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হয্ােল: আমার নাম Letitia James — জনগন আমােক Tish ডােক — এবং িনউইয়কর িসিটে পরবত� পাবিলক
এডেভােকট পেদর জনয আিম একজন �াথ�। সরকারী চাকুরীে আমার জীবন একটা গভীর আসি�র িশকড়
েগেড়েছ। জন�িতর�ক িহসােব িনউইয়েকর্ মধয্িব ে�ণী ও কমর ্িজব পিরবারেদর পে� এিস�য্া এটন�
েজনােরল ও বতর্মা িসি কাউি�ল েম�র এর ভূিমকায় সং�াম করার জনয। আিম শি�শালী �াথর ্সমূেহ
িবপরীেত অব�ান িনেয় �িতিদন িনউইয়কর্া গনেক তােদর আওয়াজ শনে হেব তা িনি�ত কেরিছ। েসফ
হাউিজং এ� পাশ হওয়ার পেথ আমার পিরচালনায় আিম গিবতর। এটা সারা শহেরর এপাটর্েম ইউিনট সমূহ
অপিরহাযর েমরামত িনি�ত কের। আিম শি�শালী উ�য়নকারী ও ধনশালী েযৗন �াথর ্সমূেহ মুেখামুখী
দাঁিড়েয়িছম, দাবী কেরিছ �ানীয় কিমউিনিটগ একটা নয্ায অিধকার পােব, িদেত হেব তােদরেক তা। আিম
িসি টাইম দূিনর ্তীেকেলংকার সংি�� অপচয় ও জাল জািলয়াতী উে�ািচত কেরিছ যা টয্� দাতােদরেক শত শত
িমিলয়ন ডলার �িত কেরেছ। পাবিলক এডেভােটকরে আিম জািন েয েকান বয্াি�ে েময়র েথেক �াধীন
থাকেত হেব েস েযই েময়র েহাক না েকন। আমার একটা পরীি�ত েসাজাপে�র েরকডর রেয়েছ �শাসিনক
ূ ী, আমােদর স�ানেদরেক মানস�� িশ�া �দান
িবষয়াবলীর উপের েযমন বয়� েক� বসােনা, �ু ল েশেষর কমর সচ
এবং েনইবারহে অবি�ত দমকল সং�াসমূহ ব�করণ �িতহত করা। আপনােদর পাবিলক এডেভােকটরে আিম
অিফসটােক আপনােদর কােছ িনেয় েযেত চাই কারণ আিম েতা এখােন রেয়িছ আপনােদর সােথ আপনােদর জনয
কাজ করেত। আমার একটা �� আর আর একটা পিরক�না আেছ জনগেনর �মতায়ন আেন এবং আমােদর
িসিট সামেন দ�ায়মান সমসয্ািদ সমাধােন তােদরেক স�ী কের েনয়। আিম িবনীত শ েথেক এিসিছ। আমার
িপতামাতা �� মুরীভু� িছেলন এবং এ বয্াপারট আমােক উদ্ধ্ ভ কেরিছল েনতা হওয়ার জনয েয
কমর ্িজবীগেন জনয সং�াম করেত পাের। আিম পাবিলক এডেভােকট অিফেস অ�সারমান িনতীমালায় আনেত
চাই ঐ একই আসি� যা আমার সরকারী চাকুর জীবেন এবং িসি কাউি�েল �দিশর ্ কেরিছ। িনঊইয়কর িসিট
পরবত� পাবিলক এডেভােকট িহেসেব আপনােদর জনয আিম আমার সং�াম অবয্াহ রাখেত চাই। আর আিম
পাির েসে��র ১০ তািরেখ শধুম আপনােরদর সাহাযয্পু হেয়। মেন রখেবন, Letitia James, িনউইয়কর িসিট
জনয েডেমা�াট পাবিলক এডেভােকট।
�াথ� কতৃর ্ �েদয় তথয অনুবাদ কের মুি�ত। কয্াে�ই ফাইনয্া ে�া�াম অংশ�হণ করেছন।

