
৩৪তম িসি কাউি�ল িডি�� 

অযাাোিিন েরইািাাসা (Antonio Reynoso) (D, WF) 

হাই, আিম Antonio Reynoso এবং আিম �কলীাির উইলীয়ামসবাগর, বাশউইক এবং কই� এর রীজউড সম�ায় 

গিত ৩৪তম িডি�া�র িসি কাউি�ল িিবরাাাি দািড়ায়িছ। আিম উইলীয়ামসবাগর এর লস সাুরস অংাশ 

ডিমিিকাি িরপাবিলক েথাক আগত মা-বাবার ঘার বড় হায়িছ। িবগত সাত বছর আিম বতর মাি কাউি�ল 

েম�ার Diana Reyna এর সাাথ কাজ কারিছ যার মাধয িতি বছর েকাটাছ াীফ অব �াফ িহসাাব। কিমউিিি 

সম�য়ক িহসাাব িবি�ং ন �ু� বযবসা ��ািধকারীাদর সাাথ স�কর  উ�য়াি ভূিমকা েরাখিছ এবং িগর 

সরকাারর আমলাতাি�ক কাযর্ম ালমাি রাখাত সাা� েথাকিছ। Diana Reyna এর াীফ অব �াফ িহসাাব আিম 

সং�ািাযাগয গহৃায়াি �গিতমূখী িীিত ন সামাথরযর মাধয বাসসহাাির আইিগত সং�ার, অথর্িিতক উ�য়ি, 

কমরসং�াি, িশ�া, এবং জি িিরাপতা এিগায় িিায়িছ ন েদখাশিা কারিছ। অিধক� কাউি�ল েম�াারর াীফ অব 

�াফ িহসাাব িডি�া�র গর�পূূ র িবষয়াবলী, িসি কাউি�ালর আভয�রীি কমরকাা স�াকর  সমযক অবগত এবং 

৩৪তম িডি�� কাউি�ালর গিত আমার কিমউিিির অ�যা�ায় অগিিত পদা�প িিায়িছ। পাবিলক �ুল 

সমূাহর উ�য়াি এবং িিিবর্ পদাারিা সংর�াি আিম আমার সমথরি অবযাহত রাখাত াাই। আিম িিাজ পাবিলক 

�ুালর িড�ীধারী িহসাাব আমাাদর সমাাজর উপর িশ�ার গর�, অবদাি এবং �ভাব বুিঝ। আিম এই সব 

�িত�াাির �িত কিমউিিি �াথর, অংশ�হি এবং দািয়� ��িলত করাত াাই এবং পাবিলক �ুল র�াাথর এাদর 

বাাজট বরা� কাটছাট করার �ি্য়ার িবরা� সং�াম করাবা। আমার �াারিার মূল েক�িব� ুস�ািজিক 

সহজসাধয গহৃায়ি। আিম িব�াস কির �াতযাকই তার কিমউিিিাত তার িিাজর ঘার বসবাস করার সাুযাগ 

েদনয়া সিমাীি। আিম সহািীয় গহৃায়ি ইউিিাটর উ�য়ি ন সংর�াি �ািীয় হাউিজং িডিভলপামে কাপরাারশি 

সমূহাক সহায়তা িদাত াাই। সবরাশাষ, �ু� বযাবসা সমূহ িকছু িবাশষ বাঁধা িবপিতর স�ুখীি যার �িতকার 

�ায়াজি। কিমউিিি ন ইহার �ায়াজিাদীর �িত সামািজকভাাব দায়ব� িাক থাকার মাতা একটা �গতীশীল 

বযাবসা আবহ ৈতরীাত আিম সং�াম কার যাাব। বযাবসায়ীাদর িবিিায়াগ এবং স�সারাি  উৎসাহ বযাাক একটা 

অথরাবাধক টযাা, অথরসং�াি এবং বযয় বযব�ার জিয আিম কাজ করাবা। ৩৪তম িডি�া�র কাউি�ল েম�ার 

িহসাাব আমাাদর বহ িমি�ত কিমউিিির �ায়াজাি েমঠাাত আিম কাঠার পির�ম করাবা। আমাাদর যা 

�ায়াজি েস অিভ�তা আমার রায়াছ; আিম আমার তযাাগর �া�র েরাখিছ, এবং আমার কিমউিিি েম�ারগাূর 

পাশাপািশ আিম আমার সং�াম াািলায় যাাবা।  

�াথ� কতৃর ক �াদয় তথয অিুবাদ কার মুি�ত।  কযাা�ইি ফাইিযা� ে�া�াম অংশ�হূ করাছি। 



৩৪তম িসি কাউি�ল িডি��   

�ািডস সযাি�য়ােগা (Gladys Santiago) (SC) 

আমার নাম Gladys Santiago আিম �কলীেনর েবােরােত ৩৪তম িডি�� কাউি�ল িনবরাােন একজন �াথ�। এই 

কিমউিনিেত আিম বহ বছর বসবাস করিছ এবং আিম অেনক িকছু কেরিছ। �থমত: ১৯৮৯ সেনর শীষা 

িবষ�ীয়ায় মৃতুযমুুী অেনক িশশর �াণ র�া কেরিছ। ি�তীয়ত: আিম কুার হাউিজং �েজ�স েক বেলিছলাম েয 

মযাকািরন ুলূ ২০০৯ সােল ুুেল েদওয়া হে�। তৃতীয়ত: মরূ �ীেটর মােকর ট আরও ুাঁা বছর েুালা রাুার জনয 

আিম সং�াম কেরিছ। িনবরািাত হেল আমার কিমউিনিেক সহায়তা িদেত এবং আমােদর স�ানেদর িশ�া উ�য়ন, 

�া�যুিরাার া, বয়� িশ�া, ইিমে�শন �িমক অিধকার এবং গহৃায়ন ইতযািদ িবষেয় কাযর�ম হােত িনেত সবরাাক 

�ো�া াালােবা। আমার কিমউিনি আমােক িনবরািাত করেল আিম  সবরাাক শি� িনেয়াগ করেবা কারণ আমােক 

কিমউিনির দরকার রেয়েছ, ুরািজত বা িবজয়ী হেলও আিম কুনও আমার বাড়ী েছেড় যােবা না।   

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


	cd34_Antonio Reynoso_script_Bengali
	cd34_Gladys Santiago_script_Bengali

