
৩০তম িসি কাউি�ল িডি��   

এিলজােবথ এস. �িল (Elizabeth S. Crowley) (D, WF) 

হাই, আিম Elizabeth Crowley। �ায় পাঁচ বছর এটা আমার জনয একটা সেুযাগ হেয়েছ েয আিম ৩০তম িসি 

কাউ�ীল িডি�ে�র �িতিনিধ� করেত েপেরিছ।   

এটা েসই কিমউিনি েযখােন আিম জ��হণ কেরিছ এবং বড় হেয়িছ এবং আিম আমার দইু েছেলসহ, যারা 

সহানীয় পাবিলক �ুেল পড়ােলখা করেছ এই ঐিতহয বহন কের চেলিছ।   

আিম জািন আমােদর মধযিবব পিরবারবগর েয সব অি�তীয় িবপিবর স�িুখন হে�ন। ৩০তম কাউি�ল িডি�ে�র 

�িতিনিধ�কারী িহসােব, আমােদর মূলযেবাধ ও িব�ােসর জনয আমার সং�াম করার �মািনত ইিতহাস রেয়েছ।  

আমােদর �েয়াজন িনরাপদ রা�াঘাট এবং এমন সব িসি িনয়মনীিত যা িবিভ� কােজ যাতায়াতকারীেদর সংি�� 

�েয়াজনাদী েমটােব। আমরা চাই �িতি ছা� পাবিলক �ুেল মানস�� �ানাজর ন করেব। আমােদর �া�য 

কাযর�ম র�া করা এবং বাড়ােনা �েয়াজন, িবেশষ কের মিহলােদর জনয।   

এবং আমরা চাই এই িসি স�ুর কমরসং�ান সিৃ� করার জনয অবকাঠােমাগত �াপনায় িবিনেয়াগ করক।  

িনবরািচত হওয়ার পর েথেক এ সবই আমার মূল ল�িব�েুত পিরণত হেয়েছ। েময়র অি� িনেরাধক সং�াগেলা ব� 

কের েদওয়ার পিরক�না করেল আিম তােত বাঁধ েসেধ িছলাম। আমােদর পাবিলক �ুল গেলার মােনা�য়েনর জনয 

আিম তহিবল েযাগান িদেয়িছ। সেচতনায় �া�যর�া কাযর�েমর একটা উ�য়ন পিরক�নায় অদময বযিিবেগরর 

সােথ আিম কাজ কেরিছ।   

এ সব েতা আমার জীবেন অপবূর। আিম আশা রািখ আপনারা আমােক সেুযাগ িদেবন যােত আিম আমার সং�াম 

অবযাহত রাখেত পাির ঐ সব পিরবারবেগরর জনয যারা �যােেল, মযাসপযাথ, িমডল িভেলজ, রীজউড, 

উডহযােভন, এবং উডসাইড এলাকায় বসবাস করেছ। এগেলা িনউ ইওকর  িসির সেবরাাকৃ� কেয়কি কিমউিনির 

মেধয অ�ভুর ি, আিম িব�াস কির েয আমরা আমােদর �িতেবশী এলাকাগিলেকও শিিশালী করেত অবযাহতভােব 

কাজ করেত পাির। 

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



৩০তম িসি িকউি�ল িডি�� 

ে�ইক এন. কারনা (Craig N. Caruana) (R, C) 

হাই, আমার নাম Craig Caruana এবং আিম ে�নেডল, উডহযােেন, িমডেলজ, িরজউড এবং েমসেপথ এর 

েনইবারহড এলাকাগেলােত িসি কাউি�ল �িতিনিধ� করার জনয িনবরাােন �িত�ি�তা করিছ। আিম ৩০তম 

িডি�ে� জ��হণ কেরিছ এবং বড় হেয়িছ এবং আিম আেমিরকার কযাথিলক িব�িবযদযালয় এবং েট�ােসর A&M 

িব�িবদযালয় েথেক িড�ীগেলা লাে কেরিছ। আিম েপ�াগেন আমার াাকরী জীবন আর� কির, েনৗ বািহনীর 

সহকারী সিােবর একজন সহায়তাকারী িহেসেব। এই �মতায়, আিম ১০০,০০০ কমরাারীর একি �িত�ান যার 

বােজট বািষরক $৫০ িবিলয়ন এর বযববাপনােক সাহাযয কির। এটা িছল এমন একি জিল রাজৈনিতক পিরেবেশ 

েসখােন আিম এ�িকউজ িশেখিছ েকান িকছু না কাটার; যার একমা� ফলাফল িছল িহসাব করা হয়। আিম 

বানীয় নাগিরকেদর মেধয সি�য় হেয় রাজনীিতেত �েবশ কির এবং আিম আমােদর বতর মান িসি 

কাউি�লেম�ার, Elizabeth Crowley এর মেধয েনতৃে�র অোব েদখেত পাই। দেুর াগয�েম, আমােদর 

কাউি�লেম�ার Elizabeth Crowley কিমউিনিেক এিড়েয় তাঁর িনজ� রাজৈনিতক আকাংখা বা�বায়েন 

িনেয়ািজত থােকন এবং তাঁর �থম েময়াদ েশষ হবার আেগই কংে�স িনবরাােন �িত�ি�তা কেরন। আমােদর 

েনইবারহেড অিধক সংখযক পিুলশ কমরকতর া িনয�ু করার বদেল কাউি�লেম�ার Crowley আইনগত েকা-�নশর 

কেরন যা রাইকার �ীপপেু�র কােরকশন িবোেগর জনয অৈবধ হেয় যায় িকছু সংখযক কেয়দীেদেক বানা�েরর 

যারা েদেশ অৈবধ োেব ইিমে�শন এবং কা�ম অিত�ম কের আেস। তােদঁর িনবরাসেনর বদেল, কেয়দীগণ সময় 

ে�পণ করেত থােক এবং মুি� েপেয় রা�ায় ােল আেস। এই সম� িবষয় আমােদর কিমউিনির মুলযেবাধ নয়। 

িকছু সংখযক েলাক যােদর পিরবারবগর কেয়ক �জে�র েথেক কই� এ বাস কেরেছ, আিম হতাশ হেয়িছ েয আমরা 

িসি কাউি�ল েথেক �িতিনিধ� পাই না যা আমরা পাওয়ার েযাগয। যিদ িনবরািাত হই, আিম িনউ ইয়কর  িসিেত 

াাকরীর বযববা করেবা, জীবনযা�ার উ� বযয় কিমেয় আনেবা এবং �মািণত অপরােধর িবরেে যেু করার 

েকৗশলেক সমথরন করেবা, েসই সােথ stop and frisk ঘটনার �িতকার করেবা। উপেরা� সকল িবষয় ছাড়াও, 

িসি হেল আমােদর েনইবারহডগেলােক অ�ািধকার �দান করেবা। সি�িলতোেব, আমরা আমােদর েনইবারহড 

সমুহেক �থেম েবেছ েনব এবং আমােদর িসি সরকার আপনােদর জনয কাজ করেব। 

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