রিরিরিকটিং পু নঃরনর্ধ ািণ
সু ষ্ট নির্বাচনির জিয
একটি
িতুি আরম্ভ

প্ররি 10 বছরি, ইউএস জিগণিা র্ু যনরার জিসংখ্যা গণিার পনর, তার কংনেসিাল, সসনিট
এর্ং হাউস স াটিং সজলা নির্বারণ করার জিয নিনিগানির িতু ি গনি টািা হয়। এই সজলাগুনল
নিণবয় কনর সকাি অঞ্চল এর্ং সকাি স াটারনের সগাষ্ঠী নির্বানচত কিবকতব ানের দ্বারা প্রনতনিনর্ত্ব
করা হয়।

নিনিগাি স্বার্ীি িাগনরক নরনিনিকটিং কনিিি
নিনিগাি স্বার্ীি িাগনরক নরনিনিকটিং কনিিি (MICRC) নিনিগাি সংনর্র্ানির সাতটি
সেণীর্দ্ধ িািেি র্যর্হার কনর স াটার সীিািা পুিঃনির্বারণ করার জিয োয়র্দ্ধ। জিসার্ারনণর
সংন ানগর িার্যনি, এই কনিিি প্রাপ্ত প্রনতটি িন্তর্য, পরািিব এর্ং নচত্রণ নহসানর্ রানখ্ি এর্ং
নিনিগানির িািুষনের ইচ্ছা আরও সঠিক ানর্ প্রকাি করার জিয িািনচত্র ততরী করনত সসগুনল
র্যর্হার করনর্ি।

সকি পুিঃনির্বারণ?
ঐনতহানসক ানর্, রাজিীনতনর্েরা স াটিং সীিা টািনতি, প্রায়িই অিযা য রাজনিনতক
সুনর্র্া লান র জিয সগনরিযািািব (জাল) করা িািনচত্র র্যর্হার করার অন ন ানগ
অন ুক্ত নিনলি। সগনরিযািানরং নক? সগনরিযািানরং হনলা একটি রাজনিনতক েনলর
নর্পনে আনরকটি রাজনিনতক েনলর সুনর্র্ার জিয নির্বাচি সীিািা কারচুনপ করা।
স াটাররা 2018 সত তানের অনর্কার সেরত সির্ার নসদ্ধান্ত সিয় এর্ং MICRC সক
স াটিং লাইি পু িঃনির্বারণ করনত সাহা য কনর া তানের স্বার্ব এর্ং তানের সম্প্রোয়নক
আরও ানলা ানর্ প্রনতনিনর্ত্ব কনর।

কানের অংিেহণ করা উনচত?
নিনিগাি স াটারনের, ারা িযা য প্রনতনিনর্ত্ব আিা কনরি এর্ং প্রাপয হি, জিয সসরা নসদ্ধান্ত
নিনত MICRC-সক সাহা য করর্ার জিয সকল িাগনরকনের দৃনষ্ট নি চাওয়া এর্ং প্রনয়াজি
হয়।
কনিউনিটি অে ইন্টানরস্টনেরনক (COI) এই প্রনিয়ায় অংি নিনত উৎসাহ সেওয়া হয়। এরা
সসই সগাষ্ঠী ারা তানের এর্ং তানের স াটিং এলাকার নিনেব ষ্ট তর্নিষ্টয সিয়ার কনর।
COI সাংস্কৃনতক র্া ঐনতহানসক চনরত্র, র্া অর্বনিনতক স্বার্ব সিয়ার কনর।

নক ানর্ অংিেহণ করনর্ি?
নিনিগাি অনর্র্াসীরা নিনেব ষ্ট সজলার জিয তানের ইনতহাস, নচন্তা এর্ং পনরকল্পিা MICRC-সক জানিনয় নরনিনিকটিং প্রনিয়ায় িূলযর্াি ইিপুট
নেনত পানরি। নক ানর্:

■ #আসুির্লুিনিটিংনয় র্া প্রকািয শুিানিনত।
■ সাইি আপ করুি এর্ং আপিার িন্তর্য দুরর্তী ানর্ একটি নিটিংনয় র্া প্রকািয শুিানিনত জািাি
www.Michigan.gov/MICRC.-সত

■ নলনখ্ত র্ক্তর্য র্া প্রস্তানর্ত িািনচত্র জিা নেি
www.Michigan.gov/MICRC.-সত

■ নলনখ্ত র্ক্তর্য র্া প্রস্তানর্ত িািনচত্র পাঠাি: MICRC, PO Box 30318, Lansing MI 48909-সত।
নিনিগাি নরনিনিকটিং সম্পনকব আরও জািু ি

■ আপিার সগাষ্ঠী র্া আপিার সম্প্রোনয়র জিয একটি উপস্থাপিার অিু নরার্ করুি
MICRC - আউটনরচ (Michigan.gov)

■ াি www.Michigan.gov/MICRC
■ সোি করুি (833) YOU-DRAW [833.968.3729]
■ সািানজক িার্যনি MICRC-সক অিু সরণ করুি। আিানের সপাস্টগুনলনক লাইক এর্ং সিয়ার করুি।
◆

https://www.facebook.com/RedistrictingMI

◆

https://twitter.com/RedistrictingMI

◆

https://www.instagram.com/RedistrictingMI

◆

https://bit.ly/3hBsldQ

