িরিডি

ক টং 201

পটভূ িম
িমিশগান াধীন নাগিরক িরিডি ক টং কিমশন (MICRC) 18ই অে াবর ি তীয় দফার কাশ
নািনর িববরণ ঘাষণা কের যা অে াবর শেষর িদেক হেব এবং যা িমিশগানডাসেদর রােজ র
নতন ফডােরল এবং রাজ িবধানসভার জলার ম ােপর ওপর িভি কের আগামী 10 বছেরর
জন রােজ র রাজৈনিতক সীমা আকার দান করেত এক ট ক র দয়।
এই পরবত পযােয়, MICRC রাজ জুেড় অ ত িতন ট কাশ
নািনর আেয়াজন করেত
িমিশগান সংিবধােনর ারা দায়ব যা জনগেণর থেক খসড়া
ািবত পিরক নার িবষেয়, যা
িমিশগান কংে সশনাল, হাউজ এবং সেনট জলার িরিডি ক টং করার জন িবেবচনা করা
হে , ম েব র অনুেরাধ করার জন ।
কােনা সীমা টানার আেগ, MICRC ক মানিচ আঁকার
য়ার থম পযায় িহসােব 2021 এ
অ ত 10 ট কাশ
নািন করেত হেব। ফল প, MICRC কােনা ম াপ তরী করার আেগ
ইনপুট জেড়া করেত 16 ট কাশ
নািন কেরেছ। সংগৃহীত পাবিলক ইনপুট ব বহার কের
MICRC ম াপ তরীর আেগ তার িস া িনেত ব বহার কেরেছ।
থম পযায় MICRC-এর ারা এক ট ভােটর মাধ েম 10 ট সহেযাগী ম াপ অনুেমাদন করেত
11 ই অে াবর চূ ড়া হয়। এছাড়াও MICRC 10 ট অিতির ম াপ পেয়েছ যা েত ক
কিমশনার জনগেণর পযােলাচনা এবং ম েব র জন সংিবধািনক িনয়মানুগ কাশ
নািনর
ি তীয় পযােয়র সময় জমা িদেয়িছেলন।
অে াবের, এই কাশ
নািন িল ম াপ তিরর সততা িন ত করেত এবং িমিশগান
কংে সশনাল, হাউজ এবং সেনট জলার িরিডি ক টং করার জন স াব পিরক নার জন
জনগেণর ম ব চাইবার জন
পূণ িছল।
অে

াবের কখন এবং কাথায় MICRC-এর

কাশ

নািন

িল হেব?

পাঁচ ট কাশ
নািন হেয়িছল:
 বুধবার, অে াবর 20, দুপুর 1 থেক স া 8:00, িবরিত দুপুর 3:30 থেক িবেকল
5:00
টিসফ স ার, 1 ওয়ািশংটন বােলভাড., ড েয়ট 48226
 বৃহ িতবার, অে াবর 21, দুপুর 1 থেক স া 8:00, িবরিত দুপুর 3:30 থেক
িবেকল 5:00
ল াংিসং স ার, 333 ই িমিশগান এিভিনউ, ল াংিসং 48933

বার, অে াবর 22, দুপুর 1 থেক স া 8:00, িবরিত দুপুর 3:30 থেক িবেকল
5:00
ডভস স, ি লেকস বল ম, 303 মনেরা এিভিনউ, এনডাবলু, া
রিপডস 49503
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সামবার, অে াবর 25, দুপুর 1 থেক স া 8:00, িবরিত দুপুর 3:30 থেক িবেকল
5:00
টপ িরসট, 3962 উইলিকনসন রাড, গলড 49735
ম লবার, অে াবর 26, দুপুর 1 থেক স া 8:00, িবরিত দুপুর 3:30 থেক িবেকল
5:00
ডট ফাইনা য়াল স ার, 3501 ল ািপর রাড, ি
48503

সব ক ট কাশ
নািন অনলাইেন ভাচয়ািল দখার জন উপল থাকেব MICRC-এর ইউ টউব
চ ােনেলর মাধ েম। িব ািরত িববরণ রেয়েছ michigan.gov/MICRC "িম টং না টশস &
ম ােটিরয়ালস" এর অধীেন।
িমিশগা

াসরা িকভােব MICRC-এর

ািবত খসড়া মানিচে

ম ব করেত পারেব?

িমিশগা াসরা কাশ
নািনেত অংশ নবার জন এবং ম ব করার জন কােনা অনু ােন
সাইন আপ করার জন আমি ত। ব ারা ফা -কাম, ফা -সাভড িভি েত ম ব করেত বলা
হেবন। েত ক কাশ
নািনেত, MICRC জনগেণর অংশ হণ বৃ করার জন
ােসবকেদর সােথ এক ট অনসাইট পাবিলক পাটাল
শন তরী কেরেছ এবং খসড়া
ািবত ম াপ দখেত সুিবধার জন মিনটর যাগ কেরেছ। এছাড়াও এ ট জনগেণর ম েব র
পাটােল বা ম ািপং পাটােল িমিশগান অিধবাসীেদর তােদর কাশ ম েব র সময় উপল তথ
দিখেয় রফাের করার জন যু গত সহায়তা দয়।
িমিশগা াসরা MICRC-এর সােথ যু
ভায়া:

হেয় তােদর ক

র শানােনা অব াহত রাখেত পারেবন

ম ব:
ািবত ম াপ িলেত ম ব দুই ভােব দওয়া যায় কিমশেনর অনলাইন
পাটােল এবং ম ািপং পাটােল michigan.gov/MICRC.
ফান: ব
ত।

রা আরও তেথ র জন

কাশ ম ব

ফান করেত পােরন 833-YOU-DRAW (833-968-3729)-

সাহােয র জন : ব
রা কাশ ম েব র িনব ন সাহােয র জন 2-1-1- ত কল করেত
পােরন। এই পিরেষবা 200 বিশ ভাষায় উপল রেয়েছ এবং ই ারেনট একেসস ছাড়া
মানুষেদর জন আদশ।
িলখুন: MICRC, িপও ব

30318, ল াংিসং, এমআই 48909

কাশ
নািনর শেষ িক হেব?
26 শ অে াবর শষ কাশ
নািনর পের, MICRC জনগেণর ম ব িল িবেবচনায় নেব
এবং দিনক দুপুর 1টায় িম টং কের তার ডিলবােরশন সময়কাল
করেব। বুধবার অে াবর
27, থম সশন হেব িমিশগান
ট ইউিনভািস ট ইউিনয়ন, 49 এেবাট রাড, ই ল াংিসং,
এমআই 48824 ত।
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এই িম টং িলর উে শ হেলা
ািবত িবধানসভা এবং কংে সশনাল জলার সীমার িনেয়
আরও আেলাচনা করা এবং েয়াজেন সম য় করা। এই িম টং িল চলার সময় MICRC
জনগেণর ম ব িনেত থাকেব। অনু হ কের www.michigan.gov/MICRC- ত যান িম টংেয়র
তািরখ, ান এবং সময় জানার জন ।
MICRC- ক কান সাত ট রা

ড িরিডি

ক টং মানদ

মেন চলেত হেব?

িমিশগান সংিবধান িনিদ মানদ এবং প িতর পেরখা িদেয়েছ যা MICRC- ক অবশ ই
ব বহার করেত হেব যখন স ট এক ট িরিডি ক টং পিরক না উপ াপনা কের এবং হণ
কের। সাংিবধািনক মানদ অ ািধকার ম িহসােব নীেচ তািলকাভ করা হেলা:
(এ) জলা িল মািকন যু রাে র সংিবধান ারা বাধ তামূলক সমান জনসংখ ার হেব
এবং ভােটর অিধকার আইন এবং অন ান যু রা য় আইন মেন চলেব।
(িব) জলা িল ভৗেগািলকভােব সংল
তােদর ভূ িমর সংল হেত হেব।

হেত হেব।

ীপ এলাকা িল য কাউি র অংশ

(িস) জলা িল রােজ র িবিভ জনসংখ া এবং আেলাচ স দােয়র িতফলন করেত
হেব। আেলাচ স দােয়র মেধ থাকেব, িক সীিমত হেব না, জনসংখ া যা সাং ৃ িতক বা
ঐিতহািসক চির বা অথৈনিতক আ হ শয়ার কের। আেলাচ স দােয়র রাজৈনিতক দল,
পদশালী, বা রাজৈনিতক াথ র সােথ স ক থাকেব না।
(িড) জলা িল কান রাজৈনিতক দেলর জন অসম সুিবধা দেব না। এক ট রাজৈনিতক
দেলর অসম সুিবধা িনণয় করা হেব দলগত সততার গৃহীত ব ব া ারা।
(ই) জলা
করেব না

িল একজন পদশালী িনবািচত কমকতা বা এক ট

(এফ) জলা
( জ) জলা যু

িল কাউি

াথ েক সাহায বা িবেরাধ

, শহর এবং টাউনিশপ সীমার িবেবচনা

স তভােব ক

া

িতফিলত করেব।

হেব।

এক ট "সহেযাগী" ম াপ এবং এক ট "একক" ম ােপর মেধ পাথক িক?
কিমশন দল িহসােব 10 ট সহেযাগী ম াপ ওেপন িম টংেয় আঁেক যা জনগেণর ম েব র ারা
অনুেমািদত হয় এবং রাজ সংিবধােনর তরী করা মানদ পূরণ কের। একজন একক
কিমশনার অন েদর থেক ইনপুট না িনেয় এক ট একক ম াপ তরী কেরন। একািধক
কিমশনাররা অিতির 10 ট ম াপ একক িহসােব তরী কেরন।
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ম াপ িল তােদর আেগর খসড়া ম ােপর থেক পৃথক করার জন তােদর তরীর তািরখ এবং
এক ট িনিদ গােছর নাম িদেয় িচি ত করা হয়। 10 ট সহেযাগী খসড়া
ািবত ম াপ এবং 10
ট একক
ািবত ম ােপর সবক টর স েক তথ কিমশেনর ওেয়বসাইট
www.michigan.gov/MICRC ত উপল রেয়েছ।

MICRC কেবর মেধ কাজ শষ করেব আশা করা যেত পাের?
MICRC তার ডিলবােরশন সময়কাল পূণ করার পের
ািবত ম াপ িল
বার নেভ র 5ত হণ করার জন িনধািরত রেয়েছ। এই ম াপ িল তারপর জনগেণর পযােলাচনার জন
কাশ করা হেব নেভ র 14- ত।
িমিশগান সংিবধােনর েয়াজনীয়তার জন , িত ট কািশত ম াপ সাত ট রা ড িরিডি ক টং
মানদে র সােথ স িতর জন পরী া করা হেব, তার সােথ এক ট িরেপাট থাকেব যার মেধ
স াস তথ থাকেব যমন েয়াজন পিরক না ট স ঠকভােব বণনা করার জন এবং েত ক
জলার জনসংখ া যাচাই করা এবং ম াপ ও আইিন িববরণ থাকার জন ।
সংিবধান বেল য MICRC-এর
ািবত িরিডি ক টং ম াপ কাশ করার পর, কিমশনেক
কমপে 45 িদন অিতির জনগেণর ম েব র জন িদেত হেব। এই 45 িদন ম েব র
সময়কােলর মেধ , MICRC আরও ইনপুেটর জন িত বৃহ িতবার সকাল 10 টা থেক দুপুর 2
পয
কাশ িম টং করার পিরক না কের।





নেভ
িডেস
িডেস
িডেস

র 18
র2
র 16
র 30

এই িম টং িলর ব াপাের িব ািরত michigan.gov/MICRC- ত "িম টং না টশ & ম ােটিরয়ালস"
এর অধীেন পাওয়া যােব।
MICRC 30 শ িডেস র চূ ড়া ম াপ িল হণ করার জন সময়সূিচ হণ কেরেছ। কিমশনেক
এক ট পিরক না হণ করার 30 িদেনর মেধ চূ ড়া ম াপ িল কাশ করেত হেব। চূ ড়া
ম াপ িলর সােথ রফাের ম ােটিরয়াল এবং চূ ড়া ম াপ তরীেত ব ব ত তথ এবং
পিরক না তরীেত এবং পরী া করায় ব ব ত া ািমং তথ িদেত হেব। তাছাড়াও, িমিশগান
সে টাির অফ
ট MICRC-এর কােযর এক ট কাশ রকড রাখেবন এবং েত ক ম াপ ও
েয়াজনীয় ডকুেমে শন কাশ করেবন।
ট হাউজ,
ট সেনট এবং কংে সশনাল জলার নতন িবধানসভা সীমার সােথ গৃহীত
িরিডি ক টং পিরক না কােশর 60 িদন পের আইন হেয় যােব।
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এই জলা ম াপ িল 2022

াথিমক এবং সাধারণ িনবাচেনর আেগ

েযাজ হেব।

MICRC-এর রােজ র নতন িবধানসভা এবং কংে সশনাল জলার ম াপ
অনুেমাদন করার জন কত িল ভাট েয়াজন?

িলর

এক ট চূ ড়া িরিডি ক টং পিরক নার জন MICRC-এর এক ট সংখ াগির ভাট দরকার যার
মেধ রেয়েছ অ ত দু ট কিমশনার যারা উভয় ধান দেলর অ ািফিলেয়ট, দুজন কিমশনার যারা
কান ধান দেলর সােথ অ ািফিলেয়ট নয়, এবং একজন অিতির কিমশনার সাত জন
কিমশনােরর সংখ াগির তায় পৗ ছাবার জন ।
িক হেব যিদ কিমশনারেদর এক ট সংখ াগির তা এক ট চূ ড়া
করেত ব থ হয়?

ম ােপর সট অনুেমাদন

রাজ সংিবধান অনুসাের, MICRC জলার ধরেণর এক ট পিরক না হণ করার জন
িন িলিখত
য়া হণ করেব যিদ এক ট সংখ াগির ভাট না পাওয়া যায়:



েত ক কিমশনার েত ক ধরেণর জলার জন এক ট
কিমশেনর কােছ িবেবচনার জন জমা িদেত পােরন।

ািবত পিরক না স

ূণ

 তারপর েত ক কিমশনার তারপর তােদর পছ অনুসাের জমা হওয়া পিরক না িলেক
ম করেবন। েত ক পিরক না পছে র সংখ ার মেধ তােদর রা েয়র িবপরীত এক ট
পেয় ভ ালু দওয়া হেব, সবেচেয় িনচ েমর পিরক নােক এক পেয় এবং সেবা
েমর পিরক নােক জমা পরা পিরক নার সংখ া দওয়া হেব।
 কিমশন মাট সেবা পেয় পাওয়া পিরক না হণ করেব যা তাছাড়াও অ ত দুজন
কিমশনােরর, যারা সই পা টর সােথ অ ািফিলেয়ট নয় য পা টর অ ািফিলেয়ট কিমশনার
পিরক না ট জমা িদেয়েছ, টপ হাফ পিরক নার মেধ রেয়েছ, অথবা যিদ পিরক না ট
অ ািফিলেয়ট নয় এমন কিমশনার জমা িদেয় থােকন তাহেল ধান পা টর সােথ
অ ািফিলেয়ট অ ত দুজন কিমশনােরর টপ হােফর মেধ রেয়েছ।
 যিদ পিরক না েলা মাট সেবা পেয়ে টাই হয়, িমিশগান সে টাির অফ
পিরক না েলা থেক এেলােমেলাভােব চূ ড়া পিরক না বেছ নেবন।

ট সই

 যিদ কান পিরক না উপেরর েয়াজনীয়তা পূরণ কের না, িমিশগান সে টাির অফ
ট
েত ক জলার ধরেণর জন এেলােমেলাভােব চূ ড়া পিরক না বেছ নেবন। িমিশগান
সংিবধােনর পাট (14)(c)(i) অনুসাের, িত ট চূ ড়া পিরক না একক কিমশনােরর জমা
দওয়া সব ক ট পিরক নার মেধ থেক বেছ নওয়া হেব। ( েত েক েত ক ধরেণর
জলার জন এক ট
ািবত পিরক না কিমশেনর কােছ িবেবচনার জন জমা দেবন)
এই িরিডি

ক টং

য়ায় িমিশগান সুি ম কােটর স াব ভূ িমকা িক?
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িমিশগান সুি ম কাট, তার আসল এখিতয়ার চালনা কের, MICRC- ক তার কতব করেত
িনেদশ করেত পাের।
িমিশগান সুি ম কাট এছাড়াও MICRC-এর গৃহীত কােনা পিরক নার চ ােল পযােলাচনা
করেত পাের এবং এক ট পিরক না MICRC- ক আেরা কােজর জন স াব িরমা করেত
পাের যিদ কাট মেন কের য এক ট পিরক না িমিশগান সংিবধােনর েয়াজনীয়তা মেন
চলেছ ব থ হেয়েছ। উপর , মািকন যু রাে র সংিবধান বা ফডােরল আইন অথাৎ ভা টং
রাইটস একট-এর স াব ল েনর জন এক ট চ ােল
ফডােরল কােট করা যেত পাের।
এই ঐিতহািসক িস

া

নবার জন MICRC-এর সদস কারা?

রাজ টেক িরিডি ক টং করার জন MICRC-এর িমিশগান সংিবধান 1963-এর আ টেকল IV,
সকশন 6 এর অধীেন একেচ টয়া কতৃ আেছ। সুতরাং MICRC রােজ র একমা স া যা
িমিশগান রােজ র জন িরিডি ক টং পিরক না আঁকেত এবং হণ করেত অনুেমািদত।
MICRC-এ রেয়েছন 9,000 এর বিশ আেবদনকারীর থেক এেলােমেলাভােব বেছ নওয়া সম
িমিশগান রােজ র থেক আসা 13 জন নাগিরক। তােদর মেধ রেয়েছ চার জন যারা
ডেমাে টক পা টর সােথ জিড়ত, পাঁচজন াধীন যারা কােনা ধান দেলর সােথ জিড়ত নন,
এবং চারজন যারা িরপাবিলকান পা টর সােথ জিড়ত।
উে াধনী MICRC -এর সদস রা হেলন:
কিমশনার ডগলাস াক, অবসর া অপােরশন এবং উ য়ন ব ব াপক
কিমশনার জুিনতা কাির, অবসর া
শািল ফ ার কয়ার কম
কিমশনার এ িন ঈদ, মিডেকল ছা
কিমশনার র া ল াে , িরেয়ল এে ট াকার
কিমশনার ি েভন লট, আধা-অবসর া অ াটিন
কিমশনার ি টিন কলম, উেদ া া এবং মা অভ াসরত
কিমশনার িসনিথয়া অতন, কেলজ ছা ী
কিমশনার এম িস রথহন, আিথক কাঅপােরটর
কিমশনার রেবকা জেতলা, আইনজীবী
কিমশনার জিনস ভ ােলট, অবসর া ব াংকার
কিমশনার এিরন ওয়াগনার, ী এবং ছয়জেনর মা
কিমশনার িরচাড বইস, অবসর া গািড়র কম এবং হা ম ান
কিমশনার ডাি ন িবটেজস, াজুেয়ট ছা
MICRC কম র মেধ রেয়েছন িনবাহী পিরচালক সুয়ান হ ামার থ, সাধারণ পরামশ দাতা
জুিলয়ােন প াস্টলা, এবং যাগােযাগ, আউটিরচ িডের র এডওয়াড উডস III এবং
এে িকউ টভ অ ািস া সারা মা টেনজ
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কন MICRC বা তার কম রা জনগেণর সদেস র সােথ
ম াপ তিরর
য়ার িবষেয় কথা বলেত পােরন না?

কাশ

নািন/িম টংেয়র বাইের

িমিশগান সংিবধান, সাবেসকশন 11 এর অধীেন, কিমশন, তার সদস , কম , উিকল এবং
পরামশদাতােদর কিমশেনর ওেপন িম টংেয়র বাইের জনগেণর সদস েদর সােথ কথা বলেত
িনেষধ কের। এই িনেষেধর ব িত ম ধুমা কিমশনারেদর ওপর েযাজ । ব িত ম হেলা
যিদ যাগােযাগ িলিখতভােব আেস এবং তােদর কাজ করার িবষেয় াসি ক হয় বা জনগেণর
জন উ ু আেগর কাশ না টস দওয়া ফারাম বা টাউন হেলর সময় ঘেট।
সাবেসকশন 11
পূণ কারণ এ ট
তা, সততা এবং িনরেপ তার জন MICRC-এর
িত িতেক আরও বািড়েয় তােল যখন তােদর িম টংেয় জনগেণর অথবহ অংশ হণ আম ণ
কের এবং িন ত কের য স ূণ িরিডি ক টং
য়ায় তেথ র একেসস বজায় রাখা হে ।
িরিডি ক টং স েক আরও জানার জন অথবা সাইন আপ করা এবং এলাট পাবার জন ,
অনু হ কের যান www.michigan.gov/MICRC- ত।
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