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পটভূমি 
2018-তে, মিমিগান তভাটাররা ভাগযকে মনকেকের হাকে তনন এবং প্রস্তাব 18-2 গ্রহণ েকর মরমিমিেটং প্রমিয়াকে প্রচন্ডভাকব 

স্থানান্তমরে েকরন।  মবধায়েরা োকের মনকেকের স্বাকথে সীিাকরখা টানার বেকে, নাগমরেরা সীিা টানকবন যা োকের স্বাথেকে উপস্থাপন 

েকর এবং োকের ঐমেহামসে, সাংসৃ্কমেে বা অথেননমেে দৃমিভমিকে সন্মান েকর।  

 
মিমিগাকনর ইমেহাকস প্রথিবার, মিমিগান স্বাধীন নাগমরে মরমিমিেটং েমিিন (MICRC) নযাযয এবং স্বাধীন িানমচত্র আঁোর েনয 

মরমিমিেটং প্রমিয়া চাোকব।  রােযটকে মরমিমিেটং েরার েনয MICRC-এর মিমিগান সংমবধান 1963-এর আটে কেে IV, 

তসেিন 6 এর অধীকন এেকচটয়া েেৃে ত্ব আকে।  

 

MICRC োরা? 

MICRC মিমিগান েংকগ্রসিনাে, হাউস, এবং তসকনকটর েনয তেোর সীিা টানার েনয োয়ী।  MICRC রাকেযর এেিাত্র সত্তা যা 

মিমিগান রাকেযর েনয মরমিমিেটং পমরেল্পনা আঁেকে এবং গ্রহণ েরকে অনুকিামেে।  

 
MICRC-এ রকয়কেন 9,000 এর তবমি আকবেনোরীর তথকে একোকিকোভাকব তবকে তনওয়া সিস্ত মিমিগান রাকেযর তথকে আসা 

13 েন নাগমরে।  োকের িকধয রকয়কে চার েন যারা তিকিাকিটে পাটে র সাকথ েমিে, পাঁচেন স্বাধীন যারা তোকনা প্রধান েকের সাকথ 

েমিে নন, এবং চারেন যারা মরপাবমেোন পাটে র সাকথ েমিে।  

 
উকবাধনী MICRC -এর সেসযরা হকেন: 

 
েমিিনার িগোস ক্লােে , অবসরপ্রাপ্ত অপাকরিন এবং উন্নয়ন বযবস্থাপে 

েমিিনার েুামনো োমর, অবসরপ্রাপ্ত মবকিষ পামেে যত্ন েিী েমিিনার এন্থমন ঈে, তিমিকেে োত্র 

েমিিনার তরান্ডা েযাকি, মরকয়ে একেট তরাোর েমিিনার মেকভন তেট, আংমিে-

অবসরপ্রাপ্ত আইনেীবী 

েমিিনার মরটমন তেকোি, উকেযাক্তা এবং ট্রিা প্রামিিনার এবং েমিিনার মসনমথয়া অরটন, েকেে োত্রী 

েমিিনার এি মস রথহনে, আমথেে তোঅপাকরটর 
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েমিিনার তরকবো তেকেো, আইনেীবী েমিিনার তেমনস ভযাকেট, অবসরপ্রাপ্ত বযাংোর 

েমিিনার এমরন ওয়াগনার, পমরবাকরর প্রকেৌিেী 

েমিিনার মরচািে  উইস, অবসরপ্রাপ্ত অকটা েিী ও হযামন্ডিযান েমিিনার িামেন রয়টাকসের, িাইকন মবকিষজ্ঞ 

 
উকবাধনী MICRC েিীর িকধয রকয়কেন মনবোহী পমরচােে সুয়ান হযািারমিথ, সাধারণ পরািিে োো েুমেয়াকন পযােুো, এবং 

তযাগাকযাগ এবং আউটমরচ মিকরির এিওয়ািে  উিস III. 

 
MICRC-এর সাংমবধামনে োময়ত্ব মে মে? 

তোকনা সীিাকরখা টানার আকগ, MICRC-তে অন্তে 10 ট প্রোিয শুনামন েরকে হকব।  মিমিগান সংমবধান অনুসাকর, এই প্রোিয 

শুনামনগুমের উকেিয হকব: 

1. েনগণকে মরমিমিেটং প্রমিয়ার সম্পকেে  োনাকনা।  

2. েমিিকনর উকেিয এবং োময়ত্ব সম্পকেে  োনাকনা।  

3. েনগকণর তথকে মিমিগান েংকগ্রসিনাে, হাউস, এবং তসকনট তেোর সম্ভাবয মরমিমিেটং পমরেল্পনার েনয েথয চাওয়া।  

 

মিমিগান সংমবধান মনমেে ি িানেন্ড এবং পদ্ধমের রূপকরখা মেকয়কে যা MICRC-তে অবিযই বযবহার েরকে হকব যখন তসট এেট 

মরমিমিেটং পমরেল্পনা উপস্থাপনা েকর এবং গ্রহণ েকর।  সাংমবধামনে িানেণ্ড অগ্রামধোরিি মহসাকব নীকচ োমেোভুক্ত েরা হকো: 

 

(a) জেলাগুরল মারকি ন যুক্তিাষ্ট্রেি সিংরিধান দ্বািা িাধযতামূলক সমান েনসিংখ্যাি হষ্ট্রি এিিং জ াষ্ট্রেি অরধকাি আইন 

এিিং অনযানয যুক্তিােীয় আইন জমষ্ট্রন চলষ্ট্রি।  

 

(b) জেলাগুরল জ ৌষ্ট্র ারলক াষ্ট্রি  সংেগ্ন হকে হকব।  বীপ এোোগুমে তয োউমির অংি োকের ভূমির সংেগ্ন হকে 

হকব।  

 

(c) জেলাগুরল িাষ্ট্রেযি রির ন্ন েনসিংখ্যা এিিং আষ্ট্রলাচয সম্প্রদাষ্ট্রয়ি প্ররতফলন কিষ্ট্রত হষ্ট্রি।  আকোচয সম্প্রোকয়র িকধয 

থােকব, মেন্তু সীমিে হকব না, েনসংখযা যা সাংসৃ্কমেে বা ঐমেহামসে চমরত্র বা অথেননমেে আগ্রহ তিয়ার েকর।  আকোচয সম্প্রোকয়র 

রােননমেে েে, পেিােী, বা রােননমেে প্রাথীর সাকথ সম্পেে  থােকব না।  
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(d) জেলাগুরল জকাষ্ট্রনা িােননরতক দষ্ট্রলি একট অসম সুরিধা জদষ্ট্রি না।  এেট রােননমেে েকের এেট অসি সুমবধা মনণেয় 

েরা হকব েেীয় নযাযযোর গ্রহণকযাগয পদ্ধমে বযবহার েকর।  

 

(e) জেলাগুরল একেন পদশালী রনিিারচত কমিকতি া িা একট প্রার্থীষ্ট্রক সাহাযয িা রিষ্ট্রিাধ কিষ্ট্রি না।  

 

(f) জেলাগুরল কাউরি, শহি এিিং োউনরশপ সীমাি রিষ্ট্রিচনা প্ররতফরলত কিষ্ট্রি।  

 

(g) জেলা যুরক্তসঙ্গত াষ্ট্রি কম্প্যাক্ট হষ্ট্রি।  

 

প্রকেযে ধরকণর তেোর েনয অন্তে এেট পমরেল্পনা তেরী েরার পকর, মবেীয় রাউকন্ডর প্রোিয শুনামন হকব।  MICRC-তে 

রােয েুকি েনগকণর তথকে মিমিগান েংকগ্রসিনাে, হাউস, এবং তসকনট তেোর মরমিমিেটং েরার মবষকয় প্রস্তামবে পমরেল্পনার 

মবষকয় িন্তবয চাইবার েনয অন্তে পাঁচট প্রোিয শুনামন েরকে হকব।  

 
সংমবধাকনর আরও প্রকয়ােন তয MICRC -তে তোকনা মরমিমিেটং পমরেল্পনার েনয তভাট েরার আকগ পমরেল্পনাগুমে প্রোি 

েরকে হকব এবং প্রস্তামবে পমরেল্পনা বা পমরেল্পনাগুমের উপর েনগকণর িন্তকবযর েনয েিপকে 45 মেন মেকে হকব।  এেট 

চূিান্ত মরমিমিেটং পমরেল্পনা গ্রহণ েরার েনয, MICRC -এর এেট সংখযাগমরষ্ঠ তভাট েরোর যার িকধয থােকব অন্তে দুট 

েকর েমিিনার যারা দুই প্রধান েকের সাকথ েমিে এবং দুই েমিিনার যারা তোকনা প্রধান েকের সাকথ েমিে নয়।  যমে এট েরা 

সম্ভব না হয়, চূিান্ত িানমচত্র গ্রহণ েরার েনয েমিিনকে সংমবধাকন প্রেত্ত পদ্ধমে অনুসরণ েরকে হকব।  

 

মিটং এবং প্রোিয শুনামন তোথায় হকব? 

MICRC বৃহস্পমেবার েকর সপ্তাকহ এেমেন তেখা েকর।  তোমবি- 19 অমেিারীর েনয,  এই মিটংগুমে ভাচুে য়ামে হকব। ইন-পারসন 

মিটং আবার চােু হকে, MICRC মিমিগান রােয েুকি মিটং েরকব।  অনুগ্রহ েকর www.michigan.gov/MICRC-তে 

যান মিটংকয়র স্থান এবং সিয় োনার েনয।  
 

প্রথি পযোকয়র প্রোিয শুনামনগুমে মনম্নমেমখে োমরখ এবং অবস্থাকনর েনয মবকেে 6:00 তে মনধোমরে হকয়কে।  বৃহস্পমেবাকরর প্রোিয 

শুনামন োিাও, MICRC োর সাপ্তামহে মিটংও েরকব (মবকেে 5:00 টায়) 
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মঙ্গলিাি িৃহস্পরতিাি 

আকিমরোন 1 ইকভি তসিার উইংস ইকভি তসিার 

েযােসন োোিােু 

তি 11 তি 13 

 

নেে ান মিমিগান ইউমনভামসেট ট্রিটপ মরকসাটে স 

িার্কে ইকট তগেিে  

তি 18 তি 20 

 
তগ্রট হে বাককাকয়ট & ইকভি তসিার েযাংমসং তসিার মিিেযান্ড

 েযাংমসং 

তি 25 তি 27 

 

িটে  তসিার ত ািে  েমিউমনট এন্ড 

মিি পার মিেং আটে স তসিার 

েুন 1 মিয়ারবনে 
েুন 3 

 

সাবাবোন োকেেিন তিাকেস তসিারপকয়ি িযামরয়ট 

তনামভ পমিয়াে 

েুন 8 েুন 10 

 

তিট্রকয়ট তিট্রকয়ট 
ট মভকেে তিাি অযাট ত কোমিপ চযাকপে টমস  তেন্দ্র েুন 

15 েুন 17 

 

তপাটে  হানে ওয়াকরন 

ব্লু ওয়াটার েনকভনিন তসিার MRCC বাককাকয়ট তসিার 

েুন 22 েুন 24 

 
িুকস্কগণ গ্রযান্ড তরমপিস 

ভযানিাইে িটে কগে েনকভনিন তসিার তিভস তেস েুন 29

 েুোই 1 

 
মবেীয় ে ার প্রোিয শুনামন তিট্রকয়ট, মিি, তগেিে , গ্রযান্ড তরমপিস, েযাংমসং, িার্কে ইকট, তনামভ এবং ওয়াকরকন হয় নকভম্বর বা 

মিকসম্বকর  
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হকব।  েয়া েকর মনমেে ি োমরখ এবং সিকয়র েনয অকপোয় থার্কন।  

েয়া েকর িকন রাখুন এই োমরখ এবং/অথবা অবস্থানগুমে পমরবেে ন সাকপে।  MICRC েকবর িকধয োে তিষ েরকব 

আিা েরা তযকে পাকর? 

সংমবধাকন সিয়সীিা তেওয়া হকয়কে পয়ো নকভম্বর।  মেন্তু, 
2020 এর আেিশুিামরর েকথযর তেমরকে প্রোকির েনয, এই সিকয় এট োনা তনই তয MICRC েকব োর মরমিমিেটং োে 

সিাপ্ত েরকে পারকব।  ত িাকরে আইকনর অধীকন আেিশুিামরর েথয রােযকের োকে পয়ো এমপ্রকের িকধয মেকে হকব, মেন্তু িামেে ন 

যুক্তরাকি তসনসাস বুযকরার অনুসাকর এট  30 তি তসকেম্বর প্রোি হওয়ার েথা রকয়কে।  

 
সংমবধান বকে তয MICRC-তে প্রস্তামবে মরমিমিেটং পমরেল্পনাগুমেকে প্রোি েরকে হকব এবং েনগকণর িন্তকবযর েনয 

েিপকে 45 মেন মেকে হকব।  বেে িান পয়ো নকভম্বর সিয়সীিার মহসাকব, এট হওয়ার েথা 17 তসকেম্বর বা োর আকগ।  45 

মেকনর িকধয MICRC মবেীয় পযোকয়র প্রোিয শুনামন েরকব।  এটা মহসাব েকর তয আেিশুিামরর েথয 30 তি তসকেম্বকরর আকগ 

প্রোি হকব না, 45 মেকনর েনগকণর িন্তকবযর সিয় 17 ই তসকেম্বর শুরু েরা এবং পয়ো নকভম্বকর তিষ েরা অসম্ভব হকব।  

 
মবেমম্বে আেিশুিামরর েকথযর েনয হওয়া সিকয়র সিসযাকে সািোকনার েনয, সম্প্রমে MICRC মিমিগান সুমপ্রি তোকটে র োকে োর 

গুরুত্বপূণে োে সিাপ্ত েরার সিয়সীিা পমরবেে কনর আমেে  োনবার েনয তভাট েকরকে।  আরও েকথযর েনয অকপো েরুন।  

 

আমি তেন মরমিমিেটংকয়র েনয মচমন্তে হকবা? 

খাঁট প্রমেমনমধত্ব গণেকের েনয, েয়া েকর মনকচর মেনট োরণ মবকবচনা েরুন তয তেন আপমন মরমিমিেটংকয়র েনয মচমন্তে 

হকবন।  

1. মবধায়েরা োকের েেগে সুমবধা বোয় রাখার েনয োকের সীিাকরখা টানার বেকে, MICRC নাগমরেকের োকের স্বাথে 

সবকচকয় তবমি প্রমেমনমধত্ব েকর তসই রেি সীিাকরখা টানার েনয িোিে তেবার েিো তেয়।  

2. নেুন মরমিমিেটং প্রমিয়া মনমিে েকর তয রােযকোিা েনগকণর অংিগ্রহকণর সুকযাকগর সাকথ মরমিমিেটং এেট প্রোিয 

এবং স্বচ্ছ ভাকব হয়।  
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3. আকোচয সম্প্রোকয়র আওয়াে থােকব েেগে সুমবধার েনয তগমরিান্ডামরং এবং এোো ভাগ েকর তনওয়া রুখকে, যা এই 

সব সম্প্রোকয়র েমে েকর।  

 
আমি মেভাকব MICRC-এর সাকথ েমিে হকবা? 

• ওকয়বসাইট: www.michigan.gov/MICRC 

• সািামেে িাধযি চযাকনে: ত সবুে, টুইটার, বা ইনোগ্রাি 

• মিটংগুমেকে সরাসমর বা তরেিে  েরা অবস্থায় ইউটউকব তেখুন।  

• ইকিইে: Redistricting@michigan.gov 

• মচঠি মেখুন: MICRC/মপও বক্স 30318/েযাংমসং, এিআই 48909 

• িন্তবয: প্রোিয িন্তবয েরুন বৃহস্পমেবার MICRC-এর সাপ্তামহে মিটংকয় এবং আসন্ন প্রোিয শুনামনকে।  

• ত ারাি: টাউন হে ত ারাকি তযাগ মেন।  

 
সংস্থারা MICRC-তে সাহাযয েরার েনয মে েরকে পাকর? সংস্থার মনম্নমেমখেভাকব MICRC-তে 

সাহাযয েরকে পাকর: 

 

1. আপনার সেসযকেরকে মিমিগাকনর নেুন মরমিমিেটং প্রমিয়া সম্পকেে  আরও োনার েনয তর ার েরুন এই ওকয়বসাইকট, 

www.michigan.gov/MICRC. 
 

2. মিমিগান রােয েুকি MICRC-এর মিটং এবং/অথবা প্রোিয শুনামনকে তযাগ মেন/তেখুন এবং তপ্রাকিাট 

েরুন।  

 
3. MICRC-তে মিমিগান েংকগ্রসিনাে, তসকনট, এবং হাউস তেোর েনয প্রোিয িন্তবয এবং/অথবা প্রস্তামবে মরমিমিেটং 

িযাপ েিা মেন।  

 
4. আঞ্চমেে সম্প্রোকয়র সংস্থাগুমের সাকথ মরমিমিেটং প্রমিয়ার সম্পকেে  েথয তেবার েনয এেট টাউন হে ত ারাকি েমিে হন 

এবং তহাে েরুন।  

 
মরমিমিেটং সম্পকেে  আরও োনার েনয অথবা সাইন আপ েরা এবং এোটে  পাবার েনয, অনুগ্রহ েকর যান 

www.michigan.gov/MICRC.-তে।  
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