
Ballot Questions – Bengali - বাংলা 
 

�শ্ন #1: িনব �াচন 
 

এই �স্তাব�ট িস�ট চাট�ারেক সংেশাধন করেব: 

জানুয়াির 2021 সােলর জন� �াথিমক ও িবেশষ িনব �াচেন েময়র পেদ, পাবিলক 
এ�াডেভােকট, কম্পে�ালার, বেরা ে�িসেডন্ট এবং িস�ট কাউ�ন্সল এই পাচঁ�ট পেদর জন� 
েভাটারেদরেক �াথ� েবেছ েনওয়ার সুেযাগ িদন। তারপরও েভাটারগণ যিদ শুধুমা� একজন �াথ� 
িনব �াচন করেত চায় তাহেল তারা েস�ট করেত পাের। েকােনা �াথ� যিদ সেব �াচ্চ েভাট েপেয় �থম 
স্থােন অবস্থান কের তাহেল েস জয়ী হেব। েকউ যিদ সেব �াচ্চ েভাট না েপেয় থােক তাহেল সব � 
িনম্নস্থােন অবস্থানকারী �াথ� বাদ পড়েব এবং েকােনা েভাটােরর যিদ েকােনা �াথ� সেব �াচ্চ 
পছেন্দর তািলকায় থােক তাহেল তােদর েভাট পরবত� পছন্দনীয় �াথ�েক হস্তান্তর করা হেব। 
শুধুমা� দুইজন �াথ� অবিশষ্ট থাকার পূব � পয �ন্ত এ ���য়া পুনরাবিৃত্ত হেব এবং এর মেধ� সেব �াচ্চ 
েভাট �াপ্ত �াথ� িবজয়ী হেব। যিদ েকােনা �াথ� এককভােব �াথিমক িনব �াচেন েময়র, পাবিলক 
এ�াডেভােকট ও কম্পে�ালার পদ হেত িপছ�  হেট যায় তাহেল এই �স্তাবনা বািতল হেত পাের।  

িনব �ািচত িস�ট অিফেস েকােনা পদ ফাকঁা হওয়ার ফেল সময় ব�ৃদ্ধ করা হয় এবং অবশ�ই 
ঐ ফাকঁা পদ পূণ � করার জন� এক�ট িবেশষ িনব �াচন অনু�ষ্ঠত হয়। সাধারণত েকােনা পদ ফাকঁা 
হবার 80 িদেনর মেধ� িবেশষ িনব �াচন অনু�ষ্ঠত হয়, তেব এই সময়সীমা পাবিলক এ�াডেভােকট, 
কম্পে�ালার, বেরা ে�িসেডন্ট এবং কাউ�ন্সল েমম্ৱার পেদর জন� 45 িদন বা (েময়র পেদর জন�) 
60 িদেনর িদন এবং 

 
িস�ট কাউ�ন্সেলর িডি�ক্ট সীমানা অংকেন টাইমলাইেনর ���য়া�ট সমন্ৱয় ক�ন যােত 

এটা িস�ট কাউ�ন্সেলর �াথ�গণ পরবত� �াথিমক িনব �াচেনর জন� ব�ালেট িপ�টশন স্বা�র 
�হেণর আেবদন করার পূেব �ই �তু সম্পন্ন হেয় যায়। এই ���য়া �িত দশ বছের একবার 
সংগ�ঠত হয়। 

 
এই �স্তাব িক গহৃীত হেব? 

 

  



Ballot Questions – Bengali - বাংলা 
 

�শ্ন #2: িসিভিলয়ান কমপ্লােয়ন্ট িরিভউ েবাড� 
 

এই �স্তাব�ট িস�ট চাট�ারেক সংেশাধন করেব: 
 
িসিভিলয়ান কমপ্লােয়ন্ট িরিভউ েবাড� (CCRB) এর সদস� সংখ� 13 েথেক 15-েত উন্নীত 

করেত হেল পাবিলক এ�াডেভােকেটর মাধ�েম িনেয়াগ �দান করেত হেব অন� একজন সদস� 
েযৗথভােব েময়র এবং কাউ�ন্সেলর �স্পকার যারা সভাপিত িহেসেব দািয়ত্ৱ পালন করেছ তােদর 
কতৃ�ক িনেয়াগ �াপ্ত হেব এবং উেল্লখ করা হয় েয েময়েরর িবেবচনা �সূত পদবী এবং িনেয়াগ 
থাকা সেত্ত্বও কাউ�ন্সল সরাসির CCRB সদস�েদর িনেয়াগ �দান করেত পারেব; 

 
উেল্লখ� েয CCRB এর কম�েদর পয �াপ্ত েবিশ তহিবল জন�িত বাৎসিরক বােজট পুিলশ 

িডপাট�েমেন্টর জন�িত বাৎসিরক বােজেটর �ায় 0.65% সমান, েময়েরর িলিখত অনুেমাদন না 
পাওয়া পয �ন্ত অথ �ৈনিতক �েয়াজনীয়তা বােজেট ত�লনামূলকভােব কম থাকেব;  

 
উেল্লখ� েয এ ে�ে� পুিলশ কিমশনার ব�াখ�াসহ িলিখতভােব CCRB-েক �দান করেবন 

এবং যখন পুিলশ কিমশনার েস্বচ্ছাকৃতভােব চাকুরী েছেড় চেল যাবার ইচ্ছা েপাষণ করেবন বা 
CCRB বা পুিলশ িডপাট�েমেন্টর েডপু�ট (বা সহকারী েডপু�ট) কিমশনার আদালেতর মাধ�েম 
িডিসিপ্লেনর সুপািরশ�েম পদচ� �ত করােবন; 

 
েকােনা বাস্তব িববিৃতর সত�তা যাচাই করার জন� CCRB অনুমিত িদন যা CCRB এর তদন্ত 

বা েরজলু�শেনর মেধ� গ�ঠত হেয়েছ যা একজন পুিলশ অিফসার অিভেযাগ কেরেছ িযিন এই 
অিভেযােগর অিধন এবং েযখােন �েয়াজন পুিলশ অিফসারেদর িব�েদ্ধ শঙৃ্খলা সুপািরশ 
ক�ন। 

 
অিধকাংেশর েভােট CCRB সদস�রা �িতিনিধ িহেসেব েবােড�র �মতা �েয়াগ করেত 

পাের এবং আইন �েয়াগ এবং বলবৎ করেত পাের, সা�ীেদর হা�জর করেত পাের এবং CCRB 
এর �ধান িনব �াহী পিরচালেকর িনকট অনুসন্ধােনর নিথপ� জমা িদেত পাের। 

 
এই �স্তাব িক গহৃীত হেব? 

 

  



Ballot Questions – Bengali - বাংলা 
 

�শ্ন #3: নীিতশা� এবং সরকার 
 

এই �স্তাব�ট িস�ট চাট�ারেক সংেশাধন করেব: 
 
িস�টর িনব �ািচত কম �কত�া এবং িনেয়াগকৃত েজষ্ঠ� কম �কত�া এেজ�ন্সর সামেন হা�জর হেয় 

(বা েকােনা েকােনা ে�ে�, সরকারী িবিভন্ন শাখা) েযেত িনেষধা�া অপ �ণ কের, এ সকল 
�িতষ্ঠানসমূহ, তারা িস�ট সািভ�স ত�াগ করার পরও চলিত বছর ছাড়াও পরবত� দুই বছর পয �ন্ত 
েসবা �দান কেরিছল। েযসকল কম �কত�া 1 জানুয়াির 2022 এর পর িনব �ািচত কায �ালয় বা িস�ট 
ইমেপ্লায়েমন্ট েছেড় চেল েযেত পাের এই পিরবত�ন তােদর জন� �েযাজ�।  

 
স�িত েময়র এবং কম্পে�ালার কতৃ�ক িনেয়াগকৃত একজন এবং পাবিলক 

অ�াডেভােকট কতৃ�ক িনেয়াগকৃত অপর একজনসহ েমাট দুইজন িনেয়ােগর মাধ�েম কনিফ্লক্টস 
অব ইন্টােরস্ট েবাড� (COIB) এর সদস� সংখ�ার পিরবত�ন আনা যায়; 

 
COIB সদস�েদরেক এলাকার িনব �াচন অিফেস েকােনা ক�ােম্পইেন অংশ�েণর উপর 

িনেষধা�া জারী করা হেয়েছ এবং সদস�রা িস�টেত ব�বসা কের েয অথ � উপাজ�ন কের ($400 
বা তার কম, এটা িনভ�র কের অিফেসর উপর) িনব �াচন ���য়ায় অংশ�হণকারী সদস�রা েয 
অথ � অনুদান িহেসেব �দান কের তার পিরমাণ েযন ঐ পিরমােণর চাইেত নূ�নতম হয়; 

 
েজেন রাখা দরকার েয শহরিভিত্তক সংখ�ালঘ ুপিরচালক এবং মিহলােদর পিরচািলত 

িনজস্ব ব�বসা �িতষ্ঠান (M/WBE) গুেলা সরাসির েময়েরর িনকট �িতেবদন েপশ করেব তেব এ 
ধরেনর �িতষ্ঠানগুেলােক এবং েময়েরর অিফস M/WBE কতৃ�ক সমথ �নপুষ্ট হেত হেব এবং 

 
শহেরর কেপ �ােরশন কাউ�ন্সল ও বত�মােন েময়র কতৃ�ক িনেয়াগ�াপ্ত হেত হেব এবং িস�ট 

কাউ�ন্সল কতৃ�ক অনুেমািদত হেত হেব।  
 
এই �স্তাব িক গহৃীত হেব? 

 

  



Ballot Questions – Bengali - বাংলা 
 

�শ্ন #4: িস�ট বােজট 
 

এই �স্তাব�ট িস�ট চাট�ারেক সংেশাধন করেব: 
 
ভিবষ�েতর জন� অথ � সঞ্চয় করার জন� এবং অ�ত�ািশত অথ �ৈনিতক মন্দা েমাকােবলা 

করার জন� িস�টেক েরিভিনউ েস্টিবলাইেজশন ফান্ড বা েরইিন েড ফান্ড “(rainy day fund),” 
ব�বহার করার অনমুিত �দান করেত হেব। এই েরইিন েড ফান্ড ব�বহারেযাগ� করার জন� রা��য় 
আইেনর পিরবত�ন �েয়াজন হেত পাের; 

 
পাবিলক অ�াডেভােকট এবং বেরা ে�িসেডন্ট এর জন� নূ�নতম বােজট ধায � ক�ন। 

�িত�ট অিফেসর বােজট নূ�নতম করার জন� এর অথ � বছর 2020 এর বােজেটর পিরমাণ যত 
সম্ভব েবিশ কের ধায � করেত হেব এটা সারা বছর ব�াপী �মান্ৱেয় মু�াস্ফীিতর হার অনুসাের 
কিমেয় আনেত হেব বা এর ফেল িস�টর েমাট খরেচর বােজেটর হার পিরবিত�ত হেব ( িকছ�  িকছ�  
িবষয় ব�তীেরেক) অন�থায়, েময়র মেন করেবন েয অথ � বছেরর জন� ত�লনামূলকভােব কম 
অথ � দরকার হেব; 

 
িস�ট কাউ�ন্সল কতৃ�ক 26 এি�ল (5 জনু এর পিরবেত�) তািরেখর মেধ� েময়েরর িনকট 

একটা অনুিমত নন ে�াপা�ট� কর রাজস্ব েপশ করেত হেব। েময়র ঐ তািরেখর পর একটা 
আনুমািনক হালনাগাদ বােজট েপশ করেত পােরন িকন্ত�  25 েম তািরেখর পর যিদ হালনাগাদ 
আনুমািনক বােজট েপশ করা হয় তাহেল েকন রাজস্বগতভােব �েয়াজন িছল তােক অবশ�ই 
তা বু�ঝেয় বলেত হেব এবং 

 
�েয়াজেন েময়রেক িস�টর অথ �ৈনিতক পিরকল্পনায় পিরবত�ন আনেত হেব যার জন� 

বােজটেক বাস্তবায়ন করেত হেল আধুিনকীকরণ করা লাগেব, অনুিমত �স্তািবত বােজট�ট 30 
িদেনর মেধ� কাউ�ন্সেল েপশ করেত হেব। 

 
এই �স্তাব িক গহৃীত হেব? 

 

  



Ballot Questions – Bengali - বাংলা 
 

�শ্ন #5: ভূিমর ব�বহার 
 
এই �স্তাব�ট িস�ট চাট�ারেক সংেশাধন করেব: 
 
�কল্পগুেলার ইউিনফম � ল�ান্ড উেসস িরিভউ �িসিডউর (ULURP) ব�বহার করেত 

িডপাট�েমন্ট অব িস�ট প্ল�ািনং (DCP) এর সােপে� সহায়তা দরকার হেব কারণ এটা বেরা 
ে�িসেডন্ট, বেরা েবাড� অ�ান্ড কিমউিন�ট েবাড� এর িনকট সিবস্তাের �কেল্পর সার সংে�প এবং 
ফলাফলসহ পাবিলক িরিভউর আেবদন েপশ করা এবং ওেয়বসাইেট েপাস্ট করার নূ�নতম 30 
িদন পূেব � দািখল করেত হেব এবং 

 
1 জনু এবং 15 জলুাই এর মেধ� িডিসিপ দ্বারা জনসাধারেণর পয �ােলাচনােয়র জন� 

�ত�িয়ত ULURP অ�ািপ্লেকশনগুিল পয �ােলাচনা করার জন� অিতিরক্ত সময়সহ কিমউিন�ট 
েবাড�েক সরবরাহ ক�ন, বত�মান 60 িদেনর পয �ােলাচনা সমেয়র েথেক জনু মােস �ত�িয়ত 
অ�ািপ্লেকশেনর জন� 90 িদন এবং 1 জলুাই েথেক 15 জলুাই এর মেধ� �ত�িয়ত 
অ�ািপ্লেকশেনর জন� 75 িদন। 

 
এই �স্তাব িক গহৃীত হেব? 
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