ব�ালট ��

ব�ালট �� #1: সরকার পিরচালনার জন� এক�ট মূল�েবাধ িববৃিত যু� করা
এই ��াব�ট িনউইয়ক� িস�ট চাট� ারেক (New York City Charter) িনে�া�ভােব সংেশাধন করেব:
এক�ট মুখব� েযাগ করেব, েয�ট হেব "সকল িনউ ইয়ক�বাসীর জন� এক�ট ন�ায� এবং ন�ায়স�ত
শহর" গড়ার মূল�েবাধ এবং দূরকে�র এক�ট সূচনা িববৃিত; এবং
মুখবে� এক�ট িববৃিত অ�ভ��
� থাকেব েযখােন নগর কতৃপ
� �েক অবশ�ই "অতীত ও চলমান
�িতর �িতকার করার জন� এবং সম� িনউ ইয়ক�বাসীর জন� ন�ায়িবচার ও ন�ায�তা �িত�ায়
আমােদর িভি�, কাঠােমা, �িত�ান এবং আইন�েলা পুনগঠন,
�
সংেশাধন করেত ও নত� ন কের
ভাবেত হেব।"
মুখবে�র উে�শ� নগর সরকারেক তার দািয়� পালেন সহায়তা করা।
এই ��াবনা�ট িক গৃহীত হেব?

ব�ালট �� #2: এক�ট জািতগত সমতা অিফস, পিরক�না এবং কিমশন �িত�া করা
এই ��াবনা�ট �ারা িস�ট চাট� ারেক (City Charter) সংেশাধন
করা হেব েয উে�েশ�:
�িত দুই বছর পরপর শহরব�াপী এবং এেজ��-িনিদ� � জািতগত সমতা পিরক�নারসমূহ �নয়ন
করা। পিরক�নাসমূেহর মেধ� রেয়েছ জািতগত সমতা উ�ত করেত এবং জািতগত ৈবষম�
কমােত বা দূর করার জন� কা��ত েকৗশল ও ল�� সমূহ;
জািতগত সমতা অিফস (Office of Racial Equity) �িত�া করা এবং জািতগত সমতােক অ�সর
করেত এবং শহেরর জািতগত সমতা পিরক�না ���য়ার সম�য় করেত একজন �ধান সমতা
অিফসার (Chief Equity Officer) িনেয়াগ করা। পূববত�
�
নীিত বা ��য়াকলােপর কারেণ েয সকল
মানুষ ও স�দােয়র উপর েনিতবাচকভােব �ভাব পেড়েছ তােদর জন� নগরীর পিরেষবা ও
কমসূ� চী উ�ত করেত উ� অিফস িস�ট এেজ���েলােক সহায়তা করা এবং সমতা স�িক�ত
উপা� সং�হ ও এ ব�াপাের �িতেবদন েপশ করা; এবং
িস�টর িনবািচত
�
কমকত�
� ােদর �ারা িনযু� জািতগত সমতা সং�া� এক�ট কিমশন (Commission
on Racial Equity) �িত�া করা। এই কিমশেন িনেয়াগ েদয়ার সময়, িনবািচত
�
কমকত�
� ােদর এমন
�াথ�েদর িবেবচনা করেত হেব যারা িবিভ� স�দােয়র �িতিনিধ� কের বা করার অিভ�তা
আেছ। কিমশন জািতগত সমতা পিরক�না ���য়া অবিহত করার জন� অ�ািধকার�িল িচি�ত
1

করেব এবং ��াব করেব এবং সং�া ও নগরব�াপী জািতগত সমতা পিরক�না�েলােক
পযােলাচনা
�
করেব।
এই ��াব িক গৃহীত হেব?

ব�ালট �� #3: জীবনযা�ার �কৃত খরচ পিরমাপ করা
এই ��াবনা�ট �ারা িস�ট চাট� ারেক (City Charter) সংেশািধত করা হেব েয উে�েশ�:
�কৃত খরচ িনধারণ
�
করার জন� িস�ট কতৃপ
� � িনউ ইয়ক� িস�টেত �েয়াজনীয় চািহদা পূরেণর
"জীবেনর �কৃত খরচ" পিরমাপ ৈতির করেব যার মেধ� অ�ভ��
� থাকেব আবাসন, খাদ�, িশ� য�,
পিরবহন, এবং অন�ান� �েয়াজনীয় খরচ, এবং সরকারী, ব���গত বা অনানু�ািনক সহায়তা
িবেবচনা না কের, যােত িস�ট কতৃপ
� � কমসূ� িচগত এবং নীিতগত িস�া�েক অবিহত করেত পাের
; এবং
িস�ট সরকারেক "জীবেনর �কৃত খরচ" পিরমােপর িবষেয় বািষক
� িরেপাট� করেত হেব।
এই ��াব িক গৃহীত হেব?
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