
 

2018 Charter Revision Commission Resolution, August 14, 2018  

যেখানে, 2018 সানের নেউ ইয়র্ক  নসটি চার্ক ার নরনিশে র্নিশে ব্যাপর্িানব্ জেসাধারনের িনধয 
প্রচার র্নরনে, োর িনধয অন্তিভক ক্ত রনয়নে নসটির পাাঁচটি ব্নরানে অসংখয জে শুোনে ও অেভষ্ঠাে; 
এব্ং 

যেখানে, র্নিশে এইসর্ে শুোনে ও অেভষ্ঠােগুনেনে নেব্কানচে আনধর্ানরর্ ও জে প্রনেনেনধনের 
যেনর্ ব্ক্তব্য শুনেনে এব্ং নেনখে সাক্ষ্য গ্রহে র্নরনে, োর িনধয অন্তিভক ক্ত রনয়নে জেস্বােক রক্ষ্ার ও 
নেনেকষ্ট পক্ষ্সিেকনের য াষ্ঠী, পভর ও র্নিউনেটি সং ঠে, রাজনেনের্ সং ঠে ও সাধারে 
ো নরর্ব্ৃন্দ; এব্ং  

যেখানে, এ োডাও, র্নিশে নব্নিন্ন পদ্ধনের িাধযনি জেসাধারনের িোিে নব্নিন্ন িাষায় গ্রহনের 
জেয উৎসানহে র্নরনে োর িনধয অন্তিভক ক্ত রনয়নে র্নিউনেটি নিনির্ অেভষ্টাে, র্নিশনের 
ওনয়ব্সাইনর্ ও নব্নিন্ন ধরনের যসাশযাে নিনিয়ায়; এব্ং  

যেখানে, র্নিশনের র্িীরাও শহনররর নব্নব্ধ নব্িা গুনের প্রধােনের যেনর্ ও োনের র্িকচারীনের 
যেনর্ িন্তব্য ও িোিে প্রোনের অেভনরাধ র্নরনেে; এব্ং  

যেখানে, র্নিশে সিগ্র চার্ক ারটি পেকানোচো র্নরনে সংনশাধে প্রনিয়ার এর্টি অংশ নহসানব্; এব্ং 

যেখানে, র্িকচারীরা এর্টি প্রােনির্ স্টাফ নরনপার্ক  প্রস্তুে র্রার িাধযনি সভপানরশ র্নরনে যে র্নিশে 
যেে আনেকর্ সংস্কার, নেব্কাচেী সংস্কার, ো নরর্নের যো োে, র্নিউনেটি যব্ািক  এব্ং নরনিসনিনটং 
সম্পনর্ক ে নব্ষনয় প্রচানর অধযয়ে চানেনয় োয়; এব্ং 

প্রচারেে অর্থায়ন  

েেভপনর, িোিে প্রোের্ারীরা ব্ৃহৎ প্রচারানিোনে প্রাপ্ত োনের েভেীনে ব্ং এই ধরনের েভেীনের 
আ িনের নব্ষনয় গুরুের নচন্তা ব্যক্ত র্নরনেে, চেনে োর্া েভেীনে এব্ং যসই েভেীনে যেখা যেওয়া 
সম্পনর্ক  গুরুের নচন্তা ব্যক্ত র্নরনেে এব্ং অসংখয উপানয়র প্রস্তাব্ো নেনয়নেে ো এরর্ি েভেীনে ও 
োর আ িনের সনে েডাই র্রার যক্ষ্নে নসটির প্রচার অেকায়ে ব্যব্স্থানর্ আরও শনক্তশােী র্নর 
েভ েনে পানর; এব্ং  

েনেও, এই উনে গুনে যিার্ানব্ো র্রার জেয, অনের্ িোিে প্রোের্ারী, োনের িনধয রনয়নেে 
নব্নশষজ্ঞ, নেব্কাচনের র্িকর্েক া এব্ং জেসাধারনের সেসযরা প্রচারানিোে অেকায়ে ব্যব্স্থার নেনেকষ্ট িূে 
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র্াঠানিাগুনের সংস্কানরর জেয প্রস্তাব্ যরনখনেে, োর িনধয অন্তিভক ক্ত রনয়নে অব্োনের সীিা হ্রাস 
র্রা এব্ং নিনেে সূনের ও জেসাধারনের িযানচং েহনব্নের র্যাপ সািঞ্জসযনব্ধানের িাধযনি 
জেসাধারনের অেকায়েনর্ শনক্তশােী র্রা; এব্ং 

েোনপ ব্েক িাে ব্যব্স্থার অধীনে জেসাধারনের নিনেে েহনব্নের অেক নব্েরনের সিয় সম্পনর্ক ও 
নর্েভ িোিে প্রোের্ারী উনে  প্রর্াশ র্নরনেে;   

োই এখে, সঙ্কল্প  ৃহীে হনয়নে নেউইয়র্ক  নসটি চার্ক ার নরনিশে র্নিশে এেোরা 6 েনিম্বর, 2018 
োনরনখ অেভনষ্ঠে সাধারে নেব্কাচনে যিার্ারনের সািনে যপশ র্রার প্রস্তানব্র ব্া প্রস্তানব্র এর্টি অংশ 
প্রস্তুে র্রার জেয র্িীনের নেনেকশ র্নর, েনে র্নিশে র্েৃক র্  ৃহীে হয়, োহনে নেম্ননেনখেগুনে 
অেভসরে র্রুে: 

• যসই সর্ে প্রােীনের জেয অব্োনের সীিা হ্রাস র্রুে োরা পাব্নের্ ফাইেযানসং যপ্রাগ্রানি 
অংশগ্রহে র্রনে ইচ্ছভর্, োনের অব্োনের সীিা র্নিনয় নেব্কাচেী চি প্রনে ে র নিনির্ 
অনফনসর জেয 2,000 িোর , পভর: সিাপনের অনফনসর জেয 1,500 িোর এব্ং 
র্াউনসে সেনসযর অনফনসর জেয 1,000 িোর; 

• অংশগ্রহে ো র্রা প্রােীনের অব্োনের সীিা হ্রাস র্রুে, নেব্কাচেী চি প্রনে ে র নিনির্ 
অনফনসর জেয 3,500 িোর, , ব্নরা যপ্রনসনিন্ট অনফনসর জেয 2,500 িোর এব্ং 
র্াউনসে সেসয অনফনসর জেয 1,500 িোর;  

• সব্কজেীে নিনেে েহনব্েগুনে জেসংখযা েহনব্নে 8 যেনর্ 1 জেনর্ ে ে নিনির্ 
অনফসগুনের জেয প্রেিব্ানরর িনো 250 িোনরর যো য অেভোনের সানে নিনেে র্রার 
জেয সূেটি পনরব্েক ে র্রুে, এব্ং যো যোর প্রেি 175 িোনরর সানে নিনেে 
জেসাধারনের ফাাঁনে 8 যেনর্ 1 অেভপানে সিাপনে এব্ং র্াউনসে সেসয র্ােকােয়; 

• জেসাধারনের িযানচং েহনব্নের র্যাপ ব্ৃনদ্ধ র্রুে, প্রনে প্রােী এব্ং প্রনে নেব্কাচনের জেয 
প্রাসনের্ অনফনসর জেয খরনচর সীিার 75 শোংশ পেকন্ত; এব্ং 

• নেব্কাচেী ব্েনর পূনব্কই যো য প্রােীনের জেয পাব্নের্ েহনব্েগুনে উপেিয র্নর নেে; 

নাগরেক অংশগ্রহণ  

েোনপ, এটির জেসাধারনের সাক্ষ্যটিনে, নসটির পভর: নেেভনক্তর নব্ষনয় জেসাধারে ব্যাপর্ উনে  
প্রর্াশ র্নরনে; এব্ং 

যেনহেভ , নেনজনের ব্ানসন্দানের অংশগ্রহে র্রানোর জেয নসটির ব্েক িাে প্রনচষ্টা োোনব্ধ এব্ং 
বব্নচেযপূেক, এব্ং জেসাধারনের িন্তব্যর্ারীরা আগ্রহ প্রর্াশ র্নরনেে নসটির ব্েক িাে প্রনচষ্টানর্ 
সভসিনিে এব্ং উন্নে র্রার জেয এর্টি সভপ্রশস্ত পে বেনর র্রনে এব্ং অংশগ্রহনের সভনো  সম্পনর্ক  
জেসাধারেনর্ আনরা িােিানব্ জ্ঞাে র্রনে; এব্ং 
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েনেও, র্নিশে নেধকারে র্নরনে যে, এর্টি ো নরর্ অনধেপ্তনরর র্নিশে প্রনেষ্ঠা চার্ক ানর ো নরর্ 
অংশীোনরনের িােনর্ স্বীরৃ্নে যেনব্ এব্ং েেভ ে ও উদ্ভাব্েীিূের্ র্ােকিনির সভনো  প্রোে র্রনব্; 
এব্ং   

েনেও, র্নিশে এর্টি শহরনিনির্ অংশগ্রহেিূের্ ব্ানজর্ যপ্রাগ্রাি প্রনেষ্ঠার িাধযনি ো নরর্ 
সংনো নর্ উৎসানহে র্রার িূেয সম্পনর্ক ে এর্টি যজারোর সাক্ষ্য োি র্নরনে; এব্ং 

েনব্ র্নিশে এর্টি ব্াধযোিূের্ সাক্ষ্য োি র্নরনে যেখানে ব্ো হনয়নে যপাে সাইর্গুনের অব্স্থাে, 
যপাে সাইর্গুনের অব্স্থানের পনরব্েক ে, যিার্ার নেব্ন্ধে এব্ং অেযােয ধরনের যিার্ারনের অব্স্থাে 
সম্পনর্ক ে েেয অনধব্াসীনের জাো োর্নে ো অব্শযই ো নরর্ জীব্নে অংশগ্রহনের জেযও গুরুে 
পানব্; এব্ং 

যেনহেভ , প্রশাসে  েেন্ত্রনর্ শনক্তশােী র্রার উনেনশয, যিানর্র ব্যব্স্থা আরও সহজের র্রার জেয 
এব্ং ো নরর্ অংশগ্রহনের যক্ষ্নে উপনস্থে প্রনেব্ন্ধর্ো যিনে যফোর জেয  েেন্ত্রNYC উনেযা  
প্রনেষ্ঠা র্নরনে, ো সংনর্ে যেয় এই এোর্ায় আরও সরর্ানর পেনক্ষ্প গ্রহনের জেয শহনরর 
অেীর্ারনর্; এব্ং 

যেনহেভ , নসটি চায় অেকপূেক অংশগ্রহনে উৎসানহে র্রার জেয েেভ ে এব্ং নব্েযিাে র্িকসনূচগুনের 
নব্র্াশ ঘর্ানে এব্ং সিেকে র্রনে; 

এখে, অে:পর সিাধানের জেয, নেউইয়র্ক  নসটি চার্ক ার নরনিশে র্নিশে নেনেকশ র্নর যে, 6ই 
েনিম্বর, 2018 োনরনখ অেভনষ্ঠে হনে চো সাধারে নেব্কাচে োর পূনব্কই যেে যিার্ারনের সািনে 
র্িকচারীরা এর্টি প্রস্তানব্প ব্া প্রস্তানব্র অংশ প্রস্তুে র্নর যপশ র্নর, নেম্ননেনখে নব্ষয়গুনে উনেনখে 
োর্নে র্নিশে র্েৃক র্  ৃহীে হনে পানর: 

• এর্টি নসনির্ এেন জনিন্ট র্নিশে প্রনেষ্ঠা র্রা যহার্ োর িনধয এর্টি নেনয়া  র্াঠানিা 
োর্নব্ োর িনধয সংনিষ্ট োর্নব্ যিনয়ারাে এব্ং েে-যিনয়ারাে সাক্ষ্াৎর্ার এব্ং অেযােয 
প্রনেনেনধে, ো সংনিষ্ট শহনরর সংস্থার প্রধােনের অন্তিভক ক্ত হনে পানর; 

• প্রনেনষ্ঠে র্নর যে নেউইয়র্ক  নসটির অনধব্াসীনের োরা ো নরর্ অংশগ্রহে এব্ং নেনয়ানজে 
র্রা ব্ৃনদ্ধর েনক্ষ্য নসনির্ এেন জনিন্ট র্নিশে সর্ে েীনেসিূহ স্থাপে র্রনব্; 

• প্রেি র্নর যে নেম্নব্নেকে র্ােকাব্েীর জেয নসনির্ এেন জনিন্ট র্নিশে োয়ব্দ্ধ োর্নব্: 
o শহরনিনির্ অংশগ্রহেিূের্ ব্ানজর্ যপ্রাগ্রানির েত্ত্বাব্ধাে ও ব্াস্তব্ায়ে, প্রনয়া  এব্ং 

অেযােয প্রনোজয আইে এব্ং পদ্ধনের সানে সং নেপূেক; 
o সঙ্কনল্পর র্নিউনেটি যব্ািক  সংিান্ত অংনশর উনেখয অেভোয়ী, প্রেভনক্ত ে সহায়ো 

পনরনষব্া প্রোে র্রা োর িনধয অন্তিভক ক্ত ে র পনরর্ল্পো এব্ং র্নিউনেটি যব্ানিক র 
নের্নর্ অেযােয সম্পে সহ; 

o নসটির সংস্থার োরা নব্েযিাে ো নরর্ সংনো নর্ সিনিে র্রা; 
o জেসাধারনের সানে সংনো   ঠনের উনেনশয র্নিউনেটি নিনির্ সংস্থা, প্রনেষ্ঠাে এব্ং 

ে রজীব্নের যেেৃে এব্ং যব্সরর্ানর েপ্তনরর সানে সহনোন ো ও অংশীোনরে, োর 
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িনধয অন্তিভক ক্ত োর্নে পানর অেযােয র্ােকিি, যেেৃনের েক্ষ্ো উন্নয়ে, 
জেসাধারনের স্থানের োয়িার, েভব্র্নের অংশগ্রহে এব্ং অনিব্াসীনের জেয ব্া অেয 
ঝভাঁ নর্পূেক সম্প্রোনয়র প্রনে েক্ষ্য র্রা পনরনষব্া ইেযানে;  

o যিার্ার নেব্ন্ধে এব্ং যিার্ানধর্ারনর্ উত্সানহে র্রনে, প্রচার র্রনে এব্ং 
সভনব্ধাজের্ র্নর েভ েনে ো েক্ষ্য রাখা গ্রুনপনের নের্নর্ই শুধভ প্রচানরর জেয 
সীিাব্দ্ধ োর্নব্ ো োর িনধয আনে নেব্নন্ধেনের িনধযও র্ি প্রর্ানশে এব্ং োরা 
যিার্ নেনচ্ছ এব্ং এই এব্ং োরা যিার্োো, এব্ং এই যো য যিার্ারনের িনধয 
অন্তিূক ক্ত রনয়নে ইংনরজী েক্ষ্োনে সীনিে এিে ব্যনক্তরাও; এব্ং 

o এই সঙ্কনল্পর িাষার অনি িে অংনশ ব্নেকে িাষা অযানেনসর র্ােকানে সম্পােে র্রা;  

করিউরনটি ব ার্থ   

যেখানে, জে সেসয, নব্নশষজ্ঞরা এব্ং নেব্কানচে আনধর্ানরর্রা নসটির র্নিউনেটি যব্ািক গুনেনর্ যসই 
সম্প্রোনয়র জেয আনরা প্রনেফেেিূের্ র্নর েভ েনে যচনয়নেে যেগুনেনে োরা প্রনেনেনধে র্নরে এব্ং 
ওই সম্প্রোয়গুনেনর্ উপস্থাপে র্রার যক্ষ্নেও আনরা র্ােকর্রী র্রার আগ্রহ প্রর্াশ র্নরনেে; এব্ং 

েনেও অনের্ িোিে প্রোের্ারী িোিে প্রর্াশ র্নরনেে যে র্নিউনেটি যব্ািক  ো নেউইয়র্ক  নসটির 
স্থােীয়  েেনন্ত্রর যক্ষ্নে এর্টি গুরুেপূেক িূনির্া পােে র্নর, যসগুনে ব্নধকে বব্নচনেযর োরা আনরা 
শনক্তশােী হনব্ এব্ং এই ধরনের অনের্ িোিে প্রোের্ারী এই েক্ষ্য অজক নের জেয এর্টি যিয়ানের 
সীিার প্রনেষ্ঠার প্রস্তাব্ র্নরনেে; এব্ং  

েনেও, যব্নশরিা  িোিে প্রোের্ারী এই িে প্রর্াশ র্নরনেে যে, পাাঁচটি ব্নরার িনধয সািঞ্জসয 
ব্জায় রাখার জেয পেনক্ষ্প গ্রহে র্নর র্নিউনেটি যব্ানিক র নেনয়ান র প্রনিয়াটি উন্নে র্রা যেনে 
পানর; এব্ং  

েনেও, র্নিশে ব্াধযোিূের্ সাক্ষ্য শুোনের যেনর্ জােনে যপনরনে যে, োনের পূরনের জেয 
র্নিউনেটি যব্ানিক র চার্ক ার আনেশগুনে আনরা িােিানব্ সমূ্পেক র্রার জেয ে র পনরর্ল্পো ও 
অেযােয সম্পে সহ ব্নধকে প্রেভনক্ত ে সহায়োর পনরনষব্াগুনের প্রনয়াজে রনয়নে;  

এখে, অে:পর সিাধানের জেয, নেউইয়র্ক  নসটি চার্ক ার নরনিশে র্নিশে নেনেকশ র্নর যে, 6ই 
েনিম্বর, 2018 োনরনখ অেভনষ্ঠে হনে চো সাধারে নেব্কাচে োর পূনব্কই যেে যিার্ারনের সািনে 
র্িকচারীরা এর্টি প্রস্তানব্প ব্া প্রস্তানব্র অংশ প্রস্তুে র্নর যপশ র্নর, নেম্ননেনখে নব্ষয়গুনে উনেনখে 
োর্নে র্নিশে র্েৃক র্  ৃহীে হনে পানর: 

বিয়াদ সীিা 

• র্নিউনেটি যব্ানিক র সেসয নের জেয চারটি সমূ্পেক েভই ব্েনরর শনেক র এর্টি সীিা প্রোে 
র্রুে, েনব্ এটিও প্রেি োর্নব্ যে, আর্নর্ োর্া প্রেল্পগুনের ব্াস্তব্ায়নের উনেনশয র্নয়র্টি 
প্রােনির্ নেনয়ান র সিয় পাাঁচটি েভই ব্েনরর শেক ানের সীিাও রাখা যেনে পানর;  
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• প্রনেনষ্ঠে র্নর যে, 1 এনপ্রে, 2019 োনরনখ ব্া োর পনর শুরু হনে চো নেনয়া  ব্া 
পভেঃনেনয়া গুনের জেয চারটি-যিয়ানের সীিা র্ােকর্রী হনব্; এব্ং 

• প্রনেনষ্ঠে র্নর, যে, যে সর্ে র্নিউনেটি যব্ািক  সেসযরা পূনব্ক চারটি-যিয়ানে চার্নর 
র্নরনেে োনের অনফস যেনর্ এর্টি ব্ের েভটি যেওয়ার র্ারনে পভে:নেনয়ান র সিয়র্ানে 
যর্ানো সিসযা হনব্ ো;  

রনরয়াগ প্ররিয়া 

• সিস্ত ব্নরা প্রনসনিন্ট র্েৃক র্ এর্টি ব্ানষকর্ নরনপার্ক  প্রর্াশ র্রা প্রনয়াজেীয়:  
o ওনপে র্নিউনেটি যব্ানিক র অব্স্থানের সংখযা;  
o ব্েক িাে র্নিউনেটি যব্ানিক র সেসযনের সম্পনর্ক  েেয;  
o ব্নরা যপ্রনসনিনন্ট'র নেনয়া  প্রনিয়া; 
o নেব্কাচে প্রনিয়ার িনধয অেভসরে র্রা িূেযায়নের িাপর্াঠি এব্ং এই ধরনের র্ানজ 

ব্নরা যপ্রনসনিন্ট র্েৃক র্ প্রনয়া  র্নর োর্া যর্ানো নেনেকষ্ট পদ্ধনে; এব্ং 
• সিস্ত আনব্েনে চার্ক ার অনিন্ন যেেীনব্েযানসর েেযগুনেনর্ অন্তিভক ক্ত র্রা আব্শযর্ এই নেয়িটি 

স্থাপে র্রুে যসর্ আপ র্রুে এব্ং সর্ে পভর: সিাপনে র্েৃক র্ র্নিউনেটি যব্ািক  সেসযনের 
জেয উপেিয পেগুনের অেোইনে আনব্েে বেনর র্রনে হনব্;  

সম্পদ এ ং এই সম্পরকথ ত র ষয়গুরি 

• নসনির্ এেন জনিন্ট র্নিশনের, র্নিউনেটি যব্ানিক র প্রনয়াজনে ে র পনরর্ল্পো এব্ং অেযােয 
সংস্থাে সহ প্রেভনক্ত ে সহায়োর জেয পনরনষব্া প্রোে র্রা ো শুধভিাে িাষা সহায়ো 
পনরনষব্ায় সীিাব্দ্ধ োর্নব্ ো, ইেযানে নব্ষনয় সাহােয র্রা উনচে। 

• র্নিউনেটি যব্ানিক র এর্টি ওনয়ব্সাইর্ ব্জায় রাখার জেয েেয প্রেভনক্ত ও যর্নেনো ানো  
নব্িান র সহায়োর প্রনয়াজে;  

ভাষা অযারেস  

োইনহার্, প্রায় 23 শোংশ নেউ ইয়র্ক ব্াসীর ইংনরজী িাষায় েক্ষ্ো সীনিে, অেকাৎ োনের ইংনরনজ 
পডনে, র্ো ব্েনে এব্ং নেখনে পারার সািেকয সীনিে; এব্ং 

েব্ভও, নসটি োর নব্নিন্ন এব্ং ব্হুিাষী সম্প্রোয়নর্ পভনরাপভনরিানব্ সংেভক্ত র্রার জেয সর্ে প্রনচষ্টায় 
নেেভক্ত হনয়নে, এর্টি নেরনপক্ষ্ ও েযায়সেে শহর নেিকানের জেয িাষানিনির্ সম্প্রসারনে গুরুে 
প্রোে প্রনয়াজেীয়নক্ষ্নে এটি আরও গুরুেপূেক, এব্ং এই প্রনচষ্টাগুনে নব্নশষিানব্ গুরুেপূেক র্ারে এগুনে 
যিানর্র সানে সম্পনর্ক ে নব্ষয়; এব্ং 

অেযনেনর্, র্নিশে ব্াধযোিূের্ সাক্ষ্য োি র্নরনে যে যিার্োে এব্ং যিার্ার নেব্ন্ধে সংিান্ত 
নব্ষনয় িাষা সহায়ো সংিান্ত পনরনষব্ানে প্রোে র্রা আনরা যব্নশ প্রনয়াজেীয়;  
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এখে, অে:পর সিাধানের জেয, নেউইয়র্ক  নসটি চার্ক ার নরনিশে র্নিশে নেনেকশ র্নর যে, 6ই 
েনিম্বর, 2018 োনরনখ অেভনষ্ঠে হনে চো সাধারে নেব্কাচে োর পূনব্কই যেে যিার্ারনের সািনে 
র্িকচারীরা এর্টি প্রস্তানব্প ব্া প্রস্তানব্র অংশ প্রস্তুে র্নর যপশ র্নর, নেম্ননেনখে নব্ষয়গুনে উনেনখে 
োর্নে র্নিশে র্েৃক র্  ৃহীে হনে পানর: 

• নসনির্ এেন জনিন্ট র্নিশনের নেনজনের র্িকসূনচ এব্ং পনরনষব্া নেিকানের সিয়র্ানে িাষা 
সম্প্রোয়সিূনহর নব্ষয়টি নব্নব্চো র্রা র্েক ব্য র্ারে নেনিে র্রনে হনব্ যে ইংনরনজনে 
সীনিে েক্ষ্োর নেউ ইয়র্ক ব্াসীনের র্ানে র্নিশনের র্িকসূনচ ও পনরনষব্া সভ িয নর্ো; 

• যেসব্ ব্যনক্ত যিার্ানধর্ানরর যো য ব্া সনব্ যিার্ যেনব্ োরা োনের জেয যিার্ার নশক্ষ্া, 
সহায়ো এব্ং প্রচানরর জেয নসনির্ এেন জনিন্ট র্নিশনের প্রনয়াজে যিয়নরর অনিব্াসী 
নব্ষয়র্ অনফনসর সানে সেম্বয়সাধে র্রা োনে ইংনরজী ব্যেীে অেয িাষানেও িােভনষর 
নের্র্ যপ াঁোনো োয়;  

• যিয়নরর অনিব্াসী নব্ষয়র্ র্ােকােনয়র সানে সিিয়সাধনের িাধযনি নসনির্ এেন জনিন্ট 
র্নিশনের প্রনয়াজে, সিগ্র শহর জভনড যপাে সাইর্গুনেনে যোিাষীনের রাখার এর্টি 
পনরর্ল্পো রনয়নে, োর িনধয অন্তিভক ক্ত োর্নব্ যে এই ধরনের যপ্রাগ্রানির অধীনে যর্ান্ িাষা 
এব্ং যর্ান্ যপাে সাইর্গুনেনর্ র্িার র্রা হনব্ ো নেধকারনের জেয এর্টি পদ্ধনে, ো শুধভ 
এর্ভ কুনেই সীিাব্দ্ধ োর্নব্ ো, িাষা সম্প্রোনয়র প্রনয়াজনে েোেে নহসানব্ এই ধরনের 
পদ্ধনের পেকায়িনির্ পেকানোচো এব্ং িাোেসই এর্টি প্রনয়াজে সহ;  

• নসনির্ এেন জনিন্ট র্নিশনের োরা প্রেি িাষা অনি িনের পনরনষব্া সিিয়সানধে র্রার 
জেয এব্ং জেস্বানেকর অনিনোন র উপর েজরোনর এব্ং সিয়িে প্রনেনিয়া প্রোনের জেয 
এর্জে পোনধর্ারী ব্যনক্তর আ িে প্রনয়াজে; এব্ং  

• সইনির্ এেন জনিন্ট র্নিশনের প্রনয়াজে যপাে সাইর্গুনেনে িাষা সহায়োর পনরনষব্ানর্ 
ব্ভঝনে যোিাষীনের ব্যব্হার র্নর এিে যিার্ারনের সংখযা িযার্ ও নরনপার্ক  র্রা; 

পদ পছরেে বভাটদান (Ranked Choice Voting)  

পক্ষ্ান্তনর, র্নিশে নেব্কানচে র্িকর্েক া, সিেকর্ গ্রুপ এব্ং জেসাধারনের সেসযনের র্াে যেনর্ জেিে 
গ্রহে র্নরনে যে শহর ইচ্ছভর্ পভরসিার নেব্কাচনে শহর যেে পে পেনন্দর যিার্োনের ধরেটি গ্রহে 
র্নর; এব্ং 

েনেও যব্শ র্নয়র্জে িোিে প্রোের্ারী প্রস্তাব্ নেনয়নেে যে, পে পেনন্দর যিার্োে পন্থাটি গ্রহে 
র্রনে পভরসিার নেব্কাচনে প্রশাসনের সম্ভাব্য সভনব্ধা হনে পানর, োর িনধয অন্তিভক ক্ত োর্নব্ 
ব্যাপর্িানব্ যিার্ারনের সংনো  এব্ং অংশগ্রহে, যেনেব্াচর্ প্রচারানিোে হ্রাস, ঐর্িেয  ঠে, 
যিার্ারনের পেন্দসই প্রােীনের িনধয যেনর্ নেব্কাচনের জেয আরও সভনো  র্নর যেওয়া সৃনষ্ট হনব্ 
এব্ং আোোিানব্ রাে-অফ নেব্কাচনের প্রনয়াজে নেিূকে র্রার যক্ষ্নে প্রশাসনের্ েক্ষ্ো; এব্ং 

পক্ষ্ান্তনর, নব্েযিাে অেভসন্ধানের উপর নিনি র্নর, পে পধনন্দর যিার্োে নব্ষয়টি সিােিানব্ 
ব্াস্তব্ানয়স হয়নে যেসর্ে এোর্া এটিনর্ যিনে নেনয়নে, োোে ধরনের নিন্নো রনয়নে যেিে 
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প্রােীনের সংখযা হয়ে ব্যােনর্র  ঠে অেভোয়ী নব্েযস্ত র্রা হনব্ এব্ং নর্েভ নব্চারব্যব্স্থায় এই 
পদ্ধনে গ্রহনের পনরও পে পেনন্দর যিার্োে ব্যব্হারনর্ ব্ন্ধই রাখা হনয়নে; এব্ং 

েনেও, নব্েযিাে অেভসন্ধানের উপর নিনি র্নর যব্শ নর্েভ উনেখনো য যখাো প্রশ্ন রনয়নে যে এই 
ধরনের পনরব্েক ে যিার্ার এব্ং প্রােীনের উপর র্ীরূপ প্রিাব্ যফেনব্ োর িনধয অন্তিভক ক্ত রনয়নে 
সংখযােঘভ যিার্ার ও অসভরনক্ষ্ে জেসংখযার উপর প্রিানব্র নব্ষয়টিও; এব্ং 

েনেও, নব্েযিাে অেভসন্ধানের উপর নিনি র্নর, যব্শ নর্েভ উনেখনো য যখাো প্রশ্ন রনয়নে যে নেউ 
ইয়নর্ক র েযায় এর্টি শহনর পে পধনন্দর যিার্োে ব্াস্তব্ায়নের র্ােকর্রী সম্ভাব্যোর নব্ষনয় োর 
িনধয অন্তিভক ক্ত রনয়নে যিার্  েোর সিয়র্াে এব্ং অনিটিং পদ্ধনে সংিান্ত প্রশ্ন;   

এখে, সিাধাে র্রনে নেউইয়র্ক  নসটি চার্ক ার নরনিশে র্নিশে োনের র্িকচারীনের নেনেকশ নেনচ্ছ যে 
সাব্ধােোর সানে োরা যেে র্নিশনের চূডান্ত নরনপানর্ক  যপ র নেব্কাচনে প্রশাসেনর্ উন্নে র্রার জেয 
প্রনয়াজেীয় সর্ে সভপন্থা যপশ র্নর োর িনধয এর্টি সভপানরশ োর্নব্ যে এই ধরনের এর্টি 
প্রস্তাব্ো যেে িনব্ষযনের চার্ক ার নরনিশে র্নিশে ব্া অেযােয আইনে েপ্তর োরা নব্নব্নচে হনয় 
োনর্;  

 

রর্রিরটং প্ররিয়া  

েনব্ র্নিশে অনের্ জেসাধারনের িোিে যপনয়নে যে র্নিশনের নিনিনটং প্রনিয়ায় পনরব্েক ে 
আেয়ে র্রা প্রনয়াজেীয়; এব্ং 

েনেও, র্নিশে ব্াধযোিূের্ সাক্ষ্য শুোনে র্নরনে যে, এর্টি সভষ্ঠভ এব্ং র্ােকর্রী স্থােীয়  েেনন্ত্রর 
জেয এর্টি সভষ্ঠভ এব্ং স্বাধীে নিনিনটং পদ্ধনের উপনস্থনে গুরুেপূেক; এব্ং   

েনেও, যব্শ র্নয়র্জে িোিে প্রোের্ারী উনে  প্রর্াশ র্নরনেে যে, নিনিনটং পদ্ধনে সংনশাধে 
র্রা প্রনয়াজেীয় নেনিে র্রার জেয যে স্থােীয় ও জানে ে সংখযােঘভ য াষ্ঠীর যিার্ানধর্ানরর 
ক্ষ্িোটি নব্নব্চো র্রা উনচে; এব্ং 

েনেও, অেযােয িন্তব্যর্ারীরা প্রস্তাব্ নেনয়নেে নিনিনটং র্নিশেনর্ আনরা স্বাধীে র্রার জেয 
নেনয়া র্রনের পদ্ধনে ও নিনিনটংনয়র প্রনয়াজনে অেযােয পনরব্েক ে সাধে প্রনয়াজেীয়; এব্ং 

েেভপনর, র্নিশনের র্ানে জিা যেওয়া িন্তব্যগুনের সািনগ্রর্ বব্নচেটি প্রেশকে র্নরনে যে নরনিনিনটং 
সংস্কানরর জেয অনের্ উপায় উপেিয রনয়নে; এব্ং 

এর্ইসানে, নেউ ইয়র্ক  নসটি োর আর্ার এব্ং বব্নচনেযর র্ারনে অেেয এব্ং অেয নব্চারব্যব্স্থার 
িনিেগুনের প্রনে েনৃষ্টপাে র্নর এিে প্রস্তানব্ে সংস্কার অব্শযই িূেযায়ে র্রা উনচে জােনে যে ো 
নেউ ইয়র্ক  নসটি এব্ং এর স্থােীয় র্নিউনেটিগুনের উপর র্ী প্রিাব্ যফনে; এব্ং 
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যেনহেভ , স্থােীয় র্নিউনেটিগুনে যেনর্ আসা ইেপভর্, োর িনধয অন্তিভক ক্ত োোে ব্নেকর সম্প্রোয়, 
নেব্কানচে র্িকর্েক ারা, রাজনেনের্ েেগুনে, নিনিনটং র্নিশোরনের পূব্কব্েী সেসয, নব্নশষজ্ঞ এব্ং 
অেযােয গুরুেপূেক অংশীোনরর যেখনব্ে যে নসটির নিনিনটং প্রনিয়ার যর্াে প্রস্তানব্ে সংস্কার 
িূেযায়ে র্রা প্রনয়াজে আনে নর্ো; 

এখে অে:পর, এটি সঙ্কল্প  ৃহীে হনয়নে যে নেউইয়র্ক  নসটি চার্ক ার নরনিশে োর র্িীনের নেনেকশ 
নেনচ্ছ সাব্ধােোর সানে র্নিশনের চূডান্ত নরনপানর্ক  যেে োরা র্নিশনের র্ানে বব্নচেযপেূক 
নরনিনিনটংনয়র সংস্কানরর নব্ষনয় োোে সিাধাে যপশ র্নর োর িনধয এর্টি সভপানরশ োর্নব্ যে 
এই ধরনের এর্টি প্রস্তাব্ো যেে িনব্ষযনের চার্ক ার নরনিশে র্নিশে ব্া অেযােয আইনে েপ্তর োরা 
নব্নব্নচে হনয় োনর্; 

এব্ং আরও সঙ্কল্প  ৃহীে হনয়নে যে হনে পানর যে নেউ ইয়র্ক  নসটি চার্ক ার নরনিশে োর র্িীনের 
নেনেকশ নেনচ্ছ এর্টি চূডান্ত নরনপার্ক  প্রস্তুে র্রনে এব্ং ব্যােনর্র প্রশ্নগুনে এব্ং ব্েক িাে নেনেকশােভোয়ী 
র্াজ র্রনে এব্ং আরও এই ধরনের সংনশাধেীগুনে ো র্নিশোনরর র্ানে যোটিশ নেনয় উপেভক্ত 
র্েৃক পনক্ষ্র নের্র্ প্রনয়াজেীয় ও েোেে নহসানব্ নব্নব্নচে হনে পানর। প্রেি যে এই ধরনের চূডান্ত 
নরনপার্ক  ও ব্যাের্ প্রনশে এব্ং নব্িূেক  প্রনেফনেে র্রনব্ র্নিশনের প্রস্তাব্ ো নব্নব্চোর জেয 
র্নিশনের র্ানে োনখে র্রনে হনব্ যে 6 েনিম্বর, 2018 োনরনখ অেভনষ্ঠে হনে চো সাধারে 
নেব্কাচনে যিার্ারনের সািনে এই ধরনের প্রস্তাব্ স্থাপে র্রা হনব্ নর্ ো।  

  

 


