ পোদ ক্ে র িভমদত খভির ্োি পভরচোলিো ্রো উভচৎ হদব িো �খি তোরো 
মোত্র েইু মোইল েদূর ও্ ভহল িোম্ স্োদি ভব্ল্প িভমদত খভির ্োি সম্পোেি ্রদত পোদর। 

» খভির ভ� �ূভম পো ক্ে দ্ ভফরত ভেয়ো হদব, ভস িভম পভরদবশগত ভবিোদশর ভশ্োর হদব।
» ভবশ ভ্ছু ্োরদি NYCO ভমিোরোলস হয়দতোবো অঙ্গী্োরবদ্ িভম িো ভেদত পোদর বো ক্ষভতগ্স্ 
�ূভমই ভফরত ভেদত পোদর ্োরণ প্ভতষ্োিটি ভেউভলয়ো হদয় ভগদছ বদল। ফদল �ূভমটি 
িিসোধোরদণর ব্বহোর উপদ�োগী র্ো্দব িো অর্বো তো পুিঃসংস্োদরর িি্ িিগদণর অর্কে ব্য় 
্রদত হদব। 

রেস্োবনো ৬ |  ভষ্টট ভবচোর্ েোভয়ত্ব পোলি ্রদত পোদরি তো ভিভচিত ্রো প�কেন্ত 
বয়স সীমো বভৃদ্

সংভবধোদির ৬ িং অিদুছেদের ২ এবং ২৫ িং ধোরোর প্স্োভবত সংদশোধিীদত বলো 
হদয়দছ ভ�, সদবকেোচ্চ বয়স সীমো বভৃদ্ ভস প�কেন্ত ্রো �োদত ভিভেকেষ্ট ভষ্টট ভবচোর্গণ 
েোভয়ত্ব পোলি ্দর ভ�দত পোদরিঃ (্) সুভপ্ম ভ্োদটকে র এ্িি ভবচোর্ বতকে মোি 
অবসদরর বয়স ৭০-র পর অভতভরতি পোঁচ বোর েবুছর ভময়োেী টোদমকের িি্ উপ�ুতি, 
এখি তো ভতিটি টোদমকের িি্ আদছ; এবং (খ) আপীল ভ্োদটকে র এ্িি ভবচোর্ 
৭০ বছর বয়দস ভপৌদঁছ ভগদছি তর্োভপ ভতভি তোঁর েোভয়ত্ব ১০ বছর প�কেন্ত পোলি ্দর 
ভ�দত পোরদবি, বতকে মোি অবসদরর বয়স ৭০ বছর হদলও ভতভি ভ� ভময়োদের িি্ 
ভিদয়োগপ্োপ্ত হদয়দছি তো ভতভি সম্পন্ন ্রদবি।

এই রেস্োভবত সংরশোধনী ভক পোস কেো হরব?  হ্ো ঁঅর্বো  নো

আপীল ভব�োদগর ভবচোর্ - ভষ্টদটর সদবকেোচ্চ আেোলত – ১৪-বছর ভময়োেী েোভয়ত্ব পোলি 
্রদবি, ভ্ন্তু ভষ্টদটর সংভবধোদির আওতোয়, এ্বোর অবসদরর বোধ্তোমলূ্ বয়স ৭০ 
বছদরর ভপৌঁছদল তোঁদের অবসদর ভ�দতই হদব। এই প্স্োভবত সংদশোধিী অিযু়োয়ী এ্িি 
ভবচোরদ্র ৭০ বছর হদলও ভতভি আরও অভতভরতি ১০ বছর প�কেন্ত েোভয়ত্ব পোলি ্দর 
ভ�দত পোরদবি, ভতভি ভ� ভময়োদের িি্ ভিদয়োগপ্োপ্ত হদয়দছি তো ভতভি সম্পন্ন ্রদবি।

সুপ্ীম ভ্োদটকে র ভবচোর্ – ভষ্টদটর ্োয়োল এবং আভপদলট ভব�োগ আেোলত – সংভবধোি 
অি�ুোয়ী ৭০ বছর বয়দস অবসদর ভ�দত হদব, ভ্ন্তু তোঁদের অবসদরর বয়দস ভপৌঁছোদলও 
তোঁরো আরও ভতিবোর েইু বছর ভময়োেী টোমকে েোভয়ত্ব পোলি ্রদত পোরদবি �ভে তোঁদের 
ভসবোর প্দয়োিি হয় এবং তোঁরো সঠি্�োদব তোঁদের েোভয়ত্ব পোলদি উপ�ুতি র্োদ্ি। এই 
প্স্োবিোয় অবসদরর পর তোঁরো আরও েইুটি টোমকে এবং ৮০ বছর বয়স প�কেন্ত তোঁরো 
েোভয়ত্ব পোলি ্রদত পোরদবি। 

 হ্োঁ ভিোট রেিোরনে কোেে
» বতকে মোদির বোধ্তোমলূ্ অবসদর বয়স সীমো ১৮৬৯ সোদল ঠি্ ্রো হদয়ভছল। এখি্োর 
আয়ু্োল অদি্ ভবভশ এবং বহু বয়স্ িোগভর্রো ্মকেঠ ও সুস্্ িীবি �োপি ্রদছি, 
এ্িি ভবচোর্দ্ ৭০ বছর বয়দস ভিোর ্দর অবসদর পোঠোদিোর ভ্োি মোদি হয় িো।

» এই প্স্োবিোয় সবদচদয় অভ�জ্ ভবচোর্ই েোভয়দত্ব র্ো্দবি। বয়স্ ভবচোর্রো তোঁদের প্জ্োর 
িি্ অল্প বয়সী ভবচোর্দের ভর্দ্ ভবশী ্ো�কে্রী এবং সভত্্োর ভবষয়টি হল তোঁদের ভসদ্োন্ত 
তোঁদের ব্ভতিগত ্্োভরয়োর দ্োরো ্ম প্�োভবত।

» U.S. সুপ্ীম ভ্োদটকে র বতকে মোি ভবচোর্দের মদধ্ চোরিি ৭০ বছর ঊর্কে এবং তোঁদের মদধ্ 
ধীদর চলোর ভ্োি লক্ষণ ভিই। এই ভবচোর্দেরদ্ �ভে ভিউ ইয় ক্ে  ভষ্টদটর সদবকেোচ্চ আেোলদতর 
েোভয়ত্ব ভেয়ো হত, তো হদল হয়দতো তোঁদেরদ্ ইভতমদধ্ ভিোর ্দর অবসদর পোঠোদিো হত।

 নো ভিোট ভিয়োে কোেে সেহূ
» আেোলদত িতুিত্ব আিোর িি্ আমোদের প্দয়োিি অল্প বয়স্ এবং ভবভ�ন্ন ধোরোর ভবচোর্ 
– েীরকে ভেি েোভয়ত্বরত বয়স্ ভবচোর্গণ িয়।

» এই প্স্োবিোর ফদল এমি হদত পোদর ভ�, এ্িি মোিভস্ ও শোরীভর্�োদব আর সোমর্কে্ িো 
র্ো্ো সদ্বেও ভবচোরদ্র েোভয়ত্ব পোলি ্দর �োদছেি। 

» ভিউ ইয় ক্ে  ভষ্টদটর স্ল ভবচোর্দের এ্ই বোধ্তোমলূ্ অবসদরর বয়স র্ো্ো উভচৎ। এই 
সংদশোধিীর ফদল ে’ুস্দরর পদ্ভত সৃভষ্ট হদব, ভ�খোদি ভষ্টটব্পী ভবচোর্রো স্োিীয় এবং 
ভবদশষোভয়ত আেোলদতর ভবচোর্দের তুলিোয় পদর অবসর ভিদছেি ্োরণ তোঁদের বতকে মোদির 
অবসদরর বয়স ৭০ বছর অপভরবভতকে ত র্ো্দব। 
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মদি রোখদবি…
আপনোে ব্োলটটিে অপে ভিকটি ভিখুন!
উদল্টো ভেদ্ ভ�োট েোদির িি্ প্োর্থীদের িোম এবং/অর্বো ব্োলট প্স্োবসমহূ র্ো্দত পোদর।

েরন করে রেভতটি অভফরসে জন্ ভিোট ভিরবন এবং ব্োলরটে রেভতটি রেরনেে উত্ে ভিরবন।
স্্োিোরটি আপিোদ্ িোিোদব িো ভ� আপভি এ্টি বো অভধ্ পদের বো ব্োলদটর প্দশ্নর উত্র 
ভগোলো্োর স্োদি সঠি্�োদব ভগোল ্রদত ব্র্কে হদয়দছি। এটিদ্ বলো হয় “Undervoting”। স্্োি 
্রোর আদগ আপিোর ব্োলটটি �োদলো�োদব ভেদখ ভিি। প্ভতটি পে এবং ব্োলট প্স্োবিোয় আপভি  
ভ�োট ভেদয়দছি তো ভিভচিত ্রুি। স্্োিোরটি আপিোর ব্োলটটি এ্বোর ভিদয় ভিদল আপভি আর 
ভদ্তীয় সুদ�োগ পোদবি িো।

ভগোলোকোে জোয়গোটি সম্পে্ূিোরব পেূে করুন।
“X“ অর্বো “ “ ব্বহোর ্রদবি িো অর্বো ভগোলো্োর িোয়গোটিদ্ শুধু ভগোল ্দর েোগ ভেদবি িো।

শুধেুোত্র একজন ব্ভতিরকই ভিোট ভিরবন, যভি নো অন্িোরব ভনরি্শ ভিওয়ো র্োরক।
প্র্ম ্লোদম, ব্োলটটিদত ভলখো র্ো্দব আপভি ্য়টি পছদে ্রদত পোরদবি। ভবভশর�োগ ভক্ষদত্র, 
ভলখো র্ো্দব, “এ্িিদ্ ভ�োট ভেি” “Vote for ONE”, ভ্ন্তু ভ্োি ভ্োি ভক্ষদত্র এটি ভলখো র্ো্দত 
পোদর “ভ� ভ্োি েিুিদ্ ভ�োট ভেি” “Vote for any TWO”, “ভ� ভ্োি ভতিিিদ্ ভ�োট ভেি” 
“Vote for any THREE”, ইত্োভে। অিুগ্হ ্দর ব্োলটটি �োদলো ্দর পদড় ভিি, �োদত আপভি 
ভবভশ বো ্ম ভ�োট িো ভেি।

আপভন একজন েোইট-ইন রেোর্থীরক ভিোট ভিরত পোরেন।
�ভে আপভি ভ্োি প্োর্থীদ্ ভ�োট ভেদত চোি �োঁর িোম ব্োলদট, তদব আপিোদ্ অবশ্ই: 
 (১) রোইট-ইি প্োর্থীদের িদি্ ভিভেকেষ্ট িোয়গোটির ভগোলো্োর িোয়গোটিদ্ সমূ্পণকে পূরণ ্রদত হদব এবং

 (২) ভসই প্োর্থীর িোম এই বদক্স ভলখদত হদব অর্বো টে্োম্প ভেদত হদব।

ভবভশেিোগ ভিোটরকর্রেই একোভধক স্ক্োনোে র্োরক।  
আপিোর ভ�োটোর ্োিকে  ভ�োট্মথীদ্ ভেদয় ভেি এবং ভতভি আপিোদ্ বদল ভেদবি ভ্োি স্্োিোরটি 
ব্বহোর ্রদত হদব।

অসুভবধো এবং সমোধোি সমহূ
আভে ভিোট ভিরত িুল করে ভফরলভছ।  
ব্োলদট মদুছ ভফলোর অর্বো বেল ্রোর ভচষ্টো ্রদবি িো। এ্িি ভ�োট্মথীদ্ িতুি এ্টি ব্োলট 
ভেদত বলিু। প্ভতটি ভ�োটেোতো সদবকেোচ্চ ভতিটি ব্োলট চোইদত পোদরি।

আভে “ভবভশ ভিোট ভিরয় ভফরলভছ” (একজন রেোর্থীে জরন্ অরনকগুরলো ভগোলোকোে স্োন পেূে করে 
ভফরলভছ)।
ভ্োি অভফস অর্বো ব্োলট প্স্োবিোয় আপভি �ভে ভবশী ভ�োট ভেি, তদব তো গণ্ হদব িো। �ভে 
আপভি ব্োলটটি স্্োিোদর রোখোর আদগ বেুদত পোদরি ভ� আপভি ভবভশ ভ�োট ভেদয় ভফদলদছি, তদব 
এ্িি ভ�োট্মথীদ্ পূরণ ্রোর িি্ িতুি এ্টি ব্োলট ভেদত বলিু। �ভে আপভি অভতভরতি ভ�োট 
ভেওয়োর পদর এ্টি ব্োলট স্্োিোদর ভ�ো্োি, ভসটির পেকে োটি েটুি উপোয়সহ এ্টি �ুল বোতকে ো ভেখোদব 
“িমো ্রদবি িো – ব্োলটটি ভফরত ভেি” উপোয়টি বোছুি, এবং স্্োিোরটি আপিোর ব্োলটটি ভফরত 
ভেদয় ভেদব �োদত আপভি এ্িি ভ�োট্মথীর ্োছ ভর্দ্ পূরণ ্রোর িি্ এ্টি িতুি ব্োলট ভচদয় 
ভিদত পোদরি। �ভে আপভি “ব্োলটটি িমো ্রুি” উপোয়টি বোদছি, তোহদল স্্োিোরটি আপিোর 
ব্োলটটি ভরদখ ভিদব তদব ভ� প্ভতদ্ভ্বিতোর িি্ ভবশী ভ�োট ভেদয় ভেদয়দছি তো আর গণ্ হদব িো, 
ভ্ন্তু আপিোর বো্ী ভ�োটগুদলো গণিো ্রো হদব।

ভলখোগুভল অভতভেতি ভছোট; আভে আেোে কোগরজে ব্োলট প়িরত পোেভছনো।  
বড় ভলখোর ্োগি র্ো্দব। আপভি ব্োলট মোভ ক্ে ং ভি�োইস (BMD) ব্বহোর ্দর অর্বো ভ্োি 
বধুিদ্ আপিোদ্ সোহো�্ ্রোর িদি্ বলদত পোদরি।

ছয়টি ব্োলট রেস্োবনোে সেূরহে সবকয়টিরত ভিোট ভিয়ো ভনভচিত কেরবন!

» প্শ্ন সমহূ অপর পোতোয় র্ো্দত পোদর।
» ভ�োট  হ্ো ঁবো  নো প্ভতটি প্দশ্নর িি্ সঠি্ ভগোলো্োর পূরণ ্দর। 
ব্োলট প্স্োবিো সমহূ সম্পদ ক্ে  আরও িোিদত হদল 28-29 পৃষ্োয় ভেখুি। 
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1 | আপনোে ব্োলট সংগ্রহ করুন
» আপিোর ভিভেকেষ্ট ভ�োটেোি ভ্দ্রে �োি, িোম সই ্রুি, 
এবং আপিোর ্োগদির ব্োলট এবং ভ�োদটর ্োিকে  ভ�োট 
্মথীর ্োছ সংগ্হ ্রুি। 

» ব্োলটটিদত আপিোর ভ�োট ভেওয়ো হদয় ভগদল আপিোর 
ভ�োটটি �োদত ভ্উ ভেখদত িো পোি তোর িদি্ আপিোদ্ 
এ্টি ভগোপিীয়তো খোম ভেওয়ো হদব।

» ভগোপি ্ক্ষটিদত �োি অর্বো ব্োলট মোভ ক্ে ং ভি�োইস 
(BMD)-এর িদি্ ব্োবহোর ্রোর অিদুরোধ ্রুি।

3 | আপনোে ব্োলটটি স্ক্োন করুন
» আপিোর ব্োলট এবং ভ�োটোর ্োিকে টি স্্োি ্রোর 
িোয়গোয় ভিদয় �োি।

» আপিোর পছদদের �োষোটি ভস্দি ভিভেকেষ্ট ভবোতোমটি স্পশকে 
্দর ভবদছ ভিি।

» আপিোর েোগোদিো ব্োলটটি স্্োিোদর �ুভ্দয় ভেি আপিোর 
ভ�োটটি প্েোি ্রুি। স্্োিোরটি উ�য় ভে্ ভেদয় 
ভ�ো্োদিো ব্োলট গ্হণ ্দর। স্্োিোরটি আপিোদ্ িোভিদয় 
ভেদব আপিোর ভ�োটটি িমো ্রো হদয়দছ।

1

2

3

2 | আপনোে ব্োলরটে িইু ভিরকই ভিোট ভিন
» আপিোদ্ প্েত্ ্লমটি ভেদয় আপিোর পছদদের পোদশর 
ভগোলো্োর িোয়গোট্িদ্ সমূ্পণকে�োদব পূরণ ্দর আপিোর 
ভ�োটটি ভেি।

সঠিক িুল

J. Doe J. Doe J. Doe J. Doe 

» ভ্োি “ ” অর্বো এ্টি “ ” ব্বহোর ্রদবি িো, 
ভগোলো্োর িোয়গোটিদ্ শুধু ভগোল ্দর েোগোদবি িো, 
অর্বো ব্োলটটিদত অপ্দয়োিিীয় েোগ ভেদবি িো।

» এ্িি রোইট-ইি প্োর্থীর িদি্, প্দ�োি্ ভগোলো্োর স্োিটি 
পূরণ ্রুি এবং ভসই প্োর্থীর িোমটি ভলখুি।

» আপিোর ব্োলট টি �োঁি ্রদবি িো।

ব্োলট মোভ ক্ে ং 
ভি�োইস 
(BMD) 
ব্বহোর ্রো 

BMdটি িইুিোরব ভিোটোেরিে ব্োলটটি ব্বহোে 
কেরত ভিয়:
১। ব্োলটটি প্েভশকেত ভ্রিদি ভেখুি।
২। ব্োলটটি ভহিদফোদির মোধ্দম শুিিু।

BMdটি চোেিোরব ভিোটোেরিে ব্োলরট ভিোট িোন 
কেরত ভিয়:
১। ভ্রিি স্পশকে ্দর
২। ভ্ই প্োি (ভরিইল)
৩। ভসপ এন্ড পোফ �ন্ত্র
৪। র্োর প্োদিল

BMd-এরত ভনর্োতি ধোপগুভলে েোধ্রে আপনোে 
ব্োলটটিত ভিোট ভিন:
» আপিোর ব্োলটটিদত ভ্মি ্দর ও ভ্ �োদব ভ�োটটি ভেদবি 
তো ঠি্ ্দর ভিি।

» আপিোর ব্োলটটি ভ�োট িমো ্রোর ভ্দত �ুভ্দয় ভেি।
» আপিোর �োষোটি পছদে ্দর ভিি।
» BMDটি আপিোর পছদে বোছোই ও তো প�কেোদলোচিো ্রোর পুদরো 
প্্ৃয়োটি প্েশকেি ্রদব। 

» ভ্োি মত বেল ্রোর িি্, ভ্োি প্ভতদ্ভ্বিতো বো ভবষয় 
আপভি বেলোদত চোি, ভসটি আবোর ভবদঁছ ভিদয় সঠি্ 
উত্রটি আবোর ভিি। সংভক্ষপ্তসোর পেকে োয় ভফরত �োওয়োর 
িদি্ “NEXT” চোপ ভেি।

» আপিোর ব্োলটটি মদু্রদণর িি্ “Mark Ballot”-এ চোপ ভেি।
» আপিোর মভুদ্রত ব্োলট এবং ভ�োটোর ্োিকে  স্্োি ্রোর 
িোয়গোয় ভিদয় �োি।

» ব্োলটটি স্্োিোদরর ভ�তদর ভ�ো্োদিোর িদি্ �ভে আপিোর 
ভ্োি সোহোদ�্র প্দয়োিি হয়, তদব এ্িি ভ�োট্মথী 
আপিোদ্ সোহো�্ ্রদবি।

ভকিোরব ভিোট ভিরবন

গুরুত্বপে্ূ ভিদেকেশিো এবং সোধোরণ সমস্োবলীর সমোধোি সমূহ! 
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Joseph P. Parkes, S. J. | ভচয়োরম্োি

Art Chang | সেস্বদৃে

Richard J. davis | সেস্বদৃে

Courtney C. Hall | সেস্বদৃে

Mark S. Piazza | সেস্বদৃে

Amy M. Loprest | এভক্সভ্উটি� িোইদর্র

elizabeth Bauer | ভচফ অফ অ্োিভমভিদ্রিটি� সোভ�কে দসস 

daniel Cho | িোইদর্র অফ ্্োভণ্ডদিট সোভ�কে দসস

onida Coward Mayers | িোইদর্র অফ ভ�োটোর অ্োভসদটেন্স

Sue ellen dodell | ভিিোদরল ্োউদন্সল

eric Friedman | িোইদর্র অফ ্্োদম্পি ফোইি্োন্স অ্োিভমভিদ্রিশি

Peri Horowitz | িোইদর্র অফ এক্সটোিকেোল অ্োদফয়োসকে 

Jonnathon Kline | িোইদর্র অফ অভিটিং অ্োণ্ড অ্ো্োউভটিং

Kenneth o'Brien | িোইদর্র অফ ভসদটেমস অ্োিভমভিদ্রিশি

Jesse Schaffer | িোইদর্র অফ ভস্পশোল ্মপ্োদয়ন্স

elizabeth A. Upp | িোইদর্র অফ ্ভমউভিদ্শিস

Peggy A. Willens | িোইদর্র অফ ম্োদিিদমটি অ্োিোভলভসস অ্োণ্ড ভর্িকে স অ্োিভমভিদ্রিশি

আসন্ন সোধোরণ ভিবকেোচিী ভবত ক্ে

ভিউ ইয় ক্ে  ভসটি ্্োমদপইি ফোইি্োন্স ভবোিকে
এ্টি ভিরদপক্ষ, স্তন্ত্র ভসটি এদিভন্স �ো ভিবকেোচদির ভক্ষদত্র ভিউ ইয় ক্ে  ভসটির বোভসদেোদের �ূভম্োদ্ 
আদরো উন্নত ্দর৷ CFB-র উদদেশ্ হল ভ�োটেোতোদের অংশগ্হণ ও সদচতিতো বোড়োদিো, ্্োদম্পদির 
আভর্কে্ ভস্ভত িিগণদ্ িোিোদিো, আদরো িোগভর্দের পেপ্োর্থী হদত উৎসোভহত ্রো, কু্ষদ্র সহোয়তো 
প্েোি্োরীদের �ূভম্ো ভিোরোদলো ্রো, এবং প্্ৃত বো ্ভল্পত েিুথীভতর সম্োবিো হ্োস ্রো৷
CFB-র NYC ভ�োটস ্্োদম্পি ্ভমউভিটির সহদ�োগ এবং সর্োভর ও ভবসর্োভর সংস্োর সদঙ্গ 
অংশীেোভরর মোধ্দম ভ�োটোর ভরভিদ্রিশি, ভ�োট প্েোি এবং সোমোভি্ অংশগ্হদণ সহোয়তো ্দর৷ 
সম্োব্ ভ�োটেোতোদের িি্ ভপ্োগ্োম ও ইদ�টিস সম্বদধি িোিোর িি্ ভফোি ্রুি 212-306-7100 
িম্বদর বো এই ওদয়বসোইট ভেখুি-www.nyccfb.info/nycvotes|
CFB ্্োদম্পি ফোইি্োন্স অ্ো্ প্দয়োগ ্দর র্োদ্, �ো স্োিীয় পেপ্োর্থীদের প্ভত আভর্কে্ ্্োদম্পি 
সহোয়তোর উপর সীমোদরখো ও ভবভধ ভিদষধ আদরোপ ্দর৷ প্োর্থীদের িোিোদত হয় ভ�, ঠি্ ভ্োর্ো 
ভর্দ্ তোদঁের আভর্ক্ে  সোহো�্ এদসদছ এবং ভসই অর্কে ভ্�োদব খরচ ্রো হদয়দছ৷ CFB স্োিীয় ভিবকেোচদি 
স্বতন্ত্র খেচ সম্বদধিও তর্্ সংগ্হ ও প্্োশ ্দর৷ CFB-র ওদয়বসোইট www.nyccfb.info-ভত এই 
তর্্োভে িিগিদ্ িোিোদিো হয়৷ প্োর্থীদের “ব্বসো ্রোর” ভিদষধোজ্োও ভমদি চলদত হয় �ো 
স্োিীয় প্শোসদি “টো্ো উড়োদিোর” ধোরণো ্মোদত সোহো�্ ্দর৷ প্োর্থীরো ভস্ছেোয় ্্দম্পি 
ফোইি্োন্স ভপ্োগ্োদম ভ�োগ ভেদত পোদরি, �ো ্দঠোর�োদব খরদচর সীমোদরখো ভমদি চলদত স্ী্ৃত 
ভ�োগ্ প্োর্থীদ্ পোবভল্ ম্োভচং ফোণ্ডস সরবরোহ ্দর৷ পোবভল্ ম্োভচং ফোণ্ডস ভপ্োগ্োম িিগদণর 
সমর্কেিপ্োপ্ত প্োর্থীদের বহৃৎ পভরমোদণ চোঁেো বো ব্ভতিগত সম্পভত্র উপর ভি�কে র ্রদত বোধ্ িো 
্দর �দর্ষ্ট িিগদণর সোহোদ�্ প্ভতদ�োভগতোমলূ্ ্্োদম্পি পভরচোলোদিো ্রদত সোহো�্ ্দর৷ 
আপভি �ভে ভ্োদিো িোগভর্ পদের িি্ প্োর্থী হদত আগ্হী হি, বো ভ্�োদব CFB ভিউ ইয়দ ক্ে  NYC 
ইদল্শিদ্ আদরো ভবভশ উন্তুি ও গণতোভন্ত্র্ হদত সোহো�্ ্দর র্োদ্, তো িোিদত চোি, তোহদল 
আমোদের ওদয়বসোইট www.nyccfb.info ভেখুি বো CFB-র সদঙ্গ ভ�োগোদ�োগ ্রুি এই 
ঠি্োিোয়-40 Rector St., 7th Floor, New York, NY 10006৷ আপভি আমোদেরদ্ ইদমলও 
্রদত পোদরি এই ঠি্োিোয়-info@nyccfb.info|

nyc votes | ওদয়ব | ভমোবোইল | ভপ্ন্ট | ভ�ভিও | সোমোভি্

ভিভডও ভ�োটোর গোইি সময়সূচী

ভ�ভিও ভ�োটোর গোইিটি প্চোভরত হদব NYC govএ প্দত্্ রোত ৭ টোয়, শুরু হদব ভসোমবোর ২৮ই অদ্োবর ভর্দ্। প্ভতটি সম্প্রচোর শুরু 
হদব ভসটিব্োপী পদের প্োর্থীদের ভিদয় এবং তোদের অিসুরণ ্রদব ভবোদরো ভপ্ভসদিন্ট ও ভসটি ্োউভন্সল প্োর্থীগণ। প্ভত রোদত ভ�ন্ন এ্টো 
ভবোদরো অগ্ণী �ূভম্োয় র্োদ্বি।

্্োবলভ�শি ও টোইমওয়োিকেোর-এ চ্োরনল ৭৪, আরভসএি-এ চ্োরনল ৮১ বো ভিেোইজন ফোয়স-এ চ্োরনল ২৪-এ NYC gov ভেখুি।

সম্প্রসোেেটি আপভন ভিখরত পোরেনভন?
স্ল প্োর্থীদের ভ�ভিওগুদলো ভ্রিম ্রোর িি্ তোদের ভপ্োফোইল পোতোয় �োি www.nyccfb.info/voterguide৷  
ভবগত ভবতর্গুদলো ভেখদত হদল www.nyccfb.info/debates৷

এই ভ�োটোর গোইিটি ্্োদম্পইি ফোইিোন্স ভবোদিকে র ভ�োগোদ�োগ ইউভিট ্তৃকে ্ প্স্তুত্ৃত: Jinhui Bao, 
Jing Cao, Crystal Choy, Winnie Ng, Karina Schroeder এবং Elizabeth A. Upp, সহদ�োভগতোয় 
Hannah Egerton, Anne Guo, Katharine G. Loving, Maran-Atha Taylor, এবং Simon C. Wu।

ভিউ ইয় ক্ে  ভসটি 2013 সোধোরণ ভিবকেোচদির ভ�োটোর গোইি।গ্ন্ স্দত্ব্র স্ত্বোভধ্োরী © 2013 ভিউ 
ইয় ক্ে  ভসটি ্্োমদপইি ফোইি্োন্স ভবোিকে  দ্োরো। স্ল অভধ্োর সংরভক্ষত।প্ছেে ও অ�্ন্তরীণ ি্শো 
্দরদছি Baseline Group NY। মোভ ক্ে ি �ুতি রোদষ্ট্র ততরী।

ব্রুকভলন
ভসোেবোে, অরক্টোবে ২৮

ব্রঙ্কস 
েঙ্গলবোে, অরক্টোবে ২৯ 

ে্োনহোট্োন 
বধুবোে, অরক্টোবে ৩০

কুইনস
বৃহস্পভতবোে,  
অরক্টোবে ৩১

ভটেরটন আইল্োন্ড
শুক্বোে, নরিম্বে ১ 

ভেয়ে
েঙ্গলবোে, অরক্টোবে ২২ভশ, সন্্ো ৭টোয় 
টিভ�  ভসভবএস ভিউি (ইংরোিী)

িোভব্উএলএিওয়োই-টিভ� ১০/৫৫ 
(স্প্োভিশ)

ভরভিও  ১০১০ উইন্স 
িোভব্উভসভবএস ভিউিদরভিও ৮৮০

েঙ্গলবোে, অরক্টোবে ২৯ভশ, সন্্ো ৭টোয়
টিভ�  এিভবভস ৪ ভিউ ইয় ক্ে  (ইংরোিী)

ভটভলদমোন্ড ভিউ�ো ইয় ক্ে  
(স্প্োভিশ)

ভরভিও িোভব্উওআর ভরভিও

পোবভলক অ্োডরিোরকট
শভনবোে, অরক্টোবে ১৯ভশ, সন্্ো ৭টোয়
টিভ�  এিভবভস ৪ ভিউ ইয় ক্ে  (ইংরোিী) 

ভটভলদমোন্ড ভিউ�ো ইয় ক্ে  (স্প্োভিশ)

ভরভিও িোভব্উওআর ভরভিও

কম্পররিোলোে
বহৃস্পভতবোে, অরক্টোবে ২৪ভশ, সন্ ো্ ৭টোয়
টিভ�  ভসভবএস ভিউি (ইংরোিী)

িোভব্উএলএিওয়োই-টিভ� ১০/৫৫ 
(স্প্োভিশ)

ভরভিও িোভব্উভসভবএস ভিউিদরভিও ৮৮০

ভবতক্গুরলো স্পসিে করেরছন

�ভে এ্িি মোত্র প্োর্থী ভবতদ ক্ে র িি্ উপ�ুতি হি, তদব ভসই ভবত ক্ে  বোভতল ্রো হদব।

চলোর পদর্ ভ�োদটর তর্্ িোিোর  
িি্ আপিোর ভমোবোইল ভি�োইস  
ভর্দ্ www.nycvotes.org-এ ভেখুি
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সোধোরণ ভিবকেোচদির ভেি
েঙ্গলবোে ৫ই নরিম্বে

সকল ভনব্োচন ভক্রেগুরলো ভখোলো র্োকরব সকোল ৬ টো ভর্রক-েোত ৯ টো পয্ন্ত। ভনভচিত নন ভয ভকোর্োয় ভিোট? 
ভিরবন কল করুন 866-VOTE-NYC অর্বো ভিখুন nyc.pollsitelocator.com


