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এডেভােকট পেদর জনয আিম একজন �াথ�। িরকারী চাকরীেে আমার জীবন একটা গভীর আিি�র িশকড় 

েগেড়েছ। জন�িের�ক িহিােব িনউইসেকর র মধযিবব ে�ণী ও কমরিজবী পিরবারেদর পে� এিি�যা� এটন� 

েজনােরল ও বের মান িিি কাউি�ল েম�র এর ভূিমকাস িং�াম করার জনয। আিম শি�শালী �াথরিমূেহর 

িবপরীেে অব�ান িনেস �িেিদন িনউইসকর ার গনেক োেদর আওসাজ শনেে হেব ো িনি�ে কেরিছ। েিফ 

হাউিজং এ� পাশ হওসার পেথ আমার পিরচালনাস আিম গিবের । এটা িারা শহেরর এপাটর েম� ইউিনট িমহূ 

অপিরহাযর েমরামে িনি�ে কের। আিম শি�শালী উ�সনকারী ও ধনশালী েযৗন �াথরিমূেহর মুেখামুখী 

দাঁিড়েসিছম, দাবী কেরিছ �ানীস কিমউিনিটিল একটা নযাযয অিধকার পােব, িদেে হেব োেদরেক ো। আিম 

িিি টাইম দিূনরেীেকেলংকারী িংি�� অপচস ও জাল জািলসােী উে�ািচে কেরিছ যা টযা� দাোেদরেক শে শে 

িমিলসন ডলার �িে কেরেছ। পাবিলক এডেভােটকরেপ আিম জািন েয েকান বযাি�েক েমসর েথেক �াধীন 

থাকেে হেব েি েযই েমসর েহাক না েকন। আমার একটা পরীি�ে েিাজাপে�র েরকডর  রেসেছ �শািিনক 

িবষসাবলীর উপের েযমন বস� েক� বিােনা, �ুল েশেষর কমরিচূী, আমােদর ি�ানেদরেক মানি�� িশ�া �দান 

এবং েনইবারহেড অবি�ে দমকল িং�ািমূহ ব�করণ �িেহে করা। আপনােদর পাবিলক এডেভােকটরেপ আিম 

অিফিটােক আপনােদর কােছ িনেস েযেে চাই কারণ আিম েো এখােন রেসিছ আপনােদর িােথ আপনােদর জনয 

কাজ করেে। আমার একটা �� আর আর একটা পিরক�না আেছ জনগেনর �মোসন আেন এবং আমােদর 

িিির িামেন দ�াসমান িমিযািদর িমাধােন োেদরেক ি�ী কের েনস। আিম িবনীে শর েথেক এিিিছ। আমার 

িপোমাো �� মুরীভু� িছেলন এবং এ বযাপারটা আমােক উদ্ভুভ কেরিছল েনো হওসার জনয েয 

কমরিজবীগেনর জনয িং�াম করেে পাের। আিম পাবিলক এডেভােকট অিফেি অ�িারমান িনেীমালাস আনেে 

চাই ঐ একই আিি� যা আমার িরকারী চাকরী জীবেন এবং িিি কাউি�েল �দিশরে কেরিছ। িনঊইসকর  িিির 

পরবে� পাবিলক এডেভােকট িহেিেব আপনােদর জনয আিম আমার িং�াম অবযাহে রাখেে চাই। আর আিম 

পাির েিে��র ১০ োিরেখ শধুমম আপনােরদর িাহাযযপ�ু হেস। মেন রখেবন, Letitia James, িনউইসকর  িিির 

জনয েডেমা�াট পাবিলক এডেভােকট।   

�াথ� কেৃর ক �েদস েথয অনুবাদ কের মুি�ে।  কযাে�ইন ফাইনযা� ে�া�াম অংশ�হণ করেছন। 


