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হাই, আিম Dennis Saffran। আমার �ী Jane ও আিম ১৫ বছর ধের নথরই� কই� এ বসবাস করিছ, এখােন 

আমােদর স�ানেদরেক বড় কেরিছ এবং কিমউিনিেত সি�য় িছলাম। েয কারেন আিম িসি কাউি�েলর 

িনবরাচেন �িত�ি�তা করিছ তা হল এখােন আমরা যারা আিছ তােদর িনরাপদ ও গননত মানস�� জীবনযা�া 

িনি�ত করা। Rudy Giuliani এর এি� �াইম এবং েকায়ািলি অব লাইফ িরফমরস আদশরেক সহায়ক কের আিম 

একি জনিহতকর �প নঠন কের আমােদর �িতেবশীেদর িনরাপদ জীবনযা�া আনয়েন সমথর হেয়িছলাম এবং এই 

সং�ারমূলক কাজগেলা মাথায় েরেখ আিম এই িসিেক নেড় তুলেত চাই। আিম অতয� দঢ়ৃতার সােথ Ray Kelly 

এর “Stop and Frisk” নীিত সমথরন কির। অবশযই এই �প হেত হেব ভ�জেনািজত এবং মািজর ত। িক� েশষ কথা 

হেলা তারা রা�া েথেক ব�কু সিরেয় জীবন র�া কেরেছ। আিম অতয� েজােরর সােথ এ�াই �ফাইিলং িবল এর 

িবেরািধতা করিছ যার ফেল পিুলেশরা সে�হভাজন অপরাধীেদর িচি�ত করেত বাধা�া� হে�। �িতি সমাজ 

েসবামূলক সংনঠেনর �িত অবশযই আমােদর সমথরন আেছ, এবং ��ােবাধ আেছ িক� তাই বেল সাধারণ 

িবেবকেবাধেক পদদিলত করেত বা আইন �েয়ানকারী সং�ার িবনাশ ঘটােত পািরনা। অনানিরকেদর 

েভাটারািধকার িবেলরও আিম ক�র িবেরাধী। আিম ইিমে�শেন িব�াসী িক� এই িবলি আেমিরকান 

িসিেজনিসেপর ধারণার উপর একি আ�মণ যা ইিমে�শন জািত িহসােব আমােদরেক এক ব�েন েবেধ েরেখেছ। 

আমােদর জীবন যা�ার গননত মােনর সংর�ন করার অথর উ�তমােনর িশ�া বযাব�ােকও বুঝায় এেত েকান 

সে�হ েনই। �ুল িডি�� ২৫ ও ২৬ েক পযরা� আিথরক সহায়তার জনয আিম লেড় যাব, এবং ননরীর িবেশষ 

ধরেনর িবদযালয়গেলােক আইনী মার পযােছর হাত েথেক র�ােথর আিম সাধযতীত েচ�া চািলেয় যাব যােত এই 

সকল �ুেল ভিতর � ুিশশরা আেরািপত সা�দািয়ক েকাটা নীিতর কারেণ কেঠার পির�ম কের আসেছ। সেবাপরির, 

দদুেলই যখন কল� রেয়েছ, আিম অখ�তার ঐিতহয পনুর�ার করেত চাই যাহা আমার রাজৈনিতক িব� 

পরামশরদাতানণ, িরপাবিলকাল িসেনটর  Frank Padavan, এবং েডেমা�িক এেস�লী ওমযান Nettie Mayersohn, 

এবং তারা এমন কেঠার ভােব কাজ করেবন েযমন তারা আমােদর কিমউিনির জনয কেরিছেলন।   

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


