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Pratt Institute, 144 West 14th Street, Room 213, New York, NY 10011 
 

জনসভার নবজ্ঞনি  

 

সিটির চার্ট ার সরসিশন কসিশন (Charter Revision Commission), বহৃস্পসিবার, 31শশ শি, 2018 একটি জনিিার 

আয় াজন করয়ব । কসিশন জনিাধারয়ের দ্বারা উত্থাসিি িলূ সবষ গুসল সচসিি করয়ব শেগুসলয়ক আরও শবশী অধয ন 

করা দরকার হয়ি িায়র। িিাটি Pratt Institute, 144 West 14th Street, Room 213, New York, NY 10011 -শি 

অনসুিি হয়ব। এই িিাটি জনিাধারয়ের জনয উন্মকু্ত। শেয়হিু এটি একটি িবটজনীন িিা, শকায়না জনশুনাসন ন , জনগয়ের 

কায়ে কসিশয়নর আয়লাচনা শশানার িুয়োগ থাকয়ব, সকন্তু শিখায়ন িাক্ষ্য শনও া হয়ব না। 

 

যনি আোর সভায় অংেগ্রহণ করতি সহায়িার প্রতয়াজন হয় িাহতে নক হতব? এই স্থানটি হুইলয়চ ার বা অনয 
হাাঁর্া-চলা করার েন্ত্র বযবহারকারী বযসক্তয়দর জনয প্রয়বশয়োগয।  ইনডাকশন লিু সিয়েি এবং ASL শদািাষী িাও া োয়ব। 

উিরন্তু, অসিি শনাটিশ সদয় , উিসস্থি জনিাধারে শদািাষীর অনয়ুরাধ জানায়ি িায়রন।   অনিুহ কয়র কসিশনয়ক 

request@charter.nyc.gov এ ইয়িল িাঠিয়  বা 212-386-5350 নম্বয়র শ ান কয়র শুক্রবার, 25 শশ শি, 2018 এর আয়গ, 

িন্ধ্যা 5 র্ার িয়ধয িাষা অনবুায়দর অনয়ুরাধ বা অসিসরক্ত প্রয়বশয়োগযিার অনয়ুরাধ করুন। 

 

এই িিার লাইি-সিি সিসডও nyc.gov/charter-শি িাও া োয়ব 

 

অনযানয প্রায়েঃ নজজ্ঞানসি প্রশ্নাবেী 
 

NYC চার্ট ার নরনভেন কনেেন নক? 

সনউই কট  সিটিরএকটি চার্ট ার আয়ে ো আিায়দর শহয়রর িরকায়রর গঠন, ক্ষ্িিা এবং দাস ত্বগুসলয়ক সনধটারে কয়র।  চার্ট ার 

সরসিশন কসিশয়নর কাজ হল শহয়রর চার্ট ার িেটায়লাচনা এবং এটি উন্নি করার উিা  আয়ে সকনা িা সবয়বচনা করা।  

  

কীভাতব চার্ট ার পনরবিট ন করা শযতি পাতর শসই সম্পতকট  আনে নক আোর ধারনাগুনে ভাগ কতর ননতি পানর? 

অবশযই! জনিাধারয়ের িিািি প্রসক্র াটির জনয গুরুত্বিূেট এবং আিরা আিনার কাে শথয়ক শুনয়ি চাই। চার্ট ার কীিায়ব 

উন্নি করা শেয়ি িায়র িা সনয়  প্রয়িযয়করই কসিশয়নর িায়থ ধারোগুসল িাগ করার িুয়োগ রয় য়ে। আিনার ধারোগুসল 

িাগ করার সবসিন্ন উিা  রয় য়ে: 

  

1. জলুাই, 2018 শি প্রসি বয়রায়ি কসিশন জন শুনাসনর আয় াজন করয়ে। আিসন শুনাসনয়ি অংশিহে করয়ি িায়রন 

এবং শিৌসখক এবং / অথবা সলসখি িাক্ষ্য সদয়ি িায়রন। 

mailto:requests@charter.nyc.gov
https://csmail.nyc.gov/owa/redir.aspx?C=RgTvl5TE6z1apDr7iL78uvPLqm1gDpB4mxaoGgj3lss4h7nwTLvVCA..&URL=http://www1.nyc.gov/site/charter/meetings/2018-public-meetings-hearings.page


2. িিক্ষ্ে িেটন্ত অয়িক্ষ্া করয়ি চান না?  আিসন আিনার িিািিগুসল comments@charter.nyc.gov অথবা 
অনলাইয়ন nyc.gov/charter এ শিশ করয়ি িায়রন। 

  

আোর নক বো উনচি? 

চার্ট ার সরসিশন কসিশন আিায়দর িরকায়রর িসরচালন এবং দক্ষ্িা সকিায়ব উন্নি করা শেয়ি িায়র িা শুনয়ি চা । 

আিরা সিটি সনবটাচনগুসলর উন্নসি িাধন করয়ি এবং জনিাধারেয়ক শিার্ শদ ার জনয এবং নাগসরক জীবয়ন অংশিহয়ের 

জনয এটিয়ক আয়রা িহজ কয়র িুলয়িও আিহী। আিরা আশা এই লক্ষ্যগুসল কীিায়ব িূরে করা শেয়ি িায়র শি িম্পয়কট  
আিনার সচন্তা-িাবনাগুসল এবং শিই িয়ে চার্ট ারয়ক উন্নি করয়ি আিনার আয়রা শকানও িাবনা থাকয়ল িা আিায়দর িায়থ  

িাগ করয়বন। 

  

নকভাতব আোর সাক্ষ্য বযবহার করা হতব? 

চার্ট ায়রর িম্ভাবয িসরবিট নগুসল সচসিি করার জনয কসিশন িাক্ষ্য ও িাবটজনীন িন্তবযগুসল িাবধায়ন িেটায়লাচনা করয়ব। 

িংয়শাধনীগুসল চূডান্তিায়ব নয়িম্বর 2018 শি জনিাধারয়ের শিার্দায়নর জনয বযালয়র্ রাখা হয়ি িায়র। 

 

ননউ ইয়কট  নসটি চার্ট ার িডুন এখায়ন: https://bit.ly/2bJbUKu 

 

কসিশনয়ক রু্ইর্য়র @NYCCharter অথবা শ িবয়ুক facebook.com/nyccharter  য়লা করুন। 
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