জনগেণর সােথ
যাগােযাগ
িমিশগান রােজ র সংিবধান - আ টেকল IV Ǌ 6,
সাবেসকশন 11
িমিশগান সংিবধােনর আ টেকল IV §
6 এর সাবেসকশন 11 িক িনেষধ
কের?
যিদ না যাগােযাগ MICRC-এর এক ট
কাশ মী টংেয়র সময় হয়, তার একক
সদস , কম , উিকল এবং পরামশদাতারা
জনগেণর সােথ িরিডি ক টং িবষয় িনেয়
আেলাচনা করার িবষেয় িনিষ হেবন।
এর মেধ িক িক রেয়েছ?
সাবেসকশন 11 MICRC, এর কম , উিকল
এবং পরামশদাতােদর চারিদেক এক ট
"িরিডি ক টং বুদ্বুদ" তরী কের। এর
মেধ রেয়েছ িরিডি ক টং িবষেয়র জন
"বুদ্বুেদর" ভতেরর এবং বাইেরর ব
েদর
সােথ যাগােযাগ।

এক ট "িরিডি

ক টং িবষয়" িক?

এ ট িমিশগান সংিবধােন সং ািয়ত করা
হয় িন। চিলত সং া হেলা"

• "িরিডি কট" অথ হেলা " জলা িলেক
নতন কের িবভাজন করা" এবং
"িবধানসভার জলা িলর সংেশাধন
করা।"

• "িরঅ াপরশনেম " মােন

"জনসংখ ার ব েনর পিরবতন
অনুসাের রােজ র মেধ
িতিনিধেদর একই অনুপােত
িরঅ াসাইনেম করা।"

সংিবধান "িরিডি ক টং িবষেয়র" সংখ া বা
াপ সীিমত কের না, তাই এ ট
িরিডি ক টং িবষেয়র এবং কিমশেনর
িরঅ াপরশনেম কােযর য কান
িবষয়েক রফার কের।

এই িনেষেধর কান ব িত ম আেছ িক? এ ট খুব
িবস্তৃত মেন হয় এবং আিম িকছ িনিদ কিমশনােরর
সােথ যাগােযাগ করেত চাই এবং তােদর
িরিডি ক টং স েক আমার ব
গত মতামত
জানােত চাই।
এ ট খুব িবস্তৃত সং া; তেব, এক ট
পূণ ব িত ম
রেয়েছ। একক কিমশনাররা িরিডি ক টং িবষয় িনেয়
জনগেণর সােথ কথা বলেত পােরন এর জন :

• তার দািয়
কবলমা

পালেনর জন
যিদ

েয়াজনীয় তথ সং েহর জন "

• একজন একক কিমশনার এবং একজন জনগেণর
সদেস র মেধ যাগােযাগ হয়:
» িলিখতভােব ( যমন এক ট িচ ঠ বা ইেমইেলর মাধ েম); বা
» পূেব কাশ না টশ দওয়া ফারাম বা টাউন হেল যা
সাধারণ জনগেণর জন উ ু ।
িক এক ট "িরিডি

ক টং িবষয়" নয়?

সাংগঠিনক বা শাসিনক িবষয় যমন িকভােব কমকতারা িনবািচত
হেবন, ভিবষ েতর িম টংেয়র তািরখ/সময় এবং জনগেণর ম ব
জমা দবার
য়া স িকত
।
সাবেসকশন 11 িক সাধন করেব?
বা িবক অেথ, এই ব িত ম একজন কিমশনারেক একজন
জনগেণর সদেস র থেক তথ পাওয়ার জন তার সােথ
যাগােযাগ করবার অনুমিত দয়।
িরিডি ক টং িবষয় স েক। কিমশনােরর ারা া তথ অবশ ই
তােদর দািয়ে র জন াসি ক হেত হেব, এবং যেহত তেথ র
যাগােযাগ কিমশেনর কাশ িম টংেয়র বাইের হে , এ ট "িলিখত" হেত
হেব বা "পূেব কাশ না টশ দওয়া সাধারণ জনগেণর জন উ ু
ফারাম বা টাউন হেল" হেত হেব।

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 জন জনগেণর অ াকেসস বজায় রাখা
হে ।
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