
�মতা। সুিবধা। সুেযাগ।

সারসংে�প ���য়া
মাচ� ২০২১ সােল, আমােদর নগরীর নীিতমালা 
ও প�িত-���য়াসমূেহ কাঠােমাগত বণ �বাদ 
েমাকােবলায় িনউইয়ক� নগর জািতগত 
ন�ায়িবচার কিমশন গঠন করা হয়। বছর েশষ 
হওয়ার পূেব �ই, কিমশন নগেরর গঠনত� 
NYC সনেদ িক িক পিরবত�ন আনেত হেব তা 
��াব করেব। কাজ�টর উে�শ� িচি�ত করা, 
�ীকার করা, এবং িনমূ �ল করা

সনদ পিরবত�েনর মাধ�েম কাঠােমাগত বণ �বাদ। 
কিমশন িনউইয়ক� নগরীর কােলা, আিদবাসী, 
লািতন, ও এশীয়, প�ািসিফক �ীপবাসী, মধ��াচ� 
েথেক আসা, এবং িভ� রংেয়র সকল মানুেষর 
�মতা, সুেযাগ-সুিবধা �াি�র �িতব�কতা�েলা 
িচি�ত করেত NYC সনদ�ট যাচাই-বাছাই করেব 
এবং েসসব �িতব�কতা অপসারণ ও জািতগত 
ন�ায�তা �িত�ায় এক�� ব�ালট ��াবনা ত� েল 
ধরেব। িনউইয়েক�র অিধবাসীগণ েসসব ��াবনার 
উপর েভাট িদেব নেভ�র ২০২২ সােল পিরবত�ন 
হেয়েছ

আমােদর আপনার সহায়তা দরকার! নগেরর 
সং�া�েলা ও নীিতমালাসমূহ িকভােব আপনােক 
�মতাচচ�ােক েনিতবাচকভােব �ভািবত কেরেছ 
কিমশনেক েস�ট জানান ও সুেযাগ-সুিবধা। 
নগরীেক িকভােব জািতগতভােব আেরা 
ন�ায়স�ত করা যায় েস িবষেয় আপনার 
ধারণা�েলা েশয়ার ক�ন। 

আপনার মতামত ত� েল ধ�ন।

জািতগত ন�ায়িবচার �িত�ায় নগরীর 
সনেদ পিরবত�েন আমােদর �েচ�ায় 
েযাগ িদন।

মাচ� ২০২১

জািতগত ন�ায়িবচার কিমশন গঠন করা হেয়িছেলা 

জনু - েসে��র ২০২১

কিমউিন�ট ইনপুট

পাবিলক ইনপুট েসশন কিমউিন�ট

আলাপকিমউিন�ট েনতােদর 

�া�াৎকার

িভত্িত �পা�র প�ােনল িসিরজ

অনলাইন ইনপুট

েসে��র ২০২১

�াক �িতেবদন

•   আজ অবিদ সংগহৃীত ইনপুেটর সারসংে�পv

• NYC সনদ পিরমাজ�েনর �াথিমক ে��সমূহ

অে�াবর - নেভ�র ২০২১

�াক �িতেবদেনর উপর
 কিমউিন�টর মতামত

পাবিলক ম�ব� ও 
ইনপুট
কিমউিন�টর েনত্ৃে� জািতগত 
ন�ায়িবচার েরাডম�ােপর 
িডজাইন

কিমউিন�টর 
েনত্ৃে� আলাপ

আসা, এবং িভ� রংেয়র সকল মানুেষর কথা উে�খ 
করেবা। আমরা জািন েয �িত�ট গ্�পই ৈবিচ��পূণ � 
এবং জািতগত ৈবষম� িনেয় তােদর িভ�-িভ� 

*

িডেস�র ২০২১
NYC সনদ সংেশাধন 
ব�ালট ��াবনাসমূহ

জািতগত ন�ায়িবচােরর েরাডম�াপ

২০২২ ও পরবত� সমেয়

েভাটাররা িস�া� িনেব

• জািতগত িবষেয় িশ�া এবং �বত্ৃিত
   ন�ায়িবচার ব�ালট ��াব
• NYC সনেদ কাঠােমাগত বণ �বাদ িনমূ �েল ৮ 
  নেভ�র ২০২২ তািরেখর সাধারণ িনব �াচেনর 
  ব�ালেট ব�ালট ��াবনাসমূহ অ�ভ� �� থাকেব



�মতা। সুিবধা। সুেযাগ।
গভীের ে�ািথত জািতগত অসমতা �া��, বাস�ান, িশ�া, িবচার ব�ব�া, ও পিরেবশসহ 
িনউইয়ক�বাসীর জীবেনর সকল আি�কেক �ভািবত কের। কিমশন এমন এক�ট নগর 
েদখেত ত� লেত চায় েযখােন �েত�েকর �ণ, েমধা ও অবদানেক মূল�ায়ন করা ও �ীকৃিত 

েদওয়া হেব—এবং েযখােন জািতগত পিরচয় মানুেষর অথ �ৈনিতক, রাজৈনিতক ও 
সামা�জক সাফেল�র আর িনধ �ারক হেব না।

আমােদর সামেন নগরীর সনদ�ট �পা�র ও কাঠােমাগত বণ �বাদেক উপেড় েফলার 
সুেযাগ এেসেছ।

নগরীর েনতােদর ভূিমকা েথেক �� কের সং�া�েলা িকভােব কাজ করেত এবং নগরীর 
কেরর অথ � িকভােব খরচ হেব নগেরর সনদ সংেশাধন এসব িবষেয়ই িনউইয়েক�র 

অিধবাসীেদর ভিবষ�ৎ িনধ �ারণ করেব।
িনউইয়ক� নগর সনদ�ট হে�

আমােদর নগর িকভােব কাজ কের ও পিরচািলত হয় তার িভত্িত...

সনদ�ট েকন ���পূণ �

�িত�ান
কম �কত�া, সং�াসমূহ, ন

গরীর কম �কত�াব�ৃ

���য়া
আইন, �ানীয় িনব �াচন, গণ 

পয �ােলাচনা, �িতেবদন

�িতিনিধ�
িস�া��হণ, অংশ�হণ, জবাবিদিহতা

স�দ
অথ �, িবিনেয়াগ, চ� ��

...এবং আমােদর জীবন ও কম �ে�ে� এর সরাসির �ভাব রেয়েছ।
এসব ে�ে� জািতগত ন�ায�তা �িত�ায় আপনার ধারণা েশয়ার ক�ন।

অথ �ৈনিতক ন�ায�তা  জনিনরাপ�া ও েফৗজদাির 
িবচার

�া��, মানিসক �া�� ও 
কল�াণ

িশ�া ন�ায�তা

গহৃ ও ভূিমর ব�বহার অবকাঠােমা ও
ি�িত�াপকতা

নাগিরক �মতায়ন 
ও সং�ৃিত

নগর সং�াসমূহ, িসে�ম, ও/বা নীিতমালা 
িকভােব আপনার �িত কেরেছ অথবা �মতা 
বা সুেযােগ আপনার �েবশািধকারেক সীিমত 
কেরেছ? জািতগত ন�ায�তা �িত�ায় নগরেক 

িক পিরবত�ন করেত হেব?

আপনার মতামত ত� েল ধ�ন:
• সরাসির �া�াৎকার
• কিমউিন�টর েনতৃ�াধীন 
 েফাকাস গ্�প আেলাচনা
• প�ােনল আেলাচনা
• পাবিলক ইনপুট েসশন
• জিরপ
• অনলাইন


