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�� #1: িনবর্াচন 
 
এই ��াবনা �ারা িসিট অিফসগেলার িনবর্াচন সং�া� িসিট চাটর্ াের েবশ কেয়কিট সংেশাধন িনেয় আসেব। 
 
পদমযর্াদা িভিত্তক েভািটং। বতর্ মােন অিধকাংশ িসিট অিফেসর িনবর্াচনসমূহ পুরেনা সংখয্াগির�তা বা 

“�থম হওয়া বয্ি� িবজয়ী” প�িত বয্বহার কের পিরচািলত হয় েযিটেত �াথ� কত শতাংশ েভাট েপল েসিট এবং 
�াথ�র গৃহীত েভােটর বড় অংেশর েচেয় কম েভাট েপল িক না েসগেলা িবেবচনা বয্িতেরেকই সবেচেয় েবিশ েভাট 
পাওয়া �াথ� িবজয়ী হেয় থােক। িতনিট িসিটবয্াপী অিফস (েময়র, পাবিলক অয্াডেভােকট ও ক�ে�ালার)-এর 
�াথিমক িনবর্াচনসমূেহ এবং েময়েরর িবেশষ িনবর্াচেন যিদ েকােনা �াথ� েমাট েভােটর 40% না পান তাহেল পরবত� 
একিট তািরেখ সেবর্া� েভাট �া� দইুজন �াথ�র মেধয্ একিট ি�তীয় পযর্ােয়র আলাদা িনবর্াচন অনুি�ত হয়।  

 
এই ��ািবত চাটর্ ার সংেশাধনীিট েময়র, পাবিলক অয্াডেভােকট, ক�ে�ালার, বেরা ে�িসেড� এবং িসিট 

কাউি�ল েম�ারেদর জনয্ �াথিমক ও িবেশষ িনবর্াচেনও পদমযর্াদা িভিত্তক েভািটংেয়র িভিত্তেত অনুি�ত হয় যা 
তাৎ�িণক ি�তীয় পযর্ােয়র েভাট�হণ নােমও পিরিচত। েভাটারগণ পছ��ম অনুযায়ী পাচঁজন পযর্� �াথ�র পদ 
িনবর্াচন করাসহ বয্ালেট েনই এমন েকােনা �াথ�র নাম িলখেত পারেবন। যিদ েকােনা �াথ�ই ফা�র্ -চেয়জ েভােট 
সংখয্ািধকয্ অজর্ ন করেত না পাের তাহেল ফা�র্  চেয়জ েভােটর নযূ্নতম েভাট পাওয়া �াথ� বাদ পেড় েযেত পাের 
এবং েয েভাটাররা ঐ �াথ�েদরেক েবেছ িনেয়িছেলন তােদর েভাট ি�তীয় ধােপ বাছাইকৃত �াথ�েক হ�া�র করেত 
পারেবন। দইুজন �াথ� অবিশ� না থাকা পযর্� এই প�িত বারংবার চলেত থাকেব এবং তখনই সেবর্া� েভাট পওয়া 
�াথ� জয়ী হেব। �াথিমক এবং িবেশষ িনবর্াচেন এ সকল অিফেসর জনয্ পদমযর্াদা িভিত্তক েভািটং প�িতর কারেণ 
পরবত� তািরেখ আলাদাভােব অনুি�ত ি�তীয় পযর্ােয়র িনবর্াচন বািতল হেয় েযেত পাের। সাধারণ িনবর্াচেন 
পদমযর্াদা িভিত্তক েভািটং অনুসরণ করা হয় না যা অপিরবত�ত থােক এবং �থাগত “�থম হওয়া বয্ি� িবজয়ী” 
সংখয্ািধকয্ প�িত বয্বহার কের। এই ��ািবত সংেশাধনীর অধীেন েভাটারেদরেক পদমযর্াদা িভিত্তক েভািটং 
প�িতর পিরিচত করােনার জনয্ িসিটর একিট েভাটার এডুেকশন কয্াে�ইন পিরচালনা করা দরকার। 

 
এই ��ািবত সংেশাধনী 1 জানুয়াির, 2021 তািরেখর পর েময়র, পাবিলক অয্াডেভােকট, ক�ে�ালার, বেরা 

ে�িসেড� এবং িসিট কাউি�ল েম�ােরর জনয্ অনুি�ত সকল �াথিমক এবং িবেশষ িনবর্াচন অনু�ােনর জনয্ �েযাজয্ 
হেব।  

 
িবেশষ িনবর্াচনসমূেহর সময়সীমা। স�িত, এক েময়ােদর জনয্ পাবিলক অয্াডেভােকট, ক�ে�ালার, 

বেরা ে�িসেড� বা িসিট কাউি�ল েম�ােরর অিফেসর পদ খািল হেল অ�বত�কালীন সমেয়র জনয্ অিফস বহাল 
রাখেত এর �ায় 45 িদন পর সাধারণত একিট িনদর্লীয় িবেশষ িনবর্াচন অনুি�ত হয়। যখন েময়েরর অিফেসর পদ 
খািল হয় তখন সাধারণত �ায় 60 িদন পর একিট িবেশষ িনবর্াচন অনুি�ত হয়। ��ািবত চাটর্ ার সংেশাধনীিট 
িনধর্ািরত সময়সীমা বিধর্ত করেত পাের যােত এর �িতিট অিফেসর জনয্ 80 িদেনর মেধয্ একিট িবেশষ িনবর্াচন 
অনুি�ত হেত পাের যার ফেল িনবর্াচন েবাডর্  সামিরক �শাসন এবং িবেদশী েভাটারেদর িনকট ই-েমইেলর মাধয্েম 
বয্ালট পাঠােনার জনয্ আরও সময় পায়।  

 
এই ��ািবত সংেশাধনী অিবলে� কাযর্কর হেব।  
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পুনঃিডি��করেণর সময়। মািকর্ ন যু�রাে�র সা�িতকতম আদমশমাির অনুসাের িসিট কাউি�েলর 
িডি�ে�র সীমানা জনসংখয্া পিরবতর্ েনর সােথ সােথ �িত দশ বছর পরপর পুনরায় িবনয্� করা হয়। এই �ি�য়ােক 
সাধারণত “পুনঃিডি��করণ” বলা হেয় থােক। েময়র এবং িসিট কাউি�ল কতৃর্ ক িনেয়ািজত িডি��করণ কিমশন  
এই পুনঃিডি��করেণর কাজিট কের থােক এবং এর মেধয্ গণ শনািন অ�ভুর্ � থােক এবং এখােন নতুন িসিট কাউি�েলর 
জনয্ মানিচ� ৈতির করা হয়। বতর্ মান চাটর্ ােরর অধীেন, 2022 সােলর মাঝামািঝ সমেয় নতুন িডি��করণ �ি�য়া শর 
হেব এবং 2023 সােল েশষ হেব। িক� িনউ ইয়কর্  ে�ট স�িত একিট নতুন আইন �বতর্ ন কেরেছ যা িসিটর �াথিমক 
িনবর্াচনেক েসে��র েথেক জেুন সিরেয় িনেয়েছ; এর ফেল, িসিট কাউি�েলর �াথ�গণ পুনঃিডি��করণ �ি�য়া স�� 
হওয়ার পূেবর্ �াথিমক িনবর্াচেনর বয্ালট� অংশ�হেণর জনয্ মেনানয়ন আেবদনপে� �া�র সং�েহর কাজ শর করেব। 
অনয্কথায় বলেত েগেল, িসিট কাউি�েলর �াথ�গণেক িডি�ে�র বািস�ােদর িনকট হেত �া�র সং�হ করেত হেব িক� 
তারা তােদর িডি�ে�র সীমানা জানেত পারেব না। ��ািবত সংশধনীেত পুনঃিডি��করণ �ি�য়ার সময়সীমা 
তুলনামূলকভােব কম যার ফেল িসিট কাউি�েলর �াথ�েদর আেবদনপ� সং�েহর সময় শর হওয়ার পূেবর্ই এিট সমা� হেয় 
যােব। 

 
এই ��ািবত সংেশাধনী অিবলে� কাযর্কর হেব যার ফেল এিট পরবত� পুনঃিডি��করণ �ি�য়ায় 

বা�বায়ন করা যােব। 
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�� #2: েবসামিরক অিভেযাগ পযর্ােলাচনা েবাডর্  

এই ��াবনা েবসামিরক অিভেযাগ পযর্ােলাচনা েবাডর্  (CCRB) সংি�� িসিট চাটর্ াের েবশ িকছু সংেশাধনী  
িনেয় আসেব।  

CCRB জনগণ কতৃর্ ক পুিলেশর িবরে� �মতার অপবয্বহার, কতৃর্ ে�র অপচচর্ া, অেসৗজনয্তা বা অেসৗজনয্ 
বাকয্ালাপ স�েকর্  �������� অিভেযাগ অনুস�ান কের এবং অিভেযাগগেলার সমাধানও কের। অিধকাংশ 
ে�ে�, CCRB সরাসির পিুলশ িবভাগেক িনয়মানুবিতর্ তা স�েকর্  সুপািরশমালা �দান কের। এ রকম আরও মারাত্মক 
ঘটনার ে�ে�, পুিলশ িবভােগর সােথ চুি�র িভিত্তেত CCRB সরাসির পুিলশ অিফসারেদর িবরে� �শাসিনক 
আদালেত মামলা কের িবচার দািব কের যার সভাপিত� কেরন পুিলশ িবভােগর একজন কমর্কতর্ া। সকল ে�ে�ই, 
চূড়া� শাি� �দানকারী কতৃর্ পে�র সােথ পুিলশ কিমশনার উপি�ত থােকন।  

েবসামিরক অিভেযাগ পযর্ােলাচনা েবােডর্ র গঠন কাঠােমা। স�িত, CCRB 13 সদসয্ িবিশ�য্ 
যারা েময়র কতৃর্ ক িনেয়াগ�া�। িসিট কাউি�ল পাচঁজন সদসয্েক মেনানয়ন েদয়। পুিলশ কিমশনার িতনজনেক 
মেনানয়ন েদয়। এবং অবিশ� পাঁচজন সদসয্ েময়র িনেজই িনবর্াচন কেরন। েময়র আরও একজনেক িনবর্াচন কেরন 
িযিন সভাপিত িহেসেব দািয়� পালন কেরন। ��ািবত চাটর্ ার সংেশাধনীেত দইুজন সদসয্ েযাগ করার মাধয্েম CCRB 
এর পিরিধ বৃি� করা হেব: এর মেধয্ একজন সদসয্ পাবিলক অয্াডেভােকট কতৃর্ ক িনেয়াগ �া� হেবন এবং অনয্ 
একজন েময়র এবং িসিট কাউি�েলর ি�কার কতৃর্ ক সভাপিত িহেসেব দািয়� পালেনর জনয্ েযৗথভােব িনবর্ািচত 
হয়।  সভাপিতর পদ খািল হেল েময়র িবদয্মান সদসয্েদর মধয্ হেত একজন অ�বত�কালীন সভাপিত িনেয়াগ �দান 
করেবন। সংেশাধনীেত আরও উে�খ থাকেব েয িসিট কাউি�ল শধুমা� এর সদসয্েদর মেনানয়ন েদওয়া ছাড়াও 
সরাসির তােদর িনেয়াগ িদেত পারেব এবং এর েকােনা পদ খািল হেল 60 িদেনর মেধয্ তা পূরণ করেব।  

��ািবত সংেশাধনী 31 মাচর্  2020 েথেক কাযর্কর হেব, এর বাইের দইুজন নতুন সদেসয্র িবিধমালা 6 জলুাই 
2020 েথেক কাযর্কর হেব।  

CCRB এর সংরি�ত বােজট। �িত বছর েময়র এবং িসিট কাউি�ল কতৃর্ ক CCRB এর বােজট 
িনধর্ািরত হয়। রাজ� বছর 2021 এর শরেত, ��ািবত চাটর্ ার সংেশাধনীেত CCRB এর বােজট অেনক েবিশ হেব 
যােত কের এর মাধয্েম বােজেট উি�িখত সমজাতীয় পিুলশ কমর্কতর্ ােদর �ায় 0.65% এর সমান সংখয্ক পুিলশ 
কমর্কতর্ ােদর সহায়তা �দান করা যায়, এে�ে� যিদ েময়র মেন না কেরন েয অথর্ৈনিতক বােজট তুলনামলূকভােব 
কম হওয়া দরকার তাহেল সংেশাধনী বহাল থাকেব। 

শৃ�লার ��াবনার িবচুয্িত। বতর্ মােন, যিদ CCRB েকােনা পুিলশ অিফসারেক শৃ�লাব� করার 
সুপািরশ কের, তেব পিুলশ কিমশনারেক অবশয্ই েসই কমর্কতর্ ার উপর গৃহীত পদে�েপর িবষেয় CCRB েত 
�িতেবদন দািখল করেত হেব। তেব এই �িতেবদেন আেরািপত জিরমানার অ�ভুর্ ি� বা বয্াখয্া করার দরকার েনই। 
পুিলশ িবভােগর েকােনা কমর্কতর্ া কতৃর্ ক পিরচািলত �শাসিনক িবচাের CCRB কতৃর্ ক সরাসির অিভয�ু করা আেরা 
গরতর ে�ে�, কিমশনারেক অবশয্ই শৃ�লা আেরােপর পূেবর্ CCRB েক অবিহত করেত হেব যা CCRB বা 
ি�জাইিডং কমর্কতর্ া কতৃর্ ক সুপািরশকৃত এর তুলনায় কম। এই েনািটশগিলেত কিমশনােরর ��ািবত শৃ�লা েথেক 
িবচুয্ত হওয়ার কারণগিল অবশয্ই িব�ািরত বয্াখয্া করেত হেব এবং সাধারণভােব "েভিরেয়� �ারক" িহেসেব 
উে�খ করেত হেব।  
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��ািবত চাটর্ ার সংেশাধনীর অধীেন, যিদ CCRB সুপািরশ কের েয েকােনা পুিলশ অিফসারেক শৃ�লাব� 
করা উিচত, তেব পুিলশ কিমশনােরর CCRB এর �িতেবদেন আেরািপত েযেকােনা শৃ�লা বা জিরমানা স�েকর্  
বণর্না করা দরকার। এছাড়াও, যিদ পিুলশ কিমশনার CCRB এর সুপািরশ (বা পুিলশ িবভােগর কমর্কতর্ া �শাসিনক 
িবচােরর পর েয পরামশর্ েদয়) েথেক িবচুয্ত হয় তেব তােক অবশয্ই িবচুয্ত হওয়ার কারণগিলর িব�ািরত বয্াখয্া 
�দান করেত হেব। এবং যিদ আেরািপত শৃ�লািট যা সপুািরশ করা হেয়িছল তার েচেয় কম হয়, তাহেল বয্াখয্ায় 
অবশয্ই পুিলশ কিমশনার কীভােব িস�াে� েপৗঁেছিছেলন এবং �িতিট িবষয়েক িতিন কীভােব িবেবচনা কেরেছন তা 
অ�ভুর্ � করেত হেব। এই বয্াখয্ািট শৃ�লা আেরােপর 45 িদেনর মেধয্ �দান করেত হেব (পুিলশ কিমশনার এবং 
CCRB কতৃর্ ক সংি�� সময়সীমায় স�ত হওয়া বয্তীত)। 

এই ��ািবত সংেশাধনী অিবলে� কাযর্কর হেব।  

CCRB এর িবষয়সমূেহ িমথয্া অিফিসয়াল িববৃিত। বতর্ মােন, যিদ CCRB িব�াস কের েয েকােনা 
পুিলশ কমর্কতর্ া CCRB এর তদ� চলাকালীন িমথয্া িববৃিত িদেয়েছন তেব এিট আেরা তদ� এবং স�াবয্ শৃ�লাব� 
পদে�েপর জনয্ িবষয়িট পুিলশ িবভােগর িনকট উে�খ কের এবং িনেজ েথেক আর েকােনা পদে�প েনয় না। 
��ািবত চাটর্ ার সংেশাধনীর মাধয্েম CCRB েক তদ� করেত, শনেত এবং অনুস�ােন অনুমিত েদেব এবং CCRB 
এর অিভেযােগ অিভযু� এমন েকােনা কমর্কতর্ া কতৃর্ ক েয ৈবধ অিফিসয়াল িববৃিত েদওয়া হেয়েছ তার সতয্তা 
স�েকর্  শৃ�লার সুপািরশ করেব যিদ েসই িববৃিত CCRB এর অিভেযােগর সমাধােনর সময় চলাকালীন এবং 
স�িকর্ ত হয়।  

এই ��ািবত সংেশাধনী 31 মাচর্ , 2020 েথেক কাযর্কর হেব।  

সমন জািরর �মতা অপর্ণ। স�িত চাটর্ ার CCRB েক এিটর তদে� সহায়তার জনয্ সা�ীগণেক �মাণ 
েদওয়া বা েরকডর্  �দােনর শতর্ ােরােপর আেদশ েদওয়ার �মতা �দান কের। CCRB এর সংখয্াগির� েবাডর্  �ারা 
অনুেমািদত হেল শধুমা� তখনই এই সমনগেলা জাির করা েযেত পাের। ��ািবত চাটর্ ার সংেশাধনীর ফেল CCRB 
এর িনবর্াহী পিরচালক এই সমনগেলা জাির করেত এবং �েয়াজন হেল, সমনগেলার �েয়াগ করেত আদালেত আেবদন 
করার জনয্ অনুেমািদত হেবন। CCRB তার েবাডর্  সদসয্েদর সংখয্াগির� েভােটর মাধয্েম এই অনুেমাদন করেত 
বা �তয্াহার করেত পারেব। 

এই ��ািবত সংেশাধনী 31 মাচর্ , 2020 েথেক কাযর্কর হেব। 
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�� #3: নীিত এবং পিরচালনা �ি�য়া 
 

এই ��াবনা �ারা িসিট চাটর্ াের িন� বিণর্ত েবশ কেয়কিট সংেশাধন িনেয় আসেব। 
 
িনবর্ািচত কমর্কতর্ া এবং িসিনয়র িনেয়াগ�া� কমর্কতর্ ােদর জনয্ চাকির পরবত� উপি�িতেত 

িনেষধা�া। �া�ন িসিট কমর্চারী এবং িনবর্ািচত কমর্কতর্ ারা সাধারণত এেজি�র সােথ িকংবা িকছু িকছু ে�ে�, 
তারা সরকােরর েয শাখা �ারা তারা িনেয়াগ�া� হেয়িছেলন, েস শাখার সােথ েযাগােযাগ করার জনয্ অনুেমািদত 
নন। তােদর চাকির েশষ হওয়ার পর এক বছর পযর্� এই িনেষধা�া বলবৎ থােক। এই ��ািবত চাটর্ ার সংেশাধনীিট 
িনবর্ািচত কমর্কতর্ া, েডপুিট েময়র, এেজি�র �ধান, েবাডর্  এবং কিমশেনর েবতনেভাগী সদসয্ এবং েযেকােনা েবাডর্  
অথবা কিমশেনর সবেচেয় উ� পদ� সরকাির কমর্চারীর জনয্ এই িনেষধা�া দইু বছেরর জনয্ বিৃ� কের।   

 
এই সংেশাধনী 1 জানুয়াির, 2022 সাল েথেক কাযর্কর হেব এবং এই তািরেখর পর িসিটর চাকির তয্াগ করা 

েযেকােনা সরকাির কমর্চারীর জনয্ �েযাজয্ হেব। 
 
কনি�� অব ই�াের� েবাডর্  �াকচার। চাকিরর সীমা বিহভূর্ ত স�িকর্ ত িনয়মসমূহ, ে��ােসবা, 

উপহার, রাজৈনিতক কাযর্কলাপ, �মতার অপবয্বহার এবং চাকির পরবত� িনেষধা�াসহ সকল ৈনিতক আইন 
এবং িনয়মসমূহ যা সরকাির কমর্চারীেদর জনয্ �েযাজয্ েসগেলা �েয়াগ এবং বয্াখয্া করার দািয়� কনি��স অব 
ই�াের� েবাডর্  (COIB) এর উপর অিপর্ত রেয়েছ।  

 
বতর্ মােন, COIB েত পাচঁজন েবাডর্  সদসয্ রেয়েছ যারা িসিট কাউি�েলর পরামশর্ এবং স�িত�েম ছয়-

বছর েময়ােদ েময়র কতৃর্ ক িনযু� হেয়েছন। এই ��ািবত চাটর্ ার সংেশাধনী �ারা 31 মাচর্ , 2022 তািরেখ 
েময়ােদাত্তীণর্ হেত যাওয়া দইুজন সদেসয্র একজন ক�ে�ালার কতৃর্ ক িনেয়াগ �া� হেবন এবং অনয্ একজন পাবিলক 
অয্াডেভােকট কতৃর্ ক িনেয়াগ �া� হওয়া সদসয্বৃ� �ারা �লািভিষ� হেবন। এছাড়াও সংেশাধনীেত শতর্  রেয়েছ েয 
েবাডর্  কতৃর্ ক গৃহীত িস�া� শধুমা� দইুজেনর পিরবেতর্  অ�ত িতনজন সদসয্ (সংখয্াগির�) �ারা অনুেমািদত হেত 
হেব। 

 
��ািবত সংেশাধনীিট অিবলে� কাযর্কর হেব। 
 
COIB এর সদসয্েদর রাজৈনিতক কাযর্কলাপ। এই চাটর্ ার COIB এর সদসয্েদর জনয্ মান িনধর্ারণ 

কের। তােদরেক অবশয্ই �াধীনতা, সততা, নাগিরক �িত�িত এবং উ� ৈনিতক মান �দশর্ন করেত হেব। তারা 
সরকাির অিফেস অিধি�ত হেত বা অজর্ ন করেত, সরকাির কমর্কতর্ া হেত, রাজৈনিতক দেলর অিফেস অিধি�ত হেত 
অথবা একজন লিব� িহেসেব িসিটর সামেন উপি�ত হেত পারেবন না। এই ��ািবত চাটর্ ার সংেশাধনী একিট 
িনবর্ািচত িসিট অিফেসর জনয্ েযেকােনা �াথ�র �চারণায় অংশ�হণ করা েথেক COIB সদসয্েদরেক িনিষ� করেব 
এবং �িতিট িনবর্াচনী চে�র ে�ে� সদসয্রা েয সেবর্া� পিরমাণ অথর্ �দান করেত পােরন তার পিরমাণ যা হে� 
েময়র  
($400 পযর্�), পাবিলক অয্াডেভােকট ($400 পযর্�), ক�ে�ালার ($400 পযর্�), বেরা ে�িসেড� ($320 পযর্�) 
এবং িসিট কাউি�ল (�েতয্েকর জনয্ $250 পযর্�) �াস করেব। 

 
এই সংেশাধনী অিবলে� কাযর্কর হেব এবং ঐ তািরেখর পের COIB এ িনযু� েযেকােনা সদসয্ বা েযসব 

সদসয্েদর সদসয্পেদর েময়াদ বিধর্ত হেয়েছ এমন সকল বয্ি�েদর ে�ে� এিট �েযাজয্ হেব। 
 
M/WBE িসিটওয়াইড িডের�র অয্া� অয্া� অিফস। িসিট চাটর্ ার ও �শাসিনক েকাড অনুযায়ী, 

িসিটর সংখয্ালঘু ও নারী মািলকানাধীন বয্বসািয়ক উেদয্াগ (M/WBE) ে�া�ামেক িসিটর সরকােরর সংখয্ালঘু ও 
নারী মািলকানাধীন বয্বসাসমূেহর সংকুিচত সুেযাগ-সুিবধার উ�য়েন সহায়তা করার আেদশ েদওয়া হেয়েছ। 
বতর্ মান েময়েরর শাসনাধীেন, িসিটর একজন M/WBE িডের�র এই ে�া�ােমর সম�য় সাধন কেরেছন িযিন 
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সরাসির েময়েরর কােছ িরেপাটর্  কের থােকন এবং েময়েরর অিফেসই M/WBE এর একিট অিফস রেয়েছ েযখান 
েথেকও িতিন সমথর্ন েপেয় থােকন। িক� এিট অবয্াহত রাখার জনয্ িবদয্মান আইেনর েকােনা �েয়াজন েনই। 
��ািবত চাটর্ ার সংেশাধনী েময়েরর ভিবষয্েতর সকল �শাসিনক কােজ �েয়াজন হেব, িসিটর M/WBE িডের�র 
সরাসির েময়েরর কােছ িরেপাটর্  করেবন এবং েময়েরর অিফেসই M/WBE এর একিট অিফস রেয়েছ েযখান েথেকও 
িতিন সমথর্ন পােবন। 

 
এই ��ািবত সংেশাধনী 31 মাচর্ , 2020 েথেক কাযর্কর হেব। 
 
কেপর্ােরশন কাউে�েলর অয্াপেয়�েম�। িসিটর কেপর্ােরশন কাউে�ল হে� আইনস�ত �িতিনিধ 

এবং িসিটর জনয্ পরামশর্ িদেয় থােক ও িসিটর আইন িবভাগ পিরচালনা কের থােক। েফৗজদাির আদালেত আইন 
িবভাগ তার এেজি�সহ িসিটর সকল নাগিরক মামলা, িকেশার অপরাধ ও েফৗজদাির মামলার �িতিনিধ� কের 
থােক। অনয্ানয্ দািয়ে�র মেধয্, আইন িবভােগর আইনজীবীরা িসিটর ও িনউ ইয়কর্  ে�েটর আইন, িরেয়ল এে�েটর 
িলজ ও িসিট চুি�র খসড়া ��ত ও পযর্ােলাচনা কের থােক। আইন িবভাগ বৃহৎ পিরসেরর সমসয্ার ে�ে� িসিটর 
কমর্কতর্ ােদর আইিন পরামশর্ও �দান কের থােকন। স�িত, কেপর্ােরশন কাউি�লেক েময়র অনুেমাদন �দান 
কেরেছন।  

 
এই ��ািবত সংেশাধনী অনযুায়ী িসিট কাউি�েলর পরামশর্ ও স�িতেত েময়র কেপর্ােরশন কাউি�লেক 

িনযু� করেবন। খািল পেদর জনয্ বা িসিট কাউি�ল একিট মেনানয়ন বািতল করেল 120 িদেনর মেধয্ খািল পদ 
পূণর্ করার জনয্ েময়রেক 60 িদেনর মেধয্ মেনানয়ন জমা িদেত হেব।  

 
এই ��ািবত সংেশাধনী অিবলে� কাযর্কর হেব এবং সংেশাধনী চলাকালীন বা অনুেমাদন পরবত� সমেয় 

কেপর্ােরশন কাউি�ল অিফেস পদ খািল থাকেল েসে�ে� �েয়াগ হেব।  
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�� #4: িসিট বােজট 
 
এই ��ােবর কারেণ িসিটর বােজট এবং বােজট �ি�য়ার িসিটর চাটর্ ার স�িকর্ ত সংেশাধনীেত েবশিকছু 

পিরবতর্ ন আসেব।  
 
িসিটর চাটর্ াের িবশদভােব উি�িখত থােক যা অনুযায়ী েময়র ও িসিট কাউি�ল �িত বছর িসিটর বােজট 

িনধর্ারণ কের থােকন। সাধারণত, এি�ল মােস েয বােজট িনধর্ারণ হেব েময়র তার একিট �াথিমক বােজট জানুয়াির 
মােস ��াব কের থােকন। েময়েরর সােথ আলাপ-আেলাচনার পর িসিট কাউি�ল জেুন বােজট বা�বায়ন কের থােকন 
এবং বােজটিট পরবত� রাজ� বছেরর জনয্ আেরাপ করা হয় যা 1 জলুাই েথেক কাযর্কর হয়।  

 
েরিভিনউ �য্ািবলাইেজশন ফা� (যা “েরইিন েড” ফা� িহেসেবও পিরিচত)। “েরইিন েড” ফা� 

হেলা এক বছেরর অিত��� রাজ� যা ভিবষয্ত বছেরর জনয্ আলাদা কের রাখা হয় যােত েকােনা কারণবশত 
বােজট পূরেণ ঘাটিত রেয় েগেল েসিট বয্বহার করা যায়, উদাহরণ�রপ, অথর্ৈনিতক ম�া, জরির অব�া বা 
অিব�াসয্ রাজ� �াস। “েরইিন েড” ফা� অথর্ৈনিতক ম�ার সময় কর ও কািটং সািভর্ স কািটেয় উঠার জনয্ িবক� 
িহেসেব কাজ করেত পাের িক� বতর্ মােন িসিটর “েরইিন েড” ফাে�র বয্াপাের িকছু আইিন বাধা রেয়েছ।  

 
একিট আইিন বাধা হেলা িসিটর চাটর্ ার অনুযায়ী এক বছেরর গৃহীত ও রি�ত রাজ� ভিবষয্ৎ বছেরর 

বােজেটর ভারসাময্ র�ার কােজ বয্বহার করা িনিষ�। ��ািবত সংেশাধনী চাটর্ ার অনুযায়ী “েরইিন েড” ফা� 
েথেক �েয়াজন অনুযায়ী বােজেটর ভারসাময্ র�ার ে�ে� বয্িত�ম আনেব, যখন েথেক চাল ুহেব এবং ফা� হেব 
েসিট েকােনা একিট িনিদর্� বছেরর বােজেটর ভারসাময্ র�ায় বয্বহৃত হেব। ে�ট আইেনর পিরবতর্ নগেলার মেধয্ 
িসিটর চাটর্ ােরর মেতা একই শতর্ াবিল আেছ এমন ে�ে� িসিটরও “েরইিন েড” ফা� বয্বহােরর �েয়াজনীয়তা 
রেয়েছ। বতর্ মােনর ে�ট আইন শতর্ াবিল 2033 সােল েশষ হেব। 

 
যিদ ��ািবত চাটর্ ার সংেশাধনী পাশ হয় এবং ে�েটর আইেনও পিরবতর্ ন হয় তাহেল ে�েটর িবিধিনেষধ 

সে�ও িসিট “েরইিন েড” ফা� বয্বহার করেত পারেব।   
 
পাবিলক অয্াডেভােকট ও বেরা ে�িসেড�েদর জনয্ সংরি�ত বােজট। �িত বছর িনবর্ািচত 

সরকাির অয্াডেভােকট ও পাচঁজন বেরা ে�িসেডে�র অিফেসর জনয্ েময়র ও িসিট কাউি�ল বােজট িনধর্ারণ কের 
থােক। 2021 রাজ� বছেরর শরেত, ��ািবত চাটর্ ার সংেশাধনী পাবিলক অয্াডেভােকট ও বেরা ে�িসেড�েদর জনয্ 
একিট নূয্নতম বােজট িনধর্ারণ করেব। েকােনা িনিদর্� বছের েময়র যিদ এই মেমর্ িলিখত িস�া� �দান না কেরন েয 
একিট �াসকৃত বােজট অথর্ৈনিতকভােব �েয়াজন তাহেল �েতয্কিট অিফেসর চলিত রাজ� বছর 2020 বােজটেক 
িভিত্ত িহেসেব বয্বহার কের িসিটর েমাট বয্েয়র বােজেট শতকরা পিরবতর্ েনর অবনমন (েপনশন অবদানসমূেহর 
মেতা িনিদর্� উপাদানসমূহ বােদ) বা িনউ ইয়কর্  িসিট েমে�ােপািলটন এলাকার মু�া�ীিতর হােরর মাধয্েম ভিবষয্ৎ 
অথর্ বছরসমূেহ এই সকল বােজটেক সমি�ত করা েযেত পাের। 

 
এই ��ািবত সংেশাধনী অিবলে� কাযর্কর হেব যােত 2021 রাজ� বছের অেপ�াকৃত কম বােজট বা�বায়ন হয়। 
 

  



8 

Ballot Abstracts – Bengali - বাংলা 
 

 

রাজ� অনুমান। িসিট চাটর্ ার অনুযায়ী বতর্ মােন েময়রেক পরবত� রাজ� বছের স�িত্ত টয্া� বয্তীত 
অনয্ানয্ উৎস েথেক স�াবয্ আেয়র একিট িহসাব 5 জেুনর পূেবর্ িসিট কাউি�েল িদেত হয়, �� তািরেখর পর বােজট 
ইেতামেধয্ �ণীত না হেয় থাকেল িসিট চাটর্ ােরর অধীেন িনিদর্� িকছু জিরমানা করা হেয় থােক। বা�েব, েময়র বােজট 
গৃহীত হওয়ার সময় সচরাচর অনুিমত কিপ জমা িদেয় থােকন, যা �ায়শই 5 জনু তািরেখর পের চেল যায়। নন-
�পািটর্  টয্া� রাজ� অনুমান গর�পূণর্ একিট অংশ কারণ বােজট �হেণর পর এর উপর িভিত্ত কের িসিট কাউি�ল 
বােজেট স�িত্তর টয্া� িনধর্ারণ করেবন (নন-�পািটর্  টয্া� রাজ� অনুমান ও বােজেটর খরেচর পাথর্কয্ পযর্া�)।  

 
��ািবত চাটর্ ার সংেশাধনী যা অিবলে� কাযর্কর হেব, এি�েল েময়র েয বা�বায়নেযাগয্ বােজট জমা িদেবন 

তখন িসিট কাউি�েলর কােছ েময়রেক নন-�পািটর্  টয্া� রাজ� অনুমানও জমা িদেত হেব। 25 েম পযর্� েময়র এই 
অনুমান হালনাগাদ করেত পারেবন। 25 েম তািরেখর পর েময়র িলিখতভােব জানােলই েকবলমা� অনুমান 
হালনাগাদ করেত পারেবন।  

 
এই ��ািবত সংেশাধনী অিবলে� কাযর্কর হেব যােত 2021 রাজ� বছের এর কাযর্�ি�য়া শর করা যায়। 
 
বােজট সংেশাধেনর সময়। িসিটর বােজট �হেণর পর েসিট রাজ� বছের সংেশাধন করা েযেত পাের। 

অেনক ে�ে�, েময়র যিদ খরচ বা রাজ� বা এক এেজি� বা ে�া�াম েথেক অনয্ েকাথাও অথর্ বরা� করেত চায় 
তাহেল েময়রেক অবশয্ই বােজট পিরবতর্ েনর ধরন অনুযায়ী িসিট কাউি�েলর অনুমিত িনেত হেব বা কাউি�লেক 
��ািবত পিরবতর্ েনর বয্াপাের অনুেমাদন বা বািতেলর বয্াপাের জানােত হেব। এই �ি�য়ােক সাধারণত “বােজট 
সংেশাধন” বলা হেয় থােক।  

 
িসিটর বােজট ৈতিরর সময়, েময়র একিট অথর্ৈনিতক পিরক�নাও কের থােকন যােত থােক বতর্ মান রাজ� 

বছেরর খরচ ও রাজ� আদায় এবং নতুন ে�া�াম বা বােজট কমােনা স�িকর্ ত তথয্। িসিট চাটর্ ােক রাজ� বছেরর 
�িত চার মাস পরপর অথর্ৈনিতক পিরক�না হালনাগাদ কের তা �কাশ করেত হেব।  

 
��ািবত চাটর্ ার সংেশাধনীেত 2021 রাজ� বছেরর শরেত যখন েময়র অথর্ৈনিতক পিরক�না জমা িদেবন 

তখন রাজ� বা খরেচ েকােনা পিরবতর্ ন থাকেল তা েময়রেক হালনাগাদ করেত হেব যােত বােজট সংেশাধন করা 
যায় এবং তা অথর্ৈনিতক পিরক�না হালনাগাদ করার পর জমা েদওয়ার 30 িদেনর মেধয্ কাউি�েল জমা িদেত 
হেব। 
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�� #5: জিমর বয্বহার 
 

চাটর্ ােরর ULURP অধয্ােদেশ এই ��াবনা দইুিট সংেশাধনী আনেব। 
 
িসিটর চাটর্ ার ইউিনফমর্ লয্া� ইউজ িরিভউ �িসিডউর (ULURP) �িত�া কের যা একিট িনিদর্� সমেয়র 

মেধয্ ও জিম বয্বহােরর �মাগতভােব গণ পযর্ােলাচনার অনুেমাদন িনেব িবিভ� সরকাির কমর্কতর্ া – কিমউিনিট 
েবাডর্ স, বেরা ে�িসেড�স, িসিট �য্ািনং কিমশন (CPC) এবং অবশয্ই িসিট কাউি�ল �ারা। িবিভ� ধরেনর ভূিম 
বয্বহার কাযর্�ম ULURP অনুযায়ী পিরচািলত হয়, যার মেধয্ রেয়েছ েকােনা এলাকায় িভ� িভ� জনবসিত ও 
বয্বহােরর অনুেমাদন েদওয়ার জনয্ িডি��সমূেহর েজান িনধর্ারণ; িসিট কতৃর্ ক স�িত্ত �য়, িব�য় বা ইজারা, 
েযমন- একিট সয্ািনেটশন গয্ােরজ িনমর্ােণর জনয্ ভূিম �য় এবং েসইসকল �কে�র অনুেমাদেনর জনয্ িবেশষ 
অনুেমাদনসমূহ েযগেলােক িসিটর েজািনং েরজযু্েলশন কেঠারভােব মানয্ করেত হয় না।   

 
ULURP ি�-সািটর্ িফেকশন েনািটেশর সময়। ULURP শর হয় যখন একজন আেবদনকারী (হেত 

পাের েবসরকাির েকােনা েডেভলপার বা িসিট এেজি�) আইনগতভােব িডপাটর্ েম� অব িসিট �য্ািনং (DCP) এ 
আেবদনপ� জমা েদয় এবং DCP �ীকৃিত েদয় েয আেবদনপ� িঠক আেছ।  

 
DCP আেবদনপ�িটেক সিঠক িহেসেব ম�রু এবং ULURP গণ পযর্ােলাচনার সময় শর করার পূেবর্ এই 

��ািবত চাটর্ ার সংেশাধনী DCP েক �েজে�র একিট িব�ািরত সারমমর্ পাঠােব দািয়��া� কিমউিনিট েবাডর্ , বেরা 
ে�িসেড� ও বেরা েবােডর্ র কােছ। আেবদনপ� ম�েুরর 30 িদন ও DCP �ারা ওেয়বসাইেট �কােশর পাঁচিদেনর 
মেধয্ �েজে�র সারমমর্ দািয়��া� কিমউিনিট েবাডর্ , বেরা ে�িসেড� ও বেরা েবােডর্ র কােছ পাঠােত হেব। DCP 
�ারা ম�রুকৃত আেবদনপ�িট DCP এর কােছ জমা েদওয়া ও ওেয়বসাইেট �কািশত �েজে�র সারমেমর্র সােথ 
সাম�সয্পূণর্ হেত হেব।   

 
এই ��ািবত সংেশাধনী 31 আগ�, 2020 েথেক কাযর্কর হেব। 
 
কিমউিনিট েবােডর্ র জনয্ ULURP এর অিতির� পযর্ােলাচনার সময়। ULURP অংশ িহেসেব, 

কিমউিনিট েবাডর্  যখন DCP এর কাছ েথেক ম�রুীকৃত আেবদনপ� পােব, তখন 60 িদেনর মেধয্ জনগণেক জানােত 
হেব, গণ শনািনর বয্ব�া করেত হেব এবং এর িলিখত পরামশর্ িসিট �য্ািনং কিমশন (CPC) ও দািয়��া� বেরা 
ে�িসেডে�র কােছ জমা িদেত হেব। জলুাই ও আগ� মাস ছাড়া আইন অনুযায়ী কিমউিনিট েবাডর্ েক �িত মােস 
একিট কের গণ শনািনর বয্ব�া করেত হেব। িকছু িকছু কিমউিনিট েবাডর্  �েয়াজনীয় ULURP শনািন �ীে�র 
মাসগেলােত আেয়াজন করেত পাের না যার ফেল CPC ও বেরা ে�িসেডে�র কােছ তােদর পরামশর্ জমা িদেত পাের 
না।  

 
��ািবত চাটর্ ার সংেশাধনী বছেরর 1 জনু েথেক 15 জলুাই পযর্� েযসব আেবদনপ� অনুেমািদত হেয়েছ 

েসগেলার জনয্ ULURP কাযর্�ম পযর্ােলাচনা, গণ শনািন ও সমসয্ার জনয্ কিমউিনিট েবাডর্ েক অিতির� সময় 
েদওয়া হেব। িবেশষত, ��ািবত সংেশাধনী অনুযায়ী কিমউিনিট েবাডর্ সমূহ জনু মােস অনুেমািদত ULURP 
আেবদনসমূহ পযর্ােলাচনা করার জনয্ 90 িদন (60 িদেনর পিরবেতর্ ) এবং 1 জলুাই েথেক 15 জলুাইেয়র মেধয্ 
অনুেমািদত ULURP আেবদনসমূহ পযর্ােলাচনা করার জনয্ 75 িদন (60 িদেনর পিরবেতর্ ) সময় েপেত পাের।   

 
এই ��ািবত সংেশাধনী অিবলে� কাযর্কর হেব।  
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