
বয্ালটের পর্সত্াবসমহূ 
 

পর্শন্ # 1: পর্চারের অরথ্ায়ন 

এই প্রস্তাবটি সিটির নির্বাচিত দপ্তরের কোনো প্রার্থী কোনো চাাঁদাদাতার থেকে 

যে পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করতে পারেন তা কমাতে সিটি চার্টারের (City Charter) সংশোধন 

করবে। এটি সিটির সরকারি অর্থায়ন কার্যক্রমে যে প্রার্থী অংশগ্রহণ করছেন তার দ্বারা 

গ্রহণ করা চাাঁদার পরিমাণের একটি অংশের সমতুল্য করার জন্য সরকারি অর্থায়নের 

পরিমাণকেও বৃদ্ধি করবে।  

এছাড়াও, এই প্রস্তাবটি নির্বাচনের বছরে যে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরা অরথ্ায়নের 

প্রয়োজন দেখাতে পারবেন তাদের কাছে সমতুল্য সরকারি অর্থায়ন আরও আগে থেকে 

উপলব্ধ করবে। এটি মেয়র (Mayor), কম্পট্রোলার (Comptroller) বা পাবলিক 

অ্যাডভোকেট (Public Advocate) পদপ্রার্থীদের সমতুল্য সরকারি অর্থায়নের যোগ্য 

হতে আবশ্যক প্রয়োজনীয়তাগুলিকেও আরও সহজ করবে। 

এই সংশোধনীগুলি সেইসব অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের জন্য প্রযোজ্য হবে যারা 

2021 সালের প্রাথমিক নিরব্াচন থেকে শুরু করে তাদের প্রচারের জন্য এই প্রযোজ্য 
সংশোধনগুলি বেছে নেবেন এবং তারপর সেগুলি 2022 সাল থেকে শুরু করে সকল প্রার্থীর 

উপরেই প্রযোজ্য হবে। 

এই প্রস্তাব কি গৃহীত হবে? 

 

পর্শন্ # 2: নাগরিক অংশগর্হণ কমিশন 

এই প্রস্তাবটি এগুলির জন্য সিটি চার্টারকে সংশোধন করবে: 

একটি নাগরিক অংশগ্রহণ কমিশন (Civic Engagement Commission) তৈরি করা 

যা 1 জুলাই, 2020-তে শুরু করে সিটি অর্থবর্ষ (City Fiscal Year) এর মধ্যে, সিটির 

বাসিন্দাদের তাদের কমিউনিটির মধ্যে প্রকল্পের সুপারিশ করার দ্বারা অংশগ্রহণে উৎসাহ 

দিতে মেয়রের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সিটিব্যাপী অংশগ্রহণমূলক বাজেট প্রস্তুতকরণ 

কার্যক্রমকে রূপায়িত করবে;  

নাগরিক অংশগ্রহণের প্রয়াসগুলি সমর্থন করতে ও উৎসাহ দিতে কমিউনিটি 
ভিত্তিক সংস্থাগুলি ও নাগরিক নেতাদের সাথে, ও সেইসঙ্গে সিটির অন্যান্য সংস্থাগুলির 

সাথে কমিশনকে সহযোগ গড়ে তোলার আদেশ দেওয়া;  



কমিশনকে সিটির ভোটদান কেন্দ্রগুলিতে দোভাষীর ব্যবস্থা করার জন্য একটি 

কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করার আদেশ দেওয়া, যা 2020 সালের সাধারণ নির্বাচনে রূপায়ন করা 

হবে;  

মেয়রকে সিটির কিছু নির্দিষ্ট সংস্থার প্রাসঙ্গিক ক্ষমতা ও দায়িত্ব কমিশনকে 

অর্পণ করার অনুমতি দেওয়া;  

নাগরিক অংশগ্রহণ কমিশনে যে 15 জন সদস্য থাকবেন, যার মধ্যে 8 জন মেয়র 

দ্বারা, 2 জন সিটি কাউন্সিল(City Council) এর স্পীকার দ্বারা এবং 1 জন করে প্রতিটি 

বরো প্রেসিডেন্টের দ্বারা নিযুক্ত হবেন, তার ব্যবস্থা করা; এবং 

মেয়র নিযুক্ত সদস্যদের একজনের কমিশনের প্রধান(Commission Chair) হওয়া 

এবং প্রধানের দ্বারা কমিশনের কর্মীদের নিয়োগ করা ও পরিচালনা করার ব্যবস্থা করা। 

এই প্রস্তাব কি গৃহীত হবে? 

 

পর্শন্ #3: কমিউনিটি বোরড্ 

এই প্রস্তাবটি এগুলির জন্য সিটি চার্টারকে সংশোধন করবে: 

নতুন মেয়াদের সীমা ব্যবস্থায় প্রাথমিক অবস্থান্তরের জন্য কিছু নির্দিষ্ট 

ব্যতিক্রম ছাড়া কমিউনিটি বোর্ডের সদস্যদের জন্য সর্বোচ্চ চারটি পর পর দুবছরের 

পূর্ণ মেয়াদের মেয়াদ সীমা আরোপ করা; 

কমিউনিটি বোর্ডে নিয়োগের ক্ষেত্রে বর ো প্রেসিডেন্টদের বৈচিত্র্যপূর্ণ পটভূমির 

থেকে আসা ব্যক্তিদের খোাঁজ করার আদেশ দেওয়া; এছাড়াও প্রস্তাবটি এই নিয়োগগুলি 

সংক্রান্ত নতুন আবেদন ও রিপোর্ট করার প্রয়োজনীয়তাসমূহ যোগ করবে; এবং 

যদি প্রশ্ন 2, “নাগরিক অংশগ্রহণ কমিশন,” অনুমোদিত হয়, তাহলে প্রস্তাবিত 

নাগরিক অংশগ্রহণ কমিশনকে কমিউনিটি বোর্ডগুলিকে জমির ব্যবহার ও অন্যান্য 

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংস্থান, সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের আদেশ দেয়।   

এই প্রস্তাব কি গৃহীত হবে? 
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