২৮তম িসি কাি�ল িডি��
রেব উইলস (Ruben Wills) (D)
হয্ােল। আিম Ruben Wills ২৮তম িসি কাি�ল িডি�� এর েম�ার, যা জয্ামাইক, েরাচেডল িভেলজ, িরচম�
িহল এবং সাউথ ওেজান পাকর েনইবারহ এর সম�েয় গিঠ।
িনবর ্াচ অিভযান পিরচালনায়, িনবর ্াচ করেত, �শাসেন, আমরা নগর েনতােদর, িনবর ্ািচ কমর ্কতর্াে ও
�িশ�কগেণর সােথ অংশীদাির� কেরিছ, যা �ারা িডি�� ২৮ এর পুনগর ্ঠের িভিত্তম �িত�া করা যায়।
আপনার কাউি�লময্া িহেসেব, আিম েনইবারহ দেলর সােথ কাজ কেরিছ আমােদর অিত ৈবিচ�ময় কিমউিনি
সমুেহর একি�তকরেণর জনয।
আমরা সবাই আমেদর স�ানেদর জনয েসরা �ু ল, আমােদর কমর জীিব পুর এবং মিহলােদর েবশী েবতেনর চাকুর
�দান এবং আমােদর পিরবােরর সদসয্েদ জনয িনরাপদ সড়েক চাই। এজনয্ আমরা আমােদর আেলাচনার ধরণ
পিরবতর্ করিছ।
সরকােরর �িতি �ের আমােদর সহকম�েদর সােথ কাজ কের, আমরা $১০ িমিলয়ন এর েবশী মুলধনী অথর �দান
কেরিছ িড�ে�র �িতি �ু েলর কািরগরী ে�ে� অ�গিতর জনয।
এই অথর ্ায় আমেদরেক সুেযাগ কের িদেয়েছ ৮০% এর েবশী �াটর্েবাডর্ ে�ণীক�, ময্া এবং কি�উটাব
লয্া, উ�ত বয্া উইডেথর উ�য়ন, লয্াপট এবং লাইে�রীসমুেহর জনয সাহাযয করার।
আপনােদর কাউি�লময্ন িহেসেব, আিম আইনগত �মতা �া� হেয়িছ, কিমউিনি স�াস �িতেরাধ আইন,
�েয়ােগ। একি পিরক�না গঠেনর জনয একি কিমশন �িত�া করা যা �ারা অপরাধ বৃি� �বনতা কমােনা যােব
িসির েসাশযাল সািভরসর অি�কারর মাধয্ে।
আমােদর িডি�ে�র যুবকেদর কাযর �েম অথর ্ায় করার জনয পরবত� �শাসন িহসােব দািয়�ব� হেত আ�হী,
যুবকেদর অিধকতর �ী�কালীন চাকুরী সুেযাগ সৃি�, �ু ল পরবত� কাযর ্�, িটউটির, শিনবােরর �ু ল কাযর ্�,
ফুল েড ইউিনভােসর ্ �ীেক এর জনয আরও সীেটর বয্ব�, এবং আরও অেনক।
আমােদর িডি�� এর ে�ে� �য়ং স�ুনর হওয়ার আশা করেত পাির না েয যিদ একটানা বাঁধা-িবপিত
অবয্াহতভাে সৃি� হেয় আমােদর পেথর �িতব�ক হয়।
েসজনয আিম িনবর ্াচে পুনরায় �িত�ি�তা করিছ। আমরা এখনও েশষ করেত পািরিন। আমােদর করার মত
অেনক িকছু আেছ এবং আমােদর এখন কােজর মেধয �িশ�ণ েনয়ার সময় নয়।
আিম কাউি�ল েম�ার Ruben Wills। আমােদর আে�ালেন েযাগ িদন এবং আেলািচত িবষেয় পিরবতর্েন জনয
জিড়ত েহান। আিম ১০ই েসে��েরর েভাটি আমােক �দােনর জনয আপনােদরেক আহবান জানাই।
আপনােদরেক ধনয্বা।
�াথ� কতৃর ্ �েদয় তথয অনুবাদ কের মুি�ত। কয্াে�ই ফাইনয্া ে�া�াম অংশ�হণ করেছন।

