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গভর্নর কুওম্বমা 2021 সাম্বলর স্টেট অি দ্ো স্টেম্বটর অংে বিম্বসম্বি ঐবিিাবসক বর্উ ইয়কন  রাম্বযের 
বর্িনাচর্ী সংম্বোধম্বর্র প্রস্তাি স্ট াষণা করম্বলর্  

  
 কাউবি বর্িনাচর্ প্রোসম্বর্র পঙু্খারু্পঙু্খরূম্বপ যাচাই কম্বর এিং িোলট গণর্া ত্বরাবিি কম্বর  

  
 সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বদ্র যর্ে অর্ুপবিি স্টভাট অগ্রসর কম্বর  

  
 প্রারবিক স্টভাটদ্াম্বর্ অবিবরক্ত  িা স্টযাগ কম্বর  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ একটি রূপান্তরমূলক প্রস্তাব ঘ াষণা করমলর্ যা গভর্নমরর 2021 
সামলর ঘেট অ্ব দ্যা ঘেট এমজন্ডার অ্ংশ হিমসমব, ঘভাট গণর্া ত্বরাহিত করার মাধ্যমম এবং 
প্রারহিক ঘভাটদ্ামর্র জর্য অ্হতহরক্ত সময় যকু্ত কমর ঘভাটদ্ামর্ প্রমবশাহধ্কামরর সম্প্রসারণ অ্বযািত 
রামে এবং প্রহিয়ার উন্নহত সাধ্র্ কমর। এই প্রমেষ্টাগুহল গভর্নর কুওমমার পূবনবতী ঐহতিাহসক 
হর্বনাের্ী সংমশাধ্মর্র হভহি কমর।  
  
"আমামদ্র হর্বনাের্ী বযবস্থা, যার উপর আমামদ্র গণতন্ত্র গম়ে উমেমে, পূমবন, এবং বতন মামর্, যারা 
আমামদ্র জাহতর প্রহতহিত র্ীহতগুহল কু্ষন্ন করমত োয় তামদ্র দ্বারা আিমমণর হশকার িমত থামক 
এবং আমামদ্র শুধ্ু তা রক্ষা করাই উহেত র্য়, বরং হর্হিত করমত িমব ঘয এটি সবার দ্বারা 
অ্যামেস করা যায়।" গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "যহদ্ও আমরা ইমতামমধ্য হর্উ ইয়মকন র হর্বনাের্ী 
বযবস্থার আধ্ুহর্কীকরমণ হকেু অ্গ্রগহত কমরহে, এের্ও অ্মর্ক হকেু করা বাহক আমে এবং হর্বনাের্ী 
সংমশাধ্মর্র এই ঐহতিাহসক পযামকজটি হর্বনাের্গুহল কীভামব পহরোহলত িয় তা ঘজারদ্ার করার 
ঘক্ষমে এবং সকল হর্উ ইয়কন বাসীরা এই ঘমৌহলক অ্হধ্কারটি বযবিার করমত সক্ষম িমবর্ তা 
হর্হিত করার জর্য গুরুত্বপূণন িমব।"  
  
প্রারবিক স্টভাটদ্াম্বর্ প্রম্বিোবধকার প্রসাবরি করা: গভর্নর কুওমমার সবমেময় গুরুত্বপূণন ঘভাটাহধ্কার 
এবং হর্বনাের্ী প্রশাসমর্র সাফমলযর মমধ্য অ্র্যতম িমে হর্উ ইয়কন  রামজয প্রারহিক ঘভাটদ্ার্ 
প্রহতহিত করা 2019 সামলর আইর্ প্রণয়র্। 2020 সামলর সাধ্ারণ হর্বনােমর্- হর্উ ইয়কন  রামজযর 
প্রাথহমক ঘভাটদ্ামর্র আইর্ বাস্তবায়মর্র পর প্রথম প্রধ্ার্ হর্বনাের্- 2.5 হমহলয়মর্রও ঘবহশ হর্উ 
ইয়কন বাসী, যারা রামজযর হর্বহিত ঘভাটারমদ্র প্রায় এক-পঞ্চমাংমশর প্রহতহর্হধ্ত্ব কমর, তারা প্রাথহমক 
ঘভাটদ্ামর্র সময় তামদ্র ঘভাটদ্ামর্র হসদ্ধান্ত ঘর্য়। গভর্নর কুওমমা আইর্ প্রণয়র্ করমবর্ যা 



সপ্তািামন্ত সিযা 6টা ঘথমক রাত 9টা পযনন্ত এবং দ্শ হদ্মর্র প্রাথহমক ঘভাটদ্ামর্র সময়কামল র্যূর্তম 
হতর্টি কামজর হদ্র্ পযনন্ত প্রারহিক ঘভাটদ্ামর্র সময় বা়োমব।  
  
সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বদ্র যর্ে স্টকার্-অযিুাি-র্য় অর্ুপবিি স্টভাটদ্ার্: 2019 সামল গভর্নর 
কুওমমা আইর্সভায় একটি প্রস্তাব পাস করার উদ্যাপর্ করমলর্ রামজযর সংহবধ্ার্ সংমশাধ্র্ করার 
প্রহিয়া শুরু কমর আমামদ্র রামজয ঘকার্-অ্জিুাত-র্য় অ্র্ুপহস্থত ঘভাটদ্ার্মক বাস্তমব পহরণত করার 
জর্য। 2021 সামল, গভর্নর আইর্সভার কামে আবারও প্রস্তাবটি পাস করার জর্য দ্রুত কাজ করার 
আহ্বার্ জার্ামবর্ যামত প্রস্তাহবত সংমশাধ্র্ী ঘভাটারমদ্র দ্বারা অ্র্ুমমাদ্মর্র জর্য বযালমট ঘযমত পামর।  
  
অর্ুপবিি িোলট অর্ুম্বরাধ করম্বি স্টভাটারম্বদ্র আম্বরা সময় স্টদ্ওয়া: রামজযর হর্বনাের্ী আইর্ 
বতন মামর্ ঘভাটারমদ্র হর্বনােমর্র হদ্মর্র 30 হদ্মর্রও ঘবহশ আমগ তামদ্র অ্র্ুপহস্থত বযালমটর অ্র্ুমরাধ্ 
করমত হর্হষদ্ধ কমর। হবমশষ কমর হবপুল সংেযক অ্র্ুপহস্থত ঘভাটার সহিত হর্বনাের্গুহলমত, এই 
টাইমলাইর্টি হর্বনােমর্র কাউহি ঘবার্ন গুহলর (county boards of elections) পমক্ষ সমময়াপমযাগী 
এবং দ্ক্ষ পদ্ধহতমত বযালট অ্র্ুমরাধ্গুহল প্রহিয়াকরণ করা কঠির্ কমর তুলমত পামর। এর ফমল, 
ঘভাটাররা তামদ্র বযালট ঘপমত, ঘভাট হদ্মত এবং ঘসগুহল ঘফরত পাোমর্ার জর্য কম সময় 
পার্। গভর্নর কুওমমা হর্বনােমর্র 45 হদ্র্ পূমবন ঘভাটারমদ্র অ্র্ুপহস্থত বযালমটর জর্য অ্র্ুমরাধ্ করার 
আইর্ প্রবতন র্ করমবর্, এটি হর্হিত কমর ঘয ঘবার্ন  কততন ক বযালট েূ়োন্ত িওয়া ও অ্র্ুমমাদ্মর্র 
সামথ সামথই ঘসগুহল ঘমইল করা যামব।  
  
অর্ুপবিি িোলট গণর্া ত্বরাবিি করা: হর্উ ইয়কন  রামজযর হর্বনাের্ আইর্ হবপুল সংেযক অ্র্ুপহস্থত 
বযালমটর দ্রুত গণর্া সিজতর কমর র্া - এই আইর্ অ্র্ুযায়ী, ঘকবলমাে হর্বনােমর্র ঘবার্ন গুহল 
সাধ্ারণ হর্বনােমর্র দ্ইু সপ্তামির মমধ্য এবং প্রাথহমক হর্বনােমর্র আট হদ্মর্র মমধ্য বযালট 
প্রহিয়াকরণ এবং গণর্া করার জর্য হমহলত িওয়া প্রময়াজর্। বাস্তমব, এর অ্থন িল কাউহিগুহল 
হর্বনােমর্র হদ্র্ পমর কময়ক সপ্তাি অ্বহধ্ অ্র্ুপহস্থত বযালট গণর্া ঘশষ কমর র্া, এবং 2020 সামল, 
যের্ হবপুল সংেযক অ্র্ুপহস্থত বযালট ঘভাটদ্ার্ করা িময়মে, তের্ হর্উ ইয়কন  রাজয তার 
অ্র্ুপহস্থত বযালমটর ফলাফল ঘপাে করার জর্য ঘদ্মশর সবমেময় ধ্ীরতম রাজযগুমলার মমধ্য একটি 
হেল। হর্উ ইয়কন  রাজয প্রহতটি হর্বনােমর্র পমর অ্র্পুহস্থত ঘভামটর দ্রুত এবং দ্ক্ষতার সামথ গণর্া 
কমর তা হর্হিত করার জর্য, গভর্নর কুওমমা হর্বনােমর্র কাউহি ঘবার্ন গুহলর অ্র্ুপহস্থত বযালটগুহল 
প্রাপ্ত িওয়ার সামথ সামথ প্রহিয়াকরণ করার জর্য এবং হর্বনােমর্র হদ্র্ ঘসই বযালটগুহল গণর্া এবং 
প্রহতমবদ্মর্র জর্য প্রময়াজর্ীয় আইর্ প্রবতন র্ করমবর্।  
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