NYC জাতিগি ন্যায় তিচার কতিশন্
জাতিগি ন্যায় তিচার পািতিক ইন্পুট অতিবিশবন্র জন্য NYC
িৃহস্পতিিার, ৯ সেবেম্বর, ২০২১, তিবকি
৫:০০ টায়
পািতিক ইন্পুট অতিবিশবন্র তিজ্ঞতি
নিউইয়র্ক নিটি জানিগি িযায়নিচার র্নিশি জানিগি িািয অজকনির জিয NYC িিনে র্াঠানিাগি
পনরিিকি নিনয় ডাউনটাউন ম্যানহাটনন একটট পািনির্ ইিপুি অনিনিশনির আনয়াজি র্রনি।
জিিািারনের জিয বৃহস্পতিবার, ৯ সেনেম্বর, ২০২১ তবনকল ৫:০০ িায় প্রনিশদ্বার উন্মুক্ত র্রা হনি।
ইিপুি অনিনিশিটি িশরীনর অিুটিি হনি:
বৃহস্পতিবার, ৯ সেনেম্বর
তবনকল ৫:০০ টা সেনক ৮:০০ টা পর্ন্ত
য

(৫:০০ টায় োইন-আপ শুরু হনব, অতিনবশন টিক তবনকল ৫:৩০ টায় শুরু হনব)

ঠিকান্া:
Hamilton-Madison House
50 Madison St
NY, NY, 10038

*ম্ূল প্রনবশদ্বানর র্যাম্প রনয়নে
আপনি এই নিিংনর্ অনিি উপনিনির জিয নিিন্ধি র্রনি পানরি: bit.ly/RacialJustice-InputSession।
নিিন্ধি আিশযর্ িয় , িনি এটি যনেষ্ট পনরিানে শারীনরর্ েূরত্ব প্রোনি িহায়িা র্নর।
অনুগ্রহ কনর ম্নন রাখনবন সর্ প্রনবনশর পনর, েভায় উপতিি েকলনক অবশযই একটট িাপম্াত্রা পরীক্ষা
করানি হনব এবং একটট স্বািয পরীক্ষাও করানি হনি পানর। নিিনর িিস্ত অিংশিহের্ারীনর্ শারীনরর্
েূরত্ব পািি র্রনি হনি এিিং েুই িছনরর বিনশ িয়নির যারা উপনিি হনি, যনে িারা িাস্ক পরনি িক্ষি হয়,
িানের টির্াোনির অিিা নিনিনশনে
ক
িাস্ক পরনিহনি।
শারীনরর্ েূরত্ব িজায় রাখার জিয, িিার্ক্ষটির িারে ক্ষিিা ৭৭ জননর িনিয িীিািদ্ধ রাখা হনয়নছ।
প্রনয়াজনি আনরা ২০ জি বিানর্র িিংিাি র্রার িি এর্টি ওিারনলা-রুিও পাওয়া যানি।

অন্ুগ্রহ কবর সশরীবর উপতিি হবিন্ ন্া যতি:
•

আপনি গি ১০ নেনির িনিয COVID-19 এর বর্ািও উপিগ ক বিাি র্নরি (১০০.০ নিনি
ফানরিহাইি িা িার বিনশ জ্বর, িিু ি র্ানশ, স্বাে িা গন্ধ িা পাওয়া , িা শ্বাির্ষ্ট োর্া)।

•

আপিার গি ১০ নেনির িনিয COVID-19 িরা পড়নল।

•

গি ১০ নেনির িনিয আপনি এিি র্ানরার ঘনিি িিংস্পনশ ক (২৪ ঘণ্টা িিনয় র্িপনক্ষ ১০
নিনিনির জিয ৬ ফুনির র্াছার্ানছ) এনিনছনিি যার COVID-19 নছি এিিং CDC নিনেক শিা
অিুযায়ী আপিার নিিৃ িিানি (বর্ায়ানরনিি) োর্া প্রনয়াজি (গি ৩ িানির িনিয আপিার

COVID-19 হয়নি, এিিং আপনি পুনরাপুনর টির্া-প্রাপ্ত িি)

সািারণ জন্গণ অতিবিশন্ঠট িূরিিী-ভাবি দিখবি িা শুন্বি পাবরন্:
•

on.nyc.gov/racialjusticepublicinput বি িাইি-নিনির িািযনি

•

নিননাক্ত িািযনি ইিপুি অনিনিশিটি শুিনি বফানি িায়াি র্রুি:
o

ইংবরজজ
▪

অতিওকন্ফাবরন্স: +1 646 558 8656

▪

ওবয়তিন্ারআই.তি: 835 1151 7718

নিউইয়র্ক নিটি চািক ানর (New York City Charter) নিটি প্রশািনির র্াঠানিা এিিং নিটির নিিানচি
ক
র্ির্িক
ক া
ও এনজন্সিগুনির িূি ক্ষিিা নিিৃি রনয়নছ। জানিগি িযায়নিচার র্নিশিনর্ এর্টি চািক ার িিংনশািি
র্নিশনির র্িৃত্ব
ক িহ ক্ষিিা প্রোি র্রা হনয়নছ। এটি এর্টি অিায়ী র্নিশি যা পুনরা চািক ারটি
পযানিাচিা
ক
র্রনি পানর এিিং বযনর্ানিা প্রস্তািনর্ িিংনশািনির জিয বিািারনের িািনি উপিাপি
র্নর। জানিগি িযায়নিচার র্নিশিনর্ অিযািয প্রস্তানিি িীনি ও র্িিূক নচ-গি পনরিিকিগুনি ও িুপানরশ
র্রার জিয ক্ষিিা প্রোি র্রা হনয়নছ, বযগুনি িার িিংনশািনির প্রস্তািগুনিনি অন্তিুক্ত
ক িয়।
তিশন্ তিিৃতি : এর্টি চািক ার িিংনশািি র্নিশনির (Charter Revision Commission) আইনি র্িৃত্ব
ক িহ
ক্ষিিাপ্রাপ্ত জানিগি িযায়নিচার র্নিশি র্াঠানিাগি পনরিিকি ও উনেখনযাগয িীনিগিিিংস্কারগুনিনর্
ূ টক ির রূপান্তরর্ারী িম্ভািিানর্ র্ানজ িাগানি, যা জানিগি
িিাক্ত র্রার জিয ইনিহানি এই িুহি
িযায়নিচার ও িািযনর্ এনগনয় নিনি এিিং ির্ি নিউইয়র্কিািীর জিয র্াঠানিাগি জানিিােনর্ বিনে
বফিা শুরু র্রনি। এর্টি িযাযয, িযায়িেি ও পক্ষপািশূিয নিউইয়র্ক নিটি গনে বিািার িনক্ষয িািনির
পেটিনর্ রূপ বেওয়ার জিয, র্নিশিটি এর্টি র্নঠার, র্নিউনিটি-অিনহি, এিিং বিিা-চানিি নিনেক শিা
প্রস্তুি র্রনি বচষ্টা র্রনি। নিউইয়র্ক নিটি চািক ানরর িািযনি বর্াি নিেয়গুনিনর্ অিিযিানি উনেশ র্রা
যায় িার ও পনর িনিানযাগ বেওয়ার পাশাপানশ র্নিশিটি অিানিযর িূি র্ারেগুনিনর্ উনেশ র্রার
জিয বেি ও বফিারাি স্তনরর পনরিিকিগুনিরও পনর, এিিং এিিনর্ বিিরর্ানর বর্াম্পানিগুনিনর্ যা
র্রনি হনি িারও পনর িুপানরশিািা ও অন্তিুক্ত
ক র্রনি পানর।
এই সভা জন্সািারবণর জন্য উন্মুক্ত এিং কতিশবন্র সিসযবির সািবন্ জন্সািারণ সাক্ষ্য
দিওয়ার সুবযাগ পাবি। বযনর্ানিা িযন্সক্ত বর্ািও েি, িিংিা িা প্রনিিানির পনক্ষ এর্র্ িনিািীি
প্রনিনিনিিহ নিি (৩) নিনিি পযন্ত
ক িাক্ষয নেনি পানরি। পাাঁচটি বিানরার বযনর্ানিা এর্টি বেনর্
নিউইয়র্কিািী িাক্ষয নেনি পানরি। যারা এই শুিানিনি র্ো িিনি স্বাক্ষর র্রনিি িানের প্রনিযর্নর্
উপযুক্তিানি িিংর্ুিাি র্রার জিয আিরা যোিািয বচষ্টা র্রি, িনি যনে িিয় িা োনর্ িনি িাচুকয়ানি িা
িযন্সক্তগিিানি র্নিশনির পরিিী পািনির্ ইিপুি অনিনিশিগুনির এর্টিনি িাক্ষয বেওয়ার অিযািয
িুনযাগ প্রোি র্রি।

সভাঠট পযবিক্ষ্ণ
য
করার জন্য আিার দকান্ সহায়িা প্রবয়াজন্ হবি কী হবি?
আনিনরর্াি িাইি িযােু নয়জ, কযান্টতনজ, ম্যান্ডাতরন ও এিিং স্পযানিশ িাোয় অি-িাইি িাোন্তর
পনরনেিা প্রোি র্রা হনি। অিুিহ র্নর ৬ সেনেম্বর, ২০২১ েকাল ১০:০০ টার িনিয র্নিশিনর্
requests@charter.nyc.gov-এ ইনিি র্নর অেিা (718) 354-2718 িম্বনর র্ি র্নর এিিং এর্টি
িনয়িনিি পাটঠনয় িাোন্তর ও/িা অিযািয অনিগিযিা িিংক্রান্ত অিুনরািগুনি র্রুি। িিস্ত অিুনরাি
যোিম্ভি িহে র্রা হনি।

