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সmpদােয়র িpয় সদসয্গণ, 

sুল গভনর্ররা sানীয় sুল চালানায় সাহাযয্ করার জনয্ eক aপিরহাযর্ aংশ। তারা েদেশর 
সবেচেয় বড় েscােসবক ম লী। িলভারপুল sুেল 2000 িটরo েবিশ েscােসবী গভনর্র 
রেয়েছন। sুল গভনর্র িহসােব কাজ করা aেনক েলাকi তােদর সmpদােয়র িশkায় পাথর্কয্ 
আনেত iিতবাচক পদেkপ িনেcন। 

আমরা আপনােক িনেজর সmpদােয়র সদসয্েদর sুল গভনর্র হoয়ার জনয্ িজjাসা করেত বা 
uতসা্ হ করার জনয্ aনুেরাধ কির। আমরা আgহী েয েকানo বয্িkেক pিশkণ o সমথর্ন 
pদান করেবা eবং তােদর িনেয়াগ করার জনয্ eকিট গভিনর্ং বিড িচিhত করেবা। 

আমােদর গভনর্রেদর মেধয্ যেথ  ৈবিচtয্ েনi eবং sুল পিরচালনাকারী সংsা িল pায়i তােদর 
পিরেবশন করা সmpদায় িলেক pিতফিলত কের না। eর মােন হল েয জনসংখয্ার eকিট বড় 
aংশ sুেল িসdাn েনoয়া েথেক বাদ পেড় যায়। 

aভয্nরীণ চয্ােল  eবং িবতকর্  িনি ত করেত দিৃ ভি র ৈবিচtয্ আনেত আমােদর আপনার 
সmpদােয়র সদসয্েদর pেয়াজন। েখালা িবতকর্  সmূণর্ sুল সmpদােয়র sােথর্ ভাল িসdােnর িদেক 
িনেয় যায়। 

িনেয়ােগর জনয্ চাপ েদoয়ার পাশাপািশ আমরা গভিনর্ং েবাডর্ িলেক িকভােব তােদর সাংsৃিতক 
দkতা সmেকর্  s-pিতফিলত হেত uতসা্ িহত করেত পাির eবং িকভােব তােদর পkপািতt িল 
sুল জেুড় pেয়াগ করা নীিত o পdিতেক pভািবত কের েস সmেকর্ o েদখিছ৷ আমরা চাi 
আমােদর সমs গভিনর্ং বিড িল আমােদর ৈবিচtয্ময় সmpদােয়র সমৃিd pিতফিলত ক ক, তেব 
আমরা তা করেত পাির েকবল যিদ কােলা eবং সংখয্ালঘু জািতগত েগা ীর যেথ  েলাক eিগেয় 
আেস।  

আরo িবsািরত জানার জনয্, aনুgহ কের েডভ কয্াডoয়ালাডার eর সােথ েযাগােযাগ ক ন 
dave.cadwallader@si.liverpool.gov.uk  (07793840825).  

 

আpার িব s 
 
কাuিnলর টমাস েলাগান     েজানাথন েজাn 
(Councillor Tomas Logan)         (Jonathan Jones)  
মিntপিরষেদর সদসয্, িশkা o দkতা   িশkা িবভােগর পিরচালক 


