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হযাালা, আিম Karen Koslowitz এবং আিম ২৯তম িসি কাউি�ল িডি�া� পরু:িরবরািিত 

হওয়াে ্রয �িত�ি�তা কেিছ। েযাহতু আমো দীঘর অথর্রিতক অি�িতশীলতা েভাগ কোে পে  

আমাাদে িসিাক পরু:িরিমরত কোে কা্ আে� কােিছ, যাাত আো সিক সংাযা্র সহকাাে গণকমরিােীে 

অিভ�তাে উপি�িত িাই এবং কাঠাে পিে�মী মধযম ে�রীে �াথর ে�া কোত িাই। আমাে সংগঠিরক 

কাযর্ামে উপে একি শি�শালী অিভ�তা োয়াছ। আিম আমে কিমউিরিে �ায়া্রীয়তাে কথা সবরাাে 

গর েদই। এক্র কাউি�ল সদসয িহাসাব কা্ কোে সময় আিম ল� ল� ডলাে �ুল সমুাহে সাুযাগ বৃি�ে 

্রয, ো�াসমুহ, েখলাে মাঠ, পাঠাগাে এবং সাং�ৃিতক �িত�ার সমুাহে উ�য়ারে ্রয অ র্ র কিে।  অথর্রিতক 

উ�য়র কিমিে সভাপিত িহাসাব আিম দঢ়ৃভাাব রীিতমালা েহর কিে এবং �ম্ীবী ও মধযম ে�রীে �থরে�া 

কিে। দইু করযাে এক্র মাতা িহাসাব আিম ্াির েয আমাাদে স�াারোই আমাাদে ভিবষয্ এবং অবশযই 

আমাদে তাাদঁে সাফলয লাাভে ্রয �ায়া্রীয় সে�াম অবশযই �দার কোত হাব। আিম দঢ়ৃ ভাাব �িত�াব� 

যা এক্র িপতা-মাতা অিভভাবক এবং গণ কমরিােী িহাসাব আমাাদে ছা�-ছা�ীাদোক খুবই উ�ত মাারে 

িশ�া �দার কোত হাব। আিম অ�া� পিে�ম কােিছ আমাাদে িশশাদে ধাাপ ধাাপ �ায়া্রীয় পিেিয়রা তহিবল 

পরু:�াে কো এবং �ুল িবকর কাযর্ামে অারক �ায়া্রীয়তা োয়াছ। রাগিেক অিধকাে সংে�াণ আমাে 

অবশয একি বিল� েরতৃ�ারীয় ক� োয়াছ। যখর ��ািবত বাা্ট কতর ারে ��াব কো হয় তখর রাগিেক 

সাুযাগ সিুবধাে একি িবষয় ভযংকে ভাাব কতর ারে ঝঁুিকাত পাড়। আিম বয়� রাগিেকাদে পিেপরুর েসবাে 

িরিমাত �ায়া্রীয় তহিবল সংোহে িবয়ায় সংোম কােিছ। েসই সাাথ খাদয সেবোহ কাযর্ম এবং সিুবধা ও 

উপয�ুতাে ে�া� সহায়তা কো �ভৃিত। একি বৃহতে কমর োয়াছে যা অিধকতে সম�য় কোত হাব এবং এই 

কােণ আমাে পা� পরু:িরবরািারে িরিমাত িরবরািার অংশেহর কো। আিম ২৯তম কাউি�ালে �ায়া্রীয় 

কাযর্ম স�� কোে ্রয একটারা েি�া িালাইয়া যাইব এবং রগেীিাক �িতিদর উ�য়ারে েি�া কোবা। 

আপরাাক সিুবধা �দার এবং স�ার্রক কা্ কোে সাুযাগ েদয়াে ্রয আিম আপরাাক ধরযবাদ ্ারাই, এবং 

আ�া ও িব��তাে সিহত পরুোয় বিলাত িাই বযালট বা� আপরাে েভাটি আমাাক িদাবর। আপরাাদোক 

ধরযবাদ।   

�াথ� কতৃর ক �াদয় তথয অরুবাদ কাে মুি�ত।  কযাা�ইর ফাইরযা� ে�াোম অংশেহণ কোছর। 


