
               
 

 

NYC জাতিগি ন্যায়তিচার কতিশন্ 

প্রকাশয সভা  

িুধিার, 26 অক্টাির 2022 সকাল 10:00টা 

 

প্রকাশয সভার তিজ্ঞতি 

নিউ ইয়র্ক নিটি জাতিগি ন্যায়তিচার কতিশন্ (New York City Racial Justice Commission) 

বুধবার, 26 অক্টাবর, 2022, ির্াল 10 000 িায় এর্টি প্রর্াশ্য িভা আক্য়াজি র্রক্ব। কতিশন্ার 

এিং কিীরা তিন্টি জাতিগি ন্যায়তিচার িযালি প্রশ্ন তন্যয় আযলাচন্া করযিন্, যা তন্উ 

ইয়ককিাসীযের প্রশ্ন সম্পযকক তশতিি করার এিং ভ ািারযের উপতিতিযক উৎসাতিি করার 

অত প্রাযয় 8 ই ন্য ম্বযরর িযালযি প্রিীয়িান্ িযি। 

 

িভাটি নিম্ননলনিত বাস্তনবর্ টির্ািায় িশ্রীক্র আক্য়াজি র্রা হক্ব0  

 

City Hall Park 

িভার স্থাি: Jacob Wrey Mould Fountain 
43 Park Row 
New York, NY 10038 

 

িভাটি নিক্ের ইন্টারক্িি অযাক্েক্ি লাইভনিম র্রা হক্ব0  

 

• Zoom-এ নভনিও র্িফাক্রন্স0 https://us02web.zoom.us/j/87892081518 

• িায়াল র্রুি0 +1 646 558 8656 এবং ওক্য়নবিার ID নলিুি0 878 9208 1518 

• এিাক্ি লাইভনিম উপলব্ধ0 on.nyc.gov/racialjusticemeeting 

 

এই সভাটট জন্গক্ের জন্য উন্মুক্ত। জিগণ র্নমশ্ক্ির আক্লােিাগুনল পর্ কক্বক্ষণ র্রার 

িুক্র্াগ পাক্ব, তক্ব তার িামক্ি িাক্ষয নিক্ত পারক্ব িা।  

 

তিটটিংটট পর্ যক্িক্ষে করার জন্য আিার সহায়িা প্রক্য়াজন্ হক্ল কী হক্ি?  

আক্মনরর্াি িাইি লযাঙু্গক্য়জ-এ অিুবাক্ির পনরক্েবা দিওয়া হক্ব। জিিাধারণ 24 অক্টাবর, 

2022 তানরক্ি ির্াল 10000 িার মক্ধয র্নমশ্িক্র্ racialjustice@charter.nyc.gov এ ইক্মল র্ক্র 

বা  (11)) 354-191) িম্বক্র র্ল র্ক্র ভক্য়িক্মক্ল এর্টি দমক্িজ দরক্ি, অনতনরক্ত ভাোয় 

অিুবাক্ির পনরক্েবার অিুক্রাধ র্রক্ত পাক্রি এবং/অথবা অযাক্েনিনবনলটি িংক্রান্ত অিযািয 

http://on.nyc.gov/racialjusticemeeting


               
 

 

অিুক্রাধ র্রক্ত পাক্রি িম্ভাবয ভােচ কয়াল স্বাচ্ছন্দ্যনবধাক্ির মক্ধয অন্তভচ কক্ত হল লাইভ র্যাপশ্ি, 

অনিও বণ কিা  (র্নি প্রক্র্াজয হয়) এবং প্রক্বশ্িাধয ইক্লর্ট্রনির্ িরু্ক্মন্ট/PowerPoint। িমস্ত 

অিুক্রাধ িম্ভাবয িীমা পর্ কন্ত গ্রহণ র্রা হক্ব। 

 

জাতিগি ন্যায়তিচার কতিশন্ সম্পক্কয  

নিউ ইয়র্ক নিটি োিকাক্র  (New York City Charter) নিটি প্রশ্ািক্ির র্ািাক্মা এবং নিটির নিব কানেত 

র্ম কর্তকা ও এক্জন্সন্সগুনলর প্রধাি ক্ষমতাগুনল প্রিাি র্রা হয়। জানতগত িযায়নবোর র্নমশ্িক্র্ 

এর্টি োিকার িংক্শ্াধি র্নমশ্ক্ির র্তত কত্ব িহ ক্ষমতা প্রিাি র্রা হক্য়ক্ে, এটি এর্টি অস্থায়ী 

র্নমশ্ি র্া পুক্রা োিকারটি পর্ কাক্লােিা র্ক্র এবং এর িংক্শ্াধিীগুনল দভািারক্ির িামক্ি রাক্ি। 

জানতগত িযায়নবোর র্নমশ্িক্র্ অিযািয প্রস্তানবত িীনত ও র্ম কিূনেগত পনরবতকিগুনলও িুপানরশ্ 

র্রার জিয ক্ষমতা প্রিাি র্রা হক্য়ক্ে, দর্গুনল তার িংক্শ্াধক্ির প্রস্তাবগুনলক্ত অন্তভচ কক্ত িয়। 

এই র্াজটি প্রক্য়াজিীয়, র্ারণ পদ্ধনতগত বণ কবাি আমাক্ির বাস্তবতাক্র্ রূপ নিক্য়ক্ে এবং তা 

অবযাহত আক্ে। 

 

জানতগত িযায়নবোর র্নমশ্ি ইনতহাক্ির এই মুহকূ্তকর রূপান্তরমূলর্ িম্ভাবিাক্র্ র্রায়ত্ত র্ক্রক্ে 

এবং 2021 িাক্লর নিক্িম্বক্র, জানতগত িযায়নবোর এবং িমতাক্র্ এনগক্য় দিওয়ার উক্েক্শ্য এবং 

িমস্ত নিউ ইয়র্কবািীর জিয র্ািাক্মাগত বণ কবািক্র্ দভক্ে দফলার উক্েক্শ্য র্ািাক্মাগত 

পনরবতকি এবং গুরুত্বপূণ ক িীনত িংস্কারগুনলক্র্ অন্তভচ কক্ত র্ক্র বযালি বযবস্থা প্রস্তাব র্ক্রক্ে। 

এটিক্র্ এিি 2022 িাক্লর িক্ভম্বক্রর নিব কােক্ির আক্গ এই প্রস্তাবগুনল িম্পক্র্ক দভািারক্ির 

নশ্নক্ষত র্রার িানয়ত্ব দিওয়া হক্য়ক্ে।  

 

 


