NYC জািতগত ন'ায়িবচার কিমশন
/কাশ' সভা
ম2লবার, 11 অে6াবর 2022 সকাল 11:00টা
/কাশ' সভার িব8ি9
িনউ ইয়ক' িস) জািতগত ন.ায়িবচার কিমশন (New York City Racial Justice Commission) ম4লবার, 11
অে8াবর, 2022, সকাল 11:00 টায় এক) ;কাশ. সভা আেয়াজন করেব। কিমশনার এবং কম?রা িতন) জািতগত ন.ায়িবচার ব.ালট
;@ Aঘাষণা করেবন এবং তা বণ'না করেবন যা িনউইয়ক' িস)র িনব'াচকমFলীেক িশিHত করার উেIশ. িনেয় 8ই নেভJেরর ব.ালেট
উেঠ আসেব।
সভা) িনLিলিখত বাNিবক Oকানায় সশরীের আেয়াজন করা হেব:
City Hall
Oকানা: City Hall, New York, NY 10007
সভার Qান: City Hall ARপস
সভা) িনেচর ইTারেনট অ.ােUেস লাইভিVম করা হেব:
•
•
•

Zoom-এ িভিডও কনফােরZ: https://zoom.us/webinar/
ডায়াল ক[ন: 1-646-931-3860 এবং ওেয়িবনার ID িলখু ন: 81991528797
এখােন লাইভিVম উপল]: on.nyc.gov/racialjusticemeeting

এই সভা< জনগেণর জন' উ?ু A। জনগণ কিমশেনর আেলাচনা^িল পয'েবHণ করার সু েযাগ পােব, তেব তার সামেন সাH. িদেত
পারেব না।

িম<ং< পযE েবFণ করার জন' আমার সহায়তা /েয়াজন হেল কী হেব?
আেমিরকান সাইন ল.া4ু েয়জ-এ অনু বােদর পিরেষবা Aদওয়া হেব। জনসাধারণ 9 অে8াবর, 2022 তািরেখ সকাল 10:00 টার মেধ.
কিমশনেক racialjustice@charter.nyc.gov এ ইেমল কের বা (718) 354-1918 নJের কল কের ভেয়সেমেল এক)
Aমেসজ Aরেখ, অিতিরa ভাষায় অনু বােদর পিরেষবার অনু েরাধ করেত পােরন এবং/অথবা অ.ােcিসিবিল) সংdাe অন.ান. অনু েরাধ
করেত পােরন সfাব. ভাচ'ু য়াল gাhi.িবধােনর মেধ. অeভু'a হল লাইভ ক.াপশন, অিডও বণ'না (যিদ ;েযাজ. হয়) এবং ;েবশসাধ.
ইেলকjিনক ডkেমT/PowerPoint। সমN অনু েরাধ সfাব. সীমা পয'e lহণ করা হেব।

জািতগত ন'ায়িবচার কিমশন সJেকE

িনউ ইয়ক' িস) চাট'াের (New York City Charter) িস) ;শাসেনর কাঠােমা এবং িস)র িনব'ািচত কম'কত' া ও এেজিZ^িলর
;ধান Hমতা^িল ;দান করা হয়। জািতগত ন.ায়িবচার কিমশনেক এক) চাট'ার সংেশাধন কিমশেনর কতৃ'n সহ Hমতা ;দান করা
হেয়েছ, এ) এক) অQায়ী কিমশন যা পু েরা চাট'ার) পয'ােলাচনা কের এবং এর সংেশাধনী^িল Aভাটারেদর সামেন রােখ। জািতগত
ন.ায়িবচার কিমশনেক অন.ান. ;Nািবত নীিত ও কম'সূিচগত পিরবত' ন^িলও সু পািরশ করার জন. Hমতা ;দান করা হেয়েছ, Aয^িল তার
সংেশাধেনর ;Nাব^িলেত অeভু'a নয়। এই কাজ) ;েয়াজনীয়, কারণ পqিতগত বণ'বাদ আমােদর বাNবতােক rপ িদেয়েছ এবং তা
অব.াহত আেছ।

জািতগত ন.ায়িবচার কিমশন ইিতহােসর এই মু হূেত' র rপাeরমূ লক সfাবনােক করায়s কেরেছ এবং 2021 সােলর িডেসJের, জািতগত
ন.ায়িবচার এবং সমতােক এিগেয় Aনওয়ার উেIেশ. এবং সমN িনউ ইয়ক' বাসীর জন. কাঠােমাগত বণ'বাদেক Aভেঙ Aফলার উেIেশ.
কাঠােমাগত পিরবত' ন এবং ^[nপূ ণ' নীিত সংuার^িলেক অeভু'a কের ব.ালট ব.বQা ;Nাব কেরেছ। এ)েক এখন 2022 সােলর
নেভJেরর িনব'াচেনর আেগ এই ;Nাব^িল সvেক' Aভাটারেদর িশিHত করার দািয়n Aদওয়া হেয়েছ।

