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13 ফেব্রুয়ারি, 2018 তারিখে তার স্টেট অব দা সিটি বক্তৃতায় (State of the City Address) মেয়র বিল ডি 

ব্লাসিও (Bill de Blasio) তার একটি চার্টার রিভিশন কমিশন নিয়োগ করার অভিপ্রায় ঘোষণা করেন। মেয়রের 

দ্বারা নিযুক্ত 15 জন সদস্য নিয়ে গঠিত এই কমিশন এর হাতে সম্ভাব্য সংশোধনের এলাকাগুলি চিহ্নিত করতে 

সমগ্র নিউ ইয়র্ক সিটি চার্টার (New York City Charter) এর পর্যালোচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। 

সকল নিউ ইয়র্কবাসীর এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়া নিশ্চিত করতে কমিশন একটি বিবিধ ও সক্রিয় 

জনসংযোগ ও অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করেছে ও করতে থাকবে। আজ পর্যন্ত কমিশন পাাঁচটি সাধারণ 

শুনানির আয়োজন করেছে যেখানে কমিশন নিউ ইয়র্কবাসীদের থেকে চার্টারের কীরূপ সংশোধন ও উন্নতি করা যায় 

তৎসম্পর্কিত বক্তব্য শুনেছে। জনগণ ডাকযোগে, ইমেল মারফৎ, সামাজিক মাধ্যমে ও কমিশনের ওয়েবসাইটে সহ 

বিভিন্ন প্রকারের মতামত জানিয়ে লিখিত সাক্ষ্য প্রদান করে কমিশনের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছে। কমিশন চারটি 

ইস্যু ফোরাম (Issue Forums)-এরও আয়োজন করেছিল যেখানে তারা বিশেষজ্ঞ ও পেশাদারদের বক্তব্য শোনে 

এবং জনগণের মধ্যে বিভিন্ন পরিসরের কণ্ঠস্বর ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে বিভিন্ন 

সম্প্রদায়ভিত্তিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করে। 

কমিশনের জন-অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ার ফলে জনগণের, উত্তম সরকারি গোষ্ঠীগুলির, আইনজীবীদের, বিশেষজ্ঞদের, 

পেশাদারদের, নির্বাচিত আধিকারিকদের এবং সিটির সংস্থাগুলির সদস্যদের থেকে এক বিস্তৃত পরিসরের মন্তব্য ও 

প্রস্তাবের জোগান এসেছে। কমিশনের প্রাপ্ত প্রতিটি মন্তব্য কর্মীদের দ্বারা যত্ন সহকারে পর্যালোচনা ও 

বিবেচনা করা হয়েছে। আজ পর্যন্ত প্রাপ্ত মন্তব্যগুলির বেশিরভাগই পাাঁচটি বিস্তৃত নীতির ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে: 

  প্রচারের অর্থায়ন 

  নিউ ইয়র্ক সিটিতে পৌর নির্বাচন 

  নাগরিক নিযুক্ততা 

  কমিউনিটি বোর্ড 

  ডিস্ট্রিক্টিং প্রক্রিয়া 

রিপোর্টে পাাঁচটি বিস্তৃত নীতির ক্ষেত্রের প্রতিটিতে জনগণের সাক্ষ্যের ও সেইসঙ্গে কমিশনের পরবর্তী 

পদক্ষেপের জন্য কর্মীদের সুপারশগুলি সহ কর্মীদের দ্বারা প্রাসঙ্গিক প্রস্তাবগুলির প্রাথমিক পর্যালোচনা ও 

বিশ্লেষণের ফলাফলের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কমিশনের কাজকে এই উপায়ে নিবদ্ধ করার দ্বারা এই রিপোর্টের 

লক্ষ্য হল পরবর্তী জন-সংলাপ সৃষ্টি করা ও অবহিত করা এবং জনগণের বিবেচনার জন্য ব্যালট প্রশ্ন সূত্রবদ্ধ 

করতে কমিশনকে সহায়তা করা। রিপোর্টে উপস্থাপিত কর্মীদের সুপারিশগুলি প্রাথমিক পর্যায়ের এবং এর উদ্দেশ্য 

অন্যান্য নীতির ক্ষেত্রগুলিতে মন্তব্য বা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে কমিশনের বিবেচনাকে সীমায়িত করা নয় অথবা 

অন্যথায় কমিশনের কাজকে সীমায়িত করা নয়। 

কমিশন সিটির সংস্থাগুলির থেকেও বিভিন্ন ধরণের মন্তব্য পেয়েছে। রিপোর্টটিতে সংস্থার বাছাই করা 

প্রস্তাবগুলির সারসংক্ষেপ করা হয় এবং সুপারিশ করা হয়, যেন কমিশন সেগুলিকে আরও ভালোভাবে অধ্যয়ন করে। 

পরিশেষে, কমিশন এমন সব মন্তব্য ও প্রস্তাব পেয়েছে তাতে অন্যান্য বিষয়ের এক বিস্তৃত পরিসরও উঠে এসেছে, 

যার মধ্যে পড়ে জন-সুরক্ষা ও জমির ব্যবহার, যেগুলি এই রিপোর্টে কমিশনের দ্বারা পরবর্তীতে বিবেচনার জন্য 

সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসমূহ পেশ না করেই তুলে ধরা হয়েছে।
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প্রস্তাবিত মনোযোগ দেওয়ার কষ্েত্রগলুি 

পর্চারের অরথ্ায়ন  

কমিশন সিটির প্রচার অর্থায়ন ব্যবস্থাকে উদ্দেশ্য করে অনেক মতামত পেয়েছে যা মেয়র, সরকারি আইনজীবী, 

হিসাব নিয়ামক (Comptroller), বরো প্রেসিডেন্ট ও সিটি কাউন্সিলের প্রার্থীদের উপর অবদানের সীমা ও 

অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা আরোপ করে। এই ব্যবস্থা সেই প্রার্থীদেরকেও সরকারি অর্থ প্রদান করে যারা 

স্বেচ্ছায় সিটির কার্যক্রমে অংশ নেন এবং অতিরিক্ত সীমাবদ্ধতা ও দায় গ্রহণে সম্মত হন। 

জনগণের মধ্যে থেকে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ, আইনজীবী ও সদস্যরা নিউ ইয়র্ক সিটি'র প্রচার অর্থায়ন ব্যবস্থাকে 

অনুকরণযোগ্য সফল মডেল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তৎসত্ত্বেও, মতামত প্রদানকারী চলতে থাকা দুর্নীতি এবং 

সেই দুর্নীতি দেখা দেওয়া সম্পর্কে গুরুতর চিন্তা ব্যক্ত করেছেন এবং এরকম দুর্নীতি ও তা দেখা দেওয়ার সঙ্গে 

লড়াই করতে সিটির প্রচার অর্থায়ন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার অসংখ্য উপায়ের প্রস্তাব রেখেছেন। 

করম্ীরা সুপারিশ করেছেন যে কমিশন যেন পর্চার অরথ্ায়নের সেই মলূ উপাদানগলুির নিরদ্িষট্ কয়েকটির সংসক্ারের 

উপর মনোযোগ দেন যেগলুি বিশেষজঞ্, নিরব্াচিত আধিকারিক ও জনগণের সদস্যদের দব্ারা পর্ায়শই মনত্ব্যের 

বিষয় হয়ে দাাঁড়িয়েছে: অবদানের সীমা, সরকারি সমতলুয্তার সতূর্ ও সমতলুয্ তহবিলের ঊরধ্ব্সীমা। করম্ীরা সুপারিশ 

করেছেন যে কমিশন যেন এই কষ্েতর্গলুিতে জনগণ ও বিশেষজঞ্দের থেকে অতিরিকত্ নিবেশের আবেদন জানায় এবং 

অবদান সীমা কমানোর, সরকারি অরথ্ায়নকে শকত্িশালী করার এবং সরকারি অরথ্ের সমতলুয্ তহবিলের ঊরধ্ব্সীমা 

বাড়ানোর একটি পর্সত্াব তৈরি করাকে জোরালোভাবে বিবেচনা করে।.  

 

নিউ ইয়রক্ সিটিতে পৌর নিরব্াচন  

জনগণের সদস্য, বিশেষজ্ঞ, নির্বাচিত আধিকারিক ও আইনজীবীরা সিটির নির্বাচন প্রশাসনের কীভাবে উন্নতি কর 

যায় সেসম্পর্কে বিস্তারিত সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং অসংখ্য লিখিত মন্তব্য জমা দিয়েছেন। এদের সিংহভাগ প্রায়শই 

যে চিন্তা উত্থাপন করেছেন তা হল ভোটারদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা। 

ভোটারদের কম অংশগ্রহণের মোকাবিলা করার প্রস্তাবগুলি সাধারণভাবে তিনটি শ্রেণীতে পড়ে। প্রথমতঃ, কেউ 

কেউ নির্বাচন প্রশাসনের আধুনিকীকরণের প্রস্তাব পেশ করেন, যেমন ভোটারদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া ও দ্রুত 

ভোট দেওয়া অবলম্বনের প্রস্তাবগুলি। দ্বিতীয়তঃ, কেউ কেউ ভোটারদের যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তাসমূহের 

সরাসরি পরিবর্তনের মাধ্যমে অথবা বর্ধিত ভোটার সহায়তার মাধ্যমে অভিবাসী ও অন্যান্য দুর্বল জনতার 

সম্মুখীন হওয়া ভোট দেওয়ার বাস্তব বাধাগুলি দূর করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভোট দেওয়ার প্রবেশযোগ্যতা 

বাড়ানোর পক্ষে সওয়াল করেন। তৃতীয়তঃ, ভোটারদের মধ্যে অংশগ্রহণের অভাবের সমাধান করতে অনেকে যোগ্য 

New York-বাসীদের ভোট দিতে উৎসাহিত করতে ভোটারদের পছন্দগুলি আরও ভালোভাবে ধরতে পছন্দের ক্রমে 

ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা সহ একাধিক প্রস্তাব পেশ করেন। 

যদিও কর্মীরা সুপারিশ করেছেন যে কমিশন যেন এই শ্রেণীগুলির প্রতিটিতে আরও বেশি করে মন্তব্য ও প্রস্তাবের 

আবেদন করেন, তবে আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই ক্ষেত্রের ব্যবস্থাগুলির জন্য বিভিন্ন উপাদান যত্ন সহকারে 

বিবেচনা করার প্রয়োজন। সিটিতে নির্বাচন যেভাবে পরিচালিত হয় তার বিবরণের অনেকটাই স্টেটের আইনে এবং 

কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্টেটের সংবিধানে পাওয়া যায় বলে পৌর নির্বাচনের সংস্কার করার ফলে স্টেটের ও 
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স্থানীয় নির্বাচনের দ্বিখণ্ডিত ব্যবস্থা তৈরি হতে পারে, যা সম্ভাব্য প্রয়োগগত ও আইনগত চিন্তা উত্থাপিত 

করবে।  

কর্মীরা সুপারিশ করেছেন যে কমিশন যেন সেই প্রস্তাবিত সংস্কারগুলির দিকে মনোযোগ দেয় যেগুলি: 

  সিটি-নির্দিষ্ট নির্বাচন ব্যবস্থার উপাদানগুলির মোকাবিলা করবে, যেমন, স্থানীয় প্রাইমারিগুলিতে এবং 

বিশেষ করে শহর জুড়ে থাকা দপ্তরগুলির প্রাইমারিগুলির জন্য পছন্দের ক্রমে ভোট দেওয়ার সম্ভাব্য 

ব্যবহার; এবং  

  New York-বাসীদের চিহ্নিত চাহিদাগুলিতে সাড়া দেবে, যেমন, ভাষা সহায়তা পরিষেবাগুলিকে শক্তিশালী ও 

সম্প্রসারিত করা। 

একইসঙগ্ে, করম্ীরা সপুারিশ করেছেন যে কমিশন যেন সিটির চারট্ার সংশোধন পর্কর্িয়ার মাধ্যমে করার বদলে 

অন্যানয্ পদধ্তিতে সট্েট সত্রে ভোটারদের অংশগর্হণ আরও বাড়াতে পারা যায় কিনা তার জন্য আরও পর্শ্ন নিবেশের 

আবেদন রাখে। ভোটারদের কম অংশ নেওয়াকে আরও ভালোভাবে মোকাবিলা করতে করম্ীরা সুপারিশ করেছেন যে 

কমিশন যেন নাগরিক অংশগর্হণকে উনন্ীত করে এমন সংসক্ারের কথা বিবেচনা করে, যা রিপোরট্ের পরবরত্ী অংশে 

আলোচনা করা হয়েছে।  

 

নাগরিক অংশগর্হণ  

কমিশনের প্রাপ্ত অনেক মন্তব্য সিটিতে নাগরিক অংশগ্রহণের অবস্থা এবং তাকে সম্প্রসারিত করার দ্বারা আমাদের 

স্থানীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে স্পষ্ট চিন্তা প্রতিফলিত করে। বর্তমানে সিটির বাসিন্দাদের অংশগ্রহণ উন্নীত করার 

অনেকগুলি ও বিভিন্ন প্রয়াস রয়েছে, কিন্তু মন্তব্যকারীরা স্থানীয় সরকারের কাজকর্মের ও সিটির জীবনধারণের 

মান উন্নত করতে সিটি যে যে উপায়ে এই প্রয়াসগুলির পরিপূরণ করতে ও তার সবচেয়ে বড়ো সম্পদ - তার জনগণ - 

তাকে আরও ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারে তার প্রস্তাব রেখেছেন। 

কমিশনের কাছে উপস্থাপিত থীম ও প্রস্তাবগুলির মধ্যে পড়ে সিটির বর্তমান প্রয়াসের সমন্বয় ও উন্নতির একটি 

মাধ্যম তৈরি করা; সিটির নাগরিক জীবনে নিয়মিত অংশগ্রহণের সুযোগগুলির ধারাবাহিকতা হিসেবে নাগরিক 

অংশগ্রহণের প্রচার করা; স্থানীয়, সম্প্রদায়ভিত্তিক ও সাংস্কৃতিকভাবে প্রাসঙ্গিক এমন অংশগ্রহণের প্রচার 

করা; এবং অংশগ্রহণের সুযোগ সম্পর্কে জনগণকে আরও ভালোভাবে অবহিত করা। 

করম্ীরা সপুারিশ করেছেন যে কমিশন যেন সিটির বাসিনদ্াদের অংশগর্হণের পর্চেষট্াগলুিকে শকত্িশালী করার উপায়গলুি 

আরও ভালোভাবে অধ্যয়ন করে, যার মধ্যে পড়ে এই উদদ্েশ্যে সনুিরদ্িষট্ দায়িতব্পর্াপত্ একটি নতনু সতত্া বা দপত্র 

পর্তিষঠ্া করা। করম্ীরা সুপারিশ করেছেন যে কমিশন যেন নিমন্লিখিত পর্শন্গলুির উপর আরও বেশি করে নিবেশের 

আবেদন জানায়: 

1. এই সতত্া বা দপত্র কীভাবে এই ক্ষেতর্ে সিটির বিদ্যমান পর্য়াসকে সহায়তা, পরিপরূণ বা সমনব্য় করবে, 

যার মধয্ে পড়ে সমপ্র্তি ঘোষিত DemocracyNYC উদ্যোগ; 

2. এই সতত্া বা দপত্র কীভাবে আইনগত ও পর্য়োগগত সীমাবদধ্তার মধয্ে কাজ করাকালীন 

অংশগর্হণমলূক বাজেট তৈরির সম্পর্সারণকে সহজতর করবে; 

3. এই সতত্া বা দপত্রের অবসথ্ান কোথায় হবে; এবং 

4. এই সতত্া বা দপত্রের একটি সব্াধীন, পকষ্পাতহীন বা অন্য কোনো কাঠামো থাকতে হবে কিনা। 
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কমিউনিটি বোরড্  

জনগণের সদস্যরা, বিশেষজ্ঞরা এবং নির্বাচিত আধিকারিকরা সিটির 59টি কমিউনিটি বোর্ডকে তারা যে 

সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধিত্ব করে তাদের আরও বেশি করে প্রতিফলিত করা এবং সেই আরও কার্যকরভাবে 

সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধিত্ব করার বিষয়ে জোরালো আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। যদিও কমিশন এই ক্ষেত্রের অনেক 

মন্তব্য পেয়েছে, তবে সবচেয়ে প্রায়শ যে চিন্তা ব্যক্ত করা হয়েছে তা হল, কমিউনিটি বোর্ডগুলির বিবিধতা 

জনসংখ্যা ও চিন্তাধারা, উভয় দিক থেকে অপ্রতুল; একটি দৃঢ় ও কেন্দ্রীয় নিয়োগ প্রক্রিয়ার অভাব; এবং এদের 

হাতে যথেষ্ট সম্পদ নেই। 

এই চিনত্াগলুিতে সাড়া দিয়ে করম্ীরা সপুারিশ করেছেন যে কমিশন যেন এগলুির পর্সত্াবগলুি বিবেচনা করে: 

1. বিবিধতা বৃদধ্ি করার পদধ্তি হিসেবে কমিউনিটি বোরড্ের সদসয্দের মেয়াদের উপর সীমা আরোপ করা; 

2. বিদয্মান নিয়োগ পর্কর্িয়াকে পর্মিত ও শকত্িশালী করা; 

3. কমিউনিটি বোরড্গলুিকে অতিরিকত্ সহায়তা ও সম্পদ পর্দান করা, বিশেষ করে নগর পরিকলপ্নার 

কষ্েতর্ে; 

4. কমিউনিটি বোরড্গলুির, তারা যে সমপ্র্দায়কে পরিষেবা দেয়, তার পর্তিনিধিতব্মলূক হওয়া নিশচ্িত 

করতে অন্যানয্ পদধ্তি গর্হণ করা।  

 

ডিসট্র্িকট্িং পর্ক্রিয়া  

প্রতি দশকের জনগণনার পর জনসংখ্যায় পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সিটি কাউন্সিলের ডিসট্রিক্টের 

সীমারেখাগুলি টানার জন্য মেয়র ও সিটি কাউন্সিলের একটি 15 জনসদস্যের ডিস্ট্রিক্টিং কমিশন নিয়োগ করা 

আবশ্যক। পরবর্তী ডিস্ট্রিক্টিং পরিকল্পনা 2023 সালে কার্যকর হবে এবং কমিশন যে প্রক্রিয়ায় ডিসট্রিক্টের 

সীমারেখাগুলি টানা হবে সেসম্পর্কে অনেক রকমের প্রস্তাব শুনেছে। 

জনগণের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন বৃহত্তর থীম উঠে এসেছে। কয়েকজন মন্তব্যকারী চিন্তা ব্যক্ত করেছেন 

যে সুপ্রিম কোর্ট বিচার বিভাগ (Department of Justice) এর প্রাক-ছাড়পত্র দেওয়া পদ্ধতি, যা কিছ ু

নির্দিষ্ট ডিসট্রিক্টে ভোট দেওয়ায় বদলের বঞ্চনামূলক অভিপ্রায় বা প্রভাব না থাকা নিশ্চিত করতে চায়, তাকে 

নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার পর ডিস্ট্রিক্টিং প্রক্রিয়াটি জাতিগত ও জনগোষ্ঠীগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলির 

ভোটদানের ক্ষমতাকে যোগ্য বিবেচনা প্রদান করে চলেছে। অন্যরা ডিস্ট্রিক্টিং কমিশনের স্বাধীনতার গুরুত্বের 

উপর জোর দেন এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বদলের প্রস্তাব রাখেন। শেষমেশ, মন্তব্যকারীরা 2020 এর আসন্ন 

জনগণনার সম্পূর্ণতা নিয়ে চিন্তা ব্যক্ত করেছেন। 

কর্মীরা স্বীকার করেন যে সিটির ডিস্ট্রিক্টিং প্রক্রিয়ার কোনোরকম বদল ঘটালে তার ফলে বিশেষজ্ঞ ও 

স্টেকহোল্ডারদের থেকে আরও নিবেশ নেওয়া সহ সংস্কারের মতো আইনগত, নীতিগত ও বাস্তবিক তাৎপর্যের 

যথাযথ পর্যালোচনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। তদতিরিক্ত, সিটির ডিস্ট্রিক্টিং এর সম্ভাব্য কোনো বদলের 

বিবেচনায় পৃথক পৃথক বদলগুলি সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে কীভাবে প্রভাবিত করবে তার একটি মূল্যায়নকেও 

অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কর্মীরা সুপারিশ করছেন যে কমিশন যেন এই গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল ক্ষেত্র সম্পর্কে 

জনগণকে আরও মন্তব্য ও প্রস্তাব দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়।  
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এই সবকিছু বিবেচনা করে করম্ীরা ডিসট্র্িকট্িং পর্কর্িয়ার তিনটি দিকের অধয্য়ন চালিয়ে যাওয়ার সুপারিশ করছেন: 

1. জাতিগত ও জনগোষঠ্ীগত ভোটদানের কষ্মতার উপর ডিসট্র্িকট্িং পর্কর্িয়ার পর্ভাবের মোকাবিলা 

করার পর্ণালীসমহূ, যেমন, সব্াধীন বিশেষজঞ্দের দব্ারা পর্সত্াবিত সীমারেখাগলুির একটি অতিরিকত্ 

পর্যালোচনা ও বিশল্েষণ পর্দান করা অথবা ভোটদানের অধিকার আইন (Voting Rights Act) ও 

আগেকার DOJ পর্াক-ছাড়পতর্ দেওয়ার পর্কর্িয়ার মলূে থাকা গরুতুব্পরূণ্ জননীতির লকষ্্যগলুি 

পর্তিফলিত করে এমন অনয্ পরিবরত্নসমহূ; 

2. ডিসট্র্িকট্িং কমিশনের সব্াধীনতা বৃদধ্ি করতে ও নিরব্াচিত আধিকারিকদের পর্ভাব কমাতে এর 

কাঠামোয় বদল নিয়ে আসা, যার মধয্ে পড়ে নিয়োগ পর্কর্িয়ায় সমভ্াবয্ বদলগলুি; এবং  

3. ডিসট্র্িকট্িং পর্কর্িয়ার উপর পরবরত্ী জনগণনায় কম করে গণনা করা নেতিবাচক পর্ভাব নিবারণের 

কৌশলগলুি।  

 


