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সিউ ইয়ে্ সসটি থরকের সর্রহৃৎ এরং সরকচকয় বরসচত্রপূর ্এেটি েহর। এই েহরটি থরকের গুরুত্বপূর ্
সরষয়গুসলকে থিেৃত্ব থিয়। এই জি্য এইটি সরকেষ জরুরী থে, আপিার সসটি গ�ি্কেকন্ট থে রেসেসিসিত্ব 
েরকর ো আপসি সঠিে�াকর পছদে েরকরি। েকর জােীয়�াকর ো হকছে ো আপসি সরসেয় সিয়ন্ত্রর েরকে 
পারকরি িা, আপিার সসটিকে সে হকছে থস সরষকয় আপিার েোেে সরকে পাকরি। সসটি স্কু কলর োি থেকে 
শুরু েকর জীরিোত্রার র্যয় এরং রেকে্যকের জি্য সসটি রািাকিার জি্য আপিার থ�াকটর রে�ার রকয়কছ। 

এই েরকে সসটির্যপী রোইোরীকে েখি আপসি থ�াট সরকরি েখি অরে্যই এই থ�াটার গাইডটি, সসটি 
সির্াচকির NYC–র অসিসেয়াল সিরকপক্ষ গাইড, সাকে সিকয় োকরি। এই গাইডটিকে থেয়র, পারসলে 
এডক�াকেট, েম্পক্ালার, থরাকরা থরেসসকডন্ট এরং সসটি োউসসিকলর অসিকসর জি্য আপিার েকিািয়ি 
রোেথীকরর থরোিাইকলর পাোপাসে থ�াট রাকির সািারর েে্যাসর োেকর। 
পসররে্ি আিার জি্য আপিার থ�াট সরি!

থগা গ্ীি! 
সাইি আপ েরুি nycvotes.nyccfb.info – থে, সসটি সির্াচি সংক্ান্ত ইকেইল এলাট্-এর জি্য এরং 
েখি গাইকডর আগােী অিলাইি সংস্রর লাই� হকর থসটা থরখরার জি্য। 

ভ�োটোর নিেোপ্র 
আপিার অসিোর জািকুি

ভেপ্টেম্বর ১২, ২০১৭-র প্োইমোরী নির্োচপ্ি আপিোর ভ�োট িোপ্ির অনিকোর আপ্ে যনি:

♦ আপসি সিরসধিে থ�াটার হি এরং থে রল রোইোরী েরকছ থসই রকল োসলো�কু ক্ত োকেি (আপসি সিরসধিে সেিা 
ো সিসচিে িা োেকল থরখকুি voting.nyc)। 

♦ আপসি েেপকক্ষ ১৮ রছর রয়সী এরং োসে্ি িাগসরে হি। 

♦ রে্োকি আপসি গুরুের অি্যায় রা প্যারুকল থেয়াকর িা োকেি।

♦ থসকটেম্বর ১২-র রাে ৯টার েকি্য আপসি থ�াট থেক্রের লাইকি রাডঁাি (থ�াট থে্রেগুকলা সোল ৬টা থেকে থখালা োেকর)।

ভয ভকোপ্িো নির্োচপ্ি আপিোর অনিকোর থোপ্ক:

♦ সাহাকে্যর রেকয়াজি হকল এেজি থপাল েেথী রা আপিার পছকদের থে থোি র্যসক্তকে (আপিার সিকয়াগেে্া রা 
ইউসিয়ি রেসেসিসি ছাডা) সজজ্াস েরকে পাকরি। েসর থরা�াষী পসরকষরার রেকয়াজি হয়, থ�াটারকরর সাহাে্যাকে্ 
BOE-র থরা�াষীগরকে সেছকু সিসর্ষ্ট থেক্রে পাওয়া োকর। থোি থ�াট থেক্রে থরা�াষী পসরকসরা এরং সে সে �াষায় 
পাওয়া োকর থস েে্যসহ আকরা জািার জি্য েল েরুি 866-VOTE-NYC।

♦ এই থ�াটার গাইডসহ থে থোি োগজ পত্র আপসি সাকে েকর সিকয় আকসি (অিকুগ্হ েকর থ�াট রাকির থেকষ আপিার 
সাকে এ সর োগজ পত্র থিরে সিকয় োকরি।) 

♦ থ�াটিং থেসেি সরেল হওয়া সকত্বও থ�াট রেরাি েরকরি।

♦ আপিার থ�াট থেক্রের থ�াটার োসলোয় আপিার িাে েসর রার পকর োয় োহকল “অ্যাসিকডস�ট র্যালকটর” োি্যকে 
থ�াট রেরাি েরকরি।

যনি আপনি আপিোর ভ�োট ভকপ্্রে প্থম রোপ্রর মত ভ�োট প্িোি করপ্ত আপ্েি তপ্র ভ�োট প্িোপ্ির জি্য েম্ভরত পনরচয় 
পত্র ভিখোপ্ত িপ্ত পোপ্র। অি্যথো, আপিোর ভকোি পনরচয় পত্র ভিখোপ্িোর প্প্য়োজি িোই। 
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 থোোয় োকরি জািকুি

থরখকুি voting.nyc ও  
সলিে েরুি “থোোয় 
 আসে থ�াট সরর?” 

এই গাইকডর  
রেছেরটি থরখকুি

থরাড্ অি ইকলেেকি 
866-VOTE-NYC-এ  

থিাি েরুি 

বা

েসর এেজি  
রোেথী NYC 
ে্যাকম্পইি িাইিাসি 
থরোগ্াকে অংেগ্হর 
েকরি েকর এই 
র্যাজটি োেকর। 

ম্যোনচং  
ফোণ্ডস্  
ভপ্োগ্োম আপিার থ�াট থে্রে

বা



এক িজপ্র 
সির্াচি 
ভময়র পষৃ্ো 6

থেয়র সসটি গ�ি্কেকন্টর থিো। 

ে্যোল আলরোনিে 
Sal Albanese

নরচোড্ এে. র্যোশিোর
Richard S. Bashner

নরল নড ব্োনেও
Bill de Blasio

রর গোঞ্ী
Bob Gangi

মোইক টনকিি 
Mike Tolkin

রনক নড লো ফুপ্য়প্তে 
Rocky De La Fuente

নিপ্কোল ম্যোনলওটোনকে 
Nicole Malliotakis

এছাডাও রেসেদ্বস্বিো েরকছি:*

নরল মরুোওস্ী
Bill Murawski

ওয়োল্োর এি. আইয়োচী
Walter N. Iwachiw

পোরনলক এডপ্�োপ্কট পষৃ্ো 10

পারসলে এডক�াকেট হকলি সসটি  
গ�ি্কেকন্ট জিগকরর রেসেসিসি।

ভডন�ড নে. আইপ্েির্যোক 
David C. Eisenbach

ভলটিশো ভজমে
Letitia James

কম্পপ্্োলোর

েম্পক্ালার হকলি সসটির রেিাি 
আসে্ে েেে্ে্া। 

কম্পপ্্োলোর পপ্ির জি্য ভকোি  
প্োইমোরী নির্োচি িোই।

ভরোপ্রো ভপ্নেপ্ডন্ট পষৃ্ো 12

থরাকরা থরেসসকডন্টরা োঁকরর থরাকরার রেিাি 
সির্াহী সহসাকর েসেউসিটির চাসহরাগুকলা 
পূরর েরা সিসচিে েরকরি।

এ�োরনল ব্োউি
Everly Brown

ভমনলন্ো কোৎজ
Melinda Katz

নেটি কোউনসিল পষৃ্ো 14

সসটি োউসসিল হল সসটি গ�ি্কেকন্টর 
আইি রেরয়কির োখা। 
আপিার োউসসিল সডস্রিক্ট জািার জি্য আপিার 
থ�াটার গাইডটির রেছের থরখকুি।

পল নড. গ্োনজয়োপ্িো
Paul D. Graziano
১৯েে োউসসিল সডস্রিক্ট

পল এ. �্যোপ্লোি
Paul A. Vallone
১৯েে োউসসিল সডস্রিক্ট

নপটোর এ. কু
Peter A. Koo
২০েে োউসসিল সডস্রিক্ট

নরিনটিিো এম. ফোরলং 
Cristina M. Furlong
২১েে োউসসিল সডস্রিক্ট

নিরোম মপ্সিরোপ্ত
Hiram Monserrate
২১েে োউসসিল সডস্রিক্ট

এনরকো মপ্ন্টোয়ো
Erycka Montoya
২১েে োউসসিল সডস্রিক্ট

ফ্োনসিেপ্কো ময়ো 
Francisco Moya
২১েে োউসসিল সডস্রিক্ট

ভকোটিো কসিট্যোনন্টনিনডে
Costa Constantinides
২২েে োউসসিল সডস্রিক্ট

র্যোনর এে. ভগ্োপ্ডিনচক 
Barry S. Grodenchik
২৩েে োউসসিল সডস্রিক্ট

ভরোরী আই. ল্যোঙ্কম্যোি 
Rory I. Lancman
২৪েে োউসসিল সডস্রিক্ট

নডন্রিক্ট ২৫, ২৬, ২৯ এরং ৩১-এর নেটি 
কোউনসিল েিে্যপ্ির জি্য ভকোি প্োইমোরী 
নির্োচি িোই

ভমোিোম্মি টি. রিমোি 
Mohammad T. Rahman
২৪েে োউসসিল সডস্রিক্ট

আই. ডোনিক নমলোর
I. Daneek Miller
২৭েে োউসসিল সডস্রিক্ট

অ্যোন্থনি নর�োে্
Anthony Rivers
২৭েে োউসসিল সডস্রিক্ট

এনরিয়ি অ্যোডোমে
Adrienne Adams
২৮েে োউসসিল সডস্রিক্ট

নরচোড্ ভডন�ড 
Richard David
২৮েে োউসসিল সডস্রিক্ট

ভিটি ন�. পোওপ্য়ল 
Hettie V. Powell
২৮েে োউসসিল সডস্রিক্ট

এনলজোপ্রথ রিউনল
Elizabeth Crowley
৩০েে োউসসিল সডস্রিক্ট

ররোট্ এফ. ভিোপ্ডেি
Robert F. Holden
৩০েে োউসসিল সডস্রিক্ট

উইনলয়োম রুইজ
William Ruiz
৩২েে োউসসিল সডস্রিক্ট

মোইপ্কল নজ. স্োলো
Michael G. Scala
৩২েে োউসসিল সডস্রিক্ট

ভিলোল এ. ভশখ 
Helal A. Sheikh
৩২েে োউসসিল সডস্রিক্ট

অ্যোতেনিও ভরইপ্িোপ্েো 
Antonio Reynoso
৩৪েে োউসসিল সডস্রিক্ট

টনম টপ্রে 
Tommy Torres
৩৪েে োউসসিল সডস্রিক্ট

এছাডাও রেসেদ্বস্বিো েরকছি:*

এনলেি ভটি 
Alison Tan
২০েে োউসসিল সডস্রিক্ট

ভকপ্িথ এি. ওয়োন্োর 
Kenneth N. Wynder
২০েে োউসসিল সডস্রিক্ট

ভরনি এ. এথলীরো
Benny A. Itleera
২৩েে োউসসিল সডস্রিক্ট

*রোেথীরা এই েকুসরিে থ�াটার গাইকড অন্ত�কু্ সক্তর সেয় পূরা্ঙ্গ করোিাইল জো থরি িাই।

গ্হরকোগ্য িকটা  
থরি িাই
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থ�াট থরয়ার জি্য এেটি �াল 
সেয় ঠিে েরুি। আপিার 
ে্যাকলন্াকর েকুক্ত েরুি। 

আপিার থ�াট থেক্রের 
অরস্াি কিাট েরুি (থ�াটার 
গাইকডর রেছেকর রকয়কছ)। 

রোেথীকরর  
থরোিাইল পডকুি। 

এেটি েে্যস�সতিে 
আগাে সসদ্ান্ত  
সিকয় রাখকুি।
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আপিার থ�াট থেক্রের 
অরস্াকির র্যাপাকর সিসচিে 
হরার জি্য voting.nyc 

থরখকুি রা 866-VOTE-NYC 
থিাি েরুি।

সে�াকর আপিার 
থ�াট সরকরি ো পডকুি 

(পৃষ্া 28)।

থরিাকরসি সহসাকর 
এই ক�াটার গাইডটি 

সিকয় আসকুি।

ভ�োট !

স্ািীয় সির্াচকি থ�াট রাি আোকরর বরিসদেি জীরিোপকির উপর সসে্যোকরর রে�ার আকছ। 
আেরা োকরর সির্াসচে েসর োরাই আোকরর থিইরারহুড, স্কুল, েেস্ংস্াি এরং রেসেসরকির 
জীরিোত্রার োকির সরষকয় সসদ্ান্ত সিকরি। 
ভময়র
সসটি গ�ি্কেকন্টর থিো সহসাকর, থেয়র সসটির পসলসস সিি্ারর 
েকরি এরং রাকজট রেরয়ি, থরাড্ এরং একজসসির থেেি NYPD 
রা সেক্ষা থরাকড্র রেিাি সিকয়াগ, সসটি োউসসিকলর কেকে রোপ্ত 
সরলগুকলায় স্াক্ষর সরকয় রা থ�কটা েকর ও সির্াহী আকরে রেরাি 
েকর, সিউ ইয়ে্রাসীকরর বরিসদেি জীরিোপি রে�াসরে েকরি। 

পোরনলক এডপ্�োপ্কট
সসটি গ�ি্কেকন্ট জিগকরর রেসেসিসি সহসাকর পারসলে এডক�াকেট 
সসটির থসরাগুকলার সরষকয় অস�কোগ েরন্ত এরং সকুপাসরে েরকে 
পাকরি, সিউ ইয়ে্রাসস োকররকে রক্ষাকে্ েে্যাসর (থেেি ওয়ার্্ 
ল্যান্লড্ ওয়াচসলর্)সরকে পাকরি এরং সরলগুকলা উপস্াপি ও 
থো-স্পসির েকরি। থেয়র েসর অিকুপসস্ে োকেি রা োর রাসয়ত্ব 
পালকি র্যে্ হি েকর পারসলে এডক�াকেট �াররোপ্ত থেয়র সহসাকর 
োজ েরকরি। 

কম্পপ্্োলোর
রেিাি আসে্ে েেে্ে্া সহসাকর েম্পক্ালার সসটির রন্গুকলা ইসকু্য 
ও সরক্য় েরকে পাকরি, ো জিসািারকরর রেেল্প সেহূ, থেেি 
রাস্াঘাট এরং সরিজ অে্ায়ি েকর োকে এরং অসডট (সিরীক্ষা) 
ও রেসেকররকির োি্যকে সসটির র্যয় সেহূ েরারসে েকরি। সেসি 

সকুরসক্ষে ও সঠিে�াকর সরসিকয়াকগর োি্যকে থপিেি সসকর্কের 
েহসরল পসরচালিা েকরি, ো থরকের েকি্য সর্রহৃৎ পারসলে 
সসটি েেথীকরর অরসর সসকর্ে।

ভরোপ্রো ভপ্নেপ্ডন্ট

েসরও থরাকরা থরেসসকডন্ট আইি রেরয়ি রা পাে েরকে পাকরি 
িা, োঁরা োঁকরর থরাকরার সংস্াগুকলাকে অিকুরাি সরকে পাকরি 
(এ রারর সসটি রাকজকটর রোয় $৪ সেসলয়ি আলারা রাখা হয়); 
�ূসে র্যরহাকরর সসদ্ান্ত থিয়া, স্ািীয় েসেউসিটি থরাড্গুকলায় 
ও সসটির প্্যাসিং েসেেি োঁরা �ূসে এরং থিইরারহুকডর চাসহরা 
সংক্ান্ত পরােে্ থরি থসখাকি সরস্য সিকয়াগ থরি এরং োঁকরর 
থরাকরার রাসসদোকরর পকক্ষ েরসরর েকরি। 

নেটি কোউনসিল

সসটি োউসসিল হল সসটি গ�ি্কেকন্টর আইি রেরয়কির োখা, 
থেয়করর রাকজট েি্যস্ো ও অিকুকোরি েকরি, আইি রেরয়ি  
ও পাে েকরি, সেগ্ সসটির্যপী জসে সে�াকর র্যরহৃে হকর 
ো সসদ্ান্ত থিি এরং সসটির সংস্াগুকলা সঠিে�াকর NYC-র 
জিসািাররকে থসরা সরকছে ো সিসচিে েকরি। রেকে্যে সসটি 
োউসসিল সরস্য সসটির এোন্নটি (৫১) সসটি োউসসিল 
সডস্রিক্ট েকি্য এেটি সডস্রিক্ট রেসেসিসিত্ব েকরি। 

 থ�াট রাকির এেটি পসরেল্পিা েরুি

 পসররে্ি আিার জি্য থ�াট সরি

1 |2 |3

থসকটেম্বর

১২
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ভেপ্টেম্বর  

৫ ♦ ডাে থোকগ এরকসসন্ট র্যালট আকররি পাঠাকিার থেষ সরি

ভেপ্টেম্বর  

১১

♦ সেরীকর এরকসসন্ট র্যালট আকররি েরার থেষ সরি।

♦ ডাে থোকগ এরকসসন্ট র্যালট আকররি পাঠাকিার থেষ 
সরি (থসকটেম্বর ১৮ োসরকখর েকি্য অরে্যই সসটি 
BOEথে থপৌঁছকে হকর)

ভেপ্টেম্বর  

১২
♦ রোইোরী সির্াচি 

♦  সেরীকর এরকসসন্ট র্যালট জো সররার থেষ সরি।

অপ্ক্টোরর  

১৩

♦ সািারর সির্াচকি থ�াটার সহসাকর ডােকোকগ এরং 
সেরীকর সিরধিকির থেষ সরি। 

♦ আগােী রছর রোইোরী সির্াচকির থ�াট থরয়ার জি্য 
আপিার রলীয় অন্ত�কু্ সক্ত সেরীকর পসররে্কির থেষ সরি।

িপ্�ম্বর  

৭ ♦ সািারর সির্াচি 

VAAC স�ায় আসকুি 
CFB-এর ভ�োটোর এনেটি্যোন্ট এড�োইেোরী কনমটি (VAAC) 
সারা রছরর্যপী জিস�ার আকয়াজি েকর োকে থেখাকি 
সির্াসচে অসিসেয়াল, উতিে সরোরী গ্রুপ, এরং সিউ 
ইয়ে্রাসীকরর োছ থেকে, আোকরর সসটির থ�াট রাি সে�াকর 
উন্নসে েরা োয়, থস সরষকয়র রক্তর্য জািার জি্য।
থ�াট থরওয়ার োকি হল, থে সেল সরষয়গুসল আপিার জি্য 
রেকয়াজিীয়, থসগুকলার েকি্য পসররে্ি আিকরি সে�াকর। 
আপিার NYCথে থ�াট রাকির অস�জ্ো VAAC স�ায় 
থেয়ার েরুি এরং আোকরর সির্াচিী আইি সংকোিি েরকে 
আোকররকে সাহাে্য েরুি োকে েকর সিউ ইয়ে্রাসীরা সিরধিি 
ও র্যালট র্যরহার েরকে পাকরি, ো গর্য হয়। স�াগুকলা 
জিগকরর জি্য উন্কুক্ত এরং সরাসসর রেচার েরা হয়। সরগে 
স�াগুকলা থরখার জি্য nyccfb.info/live-এ োি। 
আসন্ন স�াগুকলার োসলোর জি্য থরখকুি  
nyccfb.info/about/calendar/।

আোকরর সসটি সির্াচিগুকলা আপিাকরর  
বরিসদেি জীরকি পসররে্ি আিকে পাকর।  
েখি রেকে্যকে অংেগ্হর েরকর, েখিই  
আেরা আোকরর সসটি বেসর েরকে পারর,  
ো আোকরর জি্য উতিে। 

সির্াচিগুকলা, থ�াট থরয়া রা আোকরর সাকে 
থসছোকসরী েরা সহ সেল হাল িাগার খরকরর 
জি্য সাইি আপ েরুি nycvotes.nyccfb.info।

আকলাচিায় অংে সিকে ও আপিার রধিকু রাধির  
এরং পসররাকরর সাকে সির্াচিী খরর  
থেয়ার েরকে আোকররকে অিকুসরর  
েরুি @nycvotes।

এই থ�াটার গাইডটি সসটির থ�াটারকররকে থ�াট থেক্রে 
েে্যস�সতিে সসদ্ান্ত গ্হকর সহায়ো েরার জি্য, সিউ ইয়ে্ 
সসটি ে্যাকম্পইি িাইিাসি থরাড্ (CFB) েে্ৃে রেরীে। 
রেসেটি সিয়সেে সিি্াসরে সসটির রোইোরী ও সািারর 
সির্াচকির জি্য, CFB এেটি গাইড রেরয়ি েকর রেকে্যে 
সিরসধিে থ�াটাকরর সিেট ডাে থোকগ থরেরর েকর –ইংকরজী 
ও স্প্যাসিে �াষায় সসটির্যপী এরং চাইসিজ, থোসরয়াি 
ও রাংলা �াষায় সিসর্ষ্ট এলাোগুকলায়-আর এই সেল 
�াষাগুকলার জি্য অিলাইি গাইড বেসর েকরি। 

আো েরা োকছে থে, েকুরিকরর সেয় এই গাইডটিকে সেল 
রোেথীরা োসলো�কু ক্ত রকয়কছি োঁরা র্যালকট সছকলি। থেকহেকু  
এই গাইডটি ছাপাখািায় পাঠাকিা হকয়সছল োই সেছকু রোেথীরা 
র্যালট থেকে রার পরকে পাকরি। সরকচকয় হালিাগার েকে্যর 
জি্য nyccfb.info/voterguide-এ অিলাইি গাইডটি এরং 
রোেথীকরর িাররেৃে স�সডও সররসৃেগুকলা থরখকুি। 

এই গাইকডর থরোিাইল ও ছসরগুকলা রোেথীরা CFB সিেট 
রাসখল েকরকছি, এরং সেকলই রেে্যায়ি েকরকছি থে, োঁকরর 
জািা েকে োঁকরর থরোিাইকল েে্যাসর সে্য। রোেী েে্ৃে 
CFB এর সিেট রাসখলেৃে েে্যাসর হুরকুহু পকুিেকুর্ির েরা 
হকয়কছ, থসগুকলা ছাডা থে গুকলায় রড িরকরর ত্রুটি এরং 
থছাট খাট িরে্যাটিং ইসকু্য সছল ো েকুরিকরর আকগ CFB  
েে্ৃে সংকোিি েরা হকয় োেকে পাকর। রোেথীকরর রেসেকররকি 
রেোসেে সররসৃে োকরর সিজস্ রক্তর্য, এর সাকে CFB  
থোি সংসলিষ্টো থিই। 

এই থ�াটার গাইডটি ে্যাকম্পইি িাইিাসি থরাকড্র েসেউসিকেেি ইউসিট 
েে্ৃে রেস্তুে েরা হকয়কছ - Crystal Choy, Gina Chung, Winnie Ng, 
Jordan Pantalone, Sarah Spector, এরং Elizabeth A. Upp – 
সহকোসগোয় ে্যাসন্কডট গাইকডসি এন্ পসলসস ইউসিট।

সর সিউ ইয়ে্ সসটি ২০১৭ রোইোরী থ�াটার গাইড।  
© ২০১৭ সিউ ইয়ে্ সসটি ে্যাকম্পইি িাইিাসি থরাড্।  
েে্ৃে সর্স্ত্ব সংরসক্ষে। রেছেকরর িেো েরকছি Winnie Ng।  
স�েকরর িেো েরকছ BaselineGroupNY। োসে্ি েকুক্তরাক্রে বেসর।



ে্যোল আলরোনিে
Sal Albanese
থডকোক্্যাটিে 

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়

১ আইিগে�াকর রিূথীসেগ্স্ রাজৈিসেে 
রেসক্য়াকে পকুিগঠ্ি েরা

২ সসে্যোকরর সাশ্রয়ী েকূল্যর আরাসি বেসর েরা 

৩ MTA-থে পকুিগঠ্ি ও েোেে�াকর অে্ায়ি েরা

িলীয় অতে�্ুন�: থডকোক্্যাটিে 

রত্মোি ভপশো: আইিজীরী

পপূ্র্র ভপশো: সেক্ষে, সসটি োউসসিকলর সরস্য

নশ�োগত ভযোগ্যতো: CUNY ইয়ে্ েকলজ থেকে B.A. ইি এডকু কেেি, 
NYU থেকে থহলে সাকয়কসি M.A এরং ব্রুেসলি ল' স্কু ল থেকে আইকির 
উপর এেটি সডসগ্।

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: থডকোক্্যাটিে পাট্

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: সসটি োউসসিল সরস্য, ১৯৮২-
১৯৯৭ পে্ন্ত ৪৩ CD (থর সরজ, ব্রুেসলি)-থে রেসেসিসিত্ব েকরকছি 

আোকররকে অরে্যই আোকরর �� রাজৈিসেে রেসক্য়াটি থেরােে েরকে 
হকর, থেখাকি “আইিগে উপাকয় রকুিথীসে” েরার এেটি পসরকরে সৃসষ্ট 
হকয়কছ এরং শুিকুোত্র োরা “খরচ েরকে পারকর” োকররই “�ূসেো 
রাখার” অসিোর রকয়কছ। রেচারাস�োকির জি্য থোকিা রড সরকয়ল 
একর্ট রা লসরইর্করর োছ থেকে থোকিা অিকুরাি িা থিওয়ার র্যাপাকর 
আসে অঙ্গীোর েরসছ। আসে “গর পসররহকির থেয়র” সহকসকরও 
পসরসচে হকে চাই এরং োি্যেটির উন্নয়কির জি্য গ�ি্করর সাকে োজ 
েরকরা। এই রেসক্য়াটির থপছি সসটি রে্োকি থে অে্ র্যয় েকর োর 
পসরোর সেিগুর রসৃদ্ েকর আসে $১ সরসলয়ি েরকরা। থেয়র সহকসকর 
আসে, েেপকক্ষ োকঝ োকঝ, গর পসররহি র্যরহার েরার রেসে�সে 
সরসছে, থেি চলোি পসরসস্সের সরষকয় আসে র্যসক্তগে�াকর অস�জ্ো 
সঞ্চয় েরকে পাসর। NYC-থে আরাসিও হকলা এেটি রড সেস্যা। 
সেকলই সাশ্রয়ী েকূল্যর আরাসাকির সকুসরিা চায়, েকর “সাশ্রয়ী েলূ্য” 
রকল ো রলা হকছে ো সাশ্রয়ী থেকে অকিে রকূর। রে্োি পসরেল্পিাটি 
সারা সসটিকে সাসর্ে�াকর রেে্যাখ্যাে হকয়কছ, োরর এটি হকলা “সেকলর 
জি্যই এেই সোিাি”-িরকির পসরেল্পিা। এছাডাও, অিকুপেকুক্ত ও 
সীোর-রাইকর উন্নয়ি অর্যাহে আকছ। সেকলর জি্য স্েন্ত্র িরকির 
আরাসি পসরেল্পিা বেসর েরার জি্য আসে োজ েরকরা, ো রেসেটি 
েসেউসিটির বরসেষ্ট্য সেকুন্নে থরকখই োঁকরর চাসহরা থেটাকর।

sal@sal2017.nyc

sal2017.com

SalAlbaneseNYC

SalAlbaneseNYC

salalbanesenyc

নরচোড্ এে. র্যোশিোর
Richard S. Bashner
থডকোক্্যাটিে 

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়
১ স্ছে োে্েরী থিেৃত্ব
২ থিইরারহুকডর সিরাপতিা এরং 

স্কু ল সেকূহর উন্নয়ি

৩ রেেৃেপকক্ষ রেগসেেীল সোিাি রাস্রায়ি

িলীয় অতে�্ুন�: থডকোক্্যাটিে 
রত্মোি ভপশো: অ্যাটসি্
পপূ্র্র ভপশো: রেকোজ্য িয়
নশ�োগত ভযোগ্যতো: JD সিউ ইয়ে্ ইউসি�াসস্টি স্কু ল অি ল’; 
BA ইি সাইকোলসজ হা�্াড্ েকলজ

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: ব্রুেসলি েসেউসিটি থরাড্ ৬; ৭৮ সরেসসঙ্কট 
ইয়কুে োউসসিল সরসক্কয়েিাল রাকস্টরল থোচ

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: থচয়ার ব্রুেসলি েসেউসিটি থরাড্ 
৬ (৪ রছর); CB6 এসক্সসেউটি� েসেটি (১৫ রছর); CB6 থচয়ার 
েসেউসিটি থডক�লপকেন্ট েসেটি

আসে থেয়র পররোেথী হকয়সছ, োরর আসে আোকরর থিোকরর উপর 
থেকে সরশ্াস হাসরকয় থিকলসছ।

সিউ ইয়কে্ এখি আকগর থচকয়ও থরসে এেটি স্ছে সরোর রেকয়াজি 
ো সেল সিউ ইয়ে্রাসীকরর রেসেসিসিত্ব েরকর।

আোকরর এেি সরোর রেকয়াজি থে সরকয়ল একর্ট থডক�লপার, 
রেচারাস�োকির অংেীরার এরং লসরইর্করর থসরা েরার পসররকে্ 
আোকরর েসেউসিটিগুকলার উপর রসৃষ্ট সিরদ্ েরকর।

আোকরর অরে্যই জিসািারকরর সম্পর, আোকরর ঐসেহাসসে সডস্রিক্টসেহূ, 
আকলা ও রাোস, ল্যান্োে্, লাইকরিসর এরং �াডাটিয়াকররকে অসস্সেেীল 
সরকয়ল একর্ট রেেল্পগুকলা থেকে রক্ষা েরকে হকর।

সসটির থসরাকে আরও সহজল�্য, রায়রদ্ এরং োে্েরী েকর েকু লকে 
আোকররকে অরে্যই রেেকুসক্তকে র্যরহার েরকে হকর।

সেল সিউ ইয়ে্রাসীকে থডািা� ্াকম্পর �ংসাত্মে িীসেগুকলা থেকে 
রক্ষা েরকে আসে থেয়র পকর রোেথী হকয়সছ।

রেকে্যকেরই এেটি সিরাপর স্াকি রাস েরার সিরাপতিা, রেকয়াজিীয় 
থসরায় রেকরোসিোর, গুরগে সেক্ষা এরং সিকজর েে রসরাকসর সােে্্য 
োেকে হকর।

সরচাড্ র্যােিাকরর জি্য এেটি থ�াট হল সিউ ইয়কে্র জি্য রাস্র 
রেগসেেীল গরোসন্ত্রে থিেৃকত্বর জি্য এেটি থ�াট।

info@bashner2017.com

bashner2017.com

Bashner2017

Bashner2017

6    থরখকুি www.nyccfb.info/voterguide 

মেয়র



নরল নড ব্োনেও
Bill de Blasio
থডকোক্্যাটিে 

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়

১ সেকলর জি্য চেৎোর সেক্ষা

২ েহরকে আরও সাকি্যর েকি্য সিকয় আসা

৩ রসি্ে সিরাপতিা, পকুসলে-েসিউসিটি সম্পে্

িলীয় অতে�্ুন�: থডকোক্্যাটিে 

রত্মোি ভপশো: NYC থেয়র

পপূ্র্র ভপশো: NYC সরোসর থেৌঁসকুসল; NYC োউসসিল সরস্য; ইউ.এস 
আরাসি সর�াগ ও থপৌর উন্নয়ি আঞ্চসলে পসরচালে; সহলাসর সলিিটি 
ির ইউ.এস. সসকিট ে্যাকম্পইি ে্যাকিজার

নশ�োগত ভযোগ্যতো: সিউ ইয়ে্ ইউসি�াসস্টি; েলাসম্বয়া ইউসি�াসস্টি

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: রেকোজ্য িয়

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: উপকর থরখকুি

সিউ ইয়ে্ সসটির থেয়র সহকসকর আসে আোকরর রেগসেেীল েলূ্যকরািগুকলা 
রাঁসচকয় রাখা এরং জিগকরর উন্নয়ি ঘটাকিা ও রেকে্যে সিউ ইয়ে্রাসীর 
জীরিকে উ�ের েরার েকো সংস্ার সািকির োি্যকে এটিকে সেকলর 
রাসস্াি সহকসকর গকড থোলার সংগ্ােটি আোর লক্ষ্য সহকসকর গ্হি 
েকরসছ। এর েকি্য রকয়কছ েহকরর চার রছর রয়সী রেসেটি সেশুর জি্য 
সরে-থে সেক্ষা স�সারর েরা, আরও হাজার হাজার েেথীকরর জি্য 
আোকরর থরেি সহ অসকুস্োজসিে ছকুটি স�সাসরে েরা এরং আরও 
লাখ লাখ োিকুকষর জি্য সর্সিম্ন েজকুসর রৃসদ্ েরা। আোর রেোসি 
চেেরের�াকর অরকরাি ও অেসে্ে হােলা েসেকয়কছ এরং পকুসলে ও 
েসেউসিটিকে পরস্পকরর আরও োছাোসছ একিকছ – আর এেই সেকয় 
অপেকের্ সংখ্যাও সরকচকয় সিকম্ন িাোকিা হকয়কছ। আোর রেেে রিায়, 
আেরা িসজরসরহীি �েোর সাকে সাশ্রয়ী েূকল্যর আরাসি বেসর ও 
সংরক্ষর েকরসছ, এেই সেকয় �ূসে-োসলেকরর লসর অসিগ্হর েকরসছ 
এরং রকুই রছকরর �াডা স্সগে েকরসছলাে োকে আরও অকিে সিউ 
ইয়ে্রাসী োকরর সিজ গৃকহ অরস্াকির সকুকোগ সিকে পাকরি।

info@billdeblasio.com

billdeblasio.com

bill.deblasio

BilldeBlasio

রর গোঞ্ী
Bob Gangi
থডকোক্্যাটিে 

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়

১ সিে্ােিেলূে ও বরষে্যেলূে পকুসলসে 
োে্েলাপ রধি েরা

২ গৃহহীি সিউ ইয়ে্রাসীকরর জি্য গৃকহর 
র্যরস্া েরা

৩ পারসলে স্কু লগুকলাকে থছাট থছাট লিাকসর র্যারস্া

িলীয় অতে�্ুন�: থডকোক্্যাটিে 

রত্মোি ভপশো: থেয়র রোেথী

পপূ্র্র ভপশো: পকুসলে সরিে ্অগা্িাইসজং রেকজকক্টর পসরচালে

নশ�োগত ভযোগ্যতো: েলাসম্বয়া ইউসি�াসস্টি থেকে BA

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: পকুসলে সরিে ্অগা্িাইসজং রেকজকক্টর 
থরাকড্র স�াপসে

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: থিই

সেল সিউ ইয়ে্রাসীর জি্য সাোসজে, সা�রাসয়ে ও অে্ৈিসেে 
ি্যয়সরচার অজ্কি থেৌসলে পসররে্ি োে্ের েরকে, োর েকি্য রকয়কছ: 
�াঙ্গা জািালার পকুসলসেং রধি েরা; সেল পারসলে স্কু কল থছাট থছাট 
লিাকের র্যরস্া েরা; স্ল্প আকয়র েসেউসিটিগুকলার জি্য এেি আরাসকির 
র্যরস্া েরা ো থসখাকি রসরাসোরীকরর সসে্যোকরর সাকি্যর েকি্য 
োকে; িেকু ি োরাগার বেসর িা েকরই এে রছকরর েকি্য রাইোরগুকলা 
রধি েরা এরং স্ল্প-আয়োরী সিউ ইয়ে্রাসীর জি্য গর পসররহকি 
�াডা িা থিওয়া; �াডা এসডকয় োওয়া, থেৌি েে,্ োসরওয়ািা রাখা/
র্যরহার েরার রকুরৃ্তিায়ি থরাি েরা; CUNY স্কু লগুকলাকে স্ল্প ও েি্য 
আকয়র সিউ ইয়ে্রাসীর জি্য সরিােকূল্য সেক্ষারাি; সরোসর োকজর 
রেেল্পগুকলা সৃসষ্ট েরা থেগুকলার লক্ষ্য পসরকরকে রোেৃসেে েসক্ত র্যরহার 
েরার, ও থরকঁচ োোর েকো পাসরশ্রসেে পাওয়া োয় এেি োকজর 
সকুকোগ সৃসষ্ট েরা; পে র্যরসায়ীকরর জি্য লাইকসকসির সংখ্যা রসৃদ্ েরা; 
গৃহহীি LGBTQI েকুর স�রাকয়র জি্য অি্যায়েলূে আচরর রধি েরা; 
NYPD েে্ৃে ্াসি উইে্যাি অি োলাকরর সররুকদ্ সিে্ােি রধি 
েরা; রেসেরধিী োিকুষ সহ রোসন্তে সিউ ইয়ে্রাসীকরর সররুকদ্ েেক্ক্ষকত্র 
বরষে্য ররূ েরা।

bob@gangiformayor.com

gangiformayor.com

GangiforMayor

GangiforMayor

GangiforMayor
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মোইক টনকিি
Mike Tolkin
থডকোক্্যাটিে 

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়
১ অে্িীসে, েেস্ংস্াি এরং সেক্ষা

২ পসররহি ও জীরিোি

৩ োিরাসিোর ও থটেসই অরস্া

িলীয় অতে�্ুন�: থডকোক্্যাটিে 

রত্মোি ভপশো: থেয়র রোেথী

পপূ্র্র ভপশো: থটে এস�করেসিউর অ্যান্ ইকিাক�টর - উকর্যাক্তা/CEO, 
IMAX ল্যারস; উকর্যাক্তা/CEO, Rooms.com; উকর্যাক্তা/CEO, 
োরকচন্ট এক্সকচঞ্জ; সডকরক্টর অি েকপ্াকরট থডক�লপকেন্ট এন্ ্রিাকটসজ, 
IMAX; োকিজকেন্ট েিসালকটন্ট, অসল�ার ওয়াইোি; উকর্যাক্তা, 
সরইোসজি NYC; উকর্যাক্তা, থিাে্যাড ওয়াে; র্াট্আপ সরসিকয়াগোরী 
এরং পরােে্ে

নশ�োগত ভযোগ্যতো: ইউসি�ারসসটি অি থপিসসল�াসিয়ার থহায়ারটি 
স্কু ল থেকে অে্িীসেকে BS

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: সরইকেসজি NYC, থিাকেড ওয়াে

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: সরইকেসজি NYC, থিাকেড ওয়াে

আসে থেয়করর পররোেথী হকয়সছ োরর থেকোকিা সেকয়র চাইকে এখি 
আোকরর রড রড সচন্তা�ারিা এরং সাহসী পরকক্ষপ থিওয়ার সরকচকয় 
থরসে রেকয়াজি। 

আেরা অকিে রড রড সেস্যার থোোকরলা েরসছ। আোকরর থরেি 
েে সেন্ত রাসড �াডা অকিে থরসে। আোকরর অসিোর হুেসের 
সমেকুখীি। আোকরর চােসর চকল োকছে। আোকরর সারওকয় সসকর্ে 
�ংকসর েকুকখ। আোকরর সরোর আোকরর রেকয়াজিীয় থসরা সরকছে িা।

আসে রেেকুসক্ত সরষকয় এেজি ক্ষকু রি র্যরসায়ী ও উ�ারে - জীরি 
চালাকিার জি্য আোর োজই থহাল সেস্যার সোিাি েরা। োই, আসে 
অস�জ্ র্যাসক্তরগ ্ও থিোকরর সিকয় এেটি বরসচত্র্যেয় রল গঠি েরসছ 
এরং আেরা এেটি উ�াস�লাষী সকুররূরেসারী পসরেল্পিা েরসছ, োকে 
আোকরর পসরকষরা ও অরোঠাকোর োি রসৃদ্ েরা োয়, িেকু ি িেকু ি 
েেক্ক্ষত্র সৃসষ্ট েরা োয়, আোকরর সন্তািকরর �সরষ্যৎ চােসরর জি্য 
রেস্তুে েরা োয় এরং আেরা অ্যাকেসরোর স্ক�র দ্বার সহকসকর সিউ 
ইয়ে্কে আরার েকু কল িরকে পাসর।

রয়া েকর আোকরর এই আকদোলকি থোগ সরি ও আপিার রক্তর্য 
সেলকে জািাি। আপিার সাকে এেকত্র োজ েরার জি্য আগ্হী!

team@tolkinformayor.com

tolkinformayor.com

tolkinformayor

tolkinformayor

tolkinformayor

রনক নড লো ফুপ্য়প্তে
Rocky De La Fuente
সরপারসলোি 

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়

১ োকজর রেরসৃদ্ ও ঊ�্েকুখী গসেেীলো

২ আরাসি সকুসরিার সরররাহ রসৃদ্

৩ অরোঠাকোর রেরসৃদ্ সকর্া�েরর

িলীয় অতে�্ুন�: সরপারসলোি 
রত্মোি ভপশো: র্যরসায়ী, অরোঠাকো সিো্ো
পপূ্র্র ভপশো: োসলে/পসরচালে, অকটাকোরাইল �্যাঞ্চাইকজস (২৮), 
র্যাংে (৩)

নশ�োগত ভযোগ্যতো: পরাে্সরর্যা ও গসরে, ে্যাগিা োে লাউসড, 
IP UNAM; সরজকিস অ্যাডসেসিক্রিেি, অ্যাোউসন্টং; ডক্টর অিসরস 
োউসা, UNESCO; অ্যাড�াসিড র্াসডজ থলা �াঙ্ক

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: থচয়ারে্যাি থেসক্সোি অ্যাকেসরোি িাউকন্েি; 
লাজ্ সিউ ইয়ে্ ১৯৯২-এর থডসলকগট

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: থরেসসকডিসেয়াল ে্যাসন্কডট 
২০১৬; ওটায় থেসা থড�. োউসসিল

এেজি অ্যাকেসরোি সহকসকর, সেসি এেজি অস�রাসীর গসর্ে থছকল, 
আসে এেটি সজরন্ত রেোর থে, অ্যাকেসরোি স্� অজ্ি েরা স�র। 
আসে চাই োরা েকঠার পসরশ্রে েরকছি োঁরা সেকলই থেি এই এেই 
স্ক� অংে থিওয়ার সোি সকুকোগ পাি।

আসে রঢ়ৃ�াকর সরশ্াস েসর থে সিউ ইয়ে্রাসীরা পকুিরায় পৃসেরীকে 
থিেৃত্ব থরকর। অস�জ্ো, েকুসক্ত ও সািারর জ্াি এই গুরুত্বপূর ্
রূপান্তরকে পসরচাসলে েরকর।

আসে এেরল থসরা ও থেিারী সিউ ইয়ে্রাসীকররকে এেসত্রে েরকরা 
োকঁরর অকিে সেছকু রেরাি েরার সােে্্য আকছ এরং আেরা এেকত্র িেকু ি 
ও উ� থরেকির োজ অজ্কির পে বেসর েরকরা এরং িেকু ি িেকু ি 
সকুরঙ্গপে, অে্যািকুসিে সারওকয় এরং �কু সের উপকর পসররহি র্যরস্া বেসর 
েরার োি্যকে আোকরর পসররহর সেস্যাগুকলার থোোকরলা েরকরা।

আেরা সাশ্রয়ী েকূল্যর আরাসি রসি্ে েরকরা, আোকরর গৃহহীিকরর 
সহায়ো েরকরা, স্যাসিকটেি ও আরজ্িা র্যরস্াপিার েকো স্াস্্য-
সম্পসে্ে সেস্যাগুকলার সোিাি েরকরা, স্কু ল থরকছ থিওয়ার সকুকোগ 
রসৃদ্ েরকরা এরং আোকরর সেশুকরর জি্য োরে-েকুক্ত পসরকরে সৃসষ্টর 
জি্য োজ েরকরা। অসর�ক্ত সিউ ইয়ে্, আোকে সহায়ো েকরা।
চলকুি সেকল সেকল সিউ ইয়ে্কে রক্ষা েসর।

rockydelafuente@rocky110.com

rocky110.com

joinrocky

joinrocky

joinrocky
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মেয়র



নিপ্কোল ম্যোনলওটোনকে
Nicole Malliotakis
সরপারসলোি 

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়

১ পসররহি ও ্াসিে

২ চােসর ও ক্য়ক্ষেো

৩ জীরিোি

িলীয় অতে�্ুন�: সরপারসলোি

রত্মোি ভপশো: সিউ ইয়ে্ থর্ট অ্যাকসম্বসল থেম্বার

পপূ্র্র ভপশো: পারসলে অ্যাকিয়াস্ ে্যাকিজার

নশ�োগত ভযোগ্যতো: BA, থসটি হল; MBA ওয়াগিার েকলজ 

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: ি্যােিাল সহস্পাসিে েকজস অি থর্ট 
থলসজসকলেি, ি্যােিাল িাউকন্েি অি উইকেি থলসজসকলটরস

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: গ�রর্ জজ্ পাটাসের 
NYC সলয়াইজি

আসে সিউ ইয়ে্ সসটি সরোকরর জরারসরসহো পকুি়ঃরেসেষ্া েরার জি্য 
এরং রাসসদোকরর জীরকির োি উন্নয়কির জি্য রোেথী হকয়সছ। আোকরর 
অরে্যই োিজট, স্কু কলর র্যে্ো, রকুসর্ষহ পসররহি, গৃহহীি সংেট এরং 
িষ্র ও থেৌি-সম্পসে্ে অপরাি রসৃদ্র সরকে আকলােপাে েরকে হকর। 
রীঘ্কেয়ারী জিসংখ্যা রসৃদ্র সে�য় সািি এরং অে্ৈিসেে উন্নয়কি সসটি 
োর অরোঠাকোকে সরসিকয়াগ েরকছ িা। আোকরর ্াসিে রেরাহকে 
সহজ ও পেচারীকরর রক্ষার উক�কে্য মিাট্ লাইট রেেকুসক্তকে এরং সরলম্ব 
ও ঠাসাঠাসস সোকপ্তর উক�কে্য সারওকয়র সংকেকের উন্নসে েরার জি্য 
সরসিকয়াগ েরা উসচৎ। আেরা এটির জি্য অে্ র্যয় েরকে পারর েসর 
আেরা অপচয়েলূে খরচ রধি েরকে পাসর, র্যে্ োে্ক্েগুকলা পকুিগঠ্ি 
অেরা রার সরকে পাসর, এরং আেলােন্ত্র �াস েরকে পাসর।

থেয়র সহসাকর, আসে NYPD থে োকরর োজ সম্পন্ন েরার জি্য 
রেকয়াজিীয় সরঞ্জাোসর সরররাহ েরর, �াল থরেকির োজ থপকে 
োিকুকষর রক্ষো অজ্কি সাহাে্য েরার জি্য রসৃতিেলূে রেসেক্ষকরর সকুকোগ 
রেসাসরে েরর, োরা আসসক্ত/োিসসে অসকুস্োর সকঙ্গ সংগ্াে েরকছ 
োকররকে সাহাে্য েরর, গৃহহীিোর েলূ োররগুকলা সসক্য়�াকর খকুকঁজ 
থরর েরর, সপোোোকে আরও অসিে সরর্যালয় পছকদের সকুকোগ 
সরররাহ েরর, সিসচিে েরর থেি সেক্ষাখাকের অে্ থশ্রসরেক্ষ 
পে্ন্ত কপৌছায়, থেখাকি স�র র্যয় সিয়ন্ত্রর এরং ের �াস েরর।

nicoleformayor2017@gmail.com

NicoleforMayor2017.com

nmalliotakis

nmalliotakis
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মেয়র
থেয়করর জি্যও রেসেদ্বস্বিো েরকছি:*

নরল মরুোওস্ী 
Bill Murawski
থডকোক্্যাটিে

ওয়োল্োর এি. আইয়োচী 
Walter Iwachiw
সরপারসলোি

* রোেথীরা এই েকুসরিে থ�াটার গাইকড অন্ত�কু্ সক্তর সেয় পূরা্ঙ্গ থরোিাইল জো থরি িাই।



ভডন�ড নে. আইপ্েির্যোক
David C. Eisenbach
থডকোক্্যাটিে 

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়
১ ক্ষকুরি র্যরসার রেসেষ্ািগুকলাকে 

সকুরসক্ষে রাখা
২ রড রড সরকয়ল একর্টকে সরিােকূল্য 

সকুসরিা রেরাি রধি েরা
৩ �ূসেো-রাখার-জি্য-অে্-রেরাি, জােীয় রকুিথীসে

িলীয় অতে�্ুন�: থডকোক্্যাটিে 
রত্মোি ভপশো: ইসেহাকসর অি্যাপে 
পপূ্র্র ভপশো: সরকেষ সেক্ষা সেক্ষে
নশ�োগত ভযোগ্যতো: েলাসম্বয়া ইউসি�াসস্টি সরএ(BA), এেএ(MA), 
এেসিল(MPhil), সপএইচসড(PhD)

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: মিল সরজকিস েংকগ্স, NYers ির অ্যা 
সহউে্যাি-থস্ল সসটি

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: রেকোজ্য িয়

আসে ইসেহাকসর এেজি অি্যাপে, সির্াচকির রোেথী হকয়সছ, োরর 
আোর এই সরেয় েহরটি �ংস হকয় োকছে এরং এেই থিেৃকত্বর হাকে 
আরারও ৪ রছর রাসয়ত্ব থরওয়া হকল সরসেছকু থেষ হকয় োকর।

আেরা সেকলই জাসি থে ক্ষকু রি র্যরসা রেসেষ্াকির সেস্যা চলকছ। ৪ রছর 
আকগ েখি সড �াসসও ও থজেস সির্াসচে হকয়সছকলি, েখি োঁরা 
উ�কয়ই সেে্ি েকরসছকলি ক্ষকু রি র্যরসা রেসেষ্াি ও জর সার�াই�াল 
অ্যাক্টটির, এইটি এেটি সরল ো ক্ষকু রি র্যরসা রেসেষ্ািগুকলাকে লকু�িোরী 
রাসডওয়ালাকরর োছ থেকে সকুরক্ষি েকর। সির্াচকির পকর োরা 
সরলটিকে রাসেল েকর সরকয়কছি। এই সপছকু হটার োরর েী?...রকুিথীসের 
জি্য অে্ায়ি, আসে SBJSA-থে এেটি গর শুিাসির আকয়াজি েরকরা 
এরং সিসচিে েরকরা োকে এটি থ�াট পায়।

“সাশ্রয়ী েকূল্যর আরাসি”-এর ছ�করকে সড �াসসও রড রড সরলাসরহুল 
টাওয়ার সিো্কর থডক�লপারকরর অিকুকোরি েকরকছি ো েসেউসিটিগুকলাকে 
�ংস েকর থিকলকছ এরং স্কুলসহ অরোঠাকোগুকলা অসেসরক্ত চাকপর সৃসষ্ট 
েকরকছ। সেসি থখলার োঠ, সরকুজ চত্বর, হাসপাোল ও পাঠাগারগুকলা রাি 
েকর সরকয়কছি। ইসেেকি্য, থডক�লপারকরর র্যাংকের পসরসস্সে আকরা �াকলা 
হকয়কছ। থেকিা?...রকুিথীসের জি্য অে্ায়ি, আসে এেজি সসটি প্্যাসিং 
েসেেিার সিকয়াগ েরার রেসে�সে সরসছে সেসি REBNY-র হাকের পকুেকু ল 
িি। CPC-থে স্ছেো সিকয় আিার জি্য আেরা এেকত্র োজ েরকরা।

P.A., রকলর আিকুগে্য সিসর্কেকষ, থেয়করর উপর িজররাসর েরা উিার 
লক্ষ্য। আসে রেসেসরি োই েরকরা।

ContactUs@eisenbachforny.com

publicadvocateeisenbach.com

EisenbachForNY

Eisenbach4NY

ভলটিশো ভজমে
Letitia James
থডকোক্্যাটিে 

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়

১ িারীকরর জি্য অে্ৈিসেে 
সাে্যো সিকয় আসা

২ সেশু ও পসররার েল্যার পকুিগঠ্ি েরা

৩ সাশ্রয়ী েকূল্যর আরাসি সংরক্ষর ও স�সারর

িলীয় অতে�্ুন�: থডকোক্্যাটিে

রত্মোি ভপশো: সিউ ইয়ে্ সসটি পারসলে অ্যাডক�াকেট

পপূ্র্র ভপশো: সিউ ইয়ে্ সসটি োউসসিল থেম্বার, ৩৫েে সডস্রিক্ট; 
সচি অি র্াি অ্যান্ োউকসিল, সিউ ইয়ে্ থর্ট অ্যাকসম্বসল; 
পারসলে সডকিন্ার, সলগ্যাল এইড থসাসাইটি

নশ�োগত ভযোগ্যতো: হাওয়াড্ ইউসি�াসস্টি স্কু ল অি ল', J.D.; 
থলহে্যাি েকলজ, B.A.

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: রেকোজ্য িয়

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: সিউ ইয়ে্ সসটি োউসসিল 
থেম্বার, ৩৫েে সডস্রিক্ট; সচি অি র্াি অ্যান্ োউকসিল, সিউ 
ইয়ে্ থর্ট অ্যাকসম্বসল

চার রছর আকগ, সেল সিউ ইয়ে্রাসীর জি্য পারসলে অ্যাডক�াকেকটর 
অসিসকে অে্ৈিসেে ও সাোসজে ি্যায়সরচাকরর রাহি সহকসকর োত্রা শুরু 
েকরসছ। আোর অসিকস োোোলীি সেয় আেরা অকিে োজ সম্পন্ন 
েকরসছ। চাকুরীর সাক্ষাৎোকরর সেয় থরেকির ইসেহাস সম্পকে্ রে� 
সজকজ্স সিসষদ্ েরার আোর েকুগান্তোরী আইিটি আোকররকে থরেকির 
বরষে্য ররূ েরার থক্ষকত্র আরও এে িাপ োছাোসছ সিকয় একসকছ; 
সেডল স্কু কলর রেসেটি সেশুর জি্য রকুপকুকরর খারার সিসচিে েরা হকয়কছ, 
রেসেসরি ১০,০০০-এর থরসে সেশুকে পকুসষ্টের খারার রেরাি েরা হকছে; 
সরকচকয় খারাপ রাসডওয়ালাকরর োসলোকে স�সাসরে েরার োি্যকে 
�াডাটিয়া ও অ্যাডক�াকেটকরর জি্য এেটি উপেরর ও সংস্াি সহকসকর 
র্যরহাকরর সকুকোগ েকর সরকছে। েসর আরও চার রছকরর জি্য পকুিরায় 
এই সকুকোগ থরওয়া হয়, োহকল আসে রেসেটি সেশু থেি আরও �াকলা 
�সরষ্যৎ গডার সকুকোগ পায়, রেসেটি পসররার শুিকু থে থরকঁচ োেকর ো 
িা োরা সািকল্যর সাকে জীরি অসেরাসহে েরার সকুকোগ পাকর এরং 
সিউ ইয়ে্রাসীরা সেকল থেি আোকরর েহকরর সেল স�ারিা র্যরহার 
েরকে পাকর, ো সিসচিে েরকে োজ েরা অর্যাহে রাখকরা।

tishjames2017@gmail.com

LetitiaTishJames

tishjames

(347) 560-4545
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২০১৭ রোইোরী সির্াচি ১২ই ভেপ্টেম্বর সোল ৬টা থেকে রাে ৯টা পে্ন্ত    11 

থোি রোইোরী সির্াচি থিই:
কম্পপ্্োলোর

নডন্রিক্ট ২৫-এর নেটি কোউনসিল েিে্য

নডন্রিক্ট ২৬-এর নেটি কোউনসিল েিে্য

নডন্রিক্ট ২৯-এর নেটি কোউনসিল েিে্য

নডন্রিক্ট ৩১-এর নেটি কোউনসিল েিে্য
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এ�োরনল ব্োউি
Everly Brown
থডকোক্্যাটিে

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়

১ থিারকলিাজার এরং থসলটার রধি েরা

২ সাশ্রয়ী আরাসি েরা ো গৃহহীিকরর 
জি্যও োেকর 

৩ স্ািীয় োকজর সকুকোকগর উন্নয়ি

িলীয় অতে�্ুন�: থডকোক্্যাটিে

রত্মোি ভপশো: র্যরসায়ী... েসেউসিটির সসক্য় েেথী

পপূ্র্র ভপশো: থিারকলিাজার েিসালকটন্ট এরং সরসিকয়াগোরী

নশ�োগত ভযোগ্যতো: থসন্ট �াসসিস েকলজ থেকে র্যাকচলস্ সডগ্ী

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: ি্যােিাল অ্যােেি থিটওয়াে্, সরস�ন্ন 
িাগসরে সসেসে এরং চ্যাসরটি

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: েসেউসিটি এডক�াকেট 
২০ রছকরর অসিে

আসে ৪০ রছকরর অসিে সেয় কুইসি রকরা-থে রসরাস েকরসছ। আসে 
কুইসিকে �ালরাসস এরং আোকরর রাসসদোকরর জি্য �াল োকির জীরি 
চাই। আোকরর রেকয়াজি সিরাপর থিইরারহুড... গ্যাং রেসেকরাি... �াল 
স্কু ল... পসরষ্ার পসরকরে... সংখ্যালঘকুকরর এলাোয় অসেসরক্ত ঘিরসসেপূর ্
গৃহহীিকরর থসলটারগুকলা রধি েরা, োর িকল সম্পসতির রাে �াস 
পায়... রড রড থডক�লপাররা NYCHA রাসডগুকলা অসিগ্হর েকর 
রাসসদোকররকে সসরকয় থেরলোত্র িিীকরর জি্য সরস�ং সিো্র েরাটা 
োোকিা। আোকরর স্ািীয় োকজর সকুকোকগর উন্নয়কির রেকয়াজি, োকে 
আোকরর রাসসদোরা �ীে অে্িীসেকে থরকঁচ োেকে পাকর।

কুইকসির সংখ্যালঘকু র্যরসায়ীকরর র্যরসার ি্যাে্য সহস্যা আসে সিসচিে 
েরর। আসে এেজি ি্যায়পরায়র সির্াসচে অসিসসয়াল হকরা... সেসি 
আোকরর সেল রাসসদোকরর থসরা স্াকে্র জি্য োজ েরকরি... োকরর 
জাসে... িে.্.. রর.্.. রা িেস্রশ্াস সিসর্কেকষ। আোকররকে জাসেগে 
ি্যায়সরচার এরং সাোসজে সেোর জি্য রাঁডাকিা ররোর।

BrownForChange2017@gmail.com

গ্হরকোগ্য িকটা 
থরি িাই

ভমনলন্ো কোৎজ
Melinda Katz
থডকোক্্যাটিে

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়

১ �াল পসরকোি থরওয়ার চােরী 
বেসর েরা

২ সাশ্রয়ী আরাসিগুকলাকে রক্ষা েরা 

৩ উ� অজ্কির স্কু ল সেহূ 

িলীয় অতে�্ুন�: থডকোক্্যাটিে

রত্মোি ভপশো: কুইসি রকরা থরেসসকডন্ট

পপূ্র্র ভপশো: NYC োউসসিল সরস্য (২০০২-২০০৯); সডকরক্টর অি 
েসেউসিটি থরাড্স, কুইসি রকরা থরেসসকডকন্টর অসিস (১৯৯৯-২০০২); 
NYS অ্যাকসম্বসল সরস্য (১৯৯৪-১৯৯৮); উসেল

নশ�োগত ভযোগ্যতো: থসন্ট জিস ইউসি�াসস্টি স্কু ল অি ল’ থেকে 
M.B.A. J.D., ইউসি�াসস্টি অি ে্যাসাচকু কসট্স থেকে B.A., সহলসক্র্ 
হাই স্কু ল 

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: সাকরে থরাড্ সরস্য, কুইসি সস�সি অকে্্রিা 
এরং কুইসি জকুইস েসেউসিটি োউসসিল

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: োউসসিল সরস্য এরং থচয়ার 
অি ল্যান্ ইউজ েসেটি; সডকরক্টর অি েসেউসিটি থরাড্, কুইসি 
রকরা থরেসসকডকন্টর অসিস; সিউ ইয়ে্ থর্ট অ্যাকসম্বসলর সরস্য

আসে েখি কুইসি থরাকরা থরেসসকডন্ট হকয়সছলাে, আোর জি্য গুরুত্বপূর ্
এই সছল থে, সারা সরশ্ থেি কুইকসির সরমিকয়র েো জাকি। আেরা 
জাসি থে, বরসচত্র্য োকি েসক্ত, সকুকোগ, এরং অে্ৈিসেে রসৃদ্। আেরা 
হলাে উকর্যাক্তা এরং ক্ষকুরি র্যরসাগুসলর অসিরাস। আেরা রকুসদ্োি, সাকে 
আকছ �াল �াল সরোরী স্কু ল, সরশ্োকির েকলজ আর সরশ্সরর্যালয়, 
এরং গকরষরা রেসেষ্াি সেহূ। আোকরর েহাি সেল্প ও সংসৃ্সে, সকুদের 
উর্যাি আর বসেে, এরং থরর্কু করন্ট এরং িাইট লাইি আকছ। সেন্তু 
োও আোকরর চ্যাকলঞ্জগুকলা রকয়কছ, এরং থসগুকলার সোিাি েরার 
জি্য আসে সিকরসরে: স্কু কলর অসেসরক্ত সেক্ষােথীর সংখ্যা েোকিা, সাশ্রয়ী 
আরাসিগুকলাকে রক্ষা েরা, এরং আোকরর রয়স্ র্যসক্তরা োকে োঁকরর 
সেস্ জীরকি পসরসচে েসেউসিটিগুসলকে োোর র্যয় রহি েরকে পাকরি 
ো সিসচিে েরর। 

Katz4bp@gmail.com

melindakatz.com

melinda.katz.4queens

MelindaKatz
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পল নড. গ্োনজয়োপ্িো
Paul D. Graziano
থডকোক্্যাটিে 

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়

১ অসেউন্নয়ি/জীরিোি

২ সেক্ষা

৩ সরোসর জসে/পাকে্র সকুরক্ষা

িলীয় অতে�্ুন�: থডকোক্্যাটিে 

রত্মোি ভপশো: িগর পসরেল্পিাসরর

পপূ্র্র ভপশো: এেই

নশ�োগত ভযোগ্যতো: MS আররাি অ্যাকিয়াস্, হান্টার েকলজ/BA 
েকম্পকরটি� সলটাকরচার, UMASS/রিঙ্কস হাই স্কু ল অি সাকয়সি

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: উতিরপূর্ কুইিকসর োস�পল সসস�ে/থহােওিার 
অ্যাকসাসসকয়েি

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: থর্ট সসকিটর টসি অ্যাক�লা/
অি্যাি্য সির্াসচে েেে্ে্াকরর �ূসে র্যরহার পরােে্ে

রকুই রেে িকর উতিরপূর্ কুইিস এেটি গুরুের সেস্যার সমেকুখীি হকয়কছ, 
২০১৩ থেকে ো সিেট-সংেট পে্াকয় থপৌঁকছকছ: অসেউন্নয়ি এরং 
আোকরর জীরিোকি ল� ক্ষসে।

সিো্র সর�াকগ রকুিথীসে/আইি রেকয়াকগর অ�াকরর োরকর আোকরর 
আেপাকে অসেউন্নয়ি থরকখসছ, োর িকল হকয়কছ, এেে-পসররাকরর 
ঘররাসডর অৈরি রূপান্তর এরং অিকুপেকুক্ত সিো্র। আেরা থেৌসলে 
পসরকষরা ও অরোঠাকোকে উক�খকোগ্য অরিসে থরকখসছ, সরসেছকু 
আোকরর েষ্টাসজ্ে েকরর অে্ র্যকয়।

আসে উতিরপূর্ কুইিসকে এই িরকির অপর্যরহার থেকে রক্ষা েরার 
জি্য আোর জীরি উৎসগ ্েকরসছ এরং আোকরর রেসেকরেীকরর জি্য 
অসররে লকড থগসছ, োর েকি্য রকয়কছ এে রেে আকগ আোকরর 
অসিোংে োউসসিল সডস্রিক্টকে এেটি ক্ষকু রিের অঞ্চল থশ্রসরর অিীকি 
আিা; ২০১৫ সাকল েসেউসিটির ইছোর সরপরীকে রোক্তি থরসাইড 
সজউইে থসন্টাকর এেটি ৬-েলা, ৮০০-সেক্ষােথীর হাই স্কু ল স্াপি 
েরা কেকে রে্োি োউসসিল সরস্যকে সররে রাখা; এরং ৬-ই জকুি, 
�াসেং সেকডৌস- থোকরািা পাকে্ এেটি রহৃৎ-রাজার সিো্করর জি্য 
সরোসর পাে্ল্যাকন্র ৪৫ এের জসে চকু সর রধি েরা।

paulgraziano2017@gmail.com

paulgraziano.com

paulgraziano2017

PaulGraziano19

পল এ. �্যোপ্লোি
Paul A. Vallone
থডকোক্্যাটিে 

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়

১ স্কু কলর জি্য সিরাপর েহসরল

২ জীরিোি সংরক্ষর অর্যাহে রাখা

৩ রকয়াকজষ্্য ও রদৃ্করর জি্য লডাই

িলীয় অতে�্ুন�: থডকোক্্যাটিে 

রত্মোি ভপশো: সিউ ইয়ে্ সসটি োউসসিল থেম্বার, ১৯েে সডস্রিক্ট

পপূ্র্র ভপশো: ে্যাকিসজং পাট্িার, �্যাকলাি এন্ �্যাকলাি, LLP

নশ�োগত ভযোগ্যতো: J.D., থসন্ট জিস ইউসি�াসস্টি স্কু ল অি ল', 
সর.এ.; থিাড্হ্যাে ইউসি�াসস্টি

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: সলিন্টি ড্যাকোকক্টিে লিাকরর ইসেসডকয়ট পার্ 
থরেসসকডন্ট, রেেে থরেসসকডন্ট ও রেসেষ্াো সরস্য, থরসাইড-থহায়াইটকর্াি 
লায়সি লিার

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: ১৯েে সডস্রিক্ট ও NYC 
সংকোিি পষ্করর োউসসিল সরস্য

োউসসিল সরস্য সহকসকর, রেেে সরি থেকে আোর েকুখ্য লক্ষ্যসরদেকু সছকলা 
সডস্রিক্ট ১৯-থে োিসচকত্র সিসরকয় আিা, এরং আোকরর সহকোগী 
সির্াসচে েেে্ে্া, স্কু ল, ক্ীডা রল, অলা�জিে সংস্াগুকলা এরং 
রেসেটি িাগসরে ও সাংসৃ্সেে সসেসের সাকে এেকত্র োজ েকর, আেরা 
ঠিে োই েকরসছ। আোর থেয়াকরর রেেে চার রছর জকুকড, সডস্রিক্ট 
১৯ রোয় ৬৫ সেসলয়ি ডলার েহসরল গ্হর েকরকছ, ো পূর্রেথী রারটি 
সসটির রাকজট পসরপূর�্াকর ছাসপকয় োয়। অকিে সেসলয়ি ডলাকরর 
োরকর আোকরর স্কু ল, পাে্ ও লাইকরিসরসেহূ পকুিরু�ীসরে হয় ো আকগ 
েখকিা ররা� সছকলা িা। আোকরর স্কু লগুসলকে আিকুসিোয়ি ও সহায়ো 
েরকে েহসরকলর জি্য লডাই অর্যাহে রাখা, আোকরর জীরিোি 
সংরক্ষকরর জি্য আইিীেরর রেসক্য়া পাস েরা ও েহকরর রেসেসিসিকরর 
সাকে োজ েরা এরং আোকরর রকয়াকজষ্্য ও রদৃ্রা থে আোকরর সসটি 
থেকে স�ার্য সকর্াতিে পসরকষরা গ্হর েরকছি ো সিসচিে েরা থহাল 
আোর পকুি়ঃসির্াচি রেচাররার স্�।

votevallone@gmail.com

votevallone.com

WeSupportPaulVallone

paulvallone

718-428-7285
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নডন্রিক্ট ১৯



নপটোর এ. কু
Peter A. Koo
থডকোক্্যাটিে 

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়

১ সেক্ষা

২ জিসািারকরর সিরাপতিা

৩ জীরিোত্রার োি

িলীয় অতে�্ুন�: থডকোক্্যাটিে

রত্মোি ভপশো: োউসসিলে্যাি 

পপূ্র্র ভপশো: িাো্সসর্ 

নশ�োগত ভযোগ্যতো: ইউসি�াসস্টি অি সিউ থেসক্সকো, অ্যা�কুোরেী 

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: লাকগায়ারডীয়া েসেউসিটি েকলজ িাউকন্েকির 
রেসেষ্াো; �াসেং থরাটাসর লিাকরর থরেসসকডন্ট; আকেসরোি ে্যাসিার 
থসাসাইটির থরাড্ থেম্বার 

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: েসেউসিটি থরাড্ ৭-এর থেম্বার

েখি আসে রেেেরার অসিকস োজ শুরু েরলাে, েখি আসে আোর 
উক�ে্য বেসর েরলাে সসদ্ান্তগুকলা রাস্রায়ি েরা, এরং আসে রলকে 
থপকর গসর্ে থে আেরা রাস্র অগ্গসে অজ্ি েকরসছ।

আসে REBNY-র সররুকদ্ সংগ্াে েকরসছ, এরং সসটির ল্যান্োসে্ং 
রেসক্য়া সংকোিি েকরসছ, সংসলিষ্ট সেল পকক্ষর জরারসরসহো থরকডকছ। 

আেরা ১৪৯-স্রিকটর থসেকু  পকুিরায় থখালার জি্য োজ েকরসছ; আেরা 
থেইি স্রিকটর, রুজক�� এস�সিউ-এর, েকলজ পকয়ন্ট রকুকল�াকড্র, 
সেকসিা থোসরকডার পাকে্র োছাোসছর রাস্াগুকলা থেরােে েকরসছ।

আেরা থেইি স্রিকটর িকু টপােগুসল আরও চওডা েরসছ, পরোত্রীকরর 
সিরাপতিার জি্য, এরং আেরা চালকু েকরসছ �াসেং পসরছেন্ন রাখার 
অস�োিî(ìসেপ �াসেং সলিি ে্যাকম্পইিî)।

আসে আোকরর সডস্রিকক্টর সাশ্রয়ী েকূল্যর রাসস্ািসেহূ বেসর েরার জি্য 
োজ েকরসছ এরং �াডা সস্সেেীল �রিগুকলার �াডাটিয়াকরর ররজায় 
ররজায় সগকয় োঁকরর অসিোর জািাকিা সিসচিে েকরসছ। আসে আোকরর 
পসররাকরর এরং আকেপাকের এলাো রক্ষা েরার জি্য, অৈরি রূপান্তর 
আইি সেে্ি এরং পাস েকরসছ। 

আসে আোকরর স্কুলগুসলর জি্য অিকুরাি থপকয়সছ োর েকি্য P.S. 24-এর 
িেকু ি োখার সিো্র, এরং �াসসিস লকুইস হাইস্কু কলর জি্য এেটি িেকু ি 
সংকোজি সিো্র রকয়কছ।

আোর রেেে অগ্াসিোর হল আোকরর েসেউসিটির থসরা সরসেয় 
েরার, এরং �াসেংকয়র অর্যাহে অগ্গসের জি্য আসে রেসেজ্ারদ্।

PeterKoo2017@gmail.com

peterkoo.com

PeterKooCampaign

CMPeterKoo
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সসটি োউসসিল 

নডন্রিক্ট ২০
এছাডাও সসটি োউসসিল সডস্রিক্ট ২০-এ রেসেদ্বস্বিো েরকছি:*

এনলেি ভটি 
Alison Tan
থডকোক্্যাটিে

* রোেথী োঁর পূরা্ঙ্গ এেটি থরোিাইল এই থ�াটার গাইড েকুরিকির সেয় অন্ত�কু্ ক্ত েরার 
জি্য রেরাি েকরি িাই।



নরিনটিিো এম. ফোরলং 
Cristina M. Furlong
থডকোক্্যাটিে

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়

১ আরাসি: রেসেটি পে্াকয়ই সাকি্যর েকি্য 
র্যয় েরার সক্ষেো 

২ সেক্ষা: সোিাসিোর, স�ড �াস েরা

৩ সিরাপতিা: োিরাসিোর, অরোঠাকো, অপরাি 

িলীয় অতে�্ুন�: থডকোক্্যাটিে 

রত্মোি ভপশো: টকু ্যর গাইড, এেজি থলখে এরং থেইে কুইসি 
থসইিার-এর জি্য এেজি এডক�াকেট 

পপূ্র্র ভপশো: েকপ্াকরট স�সডও রেকোজে; 9/11 পররেথী FEMA 
রকুকে্াগ সহায়ো েেথী

নশ�োগত ভযোগ্যতো: MA CUNY স্কু ল অি জাি্াসলসে, BA - 
হান্টার েকলজ

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: থেইে রা থরাড-থপকরন্টস ইি অ্যােেি 
েসেটি, কুইসি. রাইে ইসিসেকয়টি� NYC থগ্া টকু  লাি্

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: PTA-র থরেসসকডন্ট এরং স্কু ল 
সলডারসেপ টিে সরস্য 

আোর এেোত্র লক্ষ্য হকছে সডস্রিক্ট ২১-এর োিকুকষর উকদ্বগ। অে্, 
খ্যাসে রা রকলর রাজিীসে িয়। আসে সডসস্কক্টর জি্য সরিা পাসরশ্রসেকে 
অকিে রছর োজ েকরসছ এরং �াসেংকয়র অগ্গসে রধি হকে থরকরা িা।

d21race@gmail.com

cristinafurlong2017.com

CristinaForCouncil

D21Cristina

নিরোম মপ্সিরোপ্ত
Hiram Monserrate
থডকোক্্যাটিে 

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়

১ সাশ্রয়ী েকূল্যর আরাসি বেসর েরা

২ এেটি িেকু ি উইকলটস পকয়ন্ট প্্যাি

৩ অসেসরক্ত ঠাঁসাঠাসস স্কু লগুসলকে স্াছেদে্য আিা

িলীয় অতে�্ুন�: থডকোক্্যাটিে 

রত্মোি ভপশো: অরসররোপ্ত

পপূ্র্র ভপশো: থর্ট সসকিটর এরং সসটি োউসসিল থেম্বার, NYPD পকুসলে 
অসিসার, US ে্যাসরিস

নশ�োগত ভযোগ্যতো: কুইিস েকলজ থেকে রা্রেসরজ্াকি সডসগ্

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: রেকোজ্য িয়

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: থর্ট সসকিটর এরং সসটি 
োউসসিল থেম্বার

আেরা সরাই জাসি থে আেরা েঠিি সেকয় রসরাস েরসছ। েঠিি 
সেকয় ররোর রঢ়ৃ থিেৃকত্বর। এেজি রোক্তি সসটি োউসসিল সরস্য 
এরং থর্ট সসকিট সহকসকর আোর থিেৃকত্বর োি্যকে স্কু কল, সসসিয়র 
থসন্টারসেকূহর জকি্য, এরং আোকরর সডেকে পসরছেন্ন ও সিরাপর 
রাখার জকি্য অে্ একিসছ। এই সেয়োকল আোকরর থে সরষয়গুকলা 
সরেয়, থসগুকলার উপর হুেসের আেঙ্কা, আসে আোকরর সেকলর হকয় 
উকঠ রাঁডাকরা এরং আোকরর েসেউসিটিকে এসগকয় সিকয় থেকে সাহাে্য 
েরকরা। রাস্র িলািল হকলা সসে্যোকরর গুরুত্বপূর ্সরষয়, এরং সিছে 
রাজৈিসেে রেসে�সে িয়। আসে ি্যায়পরারয়োর সসহে এরং সরোসর 
োজ ও জীরি োত্রার োি্যকে থে অস�জ্ো পকুঞ্জী�ূে েকরসছ, ো সিকয় 
পকুিরায় অপ্র েরকরা। আসে আপিার থ�াট চাই এরং পকুিরায় আপিার 
থসরা েরার সকুকোগ চাই।

hiram2017.com
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এনরকো মপ্ন্টোয়ো
Erycka Montoya
থডকোক্্যাটিে 

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়

১ �াল োকির সাশ্রয়ী েকূল্যর 
রাসস্ািসেহূ বেরী েরা 

২ স্ািীয় স্কু লগুকলার সেে্ি েরা

৩ িারীকরর অসিোর ও সেো

িলীয় অতে�্ুন�: থডকোক্্যাটিে 

রত্মোি ভপশো: রেকোজ্য িয়

পপূ্র্র ভপশো: েসেউসিটি এিকগজকেন্ট ে্যাকিজার, FHL

নশ�োগত ভযোগ্যতো: B.A, পসলটিোল সাকয়কসির েকি্যকে, �কু  ইউসি�াসস্টি

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: রেকোজ্য িয়

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: েসেউসিটি সংগঠিোরী

আসে এসরো েকন্টায়া। আসে আোর সরস�ন্ন োকজর অস�জ্ো সরকয় 
এরং সঠিে�াকর সসটি োউসসিল সডস্রিক্ট ২১-এ আপিাকরর রেসেসিসিত্ব 
েরকরা। থল�্যাকে রড হকয়সছ, আসে রড স্� থরকখসছলাে সেন্তু জিােীর ্
স্কু লগুকলা আোকে আকেসরোর র্যে্ স্�রেথী সহসাকর রোয় পসরসংখ্যাকি 
পসররে েকরসছল। ে্যােকডািা�কস হাসস েকুকখ রােরুে পসরষ্ার েরা, 
�াইস পসরকরেি েরা থেকে শুরু েকর ও� থি�ীকে থডসিে োখা 
সস�ে েকর, আসে পসররে্কির রেসেসিসি হকয়সছ। েসেউসিটিকে রে�াসরে 
েকর এেি জীরিেকুখী গুরারলীর জি্য আসে সিউ ইয়ে্ সসটি োউসসিকল 
অিকুেররীয় পসরসচে হকয়সছ। CCRB রেসক্য়ার োি্যকে সংগঠেকররকে 
পসরচাসলে েকরসছ, �াডাটিয়াকরর অসিোর সংরক্ষর, এরং NYCHA 
অকিে এেে োেলার উোলসে েকরসছ, েখি �াডা সােকে্র রাইকর 
রাডাকিা হকয়কছ। আসে েকুর সংসলিষ্টো এরং েসেউসিটি সেক্ষার এেজি 
অসে উৎসাহী সংগঠে, আসে সরকেষ েকর NYCHA রাসসদোকরর জি্য 
৬-োকসর সেকোর েেস্ংস্াি রেেল্প বেসর েকরসছ। আসে এেজি 
জিিী, েলসম্বয়া থেকে থরোন্তসরে এেজি এেে োকয়র েি্যা এরং 
আস�রাসী ও েি্যসরতি পসররারগুকলা রেসেসরি সে সে সেস্যার সমেকুখীি 
হয় ো আসে জাসি। আসে সরশ্াস েসর আরও সমৃ্পতিো, এরং অরসহে 
েসেউসিটি সহসাকর আেরা এেকত্র এসগকয় থেকে পারকরা।

MontoyaforNYC@gmail.com

VoteEryckaMontoya.com

ফ্োনসিেপ্কো ময়ো 
Francisco Moya
থডকোক্্যাটিে 

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়

১ েসক্তোলী �াডাটিয়া সকুরক্ষা এরং 
ক্য়ক্ষেো

২ আোকরর স্ািীয় সরর্যালকয়র উন্নসেসািি

৩ রকয়াকজ্যষ্করর সকুরক্ষা েরা এরং েে্ি রেসেকরাি

িলীয় অতে�্ুন�: থডকোক্্যাটিে 

রত্মোি ভপশো: সিউ ইয়ে্ থর্ট অ্যাকসম্বসল থেম্বার

পপূ্র্র ভপশো: সরোর সম্পসে্ে 

নশ�োগত ভযোগ্যতো: BA, থসন্ট জিস ইউসি�াসস্টি, ি্যােিাল আররাি 
থিকলা, MPA রারুে েকলজ

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: েকরািা লায়সি লিার; থসন্ট সলও'স থগাক�ি 
এইজ লিার

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: থডকোক্্যাটিে সডস্রিক্ট রেিাি; 
স�াপসে, েংকগ্সে্যাি থজা থক্াওসল এর ল্যাটিকিা সরষয়ে েসেটি

আসে েকরািার এেজি আজীরি রাসসদো, থে সেকোর অরস্ায় েকরািা 
গাকড্ি থিইরার অ্যাকসাসসকয়োি সংগঠকির োি্যকে আোর েসেউসিটিকে 
সংঘরদ্ েরকে শুরু েকরসছ - ো এেটি �ে-ওয়াচ থরোগ্াে চালকু 
েকরকছ, এরং আেপাকের এলাোর থসৌদেকে্র েত্ন থরকখকছ। এই রোরস�ে 
সসক্য়োর উপর স�সতি েকর, আসে আোকরর েসেউসিটির জি্য োজ 
েরকে েংকগ্সওে্যাি িীসডয়া থ�লা�-এর জি্য োজ েসর, এরং 
এ�হার্্ হসসপটাকল স্াস্্য থসরা স�সারর েরকে সাহাে্য েসর।

আসে আোর জীরি সিকরসরে েকরসছ, আন্তসরে�াকর জিগকরর থসরায়-
আোকরর এলাোগুকলার েকি্য জি থসরার সকুকোগ রৃসদ্ ও রকয়াকজ্যষ্করর 
সহায়োর োি্যকে। অ্যাকসম্বসলকে, আসে অস�রাসীকরর জি্য �াল থরেকির 
চােসর, সিরাপর রাস্া, স্কু কলর েহসরল রসৃদ্, ও রহৃতির সকুরক্ষা রেরাি 
েকরসছ। আসে ি্ূযিেে েজকুসর রসৃদ্ ও থিৌজরাসর সরচার সংস্ার েকর 
গসর্ে। আসে গৃহ োসলেকরর খরচ েোকিার জি্য জকুসলসার থসরার 
ঐসেহ্য চাসলকয় োকরা, সরে-থে এরং আিটার-স্কু ল থরোগ্াে সরসৃ্ে েরকরা, 
এরং সসটি হকল আোকরর রক্তর্য েকু কল িরকরা। আোকরর এসগকয় কেকে হকর 
এরং ্াম্প ও রকুিথীসের সররুকদ্ রাডঁাকে হকর।

২০১৭ রোইোরী সির্াচি ১২ই ভেপ্টেম্বর সোল ৬টা থেকে রাে ৯টা পে্ন্ত    17 
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ভকোটিো কসিট্যোনন্টনিনডে
Costa Constantinides
থডকোক্্যাটিে 

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়

১ আোকরর পসরকরেকে সকুরসক্ষে রাখা

২ সরজ্াি সেক্ষার উন্নয়ি

৩ আোকরর পাে্গুসলকে পকুিরু�ীসরে েরা

িলীয় অতে�্ুন�: থডকোক্্যাটিে 

রত্মোি ভপশো: NYC োউসসিকলর সরস্য

পপূ্র্র ভপশো: থডপকুটি সচি অি র্াি

নশ�োগত ভযোগ্যতো: োকড্াকজা ল স্কু ল থেকে �ােে কুে লাউকড 

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: অ্যাকর্াসরয়া ও NYC জকুকড এোসিে 
রোসেষ্াসিে সমৃ্পক্তো

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: রে্োি োউসসিল সরস্য

োউসসিল সরস্য সহকসকর রেেে থেয়াকর, আোকরর েহরকে সরপর ও 
জীরা� �ালাসির রষূর থেকে এেটি িরায়িকোগ্য ও থটেসই �সরষ্যকের 
সরকে রূপান্তর েরাকে আোর লকক্ষ্য পসররে েকরসছলাে। ২০১৪ সাকল, 
সসটি োউসসিল সর্সমেসেক্কে ২০৫০-এর েকি্য ৮০ েোংে োর্ি 
সি়ঃসরর েসেকয় আিকে আোর সরল পাস েকরসছল। এ জি্য, থসৌর 
েসক্ত, �ূোপীয় েসক্ত, বজর�ালাসি, থটেসই উতিাপি এরং বররকু্যসেে 
োিরাহকির র্যরহার রাডাকে আেরা আোর সরল পাস েকরসছ। উক্ত 
োউসসিল K-12 এর সরষয়-অংে সহকসকর জলরায়কু সরজ্াি সেক্ষারাি 
সংক্ান্ত আোর রেস্ারও পাস েকরকছ।

আোকরর েহকরর রাসষ্ে রাকজকটর অংে সহকসকর, আসে সরোসর 
স্কু লসেকূহ STEM ল্যার ও সরজ্াি থশ্রসরেকক্ষর জি্য েহসরল অজ্ি 
েকরসছ। হ্যাকলটস থোক� ইন্টাে্েটি� োয়াকের উকদ্বািকির জি্যও আসে 
েহসরল রেরাি েকরসছ থেখাকি সেক্ষােথীরা সােকুসরিে জীরি সম্বকধি অি্যয়ি 
েরকে পারকর। আোকরর সডস্রিক্ট জকুকড পাে্ ও থখলার োঠ রসৃদ্ 
েরার জি্য আসে অকিে সেসলয়ি ডলার সরসিকয়াগ েকরসছ। ওকয়র্াি্ 
অ্যাকর্াসরয়ায় অসে-রেকয়াজিীয় পসররহি সরেল্প রেরাি েকর এই অঞ্চকল 
থিসর সিসরকয় আিার জি্য আসে লকড থগসছ।

Costa4ny@gmail.com

VoteCosta.com

costaforastoria

costa4ny
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এছাডাও সসটি োউসসিল সডস্রিক্ট ২২-এ রেসেদ্বস্বিো েরকছি:*

ভকপ্িথ এি. ওয়োন্োর 
Kenneth N. Wynder
থডকোক্্যাটিে

* রোেথী োঁর পূরা্ঙ্গ এেটি থরোিাইল এই থ�াটার গাইড েকুরিকির সেয় অন্ত�কু্ ক্ত েরার 
জি্য রেরাি েকরি িাই।



র্যোনর এে. ভগ্োপ্ডিনচক 
Barry S. Grodenchik
থডকোক্্যাটিে 

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়

১ আোকরর স্কু লগুসলকে উন্নে রাখা

২ আোকরর সডেগুসলকে সিরাপর রাখা

৩ সম্পসতির ের �াস 

িলীয় অতে�্ুন�: থডকোক্্যাটিে 

রত্মোি ভপশো: সিউ ইয়ে্ সসটি োউসসিল থেম্বার

পপূ্র্র ভপশো: NY অ্যাকসম্বসল, থডপকুটি কুইিস রকরা থরেসসকডন্ট

নশ�োগত ভযোগ্যতো: B.A রাসেং্হাে ইউসি�াসস্টি (থর্ট ইউসি�াসস্টি 
অি সিউ ইয়ে্)

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: থিই

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: সেি রেে িকর সরোসর 
োকজ সিকয়াসজে

আসে ইর্াি্ কুইিস সসটির োউসসিল সরস্য হকয় গসর্ে, এরং এে অল্প 
সেকয় আেরা ো অজ্ি েকরসছ ো সিকয় আসে গসর্ে। আসে আপিার 
জি্য োজ েকর থেকে চাই। এই োরকর ৭ই িক�ম্বর েঙ্গলরার আসে 
আপিার থ�াট চাই।

info@BarryGrodenchik.com

BarryGrodenchik.com
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এছাডাও সসটি োউসসিল সডস্রিক্ট ২৩-এ রেসেদ্বস্বিো েরকছি:*

ভরনি এ. এথলীরো 
Benny A. Itleera
থডকোক্্যাটিে

* রোেথী োঁর পূরা্ঙ্গ এেটি থরোিাইল এই থ�াটার গাইড েকুরিকির সেয় অন্ত�কু্ ক্ত েরার 
জি্য রেরাি েকরি িাই।



ভরোরী আই. ল্যোঙ্কম্যোি 
Rory I. Lancman
থডকোক্্যাটিে 

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়

১ েি্যসরতি পসররাকরর থরাঝা লাঘর

২ থিৌজরাসর সরচার র্যরস্ার পকুিগঠ্ি, 
জি সিরাপতিা 

৩ সরোরী স্কু লগুকলার উন্নয়ি 

িলীয় অতে�্ুন�: থডকোক্্যাটিে 

রত্মোি ভপশো: সিউ ইয়ে্ সসটি োউসসিল সরস্য

পপূ্র্র ভপশো: একসম্বসল থেম্বার ২০০৭-২০১২, েেস্্কল বরষে্য এরং 
হয়রাসি, েজকুরী আত্নসাে, এরং ত্রুটিপূর ্পকর্যর োরকর গুরুের ক্ষসের 
সেোর র্যসক্তকরর আইিজীরী সহসাকর রেসেসিসিত্বোরী। 

নশ�োগত ভযোগ্যতো: কুইসি েকলজ অি র্যা সসটি ইউসি�াসস্টি অি 
সিউ ইয়ে্ (B.A.); েলাসম্বয়া ল’ স্কু ল (J.D.)

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: সিকম্ন থরখকুি

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: পারসলে অসিকস সির্াসচে 
হরার আকগ, থরারী সরস�ন্ন থরাকড্ োজ েকরকছি, োর েকি্য েসেউসিটি 
থরাড্ ৮, সর কুইসি হসসপটাল থসন্টার েসেউসিটি এড�াইসারী থরাড্ 
(থচয়ার), সর সিউ ইয়ে্ থষ্টট ্াকয়ল ল’ইয়ার এ্যাকসাসসকয়েি, সর 
রি্যান্াইস রার এ্যাকসাসসকয়েি এরং কুইসি জকুইস েসেউসিটি োউসসিল। 
থরারী সিউ ইয়ে্ সসটি সসস�ল থোকট্র ক্ষকু রি রাসররাকরর সাসলে সহকসকর, 
অরাি্কডল সোর লীকগ এেজি থস্ছোকসরে থোচ সহকসকর, এরং সিউ 
ইয়কে্র সিজস্ 42 েে ইিি্যাস� সর�াকগর ইিি্যাস� েেে্ে্া সহকসকরও 
জসডে সছকলি।

৪০-রছকরর থরসে সেয় িকর এই েসেউসিটিকে আোর রসরাস এরং 
আসে আোকরর োউসসিকলর সরস্য হওয়ার জি্য গসর্ে। আোকরর 
জীরিোি উন্নে েরকে ও আোকরর েসেউসিটির থসরা েরার জি্য 
আসে আোকরর স্কু ল, লাইকরিসর, পাে্ ও সসসিয়র থসন্টারগুকলার জি্য অে্ 
ররাদ্ েকরসছ। আেরা আোকরর সেশুকরর জি্য সার্জিীি�াকর সরে-থে 
স্াপি েকরসছ এরং আোকররকে সিরাপর রাখার জি্য ১,৩০০ জি পকুসলকের 
রাডসে থোগ েকরসছ। এরং আোকরর থছাট থছাট র্যরসা রেসেষ্াকির 
উপর জসরোিা �াস েকরসছ। আপিাকরর সহায়ো সিকয়, আসে সসটি 
হকল আোকরর েসেউসিটির জি্য লডাই অর্যাহে রাখকে পারকরা।

contact@rorylancman.com

RoryLancman

RoryLancman

ভমোিোম্মি টি. রিমোি 
Mohammad T. Rahman
থডকোক্্যাটিে 

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়

১ অস�রাসি অসিোর

২ জিগকরর সিরাপতিা

৩ রকয়াকজ্যষ্ পসরকষরা

িলীয় অতে�্ুন�: থডকোক্্যাটিে 

রত্মোি ভপশো: অরসররোপ্ত

পপূ্র্র ভপশো: থেস ে্যাকিজার, সকুপার�াইজার, NYC থসাে্যাল 
সাস�্স সডপাট্কেন্ট 

নশ�োগত ভযোগ্যতো: েকিাসরজ্াকি B.S. 

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: NYC রাংলাকরেী সসস�ল সাস�্স থসাসাইটি 
ইিেকপ্াকরকটড, �াইস-থরেসসকডন্ট রারুস সালাে েসসজর NY ইিেকপ্াকরকটড

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: NYC থসাে্যাল সাস�্স সডপাট্কেন্ট 

রহু সেয় িকর আোকরর সডস্রিক্টটি ে্যাসরয়ার রাজিীসেসররকরর দ্বারা 
রেসেসিসিত্ব হকয়কছ োরা সেস্যার এেটি অংে, সোিাকির অংে িয়। 
এখি সেয় হকয়কছ সসটির েহসরল ও পসরকষরা থেকে েসেউসিটির সরাই 
োকরর ি্যাে্য অংে পাওয়ার। আোকরর েসেউসিটি শুিকু সির্াচিোকলই 
এর সির্াসচে েেে্ে্াকরর পসরসচসে থরকখ, েখি োরা আোকরর োকছ 
আসে্ে সহায়ো এরং থ�াট চায়। োরপর পররেথী সির্াচকির সেকয়র 
আকগ পে্ন্ত োরা উিাও হকয় োয়। সির্াসচে হকল আসে সডস্রিক্ট ২৪-এর 
সেল জিগকরর রেসেসিসিত্ব েরকরা, শুিকুোত্র হাকে থগারা েকয়ে জকির 
িয় এরং সরার জি্যই উপসস্ে োেকরা, সরসেয়।

rahmancampaign2017@gmail.com

20    থরখকুি www.nyccfb.info/voterguide 
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আই. ডোনিক নমলোর
I. Daneek Miller
থডকোক্্যাটিে 

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়

১ সাউেইর্ কুইসি স্কু কলর জি্য অে্-
সংগ্কহর উপায় 

২ সাউেইর্ কুইকসির জি্য পসররহি সাে্য

৩ সাশ্রয়ী েকূল্যর আরাসি েরা; থিারকলিাসাকরর সোসপ্ত

িলীয় অতে�্ুন�: থডকোক্্যাটিে 

রত্মোি ভপশো: সিউ ইয়ে্ সসটি োউসসিল থেম্বার, ২৭েে সডস্রিক্ট

পপূ্র্র ভপশো: থরেসসকডন্ট, অ্যাোলকগকেকটড ্াসিকপাকট্েি ইউসিয়ি 
১০৫৬; থো-থচয়ার, MTA শ্রসেে থজাট

নশ�োগত ভযোগ্যতো: েকি্ল স্কু ল অি ল্যারার সরকলেসি, ইউসি�াসস্টি 
্াসিকপাকট্েি সরসাচ্ ইসিটিটিউট ি্যােিাল ল্যারার েকলজ

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: থডকোক্্যাটিে সলডার, ৩৩েে এ.সড. সারাি্ 
কুইিস পাে্স সসেসে ইউিাইকটড �্যাে থেি অি কুইিস ডাগলাস-সেং, 
গাই আর. ব্রুয়ার এরং ইউিাইকটড ির রেকগ্স ড্যাকোকক্টিে লিারস

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: সসটি োউসসিল সরস্য; থচয়ার, 
েসেটি অি সসস�ল সাস�্স এন্ ল্যারার; সরস্য, েসেটি অি ে�্যাক্টস, 
ইকোিসেে থডক�লপকেন্ট, সিি্যাসি, ও ্াসিকপাকট্েি

োউসসিলে্যাি সেলাকরর অজ্ি ও সহায়ো শ্রসেে পসররাকরর রেসে 
োর অঙ্গীোর রেরে্ি েকর। আোকরর েরুর স্লারকররকে এেটি সিল 
�সরষ্যকের জি্য রেকয়াজিীয় সংস্াি সরররাহ েরার জি্য সেসি অি্যক্ষ, 
সেক্ষে ও সপোোোর সাকে োজ েকরি। পসররহি সোিাসিোকরর 
জি্য োরঁ সহায়ো সাউেইর্ কুইকসির জি্য োরঁ স�ডে টিকেট রেস্ারিা 
MTA গ্হি েকরকছ, োর িকল LIRR �াডা েসেকয় থরকর এরং সরিােকূল্য 
রাস রা সারওকয়র েকি্য পসররে্ি েরা োকর। পসররারগুসল োকরর 
রধিেেৃে রাসড পকুিরায় ক্কয়র েহাি রকদোরকস্র োি্যকে োকরর 
রাসড রজায় থরকখকছ। সেসি সাশ্রয়ী েকূল্যর আরাসি রসৃদ্ েকরকছি, 
শ্রসেেকররকে সকুরসক্ষে থরকখকছি, হাজার হাজার �াকলা থরেকির ইউসিয়ি 
চােরী সংরক্ষি েকরকছি এরং সম্পসতির ের রসৃদ্র জি্য থ�াট রেরাকি 
অসস্েৃসে জাসিকয়কছি।

daneek4citycouncil@gmail.com

idaneekmiller.com

i.daneek.miller

daneek4council

অ্যোন্থনি নর�োে্
Anthony Rivers
থডকোক্্যাটিে 

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়

১ েসেউসিটি আরাসি ইউসিকটর উন্নয়ি

২ োিসম্পন্ন সেক্ষা ও স্কু ল পররেথী থরোগ্াে

৩ রয়স্করর জি্য র্যাপে েেসূ্চী

িলীয় অতে�্ুন�: থডকোক্্যাটিে 

রত্মোি ভপশো: আসে্ে পসরকষরা রেসেসিসি

পপূ্র্র ভপশো: NYPD লকুকটকিন্ট, ইউিাইকটড থর্টস থেসরি েকপ্াকরেি

নশ�োগত ভযোগ্যতো: SUNY এম্পায়ার থর্ট েকলকজ পকডসছলাে

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: সপপল ির র্য থিইরারহুড এর রেসেষ্াো, 
থসন্ট আলরাসি িাগসরে, এরং েসেউসিটি িার্্

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: কুইসি, ব্রুেসলি ও রিঙ্কস জকুকড 
২৩ রছকরর েসেউসিটি অস�জ্ো

আোকরর েসেউসিটিকে থহাকটল আশ্রয়কে্রে স্াপকির োরকর রসক্ষরপূর্ 
কুইকসি আরাসকির োি থিসেরাচে�াকর রে�াসরে হকছে। গৃহহীিকরর 
জি্য আশ্রয়কে্রে এেটি সোিাি িয়। োিকুকষর ররোর থরকঁচ োোর 
েকো থরেি সহ চােরীর এরং সােকে্্যর েকি্য আরাসি ইউসিট পাওয়া। 
আসে সরশ্াস েসর থে, সসসিয়র থসন্টারগুকলা রধি হওয়া, আোকরর 
স্কু লগুসলকে থরসরোরী েরর েরা, এরং অসাশ্রয়ী আরাসি-ই এই 
অঞ্চকলর সস্সেেীলো এরং সেল রাসসদোর �সরষ্যেকে ক্ষয় েরকছ। 
রসক্ষরপূর্ কুইকসির রাসসদোকরর োিসম্পন্ন সরোসর স্কু ল হওয়া উসচৎ, 
সহায়ে সাস�্স থসন্টার োো ররোর, ো রয়স্কররকে র্যাপে অিকুষ্াি 
রেরাি েরকর, সেশু ও সেকোরকররকে োরীসরে ও সেক্ষােলূে রসি্ে 
অস�জ্ো রেরাি েরকর, এরং থসইসাকে েসেউসিটি থিারাকের স্াি, 
এরং সসটির সেল সংস্ায় পসরকষরা রেরাি েরকর। এেটি েসেউসিটি 
�াকলা, েখি োর রাসসদোরা অেই �াকলা পসরকষরা পায়। আসে 
আোকরর েসেউসিটির জি্য লকড থেকে �য় পাই িা। এই েসেউসিটির 
জি্য আোর এেটি স�ন্ন রসৃষ্ট�সঙ্গ রকয়কছ। এখিই সেয় হকয়কছ 
উকঠ রাঁডাকিার!

Peoplefortheneighborhood@Gmail.com

Peoplefortheneighborhood.com

Pplneighborhood
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নরচোড্ ভডন�ড
Richard David
থডকোক্্যাটিে 

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়
১ থসটিাস্ ির ইয়কুে এন্ সসসিয়স্
২ সাশ্রয়ী েকূল্যর আরাসি, সম্পসতির ের �াস 

৩ সেক্ষা, চাকুসর, অস�রাসি, জি-সিরাপতিা

িলীয় অতে�্ুন�: থডকোক্্যাটিে 
রত্মোি ভপশো: চীি অর র্াি, NYC এডসেসিক্রিেি ির 
সচলক�ি'স সাস�্কসস

পপূ্র্র ভপশো: এসক্সসেউটি� সডকরক্টর - NYC সডপাট্কেন্ট অর েন্জকু্যোর 
একিয়াস্, �াইস থরেসসকডন্ট - NYC ইকোিসেে থডক�লপকেন্ট েরকপাকরেি, 
এসক্সসেউটি� সডকরক্টর - ইকদো-ে্যাসরসরয়াি এলাকয়সি, পারসলে সাস�্স 
স্লার - NY ইন্াস্রিয়াল সরকটিেি থিটওয়াে্

নশ�োগত ভযোগ্যতো: সিউ ইয়ে্ ইউসি�াসস্টি থেকে োর্ার ইি পারসলে 
এডসেসিক্রিেি, হান্টার েকলজ থেকে র্যাকচলর অি আট্স-CUNY, 
জি থজ েকলজ - CUNY, জি রিাউি হাই স্কু ল

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: েসেউসিটি থরাড্ ৯, ইকদো-ে্যাসরসরয়াি 
এলাকয়সি, কুইসি োউসন্ট ইয়ং থডকোক্্যাট্স, গাই আর. ব্রুয়ার 
থডকোকক্টিে লিার, NAACP - জ্যাোইো

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: সরোরী অসিকসর জকি্য রেেেরার 
রেসেদ্বস্বিো েরসছ

আসে সিকজকে সমোসিে থরাি েরসছ আোর রেসেকরেীকরর জকি্য 
রেসেসিসিত্ব েরকে থপকর।

আোকরর সডসস্কক্ট স্ািীয় সরোর োে্ে অিকুপসস্ে। আেরা গুরুত্বপূর ্
সসদ্ান্ত গ্হকরর থক্ষকত্র আটকে আসছ, আোকরর জি্য থোি শ্রদ্াপূর ্
ে�স্করর র্যসক্ত থিই সেসি আোকরর েসেউসিটির জকি্য অসিে সম্পর 
আিকে পাকর এরং আোকরর জীরিোি-ও �াস থপকয়কছ। আোকরর এখি 
িেকু ি�াকর শুরু েরকে হকর।

গে ১০ রছকররও অসিে সেয় সরোকরর জকি্য োজ েরার 
অস�জ্োসম্পন্ন ও সর্েসিষ্ এেোত্র রোেথী সহকসকর, আসে গসর্ে, 
আোর সরোরী সেক্ষা, েসেউসিটি সংগঠি এরং আোর রেসেকরেীকরর 
সাহাে্য েরার পূর্ অস�জ্ো রকয়কছ। আসে এেে�াকর থোগ্য এেোত্র 
রোেথী, সেসি পকুিরায় সরোরকে আোরকরর সডসস্কক্টর জিসািারকরর 
জকি্য োজ েরাকে রাি্য েরকরি।

team@richarddavidnyc@gmail.com
RichardDavidNYC.com
RichardDavidNYC
itsrichdavid
rich_david
watch?v=ct58KMWa4-A
itsrichdavid
in/richarddavidnyc

এনরিয়ি অ্যোডোমে
Adrienne Adams
থডকোক্্যাটিে

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়

১  থহাকটকলর থেকে রাসার থরেী ি্যাে্যো

২ থরআইসি েয়লা থিলা সিেূল্ েরা 

৩ থরআইসি রাখা ্্যােগুকলাকে জসরোিা েরা 

িলীয় অতে�্ুন�: থডকোক্্যাটিে

রত্মোি ভপশো: থচয়ারপারসি, কুইসি েসেউসিটি থরাড্ ১২ 

পপূ্র্র ভপশো: েকপ্াকরট থ্ইিার, চাই� থডক�লপকেন্ট অ্যাকসাসসকয়ট 
(CDA) ইি্রিাক্টর

নশ�োগত ভযোগ্যতো: B.A. সাইকোলসজ, থস্পলে্যাি েকলজ 

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: NAACP, ি্যােিাল এেোি থিটওয়াে্, 
আলিা ো�া আলিা সকরাসরটি

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: থরাড্ অর ্াসর্জ, কুইসি 
পারসলে লাইকরিসর, এডকু কেেি থচয়ার, েসেউসিটি থরাড্ ১২ 

আোকরর জিসংখ্যা থরকডকছ, সেন্তু আোকরর সম্পর রন্টি রেরসৃদ্র 
সাকে সকুষে হয়সি। অংেগ্হরেলূে রাকজট রেরয়ি অেীর জরুসর োরর 
স্কু লগুকলাকে থটেকিালসজ ও অরোঠাকো উন্নয়কি এরং রয়স্ িাগসরেকরর 
সকুকোগ সকুসরিা রসৃদ্কে অে্ায়ি সররলই রকয় থগকছ। থহাকটকল স্ািান্তসরে 
র্যাসক্ত ও পসররারগুকলার জকি্য গুরাে সিে্ার পসলসস এেটি র্যাে্ 
থেৌেল - এসেল সকুসরিা রেরাকি পক্ষপােহীিো ও সেোর অ�ার 
রকয়কছ। রাকরার SEQ সর্াসিে জিকগাষ্ীর আরাসাকির র্যরস্া েকর 
এরং থে�ারগুকলা স�সারকরর সরকে অরেে্যাসেে রেররো রকয়কছ। 
থরআইসি েয়লা থিলা এখিও আকরেটি সেস্যা। েসেউসিটির সাকে 
হাকে হাে সেসলকয় োজ েরার জকি্য এেটি সেস�ে রাস্রায়ি 
পসরেল্পিা রেকয়াজি। সসটির সংস্াগুকলাকে এই ক্ষসে অপসারকর োকরর 
রাসয়কত্বর র্যাপাকর অরে্যই রায়ী োেকে হকর। সরকেকষ, উ� জসরোিা, 
সেি জাসর এরং থরআইসি�াকর পাে্ েরা ্ােগুকলাকে রাি্যোেলূে 
থটা েকর সিকয় োওয়া এেটি সরকেষ েররীয়। এইসর র্যাসি ররূ 
েরার জি্য এসেল অপরাকির জকি্য জসরোিা অরেই সর্াসিে�াকর 
রাডাকিা রেকয়াজি।

adrienneadams.org

22    থরখকুি www.nyccfb.info/voterguide 
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ভিটি ন�. পোওপ্য়ল
Hettie V. Powell
থডকোক্্যাটিে 

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়

১ সেল সেশুর জি্য থশ্রষ্ সেক্ষা

২ অে্ৈিসেে উন্নয়ি; োকজর সকুকোগ; 
সাশ্রয়ী েকূল্যর আরাসি

৩ েকুর, রয়স্করর থসরা, েসেউসিটি পকুসলসেং

িলীয় অতে�্ুন�: থডকোক্্যাটিে 

রত্মোি ভপশো: অ্যাটসি্

পপূ্র্র ভপশো: সেক্ষে

নশ�োগত ভযোগ্যতো: জকুসরস ডক্টর, B.S

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: রচকডল স�কলকজর সংসলিষ্ট থোঅপাকরটর, 
রচকডল স�কলজ থসাে্যাল সাস�্স, কুইিস উইকেি রার অ্যাকসাসসকয়েি, 
ে্যােি সর অ্যাকলি �্যাে রার অ্যাকসাসসকয়েি

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: থিই

আসে এেজি অ্যাটসি্ এরং আসে পাসররাসরে, থিৌজরাসর ও অস�রাসি 
সেস্যা সিকয় কুইি'স অসিরাসীকরর রেসেসিসিত্ব েকর আোর থপোগে 
জীরি োপি েকরসছ। কুইকসির েকি্য সরকচকয় বরসচত্র্যেয় এলাোগুকলার 
েকি্য অি্যেে হল সডস্রিক্ট ২৮ ো রচকডল স�কলজ, সাউে জ্যাোইো, 
সরচেন্ হীল ও সাউে ওকজাি পাে্ সিকয় গঠিে। আসে আোকরর 
সডস্রিকক্টর সেল অসিরাসীর থসরা েরার জি্য অঙ্গীোররদ্ এরং 
োঁকরর রক্তর্য থোিা হকর োর রেসে�সে সরসছে। আোকরর েসেউসিটির 
েকি্য গুরুত্বপূর ্হকলা োিসম্পন্ন সেক্ষা। আোকরর স্কু লগুকলা োকে 
রেকয়াজিীয় সম্পর পায় োর জি্য আসে োজ েরকরা। আসে আোকরর 
সডস্রিকক্টর অে্ৈিসেে স্াে্, েসেউসিটি অংেীরাসরত্ব, িারী ও 
সংখ্যালঘকুকরর র্যরসাসয়ে উকর্যাগ, ক্ষকু রি র্যরসা সৃসষ্ট, োকজর রেসেক্ষর, 
েকুর ও রয়স্করর থসরা ও সাশ্রয়ী েকূল্যর আরাসকির উন্নে েরকরা। 
আসে আোকরর সডস্রিকক্টর সেল েসেউসিটির জি্য সসটির রাকজকটর 
ি্যাে্য অংকের জি্য লডাই েরকরা। সসটি গ�ি্কেকন্ট আসে সেো, 
ি্যয়পরায়িো ও কপোরারীত্ব সিকয় আসার জি্য রেসে�সেরদ্। এই 
োরকর সডস্রিক্ট ২৮-থে রেসেসিসিত্ব েরকে, আসেই হলাে উপেকুক্ত 
র্যসক্ত। োে্ সম্পারকি আোর অস�জ্ো, সেো ও আোর লক্ষ্যগুকলা 
অজ্কির ররারর ইসেহাস রকয়কছ।

info@ElectPowell2017.com

Hettie.Powell.1

HettiePowell28

এনলজোপ্রথ রিউনল
Elizabeth Crowley
থডকোক্্যাটিে 

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়

১ সি�্রকোগ্য গর পসররহি, ্াসিকের 
উন্নসেসািি

২ সরর্যালকয়র উন্নসেসািি, থশ্ররীর আোর �াস

৩ জি সিরাপতিা, েসেউসিটিগুকলাকে সিরাপর রাখা

িলীয় অতে�্ুন�: থডকোক্্যাটিে 

রত্মোি ভপশো: সিউ ইয়ে্ সসটি োউসসিল থেম্বার, ৩০েে 
সডস্রিক্ট, কুইসি

পপূ্র্র ভপশো: Consortium for Worker Education েসিরটিয়াে ির 
ওয়াে্ার এডকু কেোি (েেথী সেক্ষার জি্য সাহচে্)-এর সাকে োজ েকর 
ক্ষকু রি র্যরসাগুকলা ৯/১১-এর পর থখালা রাখার জি্য এরং হাজার হাজার 
সিউইয়ে্রাসীকরর োকজর রেসেক্ষকরর জি্য থসরা রেরাি েকরসছ। সড.
সস.৯-এর এেজি সঞ্জীরিী সচত্রসেল্পী সছলাে এরং অসংখ্য সিো্র সাইকট 
োজ েকরসছলাে, োর েকি্য সসটি থরসডও সেউসজে হল, থসন্ট প্যাস্ে 
ে্যাসে�াল, এরং থে্রেীয় সসিাগগ -এর সংস্ার রকয়কছ।

নশ�োগত ভযোগ্যতো: রে্যাট ইিসর্টিউট গ্াজকুকয়ট স্কু ল অি আসে্কটেচার 
থেকে েহর ও অঞ্চল পসরেল্পিায় M.S.; SUNY ি্যােি ইসিটিটিউট 
অি থটেকিালসজ থেকে থরকর্াকরোি -এ B.A

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: সড.সস.৯, ইন্টারি্যােিাল ইউসিয়ি অি 
থপইন্টার এন্ এলাইড থ্ডস; টিের্ার জকয়ন্ট োউসসিল ১৬ 

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: NYC োউসসিল সরস্য, 
থডকোক্্যাটিে সডস্রিক্ট রেিাি, ৩৮েে অ্যাকসম্বসল পাট্ A, NYC 
োউসসিল থচয়ার অি সর িায়ার অ্যান্ সক্সেিাল জাসর্জ েসেটি, 
NYC োউসসিল উইকেি'স েোস-এর থো-থচয়ার, সর েসেেি অি 
থজন্ার ইকুয়াসলটি থরাড্ েসেেি

আসে রেসেসরি থজকগ উকঠ আোকরর পসররারগুকলার পাকে রাডাকে ও 
োঁকরর জি্য লডাই েরকে বেসর োসে। এই োজটি অর্যাহে রাখকে 
আসে সমোসিে হর এরং আসে েঙ্গলরার, ১২ই থসকটেম্বর আপিাকরর 
থ�াট রোে্িা েরসছ। িি্যরার।

contact@elizabethcrowley.com

website-crowley2017.nationbuilder.com

elizcrowleynyc

ElizCrowleyNYC

elizcrowleynyc
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উইনলয়োম রুইজ
William Ruiz
থডকোক্্যাটিে 

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়

১ আরাসি/গৃহহীি

২ সেক্ষা

৩ জিগকরর সিরাপতিা

িলীয় অতে�্ুন�: থডকোক্্যাটিে 

রত্মোি ভপশো: রেপাট্ি ে্যাকিজার

পপূ্র্র ভপশো: আরাসি আইিজীরী: এইডস অি কুইিস োউসন্ট

নশ�োগত ভযোগ্যতো: B.S. সহউে্যাি সাস�্স

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: রোক্তি থচয়ারে্যাি থরাড্ অর ডাইকরক্টস্, 
হাইল্যান্ পাে্ েসেউসিটি থড�লপকেন্ট েকপ্াকরেি ও সরস্য, 
সেউয়াসিস লিার

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: থরাড্ সরস্য, েসেউসিটি থরাড্ ৫, 
সরস্য, থরগুলার থডকোকক্টিে লিার ৩৮েে A.D., সহ-স�াপসে, সলরাট্ি 
থহােওিাস্ অ্যাকসাসসকয়েি ও সরস্য, ব্রুেসলি িে্ থডকোকক্টিে লিার

সডস্রিক্ট-এর এেজি রীঘ্সরকির রাসসদো সহকসকর, আসে থসইসর 
সেস্যাগুকলার সরেয়টির েো জাসি ো এখািোর রাসসদোকররকে আক্ান্ত 
েকরকছ, োরা জিসেসে অিকুোয়ী সেকয়র থরেসক্ষকে পসররসে্ে হকয়কছ। 
রে্োকি, আসে সরশ্াস েসর আোকররকে অরে্যই উপকর রসর্ে গুরুত্বপূর ্
সেিটি সেস্যার সোিাি েরকে হকর। আোকররকে এেি অকিে েেজ্ীরী 
পসররাকরর জি্য সাশ্রয়ী েকূল্যর আরসকির র্যরস্া েরকে হকর োরা 
এই সডস্রিক্ট-এ স্ািান্তর েকরকছ এরং NYC-থে গৃহহীিকরর েহাোরী 
সিয়ন্ত্রর েরকে হকর। আোকরর েেজ্ীরী পসররারগুকলার সেশুকররকে 
সকুসিসর্ষ্ট থক্ষত্র ও িেকু ি রেেকুসক্তর জ্াকির চাসহরাসম্পন্ন িেকু ি সৃষ্ট উ� 
থরেকির চাকুসরগুকলার জি্য রেস্তুে েকর থোলার রোরস�ে সকুসরিা 
সরকে আোকররকে আরও থরসে আিটার স্কু ল ও টিউটসরং েেসূ্সচ 
চালকু েরকে হকর। এছাডাও, আোকররকে অরে্যই পকুসলে ও থিডাকরল 
েেে্ে্াকরর সাকে োজ েরার োি্যকে আোকরর অসিরাসী ও সেল 
NYC অসিরাসীকররকে সিরাপর ও সকুরসক্ষে োেকে সাহাে্য েরকে হকর 
এরং অপরাকির সররুকদ্ আোকরর েসেউসিটিগুকলাকে আকরা োে্ের�াকর 
সকুরক্ষা রেরাি েরকে NYPD-থে রেকয়াজিীয় আিকুসিে সরঞ্জাোসর 
সরররাহ েরকে হকর।

Williamruiz22017

ররোট্ এফ. ভিোপ্ডেি
Robert F. Holden
থডকোক্্যাটিে 

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়
১ অপরাি/জীরি োত্রার োি
২ গৃহহীিকররকে আশ্রয়কেক্রে রাখা

৩ অসে-উন্নয়ি/্াসিে

িলীয় অতে�্ুন�: থডকোক্্যাটিে 

রত্মোি ভপশো: অি্যাপে 

পপূ্র্র ভপশো: গ্াসিে সডজাইিার

নশ�োগত ভযোগ্যতো: MFA

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: জকুসিপার পাে্ সসস�ে অ্যাকসাসসকয়েি

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: Comm. Bd. 5

আসে ২৫ রছর িকর জকুসিপার পাে্ সসস�ে অ্যাকসাসসকয়েকির থরেসসকডন্ট 
আসছ। এই রাসয়ত্ব পালিোকল, আসে সডস্রিকক্টর অকিে এলাোর থজাসিং 
েোকিার জি্য োজ েকরসছ (downzoning)। এর িকল বরসেষ্ট্য সরহীি 
�রিগুকলার �াস হকয়কছ।

অপরাি �াস েরা আোর অগ্াসিোর সছল। স্ািীয় অঞ্চকল েেথীর 
সিকয়াকগর োত্রা রসৃদ্ েরার রাসরর রেসে সেে্ে সহকসকর আোর এেটি 
অেীে ইসেহাস রকয়কছ। 

সডস্রিকক্টর গৃহহীিকরর আশ্রয় থে্রে রক্ষার রেসেকরাকির সংগ্াকে আসে 
থিেৃত্ব সরকয়সছ।

আসে রেিাি রকুই রকলর সির্াসচে েেে্ে্াকরর সাকে সিসরড�াকর োজ 
েকরসছ। সডেপে ও সরোিরদেরগুকলার আকেপাকের অঞ্চকল ে� রষূর 
েোকিার জি্য এেটি পসরেল্পিায় আসে থর্ট ও থিডাকরল েেে্ে্াকরর 
সাকে সহকোসগোেলূে�াকর োজ েরসছ।

আসে সরশ্াস েসর, স্ািীয় স্কুলগুকলাকে স্ািীয় সেল সেক্ষােথীর �সে্ হওয়ার 
সকুকোগ োো উসচে এরং ো রাস্কর রূপ থরওয়ার সরষয়টি সিসচিে েরকে 
এেজি োউসসিল থেম্বার সহকসকর আসে আইি রেরয়কির পসরেল্পিা েরসছ।

আোর সরকচকয় গকর্র অজ্িটি হকলা এলেহার্্ গ্যাস ট্যাংে সাইটটি 
NYC-র সিেট রেরাি েরকে সেস্প্যািকে রাসজ েরাকিা। এটি এখি 
সেকলর উপক�াকগর জি্য এেটি পারসলে পাকে্ রূপান্তসরে েরা হকয়কছ।

অকিে রসহ়ঃেসক্ত রকয়কছ োরা োিকুকষর োছ থেকে লা�রাি হকে চায় এরং 
আোর রেসেপক্ষ খকুর সহকজ োঁকরর দ্বারা রে�াসরে হকয় োি রকল েকি হয়।

আোর সম্বকধি আরও জািকে আোর holdenforcitycouncil.com 
ওকয়রসাইটটি স�সজট েরুি। চলকুি আোকরর থিইরারহুডগুকলাকে 
থিরে সিকয় আসস।

rholden@holdenforcitycouncil.com

holdenforcitycouncil.com

holdenforcitycouncil

24    থরখকুি www.nyccfb.info/voterguide 

সসটি োউসসিল 
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মোইপ্কল নজ. স্োলো 
Michael G. Scala
থডকোক্্যাটিে 

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়

১ গর পসররহকির উন্নয়ি ও স�াসারর

২ সর� ইট র্যাে-এর েরন্ত েরা 

৩ িেকু ি িেকু ি আিটার-স্কু ল থরোগ্াে আসরষ্ার েরা

িলীয় অতে�্ুন�: থডকোক্্যাটিে 

রত্মোি ভপশো: অ্যাটসি্

পপূ্র্র ভপশো: থলসজসকলটি� সডকরক্টর

নশ�োগত ভযোগ্যতো: জকুসরস ডক্টর, ব্রুেসলি ল' স্কু ল; BS, 
NYU পসলকটেসিে ইিসর্টিউট

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: রেেে �াইস থরেসসকডন্ট, কুইসি পারসলে 
্ািসজট েসেটি; থো-থচয়ার, রোওকয়কিসর েসেটি

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: আইসি পরােে্ ও থলসজসকলটি� 
সডকরক্টর, NYS সসকিট

োইে স্ালা রসক্ষর কুইসি থেকে একসকছি, থেখাকি সেসি জন্গ্হর 
েকরসছকলি এরং োঁর জীরকির অসিোংে সেয় থসখাকি রাস েকরকছি। 
োঁর সপো-োোর থরখা হকয়সছল রোওকয়-র বসেকে। সেসি সরোরী 
ও থরসরোরী উ�য় খাকে অস�জ্োসম্পন্ন এেজি অ্যাটসি্, এরং োঁর 
রকয়কছ িলািল অজ্কির সরকেস্ত্ব।

২০১েে সিউ ইয়ে্ থষ্টট সরিািস�ার সেয় োইে আইসি পরােে্ে 
এরং সিউ ইয়ে্ থর্ট সসকিকট আইিগে পসরচালে সহকসকর রাসয়ত্ব 
পালি েকরি। োঁর রাসয়কত্বর েকি্য সছল খসডা রেরয়ি, রেস্াসরে 
আইিসেকূহর েরারসে ও েি্যস্ো েরা। অকিেগুকলার েকি্য, থষ্টকটর 
েকি্য সাকরে থসিা সরস্যকরর োজ খকুকঁজ থপকে সাহাে্য েরাটাও সসকিট 
পাে েকর সছকলি।

আকরেটি সরল, োর জি্য সিকখাঁজ রোপ্তরয়স্করর পকুসলে রেসেকররি 
রেকয়াজি, থসটি থসকটেম্বর ৯, ২০১৬ –এ গ�ি্র কুকো (Cuomo) 
েে্ৃে স্াক্ষসরে হয়, এরং সির্াহী আইকি Section837-F-2-থে 
পসররে হয়।

এই রাসয়কত্ব, োইে রাকজ্যর রাকজট রেসক্য়ার সাকেও জসডে সছকলি, োর 
েকি্য রোওকয়-র পসররহর উন্নয়কির জি্য ১২.৯৪ সেসলয়ি ডলার এরং 
থসন্ট জি'স এসপসকোপাল হাসপাোকলর জি্য ১০.১৫ সেসলয়ি ডলার 
ররা�েরর সছল।

mike@scala.vision

scala.vision

mikegscala

scalaforcouncil

ভিলোল এ. ভশখ
Helal A. Sheikh
থডকোক্্যাটিে 

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়

১ সেশুকরর জি্য গরসেক্ষা পকুিগঠ্ি

২ আকেপাকের সর এলাোয় জিসিরাপতিা

৩ পসরছেন্ন পসরকরে

িলীয় অতে�্ুন�: থডকোক্্যাটিে 

রত্মোি ভপশো: পারসলে স্কু কলর সেক্ষে

পপূ্র্র ভপশো: সেক্ষােথী

নশ�োগত ভযোগ্যতো: গসরে সেক্ষায় োর্াস্

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: থলাোল েসেউসিটি অগা্িাইকজেি

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: সসটি থটে এ রসক্ষর-পূর্ 
এসেয়ার র্কু কডন্ট রসডর রেেে সির্াসচে স�াপসে... এরং অকিে 
রাজৈিসেে রেচারোে্ েকরি।

আসে েসেউসিটির েকি্য এেজি রাসডর োসলে। আোর �ী এেজি 
ডাক্তার এরং আোর সেিজি সেসষ্ট সন্তাি রকয়কছ।

আসে এই পকর সির্াচি রোেথী, োরর আসে আোকরর েসেউসিটির 
সেল রাসসদোর জীরিোত্রার োি উন্নে সম্পকে্ উৎসাহী। আসে 
এেটি পসরছেন্নের পসরকরে... সিরাপরের েসেউসিটি... উন্নে পারসলে 
স্কু ল সসকর্ে... চােরীর সৃসষ্ট... SBA (মিল সরজকিস একসাসসকয়েি)-
থে েসক্তোলী েরার োি্যকে ক্ষকু রি র্যরসা স�সারর... গৃকহান্নয়কির জি্য 
অে্ায়ি... �াডাটিয়াকরর জি্য সাশ্রয়ী েকূল্যর গৃহায়ি... আপিার সির্াসচে 
েেে্ে্ার োকজ সহজের অস�গে্যো সৃসষ্টকে রেসেজ্ারদ্।

এছাডাও... আসে আোকরর েসেউসিটির রেেৃে ক্ষেোয়কি সরশ্াস 
েসর, ো আোকরর েসেউসিটির রেকয়াজি থেটাকিার জি্য রায়রদ্ো 
রারী েকর। আসে থসই এেজি হকরা... সেসি আোকরর েসেউসিটিকে 
এেোরদ্ েরকর এরং জাসেগে সরক�র ররূ েরকর। আোর রাসয়ত্ব 
শুিকুোত্র রেসেসিসিত্ব েরা থেকে ছাসডকয় োকর। আসে আোকরর েকরর 
ডলার থিরৎ আিকরা এরং এটিকে আোকরর েসেউসিটির উন্নয়কির 
েকজ লাগাকরা। আসে আকরা সম্পর থোগ েরার র্যরস্াও থিকরা। আসে 
হকরা স্ছেো ও সকুকোকগর রেে্যাোর স্রূপ। আোর রেেৃসে হকলা আোকরর 
েকি্য থেখাকি সােঞ্জস্য আকছ থসটা খকুকঁজ থরর েরা... থেটা আোকরর 
েকি্য সরক�র সৃসষ্ট েকর থসটা িয়। চলকুি এেস্তিা হকয় োজ েসর।

votehelalsheikh@gmail.com

helalsheikh.com

helalsheikh2017
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অ্যোতেনিও ভরইপ্িোপ্েো 
Antonio Reynoso
থডকোক্্যাটিে 

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়

১ সাশ্রয়ী েকূল্যর আরাসি র্যরস্ার 
রসৃদ্ েরা

২ পসরকরেগে ি্যায়সরচার ও সেো

৩ থিৌজরাসর সরচাসরে র্যরস্া পকুিগঠ্ি

িলীয় অতে�্ুন�: থডকোক্্যাটিে 

রত্মোি ভপশো: োউসসিকলর সরস্য

পপূ্র্র ভপশো: সসটি োউসসিকলর সচি অর র্াি, ACORN এর সংগঠে

নশ�োগত ভযোগ্যতো: থলকোকয়ি েকলজ থেকে BA রোপ্ত

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: N.K.D.

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: রেকোজ্য িয়

গে ৪ রছর িকর োউসসিকল োজ েরার সমোি লা� েকরসছ - আসে 
থে েসেউসিটিকে পাসলে হকয় উকঠসছ থসটির পকক্ষ সংগ্াে েকরসছ। 
�াডাটিয়াকরর সকুরক্ষা রসৃদ্ েকর, েসেউসিটি স্কু লগুকলার েহসরকল অিকুরাি 
সরকয় এরং থিৌজরাসর সরচাসরে র্যরস্া পকুিগঠ্কির জি্য সংগ্াে েকর 
আসে আোকরর পসররারগুকলা থেসর সেস্যার েকুকখােকুসখ হয় থসগুকলার 
থোোকরলা েকরসছ।

সরোসর েহসরলকে েসেউসিটির উন্নয়কি েী�াকর োকজ লাগাকে হয় থস 
র্যাপাকর হাজার হাজার োিকুষকে সসমেসলে�াকর সসদ্ান্ত গ্হকর উৎসাসহে েকর 
আসে আোকরর আকেপাকের এলাোগুকলাকে অংেগ্হরেলূে রাকজট রেরয়কির 
র্যরস্া েকরসছ। আেরা উইসলয়ােরাগ,্ রকুেউইে ও সরজউড জকুকড লক্ষ 
লক্ষ স্কুল, NYCHA পাে্ ও রকয়াকজ্যষ্-সিরাকসর র্যরস্া েকরসছ।

আসে পকুসলকের আরও থরসে জরারসরসহোর রাসর জাসিকয়সছ এরং আসে 
আইি জািার অসিোকরর সংগ্াকে সহ-পৃষ্কপাষেো েরকে থপকর গসর্ে। 
থরোকগ্সস� েোস এর থো-থচয়ার সহকসকর আসে NYC-থে সেো ও 
ি্যায়সরচার স্াপকি অি্যারসাকয়র সাকে োজ েকরসছ। পসরছেন্নো েসেটির 
থচয়ারপাস্ি সহকসকর আসে েহকরর আরজ্িা রেসক্য়ােরকরর থক্ষকত্র িে্ 
ব্রুেসলকির উপর থেকে চাপ েোকিার র্যাপাকর থজার সরকয়সছ।

আোর োজ থেষ হয়সি। এেজি অগ্গােী থিো সহকসকর আসে সিউ 
ইয়কে্র অরস্া আরও উন্নে েরার এরং সাশ্রয়ী েকূল্যর আরাসি র্যরস্া 
রসৃদ্ েরার, আোকরর স্কু লগুকলাকে সমূ্পর ্েহসরল গঠি েরার, আকয়র 
সেোসরিাি েরার ও অস�রাসী ও িারীকরর অসিোকরর পকক্ষ থসা�ার 
হকয় েেজ্ীরী পসররারগুকলার থসরা েরার রেে্যাো রাসখ।

ReElectAntonio@gmail.com

Antonio4Council

ReElectAntonio

টনম টপ্রে
Tommy Torres
থডকোক্্যাটিে

গুরু�পণ্ূ ৩টি নরষয়

১ স্কু কলর রাকজট সকুরসক্ষে েরা; োে্ের 
থরোগ্াসেং

২ আরও থরসে থলােকরর জি্য সাশ্রয়ী েকূল্যর 
আরাসকির সকুসরিা রেরাি

৩ রয়স্করর থরোগ্ােগুকলার স�সারর ও সকুরক্ষা

িলীয় অতে�্ুন�: থডকোক্্যাটিে 

রত্মোি ভপশো: NYC পারসলে হাই স্কু ল অ্যাসসসকটন্ট সরেসসিপাল

পপূ্র্র ভপশো: NYC পারসলে স্কু কলর সেক্ষে

নশ�োগত ভযোগ্যতো: MA এডকু কেেি অ্যান্ স্কু ল অ্যাডসেসিক্রিেি, 
BA ইি সরজকিস ে্যাকিজকেন্ট

প্োনতষ্োনিক েম্প�ৃতো: সডস্রিক্ট সলডার ৫৩-েে AD, থেম্বার অি 
েসেউসিটি থরাড্ ১, থেম্বার অি উডহাল হসসপটাল অ্যাড�াইজসর 
োউসসিল, ৯০-েে সরেসসঙ্কট্ েসেউসিটি োউসসিল

পর্ূরতমী েরকোরী কোপ্জর অন�জ্তো: রেকোজ্য িয়

আসে সির্াচকি অংেগ্হর েরসছ, োরর আসে েকি েসর থে, আোকরর 
েসেউসিটির েহর পে্াকয় এেি এেজি রেসেসিসির রেকয়াজি এরং 
থোগ্যোপন্নও, সেসি আোকরর েসেউসিটির সেল চ্যাকলঞ্জ রকুঝকে সক্ষে 
এরং থেকোকিা গ�ি্কেকন্টর োকছ এই চ্যাকলঞ্জসেহূ েকু কল িরকে রাসয়ত্ব 
সিকে ইছেকুে। থেসেল থক্ষকত্র আসে োজ েরকরা: সেল সেক্ষােথীর জি্য 
সেক্ষার সকুকোগ স�সাসরে েরকরা; চারুেলা, থখলািূলা ও আিটর-
স্কু ল োে্ক্ে রসৃদ্ েরকরা; েসেউসিটির েকি্য থেসেল থলাকের সরকচকয় 
রেকয়াজি-রেরীর, রেসেরধিী ও শ্রেজীরী, থলােজি োরা থোকিা োরকর 
এই সেস্যায় পসেে হয় োঁকরর জি্য সাশ্রয়ী েূকল্যর আরও আরাসকির 
র্যরস্া গ্হর েরকরা; আোকরর সডে ও স্কু লগুকলাকে সিরাপতিা রসৃদ্ 
েরকরা; এরং ৩৪েে োউসসিল সডস্রিকক্ট সসটির পসরকষরাগুকলার সকর্া� 
সরররাহ সিসচিে েরকরা।

tommytorresnyc@gmail.com

tommytorres.nyc

tommytorres2

tommytorres2

tommytorres2
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NY1 স্পসির গ্রুপ CBS স্পসির গ্রুপ
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 সরেে্ অিকুষ্াি 
CFB সেসডয়া, সেক্ষা ও িাগসরে রেসেষ্ািগুকলার সকঙ্গ অংেীরার হকয় সরেে্ অিকুষ্াি স্পসির েকর, থেখাকি সিউ ইয়ে্রাসীরা থেয়র, পারসলে 
এডক�াকেট, এরং েম্পক্ালার পকরর রোেথীকরর রক্তর্য সরাসসর শুিকে পারকরি এরং োকরর েকি্য পাোপাসে েকু লিা েরকে পারকরি েখি রোেথীরা কোি 
সরষকয় আকলাচিা েরকরি। রেসেটি রোইোরী ও সািারর সির্াচকির পূকর্ রকুটি েকর সরেকে্র আকয়াজি েরা হয়, এরং েসর থোি রািঅি সির্াচি 
োকে েকর অসেসরক্ত আকরেটি সরেকে্র র্যরস্া েরা হয়। সসটিস�সতিে অসিকসর জি্য সেল রোেথীরা োরা ে্যাকম্পইি সিিাসি থরোগ্াকে অংেগ্হরোরী, 
োরঁা র্যালকট রকয়কছি এরং এেটি সর্সিম্ন আসে্ে সীোকরখা পূরর েকরকছি োকঁররকে েেপকক্ষ এেটি সরেকে্ অংে সিকে হকর। রোেথীরা োরা ে্যাসচং 
িাণ্ড থরোগ্াকে অংেগ্হর েরকছি িা োকঁররকেও সরেকে্ আেন্ত্রর জিাকিা হকর, েখি োরঁা এেই সির্লীয় োিরণ্ড রজায় রাখকরি।

প্োইমোরী নরতপ্ক্র েময়েচূী

ভময়র
সরপারসলোি

রিুরোর, আগটি ১৬, েন্্যো ৭টো 

টিস�:  NY1, NY1 Noticias 
(স্প্যাসিে)

থরসডও: WNYC

ভময়র
থডকোক্্যাটিে

রিুরোর, আগটি ২৩, েন্্যো ৭টো 

টিস�: NY1, NY1 Noticias

থরসডও: WNYC

পোরনলক এডপ্�োপ্কট 
থডকোক্্যাটিে

রুিরোর, আগটি ২১, েন্্যো ৭টো 

টিস�:  NY1, NY1 Noticias 

থরসডও: WNYC

কম্পপ্্োলোর
থডকোক্্যাটিে

মঙ্গলরোর, আগটি ২২, েন্্যো ৭টো 

টিস�:  NY1, NY1 Noticias 

থরসডও: WNYC

ভময়র
অগ্গােী রেসেদ্ব্বিীরা
(সরপারসলোি)

রিৃস্পনতরোর ভেপ্টেম্বর ৭, েন্্যো ৭টো

টিস�:   WCBS  
 WLNY-TV 10/55 
(স্প্যাসিে)

থরসডও:  1010WINS  
NewsRadio 880

ভময়র
অগ্গােী রেসেদ্ব্বিীরা
(থডকোক্্যাটিে)

রিুরোর, ভেপ্টেম্বর ৬, েন্্যো ৭টো

টিস�:  WCBS  
WLNY-TV 10/55 

থরসডও:  1010WINS  
NewsRadio 880

পোরনলক এডপ্�োপ্কট 
অগ্গােী রেসেদ্ব্বিীরা
(থডকোক্্যাটিে)

শনিরোর আগটি ২৬, েকোল ৯টো

টিস�:   WCBS  
WLNY-TV 10/55 

থরসডও:  1010WINS  
NewsRadio 880

কম্পপ্্োলোর
অগ্গােী রেসেদ্ব্বিীরা
(থডকোক্্যাটিে)

রনররোর, ভেপ্টেম্বর ১০, েকোল ৮টো

টিস�:   WCBS  
WLNY-TV 10/55 

থরসডও:  1010WINS  
NewsRadio 880

 স�সডও থ�াটার গাইড 
থেয়র, পারসলে এডক�াকেট, েম্পক্ালার, থরাকরা থরেসসকডন্ট, এরং সসটি োউসসিল সরস্য পকরর রোেথীকররকে এেটি স�সডও সররসৃে িারি েকর অিলাইি 
গাইকড এরং থটসলস�েকি রেচার েরার জি্য উৎসাসহে েরা হয়। স�সডও থ�াটার গাইড NYC.gov-থে থসকটেম্বর ৪ থেকে থসকটেম্বর ১২ োসরখ পে্ন্ত 
রেসে রাে ৭টায় রেচার েরা হকর। রেসেটি রেচার শুরু হকর সসটিস�সতিে অসিকসর রোেথীকরর সরকয়, োরপর থরাকরা থরেসসকডন্ট এরং সসটি োউসসিল, রেসে 
রাকে স�ন্ন স�ন্ন থরাকরা সরকয় শুরু হকর। আপসি রেকে্যে রোেথীর স�সডও সররসৃে অিলাইকি nyccfb.info/voterguide থরখকে পারঁকরি।

ভেোমরোর 

ে্যািহ্যাটাি
র্্যাকটি আইল্যাণ্ড

রিঙ্কস
ব্রুেসলি
কুইসি

মঙ্গলরোর

রিঙ্কস
ব্রুেসলি
কুইসি

ে্যািহ্যাটাি
র্্যাকটি আইল্যাণ্ড

রুিরোর

কুইসি
ে্যািহ্যাটাি

র্্যাকটি আইল্যাণ্ড
রিঙ্কস

ব্রুেসলি

রৃিস্পনতরোর

র্্যাকটি আইল্যাণ্ড
রিঙ্কস

ব্রুেসলি
কুইসি

ে্যািহ্যাটাি

শুরিরোর 

ব্রুেসলি
কুইসি

ে্যািহ্যাটাি
র্্যাকটি আইল্যাণ্ড

রিঙ্কস

Cablevision and Time Warner Cable Channel 74, RCN Channel 81, or Verizon FiOs Channel 24 থে NYC.gov থরখকুি।
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১. আপিোর  
র্যোলট নিি 

♦ আপিার অ্যাকসম্বসল ও সির্াচিী সডস্রিক্ট এর সঠিে থটসরকল স্াক্ষর েরুি 
(এই িম্বরগুকলা আপিার গাইকডর রেছেকরর উপর আকছ)। 

২. আপিোর র্যোলপ্টর 
উ�য় পোপ্শ 
নচননিত করুি 

♦ আপিাকে রেরতি েলেটি সরকয় আপিার 
পছকদের পাকের থগালাোর জায়গাট্িকে 
সমূ্পর�্াকর পূরর েকর আপিার র্যালটটি 
সচসনিে েরুি।

সঠিে  �কু ল 

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

♦ থোি “x” অেরা এেটি “✓”, র্যরহার 
েরকরি িা, থগালাোর জায়গাটিকে শুিকু 
থগাল েরকরি িা, অেরা অরেকয়াজিীয় 
রাগ থরকরি িা।

♦ এেজি রাইট-ইি রোেথীর জকি্য,  
রেকোজ্য থগালাোর স্ািটি পূরর েরুি 
এরং কসই রোেথীর িােটি সলখকুি।

♦ আপিার র্যালটটি �াঁজ েরকরি িা। 
♦ স্াক্ষর রা আপিার িাে সলখকরি িা। 

যনি আপিোর পেপ্দে পরূণ করপ্ত ভকোি 
েোিোপ্য্যর প্প্য়োজি িয়, তপ্র একজি 
ভ�োটকমমীপ্ক র্যোলট মোনক্ং নড�োইে 
(BMD) েম্পপ্ক্ নজজ্োে করুি। 

নক�োপ্র ভ�োট নিপ্রি 

৩. আপিোর র্যোলট 
স্্যোি করুি 

♦ আপিার রাগ থরয়া র্যালট সিকয় স্্যািার এলাোয় োি। 
♦ আপিার পছকদের �াষাটি স্কীকি সিসর্ষ্ট থরাোেটি স্পে্ েকর থরকছ সিি। 
♦ আপিার রাগাকিা র্যালটটি স্্যািাকর ঢকু সেকয় সরকয় আপিার থ�াটটি রেরাি েরুি। 

(স্্যািারটি থে থোি সরে সরকয় থঢাোকিা র্যালট গ্হর েকর। স্্যািারটি আপিাকে 
জাসিকয় থরকর থে আপিার থ�াটটি জো েরা হকয়কছ।

 NYC থরাড্ অি ইকলেেি (BOE)-র সাকে থোগাকোগ 

সিউ ইয়ে্ সসটি থরাড্ অি ইকলেেকির সাকে আপসি থ�াট রেরাি েরার জি্য সিরসধিে হকে, 
সিরধিি পসররে্ি েরকে, এরকসসন্ট থ�াট সরকে, থ�াট থেক্রের েেথী হওয়ার আকররিসহ আকরা 
অকিে সেছকু েরকেপারকরি। BOE সাকে থোগাকোগ েরুি:

থরখকুি vote.nyc.ny.us থ�াটার হটলাইি-এ 
866-VOTE-NYC থিাি 
েকর (শ্ররর রেসেরধিীকরর 
জি্য 212-487-5496) 

আপিার BOE-র অসিকস 
থোগাকোগ েরুি। 

ভজিোপ্রল অনফে
32-42 Broadway  

7th Floor  
New York, NY 10004  

(212) 487-5400

ব্ঙ্কে
1780 Grand Concourse  

5th Floor  
Bronx, NY 10457  
(718) 299-9017

ব্রুকনলি
345 Adams Street  

4th Floor  
Brooklyn, NY 11201  

(718) 797-8800

কুইসি
118-35 Queens Blvd.  
Forest Hills, NY 11375  

(718) 730-6730

ম্যোিি্যোটোি 
200 Varick Street  

10th Floor 
New York, NY 10014  

(212) 886-2100

টি্যোপ্টি আইল্যোণ্ড
1 Edgewater Plaza  

4th Floor  
Staten Island, NY 10305  

(718) 876-0079



==
$140 $140

+
$140

=
$120$20

+
$140

=
$120$20

+
$140

=
$120$20

NYC-র ে্যাকম্পইি িাইিাসি থরোগ্ােটি থরকের েসক্তোলী থরোগ্াকের েকি্য সরকেষ এেটি। রোেথীরা োরা থোগ্য হকরি 
এরং খরকচর সীো থেকি চলকরি োরা সরোরী িাণ্ড $৬-জি্য-$১ হাকর রেেে $১৭৫ ে্যাসচং অিকুরাি থপকে পাকরি। 
এর োকি হল েখি NYC রাসসদোরা এই থরোগ্াকে অংেগ্হরোরী স্ািীয় রোেথীকরর চাঁরা রেরাি েকরি, োঁরা সসটি 
থেকে রেসে ডলাকরর জি্য $৬ অিকুরাি থপকয় োকেি। 

সিউ ইয়ে্ সসটির

ম্যোনচং ফোন্ ভপ্োগ্োম

রোেথীরা পারসলে িান্ অজ্কির থোগ্যোর জি্য োকরর সির্াচিী এলাো থেকে ক্ষকু রি-ডলার অিকুরাি সংগ্হ েরকরি। 
এর িকল এই থরোগ্াকের রোেথীরা োকরর েসেউসিটিকে থরেী সেয় রেচার োজ চালাকরি, িিী রাো রা সরকেষ 
স্াে্ক�াগীকরর জি্য োজ িা েকর সািারর সিউ ইয়ে্রাসীকরর উকদ্বগ শুিকরি। ে্যাসচং িান্ আরার সসটির অসিকসর 
জি্য সরস�ন্ন জাসেকগাষ্ীর সির্াচি েরকে সাহাে্য েকর আর আোকররকে সির্াচকির সেয় আকরাও পছদে েরার সকুকোগ 
েকর থরয় এরং বরসচত্রটি আোকরর সসটিকে েসক্তোলী েকর থোকল ো আোকরর সরোকরর উপর রেসেিসলে হয়। 

আকরাও জািার জি্য থরখকুি nyccfb.info/program।

রোেথী A, েসেউসিটিকে অসিে গিসংকোগ েরার সকুকোগ পাকরি,  
োরর ে্যাসচং িান্ থরোগ্ােটি রোেথীকররকে ক্ষকু রি আসে্ে অিকুরাি সংগ্কহ উৎসাসহে েকর।

প্োথমী B, ভপ্োগ্োপ্ম 
অংশগ্িণ করপ্েি িো

প্োথমী A, ভপ্োগ্োপ্মর 
একজি অংশগ্িণকোরী

আোর  
েলূ চারঁা

ে্যাসচং  
িান্

ভমোট আমোর 
চোঁিোর প্�োর

আসে $20 রাি েরলাে

$140  $840  $980 $140
ে্যাসচং িান্ থেকে ভমোট
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আনম জোনি িো ভয, আনম ভ�োটোর নিেোপ্র নিরনন্ত নকিো-
নক�োপ্র জোিপ্ত পোরপ্রো? 
অিলাইকি আপিার সিরধিি অরস্া জািার জি্য voting.nyc-থে 
থরখকুি রা সহায়োর জি্য 866-VOTE-NYC থিাি েরুি 
(শ্ররর রেসেরধিীকরর জি্য 212-487-5496)।

আমোর নিরন্প্ির ভময়োি নক উত্ীণ্ িপ্ত পোপ্র? 
আপিার সিরধিকির থোকিা থেয়াকরাতিীকরর্ োসরখ থিই, েকর 
আপসি েসর আকগর রকুটি থিডাকরল সির্াচকি থ�াট িা সরকয় 
োকেি, েসর রাসড ররল েকর োকেি, সেন্তু BOEথে ো 
িা জাসিকয় োকেি োহকল হয়কো আপিার সিরধিি “সিস্রিয়” 
সহসাকর গর্য হকে পাকর এরং থ�াট থেক্রের থ�াটার োসলোয় 
আপিার িাে িাও োেকে পাকর৷ েোসপ আপসি এসিকডসিট 
র্যালকটর োি্যকে থ�াট সরকে পারকরি। 

ভ�োট নিপ্ত আনম ভকোথোয় যোর? 
আপসি েসর ডাে থোকগ এই থ�াটার গাইডটি থপকয় োকেি, 
আপিার থ�াট থেক্রের অরস্াি এর রেছেকর েকুসরিে আকছ। 
আপসি অিলাইকি voting.nyc থরখকে পাকরি রা 
866-VOTE-NYC থিাি েকর থজকি সিকে পাকরি। 
নির্োচপ্ির নিি আপিোর ভপোল েোইট নিনচিত করপ্ত 
�ুলপ্রি িো। 

ভ�োট িোপ্ির েময় আমোর নক পনরচয়পত্র ভিখোপ্ত িপ্র? 
অসিোংে থক্ষকত্র থ�াট রাকির সেয় আপিাকে পসরচয়পত্র 
থরখাকে হকর িা। আপসি েসর রেেেরাকরর েে থ�াট থেক্রে 
োি, েকর হয়কো আপিাকে থ�াট থরয়ার জি্য পসরচয়পত্র 
থরখাকে হকে পাকর।

আনম যনি গতরোর ভ�োট প্িোপ্ির পর নিউ ইয়ক্ নেটিপ্ত 
এপ্ে থোনক, তপ্র নক িপ্র? 
েখি আপসি ঠিোিা পসররে্ি েকরি, সিউ ইয়ে্ থষ্টকটর 
আইিািকুোয়ী ২৫ সরকির েকি্য আপিার পসররসে্ে ঠিোিা 
BOE-থে জািাকে হকর। িেকু ি থ�াটার সিরধিি িকের্ “থ�াট 
রাকির থে েে্য পসররে্ি হকয়কছ” রক্স সহ সেল েে্য পূরর 
েকর জো সরকয় আপসি ো েরকে পাকরি। আপিার িেকু ি 
ও পকুরােি ঠিোিা সলখকুি, থে রকল আপসি অন্ত�কু্ ক্ত হকে চাি 
থস রকলর রক্স সচসনিে েরুি (আপিার পকুরােি ঠিোিায় 
েসর থোকিা এেটি রকলর সকঙ্গ অন্ত�কু্ ক্ত সছকলি, োহকলও 
এটা সচসনিে েরুি) এরং অি্যাি্য রেকয়াজিীয় েে্যাসর 
রেরাি েরুি। েসর আপসি রাসা পসররে্ি েকরকছি সেন্তু 
সেয়সীোর েকি্য BOE সিেট ঠিোিা পসররে্ি িা েকর 
োকেি, েকর আপসি অরে্যই আপিার িেকু ি থ�াট থেক্রে 
সগকয় এসিকডসিট র্যালকটর োি্যকে থ�াট সরকে পারকরি। 
আপিার পসররসে্ে ঠিোিার সংকোজি হকয়কছ সেিা ো 
866-VOTE-NYC িাম্বার-এ থিাি েকর থজকি সিি।

যনি আমোর িোম ভ�োটোর রইপ্ত িো থোপ্ক, তপ্র নক িপ্র?
আপসি আপিার অ্যাকসম্বসল ও সির্াচিী সডস্রিকক্টর সঠিে থটসরকল 
স্াক্ষর েকরকছি সে িা, ো সিসচিে হি। আপসি েসর ডাে 
থোকগ এই থ�াটার গাইডটি থপকয় োকেি, আপিার সডস্রিক্ট 
িম্বর রেছেকর েকুসরিে পাকরি। এছাডা রেসেটি সির্াচকির আকগ 
সেল সিরসধিে থ�াটারকররকে BOE-র পাঠাকিা থেইলাকরও 
পাকরি। সির্াচি েেথী আপিার িাে ও ঠিোিা সরকয়, আপসি 
থোি সডস্রিক্ট এ রসরাস েকরি ো থরর েকর সরকে পারকরি।
আপসি সিরসধিে সেিা ো সিসচিে হরার জি্য voting.nyc 
সগকয় থরখকে পাকরি। 
আপসি েসর আপিার একসম্বসল এরং সির্াচিী সডস্রিক্ট িম্বর 
িা পাি, সেন্তু আপসি সরশ্াস েকরি থে, আপসি থ�াট রেরাকি 
থোগ্য, োহকল আপসি থ�াট সরকে পারকরি, থোি সির্াচিী 
েেথীকে অ্যাসিকডস�ট র্যালকটর র্যাপাকর সজজ্াসা েরুি এরং 
সিকর্েগুসল অিকুসরর েরুি৷

একটি এনফপ্ডনফট র্যোলট নক? 
এেটি এসিকডসিট র্যালট হল, োগকজর এেটি র্যালট ো আপসি 
অিকুকরাি েরকে পাকরি, েসর থ�াটার রইকে আপিার িাে িা 
োকে আর আপিার সরশ্াস থে, আপিার থ�াট থরয়ার থোগ্যো 
আকছ এরং সঠিে থেক্রে একসকছি (উরাহরর সরূপ, আপসি েসর 
রাসা ররল েকর আপিার ঠিোিা হাল িাগার িা েকর োকেি 
রা থ�াটার োসলোয় অন্ত�কু্ সক্তর জি্য সেয়েে র্যরস্া থিি 
িাই)। র্যালট ও খাে পূরকরর জি্য সিকর্েিা অিকুসরর েরুি, 
এরং সম্পন্ন হকল এেজি সির্াচিী েেথীর োকছ সরি। সির্াচকির 
পকর, থরাড্ অি ইকলেেি োকরর থরেড্ পরীক্ষা েরকর- েসর 
আপসি থ�াট থরওয়ার থোগ্য হকয় োকেি, সঠিে থেক্রে সগকয় 
োকেি, এরং সঠিে�াকর র্যালট ও খাে পূরর েকর োকেি, 
োহকল আপিার থ�াটটি গরিা হকর৷ িা হকল, আপসি এেটি 
থিাটিস পাকরি থে, আপিার থ�াটটি গরিা েরা হয়সি। 
আপিার এসিকডসিকটর খােটি আগােী সির্াচকির জি্য সিরধিি 
িে ্সহসাকর গৃহীে হকর, েসর আপসি থ�াট সরকে থোগ্য িা 
হি এরং সঠিে�াকর পূরর েকর োকেি। 

যনি একজি ভপোল ওয়োচোর আমোর ভ�োট িোপ্ির অনিকোর 
চ্যোপ্লঞ্ কপ্র, তোিপ্ল নক িপ্র?
েসর এেজি থপাল ওয়াচার আোর থ�াট রাকির অসিোর 
চ্যাকলঞ্জ েকর, থেেি, আপসি থে র্যাসক্ত সহসাকর রাসর েরকছি 
আপসি থস িি রা আপসি এই সডস্রিক্ট রসরাস েকরি িা, 
আপসি আপিার থ�াট থরওয়ার থোগ্যো রেোর েরার জি্য 
এেজি সির্াচিী েেথীকে এেটি েপে পসরচালিার জি্য 
অিকুকরাি েরকে পাকরি। আপসি সেে্যা সাকক্ষ্যর রকণ্ডর অিীকি 
েপে গ্হর েরকরি থে, আপসি থ�াট রাকি থোগ্য, এরপকর 
আপিাকে এেটি সিয়সেে থ�াট (এসিকডসিট িয়) থরওয়ার 
অিকুেসে থরওয়া হকর।

থ�াট সম্পসে্ে 

েচরোচর করো প্শ্ন েমূি
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প্স্োরিো ১  
এেটি সাংসরিাসিে েিক�িেি

রেসে ২৫ রছর অন্তর, থষ্টট সংসরিাি 
পে্াকলাচিা এরং সংকোিি েরার জি্য 
এেটি সকমেলি হকর সে িা থস জি্য সিউ 
ইয়ে্রাসীরা থ�াট থরয়। এই িক�ম্বকর 
আপিার সসদ্ান্ত থিয়ার ক্ষেো আকছ থে, 
িক�ম্বর ২০১৮-র সির্াসচে রেসেসিসি 
সিকয় এসরেল ২০১৯-থে আোকরর এেটি 
সাংসরিাসিে েিক�িেি হওয়া উসচৎ 
সে িা। 

প্স্োরিো ২  
থরাষী সার্যস্ েেে্ে্াকরর জি্য 
থপিেি রাকজয়াপ্তেরর 
সিউ ইয়ে্রাসসরা থষ্টট সংসরিাি 
সংকোিি েরা হকর সে িা কস জি্যও 
থ�াট সরকরি োর ররুি সরচারেগর 
সরোরী েেে্ে্াকরর থপিেি েোকে  
রা রেে্যাহার েরকে পারকরি, োরা 
সরাসসর োকরর রাসয়কত্বর সাকে জসডে 
অপরাকির জি্য থরাষী সার্যস্ হকয়কছ। 

প্স্োরিো ৩  
থষ্টকটর সংরসক্ষে রিাঞ্চকল এেটি 
ল্যান্ র্যাংে রেসেষ্া

অ্যাসডকরািড্যাে ও ে্যাটসস্ল পাকে্ 
রাস্াঘাট সিো্র, স্ািান্তর ও 
রক্ষরাকরক্ষকরর জি্য র্যরহার েরা 
োকর এেি ২৫০-এের ল্যান্ র্যাংে 
রেসেষ্া েরা হকর সে িা থস র্যাপাকর 
থ�াটাররা সসদ্ান্ত সিকরি। পাসি, 
পয়়ঃসিষ্ােি ও অি্যাি্য ইউটিসলটি 
লাইি এরং আন্ত়ঃকর্ট গ্যাস ও থেকলর 
পাইপলাইি �ূগ�্স্ রাখার সকুকোগ 
োেকর এরং পাকে্র রাস্ার ‘রেকস্র 
েকি্য’-ই রাস্ার পাে সরকয় রাইকের 
জি্য রাস্া বেসর েরা হকর।

র্যোলট প্স্োরিো 

যনি আনম নির্োচপ্ির নিি আমোর ভ�োটিোপ্ির জোয়গোয় 
ভযপ্ত িো পোনর?
আপসি অ্যারকসসটি র্যালকটর োি্যকে থ�াট সরকে পাকরি েসর 
আপসি সির্াচকির সরি থ�াট থেক্রে থেকে িা পাকরি, োরর 
োউসন্ট রা সিউ ইয়ে্ সসটিকে েখি আপসি োেকরি িা; 
অস্ায়ী রা স্ায়ী অসকুস্ো রা োরীসরে রেসেরসধিোর জি্য; 
হাসপাোকল �সে্ োেকরি; এে রা এোসিে র্যাসক্ত োরা 
অসকুস্্য রা রেসেরধিী োকরর রোেসেে সচসেৎসার রাসয়কত্ব 
সিকয়াসজে োেকরি; �্যাটারাি এডসেসিক্রিেি হাসপাোকল 
আটে োেকরি; থজকল রা োরাগাকর োেকরি, সরচার রা 
জকুসরর সসদ্াকন্তর অকপক্ষায় োেকরি, অেরা এেটি গুরুের 
রা গুরুের িয় এেি অপরাকির জি্য োরারকণ্ড োেকরি।
ডোক ভযোপ্গ : 866-VOTE-NYC থিাি েকর র্যালট আকররকির 
অিকুকরাি পত্র অেরা BOE-এর ওকয়রসাইট vote.nyc.ny.us 
থেকে ডাউিকলাড েরকে পাকরি। আকররিটি পূরর েকর 
আপিার BOE এর থরাকরা অসিকস সিসর্ষ্ট সেয়-সীোর েকি্য 
পাঠিকয় সরি। BOE আপািকে ডাে থোকগ এেটি অ্যারকসসন্ট 
র্যালট পাঠাকর। ো পূরর েকর সিসর্ষ্ট সেয়-সীোর েকি্য 
আপসি BOE এর থরাকরা অসিকস পাঠিকয় সরি (“সির্াচিী 
সরি সেহূ ও সেয়সীো” থরখকুি 5 পাোয়)।
েশরীপ্র: েখি থেকে র্যালট হাকে আকস েখি থেকে 
অ্যারকসসন্ট থ�াট রাি শুরু হয় (অন্তে সির্াচকির ৩২ 
সরি আকগ) এরং থেষ হয় সির্াচকির সরকি। এটি আপিার 
BOE থরাকরা অসিকস থসাে থেকে শুক্, এরং সির্াচিী সরকির 
আকগর সপ্তাকহর ছকুটির সরকি সোল ৯ টা থেকে সরকেল ৫টা 
এরং সির্াচকির সরকি রাে ৯টা পে্ন্ত পসরচাসলে হয়। 

নরপ্শষ দ্রষ্টর্য: আপিার েসর অ্যারকসসন্ট র্যালট ডাে থোকগ 
সংগ্হ েরার সিসর্ষ্ট সেয় সীো পার হকয় োয় এরং রকুঘ্টিা 
জসিে োরকর রা আেসমিে অসকুস্োর োরকর সির্াচকির সরকি 
আপসি সির্াচিী থেক্রে থেকে িা পাকরি োহকল আপসি 
অিকুকোরি পত্রসহ আপিার রেসেসিসিকে আপিার পক্্ষ থেকে 
অ্যারকসসন্ট র্যালট রেরাি েরার জি্য BOE থরাকরা অসিকস 
পাঠাকে পাকরি। BOE থরাকরা অসিকস সির্াচকির সরকি রাে 
৯ টার েকি্য আপিাকে সমূ্পর ্পূররেৃে আকররি এরং র্যালট 
থিরে সরকে হকর। 

আনম গুরুতর অপরোপ্ি ভিোষী েোর্যস্ িপ্য়নে, আনম নক ভ�োট 
নিপ্ত পোরপ্রো?
আপসি েসর গুরুের অপরাকি থরাষী সার্যস্ হি, েকর 
আপিার োরাক�াগ এরং/রা প্যাকরাল সম্পন্ন হওয়ার পর 
আপসি সিরসধিে হকে ও থ�াট সরকে পারকরি। 

যনি আনম অপকপ্ম্র জি্য ভিোষী েোর্যস্ িই, তোিপ্ল আনম 
নক ভ�োট নিপ্ত পোরপ্রো? 
আপসি োরাগার থেকেও সিরধিি ও থ�াট সরকে পাকরি, েসর 
আপসি থেরলোত্র এেটি অপেকের্ জি্য থরাষী সার্যস্ হি। 
আপিার সিউ ইয়ে্ থষ্টকটর, অি্য থষ্টকটর থোি থোকট্ রা 
এেটি থিডাকরল থোকট্ সাজারোপ্ত হকলও, এেই সিয়ে রেকোজ্য 
হকর। আপিাকে থোি িসে রেরাকির রেকয়াজিীয়ো থিই। 

রত্মোপ্ি আনম গিৃিীি, আনম নক ভ�োট নিপ্ত পোরপ্রো? 
হ্যাঁ, গৃহহীি োিকুষ সিউ ইয়ে্ সসটিকে থ�াটার সহসাকর সিরধিি 
ও থ�াট সরকে পাকর। 

আসন্ন র্যালট রেস্ারিা সম্পকে্ আরও জািার জি্য, সির্াচিী ইকেইল এলাকট্র জি্য সাইি আপ েরুি nycvotes.nyccfb.info 
এরং অরগে োোর জি্য অিকুসরর েরুি @nycvotes।



২০১৭-র “আনম ভ�োট নিপ্য়নে”  
নটিকোপ্রর িকেো কপ্রপ্েি 
MARIE DAGATA & SCOTT HEINZ

“আসে থ�াট সরকয়সছ” সর্োরটি হল আপসি থে আপিার সসটিকে  
সিকয় �াকরি ো রেোকের থশ্রষ্ পন্া।

সির্াচকির সরকি আপিার #IVoted সর্োরটির থসলসি িকটা সিকয় 
থেয়ার েরুি এরং আোকররকে ট্যাগ েরুি @nycvotes!


