
৩১তম িসি কাউি�ল িডি��  

েশরী এস. মাের (Scherie S. Murray) (R) 

েরাজেডল, লেরলটন, ি�ং িফ� গােডর নস ও ফার রেকাওেয়; আিম িসি কাউি�েল আপনােদর �াথ�। আমার 

নাম  Scherie Murray এবং এখন নতুন েনতৃে�র সময়।  আজেকর রাজনীিতর দনু�িত আর �-�াথর চিরতাথরতায় 

আিম িবর�। েস জনয্ আিম িসি কাউি�ল িনবরাচেন অবতীনর হেয়িছ। আিম আ্েন িড�ী েপেয়িছ গভণরেমম এ� 

কিমউিনি সািভর স হা্ �ুল েথেক আিম বযিত�মী কিমউিনি েসবা পরু�ার সহ িডে�ামা কেরিছ। বতর মােন, 

CUNY েথেক আমার দেুটা িড�ী আেছ;মা্ে�াকি�উটার িবজেনস িসে�ম ও �ডকা� জানরািলজম।ব�ুগণ, এ 

িডি�ে� আিম ১৪ বছর যাব বাস করিছ। একজন অিধবাসী িহসােব, �িতি  কিমউিনিেক �িত�� করার মেতা 

সমসযাবলীর ল�া তািলকা স�েকর  আিম অবগত; এবং যিদ আপনারা আমােক িনবরািচত কেরন  এ্ভােব েয 

জনগেণর েয পিলিস রেয়েছ েসটা েতেজা�ী� কের আপনােদর ও আপনােদর পিরবােরর জীবনযাপন  গনমান 

উ�ততর কের এ্ তািলকাি আিম  সংি�� করেবা  যারা আমােদর রাজৈনিতক বযব�ার উপের আ�া 

হািরেয়েছন, আিম তােদরেক িনরসাহ না হওয়ার কথা মেন কিরেয় িদেত চা্। �িতি েভাট্ গর�প�ণর। আিম্ 

সবেচেয় উতম �াথ� কারণ আপনােদর জনয গর�প�ণর িবষয়াবলীর সমাধান আিম িদেত পাির। আমােক িনবরািচত 

করন কারণ আিম পরবত� �জে�র জনয একজন আদশর। েরাজেডল, লেরলটন, ি�ং িফ� গােডর নস ও ফার 

রকওেয়  আিম নতুন �জে�র একজন েনতা। আমােদর েতা এক্ িসি কাউি�েল গত ১২ বসেরর েনতৃ� 

রেয়েছ। ১২ বসর যেথ� সময়। এ্ সময়টা এখন নতুন �জে�র।এ্ সময়টা হেলা নতুন ধারণার এবং নতুন 

সমাধােনর। িনবরাচেনর িদন আমােক েভাট িদন, Scherie Murray, কারণ এ্ সময়টা নতুন েনতৃে�র।   

�াথ� কতৃর ক �েদয় তথয অনুবাদ কের মুি�ত।  কযাে�্ন ফা্নযা� ে�া�াম অংশ�হণ করেছন। 



৩১তম িসি কাউি�ল িডি��   

িরকােডর া এ. �াউন (Ricardo A. Brown) (JE) 

হাই আমার নাম Ricardo Brown, আিম একজন সনদধারী  জনিহসাবর�ক। আিম �াউন ইয়ং এ� েকা�ানীর 

ে�িসেড� ও CEO, এবং আিম িসি কাউি�ল িনবরাােন �িত�ি�তা করিছ।  

আমার িডি�� এ কতকগিল েমৗিলক �য়াজনীয়তা িনে� তুেল ধরা হেলা: 

(১)সযাি� �েকােপ পিতত এলাকাগিলেক পনুগর্ন �েয়াজন েযে�ে� FEMA এর তহিবল বযবহাের বড় রকেমর 

জবাবিদহীতার বযববহা সিৃ� করেত হেব। 

(২)যবুকেদর জনয াাকরী েসই সােথ যারা এখনও পড়ােলখা করেছ তােদর জনয ভলাি�য়ার কাযর্ম।  

(৩) মান স�ত পিরাযরার এবং বয়�েদর জনয আেমাদ �েমােদর সেুযাগ �দান।  

(৪) সামিরক বািহনীেত াাকরীরত আমােদর নারী ও পরুেদর জনয বযাপক েসবা �দান। 

িনবরািাত হওয়ার পের অনযানয েয িবয়গিলেত মেনােযাগ েদয়া হেব: 

(১)পিুলশ এবং সমােজর মেধয বৃহতর সহেযািগতার ে�� ৈতরী করেত হেব। 

(২) িডি�� এর �িতি অংেশ েবসামিরক টহলদারী দল ৈতরী করেত হেব যা �ানীয় সংগ্ন কতৃর ক পিরাািলত 

হেব। 

(৩) বনযার �াদভুর াব কমােনার জনয DEP এর কাযর্ম বৃি� করেত হেব যা সমােজর নদরমাগিল পির�ার রাখেব।  

এই অিফেসর জনয আিম সবরােপ�া উতম �াথ� কারণ হে� আমার িনবরাহী এবং েপশাগত দ�তা। আিম জািন িক 

ভােব াাকরী সিৃ� করেত হয় এবং জন সাধারেণর দ�তার উ�য়ন করেত হয় এবং �িতভা যােত তাঁরা স�াবনার 

�ার �াে� েপৗঁিছেত পাের। আিম বুঝেত পাির েয কম� পিরবােরর েলাকজনেদর েসবার �েয়াজন। তাঁেদর �েয়াজন 

অিধকতর ভাল �ুল এবং িনরাপদ সড়ক। তাঁেদর জানার �েয়াজন েয তাঁেদর েছেলেমেয়রা এবং বয়� িপতামাতা 

যারা অবসর �হন কেরেছন তােদর মান স�ত পিরাযরার �েয়াজন এবং তাঁেদর কিমউিনিেত িবেনাদেনর 

�েয়াজন। ইহাই কারণ েয আিম িসি কাউি�েলর িনবরাােন �িত�ি�তা করিছ। আমার �াারািভযােন আমার 

সিহত েযাগদান করন েয সম� কাজ আিম করেবা েসগিলর উ�য়েনর জনয। আমােদর ওেয়বসাইট brown4ny.com 

েদখুন বা েকান �� থাকেল আমােদরেক কল করন বা যিদ আপিন আমােদর �াারািভযােন ে��ােসবী হেত াান। 

িনবরাােনর িদন েভাট িদন। 

�াথ� কতৃর ক �েদয় তথয অনুবাদ কের মুি�ত।  কযাে�ইন ফাইনযা� ে�া�াম অংশ�হণ করেছন। 
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