
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। 


