
A BETTER WAY FORWARD: অন্টারিওি 3-বছি মেয়টাদী বর্ণবটাদ-
রবরিটাধী ম�ৌশলগত পরি�ল্পনটাি লক্ষ্য হরলটা সি�টারিি 

নী রতেটালটা, রসদ্টান্তসেূহ ও �ে্ণ সূ রিগুরলটা রত রবদষ্যেটান পদ্রতগত 
বর্ণবটাদ রনরয় �টাজ �িটা যটা রত প্ররতষ্য র�ই তটারদি অননষ্য 
সম্টাবনটা র� ফুটিরয় তুলরত এবং সেটারজ পুরিটা পু রিভটা রব অংশগ্রহর 
�িরত পটারি।

�ৃষ্টাঙ্গ-রবরিটাধী বর্ণবটাদ, আরদবটাসী-রবরিটাধী বর্ণবটাদ, ইসলটােভীরত ও 
বর্ণরবরবেরেি রশ�টাি অনষ্যটানষ্য সম্প্রদটারয়ি অরভজ্ঞতটালব্ধ বর্ণবটাদ সহ - 
পদ্রতগত বর্ণবটাদ আেটারদি দদনরদিন জীবরন এবং আেিটা গুরুত্বপূর্ণ 
পরিরেবটা মপরত মসযব প্ররতষ্টারনি উপি রনভ্ণ ি �রি থটার� মসসব প্ররতষ্টারন 
গভীিভটারব মপ্রটারথত। এটি সুরবধটারভটাগী ও সুরবধটাবরচিতরদি েধষ্য�টাি 
বষ্যবধটানর� আরিটা বটারিরয় মদয়। এটটা গ্রহররযটাগষ্য নয়, এবং আেটারদি 
�টাজ�রে্ণি ধটািটা বদলটারত হরব এবং প্রটাগ্রসি জটারতগত সেতটায় উন্ীত 
হওয়টাি পরথ বটাধটা দিূ �িরত হরব। 

অন্টারিওি 3-বছি 
মেয়টাদী বর্ণবটাদ-
রবরিটাধী ম�ৌশলগত 
পরি�ল্পনটা

FORWARD
A BETTER WAY

/  বর্ণগত অসংকলিত তথ্য সংগ্রহের 
কর্ণকাঠাহরা ও লিহ ্্ণ লিকা 
জটারতসত্তটা রভরতি� তথষ্য সংগ্রহর� শরতিশটালী ও 

েটানসম্মত �িটা হরব, সি�টাি ও প্ররতষ্টানসেহূ 

�তৃ্ণ � অসং�রলত ডটাটটা রবরলেের ও জনসেরক্ 

প্র�টাশ �িটা হরব। 

 
/  বর্ণবটাদ-রবরিটাধী প্রভটাব 
েলূষ্যটায়রনি �ে্ণ�টাঠটারেটা
রবরভন্ আরদবটাসী ও জটারতরবরবেরেি রশ�টাি 

গ্রুপগুরলটা সি�টাি ও প্ররতষ্টানগুরলটাি �ে্ণসূরি ও 

নীরতেটালটা বেটািটা র�ভটারব প্রভটারবত হরত পটারি 

তটা পিীক্টা �িটাি বেটািটা অসরিতনতটাজরনত 

পক্পটাতগুরলটা সম্পর�্ণ  স্ব-প্রররটারদত হরয় পূব্ণটানেুটান 

ও দিূ �িটা হরব। 

নীরতেটালটা, 
গরবেরটা ও 
েলূষ্যটায়ন

মট�সহতটা ও 
জবটাবরদরহতটা

গররশক্টা ও 
সরিতনতটা

�রেউরনটি 
সহরযটারগতটা 

/  বর্ণবা্ লবহরাধী আইি  প্ররয়ি 
প্রস্টারবত আইরনি েটাধষ্যরে সি�টারিি িলেটান 

বর্ণবটাদ-রবরিটাধী অঙ্গী�টাির� সহটায়তটা �িটা হরব, যটা 

অনরুেটারদত হরল প্ররতষ্টানগুরলটার� জটারতরবরবেে সম্পর�্ণ ত 

ডটাটটা সংগ্ররহি েটানদণ্ড এবং এ�টি বর্ণবটাদ-রবরিটাধী 

প্রভটাব েলূষ্যটায়রনি �ে্ণ�টাঠটারেটা বষ্যবহটারি বটাধষ্য �িটারত 

সি�টাির� ক্েতটা প্রদটান �িরব। প্রস্টারবত আইনটি 

বর্ণবটাদ-রবরিটাধী উরদষ্যটাগগুরলটার� নবটায়নরযটাগষ্য বহু-

বটারে্ণ� ম�ৌশলগত পরি�ল্পনটাি েটাধষ্যরে পরিেটাপরযটাগষ্য 

লক্ষ্য, জনসেরক্ প্ররতরবদন প্র�টাশ ও সম্প্রদটারয়ি সটারথ 

আরলটািনটাি উপটায়ও প্রদটান �িরব।  

/  অগ্রগলত সম্পহক্ণ  জিসরহষে 
প্রলতহব্ি প্রকাি 
A Better Way Forward-এ িলেটান ফলটাফল 
মদখটারনটা হরব এবং লব্ধ জ্ঞটান মশয়টাি �িটা হরব।

/  িষে্যরখুী গরলিষো ও সহেতিতা 
উন্নয়ি 
�ৃষ্টাঙ্গ-রবরবেে, আরদবটাসী-রবরবেে, ইহুদীরবরবেে, 

ইসলটােভীরত এবং রশখসহ রবরভন্ জটারতরগটাষ্ীি 

রবরুরদ্ রবরভন্ ধিরনি বর্ণবটাদ সম্পর�্ণ  জনগররি 

মবটাধগেষ্যতটার� শটাররত �িটা হরব।

এই �টারজি অংশ রহরসরব ইসলটােভীরতি �টাির 

ও প্রভটাব আরিটা ভটারলটাভটারব বঝুরত �রেউরনটি 

প্ররতষ্টানগুরলটার� সমৃ্পতি �িটা হরব, রশক্টাথথীরদি 

জনষ্য গররশক্টা উন্য়ন �িটা হরব এবং 

ইসলটােভীরত রবেয়� প্ররতরবরদত ঘটনটাগুরলটাি 

সংগ্রহ ও প্র�টাশনটাগুরলটা খরতরয় মদখটা হরব।

/  রন্তীর বর্ণবা্-লবহরাধী পরারি্ণ 
গ্রুপ
পরি�ল্পনটা বটাস্টাবয়রন সটাহটাযষ্য �িরত �রেউরনটি 

অংশীদটাি ও বষ্যবসটারয়� প্ররতরনরধরদি সটারথ 

িলেটান সংলটাপর� ত্বিটারবিত �িটাি জনষ্য বর্ণ-

রবরবেে ও রবেয়রভরতি� রবরশেজ্ঞ এবং বটাস্ব 

অরভজ্ঞতটার� সমৃ্পতি �িটা হরব।

/  বর্ণবা্-লবহরাধী সহমেিি
সি�টারিি বর্ণবটাদ-রবরিটাধী হটারতয়টাি, ম�ৌশল 

ও �ে্ণ�টাঠটারেটা রনরয় জ্ঞটান রবরনেয় ও েলূষ্যটায়ন 

�িরত গরবে�, �রেউরনটি অংশীদটাি, রবরশেজ্ঞ 

ও নীরত রনধ্ণটাি�রদির� এ�ররিত �িটা হরব৷

A  B E T T E R  W A Y  F O R W A R D : অন্টারিওি 3-বছি মেয়টাদী বর্ণবটাদ-রবরিটাধী 
ম�ৌশলগত পরি�ল্পনটাটি অন্টারিওি বর্ণবটাদ-রবরিটাধী পরিদপ্তি �তৃ্ণ � 
পরিিটা রলত হরব।
আরিটা তরথষ্যি জনষ্য মদখুন: 
ontario.ca/antiracism

বর্ণবটাদ সটােরগ্র�ভটারব মেটা�টারবলটা �িটা জরুরি, 

তরব সব মক্ররি এ�ই পদ্রত �টাজ �িরব নটা৷ 

তটাই, রনরদ্ণষ্ট সম্প্রদটায়গুরলটা মযসব অসটােঞ্জসষ্যপূর্ণ 

দবেরেষ্যি রশ�টাি হয় মসগুরলটা মেটা�টারবলটা �িটা 

অপরিহটায্ণ।

/  কৃষ্াঙ্গ-লবহরাধী বর্ণবাহ্র 
ককৌিি
সংরলেষ্ট েন্ত্ররটালরয়ি উরদষ্যটাগসেরূহি সটারথ সটােঞ্জসষ্য 

মিরখ এবং জনসেরক্ প্ররতরবরদত পরিেটাপরযটাগষ্য লক্ষ্য 

রনধ্ণটািরপূব্ণ� রনরদ্ণষ্ট ম�টারনটা খটারত, মযেন: রশশু 

�লষ্যটার, রশক্টা ও নষ্যটায়রবিটাি, �ৃষ্টাঙ্গ-রবরিটাধী বর্ণবটাদ 

মেটা�টারবলটা �িটা হরব।

/  আল্বাসীহকল্রিক বর্ণবা্-
লবহরাধী ককৌিি
সেরঝটাতটাি প্ররত সি�টারিি অঙ্গী�টাি প্রদশ্ণনপূব্ণ�, 

আরদবটাসী মলটা�জন মযসব পদ্রতগত বর্ণবটারদি রশ�টাি 

হয় মসগুরলটা মেটা�টারবলটাি জনষ্য আরদবটাসী অংশীদটািরদি 

সহরযটারগতটায় গরি মতটালটা হরব৷

/  অন্ালরওর সরকালর পলরহেবায় 
(OPS) বর্ণবা্-লবহরাধী ককৌিি
পদ্রতগত বর্ণবটাদ সম্পর�্ণ  �েথীরদি সরিতনতটা ও 

সংরবদনশীলতটা বরৃদ্ �িটা হরব, এবং OPS-এ 

বর্ণবটারদি রবরুরদ্ লিটাই �িটাি জনষ্য সিঞ্জটাে, 

হটারতয়টাি ও লক্ষ্যবস্তু উন্য়ন ও বটাস্বটায়ন �িটা 

হরব৷

জনসংখষ্যটা-রভরতি� 
বর্ণবটাদ-রবরিটাধী 
উরদষ্যটাগসেহূ
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