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করা
এই ,>াবনা5টর মাধ"েম িনউইয়ক* িস5ট চাট* াের (New York City Charter)
এক5ট মুখবB যু< হেব।মুখবB হেE এক5ট ,ারিFক িববৃিত যােত Gকান আইনী দিলল,
Gযমন- সংিবধান বা িবিধর লL" ও
উেNশ" ব"াখ"া করা থােক।
িনউ ইয়ক* িস5ট চাট* াের বত*মােন Gকান মুখবB Gনই। এক5ট মুখবB যু< করা হেল
িনউইয়ক*বাসী এক5ট Gমৗিলক মূল"েবােধর এক5ট দূরকR ও িববৃিত Sহণ করেবন যা
নগর সরকারেক তার দািয়V পালেন সহায়তা করেব।িনউইয়ক* িস5ট চাট* ােরর মুখবB5ট
হেব িনWXপ:
মুখবB
আমরা, িনউইয়ক* শহেরর মানুষ, Gঘাষণা করিছ Gয আমােদর শহর এক5ট
ব\জািতক গণত], এবং আমােদর ^বিচ_"ই আমােদর শ`<। আমরা তােদর
সকেলর সংaৃিত, ভাষা এবং ইিতহাসেক সcান কির যারা এই ভূ িমেক িনেজেদর
মাতৃ ভূ িম অিভিহত কেরেছ বা কের, এবং আমরা তােদর িবeবী কRনা, সাহস
এবং িfিতfাপকতার ,শংসা কির।
আমরা এমন এক5ট শহর হওয়ার Gচgা কির Gযখােন ,েত"ক িনউইয়ক*বাসীর
মূল", ,িতভা এবং অবদানেক hীকৃত এবং Sহণ করা হয় এবং Gযখােন ,েত"ক
িনউইয়ক*বাসীর জন" ন"ায়পরায়ণতা এবং অiভj`* <, কিমউিন5টর Lমতায়ন,
অিভগম"তা এবং সুেযাগ অটjট মােনর যার জন" সুশাসন, ব"বসা এবং পিরেষবা
,দান এসব িবেবচনায় আমােদর জবাবিদিহ করা হয়।
আমরা িন`kত করার Gচgা কির Gয িনউইয়ক* শহের বসবাসকারী ,েত"ক ব"`<র
িনেWা< সুিবধাসহ িবকােশর সুেযাগ রেয়েছ:
(i)

এক5ট িনরাপদ, hাf"কর, এবং Gটকসই জীবনযাপেনর পিরেবশ;

(ii)

এক5ট Gটকসই কিমউিন5ট Gযখােন মানসlm এবং অিভগম" অবকাঠােমা
এবং পিরেষবার পাশাপািশ এক5ট শ`<শালী fানীয় অথনীিত
*
রেয়েছ;

(iii)

িনউইয়ক* শহর জুেড় ,াণবi এবং িনিবp* উqু< fান রেয়েছ Gযখােন
,েত"েক অবােধ চলােফরা করেত পাের;

(iv)

অথৈনিতকভােব
*
সমৃ`t ও সlদ গেড় Gতালার জন" ,েয়াজনীয় সlদ;

(v)

িনরাপদ, সুরিLত, এবং সাuয়ী মূেল"র আবাসন;
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(vi)

,াক-^শশব এবং ি,-িকvারগােট* ন Gথেক wাদশ Guণীর িশLাসহ
মানসlm এবং সাংaৃিতকভােব ,াসিxক িশy এবং যুব সহায়তা;

(vii)

সহানুভূিতশীল এবং সাংaৃিতকভােব মানানসই hাf" ব"বfা, zমা এবং
মানিসক hােf"র য{;

(viii) সরকাির িসtাi Sহেণ অথপূ
* ণভােব
*
অংশSহেণর সুেযাগ; এবং
(ix)

মানিবক, সহানুভূিতশীল এবং সcানজনক আচরণ।

আমরা hীকার কির Gয িনউইয়ক* শহর Gলনােপ (Lenape) আিদবাসী অধু"িষত
ঐিতহ"বাহী অ}ল এবং আমরা আমােদর পিরেবশ এবং সকল ,াণীকূলেক
রLা কের তােদর অিপত
* ভূ িমর সcান রLা করার Gচgা কির।
আমরা আমােদর Gদেশর ইিতহােস সংঘ5টত ~•তর অন"ায় ও নৃশংসতােক
hীকার কির, যার মেধ" রেয়েছ- €ীতদাস আি•কানেদর Gজারপূবক
* uম,
ঔপিনেবিশকতা যা আিদবাসীেদর তােদর ভূ িম Gথেক উেEদ কের, অিভবাসী
কমƒেদর অবমূল"ায়ন এবং কম পািরuিমক ,দান, এবং ^বষম", জািতগত
পৃথ„রণ, গণ-কারাবাস, এবং অন"ান" ধরেনর সিহংসতা ও পtিতগত ^বষম"
,ািiক জনেগা…†~েলা Gযমন কৃ‡াx, আিদবাসী, ল"া5টনˆ, এিশয়ান, ,শাi
মহাসাগরীয় wীপবাসী, মধ",াচ", এবং অন" বেণর* মানুষ, নারী, ধমƒয় সংখ"ালঘু,
অিভবাসী, এল`জিব5টিকউ+ (LGBTQ+) ও ,িতবBী ব"`<রা এখনও যার িশকার, িক‰
yধু এই Gগা…†~েলা পযiই
*
সীমাবt নয়।
আমরা এটাও hীকার কির Gয এই পtিতগত অন"ায়~িল সমােজর অেনক~িল
কাঠােমা এবং ,িত…ােনর িভিŠ, এবং ব"`<, পিরবার এবং কিমউিন5টর জন"
গভীর শারীিরক, মানিসক, সামা`জক, এবং মানিসক Lত এবং zমা সৃ5g কেরেছ।
এসব ^বষম" তােদর অথৈনিতক
*
সুেযাগ এবং আiঃ,জqীয় সlদ ^তিরর
GLে_ ব"াপক Lিতর কারণ হেয়েছ। এই Lিত~েলার ,ভাব গভীরভােব
G,ািথত, পtিতগত এবং চলমান। আমরা সবসময় মেন কির Gয অতীেতর
পুনরাবৃিŠ বা €মাগত Lিত হওয়া Gরাধ করার জন" সতক*তা ,েয়াজন।
আমােদর অবশ"ই এই অতীত এবং অব"াহত Lিতর ,িতকােরর জন" এবং সম>
িনউইয়ক*বাসীর জন" ন"ায়িবচার এবং ন"ায়পরায়ণতােক সমুmত রাখার করার
জন" আমােদর িভিŠ, কাঠােমা, ,িত…ান এবং আইন পিরমাজ*ন, সংেশাধন এবং
পুনগঠন
* করেত কাজ করেত হেব।
এই মুখবেB বিণত
* সাম5gক মূল"েবাধ~েলা আমােদর নগর সরকােরর
কায€মেক
*
িনেদ*শ করেব এবং শহর5ট কীভােব দািয়V, বাধ"বাধকতা এবং
অিপত
* Lমতা পালন কের এবং চাট* াের বিণত
* অিধকার~িলেক সমথন* কের এবং
রLা কের তা িনধারণ
*
করেব৷
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আমরা, িনউইয়ক* শহেরর মানুষ, সকেলর জন" এক5ট ন"ায" এবং ন"ায়সxত
শহর গেড় Gতালার আমােদর সংকেR ঐক"বt, অতীত এবং বত*মােনর Gসই
সকল িনউইয়ক*বাসীর ,েচgােক hীকৃিত িদই, যারা জািতগত ন"ায"তা এবং
সামা`জক ন"ায়িবচােরর জন" লড়াই কেরিছেলন, তােদর অবদানেক সcান কির।
Gযসব িনউইয়ক*বাসী hাধীনতার জন" ত"াগ hীকার কেরেছন, এবং যারা যুt
কেরেছন, সংSাম কেরেছন এবং এক5ট উmত জীবন ও এক5ট উmত শহেরর জন"
h• Gদেখেছন তােদর সবার অবদানেক hীকার কির। যখন আমরা িনেজেদর,
আমােদর সiানেদর ও ভিবষ"ত ,জেqর জন" এক5ট উŽল আগামীর িদেক
সাহিসকতার সােথ এিগেয় যাই, তখন আমরা একসােথ তােদর কাঁেধ ভর িদেয়
দাঁড়াই।
,>ািবত মুখবB5ট নগর সংfা ও কমকত*
*
ােদরেক পিরকRনা, কমসূ
* িচ পযােলাচনা
*
ও
িনরীLা কােজর িদকিনেদ*শনা ,দােন সহায়তা কের। এ5ট আইেনর অন" Gকান িবধান
বলবৎ করার করার জন" ,ত"L বা পেরাL অিধকার ^তির করেব না। Gভাটাররা এই
সংেশাধনী পাশ কেরেছ এমন শংসাপে_র পেরই এ5ট কাযকর
*
হেব।
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ব"া লট ,- #2: এক5ট জ
া িত
গতসম
ত
া অিফস, পিরকRনা এবং কিম
শ
ন
,িত
…
া করা
এই ,>াব5ট জািতগত সমতার জন" এক5ট অিফস (Office of Racial Equity) fাপন
করেব, ,িত দুই বছর পরপর এক5ট শহরব"াপী জািতগত সমতা পিরকRনার (Racial
Equity Plan) ,েয়াজন হেব এবং স‘দােয়র চািহদার ,িতিনিধV করার জন" জািতগত
সমতার উপর এক5ট কিমশন (Commission on Racial Equity) ^তির করেব এবং শহরব"াপী
জািতগত সমতা পিরকRনা5ট ,কােশ" পযােলাচনা
*
করেব। জািতগত সমতা মােন জািত
এবং Gছদকারী ^বিশg"~িলর উপর এক5ট িবেশষ Gজার িদেয় সমতা অজ*ন করা এবং
জািতগত Gগা…†র মেধ" সুিবধােভােগর পাথক"
* দুর করার এক5ট ,`€য়া অiভj<
* কের,
যার উেNশ" সবার জন" বৃহŠর সমতা।
িনউ ইয়ক* িস5টর সরকােরর এমন Gকােনা এেজ`’ Gনই যা জািতগত সমতার উপর
Gজার িদেয় সমতা ^তির ও ,চাের সরকারেক িবেশষভােব চাপ ,েয়াগ করেত পাের।
এই ,>াব5ট সমতার উmয়েনর জন" িস5ট সরকােরর ,েচgার পিরকRনা ও মুল"ায়েনর
জন" এক5ট কাঠােমা ^তির করেব।
জ
া িত
গতসম
ত
া অিফস
,>ািবত সংেশাধনীর মাধ"েম এক5ট জািতগত সমতা অিফস (Office of Racial Equity)
^তির করা হেব, যার Gনতৃ েV থাকেবন Gময়র wারা িনযু< একজন ,ধান সমতা
অিফসার (Chief Equity Officer), িযিন সংfার ,ধান বা Gডপু5ট Gময়েরর >ের থাকেবন৷
অিফস ,িত5ট িস5ট এেজ`’র সােথ কাজ করেত এবং জািতগত সমতার িবষেয়
,যু`<গত সহায়তা ,দােনর জন" উcু< থাকেব। ,িত দুই বছের, ,িত5ট িস5ট এেজ`’,
জািতগত সমতা অিফস Gথেক িনেদ*শনা িনেয়, এক5ট এেজ`’ জািতগত সমতা e"ান
^তির করেব। অিফস5ট এেজ`’ জািতগত সমতা e"ান~েলােক এক5ট নগরব"াপী
Gরিসয়াল সমতা e"ােন অiভj<
* করেব। জািতগত, উপজািতগত, বা অন"ান" Gগা…† ও
স‘দােয়র >ের সমৃ`tর GLে_ িবচj"িত ও ^বষম" পিরমাপ করার জন" উপাŠ সংSহ
এবং ,িতেবদন ^তিরেত সংfা~েলার জন" মানদv fাপন করেব। জািতগত সমতা
অিফস সমতা, hাf", বা আথ-সামা`জক
*
Gবাঝার মেধ" িচি•ত ^বষেম"র উপর িভিŠ
কের জািতগত সমতা e"ান~েলােত হাইলাইট করার জন" "অSািধকার িভিŠক এলাকা"
, অথবা Gসই ^বষম"~েলােক আরও বািড়েয় তj লেত পাের ভিবষ"েতর এমন
ঘটনা~েলার wারা সমােজর অসমভােব ,ভািবত হওয়ার সFাবনা িচি•ত করেব৷
জািতগত সমতা e"ান ,নয়ন ,`€য়ায় এর ভূ িমকা ছাড়াও, জািতগত সমতা অিফস
এক5ট িস5টওয়াইড এেˆস িডজাইন G,াSাম (Citywide Access Design Program) ,িত…া
করেব যােত ন"ায়সxত অ"ােˆস বাড়ােনা যায় এবং িস5ট G,াSাম, পিরেষবা,
Gযাগােযাগ ও িসtাi Gনওয়ার GLে_ বাধা কমােনা যায়। জািতগত সমতা অিফস ব"`<
বা স‘দােয়র ",ািiকতা" Gমাকােবলায় নীিত-রীিতর উmয়ন এবং বা>বায়নেক
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অSািধকার Gদওয়ার GLে_ সংfা~েলােক সহায়তা করেব, যার মেধ" অiভj<
* থাকেত
পাের অপরাধমূলক পূবইিতহাস
*
যাচাইেয়র ব"বহার সীিমত করার কাজ, শা`>মূলক
,েয়ােগর িবকR fাপন, শহেরর কমƒবািহনীর মেধ" ন"ায়সxত িনেয়াগ ও পেদাmিত
উmত করা, সমাজজুেড় সlেদর সুষম ব–ন িন`kত করা এবং মজুির বা Gপশাগত
িবভাজন কমােনা বা দূর করা।
,>াব5ট 2020 সােল ^তির করা জািতগত অiভj`* < এবং সমতা সং€াi টাaেফাসেক
*
(Taskforce on Racial Inclusion and Equity) িবিধবt করেব। এই ,>াবনার অধীেন,
জািতগত অiভj`* < এবং সমতা সং€াi টাaেফােসর* অবিfত হেব জািতগত সমতা
অিফেসর মেধ" এবং এর Gনতৃ েV থাকেবন এক বা একািধক Gচয়ারপাসন* িযিন বা যারা
Gময়েরর সােথ পরামশ€েম
*
,ধান সমতা অিফসার কতৃ ক
* িনেয়াগ,া— হেবন এবং
অন"ান" সদস"বৃ˜ তােদর িনেয়াগকারী সংfার সােথ সহেযািগতায় িচফ সমতা
অিফসার কতৃ ক
* িনযু< হেবন। জািতগত অiভj`* < এবং সমতা সlিক*ত টাa Gফাস *
,ধান সমতা অিফসারেক নীিতগত পরামশ ,দান
*
করেব এবং জািতগত সমতা
বাড়ােনার জন" সরকারী ,েচgার সম™য় করেব।
জ
া িত
গতসম
ত
া পিরকRনা
,>ািবত সংেশাধন অনুসাের Gময়রেক এক5ট নগরজুেড় জািতগত সমতা পিরকRনা
^তির করেত হেব এবং এেজ`’~েলােক ,িত দুই বছর অiর এেজ`’ জািতগত সমতা
পিরকRনা ^তির করেত হেব। নগরজুেড় জািতগত সমতা পিরকRনা এবং এেজ`’
জািতগত সমতা পিরকRনা উপেরর বণনা
* অনুসাের, জািতগত সমতা ও ন"ায"তার
উmিতর জন" hR এবং দীঘেময়াদী
*
উভয় ধরেণর লL" ও Gকৗশল~েলােক জনসমেL
িচি•ত ও অবিহত করেব। জািতগত সমতার কােজ অSগিতর পিরমাপ করেত এবং
কল"াণ ও ^বষেম"র উপর কাজ5ট কী ,ভাব Gফলেছ তা Gদখােত পিরকRনা~েলােত
সামা`জক->েরর Gম5zˆ সহ উপাŠ সূচকও থাকেব।
Gসই অSগিত িwবািষক
* অSগিত ,িতেবদেন অiভj<
* হেব। জািতগত সমতা
পিরকRনার সময়সূচী বােজট পিরকRনা ,`€য়া অবিহত করার জন" গঠন করা
হেয়েছ।
সম
য়সী ম
া ও সম
য়সূ চী
,থম পিরকRনার এক5ট খসড়া 16 জানুয়ারী, 2024 বা তৎপূেব, * চূ ড়াi পিরকRনা5ট
Gময়েরর ,াথিমক ও িনবাহী
* বােজেটর সােথ 26 এি,ল, 2024 বা তৎপূেব ,দান
*
করা হেব।
hRেময়াদী Gকৗশল~েলা আসm দুই অথবছেরর
*
মেধ" বা>বায়ন করা হেব। ,থম
সlূণ অSগিত
*
,িতেবদন Gসেš›র 2026-এ ^তির করা হেব। এই সময়সীমা
এেজ`’~েলােক তােদর বােজট ,নয়ন করার সােথ সােথ সমতা িবষয়ক Gকৗশল~েলা
,নয়ন করেত এবং এটা করেত িগেয় Gযন Gসই সমতা Gকৗশল~েলােক ব"য় ও মূলধন
বােজট উভয়ই সlেক* অবগত করেত উৎসািহত করার জন" িডজাইন করা হেয়েছ।
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জ
া িত
গতসম
ত
া িবষয়ক কিম
শ
ন
,>ািবত সংেশাধনী অনুযায়ী িনউইয়ক* িস5টর 15 জন বািস˜ার সম™েয় এক5ট
জািতগত সমতা িবষয়ক কিমশন (Commission on Racial Equity) গঠন করেব, যার
উেNেশ" হেE িসtাi Sহণ ,`€য়ায় িনউ ইয়ক* িস5টর স‘দায় সমূেহর দৃ5gভিxর
,িতফলন ঘটােনা। কিমশন জািতগত সমতা পিরকRনা ,`€য়া সlেক* অবিহত করার
জন" স‘দােয়র অSািধকার~েলা িচি•ত ও ,>াব করেব এবং Gকান ধরেণর উপাŠ
সংSহ করা উিচত Gসটা ছাড়াও এেজ`’ ও শহরব"াপী জািতগত সমতা
পিরকRনা~েলার পযােলাচনা
*
ও ,কােশ" মiব" করেব। কিমশন জািতগত সমতা
পিরকRনা ,`€য়ার সােথ এেজ`’ কমeায়া’ ,কােশ" পযেবLন
*
করেব এবং
জািতগত ^বষম"েক বািড়েয় তj লেত পাের এেজ`’র এমন আচরণ সlেক* অিভেযাগ
Sহণ করেত পাের।
কিম
শ
না রবৃ ˜
কিমশেনর Gনতৃ V Gদেবন একজন Gচয়ারম"ান িযিন Gযৗথভােব Gময়র এবং িস5ট
কাউ`’েলর œ•কার কতৃ ক
* িনযু< হেবন। Gময়র সাতজন কিমশনার িনেয়াগ Gদেবন।
িস5ট কাউ`’ল œ•কার (City Council Speaker) wারা পাঁচজন কিমশনার িনেয়াগ করা
হেব, ,িত5ট বেরৗ Gথেক একজন কের ,িতিনিধ সহ। একজন কিমশনার িনযু< হেবন
িনয়]ক (Comptroller) কতৃ ক
* এবং আেরকজন কিমশনার িনযু< হেবন সরকারী
আইনজীবী (Public Advocate) কতৃ ক
* । 25 বছেরর কম বয়সী িনউ ইয়ক*বাসীেদর দৃ5gভিx
এবং উেwেগর ,িতিনিধV করেত একজন Gময়র কতৃ ক
* িনযু< ব"`< এবং একজন িস5ট
কাউ`’েলর •ীকার কতৃ ক
* িনযু< ব"`<র ,েয়াজন হেব।
িনেয়াগ করার সময়, ,েত"ক িনবািচত
*
কমকত*
*
ােক Gয িবষয়সমূহ িবেবচনা করেত হেব
তার মেধ" রেয়েছ Gসই সম> ,াথƒ যারা কৃ‡াx, ল"া5টনীয়, আিদবাসী, এশীয়, ,শাi
মহাসাগরীয় wীপবাসী, মধ",ােচ"র Gলাক, এবং সম> রেঙর Gলাকেদর ,িতিনিধ বা
তােদর পেL ওকালিত করার অিভŸতা আেছ; অিভবাসী, সীিমত ইংের`জ দLতাসlm
Gলাক, ,িতবBী ব"`<, ছা_, যুবক, ,বীণ, যারা এল`জিব5টিকউ+ (LGBTQ+), যারা
ন"ায়িবচােরর সােথ জিড়ত, সরকারী সুিবধা Sহণকারী, পাবিলক হাউ`জং এর বািস˜া
এবং অন"ান"রা। জািতগত সমতা বা জািতগত ন"ায়িবচাের দLতা রেয়েছ এমন
ব"`<েদরও িবেবচনা করেত হেব।
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ব"া লট ,- #3: জ
ী বনয
া _া র ,কৃ তখরচ পিরম
া পকরা
এই ,>ােবর জন" িস5ট সরকারেক 2024 Gথেক y• কের, িনউ ইয়ক* িস5টেত বাস
করার জন" সরকারী, Gবসরকারী বা অনানু…ািনক সহায়তার িবেবচনা ছাড়াই বািষক
*
"জীবেনর ,কৃত খরচ" পিরমাপ ^তির এবং িরেপাট* করেত হেব। ,>ািবত পিরমাপ
হেব দািরে "র পিরবেত* মযাদার
*
িদেক মেনািনেবশ করার উেNেশ", অত"াবশ"কীয়
চািহদা Gমটােনার খরচ িবেবচনা কের, িক‰ সীমাবt নয়, আবাসন, িশy য{, িশy এবং
িনভ*রশীল খরচ, খাদ", পিরবহন, hাf"েসবা, Gপাশাক, সাধারণ hাf"িবিধ পণ",
পিরEmতার পণ", গৃহfালী সামSী, Gটিলেফান পিরেষবা এবং ই¡ারেনট পিরেষবা।
"জীবেনর ,কৃত খরচ" পিরমাপ িরেপাট* করা হেব দাির " পিরমাপ করেত বা পাবিলক
সুিবধার জন" Gযাগ"তা িনধারণ
*
করেত ব"ব¢ত মান~িল তদিতির< িহেসেব। এ5ট
কেমর* ,ত"L বা পেরাL অিধকার ^তির করেব না।
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