
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/6/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

উপযুক্ত হভাটগুম্বলা গণর্া  ওয়া বর্শ্চিত করম্বত গভর্ নর হ াকম্বলর আইর্ স্বাক্ষর  

  

এই আইর্ (S.284C/A.642C) ভুল হভাটম্বকম্বে উপবিত  ওয়া উপযুক্ত হভাটারম্বের প্রোর্ 

করা এবিম্বেবভট িোলট গণর্া করা ও প্রকাে করা আিেেক করম্বে, তম্বি েতন  ম্বে 

উক্ত হভাটারম্বক সঠিক কাউবি ও অোম্বসেবল বেবিম্বে িাকম্বত  ম্বি  

  

উপযুক্ত হভাটারম্বের সম্পূণ ন িোলট অপ্রম্বয়াজর্ীয়ভাম্বি অবিধ  ম্বয় যাওয়া প্রবতম্বরাধ 

কম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ থর্উ ইয়ক্নবাসীদের হভাটোদর্র অথিক্ার এবং হভাটগ্র ণ প্রক্রিয়া 

উন্নত ক্রার জর্য আইর্ স্বাক্ষর ক্দরদের্। এই আইর্ (S.284C/A.642C) ভুল হভাটদক্দে 

উপথিত  ওয়া উপযুক্ত হভাটারদের প্রোর্ ক্রা এথিদেথভট বযালট গণর্া ক্রা ও প্রক্াশ ক্রা 

আবশযক্ ক্রদে, যতক্ষণ পয নন্ত তারা সঠিক্ ক্াউথি ও অযাদসম্বথল থেথিদে হভাট প্রোর্ 

ক্রদের্। এই র্তুর্ আইর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীদের হভাট হেওয়ার এবং হযসব থর্ব নাচর্ী প্রথতদযাথগতায় 

তাদের হভাটোদর্র অথিক্ার রদয়দে হসগুদলাদত তাদের বযালট থবদবচয  ওয়ার অথিক্াদরর 

সুরক্ষা হজারোর ক্দর এবং এক্ইসাদি থর্ব নাচর্ী প্রক্রিয়ায় হভাটারদের অংশগ্র ণদক্ উৎসাথ ত 

ক্দর।  

  

"জঠটল ও অস্পষ্ট হভাটগ্র ণ প্রক্রিয়ার ক্ারদণ বযালট বাদের অযাদেস রুদ্ধ  দয় িাক্া উথচত র্য়, 

"িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "থর্উ ইয়ক্ন হভাটোদর্র হ ৌথলক্ অথিক্ার সুরথক্ষত রাখার জর্য 

অথত গুরুত্বপূণ ন পেদক্ষপ গ্র ণ ক্রার হক্ষদে হেদশর হর্তৃত্ব হেওয়া অবযা ত হরদখদে। আ ার 

প্রশাসর্ হভাটারদের ক্ষ তায়র্ ক্রা এবং হেদটর থর্ব নাচর্ী প্রক্রিয়া উন্নত ক্রার জর্য 

অঙ্গীক্ারাবদ্ধ, হযঠট অদর্ক্ েীর্ ন স য় িদর অদর্ক্ হবথশ সংখযক্ থর্উ ইয়ক্নবাসীদক্ বক্রিত ক্দর 

হরদখদে।"  

  

এই আইর্ (S.284C/A.642C) থর্উ ইয়ক্নবাসীদের হভাট প্রোদর্র হ ৌথলক্ অথিক্ার সুরথক্ষত 

রাখদে এবং যতক্ষণ পয নন্ত হসই বযক্রক্ত সঠটক্ ক্াউথি ও অযাদসম্বথল থেথিদে হভাট থেদের্, 

ততক্ষণ ভুল হভাটদক্দে উপথিত  ওয়া উপযুক্ত হভাটাদরর এথিদেথভট বযালট গণর্া ক্রা ও 

প্রক্াশ ক্রা আবশযক্ ক্রার  ািযদ  থর্ব নাচর্ী প্রক্রিয়ায় অংশগ্র ণদক্ উৎসাথ ত ক্রদে। 

থর্ব নাচদর্র থের্ হভাটাররা অথর্োকৃ্তভাদব ভুল হভাটদক্দে থগদয় উপথিত  দত পাদরর্। 

অর্যার্য ক্ারদণর  দিয, তাদের হভাটদক্দের অবিার্ সম্প্রথত পথরবতনর্  দয় িাক্দল অিবা 



থক্ভাদব ও হক্ািায় হভাট থেদত  দব হস সম্পদক্ন তাদেরদক্ ভুল তিয হেওয়া  দয় িাক্দল, এ র্ঠট 

র্টদত পাদর। বতন াদর্, ভুল হভাটদক্দে থক্ন্তু সঠিক্ ক্াউথি ও অযাদসম্বথল থেথিদে বযালট জ া 

হেওয়া হক্াদর্া হভাটাদরর সম্পূণ ন বযালট অববি  দয় যায়, যার  দিয সব উপযুক্ত হভাটাদরর 

অংশগ্র ণ ক্রার অর্ু থত রদয়দে এ র্ থেথিে পয নাদয়র, হেট পয নাদয়র, ও হিোদরল থর্ব নাচর্ী 

প্রথতদযাথগতা অন্তভুনক্ত রদয়দে। এই র্তুর্ আইর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীরা হযসব প্রথতদযাথগতায় হভাট 

হেওয়ার অথিক্ার রাদখর্ হসগুদলাদত এিরদর্র বযালট গণর্া ও প্রক্াশ ক্রার সুদযাগ প্রোর্ 

ক্রদব।  

  

হেট বসম্বর্টর হজলর্র মাইবর িম্বলর্, "গত চার বেদর, হভাটারদের জর্য প্রথতবন্ধক্তাস ূ  

ক্থ দয় আর্দত এবং আ াদের গণতদে প্রদতযদক্র ক্ণ্ঠস্বর শুর্দত পাওয়ার থবষয়ঠট থর্ক্রিত 

ক্রদত থর্উ ইয়ক্ন অর্য হযদক্াদর্া হেদটর হচদয় হবথশ অবোর্ হরদখদে। এই র্তুর্ আইর্ ববি 

হভাট গণর্া ক্রার আদরা হবথশ ক্ারণ এবং হসগুদলাদক্ অর্ুপযুক্ত থবদবচর্া ক্রার অদপক্ষাকৃ্ত 

ক্  ক্ারণ খুুঁদজ হবর ক্রার  ািযদ  হসই অগ্রগথতদক্ আদরা এথগদয় থর্দয় যাদে। এই আইর্ 

স্বাক্ষর ক্রার জর্য আথ  গভর্ নর হ াক্দলর প্রথত, অযাদসম্বথল সেসয বথব ক্যারদলর প্রথত, এবং এই 

থবলদক্ বাস্তদব পথরণত ক্রার জর্য যারা থর্রলসভাদব ক্াজ ক্দর হগদের্ হসসব অযােদভাদক্দটর 

প্রথত কৃ্তজ্ঞ।"  

  

অোম্বসেবল সেসে রিাটন বস. কোরল িম্বলর্, "বযালটঠট হভাটারদক্ হয হভাটদক্দে থর্যুক্ত ক্রা 

 দয়দে হসখাদর্ জ া হেওয়া  দয়দে থক্র্া তা থর্থব নদশদষ, সঠিক্ ক্াউথি ও অযাদসম্বথল থেথিদে 

এথিদেথভট বযালট জ া হেওয়া সব উপযুক্ত হভাটাদরর হভাট যাদত তারা হযসব থর্ব নাচর্ী 

প্রথতদযাথগতার জর্য হভাট হেওয়ার হযাগযতা রাদখর্ হসগুদলার জর্য গণর্া ক্রা  য় হস থবষয়ঠট 

থর্ক্রিত ক্রার জর্য আ ার থবল, A.642-B/S.284-C এ স্বাক্ষর ক্রায় আথ  গভর্ নরদক্ সািুবাে 

জার্াই। আ াদের গণতে যখর্  া লার সম্মুখীর্  দে এ র্ এক্ স দয় উপযুক্ত হভাটারদের 

বযালট গণর্া  ওয়া থর্ক্রিত ক্রদত থর্উ ইয়দক্নর জর্য এর সািয দতা সব প্রদচষ্টা সম্পন্ন ক্রা 

অপথর ায ন। এই আইদর্র িদল, থর্উ ইয়ক্ন হক্াদর্া হভাটাদরর থর্জ ক্াউথি ও অযাদসম্বথল 

থেথিদের  দিয ভুল হভাটদক্দে চদল যাওয়ার ক্ারদণ অর্যিায় ববি থবদবচয  ওয়া বযালটদক্ 

আর অববি বদল থবদবচর্া ক্রদব র্া। হভাট বযবিার এই অথত গুরুত্বপূণ ন পুর্গ নির্  াজার  াজার 

হভাটাদরর অথিক্ার সুরথক্ষত িাক্া থর্ক্রিত ক্রদত সা াযয ক্রদব।"  

  

সািারণ থবদবচর্াদবাদির সাদি সঙ্গথতপূণ ন এই পেদক্ষপ থর্উ ইয়ক্ন হেদটর হভাটারদের ক্ষ তায়র্ 

ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্দলর প্রদচষ্টার সদঙ্গ হযাগ  দে। জরু্  াদস, গভর্ নর  াইলিলক্স্বরূপ 

জর্ আর. লুইস হভাটাথিক্ার আইর্ স্বাক্ষর ক্দরদের্, হযঠট জাথতগত, র্তৃাক্রিক্, ও ভাষাথভথিক্ 

সংখযালর্ু হগাষ্ঠীগুদলার সেসযদের জর্য হভাটার সুরক্ষা সম্প্রসারণ ক্দরদে। এোড়াও গভর্ নর 

অযাবদসথি বযালট সুরথক্ষত রাখার জর্য আইর্ স্বাক্ষর ক্দরদের্, যা থর্ক্রিত ক্রদে হয যতক্ষণ 

পয নন্ত হভাটাদরর অথভপ্রায় দ্ব্যি ন ীর্ভাদব প্রক্াথশত  দে ততক্ষণ অথর্োকৃ্তভাদব োগ হলদগ 

যাওয়া বা হলখার জর্য বযালট বাথতল  দব র্া।  

  

###  
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