
নিউ ইয়র্ক শহর  

চার্কার র্নিশি ২০০৯  

 
এর্টর্ পাবনির্ নিটর্িং বা শুিানি তে  অিংশগ্রহণ র্রুি .2018 সালির পেলির শুরুলে পা াঁচটর্ 

বালরা জলু়ে চার্কার পুিনব কলবচিা র্নিশি 2019 জিসাধারলণর ববঠর্ ও শুিানির এর্টর্ নসনরজ 

অিুটিে হলব; এবিং িেুি বছলর. 

আপনি নর্ িলি র্লরি ো আিালের বিুি. নিউ ইয়র্ক নসটর্ সরর্ালরর সম্পলর্ক আপনি র্ী 

িলি র্লরি যা র্াজ র্রলেলস িা. আগািী 30 বছলর আিালের শহলরর জিয আপিার 

েৃটিভনি র্ী? সভায় এবিং শুিানির সিলয় আপনি নবষয়গুনি সম্পলর্ক আলরা জািলে এবিং 

আপিার পরািশ ক এবিং ধারিাগুনি ভাগ র্রলে পালরি। আপনি আপিার ধারিা জিা নেলে 

পালরি. 

তভার্: ২০১৯ সালির িলভম্বলর র্নিশি অিুলিােলির জিয র্নিশি িেুি বা সিংলশানধে 

চার্কালরর এর্টর্ খস়ো জিা তেলব। ইর্া জরুনর তয আিরা আপিার িোিে শুনি  

নর্ভালব আনি অিপু্রানণে তপলে 

১৯৮৯ সালি নিউইয়র্ক নসটর্র সরর্ানর 

র্াঠালিা সম্পূণ করূলপ পুিনি কি কাণ র্রা হয়. 

এর আলগ তবার্ক অব অযানসলির্, যার িলধয 

িাত্র ৮ জি সেসয নছি, বালজর্ ও ভূনি 

বযবহালরর উপর নসটর্ র্াউন্সিলির তচলয় 

তবনশ ক্ষিো নছি 

 আপনি নর্ জালিি   

আিালের সালে তযাগালযাগ র্রুি! 

আিালের ওলয়বসাইর্ তেখুি charter2019.nyc 

আপিার প্রস্তাব জিা নেলে তযাগালযাগ র্রুি charter2019.nyc/contact 

প্রশ্ন ইলিইি র্রুি info@charter2019.nyc 

তেসবুর্, রু্ইর্ার এবিং ইিস্টাগ্রাি আিালের অিুসরণ র্রুি:  @charter2019nyc 

 Jeffrey D. Friedlander, New York City 

Charter Revision, N.Y.L.J. (Sept. 22, 2003), 

available at http://www.nyc.gov/html/law/

downloads/pdf/ar092203.pdf. 

 New York State Department of State, 

Revising City Charters in New York State 

– James A. Coon Local Government Tech-

nical Series, at 3 (2015), available at 

https://www.dos.ny.gov/lg/publications/

Revising_City_Charters.pdf. 

     সহায়র্ নরলসাস ক  

িলভম্বর ২০০৯ এ নিউ ইয়র্ক বাসীরা তভার্ নেলব 
নসটর্ সিন্দ সিংলশাধি র্রলে হলব নর্িা ো 
নিলয়। 

নিউ ইয়র্ক  শহর সিন্দ, ১৮৯৭ সালে রাজ্য নিধািসভা 

দ্বারা প্রনিষ্ঠিি, শহলরর এর সংনিধাি, আমালের 

সরর্ালরর জ্িয র্াঠালমা তিনর। সিন্দ আমালের 

ট্যাক্স ডোর নর্ভালি িযয় হলি  নিয়ন্ত্রণ র্লর, নর্ভালি 

আমালের আলশপালশর পনরিিকি সম্পলর্ক নসদ্ধান্ত 

নিওয়া হয়, এিং আমালের নিি কানিি র্ম কর্িকালের 

ক্ষমিা। 

প্রায় 30 িছর আলে, এর্ষ্ঠট্ িাট্কার পুিনি কলিিিার 

র্নমশি শহরষ্ঠট্র সরর্ারলর্ পুিনি কম কাণ র্লরনছে। 

এখি এষ্ঠট্ এর্ষ্ঠট্ িিুি র্াঠালমার  জ্িয সময় এলসলছ  

নিউ ইয়র্ক সিন্দ এ িিুি নর্?  

mailto:info@charter2019.nyc


 িন্তবয  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সিন্দ ১০১  

চার্কালরর গুরুত্বপূণ ক অধযালয় বালজর্, 

পনরর্ল্পিা, অঞ্চি, চুন্সি, সিটিগে 

েরোেি এবিং শহলরর জিয ভূনি 

বযবহালরর প্রন্সিয়াগুনি রূপলরখা র্লর। 

সিন্দ গুরুত্বপূণ ক প্রনেিাি প্রনেিা র্লর- 

তযিি হাউন্সজিং সিংরক্ষণ ও উন্নয়ি নবভাগ, 

সযানিলর্শি, এিওয়াইনপনর্, ৩১১, এবিং 

আরও অলির্ নর্ছু তযিি শহলরর 

সিংস্থাগুনি সহ এবিং এই সিংস্থাগুনির এবিং 

সিন্দ পয কালিাচিা 

র্নিশি প্রনেিা 

পাবনির্ ইিপুর্ পাি  

 

সুপানরশ সিংগ্রহ এবিং তভার্ 

২০১৯ সালির চার্কার 

পুিনব কলবচিা র্নিশি বেনরর 

জিয নিউইয়র্ক নসটর্ র্াউন্সিি 

এর্টর্ স্থািীয় আইি পাস 

র্লর. র্নিশি - যার িলধয 

তিয়র এর িাধযলি নিযুি 

সেসয, নসটর্ র্াউন্সিলির 

স্পির্ার, সর্ি ৫ বলরা 

রাষ্ট্রপনে, জিসাধারলণর  

অযার্লভালর্র্ এবিং 

র্ম্পলরািার দ্বারা নিযুি 

সেসয রলয়লছ - শহলরর সিন্দ 

শীষ ক পয কালিাচিার জিয এর্টর্ 

নবসৃ্তে হুরু্ি রলয়লছ। 

এই পয কালিাচিা আপনি 

অন্তভুকি। জিসাধারলণর 

সেসযলের র্নিশি শুিানির 

উপনস্থনেলে উে্সানহে র্রা 

এবিং আিালের নসটর্ সরর্ার 

উন্নে র্রার িেুি উপায় 

প্রস্তাব উে্সানহে র্রা হয়। 

আপিার ধারণা জিা নেলে 

charter2019.nyc/contact 

তেখুি। 

র্নিশি চার্কার পয কালিাচিা 

এবিং জিসাধারলণর র্াছ 

তেলর্ েেয সিংগ্রহ র্রার পলর, 

এটর্ িলভম্বর ২০১৯ এর্টর্ 

পাবনির্ তভালর্র জিয 

সুপানরশ প্রস্তাব র্রা হলব। 

নর্ভালব সিন্দ পুিরুদ্ধার র্রা হলব?  

 চার্কার নর্ র্রলে পালর?  

চার্কারগুনি নিয়নিে হলে পালর এিি অলির্ এিার্া রলয়লছ েলব নর্ছু সীিা আলছ। এখালি 

াালর প িা পারা  

নসটর্ র্ি কর্েকারা উপর ক্ষিো এবিং সীিা প্রনেিা রাজনিনের্ অন্তর্ কাে নিিূ কি র্রুি  

পছন্দসই পনরবেকি অজকলির জিয সরর্ারী 

তিোলের পয কায় তসর্ র্রুি 

স্থািীয় অপরাধ হ্রাস র্রুি  

শহর নর্ভালব জনি উন্নে হয় ো নিধ কারণ র্রুি এর্টর্ নবেনর্কে প্রর্ল্প বন্ধ র্রুি  

  


