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নিউ ইয়র্ক  ষ্টেটের ব্যালে প্রস্তাব্িা  

নভেম্বর ৪, ননউ ইয়র্ক  ষ্টেভের সংনিধান পনরির্ক ভনর জনয নর্নটি িযালে প্রস্তািনায় আপনন হযাাঁ  িা না ষ্টোে প্রদান র্রভিন। এই নর্নটি প্রস্তািনায় 

নিস্তানরর্ ির্কনা, অনিনিয়াল ভাষা নিটয় শুরু এব্ং CFB-এই প্রস্তাব্িাগুটলা পাস হটল নর্ প্রভাব্ পরটব্ তার এর্টি নব্ব্রণ প্রণয়ি র্টর।  আপনার 

নসদ্ধান্ত গ্রহভর্র জনয নিনিয়ায় প্রর্ানির্ ও জনসাধারভর্র ির্ািভর্র নেনিভর্ CFB  হযাাঁ  ব্া িা ষ্টভাে প্রিাটির র্ারণ িযাখ্যা  র্রভি।  CFB  সাধারণ 

জিগটণর র্াটে নগটয় প্রনতষ্ঠাি সমূহ ও ব্যানিটির “ষ্টপ্রা” ব্া “র্ি” ("pro" or "con") প্রনতটব্িি প্রিাি র্রার জিয অিুটরাধ র্রটব্ ষ্টেখাটি ষ্টর্ি 

তারা সমর্কি ব্া নব্টরানধতা র্রটেি তা উটেখ র্রটব্ি।  (এই প্রনতটব্িিগুটলা ষ্টলখর্টির দ্বারা প্রিািরৃ্ত) প্রনতটি প্রস্তািনার পভে িা নিপভের সর্ল 

র্ারর্ সিূহ প্রটিয় র্ভযয প্রনর্ফনলর্ হওয়া জরুরী নয়।  

 

প্রনতটি প্রস্তাব্িার পূিকাঙ্গ নব্ব্রণ আপনি ষ্টেে ষ্টব্ার্ক  অি ইটলর্িি-এর ওষ্টয়ব্সাইর্ ষ্টর্টর্ পড়টত পারভিন 

http://www.elections.ny.gov/ProposedConsAmendments2.html.  

 

প্রস্তাব্িা ১।  ষ্টেটের নরনিসট্রিনটিং প্রনিয়ার পর্ক াটলাচিা  .................................................................................... পৃষ্ঠা ১ 

প্রস্তাব্িা ২।  ষ্টেটের আইিী নব্ল ইটলর্ট্রনির্নল ষ্টপ্ররটি অিুট াদি  .................................................................... পৃষ্ঠা ৫ 

প্রস্তাব্িা ৩। নদ স্মােক  সু্কলস ব্ন্ড আইি ২০১৪ .....................................................................................................  পৃষ্ঠা ৬ 

 

 

 

প্রস্তাব্িা ১। ষ্টেটের নরনিসট্রিনটিং প্রনিয়ার পর্ক াটলাচিা 

 

এই প্রস্তািনা ষ্টেে সংনিধাভনর ধারা ৩-এর অনুভেদ ৪ এিং ৫ সংভিাধন র্ভর নরু্ন অনুভেদ ৫-নি সংভ াজন র্ভর ষ্টেভের নিধান ও র্ংভগ্রিনাল 

নিসট্রিক্টগুভলার নরনিসট্রিনক্টং প্ররৃ্য়ার প কাভলাচনা র্রা। প্রস্তানির্ সংভিাধনীভর্ ২০২০ সাল ষ্টযভর্ প্রনর্ ১০ িছর অন্তর এর্টি নরনিসট্রিনক্টং র্নিিন 

প্রনর্ষ্ঠা র্রা উভেখ্ রভয়ভছ, ষ্ট খ্াভন প্রনর্ চারজন আইনপ্রভনর্া ষ্টনর্াভদর দ্বারা দুইজন সদসয এিং দুইজন সদসয অনয আেজন আইনপ্রভর্র্া 

এভপাভয়নি দ্বারা ননভয়াগ পাভিন; আইনপ্রভনর্া িা অনয ননিকানচর্ িযনিভদর র্নিিনার নহসাভি র্াজ র্রা ষ্টযভর্ নিরর্ রাখ্ভি; নিসট্রিক্ট িানাভনার জনয 

নীনর্িালা প্রর্য়ন; র্নিিন প্রস্তানির্ নরনিসট্রিনক্টং পনরর্ল্পনা সংক্রান্ত গর্শুনাননর িযিস্থা র্রা; র্নিিভনর নরনিসট্রিনক্টং পনরর্ল্পনা নিনধিদ্ধ আইন নিষয়; 

র্নিিভনর পনরর্ল্পনা  নদ আইনপ্রভনর্াভদর দ্বারা দুইিার প্রর্যানখ্র্ হয় র্ভি প্রনর্নষ্ঠর্ নীনর্িালানু ায়ী নরনিসট্রিনক্টং পনরর্ল্পনা ষ্টর্িলিাত্র র্খ্নই 

আইনপ্রভনর্ারা সংভিাধন র্রভর্ পারভিন; নরনিসট্রিনক্টং পনরর্ল্পনার চযাভলঞ্জ দ্রুর্ আদালভর্ পুননিভিচনা র্রা; এিং ফাণ্ড প্রদান ও র্নিিভন র্াজ 

র্রার জনয নদ্বদলীয় র্িীর িযিস্থা র্রা।  প্রস্তানব্ত সিংট াধিী নর্ অিুট ানদত হটব্?  

 

এই সংভিাধনী প্রনর্ ১০ িছর অন্তর ষ্টেে নসভনের, ষ্টেে এভসম্বলী এিং র্ংভগ্রিনাল নিসট্রিক্ট-এর সীিানা ননধকারর্ র্রা হভি।   ির্ক িাভনর ননয়িানু ায়ী, ননউ 

ইয়র্ক  ষ্টেে আইন সোর সংখ্যাগরীে এিং সংখ্যালঘু ষ্টনর্ারা ছয় সদসয নিনিে এর্টি োস্ক ষ্টফাসক  ননভয়াগ র্রভিন, র্াাঁ রা আইনসোর সাভয পরািিক র্ভর 

এর্টি খ্সড়া পনরর্ল্পনা প্রস্তুর্ র্ভর র্া আইনসো ও গেনকভরর অনুভিাদভনর জনয ষ্টপি র্ভরন।   

 

প্রস্তানির্ নরু্ন পদ্ধনর্ভর্, ষ্টেভের আইন সোর ষ্টনর্ারা নরু্ন নরনিসট্রিনক্টং র্নিিভনর ১০ সদভসযর িভধয  ৮জনভর্ ননভয়াগ নদভিন।  এই আে জন আরও 

দুইজনভর্ িাছাই র্রভিন।  র্নিিন গর্ শুনাননর িাধযভি এর্টি খ্সড়া পনরর্ল্পনা প্রর্য়ন র্রভিন র্ারপর আইনসো ও গেনকভরর অনুভিাদভনর জনয ষ্টপি 

র্রভিন।   

 

র্নিিন ননভয়াগ, ষ্ট াগযর্া এিং স্টাফ  

নসভনভের সংখ্যাগরীে এিং সংখ্যালঘু  ও এভসম্বলীর সংখ্যাগরীষ্ঠ এিং সংখ্যালঘু  ষ্টনর্ারা ২জন  র্ভর সদসয ননভয়াগ নদভিন। এই আেজন আরও দুইজন 

সদসযভদর িাছাই র্রভিন  ারা পূিকির্ী পাাঁ চ িছভরর িভধয িৃহৎ দুইটি রাজনননর্র্ দভলর ষ্টর্ান এর্টির সাভয ষ্টর্ানোভি সং ুি যার্ভিন  না।    

 

সদসযরা বিনচত্রিয় ননউ ইয়র্ক িাসীভদর এিং িাইভরর গ্রুভপর সাভয আভলাচনার  যাসাধয প্রনর্ফলন র্রভিন।  র্নিিভনর সর্ল সদসযভদরভর্ ননউ ইয়ভর্ক র 

ননিনির্ ষ্টোোর হভর্ হভি।    
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সদসযরা  া হভর্ পারভি না (ির্ক িাভন িা নিগর্ নর্ন িছর): 

 এর্জন সদসয ষ্টেভের আইনসোর, িানর্ক ন  ুিরাভের র্ংভগ্রস িা ষ্টেেিযাপী ননিকানচর্ িযনি।  

 ননউ ইয়র্ক  ষ্টেভের এর্টি ননিনির্ লিীে  

 ষ্টেভের এর্জন র্িকর্র্ক া িা র্িকচারী 

 ষ্টেে আইন সোর এর্জন র্িকচারী  

 রাজনননর্র্ দভলর এর্জন ষ্টচয়ারপাসকন 

 

ষ্টর্ান ষ্টেেিযাপী ননিকানচর্ িযনি, র্ংভগ্রভসর সদসয, িা ষ্টেে আইনসোর সদসযভদর স্বািী িা স্ত্রী র্নিিভন র্াজ র্রভর্ পারভিনই না। 

 

র্নিিন দুইজন সহ-ননিকাহী পনরচালর্ ননভয়াগ নদভি, এভদর এর্জন ষ্টেভের সিকানধর্ সংখ্যাগনরষ্ঠ রাজনননর্র্ দভলর ও অনযজন নদ্বর্ীয় সংখ্যাগনরষ্ঠ 

রাজনননর্র্ দভলর প্রনর্নননধত্ব র্রভিন এিং সহ-ননিকাহী পনরচালর্ভদর প্রর্য়নরৃ্র্ ষ্টর্ান র্িী পনরর্ল্পনা প কাভলাচনা র্রভিন।   

 

পনরর্ল্পনা প্রর্য়ন 

সংভিাধনী নীনর্ ননধকারর্ র্রভি  া নিসট্রিক্ট সৃনে র্রার সিয় ননয়নির্ ষ্টফিারাল এিং ষ্টেে সংনিধাভনর আভলাভর্ এিং ষ্টফিারাল সংনিনধর নেনিভর্।    

 

এই নীনর্িালায় আভছ   

 ির্ক িা োষা নেনির্ সংখ্যালঘু ষ্টোভের অনধর্ার অস্বীর্ার িা হ্রাস র্ভর ষ্টর্ান নিসট্রিভক্টর সীিানা ননধকারর্ র্রা হভি না।   অস্বীর্ার ও হ্রাস র্রার 

উভেভিয িা ফলাফভলর জনয নিসট্রিভক্টর সীিানা ননধকারর্ র্রা হভি না।   

 নিসট্রিক্টগুভলায় সিান সংখ্যর্ অনধিাসী রাখ্ার  যাসাধয ষ্টচো র্রা হভি।  িাভনর নিষভয় ষ্টর্ান র্ারর্িয হভল র্নিিনার অিিযই প্রর্ািয িযাখ্যা 

নদভিন।   

 প্রনর্টি নিসট্রিভক্ট অিিযই সংল্ন  এলার্া যার্ভর্ হভি এিং  যাস্ভবি নননিড় যার্ভি।   

 প্রনর্ভ ানগর্া অনুৎসানহর্ র্রার জনয িা েির্াসীন িা নননদক ে প্রাযী িা রাজনননর্র্ দভলর পভে িা নিপভে নিসট্রিভক্টর সীিানা োনা  াভিনা।  

 নিদযিান নিসট্রিক্টগুভলার গুরুত্বপূর্ক রের্াভিের্, পূভিক-নিদযিান রাজনননর্র্ সািনিনেিন, র্নিউননটির আগ্রহ অিিযই নিভিচনায় যার্ভর্ হভি।   

 

 খ্ন র্নিিন এই নরনিসট্রিনক্টং পনরর্ল্পনা র্রভিন, র্খ্ন সারা ষ্টেে িযাপী র্িপভে ১২ সপ্তাভহর গর্ শুনাননর িযিস্থা র্রভর্ হভি। জনগর্ভর্ শুনাননর নিষভয় 

অিনহর্ র্রভর্ হভি এিং খ্সড়া নরনিসট্রিনক্টং পনরর্ল্পনা, সংনিে উপাি এিং এ সংক্রান্ত র্যয প্রযি গর্সুনানন র আভগই সহজলেয হভর্ হভি।  র্নিিন  

খ্সড়া নরনিসট্রিনক্টং পনরর্ল্পনার আইনসোর ননর্ে ষ্টপি র্াভল গর্শুনানীভর্ প্রাপ্ত র্যযানদ  অিিযই অিনহর্ র্রভর্ হভি।   

 

 

পনরর্ল্পনা ও জনিল অনুভিাদন  

এই সংভিাধনী নরনিসট্রিনক্টং পনরর্ল্পনার উপর ষ্টোে গ্রহর্ িা পদস্থ র্িকর্র্ক া ননভয়াভগর সিয় র্নিিভনর জনয এিং পনরর্ল্পনাটি অনুভিাদভনর সিয় 

আইনপ্রভনর্াভদর জনয এর্টি নিভিষ প্রনক্রয়া প্রনর্ষ্ঠা র্রভি। এই প্রভয়াজনীয়র্ার র্ারর্িয ননেক র র্ভর আইন পনরষদ ননয়ন্ত্রভন এর্টি না দুটি িড় রাজনননর্র্ 

দল দ্বারা ননয়নন্ত্রর্। উদাহরর্ স্বরূপপ  

 

 নদ নসভনে এিং এভসম্বনল এর্ই দল র্রৃ্ক র্ ননয়নন্ত্রর্ - 

 র্নিিন সহ-ননিকাহী পনরচালর্ অনুভিাদভনর র্িপভে প্রনর্ চারজন আইনভপ্রভনর্া র্রৃ্ক র্ ননভয়াগপ্রাপ্ত এর্জন সদসযসহ এর দি সদভসযর 

অনধর্াংি ষ্টোভের প্রভয়াজন হভি।   র্নিিন  নদ সহ-ননিকাহী পনরচালর্ নিষভয় এর্ির্ না হয় র্ভি নসভনে ও এভসম্বনলর সংখ্যাগনরে ষ্টনর্া দ্বারা 

ননভয়াগপ্রাপ্তরা নিভল এর্জন সহ-ননিকাহী পনরচালর্ ননভয়াগ নদভিন এিং নসভনে ও এভসম্বনলর সংখ্যালঘু ষ্টনর্া দ্বারা ননভয়াগপ্রাপ্তরা নিভল অনয 

সহ-ননিকাহী পনরচালর্ ননভয়াগ নদভিন।   



নিউ ইয়র্ক  ষ্টেটের ব্যালে প্রস্তাব্িা পৃ ষ্ঠা  |  3 

 

 র্নিিভনর নরনিসট্রিনক্টং পনরর্ল্পনা অনুভিাদভনর জনয র্িপভে প্রনর্ চারজন আইনভপ্রভনর্া র্রৃ্ক র্ ননভয়াগপ্রাপ্ত এর্জন সদসযসহ দিজভনর 

িভধয  অন্তর্ সার্জন সদভসযর ষ্টোে লাগভি।    

 ষ্টর্ান নরনিসট্রিনক্টং পনরর্ল্পনা আইনসোর অনুভিাদভনর জনয প্রনর্টি সোর দুই-রৃ্র্ীয়াংি ষ্টোে লাগভি।   

 

 নদ নসভনে এিং এভসম্বলী নিনেন্ন দল র্রৃ্ক র্ ননয়নন্ত্রর্ যাভর্- 

 র্নিিন সহ-ননিকাহী পনরচালর্ অনুভিাদভনর র্িপভে আইনসোর ষ্টনর্া র্রৃ্ক র্ ননভয়াগপ্রাপ্ত এর্জন সদসযসহ এর দি সদভসযর অনধর্াংি 

ষ্টোভের প্রভয়াজন হভি।  র্নিিন  নদ সহ-ননিকাহী পনরচালর্ নিষভয় এর্ির্ না হয় র্ভি নসভনে ও এভসম্বনলর সংখ্যাগনরে ষ্টনর্া দ্বারা 

ননভয়াগপ্রাপ্তরা নিভল এর্জন সহ-ননিকাহী পনরচালর্ ননভয়াগ নদভিন এিং নসভনে ও এভসম্বনলর সংখ্যালঘু ষ্টনর্া দ্বারা ননভয়াগপ্রাপ্তরা নিভল অনয 

সহ-ননিকাহী পনরচালর্ ননভয়াগ নদভিন।  উপরন্ত নসভনে ও এভসম্বলীর সংখ্যালঘু ষ্টনর্ারা এর্জন সহ-ননিকাহী পনরচালর্ ননভয়াগ নদভিন।  

 র্নিিভনর নরনিসট্রিনক্টং পনরর্ল্পনা অনুভিাদভনর জনয র্িপভে আইনসোর সংখ্যাগনরে ষ্টনর্া র্রৃ্ক র্ ননভয়াগপ্রাপ্ত এর্জন সদসযসহ দিজভনর 

িভধয অন্তর্ সার্জন সদভসযর ষ্টোে লাগভি।   

 র্নিিন অনুভিানদর্ ষ্টর্ান নরনিসট্রিনক্টং পনরর্ল্পনা আইনসোর অনুভিাদভনর জনয প্রনর্টি সোর অনধর্াংি সদসযভদর ষ্টোে লাগভি।  

 র্নিিন অনুভিাদন ছাড়া এর্টি পনরর্ল্পনা আইনসোর অনুভিাদভনর জনয প্রনর্টি সোর ৬০% সদসযভদর ষ্টোে লাগভি।  

 

 নদ র্নিিন সাংনিধাননর্ সিয়সীিার িভধয এর্টি পনরর্ল্পনা নিষভয়র ঐর্যির্ হভর্ না পাভর র্ভি ষ্ট  পনরর্ল্পনা অনধর্াংি ষ্টোে ষ্টপভয়ভছ র্া আইন সোয় 

ষ্টপ্ররর্ র্রভর্ হভি।   

 

 নদ র্নিিভনর দানখ্লরৃ্র্ দুইটি পনরর্ল্পনা আইনসো র্রৃ্ক র্ প্রর্যানখ্র্ হয় (িা আইনসো র্রৃ্ক র্ অনুভিানদর্ নর্ন্তু গেনকর ষ্টেভো নদভয়ভছন এিং আইনসো 

ষ্টসই ষ্টেভো িানর্ল র্রভর্ পাভরনন) র্ভি আইনসো র্াাঁ ভদর ননজস্ব পনরর্ল্পনা খ্সড়া র্রভিন,  নদ দুই সোর্ে অনুভিাদন র্ভর র্ভি র্া গেনকভরর 

অনুভিাদভনর জনয ষ্টপি র্রা হভি।   

 

হযাাঁ  ষ্ট াে প্রদাটির র্ারণ  

 প্রস্তানির্ র্নিিন ির্ক িাভনর নিুনা ষ্টযভর্ আরও ষ্টিনি স্বাধীন র্ারর্ ষ্টেে এিং ষ্টফিাভরল আইনপ্রভনর্া, র্াাঁ ভদর স্টাফ এিং ননিনির্ লনিেরা সদসয 

নহসাভি র্াজ র্রভর্ পারভিন না।  

 সংভিাধনীটি জানলয়ানর্ রনহর্ র্রভি র্ারর্ র্নিিন ও আইনসোভর্ এর্ই নীনর্িালা অনুসরর্ র্রভর্ হয়  া সংখ্যালঘু ষ্টোোরভদর সাম্প্রদানয়র্ ও 

োষাগর্ অনধর্ার িা েির্াসীনভদর পভে িা নিপভে সীিা ষ্টরখ্া োনা, আভগ ষ্টযভর্ নিদযিান নিসট্রিক্টগুভলার ষ্টিৌনলর্র্া নিভিচনা, রাজনননর্র্ 

উপনিোজন এিং র্নিউননটির স্বাযক ষ্টদভখ্ নিসট্রিভক্টর সীিানা ননধকারর্ র্রা নননষদ্ধ র্রভি এিং প্রনর্টি নিসট্রিভক্ট অিিযই সংল্ন  এলার্া যার্ভর্ হভি 

এিং  যাস্ভবি নননিড় যার্ভি।  আদালর্ ষ্ট  ষ্টর্ান পনরর্ল্পনা িুলযায়ন িা প্রভয়াজভন র্া িানর্ল র্রার জনয এ নীনর্িালা িযািহার র্রভি।  

 এই সংভিাধনী সংখ্যাগনরষ্ঠ ও সংখ্যালঘু দভলর ষ্টনর্াভদর উচ্চপদস্থ র্িকর্র্ক া ননভয়াগ এিং ষ্ট  ষ্টর্ান নরনিসট্রিনক্টং পনরর্ল্পনার জনয ঐর্যিদ্ধ োভি র্াজ 

র্রা নননির্ র্রভি।    

 এই প্রস্তানির্ র্নিিন অংিীদানরত্ব সীনির্ র্রভি র্ারর্ আইনসোর সংখ্যাগনরষ্ঠ ও সংখ্যালঘু দভলর িভধয সিান সদসযপদ যার্ভি এিং দুইজন সদসয 

ষ্টনয়া হভি  ারা এই দুই দভলর সাভয জনড়র্ নন।    

 ির্ক িান প্রনক্রয়াটি র্াজ র্রভছ না এিং সািানয উন্নয়ন ষ্টর্ান উন্নয়ন না র্রা ষ্টযভর্ অভনর্ োল। পঞ্চাি িছর আইনসো এই নিষয়টি ননভয় আভলাচনা 

র্ভরনন।  আিরা  নদ এই িীিাংসা অনুভিাদন না র্নর র্ভি আভরর্টি সুভ াভগর জনয আিাভদর অভনর্ িছর অভপো র্রভর্ হভি।   

 

 

িা ষ্ট াে ষ্টদয়ার র্ারণ  

 এই র্নিিন স্বাধীন নয় র্ারর্ ১০ জভনর িভধয আেজন সদসযই আইনপ্রভনর্াভদর িাছাই র্রা এিং এটি র্াাঁ ভদর ষ্টোে ষ্টদয়াভর্ ননয়ন্ত্রর্ র্রভি।  

নরনিসট্রিনক্টং পনরর্ল্পনা নিষভয়, গেনকভরর সাভয আইনসো র্াাঁ ভদর চূড়ান্ত ির্াির্ নদভর্ পারভি।  এিননর্ আইনসো র্াাঁ ভদর ননজস্ব পনরর্ল্পনা প্রস্তুর্ 

র্রভর্ পারভি  নদ র্াাঁ রা র্নিিভনর পনরর্ল্পনা দুইিার িানর্ল র্ভর ষ্টদয়। ।  
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 এই সংভিাধনী জানলয়ানর্পূর্ক পেপানর্ত্ব দূর র্রভি না।  আভগ ষ্টযভর্ নিদযিান নিসট্রিক্টগুভলার ষ্টিৌনলর্র্া নিভিচনা, র্নিউননটির স্বাযক ষ্টদভখ্ র্নিিন 

এিং আইনসোভর্  নিসট্রিভক্টর সীিানা ননধকারর্ নিিচনা র্রভর্ হভি।   িভন হভে সংভিাধনীটি েির্াসীনভদর নিসট্রিক্ট রোর স্বাভযক হভি। এটি র্দানচৎ 

এর্টি ননরভপে ও স্বাধীন নরনিসট্রিনক্টং পনরর্ল্পনা প্রর্য়ন র্রভি।  

 এই সংভিাধনী উচ্চপদস্থ স্টাফ ননভয়াগ প্রনক্রয়া ও নরনিসট্রিনক্টং পনরর্ল্পনা অনুভিাদভনর প্রনক্রয়া জটিল ও নিেি ষ্টোে দাভনর পদ্ধনর্ সৃনে র্রভি  া 

সংখ্যাগনরষ্ঠভদর িভর্র নিপভে সংখ্যালঘুভদর ষ্টেভো প্রদাভনর েির্া নদভি।  এই সংভিাধনী অনুভিাদভনর জনয রাজনননর্র্োভি নননদক ে 

ননভয়াগপ্রাপ্তভদর ষ্টোে লাগভি।    নদ ষ্টোে প্রদান িযিস্থা সনর্যর্াভর ননরভপে হয় র্ভি এর সংনিে নয় এিন সদসযভদর ষ্টোে লাগভি, ষ্ট িন ষ্টোভের 

সির্া দূর র্রার জনয।     

 র্নিিন র্া কর্র হভি না র্ারর্ এইটির  নদ সিান সংখ্যর্ সদসয যাভর্ র্ভি দুই প্রধান দল ষ্টযভর্ সিান প্রনর্নননধ যার্ভি।   এটি অচলািস্থা সৃনে র্রভি।   

র্নিিভনর এর্টি অচলািস্থা আইনসোর ননজস্ব পনরর্ল্পনা প্রস্তর্ র্রভর্ সাহা য র্রভি।  

 ির্ক িান িযিস্থাই খ্ারাপ, নর্ন্তু এই প্রস্তািনায় অিস্থা আরও খ্ারাপ র্রভি।   এিননর্ এইটিভর্ কু্রটি আভছ িভল প্রিিারা স্বীর্ার র্ভরন।  র্া কর্ এইটি 

নিপদজনর্ এিং জানলয়ানর্ সংস্করর্। এইটি  নদ অনুভিানদর্ হয় র্ভি র্া সনর্যর্ার স্বাধীন নরনিসট্রিনক্টং প্রনক্রয়া সৃনের পনরিভর্ক  আিাভদর ষ্টেে 

সংনিধাভনর রাজনননর্র্ ননয়নন্ত্রর্ নরনিসট্রিনক্টং পদ্ধনর্ চালু র্রভর্ ফলর্ িানাভি। পনরির্ক ন িা উন্নয়ন খু্িই জটিল হভি।   পরির্ী ২০২২ সাভলর 

নরনিসট্রিনক্টং-এর পূভিক আইনপ্রভনর্াভদর এর্টি উিি পনরর্ল্পনা ননভয় আসভর্ হভি।  

ষ্টপ্রা:   প্রস্তাব্িা ১ স র্কটির রু্নি 

নসটিভজন ইউননয়ন (নাগনরর্ সংঘ)  

র্ি:   প্রস্তাব্িা ১-র নব্পটের রু্নি 

র্িন র্জ ননউ ইয়র্ক   

ননউ ইয়র্ক  পািনলর্ ইিাভরস্ট নরসাচক  গ্রুপ   

সীন র্ভফ, সদসয, ষ্টনা েু ষ্টফইর্ নরনিসট্রিনক্টং নরফিক   

উইভিন’স নসটি ক্লাি 

 

  

http://www.nyccfb.info/public/voter-guide/general-2014/PDF/Guides/Be_P1_Citizens_Union.pdf
http://www.nyccfb.info/public/voter-guide/general-2014/PDF/Guides/Be_P1_Common_Cause.pdf
http://www.nyccfb.info/public/voter-guide/general-2014/PDF/Guides/Be_P1_NYPIRG.pdf
http://www.nyccfb.info/public/voter-guide/general-2014/PDF/Guides/Be_P1_No_Fake_Redistricting_Cmte.pdf
http://www.nyccfb.info/public/voter-guide/general-2014/PDF/Guides/Be_P1_Womens_City_Club.pdf
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প্রস্তাব্িা ২। ষ্টেটের আইিী নব্ল ইটলর্ট্রনির্ াটব্ নব্তরণ  

 

ষ্টেে সংনিধাভনর ধারা ৩-র অনুভেদ ১৪ এই প্রস্তানির্ সংভিাধনী ষ্টেভের আইনী নিল ইভলর্ট্রননর্োভি নির্রর্ র্রভি  া এর্টি নিভলর ষ্টোে গ্রহভর্র 

নর্ন নদন পূভিক আইনপ্রভনর্াভদর র্াভছ িুনির্ নিভলর র্নপটি পাঠাভনা সাংনিধাননর্ ির্ক  পূরর্ র্রভি। ইভলর্ট্রননর্োভি নির্রভর্র জনয ননভনাি 

প্রভয়াজনীয়র্া পূরর্ র্রভর্ হভি: প্রযির্, আইনপ্রভনর্াভদর র্াভছ ইভলর্ট্রননর্োভি নিনলরৃ্র্ নিল ষ্টদখ্ার সুভ াগ যার্ভর্ হভি; নদ্বর্ীয়র্, 

আইনপ্রভনর্ারা  নদ চান র্ভি র্া নপ্রি র্রভর্ পাভরন; এিং রৃ্র্ীয়র্, ইভলর্ট্রননর্োভি ষ্টর্ান পনরির্ক ন র্রা  াভি না  নদ পনরির্ক ভনর ননয না যাভর্।  

সিংট াধিীটি নর্ অিুট াদটির জিয প্রস্তাব্ র্রা র্ায়?   

সংভিাধনীটি প্রস্তানির্ নিল আইনপ্রভনর্াভদর ননর্ে ষ্টপি র্রার পদ্ধনর্র পনরির্ক ন র্রভি।   ননউ ইয়র্ক  ষ্টেভের সংনিধান অনু ায়ী ির্ক িাভন আইনসোর ষ্টোে 

গ্রহভর্র অন্তর্ নর্ন নদন পূভিক  নদ গেনকর প্রস্তানির্ নিভলর অনিলভম্ব ষ্টোভের প্রভয়াজন ষ্টনই ঠির্ র্ভরন র্ভি নিভলর চূড়ান্ত িুনির্ র্নপ আইনপ্রভনর্াভদর 

ষ্টিভস্ক যার্ভর্ হভি।   এই সংভিাধনী নিল সিূহ ইভলর্ট্রননর্ ফরিযাভে আইনপ্রভনর্াভদর র্াভছ উপস্থাপন র্রভর্ নদভি।  

হযাাঁ  ষ্ট াে ষ্টদয়ার র্ারণ 

 প্রস্তানির্ সংভিাধনী উভেখ্ভ াগয পনরিার্ িুির্, র্াগজ এিং নরসাইভর্নলং খ্রচ িাাঁ চাভি।  

 অভধকভর্র ষ্টিিী ষ্টেভের আইনপ্রভনর্ারা র্াগজ ছাড়া িা র্াগজ িযিহার হ্রাস র্রার উভদযাগ ননভয়ভছন,  ননউ ইয়র্ক ভর্ পিাৎপদ রাখ্া উনচৎ হভি না  

িা ষ্ট াে ষ্টদয়ার র্ারণ 

 প্রস্তানির্ সংভিাধনী িযিসাভয় েনর্ র্রভি,  া ননউ ইয়ভর্ক র আপভেভের অযকনীনর্র এর্টি গুরুত্বপূর্ক অংি।  

 প্রস্তানির্ প্রস্তািটি সংভিাধন হভল আইন প্রর্য়ন প্রনক্রয়া নিদুযৎ নিভ্রাে, িা ষ্টহনর্ং-র স্ভবািনার র্ারভন নিলনম্বর্ হিার ঝুাঁ নর্ যাভর্।  

 

ষ্টপ্রা:   প্রস্তাব্িা ২ স র্কটির রু্নি 

সীিাস ষ্টর্ভম্বল 

র্ি:   প্রস্তাব্িা ২-র নব্পটের রু্নি 

পাওয়া  ায়নন  

 

 

  

http://www.nyccfb.info/public/voter-guide/general-2014/PDF/Guides/Be_P2_Campbell_Seamus.pdf
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প্রস্তব্ািা ৩। নদ স্মােক  সু্কলস ব্ন্ড অযাট অফ ২০১৪ 

 

নদ স্মােক  সু্কলস িন্ড অযাক্ট অফ ২০১৪।  অধযায় ৫৬-র পােক  নি-র এর্ অংভির চরু্যক নহসাভি ২০১৪-র আইন, ষ্টেেভর্ সর্ল নিোযীভদর সিান সুভ াগ 

ষ্টদয়ার জনয ষ্টের্ীর্ভে প্র ুনি এিং উচ্চ-গনর্সম্পন্ন ইিারভনভের সংভ াগ; উন্নর্ িাভনর নপ্র-নর্ন্ডারগাভিক ন প্রর্ভল্পর জনয ষ্টের্ীর্ভের স্থান 

সম্প্রসারর্; ষ্টট্রইলাভরর অস্থায়ীর ষ্টের্ীর্ভের পনরিভর্ক  স্থায়ী জায়গা র্রা এিং সু্কলগুভলাভর্ উচ্চ প্র ুনির ননরাপিা িযিস্থা নিধাভনর জনয দুই নিনলয়ন 

িলার ($২,০০০,০০০,০০০)-র িন্ড নিক্রয় অনুভিাদন র্রভি।       নদ স্মােক  সু্কলস ব্ন্ড অযাট অফ ২০১৪ নর্ অিুট াদি র্রটব্ি?    

 নদ এই িযিস্থা অনুভিানদর্ হয়, র্ভি ষ্টেে সরর্ারী ও ষ্টিসরর্ানর সু্কলগুভলার প্র ুনি নিোর সরঞ্জাভির জনয িূলধন প্রর্ভল্প অযকায়ন র্রার লভেয $২ নিনলয়ন 

ঋর্ র্রভর্ পারভি।   সু্কল ও র্নিউননটি সিূভহর জনয ইিাভরনক্টে ষ্টহায়াইে ষ্টিািক , লযাপেপ, ষ্টিস্কেপ, েযািভলে, এিং সােক ার; উচ্চ গনর্র ব্রিিযান্ড িা 

ওয়যারভলস ইিারভনে সুনিধা; নপ্র-নর্ন্ডারগাভিক ন ষ্টপ্রাগ্রাি নিোর সুনিধা সৃনে এিং আধুননর্ায়ন র্রা; ষ্টট্রইলাভরর ষ্টের্ীর্ে পনরির্ক ন; এিং সু্কল েিন ও 

র্যাম্পাভস উচ্চ-প্র ুনির ননরাপিার িযিস্থা র্রা।   নদ এই সংভিাধনী অনুভিানদর্ হয় র্ভি ইউননোনসকটি অফ ননউ ইয়ভর্ক র উপাচা ক সহ নরনেউ ষ্টিািক  

অনুদাভনর জনয এর্টি ননভদক িনা প্রদান র্রভিন এিং সু্কলগুভলা ষ্টিাভিক র অনুভিাদভনর জনয নিননভয়াগ পনরর্ল্পনা দানখ্ল র্রভি।  

হযাাঁ  ষ্ট াে ষ্টদয়ার র্ারণ  

 প্রস্তানির্ িন্ড ইসুয আিাভদর নিশুভদর প্র ুনিগর্ নিোর উন্ননর্ র্রভি  া র্াভদরভর্ এই অযকনীনর্ভর্ র্িকসংস্থান র্ভর নদভি।   

 প্রস্তানির্ িন্ড ইসুয নপ্র-নর্ন্ডারগাভিক ন সুনিধার উন্ননর্ ও দীঘকনদভনর প্রভয়াজনীয় ষ্টট্রইলার পনরির্ক ন হভি  া ষ্টের্ীর্ে নহসাভি িযিহৃর্ হভে।   

 সু্কলগুভলায় উন্নর্ ননরাপিার নসভস্টি, সু্কল ও র্নিউননটির জনয ওয়যারভলস সংভ াগসহ উচ্চ-প্র ুনির অির্াঠাভিা উন্নয়ন। 

িা ষ্ট াে ষ্টদয়ার র্ারণ  

 ইনর্িভধয ষ্টেে অভনর্ ষ্টদনার িভধয আভছ। এই $২ নিনলয়ভনর িন্ড নিক্রয় ষ্টেেভর্ আরও ঋর্গ্রস্ত র্রভি।  

 ষ্টেে  নদ নরু্ন িন্ড ইসুয র্ভর র্ভি র্া হওয়া উনচৎ রাস্তা, ষ্টসরু্, ননরাপদ খ্ািার পানন এিং/িা পয়ঃননষ্কািন উন্নয়নসহ অির্াঠাভিা সংস্কার িা আিার 

পনরির্ক ভনর জনয।  

 িন্ড ষ্টর্িলিাত্র দীঘক-ষ্টিয়াদী প্রর্ভল্পর জনয িযয় র্রভর্ হভি  াভর্ ঋভর্র ষ্টিয়াদর্াভল এর িূলয িজায় যাভর্, র্নম্পউোর উপর্রভর্র জনয নয়  া িন্ড 

পনরভিাভধর আভগই অচল হভয়  ায়।  

  নদ উপর্রর্ই ষ্টর্না হয়, র্ভি সু্কল নিসট্রিক্টগুভলার এসি রের্াভিেভর্র জনয ইনর্িভধয সংভর্ানচর্ িাভজে ষ্টযভর্ এর্জন দে ষ্টলার্ ননভয়াগ 

র্রভর্ হভি।   

 

ষ্টপ্রা:    প্রস্তাব্িা ৩ স র্কটির রু্নি 

পাওয়া  ায়নন 

র্ি :  প্রস্তাব্িা ৩-র নব্পটের রু্নি 

পাওয়া  ায়নন 

 




