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সংক্ষিপ্তসার 

প্রশ্ন # 1: প্রচাররর অর্ থায়রের সংক্ষিপ্তসার 

এই প্রস্তাবটি সিটির সিব বাসিত দপ্তররর ক ারিা প্রার্থী ক ারিা িা াঁদাদাতার কর্থর  কে 

পসরমাণ অর্থ ব গ্রহণ  ররত পাররি তা  মারত সিটি িািবাররর িংর াধি  ররব। এটি সিটির 

ির াসর অর্থ বায়ি  াে বক্ররম কে প্রার্থী অং গ্রহণ  ররেি তার দ্বারা গ্রহণ  রা িা াঁদার 

পসরমারণর এ টি অংর র িমতুল্য ির াসর অর্থ বায়রির পসরমাণর ও বৃদ্ধি  ররব। 

কিইিরে, এই প্রস্তাবটি সিব বািরির বেরর কে অং গ্রহণ ারী প্রার্থীরা অর্থ বায়রির প্ররয়াজি 

কদখারত পাররবি তারদর  ারে িমতুল্য ির াসর অর্থ বায়ি আরও আরে কর্থর  উপল্ব্ধ 

 ররব। এটি কময়র (Mayor),  ম্পররাল্ার (Comptroller) বা পাবসল্  অযাডর ার ি 

(Public Advocate) পদপ্রার্থীরদর িমতুল্য ির াসর অর্থ বায়রির কোেয হরত আব য  

প্ররয়াজিীয়তাগুসল্র ও আরও িহজ  ররব। 

চাাঁদার সীমা। বতবমারি, ক ারিা প্রার্থী সিব বািি িক্র প্রসত (প্রাইমাসর ও িাধারণ, 

উ য় সিব বািি িহ) ক ারিা িা াঁদাদাতার কর্থর  িব বাসধ  কে পসরমাণ অর্থ ব গ্রহণ  ররত 

পাররি তা হল্ ( ) কময়র, পাবসল্  অযাডর ার ি, বা  ম্পররাল্ার (“সিটি জরুে র্থা া 

দপ্তরগুসল্”) পদপ্রার্থীরদর জিয $5,100; (খ) বররা কপ্রসিরডন্ট পদপ্রার্থীরদর জিয $3,950; 

এবং (ে) সিটি  াউদ্ধিরল্র পদপ্রার্থীরদর জিয $2,850। এই িীমাগুসল্, োরা ির াসর 

অর্থ বায়ি  াে বক্ররম অং  কিওয়া কবরে কিরবি ("অং গ্রহণ ারী প্রার্থীেণ") এবং অং  

কিওয়া কবরে কিরবি িা ("অং গ্রহণ  ররেি িা এমি প্রার্থীেণ"), উ রয়র জিযই 

প্ররোজয হরব এবং কিগুসল্ মুদ্রাস্ফীসত অিুিারর িূসি ুক্ত হরব।  

প্রস্তাসবত িািবার িংর াধিীিমূরহর অধীরি এই িা াঁদার িীমাগুসল্  সমরয় কদওয়া 

হরব। ক ারিা অং গ্রহণ ারী প্রার্থী সিব বািি িক্র প্রসত ক ারিা িা াঁদাদাতার কর্থর  িব বাসধ  

কে পসরমাণ অর্থ ব গ্রহণ  ররত পাররি তা হল্ কময়র, পাবসল্  অযাডর ার ি, বা 

 ম্পররাল্ার পদপ্রার্থীরদর জিয $2,000; বররা কপ্রসিরডন্ট পদপ্রার্থীরদর জিয $1,500; এবং 

সিটি  াউদ্ধিরল্র পদপ্রার্থীরদর জিয $1,000। অং গ্রহণ  ররেি িা এমি ক ারিা প্রার্থী 

সিব বািি িক্র প্রসত ক ারিা িা াঁদাদাতার কর্থর  িব বাসধ  কে পসরমাণ অর্থ ব গ্রহণ  ররত 

পাররি তা হল্ কময়র, পাবসল্  অযাডর ার ি, বা  ম্পররাল্ার পদপ্রার্থীরদর জিয 

$3,500; বররা কপ্রসিরডন্ট পদপ্রার্থীরদর জিয $2,500; এবং সিটি  াউদ্ধিরল্র পদপ্রার্থীরদর 

জিয $1,500। অং গ্রহণ ারী প্রার্থীরদর প্রস্তাসবত িা াঁদার িীমা োরা অং গ্রহণ  ররেি িা 

তারদর কিরয়  ম,  ারণ শুধুমাত্র অং গ্রহণ ারী প্রার্থীরাই িমতুল্য ির াসর অর্থ বায়ি 

গ্রহরণর কোেয। প্রস্তাসবত িংর াধিীটি  রপ বারর ি, LLC ও অং ীদাসরগুসল্র িা াঁদা কদওয়ার 

সিরেধাজ্ঞা এবং তদসবর ারী ও োরা সিটির িরে বযবিা  ররেি তারদর িা াঁদার উপর 

িীমা িহ িা াঁদাদাতার পসরিরয়র উপর সি বর ীল্ সবদযমাি সিরেধাজ্ঞা ও িীমা বদল্ারব িা। 

তদসতসরক্ত, োবতীয় িা াঁদা কদওয়ার িীমা মুদ্রাস্ফীসত অিুিারর িূসি ুক্ত হরত র্থা রব। 
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দপ্তর বর্থমাে সীমা  
প্রস্তাক্ষবর্ সীমা 

(অংশগ্রহণকারী) 

প্রস্তাক্ষবর্ সীমা  

(যারা অংশগ্রহণ 

কররেে ো) 

সিটি জরুে র্থা া 

দপ্তরগুসল্ 
$5,100 $2,000 $3,500 

বররা কপ্রসিরডন্ট $3,950 $1,500 $2,500 

সিটি  াউদ্ধিল্ $2,850 $1,000 $1,500 

সমরু্ল্য সরকাক্ষর অর্ থায়রের সূত্র। বতবমারি, কে অং গ্রহণ ারী প্রার্থীরা সিসদবষ্ট 

কোেযতার িীমা পূরণ  ররি তারা িা াঁদাদাতা সপেু প্রর্থম $175 এর জিয প্রসত $1 িমতুল্য 

িা াঁদার জিয $6  রর ির াসর অর্থ বায়ি পাওয়ার কোেয। এই ারব, এ টি $500 িা াঁদা 

বতবমারি $1,050 ির াসর অর্থ বায়রির িমতুল্য (6 x $175), োর কর্থর  প্রার্থীর কমাি িংগ্রহ 

হয় $1,550।  

প্রস্তাসবত িািবার িংর াধিীর অধীরি, তুল্িীয় ির াসর অর্থ বায়রির পসরমাণ সিটি 

জরুে র্থা া দপ্তরগুসল্র কেরত্র প্রসত িা াঁদাদাতা সপেু প্রর্থম $250 পে বন্ত িা াঁদার জিয 

প্রার্থীরদর এবং বররা কপ্রসিরডন্ট বা সিটি  াউদ্ধিরল্র কেরত্র প্রসত িা াঁদাদাতা সপেু প্রর্থম 

$175 পে বন্ত িা াঁদার জিয প্রসত $1 কবির াসর িা াঁদা সপেু বাসেরয় $8  রা হরব। এই ারব, 

সিটি জরুে র্থা া দপ্তরগুসল্র কেরত্র প্রার্থীর  কদওয়া এ টি $500 িা াঁদা বতবমারি $2,000 

ির াসর অর্থ বায়রির িমতুল্য (8 x $250), োর কর্থর  প্রার্থীর কমাি িংগ্রহ হয় $2,500 এবং 

বররা কপ্রসিরডন্ট বা সিটি  াউদ্ধিরল্র কেরত্র এ টি $500 িা াঁদা বতবমারি $1,400 ির াসর 

অর্থ বায়রির িমতুল্য (8 x $175), োর কর্থর  প্রার্থীর কমাি িংগ্রহ হয় $1,900। প্রস্তাসবত 

িংর াধিীরত স েু সিসদবষ্ট িা াঁদার , কেমি তদসবর ারীরদর অর্থবা োরা সিটির িরে বযবিা 

 ররে তারদর কর্থর  কিওয়া িা াঁদা, িমতুল্য ির াসর অর্থ বায়রির অরোেয  রর কতারল্ 

এমি সবদযমাি আইরির বদল্ ঘিারব িা। 

দপ্তর বর্থমাে রু্ল্য পক্ষরমাণ প্রস্তাক্ষবর্ রু্ল্য পক্ষরমাণ  

সিটি জরুে র্থা া দপ্তরগুসল্ প্রর্থম $175 এর জিয 6:1 প্রর্থম $250 এর জিয 8:1 

বররা কপ্রসিরডন্ট প্রর্থম $175 এর জিয 6:1 প্রর্থম $175 এর জিয 8:1 

সিটি  াউদ্ধিল্ প্রর্থম $175 এর জিয 6:1 প্রর্থম $175 এর জিয 8:1 

সরকাক্ষর অর্ থায়রের সরব থাচ্চ পক্ষরমাণ (“সরকাক্ষর অর্ থায়রের সীমা”)। 

বতবমাি আইরির অধীরি, এ জি অং গ্রহণ ারী প্রার্থীর সিব বািি প্রসত কমাি িমতুল্য 

ির াসর অর্থ বায়রির িীমা কে দপ্তররর জিয সতসি অং গ্রহণ ারী প্রার্থী হরেি তার 

প্ররোজয খররির িীমার 55% িীসমত  রা হয়। প্রস্তাসবত িংর াধিীর অধীরি, এ জি 

অং গ্রহণ ারী প্রার্থীর সিব বািি প্রসত কমাি িমতুল্য ির াসর অর্থ বায়রির িীমা কে দপ্তররর 

জিয সতসি অং গ্রহণ ারী প্রার্থী হরেি তার প্ররোজয খররির িীমার 55% কর্থর  বাসেরয় 

75%  রা হরয়রে। এই ারব, মুদ্রাস্ফীসত অিুিারর িূসি ুক্ত হওয়া ও এই িংর াধিীরত 
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বদল্ িা ঘিারিা বতবমাি খররির িীমার স সিরত প্রার্থীরদর জিয উপল্ব্ধ িমতুল্য ির াসর 

অর্থ বায়রির িরব বাচ্চ পসরমাণ িীরির কিসবরল্ কেমি কদখারিা হরয়রে তদিুিারর বৃদ্ধি পারব: 

দপ্তর 

বর্থমাে সরকাক্ষর 

অর্ থায়রের সীমা (খররচর 

সীমার 55%) 

প্রস্তাক্ষবর্ সরকাক্ষর 

অর্ থায়রের সীমা 

(খররচর সীমার 75%) 

কময়র $4,007,300 $5,464,500 

 ম্পররাল্ার বা  

পাবসল্  অযাডর ার ি 
$2,505,250 $3,416,250 

বররা কপ্রসিরডন্ট $902,000 $1,230,000 

সিটি  াউদ্ধিল্ $104,500 $142,500 

যযাগ্য হওয়ার সীমা। ির াসর অর্থ বায়রির কোেয হরত অং গ্রহণ ারী প্রার্থীরদর 

বতবমারি এমি তুল্য পসরমাণ িা াঁদা তুল্রত হরব োর কমাি পসরমাণ, দাতা সপেু ক বল্ প্রর্থম 

$175 ধতবরবয এরি, অন্তত এ টি সিসদবষ্ট ডল্ার পসরমাণ (ো দপ্তর অিুোয়ী বদল্ায়) হওয়া 

আব য । প্রস্তাসবত িংর াধিী আসর্থ ব  িীমার বদল্ ঘিারব িা, স ি্তু সিটি জরুে র্থা া 

দপ্তরগুসল্র কেরত্র তা প্রার্থীরদর দাতা সপেু প্রর্থম $250 ধতবরবয আিার অিুমসত কদরব ো 

কিই দপ্তরগুসল্র জিয িমতুল্যতার িূরত্র বদল্ সিরয় আিরব। এরত সিটি জরুে র্থা া 

দপ্তরগুসল্র কেরত্র প্রার্থীরদর িমতুল্য অর্থ বায়রির কোেয হওয়া স েুিা িহজ হরব। 

সরকাক্ষর অর্ থায়রের ক্ষবর্ররণর ক্ষের্ থাক্ষরর্ সময়। বতবমাি আইরির অধীরি, কে 

অং গ্রহণ ারী প্রার্থীরা ির াসর অর্থ বায়ি পাওয়ার কোেযতার িীমা পূরণ  ররবি (“কোেয 

প্রার্থীেণ”), তারা সিব বািরির বেররর জিু মারি ির াসর অর্থ বায়রির প্রার্থসম  সবতরণ 

পাওয়ার কোেয হরবি। এই সবতরণ কময়র পদপ্রার্থীরদর জিয $250,000-এ,  ম্পররাল্ার ও 

পাবসল্  অযাডর ার ি পদপ্রার্থীরদর জিয $125,000-এ, বররা কপ্রসিরডন্ট পদপ্রার্থীরদর 

জিয $50,000-এ ও সিটি  াউদ্ধিরল্র পদপ্রার্থীরদর জিয $10,000-এ িীসমত  রা হয়। 

অবস ষ্ট ির াসর অর্থ বায়ি প্রাইমাসর বযাল্রির আরবদি দাসখল্  রার দুিপ্তাহ পর পে বন্ত 

সবতরণ  রা হয় িা, ো িাধারণত সিব বািরির বেররর আেরের প্রর্থমসদর  পরে, ো 

প্রাইমাসরর প্রায় পা াঁি কর্থর  েয় িপ্তাহ আরে। 

প্রস্তাসবত িংর াধিীগুসল্ কোেয প্রার্থীরদর সিব বািরির বেররর জিু, আেে ও তার 

পররর িরে কেব্ুয়ারী ও এসপ্ররল্ও িমতুল্য ির াসর অর্থ বায়ি পাওয়ার িুরোে  রর 

কদরব এবং আেরের আরের অর্থ বায়ি সবতররণর অরর্থ বর িীমা তুরল্ কিরব। তৎিরেও, 

কোেয প্রার্থীরা সিব বািরির বেররর আেরের আরে ির াসর অর্থ বায়রির সবতরণ পাওয়ার 

কোেয হরব িা েসদ িা তারা অর্থ বায়রির িাসহদা প্রতযসয়ত  রা এ টি  ংসিত সববৃসত জমা 

কদি এবং কদখারত পাররি কে তারা বতবমাি আইরির কিই প্ররয়াজিীয়তা পূরণ  ররেি 

কেটি অিুোয়ী সিসদবষ্ট পসরমাণ ির াসর অর্থ বায়রির কবস  িাইরেি এমি প্রার্থীরদরর  
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কদখারত হয় কে তার এ জি িমর্থ ব প্রসতপে ররয়রেি অর্থবা সতসি এ টি মুক্ত সিব বািরি 

তারা কে এ জি িিাক্ত  রা প্রসতপরের সবুরি ল্েরেি। 

রূপায়ে। প্রিাররর অর্থ ব িংক্রান্ত িািবাররর প্রস্তাসবত িংর াধিীগুসল্ কিইিব 

অং গ্রহণ ারী প্রার্থীরদর জিয প্ররোজয হরব োরা 2021 িারল্র প্রাইমাসর সিব বািি কর্থর  

শুু হরত িল্া তারদর প্রিারগুসল্র জিয িংর াধিীগুসল্ প্ররোজয হওয়া কবরে কিরবি। 

তারপর 2022 িারল্র শুু কর্থর  িংর াধিীগুসল্ ি ল্ প্রার্থীর জিযই প্ররোজয হরব। কে 

ি ল্ প্রার্থী 2021 প্রাইমাসর ও িাধারণ সিব বািরির জিয িংর াধিী-পরবতী বযবস্থার 

অধীরি  াজ  রা কবরে কিরবি তারদরর  12 জািুয়ারী, 2019 তাসররখর আরে প্রাপ্ত 

প্রিাররর কে ক ারিা িা াঁদা ধরর রাখার অিুমসত কদওয়া হরব, কিইিব িা াঁদা েতিা িংর াধিী-

পূব ববতী আইি কমরি িরল্রে কিই মাত্রা পে বন্ত, এবং কিইিব িা াঁদা িংর াধিী-পূব ববতী 

আইরির অধীরি িমতুল্য ির াসর অর্থ ব পাওয়ার কোেয হরব।           

 

প্রশ্ন # 2: োগ্ক্ষরক অংশগ্রহণ কক্ষমশে এর সংক্ষিপ্তসার 

এই প্রস্তাবটি সিউ ইয় ব সিটিরত িােসর রদর অং গ্রহণ বাোরত, িােসর রদর 

আস্থার প্রিার  ররত ও েণতন্ত্রর  িুদৃঢ়  ররত এ টি িােসর  অং গ্রহণ  সম ি 

(Civic Engagement Commission) প্রসতষ্ঠা  ররব। এই  সম ি 15 জি িদিয সিরয় 

েটিত হরব। 15 জি িদরিযর মরধয কময়র আিজি িদিযর  সিরয়াে  ররবি, োর মরধয 

বৃহিম রাজনিসত  দরল্র অন্তত এ জি িদিয এবং সদ্বতীয় বৃহিম রাজনিসত  দরল্র 

অন্তত এ জি িদিয র্থা রবি; সিটি  াউদ্ধিরল্র স্পী ার দুজি িদিযর  সিরয়াে 

 ররবি; এবং প্রসতটি বররার কপ্রসিরডন্ট এ জি  রর িদিয সিরয়াে  ররবি। কময়র, 

স্পী ার ও বররা কপ্রসিরডন্টরদর কিইিব প্রার্থীর  র্থা সবরবিিা  ররত হরব োরা 

অস বািীেণ, ইংররদ্ধজর দেতা িীমাবি এমি বযদ্ধক্তেণ, প্রসতবন্ধীেণ, স োর্থীেণ, েুব -

েুবতীেণ, প্রবীণ বযদ্ধক্তেণ, প্রাক্তি সিসি েণ,  সমউসিটি কোষ্ঠীবে ব, িু-প্র ািি কোষ্ঠীবে ব, 

িােসর  অসধ ার িংক্রান্ত আইিজীবীেণ এবং অিযর্থায় সিটি ির ারর ঐসতহাসি  ারব 

স্বল্প-প্রসতসিসধত্বেুক্ত বা স্বল্প-পসররেবাপ্রাপ্ত এমি কেণীর আবাসি রদর প্রসতসিসধ অর্থবা 

োরদর তারদর িরে  াজ  রার অস জ্ঞতা ররয়রে।  

 সম রির িদিযেরণর, োরদর সিটির বাসিন্দা হওয়া আব য , ক ারিা 

রাজনিসত  দরল্র আসধ াসর  সহরিরব  াজ  রা অর্থবা কময়র, পাবসল্  

অযাডর ার ি,  ম্পররাল্ার, বররা কপ্রসিরডন্ট বা সিটি  াউদ্ধিরল্র দপ্তররর প্রার্থী সহরিরব 

মরিািীত বা সিব বাসিত হওয়া সিসেি হরব। কে প্রার্থসম  সিেুক্ত বযদ্ধক্তেরণর কময়াদ 1 

এসপ্রল্, 2019 কর্থর  শুু হরব তারদর কময়াদ দুই কর্থর  িার বের হরব, তারা বযসতররর  

প্রধাি স ন্ন অিয  সম িাররা োরা কময়ররর পসররতারে  াজ  ররবি, তারদর  াে ব ারল্র 

কময়াদ হরব িার বের। এরত িদিযরদর কময়াদ পরৃ্থ  পরৃ্থ  বেরর ক ে হওয়া সিদ্ধিত 

হরব, োর উরে য হল্  সম রির িাসব ব  পসরবতবি প্রসতররাধ  রা এবং ধারাবাসহ তার  

তুরল্ ধরা।  
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কময়র সিস   এিরেজরমন্ট  সম রি সিরজর সিেুক্ত বযদ্ধক্তরদর মরধয কর্থর  

এ জির  প্রধাি মরিািীত  ররবি সেসি এ দ্ধজস উটি  সডররক্টর সহরিরবও  াজ 

 ররবি। প্রধাি/এ দ্ধজস উটি  সডররক্টররর হারত দপ্তর িংেিি ও  মী সিরয়ারের 

দাসয়ত্ব র্থা রব।  

অিুরমাদি িারপরে সিস   এিরেজরমন্ট  সম রির সিম্নসল্সখত েমতা ও 

দাসয়ত্ব র্থা রব:  

● কময়র দ্বারা প্রসতটষ্ঠত সিটি জরুে র্থা া বারজি সতসরর  াে বক্রম রূপাসয়ত  রা, ো 1 

জলু্াই, 2020 তাসররখ শুু হওয়া অর্থ ববরে বর মরধয রূপায়ি  ররত হরব, বারজি 

সতসরর এ টি উপরদষ্টা  সমটি প্রসতষ্ঠা  রা;  

●  সমউসিটি-স সি  িংেিিগুসল্, প্রসতষ্ঠািিমূহ এবং ির াসর ও কবির াসর 

কেরত্রর িােসর  কিতারদর তারদর িােসর  অং গ্রহরণর প্রয়ারি িহায়তা ও 

অং ীদাসররত্বর জিয িতুি উরদযাে সতসর  রা;  

● এর  াে বক্রম ও পসররেবািমূহ সতসর ও রূপায়ি  রার জিয িীমাবি ইংররদ্ধজ 

 াোর দেতার সিউ ইয় ব-বািীরদর  াোর প্ররব রোেযতার িাসহদার  র্থা 

সবরবিিা  ররত এ টি পসর ল্পিা সতসর  রা;  

● 2020 িারল্র িাধারণ সিব বািরি সিউ ইয় ব সিটির োবতীয় ক ািগ্রহণ ক রে 

কদা ােীর বযবস্থা  রার জিয এ টি  াে বক্রম এবং কিরূপ  াে বক্ররমর িুপাসর  

 রার জিয এ টি  াো িহায়তা উপরদষ্টা  সমটি প্রসতষ্ঠা  রা; এবং  

● সিটির পসররেবাগুসল্র িরিতিতা ও প্ররব রোেযতা বৃদ্ধি  ররত, িােসর রদর 

অং গ্রহরণর উরদযােগুসল্ সতসররত ও প্রিারর িংস্থাগুসল্র  িহায়তা  ররত এবং 

িােসর রদর অং গ্রহরণর িুরোে িংক্রান্ত ির াসর তরর্থযর ক েী ররণর ক ৌ ল্ 

সতসররত সিউ ইয় ব সিটি িংস্থাগুসল্র অং ীদার সহরিরব  াজ  রা।  

 সম ির  অং গ্রহণমূল্  বারজি সতসর, ক ািগ্রহণ ক রে  াো িহায়তা এবং 

প্রািসে  মরি হয় এমি কে ক ারিা তর্থয িম্পর বও বাসে ব  সররপািব প্রদাি  ররত হরব। 

কময়ররর  ারে বতবমারি কময়ররর দপ্তর বা কে সব ারের প্রধাির  কময়র সিরয়াে 

 রররেি এমি সব াে দ্বারা িম্পাসদত কে ক ারিা িম্পস বত েমতা ও দাসয়ত্ব সিব বাহী 

আরদর র বরল্  সম রির  ারে হস্তান্তররর অিুমসত র্থা রব। কময়ররর িংস্থাগুসল্র  

 সম ির  তার  াজ ম বগুসল্র িম্পাদরি িহরোসেতা  ররত ও িহায়তা কপ   ররত 

হরব। 

ক ািাররদর দ্বারা অিুরমাসদত হরল্ এই িংর াধিীগুসল্ 1 এসপ্রল্, 2019 কর্থর  

 াে ব র হরব। 
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প্রশ্ন #3: কক্ষমউক্ষেটি যবার্থগুক্ষল্র সংক্ষিপ্তসার 

সিটির  সমউসিটি কবাডবগুসল্ হল্ উপরদষ্টা িংস্থা, সিটি িািবারর োরদর জসমর 

বযবহার িহ সবস ন্ন সবেরয় আিুষ্ঠাসি   ূসম ার িংজ্ঞা কদওয়া ররয়রে। িািবাররর এই 

িংর াধিীটি ো  ররব: ( ) িতুি কময়ারদর িীমা বযবস্থায় প্রার্থসম  অবস্থান্তররর স েু 

সিসদবষ্ট বযসতক্রম োো  সমউসিটি কবারডবর িদিযরদর িব বাসধ  িারটি িািা দুবেররর পূণ ব 

কময়ারদর কময়াদ িীমা আররাপ  ররব; (খ) বররা কপ্রসিরডন্টরদরর   সমউসিটি 

কবাডবগুসল্রত সিরয়ারের জিয সবসিত্রযপূণ ব পি ূসমর কর্থর  আিা বযদ্ধক্তরদর কখা াঁজ  ররত 

এবং এরূপ সিরয়াে িংক্রান্ত আরবদি ও সররপািব  রার আরদ িমূহ কঘােণা  ররত হরব; 

এবং (ে) প্রস্তাসবত সিস   এিরেজরমন্ট  সম ির   সমউসিটি কবাডবগুসল্র  জসমর 

বযবহার ও অিযািয সবেয় িংক্রান্ত িংস্থাি, িহায়তা ও প্রস েণ প্রদাি  ররত হরব।   

যময়াদ সীমাসমূহ।  সমউসিটি কবারডবর িদিযরদর বররা কপ্রসিরডন্টরদর দ্বারা, 

সিটি  াউদ্ধিরল্র িদিযরদর ও িামাদ্ধজ  কোষ্ঠীগুসল্র মতামত িহরোরে সিরয়াে  রা 

হয়। প্রসতটি  সমউসিটি সডিটররক্টর জিয, বররা কপ্রসিরডন্ট  সমউসিটি কবারডবর 50 জি 

পে বন্ত িদিযর  দুবেররর পরৃ্থ  পরৃ্থ  কময়ারদ সিরয়াে  ররি। বতবমারি িািবারর 

 সমউসিটি কবারডবর িদিযরদর কময়ারদর ক ারিা িীমা আররাপ  রা কিই। এই প্রস্তাবটি 

 সমউসিটি কবারডবর িদিযরদর িািা িারটি দুবেররর কময়ারদ সিরয়ারের িীমা কবাঁরধ কদরব, 

কে সিরয়াে বা পুিসি বরয়ােগুসল্র কময়াদ 1 এসপ্রল্, 2019 তাসরখ কর্থর  শুু হরব। েসদও, 1 

এসপ্রল্, 2020 তাসরখ কর্থর  শুু হরত িল্া কময়াদগুসল্র জিয সিেুক্ত বা পুিসি বেুক্ত 

িদিযরদরর  2027 ও 2028 িারল্র  সমউসিটি কবারডবর িদিযপরদ বযাপ  পসরবতবি 

এোরত িািা পা াঁিটি পে বন্ত দ’ুবেররর কময়ারদর জিয পুিসি বরয়াে  রা হরত পারর। 1 

এসপ্রল্, 2020 তাসররখর পরর শুু হরত িল্া কময়াদগুসল্র জিয সিরয়ােগুসল্ িািা িারটি 

দুবেররর কময়ারদর িীমা িারপরে  রা হরব। এই কময়ারদর িীমাগুসল্ ক বল্মাত্র িম্ভাবয; 

1 এসপ্রল্, 2019 বা 1 এসপ্রল্, 2020 তাসররখর আরে কিবারত কময়াদগুসল্র  ঐ 

তাসরখগুসল্রত শুু হওয়া কময়াদ িীমাগুসল্র েণিায় ধতবরবয আিা োরব িা। তদসতসরক্ত, 

কে িদিযেণ িািা িব বাসধ  িংখয  কময়ারদ কিবারত কর্থর রেি তারদরর  এ টি পূণ ব 

কময়াদ দপ্তররর বাইরর র্থা ার পর আর পুিসি বেুক্ত হওয়া কর্থর  আি ারিা োরব িা। 

ক্ষেরয়াগ্ প্রক্রিয়া। িািবারর  সমউসিটি কবারডবর িদিযরদর মরিািয়ি ও সিরয়ারের 

বরন্দাবস্ত ররয়রে। িািবাররর অধীরি, বররা কপ্রসিরডন্টর   সমউসিটি সডিটররক্টর মরধয 

সবস ন্ন ক ৌরোসল্  অং  ও পাো কর্থর  েরর্থষ্ট িংখয  প্রসতসিসধত্ব সিদ্ধিত  ররত হরব 

এবং সিরয়ারের িমটষ্ট  সমউসিটির ি ল্ অংর র িযােয প্রসতসিসধত্ব  রর স িা তা 

সবরবিিা  ররত হরব। িদিযরদর সিটিরত বিবাি  রা এবং  সমউসিটি সডিটররক্ট 

বািস্থাি, বযবিা, কপ ােত বা অিযািয গুুত্বপূণ ব স্বার্থ ব বজায় রাখা আব য । সিেুক্ত 

িদিযরদর অিূর্ধ্ ব 25% সিটির  ম বিারী হরত পাররি এবং এরদর ক উই বররা 

কপ্রসিরডরন্টর বা মরিািয়ি ারী সিটি  াউদ্ধিল্ িদরিযর  ম বিারী হরত পাররবি িা। 

িদিযরদর অন্তত 16 বের বয়িী হওয়া আব য  এবং প্রসতটি  সমউসিটি কবারডবর 

দুজরির কবস  িদিয 18 বেররর  মবয়িী হরত পাররবি িা।  
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এই প্রস্তাব অিুিারর বররা কপ্রসিরডন্টরদরর   সমউসিটি কবারডব সিরয়ারের 

আরবদি  রা জিয সবসিত্রযপূণ ব পি ূসমর বযদ্ধক্তরদর কখা াঁজ  ররত হরব, োর মরধয পরে 

জাসত, জাসতরোষ্ঠী, সল্ে, বয়ি, প্রসতবন্ধ তার সস্থসত, কেৌি ক া াঁ  ও  াো, ও কিইিরে 

বররা কপ্রসিরডন্ট কে িব সবেয়র   সমউসিটি কবারডব স্বল্প-প্রসতসিসধত্বিম্পন্ন কোষ্ঠী ও 

 সমউসিটিিমূরহর সবসিত্রয ও অন্ত ুবদ্ধক্তর  উন্নীত  রার জিয জুসর বরল্ সবরবিিা 

 ররবি কিগুসল্ ।  

এই প্রস্তাবটিরত বররা কপ্রসিরডন্টরদর  সমউসিটি কবারডবর িদিযপরদর 

আরবদিপত্র ওরয়বিাইরিও উপল্ব্ধ  ররত হরব এবং আরবদিপত্রগুসল্রত আরবদি ারী 

িম্পর ব স েু সিসদবষ্ট তরর্থযর অিুররাধ  ররত হরব: িাম; টি ািা;  সমউসিটি সডিটররক্ট 

বািস্থাি, বযবিা, কপ া বা অিয ক ারিা জুসর স্বার্থ ব; ক ারিা  সমউসিটি কবারডব পূব ব-কিবা; 

বয়ি;  ারজর ও স োর ইসতহাি, সবর ে দেতা, ও কপ াদারী ল্াইরিি; প্রািসে  

কপ াদারী, িােসর  বা িামাদ্ধজ  সিরয়াজরির অস জ্ঞতা; অসতসরক্ত জিিংখযা িংক্রান্ত 

তর্থয, ো আরবদি ারী প্র া   রা কবরে কিরবি, তা প্রদারির এ টি সব ল্প; এবং ক ারিা 

অসতসরক্ত তর্থয ো বররা কপ্রসিরডন্ট আরবদি প্রদ্ধক্রয়ায় প্রািসে  বা জুসর বরল্ সিধ বারণ 

 ররবি। এই আরবদিপরত্র এ টি সববৃসত, োরত আরবদি ারীর কিই পরদর প্রসত আগ্রহ, 

সিটিরত সিেুদ্ধক্ত ও িম্ভাবয স্বারর্থ বর িংঘাত প্র ার র বণ বিা  রা র্থা রব এবং এ টি 

 ংিায়ি, কে আরবদি ারী এই পরদর োবতীয় প্ররয়াজিীয়তা পূরণ  ররি এবং োবতীয় 

প্ররোজয স্বারর্থ বর িংঘাত আইি কমরি িল্রবি, অন্ত ুবক্ত  রারও প্ররয়াজি হরব।  

তদসতসরক্ত, এই প্রস্তারব বররা কপ্রসিরডন্টরদর, 1 জলু্াই, 2019 কর্থর  শুু  রর ও 

তৎপরবতীরত বাসে ব  সহরিরব,  সমউসিটি কবারডবর িদিযপদ এবং সিেুদ্ধক্ত ও সিব বািি 

প্রদ্ধক্রয়া িম্পস বত তর্থয প্র া   রর এমি এ টি সররপািব কময়র ও সিটি  াউদ্ধিরল্র 

স্পী াররর  ারে জমা সদরত এবং বররা কপ্রসিরডন্টরদর ওরয়বিাইরি উপল্ব্ধ  ররত হরব। 

এই সররপারিবর অন্ত ুবক্ত হরব:  সমউসিটি কবারডবর িদিযরদর খাসল্ পরদর িংখযা, 

 সমউসিটি কবারডবর িদিযরদর মুক্ত পদগুসল্র জিয আরবদি ারীর িংখযা, িাোৎ ার 

কিওয়া আরবদি ারীর িংখযা, এবং িদিযরদর িাম ও তারদর সিরয়াে বা পুিসি বরয়ারের 

তাসরখ, কিবার িময় ারল্র সদঘ বয, মরিািয়ি ারী সিটি  াউদ্ধিল্ িদিয বা অিয ক ারিা 

মরিািয়ি ারী পে এবং  সমউসিটি কবারডবর কিতৃত্ব পদগুসল্, েসদ স েু র্থার । এই 

সররপারিব  সমউসিটি কবারডবর িদিযরদর িম্পর ব কে জিিংখযােত তর্থয কস্বোয় প্র া  

 রা হরয়রে; বররা কপ্রসিরডরন্টর প্রার্থীরদর সিরয়াে  রা ও খাসল্ পদ পূরণ  রার 

পসর ল্পিা, োর মরধয পরে প্রিাররর প্রয়াি এবং প্রার্থীরদর সবসিত্রযপূণ ব ও অন্ত ুবদ্ধক্ত র 

দল্র  উন্নীত  রায় বযবহৃত পিসতিমূহ; িদিযরদর কবরে সিরত বররা কপ্রসিরডরন্টর 

বযবহৃত মূল্যায়রির মাপ াটির এ টি িাধারণ বণ বিা; এবং সিব বািি প্রদ্ধক্রয়ায় বি্তুসিষ্ঠতা 

উন্নীত  ররত বররা কপ্রসিরডরন্টর বযবহৃত িাধিীিমূহ অন্ত ুবক্ত র্থা রব। 

সহায়র্া ও প্রক্ষশিণ। এই প্রস্তারব সিস   এিরেজরমন্ট  সম ির , অিুরমাদি 

এবং সিটি প্ল্যাসিং সব াে ও অিযািয প্রািসে  সিটি িংস্থাগুসল্ এবং প্ররয়ােিাধযতার 

িীমার মরধয বররা কপ্রসিরডন্টরদর পরাম ব ও িহরোসেতা িারপরে, বতবমারি সিটি 
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িংস্থাগুসল্র দ্বারা প্রদি িহায়তার প্র াররর বাইরর  সমউসিটি কবাডবগুসল্র  িহায়তা ও 

প্রস েণ প্রদাি  ররত হরব। সিস   এিরেজরমন্ট  সম ির  িের পসর ল্পিা ও জসমর 

বযবহার িংক্রান্ত অিযািয প্রেুদ্ধক্তেত িহায়তা প্রদারির জিয কোেয িংস্থাগুরল্া, কপ াদার 

 মী িদিয বা পরাম বদাতারদর সিসিত  ররত এবং অিুররাধ  রা হরল্  সমউসিটি 

কবাডবগুসল্র  এই ধররণর পসররেবা প্রদারির  াে বক্রম পসরিাসল্ত  ররত হরব। এর  

প্ররয়ােিাধযতার িীমার মরধয সিদ্ধিত  ররত হরব কে এই ধররণর িহায়তা কেি ি ল্ 

 সমউসিটি কবাডবর ই তারদর িাসহদা ও উরে যগুসল্র িরে িামঞ্জিয রারখ এমি উপারয় 

প্রদাি  ররত এবং  সমউসিটি কবাডবগুসল্র  তারদরর  প্রদি িহায়তা িংক্রান্ত সেডবযা  

কদওয়ার উপায় প্রদাি  ররত হরব। সিস   এিরেজরমন্ট  সম ির  কময়ররর অস বািী 

সবেয়  দপ্তররর পরামর ব ইংররদ্ধজরত িীমাবি দেতার বযদ্ধক্তরদর িাসহদা পূররণর জিয 

 সমউসিটি কবাডবগুসল্র দ্বারা অিুররাধ  রা  মীরদর প্রস েণ ও  াো িহায়তার িাধিীর 

মরতা পসররেবাগুসল্র  সিসিত  ররত ও প্রদাি  ররত হরব। প্রস্তাবটির এই উপাদািটি 

ক বল্ তখিই  াে ব র হরব েখি এই বযাল্ি প্রশ্ন এবং সিস   এিরেজরমন্ট  সম ি 

প্রসতষ্ঠা ারী বযাল্ি প্রশ্ন উ য়ই অিুরমাসদত হয়।  

এই প্রস্তারব  সমউসিটি কবাডবগুসল্র  আিন্ন সবি গুসল্র েরর্থষ্ট ির াসর সবজ্ঞসপ্ত, 

সবেত বাররা মারি হওয়া সবি গুসল্র  াে বসববরণী ও কোোরোরের তর্থয প্রদাি  রা 

ওরয়বিাইিগুসল্ও বজায় রাখরত হরব। তর্থয প্রেুদ্ধক্ত ও কিসল্রোোরোে সব াে 

(Information Technology and Telecommunications - DOITT)-ক  ওরয়বিাইিগুসল্ 

রেণারবেরণর জিয প্রেুদ্ধক্ত িহায়তা এবং বররা কপ্রসিরডন্টরদরর   সমউসিটি কবারডবর 

আরবদিপত্রগুসল্ অিল্াইরি উপল্ব্ধ রাখায় িহায়তা প্রদাি  ররত হরব।  

কায থকর হওয়ার র্াক্ষরখ। এইিব িংর াধিী 1 জািুয়ারী, 2019 তাসরখ কর্থর  

 াে ব র হরব, সিস   এিরেজরমন্ট  সম রির  সমউসিটি কবাডবগুসল্র  িংস্থাি 

প্রদারির প্ররয়াজি কিগুসল্ বারদ, কেগুসল্ 1 এসপ্রল্, 2019 তাসরখ কর্থর   াে ব র হরব।  

 

 


