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হাই, আিম Rory Lancman, িসি কাউি�েল আমার �িতেবিশ এলাকার �িতি্িধ� করার লে�য আিম একজ্ 

েডেমাে�িক �াথ�। আমার জ� ও েবেড় ওঠা কইে� ২৪তম কাউি�ল িডি�ে�র িক এখাে্ই আিম বড় হেয়িছ, 

িকউ গােডর � হীেলর একি ি�িতশীল ভাড়া িভিতক এযাাাার েমেম আমার মােয়র সােথ। আিম আমােদর �া্ীয় 

�ুেল াড়ােশা্া কেরিছ এবং কই� কেলজ ও কলাি�য়া ল �ুল হেত �াজেুয়া হেয়িছ। বতর মাে্ �ী মগরা্ এবং িত্ 

স�া্ ি্েয় আিম হীলে�ে� বাস কির। আমার কিমউি্িেত েসবা িদেত োের আিম ি্েজেক স�াি্ত েবাধ কির 

েযম্: একজ্ সমাজািত, �াস�যেসবার �ব�া, কিমউি্ি েবাডর  েম�ার এবং আমােদর ে�ো আই্�ি্তার 

একজ্ �িতি্িধে�। কই� হাসাাতাল েসমার িব�য় েরােধ আিম সহায়তা �দা্ কেরিছ। েযৗ্ অারাধী ও 

স�াসীেদর কবল হেত আমােদরেক সরুি�ত রাখেত আলেব্ীেত গ�া�পর আই্ �পয়্ কেরিছ। আমােদর সব 

�ুেলর আিথরক অ্ুদাে্ িবিলয়ে্র ার িবিলয়্ ডলার �দাে্ সহায়তা কেরিছ। এখাে্, ি্উইয়েকর  আেমিরকা্ 

�� বাঁিচেয় রাখেত আমরা এক িবরাা চযাঁেলে�র স�ুখী্ হেয়িছ। একাা বসতবাড়ী মািলক হেত বা একাা 

এযাাাার েমম ভাড়া ি্েত দাম েবেড়ই চেলেছ েযম্ হেয়েছ েযাগােযাগ বযাব�ায়, �ালাি্েত - এম্ি 

খাদয্েবযরও। এবং �িতি �ের িশ�া অিধক েথেক অিধকতর মা�ায় সাধযাতীত হেয় উেঠেছ। মে্ হে� এ সেবর 

সমি� মধযিবত ি্উইয়কর ারেদর উাের েবাঝা�া অিজর ত হেয়েছ, েযখাে্ যাি� একই িচ� েদখেত াাি� এবং 

সচরাচর িসি ািলিসগেলা এসব উ�ততর করার ািরবেতর  সমসযােক আরও জিল কের তুলেছ। একজ্ িসি 

কাউি�লমযা্ িহসােব মধযিবতেদর জ্য আিম একাা আওয়াজ হেয় উঠেবা েয, �েতযেক সফলতার জ্য সেুযাগ 

াায় তা ি্ি�ত করব। আগামী বছর ি্উ ইয়কর  িসি সরকার �ায় বদেল যােব। একজ্ ্তু্ েময়র, 

কে�া�লার, াাবিলক এডেভােকা এবং কই� েবেরা ে�িসেডম-এবং েমাাামুি অেধরেকর মেতা িসি কাউি�লর 

্তু্ কের গিত হেব। িবগত সমেয়র তুল্ায় আমােদর �েয়াজ্ অিভ�, ারীি�ত ে্তৃে�র যারা আমােদর 

কিমউি্ির �ােথর সং�াম করেব। ছয় বছর ে�া এযােস�লীেত - েষাল বছর আমার �া্ীয় কিমউিি েবােডর  - 

গ�া�পর আই্ �পয়্ করা এবং সংি��েদর মেধয িবতর্ কের আিম এই মেমর �ীর িব�াসী হেয় উেঠিছ েয আিম 

এই সব চযােল� েমাকােবলা করেরত াারেবা। ি্বরাচে্র িদ্ আা্ােদর সমথর্ চাি�।    

�াথ� কতৃর ক �েদয় তথয অ্ুবাদ কের মুি্ত।  কযাে�ই্ ফাই্যা� ে�া�াম অংশ�হপ করেছ্। 


