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চািকার র্ী? 

নিউ ইয়র্ক নিনির চািকার হশ া নিনির িংনিধাি। এনি আিাশদর িরর্াশরর জিয এর্নি অির্াঠাশিা তৈনর র্শর। নিনি 
আিাশদর ট্র্যাশের ড ার র্ীভাশি র্রশি, আিাশদর আশ পাশ র এ ার্াগুশ ার পনরিৈকি িম্পশর্ক র্ীভাশি নিদ্ধান্ত 
গ্রহণ র্রশি এিং আিাশদর নিিকানচৈ অনিিারগণ র্ীভাশি ক্ষিৈা িযিহার র্রশি এিি নিষয়গুশ া চািকার নিয়ন্ত্রণ 
র্শর থাশর্। প্রায় 30 িছর পূশিক, চািকার িংশ াধি র্নি ি নিনির িরর্ারশর্ িৈুি র্শর ঢেশ  িানজশয়নছ । আিরা 
এর্নি িৈুি রূপ ঢপশয়নছ। এই  রৎর্াশ , নিিকাচি ঢথশর্ শুরু র্শর পুন শ র দানয়শের িশৈা আরও নিনভন্ন ধরশির 
িিিযা নিশয় িযা ি প্রস্তািিায় ঢভাি ঢদওয়ার িাধযশি নিউ ইয়শর্কর িানিন্দারা আিাশদর চািকার িংশ াধি র্রার 

এর্নি িুশ াগ পাশিি। 5 িশভম্বশর আপনি এশৈ ঢভাি নদশৈ পারশিি। 
 
 
 

িযা শি র্ী র্ী প্রস্তািিা রশয়শছ? 
নিিকাচি: 
• িগশরর নিিকানচৈ অনিিারিৃন্দ ঢ িি- ঢিয়র ও নিনি র্াউনিশ র িদিযশদর প্রাথনির্ ও নিশ ষ নিিকাচশির িাধযশি নিিকানচৈ র্রার জিয আপিার 

পছন্দ অিু ায়ী ঢভাি প্রদাি র্রুি। 
• ঢিয়াদ থার্ার্া ীি ঢর্াশিা নিিকানচৈ র্িকর্ৈকা অনিি ৈযাগ র্রশ  45 ঢথশর্ 80 নদি িিয় িানিশয় ঢদওয়া হয় এিং এর্নি নিশ ষ নিিকাচি 

অিুনিৈ হয়। 
• ভনিষযশৈ প্রাথনির্ নিনি র্াউনি  নিিকাচশির জিয নডনিক্ট প কাশয়র িিয়িূনচ িংশ াধি র্রুি  াশৈ নডনিক্টগুশ াশৈ িনঠর্ িিশয় নিিকাচি 

অিুনিৈ হয়। 

ঢিিািনরর্ অনভশ াগ প কাশ াচিা ঢিাডক ( CCRB): 

• CCRB ঢিাশডক আশরা দুইজি িদিয ঢ াগ র্রুি, পািন র্ অযাডশভাশর্ি এর্জিশর্ নি ুক্ত র্রশিি এিং আশরর্জিশর্ ঢিয়র ও নিনি র্াউনিশ র 
নির্ার (ন নি ঢচয়ারিযাি নহশিশি ভূনির্া পা ি র্রশিি) ঢ ৌথভাশি নিশয়াগ ঢদশিি। 

• CCRB-এর নিয়িিীনৈ  ংঘি র্রশ  পুন   র্নি িারশর্ CCRB-এর র্াশছ ৈার জিািনদনহৈা নদশৈ হশি। 
• CCRB-এর এনেনর্উনিভ নডশরক্টশরর জিয িনপিা ক্ষিৈা প্রদাি র্রুি। 

• ৈদন্ত র্রশছ এিি এর্জি র্িকর্ৈকার অধীশি িম্ভািয নিথযা আিুিানির্ নিিৃনৈর ৈদন্ত র্রা এিং প্রশ াজয ঢক্ষশে,  ৃঙ্খ ার পরাি ক নদশৈ 

CCRB-ঢর্ অিুিনৈ প্রদাি র্রুি। 
• CCRB-এর িাশজি নিনিৈ র্রুি। 



আপনি এশৈ ঢভাি নদশৈ 
পারশিি। 

 

 

 
িীনৈ এিং পনরচা িা প্রনিয়া: 

প্রস্তািিা (চ শি): 
 

• নিনি িানভকি ঢছশি  াওয়ার পরিৈকী দুই িছর নিিকানচৈ র্িকর্ৈকা এিং নিনিয়র র্িকর্ৈকাশদর নিনি িরর্ারশর্ ঢ শর্াশিা ধরশির ৈদনির 
ঢথশর্ নিরৈ থার্শৈ ি ুি। 

• িম্প্রনৈ ঢিয়র র্ৈৃকর্ নিশয়াগরৃ্ৈ র্িনিক্টি অি ইন্টাশরস্ট ঢিাডক (COIB)-এর দুইজি িদশিযর এর্জিশর্ র্ম্পশট্র্া ার র্ৈৃকর্ এিং অিয 
জিশর্ পািন র্ অযাডশভাশর্শির নিশয়াগরৃ্ৈশদর দ্বারা প্রনৈস্থাপি র্রুি। 

• স্থািীয় নিিকানচৈ অনিশির প্রচারণার র্াশজ COIB ঢিাশডকর িদিযশদর অং গ্রহণ র্রশৈ নিশষধ র্রুি এিং ৈারা ঢ  পনরিাণ অথক প্রদাি 
র্রশৈ পাশরি ৈার পনরিাণ  ৈিা িম্ভি র্নিশয় ঢি ুি। 

• নিনিিযাপী িংখ্যা ঘু/িারী িান র্ািাধীি িযিিানয়র্ উশদযাগ (M/WBE) নডশরক্টর নরশপািক িরািনর ঢিয়শরর র্াশছ ঢদওয়া প্রশয়াজি। 
• র্শপকাশর ি র্াউনিশ  ঢিয়শরর অযাপশয়ন্টশিন্ট নিশয় নিনির র্াউনিশ র পরাি ক এিং অিুিনৈ—ঢচর্ এিং িযাশ ি নিশস্টি—এর 

আি যর্ৈা প্রশয়াজি। 

নিনি িাশজি: 

• আগািী িছরগুশ ার জিয অথক িঞ্চশয়র  শক্ষয নিনিশর্ "ঢরইনি ঢড িান্ড" িযিহার র্রার িুশ াগ নদি (ঢস্টি আইি অিু ায়ী)।  
• পািন র্ অযাডশভাশর্ি এিং িশরা ঢপ্রনিশডশন্টর জিয িাশজি নিনিৈ র্রুি। 
• 25 ঢি (5 জুি ৈানরশখ্র পনরিশৈক) এর িশধয ঢিয়র রাজশের এর্নি খ্িিা নিনি র্াউনি শর্ জিা নদশিি।  
• নিনির অথকনিনৈর্ পনরর্ল্পিা হা িাগাশদর 30 নদশির িশধয ঢিয়র িাশজশির িংশ াধিী নিনি র্াউনিশ র র্াশছ জিা নদশিি। 

ভূনির িযিহার (ULURP): 

• নিনি পনরর্ল্পিা নিভাগ ক্ষনৈগ্রস্ত র্নিউনিনি ঢিাডক, িশরা ঢপ্রনিশডন্ট এিং িশরা ঢিাডকশর্ ULURP আশিদশির 
িযাপাশর অনগ্রি ঢিানি  প্রদাি র্রশি  াশৈ র্শর আশিদিনি গণ প কাশ াচিার 30 নদি পূশিকই এর্নি নিস্তানরৈ 
ঢপ্রাশজক্ট িারিিক প্রদাি র্রা  ায়।  

• গ্রীশে ULURP আশিদিগুশ া প কাশ াচিা র্রার জিয র্নিউনিনি ঢিাডকশর্ অনৈনরক্ত িিয় প্রদাি র্রুি। 
 

আশরা নিস্তানরৈ জািার জিয ঢদখু্ি: charter2019.nyc/finalreport 

 
 

NYC-এর ইনৈিৃত্ত তৈনর র্রুি। charter2019.nyc #NYCrevision 


