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প্রশাসনিক সারসংক্ষেপ
13ই ফেব্রুয়ারি, 2018 তারিখে তাি ফটেট অব দ্য রিটি বক্তৃ তায় (State of the City Address) ফেয়ি রবল রি ব্ারিও 
(Bill de Blasio) তাি একটি চাট্াি রিরিশন করেশন রনখয়াগ কিাি অরিপ্ায় ফ�াষণা কখিন। 12ই এরপ্ল তারিখে, ফেয়ি 
ফিজাি এ. ফেিাখলি (Cesar A. Perales)-ফক প্ধান ও অন্য 14 জন রবরশষ্ট ও বহুেুেী প্রতিা িম্পন্ন করেশনাি রনখয়াগ 
কখিন যাখদি ফেশাদািী জীবনচরিত চূড়ান্ত রিখোখট্ি িূরেকায় (Introduction of the Final Report) ফদওয়া হখয়খে।

চাট্াি রিরিশন করেশনখক ফগাটা রনউ ইয়ক্ রিটি চাট্াি েয্াখলাচনাি, জনগখণি রনখবখশি আেন্ত্রণ এবং চাট্াখিি িংখশাধন 
বা েরিোজ্না কিখত তথ্য ও িুোরিশিেূখহি িূেখিো রদখয় একটি রিখোট্ জারি কিাি দারয়ত্ব ফদওয়া হখয়খে। এই দারয়খত্বি 
িখগে িাযুজ্য ফিখে করেশন োাচটি বখিা ব্যােী থাকা রবরিন্ন করেউরনটিি ফথখক আিা New York-বািীখদি এই গণ প্চাি 
ও রনযুরক্ প্ররিয়ায় অথ্বহিাখব অংশগ্রহখণি এক রবস্তৃ ত েরিিখিি িুখযাগ প্দান কিখত ফচখয়খে। রনউ ইয়ক্বািীিা হতাশ 
কখিনরন: তািা করেশখনি রবখবচনাি জন্য প্চুি েন্তব্য ও ধািনািেূহ প্দান কখিখেন। 

করেশন 19ফশ এরপ্ল তাি প্থে ববঠক কখি এবং েিবতীতী কাখল প্াথরেক েখব্ি জন শুনারনি আখয়াজন কখি ফযগুরল প্রতটি 
বখিাখত একটি কখি হখয়রেল। করেশনও ইখেল, কাগখজ ফলো রচঠি, ফটরলখোন, ফিাশ্যাল রেরিয়া চ্যাখনলগুরল ও রনখজি 
ওখয়বিাইট োিেৎ েন্তব্য ফেখতও শুিরু কখি--এবং িেগ্র প্ররিয়া জুখড় ফেখত থাখক। করেশখনি কেীতী িা রবরিন্ন িংগঠন, 
েক্ষিেথ্ন ও িিকারি ফগাষ্ঠীি, রিটি িংস্াগুরলি, রনব্ারচত আরধকারিকখদি এবং আখগি করেশখনি করেশনাি ও কেীতী -
িদি্যখদি প্রতরনরধখদি িখগে ফদো কখিখেন।

ফবরশিিাগ েন্তব্য োাচটি বতৃ হৎ নীরত ফক্ষখরেি েখধ্য েখড়: ফেৌি রনব্াচন, প্চাখিি অথ্ায়ন, নাগরিক অংশগ্রহণ, করেউরনটি 
ফবাি্িেূহ এবং রিস্ট্রিক্ং প্ররিয়া। েলতঃ, তাি 31ফশ ফে'ি ববঠখক করেশন একটি প্স্াব গ্রহণ কখি যাখত রনরদদিষ্ট রবষখয়ি 
উেি রবখশষজ্ঞখদি ও ফেশাদািখদি বক্ব্য ফশানাি জন্য কেীতী খদি ইিু্য ফোিাখেি েরিকল্পনা কিাি রনখদ্শ ফদওয়া হয়। 12ই জুন 
ফিাটদান ও রনব্াচখনি, 14ই জুন প্চাখিি অথ্ায়খনি, 19ফশ জুন করেউরনটি ফবাি্িেূহ ও জরেি ব্যবহাখিি এবং 21ফশ জুন 
নাগরিক অংশগ্রহণ ও রিস্টিক্ং এি উেি িেি্যাি ফোিােিেূহ আখয়ারজত হয়। 

করেশনািগণ ও কেীতী বতৃ ন্দ রনউ ইয়ক্বািীখদি কাখে তাখদি করেউরনটিখত ফেৌ ােখনাি অনুষ্াখনিও আখয়াজন কখিন। করেশন 
ফব রিখজ'ি থানায় (Bay Ridge’s P.S.) 264 জন রশক্ষাথীতী ি, জ্যাকিন হাইটি (Jackson Heights) এি কুইন্স 
লাইখব্রিখত (Queens Library) করেউরনটি িদি্যখদি, NYC ফিটাখিন্স অ্যালাখয়ন্স (NYC Veterans Alliance) ও 
FDNY আখেরিকান রলরজয়ন ফোটে 930 (FDNY American Legion Post 930)-এ আখয়ারজত একটি অনুষ্াখন প্ায় 
একশজন প্াক্ন বিরনখকি এবং GrowNYC’ি গ্র্যান্ড আরেদি প্াজা গ্রীনোখক্খট (Grand Army Plaza Greenmarket) 
জনগখণি িদি্যখদি বক্ব্য ফশাখন।

শুনারন, ফোিাে ও অনষু্াখনি এই প্াথরেক চখরিি েিবতীতী খত কেীতী িা 17ই জুলাই তারিখে 2018 এি কেীতী খদি প্াথরেক রিখোট্ 
(Preliminary Staff Report) প্কাশ কখি। এই রিখোখট্ করেশখনি তদন্ত কিা িেি্যাি এই ফক্ষরেগুরলখত ফজাি ফদওয়া  
হয়—প্চাখিি অথা্য়ন, ফেৌি রনব্াচন, নাগরিক অংশগ্রহণ, করেউরনটি ফবাি্িেূহ, রিস্ট্রিক্ং প্ররিয়া, এবং রিটি িংস্াগুরলি ফথখক 
েলূিাব ও প্স্াবিেহূ ও ফিইিখগে জনগখণি দ্ািা উত্ারেত রবষয়গুরলও ফযগুরলখক কেীতী িা িরবষ্যখত রবখবচনাি জন্য িংিরক্ষত 
িাো প্খয়াজন বখল িেুারিশ কখিন। জনগখণি কাখে রিখোট্ িংরিান্ত েন্তখব্যি আখবদন জানাখত োাচটি বখিাি প্রতটিখত একটি 
কখি আিও োাচটি শুনারনি একটি রিরিজ আখয়ারজত হয়। করেশনািগণ ও কেীতী বতৃ ন্দ 4,000 এিও ফবরশ ফ্াতাি উেরস্রতখত 
একটি ফটরল-টাউন হল-এ, একটি টুইটাি (Twitter) টাউন হল-এ, টে্যাখটন আইল্যাখন্ডি ফিন্ট জজ্ গ্রীনোখক্খট (St. George 
Greenmarket) একটি ফটরবখল জনগখণি এবং রনউ ইয়ক্ রিটিি গ্রীষ্মকালীন যুব রনযুরক্ কাযর্িে (Summer Youth 
Employment Program) এি একটি ফগালখটরবল আখলাচনায় রশক্ষাথীতী খদি বক্ব্যও খশাখনন। 
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তাি 14ই অগাখটেি ববঠখক, করেশন একটি রিদ্ান্ত গ্রহণ কখি যাখত কেীতী খদি প্চাখিি অথ্ায়ন, নাগরিক অংশগ্রহণ, করেউরনটি 
ফবাি্িেূহ ও িাষাি প্খবশখযাগ্যতাি েি েখনাখযাগ ফদয় এেন একটি চূড়ান্ত রিখোট্, ব্যালট প্শ্াবলী ও িংরক্ষপ্তিাি প্স্তুত 
কিাি এবং অরতরিক্ প্স্াবিেূখহি রবখবচনা কিখত িরবষ্যখতি ফকাখনা চাট্াি রিরিশন করেশন বা আইন-প্ণয়ন িংস্াখক 
িুোরিশ কিাি রনখদ্শ ফদওয়া হয়।

যত্ন িহকাখি ফিকখি্ি েয্াখলাচনা ও রবখবচনা কিাি েি করেশখনি প্স্ারবত ফয চাট্াি িংখশাধনীগুরলখক নখিম্বি 2018 
িাধািণ রনব্াচখন ফিাটািখদি কাখে তুখল ধিা হখব ফিগুরল রনম্নিূে। প্স্ারবত িংখশাধনীিেূখহি আিও রবশদ রববিণ ব্যালট 
প্শ্গুরলি িখগে আিা িংরক্ষপ্তিাখি ও চূড়ান্ত রিখোখট্ োওয়া যাখব।

প্রচাক্রর অর্ায়ি

প্চাখিি বড়িড় অবদানগুরলি িখগে জরড়ত দুনীতী রত িংরিান্ত ধািাবারহক অরিজ্ঞতাগুরলি িোধান, কু্ষদ্র দাতাখদি কাখে ফেৌ াোখত 
প্চাখিি প্রত উৎিাহ ফজাগাখনাি এবং প্াথীতী খদি বতৃ হৎ দাতাখদি উেি রনি্ি কিাি প্খয়াজন োড়াই রবরিন্ন ধিখনি প্চাখিি 
জন্য আিও িুখযাগ বতরি কিাি জন্য েরিবত্ন িহ করেশন রিটিি প্চাি অথ্ায়ন ব্যবস্াখক িংখশাধখনি প্স্াব িােখে। 

ফিাটািখদি দ্ািা গৃহীত হখল এই িংখশাধনীগুরল যা যা কিখব:

নসটির নির্ানচত দপ্তরগুনির জি্য অরদাক্ির সীমা কমাক্র। ফকাখনা অংশগ্রহণকািী প্াথীতী  (অথ্াৎ, ফকাখনা প্াথীতী  রযরন 
রিটিি িিকারি অথ্ায়ন কায্রিখে অংশগ্রহণ কিখবন) রনব্াচন চরি প্রত ফকাখনা চা াদাদাতাি ফথখক িব্ারধক ফয েরিোণ অথ্ 
গ্রহণ কিখত োখিন তা ফেয়ি, োবরলক অ্যািখিাখকট, বা কম্পখ্ালাি েদপ্াথীতী খদি জন্য $5,100 ফথখক করেখয় $2,000; 
বখিা ফপ্রিখিন্ট েদপ্াথীতী খদি জন্য $3,950 ফথখক করেখয় $1,500; এবং রিটি কাউরন্সখলি েদপ্াথীতী খদি জন্য $2,850 
ফথখক করেখয় $1,000 কিখব। ফকাখনা অংশগ্রহণ না কিা প্াথীতী  (অথ্াৎ, ফকাখনা প্াথীতী  রযরন রিটিি িিকারি অথ্ায়ন কায্রিখে 
অংশগ্রহণ কিখবন না) রনব্াচন চরি প্রত ফকাখনা চা াদাদাতাি ফথখক িব্ারধক ফয েরিোণ অথ্ গ্রহণ কিখত োখিন তা ফেয়ি, 
োবরলক অ্যািখিাখকট, বা কম্পখ্ালাি েদপ্াথীতী খদি জন্য $5,100 ফথখক করেখয় $3,500; বখিা ফপ্রিখিন্ট েদপ্াথীতী খদি  
জন্য $3,950 ফথখক করেখয় $2,500; এবং রিটি কাউরন্সখলি েদপ্াথীতী খদি জন্য $2,850 ফথখক করেখয় $1,500 কিখব। 

যে সর প্রারীথী  নসটির সরকানর অর্ায়ি কাে্ক্রক্ম অংশগ্রহণ করক্রি তাক্দর জি্য সমতুি্য সরকানর ষেষু দ্র ডিারক্ক 
শনতিশািী করা। বত্োখন, ফয অংশগ্রহণকািী প্াথীতী িা রনরদদিষ্ট ফযাগ্যতাি িীো েূিণ কখিন তািা চা াদাদাতা রেেু প্থে 
$175 এি জন্য প্রত $1 িেতুল্য চা াদাি জন্য $6 কখি িিকারি অথ্ায়ন োওয়াি ফযাগ্য। প্স্ারবত চাট্াি িংখশাধনী 
িেতুল্য অথ্ায়খনি েরিোণ রিটি জুখড় থাকা দপ্তিগুরলি ফক্ষখরে প্রত চা াদাদাতাি প্াথীতী  রেেু প্থে $250 এি জন্য এবং 
বখিা ফপ্রিখিন্ট বা রিটি কাউরন্সখলি ফক্ষখরে প্রত চা াদাদাতাি প্াথীতী  রেেু প্থে $175 এি জন্য প্রত $1 ফবিিকারি চা াদা রেেু 
বারড়খয় $8 কিা হখব। িংখশাধনীটি ফেয়ি (Mayor), কম্পখ্ালাি (Comptroller) বা োবরলক অ্যািখিাখকট (Public 
Advocate) েদপ্াথীতী খদি িেতুল্য িিকারি অথ্ায়খনি ফযাগ্য হখত আবশ্যক প্খয়াজনীয়তাগুরলখকও আিও িহজ কিখব।

যসইসর প্রারীথী ক্দর জি্য উপিব্ধ সমতুি্য সরকানর তহনরক্ির যমাট পনরমাণ রাড়াক্র। প্স্ারবত িংখশাধনীটি একজন 
অংশগ্রহণকািী প্াথীতী ি রনব্াচন প্রত ফোট িেতুল্য িিকারি অথ্ায়খনি িীো ফয দপ্তখিি জন্য রতরন অংশগ্রহণকািী প্াথীতী  
হখছেন তাি প্খযাজ্য েিখচি িীোি 55% ফথখক বারড়খয় 75% কিা হখব। 
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যসইসর প্রারীথী ক্দর নির্াচক্ির রছক্র আরও আক্ে যরক্ক সমতুি্য সরকানর তহনরক্ি র্যরহাক্রর সষুক্োে যদওয়া হক্র। বত্োন 
আইখনি অধীখন, ফয অংশগ্রহণকািী প্াথীতী িা িিকারি অথ্ায়ন োওয়াি ফযাগ্যতাি িীো েূিণ কিখবন (“ফযাগ্য প্াথীতী গণ”), 
তািা রনব্াচখনি বেখিি জুন োখি িিকারি অথ্ায়খনি প্াথরেক কু্ষদ্র রবতিণ োওয়াি ফযাগ্য হখবন। িিকারি অথ্ায়খনি 
রবশাল িংে্যাগরিষ্ অংশ প্াথরেক ব্যালখটি আখবদন দারেল কিাি দুই িপ্তাহ েি েয্ন্ত রবতিণ কিা হয় না, যা িাধািণত 
রনব্াচখনি বেখিি অগাখটেি প্থেরদখক েখড়, যা প্াথরেখকি প্ায় োাচ ফথখক েয় িপ্তাহ আখগ। প্স্ারবত িংখশাধনীটি ফযাগ্য 
প্াথীতী খদি রনব্াচখনি বেখিি জুন, অগাটে ও তাি েখিি িখগে ফেব্রুয়ারি ও এরপ্খলও িেতুল্য িিকারি অথ্ায়ন োওয়াি িুখযাগ 
কখি ফদখব এবং অগাখটেি আখগি অথ্ায়খন রবতিখণি অখথ্ি িীো তুখল ফনখব। যরদও, রনব্াচখনি বেখি অগাখটেি আখগ ফকাখনা 
রবতিণ কিা িিকারি তহরবল প্াপ্ত কিখত ফযাগ্য প্াথীতী খদিখক তহরবখলি প্খয়াজখনি প্ত্যয়ন কিখত এবং তাখদি ফয একজন 
িক্ষে প্রতদ্ন্দী িখয়খেন বা তািা ফয একটি েুক্ রনব্াচখন একজন রচরনিত প্রতদ্ন্দীি রবিরুখদ্ লড়খেন তা প্দরশদিত কিখত হখব।

যত্ন িহকাখি ফিকখি্ি েয্াখলাচনা ও রবখবচনা কিাি েি করেশখনি প্স্ারবত ফয চাট্াি িংখশাধনীগুরলখক নখিম্বি 2018 
িাধািণ রনব্াচখন ফিাটািখদি কাখে তুখল ধিা হখব ফিগুরল রনম্নিূে। প্স্ারবত িংখশাধনীিেূখহি আিও রবশদ রববিণ ব্যালট 
প্শ্গুরলি িখগে আিা িংরক্ষপ্তিাখি ও চূড়ান্ত রিখোখট্ োওয়া যাখব।

িােনরক অংশগ্রহণ

করেশন নাগরিক অংশগ্রহণ করেশন, একটি নতুন চাট্াি িত্া যা রনউ ইয়ক্ রিটিখত নাগরিক অংশগ্রহণ বাড়াখত ও গণতন্ত্রখক 
শরক্শালী কিখত কাজ কিখব, তা প্রতষ্াি প্স্াব কিখে। নাগরিক অংশগ্রহণ করেশন 15 জন িদি্য রনখয় গঠিত হখব: 
আটজন ফেয়খিি দ্ািা রনযুক্ হখবন, যাি েখধ্য অন্ততঃ একজন িদি্য বতৃ হত্ে িাজননরতক দল ফথখক এবং অন্ততঃ একজন 
িদি্য রদ্তীয় বতৃ হত্ে িাজননরতক দল ফথখক হখবন; রিটি কাউরন্সখলি স্ীকাি দ্ািা দুজন রনযুক্ হখবন; এবং একজন কখি 
বখিা ফপ্রিখিন্টখদি প্খত্যখকি দ্ািা রনযুক্ হখবন। ফেয়ি তাি রনখজি রনযুক্ িদি্যখদি েখধ্য ফথখক একজনখক প্ধান েখনানীত 
কিখবন, রযরন রনব্াহী রনখদ্শক রহখিখব কাজ কিখবন এবং যাি উেি িংগঠখনি ও কেীতী  রনখয়াখগি দারয়ত্ব থাকখব।

নাগরিক অংশগ্রহণ করেশনখক 1লা জুলাই, 2020 তারিখে শুিরু হখত চলা রিটি অথ্বখষ্ি েখধ্য ফেয়ি দ্ািা প্রতষ্ঠিত একটি 
শহিব্যােী অংশগ্রহণেূলক বাখজট বতরিি কায্রিে িূোরয়ত কিাি; 2020 িাখলি িাধািণ রনব্াচখনি জন্য িূোরয়ত কিখত 
রনউ ইয়ক্ রিটিি ফিাটদান ফকন্দ্রগুরলখত ফদািাষীি ব্যবস্া কিাি জন্য একটি কায্রিে প্রতষ্া কিাি; করেউরনটি-রিরত্ক 
িংগঠন, প্রতষ্ান এবং িিকারি ও ফবিিকারি ফক্ষখরেি নাগরিক ফনততৃ ত্বখক তাখদি নাগরিক অংশগ্রহখণি প্য়াখি িেথ্ন কিাি 
ও তাখদি অংশীদাি হওয়াি; রনখজি কায্রিে ও েরিখষবািেূহ বতরি কিখত ও িূোরয়ত কিখত িীোবদ্ ইংখিরজি দক্ষতা িম্পন্ন 
রনউ ইয়ক্বািীখদি িাষাি প্খবশখযাগ্যতাি চারহদাগুরল রবখবচনা কিাি; এবং রিটি েরিখষবাগুরলি িখচতনতা ও প্খবশখযাগ্যতা 
বাড়াখত রিটি িংস্াগুরলি অংশীদাি হওয়াি এবং নাগরিক অংশগ্রহখণি উখদ্যাগিেূখহি প্চাখি ও নাগরিক অংশগ্রহখণি িুখযাগ 
িম্পখক্ িিকারি তথ্য ফকন্দ্রীিূত কিাি ফকৌশল বতরি কিখত তাখদিখক িহায়তা কিাি জন্য অনুখোদন ও রনখদ্শ প্দান কিা 
হখব। 

ফেয়খিি কাখে বত্োখন ফেয়খিি দপ্তি বা ফয রবিাখগি প্ধানখক ফেয়ি রনখয়াগ কখিখেন এেন রবিাগ দ্ািা িম্পারদত ফয ফকাখনা 
িম্পরকদিত ক্ষেতা ও দারয়ত্ব রনব্াহী আখদখশি বখল করেশখনি কাখে হস্ান্তখিি অনুেরত থাকখব।
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েরিখশখষ, নাগরিক অংশগ্রহণ করেশনখক অংশগ্রহণেূলক বাখজট বতরি, ফিাটগ্রহণ ফকখন্দ্র িাষা িহায়তা এবং প্ািরগেক েখন হয় 
এেন ফয ফকাখনা তথ্য িম্পখক্ বারষদিক রিখোট্ প্দান কিখত হখব।

এই িংখশাধনীগুরলহ 1লা এরপ্ল, 2019 তারিে ফথখক কায্কি হখব।

কনমউনিটি যরাড্

করেশন, করেউরনটি ফবাি্গুরল ফয িেস্ করেউরনটিি প্রতরনরধত্ব কিখে তাখদি আিও স্বছে এবং আিও কায্কিীিাখব 
প্রতরনরধত্ব কিায় িাহায্য কিখত চাট্াখি রনম্নরলরেত িংখশাধনগুরলি প্স্াব কিখে।

যময়াক্দর সীমাসমূহ। করেশন যাবতীয় করেউরনটি ফবাখি্ নতুন কণ্ঠ ও ফনততৃ খত্বি জন্য িুখযাগ িৃষ্টি কিখত করেউরনটি ফবাখি্ি 
ফিইিব িদখি্যি জন্য ফেয়াখদি িীোি প্স্াব কিখে যািা বত্োখন িীোহীনিাখব দুবেখিি ফেয়াখদ কাজ কখিন। 1লা এরপ্ল, 
2019 তারিখে বা তাি েখি রনযুক্ বা েুনরনদিযুক্ িদি্যগণ টানা চািটি দুই-বেখিি ফেয়াখদ কাজ কিখত িীোরয়ত হখবন। 
যরদও, 1 এরপ্ল, 2020 তারিে ফথখক শুিরু হখত চলা ফেয়াদগুরলি জন্য রনযুক্ বা েুনরনদিযুক্ িদি্যখদিখক 2027 ও 2028 
িাখলি করেউরনটি ফবাখি্ি িদি্যেখদ ব্যােক েরিবত্ন এড়াখত টানা োাচটি েয্ন্ত দু’বেখিি ফেয়াখদি জন্য েুনরনদিখয়াগ কিা 
হখত োখি। 1 এরপ্ল, 2020 তারিখেি েখি শুিরু হখত চলা ফেয়াদগুরলি জন্য রনখয়াগগুরল টানা চািটি দুবেখিি ফেয়াখদি িীো 
িাখেখক্ষ কিা হখব। এই ফেয়াখদি িীোগুরল ফকবলোরে িম্াব্য; 1 এরপ্ল, 2019 বা 1 এরপ্ল, 2020 তারিখেি আখগ ফিবািত 
ফেয়াদগুরলখক ঐ তারিেগুরলখত শুিরু হওয়া ফেয়াদ িীোগুরলি গণনায় ধত্খব্য আনা যাখব না। ফয িদি্যগণ টানা িব্ারধক 
িংে্যক ফেয়াদ োলন কখিখেন তাখদিখক একটি েূণ্ ফেয়াদ দপ্তখিি বাইখি থাকাি েি আি েুনরনদিযুক্ হওয়া ফথখক আটকাখনা 
যাখব না। 

নিক্য়াে প্রনক্রয়া। করেশন করেউরনটি ফবাখি্ি িদি্যখদি রনখয়াগ প্ররিয়ায় আিও অরিন্নতা ও স্বছেতা আনখত এবং 
রনখয়াখগ ববরচরে্যখক উৎিাহ রদখত রবরিন্ন েরিবত্খনি প্স্াব কখি। প্স্ারবত িংখশাধনীগুরলখত বখিা ফপ্রিখিন্টখদি করেউরনটি 
ফবাি্গুরলখত রনখয়াখগি জন্য ববরচরে্যেূণ্ েটিূরেি ফথখক আিা ব্যরক্খদি ফোাজ কিাি ও আখবদনেরে তাখদি ওখয়বিাইখট 
উেলব্ধ কিাি প্খয়াজন হয়। এ প্স্াখব এই রনখয়াগিেূহ িংরিান্ত নতুন আখবদনেরে রিখোট্ কিাি প্খয়াজনও ফযাগ কিা হয়, 
যাখত িদি্যেদ এবং রনখয়াগ ও রনখয়াগ িম্পখক্ একটি তথ্য প্কাশকািী বারষদিক রিখোট্ও অন্তি্ুক্ থাখক। 

অনতনরতি সংস্ািসমূহ। ফিাটািিা এিূে িত্া বতরি কিা অনুখোদন কিখল করেশন করেউরনটি ফবাি্গুরলখক তাখদি চাট্াখিি 
কত্ব্য আিও কায্কি িাখব িম্পাদন কিায় িক্ষে কিখত ফবাি্গুরলখক নাগরিক অংশগ্রহণ করেশখনি অরতরিক্ িংস্ান 
প্দাখনি প্খয়াজন হওয়াি প্স্াব কিখে। 

ফেয়াখদি িীো ও রনখয়াগ প্ররিয়া িম্পরকদিত িংখশাধনীগুরল 1লা জানুয়ারি, 2019 তারিে ফথখক কায্কি হখব। নাগরিক 
অংশগ্রহণ করেশন প্দত্ িংস্ান িম্পরকদিত িংখশাধনীগুরল 1লা এরপ্ল, 2019 তারিে ফথখক কায্কি হখব ফকবলোরে যরদ 
ফিাটািখদি দ্ািা করেউরনটি ফবাি্ ও নাগরিক অংশগ্রহণ করেশন িম্পরকদিত ব্যালট প্শ্গুরল গৃহীত হয়। 

প্রশাসরনক সারসংক্ষেপ
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ভনরষ্যক্ত নরক্রচিার সমস্যাসমূহ

নডস্ট্রিক্ং প্রনক্রয়া

করেশন তাখদি রিিট্রিক্ং প্ররিয়া িম্পখক্ রবখবচনাখযাগ্য েরিোখণ জনগখণি েন্তব্যও ফেখয়খে। প্রত দশখকি জনগণনাি 
েি জনিংে্যায় েরিবত্খনি িখগে োরনখয় রনখত রিটি কাউরন্সখলি রিিট্রিখটেি িীোখিোগুরল টানাি জন্য ফেয়ি ও রিটি 
কাউরন্সখলি একটি 15 জনিদখি্যি রিস্ট্রিক্ং করেশন রনখয়াগ কিা আবশ্যক। েিবতীতী  রিস্ট্রিক্ং েরিকল্পনা 2023 িাখল 
কায্কি হখব এবং করেশন ফয প্ররিয়ায় রিিট্রিখটেি িীোখিোগুরল টানা হখব ফিিম্পখক্ অখনক িকখেি প্স্াব শুখনখে। এই 
প্স্াবগুরলখক চািটি েূলিাখব িাজাখনা যায়: i) রিিট্রিক্ং করেশখনি রনখয়াগ প্ররিয়াটি িাজননরতক রনিখেক্ষতা ও ববরচরে্য 
বরধদিত কিা; ii) স্বছেতা ও জনগখণি অংশগ্রহণ রনরচিত কিা; iii) ফিাটদাখনি অরধকাখিি আইখনি (Voting Rights Act) 
প্াক-বাধা েদ্রত হািাখনাি েি রিটিি িংে্যাল�ু িম্প্রদায়গুরলখক িক্ষা কিা; এবং iv) োরকদিন যুক্িাখ্রেি 2020 িাখলি 
জনগণনায় িম্াব্য স্বল্প-গণনাখক রনবািণ কিা। 

করেশন এেন ফজািাখলা িাক্ষ্য ফেখয়খে ফয এটি এেন একটি িেি্যা ফযোখন জিরুরি েখনাখযাগ ফদওয়াি প্খয়াজন। তৎিখ্বেও, 
উেখিি গণ-প্স্াবগুরল যত্ন িহকাখি রবখবচনাি েি করেশন এই প্স্াবরলি ফকাখনাটিখকই ফিাটািখদি কাখে িাোি িুোরিশ কিা 
আখগ আিও ফবরশ গখবষণা, প্চাি ও রবখলেষখণি প্খয়াজন িখয়খে বখল রনধ্ািণ কখিখে। এই প্ররিয়ায় প্াপ্ত িাখক্ষ্যি রিরত্খত 
করেশন িরবষ্যৎ করেশনগুরলি কাখে িকল রনউ ইয়ক্বািীি জন্য একটি ন্যায্য ও স্বাধীন রিিট্রিক্ং প্ররিয়া কায্কি কিখত 
নকশা কিা িংখশাধনীটি ফিাটািখদি কাখে উেস্ারেত কিখত এই িেি্যাটি রবখলেষখণি জন্য গ্রহণ কিাি আখবদন জানায়।

সানররদ্ধ পছক্দের যভাটদাি

করেশন তাখদি িারিবদ্ েেখন্দি ফিাটদান িম্পখক্ রবখবচনাখযাগ্য েরিোখণ জনগখণি েন্তব্যও ফেখয়খে। জনগখণি িদি্যগণ 
ও রিটিি রবরিন্ন রনব্ারচত আরধকারিকগণ করেশখনি কাখে িারিবদ্ েেখন্দি ফিাটদান (যাখক অন্যিাখব “ইনটে্যান্ট িানঅে 
ফিাটিং” বলা হয়) িূোরয়ত কিাি চাট্াি িংখশাধনীি প্স্াব রবখবচনা কিা আখবদন কখিখে, যা ফিাটািখদি অখনকজন প্াথীতী খক 
তাখদি ব্যালখট েেখন্দি রিখে িারিবদ্ কিাি অনুেরত ফদয়। 

এই প্স্াবগুরল যত্ন িহকাখি রবখবচনাি েি করেশন েখন কখি ফয ফিাটািখদি কাখে এেন ফকাখনা প্স্াব উেস্ারেত কিাি আখগ 
আিও গখবষণা, প্চাি ও রবখলেষণ কিাই িুিগেত। করেশন িুোরিশ কিখে ফয িরবষ্যখতি চাট্াি রিরিশন করেশন অন্য ফকাখনা 
আইন প্ণয়নকািী িংস্া ফযন আোখদি স্ানীয় গণতখন্ত্র প্রতরনরধত্ব িম্পখক্ এই গুিরুত্বেূণ্ ও জটিল প্শ্গুরল এই প্স্াবগুরল 
উত্ােন কখিখে তাি অধ্যয়ন কখি এবং ফিগুরলি িোধাখন িরবষ্যখতি ব্যালট প্স্াবিেূহ উেস্ােখনি বা আইন প্ণয়খনি 
কথা রবখবচনা কখি। 

নির্াচক্ির আধুনিকীকরণ

রবখশষজ্ঞ, আইনজীবী ও জনগখণি িদি্যখদি ফথখক োওয়া রনখবখশি রিরত্খত করেশন রনধ্ািণ কখিখে ফয, অংশগ্রহখণ গুিরুতি 
বাধা আখিােকািী েচিাদগােী ফটেট রনব্াচখনি আইনগুরলি িংস্াি কিা রিটিখত ফিাটািখদি ফিাটদাখনি হাি বাড়াখনাি একটি 
িাথ্ক উোয়। করেশন ববদু্যরতন ফিাটদাখনি বই, অব্যাহরতরবহীন অনুেরস্ত ফিাটদান, একইরদখন ফিরজখ্রেশন, 16 ও 17 
বেি বয়িীখদি প্াক-ফিরজখ্রেশন রনউ ইয়ক্ রিটি ফবাি্ অব ইখলকশনি (New York City Board of Elections) এি 
কাজকে্খক বাহুল্যবরজদিত কিাি ফক্ষরেগুরলখত ফটেখটি আইন প্ণয়খন ফজািাখলািাখব িেথ্ন কখি। 

প্রশাসরনক সারসংক্ষেপ
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সরকাক্রর কাঠাক্মা ও কনমউনিটির নচন্াসমূহ

িেগ্র চাট্াখিি েয্াখলাচনাি আখদখশি উন্নরতরবধাখন করেশন রিটি িিকাখিি কাজকে্ ও প্ররিয়াগুরলি এবং রিটিি রনব্ারচত 
আরধকারিকখদি েখধ্যকাি ক্ষেতাি িািিাখে্যি অনুেুঙ্খ রবখলেষণ কখি। করেশখনি কাখে ফয িব করেউরনটি ও ফগাষ্ঠী েন্তব্য 
জো রদখয়খে তাখদি দৃষ্টিিরগেি ফথখক করেশন রিটি িিকাখিি স্বাস্্য ও কাঠাখোিও েয্াখলাচনা কখি ফদখেখে। যরদও এই করেশন 
এই রবষয়গুরল িংরিান্ত ফকাখনা ব্যালট প্স্াব জো রদখছে না, এই রিখোখট্ি অরন্তে অংখশ এই েূলিাবগুরলি অখনকগুরলই 
আখলারচত হখয়খে, যা করেশখনি এই চাট্াখিি েয্াখলাচনায় েূল্যবান রদকরনখদ্শ রহখিখব কাজ কখিখে।

প্রশাসরনক সারসংক্ষেপ
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ব্ালর প্রস্াবসিূহ + সংরষেপ্তসারসিূহ

চাট্াক্রর প্রস্ানরত সংক্শাধিীগুনি
ক. প্রচাক্রর অর্ায়ি
র্যািট প্রশ্ন #1: প্রচাক্রর অর্ায়ি

এই প্স্াবটি রিটিি রনব্ারচত দপ্তখিি ফকাখনা প্াথীতী  ফকাখনা চা াদাদাতাি ফথখক ফয েরিোণ অথ্ গ্রহণ কিখত োখিন তা কোখত 
রিটি চাট্াখিি (City Charter) িংখশাধন কিখব। এটি রিটিি িিকারি অথ্ায়ন কায্রিখে ফয প্াথীতী  অংশগ্রহণ কিখেন তাি 
দ্ািা গ্রহণ কিা চা াদাি েরিোখণি একটি অংখশি িেতুল্য িিকারি অথ্ায়খনি েরিোণখকও বতৃ রদ্ কিখব। 

ফিইিখগে, এই প্স্াবটি রনব্াচখনি বেখি ফয অংশগ্রহণকািী প্াথীতী িা অথ্ায়খনি প্খয়াজন ফদোখত োিখবন তাখদি কাখে িেতুল্য 
িিকারি অথ্ায়ন আিও আখগ ফথখক উেলব্ধ কিখব। এটি ফেয়ি (Mayor), কম্পখ্ালাি (Comptroller) বা োবরলক 
অ্যািখিাখকট (Public Advocate) েদপ্াথীতী খদি িেতুল্য িিকারি অথ্ায়খনি ফযাগ্য হখত আবশ্যক প্খয়াজনীয়তাগুরলখকও 
আিও িহজ কিখব।

এই িংখশাধনীগুরল ফিইিব অংশগ্রহণকািী প্াথীতী খদি জন্য প্খযাজ্য হখব যািা 2021 িাখলি প্াথরেক রনব্াচন ফথখক শুিরু কখি 
তাখদি প্চাখিি জন্য এই প্খযাজ্য িংখশাধনগুরল ফবখে ফনখবন এবং তািেি ফিগুরল 2022 িাল ফথখক শুিরু কখি িকল প্াথীতী ি 
উেখিই প্খযাজ্য হখব।

এই প্স্াব রক গৃহীত হখব?

সংনষেপ্তসার

এই প্স্াবটি রিটিি রনব্ারচত দপ্তখিি ফকাখনা প্াথীতী  ফকাখনা চা াদাদাতাি ফথখক ফয েরিোণ অথ্ গ্রহণ কিখত োখিন তা কোখত 
রিটি চাট্াখিি িংখশাধন কিখব। এটি রিটিি িিকারি অথ্ায়ন কায্রিখে ফয প্াথীতী  অংশগ্রহণ কিখেন তাি দ্ািা গ্রহণ কিা 
চা াদাি েরিোখণি একটি অংখশি িেতুল্য িিকারি অথ্ায়খনি েরিোণখকও বতৃ রদ্ কিখব। ফিইিখগে, এই প্স্াবটি রনব্াচখনি 
বেখি ফয অংশগ্রহণকািী প্াথীতী িা অথ্ায়খনি প্খয়াজন ফদোখত োিখবন তাখদি কাখে িেতুল্য িিকারি অথ্ায়ন আিও 
আখগ ফথখক উেলব্ধ কিখব। এটি ফেয়ি (Mayor), কম্পখ্ালাি (Comptroller) বা োবরলক অ্যািখিাখকট (Public 
Advocate) েদপ্াথীতী খদি িেতুল্য িিকারি অথ্ায়খনি ফযাগ্য হখত আবশ্যক প্খয়াজনীয়তাগুরলখকও আিও িহজ কিখব।

চা াদার সীমা। বত্োখন, ফকাখনা প্াথীতী  রনব্াচন চরি প্রত (প্াইোরি ও িাধািণ, উিয় রনব্াচন িহ) ফকাখনা চা াদাদাতাি ফথখক 
িব্ারধক ফয েরিোণ অথ্ গ্রহণ কিখত োখিন তা হল (ক) ফেয়ি, োবরলক অ্যািখিাখকট, বা কম্পখ্ালাি (“রিটি জুখড় থাকা 
দপ্তিগুরল”) েদপ্াথীতী খদি জন্য $5,100; (ে) বখিা ফপ্রিখিন্ট েদপ্াথীতী খদি জন্য $3,950; এবং (গ) রিটি কাউরন্সখলি 
েদপ্াথীতী খদি জন্য $2,850। এই িীোগুরল, যািা িিকারি অথ্ায়ন কায্রিখে অংশ ফনওয়া ফবখে ফনখবন ("অংশগ্রহণকািী 
প্াথীতী গণ") এবং অংশ ফনওয়া ফবখে ফনখবন না ("অংশগ্রহণ কিখেন না এেন প্াথীতী গণ"), উিখয়ি জন্যই প্খযাজ্য হখব এবং 
ফিগুরল েুদ্রাস্ীরত অনুিাখি িূরচিুক্ হখব। 
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প্স্ারবত চাট্াি িংখশাধনীিেূখহি অধীখন এই চা াদাি িীোগুরল করেখয় ফদওয়া হখব। ফকাখনা অংশগ্রহণকািী প্াথীতী  রনব্াচন 
চরি প্রত ফকাখনা চা াদাদাতাি ফথখক িব্ারধক ফয েরিোণ অথ্ গ্রহণ কিখত োখিন তা হল ফেয়ি, োবরলক অ্যািখিাখকট, বা 
কম্পখ্ালাি েদপ্াথীতী খদি জন্য $2,000; বখিা ফপ্রিখিন্ট েদপ্াথীতী খদি জন্য $1,500; এবং রিটি কাউরন্সখলি েদপ্াথীতী খদি 
জন্য $1,000. ফকাখনা অংশগ্রহণ কিখেন না এেন প্াথীতী  রনব্াচন চরি প্রত ফকাখনা চা াদাদাতাি ফথখক িব্ারধক ফয েরিোণ 
অথ্ গ্রহণ কিখত োখিন তা হল ফেয়ি, োবরলক অ্যািখিাখকট, বা কম্পখ্ালাি েদপ্াথীতী খদি জন্য $3,500; বখিা ফপ্রিখিন্ট 
েদপ্াথীতী খদি জন্য $2,500; এবং রিটি কাউরন্সখলি েদপ্াথীতী খদি জন্য $1,500. অংশগ্রহণকািী প্াথীতী খদি প্স্ারবত চা াদাি 
িীো যািা অংশগ্রহণ কিখেন না তাখদি ফচখয় কে, কািণ অংশগ্রহণকািী প্াথীতী িা িেতুল্য িিকারি অথ্ায়ন গ্রহখণি ফযাগ্য। 
প্স্ারবত িংখশাধনীটি কখে্াখিশন, LLC ও অংশীদারিগুরলি চা াদা ফদওয়াি রনখষধাজ্ঞা এবং তদরবিকািী ও যািা রিটিি িখগে 
ব্যবিা কিখেন তাখদি চা াদাি উেি িীো িহ চা াদাদাতাি েরিচখয়ি উেি রনি্িশীল রবদ্যোন রনখষধাজ্ঞা ও িীো বদলাখব না। 
তদরতরিক্, যাবতীয় চা াদা ফদওয়াি িীো েুদ্রাস্ীরত অনুিাখি িূরচিুক্ হখত থাকখব।

ব্ালর প্রস্াবসিূহ + সংরষেপ্তসারসিূহ

সমতুি্য সরকানর অর্ায়ক্ির সূত্র। বত্োখন, ফয অংশগ্রহণকািী প্াথীতী িা রনরদদিষ্ট ফযাগ্যতাি িীো েূিণ কখিন তািা চা াদাদাতা 
রেেু প্থে $175 এি জন্য প্রত $1 িেতুল্য চা াদাি জন্য $6 কখি িিকারি অথ্ায়ন োওয়াি ফযাগ্য। এইিাখব, একটি $500 
চা াদা বত্োখন $1,050 িিকারি অথ্ায়খনি িেতুল্য (6 x $175), যাি ফথখক প্াথীতী ি ফোট িংগ্রহ হয় $1,550। 

প্স্ারবত চাট্াি িংখশাধনীি অধীখন, তুলনীয় িিকারি অথ্ায়খনি েরিোণ রিটি জুখড় থাকা দপ্তিগুরলি ফক্ষখরে প্রত চা াদাদাতা 
রেেু প্থে $250 েয্ন্ত চা াদাি জন্য প্াথীতী খদি এবং বখিা ফপ্রিখিন্ট বা রিটি কাউরন্সখলি ফক্ষখরে প্রত চা াদাদাতা রেেু প্থে 
$175 েয্ন্ত চা াদাি জন্য প্রত $1 ফবিিকারি চা াদা রেেু বারড়খয় $8 কিা হখব। এইিাখব, রিটি জুখড় থাকা দপ্তিগুরলি 
ফক্ষখরে প্াথীতী খক ফদওয়া একটি $500 চা াদা বত্োখন $2,000 িিকারি অথ্ায়খনি িেতুল্য (8 x $250), যাি ফথখক প্াথীতী ি 
ফোট িংগ্রহ হয় $2,500 এবং বখিা ফপ্রিখিন্ট বা রিটি কাউরন্সখলি ফক্ষখরে একটি $500 চা াদা বত্োখন $1,400 িিকারি 
অথ্ায়খনি িেতুল্য (8 x $175), যাি ফথখক প্াথীতী ি ফোট িংগ্রহ হয় $1,900. প্স্ারবত িংখশাধনীখত রকেু রনরদদিষ্ট চা াদাখক, 
ফযেন তদরবিকািীখদি অথবা যািা রিটিি িখগে ব্যবিা কিখে তাখদি ফথখক ফনওয়া চা াদা, িেতুল্য িিকারি অথ্ায়খনি অখযাগ্য 
কখি ফতাখল এেন রবদ্যোন আইখনি বদল �টাখব না।

দপ্তর রত্মাি সীমা প্রস্ানরত সীমা
(অংশগ্রহণকারীক্দর)

প্রস্ানরত সীমা
(োরা অংশগ্রহণ করক্ছি িা তাক্দর)

রিটি জুখড় থাকা দপ্তিগুরল $5,100 $2,000 $3,500

বখিা ফপ্রিখিন্ট $3,950 $1,500 $2,500

রিটি কাউরন্সল $2,850 $1,000 $1,500
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সরকানর অর্ায়ক্ির সক্র্াচ্চ পনরমাণ (“সরকানর তহনরক্ির সীমা”)। বত্োন আইখনি অধীখন, একজন অংশগ্রহণকািী 
প্াথীতী ি রনব্াচন প্রত ফোট িেতুল্য িিকারি তহরবখলি িীো ফয দপ্তখিি জন্য রতরন অংশগ্রহণকািী প্াথীতী  হখছেন তাি প্খযাজ্য 
েিখচি িীোি 55% িীরেত কিা হয়। প্স্ারবত িংখশাধনীি অধীখন, একজন অংশগ্রহণকািী প্াথীতী ি রনব্াচন প্রত ফোট 
িেতুল্য িিকারি তহরবখলি িীো ফয দপ্তখিি জন্য রতরন অংশগ্রহণকািী প্াথীতী  হখছেন তাি প্খযাজ্য েিখচি িীোি 55%  
ফথখক বারড়খয় 75% কিা হখয়খে। এইিাখব, েুদ্রাস্ীরত অনুিাখি িূরচিুক্ হওয়া ও এই িংখশাধনীখত বদল না �টাখনা বত্োন 
েিখচি িীোি রিরত্খত প্াথীতী খদি জন্য উেলব্ধ িেতুল্য িিকারি তহরবখলি িখব্াচ্চ েরিোণ নীখচি ফটরবখল ফযেন ফদোখনা 
হখয়খে তদনুিাখি বতৃ রদ্ োখব:

ব্ালর প্রস্াবসিূহ + সংরষেপ্তসারসিূহ

যোে্য হওয়ার সীমা। িিকারি অথ্ায়খনি ফযাগ্য হখত অংশগ্রহণকািী প্াথীতী খদি বত্োখন এেন তুল্য েরিোণ চা াদা তুলখত 
হখব যাি ফোট েরিোণ, দাতা রেেু ফকবল প্থে $175 ধত্খব্য এখন, অন্তত একটি রনরদদিষ্ট িলাি েরিোণ (যা দপ্তি অনুযায়ী 
বদলায়) হওয়া আবশ্যক। প্স্ারবত িংখশাধনী আরথদিক িীোি বদল �টাখব না, রকন্তু রিটি জুখড় থাকা দপ্তিগুরলি ফক্ষখরে তা 
প্াথীতী খদি দাতা রেেু প্থে $250 ধত্খব্য আনাি অনুেরত ফদখব যা ফিই দপ্তিগুরলি জন্য িেতুল্যতাি িূখরে বদল রনখয় আিখব। 
এখত রিটি জুখড় থাকা দপ্তিগুরলি ফক্ষখরে প্াথীতী খদি িেতুল্য অথ্ায়খনি ফযাগ্য হওয়া রকেুটা িহজ হখব।

সরকানর অর্ায়ক্ির নরতরক্ণর নিধ্ানরত সময়। বত্োন আইখনি অধীখন, ফয অংশগ্রহণকািী প্াথীতী িা িিকারি অথ্ায়ন 
োওয়াি ফযাগ্যতাি িীো েূিণ কিখবন (“ফযাগ্য প্াথীতী গণ”), তািা রনব্াচখনি বেখিি জুন োখি িিকারি অথ্ায়খনি প্াথরেক 
রবতিণ োওয়াি ফযাগ্য হখবন। এই রবতিণ ফেয়ি েদপ্াথীতী খদি জন্য $250,000-এ, কম্পখ্ালাি ও োবরলক অ্যািখিাখকট 
েদপ্াথীতী খদি জন্য $125,000-এ, বখিা ফপ্রিখিন্ট েদপ্াথীতী খদি জন্য $50,000-এ ও রিটি কাউরন্সখলি েদপ্াথীতী খদি জন্য 
$10,000-এ িীরেত কিা হয়। অবরশষ্ট িিকারি অথ্ায়ন প্াইোরি ব্যালখটি আখবদন দারেল কিাি দুিপ্তাহ েি েয্ন্ত 
রবতিণ কিা হয় না, যা িাধািণত রনব্াচখনি বেখিি আগখটেি প্থেরদখক েখড়, যা প্াইোরিি প্ায় োাচ ফথখক েয় িপ্তাহ আখগ।

দপ্তর রত্মাি সমতুি্য পনরমাণ প্রস্ানরত সমতুি্য পনরমাণ

রিটি জুখড় থাকা দপ্তিগুরল প্থে $175 এি জন্য 6:1 প্থে $250 এি জন্য 8:1

বখিা ফপ্রিখিন্ট প্থে $175 এি জন্য 6:1 প্থে $175 এি জন্য 8:1

রিটি কাউরন্সল প্থে $175 এি জন্য 6:1 প্থে $175 এি জন্য 8:1

দপ্তর রত্মাি সরকানর তহনরক্ির সীমা
(খরক্চর সীমার 55%)

প্রস্ানরত সরকানর তহনরক্ির সীমা
(খরক্চর সীমার 75%)

ফেয়ি $4,007,300 $54,64,500

কম্পখ্ালাি বা  
োবরলক অ্যািখিাখকট

$25,05,250 $34,16,250

বখিা ফপ্রিখিন্ট $9,02,000 $12,30,000

রিটি কাউরন্সল $1,04,500 $1,42,500
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প্স্ারবত িংখশাধনীগুরল ফযাগ্য প্াথীতী খদি রনব্াচখনি বেখিি জুন, আগটে ও তাি েখিি িখগে ফেব্রুয়ািী ও এরপ্খলও িেতুল্য 
িিকারি অথ্ায়ন োওয়াি িুখযাগ কখি ফদখব এবং আগখটেি আখগি অথ্ায়ন রবতিখণি অখথ্ি িীো তুখল ফনখব। তৎিখ্বেও, 
ফযাগ্য প্াথীতী িা রনব্াচখনি বেখিি আগখটেি আখগ িিকারি অথ্ায়খনি রবতিণ োওয়াি ফযাগ্য হখব না যরদ না তািা অথ্ায়খনি 
চারহদা প্ত্যরয়ত কিা একটি শংরিত রববতৃ রত জো ফদন এবং ফদোখত োখিন ফয তািা বত্োন আইখনি ফিই প্খয়াজনীয়তা েূিণ 
কিখেন ফযটি অনুযায়ী রনরদদিষ্ট েরিোণ িিকারি অথ্ায়খনি ফবরশ চাইখেন এেন প্াথীতী খদিখক ফদোখত হয় ফয তাি একজন িেথ্ 
প্রতেক্ষ িখয়খেন অথবা রতরন একটি েুক্ রনব্াচখন তািা ফয একজন িনাক্ কিা প্রতেখক্ষি রবিরুখদ্ লড়খেন।

রূপায়ি। প্চাখিি অথ্ িংরিান্ত চাট্াখিি প্স্ারবত িংখশাধনীগুরল ফিইিব অংশগ্রহণকািী প্াথীতী খদি জন্য প্খযাজ্য হখব যািা 
2021 িাখলি প্াইোরি রনব্াচন ফথখক শুিরু হখত চলা তাখদি প্চািগুরলি জন্য িংখশাধনীগুরল প্খযাজ্য হওয়া ফবখে ফনখবন। 
তািেি 2022 িাখলি শুিরু ফথখক িংখশাধনীগুরল িকল প্াথীতী ি জন্যই প্খযাজ্য হখব। ফয িকল প্াথীতী  2021 প্াইোরি ও 
িাধািণ রনব্াচখনি জন্য িংখশাধনী-েিবতীতী  ব্যবস্াি অধীখন কাজ কিা ফবখে ফনখবন তাখদিখক 12 জানুয়ািী, 2019 তারিখেি 
আখগ প্াপ্ত প্চাখিি ফয ফকাখনা চা াদা ধখি িাোি অনুেরত ফদওয়া হখব, ফিইিব চা াদা যতটা িংখশাধনী-েূব্বতীতী  আইন ফেখন 
চখলখে ফিই োরো েয্ন্ত, এবং ফিইিব চা াদা িংখশাধনী-েূব্বতীতী  আইখনি অধীখন িেতুল্য িিকারি অথ্ োওয়াি ফযাগ্য হখব। 
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খ। িােনরক অংশগ্রহণ
র্যািট প্রশ্ন #2: িােনরক অংশগ্রহণ কনমশি (Civic Engagement Commission)

এই প্স্াবটি এগুরলি জন্য রিটি চাট্ািখক িংখশাধন কিখব:

একটি নাগরিক অংশগ্রহণ করেশন (Civic Engagement Commission) বতরি কিা যা 1 জুলাই, 2020-ফত শুিরু 
কখি রিটি অথ্বষ্ (City Fiscal Year) এি েখধ্য, রিটিি বারিন্দাখদি তাখদি করেউরনটিি েখধ্য প্কখল্পি িুোরিশ কিাি 
দ্ািা অংশগ্রহখণ উৎিাহ রদখত ফেয়খিি দ্ািা প্রতষ্ঠিত একটি রিটিব্যােী অংশগ্রহণেূলক বাখজট প্স্তুতকিণ কায্রিেখক 
িূোরয়ত কিখব; 

নাগরিক অংশগ্রহখণি প্য়ািগুরল িেথ্ন কিখত ও উৎিাহ রদখত করেউরনটি রিরত্ক িংস্াগুরল ও নাগরিক ফনতাখদি িাখথ, 
ও খিইিখগে রিটিি অন্যান্য িংস্াগুরলি িাখথ করেশনখক িহখযাগ গখড় ফতালাি আখদশ ফদওয়া; 

করেশনখক রিটিি ফিাটদান ফকন্দ্রগুরলখত ফদািাষীি ব্যবস্া কিাি জন্য একটি কায্রিে প্রতষ্া কিাি আখদশ ফদওয়া, যা 
2020 িাখলি িাধািণ রনব্াচখন িূোয়ন কিা হখব; 

ফেয়িখক রিটিি রকেু রনরদদিষ্ট িংস্াি প্ািরগেক ক্ষেতা ও দারয়ত্ব করেশনখক অে্ণ কিাি অনুেরত ফদওয়া; 

নাগরিক অংশগ্রহণ করেশখন ফয 15 জন িদি্য থাকখবন, যাি েখধ্য 8 জন ফেয়ি দ্ািা, 2 জন রিটি কাউরন্সল 
(City Council) এি স্ীকাি দ্ািা এবং 1 জন কখি প্রতটি বখিা ফপ্রিখিখন্টি দ্ািা রনযুক্ হখবন, তাি ব্যবস্া কিা; এবং

ফেয়ি রনযুক্ িদি্যখদি একজখনি করেশখনি প্ধান (Commission Chair) হওয়া এবং প্ধাখনি দ্ািা করেশখনি কেীতী খদি 
রনখয়াগ কিা ও েরিচালনা কিাি ব্যবস্া কিা।

এই প্স্াব রক গৃহীত হখব?

সংনষেপ্তসার

এই প্স্াবটি রনউ ইয়ক্ রিটিখত নাগরিকখদি অংশগ্রহণ বাড়াখত, নাগরিকখদি আস্াি প্চাি কিখত ও গণতন্ত্রখক িুদৃঢ় কিখত 
একটি নাগরিক অংশগ্রহণ করেশন (Civic Engagement Commission) প্রতষ্া কিখব। এই করেশন 15 জন িদি্য 
রনখয় গঠিত হখব। 15 জন িদখি্যি েখধ্য ফেয়ি আটজন িদি্যখক রনখয়াগ কিখবন, যাি েখধ্য বতৃ হত্ে িাজননরতক দখলি 
অন্তত একজন িদি্য এবং রদ্তীয় বতৃ হত্ে িাজননরতক দখলি অন্তত একজন িদি্য থাকখবন; রিটি কাউরন্সখলি স্ীকাি 
দুজন িদি্যখক রনখয়াগ কিখবন; এবং প্রতটি বখিাি ফপ্রিখিন্ট একজন কখি িদি্য রনখয়াগ কিখবন। ফেয়ি, স্ীকাি ও 
বখিা ফপ্রিখিন্টখদি ফিইিব প্াথীতী ি কথা রবখবচনা কিখত হখব যািা অরিবািীগণ, ইংখিরজি দক্ষতা িীোবদ্ এেন ব্যরক্গণ, 
প্রতবন্ীগণ, রশক্ষাথীতী গণ, যুবক-যুবতীগণ, প্বীণ ব্যরক্গণ, প্াক্ন বিরনকগণ, করেউরনটি ফগাষ্ঠীবগ্, িু-প্শািন ফগাষ্ঠীবগ্, 
নাগরিক অরধকাি িংরিান্ত আইনজীবীগণ এবং অন্যথায় রিটি িিকাখি ঐরতহারিকিাখব স্বল্প-প্রতরনরধত্বযুক্ বা স্বল্প-
েরিখষবাপ্াপ্ত এেন ফ্ণীি আবারিকখদি প্রতরনরধ অথবা যাখদি তাখদি িখগে কাজ কিাি অরিজ্ঞতা িখয়খে। 
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করেশখনি িদি্যগখণি, যাখদি রিটিি বারিন্দা হওয়া আবশ্যক, ফকাখনা িাজননরতক দখলি আরধকারিক রহখিখব কাজ কিা 
অথবা ফেয়ি, োবরলক অ্যািখিাখকট, কম্পখ্ালাি, বখিা ফপ্রিখিন্ট বা রিটি কাউরন্সখলি দপ্তখিি প্াথীতী  রহখিখব েখনানীত বা 
রনব্ারচত হওয়া রনরষদ্ হখব। ফয প্াথরেক রনযুক্ ব্যরক্গখণি ফেয়াদ 1 এরপ্ল, 2019 ফথখক শুিরু হখব তাখদি ফেয়াদ দুই ফথখক 
চাি বেি হখব, তািা ব্যরতখিখক প্ধান রিন্ন অন্য করেশনািিা যািা ফেয়খিি েরিখতাখষ কাজ কিখবন, তাখদি কায্কাখলি ফেয়াদ 
হখব চাি বেি। এখত িদি্যখদি ফেয়াদ েৃথক েৃথক বেখি ফশষ হওয়া রনরচিত হখব, যাি উখদেশ্য হল করেশখনি িারবদিক েরিবত্ন 
প্রতখিাধ কিা এবং ধািাবারহকতাখক তুখল ধিা। 

ফেয়ি রিরিক এনখগজখেন্ট করেশখন রনখজি রনযুক্ ব্যরক্খদি েখধ্য ফথখক একজনখক প্ধান েখনানীত কিখবন রযরন 
একরজরকউটিি রিখিটেি রহখিখবও কাজ কিখবন। প্ধান/একরজরকউটিি রিখিটেখিি হাখত দপ্তি িংগঠন ও কেীতী  রনখয়াখগি 
দারয়ত্ব থাকখব। 

অনুখোদন িাখেখক্ষ রিরিক এনখগজখেন্ট করেশখনি রনম্নরলরেত ক্ষেতা ও দারয়ত্ব থাকখব: 

 ফেয়ি প্রতষ্ঠিত রিটি জুখড় থাকা বাখজট বতরিি কায্রিে িূোরয়ত কিা, যা 1 জুলাই, 2020 তারিখে শুিরু হওয়া 
অথ্বখষ্ি েখধ্য িূোয়ন কিখত হখব, বাখজট বতরিি একটি উেখদষ্টা করেটি প্রতষ্া কিা; 

 করেউরনটি-রিরত্ক িংগঠনগুরল, প্রতষ্ানিেূহ এবং িিকারি ও ফবিিকারি ফক্ষখরেি নাগরিক ফনতাখদি তাখদি 
নাগরিক অংশগ্রহখণি প্য়াখি িেথ্ন ও অংশীদারিখত্বি জন্য নতুন উখদ্যাগ বতরি কিা; 

 এি কায্রিে ও েরিখষবািেূহ বতরি ও িূোয়ন কিাি জন্য িীোবদ্ ইংখিরজ িাষাি দক্ষতাি New York-বািীখদি 
িাষাি প্খবশখযাগ্যতাি চারহদাি কথা রবখবচনা কিখত একটি েরিকল্পনা বতরি কিা; 

 2020 িাখলি িাধািণ রনব্াচখন New York City'ি যাবতীয় ফিাটগ্রহণ ফকখন্দ্র ফদািাষীি ব্যবস্া কিাি জন্য 
একটি কায্রিে এবং ফিিূে কায্রিখেি িুোরিশ কিাি জন্য একটি িাষা িহায়তা উেখদষ্টা করেটি প্রতষ্া 
কিা; এবং 

 রিটিি েরিখষবাগুরলি িখচতনতা ও প্খবশখযাগ্যতা বতৃ রদ্ কিখত, নাগরিকখদি অংশগ্রহখণি উখদ্যাগগুরল বতরিখত ও 
প্চাখি িংস্াগুরলখক িহায়তা কিখত এবং নাগরিকখদি অংশগ্রহখণি িুখযাগ িংরিান্ত িিকারি তখথ্যি ফকন্দ্রীকিখণি 
ফকৌশল বতরিখত New York City িংস্াগুরলি অংশীদাি রহখিখব কাজ কিা। 

করেশনখক অংশগ্রহণেূলক বাখজট বতরি, ফিাটগ্রহণ ফকখন্দ্র িাষা িহায়তা এবং প্ািরগেক েখন হয় এেন ফয ফকাখনা তথ্য 
িম্পখক্ও বারষদিক রিখোট্ প্দান কিখত হখব।

ফেয়খিি কাখে বত্োখন ফেয়খিি দপ্তি বা ফয রবিাখগি প্ধানখক ফেয়ি রনখয়াগ কখিখেন এেন রবিাগ দ্ািা িম্পারদত ফয 
ফকাখনা িম্পরকদিত ক্ষেতা ও দারয়ত্ব রনব্াহী আখদখশি বখল করেশখনি কাখে হস্ান্তখিি অনুেরত থাকখব। ফেয়খিি িংস্াগুরলখক 
করেশনখক তাি কাজকে্গুরলি িম্পাদখন িহখযারগতা কিখত ও িহায়তা ফেশ কিখত হখব।

ফিাটািখদি দ্ািা অনুখোরদত হখল এই িংখশাধনীগুরল 1 এরপ্ল, 2019 ফথখক কায্কি হখব।
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ে। কনমউনিটি যরাড্সমূহ
র্যািট প্রশ্ন #3: কনমউনিটি যরাড্

এই প্স্াবটি এগুরলি জন্য রিটি চাট্ািখক িংখশাধন কিখব:

নতুন ফেয়াখদি িীো ব্যবস্ায় প্াথরেক অবস্ান্তখিি জন্য রকেু রনরদদিষ্ট ব্যরতরিে োড়া করেউরনটি ফবাখি্ি িদি্যখদি জন্য 
িখব্াচ্চ চািটি েি েি দুবেখিি েূণ্ ফেয়াখদি ফেয়াদ িীো আখিাে কিা;

করেউরনটি ফবাখি্ রনখয়াখগি ফক্ষখরে বখিা ফপ্রিখিন্টখদি ববরচরে্যেূণ্ েটিূরেি ফথখক আিা ব্যরক্খদি ফোাজ কিাি আখদশ ফদওয়া; 
এোড়াও প্স্াবটি এই রনখয়াগগুরল িংরিান্ত নতুন আখবদন ও রিখোট্ কিাি প্খয়াজনীয়তািেূহ ফযাগ কিখব; এবং

যরদ প্শ্ 2, “নাগরিক অংশগ্রহণ করেশন,” অনুখোরদত হয়, তাহখল প্স্ারবত নাগরিক অংশগ্রহণ করেশনখক করেউরনটি 
ফবাি্গুরলখক জরেি ব্যবহাি ও অন্যান্য িংরলেষ্ট রবষখয় িংস্ান, িহায়তা ও প্রশক্ষণ প্দাখনি আখদশ ফদয়। 

এই প্স্াব রক গৃহীত হখব?

সংনষেপ্তসার

রিটিি করেউরনটি ফবাি্গুরল হল উেখদষ্টা িংস্া, রিটি চাট্াখি যাখদি জরেি ব্যবহাি িহ রবরিন্ন রবষখয় আনুষ্ারনক িূরেকাি 
িংজ্ঞা ফদওয়া িখয়খে। চাট্াখিি এই িংখশাধনীটি যা কিখব: (ক) নতুন ফেয়াখদি িীো ব্যবস্ায় প্াথরেক অবস্ান্তখিি রকেু 
রনরদদিষ্ট ব্যরতরিে োড়া করেউরনটি ফবাখি্ি িদি্যখদি িব্ারধক চািটি দুবেখিি ফেয়াখদি ফেয়াদ িীো আখিাে কিখব; (ে) বখিা 
ফপ্রিখিন্টখদিখক করেউরনটি ফবাি্গুরলখত রনখয়াখগি জন্য ববরচরে্যেূণ্ েটিূরেি ফথখক আিা ব্যরক্খদি ফোাজ কিখত এবং এিূে 
রনখয়াগ িংরিান্ত আখবদন ও রিখোট্ কিাি আখদশিেূহ ফ�াষণা কিখত হখব; এবং (গ) প্স্ারবত রিরিক এনখগজখেন্ট করেশনখক 
করেউরনটি ফবাি্গুরলখক জরেি ব্যবহাি ও অন্যান্য রবষয় িংরিান্ত িংস্ান, িহায়তা ও প্রশক্ষণ প্দান কিখত হখব। 

যময়াক্দর সীমাসমূহ। করেউরনটি ফবাখি্ি িদি্যখদি বখিা ফপ্রিখিন্টখদি দ্ািা, রিটি কাউরন্সখলি িদি্যখদি ও িাোরজক 
ফগাষ্ঠীগুরলি েতােত িহখযাখগ রনখয়াগ কিা হয়। প্রতটি করেউরনটি রিিট্রিখটেি জন্য, বখিা ফপ্রিখিন্ট করেউরনটি ফবাখি্ি 50 
জন েয্ন্ত িদি্যখক দুবেখিি েৃথক েৃথক ফেয়াখদ রনখয়াগ কখিন। বত্োখন চাট্াখি করেউরনটি ফবাখি্ি িদি্যখদি ফেয়াখদি ফকাখনা 
িীো আখিাে কিা ফনই। এই প্স্াবটি করেউরনটি ফবাখি্ি িদি্যখদি টানা চািটি দুবেখিি ফেয়াখদ রনখয়াখগি িীো ফবাখধ ফদখব, 
ফয রনখয়াগ বা েুনরনদিখয়াগগুরলি ফেয়াদ 1 এরপ্ল, 2019 তারিে ফথখক শুিরু হখব। যরদও, 1 এরপ্ল, 2020 তারিে ফথখক শুিরু 
হখত চলা ফেয়াদগুরলি জন্য রনযুক্ বা েুনরনদিযুক্ িদি্যখদিখক 2027 ও 2028 িাখলি করেউরনটি ফবাখি্ি িদি্যেখদ ব্যােক 
েরিবত্ন এড়াখত টানা োাচটি েয্ন্ত দু’বেখিি ফেয়াখদি জন্য েুনরনদিখয়াগ কিা হখত োখি। 1 এরপ্ল, 2020 তারিখেি েখি 
শুিরু হখত চলা ফেয়াদগুরলি জন্য রনখয়াগগুরল টানা চািটি দুবেখিি ফেয়াখদি িীো িাখেখক্ষ কিা হখব। এই ফেয়াখদি িীোগুরল 
ফকবলোরে িম্াব্য; 1 এরপ্ল, 2019 বা 1 এরপ্ল, 2020 তারিখেি আখগ ফিবািত ফেয়াদগুরলখক ঐ তারিেগুরলখত শুিরু হওয়া 
ফেয়াদ িীোগুরলি গণনায় ধত্খব্য আনা যাখব না। তদরতরিক্, ফয িদি্যগণ টানা িব্ারধক িংে্যক ফেয়াখদ ফিবািত ফথখকখেন 
তাখদিখক একটি েূণ্ ফেয়াদ দপ্তখিি বাইখি থাকাি েি আি েুনরনদিযুক্ হওয়া ফথখক আটকাখনা যাখব না।
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নিক্য়াে প্রনক্রয়া। চাট্াখি করেউরনটি ফবাখি্ি িদি্যখদি েখনানয়ন ও রনখয়াখগি বখন্দাবস্ িখয়খে। চাট্াখিি অধীখন, বখিা 
ফপ্রিখিখন্টি করেউরনটি রিিট্রিখটেি েখধ্য রবরিন্ন ফিৌখগারলক অংশ ও োড়া ফথখক যখথষ্ট িংে্যক প্রতরনরধত্ব রনরচিত কিা এবং 
রনখয়াখগি িেষ্টি করেউরনটিি িকল অংখশি ন্যায্য প্রতরনরধত্ব কখি রকনা তা রবখবচনা কিা আবশ্যক। চাট্াখিি অধীখন, বখিা 
ফপ্রিখিন্টখক করেউরনটি রিিট্রিখটেি েখধ্য রবরিন্ন ফিৌখগারলক অংশ ও োড়া ফথখক যখথষ্ট িংে্যক প্রতরনরধত্ব রনরচিত কিখত 
হখব এবং রনখয়াখগি িেষ্টি করেউরনটিি িকল অংখশি ন্যায্য প্রতরনরধত্ব কখি রকনা তা রবখবচনা কিখত হখব। িদি্যখদি রিটিখত 
বিবাি কিা এবং করেউরনটি রিিট্রিখটে বািস্ান, ব্যবিা, ফেশাগত বা অন্যান্য গুিরুত্বেূণ্ স্বাথ্ বজায় িাো আবশ্যক। রনযুক্ 
িদি্যখদি অনূর্্ 25% রিটিি কে্চািী হখত োখিন এবং এখদি ফকউই বখিা ফপ্রিখিখন্টি বা েখনানয়নকািী রিটি কাউরন্সল 
িদখি্যি কে্চািী হখত োিখবন না। িদি্যখদি অন্তত 16 বেি বয়িী হওয়া আবশ্যক এবং প্রতটি করেউরনটি ফবাখি্ি দুজখনি 
ফবরশ িদি্য 18 বেখিি কেবয়িী হখত োিখবন না। 

এই প্স্াব অনুিাখি বখিা ফপ্রিখিন্টখদিখক করেউরনটি ফবাখি্ রনখয়াখগি আখবদন কিা জন্য ববরচরে্যেূণ্ েটিূরেি ব্যরক্খদি 
ফোাজ কিখত হখব, যাি েখধ্য েখড় জারত, জারতখগাষ্ঠী, রলগে, বয়ি, প্রতবন্কতাি রস্রত, ফযৌন ফ�া াক ও িাষা, ও ফিইিখগে বখিা 
ফপ্রিখিন্ট ফয িব রবষয়খক করেউরনটি ফবাখি্ স্বল্প-প্রতরনরধত্বিম্পন্ন ফগাষ্ঠী ও করেউরনটিিেূখহি ববরচরে্য ও অন্তি্ুরক্খক উন্নীত 
কিাি জন্য জিরুরি বখল রবখবচনা কিখবন। 

এই প্স্াবটিখত বখিা ফপ্রিখিন্টখদি করেউরনটি ফবাখি্ি িদি্যেখদি আখবদনেরে ওখয়বিাইখটও উেলব্ধ কিখত হখব এবং 
আখবদনেরেগুরলখত আখবদনকািী িম্পখক্ রকেু রনরদদিষ্ট তখথ্যি অনুখিাধ কিখত হখব: নাে; ঠিকানা; করেউরনটি রিিট্রিখটে 
বািস্ান, ব্যবিা, ফেশা বা অন্য ফকাখনা জিরুরি স্বাথ্; ফকাখনা করেউরনটি ফবাখি্ েূব্-ফিবা; বয়ি; কাখজি ও রশক্ষাি ইরতহাি, 
রবখশষ দক্ষতা, ও ফেশাদািী লাইখিন্স; প্ািরগেক ফেশাদািী, নাগরিক বা িাোরজক রনখয়াজখনি অরিজ্ঞতা; অরতরিক্ জনিংে্যা 
িংরিান্ত তথ্য, যা আখবদনকািী প্কাশ কিা ফবখে ফনখবন, তা প্দাখনি একটি রবকল্প; এবং ফকাখনা অরতরিক্ তথ্য যা বখিা 
ফপ্রিখিন্ট আখবদন প্ররিয়ায় প্ািরগেক বা জিরুরি বখল রনধ্ািণ কিখবন। এই আখবদনেখরে একটি রববতৃ রত, যাখত আখবদনকািীি 
ফিই েখদি প্রত আগ্রহ, রিটিখত রনযুরক্ ও িম্াব্য স্বাখথ্ি িং�াত প্কাখশি বণ্না কিা থাকখব এবং একটি শংিায়ন, ফয 
আখবদনকািী এই েখদি যাবতীয় প্খয়াজনীয়তা েূিণ কখিন এবং যাবতীয় প্খযাজ্য স্বাখথ্ি িং�াত আইন ফেখন চলখবন, 
অন্তি্ুক্ কিািও প্খয়াজন হখব। 

তদরতরিক্, এই প্স্াখব বখিা ফপ্রিখিন্টখদি, 1 জুলাই, 2019 ফথখক শুিরু কখি ও তৎেিবতীতী খত বারষদিক রহখিখব, করেউরনটি 
ফবাখি্ি িদি্যেদ এবং রনযুরক্ ও রনব্াচন প্ররিয়া িম্পরকদিত তথ্য প্কাশ কখি এেন একটি রিখোট্ ফেয়ি ও রিটি কাউরন্সখলি 
স্ীকাখিি কাখে জো রদখত এবং বখিা ফপ্রিখিন্টখদি ওখয়বিাইখট উেলব্ধ কিখত হখব। এই রিখোখট্ি অন্তি্ুক্ হখব: করেউরনটি 
ফবাখি্ি িদি্যখদি োরল েখদি িংে্যা, করেউরনটি ফবাখি্ি িদি্যখদি েুক্ েদগুরলি জন্য আখবদনকািীি িংে্যা, িাক্ষাৎকাি 
ফনওয়া আখবদনকািীি িংে্যা, এবং িদি্যখদি নাে ও তাখদি রনখয়াগ বা েুনরনদিখয়াখগি তারিে, ফিবাি িেয়কাখলি বদ�্্য, 
েখনানয়নকািী রিটি কাউরন্সল িদি্য বা অন্য ফকাখনা েখনানয়নকািী েক্ষ এবং করেউরনটি ফবাখি্ি ফনততৃ ত্ব েদগুরল, যরদ 
রকেু থাখক। এই রিখোখট্ করেউরনটি ফবাখি্ি িদি্যখদি িম্পখক্ ফয জনিংে্যাগত তথ্য ফস্বছোয় প্কাশ কিা হখয়খে; বখিা 
ফপ্রিখিখন্টি প্াথীতী খদি রনখয়াগ কিা ও োরল েদ েূিণ কিাি েরিকল্পনা, যাি েখধ্য েখড় প্চাখিি প্য়াি এবং প্াথীতী খদি 
ববরচরে্যেূণ্ ও অন্তি্ুরক্কি দলখক উন্নীত কিায় ব্যবহৃত েদ্রতিেূহ; িদি্যখদি ফবখে রনখত বখিা ফপ্রিখিখন্টি ব্যবহৃত েূল্যায়খনি 
োেকাঠিি একটি িাধািণ বণ্না; এবং রনব্াচন প্ররিয়ায় বস্তুরনষ্তা উন্নীত কিখত বখিা ফপ্রিখিখন্টি ব্যবহৃত িাধনীিেূহ 
অন্তি্ুক্ থাকখব।

সহায়তা ও প্রনশষেণ। এই প্স্াখব রিরিক এনখগজখেন্ট করেশনখক, অনুখোদন এবং রিটি প্্যারনং রবিাগ ও অন্যান্য 
প্ািরগেক রিটি িংস্াগুরল এবং প্খয়াগিাধ্যতাি িীোি েখধ্য বখিা ফপ্রিখিন্টখদি েিােশ ্ও িহখযারগতা িাখেখক্ষ, বত্োখন 
রিটি িংস্াগুরলি দ্ািা প্দত্ িহায়তাি প্কাখিি বাইখি করেউরনটি ফবাি্গুরলখক িহায়তা ও প্রশক্ষণ প্দান কিখত হখব। 
রিরিক এনখগজখেন্ট করেশনখক নগি েরিকল্পনা ও জরেি ব্যবহাি িংরিান্ত অন্যান্য প্যুরক্গত িহায়তা প্দাখনি জন্য 
ফযাগ্য িংস্াগুখলা, ফেশাদাি কেীতী  িদি্য বা েিােশদ্াতাখদি রচরনিত কিখত এবং অনুখিাধ কিা হখল করেউরনটি ফবাি্গুরলখক 
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এই ধিখণি েরিখষবা প্দাখনি কায্রিে েরিচারলত কিখত হখব। এখক প্খয়াগিাধ্যতাি িীোি েখধ্য রনরচিত কিখত হখব ফয 
এই ধিখণি িহায়তা ফযন িকল করেউরনটি ফবাি্খকই তাখদি চারহদা ও উখদেশ্যগুরলি িখগে িােঞ্জি্য িাখে এেন উোখয় 
প্দান কিখত এবং করেউরনটি ফবাি্গুরলখক তাখদিখক প্দত্ িহায়তা িংরিান্ত রেিব্যাক ফদওয়াি উোয় প্দান কিখত হখব। 
রিরিক এনখগজখেন্ট করেশনখক ফেয়খিি অরিবািী রবষয়ক দপ্তখিি েিােখশ ্ইংখিরজখত িীোবদ্ দক্ষতাি ব্যরক্খদি চারহদা 
েূিখণি জন্য করেউরনটি ফবাি্গুরলি দ্ািা অনুখিাধ কিা কেীতী খদি প্রশক্ষণ ও িাষা িহায়তাি িাধনীি েখতা েরিখষবাগুরলখক 
রচরনিত কিখত ও প্দান কিখত হখব। প্স্াবটিি এই উোদানটি ফকবল তেনই কায্কি হখব যেন এই ব্যালট প্শ্ এবং রিরিক 
এনখগজখেন্ট করেশন প্রতষ্াকািী ব্যালট প্শ্ উিয়ই অনুখোরদত হয়। 

এই প্স্াখব করেউরনটি ফবাি্গুরলখক আিন্ন ববঠকগুরলি যখথষ্ট িিকারি রবজ্ঞরপ্ত, রবগত বাখিা োখি হওয়া ববঠকগুরলি 
কায্রববিণী ও ফযাগাখযাখগি তথ্য প্দান কিা ওখয়বিাইটগুরলও বজায় িােখত হখব। তথ্য প্যুরক্ ও ফটরলখযাগাখযাগ রবিাগ 
(Information Technology and Telecommunications - DOITT)-ফক ওখয়বিাইটগুরল িক্ষণাখবক্ষখণি জন্য 
প্যুরক্ িহায়তা এবং বখিা ফপ্রিখিন্টখদিখক করেউরনটি ফবাখি্ি আখবদনেরেগুরল অনলাইখন উেলব্ধ িাোয় িহায়তা প্দান 
কিখত হখব। 

কাে্কর হওয়ার তানরখ। এইিব িংখশাধনী 1 জানুয়ািী, 2019 তারিে ফথখক কায্কি হখব, রিরিক এনখগজখেন্ট করেশখনি 
করেউরনটি ফবাি্গুরলখক িংস্ান প্দাখনি প্খয়াজন ফিগুরল বাখদ, ফযগুরল 1 এরপ্ল, 2019 তারিে ফথখক কায্কি হখব।
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