
২৮তম িসি কাি�ল িডি�� 

রেব উইলস (Ruben Wills) (D) 

হযালা। আিম Ruben Wills ২৮তম িসি কাি�ল িডি�� এর েম�ার, যা জযামাইকা, েরাচডল িভলজ, িরচম� 

িহল এেং সাউথ ওজাব পাকর  েবইোরহড এর সম�য় গিত।  

িবেরাচব অিভযাব পিরচালবায়, িবেরাচব করত, �শাসব, আমরা বগর েবতাদর, িবেরািচত কমরকতর াদর ও 

�িশ�কগণর সাথ অংশীদাির� করিছ, যা �ারা িডি�� ২৮ এর পবুগর্বর িভিতমুল �িত�া করা যায়। 

আপবার কাউি�লমযাব িহসে, আিম েবইোরহড দলর সাথ কাজ করিছ আমাদর অিত ৈেিচ�ময় কিমউিবি 

সমুহর একি�তকরণর জবয। 

আমরা সোই আমদর স�াবদর জবয েসরা �ুল, আমাদর কমরজীিে পরু এেং মিহলাদর েেশী েেতবর চাকরী 

�দাব এেং আমাদর পিরোরর সদসযদর জবয িবরাপদ সড়ক চাই। এজবযই আমরা আমাদর আলাচবার ধরণ 

পিরেতর ব করিছ। 

সরকারর �িতি �র আমাদর সহকম�দর সাথ কাজ কর, আমরা $১০ িমিলয়ব এর েেশী মুলধবী অথর �দাব 

করিছ িড��র �িতি �ুলর কািরগরী ে�� অ�গিতর জবয।  

এই অথরায়ব আমদরক সুযাগ কর িদয়ছ ৮০% এর েেশী �াটর োডর সহ ে�ণীক�, মযাক এেং কি�উটাে 

লযাে, উ�ত েযা� উইডথর উ�য়ব, লযাপটপ এেং লাই�রীসমুহর জবয সাহাযয করার। 

আপবাদর কাউি�লমযাব িহসে, আিম আইবগত �মতা �া� হয়িছ, কিমউিবি স�াস �িতরাধ আইব, 

�য়াগ। একি পিরক�বা গ্বর জবয একি কিমশব �িত�া করা যা �ারা অপরাধ েৃি� �েবতা কমাবা যাে 

িসির েসাশযাল সািভর সর অি�কারর মাধযম।  

আমাদর িডি��র যেুকদর কাযর�ম অথরায়ব করার জবয পরেত� �শাসব িহসাে দািয়�ে� হত আ�হী, 

যেুকদর অিধকতর �ী�কালীব চাকরীর সুযাগ সিৃ�, �ুল পরেত� কাযর�ম, িউটিরং, শিবোরর �ুল কাযর�ম, 

ফুল েড ইউিবভাসরল �ীক এর জবয আরও সীটর েযেবা, এেং আরও অবক। 

আমাদর িডি�� এর ে�� �য়ং স�বুর হওয়ার আশা করত পাির বা েয যিদ একটাবা োঁধা-িেপিত 

অেযাহতভাে সিৃ� হয় আমাদর পথর �িতে�ক হয়। 

েসজবয আিম িবেরাচব পবুরায় �িত�ি�তা করিছ। আমরা এখবও েশ করত পািরিব। আমাদর করার মত 

অবক িকছু আছ এেং আমাদর এখব কাজর মধয �িশ�ণ েবয়ার সময় বয়। 

আিম কাউি�ল েম�ার Ruben Wills। আমাদর আ�ালব েযাগ িদব এেং আলািচত িেয় পিরেতর বর জবয 

জিড়ত েহাব। আিম ১০ই েস��রর েভাটি আমাক �দাবর জবয আপবাদরক আহোব জাবাই। 

আপবাদরক ধবযোদ। 

�াথ� কতৃর ক �দয় তথয অবুোদ কর মুি�ত।  কযা�ইব ফাইবযা� ে�া�াম অংশ�হণ করছব। 
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