NYC জািতগত ন�ায়িবচার কিমশন
জািতগত ন�ায়িবচােরর জন� NYC উ�ু� মতামত েসশন
বৃহ�িতবার, ১৮ নেভ�র, ২০২১, িবেকল ৫:০০ টায়
উ�ু� মতামত েসশেনর িব�ি�
িনউইয়ক� িস�ট জািতগত ন�ায়িবচার কিমশন জািতগত সাম� অজ�েনর জন� NYC সনেদ কাঠােমাগত
পিরবত�ন িনেয় ভাচ��য়ািল, জুম (Zoom)-এ এক�ট উ�ু� মতামত েসশেনর আেয়াজন করেব।
জনসাধারেণর জন� বৃহ�িতবার, ১৮ নেভ�র, ২০২১ , িবেকল ৫:০০ টায় �েবশ�ার উ�ু� করা হেব।
মতামত েসশন�ট ভাচ��য়ািল, জুম (Zoom)-এ অনু��ত হেব:
বৃহ�িতবার, ১৮ নেভ�র
িবেকল ৫:০০ টা েথেক ৮:০০ টা পয�
�
মতামত �দােনর জন� এই িলংেক িগেয় অবশ�ই অ�ীম িনব�ন করেত হেব: bit.ly/nyc4rjvirtual
সাধারণ জনগণ িনে�া�ভােব দূর েথেক েসশন�ট েদখেত বা �নেত পারেবন:
•

YouTube-এ on.nyc.gov/racialjusticepublicinput িলংেক িগেয় সরাসির েদখেত পারেবন

•

েফােনর ডায়াল কের মতামত েসশন�ট িনে�া� তথ� ব�বহার কের �নেত পােরন:
o

ডায়াল ক�ন: +1 646 558 8656

o

ওেয়িবনার আইিড ন�র িদন: 839 2403 2801

এই সভা জনসাধারেণর জন� উ�ু� এবং কিমশেনর সদস�েদর সামেন জনসাধারণ সা��
েদওয়ার সুেযাগ পােব। েযেকােনা ব��� েকানও দল, সং�া বা �িত�ােনর পে� একক মেনানীত
�িতিনিধসহ িতন (৩) িমিনট পয�
� সা�� িদেত পােরন। পাঁচ�ট েবােরার েযেকােনা এক�ট েথেক
িনউইয়ক�বাসী সা�� িদেত পােরন। যারা এই �নািনেত কথা বলেত �া�র করেবন তােদর �েত�কেক
উপযু�ভােব সংকুলান করার জন� আমরা যথাসাধ� েচ�া করব, তেব যিদ সময় না থােক তেব ভাচ��য়ািল বা
ব���গতভােব কিমশেনর পরবত� উ�ু� মতামত েসশন�িলর এক�টেত সা�� েদওয়ার অন�ান� সুেযাগ
�দান করব।
সভা�ট পযেব�ণ
�
করার জন� আমার েকান সহায়তা �েয়াজন হেল কী হেব?
অনলাইেন আেমিরকান সাইন ল�া�ু েয়জ ভাষা�র পিরেষবা �দান করা হেব। অনু�হ কের ১৫ নেভ�র,
২০২১ সকাল ১০:০০ টার মেধ� কিমশনেক requests@charter.nyc.gov-এ ইেমল কের অথবা (718) 3542718 ন�ের কল কের এবং এক�ট ভেয়স েমল পা�ঠেয় ভাষা�র ও/বা অন�ান� অিভগম�তা সং�া�
অনুেরাধ�িল ক�ন। সম� অনুেরাধ যথাস�ব �হণ করা হেব।
NYC জািতগত ন�ায়িবচার কিমশন পিরিচিত
িনউইয়ক� িস�ট চাট� াের (New York City Charter) িস�ট �শাসেনর কাঠােমা এবং িস�টর িনবািচত
�
কমকত�
� া

ও এেজ���িলর মূল �মতা িববৃত রেয়েছ। 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
�
করেত পাের এবং েযেকােনা ��াবেক সংেশাধেনর জন� েভাটারেদর সামেন উপ�াপন
কের। জািতগত ন�ায়িবচার কিমশনেক অন�ান� ��ািবত নীিত ও কমসূ� িচ-গত 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 উে�খেযাগ� নীিতগত সং�ার�িলেক
ূ �� টর �পা�রকারী স�াবনােক কােজ লাগােব, যা জািতগত
সনা� করার জন� ইিতহােস এই মুহত
ন�ায়িবচার ও সাম�েক এিগেয় িনেব এবং সকল িনউইয়ক�বাসীর জন� কাঠােমাগত জািতবাদেক েভে�
েফলা �� করেব। এক�ট ন�ায�, ন�ায়স�ত ও প�পাতহীন িনউইয়ক� িস�ট গেড় েতালার লে�� সামেনর
পথ�টেক �প েদওয়ার জন�, কিমশন�ট এক�ট সমৃ�, কিমউিন�ট-স�ৃ�, এবং তথ�-িভি�ক িনেদ� শনা
��ত করেত েচ�া করেব। িনউইয়ক� িস�ট চাট� ােরর মাধ�েম েকান িবষয়�িলেক অনন�ভােব সমাধান করা
যায় তার ওপের মেনােযাগ েদওয়ার পাশাপািশ কিমশন ৈবষেম�র মূল কারণ�িল সমাধান করার লে�
ে�ট ও েফডারাল পযােয়
� কী কী পিরবত�ন করেত হেব, এবং েবসরকাির েকা�ািন�িলেক কী করেত হেব
েস সং�া� সুপািরশমালাও অ�ভ��
� করেত পাের।

