NYC জািতগত ন�ায়িবচার কিমশন
�কাশ� সভা
��বার, ১৮ জুন, ২০২১, েবলা ২:৩০ টায়
�কাশ� সভার িব�ি�
জুন�টনথ-এর স�ােন জািতগত ন�ায়িবচার কিমশেনর এক�ট িবেশষ সভা :
জািতগত ন�ায়িবচার �থা স�িক�ত �িত�িব
জািতগত ন�ায়িবচােরর কিমশনাররা নাগিরক অিধকােরর নায়কেদর জুন�টনথ-র
ইিতহাস এবং সত�েক �ীকৃিত জানােত, বত�মােন জািতগত ন�ায়িবচার এবং জািতগত
সমতার সােথ স�ক� কীভােব কাযকর
� এবং কিমশনারেদর সােথ মু� আেলাচনার
অনুমিত েদওয়ার জন� �াগত জািনেয়েছন।
িনউ ইয়ক� িস�ট জািতগত ন�ায়িবচার কিমশন ( New York City Racial Justice
Commission) ��বার, ১৮ জুন, ২০২১, েবলা ২ :৩০ টায় এক�ট �কাশ� সভা আেয়াজন
করেব। সভা�ট িভিডওকনফােরে�র মাধ�েম আেয়াজন করা হেব এবং িনেচর ই�ারেনট
অ�াে�েস লাইভি�ম করা হেব:
https://us02web.zoom.us/j/89307945072?pwd=cmd0b1ZqTDNWT2djaFZMOGR5
S1hmZz09
ইেভ� পাসওয়াড�: 409325
সভা�ট এখােনও লাইভি�ম ( সরাসির �দিশত)
� করা হেব:
on.nyc.gov/racialjusticemeeting
িনেচর তেথ�র মাধ�েম সভা�ট েশানার জন�, জনগেণর সদস�রা েফােনর মাধ�েমও ডায়াল
করেত পাের:
অিডও কনফাের�: 646-558-8656, আই.িড. 89307945072#, পাসেকাড 409325#
ওেয়িবনার আই.িড.: 893 0794 5072
িনউ ইয়ক� িস�ট চাট� াের ( New York City Charter) িস�ট �শাসেনর কাঠােমা এবং িস�টর

িনবািচত
�
কমকত�
� া ও এেজ���িলর �ধান �মতা�িল �দান করা হয়। জািতগত
ন�ায়িবচার কিমশনেক এক�ট চাট� ার সংেশাধন কিমশেনর কতৃ�
� সহ �মতা �দান করা
হেয়েছ, এ�ট এক�ট অ�ায়ী কিমশন যা পুেরা চাট� ার�ট পযােলাচনা
�
কের এবং েয েকােনা
��াবেক সংেশাধেনর জন� েভাটারেদর সামেন রােখ। জািতগত ন�ায়িবচার কিমশনেক
অন�ান� ��ািবত নীিত ও কমসূ� িচগত পিরবত�ন�িলও সুপািরশ করার জন� �মতা
�দান করা হেয়েছ, েয�িল তার সংেশাধেনর ��াব�িলেত অ�ভ��
� নয়।
িমশন িববৃিত : এক�ট চাট� ার সংেশাধন কিমশেনর ( Charter Revision Commission)
আইিন কতৃ�
� সহ �মতা�া� জািতগত ন�ায়িবচার কিমশন কাঠােমাগত পিরবত�ন ও
ূ �� টর
উে�খেযাগ� নীিতগত সং�ার�িলেক সনা� করার জন� ইিতহােস এই মুহত
�পা�রকারী স�াবনােক করায়� করেব, যা জািতগত ন�ায়িবচার ও সাম�েক অ�সর
করেব এবং সম� িনউইয়ক�বাসীর জন� কাঠােমাগত জািতবাদেক েভেঙ েফলা ��
করেব। এক�ট ন�ায�, ন�ায়স�ত ও প�পাতশূন� িনউ ইয়ক� িস�ট গেড় েতালার লে��
সামেনর পথ�টেক �প েদওয়ার জন�, কিমশন�ট এক�ট কেঠার, কিমউিন�ট-অবিহত,
এবং েডটা-চািলত িনেদ� শনা ��ত করেত েচ�া করেব। িনউ ইয়ক� িস�ট চাট� ােরর মাধ�েম
েকান িবষয়�িলেক অনন�ভােব উে�শ করা যায় তার ওপের মেনােযাগ েদওয়ার সােথ,
কিমশন�ট অসােম�র মূল কারণ�িলেক উে�শ করার জন� ে�ট ও েফডারাল �েরর
পিরবত�ন�িলর ওপের, এবং এমনিক েবসরকাির েকা�ািন�িলেক যা করেত হেব তার
ওপের সুপািরশ�িলেকও অ�ভ��
� করেত পাের।
এই সভা�ট জনগেণর জন� উ�ু�। জনগণ কিমশেনর আেলাচনা�িল পযেব�ণ
�
করার সুেযাগ পােব, তেব তার সামেন সা�� িদেত পারেব না। ভিবষ�েতর �কাশ�
সভা�িলেত এবং কিমশেনর �নািন�িলেত জনগেণর সদস�েদর সা�� েদওয়া ও
অংশ�হণ করার সুেযাগ থাকেব।
সভা�ট পযেব�ণ
�
করার জন� আমার সহায়তা �েয়াজন হেল কী হেব?
আেমিরকান সাইন ল�া�ু েয়জ-এ অনুবােদর পিরেষবা েদওয়া হেব। জনগেণর সদস�েদর
অি�ম িব�ি� িদেয় ভাষা অনুবােদর পিরেষবার জন� অনুেরাধ করেত পাের। স�াব�
ভাচ��য়াল �া���িবধােনর মেধ� অ�ভ��
� হল লাইভ ক�াপশন, অিডও বণনা
� ( যিদ
�েযাজ� হয়) এবং �েবশসাধ� ইেলক�িনক ডকুেম�/PowerPoints। অনু�হ কের ১৫
জুন, ২০২১ এ িবকাল ৫:০০ টার মেধ� কিমশনেক requests@charter.nyc.gov এ ইেমল
কের অথবা ( 718) 354-2718 এ কল কের এবং এক�ট ভেয়সেমল েরেখ ভাষা অনুবাদ

ও/বা অন�ান� �েবশসাধ�তার অনুেরাধ�িল ক�ন। সম� অনুেরাধ স�াব� সীমা পয�
�
�হণ করা হেব।

