নতু ন সহয োগীযের জনয জোততগত নযোয়তিচোর কতিশন নিুনো পত্রিকো লেখনী

আপতন তক জোযনন এই নযেম্বযর িযোেযের উযটো তেযক জোততগত নযোয়তিচোর তনযয় ততনটে প্রশ্ন আযে? আিোযের
সেসযযের জোনো উতচৎ ল এনওয়োইতস জোততগত নযোয়তিচোর কতিশন তনউ ইয়কক শহর চোেক োর-আিোযের শহযরর সংতিধোযন
ততনটে পতরিতকন এযনযে। প্রততটে প্রস্তোি শহযরর সরকোযরর িুযক সিোনতো তনযয় আসোর েযযয করো। আিরো আপনোযক
এই পেযযপগুযেো জোনোযত চোই োযত আপতন নযেম্বযর শহযরর েতিষ্যৎ তনযয় তসদ্ধোন্ত তনযত পোযরন।
আপনোর িযোেযের উযটো তেযক ল প্রশ্নগুযেো লেখযিন:
• সরকারকক নিকদেনিত করার জিয মূল্যক াধ ন ৃনত যুক্ত করুি: এই প্রস্তোিনোটে সিস্ত তনউ ইয়ককিোসীর জনয
শহযরর আইযনর তেতির িযধয একটে "নযো য এিং নযোয়সঙ্গত শহর" এর একটে েৃটিেতঙ্গ িোনোযত সোহো য করযি
এিং শহযরর কিকতক
ক োযের তোযের সরকোরী কো সম্পোেযনর
ক
লযযি লসই িূেযযিোধগুতের দ্বোরো পতরচোতেত হযত
হযি। এটে অতীযতর যতত এিং তোযের প্রততকোযরর প্রযয়োজনীয়তো স্বীকোর করযি।
• জানতগত সমতা অনিস, পনরকল্পিা এ ং কনমিি প্রনতষ্ঠা করুি: এটে একটে লিয়রোে অতিস তততর করযি
ো অিশযই প্রততটে তসটে এযজত্রির সোযে জোততগত সিতো পতরকল্পনো তততর করযত এিং লেেো পতরিোযপর তিষ্যিযর
প্রততযিেন করযত হযি৷ এটে একটে স্বোধীন কতিশন গঠন করযি োযত এই প্রত্রিয়োয় সম্প্রেোযয়র েৃটিেতঙ্গ এিং
জিোিতেতহতো আনো োয়।
• জী কির প্রকৃত খরচ পনরমাপ: এর জনয তসটে সরকোরযক তনউ ইয়কক তসটেযত িোসস্থোন, খোেয, তশশু ত্ন,
পতরিহন এিং অনযোনয প্রযয়োজনীয় খরচ সহ আিোযের প্রযয়োজনীয় চোতহেো লিেোযনোর প্রকৃত খরচ ট্র্যোক এিং
তরযপোেক করযত হযি। জীিযনর প্রকৃত খরচ একটে নতু ন পতরিোপ হযি ো েোতরযযযর উপর নয়, তযি তনউ
ইয়ককিোসীযের ি োেোর
ক
সোযে িসিোস করযত এিং উন্নতত করযত কতেো খরচ হয় তোর উপর।
এই প্রেিিোযরর িযতো তনউ ইয়ককিোসীরো তোযের আইযন জোততগত নযোয়তিচোযরর উপর সরোসতর লেোে লেওয়োর সুয োগ পোযি
এিং লেযশ প্রেিিোযরর িযতো একটে চোেক োর কতিশন এই ধরযনর পতরিতকযনর প্রস্তোি কযরযে৷
আিরো এই গুরুত্বপূর্ পেযযপগুতে
ক
সম্পযকক সহকিী তনউ ইয়ককিোসীযের লশখোযত প্রততশ্রুততিদ্ধ। তেও জোততগত
ন্যায়বিচার কতিশন তিতেন্ন সম্প্রেোযয়র কোযে লপ ৌঁেোযনোর জনয তিতেন্ন েোষ্োয় তিযশষ্ প্রযচিো চোেোযে ল গুতে সোধোরর্ত
িযোেে িযিস্থোয় লেোে তেযত পোযর নো, আপতন আজই আপনোর প্রততযিশী, িন্ধুিোন্ধি এিং পতরিোরযক িযে সোহো য করযত
পোযরন োরো এই প্রশ্নগুতে সম্পযকক জোযনন নো৷
আিোযের শহযরর েতিষ্যৎ তনধোরর্
ক করোর যিতো আপনোর আযে। প্রোরতিক লেোেপ্রেোন 29লশ অযটোির শুরু হয় এিং
তনিোচযনর
ক
তেন 8লশ নযেম্বর। এই িযোেে প্রশ্নগুতে সম্পযকক আরও জোনযত, nyc.gov/racialjustice এ জোততগত ন্যায়বিচার
কতিশযনর ওযয়িসোইে লেখুন৷ আপতন অংশগ্রহর্ করযত আগ্রহী হযে ‘Take Action’ (পেযযপ তনন) পৃষ্ঠোয় োন।

