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--- পাবলিক শুনালনর ননাটিশ --- 
 

এত াদ্বারা আপনাতক জানাতনা হতে নে 

লিলশগান স্বাধীন নাগলরক লরলিলিকটিিং কলিশন  

বুধবার, 20 নশ অতটাবর, 2021 ন   

 

একটি পাবলিক শুনালন   

করতব  

দপুুর 1:00 - দপুুর 3:30, লবতকি 5:00 নেতক সন্ধ্যা 8:00 

টিলসএফ নসন্টার 

1 ওযালশিংিন বতিভািড, নিট্রতযি, এিআই 48226 

 
---- নপাস্ট করা হতযতে অতটাবর 19, 2021 ---- 

 

রমরিগান স্বাধীন নাগরিক রিরর্রিকট িং করমিন একট  পািরলক শুনারন কিল্লি   

20 শি অল্লটািি, 2021 শত দুপুি 1:00 - দুপুি 3:30, রিল্লকল 5:00 শেল্লক  ন্ধ্্া 8:00 পর্ ডন্ত ট র এফ 

শ ন্টাল্লি র্া অিরিত 1 ওযারিিং ন িল্ললভার্ড, শর্ট্রল্লয , এমআই 48226.  ট র এফ শ ন্টাল্লিি নীরত 

অনু াল্লি, শভতল্লি োকাি  ময  মস্তক্ষণ মাস্ক পল্লি োকল্লত হল্লি।  ি্ল্িিা র্ািা শমল্লন চলল্লেন না 

তাল্লদি রিল্ডিং শেল্লে চল্লল শর্ল্লত িলা হল্লত পাল্লি।  

 

ি্ল্িল্লদি উৎ াহ শদওযা হয (রকন্তু িাধ্তামূলক নয) আল্লগ শেল্লক শুনারনল্লত আ াি কো 

আিএ রভরপ কিল্লত রনল্লচি রলিংল্লক রগল্লয 

https://www.research.net/r/F7VVLRN। 

 

দিূিতী িা ভাচচ ডযাল উপরিরত এিিং অিংিগ্রহণ রিকল্পও উপলব্ধ িল্লযল্লে। দিূিতী রমট িংল্লয অিংিগ্রহল্লণি 

জন্ শিল্জল্লিিন উপলব্ধ আল্লে:  

https://us06web.zoom.us/j/87824493840?pwd=bTg0eTZQK3NXK3FkKzFhT29nYi9JZz09  

 

পা ল্লকার্: 1234 

অেিা শ রলল্লফান: 

    র্াযাল: 

            মারকডন 215 861 0692 মারকডন শ াল 

            মারকডন 888 251 2909 মারকডন শ াল-রি 

 ল্লেলন শকার্: 818211 

 

লিটিিংতযর সরাসলর সম্প্রচার পাওযা োতব: https://bit.ly/3ic3XRqন ।  

 

শুনালনর এতজন্ডার একটি কলপ Michigan.gov/MICRC-ন  পাওযা োতব।  

http://www.michigan.gov/sos
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.research.net%2Fr%2FF7VVLRN&data=04%7C01%7CRasheedM%40michigan.gov%7C06b5789ff0ec4b59db7808d98e71a212%7Cd5fb7087377742ad966a892ef47225d1%7C0%7C0%7C637697440956433927%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aGUXNlZwxQ94HAZjjW2O%2FpIcfjlOurkNMxmqmO0xN2Y%3D&reserved=0
https://us06web.zoom.us/j/87824493840?pwd=bTg0eTZQK3NXK3FkKzFhT29nYi9JZz09
https://bit.ly/3ic3XRq
http://www.michigan.gov/MICRC
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জনগতের িন্ততবয অিংশগ্রহে 

 

জনগতের কলিশনতক সতবাধন করার অলধকার রতযতে এবিং কলিশন জনগতের িন্তবযতক 

স্বাগ  জানায।  জনগণ শ ট  রতনভাল্লি কিল্লত পাল্লিন: (1) রলরিত মন্তি্ র্া রমট িংল্লযি িাযী প্রকাি্ 

নরেল্লত প্রল্লিি কিাল্লনা হল্লি; (2) রমট িং িাল্লন করমিনল্লক  িা রি িলল্লত পাল্লিন; এিিং (3) দুিি ডতীভাল্লি 

করমিনল্লক  িা রি িলল্লত পাল্লিন।  প্রল্লত্ক উপাল্লযি আিও রনল্লদডি রনল্লচ তারলকাভচি কিা িইল্ললা। 

 

(1) করমিল্লনি প্ররত রলরিত প্রকাি্ মন্তি্ করমিল্লনি পািরলক কল্লমন্ট শপা ডাল্ললি মাধ্ল্লমও 

জমা কিা শর্ল্লত পাল্লি, শর্ট  িল্লযল্লে www.Michigan-Mapping.org শত।   

 

(2) রমট িংল্লযি িাল্লন  িা রি করমিল্লনি  াল্লে কো িলাি অনুল্লিাধ ফািড কাম, ফািড  াভডর্ 

রভরিল্লত রনধ ডািণ কিা হল্লি।  দিজা এিিং ইন-পাি ডন প্রকাি্ মন্তল্লি্ি  াইন আপ রমট িং শুরু 

হিাি এক ঘন্টা আল্লগ শিালা হল্লি।  ইন-পাশ ডন প্রকাশয িন্ততবযর সাইন আপ শুনালনর লদন 

সন্ধ্যা 7:00 িায বন্ধ্ হতয োতব।  

 

দিূিতী িান শেল্লক কো িলাি অনুল্লিাধ জমা কিা শর্ল্লত পাল্লি  াইন আপ ফল্লম ডি মাধ্ল্লম 

শর্ট  িল্লযল্লে https://www.research.net/r/F7VVLRN শত। দিূিতী িান শেল্লক করমিল্লনি  াল্লে 

কো িলাি জন্ ইচ্ছচক ি্ল্িল্লদি ফািড-কাম, ফািড  াভডর্ রভরিল্লত কো িলাি জন্ অনুল্লিাধ 

কিা হল্লি ( াইন-আপ ফল্লম ডি রভরিল্লত)। এই ি্ল্িিা ওল্লযরিনাল্লি রকভাল্লি লগ-অন কিল্লত 

হল্লি তাি তে্  াইন-আপ ফল্লম ড প্রদি ইল্লমইল্লল পাওযা আিা কিল্লত পাল্লিন।  দরূব ী 

পাবলিক িন্তযতবর জনয সাইন আপ শুনালনর লদন দপুুর 3:00 সিয বন্ধ্ হতয োতব।  

  

প্ররতট  ি্ল্ি র্ািা  িা রি িা দিূিতীভাল্লি প্রকাি্ মন্তি্ কিল্লত চান, করমিল্লনি  াল্লে কো িলাি 

জন্ নব্বই (90) শ ল্লকন্ড পর্ ডন্ত  ময পাল্লিন।  উপিন্তু, করমিন দ্বািা প্রস্তুত ি ো পরিকল্পনা, শদিাি 

এিিং মন্তি্ কিাি জন্, উপলব্ধ োকল্লি https://www.michigan.gov/micrc শত।  

 
 

অযাকতসলসলবলিটি 

রমট ঙল্লয কার্ ডকি অিংিগ্রহল্লণি জন্ শলাজর্ ক্াপিন এিিং এএ এল পরিল্লেিা শদওযা হল্লি।  আিরি, স্প্্ারনি এিিং 

িািংলা অনুিাদ পরিল্লেিাি শফান কিাি তে্ রনল্লচ শদওযা িইল্ললা।  ি্ল্িিা র্াল্লদি অন্ান্ অনুিাদ পরিল্লেিাি প্রল্লযাজন 

িা র্াল্লদি অক্ষমতাি জন্ অন্ান্ রনরদডষ্ট  ুরিধা প্রল্লযাজন তাল্লদি ReinhardtS@Michigan.govশত শমইল কিা িা  ািা 

শিইনহাল্লর্ডি  াল্লে (517) 285-0043-শত শর্াগাল্লর্াগ কিা প্রল্লযাজন।  

 

- এই রমট ল্লঙি কার্ ডকি অিংিগ্রহল্লণি জন্ বািংিা অনুবাদ পলরতেবা  শদওযা হল্লি।  িািংলা অনুিাল্লদি জন্ 

র্াযাল-ইন তে্ রনল্লচ শদওযা িইল্ললা।  

এই  ভায অিংি শনওযাি  

জন্ িািংলা অনুিাদ 

পরিল্লেিা  িিিাহ কিা  

জন্ শফান নম্বি নীল্লচ 

তারলকাভচি কিা হল্লযল্লে। 

http://www.michigan.gov/sos
http://www.michigan-mapping.org/
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.research.net%2Fr%2FF7VVLRN&data=04%7C01%7CRasheedM%40michigan.gov%7C06b5789ff0ec4b59db7808d98e71a212%7Cd5fb7087377742ad966a892ef47225d1%7C0%7C0%7C637697440956433927%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aGUXNlZwxQ94HAZjjW2O%2FpIcfjlOurkNMxmqmO0xN2Y%3D&reserved=0
mailto:ReinhardtS@Michigan.gov
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িািংলা ভাো র্াযাল-ইন নম্বি 

+1 248-509-0316  

শফান  ল্লেলন আইরর্: 974 107 364# 

 

লিলিযা অনুসন্ধ্ান 

রমরর্যাি  দ ্িা র্াল্লদি প্রশ্ন িল্লযল্লে, তাল্লদি এর্ওযার্ড উর্  III, করমিল্লনি করমউরনল্লকিন এিিং আউ রিচ 

রর্ল্লিটল্লিি  াল্লে WoodsE3@Michigan.gov িা (517) 331-6309 শত শর্াগাল্লর্াগ কিা উরচত।  

 

 

 

http://www.michigan.gov/sos
mailto:WoodsE3@Michigan.gov

