
েময়র 

েজােসফ েজ. েলাটা (Joseph J. Lhota) (R, C, SF, T2H) 

হাই! আিম Joe Lhota এবং আিম পরবত� েময়র হওয়ার জনয �িত�ি�তা করিছ। আিম �ংে� জ� �হন কির অ� 

বয়� িপতা মাতার ঘের। আমার িপতা  NYC-এর একজন পিুলশ িছেলন। তাহার িপতা NYC-এর একজন 

অি�িনবরাপক এবং আমার মাতার িপতা িছেলন িসির একজন েটি�চালক। �থম েথেক িনউ ইয়কর  িসির 

ঘটনাবলী আমার রে�র সিহত িমি�ত। আমার পিরবাের আিমই �থম িযিন কেলেজ েগেছন। �াতক িড�ী লাভ 

করার পর আিম িনউ ইয়েকর  িফের আিস এবং িবগত পঁিচশ বছর বযাপী আমার পিরবার এবং আিম �কলীেন বাস 

কেরিছ। আিম ওয়াল �ীেট আমার েপশাগত জীবন শ কির তখন চাকরীর �চুর সেুযাগ িছল এবং িড 

জিুলয়ািনর �শাসেনর বােজট পিরচালক ও উপ-েময়র িহসােব উভয় ে�ে�। িনউ ইয়কর  নগরীর জনয তখন িছল 

একি বযিততমী সময় কাল –পিরবতর েনর একি যগু। আপনােদর অেনেক এখন মেন করেত পােরন এবং অেনেক 

পােরন না। িক� েসই সময় নগরীিেক বলা হেতা বযব�াপনা এবং  �শাসন অস�ব একি নগর িহেসেব। 

আমােদর সড়ক পথগিল সবরদা স�াসী অপরােধ ভরপরু থাকেতা এবং সবর� অথর্নিতক িবশংৃখলা েলেগ থাকেতা, 

িসির বািস�ারা অনয েকাথাও অেপ�াকৃত উ�ত জীবন মােনর আশা করেতা। িক� সিক েনতৃ� এবং সিক 

নীিতমালার �ারা এগেলার পিরবতর ন শ হয়। অপরাধ �বনতা �রনীয় ভােব কেম আেস। বযবসা-বািনজয 

উ�ল হেয় উেঠ এবং িসিি পনু:জে�র অিভ�তা লাভ কের। বতর মােন আমরা আেমিরকায় িনরাপদ বহৃৎ 

নগরীেত বাস কির। েলাকজন নগরীর অংশ িবেশেষ  বাস কেরেছ যা তারা পেুবর কখেনা পাের নাই এবং ৈজব 

�যিু� েথেক উ� �যিু�র নতুন িশ� ৈতরী করিছ। আমরা আমােদর �ুল প�িতেত অবশয সং�ার সাধেনর কাজ 

আর� কেরিছ। িক� আমােদর অ�গিত ভ�রু এবং সংশেয়র মেধয যা ভুল প�িত অবল�ন করেল িহেতিবপরীত 

হেত পাের, যা িনভর র কের আমােদর নতুন েময়েরর কাযরতেমর উপর। িনউ ইয়কর  িসি �শাসন $৭০ িবিলয়ন 

�িত�ান �ারা েবি�ত েযখােন ৩০০,০০০ জন কমররত আেছ। আিম িব�াস কির েয আমােদর পরবত� েময়র 

অবশযই সরকারী ও েবসরকারী উভয়ে�ে�র অিভ�তা স�� হেবন যা �ারা বহৃতর �শাসন, জিল �িত�ান এবং 

এই িসিেক �াক-উ�য়ন িসি হেত েনতৃ� িদেবন, ৫ি বেরার েকৗশল। আিম িকছু উ�ল এবং গিবরত মুহেতর  িনউ 

ইয়কর বাসীেদর েসবা কেরিছ আমােদর এবং অবশয আমােদর বৃহতর চযােলেের সময়। আিম িব�াস কির েয 

আমােদর উতম িদন গিল এখনও সামেন পেড় আেছ। স�ি�ত ভােব আমােদর িসিেক সামেন এিগেয় িনেত হেব। 

আিম আশা কির িনবরাচেনর সময় আপনারা েভাট িদেয় আমার কথার �িতফলন ঘটােবন। ধনযবাদ।  

�াথ� কতৃর ক �েদয় তথয অনুবাদ কের মুি�ত।  কযাে�ইন ফাইনযাা ে�া�াম অংশ�হণ করেছন। 


