
িনউ ইয়কর্  িসিট কয্াে�ইন ফাইনয্া� েবাডর্    

 

িনউ ইয়কর্  িসিট কয্াে�ইন ফাইনয্া� েবাডর্   (CFB)  একিট দল িনরেপ�, 
�ত� িসিট এেজি� যা িনবর্াচেনর ে�ে� িনউ ইয়কর্  িসিটর বািস�ােদর 
ভূিমকােক আেরা উ�ত কের। CFB-এর �ত হে� েভাটারেদর অংশ�হণ 
ও সেচনতা বাড়ােনা, কয্াে�েন অথর্ বয্বহােরর তথয্ জনগনেক �দান 
করা, অিধক নাগিরকেদর পদ�াথ� হেত স�ম করা, �ু� সহাযতা 
�দানকারীেদর ভূিমকা েজারােলা করা, এবং �কৃত বা কি�ত দনু�িতর 
স�াবনা �াস করা। 
 
CFB-এর NYC েভাটস কয্াে�ইন কিমউিনিটর সহেযাগ এবং সরকারী ও 
েবসরকারী সং�ার সে� অংশীদােরর মাধয্েম েভাটার িনব�ন, েভাট �দান 
এবং সামািজক অংশ�হেন সহায়তা কের। স�াবয্ েভাটারেদর জনয্ ে�া�াম 
ও ইেভ�স স�ে� জানার জনয্ েফান করন 212-409-1800 ন�ের বা 
এই ওেয়বসাইট www.nyccfb.info/nycvotes েদখুন।  
 
CFB কয্াে�ইন িফনয্া� অয্া�, �েয়াগ কের �ানীয় পদ�াথীেদর 
িনবর্াচনী �চারণায় আিথর্ক সহায়তার সীমােরখা ও িবিধ িনেষধ 
আেরাপ কের। �াথ�েদর জানােত হয় েয, িঠক েকাথা েথেক তােদর আিথর্ক 

সাহাযয্ এেসেছ এবং েসই অথর্ িক ভােব খরচ করা হেয়েছ।  CFB �ানীয় 

িনবর্াচেন �ত� খরচ স�ে�ও তথয্ সং�হ ও �কাশ কের।  CFB-এর 

ওেয়বসাইেট  এই তথয্ািদ জনগনেক জানােনা হয়। �াথ�েদর "আিথর্ক 
েলনেদন সং�া�" িনেষধা�াও েমেন চলেত হয় যা �ানীয় সরকােরর  
"অেথর্র িবিনমেয় সুিবধা আদােয়র" ধারণা কমােত সাহাযয্ কের।  �াথ�রা 
ে��ায় কয্াে�ইন িফনয্া� ে�া�ােম েযাগ িদেত পােরন, যা েযাগয্ 
�াথ�েদরেক যারা খরেচর সীমােরখা কেঠারভােব েমেন চলার 
অ�ীকারব� তােদরেক পাবিলক ময্ািচং ফা�স সরবরাহ কের। পাবিলক 
ময্ািচং ফা�স ে�া�াম জনগেনর সমথর্ন�া�  �াথ�েদর বহৃৎ চাদা বা 
বয্ি�গত অনদুােনর উপর িনভর্ র করেত বাধয্ না কের জনগেনর পযর্া� 
সাহােযয্ �িতেযািগতামলূক কয্াে�ইন পিরচালনা করেত সাহাযয্ কের। 
 
আপিন যিদ িসিট অিফেসর েকােনা পেদর জনয্ �াথ� হেত আ�হী হন, বা  
CFB িকভােব িনউ ইয়েকর্ র NYC িনবর্াচনেক আেরা েবিশ উ��ু ও 
গণতাি�ক হেত সাহাযয্ কের থােক, তা জানেত চান তাহেল আমােদর 
ওেয়বসাইট www.nyccfb.info. েদখুন বা  এই িঠকানায় CFB-এর সে� 
েযাগােযাগ করন – 100 Church St., 12th Floor, New York, NY 
10007 আমােদরেক ইেমইল ও করেত পােরন এই 
িঠকানায় info@nyccfb.info. 

 

েরাজ িগল হানর্ 
েচয়ার 

 

আটর্  চয্াং 
িরচাডর্  েজ েডিভস 
েকাটর্ িন িস হল 
মাকর্  এস িপয়াজা 
সদসয্গণ 

 

এিম এম েলাে�� 
এি�িকউিটভ ডাইের�র 

 

42িকিট চান  

42িচফ অফ �াফ  

42স ুএেলন েডােডল  

42েজনােরল কাউে�ল  

42এিরক �ােয়ডময্ান  

42এিস�য্া�  এি�িকউিটভ ডাের�র ফর পাবিলক এফয্ায়সর্  

42েপির হেরাউইটজ   

42এিস�য্া�  এি�িকউিটভ ডাের�র ফর  কয্াে�ইন 
ফাইনয্া� এডিমিনসে�শান  

42ডয্ািনেয়ল েচা  | ডাের�র অফ কয্াি�েডট সািভর্ েসস 

42অিনডা  কাওয়াডর্  েময়াসর্ | ডাের�র অফ েভাটার 
অয্ািস�য্া� 
42রনডা গয্াি�নস | িচফ অফ ডকুেম� �েসিসং  

42জনাথন �াইন |ডাের�র অফ অিডিটং এ� একাউি�ং   

42ডায়ানা লাি� | িচফ অফ েরকডর্ স ময্েনজেম�   

42েকেনথ ও’ �ােয়ন | ডাের�র অফ িসে�মস 
এডিমিনসে�শন  

42েজিস েশফার | ডাের�র অফ ে�শাল কম�ােয়ে�  

42ময্ািথউ সলাসর্ | ে�স েসে�টাির  

42ে�ড ি�েভ� |ডাের�র অফ িহউেমন িরেসােসর্স এ�   
             এডিমিনসে�িটভ সািভর্ েসস  

42এিলজােবথ এ  আপ | ডাের�র অফ কিমউিনেকশ�  

42িহলাির ওয়াসময্ান | ডাের�র অফ িলগয্াল ইউিনট 

  
 

http://www.nyccfb.info/

