কেে�ালাট
�ট এম. ি��াট (Scott M. Stringer) (D, WF)
আমাট নাম Scott Stringer এবং আিম িসিট কেে�ালার পদিট জনয �িত�ি�তা করিছ। ওয়ািশংটন হাইটস্এ
বড় হওয়াট সমেয়, আিম মেন কটতাম িনউ ইয়কথ পৃিথবীট সবেথেক উত্ �ান। এি সবসমেয় সহজ িছল না,
িক� আমটা জািন েয যিদ আপিন কিঠন পিট�ম কেটন তাহেল সবিকছু কটা স�ব। এই পাঁচি বেটােত থাকা বহ
পিটবাট এখন আর েসটকম েবাধ কেটন না। সবিকছু র দাম েবেড় যাে� এবং একি চাকটী যা যেথ� মাইেন েদয়
পাওয়া কিঠন হেয় দাঁড়ােত পােট। মধযিবত পিটবাটগিল যাঁটা এই িসিেক ৈতটী কেটেছন, তাঁেদর নাগােলট
বাইেট চেল িগেয়েছন। এিেক থামােনা �েয়াজন। েসইজেনয আিম কেে�ালাট পেদ দাঁড়াি�। িসিট মূখয
অথথ ৈনিতক অিফসাট িহেসেব আিম �িতিদন আপনােদট কিঠন পিট�েমট কেটট ডলােটট জেনয লড়াই চািলেয়
যােবা। তাট মােন িনি�ত কটা েয িসি যখন বােজট �ণয়ন করেব তখন অ�ািধকাট িঠক কটেব েসই
িজিনসগিলট জনয িসিেক আপনাট জেনয আেটা ভাল কাজ কটাট যা সাহাযয কটেব – �ু ল, িচিকৎসাবযব�া,
সামেথথ ট মেধয বাস�ান। তাট মােন অপচয় এবং অপবয্বহা েক সমূেল উৎপাটন কটা, যােত আপনাটা
আপনােদট টাকা আেটা েবিশ কেট টাখেত পােটন েযখােন েসিট থাকাট কথা: আপনােদট পেকেট। গত কুিড়
বছর ধেট আিম েসিই কেট আসিছ। বেটা ে�িসেড� িহেসেব, আমাট কাযথ ালয় িশ�াথ�েদর ভিতথট পূবথানুমােনট,
অিত�েয়াজনীয় �ু ল ৈতটী করেত বয্থ র্ �কাশ কেটেছ। আমটা েদেখিছ েয সটকাটী আবাসেনট িলফট্গিলট
৭৫% পিটদশথ েণ পাশ কেট না, এবং িসিেক বাধয কেটিছ েসগিল েমরামত কটেত। সটকােটট দািয়�শীলতাট জনয
লড়াই কটাট উে�েশয এেস�িলেত আিম আমাট িনেজট দেলট েনতৃ � িনেয়িছ। আিম েসিট জেনয গিবথ ত এবং
সটকাটেক আপনােদট কােছ আেটা েবিশ জবাবিদিহ কটাট জনয আিম েকান িদনও লড়াই কটা েছেড় েদব না।
আিম এই িসিেক ভােলাবািস। এি পুেটা পৃিথবীর মেধয সেবর্াত। িক� এিেক েসইটকম করেত হেল আমােদটেক
িনি�ত কটেত হেব যােত মধযিবত পিটবাটগিল এখােন সাফলয লাভ কটেত পােটন। েসিট বযাপােট আিম কাজ
কটেবা আপনােদট কেে�ালাট িহেসেব। আমাট সােথ েযাগদান করন এবং চলুন কােজ েলেগ পিড়।
�াথ� কতৃর্ �েদয় তথয অনুবাদ কের মুি�ত। কয্াে�ই ফাইনয্া ে�া�াম অংশ�হণ করেছন।

