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আমার িপতামাতা েপােটর া িরেকা েথেক িনউ ইয়েকর  আেসন। কারণ তারা আমােদর মহান িসির �িত�ায় িব�াস 

করেতন। িক� আজ আমােদর অেনেকর নযায় িনউ ইয়কর  অিতির� বযয় বহল িহেসেব পিরিচত হে�। আমােদর 

যবু বয়সী েলাকেদরেক এখনও পযর্ েতমন েকান িশ�া েদয়া হে�না যা তােদর সাফলয লােভর জনয এবং এরপ 

নব আিব�ােরর েকান �কার েক� নাই এবং এইরপ েকান �কার আকষরণ েনই  েয চাকরী আসেব, এক সময় যা 

িছল। আিম েময়র িহেসেব �িত�ি�তা করিছ েয িনউ ইয়কর বাসীর পাঁচি এলাকার মেধয �কার �িত�া িফিরেয় 

আনার জনয। আিম �িত�ি�তা কিরেতিছ এই ন্রীিেক আপনার ন্রীেত পিরনত করা জনয। আমােদরেক 

�ত� �াধীন েনতার �েয়াজন যা রাজৈনিতক দলগিল �ারা িনয়�ন করা যায় না এবং কিতপয় �াথর আমােদর 

সকলেক �িতেরাধ করেব এবং িনউ ইয়কর েক বসবােসর জনয, কােজর জনয এবং একি পিরবার উিয়া আসার 

জনয অেপ�াকৃত উতম জায়্া িহেসেব িবেবিচত হেব।আিম যথা�েম একজন িশ�ক, িসি কাউি�ল েম�র বেরা 

ে�িসেড�, ওবামা ে�িসেডে�র অধীেন েহায়াইট হাউেসর একজন কমরচারী এবং একজন �ু� বযবসায়ী। আমার 

অিভ�তা আমােক েদখায় েয সরকার অেপ�াকৃত ভাল িকছু করেত পাের। এত সাধারণ অনুভূিত বযবহার করা 

েযেত পাের িদক িনেদর শনা িহেসেব এবং এটা অিধকতর নব আিব�ারমূলক এবং কাযরকরী হয়।   

আমােদর িনউ ইয়কর —আপনার িসি—একি জায়্া িহেসেব েযখােন িপতামাতা এবং ছা�ছা�ীরা যােদর হােত 

ইউিনয়েনর েনতৃবৃে�র েচেয় অেনক �মতা থােক। ইহা একি জায়্া যা বযবসা বৃি�েত সহায়তা কের রা�া 

অবেরাধ কের তােদর সাফেলযর পেথর বযাাাত াটােনার েচেয় উ� কেরর আকাের, িফ এর আকাের এবং 

জিরমানার আকাের। িনউ ইয়কর  হল িনরাপদ িনউ ইয়কর  েযখােন পিুলেশর হাটা এবং পনু:রায় িপটােনা এবং 

েযখােন একি শি�শালী স�কর  রেয়েছ আমােদর েনইবাহডেদর মেধয। এটা একি �ু� �কৃিতর ন্রী একি 

একশ শতেকর ন্রী েযখােন �যিু� বযবহার আমােদর জীবন যা�ােক সহজতর কের তুেলেছ এবং এটা একি 

ন্রী যা কর পিরেশােধর ন্রী। আিম �িত�া করিছ েয আমােদর কেঠার পির�মী পিরবারগেলার জনয েকান 

�কার কর বৃি� করা হেব না। আিম েময়র পেদ �িত�ি�তা করিছ। কারণ আিম িব�াস কির একি িনউইয়কর  এ 

েযখােন আপনার সীিমত সামথরয �কােশ সহায়তা করেব এবং এটা একি ন্রী েযখােন উ�ত জীবেনর �িত�া 

রাখা যায় েযমন আমার িপতা—মাতা কেরিছল কেঠান পির�েমর মাধযেম এরপ পাওয়ার জেনয যা সকেলর জনয 

ধের রাকা যায়। আপনারা �মতাবান। এই েভােট আপনােদর ক��র �েয়াজন। আিম আপনােদর েময়র হেত চাই 

এবং আিম আপনােদর সমথরন—এবং আপনােদর েভাটি চাই।    

�াথ� কতৃর ক �েদয় তথয অনুবাদ কের মুি�ত।  কযাে�ইন ফাইনযা� ে�া�াম অংশ�হণ করেছ না। 


