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হযােলা, আিম Bill de Blasio। আিম আউটার েবােরািস্হত একজন কমরজীিব িপতা এবং পাবিলক �ুলসমুেহর গিবরত 

িপতা। আিম বতর মােন িনউ ইয়কর  িসিেত পাবিলক এডেভােকট িহেসেব কাজ করিছ। আর আিম আপনােদর েময়র 

হওয়ার জনয েচ�া চালাি�। একজন অ�বত� সং�ারক এবং তৃণমুল সংগঠক িহেসেব আিম আমার জীবন 

অিতবািহত কেরিছ, ি�নটন �শাসেন Andrew Cuomo এর সিহত কাজ কেরিছ, Hillary Clinton-এর �থম 

�চারািভযােন েনতৃ� িদেয়িছ, এবং - আিম আমার �ানীয় �ুল েবাডর , িসি কাউি�ল ও গণ আইনজীিব িহেসেব 

কাজ কের নগরীর পিরবতর েনর েচ�া কেরিছ। আিম হাজার �ুল িশ�েকর ছাটাই �িতেরাধ কেরিছ এবং 

েনইবারহড �ুল সমুেহর ব� হওয়া েথেক িনরাপদ কেরিছ; এবং বি� ভুিম মািলকেদর জবাবিদহীতার বযবস্হা 

কেরিছ; যারা ৯/১১ এর পের �থম দেুযরাগ কবিলতেদর যথাযথ �িতপরুণ আদােয় সাহাযয কেরিছ; এবং েয সম� 

েছেলেমেয় যারা অপবযবহার এবং অবেহলার িশকার হেয়েছ তাঁেদরেক সরু�া কেরিছ। আিম তাঁেদর জনয কথা 

বলার ে�ে� কখনও ভীত হই নাই যারা িসি হেলর �ারা �িতিনয়ত িনগহৃীত হয়। িক এখনই আমরা দইু নগরীর 

গে�র নযায় একি নগরীেত বাস কির েযখােন ধনীরা আরও অিধকতর ধনী হে� আর েযখােন মধয ে�নীর িনউ 

ইয়কর বাসীরা দেুভর াগ েভাগ করেছ এবং আমােদর নগরীর �ায় অেধরক েলাকজন দাির� সীমায় অথবা তাঁর 

কাছাকািছ বসবাস করেছ। সদুীঘর বার বছর েময়র Bloomberg-এর পর আমরা একজন েনতােক চাই িযিন 

শধুমা� ওয়াল �ীট, বড় বড় কেপরােরশন এবং বড় বড় িরেয়ল এে�ট িনমরাতােদর চািহদাই পরুণ করেবন না। 

আমরা আমােদর সম� িসির জনয একজন েময়র চাই - যা সকল পাঁচি বেরার জনয। একজন েময়র িহেসেব 

আিম �ায় ২০০,০০০ সামেথরযর মেধয গহৃায়ন �িত�ার জনয �িত�াব� এবং িবিধব� ভতুর িকর  সমুহ পনু:�াপেন েসই 

সােথ CUNY প�িতেত িবিনেয়াগসহ এবং �প এ� িফ� সং�ার করা যােত বনরবাদ ও যবুকেদর অনুিচত ভােব 

থামােনা না হয়। আিম সচূনাকারীেদর ে�ে� িবিনেয়াগ করেবা, উদীয়মান িশ� গঠেন সহায়তা �দান করেবা, 

েদউিলয়াপনা �ু� বযবসায়ীেদর ে�ে� অিতির� জিরমানা আদায় ব� করব, এবং িশ�া নীিতমালা �নয়েনর 

সময় িপতা-মাতােদর ব�বয শনেবা। অতয্ গ�পনুর, েয আিম একমা� েডেমা�াট �াথ� িযিন �িত�াব� 

সিতযকােরর স�দশালীেদর ে�ে� করবৃি�র এবং িচরাচিরত �ী-েক এবং �িতি িমডল �ুেলর েছেলেমেয়েদর জনয 

যােদর  �েয়াজন রেয়েছ তােদর আফটার �ুল কাযর�ম িদেত। আমার ে�ে�, গনগত মােনর �ুল আমার বযি�গত 

ধারনা। আিম গেবরর সিহত বলেত পাির েয িনউ ইয়েকর র ইিতহােস আিমই �থম েময়র হেত যাি� িযিন তার 

িশশেদর পাবিলক �ুেল িদে�। আিম �িত�াব� েয আিম আমােদর িসিেক নতুন, অ�গিতমুখী িহেসেব পরবত� 

বছর গিলেত চািলত করেবা এবং আিম আশা কির েয আপিন আমার সিহত েযাগ েদেবন।  

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


	মেয়র বিল ডি ব্লাসিও (Bill de Blasio) (D, WF)

