
BENGALI 

DeKalb সু্কলগুললোর উইক অফ অযোকশন এর বিষয় ব্ল্যোক লোইভস ম্যোটোর 

আলম্বরকোয় কৃষ্ণোঙ্গলের অিেোন উেযোপলনর – লোইভ লোইভ ভোর্চ ুয়োল বসলপোজিয়োম্ 

ভোর্চ ুয়োল বসলপোজিয়োলম্র সম্কোলীন সসশনসমূ্হ: 

• প্রতি তিভাইসের জন্য একটি সেশন্ করুন্। 

• 11:00am েমসে সেশসন্ স াগ তিসি ব্লু িতিসক তিক করুন্ 

আতিকান্ আসমতরকান্রা আসমতরকাসি কী প্রভাব সেসলসে সেই েম্পসকে আিন্াসক েমৃ্পক্ত 

করসি এবং আসরা জান্সি আমরা আিন্ার জন্য িাইন্াতমক বক্তা এবং তবষেগুতল সবসে 

তন্সেতে। ভার্চ েোল তেসম্পাজজোম র্লাকালীন্ একটি তন্তিেষ্ট েমসে, আিন্াসক র্যাি তের্াসরর 

তলসে তিক করসি বলা হসব। 

সসশন 1:  গভীর বশকড়:  আবিকোন-আলম্বরকোন ইবিহোস ও ঐবিহয 

িক্তো:  Mawuli Davis 

আতিকান্ আসমতরকান্রা DeKalb কাউতির ও োরা তবসের েমৃজির সেসে অবিান্ সরসেসেন্।   

আজ আমরা স  সিসশ ও এলাকাে বেবাে করতে সেগুসলাসক এই রূি তিসি এবং েরকার, তশো, 

বযবো-বাতিজয এবং কতমউতন্টি েংস্থার উন্নতিসি আতিকান্ আসমতরকান্ সন্িৃসের অবিান্ 

েম্পসকে জান্সবন্। 

 

সসশন 2:  কৃষোঙ্গরো ও STE(A)M 

িক্তো:  Dr. Noreen Khan-Mayberry 

কৃষাঙ্গরা আমাসির তবেসক রূিিান্কারী STE(A)M সেসে গুরুেিূি ে অবিান্ সরসেসেন্ এবং 

আমাসির িাসির আরও সবতশ প্রসোজন্।  ন্যাশন্াল োসেন্স োউসেশসন্র োম্প্রতিক িতরেংেযান্ 

অনু্োসর, 2001 সেসক 2016 ি েন্ত তবজ্ঞাসন্ কৃষ্ণাঙ্গ স্নািক তিতির অনু্িাি প্রাে 9 শিাংসশ েমান্ তেল; 

ইজিতন্োতরংসে 5 শিাংশ সেসক সন্সম 4 শিাংশ হসেসে; এবং গতিসি এটি 7 শিাংশ সেসক 4 শিাংসশ 

সন্সম এসেসে। এই সেশসন্, তশোেীরা STE(A)M-এর তন্ম োিা, স্রষ্টা এবং উদ্ভাবক অসন্ক 

অন্ুসপ্ররিািােক কৃষ্ণাঙ্গসির োসে সিো করসব এবং িাসির েম্পসকে তশেসব। 

 

সসশন 3:  সহোয়িো সনয়ো খোরোপ জিবনস নয়।  কৃষ্ণোঙ্গ সম্প্রেোলয়র ম্লযয ম্োনবসক সুস্থিো 

িক্তো:  Dr. Nicole Prad Jennings 

 ুক্তরাসের জন্েংেযার 13.4% কৃষ্ণাঙ্গ বা আতিকান্-আসমতরকান্ তহোসব তর্তিি এবং িাসির 

মসযয 16% এর সবতশ মান্তেক অেুস্থিার কো জাতন্সেসে,  া প্রাে 7 তমতলেন্।  আসমতরকার 

মান্তেক স্বাসস্থযর োম্প্রতিক েমীো অন্ুোসর, োমতিক জন্েংেযার িচলন্াে হার কম হওো 

েসেও, 12-17 বের বেেী কৃষ্ণাঙ্গ এবং আতিকান্ আসমতরকান্  ুবকসির মসযয 2015 এবং 2018 

এর মসযয হিাশাজন্ক েমেযা 9 শিাংশ সেসক সবসে 10.3 শিাংশ হসেসে, 18-25 িরুি 

বেস্কসির মসযয 6.1 শিাংশ সেসক সবসে 9.4 শিাংশ এবং 26-49 বেসের মসযয 5.7 শিাংশ সেসক 

সবসে 6.3 শিাংশ হসেসে। 

 

সসশন 4:  কৃষ্ণোঙ্গ িোচ্চোলের গল্প 

https://www.nsf.gov/statistics/women/
https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf19304/digest/field-of-degree-minorities
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িক্তো:  Hootdini ও Mr. Cobb 

আতিকান্ আসমতরকান্রা অসন্ক বই তলসেসেন্,  া বহু বের যসর আমরা িসে আেতে। 

আমাসির অিযন্ত কাসের Hootdini এবং Mr. Cobb তবেযাি আতিকান্ আসমতরকান্ সলেকসির 

তশশুসির বইগুতল িুন্রাে বলসবন্। 

 

সসশন 5:  কৃষ্ণোঙ্গ সম্প্রেোলয়র সপে সম্িো 

িক্তো:  Royce Richardson 

জাতিগি েম্পসির বযবযান্ বন্ধ করার জন্য অসন্ক উন্নতি এবং প্রগতিশীল তর্ন্তার প্রসোজন্। 

ব্রুতকংে ইন্তিটিউসির মসি, মযযতবত্ত সেিাঙ্গ িতরবাসরর েম্পতত্তর মূলয মযযতবত্ত কৃষ্ণাঙ্গ 

িতরবাসরর িচলন্াে 10 গুি সবতশ।  তি কৃষ্ণাঙ্গ িতরবারগুতল  ুক্তরাসের জন্েংেযার িাসির 

অংসশর অন্ুিাসি জািীে েম্পসির একটি অংশ যারি কসর, িসব এটি $2.54 টিতলেসন্র প্রকৃি 

স াগেসলর িতরবসিে 12.68 টিতলেন্ িলাসরর িাতরবাতরক েম্পি হসব। সমাি জাতিগি েম্পসির 

বযবযান্, অিএব, $10.14 টিতলেন্। এই সেশসন্, আিতন্ কীভাসব আমরা জাতিগি েম্পসির 

বযবযান্ কমাসি িাতর সে েম্পসকে তবসশষজ্ঞসির কাে সেসক শুন্সবন্। 

 

সসশন 6:  িনগলের িনয, িনগলের দ্বোরো:  অসম্ বির্োর বিভোগীয় এিং আইবন িযিস্থোর 

িক্তো:  Kayla Kudratt 

 ুক্তরাসের তবর্ার বযবস্থাে জাতিগি ববষময রসেসে। িয সেসিজন্সং প্রসজসের োম্প্রতিক 

প্রতিসবিন্ অন্ুোসর, 2016 োসল,  ুক্তরাসে সিপ্তার হওো েমস্ত বযজক্তর মসযয 27% কৃষ্ণাঙ্গ 

আসমতরকান্ তেল- সমাি জন্েংেযার তিগুি। তকসশার সিপ্তাসরর 35% এর মসযয 15% কৃষ্ণাঙ্গ 

 ুবক। এই সেশসন্, আিতন্ অেম বযবস্থা েম্পসকে এবং কীভাসব আমরা র্ক্রটি ভাঙসি িাতর সে 

েম্পসকে জান্সবন্। 


