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ব্যালে প্রস্তাব্নার তথ্য শিে 
5 নটেম্বর 2019 তাশরটে, শনব্বাচন থথ্টে শুরু েটর পুশলটির দাশিটের মটতা আরও শব্শেন্ন ধরটনর সমসযা শনটি ব্যালে প্রস্তাব্নাি থোে থদওিার 
মাধযটম শনউ ইিটেবর ব্াশসন্দারা আমাটদর চােবার — যা হটে এই িহটরর সংশব্ধান — তা সংটিাধন েরার এেশে সুটযাগ পাটব্ন। এই িরৎোটল, 

আপশন এটত থোে শদটত পারটব্ন।  
 

প্রে #1 – শনব্বাচন 
প্রস্তাশব্ত এই সংটিাধনসমূটহর মাধযটম যা হটব্: 

• অশিস অব্ থমির, পাব্শলে অযাডটোটেে, েম্পটরালার, ব্টরার থপ্রশসটডন্ট এব্ং োউশিলর সদসযটদর প্রাথ্শমে এব্ং শব্টিষ শনব্বাচটন 
র যাংেড চটিস থোে প্রদান প্রশতষ্ঠা। 5 জন প্রাথ্বী পযবন্ত র যাংে েরা যাটব্। এশে 1 জানুিাশর 2021 তাশরটের প্রাথ্শমে এব্ং শব্টিষ 
শনব্বাচটনর সমি এব্ং পটরও প্রটযাজয থ্ােটব্। 

 
• সামশরে এব্ং প্রাে থোশেং এর সাটথ্ সম্পশেবত থেে এব্ং থিডাটরল আইনটে সমন্বি েরার জনয এেশে শসশে অশিস 80 শদন োশল 

থ্াোর পর শব্টিষ শনব্বাচটনর সমি বৃ্শি েরা। 
 

• 2023 এর প্রাথ্শমে োউশিল শনব্বাচটনর জনয যাটত সমিমত সীমা স্থাশপত হি এজনয োউশিল শডসশরটের শরশডসশরশেং এর সমিসীমা 
সংটিাধন েরা। 

প্রে #2 – অসামশরে অশেটযাটগর পযবাটলাচনা থব্াডব 
প্রস্তাশব্ত এই সংটিাধনসমূটহর মাধযটম যা হটব্: 

• শসশেশলিান েমটেইন্ট শরশেউ থব্াটডবর (শসশসআরশব্) োঠাটমা সংটিাধন েটর দুজন সদসয শনটিাগ, যাটদর মটধয এেজন পাব্শলে 
অযাডটোটেে েতৃবে এব্ং অপরজন থমির ও োউশিলর (যারা থচিারমযান শহটসটব্ও দাশিে পালন েরটব্ন) েতৃবে থযৌথ্োটব্ শনটিাগপ্রাপ্ত 
হটব্ন এব্ং োউশিল সরাসশর তাটদর সদসযটদর শনটিাটগর ব্যব্স্থা েরটব্। 

 
• এমন থোনও েমবেতবার উপর িৃঙ্খলা আটরাটপর শসিান্ত থনওিা যা CCRB ব্া NYPD থডপুশে েশমিনার অব্ রািাল দ্বারা প্রস্তাশব্ত 

িৃঙ্খলার স্তর থথ্টে পৃথ্ে, এমন শসিান্ত থনিার থেটে CCRB-এর শনেে পুশলি েশমিনার েতৃবে CCRB-এর শনেে এেশে শব্স্তাশরত 
ব্যােযা থদওিার আব্িযেতা। 

 
• CCRB থব্াডবটে তাটদর শনব্বাহী পশরচালটের োটে এর তলব্নামা থপ্ররটের অশধোর অপবে েরার অনুমশত প্রদান। 

 
• এশে তদন্ত েরটেন এমন এে অশিসাটরর দ্বারা সম্ভাব্য শমটথ্য আনুষ্ঠাশনে শব্বৃ্শতর তদন্ত েরা এব্ং যশদ তা উপযুক্ত হি থসটেটে 

অনুিাসটনর পরামিব প্রদাটনর জনয CCRB-থে অনুমশত থদওিা। 
 

• যশদ না থমির শনধবারে েটর থ্াটেন থয রাজটোষ আব্িযেতার এেশে শনম্ন ব্াটজে প্রটিাজন হটব্ ইউশনিমব পশরশহত পুশলি অশিসারটদর 
সংেযার 0.65% এর সমান CCRB োিটে তহশব্ল প্রদান েরার জনয CCRB-থে সব্বশনম্ন ব্াটজে প্রদান েরা। 

প্রে #3 –নীশত এব্ং পশরচালনা প্রশিিা 
প্রস্তাশব্ত এই সংটিাধনসমূটহর মাধযটম যা হটব্: 

 
• 2022 এর 1 জানুিাশর এর সমি অথ্ব্া পটর থয েমবী/েমবেতবারা িহটরর থসব্া থেটে যাটব্ন তাটদর জনয থপাে এমটোিটমন্ট এশপশরটিি 

ব্যান ির ইটলটেড অশিশসিালস অযান্ড সাটেবন শসশনির আপটিটন্টড অশিশসিালসটে এে ব্ের থথ্টে দুই ব্েটর ব্াোটনা। 
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প্রে #3 –নীশতিাস্ত্র এব্ং পশরচালনা প্রশিিা (চলমান) 
প্রস্তাশব্ত এই সংটিাধনসমূটহর মাধযটম যা হটব্: 

 
• সম্প্রশত থমির এব্ং েম্পটরালার েতৃবে শনটিাগেৃত এেজন এব্ং পাব্শলে অযাডটোটেে েতৃবে শনটিাগেৃত অপর এেজনসহ থমাে দুইজন 

শনটিাটগর মাধযটম েনশিেস অব্ ইন্টাটরে থব্াডব (COIB) এর গঠটনর সংটিাধন এব্ং থোরাটমর িতবাব্শল হালনাগাদ েরা। 
 

• স্থানীি শনব্বাশচত অশিটসর জনয থোটনা েযাটম্পইটন COIB থব্াডব সদসযটদর অংিগ্রটের উপর শনটষধাজ্ঞা জারী এব্ং সদসযরা শসশেটত ব্যব্সা 
েটর থয অথ্ব উপাজবন েটর ($400 ব্া তার েম, অশিটসর উপর শনেবরিীল) শনব্বাচন প্রশিিাি অংিগ্রহেোরী সদসযরা থয অথ্ব অনুদান 
শহটসটব্ প্রদান েটর তার পশরমাে থযন ঐ পশরমাটের চাইটত নূযনতম হি। 

 
• িহরজুটে M/WBE শডটরের থমিটরর োটে সরাসশর শরটপােব েরা এব্ং M/WBE-এর এেশে থমিরাল অশিস দ্বারা সহাশিত হওিার 

আব্িযেতা। 
 

• েটপবাটরিন োউশিটল থমিটরর অযাপটিন্টটমন্ট শনটি িহটরর োউশিটলর পরামিব এব্ং অনুমশতর আব্িযেতা। 

প্রে #4 – িহটরর ব্াটজে 
প্রস্তাশব্ত এই সংটিাধনসমূটহর মাধযটম যা হটব্: 

 
• েশব্ষযটতর জনয অথ্ব সঞ্চি েরার জনয এব্ং অপ্রতযাশিত অথ্বননশতে মন্দা থমাোটব্লা েরার জনয শসশেটে থরইশন থড িান্ড 

“(rainy day fund)” ব্যব্হার েরার অনুমশত প্রদান। এই থরইশন থড িান্ড ব্যব্হারটযাগয েরার জনয রাষ্ট্রীি আইটনর পশরব্তবন 
আনিন। 

 
• যশদ না থমির শনধবারে েটর থ্াটেন থয রাজটোষ আব্িযেতার জনয এেশে েম ব্াটজে প্রটিাজন হটব্, তটব্, পাব্শলে অযাডটোটেে এব্ং 

ব্টরা থপ্রশসটডন্টটদর জনয তাটদর শনজ শনজ অথ্বব্ের 2020 ব্াটজটের ব্া তারও থব্শি গযারাশন্টযুক্ত নূযনতম ব্াটজে শনধবারে, মুদ্রাস্ফীশত 
েশমটি ব্া শসশের থমাে ব্যি ব্াটজটের (শেেু উপাদান ব্াটদ) িতাংি পশরব্তবটনর মাধযটম েশব্ষযটতর অথ্বব্েটর সামঞ্জসয েরা। 
 

• শসশে োউশিল েতৃবে 26 এশপ্রল (5 জুন এর পশরব্টতব) তাশরটের মটধয থমিটরর শনেে এেশে অনুশমত রাজস্ব থপি েরটত হটব্। ঐ 
তাশরটের পর থমির অথ্বব্েটরর অনুমান হালনাগাদ েরটত পারটব্ন, তটব্ যশদ হালনাগাদ তথ্য 25 থম এর পর জমা েরা হি, তাহটল 
হালনাগাদ অনুমান থেন অথ্বননশতেোটব্ প্রটিাজন শেল তা থমিরটে অব্িযই ব্যােযা েরটত হটব্। 

 
• ব্ের জুটে িহটরর আশথ্বে পশরেল্পনা সম্পশেবত শনশদবষ্ট সমি পরপর হালনাগাদ তথ্য প্রদাটনর 30 শদটনর মটধয োউশিটলর োটে থমির 

েতৃবে ব্াটজটের পশরব্তবন প্রদান েরার আব্িযেতা। 

প্রে #5 – েূশমর ব্যব্হার 
প্রস্তাশব্ত এই সংটিাধনসমূটহর মাধযটম যা হটব্: 

 
• শডপােবটমন্ট অব্ শসশে েযাশনং এর িতবানুসাটর ULURP আটব্দটনর এেশে শব্স্তাশরত প্রেল্প সংটেপন জনসাধারটের পযবাটলাচনার জনয 

প্রতযশিত হওিার অন্তত 30 শদন পূটব্ব প্রোশব্ত েশমউশনশে থব্াডব, ব্টরা থপ্রশসটডন্ট এব্ং ব্টরা থব্াটডব ULURP শপ্র-সাশেবশিটেিন থনাশেি 
শপশরিড দাশেল েরা এব্ং সংটেশপত তথ্য ওটিব্সাইটে থপাে েরা। 

 
• জনসাধারটের পযবাটলাচনার জনয শডপােবটমন্ট অব্ শসশে েযাশনং েতৃবে দাশেলেৃত প্রতযশিত ULURP আটব্দনসমূহ 1 জুন এব্ং 15 জুলাই 

এর মটধয, জুন মাটস প্রতযশিত আটব্দনসমূটহর জনয ব্তবমান 60 শদন পযবাটলাচনা সমিোল থথ্টে 90 শদন পযবন্ত এব্ং 1 জুন এব্ং 
15 জুলাই এর মটধয প্রতযশিত আটব্দনসমূটহর জনয 75 শদন অশতশরক্ত সমি েশমউশনশে থব্াডবটে প্রদান।  


