অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/24/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকনর ভভাট আইর্ আধুবর্কায়র্ কম্বর লোন্ডমাকন বিধার্ স্বাক্ষর করম্বলর্
2019 র্োয়বিচার এম্বেন্ডার (2019 Justice Agenda) ভকন্দ্রীয় উপাদার্ অেনর্ করম্বলর্

বিধাম্বর্র ফম্বল বর্িন াচম্বর্র 8 বদর্ পূম্বিন দ্রুত ভভাটদার্ সম্ভি হম্বি; ভফডাম্বরল ও ভেম্বটর মূল বর্িন াচর্
একই তাবরম্বে হম্বি; বকম্বোরম্বদর ের্ে প্রাক-বর্িন্ধর্ এিং ভেম্বটর মম্বধে ভভাটার িহর্ম্ব াগেতা সম্ভি
হম্বি; LLC লুপম্বহাল িন্ধ হম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজমে বিধার্ স্বাক্ষর েরমের্ যা বর্উ ইয়েন স্টেমের স্টভােদার্ আইর্মে একুশ
শতমের সামে সামঞ্জসযপূর্ন েরার প্রবিয়া শুরু েরমি, যা র্তু র্ বিধাবর্ে অ্বধমিশমর্র প্রেম 100 বদমর্র
2019 র্যায়বিচার এমজন্ডার এেটি স্টেন্দ্রীয় েক্ষয। এই ঐবতহাবসে র্তু র্ আইমর্র ফমে বর্িনাচমর্র আে বদর্
পূমিন দ্রুত স্টভােদার্ সম্ভি হমি; স্টফডামরে ও স্টেমের মূে বর্িনাচর্ এেই তাবরমে হমি; বেমশারমদর জর্য প্রােবর্িন্ধর্ এিং স্টেমের মমধয স্টভাোর িহর্মযাগযতা সম্ভি হমি; LLC েুপমহাে িন্ধ হমি।
"এমর্ এেো সমময়, যের্ স্টফডামরে সরোর স্টভােদার্োরীমদর স্টভাোবধোর স্টেমে িবিত েরমত সম্ভািয
সিবেছু েরমছ, আমরা স্টসই সি প্রবতিন্ধেতা স্টভমে স্টফেবছ যা বর্উ ইয়মেন র অ্মর্েগুবে প্রজন্মমে তামদর
স্টভাোবধোর িযিহার স্টেমে বর্রুৎসাবহত েমরমছ", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামদর প্রেম 100-বদমর্র
র্যায়বিচার এমজন্ডার অ্ংশ বহমসমি এইসি গুরুত্বপূর্ন স্টভােদার্ সংিান্ত সংমশাধর্ আইর্ বহমসমি স্বাক্ষর েরমত
স্টপমর আবম গবিনত বেন্তু এটি স্টেিে শুরু। আমরা োজটি স্টশষ েরমিা এিং এই িছমরর িামজমে অ্বতবরক্ত
সংমশাধর্ বিবধিদ্ধ েরমিা যার মমধয োেমি স্বয়ংবিয় বর্িন্ধর্ এিং আপমেে স্টভােদার্ সময়োে িৃবদ্ধ যামত
সি সমময়র জর্য িযােে িামের মাধযমম বর্মজর মত প্রোশ েরা বর্উ ইয়েন িাসীর জর্য সহজ হয়।"
"র্ারী স্টভাোবধোর েবমশমর্র (Women's Suffrage Commission) সভাপবত বহমসমি, আবম পুমরা স্টেমে
এই অ্বত প্রময়াজর্ীয় স্টভােদার্ সংিান্ত সংমশাধমর্র জর্য ওোেবত েমরবছ", ভলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবি
ভহাচু ল িম্বলর্। "দ্রুত স্টভােদার্, প্রাে-বর্িন্ধর্ ও অ্র্যার্য সংমশাধমর্র মাধযমম, গর্তাবিে প্রবিয়ায় অ্ংশগ্ৰহর্
েরার সুমযাগ সুবিধা বর্উ ইয়েন িাসীর জর্য িৃবদ্ধ পামি। এটি স্টেিেই শুরু - আমরা আমামদর স্টভােদার্
িযিস্থামে আমরা আধুবর্ে ও শবক্তশােী েরমত অ্বতবরক্ত িযিস্থা গ্ৰহমর্র জর্য অ্েীোরিদ্ধ। স্টিাধশবক্ত বিধার্টি
স্টভােদার্োরীর অ্ংশগ্ৰহর্ িৃবদ্ধ েরমি এিং আমামদর গর্তিমে শবক্তশােী েরমি।"
গভর্নর কুওমমা বর্মনাক্ত স্টভােদার্ সংমশাধর্ স্বাক্ষর েমর -- 2019 বিধার্সভা অ্বধমিশমর্র প্রেম অ্র্ুমমাবদত
বিে -- আইমর্ পবরর্ত েমরর্ঃ

•

•

•

•

•

LLC লুপম্বহাল "িন্ধ" করা: বিেটি স্টোমর্া LLC-এর দ্বারা রাজনর্বতে েরচ িাবষনে স্টমাে
5,000 মাবেন র্ ডোমর সীমািদ্ধ েমর LLC েুপমহােটি িন্ধ েরমি, এটি েমপনামরশর্গুবের
সমার্ সীমা। এই বিেটির ফমে েযামেইমর্ অ্িদার্ রাো LLC-এর প্রতযক্ষ ও পমরাক্ষ সদসয
হওয়ার স্বােন প্রোশ েরমত হমি, এিং স্টসই অ্িদার্ ওই িযবক্তর উপর আমরাবপত হমত হমি।
দ্রুত ভভাটদার্ঃ দ্রুত স্টভােদামর্র িযিস্থা েরমে স্টপশাদার িা পাবরিাবরে দাবয়ত্ব বর্ময় িযস্ত
োো স্টভাোরমদর, যামদর জর্য স্টেমন্দ্র বগময় স্টভােদার্ েঠির্, তামদর োজ সহজ হমি,
এেইসামে অ্মপক্ষার সময় েম হমি এিং বর্িনাচর্ী েমীমদর েবজবেে োমজর চাপ েমমি।
ভফডাম্বরল এিং ভেট বর্িন াচম্বর্র মম্বধে সমন্বয়ঃ বর্উ ইয়েন স্টেে িতন মামর্ স্টেে ও
স্টফডামরে বর্িনাচমর্র জর্য পৃেে মূে বর্িনাচর্ আময়াজর্ েমর। প্রবত চার িছমর স্টপ্রবসমডবিয়াে
মূমের সামে সাধারর্ বর্িনাচর্ যুক্ত হময়, স্টদো যামে স্টয বর্উ ইয়েন স্টোমর্া স্টোমর্া স্টক্ষমে িছমর
চারটি বভন্ন বভন্ন বর্িনাচর্ েরমছ। এটি স্টভাোরমদর জর্য বদ্বধাজর্ে হমত পামর এিং প্রশাসবর্ে
সংস্থামর্র অ্পচয় েমর। এই বিেটি এের্ স্টেমে সি সময় স্টফডামরে ও স্টেে মূে বর্িনাচর্
এেমে েরমি এিং স্টভাোরমদর যামত মাে এেিার বর্িনাচমর্ বগময় তামদর প্রােী মমর্ার্ীত
েরমত হয় তা বর্বিত েরমি।
অপ্রাপ্তিয়স্কম্বদর ের্ে প্রাক-বর্িন্ধর্ঃ িছর স্টশমষ িা স্টভামের বদর্ যামদর 18 িছমরর েম
িয়স োেমি স্টসই সি বর্উ ইয়েন িাসী স্টভামের জর্য বর্িন্ধর্ েরমত পারমি র্া। বিেটির ফমে
16 ও 17 িছমরর স্টভাোররা স্টভামের জর্য প্রাে-বর্িন্ধর্ েরমত পারমি, অ্েনাৎ স্টভাোর তার
18তম জন্মবদমর্ স্বয়ংবিয়ভামি বর্িবন্ধত হময় যামি।
বর্িন্ধম্বর্র সািন ের্ীর্ স্থার্ান্তরঃ যের্ স্টোমর্া বর্উ ইয়েন িাসী অ্র্য এেটি োউবিমত চমে
যার্, তামদর স্টভাোর বর্িন্ধর্ তামদর সামে যায় র্া। এর ফমে স্টভাোরমে তার র্তু র্ স্থার্ীয়
বর্িনাচর্ স্টিামডন পুর্বর্নিন্ধর্ েরমত হয় স্টযর্ স্টস প্রেমিার বর্িন্ধর্ েরমছ। বিেটি বর্বিত
েরমি স্টয যের্ স্টভাোর স্টেমের অ্র্য স্টোোও চমে যায়, তার স্টভাোর বর্িন্ধর্ তার সামেই
যামি।

পাশাপাবশ, গভর্নর সাংবিধাবর্ে সংমশাধমর্র দুইটি সংেল্প পাশ েরাও উদযাপর্ েরমের্ঃ
•

•

ভকাম্বর্া-কারণ ছাড়াই ভমইম্বলর মাধেম্বম অর্ুপবস্থত ভভাট প্রদার্ঃ বর্উ ইয়েন স্টেমের
সংবিধার্ িতন মামর্ উপযুক্ত োরর্ ছাড়া িযবক্তমে অ্র্ুপবস্থত িযােমে স্টভাে স্টদওয়া স্টেমে বিরত
রামে, োরর্ হমত পামর বর্িনাচর্ী বদমর্ োউবির িাইমর োো িা অ্সুস্থতা িা অ্ক্ষমতা। এটি
িতন মামর্ সংবিধামর্ তাবেোভু ক্ত োরমর্র িাইমর স্টোমর্া োরমর্ িা সহজ হওয়ার জর্য বর্উ
ইয়েন িাসীমে স্টমইমের মাধযমম স্টভাে স্টদওয়া স্টেমে বিরত েমর। োরর্ যাই স্টহাে র্া স্টের্,
উপযুক্ত সি স্টভাোর স্টমইমের মাধযমম স্টভাে বদমত পারমি - সংবিধামর্র এই সংমশাধমর্র
মাধযমম আমরা সহমজ স্টভাে প্রদামর্র িযিস্থা েরমত সাহাযয েরা হমি।
একই-বদম্বর্ বর্িন্ধর্ঃ বর্উ ইয়েন স্টেে সংবিধার্ অ্র্ুযায়ী, স্টভাোররা বর্িনাচমর্র 10 বদমর্র
েম সময় িাবে োেমত বর্িন্ধর্ েরমত পারমি র্া ফমে স্টভাে প্রদার্ েরমত পারমি র্া।
আজমের বিমের প্রযুবক্তর স্টক্ষমে, এমর্ স্টোমর্া পবেবস িা প্রশাসবর্ে োরর্ োেমত পামর র্া
স্টভাোররা বর্িনাচমর্র বদমর্ই বর্িন্ধর্ েরমত পারমি র্া। সাংবিধাবর্ে সংমশাধর্গুবে িযােে
িামের এই স্টসমেমে বেন্তু দুরহ প্রবতিন্ধেতা অ্পসারর্ েরমি।

যবদও প্রমতযে বর্উ ইয়েন িাসীমে স্টভাে বদমত উৎসাবহত েরমত এইসি সংমশাধর্ স্টেন্দ্রীয় ধাপ, গভর্নর কুওমমার
বফসেযাে িছর 2020 বর্িনাহী িামজমে (2020 Executive Budget) বর্উ ইয়মেন র স্টভােদার্ আইর্
আধুবর্োয়র্ েরমত অ্বতবরক্ত িযিস্থা প্রস্তাি েমর, যার মমধয রময়মছঃ
•

•

•

•
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আপম্বেম্বট দুপম্বু রর আম্বগ ভভাটঃ স্টেে বর্িনাচর্ আইর্ (State Election Law) িতন মামর্
প্রধার্ বর্িনাচর্ী বদমর্ স্টেিে আপমেে বর্উ ইয়মেন দুপুমরর আমগ স্টভাে গ্ৰহর্ স্টেন্দ্র েুেমত িাধা
স্টদ, যার ফমে স্টেেিযাপী স্টভােদামর্র অ্সম সুমযাগ ততবর হয়। সি এোোর বর্উ ইয়েন িাসী
স্টভাে দামর্র এেই সুমযাগ পাওয়ার অ্বধোর রামে এিং এই িছর বর্উ ইয়েন বর্বিত েরমি
স্টযর্ মূে বর্িনাচমর্র সময় আপমেমে স্টভােদামর্র সময় বর্উ ইয়মেন র অ্র্যার্য অ্িমের
স্টভােদামর্র সমময়র সামে বমে স্টরমে িবধনত হয়।
বর্িন াচম্বর্র বদর্ম্বক একটি ছু টির বদর্ িার্াম্বর্াঃ োজ স্টেমে ছু টি বর্মত র্া পারা েেমর্াই
স্টভােদামর্র অ্ন্তরায় হওয়া উবচত র্া। এই িছর, বর্উ ইয়েন এটি বর্বিত েরমি স্টয বর্িনাচমর্র
বদর্ স্টভাে স্টদওয়ার জর্য সেে বর্উ ইয়েন িাসী ছু টি পামি।
স্বয়ংবিয় বর্িন্ধর্ঃ আজমে বর্উ ইয়েন িাসীমদর এই সুবিধা স্টদওয়া হময়মছ স্টয তারা স্টেমের
স্টোমর্া এমজবির সামে েোিাতন া চাোমর্ার সময় স্টভামের জর্য বর্িন্ধর্ েরমত পারমি এিং
তামদর অ্িশযই ঐবেেভামি বর্িবন্ধত হমত চাইমত হমি। িামজমে এমর্ এেটি প্রস্তাির্া োেমি
যা প্রবিয়াটিমে উমে স্টফেমি এিং উপযুক্ত সেে বর্উ ইয়েন িাসীর স্টভাোর বর্িন্ধর্ েরমি
যবদ র্া তারা ঐবেেভামি বর্িবন্ধত হমত র্া চায়। স্বয়ংবিয় স্টভাোর বর্িন্ধর্ শুধু স্টভাোর
বর্িন্ধর্ ও স্টভাে বদমত আসা মার্ুমষর সংেযািৃবদ্ধই েরমি র্া, এটি আমামদর গর্তাবিে প্রবিয়া
স্টজারদার েরমি।
অর্লাইর্ বর্িন্ধর্ঃ DMV ছাড়া, বর্উ ইয়েন স্টেমে অ্র্োইমর্ স্টভাোর বর্িন্ধমর্র স্টোমর্া
িযিস্থা স্টর্ই। িামজমে এমর্ প্রস্তাির্া রাো হমি যা অ্র্োইমর্ স্বয়ংবিয় স্টভাোর বর্িন্ধর্ সুমযাগ
বর্বিত েরমি যার মমধয স্টেমের বর্িনাচর্ স্টিামডনর (State Board of Elections)
ওময়িসাইমে বর্উ ইয়েন িাসীমদর বর্িন্ধমর্র আমিদর্ েরা অ্ন্তভুন ক্ত।
কম্বপনাম্বরট অিদার্ বর্বিদ্ধঃ েমপনামরে অ্েন আমামদর বর্িনাচর্ী িযিস্থামে গ্ৰাস েমর স্টফমেমছ।
বর্িনাহী িামজমে সি ধরমর্র েমপনামরে অ্িদার্ বর্বষদ্ধ স্ট াষর্া েরার প্রস্তাি অ্ন্তভুন ক্ত েরা
হময়মছ, এর ফমে ক্ষমতা জর্গমর্র হামত বফমর আসমি এিং আমামদর গর্তমির প্রবিয়ায়
োমো োো এিং বিমশষ স্বামেনর প্রভাি অ্পসারমর্ সহায়তা েরা হমি।

বসম্বর্ট সংেোগবরষ্ঠ ভর্তা অোবন্ড্রয়া েু য়াটন-কাবেন্স িম্বলর্, "সরোমরর প্রবতিন্ধেতা স্টভমে স্টফো।
আমামদর গর্তমি আমামদর আমরা স্টিবশ স্বর প্রময়াজর্, েম র্য়। স্টভাে প্রদার্ সহজ েরা এিং বর্উ
ইয়েন িাসীমদর তামদর সাংবিধাবর্ে অ্বধোর িযিহার স্বর স্টশার্ামর্ার িযিস্থা েরা পক্ষপাত িা বিতেন মূেে
হওয়া উবচত র্া। দ্রুত স্টভাে দার্, এেই বদমর্ বর্িন্ধর্, প্রাে-বর্িন্ধর্, এিং স্টোমর্া োরর্ ছাড়াই অ্র্ুপবস্থত
স্টভােদামর্র মমতা বিষময় অ্র্যার্য স্টেে অ্গ্ৰজ হময়মছ। সময় হময়মছ বর্উ ইয়মেন রও স্টসই র্াগাে পাওয়ার, যামত
আমরা আমরা এেিার সম্মুমের পমে স্টর্তৃ ত্ব বদমত পাবর।"
অোম্বসেবল বিকার কালন বহবে িম্বলর্, "অ্মর্ে িছর ধমর, অ্যামসম্ববের সংেযাগবরষ্ঠরা স্টচষ্টা েমরমছ
স্টভােদার্োরীরা যামত সহমজ তামদর স্টভাে বদমত পামর, এিং যবদও বর্উ ইয়েন প্রগবতশীে স্টর্তা বহমসমি গিন
েমর, আমামদর সুপ্রাচীর্ বর্িনাচর্ আইর্ অ্মর্ে স্টপছমর্ পমড় আমছ। সবতযোমরর পবরিতন র্ - গর্তাবিে প্রবিয়া

সহজেভয েরা এিং আমামদর েযামেইর্ আবেনে আইমর্ আমরা স্বেতা আর্া - আর্ার জর্য আমামদর বসমর্ে
সংেযাগবরষ্ঠ অ্ংশীদারমদর সামে োজ েরা বছে েুিই আর্ন্দদায়ে। বর্উ ইয়েন মে সামমর্ অ্গ্ৰসর েরমত
আমামদর বমবেত োজ চাবেময় স্টযমত আবম উন্মুে হময় আবছ।"
বসম্বর্টর ভেলর্র বমবর িম্বলর্, "স্টভাোবধোর হে এমর্ এেটি অ্বধোর যা অ্র্য সি অ্বধোরমে রক্ষা েমর,
তিুও অ্মর্ে বদর্ ধমরই বর্উ ইয়েন িাসীরা স্টদমশর সিমেমে সুপ্রাচীর্ ও পিাদমুেী স্টভােদার্ আইমর্র ফমে
ক্ষবতগ্ৰস্ত হবেমো। দ্রুত স্টভােদার্, সামে এইসি গুরুত্বপূর্ন সংমশাধর্ আমরা স্টিবশ মার্ুষমে স্টভােদামর্র সুমযাগ
বদমি এিং আমামদর সরোরমে এর স্টভােদার্োরীমদর প্রবত আমরা স্টিবশ দায়িদ্ধ েরমি।"
অোম্বসেবল সদসে চালন স লোবভর্ িম্বলর্, "স্টভােদার্ সংমশাধর্ বিমের দী নবদমর্র স্পর্সর বহমসমি, আজমে
বর্উ ইয়েন স্টেে এিং আমামদর গর্তমির জর্য দারুর্ এে বদর্। অ্মর্ে স্টিবশ বদর্ ধমর, সুপ্রাচীর্ স্টভােদার্
আইর্ গর্তিমে অ্ন্ধোমর স্টরমেমছ, বিশাে সংেযে বর্উ ইয়েন িাসীমে স্টভােদার্ প্রবিয়ার এিং স্টে তামদর
প্রবতবর্বধত্ব েরমি এ িযাপামর তামদর স্টোমর্া মতামত বছে র্া। আজমে, আমরা স্বরহীর্মে স্বর বদবে, এিং
বর্বিত েরবছ স্টয বর্উ ইয়মেন র বর্িনাচর্ স্টযর্ সরে, র্যাযয এিং সিাইমে বর্ময়ই হয়। এই অ্বত জরুবর বিধামর্র
জর্য আবম গভর্নর কুওমমামে ধর্যিাদ জার্াবে।"
বসম্বর্টর ব্রায়ার্ কোভার্াহ িম্বলর্, "আজমে গভর্নর কুওমমা স্টযই বিধার্টি স্বাক্ষর েরমির্ তা বিশাে এে
রূপান্তর। আজমের আমগ পযনন্ত, আমামদর স্টেমের বর্িনাচর্ আইর্ বছে স্টদমশর মমধয সিমেমে োরামপর
তাবেোয়, স্টভােদার্ বছে অ্প্রময়াজর্ীয়ভামি েঠির্ এিং বিমশষ স্বােন বমবেয়র্ বমবেয়র্ বর্উ ইয়েন িাসীর
আওয়াজ দবমময় রােমতা LLC-এর মাধযমম রাজর্ীবতবিদমদর অ্সীম পবরমার্ অ্েন প্রদার্ েমর। িহু িছর ধমর,
গভর্নমরর সমেনমর্ বসমর্ে ও অ্যামসম্ববে উভয় স্থামর্ স্টডমমামিেরা এটি পবরিতন র্ েরমত েড়াই েমরমছ, বেন্তু
িার িার বসমর্মের বরপািবেোর্রা এমত িাধা বদময়মছ, এেজর্ অ্যামসম্ববে সদসয বহমসমি আজমে আইমর্ স্বাক্ষর
হওয়া প্রায় সিগুবে বিমের স্পর্সর হমত স্টপমর আবম গবিনত। স্টর্তা েু য়ােন-োবজি, বস্পোর বহবে, এিং গভর্নর
কুওমমার স্টর্তৃ মত্ব আমামদর ভাোমচারা স্টভােদার্ িযিস্থার স্টয ঢাোওভামি সংমশাধর্ আমরা েরবছ তা এটিই
স্পষ্ট েমর স্টয আমরা চাই স্টোমর্া অ্মযৌবক্তে োঠিমর্য ছাড়াই যামত প্রমতযে উপযুক্ত স্টভােদার্োরী আমামদর
গর্তমি অ্ংশগ্ৰহর্ েরমত পামর। এিং আমামদর েযামেইর্ আবেনে িযিস্থার সিনাবধে স্টশাচর্ীয় ত্রুটি, LLC
েুপমহাে িন্ধ েরার ফমে অ্পবরবমত, প্রায়শই স্টির্াবম েযামেইর্ অ্িদামর্র বিশাে স্টরাত, যা বিমশষ বিমশষ
মার্ুষ ও সংেীর্ন িযিসা স্বামেনর ফমে পাইোবর প্রভাি বের্মত বদমতা, তা িন্ধ হময় যামি। আমামদর েযামেইর্
আবেনে িযিস্থার আোবিত বিস্তৃ ত আধুবর্োয়মর্র এটি এেটি বিরাে প্রেম ধাপ।"
বসম্বর্টর ভডবভড কালুনচি িম্বলর্, "এই প্রময়াজর্ীয় স্টভােদার্ সংমশাধর্ স্বাক্ষর েরার জর্য আবম গভর্নরমে
ধর্যিাদ জার্াবে। বর্উ ইয়মেন র স্টভােদার্ আইর্ এের্ একুশ শতমের সামে সামঞ্জসযপূর্ন হে, এিং মার্ুষ এের্
স্টির হময় এমস স্টভাে প্রদামর্ আগ্ৰহী হমি। 16 ও 17 িছর িয়সীমদর স্টভামের জর্য প্রাে-বর্িন্ধর্ এিং সািনজর্ীর্
বর্িন্ধর্ স্থার্ান্তর বিেগুবের সমেনর্ ও স্পর্সর েরমত স্টপমর আবম গবিনত।"
অোম্বসেবল সদসে ভেফবর বডম্বর্াউইৎে িম্বলর্, "িহু িছর ধমর, আমামদর সুপ্রাচীর্ বর্িনাচর্ী আইমর্র
োরমর্ বর্উ ইয়েন জাতীয় এই তাবেোয় বর্মচর বদমে বছে। আবম অ্তযন্ত গবিনত স্টয িযাপারটি এের্ আর
স্টসরেম স্টর্ই। এেটি বিশাে ধামপ, আমরা অ্মর্েগুবে িহু প্রতযাবশত বর্িনাচর্ী সংমশাধর্ েরমত স্টপমরবছ যার
ফমে মার্ুমষর জর্য স্টভােদার্ সহজতর হমি এিং বর্িনাচমর্ অ্মেনর প্রভাি েমমি। এছাড়াও, আমার
স্টভােদার্োরী িহর্মযাগযতা বিমের মমতা বিধামর্র ফমে, বর্উ ইয়েন মার্ুমষর গর্তমি অ্ংশগ্ৰহর্ সহজতর

েরার পবেবস প্রর্য়মর্ স্টর্তৃ ত্ব বদমে এিং বদমত োেমি। ধর্যিাদ অ্যামসম্ববে বস্পোর বহবে এিং আমামদর সামে
োো সেে অ্যাডমভামেেমে, িছমরর পর িছর ধমর অ্যামসম্ববেমত বিে গুবে পাশ েরমত আমামদর প্রবত সমেনর্
অ্ক্ষু ণ্ণ রক্ষার জর্য। গভর্নর কুওমমামেও ধর্যিাদ এই সংমশাধর্গুবেমে উপসংহামরর বদমে বর্ময় স্টযমত সমেনমর্র
জর্য এিং অ্িমশমষ এই বিেগুবেমে স্টেমের বসমর্মে পাশ েরামর্ার জর্য সংেযাগবরষ্ঠ স্টর্তা েু য়ােন-োবজিমেও
ধর্যিাদ।"
অোম্বসেবল সদসে ভো অোর্ বসম্বমার্ িম্বলর্, "বর্িনাচর্ী প্রবিয়ায় স্বেতা ও র্যাযযতা পাওয়া বর্উ
ইয়েন িাসীর প্রাপয এিং কুেযাত LLC েুপমহাে িন্ধ েরা সামমর্র বদমে এেটি গুরুত্বপূর্ন ধাপ। বর্উ ইয়মেন এের্
আর পছমন্দর প্রােীমে প্রভাবিত েরার আশায় ধর্ী ও বিমশষ স্বােনামেষীমদর েযামেইমর্ স্টির্ামম অ্পবরবমত অ্েন
ঢােমত স্টদওয়া হমি র্া। LLC েুপমহাে িন্ধ েরার মাধযমম LLC বর্য়িেমদর অ্বতবরক্ত স্টিবশ প্রভাি স্টভাোঁতা েমর
স্টদওয়া হমি এিং সাধারর্ বর্উইয়েন িাসীর মত প্রোবশত হমি। এই বিেটিমে দ্রুত আইর্ বহমসমি স্বাক্ষর েরার
জর্য আবম গভর্নর কুওমমামে ধর্যিাদ জার্াবে োরর্ র্যাযযতার জর্য বর্উ ইয়েন িাসী আর এে বদর্ও অ্মপক্ষা
েরমত পারমছ র্া।"
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