
  

 
   
 

NYC জািতগত ন�ায়িবচার কিমশন 
��স ্পাবিলক ইনপুট অিধেবশন 
বৃহ�িতবার, ১৯ আগ�, ২০২১, িবেকল ৫:০০ 
টায় 
 
পাবিলক ইনপুট অিধেবশেনর িব�ি� 
িনউইয়ক� িস�ট জািতগত ন�ায়িবচার কিমশন জািতগত সাম� অজ�েনর জন� NYC সনেদ কাঠােমাগত 
পিরবত�ন িনেয় ��স-্এ এক�ট পাবিলক ইনপুট অিধেবশেনর আেয়াজন করেব। জনসাধারেণর জন� 
বৃহ�িতবার, ১৯ আগ�, ২০২১, িবেকল ৫:০০ টায় �েবশ�ার উ�ু� করা হেব। 
 
ইনপুট অিধেবশন�ট সশরীের অনু��ত হেব: 

বৃহ�িতবার, ১৯ আগ�  
িবেকল ৫:০০ টা েথেক ৮:০০ টা পয �� 
(৫:০০ টায় সাইন-আপ �� হেব, অিধেবশন �ঠক িবেকল ৫:৩০ টায় �� হেব) 
 
�ঠকানা: 
The Bronx Museum of the Arts 
1040 Grand Concourse 
Bronx, NY 10456 
*মূল �েবশ�াের র �া� রেয়েছ 

 

আপিন এই িলংেক অি�ম উপি�িতর জন� িনব�ন করেত পােরন: bit.ly/Bronx-RacialJustice-Input। 
িনব�ন আবশ�ক নয় , তেব এ�ট যেথ� পিরমােণ শারীিরক দূর� �দােন সহায়তা কের। 

অনু�হ কের মেন রাখেবন েয �েবেশর পের, সভায় উপি�ত সকলেক অবশ�ই এক�ট তাপমা�া পরী�া 
করােত হেব এবং এক�ট �া�� পরী�াও করােত হেত পাের। িভতের সম� অংশ�হণকারীেক শারীিরক দরূ� 
পালন করেত হেব এবং দুই বছেরর েবিশ বয়েসর যারা উপি�ত হেব, যিদ তারা মা� পরেত স�ম হয়, তােদর 
�টকাদােনর অব�া িনিব �েশেষ মা� পরেত হেব। 

শারীিরক দরূ� বজায় রাখার জন�, সভাক��টর ধারণ �মতা ১০০ জেনর মেধ� সীমাব� রাখা হেয়েছ। 
�েয়াজেন আেরা ৩০ জন েলােকর সং�ান করার মত এক�ট ওভারে�া-�মও পাওয়া যােব। 

 

অনু�হ কের সশরীের উপি� ত হেবন না যিদ:  

● আপিন গত ১০ িদেনর মেধ� COVID-19 এর েকানও উপসগ � েবাধ কেরন (১০০.০ িডি� ফােরনহাইট 
বা তার েবিশ �র, নত�ন কািশ, �াদ বা গ� না পাওয়া , বা �াসক� থাকা)।  

● আপনার গত ১০ িদেনর মেধ� COVID-19 ধরা পড়েলে◌।  

● গত ১০ িদেনর মেধ� আপিন এমন কােরার ঘিন� সং�েশ � (২৪ ঘ�া সমেয়ে◌ কমপে� ১০ 
িমিনেটর জন� ৬ ফুেটর কাছাকািছ) এেসিছেলন যার COVID-19 িছল এবং CDC িনেদ�শনা অনুযায়ী 
আপনার িনভৃতবােস (েকায়ােরি�ন) থাকা �েয়াজন (গত ৩ মােসর মেধ� আপনার COVID-19 
হয়িন, এবং আপিন পেুরাপুির �টকা-�া� নন) 

 

https://airtable.com/shr4hA1aQ786S4r27


  

 
   
 

সাধারণ জনগণ অিধেবশন�ট দরূবত�-ভােব েদখেত বা �নেত পােরন: 
● on.nyc.gov/racialjusticepublicinput েত লাইভ-ি�েমর মাধ�েম 
● িনে�া� মাধ�েম ইনপুট অিধেবশন�ট �নেত েফােন ডায়াল ক�ন: 

o ইংেরিজ 
▪ অিডও কনফাের�:  +1 646-558-8656 
▪ ওেয়িবনার আইিড: 894 8675 4591 
▪ পাসেকাড: 654070 

o �য্ািনশ 
▪ অিডও কনফাের�:  +1 646 558 8656 
▪ ওেয়িবনার আইিড: 833 6402 7721 

o  
 
িনউইয়ক� িস�ট চাট�াের (New York City Charter) িস�ট �শাসেনর কাঠােমা এবং িস�টর িনব �ািচত কম �কত�া 
ও এেজ���িলর মূল �মতাি◌ ি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 পয �ােলাচনা 
করেত পাের এবং েযেকােনা ��াবেক সংেশাধেনর জন� েভাটারেদর সামেন উপ�াপন কের। জািতগত 
ন�ায়িবচার কিমশনেক অন�ান� ��ািবত নীিত ও কম �সূিচ-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 
সনা� করার জন� ইিতহােস এই মহুতূ��টর �পা�রকারী স�াবনােক কােজ লাগােব, যা জািতগত 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�পাতশূন� িনউইয়ক� ি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। িনউইয়ক� িস�ট চাট�ােরর মাধ�েম েকান িবষয়�িলেক অনন�ভােব উে�শ করা যায় তার 
ওপের মেনােযাগ েদওয়ার পাশাপািশ 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 সপুািরশমালাও অ�ভ� �� করেত পাের। 

 
এই সভা জনসাধারেণর জন� উ�ু� এবং কিমশেনর সদস�েদর সামেন জনসাধারণ সা�� েদওয়ার 
সেুযাগ পােব। েযেকােনা ব��� েকানও দল, সং�া বা �িত�ােনর পে� একক মেনানীত �িতিনিধসহ িতন 
(৩) িমিনট পয �� সা�� িদেত পােরন। ��স-এর জন� পাবিলক ইনপুট অিধেবশন িহসােব িনধ �ািরত হওয়ার 
পের, পাচঁ�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� পাবিলক ইনপুট 
অিধেবশন�িলর এক�টেত সা�� েদওয়ার অন�ান� সেুযাগ �দান করব।  
 

 
সভা�ট পয �েব�ণ করার জন� আমার েকান সহায়তা �েয়াজন হেল কী হেব? 
আেমিরকান সাইন ল�া�ুেয়জ এবং ��ািনশ ভাষায় অন-সাইট ভাষা�র পিরেষবা �দান করা হেব। অনু�হ 
কের ১৬ আগ�, ২০২১ সকাল ১০:০০ টার মেধ� কিমশনেক requests@charter.nyc.gov এ ইেমল কের 

about:blank


  

 
   
 

অথবা (718) 354-2718 ন�ের কল কের এবং এক�ট ভেয়সেমল পা�ঠেয় ভাষা�র ও/বা অন�ান� অিভগম�তা 
সং�া� অনুেরাধ�িল ক�ন। সম� অনুেরাধ যথাস�ব �হণ করা হেব। 
 


