
২৭তম কাউি�ল িডি��   

আই. দািনক িমলার (I. Daneek Miller) (D, WF) 

শভ িদন, আিম Daneek Miller এবং িসি কাউি�েলর জনয আিম আপনােদর েভাট চাি�। এমালেগেটড 

�া�েপােটর ্ন ইউিনয়ন ১০৫৬ এর সভাপিত িহসােব আিম কাজ করিছ যাহা MTA �াইভার এবং েমকািনকসেদর 

�িতিনিধ� কের। জনগোর জীবনযা�ার মােনা�য়েন আিম সারাি জীবন য�ু কেরিছ এবং সাউথই� কই� এর 

েনইবারহেডর। একজন �িমক ও কিমউিনি সি�য় কম� িহেসেব, সফুল অজর েনর লে�য সি�িলত দল গঠন ও এর 

�মতা িক তা আিম জািন। সফলতার সিহত Q২৭ এবং Q৪২ বাস সািভর স আবার চাল ুকরা এই কােজর অ�ভুর ু। 

আমার কমরকাা আরও অ�রভুু কের সাউথ কই� পাকর স এেসািসেয়্ন এর সােথ কাজ কের আমােদর 

পােকর গেলার উ�য়ন এবং যবু স�দােয়র ি্�া ও সামািজক সেুযাগ সিুবধা �দান করা। কই� এর  �াদারস 

আনিলিমেটড এবং ইউনাইেটড �যাক েমন এর সােথও আিম সি�য় ।আপনােদর কাউি�ল েম�ার িহসােব 

আমােদর েনইবারহেডর �ুলগেলার ি্�ার উ�য়েন আিম কাজ করেবা। আিম পাবিলক �ুেলর একজন ছা� 

িছলাম; আমার স�ােনরাও েসগিলেত িগেয়েছ; আিম চাই �িতি �ুেল �িতি ি্শ সবেচেয় ভাল স�াবয ি্�া 

পােব। আমােদর েনইবারহেডর উ�য়েন িসি বােজেট তহিবল েযাগান িদেত আিম য�ু করেবা। আিম অ�ীকার 

করিছ আমােদর বাস�ান সমূহেক উ�ততর �ান িহসােব গেড় তুলেত আমার সং�াম চলেব। এর মােন হেলা 

জনগন ভাল েবতেনর চাকরী পাওয়ার সেুযাগ পােব। এবং এটা েবাঝায় েয িনবািচর ত কমরকতর াগা �িতি 

অিধবাসীর িনকট ৈকিফয়ৎ িদেত অব্যই দায়ব� থাকেব, েকাা িবত্ালী দাতােদর িনকট নয়। সাউথ ই� 

কইে�র জনয আিম আজীবন য�ু কেরিছ। একজন েকায়ািল্ন িব�ার েয জােন িকভােব ফল সরবরাহ করেত হয় 

েস িহসােব আমার অিভ�তা এবং কাজ উৎসগর করেত চাই। আপনােদর নতুন কাউি�লার েম�ার িহসােব 

আপনােদর জনয এবং আপনােদর সােথ কাজ করার �তী�ায় রেয়িছ।     

�াথ� কতৃর ক �েদয় তথয অনুবাদ কের মুি�ত।  কযােেইন ফাইনযা� ে�া�াম অং্�হা করেছন। 



২৭ তম িসি কাউি�ল িডি�� 

েসা�া এইচ. পীেডন (Sondra H. Peeden) (I) 

আমার নাম Sondra Peeden এবং ২৭তম কাউি�ল িডি�ে� �থম িনবািচর ত মিহলা হওয়ার েসৗভাগয অজর েনর 

সেুযাগ িনেত আ�হী। আমার জীবেনর অিধকাংশ সময় ধের আিম সাইথই� কই�েক ভালবািস এবং েসই� 

এলবযানস এ বসবাস কির । ২০ বছর ধের সরকারী চাকরী করার পর আিম বুঝেত পারিছ েকমন কের িনউইয়কর  

িসি কাউি�ল িডি�ে�র অিধবাসীেদর জনযই কাজ করেবা বরং িনউইয়কর  িসির সকল নাগিরেকর জনয । 

আমােদর সামেন েস সব সমসযা রেয়েছ তা েমাকােবলার জনয আমােদর �েয়াজন �ািত�ািনক �ান, একটা 

সেতজ দিৃ�ভি� এবং সকেলর সােথ িমেল কাজ করার েযাগযতা স�� িনবািচর ত বযিিেদর। ২৭তম কাউি�ল 

িডি�� িসি হেল এমন কাউেক চায়, যার মেধয �ান, অিভ�তা এবং সমসযার সমাধান খঁুেজ েবর করার 

স�মতা রেয়েছ। আিম �ম, েবসরকারী িশ� েস�রেক সমথরন েদেবা এং সরকারী েবসরকারী েযৗথ উেদযাগেক 

এিগেয় েনেবা। আিম কাজ করেবা: সবুজায়ন িশ�, য�াংশ উপািদত িশ�, খ�কালীন কমরসংংান, সাউথই� 

কই�েক একটা খুচরা ও পাটকারী বযবসা েকে� পিরণত করেত। আমােদর কিমউিনির সব েচেয় �নভংগর ও 

দবূলরতমেদরেক সরু�া করেত এিগেয় চলা, িবে� সােথ পা�া িদেয় চলেত আমােদর স�ানেদরেক উপেযাগী কের 

তুলেত িশ�া িবভাগেক পনুিবনযাস করা �েয়াজন। কই�া কাউি�েল হাসপাতাল েবেডর অ�তুলতা এবং 

আমােদর কিমউিনিেত �াংয েসবার ৈবষময রেয়েছ। আিম অি�কার করিছ েয, সকেলর কথাই শনেবা, আমােদর 

কিমউিনি ও িসিেক সংর�ন ও পিরবতর েনর মাধযেম সবার জনয একটা আরও উতম জায়গায় পিরণত করেবা। 

২০১৩ এর েসে��েরর ১০ তািরেখ, আিম আশাকির আপনারা আমােক েভাট িদেবন, Sondra Peeden. 

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